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مقدمة
 ، كمن تبعهم إبحساف إذل يـو الدين، أما بعد:أٝبعْب خاًب األنبياء كا٤برسلْب، نبينا دمحم كعلى آلو كأصحابوا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على 

ىو الكتاب ا٤بقرر  ،-رٞبو هللا- ى(٤ٓٗٓبؤلفو: دمحم بن أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب )ابن رشد ا٢بفيد( ا٤بتوَبَّ سنة ) ،)بداية اجملتهد وهناية اظتقتصد(فإفَّ كتاب 
، كما زاؿ يدرَّس إذل يومنا، كبذلك ٘باكزت مدة تدريس ىذا ى(ُُّٖعلى طلبة كلية الشريعة كالكليات األخرل اب١بامعة اإلسبلميَّة اب٤بدينة ا٤بنورة منذ أتسيس ا١بامعة عاـ )

(، كسرت power pointمعة فكَّرت ُب عمل جداكؿ ٤بسائل الكتاب ابستخداـ برانمج الباكربوينت )ك٤با يسَّر هللا تعاذل رل التَّدريس ُب ا١با ( سنة.َٓ)أكثر من الكتاب ُب ا١بامعة 
، كاقَبح عليَّ غّب كاحد من الطلبة أٍف أقـو بطباعة مسائل الكتاب على برانمج الورداكبّبن   من طلبة الكلية كثناءن  على ذلك عدة سنوات دراسية، كقد القت ىذه الطريقة استحساانن 

(Word.بنفس طريقة ا١بداكؿ؛ ليسهل االطًٌبلع عليها كحفظها كضبطها، حٌب ال ٰبتاج الطالب استخداـ جهاز ا٢باسوب عند مطالعة ا٤بسائل ) 
على حسب كتب اسائل فيو تباعن أنَّو من الضركرم أٍف أقـو بكتابة ا٤ب رأيت، كثّب ا٤بسائل  ألف كتاب )بداية اجملتهد( كبّب ا٢بجم افاستعنت ابهلل تعاذل كمشرت كبدأت العمل، كنظرن 

)أحكاـ ا٤بيت( كعدد مسائلو  ك كتاب )الصَّبلة(ٍب  فيها،  ا( مسألة ٨بتلفن ُُٓفبدأت بكتاب )الطَّهارة من ا٢بدث( كعدد مسائلو ) ؛-رٞبو هللا-كأبواب الفقو الٍب ذكرىا ابن رشد 
 ا١بهاد) :كتاب  ٍب ،( مسألةُِٔكعدد مسائلو ) (ا٢بػج)( مسألة، ٍب كتاب ٖٕكعدد مسائلو )( الصياـكتاب ) ( مسألة، ٍبٕٓ( مسألة،، ٍب كتاب )الزكاة( كعدد مسائلو )ِٓٔ)
 فيها. ا( مسألة ٨بتلفن ِٕٖفأصبح ٦بموع كامل القسمْب ) ( مسألة.ُٕٕ)٦بتمعة ، كعدد مسائلو (األطعمة كاألشربةك العقيقة ك الصيد ك الذابئح ك الضحااي ك النذكر ك  ،األٲبافك 

اصتهاد واألمياف والنذور والضحااي والذابئح والصيد والعقيقة واألطعمة و) )الزكاة(، و)الصياـ(، و)اضتج(،كىو شامل لكتاب:  اصتزء )الثاين(،ىو  ا١بزء الذم بْب أيدينا ذاكى
كٲبكن  ( مسألة.َّٖ)الصبلة(، ك )أحكاـ ا٤بيت(، كعدد مسائلو )، الذم مشل كتاب: )الطهارة من ا٢بدث(، ك اصتزء )األوؿ( كقد سبقو مسألة. (492)كعدد مسائلو ة(، واألشرب

.(www.drthaher.comمن ا٤بوقع اإللكَبكين ) الفقهية كؿيل ا١بدامٙب
ينتفع بو بعد ا٤بمات. ا، كأٍف يتقبلو كٯبعلو علمن لوجهو الكرًن، كأٍف ٯبعلو صواابن  اكأسأؿ الكرًن الرَّحيم أٍف ٲبنَّ عليَّ إبٛباـ ىذا الكتاب، كأٍف ٯبعلو خالصن 

د. ظاىر بن فخرم الظاىرأ.
ميةكلية الشريعة اب١بامعة اإلسبل

Email: thaher88@hotmail.com

mailto:thaher88@hotmail.com


اىشٍىص ادلغرخذٍح يف ختشَج األحادَث
الكتابالرمزالكتابالرمزالكتابالرمزالكتابالرمز
مشكل اآلاثر طحصحيح البخارمخ

 للطحاكم
البخارم ُب التأريخ تخ

 الكبّب
األحكاـ الشرعية إش

األمواؿ البن ز٪بويوزفللشوكاين نيل األكطارطارصحيح ابن خزٲبةخزصحيح مسلمـ لؤلشبيلي
األمواؿ للقاسم بن قاشرح السنة للبغومبغمصنف ابن أيب شيبةشمتفق عليومتفق

مسند البزاربزموطأ اإلماـ مالكطأالرزاؽمصنف عبد عبسنن أيب داكدد سبلـ
مستخرج أيب عوانةعواا٤بستدرؾ للحاكمكممسند أيب يعلىعسنن الَبمذمت
للبوصّبم إٙباؼ ا٤بهرةإتكتاب األـ للشافعيأـسنن الدارقطِبقطسنن النسائيف
البغدادم اتريخ ا٣بطيبخطمسند الطيالسيطياسنن البيهقيىقسنن ابن ماجوجو
االستذكار البن عبد كارمسند اإلماـ أٞبدحم

 الرب
هتذيب اآلاثر للطربمتومسند الشافعيشا

ا٤بنتقى البن ا١باركدمناألثـرأٞبد بن ىانئ أثرسنن الدارميداصحيح ابن حبافحب
ا٤بعجم الكبّب طب

للطرباين
 لسننمعرفة اآلاثر كاسنناحمللى البن حـزمح

للبيهقي
التحقيق البن ا١بوزمحتق

سنن سعيد بن ص
منصور

ا٤براسيل أليب داكدمػراللهيثمي ٦بمع الزكائدغتمعاألكسط البن ا٤بنذرسط
التمهيد البن ًب

عبدالرب
ٝبع ا١بوامع للسيوطيرتعالكامل البن عدمعدطبقات ابن سعدسع
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مرـاب اىـضمـاج



5

مراب اىضماج
كيشمل اآلٌب:

ا١بملة األكذل: من ٘بب عليو )الزكاة(؟
ا١بملة الثانية: ما ٘بب فيو )الزكاة( من األمواؿ؟
ا١بملة الثالثة: كم ٘بب )الزكاة(، كًمن كم ٘بب؟

الزكاة(ا١بملة الرابعة: مٌب ٘بب )الزكاة(، كمٌب ال ٘بب؟، )كقت 
ا١بملة ا٣بامسة: ٤بن ٘بب )الزكاة(، ككم ٯبب لو؟
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 اذفا -سمحه اهلل-اىرٍ رمشها اتِ سشذ  ادلغائو
 
  اق

 
يف مراب اىضماج اأو إمجاع

.ااتمن  ارٌو ابلغ عاقل، مالك للنصاب ملكن ٘بب على كل مسلم حي اتفقوا على أف الزكاة  -ُ
ا٤باؿ، فهو ضامن، إال ُب ا٤باشية. اتفقوا أٌف من كجبت عليو الزكاة كٛبكن من إخراجها، فلم ٱبرجها حٌب ذىب بعضي  -ِ
اإلبل  ؛الزكاة ُب ثبلثة أصناؼ من ا٢بيواف، كعلى كجوب يٌ الذىب كالفضة، اللذين ليسا ٕبيل كجوب الزكاة ُب صنفْب من ا٤بعدف؛ اتفقوا على  -ّ

التمر كالزبيب. طة كالشعّب، كعلى صنفْب من الثمر؛ا٢بن ؛كالبقر كالغنم. كاتفقوا على كجوب الزكاة ُب صنفْب من ا٢ببوب
العسل. فيما ٱبرج من ا٢بيواف زكاة، إال أٝبعوا على أنو ليس  -ْ
هبا التجارة. ال زكاة ُب العركض الٍب دل ييقصد  واتفقوا على أن -ٓ
.أكاؽو  اتفقوا على أف ا٤بقدار الذم ٘بب فيو الزكاة ُب الفضة ٟبسي  -ٔ
من معدف. ، ربع العيشير، ما دل يكوان خرجااتفقوا على أف القدر الواجب إخراجو من الذىب كالفضة  -ٕ
اتفقوا على كجوب الزكاة ُب أربعْب دينارنا من الذىب. -ٖ
أٝبعوا على أنو )ال( أكقاص ُب ا٢ببوب.  -ٗ

(، فإف دل تكن ابنة ٨باض فابن ّٓ( ففيها ابنة ٨باض إذل )ِٓ(، فإذا كانت )ِْ( من اإلبل شاة إذل )ُٓب كل ) وأٝبع ا٤بسلموف على أن  -َُ
عة إذل ذى ( ففيها جى ُٔت )(، فإذا كانَٔ( ففيها ًحٌقة إذل )ْٔ، فإذا كانت )(ْٓ( ففيها بنت لبوف إذل )ّٔلبوف ذكر، فإذا كانت )

(.َُِ( ففيها حٌقتاف إذل )ُٗ(، فإذا كانت )َٗ( ففيها ابنتا لبوف إذل )ٕٔ(، فإذا كانت )ٕٓ)
 ( ًحٌقة.َٓ( بنت لبوف، كُب كل )َْ( من اإلبل، ففي كل )َُّعلى أف ما زاد على ) -ا الكوفيْبما عد-اتفقوا   -ُُ
(. فإذا زادت ََِ( ففيها شااتف إذل )َُِ(، فإذا زادت على )َُِيها شاة إذل )ف (َُْب سائمة الغنم إذا بلغت ) أٝبعوا على أفٌ   -ُِ

كاحدة. شاةه  ( شاةو ََُ(، ففي كل )ََّ(، فإذا زادت على )ََّ( ففيها ثبلث شياه إذل )ََِعلى )
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ضم إذل الغنم ُب حساب الزكاة.اتفقوا على أف ا٤بٍعز تي   -ُّ
 (.عيب) راو ، كال ذات عىىرًمىةؤخذ من الصدقة، تيس، كال عة من فقهاء األمصار على أنو ال ياتفق ٝبا  -ُْ
ضح فنصف العشر.أما ما سقي ابلسماء فالعشر، كأما ما سقي ابلنَّ  ؛أٝبعوا على أف الواجب ُب ا٢ببوب  -ُٓ
.إبٝباع ا( صاعن َٔالوىٍسقي )  -ُٔ
مع جٌيده كرديئو، كتؤخذ أٌف الصنف الواحد من ا٢ببوب كالث أٝبعوا على  -ُٕ عن ٝبيعو ٕبسب قدر كل كاحد منهما )ا١بيد الزكاة مر، ٯبي

أيًخذ من كسطو. اكالردمء(، فإف كاف الثمر أصنافن 
يٍخرىجي  -ُٖ

عند القائلْب- فلعنب )ال العنب نفسو(، كمن الزيتو ىو التمر )ال الرطب(، ككذلك الزبيب من ا من النخل ُب الزكاة عند ا١بميع ا٤ب
 )ا٢بب(. ال الزيت -بوجوب الزكاة فيو

 كالفضة كا٤باشية. الذىب ؛قهاء األمصار على اشَباط )ا٢بوؿ( ُب زكاةأٝبع ف  -ُٗ
أنو يستقبل بو ا٢بوؿ من يـو   فيد إليو ماؿ من غّب رٕبو، يكمل من ٦بموعهما نصاب،من نصاب، كاستي  أٝبعوا على أف ا٤باؿ إذا كاف أقلَّ   -َِ

ل.كىمي 
يصّب هبا من الغُب ُب مرتبة من )ال( ٘بوز لو الصدقة. عطٌيةن  -الزكاةمستحق -ف على أنو )ال( ٯبب أف ييعطى أكثر الفقهاء ٦بمعو  فٌ أك  -ُِ
 ال خبلؼ بْب الفقهاء أف العامل على الزكاة، إ٭ٌبا أيخذ من الزكاة بقدر عملو.  -ِِ
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 ؟من جتب عليو الزكاةاصتملة األوىل: 
 )اظتسائل اظتختلف فيها(

الرقم 
الرقم  اظتسألةعنوف  التسلسلي

 عنوف اظتسألة التسلسلي

 ىل ٘بب الزكاة ُب أرض ا٣براج إذا انتقلت إذل ا٤بسلمْب؟. 8 ىل ٘بب الزكاة ُب أمواؿ الصغّب؟. 4
 ما ٯبب ُب أرض العيشر إذا انتقلت للذمي يزرعها؟. 9 حكم أخذ الزكاة من أىل الذمة. 2
 من أخرج الزكاة فضاعت؟. ما ٯبب على 44 ىل ٘بب الزكاة ُب أمواؿ العبيد؟. 3
 ماذا ٯبب على من ذىب بعض مالو بعد كجوب الزكاة فيو؟. 44 حكم الزكاة على من عليو دين. 4
 حكم الزكاة ٤بن مات بعد كجوهبا عليو. 42 حكم زكاة ا٤باؿ الذم ُب ذٌمة الغّب )الدَّين(. 5
 بيع ا٤باؿ بعد كجوب الصدقة )الزكاة( فيو.ا٢بكم إذا  43 حكم زكاة الثمار ٧ببَّسة األصوؿ )ا٤بوقوفة(. 6
 حكم منع إخراج الزكاة. 44 على من ٘بب زكاة األرض )ا٤بزرعة( ا٤بستأجرة؟. 7



01 
 

 ؟واجملنوف ىل جتب الزكاة ُب أمواؿ الصغَت (4مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
سواء كاف الصغّب  ؛، كاختلفوا ىل ٘بب الزكاة ُب ماؿ الصغّبااتمن  امالك للنصاب ملكن  ،خبلؼ ُب كجوب الزكاة على ا٤بسلمْب، كاتفقوا على كجوب الزكاة على كل مسلم حرٌو ابلغ عاقل (ال)

 واؿ، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقيبلغ نصاابن  ملك ماالن  إال أنَّو، (كمثلو اجملنوف) أك ليس بيتيم ايتيمن 

األقواؿ 
 ونسبتها

 ٘بب الزكاة ُب أمواؿ الصغار
 ٝبهور العلماء

 )ليس( ُب ماؿ الصغّب كاليتيم زكاة
بعض التابعْب: كالنخعي/ ا٢بسن/ 

 ابن جبّب

الزكاة ُب ماؿ الصغّب فيما ٚبرجو  ٘بب
ا٤باشية  األرض، كليس عليو زكاة ُب

 كعركض التجارة ك٫بوىا/ أبو حنيفة

الزكاة ُب ماؿ  ٘بب
الصغّب ُب غّب النَّاض 
 )النقد(/ ابن شربمة 

 اختبلفهم ُب مفهـو الزكاة الشرعية؛ ىل ىي عبادة أـ ىي حٌق كاجب للفقراء؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

 الزكاة حق كاجب للفقراء كا٤بساكْب ُب أمواؿ األغنياء، فبل يعترب فيها البلوغ. ٭
   قولو )كركاية:  ]شا/ ىق[،: )ابتغوا ُب أمواؿ اليتامى، ال تذىبها الصدقة

لو ماؿ،  اكركاية: )من كرل يتيمن ]طب[، )ا٘بركا ُب أمواؿ اليتيم ال أتكلها الزكاة( 
كىو موقوؼ على ابن  ]ت/ قط/ ىق/فليتَّجر لو كال يَبكو حٌب أتكلو الصدقة( 

 راد ابلصدقة ىنا الزكاة.كمعلـو أٌف ا٤ب / كضعف إسناده األلباين[،ƒعمر 
   حديث معاذ  قاؿ رسوؿ هللا ،فأعلمهم أفَّ هللا افَبض عليهم صدقة( :

 كالصغّب يوصف أبنَّو غِب. ]متفق[،تؤخذ من أغنيائهم فَبٌد إذل فقرائهم( 
 .ألفَّ الزكاة حقّّ يتعلق اب٤باؿ، فتجب ُب ماؿ الصغّب 

الزكاة عبادة كالصبلة كالصياـ، ٭
البلوغ كما يشَبط ُب فيشَبط فيها 

 .العبادات
  ،الزكاة ٕباجة للنية عند اإلخراج

 كال يصح ذلك من الصغّب.
  :ڱ ڱ ڱ ژ قولو تعاذل

 ژڱ ں ں ڻ
كالصيب ليس من أىل  [،َُّ]التوبة:

 التطهّب فبل ذنوب لو.

  ألٌف ا٣بارج من األرض يتعلق بو قلوب
الفقراء، كىي ضريبة على األرض لقولو 

 ژ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ژتعاذل: 
، أما بقية األمواؿ ال تؤخذ [ُُْ]األنعاـ:

 منو لعدـ قدرتو على تنميتها. 
  ألفَّ الصغّب مرفوع عنو القلم لقولو :

)رفع القلم عن ثبلث ... كعن الصيب 
إش/ كصححو  من/ حٌب يكرب( ]د/ ف/

 األلباين[.

  ألفَّ ا٤بػػاؿ الظػػاىر مػػن
كالتجػارة،  الزكرع كا٤باشػية

 قلػػوب الفقػػراء، ايتعلػػق هبػػ
ٖبػػػػػػػػػػػبلؼ ا٤بػػػػػػػػػػػاؿ غػػػػػػػػػػػّب 
 الظػػػػػػػػػػػاىر مػػػػػػػػػػػن النقػػػػػػػػػػػد

 )الداننّب كالدراىم(.

 كتطهّبه ابلصدقة ّب ٰبتاج لتزكية مالوكألٌف الصغ، (؛ لقوة أدلة أصحاب القوؿالزكاة ُب أمواؿ الصغار ٘بب) :القوؿ األكؿ الراجح

 ذترة اطتالؼ
من كرل ماؿ يتيم فبل ٱبرج منو  كدل ٱبرج زكاتو عنو أٍب صغّبمن كرل ماؿ 

 للزكاة اشيئن 
كفيو زرع كٜبار أخرج  صغّبكرل ماؿ  من

 عنو دكف غّبىا من األمواؿالزكاة منها 
 زكىمن كرل ماؿ يتيم 

 الثمار كا٤باشية كالتجارة

 الكاُبك ، (ُِٓ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك ، (ُٗٔ/ّ)هناية ا٤بطلب ك  ،(ٖٖص)الرب  عبدالكاُب البن ك ، (ٗ/ِ)ا٤بدكنة ك  ،(ّْٓ/ِ)البحر الرائق ك ، (ُٓٓ/ُ)ا٥بداية ك  (،ّْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َُٕ/ِ)شرح منتهى اإلرادات ك ، (ْٗ/ِ) البن قدامة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (2مسألة ) مةحكم أخذ الزكاة من أىل الذ   
 من أىل الكتاب كمن غّب أىل الكتاب، كال ؛ؤخذ من الكٌفارالزكاة ال تي  اتفقوا أفَّ (. كقد ُٓىذه ا٤بسألة ُب كتاب ا١بهاد مسألة ) -رٞبو هللا-سيكرر ابن رشد 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ُب نصارل بِب تغلب )النصارل العرب( ىل تؤخذ منهم الزكاة؟ ،من أىل الذمة ؤخذتي 
 ػتل اطتالؼ يرحتر 

 ( من نصارل بِب تغلب دكف غّبىماعفن )ضً ؤخذ الزكاة تي 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم

 مةؤخذ الزكاة من ٝبيع أىل الذًٌ تي  (ال)
 أكثر العلماء

 األقواؿ ونسبتها

 سبب اطتالؼ لظاىر النصوص )أشار إليو ابن رشد( ؛ظاىر معارضة فعل عمر 
على تضعيف  بِب تغلب و صاحل نصارلأنَّ  ثبت عن عمر  ٭

م  عليهم: )٤با ألزمهم على ا١بزية فقالوا: ٫بن عرب ال نؤدًٌ  الصدقة
 ضػػػػػػػػػػػا كما أيخذ بعضكم من بع، كلكن خذ منٌ يؤدًٌم العجمكما 

ىذا فرض على ا٤بسلمْب(،  ،: ال فقاؿ عمر -يعنوف الصدقة-
فقالوا: فزد ما شئت هبذا االسم، ال ابسم ا١بزية، ففعل، فَباضى 

  ]ىق/ سنن/ كار/ أموا[.صدقة عليهم( عف الىم على أف ضً ىو ك 

  َّفكما ال ٘بب على الكافر الصبلة كالصياـ فكذا  ،اإلسبلـ شرط ُب قبوؿ الزكاة ألف
 [.ِّ]الفرقاف: ژ ڃ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄژ : قاؿ تعاذل ،الزكاة
  حديث معاذ  ٤با بعثو النيب  َّمن أىل الكتاب،  اقومن  ك أتٌبإذل اليمن قاؿ لو: )إن

فأعلمهم  .أطاعوؾ لذلك، .. فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال هللا ...، فإفٍ 
 ]متفق[. (ؤخذ من أغنيائهم كترٌد على فقرائهمتي  ،هللا افَبض عليهم صدقة ُب أموا٥بم أفَّ 

 األدلة

 ،الزكاة فرض على ا٤بسلمْب أبفَّ  نكة كإال فقد صرٌح ى اجتهاد منو كحً  كفعل عمر  ،(من ٝبيع أىل الذًٌمة، ٗبا فيهم نصارل بِب تغلب ؤخذ)ال تي  :القوؿ األكؿ
 فيعترب ما أخذه منهم جزية كضريبة كليس زكاة

 الراجح

 ذترة اطتالؼ اأك عجمن  اء كانوا عرابن مة سو تؤخذ ا١بزية من أىل الذًٌ  مة العرب ضعف زكاة ا٤بسلمْبتؤخذ الضريبة من أىل الذًٌ 
 مراجع اظتسألة (َٗٓ/َُ(، كالشرح الكبّب )ّّْ/ِٗب )غكا٤ب(، ٕٔكالقوانْب الفقهية )ص(، ُّٔ/ّ(، كالبناية )ُٖٕ/ِكا٤ببسوط )، ( (،ُٕٓ، ْْٓ/ُ)بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد 
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؟العبدىل جتب الزكاة ُب أمواؿ  (3مسألة )
كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،ب الزكاة ُب أمواؿ العبد )الرقيق(؟٘ب، كاختلفوا ىل ااتمن  اللنصاب ملكن  مالكو  عاقلو  ابلغو  حرٌو  ب الزكاة على كل مسلمو اتفقوا على كجو   حترير ػتل اطتالؼ

 ب الزكاة ُب أمواؿ العبيد من ماؿ العبد٘ب
ƒ ابن عمرأىل الظاىر/ أبو ثور/ عطاء/ 

الزكاة ُب أمواؿ العبيد على سيد  ٘بب
 العبد

أبو حنيفة/ الشافعي )قوؿ(/ الثورم

 زكاة ُب أمواؿ العبيد )ال( ٘بب ال
 مالك/ أٞبد/ أبو عبيد/ بعض الصحابة األقواؿ ونسبتها

؟أك غّب اتٌـو  ،ااتمن  اىل ٲبلك العبد ملكن  سبب اطتالؼ
،  ، ٤بكاف تصرفها اب٤باؿاليد على ا٤باؿ توجب الزكاة فيو ألفَّ  ٭

 كما يتصرؼ ا٢بر بذلك.
 ں ں ڱ ڱ ڱژ  :خطاب األمر ابلزكاة ٭

 عاـ يتناكؿ األحرار كالعبيد.، [ّْ]البقرة:  ژڻ ڻ
ف لتصرؼ اليد ُب ا٤باؿ، الزكاة عبادة تتعلق اب٤بكلَّ  ألفَّ  ٭

 فيجب عليو الزكاة.

كلو ،ااتمن  االعبد ال ٲبلك ملكن  ألفَّ  ٭
السيد ىو ملَّكو السد بطل ذلك، ف

ٱبلو  ٍف )ال(ماؿ، كٯبب أا٤بالك لل
الزكاة على ب ا٤باؿ من مالك، فتج

 .السيد

يدب، فا٤باؿ ااتمن  اكل من العبيد كالسيد ال ٲبلكاف ا٤باؿ ملكن   ألفَّ  ٭
 ؛ ألفَّ ااتمن  ا، كليس للعبد ملكن ااتمن  االعبد فبل ٲبلكو السيد ملكن 

، فمالو للذم ابعو، إال ا٢بديث: )من ابتاع عبدن  نتزاعو منواللسيد 
  .فبل ٘بب الزكاة على كاحد منهما ـ[، ]خ/يشَبط ا٤ببتاع(  أفٍ 
 حديث جابر ( :زكاة حٌب  كال العبد ليس ُب ماؿ ا٤بكاتب

موقوؼ كال يصحقاؿ البيهقي: / عب/ ]قط/ ىق/ سنن/ أموا( ييعتق
رفعو[.

األدلة

كسواء أخرجو العبد أك السيد ال فرؽ ،الزكاة متعلقة اب٤باؿ، كحٌب ال ٱبلو ماؿ من زكاة (؛ ألفَّ ُب ماؿ العبد الزكاة )٘بب :القوؿ الثالث  الراجح
لغ النصاب كحاؿ عليو ا٢بوؿ لزمو لو ماؿ ب امن ملك عبدن 

)أم ماؿ العبد( خراج زكاتو من ىذا ا٤باؿإ
لو ماؿ بلغ النصاب  امن ملك عبدن 

كحاؿ عليو ا٢بوؿ أخرج زكاتو من حر 
 )أم السيد( مالو

يشرع لو  (دل)لو ماؿ بلغ النصاب كحاؿ عليو ا٢بوؿ ان ملك عبدن م
، كمثلو ا٤بكاتب عند بعضهمٱبرج منو الزكاة أفٍ   ذترة اطتالؼ

 ،(ُْٓ/ّ)٢باكم الكبّب (، ك ٖٖص)الرب  الكاُب البن عبدك ، (ِٕٓ/ُ)ا٤بعونة ك  ،(ٗٗ/ُ)االختيار ك ، (ُْٖ/ُ)فتح القدير ك  ،(ّّٖ/ِ)ئع نابدائع الصك ، (ْْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
مراجع اظتسألة (َّٓ/ُ، تفسّب القرطيب )(َِٕٔ( برقم )َُٗ/ْ(، سنن البيهقي )َٖٔ/ّ)كشاؼ القناع ك  ،(ََّ/ٔ)الشرح الكبّب ك  ،(ِٕٗ/ٓ)اجملموع ك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (4مسألة ) ينحكم الزكاة على من عليو د  
حاؿ عليو  ، كاتفقوا على كجوب الزكاة على من عليو دين )ال( يستغرؽ ما ٯبب منو الزكاة من ا٤باؿ. كاختلفوا فيمن ٲبلك ماالن ااتمن  ااتفقوا على كجوب الزكاة على كل مسلم مالك للنصاب ملكن 

 عليو زكاة؟، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ ٘بب ٝبيع مالو، أك ٝبيع ا٤باؿ الذم ٘بب فيو الزكاة، فهل  يستغرؽ -حاؿّّ -ا٢بوؿ يبلغ النصاب ك٘بب فيو الزكاة، كُب نفس الوقت عليو دين 
حترير ػتل 

 اطتالؼ
 ينعلى من عليو دى  ا٘بب الزكاة مطلقن 

 الشافعية/ الظاىرية
ُب  نيدى ٘بب الزكاة على من عليو 

األمواؿ الظاىرة، كال ٘بب ُب 
 الناض )النقود(

 (ركايةمالك/ أٞبد )

٘بب الزكاة على من عليو 
ُب ا٣بارج من األرض  ،يندى 

 من ا٢ببوب
 أبو حنيفة

 ينعلى من عليو دى  امطلقن )ال( زكاة 
 (/ الثورم/ أبو ثور/ ابن ا٤ببارؾا٤بعتمدأٞبد )

 ألقواؿ ونسبتهاا

 سبب اطتالؼ ؟ىل الزكاة عبادة، أك حٌق مرتب ُب ا٤باؿ للمساكْب
جب على من بيده ا٤باؿ، ألف ذلك شرط التكليف الزكاة عبادة، فت ٭

 كعبلمة الوجوب على ا٤بكلف.
 حق هلل تعاذل، كحق لآلدمي، كحٌق هللا أحٌق أفٍ  ؛ض حقاف ُب ا٤باؿتعارى ٭  
 قضى.يي 
  :البقرة:  ژ ں ڱ ڱ ڱژ  عمـو أدلة كجوب الزكاة[

 دل تفرؽ بْب من عليو دين كبْب غّبه. [،ّْ
   َّة تتعلق ابلعْب، كالدين يتعلق ابلذمة، فبل ٲبنع أحدٮبا اآلخر.الزكا ألف 
   حديث معاذ: هم أف هللا افَبض عليهم صدقة ُب أموا٥بم(م)فأعل، 

 ق الزكاة اب٤باؿ.فعلَّ 

  َّاألمواؿ الظاىرة تتعلق هبا  ألف
أما األمواؿ الباطنة   ،نفوس الفقراء
عركض التجارة ىي كالنقدين ك 

 علم عنها الناس.أمواؿ ابطنة ال ي
   ألف الناٌض )النقود( ال تنمو

 .بنفسها

  َّا٣بارج من األرض  ألف
الفقراء كىي  بو يتعلق بو قل

ضريبة على األرض لقولو 
﮶  ژ: تعاذل ﮵   ﮴

 [.ُُْ]األنعاـ: ژ﮷

فبل ٘بب الزكاة حٌق مرتب ُب ا٤باؿ للمساكْب،  ٭
ين متقدـ ؛ ألف حق صاحب الدَّ دين على من عليو

ابلزماف على حق ا٤بساكْب، كىو ُب ا٢بقيقة ماؿي 
 الدين ال الذم بيده ا٤باؿ.صاحب 

هللا  فأعلمهم أفَّ ... : )ُب حديث معاذ  قولو  ٭
تؤخذ من أغنيائهم كترٌد  ،افَبض عليهم صدقة ُب أموا٥بم

 كا٤بدين ليس بغِب. ،]متفق[( ... على فقرائهم
  لنعمة الغُب، كىذا ليس بغِب، كقد  االزكاة شرعت شكرن

 ]متفق[.: )ال صدقة إال عن ظهر غُب( قاؿ 

 األدلة

فمن كاف عليو دين فليؤٌده حٌب ٚبرجوا  ،زكاتكم: )ىذا شهر ين كما قاؿ عثماف كعليو سداد الدَّ . افورن بسداده  اكمطالب ين حاالن يكوف الدَّ  ( بشرط أفٍ الزكاة على ا٤بدين ب٘ب)ال  :القوؿ األكؿ
 الراجح لديوف ا٤بقسطة كا٤بؤجلة كدين الصندكؽ العقارم ك٫بوىا فبل ٛبنع الزكاةاأما  ]أـ/ طأ[،زكاة أموالكم( 

من عليو دين يستغرؽ ٝبيع مالو  من عليو دين يستغرؽ ٝبيع مالو أدل الزكاة مثلو مثل غّبه من األغنياء
 الظاىرة ٍب ردَّ دينوزكى األمواؿ 

ٝبيع  يستغرؽمن عليو دين 
مالو أدل زكاة ا٣بارج من 

 األرض ٍب سدد دينو

 من عليو دين يستغرؽ ٝبيع مالو ردَّ دينو كال زكاة عليو
 ذترة اطتالؼ

كا٤بغِب (، ُّٕ/ٓ(، كاجملموع )ُّّ/ِ(، كاألـ )ُٕٗ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ٓٗ(، كالكاُب البن عبد الرب )صِْٓ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُُ/ِكبدائع الصنائع )، (ْٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 اظتسألة مراجع (ُِٖ/ِى اإلرادات )كشرح منته(، ِّٔ/ْ)
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الغَت )الد ين(مة حكم زكاة اظتاؿ الذي ُب ذ   (5مسألة )
ابلنسبة-كليس ُب يد ا٤بالك، كا٣ببلؼ يشمل حالْب  اُب حكم زكاة ا٤باؿ الذم بيد الغّب دينن  اكثّبن   ا، كاختلفوا اختبلفن ااتمن  ااتفقوا على كجوب الزكاة على كل مسلم مالك للنصاب ملكن 

 حترير ػتل اطتالؼ على أربعة أقواؿ ُب ا٤بسألة يكوف عند مقر مرجو األداء، كخبلصة ا٣ببلؼ ، كالثانية: أفٍ اأك جاحدن  ايكوف معسرن  : أفٍ األكذل :، كٮبا-للمدين الذم عنده ا٤باؿ

ُب ٝبيع األحواؿ بعد القبض 
ا مضى من ٤ب ىين يزكَّ الدَّ 

 السنْب
 أٞبد

لعاـ الدين ى كَّ ُب ٝبيع األحواؿ يز 
 عند لقبض لو بقيكاحد بعد ا

ا٤بدين سنْب إذا كاف أصل عوض
 مالك

إذا دل يكن مرجو األداء/ ال يزيكَّى إذا قبض ٤با  -
 مضى من السنْب، حٌب يقبض كيستقبل ا٢بوؿ.

إذا كاف مرجو األداء/ يزكَّى بعد القبض ٤با  -
مضى من السنْب.

أبو حنيفة

الٌدين إذا دل يكن مرجو األداء/ ال يزيكَّى إذا قبض  -
حٌب يقبض كيستقبل ا٢بوؿ.٤با مضى من السنْب، 

الٌدين إذا كاف مرجو األداء/ يزيكَّى كل عاـ كلو دل  -
يقبض.

/ كبنحوه قاؿ الليثالشافعي

األقواؿ ونسبتها

أـ غّب ٩بلوؾ كال ٰبق لو االنتفاع بو )دل يذكره ابن رشد( ااتمن  اّب ٩بلوؾ لصاحبو ملكن ىل ا٤باؿ الذم ُب ذمة الغ سبب اطتالؼ
 األكؿ. فس دليل القوؿن 
  َّو ال زاؿ ا٤باؿ ملكو ألن

كيثاب عليو كيؤجر إف ذىب 
 عليو.

 رٞبو - أفٌب عمر بن عبد العزيز
)الدين( إال و ال زكاة : )أبنَّ -هللا

 ]كار/ طح[.لعاـ كاحد( 
  َّصاحب ا٤باؿ غّب قادر  ألف

على االنتفاع بو قبل قبضو، فيزكيو 
 عن العاـ الذم قبضو فيو. 

  َّغّب اتمة إذا دل يكن ملكية صاحب الدين  ألف
فبل نوجب  ،ع االنتفاع بومرجو األداء فهو ال يستطي

عليو الزكاة، أما إذا كاف مرجو األداء فهو ملك 
ى من احب الدين حقيقة فيزكيو على ما مضلص

.للضرر عليو ادفعن  السنْب

  َّين ملك لصاحبو ٯبوز لو التصرؼ فيولدَّ ا ألف ،
كاف مرجو فوجب عليو فيو الزكاة عن كل عاـ إف  

 ضماانن  ؛دل يكن مرجو األداء قبض إفٍ لكإال بعد ا ،األداء
لدفع الضرر عنو كعدـ اإلضرار بو.  األدلة

و ال ٘بب عليو دين( أنَّ  )حكم زكاة منُب ا٤بسألة الٍب قبلها  الراجح من القوؿ الثاين، كذلك ألفَّ  ااألكؿ ُب ا٤بسألة كجزء القوؿ ىذا يوافقك )يزكيو بعد القبض لكل السنْب(،  :القوؿ الرابع
الراجح مة الغّبمدة بقائو ُب ذً  كإال خبل ا٤باؿ من الزكاةي صاحب ا٤باؿ، ين ا٤بؤٌجل، لذا كجب أف يزكًٌ الزكاة ُب الدَّ 

ٍب اك موسرن أ اداف معسرن أمن 
زكاة  لد سنْب أدقبض بع

ٝبيع ما مضى من تلك السنْب

)كأصل اك موسرن أ اداف معسرن أمن 
عوض(، ٍب قبض بعد سنْب ا٤باؿ 

 زكاة عاـ كاحدل أد

ٍب قبض بعد سنْب استقبل اب٤باؿ اداف معسرن أمن 
زكاة ٝبيع ما لأد اداف موسرن أكمن  ،اجديدن  حوالن 

مضى من السنْب

كمن ،ٍب قبض بعد سنْب دل يؤدم زكاتو اداف معسرن أمن 
عليو ا٢بوؿ زكاتو كل ما حلَّ  لأد اأداف موسرن   ذترة اطتالؼ

كفاية النبيو ك ، (ُّْ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك  (،ّٗص)الرب  الكاُب البن عبدك ، (ِِٕ/ُ) ا٤بعونةك ، (ُٕٗ/ِ)ا٤ببسوط ك ، (ْٔٔ/ُ)ا٢بجة على أىل ا٤بدينة ك  ،(ْٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 (ُٖٕ/ّ)ا٤بستوعبك  (،ِٗٔ/ْكا٤بغِب )، (َْٕ/ِ)أسُب ا٤بطالب ك  ،(ُٔٗ/ٓ)

مراجع اظتسألة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (6مسألة ) مار احملب سة األصوؿ )اظتوقوفة(حكم زكاة الث   
، كاختلفوا إذا كانت أصوؿ تلك ا٢ببوب كالثمار ٧ببوسة ااتمن  اكا٢بنطة كالشعّب كالتمر كالزبيب، إذا ملكها صاحبها ملكن   ى كجوب الزكاة ُب ا٢ببوب كالثمار؛اتفقوا عل

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،ىل ٯبب ُب ا٣بارج منها زكاة؟ ،)موقوفة(
حترير ػتل 

 اطتالؼ

مار ٧بٌبسة األصوؿ إذا كانت ٧بٌبسة على قـو ٘بب الزكاة ُب الثًٌ 
 كال ٘بب إذا كانت ٧بٌبسة على ا٤بساكْب ،أبعياهنم

 (/ أٞبد/ الظاىريةا٤بذىبالشافعي )

 مار ٧بٌبسة األصوؿ)ال( ٘بب الزكاة ُب الثًٌ 
 سك مكحوؿ/ طاك 

 مار ٧بٌبسة األصوؿ٘بب الزكاة ُب الثًٌ 
 األقواؿ ونسبتها (قوؿأبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )

 سبب اطتالؼ ا أمبلؾ انقصةألهنَّ 
  احملبوس دؿ على كجوب الزكاة على تنفس أدلة القوؿ األكؿ

  كمعركؼ.صاحبو معْبَّ  قـو أبعياهنم؛ ألفَّ على 
  َّاحملبوس على عمـو ا٤بساكْب كقف على غّب معٌْب كليس  ألف

 .كىم مستحقوف للزكاة أصبلن  ،ٗبعركؼ

  قولو  َّمنع  اخالدن  حْب قيل لو: إف
، اكم تظلموف خالدن فإنَّ  )أما خالد :قاؿ الزكاة

فقد احتبس أدرعو كأعبيده ُب سبيل هللا( 
فيو  ]خز/ حب/ ىق/ كأصلو عند البخارم[،
 حجة على سقوط زكاة األصوؿ احملٌبسة.

  عمـو األدلة الدالة على كجوب زكاة الثمار، كقولو
 ژ﮴ ﮵ ﮶﮷ژ تعاذل:

شر، : )فيما سقت السماء العكقولو ، [ُُْعاـ:]األن
/ بز/ ىق/ طم/ خ]ح نصف العشر( كما سقي ابلدكارل

كصححو البيهقي كاألعظمي كاألرنؤكط/ كشطر ا٢بيث عند 
 فرؽ بْب ٧ببس األصوؿ كغّبىا.دل ت ،[البخارم

 األدلة

عن خالد بن الوليد أنو احتبس أدرعو ُب سبيل  على ا٤بساكْب(؛ لقوة أدلة أصحاب القوؿ، أما قولو  ُب احملبسة ب)٘بب على احملٌبسة ٤بعْب كال ٘ب :القوؿ الثالث
، كأما إٯباهبا على عمـو ا٤بسألة ىذه ف السبلح كليس فيو داللة علىكا٣ببلؼ ىنا ليس ُب كقنع الزكاة، أم من حٌبس أدرعو فكيف ٲبفلعلو من ابب الدفاع عنو،  ،هللا

: )ال معُب ٤بن أكجب الزكاة ُب األصوؿ احملٌبسة على ا٤بساكْب، ألف ملكو انقص، كىم من الصنف -رٞبو هللا- . قاؿ ابن رشدا٤بساكْب فبل معُب لو ألهنم انقصوا ا٤بلك
 (الذين تصرؼ لو الصدقة

 الراجح

أخرج من ٜبارىا زكاهتا إف كانت موقوفة على  من أكقف أصوالن 
 معينْب

 اأخرج من ٜبارىا زكاهتا مطلقن  من أكقف أصوالن  امطلقن  دل ٱبرج زكاة ٜبارىا من أكقف أصوالن  
 ذترة اطتالؼ

(، َّْ/ٓ(، كاجملموع )ِّٔ/ُكا٤بهذب ) (،ٕٔ/ِ(، كمنح ا١بليل )ْٖٓ/ُالكبّب للدردير ) (، كالشرحِّٓ(، كٙبفة الفقهاء )َُٔ/ِكا٤ببسوط )، (ْٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 مراجع اظتسألة (ِٔٗ/ِ(، كا٤ببدع )ّٕٗ/ُكالكاُب البن قدامة )
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 (7مسألة ) على من جتب زكاة األرض )اظتزرعة( اظتستأجرة؟
ا٣بارج من األرض إذا كانت األرض كالزرع ٤بالك كاحد كىو مسلم، كاختلفوا إذا كانت األرض لشخص، كالثمار ا٣بارجة منها اتفقوا على كجوب الزكاة ُب 

 لشخص آخر كىو ا٤بستأجر لؤلرض الزراعية، فعلى من ٘بب الزكاة؟، كا٣ببلؼ على قولْب
 حترير ػتل اطتالؼ

 ٘بب زكاة ا٣بارج من األرض على صاحب األرض
 أبو حنيفة

 ب زكاة ا٣بارج من األرض على ا٤بستأجر مالك الثمر٘ب
 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم/ أبو ثور/ ابن ا٤ببارؾ

 األقواؿ ونسبتها

 سبب اطتالؼ ىل العشر )الزكاة( حق األرض أك حق الزرع أك حق ٦بموعهما؟، إال أنَّو دل يقل أحد أنو حقّّ جملموعهما
ألفَّ العشر الواجب ُب ا٣بارج من األرض حق كاجب على األرض، فهو أصل  ٭

 الوجوب، فلوال كجود األرض ٤با خرج ا٢بب كالثمر.
ألفَّ العشر الواجب ُب ا٣بارج من األرض ىو كاجب على مالك  ٭

 ا٢بٌب، كزكاة القيمة فيما أيعدَّ للتجارة.
 تعلق [ُُْ]األنعاـ: ژ﮷ ﮴ ﮵ ﮶ژ  :قولو تعاذل ،

 ا٢بق ٕبصاد الثمر كليس األرض.

 األدلة

كجب على األرض لوجب فيها الزكاة كلو دل تزرع، كلكاف تقدير الزكاة يكوف ٕبسب األرض كليس بقدر لو القوؿ األكؿ: )على مالك الثمرة ا٤بستأجرة(؛ ألنَّو 
 ا٣بارج من الثمار

 الراجح

 ذترة اطتالؼ فعليو زكاة ما أخرجتو امن استأجر أرضن  فعليو زكاة ما أخرجتو ار أرضن من أجَّ 
 مراجع اظتسألة (ٗٗ/ٕ(، كتفسّب القرطيب )ُّٓ/ُ(، كمنتهى اإلرادات )َُِ/ْ(، كا٤بغِب )ِْٓ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ٓ/ـّ(، كا٤ببسوط )ْٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (8مسألة ) إذا انتقلت إىل اظتسلمُت؟ىل جتب الزكاة ُب أرض اطت ر اج 
٤بسلمْب كيسمى ا٤بدفوع كل سنة لبيت ماؿ ا  امعلومن  ااألرض الٍب فيًتحت عنوة كصوحل أىلها لتكوف األرض أبيديهم، فيزرعوهنا كيدفعوف جزءن  :أرض ا٣براج الٍب ىي

 يو أف يؤدم العيشير )الزكاة( مع ا٣براج؟، ا٣ببلؼ على قولْب(، كىذا ال إشكاؿ فيو، لكن إذا انتقلت ىذه األرض إذل مسلم فهل ٯبب علا)خراجن 

 

 حترير ػتل اطتالؼ

 )ال( ٘بب ُب أرض ا٣براج العشر )الزكاة(
 أبو حنيفة

 ٘بب ُب أرض ا٣بىراج العيشير )الزكاة(
 ا١بمهور

 األقواؿ ونسبتها

 سبب اطتالؼ ملك ا٤بسلم لؤلرض ا٣براجية ملك انقص ىل الزكاة حق األرض أك حق ا٢بٌب، كألفَّ 

 ؛ الزكاة كا٣براج.االزكاة ُب ا٣بارج من األرض حق على األرض، فبل ٯبتمع ُب األرض حقاف معن  ألفَّ  ٭
  )ذكره الفقهاء ُب كتبهم كا٤بغِب كالشرح الكبّب كاللباب، حديث: )ال ٯبتمع العشر كا٣براج ُب أرض مسلم[

 ، كدل أقف عليو ُب كتب ا٢بديث، كضعفو ابن قدامة ُب ا٤بغِب[.نسبو البن مسعود ك كذكره ابن عدم ُب الكامل 
  حديث العبلء  قاؿ: )بعثِب رسوؿ  فكنت آٌب ا٢بائط بْب اإلخوة، ييسلم  -ىجر-إذل البحرين

ألخذ من ا٤بسلم  افلو كاف كاجبن  ]جو/ كضعفو األلباين[،سلم العشر، كمن ا٤بشرؾ ا٣براج( أحدىم، فآخذ من ا٤ب
 .االعشر كا٣براج معن 

  َّما حقاف سببهما منتفياف، فبل ٯبتمعاف، كزكاة السـو كالتجارة.ألهن 

الزكاة حق ا٢بب كالثمر، كا٣براج حق األرض،  ألفَّ  ٭
 فاجتمع فيها حقاف.

 :ژ﮷ ﮶ ﮴ ﮵ژ عمـو قولو تعاذل 
: )فيما سقت السماء العشر( كقولو  [،ُُْ]األنعاـ:

صححو البيهقي كاألعظمي ]حم/ خز/ طب/ بز/ 
 [.يث عند البخارمدكاألرنؤكط/ كشطر ا٢ب

 األدلة

 الراجح القوؿ األكؿ: )ٯبب العشر(؛ ألف ا٣براج أجرة األرض لبيت ماؿ ا٤بسلمْب، كالعشر زكاة الزرع للفقراء كا٤بساكْب

من كاف من ا٤بسلمْب كملك أرض خراج أخرج زكاهتا  من ا٤بسلمْب كملك أرض خراج أخرج خراجها فقطمن كاف 
 كخراجها

 ذترة اطتالؼ

(، ككشاؼ ِٗ/ّ)(، كا٤بغِب ِْٔ/ّ(، كالبياف )ِِٓ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ِٖٕ/ِ(، كمواىب ا١بليل )َِّ(، كٙبفة الفقهاء )صٓ/ّ(، كا٤ببسوط )ْٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 مراجع اظتسألة (ُُّٖ( رقم )ٖٔٓ/ُ، سنن ابن ماجة )(ُِٗ/ِالقناع )
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 (9مسألة ) ؟شر إذا انتقلت للذمي يزرعهاما جيب ُب أرض الع  
ذمي، فهل ٯبب فيها إذا انتقلت األرض إذل ملك ال اتفقوا على كجوب الزكاة ُب ا٣بارج من األرض إذا كانت األرض كالزرع ٤بالك مسلم كاحد، كاختلفوا

 ؟، كا٣ببلؼ على قولْبزكاة العشر 
 حترير ػتل اطتالؼ

 خراجإذا انتقلت أرض العشر إذل الذمي ٙبولت أرض 
 أبو حنيفة

 إذا انتقلت أرض العشر إذل الذمي )ال( ٯبب فيها شيء
 ا١بمهور

 األقواؿ ونسبتها

 اطتالؼسبب  ملك األرض ملك انقص ألفَّ 
 رض الذميْب.حق أرض ا٤بسلمْب، كا٣براج ىو حق أالعشر ىو  ألفَّ  ٭
  فيصبح ال احٌب ال ٚبلو األرض الزراعية من الزكاة كا٣براج معن ،

 شيء فيها.

 أرض ا ، كيسقط ا٣براج ألهنَّ ليس من أىل الزكاة الكافر ؛ ألفَّ يسقط زكاة العشر
 األدلة ببيعها، كما لو ابعها على مسلم. ال خراج فيها، كال يلـز فيها ا٣براج

٤بسلم ابتداءن كليست أرض  الو كانت األرض ملكن  اية، خصوصن القوؿ األكؿ: )ال شيء فيها(، إذ ال مستند من الشرع على ٙبوؿ األرض إذل أرض خراج
 خراجية ُب األصل

 الراجح

 ذترة اطتالؼ ؛ ال زكاة كال خراجزراعية فبل شيء عليو فيها امن مسلم أرضن  إذا اشَبل ذمي زراعية فعليو خراجها اإذا اشَبل ذمي من مسلم أرضن 
(، كالشرح الكبّب ِِٔ/ّ(، كالبياف )ُُٗ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ٕٖ/ّ(، كالذخّبة )ِْٗ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُُٓكٙبفة الفقهاء )ص (،ْٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 اظتسألة مراجع (َِِ/ْ(، كا٤بغِب )ْٔٓ/ٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





09 
 

 ت؟ا جيب على من أخرج الزكاة فضاعم (44مسألة )
 كا٣ببلؼ على ٟبسة أقواؿ ،مستحقها، فماذا ٯبب عليو؟إذل  يوصلها منو أك فقدىا قبل أفٍ  إيصا٥با إذل مستحقيها، كاختلفوا فيمن أخرج زكاة مالو كلكنها ضاعتكجوب اتفقوا على كجوب الزكاة ك  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها

من أخرج زكاة مالو كضاعت 
أك فقدىا قبل أٍف يوصلها إذل 

٘بزئ عنو كال مستحقها 
 ايضمنها مطلقن 
 مالك )ركاية(

زئ عنو كىو ضامن )ال( ٘ب
حٌب  ٥با فرَّط أك دل يفٌرًط

 يوصلها للمستحق
أبو حنيفة/ مالك )ركاية 

 أشهب(/ أٞبد

أخرجها بعد أايـ من اإلمكاف  إفٍ 
كالوجوب ضمن، كإف أخرجها 
أكؿ ما كجبت عليو كدل يفرط دل 

 يضمن
 مالك )مشهور(

فرَّط ُب إخراج الزكاة أك حفظها ضمن كأخرج بد٥با.  إفٍ 
أخرج الزكاة ُب كقتها كضاعت دكف تفريط دل يعتد  كإفٍ 

  كاف نصاابن   عليو ابلزكاة ا٥بالكة كيزكي ما بقي إفٍ 
 عي/ أبو ثورالشاف

ٱبصم ا٤باؿ الضائع من ٝبيع ا٤باؿ كيبقى 
ا٤بساكْب كرب ا٤باؿ شريكْب ُب الباقي 

تقدر حظهما من حظ رٌب ا٤باؿ، كيكوان 
 شريكْب ُب تلك النسبة ُب الباقي

 قـو
 كتردد شبو ا٤بالك بْب: الغرًن كاألمْب كالشريك /مة أـ بعْب ا٤باؿ؟يوف، ٗبعُب ىل يتعٌلق ا٢بق ُب الزكاة ابلذًٌ شٌبو الزكاة ابلدًٌ ىل تي  سبب اطتالؼ

 األدلة

شبو مالك الزكاة يي  ٭
ابألمناء، فإذا خرج ا٤باؿ 
كىلك فبل شيء عليو لتعلق 

 .الزكاة بعْب ا٤باؿ

الزكاة  شبو مالكيي  ٭
فيضمن ا٤باؿ إذا غرماء، ابل

 ضاع لتعلق الزكاة ابلذمة.

  َّلذمة إذا الزكاة تستقر اب ألف
أما أخر إخراجها بعد الوجوب. 

أخرجها أكؿ ما كجب  إذا
كضاعت دكف تفريط فهو  

 ألمْب ُب الوديعة.كا

يلحق مالك الزكاة ابألمناء ُب الوديعة من ٝبيع ٭
 األمْب ُب الوديعة يضمن إذا فٌرط. الوجوه، ألفَّ 

ٗبن ىلك بعض  ا، تشبيهن إذا دل يفرط زكى ما بقي ٭
مالو بعد اإلخراج، ٗبن ذىب بعض مالو قبل كجوب 

و إذا كجبت الزكاة عليو، فإ٭با يزكي الزكاة فيو، فكما أنَّ 
 ا٤بوجود فقط، كذلك ىو يزكي ا٤بوجود من مالو فقط.

القياس على الشركْب إذا ذىب بعض  ٭
 .ا٤باؿ ا٤بشَبؾ بينهما

 كهللا أعلم ،ط، كىو األكذل كا٢باؿ ُب ماؿ الوديعةط كغّب ا٤بفرًٌ التفريق بْب ا٤بفرًٌ  :القوؿ )الرابع( الراجح
 
 

 ذترة اطتالؼ

من ضاعت منو زكاة مالو قبل 
 تصل إذل مستحقيها أفٍ 

 فليس عليو غّبىا

من ضاعت منو زكاة مالو 
تصل إذل  قبل أفٍ 

 فعليو مثلها ستحقيهام

من أخرج زكاة مالو ُب أكؿ كقتها 
تصل إذل  ٍب ضاعت منو قبل أفٍ 

مستحقيها فبل إعادة عليو كأما 
 أخرجها متأخرة فعليو غّبىا إفٍ 

 من ضاعت منو زكاة مالو قبل أف تصل إذل مستحقيها
ما بقي  ىزك ابتفريط منو فعليو مثلها كإف دل يكن مفرطن 

 من مالو فقط

تصل إذل  من ضاعت منو زكاة مالو قبل أفٍ 
 زكا ما بقي من مالو مستحقيها 

كمنهاج الطالبْب (، َُٓ/ّكا٢باكم الكبّب )(، ِِٓ/ِكشرح ا٣برشي على ٨بتصر خليل )(، ّّٗ/ُ(، كا٤بدكنة )َِٕ/ِ(، كرد احملتار على الدر ا٤بختار )ِِٕ/ِكالبحر الرائق )، (ْٖٓ/ُبداية اجملتهد ) اظتسألةمراجع 
 (ُْٖ/ِْب )، كا٤بغ(ُِٔ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُٕٕ)ص
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 (44مسألة ) جيب على من ذىب بعض مالو بعد وجوب الزكاة فيو؟ ما
 اجب تقرر ُب الذمة، كاختلفوا ماالو  ألفَّ  -إال ُب ا٤باشية- حٌب ذىب بعض ا٤باؿ، فهو ضامن افلم ٱبرجه امن كجبت عليو الزكاة كٛبٌكن من إخراجه على أفَّ  اتفق األئمة

 ، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ؟يفعل من كجبت عليو الزكاة كقبل التمكن من إخراجها، ذىب جزء من ا٤باؿ الذم كجبت الزكاة فيو
 

 حترير ػتل اطتالؼ

 منوى ٝبيع مالو الباقي كما ذىب كز ي
 أٞبد

تسقط عنو الزكاة، كيزكي ما بقي 
 بلغ نصاابن ي)دل(  من ا٤باؿ كإفٍ 

 الشافعي )جديد(

 من ا٤باؿ ي ما بقييزكًٌ الزكاة فيما ىلك، ك  تسقط عنو
 بلغ نصاابن  إفٍ 

 الشافعي )قدًن(أبو حنيفة/ مالك/ 

 
 األقواؿ ونسبتها

 سبب اطتالؼ الوجوب/ كتردد شبو ا٤بالك بْب: الغرًن كاألمْب كالشريك كمن ىلك بعض مالو قبل عْب ا٤باؿ؟بُب الزكاة ابلذمة أـ ة ابلديوف، ٗبعُب ىل يتعلق ا٢بق و الزكاشبَّ ىل ت
 د ا٤باؿ.كال يؤثر فيها الضياع كال فقٍ  ،ستقٌر ابلذمة ٗبجرد كجوهباتالزكاة  ألفَّ  ٭
  ٠بعت رسوؿ هللا قالت ~حديث عائشة( :  يقوؿ: ال زكاة ُب ماؿ

ُب صحيح  ]جو/ بز/ قط/ ىق/ ت/ كصححو األلباينحٌب ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ( 
ٕبلوؿ ا٢بوؿ كاستقراره، فبل يسقط  فمفهـو ا٢بديث كجوب الزكاة ،[الَبمذم

 بعد ذلك.
  َّمة كلو ىلك.ين، ٯبب ُب الذًٌ القياس على الد 

القياس على الشريكْب إذا  ٭
 ذىب بعض ا٤باؿ ا٤بشَبؾ بينهما.

، فإذا ذىب ذىبت ؿالزكاة تتعلق بعْب ا٤با ألفَّ  ٭
 معو.الزكاة 
   َّالتمكن من األداء شرط ُب كجوب الزكاة ألف، 

فهي عبادة، فيشَبط فيها إمكاف األداء كسائر 
 العبادات.

   َّالواجب جزء من النصاب فيسقط هببلؾ ٧بلو. ألف 

 األدلة

أقول ، كألفَّ تعلق الزكاة بعْب ا٤باؿ ال يكوف ا٤باؿ ا٥بالك بسبب تفريط من صاحبو، كذلك لقوة أدلة أصحاب ىذا القوؿ القوؿ األكؿ: )يزكي ما بقي من ا٤باؿ( بشرط أفٍ 
 فلس أك مات دل يطالب فيها، بعكس زكاة الفطر ا٤بتعلقة ابلبدفكدل ٱبرجها حٌب أ من تعلقو ابلذمة، فمن كجت عليو الزكاة

 
 الراجح

من ىلكت بعض ٜباره الٍب  امن ىلكت بعض ٜباره الٍب كجبت فيها الزكاة زكاىا كما بقي منها سليمن 
ما سلم  ىكجبت فيها الزكاة زك
 منها فقط

 (دل)من ىلكت بعض ٜباره الٍب كجبت فيها الزكاة 
، كإٍف نقص الباقي عن اما بقي منها سليمن  ىيزكها كزك

 طت عنو الزكاة ابلكليةنصاب الزكاة سق
 ذترة اطتالؼ

كاجملموع (، َُّ/ّكا٢باكم الكبّب )(، َّٓ/ُ(، حاشية العدكم )ِِٓ/ِكشرح ا٣برشي على ٨بتصر خليل )(، ِّٔ/ّكالبناية )(، ُِ/ّ، كا٤ببسوط )(ْٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 (ُّٔ( برقم )ِٓ/ّ، كسنن الَبمذم )(ُّْ/ْ، كا٤بغِب )(ُِٗ/ُ(، كاحملرر )ِّٖ/ُكالكاُب البن قدامة ) (،ّٕٕ/ٓ)

 

 مراجع اظتسألة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مات بعد وجوهبا عليو حكم الزكاة ظتن (42مسألة )
اتفقوا على كجوب الزكاة على من ملك النصاب كمضى عليو ا٢بوؿ، كاختلفوا فيمن كجبت عليو الزكاة كمضى عليو ا٢بوؿ لكنو مات قبل إخراج 

حترير ػتل اطتالؼ الزكاة من مالو، فماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

الثلث )على خبلؼ ىل ييبدأ هبا إٍفإٍف أكصى أخرجت الزكاة من 
رج شيء ضاؽ الثلث أـ ال يبدأ(، كإٍف دل يوصي فبل ٱبي

 أبو حنيفة/ مالك

 ٚبرج الزكاة من رأس ا٤باؿ
الشافعي/ أٞبد/ إسحاؽ/ أبو ثور  األقواؿ ونسبتها

ىل تتعلق الزكاة بعْب ا٤باؿ أـ ابلذمة؟ سبب اطتالؼ
 فتسقط اب٤بوت كالصبلة. ألفَّ الزكاة عبادة ٧بضة شرطها النية
 .ألفَّ الزكاة متعلقة ابلذًٌمة، كىي تذىب ٗبوت صاحبها 

  ابن عباس  حديثƒأفَّ امرأة أتت رسوؿ هللا( :   َّفقالت: إف
: أرأيت لو كاف عليها دين أمي ماتت كعليها صـو شهر، فقاؿ 

]ـ/ : فدين هللا أحٌق ابلقضاء( أكنت تقضيو؟، قالت: نعم، فقاؿ 
فهذا دين هلل تعاذل  عبد البخارم بلفظ: إفَّ أخٍب نذرت أٍف ٙبٌج[،ك٫بوه 

 فيخرج من رأس ا٤باؿ، كدين اآلدمي.
  .ألفَّ الزكاة متعلقة بعْب ا٤باؿ 

األدلة

رج من رأس ا٤باؿ(، ألفَّ تعلق الزكاة بعْب ا٤باؿ أقول من تعلقو ابلذًٌمة، كألفَّ ا٤باؿ الواجب فيو  الزكاة موجود. كإٍف كانت الزكاة القوؿ األكؿ: )ٚبي
ا تيؤخذ من ماؿ الصيب كاجملنوف كال نية ٥بما، كتيؤخذ قهرن  من ا٤بمتنع عن أداء الزكاة كال يينظر لنيتو، فمدار الزكاة على ا٤باؿ نفسو اعبادة إال أهنَّ الراجح

من مات كعليو زكاة كاجبة أخرجت من ثلث مالو إذا كصَّى  ذترة اطتالؼ كاجبة أيخرجت من مالو قبل توزيع الَبكةمن مات كعليو زكاة 
(، كمنتهى ُِّ/ٔ(، كاجملموع )َُٕ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )َُْ/ُ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ُُّ(، كٙبفة الفقهاء )صْٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

مراجع اظتسألة (ِٕ/ِ(، مطالب أكرل النهى )ُِٓ/ُاإلرادات )
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 اضتكم إذا بيع اظتاؿ بعد وجوب الصدقة )الزكاة( فيو (43مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كجب فيو الزكاة كدل ٱبرج الزكاة فقد اتفقوا  كا٢ببًٌ كا٤باشية كغّبىا ٩بايبيعو صاحبو، كلكن لو ابع صاحب ا٤باؿ مالو من الثمار  ي قبل أفٍ يتم إخراج الزكاة للماؿ ا٤بزكَّ  األصل أفٍ 

 أربعة أقواؿ ، كا٣ببلؼ علىعلى كجوب إخراج الزكاة لذلك ا٤باؿ، كاختلفوا ُب كيفية إخراج الزكاة كُب أتثّب ذلك على البيع

 األقواؿ ونسبتها
ؤخذ الزكاة من ا٤باؿ نفسو كيرجع تي 

 أبو ثور/ ا٤بشَبم بقيمتو على البائع
 افسوخن عترب البيع ميي 

 الشافعي
ؤخذ الزكاة من الثمرة أك ا٢بب الٍب تي 

كا٤بشَبم اب٣بيار بْب  ،كجب فيها الزكاة
 أبو حنيفة/ إنفاذ البيع أك رٌده

 الزكاة ٘بب من ماؿ البائع
 / أٞبدمالك

 كإتبلؼ عْب ماؿ الزكاة -أم تفويت الزكاة-تشبيو بيع ماؿ الزكاة بتفويتو  سبب اطتالؼ

 األدلة

ٗبن فوتو شٌبو بيع ماؿ الزكاة )ال( يي  ٭
ا ىو ٗبنزلة أك أتلف عْب الزكاة كإ٭ب
كوف الزكاة من ابع ما ليس لو، فت

ؤخذ منو كيرجع ُب )عْب( ا٤باؿ، فتي 
 على البائع ألنو غرٌه.

  َّو لو قلنا إف الزكاة ألن
متعلقة ابلعْب، فقد ابع 

كانت   ماال ٲبلك، كإفٍ 
متعلقة ابلذمة، فقدر 

هتن هبا، كبيع الزكاة مر 
 ا٤برىوف غّب جائز.

الزكاة متعلقة بعْب ا٤باؿ فتؤخذ  ألفَّ  ٭
كللمشَبم ا٣بيار ٤بكاف الضرر  ،منو

 الواقع عليو بتفويت جزء من ا٤ببيع.

فتكوف الزكاة  ،شٌبو بيع ماؿ الزكاة ٗبن فوتو أك أتلف عْب الزكاةيي  ٭
و لو أراد ا٤بزكي ت، كال عبلقة للبيع بو، ألنَّ ف كا٤بفوًٌ ُب )ذمة( ا٤بتلً 

 نع من ذلك.رج الزكاة عن مزارعو من غّب ٧بصو٥با دل ٲبي ٱبي  أفٍ 
  عبد هللا بن عمر حديثƒ قاؿ )هنى رسوؿ هللا :  عن بيع
مفهومو صحة البيع بعد بدك  ،ـ[ ]خ/مار حٌب يبدك صبلحها( الثًٌ 

 الصبلح.
 القوؿ الرابع علىرج من مالو ر كٱبي رج من ماؿ البائع فتقدَّ أك ٚبي  ،القوؿ األكؿ علىرج من عْب ا٤باؿ كيرجع ا٤بشَبم على البائع بقيمتها ٚبي  إما أفٍ  الراجح

 اطتالؼ ذترة
كجبت فيو الزكاة  من ابع ماالن 

خرجت الزكاة من عْب ذلك ا٤باؿ أي 
 كدفع قيمت ما أخرج للمشَبم

من ابع ماال كجبت فيو 
 فسد بيعو الزكاة

كجبت فيو الزكاة خّبى  من اشَبل ماالن 
يرده إذل  ٱبرج زكاتو كبْب أفٍ  بْب أفٍ 

 صاحبو كيفسخ البيع

 ر ما كجبت فيو الزكاة كأخرجوكجبت فيو الزكاة قدٌ  من ابع ماالن 

  (ُّٖ/ْ( كا٤بغِب )ْٖٔ/ٓ، كاجملموع )(ّٓٓ/ٓكفتح العزيز ) (،ُِٕ/٨ِبتصر خليل )كشرح ا٣برشي على ( ِٕٔ/ُكٙبفة الفقهاء )، (َْٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حكم من منع إخراج الزكاة (44مسألة )
 

 حترير ػتل اطتالؼ
مع إقراره  منو كٖببلن  اإخراج الزكاة جحودن  كاختلفوا فيمن منع ين ابلضركرة،كم شرعي معلـو من الدًٌ ٕبو جحد كجوب الزكاة فهو كافر، لتكذيبمن  اتفقوا على أفَّ 

 بوجوهبا، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ
 

 األقواؿ ونسبتها
 رتدٌ حكمو حكم ا٤ب امانع الزكاة جحودن 

 كمن كافقو من الصحابة  أبو بكر الصديق 
 مسلم امانع الزكاة جحودن 

 / ٝبهور العلماءعمر 
كافر   االفرائض( جحودن )كعمـو مانع الزكاة 

 دل ٯبحد كجوهباكإٍف 
 فلٝبع من الس

 دكف العمل فقط، أك من شرطو كجوب العمل معو؟ينطلق على االعتقاد  -الذم ىو ضد الكفر-ىل اسم اإلٲباف  سبب اطتالؼ
 
 
 
 
 األدلة

أقاتل  مرت أفٍ : )أي قاؿ النيب  ƒ حديث ابن عمر ٭
رسوؿ هللا  ا٧بمدن  ال إلو إال هللا كأفَّ  الناس حٌب يشهد أفٍ 

فعلوا ذلك عصموا مِب  كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة، فإفٍ 
 ـ[. ]خ/دماؤىم( 

  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ : قولو تعاذل

ة ق األخوَّ فقد علَّ [، ٓ]التوبة: ژں ڻڻ  ڱ ں
ينية على إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة، فدٌؿ على انتفائها عن الدًٌ 

 من دل أيت هبا.

معو ٤بن  ن شرط اإلٲباف كجوب العملو ليس مألنَّ  ٭
 تلفظ ابلشهادة.

   حديث أيب ىريرة  قاؿ ما من صاحب( :
م منها حقها، إال كاف يـو ؤدًٌ ة ال يي ضَّ ذىب كال فً 
عليها  يى ح من انر، فأٞبائٌفحت لو صفالقيامة، صي 

قضى من انر جهنم، فيكول هبا جبينو كظهره حٌب يي 
بْب العباد فّبل سبيلو إما إذل ا١بنة كإما إذل النار( 

 و ٙبت ا٤بشيئة.و ال يكفر كأنَّ فدٌؿ أنَّ ]ـ[. 

من شرط اإلٲباف كجوب العمل لقولو  ألفَّ  ٭
  أقاتل الناس ....(. مرت أفٍ )أي 
  َّمن أركاف اإلسبلـ، فإذا  او لو ترؾ ركنن ألن

سقط أحد أركاف اإلسبلـ، سقط اإلسبلـ 
 ُب حق من ترؾ أركانو. 

 كنو فعل كبّبة من كبائر الذنوبلعلى ذلك،  لداللة حديث أيب ىريرة  ،مسلم( امانع الزكاة جحودن القوؿ الثاين: ) الراجح
 ااتب كإال قتل كفرن  مانع الزكاة يستتاب فإفٍ  الزكاة أخذت منو ابلقوةمن منع  من منع الزكاة قوتل عليها كأخذ مالو كسيب اطتالؼ ذترة

 

(، ّٖٕ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُّّ/ٓ(، كاجملموع )ُِٔ/ُ(، كا٤بهذب )ّّٗ/ُٔ(، كالبياف كالتحصيل )َُِٗ/ِكالكاُب البن عبد الرب )، (َْٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ْٕ/ٖ، كتفسّب القرطيب )(ُٕٔ/ِ)كاحملرر 
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: ٍا جتة فُه اىضماج ٍِ األٍىاهاجلَيح اىثاُّح

 )ادلغائو ادلخريف فُها(

عنواف اظتسألة  يلالرقم التسلس

لي من الذىبحكم زكاة ا٢بي  45
حكم زكاة ا٣بيل 46

ىل من شرط زكاة هبيمة األنعاـ أف تكوف سائمة؟ 47
حكم زكاة العسل 48

أصناؼ النبات الٍب ٘بب فيها الزكاة 49
ىل ٘بب الزكاة ُب الزيتوف؟ 24

ركض ا٤بتخذة للتجارةحكم زكاة العي  24
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 لي من الذىبحكم زكاة اضت   (45سألة )م
 ، كا٣ببلؼ على قولْب؟ي الذىب الذم تلبسو النساء للزينة ىل فيو زكاةالذىب كالفضة، كاختلفوا ُب حل ؛اتفقوا على كجوب الزكاة ُب صنفْب من ا٤بعدف حترير ػتل اطتالؼ

 لي)ال( زكاة ُب ا٢بي  األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ الليث

 لي٘بب الزكاة ُب ا٢بي 
 أبو حنيفة

 سبب اطتالؼ
ُب حكم  -اظاىرن -منها ا٤بعاملة ُب ٝبيع األشياء/ اختبلؼ اآلاثر كتعارضها ا٤بقصود ا٤بضركب( كالفضة اللذين  غّب )الذىبرب ركض )ا٤بتاع(، كبْب التًٌ لي بْب العي تشبيو ا٢بي تردد 

 زكاة ا٢بلي

 األدلة

قاؿ: )ليس ُب ا٢بلي  النيب  أفَّ  عن جابر  ٭
كا٤برفوع ُب  ،زكاة( ]تح/ شا/ ش/ قط/ كىو موقوؼ

 سنده ضعف[.
)ا٤بتاع( الٍب ا٤بقصود منها و ا٢بلي ابلعركض بشي ٭

 .ا٤بنافع أكالن 
  ا كانت تلي بنات أخيها : )أهنَّ ~أثر عائشة

فبل ٚبرج من حليهن  ،يتامى ُب حجرىا ٥بن ا٢بلي
 ]طأ/ ىق/ سنن/ شا[.الزكاة( 

  أثر ابن عمرƒ َّي بناتو كجواريو كال و كاف ٰبلًٌ : )أن
( ]طأ/ قط/ ىق/ سنن/ شا/ عب/ كمثلو منو ٱبرج الزكاة

 [.~ أ٠باء عن

مىسىكه من ذىب،  كمعها ابنة ٥با كُب يد ابنتها تت رسوؿ هللا عن أيب عن جٌده قاؿ: )أٌف امرأة أحديث عمرك بن شعيب  ٭
قتهما إذل فخلعتهما كأل .سوارين من انر؟ما يـو القيامة قالت: ال، قاؿ: أىيىسيرُّؾ أف يسٌوًرؾ هللا هب ،: أتؤٌدين زكاة ىذا؟ فقاؿ
 كصححو ٝباعة من ا٢بفاظ[. ت/ ف/ قط/ ىق/ كُب سنده مقاؿ/د/ ]ش/ حم/ كقالت: ٮبا هلل كرسولو(  ،النيب 

 .منهما ا٤بعاملة هبما أكالن  لي ابلذىب كالفضة اللذين مقصودو ا٢بشبَّ ي ٭
 ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ : عمـو قولو تعاذل 

 [.ّْ]التوبة:
  تؤدم  ما بلغ أفٍ فقاؿ: أكنز ىو، من ذىب، فقلت اي رسوؿ هللا  اقالت: )كنت ألبس أكضاحن  ~حديث أـ سلمة

 ]د/ ىق/ سنن/ شا/ كحسٌنو األلباين[.فليس بكنز(  ،زكاتو فتزكي
  رسوؿ هللا  قالت: )دخل عليَّ  ~حديث عائشة  عائشة؟اي ؽ، فقاؿ: ما ىذافػىتىخىات من كرً فرأل ُب يدم، 

]د/ قط/ ىق/ سنن/   قلت: ال، قاؿ: ىو حسبك من النار( ،؟أتؤدين زكاهتنَّ رسوؿ هللا، قاؿ: أتزين لك اي  فقلت: صنعتهنَّ 
  كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط الشيخْب كحسنو البيهقي، كصححو األلباين[. /ُب سنده ٦بهوؿك  كم/

كيف نقوؿ ُب ك الٍب ال ٚبلو من مقاؿ،  لزكاة دل يغفلوا عن ىذه األحاديثكجوب ا٩بن قاؿ قالوا بعدـ  غالب األئمة كالصحابة كإال ، الذمة إبراءن ك ( ااحتياطن  )ٯبب :القوؿ الثاين الراجح
 كهللا أعلم ،االذىب ا٤بلبوس زكاة كليس ُب اللؤلؤ كا٤برجاف ا٤بلبوس زكاة كىو أكثر منو ٜبنن 

 للزينة بلغ النصاب زكتو كل عاـ امن اٚبذت حلين  للزينة بلغ النصاب )دل( تزكو امن اٚبذت حلين  اطتالؼ ذترة

، (ُِٕ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك  (،ُُٓ/ّ)التاج كاإلكليل ك ، (ُْْص)جامع األمهات ك ، (َّٓ/ُ)ا٤بدكنة ك  ،(ُٕ/ِ)، كبدائع الصنائع (ُِٗ/ِ)ا٤ببسوط ك (، ِْٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُِ/ ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية للغمارم )ُّْ/ُ)دقائق أكرل النهى ك ، (َْٔ/ُ)الكاُب البن قدامة ك  ،(ُٕٓ/ٓ)اجملموع ك 
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حكم زكاة اطتيل(46مسألة )
حترير ػتل 

اطتالؼ
تكن سائمة دل يقصد هبا النسل، كاختلفوا )دل( اتفقوا على كجوب الزكاة ُب ثبلثة أصناؼ من ا٢بيواف؛ اإلبل كالبقر كالغنم، كاتفقوا على عدـ كجوب الزكاة ُب ا٣بيل إذا 

(، كا٣ببلؼ على قولْبكإاناثن  ُب كجوب زكاة ا٣بيل إذا كانت سائمة كقصد هبا النسل )أم كانت ذيكراانن 

واؿ ونسبتهااألق
 )ال( زكاة ُب ا٣بيل

ا١بمهور/ صاحبا أيب حنيفة
٘بب الزكاة ُب ا٣بيل

 أبو حنيفة
معارضة القياس للفظ/ ما يظن من معارضة اللفظ للفظسبب اطتالؼ

األدلة

]خ/ : )ليس على ا٤بسلم ُب عبده كال فرسو صدقة( قاؿ: قاؿ النيب  حديث أيب ىريرة  ٭
ـ[.
   ژٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿژ: تعاذلعمـو قولو 

فقد حٌضت الشريعة على اٚباذ ا٣بيل للجهاد، كمناسب العفو عن زكاهتا. [،ٖ]النحل:
  األنفاؿ: ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ : قولو تعاذل[َٔ .] 
]جو/ حم/ خز/ طيا/ )قد عفوت عن صدقة ا٣بيل كالرقيق(  قاؿ:  حديث علي  ٭

 [.األرنؤكط: صحيح لغّبهكقاؿ كصححو األلباين قط/ طب/ 
   )ش/ طأ[.قاؿ عمر بن عبد العزيز: )ليس ُب ا٣بيل صدقة[ 

القياس، ا٣بيل السائمة حيواف مقصود بو النماء كالٌنسل، فأشبو اإلبل  ٭
 .كالبقر، كىذا القياس عارض عمـو حديث أيب ىريرة 

: )ا٣بيل لرجل أجر، كلرجل سَب، كعلى قاؿ  حديث أيب ىريرة  ٭
ٍب دل ينس حق هللا ُب رقاهبا كال  اكتعففن  ار... كرجل ربطها تغنيِّ رجل كز 

كا٤بقصود ُب حٌق رقاهبا ىو الزكاة. ]خ/ ـ[،ظهورىا، فهي لذلك سَب( 
أتىٍخيذي ًمٍن أىٍربىًعْبى شىاةن شىاةن، كىالى): ليعلى بن أمية  عيمىري قاؿ ٭ 

ئن  يػٍ ضىرىبى عىلىىفى  .اًل، ًمٍن كيلًٌ فػىرىسو ًدينىارن خيٍذ ًمنى ا٣بٍىيٍ  ،؟اأتىٍخيٍذ ًمنى ا٣بٍىٍيًل شى
]طب/ عب/ تو[.( .اًدينىارن  اا٣بٍىٍيًل ًدينىارن 

ٰبمل على أنو أخذىا صدقة كليس زكاة القوؿ األكؿ: )ال زكاة ُب ا٣بيل(، لقوة أدلة أصحاب القوؿ كصراحتها، كما صٌح عن عمر الراجح
هتا أٍباسائمة أعدت للنسل كدل ٱبرج زك من ملك خيبلن  سائمة أعدت للنسل فبل شيء عليو فيها خيبلن من ملك  اطتالؼ ذترة

مراجع اظتسألة
، (ْٔٔ/ِ)فتح العزيز ك ، (ُُْ/ّ)البياف ك ، (ٖٖص)الكاُب البن عبد الرب ك ، (ِٗٗ/ُ)ا٤بعونة ك ، (ِٓٗ/ُ)ا١بوىرة النّبة ك ، (ُٖٖ/ِ)ا٤ببسوط ك (، ْٓٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّٓ/ْ)الفركع ك ، (ّّٖ/ُ)ة مالكاُب البن قداك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 تكوف سائمة؟ ىل من شرط زكاة هبيمة األنعاـ أف   (47مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
زكاة، كاختلفوا لو كانت معلوفة )يطعمها الفيها )ترعى أكثر العاـ( ف :ا كانت سائمةإذ اقر كالغنم، كاتفقوا أهنَّ اإلبل كالب ثة أصناؼ من ا٢بيواف؛اتفقوا على كجوب الزكاة ُب ثبل

 ىل ٘بب فيها الزكاة، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،مالكها(

 األقواؿ ونسبتها
 ٘بب الزكاة ُب اإلبل كالبقر كالغنم ا٤بعلوفة كالسائمة كال فرؽ

 مالك/ الليث
 الغنم ا٤بعلوفة)ال( ٘بب الزكاة ُب اإلبل كالبقر ك 

 عامة الفقهاء
 ٘ببكالسائمة، ك  ا٤بعلوفة ٘بب الزكاة ُب اإلبل كالغنم

 ا٤بعلوفة السائمة دكف ُب البقر الزكاة
 أبو دمحم بن حـز 

 ظاىر معارضة ا٤بطلق للمقيد، كمعارضة القياس لعمـو اللفظ/ معارضة دليل ا٣بطاب للعمـو سبب اطتالؼ

 األدلة

كتاب   كتب  رسوؿ هللا  : )أفَّ ƒحديث ابن عمر  ٭
اة ُب كل يالصدقة، ُب ٟبس من اإلبل شاة .... كُب الش

كا٢بديث لو ]د/ ت/ جو/ ش/ حم/ كم/ ىق/ شاة(  أربعْب
ب على فهذا حديث مطلق يغلَّ  كحسنو الَبمذم[، ،شواىد

 د، كىو حديث عاـ فتكوف السائمة ٗبنزلة غّب السائمة.ا٤بقيَّ 
   حديث علي:  أحسبو عن رسوؿ هللا-ىّب قاؿ زي - 

 ،ىق/ د/ خز/ عب[])... كُب البقر ُب كل ثبلثْب تبيع( 
 ]حم/ قط/ ىق/ كم[. )كُب البقر صدقتها( :كركاية

كفيو: )كُب سائمة الغنم إذا  كتاب عمر   ٭
 ]طأ/ أد[.بلغت أربعْب شاة( 

  كتاب أيب بكر  كفيو: )كصدقة الغنم ُب
على ا٤بطلق،  ب ا٢بديث ا٤بقيديغلَّ  ]خ[،سائمتها( 

 )ال( زكاة ُب غّب سائمة. كدليل ا٣بطاب يقتضي أفٍ 
  بيو عن جده قاؿ: أحديث هبز بن حكيم عن

 ابنةُب كل أربعْب  ،: )ُب كل إبل سائمةقاؿ 
 أموا/ ]ىق/ سنن/ كم/ طب/ د/ طح/ حم/ د/لبوف( 

 [.كحسنو غّب كاحدف/ خز/ 

 )ُب كل أربعْب شاة(. :ƒحديث ابن عمر  ٭
: )ليس قاؿ: قاؿ  حديث أيب سعيد ا٣بدرم  ٭

فا٤بطلق  ]خ/ ـ[،فيما دكف ٟبس ذكد من اإلبل صدقة( 
.)  ُب ا٢بديثْب يقدـ على ا٤بقيد )ابلسـو

دل يثبت ُب البقر أثر، فوجب التمسك فيها ابإلٝباع  ٭
 فقط.منها كىو الزكاة ابلسائمة 

 الراجح
، كال كجو للتفريق بْب أصناؼ سائمة األنعاـ ƒمن حديث ابن عمر  على ا٤بطلق ƒمن أثر عمر كأيب بكر  للمقيد إال ُب السائمة(، ٞببلن  الزكاة )ال ٘بب :القوؿ الثاين

 فا٢بكم فيها كاحد 

 اطتالؼ ذترة
كانت   من ملك هبيمة األنعاـ فبل زكاة عليو فيها إفٍ  ىكانت ال ترع  من ملك هبيمة األنعاـ أخرج زكاهتا كإفٍ 

 ىال ترع
، ىكانت ال ترع  أخرج زكاهتا كإفٍ  اأك غنمن  من ملك إببلن 

 ىترعكانت  فٍ إأما البقر فشرط زكاهتا 

(، ُّٔكمنهاج الطالبْب )ص(، ُٖٖ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ْ/ِ(، كمنح ا١بليل )ٔٗ/ّ(، كالذخّبة )ُّٓ/ّ(، كالبناية )َُٓ/ُكاالختيار )، (ْٔٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ِٔ/ٓٚبريج أحاديث البداية للغمارم ) ُب ، كا٥بداية(ُِٓ/ُ(، كمنتهى اإلرادات )ّٖٓ/ُكالكاُب البن قدامة )
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 حكم زكاة العسل (48مسألة )
 

 حترير ػتل اطتالؼ
رب من العسل ليس فيو زكاة، كاختلفوا ُب ا٣بارج من قً  عشرةما دكف  كا٢بليب زكاة، كاتفقوا أفَّ  فيما ٱبرج من ا٢بيواف من األلبافليس و أٝبعوا على أنَّ 

 ، كا٣ببلؼ على قولْب؟ىل ٯبب فيو زكاة إذا بلغ عشرة ًقرب فأكثر، النحل )العسل(

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٘بب الزكاة ُب العسل

 ا١بمهور
 ٘بب الزكاة ُب العسل

 شر(/ أٞبدالعي  كجودىا ُب أرضبو حنيفة )بشرط أ
 ُب زكاة العسل ƒاختبلفهم ُب تصحيح حديث ابن عمر  سبب اطتالؼ

 األدلة

  دل يصح ُب كجوب زكاة العسل آية
كال حديث، كاألصل عدـ كجوب 

من األرض،  االزكاة، كليس ىو خارجن 
خارج من حيواف أشبو مائع بل ىو 

 اللنب، كاللنب ال زكاة فيو ابإلٝباع.

( عشرة أزً قاؿ: )ُب كٌل  عن النيب  ƒ حديث انفع عن ابن عمر ٭ قاؿ ]ت/ عد/ ىق/ طب/ ٦بمع/ ؽٌو زؽّّ
 كقد اتفقوا على ضعفو[.الغمارم: 

   :كانوا يؤدكف إذل رسوؿ هللا   -مو هٍ ن من فػى بط- ابةبى شى  أفَّ )حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  على
عند ىو ك  /كُب سنده مقاؿ /د/ خز/ ىق]، ككاف ٰبمي كاديْب ٥بم( -رب ًقربةه عشًر قً  من كلًٌ -، كاف ٥بم العيشر ٫بلو 

 .[عند الغفيلي ك٫بوه عن أيب ىريرة  (ذلك شيءربة، كليس رب قً الطرباين بركاية: )ُب العسل، ُب كل عشر قً 

 الراجح
العسل حديث صحيح كال إٝباع، كلو زكى من ابب االحتياط لكاف  : )ليس ُب زكاة-رٞبو هللا- (، قاؿ ابن ا٤بنذرالزكاة ُب العسل ب٘ب)ال  :القوؿ األكؿ

 (أزكى لو

 اطتالؼ ذترة
من عسل  )ًقرب( زؽأ ةمن ملك عشر 

 فبل شيء عليو فيو
ٱبرج منو قربة زكاة )أك ٱبرج  كجب أفٍ ، اتقريبن  (كغمِٔ)عسل كىو يساكم  ( منربقً ) أزؽ لك عشرةمن م

 للزكاة اكإال أٍب بذلك ككاف مانعن  ،العشر/ ا٢بنفية(

ا٢باكم ك ، (َْٓ/ُ)ا٤بهذب ك ، (ُُِ/ّ)مواىب ا١بليل ك ، (ٕٓص)القوانْب الفقهية ك ، (ُُْ/ُ)، كاالختيار (ُِٔ/ِ)ا٤ببسوط ك ، (ْٕٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َّ/ٓالبداية للغمارم ) ٚبريج أحاديث، ا٥بداية (ُّٓ/ُ) ، كمنتهى اإلرادات(َْْ/ُ)الكاُب البن قدامة ك ، (ِّٔ/ّ)الكبّب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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فيها الزكاةجتب أصناؼ النبات اليت (49مسألة )
زكاة بقية األصناؼ، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ حكم التمر كالزبيب، كاختلفوا ُب ؛صنفْب من الثمر من ا٢ببوب، ا٢بنطة كالشعّب، كُب اتفقوا على كجوب الزكاة ُب صنفْب حترير ػتل اطتالؼ

األقواؿ ونسبتها
)ال( ٘بب الزكاة إال ُب األصناؼ األربعة؛ ا٢بنطة 

 كالشعّب، كالتمر كالزبيب
 ابن أيب ليلى/ الثورم/ ابن ا٤ببارؾ

٘بب الزكاة ُب كل نبات ييدَّخر 
 كييقتات 

مالك/ الشافعي

ييكاؿ  ٘بب الزكاة ُب كل نبات
 ييدَّخر ك 

أٞبد

عدا ا٢بشيش )العشب(،  ٘بب الزكاة ُب كل ما ٚبرجو األرض ما
 كا٢بطب كالقصب

 أبو حنيفة
/ كمعارضة القياس لعمـو اللفظاالدخار أك الكيل(ك) ق الزكاة ابألصناؼ األربعة: ا٢بنطة كالشعّب كالتمر كالزبيب لعينها أك لعلة االقتياتىل تعلُّ سبب اطتالؼ

األدلة

ألفَّ تعلق الزكاة ابألصناؼ األربعة ا٤بتفق عليها  ٭
 لعينها، فيقتصر الوجوب عليها.

  :حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ
ا سنَّ رسوؿ هللا   -الزكاة- )ليس ُب البقوؿ زكاة، إ٭بَّ

]قط/ كضعفو غّب ُب ا٢بنطة كالشعّب كالتمر كالزبيب( 
 : كالذرة[.كاحد/ ك٫بوه عند: ش/ ىق/ كزاد ابن ماجة

  حديث موسى بن طلحة عن أبيو قاؿ ليس( :
]ت/ بز/ طب/ كضعفو غّب كاحد/ ُب ا٣بضركات صدقة( 

: )أنَّو كتب كصححو األلباين/ كعند الَبمذم عن معاذ 
يسأؿ عن ا٣بضركات، فقاؿ: ليس فيها  إذل رسوؿ هللا 

شيء([.

ألفَّ تعلق الزكاة ابألصناؼ  ٭
األربعة لعلة االقتيات فيها، فيعدَّل 

 ا٢بكم ١بميع ما يقتات.
ألفَّ ا٤بقصود من الزكاة القياس  ٭

 -اغالبن -سٌد ا٣بىلَّة كذلك ال يكوف 
إال فيما ىو قوت، فيخصص ىذا 

، القياس عمـو حديث أيب ىريرة 
 فيسقط ما عدا ا٤بقتات.

  ما )ال(  أفَّ  االدخار؛العلة ُب
عمة فيما خر )ال( تتم فيو النٌ يدَّ 

ٲبكنو االنتفاع بو ُب ا٤بآؿ.

  حديث أيب سعيد  قاؿ
 ليس ُب حٌب كال ٛبرو( :

صدقة، حٌب تبلغ ٟبسة أكسق( 
فدٌؿ على منع الزكاة ٩با ال ]ـ[، 

يوسق )ييكاؿ(، ككجوبو فيما 
 ييكاؿ.
   العلة ُب االدخار؛ أفَّ ما

عمة النًٌ  فيو تتم)ال( يدَّخر )ال( 
فيما ٲبكنو االنتفاع بو ُب ا٤بآؿ.

: )فيما سقت السماء كالعيوف العيشر،قاؿ  حديث أيب ىريرة  ٭
]ىق/ ت/ جو/ ك٫بوه عن ابن عمركفيما سيًقي ابلنَّضح نصف العشر( 

ƒ  ،]لفظ ا٢بديث عاـ ك)ما( ُب ا٢بديث ٗبعُب الذم، عند البخارم
كالعيوف العشر، كىذا من ألفاظ فيكوف ا٤بعُب: كُب الذم سقت السماء 

 العمـو فيشمل كل خارج من األرض، إال ما أخرجو اإلٝباع.
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژ  عمـو قولو تعاذل: ٭

 ...ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ ہ

[.ُُْ]األنعاـ: ژ﮷ ﮴ ﮵ ﮶
  :گ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گژ عمـو قولو تعاذل

[.ِٕٔ]البقرة: ژڱ ں ں ڱ ڱ ڱ
كاالدخار لعلو االقتيات ،نبات يٌدخر كيقتات(كل ُب  ٘بب الزكاة ) :القوؿ الثاينالراجح

اطتالؼ ذترة
أك فواكو أك  أك زيتوانن  اأك تينن  اأك لوزن  امن ملك جوزن 

 فبل زكاة عليو فيها ،خضركات
فبل  ،من ملك فواكو أك خضركات

 زكاة عليو فيها
من ملك فواكو أك خضركات، 

، ٖببلؼ فبل زكاة عليو فيها
 ا١بوز كاللوز ك٫بوه

فعليو  ،أك فواكو أك خضركات أك زيتوانن  اأك تينن  اأك لوزن  اجوزن من ملك 
 زكاهتا

مراجع اظتسألة
منتهى ك (، ٓ/ّ(، كا٤بغِب )ْٔٓ/ٓكاجملموع )(، ُْٔ(، كمنهاج الطالبْب )صّٕ/ّ(، كالذخّبة )َُّكالكاُب البن عبد الرب )ص(، ْٓ/ِكبدائع الصنائع )(، ِ/ّا٤ببسوط )(، ك ْٖٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ُِّ/ُ) اإلرادات
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يتوف؟ىل جتب الزكاة ُب الز  (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
القوؿ على ىذا، ب ذاؾأصحانبات يدخر كييقتات، فمع اتفاؽ كاجبة ُب كل الزكاة  ىذه ا٤بسألة متفرعة على ا٤بسألة السابقة عند من يقوؿ أفَّ 

كا٣ببلؼ على قولْب ،)الزيتوف( زكاة ، ك٩با اختلفوا فيو؟إال أهنم اختلفوا ُب أصناؼ ىل ىي ٩با ييقتات كيدخر أك ليس من ذلك

األقواؿ ونسبتها
 ٘بب الزكاة ُب الزيتوف

/ مالك/ أٞبد )ركاية(أبو حنيفة
 )ال( ٘بب الزكاة ُب الزيتوف

(ا٤بذىبأٞبد )/ الشافعي )جديد(
؟ىل الزيتوف قوت أك ليس بقوتسبب اطتالؼ

األدلة
  ہ ہ ۀ ہڻ ڻ ڻ ۀ ڻ ں ںژ: قولو تعاذل

ژ﮷ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ھ ھ ھ ہ

. يعود الضمّب ُب )حقو( على ٝبيع ا٤بذكورات ُب اآلية، كمنها الزيتوف [،ُُْ]األنعاـ:

  ا ىو ، كإ٭بَّ يصلح قواتن  (ال)الزيتوف
.ايٌدخر ايبسن إداـ، كال 

 الراجح
٩با ذكر ُب اآلية اا مكية، كالزكاة إ٭با فرضت اب٤بدينة، كأيضن ؛ ألهنَّ )ال زكاة فيو( لقوة دليلهم، كأما اآلية فلم ييرد هبا الزكاة أصبلن  :القوؿ الثاين

ى عند الفريقْب، كىو من الفواكو الٍب ال تزكَّ ژھژ
شيء عليو (ال)الزيتوف  من دل يزؾللزكاة االزيتوف كاف مانعن  من دل يزؾاطتالؼ ذترة

(، ّٕ/ِ(، كاألـ )َّْ/ُ) (، كالكاُب البن عبد الربّٕٗ/ُكا٤بدكنة )(، ُِٔ/ُ(، ك٦بمع األهنر )ُِٓ/ُ، كا١بوىرة النّبة )(ْٗٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
(َُُ/ٕ(، كتفسّب القرطيب )ٓٔ/ّ، كاإلنصاؼ )(ّٖٗ/ُكالكاُب البن قدامة )(، َِّ/ِكاختبلؼ األئمة العلماء )(، ِّْ/ّكا٢باكم الكبّب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 روض اظتتخذة للتجارةحكم زكاة الع   (24مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
ذ منها للتجارة، ختلفوا ُب إٯباب الزكاة فيما يػيتَّخالٍب دل يقصد هبا التجارة، كا ،(اكال عىقارن  يدخلها كيله كال كزف، كال يكوف حيواانن األمتعةي الٍب ال ) :ركضُب العي زكاة اتفقوا على أنو )ال( 

 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ٘بب الزكاة ُب عركض التجارة

 ٝبهور فقهاء األمصار
 )ال( ٘بب الزكاة ُب عركض التجارة

 أىل الظاىر
  اختبلفهم ُب كجوب الزكاة ابلقياس، كاختبلفهم ُب تصحيح حديث ٠بىيرة بن جندب سبب اطتالؼ

 األدلة

ده جهالة، الغمارم: ُب سن]طب/ د/ قط/ ىق/ قاؿ ٬برج الزكاة ٩بٌا نعٌده للبيع(  أيمران أفٍ  قاؿ: )كاف رسوؿ هللا  حديث ٠برة بن جندب  ٭
 ٬برج من الرقيق الذم ييعٌد للبيع[. كُب ركاية: كاف أيمران أفٍ  /األلباينكضعفو 

 كالذىب كالفضة. ،كا٤باشية ،ا٢برث الثبلثة الٍب فيها الزكاة ابتفاؽ؛العركض ا٤بتخذة للتجارة ماؿ مقصود بو التنمية، فأشبو األجناس  القياس أفَّ  ٭
]ىق/ سها كأخذ منها الزكاة( بح: )أٌد زكاة مالك، ك -كا١بًعاب ككاف يبيع األدـ-ماس ٢بً  عمر فقد قاؿ كابنو  العركض اثبتة عن عمر  ةزكا ٭

 ، كىذا إٝباع سكوٌب على كجوهبا. ٨بالف ٥بما من الصحابةكال  ،أموا/ ش/ عب[
   :كعبد ا٣بدمة.  ،، فأكجبت الزكاة ُب كل ماؿ إال ما خٌصو الدليل[َُّ]التوبة: ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ عمـو قولو تعاذل 
   حديث معاذ  ٤با بعثو  كصاحب  ]متفق[،ؤخذ من أغنيائهم فَبٌد إذل فقرائهم( إذل اليمن قاؿ لو: )فأعلمهم أٌف هللا افَبض عليهم صدقة تي

 العركض غِب.
  فوجب زكاة البدؿ كا٤ببدؿ. ،تتحوؿ إذل عركض نقودقود، فالألٌف العركض بدؿ الن 

دل يصح دليل ُب كجوب صدقة  ٭
العركض، كاألصل العدـ حٌب يثبت 

 الدليل.

  القوؿ، كثبوت ذلك من فعل الصحابة ىذا أصحابأدلة لقٌوة  ،(الزكاة ُب عركض التجارة )٘بب :القوؿ األكؿ الراجح

 اطتالؼ ذترة
فليس عليو ُب  ٘باراين  من ملك ٧ببلن  قـو سلعتو كل عاـ كأخرج الزكاة كإال أٍب ٘باراين  من ملك ٧ببلن 

 بضاعتو شيء

(، ُِٖ/ُ(، كاحملرر )ْٕ/ٔ(، كاجملموع )َّٔ/ّكالبياف )(، ُّّ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ُُٖ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )ِٕٗ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )َُٗ/ِ(، كا٤ببسوط )ْٗٔ/ُتهد كهناية ا٤بقتصد )بداية اجمل مراجع اظتسألة
 (ّْ/ٓكا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية للغمارم )، (َُْ/ُكمنتهى اإلرادات )
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ِ مٌ جتة؟(وٍ   ،اجلَيح اىثاىثح: )ٍعشفح مٌ جتة اىضماج
ادلخريف فُها( غائو)ادل

اظتسألة فعنواالرقم التسلسلي
نصاب الذىب الذم ٘بب فيو الزكاةِِ
ُب الذىب كالفضة الوىقصزكاة ِّ
صابحكم ضم الذىب إذل الفضة ُب الزكاة إلكماؿ النًٌ ِْ
صابكيفية ضم الذىب إذل الفضة ُب الزكاة إلكماؿ النًٌ ِٓ
٤بالك كاحد؟ )زكاة الشريكْب( ىل شرط نصاب الذىب كالفضة أف يكوانِٔ
صاب ُب )ا٤بعدف( لوجوب الزكاة فيو؟ىل يعترب بلوغ النًٌ ِٕ
(ُِٗ( من اإلبل إذل أف تصل )َُِ)كيفية زكاة ما زاد على ِٖ
( فأكثرَُّكيفية زكاة اإلبل إذا بلغت )ِٗ
ا٢بكم لو عيدـ الٌسن الواجب إخراجو ُب زكاة اإلبلَّ
ىل ٘بب الزكاة ُب )صغار( اإلبل؟ُّ
( بقرةَٔ( كإذل )َْمن البقر فيما بْب ) الوىقصكيفية زكاة ِّ
 فيها؟مٌب ٘بب زكاة البقر، كما الواجب ّّ
( شاةََّكيفية زكاة الغنم إذا زادت عن )ّْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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صدًٌؽ )الساعي(؟اكمعزن  االنصاب غنمن  إذا كافّٓ
ي
، فمن أم النصاب أيخذ ا٤ب

 العمياء، كذات العٌلة؟ ؛ىل تيعدُّ ُب زكاة الغنم على صاحب ا٤باؿّٔ
خاؿ( مع األمهات ُب حساب زكاة الغنم؟ّٕ ىل تعدُّ نسل األمهات )السًٌ
ة على زكاة هبيمة األنعاـأتثّب ا٣بيلطّٖ
كيفية زكاة نصاب ُب ا٣بيلطاء ُب هبيمة األنعاـّٗ
صفة ا٣بيلطة ا٤بؤثرة ُب الزكاةَْ
ىل ُب ا٢ببوب كالثمار نصاب مقدَّر لتجب الزكاة فيو؟ُْ
ضم ا٢ببوب إذل بعضها إلكماؿ )نصاب( الزكاة؟ىل تي ِْ
ص دكف الكيل؟الزكاة ُب )العنب( ك)التمر( اب٣برٍ  بىل ٯبوز تقدير نصاّْ
ص؟ىل ٯبوز تقدير نصاب الزكاة ُب )الزيتوف( اب٣برٍ ْْ
سب على الرجل ما أكل من ٜبره كزرعو قبل ا٢بصاد؟ْٓ ىل ٰبي
ىل ٯبوز إخراج القيمة ُب الزكاة بدؿ العْب؟ْٔ
ضك ر كيفية زكاة العي ْٕ
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نصاب )الذىب( الذي جتب فيو الزكاة(22مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
األكقية تساكم كىو يعادؿ مائٍب درىم؛ ألفَّ  ،كاؽ كزانن ٘بب فيو الزكاة من )الفضة( ٟبس أ نصاب( الذمالا٤بقدار ) ىو ربع العشر، كاتفقوا أفَّ  الواجب ُب الذىب كالفضة إذا بلغ نصاابن  أفَّ اتفقوا 

نصاب( الذم ٘بب فيو الزكاة من الكاختلفوا ُب ا٤بقدار ) ـ[، ]خ/ؽ صدقة( ٢بديث: )ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ من الورً  ،اغراـ تقريبن  (ٓٗٓ)بوزف  سعوداي رايال (ٔٓ)كتساكم  .ا( درٮبن َْ)
على ثبلثة أقواؿ ، كا٣ببلؼ)الذىب(

األقواؿ ونسبتها
كزانن  ا( دينارن دينارو  إذا بلغ )عشرين٘بب الزكاة ُب الذىب 

ٝبهور العلماء
٘بب الزكاة ُب الذىب إذا بلغ 

ا( دينارن دينارو  ربعْب)أ
داكد الظاىرم/ ا٢بسن البصرم

٘بب الزكاة ُب الذىب إذا بلغ خرصها )مائٍب درىم( فإذا بلغت 
كاف االعتبار هبا  اأربعْب دينارن 

عطاء/ طاككس/ الزىرم
، كما ثبت ُب نصاب الفضة )ٟبسة أكاؽ(دل يثبت ُب نصاب الذىب شيء عن النيب سبب اطتالؼ

األدلة

نصف دينار( ،امن كل عشرين دينارن  ؛: )ىاتوا زكاة الذىبقاؿ  حديث علي  ٭
 ]عب/ د/ طأ/ كُب سنده ضعف[.

عمل أىل ا٤بدينة، قاؿ مالك: )السنة الٍب ال اختبلؼ فيها عندان، أف الزكاة ٘بب ُب  ٭
]طأ[.، كما ٘بب ُب مائٍب درىم( اعشرين دينارن 

   حديث عائشة كابن عمرƒ َّالنيب  : )أف   افصاعدن  اكاف أيخذ من كل عشرين دينارن ،
.سنن/ طأ/ كصححو األلباين[]جو/ قط/ ىق/ ( ا، دينارن اكمن األربعْب دينارن  نصف دينارو 

   حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده عن النيب ليس ُب أقل من عشرين( :
]أـ/ قط/ كصححو األلباين( -أك شيءى - كال أقل من مائٍب درىم صدقةى  ،من الذىب مثقاالن 

[.ُب ٨بتصر إركاء الغليل

اإلٝباع، فقد اتفق العلماء على  ٭
زكاة الذىب ٘بب إذا بلغ أربعْب  أفَّ 

،كدل يصح حديث علي  ،ادينارن 
 فنبقى على اإلٝباع.

  ما جاء ُب كتاب عمرك بن
حـز بعد ذكر نصاب الفضة قاؿ: 

]حب/( ادينارن  )كُب كل أربعْب
 صححو غّب كاحد[ .ك 

الذىب كالفضة من جنس كاحد، فنجعل الفضة ىي  ألفَّ  ٭
ُب القيمة ال  ا٥ب ااألصل لثبوت النص فيها، كيكوف الذىب اتبعن 

 ىو موضع اإلٝباع. ازف حٌب يصل إذل أربعْب دينارن ُب الو 
]دل أقف قة صدقة( أثر: )ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ من الرًٌ  ٭

منها: )كُب الرقة  )الرقة( ُب أحاديث، :كر لفظعليو هبذا النص، كذي 
ربع العشر(، كحديث: )ال صدقة ُب الرقة حٌب تبلغ مائٍب درىم( 

حديث صحيح على  / قاؿ ُب ا٤بستدرؾ:أخرجها: خز/ ىق/ أموا
 الذىب كالفضة. الرقة تتناكؿك  ،[شرط مسلم ك دل ٱبرجاه

 الراجح
او عمل ٝباىّب علماء األمة سلفن تجاج هبا، كألنَّ حالض اهينتك  ابعضها بعضن  فيقوم ،األحاديث الٍب استدٌؿ هبا أصحاب القوؿ؛ لكثرة طرؽ (ا)٘بب الزكاة إذا بلغ الذىب عشرين دينارن  :القوؿ األكؿ

 اكخلفن 

كحاؿ امن ملك )ثبلثْب( دينارن  كحاؿ عليها ا٢بوؿ ٘بب عليو فيها الزكاة امن ملك ثبلثْب دينارن  اطتالؼ ذترة
عليها ا٢بوؿ، )ال( ٘بب فيها الزكاة

كاف صرفها مائٍب درىم، كجب عليو فيها ادينارن ( ُٓمن ملك )
الزكاة

اإلراداتكمنتهى (، ّٕ/ّ(، كا٤بغِب )ٔ/ٕ(، كاجملموع )ّْ/ِكاألـ )(، ُّٕ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )ٗٓ/ُكالتلقْب )(، ُُُ/ُ(، كاالختيار )ِٕٔ/ُكتبيْب ا٢بقائق ) (،ّْٕ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُّْٓ( برقم )ٔٓٓ/ُ، ا٤بستدرؾ )(ْٖ/ٓ(، ا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ُٖٓ( برقم )ُٔٓ/ُ، ك٨بتصر إركاء الغليل )(ُُٕٗ( برقم )ُُ/ّ، سنن ابن ماجة )(ُّٕ/ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 قص ُب الذىب والفضةزكاة الو   (23مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 زكاة؟ -درٮبا (َْما دل يصل إذل )-( درىم، فهل فيما زاد على ا٤بائتْب ََِقص: ما زاد على النصاب، أك ىو ا٤بقدار بْب الفريضتْب، فإذا قلنا أف نصاب الفضة )الوى 

 ، كا٣ببلؼاما زاد على مائٍب درىم كعشرين دينارن ص على األكقاص كرد ُب ا٤باشية، كقد اختلفوا ُب حكم زكاة النَّ  كأفَّ  ،أكقاص ُب ا٢ببوب (ال)و كقد أٝبعوا على أنَّ 
 على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 أك كثر ٩با زاد على مائٍب درىم من الورًؽ ٕبسبو قلَّ  الوىقصٰبسب 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ صاحبا أيب حنيفة
 ا( درٮبن َْ)ال( ٰبسب ما زاد على ا٤بائٍب درىم حٌب تبلغ الزايدة )

 ()درىمه  زادت على عشرين ( داننّبْ، كُب ))درىم(ففيها ربع عشرىا 
 أبو حنيفة/ زيفر

 كمعارضتو لدليل ا٣بطاب، كتردد الذىب كالفضة بْب أصلْب ٨بتلفْب ُب ىذا ا٢بكم، كىي ا٤باشية كا٢ببوب اختبلفهم ُب تصحيح حديث ا٢بسن بن عمارة عن علي  سبب اطتالؼ

 األدلة

فيما زاد  مفهومو أفَّ  ـ[، ]خ/أكاؽ من الورؽ صدقة(  ٟبس حديث: )ليس فيما دكف ٭
 على النصاب قٌل أك كثر فيو الزكاة.

لوىقص ُب ا٢ببوب )فتجب الزكاة فيما زاد على النصاب قص ُب الذىب كالفضة ابييشبَّو الوى  ٭
 ٕبسبو(، كقد أٝبعوا أنَّو )ال( أكقاص ُب ا٢ببوب.

  عاصم كا٢بارث عن علي  حديث  قاؿ عليك شيء ُب الذىب حٌب : )كليس
..ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب .ا، فإذا كانت لك عشركف دينارن ارن يكوف عشركف دينا

 سنن/ ىق/ د/ ]بغ/( أك رفعو للنيب  ،قاؿ ٕبساب ذلك ذلك. قاؿ الراكم: فبل أدرم أعليّّ 
 [.قاؿ األلباين: حديث صحيح، كإسناده حسنإش/  عب/

عفوت عن صدقة ا٣بيل كالرقيق، : )قد قاؿ  حديث علي  ٭
فهاتوا من الٌرًقة ربع العشر، من كل مائٍب درىم ٟبسة دراىم، كمن كل 

درىم، كُب   انصف دينار ... فما زاد ففي كل أربعْب درٮبن  اعشرين دينارن 
قاؿ ]ت/ عب/ دراىمه(  اكل أربعة داننّب تزيد على العشرين دينارن 

 [.ايف جدن كفيو ا٢بسن بن عمارة كىو ضعالغمارم: 
ُب ا٤باشية )فبل ٘بب الزكاة فيما  ابلوىقصُب الذىب كالفضة  الوىقصييشبَّو  ٭

األكقاص  علىزاد على النصاب حٌب يبلغ الفريضة األخرل(، كقد كرد النص 
 ُب ا٤باشية.

 الراجح
ُب عفوه عن صدقة ا٣بيل ضعيف بل كمعارض  ، كحديث علي حساب الوقص أمره سهل كال يعسر ذلك ٢بقًٌ الفقّب، كألفَّ  احفظن  ،القوؿ األكؿ: )ٰبسب الوقص(

 . كليس إ٢باؽ أكقاص الذىب كالفضة أبكقاص ا٢ببوب أبكذل منو من إ٢باقو أبكقاص ا٤باشية ٕبديثو عن عاصم كا٢بارث، كلو صح فهو اجتهاد منو 
 فقط (ََِ)حاؿ عليها ا٢بوؿ زكا منها  ادرٮبن  (َِّ)من ملك  زكاىا كلها حاؿ عليها ا٢بوؿ ادرٮبن  (َِّ)من ملك  اطتالؼ ذترة

 ك، (َُٖ)صكفاية األخيار ك ، (َِٖ/ّ)اية ا٤بطلب كهن، (ُُٓص)جامع األمهات ك  ،(َِّ/ُ)ا٤بدكنة ، ك ّٗٔ/ّ)البناية ك ، (ُٖٗ/ِ)ا٤ببسوط ك (، ْْٕ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َْ/ٓكا٥بداية ُب ٚبريج أحديث البداية ) ،(َُٕ/ِ)كشاؼ القناع ك ، (ِٓٗ/ِ)ا٤ببدع 
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 صابة ُب الزكاة إلكماؿ الن   ض  ىب إىل الف  حكم ضم الذ   (24مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
، كزانن  اا٤بقدار الذم ٘بب فيو الزكاة من )الذىب( ىو عشركف دينارن  ٝبهور العلماء على أفَّ ك ، اؽار الذم ٘بب فيو الزكاة من )الفضة( ىو ٟبس أك ا٤بقد اتفقوا على أفَّ 

 صاب؟، كا٣ببلؼ على قولْبصاب، فهل ييضماف لبعضهما إلكماؿ النًٌ كاختلفوا لو نقص مقدار الذىب كالفضة عن النًٌ 
 

األقواؿ 
 ونسبتها

ضٌم الدراىم )الفضة( إذل الذىب )الداننّب( تي 
 ىيزكَّ ، كمل ٦بموعهما نصاابن   فإفٍ 

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد )ا٤بعتمد(

 ضم فضة إذل ذىب، كال ذىب إذل فضة إلكماؿ النصاب)ال( تي 
 الشافعي/ أٞبد )ركاية(/ أبو ثور/ داكد

 ؟لجناايتل اشن ك للمتلفات، أك أر  ايمن أمواؿ، أك قً كس ، أك رؤ كىو كوهنما أٜباانن  ،ىل الذىب كالفضة كل كاحد منهما ٘بب فيو الزكاة لعينو، أك بسبب آخر يعمهما سبب اطتالؼ

 األدلة

ٮبا الذىب كالفضة جنس كاحد، فكبل ٭
أٜباف كرؤكس أمواؿ، كقيم للمتلفات، فبل 

ضم إذل عركض ا، فكبلٮبا يي مهفرؽ بين
 .التجارة، كنفعهما كاحد

الذىب كالفضة جنساف ٨بتلفاف، كا٤بعترب ُب كل كاحد منهما ىو عينو، كا٢باؿ ُب البقر كالغنم كال ييضم أحدٮبا  ٭
 لآلخر.

  قولو ًظاىر معاملة الفضة كجنس مستقل عن الذىب،  ،ـ[ ]خ/ؽ صدقة( : )ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ من الور
 ى.فإذا نقص نصابو ال يزكَّ 

  حديث علي  قاؿ ت/ عب/ قاؿ نصف دينار(  امن كل عشرين دينارن مائٍب درىم ٟبسة دراىم، ك : )من كل[
 كل من الذىب كالفضة ابستقبلؿ.  ظاىره معاملة ،[االغمارم: كفيو ا٢بسن بن عمارة كىو ضعيف جدن 

 
 الراجح

 احيث قاؿ: )لعل من راـ ضم أحدٮبا إذل اآلخر، فقد أحدث حكمن على من قاؿ ابلضَّم  -رٞبو هللا-ابن رشد  شنَّع دضم( الختبلؼ ا١بنسْب، كق)ال يي : القوؿ الثاين
: ، كال ييسلَّم أفَّ الذىب كالفضة من جنس كاحد فقد فرقت الشريعة بينهما بقولو ُب كيفية الضم اا يضعف القوؿ ابلضم اختبلفهم كثّبن ، ك٩ب(حكمُب الشرع حيث ال 

تيمٍ  ،سىوىاءن ًبسىوىاءو  اٌل ءن ًبسىوىاءو كىاٍلًفضَّةى اًبٍلًفضًَّة إً سىوىا اٌل الى تىًبيعيوا الذَّىىبى اًبلذَّىىًب إً  )  ـ[ ]خ/( كىبًيعيوا الذَّىىبى اًبٍلًفضًَّة كىاٍلًفضَّةى اًبلذَّىىًب كىٍيفى ًشئػٍ
 

 اطتالؼ ذترة
من ملك مائة درىم كعشرة داننّب حاؿ 

 عليها ا٢بوؿ كجبت عليو الزكاة فيها
 داننّب حاؿ عليها ا٢بوؿ دل ٘بب عليو زكاهتامن ملك مائة درىم كعشرة 

كمنتهى (، َْٓ/ٓ(، كاجملموع )ُٖٓ/ُ(، كا٤بهذب )ٖٗ(، كالكاُب البن عبد الرب )ِّٔ/ُ(، كا٤بعونة )ِّْ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )َُّ/ُكا٥بداية )، (ْٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َْ/ٓكا٥بداية ُب ٚبريج أحديث البداية ) (،ُٕ/ٕ(، كا٤بقنع مع الشرح الكبّب )ُِٕ/ُكاحملرر ) (،ُّٖ/ُاإلرادات )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 صابة ُب الزكاة إلكماؿ الن   ض  ىب إىل الف  ة ضم الذ  كيفي   (25مسألة )
على ٟبسة أقواؿحاصلو  -اكثّبن   ااختبلفن - اختلفوا ُب كيفية الضم ،صابة إلكماؿ النًٌ ضَّ ىب إذل الفً ضم الذَّ قاؿ يي  ىذه ا٤بسألة مفٌرعة على ا٤بسألة الٍب قبلها، فمن حترير ػتل اطتالؼ

األقواؿ ونسبتها

اف ابلصرؼ أبفٍ ييضمَّ 
سب الدينار بعشرة ٰبي 

 دراىم
 مالك/ أٞبد

كل  بقيمة ييضم الذىب كالفضة
كاحد منهما كقت الزكاة

  أبو حنيفة

من الذىب أك الفضةضم األقل يي 
إذل األكثر، ك)ال( ييضم األكثر 

مع مراعاة األحوط  إذل األقل
 للمساكْب 

 الثورمسفياف 

ضم الداننّب بقيمتها للدراىميي 
سواء كانت الداننّب أقل أك 

ضم أكثر من الدراىم، كال تي 
الدراىم للداننّب

(ألحد دل يينسبقوؿ )

ضم أحدٮبا إذل اآلخر إال إذا كمل)ال( يي 
  ضم إليو اآلخر قليبلن أحدٮبا النصاب فيي 

اكاف أك كثّبن 
(ألحد سبقوؿ دل يين)

اكاحدن  علوا من شيئْب نصاهبما ٨بتلف ُب الوزف نصاابن ٯب أفٍ  من ما راموه -رٞبو هللارشد ابن -االرتباؾ كما قاؿ سبب اطتالؼ

األدلة

ىذا ما كاف عليو األمر  ٭
الدينار  ، كىو أفَّ اقدٲبن 

يساكم عشرة دراىم

   َّكبلٮبا من جنس   ما داـ أف
كاحد، كلكل منهما قيمة، فّبجع ٥با 

 كقت الزكاة.

   َّلؤلكثر، اا٢بكم دائمن  ألف
ضم األقل إليو، ليكوف األكثر فيي 

 .اكاألقل فرعن  أصبلن 

الدراىم أصل، كالداننّب  ألفَّ  ٭
فرع، فيلحق الفرع ابألصل، 

 ُب الداننّبحيث دل يثبت 
بلغ حديث كال إٝباع حٌب ت

 أربعْب.

  َّق إبكماؿ كجود الزكاة معلَّ  ألف
النصاب ألحدٮبا فيلحق بو اآلخر، أما 

و ضمهما قبل بلوغ النصاب ألحدٮبا ففي
 إحداث ٢بكم جديد ُب الشرع، كالقوؿ
بنصاب ليس ىو بنصاب ذىب كال فضة

، الحتماؿ األدلة فيهايها احتماؿ الَبجيحفواؿ ع األقيمحساب قيمة الزكاة، كإال فجمن ابب تيسّب  :)القوؿ األكؿ( على القوؿ ٔبواز الضَّم لعلو يرجح ىنا الراجح

اطتالؼ ذترة

( َُمن كانت عنده )
 ،( درىمََُداننّب ك)

كجبت عليو الزكاة فيهما، 
كٲبكن أف ٱبرج من 

الواحد عن اآلخرأحدٮبا 

( ٗك)( درىم ََُمن كانت عنده )
( درىم كجبت ََُمثاقيل قيمتها )

عليو فيها الزكاة، كمن كانت عنده 
( ٗك) ( مثقاالن ُُكم )تسا( ََُ)

الزكاة فيها كجبت عليو اأيضن ، مثاقيل

، ا( درٮبن َُٓمن كانت عنده )
( داننّب ضٌم الداننّب ٓك)

ىم كحسب زكاهتااللدر 

( داننّب َُمن كانت عنده )
( درىم، ضم الداننّب ََُك)
لدراىم ككجبت عليو الزكاةل

من دل يكمل عنده أحد النصابْب الدراىم 
كالداننّب دل يزكي كلو تعدت قيمتهما 

نصاب الزكاة كإذا بلغ أحدٮبا النصاب 
 زكي كٝبع معو اآلخر

كمنتهى اإلرادات (، َْٓ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )َّّ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ِْٖ/ُ(، كحاشية العدكم )ُٗ/ِكبدائع الصنائع ) (،ُّٗ/ِكا٤ببسوط ) ،(ْٕٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
(ْٗٓ، كموسوعة فقو سفياف الثورم )ص(ُّٖ/ُ)
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يكوان ظتالك واحد )زكاة الشريكُت( ة أف  ض  ىب والف  ىل من شرط نصاب الذ  (26مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
لو  ؛الزكاة ٘بب فيو، كاختلفوا إذا كاف النصاب من الذىب كالفضة لشريكْبالفضة ككاف ا٤باؿ ٤بالكو كاحد فالنصاب إذا اكتمل ُب الذىب ك  وا على أفَّ قفات

قولْب على بلؼا٣ب، ؟ا٢بكم فيو ، فماد كل كاحد ٔبزئو )دل( ٘بب فيو الزكاةانفر 

األقواؿ ونسبتها
 ؿ ا٤بشَبؾ بْب اثنْب ال يكمل)ال( ٘بب الزكاة ُب ا٤با

نصاب كل كاحد منهما لو انفرد بو
 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد

دل يكمل نصاب كل كاحد منهما لو انفرد بو٘بب الزكاة ُب ا٤باؿ ا٤بشَبؾ بْب اثنْب كلو 
 الشافعي

ـ[ ]خ/حديث: )ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ من الورؽ صدقة(  أك اإلٝباؿ ُب ا٤بفهـوسبب اطتالؼ

األدلة

: )ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ من الورؽ قولو  ٭
إ٭با ٱبص كا٢بكم فهم منو أف ىذا القدر صدقة(، يي 

 .إذا كاف ٤بالك كاحد

ىذا القدر كا٢بكم إ٭با فهم منو أفَّ : )ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ من الورؽ صدقة(، يي قولو  ٭
 ٱبص ما إذا كاف ٤بالك كاحد أك أكثر من مالك.

  حديث أنس  َّأاب بكر  أف  كتب إليو الٍب فرض رسوؿ هللا  مع بْب كفيو: )كال ٯبي
كىذا ُب ا٣بلطة فيشبو بو الشركة ابألمواؿ.  ،[خ]ؽ كال ييفرؽ بْب ٦بتمع خشية الصدقة( متفرًٌ 

الراجح
 إ٭با ىو الرفق، فواجب أفٍ  النصاب: )٤با كاف مفهـو اشَباط -رٞبو هللا- ا٣بلطة أتثّبىا، ٨بتص ببهيمة األنعاـ، قاؿ ابن رشد ألفَّ  ؛٘بب( القوؿ األكؿ: )ال

: )ا٣بليطاف أٍف يكوف الراعي كاحد، عن حديث أنس  -رٞبو هللا-، كقاؿ اإلماـ مالك يكوف ٤بالك كاحد، كىو األظهر( يكوف النصاب من شرطو أفٍ 
 لؤلنعاـ دكف غّبىا ا٤بؤثًٌرة أفَّ ا٣بلطة كىذا يدؿ طح[، زف/ ]أموا/ طأ/كالفحل كاحد، كا٤براح كاحد، كا٣بليطاف ُب اإلبل كذلك( 

اطتالؼ ذترة
من اشَبكا ُب مائٍب درىم لكل كاحد منهما جزء 

 منها حاؿ عليها ا٢بوؿ فبل زكاة فيها
ُب مائٍب درىم لكل كاحد منهما جزء منها كجب عليهما زكاهتا كلّّ حسب نسبتومن اشَبكا 

(، ككشاؼِْٗ/ٓ(، كاجملموع )ُِْ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ْٖ)صالفقهية (، كالقوانْب َْٔ/ُكا٤بعونة )(، ُّٖكٙبفة الفقهاء )ص، (ْٕٕ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُُّ/ُكمنتهى اإلرادات )(، َْٖ/ّالقناع )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ؟صاب ُب اظتعدف لوجوب الزكاة فيوىل يعترب بلوغ الن    (27مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كا٣ببلؼ ؟فيو صاب لوجوب الزكاة، كاختلفوا ىل يعترب ُب )ا٤بعدف( النًٌ صابالنًٌ ُب الذىب كالفضة بلوغ  الزكاة كجوب أفَّ من شركط اتفقوا على

 على قولْب
 

 األقواؿ ونسبتها
 ب فيو ربع العشرٯبك  ،لوجوب الزكاة ُب ا٤بعدفصاب النًٌ يعترب 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 ، كٯبب فيو )ا٣بيمس(صاب ُب ا٤بعدف لوجوب الزكاةلنًٌ )ال( يعترب ا

 بو حنيفةأ
 ىل اسم الرٌكاز يتناكؿ ا٤بعدف أـ ال يتناكلو؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

  ىذا  ـ[، ]خ/حديث: )ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ من الورؽ صدقة( عمـو
 شامل لكل ا٤بعادف.

  عىٍن رىبًيعىةى ٍبًن أيب عىٍبًد الرٍَّٞبىًن، عىٍن غىٍّبً كىاًحدو حديث ، أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) :مىاًلكو
 ًحيىًة اٍلفيرٍعً - قىطىعى لًًببلىًؿ ٍبًن ا٢بٍىاًرًث اٍلميزىينًٌ مىعىاًدفى اٍلقىبىًليَّةً أ ، -كىًىيى ًمٍن انى

/ زف/ بغ/ سنن/ ىق]د/ طأ/ ( الزَّكىاةي  اٌل فىًتٍلكى اٍلمىعىاًدفي الى يػيٍؤخىذي ًمنػٍهىا ًإذلى اٍليػىٍوـً إً 
الذم يؤخذ من  فدؿ على أفَّ  [،قاؿ الشافعي ليس ىذا ٩با يثبت أىل ا٢بديث

 ا٤بعدف ىو العشر )مقدار الزكاة(.

،  :قاؿ : حديث أيب ىريرة  ٭ ، كالبئر جيباره )العجماء جيبىاره
، كُب الرًٌكاز ا٣بمس(  اسم الركاز يتناكؿ  ،]خ/ ـ[كا٤بعدف جيباري

ا٤بعدف، فبل يشَبط بلوغ النصاب فيو، كٯبب فيو ا٣بمس بنٌص 
: ا٥بدر الذل ال دية ١بيباري اب، ك : الدابةلعجماءا٢بديث. كا٤براد اب

 . فيو

 أكذل النصاب(، فتشبيو ا٤بعدف ابلذىب كالفضة )يعتربالقوؿ األكؿ:  الراجح
 من ملك أقل من )ٟبس( أكاؽ من ا٤بعدف كجب عليو زكاهتا من ملك أقل من )ٟبس( أكاؽ من ا٤بعدف ال ٯبب عليو زكاهتا اطتالؼ ذترة

كاجملموع  (،ٗٓ/ّكالذخّبة )(، ِٔٗ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، َّّكٙبفة الفقهاء )ص (،ِْٖ/ُ، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )(ْٕٕ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َٔٓ/ٖ، كشرح ابن بطاؿ )(ُٖٓ(، ككفاية األخيار )صٕٓ/ٔ)
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 (429صل )( من اإلبل إىل أف ت424زاد على ) كيفية زكاة ما (28مسألة )
 

 حترير ػتل اطتالؼ
( ابنتا لبوف، كُب كل ٕٔ( جذعة، كُب كل )ٌُٔقة، كُب كل )( حً ْٔ( بنت لبوف، كُب كل )ّٔابن لبوف(، كُب كل )( ابنة ٨باض )أك ِٓشاة، كُب كل ) ( من اإلبلُٓب كل ) ا٤بسلموف على أفَّ أٝبع 

 ، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ؟ٯبب فيهاذا ( اختلفوا ماَُّكدل تصل إذل )( َُِفإذا زادت على )(. َُِتصل إذل ) ( حٌقتاف إذل أفٍ ُٗ)
 

 

 األقواؿ ونسبتها

( ّأبخذ ) ؛اب٣بيار ( فالساعيَُِإذا زادت اإلبل على )
 بنات لبوف أك حقتْب

 مالك

أيخذ  فالساعي( َُِذا زادت اإلبل على )إ
 ببل خيار ( بنات لبوفّ)

 )مالكي( الشافعي/ أٞبد/ ابن القاسم

أيخذ  ( فالساعيَُِإذا زادت اإلبل على )
 رببل خياحقتْب فقط 

 شوف )مالكي(جابن ا٤با

( َُِإذا زادت اإلبل على )
عادت الفريضة على أك٥با، 

 ( ذكدٓفيحسب شاة عن كل )
 أبو حنيفة/ الثورم

 ابن شهاب، للتفسّب الذم ُب حديث الثابت ƒعارض ظاىر حديث ابن عمر تحساب األربعينات كال ا٣بمسينات/  مو دل يستقيم ٥بألنَّ  سبب اطتالؼ
 
 
 
 األدلة

دت ففيها حقتاف إذل عشرين : )فإذا زاƒأثر ابن عمر  ٭
ففي كل ٟبسْب  ،كمائة، فإذا زادت على عشرين كمائة

ت/ ]ش/ حم/ د/ جو/ كم/ حقة، كُب كل أربعْب بنت لبوف( 
 [.ىق
رين كمائة، حديث ابن شهاب: )فإذا بلغت إحدل كعش ٭

ثْب فيكوف لو ا٢بديجمع بْب فيي  ،ففيها ثبلث بنات لبوف(
 ا٣بيار ُب األمرين.

و قاؿ: )ىذه نسخة حديث ابن شهاب أنَّ  ٭
: الٍب كتب ُب الصدقة كتاب رسوؿ هللا 

فإذا بلغت إحدل كعشرين كمائة، ففيها 
ثبلث بنات لبوف، فإذا بلغت ثبلثْب كمائة، 

/ ]د/ قط/ كم/ ىق (ففيها بنتا لبوف كحقة
ر فهذا ا٢بديث مفسٌ  ،[كصححو األلباين
 اجململ . ٢ƒبديث ابن عمر 

ف يستقيم ا٢بساب عشرين إذل أالما بْب ا٤بائة ك  ألفَّ  ٭
سب على ظاىر حديث ابن قص(، فبل ٰبىو )كً 
حٌب تبلغ العدد مائة كثبلثْب: )فإذا زادت  ƒعمر 

ففيها حقتاف إذل عشرين كمائة، فإذا زادت على 
عشرين كمائة، ففي كل ٟبسْب حقة، كُب كل أربعْب 

 ح ىذا األثر لبلتفاؽ على ثبوتو.فّبجَّ  ،بنت لبوف(

عمرك بن حـز عن أبيو  حديث ٭
عن جده: )فإذا كانت أكثر من 

إذل أكؿ  دعشرين كمائةػ، فإنو ييعا
 ريضة اإلبل، كما كاف أقل من ٟبسف

كعشرين ففيو الغنم، ُب كل ٟبس ذكد 
/ د ُب ا٤براسيل/ قاؿ / مج]طح( شاة

 [.اركاية ابطلة جزمن  :الغمارم
 و صٌح كل منهماـ أنَّ افا١بمع بْب األحاديث أكذل من أخذ بعضها كإٮباؿ البعض ما د (؛( بنات لبوف أك حقتْبّ)ا٣بيار بْب ) :القوؿ األكؿ الراجح

 
 اطتالؼ ذترة

من اإلبل كجبت زكاهتا أخرج منها ثبلث  (ُِٓ)من ملك 
 بنات لبوف أك حقتْب

من اإلبل كجبت زكاهتا  (ُِٓ)من ملك 
 أخرج منها ثبلث بنات لبوف

من اإلبل كجبت زكاهتا أخرج  (ُِٓ)من ملك 
 منها حقتْب

من اإلبل كجبت  (ُِٓ)من ملك 
 زكاهتا أخرج منها حقتْب كشاة

ا٤بغِب ك  (،ّٓٓ/ٓ)اجملموع ك ، (ْٗٓ/ُ) جمغِب احملتا ك ، (ُِْ/ّ)ا٤بنتقى ك ، (ِّٕ/ُ)اإلشراؼ للقاضي عبد الوىاب ك  ،(ّٕٓ/ِ)البحر الرائق ك ، (َُٔ/ُ)االختيار لتعليل ا٤بختار (، ْٕٗ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ُْ(، ا٤براسيل أليب داكد )صْٗ/ٓ، كا٥بداية ُب شرح البداية للغمارم )(ََِ/ِ)شرح منتهى اإلرادات ك ، (َِ/ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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( فأكثر 434كيفية زكاة اإلبل إذا بلغت )(29مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
( من َُِكاف ا٣ببلؼ فيما زاد على )  -كُب ا٤بسألة السابقة-( َُِ( من اإلبل شاة، كاتفقوا على ما زاد على ذلك حٌب تصل إذل )ُٓب كل ) أٝبع ا٤بسلموف على أفَّ 

 ، كا٣ببلؼ على قولْب( كزاد على ذلكَُّ، كا٣ببلؼ ىنا ُب كيفية زكاة اإلبل إذا كصل عددىا )(َُّما دل تصل إذل ) اإلبل

األقواؿ ونسبتها
( َْ( ففيها حٌقة كابنتا لبوف، كما زاد ففي كل )َُّا بلغت اإلبل )إذ

( حقةَٓبنت لبوف كُب )
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

ابتداءن ( ذكدٓحسب شاة عن كل )( عادت الفريضة على أك٥با، فتَُّ)إذا زاد اإلبل على 
( من اإلبلَُِمن )

 أبو حنيفة/ الثورم
ىذه ا٤بسألةظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب سبب اطتالؼ

األدلة

و كتاب الصدقة، فلم ٱبيٍرًجى كتب  رسوؿ هللا  )أفَّ  :ƒعن ابن عمر ٭
عمل بو أبو بكر حٌب فلما قيبض حٌب قيًبض، فقرنو بسيفو،  إذل عيمَّالو،

ٟبس من اإلبل شاة، كُب ُب كاف فيو: ك بض، ٍب عمل بو عمر حٌب قبض، قي 
فإذا زادت  ففيها حقتاف إذل مائة كعشرين، فإذا زادت ،...عشر شااتف

]ش/ ( ففي كل ٟبسْب حقة، كُب كل أربعْب بنت لبوف ،على عشرين كمائة
ٌجح ىذا ّب ف ،[ حم/ د/ ت/ جو/ كم/ ىق/ كأصلو عند البخارم عن أنس

ا٢بديث إذا ىو أثبت.

قاؿ:  أفٍ  كر ما ٱبرج من فرائض اإلبل إذلذً : بيو عن جده كفيوعن أ عمرك بن حـزحديث  ٭
عاد إذل أكؿ فريضة من اإلبل، كما كاف أقل من فإنو يي  ،عشرين كمائةفإذا كانت أكثر من )

/ د ُب ا٤براسيل/ قاؿ الغمارم: ركاية طح/ مج] (ُب كل ٟبس ذكد شاة ،ٟبس كعشرين ففيو الغنم
 أفٍ ، كال يصح و ثبت من قورل علي كابن مسعود ح ىذا ا٢بديث ألنَّ فّبجَّ  [،اابطلة جزمن 

ال ييقاؿ ابلقياس. وإذ كاف مثل ،ايكوف مثل ىذا إال توقيفن 

، كلضعف حديث أصحاب القوؿ الثاينƒ)حقة كابنتا لبوف( لصحة حديث ابن عمر  :القوؿ األكؿالراجح

اطتالؼ ذترة

(، فيجب ُب زكاهتا إخراج حقة كابنٍب لبوف، كإذا َُّإذا بلغت اإلبل )
 كجب إخراج حقتْب كابنة لبوف (َُْ)بلغت 

( ّ( ففيها حقتاف ك)ُّٓ( ففيها حقتاف كشااتف، كإذا كصلت )َُّإذا بلغت اإلبل )
( ففيها حقتاف ُْٓ( شياه، كإذا كصلت )ْ)ك( ففيها حقتاف َُْشياه، كإذا كصلت )

( ََِفإذا زادت عن ذلك كبلغت ) ،( حقاؽّ( ففيها )َُٓكابنة ٨باض، كإذا كصلت )
شاةمن اإلبل ب (ٓ) زايدةكل ( حقاؽ، ٍب ٰبسب لْففيها )

، (ْٗٓ/ُ) جمغِب احملتا ك ، (ُِْ/ّ)ا٤بنتقى ك ، (ِّٕ/ُ)اإلشراؼ للقاضي عبد الوىاب ك  ،(ّٕٓ/ِ)البحر الرائق ك ، (َُٔ/ُ)االختيار لتعليل ا٤بختار ك ، (ْٕٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُٓ، ُْ(، ا٤براسيل أليب داكد )صْٗ/ٓكا٥بداية ُب شرح البداية للغمارم ) ،(ََِ/ِ)شرح منتهى اإلرادات ك ، (َِ/ْ)ا٤بغِب ك  (،ّٓٓ/ٓ)اجملموع ك 
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 اضتكم لو ع د ـ الس ن الواجب إخراجو ُب زكاة اإلبل (34مسألة )

بوف، كلكن دل ة أك بنت لعى ( منها، كاختلفوا إذا كجبت سٌن معينة، كًحقَّة أك جذى َُِ( من اإلبل، كاتفقوا على ما زاد على ذلك حٌب تصل إذل )ٓنصاب اإلبل يبدأ من ) أفَّ  على أٝبع ا٤بسلموف حترير ػتل اطتالؼ
 كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ ،ذا ٱبرج؟اعند ا٤بزكٌي، ككجد عنده سٌن أفضل منها أك أقٌل، فم توجد السٌن ا٤بستحقة

 األقواؿ ونسبتها
 طلوب للزكاةشراء السن ا٤بكي بيكٌلف ا٤بز 

 مالك
كاف   أك شاتْب، كإفٍ  اكاف )أقل( زاد عشرين درٮبن   السن الذم عنده، فإفٍ يزكي 

 أك شاتْب افع إليو عشرين درٮبن )أكثر( دي 
 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور

 ى من اإلبلٱبرج قيمة ا٤بزكَّ 
 أبو حنيفة

كاف )أقل(   فإفٍ يزكي ابلسن الذم عنده 
 زاد عليو القيمة الناقصة

 ٞباد
 )أشار إليو ابن رشد(  لعلو دل يبلغ ا٤بخالف حديث أنس سبب اطتالؼ

 األدلة

  لعلو ٛبٌسك بظاىر حديث ابن عمر
ƒ كُب ٟبس كعشرين بنت ...( :

٨باض إذل ٟبس كثبلثْب، فإذا زادت 
ففيها بنت لبوف، إذل ٟبس كأربعْب، فإذا 

حقة إذل ستْب، فإذا زادت زادت ففيها 
/ ش/ ]حمة إذل ٟبس كسبعْب...( فجذع

 [.د/ ت/ جو/ كم/ ىق

أاب بكر ٤با استخلف  : )أفَّ ىذا اثبت ُب كتاب الصدقة من حديث أنس  ٭
ىذه فريضة الصدقة  ،كٌجو أنس إذل البحرين فكتب لو: بسمميحرلا نمحرلا هللا 

على ا٤بؤمنْب ... كمن بلغت عنده من اإلبل صدقة  الٍب فرض رسوؿ هللا 
 أك ا تقبل منو، كٯبعل معها شاتْبكعنده حقة، فإهنَّ ا١بذعة كليس عنده جذعة 

ا٢بقة، كعنده  ه، كمن بلغت عنده صدقة ا٢بقة كليست عنداعشرين درٮبن 
 ،]خ[ (أك شاتْب اا تقبل منو ا١بذعة، كييعطيو ا٤بصٌدؽ عشرين درٮبن جذعة، فإهنَّ 

 .ُب ٧بل ا٣ببلؼ نصٌ  ا٢بديثك 

األصل عنده جواز  ألفَّ ٭ 
 إخراج القيم ُب الزكاة.

  َّالنيب  ألف  قٌدر الفرؽ
 ،ابشاتْب أك عشرين درٮبن 

لقيمة اتقدير ُب صل األكىذا 
 . ٱبتلف ابختبلؼ األزماف

: )كمن بلغت حديث أنس  ٭
عنده من اإلبل صدقة ا١بذعة كليست 

تقبل منو  اعنده جذعة كعنده حقة فإهنَّ 
كٯبعل معها شاتْب أك عشرين 

لعلو أبدؿ القيمة ابلشاتْب ك  ،...(ادرٮبن 
 و األحظ للفقراء.ألنَّ 

 الراجح
عن  -رٞبو هللا-ُب ىذه ا٤بسألة. قاؿ ابن رشد   سأنلنص حديث  ، إما من عنده أك من عند ا٤بصدؽ حسب ما ذكر ُب القوؿ؛أك شاتْب( اكزايدة عشرين درٮبن  الٍب عنده )يزكي السن :القوؿ الثاين

 فبل معُب للمنازعة فيو( ،: )ىذا حديث اثبت ُب كتاب الصدقةحديث أنس 

 اطتالؼ ذترة

من كجبت عليو ُب زكاة إبلو حقة كدل 
كتقدٲبها أيلـز بشرائها  تكن عنده

 للمصدؽ

ا٤بصدؽ من كجبت عليو ُب زكاة إبلو حقة كدل تكن عنده إال جذعة أخذىا 
 كأعطى صاحب اإلبل عشرين درٮبا أك شاتْب

من كجبت عليو ُب زكاة 
إبلو حقة كدل تكن عنده 
قيدًٌر ٜبنها ٍب أخرج الزكاة 

 نقدا

من كجبت عليو ُب زكاة إبلو جذعة كدل 
تكن عنده إال حقة ٜبىنى كل كاحدة 
 امنهما ٍب أخرج ا٢بقة كأخرج الفرؽ نقدن 

(، كا٤بقنع ُُٔ(، كمنهاج الطالبْب )صَْٖ/ُكا٤بهذب )(، َُْ(، كالكاُب البن عبد الرب )صُِٗ/ّ، كاالستذكار )(َِٕ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )ََُ/ُكا٥بداية ) ،(ُْٖ/ُهناية ا٤بقتصد )بداية اجملتهد ك  مراجع اظتسألة
 (ّٖٗ/ِشرح الكبّب )ال(، ك ُْْ/ٔ)
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غار( اإلبل؟ ىل جتب الزكاة ُب(34مسألة ) )ص 

حترير ػتل اطتالؼ
( منها، كاختلفوا ُب كجوب الزكاة ٓنصاب اإلبل يبدأ من ) اتفقوا على كجوب زكاة ثبلثة أصناؼ من ا٢بيواف؛ اإلبل كالبقر كالغنم، كأٝبعوا على أفَّ 

 ُب صغار اإلبل، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
صغار البقر كسخاؿ الغنم، ك٫بوه ُب ٘بب الزكاة ُب صغار اإلبل

ي/ أٞبدالشافع :ٚبرج الزكاة منها إما أفٍ  -
 مالك :ف شراء السن الواجبةأك يكلَّ  -

ك٫بوه ُب صغار البقر كسخاؿ الغنم ،)ال( ٘بب الزكاة ُب صغار اإلبل
بو حنيفةأ

ىل يتناكؿ اسم جنس اإلبل الصغار أك ال يتناكلو؟سبب اطتالؼ

األدلة

 يتناكؿ الصغار. اسم جنس اإلبل ألفَّ  ٭
 .خاؿ تعدُّ مع غّبىا، فتعد منفردة ألٌف السًٌ
 .ألٌف الصغار تبع ألصلها 
  قوؿ أيب بكر الصديق كانوا   ا: )كهللا لو منعوين عناقن

فيو داللة ]خ[، لقاتلتهم على منعها(  يؤدكهنا إذل رسوؿ هللا 
 الزكاة تشمل الصغّب كالكبّب. أفَّ 

، فأتيتو، فجلست إليو: )أاتان ميصدًٌؽ النيب حديث سويد بن غىفىلة  ٭
،  ال آخذ من راضع فسمعتو يقوؿ: إٌف ُب عهدم أفٍ  لنب، كال أٝبع بْب مفَبؽو

. قاؿ: كأاته رجل بناقة كوماء، فأىب أفٍ  ]د/ ف/ جو/ أيخذىا(  كال أفٌرؽ بْب ٦بتمعو
 [.كاألرنؤكط ش/ حم/ قط/ ىق/ كحسنو األلباين

 ألفَّ اسم جنس اإلبل )ال( يتناكؿ الصغار. ٭

الراجح
و ال كات األلباف ُب الزكاة، كليس أنَّ معناه النهي عن أخذ ذ يحمل على أفَّ ف القوؿ األكؿ: )٘بب(، لقوة أدلة القوؿ، أما حديث سويد بن غفلة 

من ماؿ الزكاة يػىعيدُّىا
  صغار البقر كسخاؿ الغنم ، كمثلومن دل ٱبرج زكاة صغار اإلبل فقد أصاب السنة، كمثلو صغار البقر كسخاؿ الغنم  من دل ٱبرج زكاة صغار اإلبل أٍب اطتالؼ ذترة

(، ُّٔالطالبْب )ص(، كمنهاج ّٖٗ/ُ(، كأسهل ا٤بدارؾ )ِٖٓ/ُ(، كالتفريع )ُٕٓ/ِ(، كا٤ببسوط )َٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُْٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُّٓ/ْ) أٞبد مسندك  ،(ُِٖٓ( برقم )ُْ/ِسنن أيب داكد ) ،(ِْٗ/ٔ(، كا٤بقنع )ْٕ/ْ(، كا٤بغِب )ّٕٖ/ِكأسُب ا٤بطالب )
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 مىت جتب زكاة البقر، وما الواجب فيها؟ (32مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
(، كاختلفوا مٌب ٘بب زكاة البقر؟، كما الواجب فيها؟، كا٣ببلؼ ٓكالغنم، كاتفقوا أنَّو )ال( زكاة ُب البقر إذا كانت أقل من )اتفقوا على كجوب زكاة ثبلثة أصناؼ من ا٢بيواف؛ اإلبل كالبقر 

 على ثبلثة أقواؿ
 

 األقواؿ ونسبتها
( كفيها تبيع، كُب َّ٘بب زكاة البقر من )

 ( ٘بب مسنةَْ)
 ا١بمهور

( كفيها َُ٘بب زكاة البقر من )
 بقرة كفيها تبيع( َّشاة، إذل )

 طائفة

 ( ففيها بقراتف مسنتافٕٔ( ففيها بقرة مسنة، إذل )ِٓ( كفيها شاة إذل )ٓ٘بب زكاة البقر من )
 سعيد بن ا٤بسيب )ركاية(

 غّب ا٤بتفق على صحتو، كلذلك دل ٱبرجو الشيخاف ا٣ببلؼ ُب صحة حديث معاذ  سبب اطتالؼ
 
 
 
 األدلة

 قػػاؿ: )بعثػػِب النػػيب  حػػديث معػػاذ  ٭
إذل الػػيمن، فػػأمرين أٍف آخػػذ مػػن كػػل ثبلثػػْب 

كمػػػػػن كػػػػػل أربعػػػػػْب  -أك تبيعػػػػػة- ابقػػػػػرة تبيعنػػػػػ
]ت/ خػػػػػػز/ قػػػػػػط/ ىػػػػػػق/ سػػػػػػنن/ كػػػػػػم/ مسػػػػػػنة( 

كصػػػػػػػػػػػػححو ا٢بػػػػػػػػػػػػاكم كاألعظمػػػػػػػػػػػػي كالَبمػػػػػػػػػػػػذم 
 كا٢بديث نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ. كاأللباين[،

  دل أقػػػػػػف علػػػػػػى دليػػػػػػل ٥بػػػػػػذا
القػػػػػػػػوؿ، كلعلػػػػػػػػو القيػػػػػػػػاس علػػػػػػػػى 

( َُابتػػداءن مػػن )نصػػاب اإلبػػل 
 فما فوؽ.

   حديث جابر  ،قاؿ: )ُب كل ٟبس من البقر شاة، كُب عشر شااتف، كُب ٟبس عشر ثبلث شياه
ألىل اليمن   كعشرين ففيها بقرة...، كجعلو  اكُب عشرين أربع شياه. قاؿ الزىرم: فإذا كانت ٟبسن 

 ]مح/ ىق/ كىو حديث موقوؼ كسنده منقطع[.عنهم(  اكاف ٚبفيفن 
  من رسوؿ هللا  كل معمر قاؿ: )أعطاين ٠باؾ بن الفضل كتاابن ما ر  إذل ا٤بقوقس، فإذا فيو: كُب البقر

 ]عب[.مثل ما ُب اإلبل( 
   عن دمحم بن عبد الرٞبن قاؿ: إفَّ ُب كتاب صدقة النيب  كُب كتاب عمر بن ا٣بطاب أفَّ البقر( :

  ]أموا/ مع[.تيؤخذ منها مثل ما يؤخذ من اإلبل( 
 على ذلك كىو حديث صحيح ككاضح الداللة ( مسنة(، لنص حديث معاذ َْ( بقرة تبيع، كُب )َّالقوؿ األكؿ )ُب ) الراجح
 

 اطتالؼ ذترة
( بقرة فبل ٘بب عليو الزكاة ِٗمن ملك )

 ( بقرة، ففيها شاةَّحٌب تصل إذل )
( بقرات فبل ٘بب ٗمن ملك )

عليو الزكاة حٌب تصل إذل 
 شاة ( بقرات ففيهاَُ)

( ْ( بقرة )َِ( ثبلث شياه، كُب )ُٓ( شااتف، كُب )َُ( من البقر ففيها شاة، كُب )ٓمن ملك )
( ٘بب بقراتف مسنتاف إذل مائة كعشرين، فإذا زادت ففي  ٕٔ( ٘بب بقرة مسنة، كُب )ِٓشياه، كُب )

 ( بقرة، بقرة مسنةَْكل )

(، كاحملرر ِْٕ/ُ(، كا٤بهذب )َُِ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ُّّ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّٓٓ/ُ(، كا٤بدكنة )َُٕ/ُ(، كاالختيار )ُٕٖ/ِكا٤ببسوط )(، ِْٖ/ُبدابة اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ِِّ( برقم )ِِٓ/ُأحاديث ا٥بداية )كالدراية ُب ٚبريج  (،ُٖٓ -ُّٓ/ُ(، كفقو اإلماـ سعيد بن ا٤بسيب )ُٖٗ/ّ(، كاالستذكار )ّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُِْ/ُ)
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 ( بقرة64( إىل )44كيفية زكاة الو ق ص ُب البقر فيما بُت ) (33مسألة )

( إذل َْ( من البقر، كاختلفوا ُب حكم زكاة الوىٍقص ُب البقر، ما بْب )َّ)اتفقوا على كجوب زكاة ثبلثة أصناؼ من ا٢بيواف؛ اإلبل كالبقر كالغنم، كاتفقوا على أنَّو ال زكاة ألقٌل من  حترير ػتل اطتالؼ
 (، كا٣ببلؼ على قولْبَٔ)

 ( ففيها تبيعافَٔ( بقرة، فإذا بلغت )َْ)ال( شيء ُب كقص البقر من ) األقواؿ ونسبتها
 الصاحباف/ مالك/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم /أبو حنيفة )ركاية(

 ( بقدرىأَإذل ) (َْ٘بب ُب كقص البقر من )
 أبو حنيفة

 كجده توُب )فلم يرد فيها نص( قدـ عليو  ، فلماأنو توٌقف ُب األكقاص حٌب يسأؿ النيب  ما جاء ُب حديث معاذ  سبب اطتالؼ

 األدلة

، كقاؿ: دل أ٠بع امنو شيئن ، كمن أربعْب بقرة مسنة، كأٌب ٗبا دكف ذلك، فأىب أٍف أيخذ ا: )أنَّو أخذ من ثبلثْب بقرة تبيعن حديث معاذ  ٭
قبل أٍف يقدـ معاذ( ]طأ/ شا/ ىق[، فلم يرد ُب أكقاص البقر شيء،  ، حٌب ألقاه فأسألو، فتوُب رسوؿ هللا افيو شيئن  من رسوؿ هللا 

 ؽ.فتيقاس البقر على اإلبل كالغنم الٍب ال ٯبب فيها زكاة الوقص، ٔبامع أف كلها من هبيمة األنعاـ الٍب تزكَّى كال فر 
  ركاية ُب حديث معاذ ابن عباس ، عنƒ  قاؿ: )٤با بعث رسوؿ هللا  إذل اليمن، أمره أٍف أيخذ من كل ثبلثْب من  امعاذن

إذا  أك جذعةن، كمن كل أربعْب مسنة. فقالوا: فاألكقاص، قاؿ: ما أمرين فيها بشيء، كسأسأؿي رسوؿ هللا  اأك تبيعةن، جذعن  االبقر تبيعن 
 ٤بعاذ  : ليس فيها شيء( ]قط/ ىق/ كأصل قصة بعث النيب سألو عن األكقاص، فقاؿ  قدمت عليو، فلما قدـ على رسوؿ 

 إذل اليمن عند البخارم[، ٞبلت األكقاص ُب ا٢بديث على ما بْب األربعْب إذل الستْب بقرة.

السابق، فلما دل يرد ُب  حديث معاذ  ٭
، كاألصل كجوب ذلك نٌص ريجع إذل األصل

الزكاة ُب األكقاص بقدرىا كما ُب ا٢ببوب 
كالذىب كالفضة، إال ما استثناه الدليل من 
ذلك كاإلبل كالغنم، كبقي البقر على األصل؛ 

 إذ ال دليل ىنالك من إٝباع كال غّبه.
 

 فتعْب النصاب ابلرأم ال ٯبوز، فا٤باؿ سبب الوجوب كاألصل حرمة األخذ منوالقوؿ األكؿ: )ال شيء(، ألفَّ األصل العدـ إال بدليل، كال دليل على الوجوب،  الراجح

 اطتالؼ ذترة

( ففيها َٖ( ففيها مسنة كتبيع، إذل )َٕ( ففيها تبيعاف، إذل )َٔ(، فإذا بلغت )ٗٓ( إذل )َْ)ال( ٘بب زكاة كقص البقر من )
 ( مسنةَْ( تبيع، كُب كل )َّكمسنة. كىكذا ُب كل )( ففيها تبيعاف ََُ( أتبعة، إذل )ّ( ففيها )َٗمسنتاف، إذل )

( قيمة ُْ٘بب ُب زكاة البقر الوقص، ففي )
( قيمة نصف عيشر ِْربع عيشر مسنة، كُب )

( قيمة ثبلثة أرابع عيشر ّْمسنة، كُب )
 مسنة، كىكذا

(، كا٤بهذب َُِ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ُّّ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّٓٓ/ُ(، كا٤بدكنة )َُٕ/ُ)(، كاالختيار ُٕٖ/ِ(، كا٤ببسوط )ِْٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُِْ/ُ(، كاحملرر )ِْٕ/ُ)
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( شاة344ت عن )زادكيفية زكاة الغنم إذا (34مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
 ( شياه، كاتفقوا أفَّ ّ( شاة ففيها )ََّ( إذل )َُِ( ففيها شااتف، كإذا بلغت )َُِ( ففيها شاة، كإذا بلغت )َْسائمة الغنم إذا بلغت ) أفَّ أٝبعوا على 

على قولْب، كا٣ببلؼ ( شاةََْكدل تبلغ ) شاة (ََّعلى ) عددىا ( شياه، كاختلفوا ماذا ٯبب فيها إذا زادْ) ( شاة ففيهاََْإذا كصل عددىا )الشياه 

األقواؿ ونسبتها
شاة كاحدة ،( شاةََُ( ففي كل )ََّإذا زادت الشياه على )

 ا١بمهور
شياه( ْففيها ) ،( بشاة كاحدةََّإذا زادت الشياه على )

 أٞبد )ركاية(/ ا٢بسن بن صاحل/ النخعي
الصحيح )دل يذكره ابن رشد( لعل ا٤بخالف دل يبلغو حديث أنس سبب اطتالؼ

األدلة

  نس أحديث َّ٤با كٌجهو إذل البحرين: أاب بكر كتب إليو كتاابن  : )أف
على ا٤بسلمْب ...  بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ىذه فريضة الصدقة الٍب فرض رسوؿ هللا 

كُب صدقة الغنم ُب سائمتها إذا كانت أربعْب إذل عشرين كمائة شاة، فإذا زادت على 
زادت إذل ثبلٜبائة ففيها ثبلث، فإذا زادت على عشرين كمائة إذل مائتْب شااتف، فإذا 

( َُّكا٢بديث نٌص ُب ا٤بسألة، فيكوف ما بْب ) ]خ[، (شاة، ثبلٜبائة، ففي كل مائة
.( كقصه ال زكاة فيوّٗٗك)

  َّالنيب  ألف  ِّللوقص كغاية، فيجب  اجعل الثبلٜبائة حد
 ال يتعقبو تغيّب النصاب كا٤بائتْب. أفٍ 
  األحظ للفقراءا ىو نظر إذل مي. 

ƒالصحيح ك٫بوه حديث ابن عمر  لنص حديث أنس  ،(( شاةََُ)ُب كل ) :القوؿ األكؿالراجح

اطتالؼ ذترة
فيجب عليو  ،شاة (ّٗٗ( شاة أك )َُّنده )من كاف ع ( شياهّفيجب عليو إخراج ) ،( شاةّٗٗمن كاف عنده )

( شياه كال فرؽْإخراج )

(، ُُٕ/ّ(، كهناية ا٤بطلب )ُٔٓ(، كجامع األمهات )صُّْ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َُٖ/ُ(، كاالختيار )ُِٖ/ِكا٤ببسوط )(، ّْٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ِْْ -ُْْ/ٔكالشرح الكبّب ) (،ُِٓ/ُكاحملرر )(، ُُٗ/ّكالبياف )
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 خذ اظت صد  ؽ )الساعي(؟، فمن أي النصاب أياومعزً  ااب غنمً النص إذا كاف (35مسألة )
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،ؤخذ الزكاة؟، فمن أم الصنفْب تي الغنم ُب حساب نصاب الزكاة، كاختلفوا لو بلغت ا٤بعز كالغنم نصاابن  ا٤بعز تضم إذل اتفقوا على أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ

 
 

 األقواؿ ونسبتها
 اأيخذ الساعي من األكثر عددن 

 ز كالغنم، فإف استوت خيٌّب من ا٤بع
 مالك

ٱبّب الساعي إذا اجتمعت ا٤بعز 
 ُب النصاب كالغنم

 أبو حنيفة

 ا٤بختلفة من ا٤بعز كالغنم ؼانصأيخذ الساعي الوسط من األ
 الشافعي/ أٞبد

 سواء؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل ينظر ُب الزكاة األحظ للفقراء أـ لصاحب ا٤باؿ أـ كلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

   َّا٢بكم ُب األخذ يتبع  ألف
األكثر، فالقليل يتبع الكثّب كأيخذ 

 .فالتابع اتبع ،حكمو

  َّالعربة ُب ٙبصيل الزكاة  ألف
فيكوف النظر للساعي، فهو 
أعلم ٗبصلحة الفقراء كمصلحة 
صاحب ا٤باؿ، فبل ضرر كال 

 .ضرار

 فعدَّ  ،قاصدًٌ مي  على الطائف٤با خرج إذل أىل  بد هللالسفياف بن ع عمر قوؿ  ٭
)اعتٌد عليهم ابلغذم  :عمر لو فقاؿ وا، مل)السخلة الصغّبة( فتظعليهم الغذم 

 ،كال ا٤باخض ،يده، كقل ٥بم: ال آخذ منكم الرىبَّ  ابلسخلة يركح هبا الراعي علىحٌب 
كال فحل الغنم، كخذ منهم العناؽ كا١بذعة كالثنية،  ،ر كال الشاة األكولةكال ذات الدًٌ 

 .ُب أخذ الوسط فهذا حكم من عمر  ،]ش/ سنن/ طا/ ىق[( ؿدٍ فذلك عى 
 ، كىذا مستند كاؼ لؤلخذ بو كالسّب عليو)أيخذ الوسط( لفعل عمر  :القوؿ الثالث الراجح

 اطتالؼ ذترة

من الضأف ك  (َٖ)من ملك 
من ا٤بعز كجب فيها الزكاة  (ُْ)

 أخذ ا٤بصدؽ ثًٍنتْب من الضأف

من الضأف ك  (َٖ)من ملك 
من ا٤بعز كجب فيها  (ُْ)

الزكاة أخذ ا٤بصدؽ ثًٍنتْب من 
 ؛ الضأف أك ا٤بعزأيها شاء

ثًٍنتْب من  من ا٤بعز كجب فيها الزكاة أخذ ا٤بصدؽ (ُْ)من الضأف ك  (َٖ)من ملك 
 أكساط الصنفْب

 (ْٔ/ْ(، كا٤بغِب )ّْٕ/ٓ، كاجملموع )(ُُِ/ّ(، كالذخّبة )ّٗٓ/ُدكنة )(، كا٤بُّٖ/ِ، كا٤ببسوط )(ْْٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) اظتسألةمراجع 
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 ة(؟ل  ىل ت عدُّ ُب زكاة الغنم على صاحب اظتاؿ )العمياء(، وذات )الع   (36مسألة )
 
 اطتالؼحترير ػتل 

، ك  و ال يؤخذ من الصدقة؛مصار على أنَّ اتفق ٝباعة من فقهاء األ ؤخذ من الصدقة ىرمة كال ذات : )... كال يي ىرمة، كال ذات عور؛ ٢بديث عمر ال تيسه
مع بْب متفٌرًؽ كال ييفرؽ بْب ٦بتمع خشية بلفظ: ) عن أنس  البخارم حم/ د/ ت/ جو/ كم/ ىق/ كىو عند ]ش/عيب(  عٌد ُب اختلفوا ىل تي قد [، ك (الصدقةال ٯبي

 ، كا٣ببلؼ على قولْب؟كالعمياء، كذات العلة ك٫بوىا  ؛زكاة الغنم ا٤بعيبة

 األقواؿ ونسبتها
 ة لَّ العمياء كذات العً  ؛كل الغنمُب الزكاة على صاحب ا٤باؿ  عٌد تي 

 (/ مالك/ الشافعي/ أٞبدبو حنيفة )ا٤بذىبأ
 الغنم )العمياء( خاصةعٌد ُب الزكاة على صاحب )ال( تي 

  )ركاية( بو حنيفةأ
 أـ ال يتناك٥با؟ ،ىل مطلق اسم الغنم يتناكؿ األصحاء كا٤برضى سبب اطتالؼ

 
 
 
 األدلة

 مطلق اسم الغنم يتناكؿ األصحاء كا٤برضى كال فرؽ. ألفَّ  ٭
   قوؿ عمر : ابلسخلة يركح هبا الراعي على يده، )اعتٌد عليهم ابلغذم حٌب

كال الشاة األكولة كال  رًٌ كال ا٤باخض كال ذات الدُّ  ىبالرٌ  ؛آخذ منكم كقل ٥بم: ال
فمفهومو  / سنن/ طأ/ ىق[،]ش( ...فحل الغنم، كخذ منهم العناؽ كا١بذعة كالثنية

الصدقة كبْب األخذ ٤باؿ الصدقة، لقولو  ُب ٔبميع الغنم كالتفريق بْب العدًٌ  االعتداد
 [.ِٕٔ]البقرة: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ : تعاذل

 مطلق اسم الغنم )ال( يتناكؿ ا٤برضى. ألفَّ  ٭
  حديث أنس َّو حٌدث أٌف أاب بكر : أن  كتب لو الصدقة الٍب أمر

كفيو: )كال ٱبرج من الصدقة ىرمة، كال ذات عور، كال تيس،  إليو رسولو 
فإذا كانت ال ٚبرج من الصدقة، فبل ٙبسب  ]خ[،إال ما شاء ا٤بصدؽ( 

 .امن الصدقة أيضن 

 
 الراجح

فبل داللة فيو على منع عد العمياء على صاحب ا٤باؿ،  ، كألنَّو األحظ للفقراء، أما حديث أنس القوؿ األكؿ: )تيعٌد ُب الزكاة(؛ ٤بفهـو حديث عمر 
 ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ  هللا تعاذل على إعطاء كرائم األمواؿ للفقراء ُب قولو تعاذل: كلكن منع إخراجها للزكاة، ٤با فيو ضرر على الفقّب كقد حثَّ 

 ؟اييطلق على ا٤بريضة، فماذا نسميها إذن  (ال)فَّ اسم الغنم إكإٍف قلنا  ،[ِٕٔ]البقرة:
 ٘بب عليو زكاهتا (دل)حاؿ عليها ا٢بوؿ ك شاة بينها شاة عمياء  (َْ)من ملك  ج شاة سليمةا خر إ ، كجب عليوحاؿ عليها ا٢بوؿك شاة بينها شاة عمياء  (َْ)من ملك  اطتالؼ ذترة

(، ٕٗ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ّٓ(، كإرشاد السالك )صُٕكالرسالة البن أيب زيد )ص ،(َُِ/ُكا١بوىرة النّبة )(، ُِٕ/ِكا٤ببسوط )، (ْْٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُُٓ/ِ(، كالشرح الكبّب )ُّٗ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِْٕ/ُكا٤بهذب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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خاؿ( مع األمهات ُب حساب زكاة الغنم؟ (37مسألة )  ىل تعد  نسل األمهات )الس  

 ػتل اطتالؼحترير 
 ( يكميل هباا( ككاف ٤بالكها ًسخاؿ )ما كلد من الغنم حديثن َْ( ففيها شاة، كاختلفوا لو نقصت الغنم عن )َْسائمة الغنم إذا بلغت ) أٝبعوا على أفَّ 

 فهل ٙبسب أـ ال؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ النًٌصاب،

 األقواؿ ونسبتها
خاؿ مع األمهات إلكماؿ النًٌ   ابصتعدُّ السًٌ

 مالك
خاؿ مع األمهات إال أفٍ   )ال( تيعدُّ السًٌ

 تكوف األمهات نصاابن 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور

 ا)ال( تيعٌد السخاؿ مع األمهات مطلقن 
 أك دل تبلغ سواء بلغت األمهات نصاابن 

 الظاىرية
خاؿ، كال يؤخذ منها شيء ٤با أمر أفٍ  االحتماؿ الوارد ُب قوؿ عمر  سبب اطتالؼ  ييعتٌد ابلسًٌ

 األدلة

ابلسخلة يركح هبا )اعتٌد عليهم ابلغذم حٌب : قوؿ عمر  ٭
]ش/ ( ...كخذ منهم العناؽ كا١بذعة كالثنية... الراعي على يده، 

خاؿ مطلقن  سنن/ طأ/ ىق[، سواء بلغت  افيفهم منو االعتداد ابلسًٌ
 أـ دل تبلغ. األمهات نصاابن 

: )اعتٌد عليهم ابلغذم قوؿ عمر  ٭
خاؿ...(، يفهم منو االعتداد  حٌب السًٌ

خاؿ إذا بلغت األمهات نصاابن   .ابلسًٌ

خاؿ ال ينطلق على  ألفَّ  ٭ اسم السًٌ
 الغنم، فبل ٙبسب كال ٯبب فيها شيء.

 الراجح
خاؿ إال أف تكوف األمهات نصاابن  حيث إٌف أىل الطائف اشتكوا، فحسب عليهم  (، كىو األقرب ٤بفهـو حديث عمر القوؿ الثاين: )ال تعٌد السًٌ

خاؿ، كدل أيخذ منهم أفاضل الغنم كأخذ الوسط، كاعترب ذلك ىو العدؿ فلم ينكر عليو أحد فكاف ذلك ٗبثابة   ، ككاف ذلك ٗبحضر من الصحابةالسًٌ
 ، كبذلك نراعي صاحب ا٤باؿ كال نضر ابلفقّباإلٝباع السكوٌب

 اطتالؼ ذترة

شاة كسخلة كاحدة كجب عليو إخراج شاة كمن  (ّٗ)من ملك 
 كجب عليو إخراج شاتْب ،شاة كسخلة كاحدة (َُِ)ملك 

شاة كسخلة كاحدة دل  (ّٗ) من ملك
 (َُِ)٘بب عليو الزكاة، كمن ملك 

كجب عليو إخراج  ،شاة كسخلة كاحدة
 شاتْب

شاة كسخلة كاحدة دل  (ّٗ)من ملك 
 (َُِ)٘بب عليو الزكاة، كمن ملك 

كجب عليو إخراج  ،شاة كسخلة كاحدة
 شاة كاحدة

 (، ُُِ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ّْٓ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ُٕ(، كالرسالة البن أيب زيد )صَُِ/ُ(، كا١بوىرة النّبة )ْْٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُُٓ/ِكالشرح الكبّب )
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 أتثَت اطت لطة على زكاة هبيمة األنعاـ (38مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
من أصحاب هبيمة األنعاـ ُب  -أك أكثر-ُب هبيمة األنعاـ، كىي: الشراكة بْب اثنْب  -بضم ا٣باء-، كاتفقوا على مشركعية ا٣بيٍلطة اتفقوا على كجوب زكاة هبيمة األنعاـ ٤بن ملك نصاابن 

 ا٤برعى، ٕبيث يشَبؾ ماشيتها ُب الرعي )كفيو تفصيل(، كاختلفوا ُب أتثّب ا٣بيلطة على الزكاة، كا٣ببلؼ على قولْب
األقواؿ 
 ونسبتها

 (اكتشديدن  اا٣بيلطة ٥با أتثّب ُب قدر الواجب من الزكاة )ٚبفيفن 
 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ )أكثر الفقهاء(

 )ليس( للخلطة أتثّب )ال( ُب قدر الواجب ك)ال( ُب قدر النصاب
 أبو حنيفة/ أبو دمحم بن حـز

مع بْب مفَبؽ، كال ييفرَّؽ بْب ٦بتمع ٨بافة الصدقة، كما كاف بْب ا٣بليطْب فإ٭بَّ ƒُب حديث ابن عمر  اختبلفهم ُب مفهـو ما ثبت من كتاب الصدقة من قولو  سبب اطتالؼ ا : )... كال ٯبي
مع بْب متفرًٌؽ كال ييفرؽ بْب ٦بتمع خشية الصدقةبلفظ: ) كىو عند البخارم عن أنس  ]ش/ حم/ د/ ت/ جو/ كم/ ىق/يَباجعاف ابلسٌوية(   ([ال ٯبي

 األدلة

ميلك  ...(، يدؿ داللة كاضحة على أفَّ  مفَبؽمع بْب : )ال ٯبي ƒحديث ابن عمر  ٭
ا٣بليطْب كملك رجل كاحد، كىذا ٨بٌصص ٢بديث: )ليس فيما دكف ٟبس ذكد من اإلبل 

 ]خ/ ـ[.صدقة( 
: )إ٭با يراجعاف لفظ )ا٣بيلطة( أظهر ُب ا٣بلطة نفسها منو ُب الشركة، كقولو  ٭

الشريكْب ليس يتصور بينهما  ا٣بليطْب ليسا بشريكْب؛ ألفَّ  ابلسوية(، يدؿ على أفَّ 
 ا٤بأخوذ ىو من ماؿ الشركة. تراجع، إذا

 الشريكْب قد ييقاؿ ٥بما خليطاف. ألفَّ  ٭
و ؽ بْب ٦بتمع...(، على أنَّ فرَّ مع بْب مفَبؽ كال يي : )ال ٯبي ƒمل حديث ابن عمر ٰبي  ٭

خطاب للسعاة كهني ٥بم أف يقسموا ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليو كثرة الصدقة، 
( شياه، فإذا تطرؽ االحتماؿ ّ( أقساـ لتجب عليو )ّ( شاة إذل )َُِ) فيقسموا مثبلن 

ال ٚبصص بو األصوؿ الثابتة اجملمع عليها، فيبقى النصاب كا٢بق  للحديث كجب أفَّ 
 الواجب ُب الزكاة ٗبلك رجل كاحد.

 الراجح
: )ا٣بليطاف أٍف يكوف الراعي ƒعن حديث ابن عمر  -رٞبو هللا-كقاؿ اإلماـ مالك  ،ة، كىو مستند كاؼ ككاضح الداللƒالقوؿ األكؿ: )للخلطة أتثّب( لداللة حديث ابن عمر 

 لؤلنعاـ دكف غّبىا ا٤بؤثًٌرة أفَّ ا٣بلطة كىذا يدؿ طح[، زف/ ]أموا/ طأ/، كا٣بليطاف ُب اإلبل كذلك( ا، كا٤براح كاحدا، كالفحل كاحداكاحد

 اطتالؼ ذترة
شاة، كبينهم خلطة، فيجب فيها شاة كاحدة  (َْلو كاف لثبلثة رجاؿ كل كاحد منهم )

( شاة، كلآلخر ََُ) ( شاة ألحدٮباَُِابعتبارىا ماؿ كاحد. كلو كاف لرجلْب) اٚبفيفن 
 اكاحدن  ابلنظر لكونو ماالن  ا( شياه تشديدن ّ( فيجب فيها )َُُ)

( شياه، ابعتبار أف ّ) ( شاة خلطة، فتجب فيوَْلو كاف لثبلثة رجاؿ لكل كاحد منهم )
( شاة، ََُ( شاة خلطة ألحدٮبا )َُِ. كلو أف لرجلْب )كاحد منهم ملك نصاابن  كل

  مستقبلن  (، فيجب عليهما شااتف ابعتبار أف لكل كاحد منهما نصاابن َُُكلآلخر )

(، كا٤بغِب ّّْ/ٓ(، كاجملموع )ِٖٕ/ُ(، كا٤بهذب )ُّٓ/ُكالكاُب البن عبد الرب ) (،ّّٕ/ُ(، كا٤بدكنة )َّْ/ِ(، كالدر ا٤بختار )ُّٓ/ِ(، كا٤ببسوط )ْٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُٖٔ( مسألة )ُٓ/ٔ، كاحمللى )(ُِٔ/ُ(، كاحملرر )ْْٓ/ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كيفية زكاة نصاب اطت لطاء ُب هبيمة األنعاـ (39مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
، كاختلفوا ُب نصاب اكتشديدن  اللخلطة أتثّب ُب قدر الواجب من الزكاة؛ ٚبفيفن  على أفَّ  -رٞبهم هللا-ىذه ا٤بسألة ٥با تعلق اب٤بسألة السابقة، فقد اتفق مالك كالشافعي كأٞبد 

الرجل الواحد، إذا كاف لكل كاحد منهم نصاب؟، كا٣ببلؼ على ا٣بلطاء، ىل ييعٌد نصاب مالك كاحد، سواء كاف لكل كاحد منهم نصاب أك دل يكن؟، أـ إ٭با يزكوف زكاة 
قولْب

األقواؿ ونسبتها
كاف ملك أحدىم دكف النصاب  ا٣بلطة ٘بعل ا٤بالْب كماؿ كاحد، حٌب كإفٍ 

 الشافعي/ أٞبد
تؤثر ا٣بلطة إذا كاف لكل كاحد من الشركاء نصاب زكاة، فعندىا يزكوف زكاة ا٤باؿ الواحد

 مالك
: )ال ٯبمع بْب مفَبؽ... كما كاف من خليطْب فإ٭با يَباجعاف ابلسوية(ƒاالختبلؼ ُب مفهـو حديث ابن عمر سبب اطتالؼ

األدلة

مع بْب ƒحديث ابن عمر  ٭ ، كال ييفرؽ بْب ٦بتمع ٨بافةمفَبؽ: )ال ٯبي
]ش/ حم/ د/ ف/ جو/ كم/  ا يَباجعاف ابلسٌوية(الصدقة،... كما كاف بْب ا٣بليطْب فإ٭بَّ 

ا٢بق الواجب  ككوهنما يَباجعاف ابلسوية يدؿ على أفَّ ىق/ كأصلو عند البخارم[، 
٢بكم ا٢بق الواجب، فيكوف  اعليهما حكمو حكم رجل كاحد، كيكوف النصاب اتبعن 

زكاهتما زكاة الرجل الواحد. نصاهبما نصاب الرجل الواحد، كما أفَّ 

مƒحديث ابن عمر  ٭ ا يَباجعاف ... كما كاف بْب ا٣بليطْب فإ٭بَّ مفَبؽع بْب : )ال ٯبي
ا٢بق الواجب عليهما حكمو حكم  ابلسٌوية(، ككوهنما يَباجعاف ابلسوية يدؿ على أفَّ 

، كال ييقاس عليو النصاب، لذا يزكًٌ  ي ا٣بلطاء زكاة رجل كاحد، فيقتصر على ىذا ا٤بفهـو
الواحد إذا كاف لكل منهما نصاب كامل.

الراجح
عل ا٤بالْب كماؿ كاحد كلو كاف أحدٮبا دكف النصاب(، ٞببلن  ، كمن ابب األحوط للفقراء، كحٌب ال ترفع الزكاة عن  ٢ƒبديث ابن عمر  القوؿ األكؿ: )ٯبي على ىذا ا٤بفهـو

 هبيمة األنعاـ مع كوهنا ٘باكزت النصاب

اطتالؼ ذترة
 الزكاة فيها اعليهم تجب، ك اخليطن  ( شاةَِ) لكل كاحد منهما لو كاف لرجلْب

 كملك رجل كاحد( شاة  َْنظرانىا ) إبخراج شاة كاحدة، فقد
( شاة، فبل ٘بب زكاة ا٣بلطاء ُٓ( شاة، لكل كاحد منهم )ْٓلو كاف لثبلثة رجاؿ )
متفرؽماؿ نظر ٥با كابل، كل كاحد منهم دل ٲبلك نصاابن   ٦بتمعة؛ ألفَّ 

(ُِٔ/ُ(، كاحملرر )ْْٓ/ِ(، كا٤بغِب )ّّْ/ٓ(، كاجملموع )ِٖٕ/ُ(، كا٤بهذب )ُّٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّّٕ/ُ(، كا٤بدكنة )ْٖٓ/ُ)بداية اجملتهد كهناية اجملتهد مراجع اظتسألة
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 صفة اطت لطة اظتؤثرة ُب الزكاة (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
للخلطة أتثّب ُب قدر الواجب من الزكاة،  على أفَّ  -رٞبهم هللا-اللتْب قبلها، فقد اتفق مالك كالشافعي كأٞبد  ىذه ا٤بسألة ٥با تعلق اب٤بسألتْب

 على قولْب ، كا٣ببلؼ، كاختلفوا ُب صفة ا٣بيلطة ا٤بؤثرةاكتشديدن  اٚبفيفن 

 األقواؿ ونسبتها
لبا لواحد  من شرط ا٣بيلطة أفٍ  ٚبتلط ماشيتها كتيراحا )ا٤ببيت( لواحد كٙبي

 ، كتكوف فحو٥بما ٨بتلطةاكتيسرحا لواحد كتيسقيا معن 
 الشافعي/ أٞبد

يكفي ُب ا٣بيلطة االشَباؾ ُب الدلو كا٢بوض )للسقي( كا٤براح 
 كصاؼ ٨بتلف فيها عندىم(األ)ا٤ببيت( كالراعي كالفحل )كبعض 
 مالك

 اسم )ا٣بيلطة( االشَباؾ ُب سبب اطتالؼ

 األدلة
ا٣بلطة حكمها حكم الشركة اب١بملة، فيعترب كماؿ االختبلط بينهما  ألفَّ  ٭
 .ذا )دل( ييعترب كماؿ النصاب لكل كاحد منهما لتجب الزكاة عليول

كا٤براح اؾ ُب كصف ا٣بلطة يكفي ُب الشرب االشَب  ألفَّ  ٭
النصاب كا٤برعى كالفحل، لذا يعترب لكل كاحد منهما كماؿ 

 .لتجب الزكاة عليو
 القوؿ األكؿ: )كامل االختبلط(، حٌب نعامل ا٤بالْب كماؿ كاحد دكف النظر إذل نصاب كل كاحد منهما الراجح

 اطتالؼ ذترة
ٍلًو كىا٢بٍى   ٍوًض كىاٍلميرىاًح كىالرَّاًعيإذا كانت الشياه لشخصْب مشَبكة ُب الدَّ

 إخراج زكاهتاتعترب ا٣بلطة ُب  كىاٍلفىٍحًل فقط دل
ٍلًو كىا٢بٍىٍوًض كىاٍلميرىاًح  إذا كانت الشياه لشخصْب مشَبكة ُب الدَّ

 كىاٍلفىٍحًل اكتفي هبا ُب اعتبار ا٣بلطة ُب إخراج زكاهتا كىالرَّاًعي

(، كاحملرر ْْٓ/ِ(، كا٤بغِب )ّّْ/ٓ(، كاجملموع )ِٖٕ/ُب )(، كا٤بهذُّٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّّٕ/ُ(، كا٤بدكنة )ْٕٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
(ُ/ُِٔ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ىل ُب اضتبوب والثمار نصاب مقد ر لتحسب الزكاة فيها؟(44مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
، انتهى. كاختلفوا ىل ُب ا٢ببوب كالثمار نصاب أٝبعوا على أفَّ الواجب ُب ا٢ببوب؛ ٩با سيًقي ابلسماء )العشر( كما سيًقي ابلنَّضح )نصف العشر(؛ لثبوت ذلك عنو 

مقدَّر حٌب ٘بب فيو الزكاة؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
( أمدادْ( صاعنا، كالصاع )َٔوسق )( أكسق، كالُٓب ا٢ببوب كالثمار نصاب كقدره )

ا١بمهور
)ليس( ُب ا٢ببوب كالثمار نصاب، فتجب ُب قليلو ككثّبه

أبو حنيفة
ظاىر معارضة ا٢بديث العاـ للحديث ا٣باصسبب اطتالؼ

األدلة

]خ/ : )ليس فيما دكف ٟبسة أكسق صدقة( قاؿ  حديث أيب سعيد ا٣بدرم  ٭
، فبل بٌد من اكتماؿ الٌنصاب، أك يعترب من ابب ـ[،  ا٢بديث خاص فيبُب على العمـو

، أك يعترب ا٢بديث استثناء من ا٢بديث العاـ  ترجيح )تقدًن( ا٣بصوص على العمـو
(.)حديث أيب ىريرة 

، كفيما -كالعيوف-: )فيما سقت السماء قاؿ  حديث أيب ىريرة  ٭ العشري
ًفيمىا سىقىًت]ىق/ ت/ كأصلو عند البخارم بلفظ: ) سيًقي ابلنضح نصف العيشر(

ىذا([،  السَّمىاءي كىاٍلعيييوفي، أىٍك كىافى عىثىرايِّ اٍلعيٍشري كىمىا سيًقيى اًبلنٍَّضًح ًنٍصفي اٍلعيٍشرً 
ا٢بديث عاـ، فحصل تعارض بْب ىذا العاـ كحديث أيب سعيد ا٣بدرم 

ر،  ، فبل يشَبط النصاب.ا٣باص، كجهل ا٤بتقدـ منهما من ا٤بتأخًٌ فّبجح العمـو
  األنعاـ: ژ﮷ ﮴ ﮵ ﮶ژ : عمـو قولو تعاذل[ُُْ.]

الراجح
، قاؿ ابن رشد  القوؿ األكؿ: )يشَبط النصاب(، ٢بديث أيب سعيد ا٣بدرم  : )كاحتجاج أيب حنيفة ُب النصاب هبذا العمـو ضعيف، فإفَّ ا٢بديث -رٞبو هللا-كىو نصّّ

ُب مقدار الواجب  خرج ٨برج تبيْب القدر الواجب منو(، كهبذا الَبجيح نعمل اب٢بديثْب معنا، إذ ال تعارض بينهما أصبل؛ فحديث أيب ىريرة  -حديث أيب ىريرة -
 يبْب مٌب ٘بب الزكاة كمٌب ال ٘بب، أما اآلية فهي عامة دل تتكلم عن مقدار النصاب الذم ٯبب إخراجو، كحديث أيب سعيد ا٣بدرم 

أكسق من ا٢ببوب كجبت عليو زكاهتا (أربعة)من أنتجت أرضو  ٯبب عليو زكاهتا (دل)أكسق من ا٢ببوب  (أربعة)من أنتجت أرضو  اطتالؼ ذترة

(، َُِ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ِْٖ/ُكا٤بهذب )(، ِٕ/ِ(، كمنج ا١بليل )ِٖٕ/ِ(، كمواىب ا١بليل )ُُّ/ُ(، كاالختيار )ِِّ(، كٙبفة الفقهاء )صْٕٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ّٓ/ُ(، كمراتب االٝباع البن حـز )َِِ/ُ(، كاحملرر )ّٗٗ/ُكالكاُب البن قدامة )
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ضم اضتبوب إىل بعضها إلكماؿ نصاب الزكاة؟ىل ت  (42مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
  دمء(، فإفٍ ؤخذ الزكاة من ٝبيعو ٕبسب قدر كل كاحد منهما )ا١بيد كالرَّ ، كتي رديئومر ٯبمع جيده إذل الصنف )الواحد( من ا٢ببوب كالثَّ  أٝبعوا على أفَّ 

كالعدس كا٢بمص ك٫بو   ؛ُب البيوت من ا٢ببوب كالبقوليات -كثٲب-كاختلفوا ُب حكم ضم القطاين )ما يقطن  من كسطو.أخذ  اكاف الثمر أصنافن 
 ت )نوع من الشعّب ليس لو قشر يشبو ا٢بنطة(، كا٣ببلؼ على قولْبنطة كالشعّب كالسُّلٍ ضٌم ا٢بً حكم كاختلفوا ُب  ،ذلك(

األقواؿ ونسبتها
نطة ، كتعترب ا٢بً اكاحد اتعترب القطاين )القطنية( كلها صنف

 اكاحد اكالشعّب كالسُّلت صنف
 مالك

صناؼ كثّبةأككذا الشعّب كالسُّلت كا٢بنطة  ،كثّبة ٕبسب أ٠بائها  اتعترب القطاين أصناف
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

ف الواحد ىو اتفاؽ ا٤بنافع، أك اتفاؽ األ٠باء؟ىل ا٤براعاة ُب الصنسبب اطتالؼ

األدلة
ا٤بعترب ُب الصنف الواحد اتفاؽ ا٤بنافع، فكل ما اتفقت  ٭

 .اختلفت أ٠باؤىا فمنافعها ىي صنف كاحد، كإ
.ا٤بعترب ُب الصنف الواحد اتفاؽ األ٠باء، فكل ما اختلفت أ٠باؤىا، فهي أصناؼ ٨بتلفة ٭

الراجح
رٞبو - قاؿ ابن رشد ، لذا ٯبوز التفاضل فيها كا٤ببادلة،اب٠بوكل صنف تسمية  ب، اكحديثن  ا)تعترب األ٠باء(، كىذا ما تعارؼ عليها الناس قدٲبن  :القوؿ الثاين

:، كقد فرقت الشريعة بْب ىذه األصناؼ مع اتفاؽ منافعها قولو لؤل٠باء ُب الزكاة أكثر من شهادتو للمنافع(يكوف شهادة الشرع  شبو أفٍ : )كيي -هللا
تيٍم ًإذىا كىافى  اٗبًٍثلو سىوىاءن ًبسىوىاءو، يىدن  كىاٍلبػيرُّ اًبٍلبػيرًٌ كىالشًَّعّبي اًبلشًَّعًّب كىالتٍَّمري اًبلتٍَّمًر، ًمٍثبلن  [بًيىدو( ]خ ايىدن بًيىدو، فىًإذىا اٍختػىلىفىٍت ىىًذًه األىٍصنىاؼي فىًبيعيوا كىٍيفى ًشئػٍ

اطتالؼ ذترة

( أكسق ّ( أكسق من ا٢بنطة، ك)ّمن خرج من أرضو )
كأيٍب  ،من الشعّب ٘بب عليو الزكاة بضمها إذل بعض

 بَبكها

لشعّب، ( أكسق من اّأكسق من ا٢بنطة ك)( ّمن خرج من أرضو ))عند الشافعي كأٞبد(: 
  الزكاة ال ٯبب عليو

و ال يعتٌد ألنَّ  ؛ة، كُب الشعّب على حدةُب ا٢بنطة على حد الزكاة٘بب  :كعند )أيب حنيفة(
 ابلنصاب

(، كاحملررِّٕ/ِ(، كركضة الطالبْب )ُِْ/ّ)كا٢باكم الكبّب (، َِْ/ْكا٤بغِب ) (،َُٖ/ِكا٤بدكنة ) (،ٔٗ/ِبدائع الصنائع )ك ، (ْٖٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َِْ/ْ(، كا٤بغِب )ُِِ/ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ص دوف الكيل؟ىل جيوز تقدير نصاب الزكاة ُب )العنب( و)التمر( ابطتر   (43مسألة )
 

 حترير ػتل اطتالؼ
التمر من النخيل ال الرطب، كالزبيب من العنب، كاتفقوا على كجوب حساب الناتج من  -عند أغلبهم-ج ضح، كأف ا٤بخرى ٤با سيقي ابلنَّ  (نصف العشر)٤با سقتو السماء، ك (العشر)الواجب ُب ا٢ببوب  أٝبعوا على أفَّ 

الزكاة الزيتوف عند من أكجب  ككذا ،ٱبرص شيء من ا٣بارج من األرض غّب )العنب كالتمر( (ال)و ، كاتفقوا على أنَّ بو فهو كاجب بو ا٢ببوب كالثمار ٤بعرفة مقدار الواجب فيها من الزكاة، كىذا من ابب ما ال يتم الواجب
 كاختلفوا ُب حكم خرص )حزر ما ٯبيء على النخيل أك العنب كىو على شجرة(، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،فيو

 بعد بدك صبلحو للضركرةٯبوز خرص النخيل كالعنب  األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 )ال( ٯبوز إال خرص النخيل فقط
 كدك دا

 كىو ابطل ا)ال( ٯبوز ا٣برص مطلقن 
 أبو حنيفة

 ظاىر معارضة األصوؿ لؤلثر الوارد ُب جواز ا٣برص سبب اطتالؼ
 
 
 
 

 ألدلةا

 -النخل-رص عليهم بعث عبد هللا بن ركاحة إذل خيرب ٱب النيب  : )أفَّ ƒحديث ابن عمر ٭
 ]حم/ طح/ د/ جو/ قط/ طأ/ كلو شواىد كثّبة[.كا( أيخذكا أك يردُّ  ىم أفٍ ٍب خّبَّ 

يبعث عبد هللا بن ركاحة إذل  ُب شأف خيرب: )كاف النيب قالت  ~حديث عائشة  ٭
/ حم/ قط/ ]د/ عب/ أمواؤكل منو( يي  ص عليهم النخل حْب يطيب قبل أفٍ يهود خيرب، فيخر 
 ا٣برص ٤بوضع النصيب الواجب عليو. فيو دليل أفَّ  جهالة[،ىق/ كُب إسناده 

اب ثقيف خرص أٍعنى  أف أخرص قاؿ: )أمرين رسوؿ هللا  حديث عٌتاب بن أيسيد  ٭
]شا/ د/ ت/ جو/ طح/ قط/ ىق/ كُب ( ال زكاة النخل ٛبرن ؤدَّ تك ، ال زكاتو زبيبن النخل، ٍب تؤدَّ 

 سنده انقطاع/ كقاؿ الَبمذم حسن غريب[.
   حديث أيب ٞبيد  قاؿ: )غزكان مع النيب  غزكة تبوؾ، فلما جاء كادم القيرل، إذا

عشرة أكسق ٥با، فقاؿ ٥با  رسوؿ هللا  كخرص .خرصوا: اامرأة ُب حديقة ٥با، فقاؿ 
 ـ[. ]خ/...(  حصي ما ٱبرج منهاأ

: من بعث عبد هللا بن ركاحة ƒحديث ابن عمر  ٭
 .إذل خيرب 
 هللا بن ركاحة بعث عبد ُب ~حديث عائشة  ٭

 إذل خيرب.
فيقتصر على ما استثناه  عتَّاب  دل يصح حديث ٭
 دليل.ال

ألصوؿ تعارض ا٣برص، فهو من ابب ا٤بزابنة ا٤بنهي عنها، ٭
 .كىو بيع الثمر ُب رؤكس النخل ابلثمر كيبلن 

مر نسيئة، فيدخلو ا٤بنع ا٣برص من ابب بيع الرطب ابلت ألفَّ  ٭
 النسيئة، ككبلٮبا من أصوؿ الٌراب.من التفاضل كمن 

من ا٣برص ألىل خيرب دل يكن للزكاة، فهم ليسوا  ما فعلو  ٭
هم من يأبيد علم مامن أىل الزكاة، كلكن من ابب التخمْب ليي 

و ٰبمل على قسمة الثمار كليس ا٢بٌب لقوؿ ابن أنَّ الثمار. أك 
شئتم فلي(  شئتم فلكم، كإفٍ  بعد خرص الثمار: )إفٍ  ركاحة 

 ُب قسمة الثمار ال ا٢بٌب. :أم ،]طأ[
ذلك حكم  خرص الثمار مستثُب من األصوؿ، فإفَّ  قلنا أفَّ  إفٍ ٭

 للمسلمْب إال بدليل. األىل الذمة، كال يكوف حكمن  منو 
 ُب خرص النخيل الصحة األحاديث الدالة على جواز ذلك ككثرة طرقها كألفاظها، خصوصن  ،ُب النخل كالعنب(ا٣برص )ٯبوز  :القوؿ األكؿ الراجح
 

 ذترة اطتالؼ
من أخرج زكاة ٛبره اب٣برص صحت زكاتو كمن أخرج  من أخرج زكاة ٛبره أك عنبو اب٣برص صحت زكاتو كبرئت ذمتو

تربأ ذمتو كنظر بعد جِب احملصوؿ  (دل) زكاة عنبو اب٣برص
 اكاف ا٣برص انقصن   كأخرج الواجب عليو إفٍ 

من أخرج زكاة ٛبره أك عنبو اب٣برص دل تربأ ذمتو كنظر بعد جِب 
 اكاف ا٣برص انقصن   احملصوؿ كأخرج الواجب عليو إفٍ 

أحاديث  ٚبريج، كا٥بداية ُب (ُِْ/ِ(، ككشاؼ القناع )َُْ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِٖٔ/ُ(، كا٤بهذب )َِِ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )َّٔ/ُالبن عبد الرب )(، كالكاُب ّٕٗ/ُ(، كا٤بدكنة )ْٖٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ٔٔ/ٓ) للغمارم البداية
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ىل جيوز تقدير نصاب الزكاة ُب )الزيتوف( ابطترص؟(44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
زكاة ُب الزيت الالذل كجوب ذىبوا إ -كأٞبد للشافعي ُب ا١بديد اخبلفن -كبعض الفقهاء  ( أف أاب حنيفة كمالكاَِسألة رقم )ا٤بتقدـ ُب 

كا٣ببلؼ على قولْب ،ا٢بٌب، كاختلفوا ىل ٯبوز تقدير نصابو اب٣برص؟

األقواؿ ونسبتها
النصاب)ال( ٯبوز خرص الزيتوف لتقدير 

أبو حنيفة/ مالك
ٯبوز خرص الزيتوف لتقدير النصاب

 الليثاألكزاعي/ 
اختبلفهم ُب قياس الزيتوف على النخل كالعنبسبب اطتالؼ

األدلة
حٌب الزيتوف متفرؽ ُب ال ييقاس الزيتوف على النخل كالعنب؛ ألفَّ  ٭

، ؤكل قبل استوائشجره مستور بورقو كال يي  فهو و، ٖببلؼ النخل كالكـر
٦بتمع ُب عذكقو، فيمكن خرصو.

ييقاس الزيتوف على النخل كالعنب، فهو ٜبر ٘بب فيو الزكاة ٭
.مثلها

 الراجح
قبلقبل نضجو كال ييعصر للزيت  ؤكل أصبلن دليل أصحاب القوؿ، فالزيتوف ال حاجة ألىلو أبكلو فهو ال يي  قوةل ؛)ال ٯبوز( :القوؿ األكؿ

نضجو، ٖببلؼ النخل كالعنب

اطتالؼ ذترة
الزيتوف اب٣برص )دل( يصٌح كدل تربأ الذمة، كعلى رب ا٤باؿ  لو ًٌب تقدير ٜبر
 يؤدم عشر ٧بصولو زاد على ا٣برص أك نقص أفٍ 

الزيتوف اب٣برص، صٌح ذلك كتربأ الذمة بو لو ًٌب تقدير ٜبر

(، كالكاُب البن قدامةَِّ/ّ(، كالبياف )ُْٕ/ِكشرح ا٣برشي على ٨بتصر خليل ) (،ّٕٗ/ُكا٤بدكنة )(، ِْٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُّْ/ ٕٗ، ك٦بلة البحوث اإلسبلمية )(َُٓ/ْ(، كالفركع )َِْ/ُ)
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سب على الرجل ما أكل من ذتره وزرعو قبل اضتصاد؟ (45مسألة )  ىل ُي 
حترير ػتل 

 اطتالؼ
خرص النخل بعد بدك صبلحو ٢باجة الناس لؤلكل منو، كاختلفوا ىل ما أكل من  -للحنفية اخبلفن -العلماء  هورثمر قبل حساب نصيب الزكاة، لذا جٌوز ٝبلجواز األكل من ا اتفقوا على

 كا٣ببلؼ على قولْب ،الثمر قبل ا٢بصاد كا١بذاذ يدخل ُب حساب النصاب؟
 

األقواؿ 
 ونسبتها

سب  الرجل ما أكل من ٜبره على ُب النصاب ٰبي
 كزرعو قبل ا٢بصاد

 الشافعي )جديد(أبو حنيفة/ مالك/ 

سب ُب النصاب على الرجل ما أكل من ٜبره كزرعو قبل ا٢بصاد  )ال( ٰبي
 / أٞبدالشافعي )قدًن(

 القياسك ظاىر تعارض اآلاثر )السنة( مع الكتاب  سبب اطتالؼ

 األدلة

﮲ ژ : عمـو قولو تعاذل ٭  ے ۓ ۓ

﮶  ﮵  ﮺  ﮳﮴   ژ ﮷﮸﮹ 

 .اكحقو شامل ٤با أكلو أيضن  [،ُُْ]األنعاـ:
القياس، فا٤بأكوؿ ماؿ، فوجب الزكاة فيو،   ٭

 .كسائر األمواؿ

فقاؿ ، مة قد زاد عليَّ أاب حثٍ  ، فجاء رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا، إفَّ امة خارصن بعث أاب حثٍ  النيب  أفَّ ): مة ثٍ حديث سهل بن أيب ح ٭
طعمو ا٤بساكْب كما كما يي  ،ة أىلويَّ فقاؿ: اي رسوؿ هللا، لقد تركت لو قدر عر  ،عمك يزعم أنك قد زدت عليوابن إفَّ : رسوؿ هللا 

 سنده ضعيف[. :قاؿ ا٥بيثميك ]طب/ قط/  (: قد زادؾ ابن عمك كأنصفك الريح، فقاؿ سقطويي 
 فقاؿ: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإفٍ  ان رسوؿ هللا ر ممة إذل ٦بلسنا، فقاؿ: أبن أيب حثٍ حديث عبد الرٞبن بن نيار قاؿ: )جاء سهل  ٭

 / حم/ د/ ت/ ف/ طح/ كم/ ىق/ من/ خز/ حب/ مج/ كصححو غّب كاحد[.]ش/ أمواعوا الثلث فدعوا الربع( دل تد
 ]عب[. (الثمر من ا٢بقُب كما ٯبب  اًطئىةً وى كىالص إذا بعثهم: احتاطوا ألىل ا٤باؿ ُب النائبة يقوؿ للخرا : قاؿ: )كاف النيب عن جابر  ٭
  عن عمر  :[./ كلو شاىد عن مكحوؿ]ىق/ عند ًب/ ش/ أمواؿ ؛ العريٌة كالواطئة كاألكلة(ُب ا٤باؿ خففوا على الناس ُب ا٣برص، فإفَّ )قاؿ 

 الراجح
. كال يصح االستدالؿ بعمـو اآلية فهي ٨بصصة ابألحاديث الدالة على األصل )الرفق ابلناس كالتيسّب ٥بم( (، لؤلحاديث الدالة على ذلك صراحة، كألفَّ ما أكل القوؿ الثاين: )ال ٰبسب

 ة ٘بلب التيسّبجواز األكل قبل حساب النصاب، كمنع الناس من األكل مع حساب ما أكل ُب مشقة ابعثة إذل ترؾ أكل الرجل من زرعو مع ا٢باجة إليو، كا٤بشق

 اطتالؼ ذترة
أنتج ٬بلو أربعة أكسق من ٛبر ككاف قد تفكو من 

 بوسق من رطب كجبت عليو الزكاةكأىلىو 
 بوسق من رطب دل ٘بب عليو الزكاةكأىلىو من أنتج ٬بلو أربعة أكسق من ٛبر ككاف قد تفكو 

 البداية ٚبريج، كا٥بداية ُب (ّْٓ/ِ، كا٤ببدع )(َِْ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِِِ/ّكا٢باكم الكبّب ) (،ِْٕ/ّكالبياف )(، ّٕٗ/ُكا٤بدكنة )(، ْٔ/ِكبدائع الصنائع )، (ِْٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ْٕ/ٓ) للغمارم
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 ىل جيوز إخراج )القيمة( ُب الزكاة بدؿ العُت؟ (46مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
رج القيمة للماألصل ُب الزكاة أٍف  رج من عْب الزكاة، فيخرج هبيمة األنعاـ من زكاهتا، كا٢ببوب منها، كالنقدين منها، كاختلفوا ىل ٯبوز للمزكي أٍف ٱبي  اؿ ا٤بزكَّى بدالن ٱبي

 من إخراج عينو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز إخراج الًقيم ُب الزكوات بدؿ ا٤بنصوص عليو فيها

 الشافعي/ أٞبدمالك/ 
 ٯبوز إخراج القيم ُب الزكوات، سواءن قدر على ا٤بنصوص أك دل يقدر

 أبو حنيفة
 ىل الزكاة عبادة، أك حٌق كاجب للمساكْب؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

أىتى ابلعبادة على  األفَّ الزكاة )عبادة(، فإٍف أخرج من غّب تلك األعياف، دل ٯبز؛ ألنَّو إذن  ٭
 غّب ا١بهة ا٤بأمور هبا، فهي فاسدة.

منو  اأفَّ الزكاة حق للمساكْب، فإفَّ الشارع إ٭با عٌلق ا٢بٌق ابلعْب، قصدن  -جدالن -لو قلنا ٭
 لتشريك الفقراء مع األغنياء ُب أعياف األمواؿ.

  عمـو قولو )ش/ حم/ د/ ت/ جو/ كم/ ىق/ كأصلو عند : )ُب أربعْب شاة شاة[
نصف  ا: )من كل مائٍب درىم ٟبسة دراىم، كمن كل عشرين دينارن كقولو البخارم[، 

 فأكجب الشاة من الغنم، كالدراىم من الدراىم.]ت/ عب/ كُب سنده ضعف[، دينار 

 بْب القيمة كالعْب. األفَّ الزكاة )حق للمساكْب(، فبل فرؽ إذن  ٭
على أرابب األمواؿ،  ف األمواؿ إ٭با خيٌصٍت ابلذٌكر تسهيبلن ألفَّ أعيا ٭

ألفَّ كل ذم ماؿ إ٭با يسهل عليو اإلخراج من نوع ا٤باؿ الذم ُب يديو، 
: )على أىل الذىب ألف النيب  الدية بعد كفاة لذا فرض عمر 

، كعلى أىل البقر مائٍب بقرة، ادينار، كعلى أىل الورًؽ اثِب عشر ألفن 
]د/ ىق/ لشياه ألفي شاة، كعلى أىل ا٢بيلل مائٍب حٌلة( كعلى أىل ا

 سنن/ طب/ ش/ بغ/ كحسنو األلباين[.

 الراجح
و الفقّب، بينما ا٤باؿ أيخذه  القوؿ األكؿ: )ال ٚبرج القيمة(، لقوة أدلة أصحاب القوؿ، كفيو حفظ ٢بق ا٤بساكْب، فإفَّ الذم سيأخذ الثمار كا٢ببوب كهبيمة األنعاـ ى

إبخراجها للزكاة بدؿ من إخراج هبيمة األنعاـ كا٢ببوب  كدل أيذف ألصحابو  أك غّب فقّب، كقد كاف الدينار كالدرىم متوفر زمن النيب  اسواء كاف فقّبن كل إنساف، 
 كال ُب زكاة الفطر  اكالثمار، ال ُب الزكاة عمومن 

 اطتالؼ ذترة
بدؿ إخراج الشاة، صٌح  ا( شاة فأخرج قيمة شاة نقدن َْمن ملك ) بدؿ إخراج الشاة، )دل( يصح منو كدل تربأ ذمتو انقدن  ( شاة فأخرج قيمة شاةَْمن ملك )

 منو كأٌدل ما ٯبب عليو من الزكاة

كالكاُب  ،ّْٖ/ٓاجملموع ك  (،َِٕ/ّ( كالبياف )ِٖٗ، ِٕٓ/ُكالتفريع )(، َِٗ/ُ(، كا٤بدكنة )ُِٕ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )َُِ/ُكاالختيار )(، ْْٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ِِٓ/ُ(، كاحملرر )ِّٗ/ُالبن قدامة )
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 كيفية زكاة عروض التجارة (47مسألة )

- عركض التجارةعلى كجوب زكاة  العلماءٝبهور ك  .من أم صنف كاف غّب الذىب كالفضة عٌد للبيع كالشراء ألجل الربحكىو ما أي  -إبسكاف الراء-: ٝبع عىٍرض العركض حترير ػتل اطتالؼ
 على ثبلثة أقواؿ ، كا٣ببلؼ، كاختلفوا ُب كيفية إخراج زكاة العركض-للظاىرية ابلفن خ

 األقواؿ ونسبتها

كىذا للذم  إذا كانت تنضبط عند التاجر مواعيد البيع يزكى ٤برة كاحدة.  -
)التاجر  ٌدخرىا كيبيعها عند ارتفاع السعريشَبم السلعة كقت الرخص كي

 احملتكر(
كيػػدكر ا٤بػػاؿ عنػػده، فإنػػو  ُب ا٢بوانيػػت مػػا )ا٤بػػدير( كىػػو الػػذم يبيػػع كيشػػَبمأ -

 اين ا٤برجو كيزكيها ٝبيعن عركض كيضيف إليها )النقدين( كالدَّ ـ ما عنده من يقوًٌ 
 مالك )كعنده تفصيل(

ا٢بوؿ على ٘بارتو قٌومها  إذا حاؿ
كخسارةن ١بميع أنواع  اكزٌكاىا رٕبن 

التجارة، كا٤بدير كغّب ا٤بدير للتجارة 
 حكمهم كاحد

أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم/ 
 األكزاعي

و يزكي ٜبنها الذم إذا حاؿ ا٢بوؿ على ٘بارتو فإنَّ 
 اشَباىا بو ال قيمتها حْب كقت الزكاة

 قـو

 )دل يذكره ابن رشد( (ا٤بدير )من تدكر ٘بارتو واعيد اثبتة، كبْبؾ فرؽ ظاىر بْب من يبيع كيشَبم ٗبىل ىنا سبب اطتالؼ
 
 األدلة

ا٤بدير، كىذا  عن رأس ا)ال( تسقط الزكاة رأسن  و نوع ا٤باؿ ابلعْب، حٌبشبَّ يي  ٭
د على مصلحة شرعية كىو ا٤بستنً  ،من ابب القياس ا٤برسل )ا٤بصاحل ا٤برسلة(

 .اثبتكليس لشرع 

ا٢بق كا٢بوؿ إ٭با يشَبط ُب  ألفَّ  ٭
 .عْب ا٤باؿ ال ُب نوعو

   َّالقيمة الثابتة ىي ٜبن التجارة  لعلهم نظركا أف
تاط كقت الشراء، فعلقوا ا٢بكم عليها، كهبذا ٰبي 

 للفقراء ُب حاؿ خسارة التجارة
ار ٘بارهتم بيعن  )يزكي ٘بارتو بعد ا٢بوؿ(، فإفَّ  :القوؿ الثاين الراجح  دليلإذل  اجبْب ىذا كغّبه ٰبتكشراءن، كالعربة ابألغلب، كالتفريق  اأغلب التجار ىم ٩بن تيدى

 اطتالؼ ذترة

  ،عنده ايزكيو مرة كاحدة كلو بقي أعوامن  ،اتجر عنده عرض كبيعو منضبط بوقت
 ينكا٢باؿ ُب الدَّ 

( ألف ََُبػػ )اتجر اشَبل بضاعة 
( أك َُٓحوؿ كانت قيمتها ) كبعد
يزكيها بقيمتها بعد  ،لف( أَٓ)

 ا٢بوؿ

د حوؿ  ( ألف، كبعََُاتجر اشَبل بضاعة بػػ)
( ََُكي فقط )لف، فيز ( أَُٓ) كانت قيمتها

لف، ( أَٓ. كلو خسرت فأصبحت قيمتها )ألف
 لف ٜبنها كقت الشراءأ( ََُكذلك يزكي )

األخيار (، ككفاية ُّٗ/ّ، كالبياف )(ُّّ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ِٖٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َُّ/ُ(، كا٥بداية )َُٗ/ِ، كا٤ببسوط )(ْٓٗ/ُا٤بقتصد )بداية اجملتهد كهناية  مراجع اظتسألة
 (ِٕٔ/ِ(، كالشرح الكبّب )ُِٖ/ُ(، كاحملرر )ُّٕ)ص
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 اجلَيح اىشاتعح: )يف وقد اىضماج(

()ادلغائو ادلخريف فُها  

عنواف اظتسألة الرقم التسلسلي
اشَباط مضي ا٢بوؿ لوجوب الزكاة 48
اشَباط مضي ا٢بوؿ لزكاة )ا٤بعدف( 49
اشَباط مضي ا٢بوؿ لربح التجارة 54

ك٤بن عنده نصاب آخر حاؿ عليو ا٢بوؿ ،اشَباط مضي ا٢بوؿ ُب ا٤باؿ ا٤بستفاد 54
ة الغّب مَّ ين الذم ُب ذً اشَباط مضي ا٢بوؿ ُب الدَّ  52

ا٤باشية (اشَباط مضي ا٢بوؿ لفائدة )نتاج 53
خاؿ(ااشَباط مضي ا٢بوؿ لزك ة نسل الغنم )السًٌ 54

حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل مضي ا٢بوؿ 55
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ضي اضتوؿ لوجوب الزكاةاشًتاط م  (48مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
ؼ الزركع كالثمار ٘بب زكاهتا عند اكتما٥با كاستوائها، كاختلفوا ىل يشَبط ا٢بوؿ )مضي سنة( لوجوب زكاة الذىب كالفضة، كا٤باشية، كا٣ببل اتفقوا على أفَّ 

 كىو على قولْب -ضعيف-ُب ىذه ا٤بسألة 

 األقواؿ ونسبتها
ضي ا٢بوؿ لوجوب الزكاةيشَبط مي 

 ٝبهور العلماء/ ا٣بلفاء األربعة
ضي ا٢بوؿ لوجوب الزكاة)ال( يشَبط مي 

 / معاكيةƒابن عباس 
دل يرد حديث اثبت ُب اشَباط ا٢بوؿ لوجوب الزكاةسبب اطتالؼ

األدلة

]قط/ ، حٌب ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ( ُب ماؿ زكاة ال: )قاؿ النيب  أفَّ  ƒحديث ابن عمر  ٭
كصححو  /كىو موقوؼ مقاؿ اسندى قاؿ الغمارم: لو ثبلثة طرؽ كلها ُبأش/  ىق/ جو/ د/ ت/

، )من استفاد ماالن  :منهاكثّبة  للحديث شواىدك  .ٗبجموع طرقو ا١بامع الصغّبُب صحيح  األلباين
ىق[، كُب لفظ : )ليس ُب ماؿ ا٤بستفيد زكاة حٌب  ]ت/ قط/ (فبل زكاة فيو حٌب ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ

 [.ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ(
كانتشر  ، كانتشر بْب الصحابة من فعل ا٣بلفاء األربعة اشَباط مضي ا٢بوؿ  ثبت ٭

كال يكوف ذلك إال عن توقيف. ،العمل بو ببل نكّب

دليل ُب ا٢بوؿ، كاألصل ا٤بسارعة أبداء ا٢بقوؽ  دل يثبت ٭
 الواجبة.

الراجح
ء ىذه ا٤بسألة من ا٤بتفق عليو، فيكوف ا٣ببلؼ فيها ا٢بوؿ(؛ لصحة األحاديث ُب ذلك ككثرة طرقها، كقد عٌد أغلب الفقهامضي  )يشَبط :القوؿ األكؿ

. كلعل أصحاب القوؿ الثاين دل تبلغهم مثل ىذه األحاديث مع كثرة ركاايهتااضعيفن 

اطتالؼ ذترة
لو مات ي إال بعد مضي عاـ، فال يزكًٌ  -تصل إذل النصاب- أك هبيمة األنعاـ من ملك ماالن 

يزكي راتبو الشهرم  (ال)عنو، كمثلو ا٤بوظف  الزكاة ، سقطتأك تلف قبل ذلك أك فقد ا٤باؿ
 إال بعد سنة

 لو مات أك فقد ا٤باؿفأك هبيمة األنعاـ يزكي،  من ملك ماالن 
، مةإما ُب ا٤باؿ نفسو أك ُب الذًٌ  ؛فيهابقي حق الزكاة  أك تلف

 كمثلو ا٤بوظف يزكي راتبو كل شهر

مراجع اظتسألة
(، كالكاُب البن قدامة ِّٓ/ُكأسُب ا٤بطالب )(، ُُٕ(، ككفاية األخيار )صِّٓ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )ّ/ِكبدائع الصنائع )، (ْٕٗ/ُ)بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد 

كا١بامع الصغّب ، (ٖٕ/ٓ) للغمارم ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية(ْٕٗ/ٔ)ابن أيب شيبة  كمصنف، (ٕٓ/ْ)عبد الرزاؽ ، كمصنف (ْٕٓ/ِ(، كالشرح الكبّب )ّّٖ/ُ)
(ُّْْٓ( برقم )ُّْٔ/ُكزايدتو )
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اشًتاط اضتوؿ ُب زكاة )اظتعدف((49مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
كىنا ا٣ببلؼ ُب اشَباط ا٢بوؿ ُب ا٤بعدف قبل زكاتو، كقد اتفق األئمة  ( ىل يعترب بلوغ النصاب ُب ا٤بعدف.ِٕرقم: )ُب ا٤بسألة  الكبلـ سبق

 األربعة على اشَباط ا٢بوؿ ُب الذىب كالفضة، كاختلفوا ُب اشَباط ذلك ُب ا٤بعدف، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
شَبط مضي ا٢بوؿ لزكاة ا٤بعدفيي 

الشافعي )مرجوح(
ف شَبط مضي ا٢بوؿ لزكاة ا٤بعد)ال( يي 

/ مالك/ الشافعي )ا٤بعتمد(/ أٞبد(ا)كزاد: كال يشَبط النصاب أيضن  أبو حنيفة
رب )الذىب غّب ا٤بضركب( كالفضة ا٤بقتنيْبرجو األرض من ا٢ببوب كالثمار الٍب ٘بب الزكاة فيها، كبْب التًٌ ما ٚبي  ؛و ا٤بعدف بْبيشبت ترددسبب اطتالؼ

األدلة
يونيقت شبو ا٤بعدف ابلذىب كالفضة ٗبايي  ٭

 الناس، فيشَبط لو ا٢بوؿ، كما يشَبط ذلك
 .٩با لو قيمة وفكل فيها،

، فبل يشَبط فيو ا٢بوؿ،ف ٗبا ٚبرجو األرض من النبات الذم ٘بب الزكاة فيوو ا٤بعدشبيي  ٭
.، فكلو ٩با ٚبرجو األرضُب النباتذلك كما ال يشَبط 

الراجح
من تشبيهو ابلنبات، كذلك ألفَّ ا٤بعدف كالذىب كالفضة كلها  تشبيو ا٤بعدف ابلنقدين أكذل ؛ ألفَّ (للمعدف )يشَبط مضي ا٢بوؿ :القوؿ األكؿ

 من جنس كاحد؛ فهي أجساـ جامدة ٥با قيمة مادية غّب قابلة للتلف

اطتالؼ ذترة

،كمضى عليو ا٢بوؿ كبلغ نصاابن  من ملك معدانن 
كجب عليو أف يزكيو ربع العشر

ُب ا٢باؿ زكيويي  أفٍ  عليو كجب ،كبلغ نصاابن  من ملك معدانن  :عند مالك/ الشافعي/ أٞبد()
.ربع العشر

كلو دل يبلغ  ،و ُب ا٢باؿسٟبيي زكي يي  كجب عليو أفٍ  من ملك معدانن  :أيب حنيفة()عند 
.النصاب

(، كمغِبَٔ(، كالتنبيو )صُْٓ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )ّّٖ/ِ)(، كا٤بدكنة َْْ/ّ(، كالبناية )ُُِ/ِ(، كا٤ببسوط )ََٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ّْٗ/ُ(، كشرح منتهى اإلرادات )ْٕٔ/ِ(، كا٤بغِب )َُُ/ِاحملتاج )
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 ربح التجارةل اشًتاط مضي اضتوؿ (54مسألة )
 لوجوب زكاة ربح التجارة، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ اإذا مضى عليها ا٢بوؿ، كاختلفوا ىل مضي ا٢بوؿ يعترب شرطن  عركض التجارةق األئمة األربعة على كجوب زكاة اتف حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها

 بح التجارةيشَبط مضي ا٢بوؿ لزكاة ر 
 الشافعي

فإذا  ارة، حوؿ ربح التجارة ىو حوؿ أصل التج
سواء   ،معو ربح التجارة زكَّى كمل لؤلصوؿ حوؿه 

كمل النصاب لوحده أك ي األصل نصاابن كاف 
 مالك/ رٕبوٕبساب 

 بلغ نصاابن منذ أف وؿ على رأس ا٤باؿ إذا حاؿ ا٢ب
النصاب دل  -رأس ا٤باؿ-كإذا دل يبلغ  ،الربح ومع زكَّى

 الربح يزؾًٌ 
 ركاية(/ أٞبد/ األكزاعي/ أبو ثور)أبو حنيفة/ مالك 

 ا٤باؿ ا٤بستفاد )ا٤باؿ ا١بديد(، أك أيخذ حكم األصلتردد الربح بْب أف يكوف حكمو حكم  سبب اطتالؼ

 األدلة

ال تعرضوا ألرابح التجار،  كتاب أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن عبد العزيز كفيو: )أفٍ   ٭
 ك٫بوه عن عطاء[. /]زفحٌب ٰبوؿ عليها ا٢بوؿ( 

 ا٢بوؿ عند ملكو.بو شبو الربح اب٤باؿ ا٤بستفاد ابتداءن، فسيتقبل يي  ٭
  عمـو قولو  ابن عمر ُب حديثƒ ال زكاة ُب ماًؿ حٌب ٰبوؿ عليو( :

أش/ قاؿ الغمارم: لو ثبلثة طرؽ كلها ُب سندىا  ىق/ جو/ د/ ]قط/ ت/ا٢بوؿ( 
 [.كللحديث شواىد كثّبة ،مقاؿ كىو موقوؼ/ كصححو األلباين

 ربح التجارة ٕبوؿ رأس ا٤باؿ، سواءلحق يي  ٭
 أك إبكماؿ ربح التجارة استقبلالن  بلغ نصاابن 

 .اكىذا تشبيو للربح برأس ا٤باؿ مطلقن  .لو
و ربح ا٤باؿ )التجارة( بنسل الغنم، شبيي  ٭

 فيلحق بو.

س ماؿ التجارة( شبو ربح التجارة ابألصل )رأيي  ٭
٘بب الزكاة  كأيخذ حكمو، كمن شرط التشبيو أفٍ 

 .ُب رأس ا٤باؿ ببلوغو نصاابن 

، اربح التجارة أيٌب تباعن  األكؿ( ففيو مشقة؛ ألفَّ  الربح اتبع لرأس ا٤باؿ، أما اشَباط مضي ا٢بوؿ )القوؿ كذلك ألفَّ ، ()يزكي رأس ا٤باؿ مع الربح إذا بلغ رأس ا٤باؿ نصاابن  :القوؿ الثالث الراجح
 ف فيو(عن تشبيو الربح بنسل الغنم: )نسل الغنم ٨بتلى  اؿ أيضن قياس الربح على األصل ُب مذىب مالك(، كقا ؿ الثاين فقاؿ: )يصعبالقو  -رٞبو هللا-كقد ضعف ابن رشد 

 اطتالؼ ذترة

ألف ُب  (َُٓػ )ألف ٍب ابعها ب (ََُػ )ب (ُ)من اشَبل سلعة ُب شهر 
 ،من السنة القادمة (ُ)ألف ُب شهر  (ََُ)كجبت عليو زكاة  (ّ)شهر 

 من السنة القادمة (ّ)ألف ُب شهر  (َٓ)ككجبت عليو زكاة 

أبقل من  (ُ)من اشَبل سلعة ُب شهر 
ٗببلغ  (ّ)نصاب الزكاة ٍب ابعها ُب شهر 

ا٤باؿ كلو ُب شهر  ى٘باكز نصاب الزكاة زك
 من السنة القادمة( ُ)

أبقل من نصاب  (ُ)من اشَبل سلعة ُب شهر 
ٗببلغ ٘باكز نصاب  (ّ)الزكاة ٍب ابعها ُب شهر 

 من السنة القادمة (ّ)ا٤باؿ كلو ُب شهر  ىالزكاة زك

  (ُّْْٓ( برقم )ُّْٔ/ُ(، كا١بامع الصغّب كزايدتو )ٖٕ/ٓ) للغمارم ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية(َّ/ّ(، كاإلنصاؼ )ْٔ/ّكا٤بغِب ) ،(ََٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
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اضتوؿ ُب اظتاؿ اظتستفاد ظتن عنده نصاب آخر، حاؿ عليو اضتوؿاشًتاط مضي (54مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
و يستقبل بو ا٢بوؿ كيكمل من ٦بموعهما نصاب، أنَّ  -من غّب ربح عركض التجارة-ا٤باؿ إذا كاف )أقٌل( من نصاب كاستفيد )كأضيف( إليو ماؿ آخر  أٝبعوا على أفَّ 

خبلؼ على قولْب ،؟كعنده نصاب ماؿ آخر من جنسو، فهل يزكي ا٤بستفاد مع ا٤باؿ الذم بلغ نصاابن  )حٌصل(، ماالن من يـو كىميل، كاختلفوا إذا استفاد 

األقواؿ ونسبتها
ضمحٌب ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ، كال يي  ا٤باؿ ا٤بستفاد إذا بلغ نصاابن  ى)ال( يزكَّ 

إذل ا٤باؿ الذم كجبت فيو الزكاة
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

ربح التجارةك إذا بلغ األصل نصاابن  ،ٕبوؿ األصل ا٤بستفاد كلوى ا٤باؿ يزكَّ 
أبو حنيفة/ الثورم

ىل حكم ا٤باؿ ا٤بستفاد )الفوائد( حكم ا٤باؿ الوارد عليو )األصل(، أـ حكمو حكم ماؿ دل يرد على ماؿ آخر؟سبب اطتالؼ

األدلة

د زكاة حٌب ٰبوؿ ي: )ليس ُب ماؿ ا٤بستفقاؿ  ƒحديث ابن عمر  ٭
أش/ قاؿ الغمارم: لو ثبلثة طرؽ كلها  ىق/ جو/ ]قط/ ت/د/عليو ا٢بوؿ( 

 [،ُب سندىا مقاؿ كىو موقوؼ/ كصححو األلباين، كللحديث شواىد كثّبة
 بدليل.إال ماؿ إذل ماؿ آخر  ال يضاؼ أفٍ يقتضي ا٢بديث 

حكم ا٤باؿ ا٤بستفاد، حكم ماؿ دل يرد على ماؿ آخر، فبل زكاة فيو  ٭
 حٌب ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ.

ماؿ كاحد، فإذا كاف ا٤باؿ الوارد عليو  ستفاد حكم ا٤باؿ الوراد عليو، فهماحكم ا٤باؿ ا٤ب ٭
 ا٤بستفاد ٕبوؿ ا٤باؿ الوارد عليو. فيو الزكاة لكماؿ النصاب فيو، فيعترب حوؿ ا٤باؿ

 تزكَّى فإذا بلغت ا٤باشية نصاابن  ،خاؿ(نتاج ا٤باشية )السًٌ ا٤باؿ ا٤بستفاد )الناض( ب وبَّ شي ٭
خاؿ، فكذا ُب ا٤باؿ ا٤بستفاد.معها السًٌ 

يكوف  ُب ٝبيع أجزائو، كيكفي أفٍ  يوجد ا٤باؿ نصاابن  و ليس من شرط ا٢بوؿ أفٍ ألنَّ  ٭
 ُب طرُب ا٢بوؿ فقط. نصاابن 

الراجح
اخصوصن  أسهل ُب حساب الزكاة، (لقوؿ الثاينا)طريقة أصحاب  ، إال أفَّ ƒى ا٤باؿ ا٤بستفاد إال بعد مضي ا٢بوؿ(؛ لعمـو حديث ابن عمر )ال يزكَّ  :القوؿ األكؿ

 لسهل األمر عليو ،ُب السنة كزكى ا١بميع او لو حدد يومن فإنَّ  ،منو االراتب كل شهر كيوفر جزء يدخل ُب حسابوعند من 

اطتالؼ ذترة
ٍب كرث عشرة آالؼ رايؿ  (ُ)رايؿ ُب شهر  (عشرة آالؼ)من ملك 

من  (ُ)كجبت عليو زكاة العشرة األكذل ُب شهر  (ْ)أخرل ُب شهر 
 من العاـ القادـ (ْ)العاـ القادـ كزكاة العشرة الثانية ُب شهر 

كجبت عليو  (ْ)ٍب كرث عشرة آالؼ رايؿ ُب شهر  (ُ)رايؿ ُب شهر  (ألف)من ملك 
 من العاـ القادـ (ُ)زكاة ا٤باؿ كلو ُب شهر 

، (َّّ/ِ)ا٤ببدع ك  ،(ُْٓ/ّ)البياف ك  ،(ٗٔص)القوانْب الفقهية ك ، (ُِٗ/ُ)الكاُب البن عبد الرب ك  ،(ّّٓ/ّ)البناية ك ، (ِِٕ/ُ)تبيْب ا٢بقائق ك  ،(َُٓ/ُبداية اجملتهد كهناية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
  (ُّْْٓ( برقم )ُّْٔ/ُ(، كا١بامع الصغّب كزايدتو )ٖٕ/ٓ) للغمارم كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية، (َّ/ّ)اإلنصاؼ ك 
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لزكاة الد ين الذي ُب ذ م ة الغَت مىت يتحاشًتاط (52مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
(، كأفَّ ىناؾ تفريق ُب ا٢بكم عند بعض األئمة بْب الدَّين مرجو األداء، كالدَّين غّب مرجو األداء، كالكبلـ ىنا إٝباؿ ٓ) سألة رقما٤بُب  سبق الكبلـ عن ىذه ا٤بسألة تفصيبلن 

 للمسألة كتكرار ٥با بشكل عاـ، كا٣ببلؼ ُب اشَباط مضي ا٢بوؿ على زكاة الدَّين حاصلو على ثبلثة أقواؿ

األقواؿ ونسبتها

  يعترب حوؿ الدَّين من أكؿ ما
، فيزكيو كل سنة اكاف دينن 

 )على تفصيل عندىم(
أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

عند الذم عنده الدَّين فيزكيو لعاـ كاحد )ُب )ال( ييعترب حوؿ الدَّين كلو أقاـ أحواالن 
ديوف التجارة(

مالك

ُب الدَّين كيستقبل بو ا٢بوؿ ا)ال( ييعترب ا٢بوؿ مطلقن 
 عند قبضو

الشافعي )قوؿ(/ الليث

أـ غّب ٩بلوؾ؟ )دل يذكره ابن رشد( ااتمن  اىل ا٤باؿ الذم ُب ًذمَّة الغّب ٩بلوؾ لصاحبو ملكن سبب اطتالؼ

األدلة

ألف الػػػػػػػػػدَّين ييشػػػػػػػػػبو اب٤بػػػػػػػػػاؿ٭
ا٢باضر.

ييشَبط ا٢بوؿ، إال أنَّو كلما انقضى حوؿ كدل يتمكن من األداء، سقط عنو ذلك ٭
 ا٢بق، فلم يبق إال حق العاـ اآلخر، إذا حضر ا٤باؿ.

ييشبَّو الدَّين بعركض التجارة، فبل ٘بب فيها الزكاة إال إذا ابعها صاحبها كلو٭
كثّبة )ُب غّب ا٤باؿ ا٤بدير(.  أقامت عنده أحواالن 

، ٍب أيٌب فيجدىا قد نقصت، فإنَّوايشبَّو الدَّين اب٤باشية الٍب ال أيٌب الساعي أعوامن  ٭
إذ كاف ٦بيء الساعي شرط ُب-يزكي ما كيجد فقط، ألنَّو دل يتمكن من إخراج الزكاة 

حٌب ىلكت، فيسقط ا٢بق عنو لؤلعواـ السابقة، كحوسب ٕبق ذلك العاـ  -ذلك
 ة.ا٢باضر، كىذا عمل أىل ا٤بدين

الدَّين األنَّو ال ٘بب الزكاة ُب الدَّين خصوصن  ٭
 الذم ال ييرجى قبضو.

بض زكَّى ما سبق من األعواـالقوؿ األكؿ: )يعترب ا٢بوؿ من أكؿ كقت الدَّين(، كىذا ُب ا٤باؿ مرجو األداء، أما ُب غّب مرجو األداء فبل يزكَّى حٌب ييقبض، فإٍف قي  الراجح

 اطتالؼ ذترة
من قبض دىينو بعد )عشر(

سنوات أدَّل زكاة العشر كلها 
من قبض دىينو بعد )عشر( سنوات فليس عليو زكاة  من قبض دىينو بعد )عشر( سنوات أدَّل زكاة سنة كاحدة فقط 

ُب ذلك ا٤باؿ حٌب ٲبضي عليو حوؿ كامل عنده 

كفاية النبيوك ، (ُّْ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك  (،ّٗص)الرب  الكاُب البن عبدك ، (ِِٕ/ُ) ا٤بعونةك ، (ُٕٗ/ِ)ا٤ببسوط ك ، (ْٔٔ/ُ)ا٢بجة على أىل ا٤بدينة ك  (،َِٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُٖٕ/ّ) ا٤بستوعبو (،ِٗٔ/ْ، كا٤بغِب )(َْٕ/ِ)أسُب ا٤بطالب ك  ،(ُٔٗ/ٓ)
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 اضتوؿ لفائدة )نتاج( اظتاشيةاشًتاط مضي  (53مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ؤلصل ُب اتفق األئمة األربعة على اشَباط مضي ا٢بوؿ لوجوب زكاة هبيمة األنعاـ، كاختلفوا ُب اشَباط مضي ا٢بوؿ لفائدة كنتاج ا٤باشية، كضمها ل

 ذلك، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 إذا كاف األصل نصاابن  ،األصلتنبِب فائدة ا٤باشية ُب ا٢بوؿ على 

 / أٞبدأبو حنيفة/ مالك
 ، كيعترب ٥با حوؿاصل مطلقن األ إذلضم فائدة ا٤باشية ُب ا٢بوؿ ال تي 

 مستقل
 )ركاية( الشافعي/ أٞبد

 أك أيخذ حكم األصل )أشار إليو ابن رشد ُب مسائل مشاهبة( ،يكوف حكمو حكم مستقٌل كماؿ مستقل تردد فائدة ا٤باشية بْب أفٍ  سبب اطتالؼ

 األدلة

لة يركح هبا الراعي ُب يده خحٌب السَّ  )اعتٌد عليهم ابلغذم: قوؿ عمر  ٭
فيفهم منو  ]شا/ سنن/ طأ/ ىق[،خذ منكم العناؽ كا١بذعة كالثنية( ... كآ

 التفريق بْب ا٤باشية كالناض من ا٤باؿ.
  ٕبوؿ األمهات إذا كانت نصاابن لحق فائدة ا٤باشية تي. 

  اب٤باشية ا٤بستفادة ابتداءن، فيستقبل هبا  ،شبو فائدة ا٤باشيةتي
 ا٢بوؿ.ٕبساب 

 للفقراء حظ، كىذا أ)التابع اتبع(  ، كالقاعدة فيو أفَّ تبع لؤلصلنتاج ا٤باشية  )يبُب على األصل(؛ ألفَّ  :القوؿ األكؿ الراجح

 اطتالؼ ذترة

كانت   من جنسها فائدة أخرل، فإفٍ  من ا٤باشية ٍب استفاد امن استفاد شيئن 
 كقد أتى عليها ا٢بوؿ، ضم إليها األخرل كزكي ٕبوؿ األكذل، كإفٍ  األكذل نصاابن 

ثانية كاستقبل هبا ا٢بوؿ من حْب ًٌب حو٥با، ضمها إذل ال دل تكن األكذل نصاابن 
 فاد الثانيةيـو أ

لبقر ا٤بستفاد، ( من اَُ( من البقر، ٍب ملك )َّمن ملك )
 كإفٍ  .، كربع مسنة ٥بؤالء العشربقرة (َّفيجب عليو تبيع، ٕبوؿ )

( َْكمن عنده )  ؛، كال يبلغ النصاب الثاينكاف ا٤بستفاد نصاابن 
 ،( أخرل، ففي األربعْب األكذل شاة ٕبو٥باَْمن الغنم ٍب استفاد )

 ال شيء كأ، نصف شاة كأشاة ٕبو٥با،  ؛أكجو كُب الثانية ثبلثة

البياف ك  ،(ٗٔص)القوانْب الفقهية ك ، (ُِٗ/ُ)الكاُب البن عبد الرب ك  ،(ّّٓ/ّ)البناية ك ، (ِِٕ/ُ)تبيْب ا٢بقائق ، ك (َْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َّ/ّ)اإلنصاؼ ك ، (َّّ/ِ)ا٤ببدع ك  ،(ُْٓ/ّ)
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خاؿ(اضتوؿ لزكاة نسل الغنم )الس   اشًتاط مضي (54مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
ُب الزكاة إذا  عدُّ خاؿ تي السًٌ  أفَّ  -رٞبهم هللا- كقد اتفق األئمة األربعة، ا٤بسألة (، ك٥بذه ا٤بسألة تعلق بتلكّٕسألة رقم )ا٤بسبق الكبلـ عن ىذه ا٤بسألة ُب 

، األمهات نصاابن تكن تبلغ  دل إذا ، كقد اختلفوات األمهات نصاابن خاؿ إذا بلغ٢بساب السًٌ ، كا٣ببلؼ ىنا ُب اشَباط مضي ا٢بوؿ بلغت األمهات نصاابن 
كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
أك دل تكن، حوؿ نسل الغنم ىو حوؿ األمهات، كانت األمهات نصاابن 

مالك
فقط حوؿ نسل الغنم ىو حوؿ األمهات، إذا كانت األمهات نصاابن 

أٞبد/ أبو ثور الشافعي/أبو حنيفة/ 
أك أيخذ حكم األمهات، لو مستقلماؿ يكوف حكمو حكم  تردد نسل الغنم بْب أفٍ سبب اطتالؼ

األدلة
  كىذا تشبيو ٥با ابألمهات من كلاييلحق نسل الغنم ٕبوؿ األمهات مطلقن ،

.الوجوه، بنصاب أك بدكنو
  َّشبيو أفٍ نسل الغنم ٕبوؿ األمهات، فيأخذ حكمها، كمن شرط الت 
 .صابب الزكاة ُب األمهات ببلوغ النًٌ ٘ب

الراجح
ب الزكاة ُب األصل فبل ٘بب ُب التابع، كالتابع٘بفإذا دل  ،اتبع لؤلصل النَّسل، ف(نصاابن  -األمهات- إذا بلغت األمهات )حوؿ النسل حوؿ :القوؿ الثاين

ألصلو اتبع

اطتالؼ ذترة
عليو زكاة شاة كاحدة عند حوالف ا٢بوؿ من ملك ثبلثْب شاة كعشر سخاؿ كجبت 

 على الشياه
من ملك ثبلثْب شاة كعشر سخاؿ دل ٘بب عليو الزكاة عند حوالف 

 ا٢بوؿ على الشياه

(، كا٤بهذبُُْ/ّكا٢باكم الكبّب )(، ِّٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّْٓ/ّ(، كالبناية )ْٖٖ/ُكا٢بجة على أىل ا٤بدينة )، (َْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُْٓ/ِ(، كا٤بغِب )ّْٖ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِٔٔ/ُ)
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حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل مضي اضتوؿ(55مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
األنعاـ كعركض التجارة، كاختلفوا ُب حكم تعجيل الزكاة قبل مضي حو٥با، اتفق األئمة األربعة على اشَباط مضي ا٢بوؿ لوجوب زكاة النقدين كهبيمة 

 كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
)ال( ٯبوز تعجيل إخراج الزكاة قبل ا٢بوؿ

مالك
ٯبوز تعجيل إخراج الزكاة قبل ا٢بوؿ

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
ىل الزكاة عبادة، أك حق كاجب للمساكْب؟سبب اطتالؼ

األدلة

شبو الصبلة، فبل ٯبوز إخراجها قبل كقت الزكاة )عبادة(، فهي تي  ألفَّ  ٭
كجوهبا، كما ال ٘بوز الصبلة قبل دخوؿ كقتها.

  ابن عمرحديث ƒ قاؿ  :(ال زكا)ة ُب ماؿ حٌب ٰبوؿ عليها ا٢بوؿ 
أش/ قاؿ الغمارم: لو ثبلثة طرؽ كلها ُب سندىا مقاؿ  ىق/ جو/ د/ ]قط/ ت/

فظاىره ال زكاة ، موقوؼ/ كصححو األلباين، كللحديث شواىد كثّبة[كىو 
صحيحة حٌب ٰبوؿ عليها ا٢بوؿ.

ُب تعجيل  العباس سأؿ رسوؿ هللا  : )أفَّ حديث علي  ٭
رسوؿ  ٙبٌل، فرٌخص لو ُب ذلك(، كركاية ا٢بكم: )أفَّ  الصدقة قبل أفٍ 

على الصدقة، فأتى العباس يستسلفو، فقاؿ لو  ابعث ساعين  هللا 
فقاؿ: صدؽ  العباس: إين أسلفت صدقة مارل سنتْب، فأتى النيب 

طب/ بز/ / جو/ أموا/ سع/ حم/ دا/ قط/ ىق/ كم/ ت]د/ عمي( 
كالبيهقي كحسنو البغوم  ٦بمع/ كُب سنده مقاؿ/ كصححو ا٢باكم

 كاأللباين[.

الراجح
ُب ا٢بديث ا٤بشهور بكثرة شواىده كطرقو، كىو نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كٲبكن ٞبل  لفعل العباس  ،(تعجيل إخراج الزكاة )ٯبوز :القوؿ الثاين

 و: ال زكاة كاجبة حٌب ٰبوؿ عليها ا٢بوؿعلى أنَّ )للقوؿ األكؿ(  ƒابن عمر حديث 

اطتالؼ ذترة
كعليو أف ٱبرجها متو تربأ ذً  (دل)ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ  من أخرج زكاة مالو قبل أفٍ 

 إذا حاؿ ا٢بوؿ  مرة أخرل
متو كال إعادة ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ برأت ذً  من أخرج زكاة مالو قبل أفٍ 

 عليو

مراجع اظتسألة
(، كشرح منتهى َّٓ/ُ(، كا٤بهذب )ُٗٓ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٕ/ّ(، كالذخّبة )ّّٔ/ّ(، كالبناية )ُٕٔ/ِكا٤ببسوط ) ،(َٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

، (ُّْْٓ( برقم )ُّْٔ/ُ، كا١بامع الصغّب كزايدتو )(ٕٖ/ ٓ( ك )ٖٕ/ٓيج أحاديث البداية للغمارم )كا٥بداية ُب ٚبر  (ِٓٔ/ِ(، ككشاؼ القناع )ُْٓ/ُ)اإلرادات 
(ُٔٓ)برقم ( ُّ/ٔلسنة للبغوم )كشرح ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اجلَيح اخلاٍغح )ٍِ جتة ىه اىصذقح(

()ادلغائو ادلخريف فُها  

عنواف اظتسألة الرقم التسلسلي
صرؼ ٝبيع الزكاة لصنف كاحد من ا٤بستحقْب للزكاة؟ىل ٯبوز  56

ىل حق )ا٤بؤلفة قلوهبم( من الزكاة ابؽ إذل اآلف؟ 57
وز الزكاة على الغِب ٕباؿ؟ىل ٘ب 58

ما كصف )حٌد( الغِب الذم ال ٰبل لو أخذ الزكاة؟ 59
أيهما أشد حاجة، الفقّب أـ ا٤بسكْب؟ 64

؟ژۀژ ىل تصرؼ الزكاة للمساكْب ُب قولو تعاذل:  64
؟ژھ ھ ےژ  ىل تصرؼ الزكاة لغّب اجملاىدين ُب قولو تعاذل: 62

كْب الواحد من الزكاةمقدار ما ييعطى للمس 63
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صرؼ رتيع الزكاة لصنف واحد من اظتستحقُت للزكاة؟ىل جيوز (56مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
ھ ھہ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻژ  ا٤بستحقْب للزكاة ىم ٜبانية أصناؼ الذين نٌص هللا تعاذل عليهم ُب قولو تعاذل: اتفقوا على أفَّ 

تصرؼ ٝبيع الصدقة إذل صنف كاحد من أصناؼ الزكاة الثمانية، أك ىم شركاء فيها ال ٱبص منهم  كاختلفوا ىل ٯبوز أفٍ  [،َٔ]التوبة: ژ﮸ ﮲﮳  ﮴﮵ ﮶ ﮷ ے ے ۓۓ
 كا٣ببلؼ على قولْب ،صنف دكف صنف؟

األقواؿ ونسبتها
أك أكثر حسب ا٢باجة من أصناؼ الزكاة يصرؼ الزكاة لصنف كاحد ٯبوز لئلماـ أفٍ 

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد
)ال( ٯبوز صرؼ الزكاة لصنف كاحد، بل ييقسم على األصناؼ الثمانية

الشافعي
ظاىر معارضة لفظ اآلية ٤بعُب الزكاةسبب اطتالؼ

األدلة

ة.لَّ إذ ا٤بقصود منها سٌد ا٣بى  ؤثر هبا أىل ا٢باجة،يي  ي أفٍ معُب الزكاة يقتض ٭
  حديث معاذ  ٤با بعثو النيب خ/ٌد إذل فقرائهم( ؤخذ من أغنيائهم فَبي تي  ،هللا افَبض عليهم صدقة علمهم أفَّ إذل اليمن: )كأ[

فقد اقتصر على صنف كاحد. ـ[،
   قولو  لقبيصة اقتصر فقد  ]ـ[،نا الصدقة فنأمر لك هبا( قم اي قبيصة حٌب أتتيلة: )أا٤با ٙبٌمل ٞب  كاحد. صنفعلى
  حديث علي للنيب ربتهاُب تي  ةو بىى ذى ب: ٤با بعث من اليمن  فقسمها( :  ؛ األقرع بن حابس، كعيينة الفزارم، رأربعة نفبْب

]خ/ ـ[. (كعلقمة العامرم، كزيد الطائي
   خٌص  سلمة بن صخر البياضي  كجاء يشكو ذلك  ،كقع عليها٤با ابلصدقة ٤با جعل زكجتو كظهر أمو ُب نصف رمضاف

]حم/ ت/ جو/ كانتفع منو(  ا: )فاذىب إذل صاحب صدقة بِب رزيق، فقل لو فليدفع إليك، فاطعم ستْب مسكينن لو فقاؿ، للنيب 
 [.اطأ/ ذا/ كصححو األلباين/ كذكره البخارم ٨بتصرن  ىق/ ط/

ظاىر ، ژ ...ڻ ۀ ڻ ڻژ قولو تعاذل:  ٭
 لفظ اآلية يقتضي القسمة بْب ٝبيع أصناؼ الزكاة.

فبايعتو، فأاته  : قاؿ: )أتيت رسوؿ هللا  حديث الصدائي٭
هللا دل يرض ٕبكم نيب  : إفَّ رجل فقاؿ: أعطِب من الصدقة، فقاؿ 

كال غّبه ُب الصدقات حٌب حكم فيها، فجزٌأىا ٜبانية أجزاء، فإف  
]د/ طح/ ىق/ كُب سنده كنت من تلك األجزاء، أعطيتك حٌقك( 

ضعف[.

الراجح
صرفها على ٝبيع األصناؼ فيو مشقة  م ُب الصدقة، كألفَّ هلتشريك)تصرؼ لصنف كاحد( لقوة أدلة القوؿ، أما تعديد أىل الزكاة ُب اآلية إ٭با كرد لتمييز أىل الصدقات عن غّبىم، كليس  :القوؿ األكؿ

ژ ھ ھ ےژ كا٣ببلؼ ُب معُب   ،مع االختبلؼ ُب تفسّب معُب بعض تلك األصناؼ اخصوصن 

اطتالؼ ذترة
زكاة، دل تربأ ذمتو إال بتقسيمها على  ( رايؿََٖمن كانت عنده ) ذلكبكتربأ ذمتو  ،يعطيها لفقّب كاحد لو أفٍ ( رايؿ زكاة فََٖمن كانت عنده )

األصناؼ الثمانية

كشرح(، ِّْ/ُكالكاُب البن قدامة )(، ِْٗ/ّكالبياف )(، ُّّ/ُكا٤بهذب )(، َُْ/ّكالذخّبة )(، ِّْ/ُكا٤بدكنة ) (،ْٔ/ِكبدائع الصنائع )(، َُ/ّكا٤ببسوط )، (َٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُٕٔ/ٖ، كتفسّب القرطيب )(ّٗ/ٓ، البداية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية )(ِْٔ/ُمنتهى اإلرادات )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قلوهبم( من الزكاة ابٍؽ إىل اآلف؟ىل حق )اظتؤلفة (57مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
فهم اإلماـ على اإلسبلـ(، تألَّ ي)كىم الذين  :، كمنهم ا٤بؤلفة قلوهبم(َٔ:آية) دفع إذل األصناؼ الثمانية ا٤بذكورين ُب سورة التوبة،الزكاة ت اتفقوا على أفَّ 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،؟ النيبشرع مستمر أك ذلك خاص بزمن  -أم حق ا٤بؤلفة قلوهبم-كاختلفوا ىل ىذا ا٢بٌق 

األقواؿ ونسبتها
)ال( مؤلفة قلوهبم بعد زمن النيب 

أبو حنيفة/ مالك
حق ا٤بؤلفة قلوهبم ابؽو إذل قياـ الساعة

الشافعي/ أٞبد
كىل ٯبوز لئلماـ ُب حاؿ دكف حاؿ أك ُب كل األحواؿ؟ ،، أك عاـ لسائر األمة؟ىل سهم ا٤بؤلفة قلوهبم خاص ابلنيب سبب اطتالؼ

األدلة

كىو ُب حاؿ ضعف األمة ال ُب حاؿ القوة، فبل حاجة لو مع  ىذا السهم خاص ابلنيب  ٭
 اإلسبلـ كأغُب عنهم.تعاذل قوة اإلسبلـ، فهو من ابب ا٤بصلحة، كقد أعٌز هللا 

  ركم عن عمر َّڃ ڃ ژ ، فلم يعطو، كقاؿ: س منو ماالن جاء يلتم امشركن  : )أف

، فكتب اعيينة كاألقرع جاءا يطلباف من أيب بكر أرضن  ، كمثلو: )أفَّ  ژچ چ ڃ چ
تبتم كإال  فإفٍ  ،لكم ... اأتليفن   هللا فمزقو كقاؿ: ىذا شيء كاف يعطيكموه رسوؿ لعمر كتاابن 

كىو عند  ]ذكره أصحاب التفاسّب. (بيننا كبينكم السيف( كدل ينكر أحد من الصحابة ذلك
./ ط[ا)ش( ٨بتصرن 

التشريع  ىذا السهم عاـ لؤلمة، فاألصل ُب فعلو  ٭
. كقد  بو ويصوصا٣بكليس ا٣بصوص، كال دليل على 

و أعطى ا٤بؤلفة قلوهبم من ا٤بسلمْب : )أنَّ ثبت عنو 
 ـ[. ]خ/كالكفار( 

 ہ  ...ڻ ڻ ڻژ: قولو تعاذل

كىي آخر ما نزؿ من القرآف،  [،َٔ]التوبة: ژہ
 كدل يرد ٥با نسخ.

الراجح
قـو مكاتب كاآلف ت (.و عاـ: )كاألظهر أنَّ -رٞبو هللا- قاؿ ابن رشد، للنيب ذلك  ا٤بؤلفة قلوهبم ابؽ(، كال دليل على خصوصيةحق : )القوؿ الثاين

 لتلك ا٤بكاتب صرؼ الزكاة ا٤بعاصرين ٔبواز دعوة ا١باليات هبذا العمل، كأفٌب غّب كاحد من العلماء 

 اطتالؼ ذترة
منو ت٤بؤلفة قلوهبم صحٌ إذل ا زكاتو من ابعضن  من دفع كعليو إخراج غّبىادل تصح منو  ٤بؤلفة قلوهبمإذل ا زكاتو من ابعضن  من دفع

كبرأت ذمتو

(، ُٕٕ/ِ(، كحاشية الزرقاين )ْٓٗ/ُ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )ِٔٗ/ُ)كتبيْب ا٢بقائق  (،ٔ/ّ، كا٤ببسوط )(َٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُٕٔ/ْ(، كتفسّب ابن كثّب )ُٖٕ/ٖ، كتفسّب القرطيب )(ِْٗ/ُ(، كمنتهى اإلرادات )ُّٓ/ّكا٤بستوعب )
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ىل جتوز الزكاة على الغٍت حباؿ؟(58مسألة )

٘بوز لغِب، كاختلفوا ُب أصناؼ من و )ال(كاتفقوا أنَّ  [،َٔ]التوبة: ژ ...ڻ ۀ ڻ ڻژ : اتفقوا على كجوب الزكاة على الفقّب لقولو تعاذل اطتالؼحترير ػتل 
كا٣ببلؼ على قولْب ،الغِب الغازم ُب سبيل هللا، كالغِب العامل على الصدقات، كالغِب الغاـر :كمنهم ،ـ ال؟٘بوز ٥بم الزكاة أاألغنياء ىل 

األقواؿ ونسبتها
على الصدقة كالغاـر كلو كانوا  -هكمثلو القاضي كمن ُب معنا- ٙبٌل الزكاة للمجاىد كالعامل

 ا١بمهور/ أغنياء
ابن القاسم )مالكي( /ا)ال( ٙبٌل الزكاة لغِب مطلقن ػػػػػػػ 

( يصرؼ من الزكاة للغازم الغِب/ أبو حنيفةالػػػػػػ )
ا٢باجة فقط، أك ا٢باجة كا٤بنفعة العامة؟ ىي ،[َٔ]التوبة:  ژڻ ۀ  ڻ ڻژ  :ُب اآلية اىل العلة ُب إٯباب الزكاة لؤلصناؼ ا٤بنصوص عليه اطتالؼسبب 

األدلة

ال ٙبل الصدقة لغِب إال ٣بمسة: لغاز ُب سبيل : )قاؿ  حديث عطاء بن يسار مرسبلن  ٭
صدؽ أك لرجل لو جار مسكْب، فتي  ،أك لرجل اشَباىا ٗبالو ،أك لغاـر ،أك لعامل عليها ،هللا

ز/ ىق/ ًب/ طػأ/ ]د/ جو/ حم/ من/ قط/ كم/ خ( على ا٤بسكْب، فأىدل ا٤بسكْب للغِب
 ا٢بديث على استثناء أصناؼ كلو كانوا أغنياء.دٌؿ  كصححو غّب كاحد[،

ا٢باجة، كا٤بنفعة العامة، فا٤بنفعة العامة  إٯباب الصدقة لؤلصناؼ الثمانية ىيلة ُب تيعترب العً  ٭
، كا٢باجة لسائر األصناؼ.ك٫بوه للعامل عليها

 تعترب العلة ُب إٯباب الصدقة لؤلصناؼ الثمانية، ا٢باجة فقط. ٭
  حديث معاذ ٤با بعثو النيب   َّإذل اليمن قاؿ: )كأعلمهم أف 

]خ/ فقرائهم(  ؤخذ من أغنيائهم كترد إذلهم صدقة تي هللا افَبض علي
رٌد عليو ٕباؿ.ؤخذ من الغِب، كال تي فدٌؿ أف الزكاة تي  ـ[،
  حديث عبد هللا بن عمرك  قاؿ ،ال ٙبٌل الصدقة لغِب( :

أللباين ا]د/ ت/ ف/ جو/ حم/ خز/ بر/ كصححو كلذم ًمرَّة سوم( 
  .كىذا عاـ لكل غِب[، كاألرنؤكط كغّبٮبا

و ال ينبغي التوسع ُب ذلكنَّ الذم استثُب ىذه األصناؼ، إال أ (؛ لصحة ا٢بديثا)ٙبل للمجاىد كالعامل كالغاـر كلو كاف غنين  :القوؿ األكؿ الراجح

اطتالؼ ذترة
. كٙبل الزكاة يصرؼ لو من الزكاة من أمره ا٢باكم ٔبمع الزكوات ككاف ذا ماؿ فهو مستحق أفٍ 

 كغّبىملكل من يقدـ منفعة عامة للمسلمْب، كالقضاة 
ٌل ٰبل لو أخذىا، كال ٰبتصح الزكاة لغِب، كلو ذىبت إليو ال  (ال)

 من الزكاة ليس لورل األمر أف يصرؼ .دفعها إليو كال تربأ الذمة بذلك
للعاملْب عليها

كشرح منتهى اإلرادات(، ِْٕ/ّكالبياف ) (،ِّّ/ّكالتاج كاإلكليل )(، ٕٓكالقوانْب الفقهية )ص(، ِْ/ّكبدائع الصنائع )(، ٗ/ّ، كا٤ببسوط )(َٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ٓٗ/ٓ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )(ْٖٓ/ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الغٍت الذي ال ُيل لو أخذ الزكاة؟ )حد ( ما وصف (59مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ُب كصف الفقر كالغُب، ٕبيث إذا كصف بو الشخص ال يكوف  -ُب ا٤بسألة السابقة استثِبإال ما -ا ال ٙبٌل للغِب األربعة األئمة على كجوب الزكاة للفقّب، كعلى أهنَّ اتفق األئمة 

 على أربعة أقواؿ عن الزكاة، كا٣ببلؼ ابل غنين  افقّبن 

 األقواؿ ونسبتها
ينطلق قل ما أا٤بانع من أخذ الزكاة 

  الغِب عليو اسم
 الشافعي

 من ملك نصاب الزكاة فهو غِب
 أبو حنيفة

الغُب كالفقر حٌد،  ليس ُب كصف
 كذلك راجع لبلجتهاد

 مالك

الفقّب من ال يقدر على الكسب كال ٯبد كفايتو كليس لو 
 أك قيمتها من الذىب  ادخل اثبت كال ٲبلك ٟبسْب درٮبن 

 أٞبد
 أـ معُب لغوم؟ ،من الزكاة ىو معُب شرعيىل الغُب ا٤بانع  سبب اطتالؼ

 األدلة

الغُب معُب لغوم، فيعترب فيو  ألفَّ  ٭
 .الغِبأقٌل ما ينطلق عليو اسم 

   قاؿ  عن الزكاة: )ال حٌظ فيها
]د/ ف/ حم/ لغِب كال لقوم مكتسب( 

كصححو حب/ ف/ قط/ ىق/ سنن/ 
اسم فأطلق [، ط كغّبٮباكاألرنؤك  أللباينا

 كدل ٰبدده فشمل أقل الغُب. الغِب

الغُب معُب شرعي، فيكوف حده  ألفَّ  ٭
 النصاب، فمن كجده فهو غِب.

   حديث معاذ  فأخربىم أف امرفوعن( :
ؤخذ من أغنيائهم هللا فرض عليهم صدقة تي 

فإذا كاف  ،ـ[ خ/]فقرائهم( إذل رٌد كتي 
األغنياء ىم أىل النصاب، كجب أف 

 يكوف الفقراء ضدىم.

كالفقػػػػر غػػػػّب ٧بػػػػدكد فهػػػػو الغػػػػُب  ٭
 ٱبتلػػػػػػػػػػػػػف ابخػػػػػػػػػػػػػتبلؼ ا٢بػػػػػػػػػػػػػاالت
كاألشػػػػػػػخاص كاألمكنػػػػػػػة كاألزمنػػػػػػػة، 
فّبجػػػػػػػع ذلػػػػػػػك إذل االجتهػػػػػػػاد كػػػػػػػل 

 ٕبسبو.
   ٌفيها لغِب(  حديث: )ال حظ

فّبجع أطلق اللفظ كدل يقيد 
 لبلجتهاد.

: )من سأؿ كلو ما يغنيو قاؿ  حديث عبد هللا بن مسعود  ٭
 كجهو، فقيل اي رسوؿ هللا ماُب  -كدـك-جاء يـو القيامة خدكش 

أك قيمتها من الذىب(، كركاية: )من  اٟبسوف درٮبن  :، قاؿلغُب؟ا
ككانت األكقية على عهد رسوؿ  ...،سأؿ كلو قيمة أكقية فقد أى٢بٍىفى 

]د/ ت/ ف/ جو/ ش/ حم/ دا/ طح/ قط/ كم/ ( اأربعْب درٮبن  هللا 
ٗبجموع طرقو، كحسنو الَبمذم  اطب/ قاؿ الغمارم: صحيح جزمن 

 .كصححو ا٢باكم كاأللباين[
  حديث: )الحٌظ فيها لغِب كال لقوم مكتسب(، دٌؿ على
 .اى فقّبن ببدنو ال يسمَّ من يستطيع الكسب  أفَّ 

يراعى ىذا الغِب، كمع ك الفقّب بْب  فقّب، كهبذا نستطيع أفَّ ٭بيًٌز، فمن انطبقت عليو ىذين القيدين فهو يقدر على الكسب()الفقّب من ليس عنده نصاب، كال  :القوؿ الثاين كالرابع الراجح
 اادعاء الفقر كطلب الزكاة أصبح اآلف ٩با استهاف بو الناس كثّبن  العرؼ ُب ذلك، فإفَّ 

 اطتالؼ ذترة

 كسب  الفقّب ىو من ال ماؿ لو كال
من كاف ك  ،أك لو ماؿ ال يكفيو ،أصبلن 
يكفيو مع عيالو براتب شهرم  اموظفن 

 لو الزكاةٙبل فبل 

لو ٙبل ال  فهو غِب من ملك نصاب الزكاة
براتب شهرم أك  ا، سواء كاف موظفن الزكاة

 غّب موظف

ٱبتلف ا٤بستحق للزكاة من بلد 
إذل آخر فقد يكوف ُب ىذا البلد 

 اكُب بلد آخر موظفن  افقّبن  اموظفن 
 كالراتب نفسو اغنين 

، كال أيخذىا كل شاب ارٮبن ( دَٓن ملك )ال أيخذ الزكاة مى 
، كال ٰبٌل عنده ماالن  ب كلو دل يكنكسُّ لو قدرة بدنية على التَّ 

 براتب شهرم دل ٙبل لو الزكاة امن كاف موظفن ، ك ٥بم دفع الزكاة

 (ٖٗ/ٓكا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية للغمارم )، (َُٗ/ٔكاجملموع )(، ُُْ/ّكالبياف ) (،ْٖ/ِ، كبدائع الصنائع )(َٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
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 الفقَت أـ اظتسكُت؟ حاجةً  أيهما أشدُّ  (64مسألة )

، ؟الفقّب أـ ا٤بسكْب ؛شد حاجةأيهما أاختلفوا [، ك َٔ]التوبة: ژ ...ڻ ۀ ڻ ڻژ  :الزكاة، لقولو تعاذل لوالفقّب كا٤بسكْب كبلٮبا ٩بن ٘بب  اتفقوا على أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 ا٤بسكْب أشد حاجة من الفقّب

 أبو حنيفة )ا٤بذىب(/ مالك )البغداديوف(
 الفقّب أشد حاجة من ا٤بسكْب

 أبو حنيفة )مرجوح(/ الشافعي )ا٤بعتمد(/ أٞبد
عُب كاحد ٤ب الفقّب كا٤بسكْب ا٠باف

 مالك )ابن القاسم(كال فرؽ/ 
 شار إليو ابن رشد(لغوية؟ )أأـ ٮبا من ا٤بَبادفات ال ،ىل داللة لفظ الفقّب غّب لفظ ا٤بسكْب سبب اطتالؼ

 األدلة

 أم لصق  [،ُٔ]البلد: ژ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ : قولو تعاذل
 و أكثر حاجة من الفقّب.ابلَباب، كىذا يدؿ على أنَّ 

   حديث أيب ىريرة  قاؿ( : الذم يطوؼ ليس ا٤بسكْب
ف، كلكن ه اللقمة كاللقمتاف، كالتمرة كالتمراتعلى الناس تردُّ 

 ،فطن بو، فيتصدؽ عليوغنيو، كال يي يي  ا٤بسكْب الذم ال ٯبد غُب
فوصف ا٤بسكْب ٗبا يدؿ على  ـ[، ]خ/( كال يقـو فيسأؿ الناس

 .او ال ٲبلك شئين أنَّ 
   الكفارات كلها نٌصت على اسم ا٤بسكْب كقولو فهل( :

( ا)من أطعم اليـو منكم مسكينن  ]خ/ ـ[،( ا٘بد إطعاـ مسكينن 
 فدٌؿ أنو أشد حاجة. ]ـ[،( ا)فأطعم ستْب مسكينن  ،]ـ[

 ژ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ : قولو تعاذل 

 السفينة أفضل من الذم ال شيء لو. ككمال [،ٕٗ]الكهف:

 بدأ هللا تعاذل  ژ ڻ ۀ ڻ ڻژ : قولو تعاذل
 بذكر الفقّب، فدٌؿ أٌف حاجتو أعظم.

  َّالرسوؿ  ألف اللهم إين أعوذ بك من الفقر  :راستعاذ من الفق(
كسأؿ صححو األلباين[، ك ]د/ ف/ جو/ حم/ بز/ ىق/ كالقٌلة كالٌذلة ...( 

، كاحشرين ُب ا، كأمتِب مسكينن امسكينن  ا٤بسكنة: )اللهم أحيِب تعاذل هللا
 ، كالذىيباأللباين]ت/ جو/ ىق/ كم/ طب/ كصححو ( ا٤بساكْبزمرة 
 من الفقّب لتناقض ا٣برباف. فلو كاف ا٤بسكْب أسوأ حاالن [، كغّبٮبا

ليس للفقّب كا٤بسكْب داللة  ٭
شرعية، كابلنظر اللغوم ٪بدٮبا 

٤بعُب كاحد، فبل فرؽ بينهما  ا٠باف
 .اإذن 

 ا٤بسكْب كالفقّب يدالف لغة على معُب كاحد كاف اسم  )الفقّب أشد حاجة(؛ لقوة أدلة القوؿ، فقد أثبت هللا تعاذل ا٤بلك للمساكْب دكف الفقراء كإفٍ  :القوؿ الثاين الراجح

 اطتالؼ ذترة
عطى زكاتو أخر مسكْب آىلو شخص فقّب ك أمن كاف من 

 كانت الزكاة ال تكفيهما  للمسكْب إفٍ 
كعند ) .عطى زكاتو للفقّبأخر مسكْب آىلو شخص فقّب ك أمن كاف من 

 عطي ا٤بسكْب منها مع تقدًن الفقّب عليوأ (:الشافعي
خص فقّب ىلو شأمن كاف من 
يهما عطى زكاتو إلأكآخر مسكْب 

 ك ألحدٮبا حسب ا٤بصلحةأشاء 
(، ِْْ/ُكالكاُب البن قدامة )(، َْٖ/ّكالبياف )(، ْٕكالقوانْب الفقهية )ص(، ِّٔ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، ّْ/ِكبدائع الصنائع )(، ٖ/ّ، كا٤ببسوط )(َُٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة

 (َٕ/َِ، كتفسّب القرطيب )(ّْٓ/ُكشرح منتهى اإلرادات )
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 ؟ژہ ھ  ژ: ب ُب قولو تعاىلىل تصرؼ الزكاة للمكات   (64مسألة )
 

 

 ػتل اطتالؼحترير 
، كاختلفوا ُب [َٔ]التوبة:  ژ ....ڻ ۀ ڻ ڻژ  :فٌك الرقبة للعبيد من مصارؼ الزكاة الثمانية، لقولو تعاذل اتفقوا على أفَّ 

 ،؟ژہ ھ ژ :، ىل ىو داخل ُب قولو تعاذل(اليصّب حرن  امن ا٤باؿ ٪بومن  ايدفع مبلغن  على أفٍ  االعبد الذم عقد بينو كبْب سيده عقدن )ا٤بكاتب 
 بلؼ على قولْبكا٣ب

 
 األقواؿ ونسبتها

فهو للعبيد كاملي  ،(كُب الرقاب)يدخل ا٤بكاتب ُب مصرؼ  (ال)
 ْبميكوف كالئهم للمسلك العبودية يعتقهم اإلماـ 

 مالك

 ژہ ھ ژيدخل ا٤بكاتب ُب مصرؼ 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

 ؟ )دل يذكره ابن رشد(أك يكوف للعبيد قبل الكتابة ،ىل يتناكؿ لفظ )الرقاب( من كاتب نفسو سبب اطتالؼ
 
 
 األدلة

  ڻ ۀ ڻ ڻژ  :قولو تعاذل.... 

هللا تعاذل ٤با ذكر الرقيق دٌؿ على أنو أراد  ، ألفَّ ژھ ہ
 العتق الكامل.

 لفظ الرقاب  ،ژہ ھ ....ڻ ۀ ڻ ڻژ : قولو تعاذل
 تعاقد عليو مع سيده.يدفع ما حٌب  اكيتناكؿ ا٤بكاتب فهو ما زاؿ عبدن  يتناكؿ العبد

  ٍفيصح. ،ىو ٛبليك ةيكوف فيها ٛبليك، كما يدفع للمكاتب الزكاة ال ٘بزئ إال أف 
 فيجوز ،ليس ُب الدفع للمكاتب شبهة جٌر ا٤بنفعة )الوالء( للمالك. 

 الراجح
سىمىةى كىفيكَّ نى أىٍعًتًق يقربو إذل ا١بنة قاؿ: ) سأؿ عن عمليلرجل ٤با جاء  كما ٯبوز الدفع لفٌك رقبة العبد، لقولو   ،)ٯبوز الدفع للمكاتب( :القوؿ الثاين

 ]قط[سمة أف تنفرد بعتقها، كفٌك الرقيق أف تعْب ُب ٜبنها( عتق النَّ  ؛قػىبىةر 

 اطتالؼ ذترة
اط بقيت على عبد مكاتب فعليو سأقُب من دفع زكاة مالو 

 أف يعيد إخراج زكاتو
 مكاتب فزكاتو صحيحة كبرئت ذمتواط بقيت على عبد سأقُب من دفع زكاة مالو 

(، ُْٗ/ّكالبياف )(، ِِّ/ّكالتاج كاإلكليل ) (،ِّٔ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، ْٓ/ِكبدائع الصنائع )(، ٗ/ّ، كا٤ببسوط )(َُٓ/ٖا٤بقتصد )بداية اجملتهد كهناية  مراجع اظتسألة
 (ُٖٔ/ْ(، كتفسّب ابن كثّب )ُِٖ/ٖ، كتفسّب القرطيب )(ْٔٓ/ُاإلرادات )كشرح منتهى  (،ِْٓ/ُكالكاُب البن قدامة )(، ََِ/ٔكاجملموع )
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؟ژھ ھ ے ژ : صرؼ الزكاة لغَت اجملاىدين ُب قولو تعاىلىل ت  (62مسألة )

كاتفقوا [،َٔ]التوبة: ژ ...ڻ ۀ ھ ھ ے ڻڻ ژ  لقولو تعاذل: ،مصارؼ الزكاة الثمانية، ُب سبيل هللا نٍ مً  اتفقوا أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ
كا٣ببلؼ على قولْب ؟،كاختلفوا ىل تصرؼ لغّب اجملاىد ،على اجملاىد كا٤برابط ژ ھ ھ ےژ  :لقولو دفع الزكاة للمجاىد ٞببلن جواز على 

األقواؿ ونسبتها
اجملاىد كا٤برابط فقط ژ ھ ھ ےژ  :ا٤براد بقولو

الشافعي )كاشَبط أفٍ / مالك /(ايكوف فقّبن  أبو حنيفة )كاشَبط أفٍ 
/ أٞبد )ركاية(يكوف ُب بلد الصدقة(

اجملاىد كا٢باج كا٤بعتمر ژ ھ ھ ےژ  :ا٤براد بقولو
 (/ دمحم بن ا٢بنفية )حنفي(ا٤بذىبأٞبد )

؟فقط أـ اجملاىد ،اجملاىد كا٢باج (ُب سبيل هللا)ىل يشمل سبب اطتالؼ

األدلة

  قاؿ حديث عطاء بن يسار مرسبلن : ٙبٌل الصدقة إال : )ال
]د/ جو/ لعامل عليها، أك لغاـر ...( لغازو ُب سبيل هللا، أك  ٣بمس؛

حم/ من/ قط/ كم/ خز/ ىق/ ًب/ طأ/ كصححو ا٢باكم ككافقو الذىيب[، 
(،اكاف أك فقّبن   ادٌؿ ا٢بديث على إعطاء اجملاىد من الزكاة )غنين 

.ژ ھ ھ ےژ  :لآلية افيكوف ىذا ا٢بديث مفسرن 

  أيب الس  حديث  قاؿ ٞبلنا النيب( :  )ج[على إبل الصدقة للحج[، 
 الزكاة تدفع للحاج كإال ما جاز ٞبل ا٢باج عليها. فدؿ على أفَّ 

  ابن عباس  قل عننيƒ  َّخ[. (عتق من زكاة مالو كييعطي ُب ا٢بجيي و قاؿ: )أن[
  عن أيب نعيم قاؿ: توُب رجل كأكصى ٗبالو ُب سبيل هللا، فقاؿ ابن عمرƒ :
ينفقوه على قـو صا٢بْب، كعلى حجاج بيت هللا، أكلئك كفد الرٞبن(  مرىم أفٍ )آ

]ذكره الفاكهي ُب أخبار مكة[.

الراجح
ُب سبيل )، فهو ظاىر ُب ا١بهاد كلوازمو، كقد توسع الناس ُب تفسّب (سبيل هللا)ُب كال يتوسع ُب معُب  ،لمجاىد كالغازم(تصرؼ الزكاة لالقوؿ األكؿ: )

 كغّبىا القرآف ٙبفيظا٤بساجد كدكر فيو فأدخلوا  ،ُب ا٤بسألة إذل ما ىو أكثر ٩با ذكر من أصناؼ (هللا
من دفع زكاتو للحاج أك ا٤بعتمر برأت ذمتو كسقطت عنو من دفع زكاتو للحاج أك ا٤بعتمر، دل تربأ ذمتو كدل تسقط عنو اطتالؼ ذترة

مراجع اظتسألة
كالقوانْب الفقهية (، ِّٕ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، ْٔ/ِكبدائع الصنائع )(، َُ/ّكا٤ببسوط )(، ُٖٔ/ٖ(، كتفسّب الطربم )ُُٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

، كأخبار مكة للفاكهي (ُٕٔ/ّكاإلنصاؼ )، (ْٖٓ/ُكشرح منتهى اإلرادات )(، ِْٔ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُِِ/ٔكاجملموع )(، ِْٔ/ّكالبياف )(، ٕٓ)ص
 (َٖٗ( برقم )ُِْ/ُ)
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كاةمقدار ما ي عطى للمسكُت الواحد من الز  (63مسألة )

حترير ػتل 
اطتالؼ

( بقدر ما عليو من دى  الفقهاء أفَّ  ال خبلؼ عند سبيل( ما ٰبملو إذلالين إذا كاف ُب طاعة كُب غّب سرؼ، بل ُب أمر ضركرم، كيعطى )ابن )العامل( على الزكاة إ٭با أيخذ بقدر عملو، ككذلك ييعطى )الغاـر
ُب مرتبة من  هبا من الغُب يصّب عطى عطيةن و )ال( يي ف على أنَّ و أكثرىم ٦بمع مسكْب( الواحد، مع أفَّ للعطى )كاختلفوا فيما يي  .عند من جعل ابن السبيل ىو الغازم بلده، كيعطى )الغازم( ما ٰبملو إذل مغزاه

على ٟبسة أقواؿ و الزكاة، كا٣ببلؼال ٘بوز ل

األقواؿ 
ونسبتها

ليس فيما ييعطى ا٤بسكْب حٌد
مَبكؾ لبلجتهادىو ك 

 مالك

ييعطى كفايتو مدة سنو أك مدة حياتو أك
 اكاف ٧بَبفن   حرفتو أك ٘بارتو إفٍ قيم ما يي 

(ا٤بذىبأٞبد ) /الشافعي/ اأك اتجرن 

عطى ٗبقدار )ال( يصل نصاب الصدقةيي 
أبو حنيفة

اعطى أكثر من ٟبسْب درٮبن )ال( يي 
 / الثورم(ركاية) أٞبد

إفٍ  اعطى ما يبتاع بو خادمن يي 
كاف ذا عياؿ ككانت الزكاة  

 الليث/ كثّبة
 على معرفة أكؿ مراتب الًغُب ا٤بسألة تبُبكأف ىذه سبب اطتالؼ

األدلة

   َّكالفقػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػّب  حػػػػػػػػػدَّ الغػػػػػػػػػُب ألف
ؼ ٧بػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد كٱبتلػػػػػػػػػػػػػػػػػف ابخػػػػػػػػػػػػػػػػػتبل

ا٢بػػػػػػػػػاالت كاألشػػػػػػػػػخاص كاألمكنػػػػػػػػػة 
عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ة، فيي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمز كاأل

ر بػػػػػو حالػػػػػو ككػػػػػل االجتهػػػػاد ٗبػػػػػا يقػػػػػدَّ 
 ٕبسبو.

   َّا٤بستحق للزكاة ىو أقل ما  ألف
، فإذا كاف  ّبينطلق عليو اسم الفق

، عطى ما ييغنيو عن السؤاؿكذلك فيي 
سنة أك مٌدة حياتو أك ما ييقيم  سواءه 

بو حرفتو ك٘بارتو.

  َّفهو غِب، كال ٘بوز من ملك نصاابن  ألف
 : )فأخربىم أفَّ الزكاة للغِب ٢بديث معاذ 

ؤخذ من أغنيائهم  فرض عليهم صدقة تي هللا
[.فقرائهم(  إذلفَبٌد   ]خ/ـ 

   َّ٢بديث: ،فهو غِب امن ملك ٟبسْب درٮبن  ألف
)من سأؿ كلو ما يغنيو جاء يـو القيامة خدكش ُب 

قاؿ: ٟبسوف  ،كجهو، فقيل: اي رسوؿ هللا: ما الغُب؟
جو/ ش/]د/ ت/ ف/ أك قيمتها من الذىب(  ادرٮبن 

حم/ دا/ طح/ قط/ كم/ طب/ قاؿ الغمارم: صحيح 
، كحسنو الَبمذم كصححو ا٢باكم ٗبجموع طرقو اجزمن 

 [.كاأللباين

   ،لعلو نظر إذل العرؼ
من دل ٯبد ا٣بادـ  أفَّ  فالعرؼ

قّب، كىو ٕباجة إليو فهو ف
كمن كاف عنده خادـ فهو 

 ابلزكاة. لوال حاجة غِب 

 الراجح
دٌ ٫ب ُب ذلك العرؼ )القوؿ األكؿ( كدل اكعبادهتم. كلو قلنا ييراعى أيضن حياهتم ء الناس عن السؤاؿ كالتفرغ ألمور كفايتو مدة سنة(، كلعل ىذا ىو ا٤بقصود من الزكاة، كىو إغناا٤بسكْب  )يعطى  :الثاينالقوؿ 

 فذلك حسن افيو شيئن 

 اطتالؼ ذترة
ر صاحب الزكاة حاجةقدًٌ يي 

ا٤بستحق كيعطيو دكف حد معْب
ر صاحب الزكاة حاجة ا٤بستحققدًٌ يي 

٤بدة سنة كاملة فيعطيو إايىا
ال يتجاكز صاحب الزكاة إعطاء ا٤بستحق 

ألكثر انصاب كإف كاف مستحقن  أكثر من
عطي صاحب الزكاة ا٤بستحق أكثر ٩با يعادؿال يي 

ادرٮبن  (َٓ)
ر صاحب الزكاة ٜبنقدًٌ يي 

خادـ فيعطيو ا٤بستحق

( ُُٕ/ْكا٤بغِب )(، ِٓٓ/ٕكالشرح الكبّب ) (،ُٕٗ/ٔكاجملموع )(، َْٗ/ّكالبياف )(، ِِٖ/ّكالتاج كاإلكليل )(، ِّٖ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، ْٖ/ِكبدائع الصنائع )(، ُُٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ٖٗ/ٓ، ا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية للغمارم )(ّْٓ/ُكشرح منتهى اإلرادات )(، ِْٕ/ُكالكاُب البن قدامة )
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مراب صماج اىفطش
ويشمل اآلٌب:

أوال: معرفة حكم )زكاة الفطر(
اثنًيا: معرفة جتب عليو )زكاة الفطر(

اثلثًا: كم جتب عليو )زكاة الفطر(، وما ذا جتب عليو؟
رابًعا: مىت جتب عليو )زكاة الفطر(؟
خامًسا: مىت جتوز لو )زكاة الفطر(؟
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  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
  ااذفاق

 
مراب صماج اىفطشيف  اأو إمجاع

 .اأك أحرارن  ا، عبيدن اأك كبارن  اصغارن  ،كانوا أك إاناثن ا٤بسلمْب ىم ا٤بخاطبوف بزكاة الفطر، ذكراان ن  أٝبعوا على أفَّ   -ُ
)إذا دل يكن ٥بم ماؿ(،  ال زكاة ماؿ، كأهنا ٘بب على ا٤برء ُب كلده الصغار كأهنا زكاة بدفا٤برء ُب نفسو،  ىزكاة الفطر ٘بب عل اتفقوا على أفَّ  -ِ

ككذلك ٘بب على ا٤برء ُب عبيده )إذا دل يكن ٥بم ماؿ(.
رج ُب زكاة الفطر؛على أنَّ  اتفقوا -ّ من التمر كالشعّب، أقل من صاع. و ال ٱبي
 زكاة الفطر ٘بب ُب آخر رمضاف. اتفقوا على أفَّ  -ْ
 زكاة الفطر تصرؼ لفقراء ا٤بسلمْب. أٝبعوا على أفَّ  -ٓ
 مة.زكاة األمواؿ )ال( ٘بوز ألىل الذًٌ  أٝبع ا٤بسلموف على أفَّ  -ٔ
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 مراب صماج اىفطش
)ادلغائو ادلخريف فُها(

عنواف اظتسألةالرقم التسلسلي
حكم زكاة الفطر64
على من ٘بب زكاة الفطر؟65
زكاة الفطر؟ن ٘بب عمَّ 66
رج زكاة الفطر عن األكالد كالصغار )إف كانوا أغنياء(؟من ٱبي 67
ىل يشَبط ُب كجوب زكاة الفطر الغُب )ملك النصاب(؟68
فطر؟الالكافر زكاة  هىل على السيد ُب عبد69
ب؟من ٱبرج زكاة الفطر عن ا٤بكاتى 74
ىل ٘بب عن عبيد التجارة زكاة الفطر؟74
رج منها زكاة الفطرالأنواع 72 طعاـ الٍب ٚبي
مقدار زكاة الفطر73
ب إخراج زكاة الفطر؟مٌب ٯب74
؟ىل تعطى زكاة الفطر لفقراء أىل الذمة75
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 طرحكم زكاة الف   (64مسألة )
 على ثبلثة أقواؿ ، كا٣ببلؼالفطر، كاختلفوا ُب حكم زكاة الفطر اتفقوا على كجوب زكاة ا٤باؿ، كاتفقوا على مشركعية زكاة حترير ػتل اطتالؼ

 
 

 األقواؿ ونسبتها
 زكاة الفطر كاجبة )فرض(

 ٝبهور العلماء
 دة(زكاة الفطر سنة )مؤكَّ 

 بعض متأخرم ا٤بالكية بعض ا٢بنفية/ 
 ابلزكاة الواجبة منسوخةىي ك زكاة الفطر مباحة، 

أشهب )مالكي(/ ابن اللباف )شافعي(/ إبراىيم 
 بن علية/ أبو بكر بن كيسافا

 تعارض اآلاثر ُب حكم الزكاةظاىر  سبب اطتالؼ

 األدلة

قاؿ: )فرض رسوؿ هللا  ƒحديث ابن عمر  ٭
  من  ازكاة الفطر على الناس من رمضاف، صاعن

 ذكرو  أك عبدو  من شعّب، على كل حرٌو  اٛبر أك صاعن 
فظاىره يقتضي  ]متفق[،أك أنثى من ا٤بسلمْب( 

 كجوب زكاة الفطر.
  حديث ابن عمرƒرسوؿ هللا أمر بزكاة  فَّ : )أ

ل قبل خركج الناس لصبلة العيد( ؤدٌ تي  الفطر أفٍ 
 ]متفق[.

فرض أم  ،...( : )فرض رسوؿ هللا ƒحديث ابن عمر  ٭
 معناىا اللغوم كليس أكجب.أصل قٌدر على 

قاؿ: )جاء  حديث األعرايب ا٤بشهور من حديث طلحة ٭
: ٟبس فإذا يسأؿ عن اإلسبلـ، فقاؿ  رجل إذل رسوؿ هللا 

صلوات ُب اليـو كالليلة، كصياـ رمضاف، كالزكاة، فقاؿ الرجل ىل 
فأدبر الرجل كىو يقوؿ: كهللا  .تطوٌع أفٍ  اٌل إ ،قاؿ: ال ،غّبىا عليَّ 

 ]متفق[،: أفلح إف صدؽ( ال أزيد على ىذا كال أنقص، فقاؿ 
 دٌؿ على عدـ كجوب زكاة الفطر.

ا نصـو : )كنَّ ن سعد حديث قيس ب ٭
م صدقة الفطر، فلما نزؿ الصياـ عاشوراء، كنؤدًٌ 

ا نفعلو( نو عنو، ككنَّ ؤمر بو، كدل ني الزكاة دل ني  تكنزل
ُب سنده قاؿ ابن حجر: ىق/ ]ف/ جو/ كم/ 

كصححو كقاؿ الغمارم: رجالو ثقات، ٦بهوؿ/ 
 كاأللباين[. ا٢باكم

 
 

 الراجح

رٞبو -نٌص ُب ذلك، كىي داخلة ٙبت الزكاة ا٤بفركضة ا٤بذكورة ُب حديث األعرايب ا٤بشهور، بل نقل ابن ا٤بنذر  ƒ)كاجبة أك فرض(، كحديث ابن عمر  :القوؿ األكؿ
أتت ٗبعُب أكجب، كمنو قولو  كلمة فرض ُب القرآف٨بالف ٤بعُب الكلمة الشرعي فعلى قدَّر فهذا  ƒُب حيث ابن عمر  ٞبل كلمة )فرض(أما  اإلٝباع على كجوهبا. -هللا

لَّةى أىٲٍبىاًنكيمٍ )كقولو:  [،ٕٗ( ]البقرة:فىمىٍن فػىرىضى ًفيًهنَّ ا٢بٍىجَّ ): تعاذل -  قيس  كحديث كحديث األعرايب عاـ دل يشمل الكثّب من الفرائض. [،ِ( ]التحرًن:قىٍد فػىرىضى اَّللَّي لىكيٍم ٙبًى
 ألمر األكؿفيو اب ض آخر، فيكتفىنزكؿ فريضة ال يوجب سقوط فر  ال دليل فيو على النسخ، ألفَّ  -على فرض صحتو

 طالب هبا)ال( أيٍب من ترؾ زكاة الفطر كال يي  ث على إخراجهاكٰبي  )ال( أيٍب من ترؾ زكاة الفطر إبخراجها بطالأيٍب من ترؾ زكاة الفطر، كيي  اطتالؼ ذترة
 

 مراجع اظتسألة
 (،ّْٖ/ّكا٢باكم الكبّب )(، ٕٓكالقوانْب الفقهية )ص(، َِّ/ُكالكاُب البن عبد الرب ) (،ٗٔ/ِكبدائع الصنائع ) (،َُُ/ّكا٤ببسوط )(، ُٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث َُٔبرقم ) (ْٕ/ُ، اإلٝباع البن ا٤بنذر )(ْٗ/ٓ(، كحاشية السندم على سنن النسائي )ٕٗ/ٕكالشرح الكبّب )(، ٕٗ/ّكا٤بغِب ) (،َُْ/ٔكاجملموع )
 (ّٖٔ/ّ(، كفتح البارم البن حجر )َُٔ/ٓالبداية للغمارم )
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طر؟الف  على من جتب زكاة (65مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
؟،على أىل البادية كعلى اليتيم رزكاة الفط ب٘ب، كاختلفوا ىل اأحرارن ك  اكعبيدن  اككبارن  اكصغارن  كإاناثن  اا٤بسلمْب ٨باطبوف بزكاة الفطر، ذكورن  أٝبعوا على أفَّ 

كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

األقواؿ ونسبتها
٘بب زكاة الفطر على ٝبيع ا٤بسلمْب

 ا١بمهور
٘بب زكاة الفطر على ا٤بسلمْب من 

كليس على أىل العمود  ،أىل القرل
الليث/ )البادية( زكاة

٘بب زكاة الفطر على ٝبيع ا٤بسلمْب )إال( اليتيم
 دمحم بن ا٢بسن

؟(...زكاة الفطر )فرض رسوؿ هللا  ƒ :ىل يستثُب صنف من حديث ابن عمر سبب اطتالؼ

األدلة

زكاة  )فرض رسوؿ هللا قاؿ:  ƒحديث ابن عمر  ٭
من  امن ٛبر أك صاعن  االفطر على الناس من رمضاف، صاعن 

أك أنثى من ا٤بسلمْب(  ذكر أك عبدو  شعّب، على كل حرٌو 
ستثُب صنف كىذا عاـ ١بميع أصناؼ الناس كدل يي  ]متفق[،

دكف صنف.

زكاة الفطر عبادة كالصبلة كالصياـ، فيشَبط  ألفَّ    ٥بذا القوؿ. دليلدل أقف على ٭
فيها البلوغ كما يشَبط ُب العبادة، كاليتيم ال تصح 

نيتو، كزكاة الفطر ٕباجة للنية.

الراجح

ا قوؿ الليث كدمحم بن ا٢بسن أبهن -رٞبو هللا-على ذلك، كقد كصف ابن رشد  ƒ)٘بب على ٝبيع ا٤بسلمْب(؛ لنص حديث ابن عمر  :القوؿ األكؿ
ككذلك ُب صدقة أىل البلداف ُب الصياـ كالصبلة كأىل ا٢بضر،  : )قوؿ ضعيف(، ألفَّ عن قوؿ الليث ىو -رٞبو هللا- ، كقاؿ ابن عبد الربةشاذ أقواؿ

فهو اجتهاد مقابل  قياس زكاة الفطر على الصبلة،. أما كذ عن اإلٝباع ك٨بالفة لنص السنةعن قوؿ الليث: ىذا شذ -رٞبو هللا- اكمدالفطر، كقاؿ ا٤بر 
، ٍب إفَّ ا٤بخاطب لتعلقها اب٤باؿ -على الراجح-من ماؿ الصغّب رج زكاة ا٤باؿ ٚبي  ، كال دخل للزكاة ابلبلوغ، فإفَّ ، إذ ال اجتهاد مقابل النصالنص، فبل يقبل

 إبخراج الزكاة كرل الصغّب كليس الصغّب نفسو

 اطتالؼ ذترة
من أىل ا٤بدف اككبارن  ارج زكاة الفطر عن ا٤بسلمْب صغارن ٚبي 

 كالقرل أك من أىل البادية ال فرؽ ُب ذلك
ارج زكاة الفطر عن ا٤بسلمْب صغارن ٚبي 

فقط  من أىل ا٤بدف كالقرل اككبارن 
من أىل اككبارن  ارج زكاة الفطر عن ا٤بسلمْب صغارن ٚبي 

ا٤بدف كالقرل أك من أىل البادية كيستثُب اليتيم فقط
(ّٖ/ّكا٤بغِب )، (ّْٖ/ّ)كا٢باكم الكبّب  (،ُٕكالرسالة البن أيب زيد )ص (،ُِّ/ُكاالختيار )(، ِّْ/ّ(، كاالستذكار )ُٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 طرعم ن جتب زكاة الف   (66مسألة )

كاف   كعلى العبد إفٍ  على ا٤برء ُب نفسو، كعلى كلده الصغار )إذا دل يكن ٥بم ماؿ(، ككذلك على عبيده )إذا دل يكن ٥بم ماؿ(، كاختلفوا ُب كجوهبا على الزكجةاتفقوا على كجوب زكاة الفطر،  حترير ػتل اطتالؼ
 لو ماؿ، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 
 

 األقواؿ ونسبتها

)كلو كاف  هكعبد ،زكجة ككلدن ألزمو الشرع ابلنفقة عليو، من ٘بب زكاة الفطر على الرجل عمَّ 
 ماؿ( م٥ب

 مالك/ الشافعي/ أٞبد

كاة الفطر على الرجل ُب كلده كعبده ٘بب ز 
/ ماؿ(، كال ٘بب على زكجتو م)كلو كاف ٥ب

 أبو حنيفة

طر على الرجل ُب كلده ٘بب زكاة الف
 (ماؿ ماإذا دل يكن ٥ب) دهكعب ،كزكجتو

 فإذا كاف للعبد ماؿ زكى عن نفسو
 الظاىر/ أىل أبو ثور

 كما علة ا٢بكم ُب كجوب زكاة الفطر؟ ،أـ على ا٤بكلف ُب ذاتو كمن ًقبىل غّبه؟ ،ف نفسوىل زكاة الفطر ٘بب على ا٤بكلَّ  سبب اطتالؼ

 األدلة

بصدقة الفطر عن الصغّب كالكبّب، كا٢بر  : )أمرين رسوؿ هللا ƒحديث ابن عمر ٭ 
قاؿ ك  ،/ قاؿ الشافعي: سنده منقطع/ ىق/ ك٫بوه عن علي شا ت/ ]قط/( وفونٛبكالعبد ٩بن 

 .[/ كقد ساؽ الغمارم عدة طرؽ للحديث كجـز بصحتهاا٢بديث موقوؼ الدارقطِب:
 ال زكاة ماؿ.زكاة الفطر زكاة للبدف  ألفَّ  ٭
كليس األمر   ،كعلى ا٤بكلف ُب نفسو كغّبه ،زكاة الفطر ٘بب على ا٤بكلف ُب ذاتو ألفَّ  ٭

 كسائر العبادات الٍب ال ٘بب إال على ا٤بكلف ُب نفسو.
 عليو ابلشرع. رج الزكاة عن كل من ينفقٱبي  فق أفٍ ة كجوب زكاة الفطر )النفقة(، فلـز ا٤بنلَّ عً  ٭
 .ٲبلك أصبلن ال العبد  ى عن العبد ألفَّ يزكَّ  ٭

الية، فيجب علة كجوب زكاة الفطر الوً  ٭
الزكاة عمن يليو من كلد على الورل إخراج 
 كعبد، دكف الزكجة.

   حديث ابن عمرƒ فرض رسوؿ هللا( :
  كاة الفطر من رمضاف على الناس ... ز

 [.متفق]على كل ذكر أك أثُب من ا٤بسلمْب( 
  القياس، فكما ٘بب عليها زكاة ما٥با، 

 ٘بب عليها زكاة الفطر.

عن  ىالعبد ٲبلك، فإذا ملك زكَّ  ألفَّ  ٭
 نفسو.

 ال ٲبلك أصبلن  وكضعف استثناء الزكجة كالعبد ألنَّ  (؛ لقوة أدلة القوؿ،نفقتو عليو ٘بب )٘بب الزكاة عن ٝبيع من :القوؿ األكؿ الراجح

، عن نفسها زكاة الفطرم ؤدًٌ ت على الزكجة أفٍ  عن نفسو كعن زكجتو كعن أكالده كعن عبيده الفطر كاةم ز يؤدًٌ  على الرجل أفٍ  اطتالؼ ذترة
 دل يؤدىا عنها زكجهاإف 

رج زكاة ٱبي  أفٍ  -كاف لو ماؿ  إفٍ -على العبد 
 دل يؤدىا عنو سيده الفطر عن نفسو إفٍ 

، كا٤بغِب (ِِٔ/ُ، كاحملرر )(ُُْ/ٔ)كاجملموع (، ِّٓ/ّكا٢باكم الكبّب ) (،ِّٔ/ّكالتاج كاإلكليل )(، ٕٓكالقوانْب الفقهية )ص(، ُِّ/ُكاالختيار )(، ُٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َُٖ/ٓأحاديث البداية للغمارم )اية ُب ٚبريج ر ، كالد(ُٗ/ٕ، كالشرح الكبّب )(َٗ/ّ)
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طر عن األوالد الصغار )إف كانوا أغنياء(؟رج زكاة الف  من ي  (67مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
دل يكن ٥بم ماؿ(، كاتفقوا على كجوب إخراج زكاة الفطر عن  الفطر على ا٤برء ُب نفسو، كعلى كلده الصغار )إفٍ اتفقوا على كجوب زكاة 

 الصغّب الذم لو ماؿ )غِب(، كاختلفوا من الذم ٱبرج الزكاة؟، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
رج زكاة الفطر من ماؿ الصغّب نفسوٚبي 

 ا١بمهور
االفطر ألكالده الصغار مطلقن ٘بب على األب زكاة 

ا٢بسن
ىل تقاس زكاة الفطر على زكاة ا٤باؿ ُب الوجوب؟ )دل يذكره ابن رشد(سبب اطتالؼ

األدلة

 .لعلهم قاسوه على كجوب زكاة ا٤باؿ   حديث ابن عمرƒ أمرين رسوؿ هللا قاؿ( :  ،بصدقة الفطر عن الصغّب كالكبّب
/ قاؿ الشافعي: سنده ]قط/ ت/ شا/ ىق/ ك٫بوه عن علي كا٢بر كالعبد ٩بن ٛبونوف( 

منقطع، كقاؿ الدارقطِب: ا٢بديث موقوؼ/ كقد ساؽ الغمارم عدة طرؽ للحديث كجـز 
 ٩بن ٲبونو كالده.ّبكالصغ ،بصحتها[

   ُّ(عن كل إنساف صغّب أك كبّب -أك بر-من قمح  اقة الفطر صاعن كا صدقولو : )أد 
كضعفو األلباين كاألرنؤكط[.كحسنو ابن قدامة/ ]د/ حم/ ىق/ طح/ 

كهللا أعلم ،القوؿ الثاين: )٘بب على األب(، لتعلق زكاة الفطر ابلبدفالراجح

 اطتالؼ ذترة
طر من ماؿ ابنو الصغّبرج األب زكاة الفً ٱبي 

رجها )األب( من مالو دل ٱبي  إفٍ  ،الغِب
يقرب ماؿ ابنورج األب زكاة فطر ابنو الغِب من مالو كال ٱبي 

(، كا٤بغِبٕٔ(، كالقوانْب الفقهية )ِٕ(، كالرسالة البن أيب زيد )صُِّ/ُ(، كاالختيار )َُْ/ّ(، كا٤ببسوط )ُٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (َُِ/ٔ(، كا٢باكم الكبّب )ٕٗ/ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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صاب(؟طر الغٌت )ملك الن   زكاة الف   ىل يشًتط ُب وجوب(68مسألة )
اتفقوا على كجوب زكاة الفطر على الغِب مالك النصاب، كاختلفوا ُب كجوهبا على الفقّب الذم ال ٲبلك النصاب، كا٣ببلؼ على قولْب حترير ػتل اطتالؼ

األقواؿ ونسبتها
كلو  ،(افقّبن كاف ٘بب زكاة الفطر على كل من عنده ما فضل عن قوتو كقوت عيالو )كلو  

دل ٲبلك النصاب
أكثر العلماء

على الفقّب الذم ٯبوز لو أخذ الفطر )ال( ٘بب زكاة 
 الزكاة

 أبو حنيفة
ىل تقاس زكاة الفطر على زكاة ا٤باؿ ُب الوجوب )دل يذكره ابن رشد(سبب اطتالؼ

األدلة

هللا عن أبيو قاؿ رسوؿ عّبيث ثعلبة بن صي حد  من قمح  ا: )أٌدكا صدقة الفطر صاعن
أما  .أك أنثى ، ذكرو أك فقّبو  ، غِبو أك ٩بلوؾو  حروٌ  ،أك كبّبو  صغّبو  ؛عن كل إنسافو  -أك بر-

/ حم/ ىق/ طح/ كحسنو ابن ]دى( كأما فقّبكم فّبد هللا عليو أكثر ٩با أعطغنيكم فيزٌكيو هللا، 
 .لفقّبمن ا ا٢بديث نٌص على إخراج الزكاة ط[،ك ؤ نر كضعفو األلباين كاأل قدامة/
 عترب كجود النصاب لو كالكفارة.فلم يي  ،حق ماؿ ال يزيد بزايدة ا٤باؿ ألفَّ زكاة الفطر

لو أخذ زكاة و ٯبوز حٌب ال ٯبتمع ُب حق الفقّب أنَّ  ٭
 كٯبب عليو إخراج زكاة الفطر ُب نفس الوقت.الفطر، 

   قولو ًكالفقّب  [،]خ ُب(: )ال صدقة إال عن ظهر غ
 ال غُب لو، فبل ٘بب عليو.

ُب نفس الوقت جزء منها الزكاة كيعطي الشخص أيخذ من أفٍ  نعما)٘بب( فدليلهم أقول كال  :القوؿ األكؿ الراجح

اطتالؼ ذترة
ٍب بَبكو إخراج لغ قوتو أك مالو حد النصاب فبل أيمن دل يب من زاد عنده الطعاـ عن قوت يومو أٍب بَبكو إخراج زكاة الفطر

زكاة الفطر

(، ُّٕ/ّكا٢باكم الكبّب )(، ُٗٓ/ّ(، كالذخّبة )ِِّ/ُكالكاُب البن عبد الرب )، (ُِّ/ُاالختيار )ك (، َُِ/ّكا٤ببسوط )(، ُٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ٖٓ/ٕكالشرح الكبّب )(، ْٗ/ّكا٤بغِب )(، َُُ/ٔكاجملموع )
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؟طرالف   السي د ُب عبده الكافر زكاةعلى ىل  (69مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
رجٱبي  على العبد ا٤بسلم، كيزكي عنو سيده )كلو كاف للعبد ماؿ(، كاختلفوا ىل ٘بب على سيد العبد أفٍ الفطر على كجوب زكاة  -رٞبهم هللا- اتفق األئمة األربعة

كا٣ببلؼ على قولْب ،طر عن العبد الكافر؟زكاة الفً 

ونسبتها األقواؿ
فطرو  )ليس( على السيد ُب العبد الكافر زكاة

مالك/ الشافعي/ أٞبد
فطرً  على السيد ُب العبد الكافر زكاة

 أبو حنيفة )الكوفيوف(
و ماؿ؟ألنَّ  أكف، العبد مكلَّ  كىو قولو: )من ا٤بسلمْب(/ ىل زكاة الفطر الواجبة على السيد ُب العبد ٤بكاف أفَّ  ƒاختبلفهم ُب الزايدة الواردة ُب حديث ابن عمر  سبب اطتالؼ

األدلة

زكاة الفطر على الناس  قاؿ: )فرض رسوؿ هللا  ƒحديث ابن عمر  ٭
د ذكرأك عب من شعّب، على كل حرٌو  امن ٛبر أك صاعن  امن رمضاف، صاعن 

 نٌص ُب ا٢بديث على اإلسبلـ. [،متفق]أك أنثى من ا٤بسلمْب( 
التكليف، فيشَبط فيو اإلسبلـ.٤بكاف ٘بب زكاة الفطر للعبد،  ٭
رج عنو مواله زكاة الفطر، أنو ال عتق، كدل ٱبي إٝباع على أف العبد إذا أي  ٭

فدٌؿ على سقوطها حاؿ  ،يلزمو إخراجها عن نفسو، ٖببلؼ الكفارات
 الكفر من ابب أكذل.

)من ا٤بسلمْب(، كركاية:  :كدل تذكر لفظ ƒالركاايت الٍب ُب حديث ابن عمر  ٭
( ٛبونوفبصدقة الفطر عن الصغّب كالكبّب، كا٢بر كالعبد ٩بن  أمرين رسوؿ هللا )
الدارقطِب: / قاؿ الشافعي: سنده منقطع، كقاؿ قط/ ت/ شا/ ىق/ ك٫بوه عن علي ]

: كركاية: ) ،ا٢بديث موقوؼ/ كقد ساؽ الغمارم عدة طرؽ للحديث كجـز بصحتها[
حٌر أك  ،عن كل إنساف صغّب أك كبّب -أك بر-من قمح  ا)أٌدكا صدقة الفطر صاعن 

 ]د/ حم/ ىق/ طح/ كحسنو ابن قدامة/ كضعفو األلباين كاألرنؤكط[. (٩بلوؾ،
 و ماؿ، فبل عبلقة لو ابإلسبلـ.زكاة الفطر للعبد ٤بكاف أنَّ  ألفَّ  ٭
ٱبرج عن العبيد الكفار، كالعربة ٗبا رأل الراكم ال ٗبا ركل. ƒككاف ابن عمر  ٭

الراجح
أخرجها الشيخاف فبل مطعن فيها كىي نص ُب  ƒالقوؿ األكؿ: )ليس على السيد زكاة الفطر ُب عبده الكافر(، كزايدة :)من ا٤بسلمْب( ُب حديث ابن عمر 

ا٤بسألة فبل عدكؿ عنها
أخرج زكاة فطره كإال أٍب اكافرن   امن ملك عبدن  كإف كثركاعليو فيهم فبل زكاة فطر  اكفارن   امن ملك عبيدن  اطتالؼ ذترة

كاجملموع (،ّٖٓ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ُٓٓ/ّ(، كالذخّبة )ِِّ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َٕ/ِالصنائع )(، كبدائع َُّ/ّ(، كا٤ببسوط )ُٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
(ٔ/ُُٖ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 طر عن اظتكاتب؟رج زكاة الف  من ي   (74مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ده ماؿ، كاتفقوا على كجوب زكاة الفطر على سيده ىو الذم يزكي عنو كلو كاف عن اتفق األئمة األربعة على كجوب زكاة الفطر على العبد كأفَّ 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ي عنو؟ا٤بكاتب، كاختلفوا من الذم يزكًٌ 

 األقواؿ ونسبتها
 م زكاة ا٤بكاتبيؤدًٌ  ٯبب على السٌيد أفٍ 

 مالك/ أبو ثور
 م الزكاة عن نفسويؤدًٌ  ٯبب على ا٤بكاتب أفٍ 

 الشافعي/ أٞبد/ أبو حنيفة
 دتردد ا٤بكاتب بْب ا٢بر كالعب سبب اطتالؼ

 األدلة

 ي عنو سيده.أيخذ ا٤بكاتب حكم )العبد(، فيزكًٌ  ٭
  عمـو حديث ابن عمرƒ فرض هللا رسوؿ( :  زكاة

أك  الناس من رمضاف ... على كل حرٌو أك عبد ذكر الفطر على
 ُب حكم العبد. كا٤بكاتب [،متفق]من ا٤بسلمْب( أنثى 

 ي عن نفسو كسائر األحرار.أيخذ ا٤بكاتب حكم )ا٢بر(، فيزكًٌ  ٭
  حديث ابن عمر ƒ : أمرين رسوؿ هللا(  ،بصدقة الفطر عن الصغّب كالكبّب

/ قاؿ الشافعي: قط/ ت/ شا/ ىق/ ك٫بوه عن علي ]( ٛبونوف، ٩بن كا٢بر كالعبد
عدة طرؽ للحديث سنده منقطع، كقاؿ الدارقطِب: ا٢بديث موقوؼ/ كقد ساؽ الغمارم 

 ألجنيب.ابكا٤بكاتب ال ٲبونو صاحبو، كال تلزمو مؤنتو، فهو أشبو [، كجـز بصحتها
 بداب٢بر أكذل من إ٢باقو ابلع الزكاة عن نفسو(، فإ٢باقو ا٤بكاتب م)يؤدًٌ  :القوؿ الثاين الراجح

 عن نفسو كعن من تلزمو نفقتهمٱبرج ا٤بكاتب زكاة الفطر  أيٍب من دل ٱبرج زكاة فطر عبده ا٤بكاتب اطتالؼ ذترة

كا٤بغِب  (،َُٗ/ٔكاجملموع ) (،ِٕكالرسالة البن أيب زيد )ص(، ّٖٓ/ُكا٤بدكنة )(، ُِّ/ُكاالختيار )(، َُّ/ّكا٤ببسوط )(، ُٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ٕٖ/ٕكالشرح الكبّب )(، ٔٗ/ّ)
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طر؟ىل جيب عن عبيد التجارة زكاة الف  (74مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
، كىم العبيد الذين أعدكا ي عنو، كلو كاف عنده ماؿ، كاختلفوا ُب زكاة عبيد التجارةسيده يزكًٌ  اتفق األئمة األربعة على كجوب زكاة الفطر على العبد، كأفَّ 

قولْببلؼ على كا٣ب ،كشراءن، فهل على مالكهم زكاة فطر فيهم؟ اللتجارة بيعن 

 األقواؿ ونسبتها
رج زكاة الفطر عن عبيد التجارةٱبي  ٯبب على السيد أفٍ 

مالك/ الشافعي/ أٞبد
رج زكاة الفطر عن عبيد التجارةٱبي  )ال( ٯبب على السيد أفٍ 

أبو حنيفة
معارضة العمـو للقياسسبب اطتالؼ

األدلة

الزكاة ُب عبيد التجارة كغّبىم، عمـو اسم العبد يقتضي كجوب  ٭
زكاة الفطر على   هللا رسوؿ: )فرض ƒديث ابن عمر ٢ب

 [.متفق]الناس... على كل حرٌو، أك عبد ذكر، أك أنثى من ا٤بسلمْب( 
  َّفيجب عليو زكاة الفطر  ،عبيد التجارة ٘بب على مالكهمنفقة  ألف

 .معنه

الجتمع ُب حقهم  ،لو قلنا ٯبب على السيد ُب عبيد التجارة الزكاة القياس؛ ٭
ص ىذا القياس فيخصَّ  .كزكاة الفطر ،زكاة عركض التجارة ؛ف ُب ماؿ كاحدزكاات

 .ƒعمـو حديث ابن عمر 
   إال مرة  ىزكَّ تعٌدت للتجارة، فبل القياس على السائمة من هبيمة األنعاـ إذا أي

 كاحدة.

 الراجح
كزكاة فدى البى  العبيد ٘بب عن الفطر ُب زكاة ، كألفَّ ƒ(؛ لعمـو حديث ابن عمر التجارة الفطر عن عبيد زكاة)ٯبب على السيد إخراج  :القوؿ األكؿ

التجارة ٘بب عن القيمة كىي ا٤باؿ، ٖببلؼ السـو كالتجارة فإهنما ٯبباف بسبب ماؿ كاحد
من دل ٱبرج زكاة الفطر عن عبيده الذين أعدىم للتجارة فبل إٍب عليو أعدىم للتجارة أٍبمن دل ٱبرج زكاة الفطر عن عبيده الذين  اطتالؼ ذترة

كاجملموع(، ّٖٓ/ّكا٢باكم الكبّب ) (،ُُٔ/ّكالذخّبة ) (،ّٖٔ/ُ(، كا٤بدكنة )ُّّ/ُكا١بوىرة النّبة )(، َُٕ/ّكا٤ببسوط )(، ُٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُٗ/ٕكالشرح الكبّب )(، ُٗ/ّكا٤بغِب )(، َُِ/ٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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رج منها زكاة الف   (72مسألة )  طرأنواع الطعاـ اليت خت 
رج من الطعاـ، كاختلفوا ُب نوع الطعاـ الواجب إخراجو ُب  حترير ػتل اطتالؼ  زكاة الفطر، كا٣ببلؼ على قولْباتفق األئمة األربعة على كجوب إخراج زكاة الفطر، كعلى أهنا ٚبي

 
 األقواؿ ونسبتها

 من البػيٌر أك التمر أك الشعّب أك الزبيب أك اإلًقط -على التخيّب-٘بب زكاة الفطر 
 أبو حنيفة/ أٞبد

ف ٘بب زكاة الفطر من غالب قوت البلد أك قوت ا٤بكلَّ 
 قدر على قوت البلديإذا دل 

 مالك )حكاه عبد الوىاب(/ الشافعي
 اختبلفهم ُب مفهـو حديث أيب سعيد ا٣بدرم  اطتالؼسبب 

 
 
 
 
 األدلة

من  اصاعن  ؛قاؿ: )كنا ٬برج زكاة الفطر ُب عهد رسوؿ هللا  حديث أيب سعيد ا٣بدرم  ٭
يث التخيّب يفهم من ا٢بد]خ/ ـ[، من ٛبر(  امن أقط، أك صاعن  اأك صاعن  ،من شعّب اأك صاعن  ،طعاـ

 ىذا أجزأ عنو. كأخرج من ىذا أفإذا  من ىذه األصناؼ
  أيب سعيدركاية ُب حديث   ا رسوؿ هللا إذ كاف فين-قاؿ: )كنا ٬برج-  زكاة الفطر عن كل

من  اأك صاعن  ،من شعّب اأك صاعن  ،من أقط اأك صاعن  ،من طعاـ اصغّب ككبّب، حٌر أك ٩بلوؾ، صاعن 
 على أجناس معدكدة، فلم ٯبز العدكؿ عنها. الزكاة فقصركا]ـ[، من زبيب(  اأك صاعن  ،ٛبر
 ال  مة عن زكاة الفطر، كال ٯبوز إخراج زكاة ا٤باؿ من غّب جنسو، كذايكما ال ٯبوز إخراج الق

 .عن ىذه األصناؼ العدكؿٯبوز 

قاؿ: )كنا ٬برج ُب  حديث أيب سعيد ا٣بدرم  ٭
سببو  اختبلؼ ا٤بػػػػيخرىج طر ...(، يفهم منو أفَّ زكاة الف

اعتبار قيوت ا٤بٍخرًج أك قوت غالب البلد، كليس سببو 
 لئلابحة.

   لقولو ـو الفطر: )أغنوىم عن الطلب عن الفقراء ي
(  -الطواؼ-  / زف/ص /طأ ]قط/ ىق/ُب ىذا اليـو

 .الغُب ٰبصل ابلقوتك  ،[األلباينك  كضعفو ابن ا٤بلقن

 الراجح
غرب كأىل الشاـ قوهتم الرٌب، كأىل ا٤ب ،على الناس كمراعاة الختبلؼ أحوا٥بم، فأىل ا٣بليج قوهتم األرز تيسّبالقوؿ الثاين: )من غالب قوت البلد(، كىذا فيو 

 قوهتم غّب ذلك
 من أخرج زكاة فطره ُب دكؿ ا٣بليج من األرز أجزأتو  فقط من أخرج زكاة فطره ُب دكؿ ا٣بليج من األرز دل ٘بزئو كعليو إخراج األصناؼ ا٤بنصوص عليها اطتالؼ ذترة

(، كا٤بغِب َُّ/ٔ(، كاجملموع )ّٕٕ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ُٖٔ/ّ(، كالذخّبة )ُٕ(، كالرسالة البن أيب زيد )صُِّ/ُ(، كاالختيار )ُٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
  (ُّّ/ُ) ، خبلصة البدر ا٤بنّب البن ا٤بلقن(ْْٖ( برقم )ُِٔ/٨ُبتصر إركاء الغليل )، (ُِّ/ٕكالشرح الكبّب ) (،ّٖ/ّ)
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طرمقدار زكاة الف  (73مسألة )
رج زكاة الفطر اتفق العلماء على أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ امن ٛبر أك صاعن  ازكاة الفطر على الناس من رمضاف، صاعن : )فرض رسوؿ هللا٢ƒبديث ابن عمر  ؛قدار صاعٗب (الشعّب)ك (التمر)من  ٚبي

 رج من )القمح(، كا٣ببلؼ على قولْبمن شعّب ...( ]خ/ ـ[، كاختلفوا ُب مقدار ما ٱبي 

ٱبرج من القمح ٗبقدار صاعاألقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

ٯبزئ من القمح )الرب( ٗبقدار نصف صاع
 حنيفةأبو 

رج من القمحظاىر تعارض اآلاثر ُب مقدار ما ٱبي سبب اطتالؼ

األدلة

رج زكاة الفطر ُب عهد رسوؿ هللاقاؿ: )كنا ٬بي حديث أيب سعيد ا٣بدرم  ٭
صاعن طعاـ أك صاعن ا، من ٛبر، أكامن أقط، أك صاعن امن شعّب أك صاعن  امن

زبيباصاعن ابلطعاـظاىره أنَّف( ]خ/ ـ[، كذلك بصاع النيب  ،من و أراد
 القمح، أك يقاس الرب )القمح( على الشعّب.

  عن أبيو قاؿّبعحديث ثعلبة بن صي   :( من قمح  اأٌدكا صدقة الفطر صاعن
د/ حم/ىق/طح/ كحسنو ابن قدامة/ كضعفو  ( ]عن كل إنساف -أك بر-

.األلباين كاألرنؤكط[
  حديث ابن عمرƒ َّأك  ،من ٛبر االنيب فرض صدقة الفطر، صاعن  : )أف

من شعّب، فعدؿ الناس إذل نصف صاع بو( ]متفق[. اصاعن 
  ما ركل أبو سعيد ا٣بدرم :إذ كاف فينا -)كنا ٬برج زكاة الفطر  قاؿ

ين دَّ من طعاـ ... حٌب قدـ معاكية ا٤بدينة فقاؿ: إين ألرل مي  اصاعن  رسوؿ هللا 
فبل  :من ٛبر، فأخذ الناس بذلك، قاؿ أبو سعيد امن ٠براء الشاـ تعدؿ صاعن 

  ]متفق[. (كما كنت أخرجوأزاؿ أخرجو  

من برٌو  اقاؿ: )أخرجوا ُب صدقة الفطر، صاعن حديث ابن أيب صيعّب عن أبيو أف رسوؿ هللا ٭
من شعّب أك ٛبر عن كل كاحد( ]حم/ د/ قط/ كم/ ىق/ طح/ كا٢بديث  اأك صاعن  -بْب اثنْب-

ا٢بديث داللتو ظاىرة. ،[/ كصححو األلبايناختلف ُب سنده كمتنو/ كضعفو اإلماـ أٞبد كغّبه
نصف صاع من  ركل ابن ا٤بسيب أنو قاؿ: )كانت صدقة الفطر على عهد رسوؿ هللا  ٭

ابن  عن نقبلن -قاؿ الغمارم / مرا ش/ طح/ ىق/من ٛبر( ] امن شعّب، أك صاعن  احنطة، أك صاعن 
 مرسل صحيح[. :-عبد ا٥بادم

  النيب  أفَّ  ،حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  ُب فجاج مكة: )أال إفَّ  بعث مناداين 
ت/ بز/ قط/ صدقة الفطر كاجبة على كل مسلم ... ميدَّاف من قمح، أك سواه صاع من طعاـ( ]

 الَبمذم حسن غريب/ كضعفو األلباين[.ىق/ قاؿ 
  ٝبع من الصحابة ابن من ٛبر أك شعّب(، منهم  ا، أك صاعن )زكاة الفطر مداف من القمح :قالوا

]عبد/ ش[. ( )قالو على ا٤بنرب(، كجابر كابن الزبّب  كابن مسعود  ƒعباس 

(، كىذا من ابب األخذ ابألحوطمن بر القوؿ األكؿ )صاعالراجح

دل ٯبزئو كبقي ُب ذمتو ،من أخرج نصف صاع من القمح ُب زكاة الفطر اطتالؼ ذترة
 عن نفسو كعن كل شخص ٲبونو نصف صاع آخر

من أخرج نصف صاع من القمح ُب زكاة الفطر أجزأه كبرأت ذمتو

كاجملموع(، ِّٖ/ّكا٢باكم الكبّب )(، ِِّ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، ُٕكالرسالة البن أيب زيد )ص(، ِٕ/ِكبدائع الصنائع )(، ُُِ/ّكا٤ببسوط )(، ُٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
 (ُُٕ/ٓ، ا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية للغمارم )(ُٔ، ا٤براسيل أليب داكد )ص(َُِ/ٕكالشرح الكبّب )(، ُٖ/ّكا٤بغِب )(، ُِٖ/ٔ)
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طر؟ب إخراج زكاة الف  مىت جي(74مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
زكاة الفطر على الناس... على كل حرٌو، أك عبد   هللا رسوؿ)فرض  قاؿ: ƒُب آخر رمضاف، ٢بديث ابن عمر ٘بب الفطر  زكاة اتفقوا على أفَّ 

على قولْب ، كا٣ببلؼديد كقت كجوب إخراجهاكاختلفوا ُب ٙب ]خ/ ـ[،ا٤بسلمْب( ذكر، أك أنثى من 

األقواؿ ونسبتها
٘بب زكاة الفطر بطلوع فجر يـو الفطر
 أبو حنيفة/ مالك )ركاية ابن القاسم(

٘بب زكاة الفطر بغركب مشس آخر يـو من رمضاف
 / أٞبد/ الشافعيمالك )ركاية أشهب(

بيـو العيد، أك ٖبركج شهر رمضاف؟ر عبادة متعلقة طىل زكاة الفسبب اطتالؼ

األدلة

زكاة الفطر عبادة متعلقة بيـو العيد، كيـو العيد  ألفَّ  ٭
 كاألضحية.،  يبدأ من الفجر، فبل تتقدمو

زكاة الفطر عبادة متعلقة ٖبركج شهر رمضاف، كليلة العيد ليست من شهر رمضاف. ألفَّ  ٭
   ابن عباس حديثƒ َّالنيب  : )أف  اللغو فرض زكاة الفطر، طيٍهرة للصائم من
فأضيفت زكاة الفطر  ،األلباين[ ]د/ جو/ قط/ سنن/ كصححو( ، كطعمة للمساكْبفثالرَّ ك 

ختصاص.اإلضافة دليل اال زكاة ا٤باؿ، ألفَّ إذل الفطر، فكانت ك
ىذا الوقت ٱبرج رمضاف كيدخل العيد كيبدأ التكبّب كالتهليل لو ركب مشس آخر يـو من رمضاف(، فبدخوؿالقوؿ الثاين: )٘بب بغ الراجح

اطتالؼ ذترة

بعد ا٤بغرب كقبل من آخر يـو من رمضاف إذا كلد مولود 
لو أسلم بعد  ، ككذاٯبب إخراج زكاة الفطر عنو ،الفجر
أما .قبل الفجر كأيسر اأك كاف معسرن  ،أك تزكج ،ا٤بغرب

تسقط عنو زكاة الفطر من مات قبل الفجر فإفَّ 

خراج زكاة ٯبب إبل لفجر، فبعد ا٤بغرب كقبل امن آخر يـو من رمضاف إذا كلد لو مولود 
كأيسر قبل الفجر. أما إفٍ  اج أك كاف معسرن لم بعد ا٤بغرب أك تزك الفطر عنو، كمثلو لو أس

٘بب عليو زكاة الفطر فإفَّ قبل الفجر ك  بعد ا٤بغرب مات

كا٢باكم الكبّب (، ُِّ/ُكالكاُب البن عبد الرب ) (،ّٖٓ/ُكا٤بدكنة ) (،ْٕ/ِكبدائع الصنائع )(، َُٖ/ّكا٤ببسوط )(، ُِٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
(َّٕٓ(، كصحيح ا١بامع برقم )ٖٓٓ/ُ، كسنن ابن ماجة )(ُُّ/ٕلشرح الكبّب )كا(، ٖٗ/ّكا٤بغِب ) (،ُِٔ/ٔكاجملموع ) (،ُّٔ/ّ)
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مة؟طر لفقراء أىل الذ   عطى زكاة الف  ىل ت  (75سألة )م

حترير ػتل اطتالؼ
 ككاف أيمر أفٍ رج صدقة عن كل صغّب ككبّب...٬بي  أفٍ  : )أمران رسوؿ هللا ƒعطى لفقراء ا٤بسلمْب، ٢بديث ابن عمر زكاة الفطر ت أٝبعوا على أفَّ 

( ]كيقوؿ: أ ،٬برجها قبل الصبلة زكاة الفطر  طيع[، كاختلفوا ىل ني قط/ ىق/ طأ/ ص/ زف/ كضعفو ابن ا٤بلقن كاأللباينغنوىم عن طواؼ ىذا اليـو
كا٣ببلؼ على قولْب ،ىل الذمة؟لفقراء أ

األقواؿ ونسبتها
)ال( ٘بوز زكاة الفطر لفقراء أىل الذمة

ا١بمهور
٘بوز زكاة الفطر لفقراء اىل الذمة

 أبو حنيفة
؟اىل سبب جواز أخذ زكاة الفطر ىو الفقر فقط؟، أك الفقر كاإلسبلـ معن سبب اطتالؼ

األدلة

.اسبب جواز أخذ زكاة الفطر ىو الفقر كاإلسبلـ معن  ألفَّ  ٭
عطى ألىل الذمة كال ا ال تي القياس على زكاة ا٤باؿ، فكما أهنَّ  ٭

ؤخذ من هللا أمرىم بصدقة تي  ٘بوز ٥بم ٢بديث: )فأعلمهم أفَّ 
فكذا زكاة الفطر. ]خ/ ـ[،أغنيائهم فَبٌد إذل فقرائهم( 

ر فقط، كىذا كصف ينطبق على أىل قسبب جواز أخذ زكاة الفطر ىو الف ألفَّ  ٭
 مة.الذًٌ 
   ًٌمة.إذا كانت زكاة ا٤باؿ ٘بوز للمؤلفة قلوهبم، فتجوز زكاة الفطر ألىل الذ 
 وف كمرٌة ا٥بمذاين: )أهنم كانوا يعط ،عن عمرك بن ميموف، كعمرك بن شرحبيل

 / زف/ ش/ عب[.]أمواالرىباف من صدقة الفطر( 

الراجح
كال يصح القياس على ا٤بؤلفة قلوهبم ألفَّ  ،و فقّب أك مسكْبمة(، فبل ييعطى الكافر من زكاة الفطر ٕبجة أنَّ القوؿ األكؿ: )ال ٘بوز زكاة الفطر ألىل الذًٌ 

ٖببلؼ مسألتنا فبل مصلحة ُب إعطائهم ،منفعة عامة لئلسبلـ كا٤بسلمْبفيو ُب دفع الزكاة للمؤلفة قلوهبم 

اطتالؼ ذترة
، دل تصح منو كدل تربأ ى زكاة الفطر لكافر من أىل الذًٌمةمن أعط

 ذمتو كعليو غّبىا 
كعليو غّبىا  ، دل تصح منو كدل تربأ ذمتوى زكاة الفطر لكافر من أىل الذًٌمةمن أعط

(ُّٕ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َُٕ/ّ(، كالذخّبة )ِّٗ/ُ(، كا٤بدكنة )ُُُ/ّ(، كا٤ببسوط )ِّٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألة
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مراب اىصُاً
ويشتمل على اآلٌب:

القسم )األو ؿ(: الصـو اظتفروض )الواجب(، وُيتوي على رتلتُت. - أ
 اصتملة األوىل: أنواع الصياـ الواجب.
 :اصتملة الثانية: أركاف الصياـ، وُيتوي على أركاف

 الركن األوؿ: الز ماف. -
الركن الثاين: اإلمساؾ. -
 الركن الثالث: الني ة. -

 وأحكامو.القسم )الثاين(: الفطر  - ب
وكتاب االعتكاؼ ،كتاب الصياـ )الثاين(: الصـو )اظتندوب إليو(
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  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  ااذ

 
يف مراب اىصُاً اأو إمجاع

أٝبعوا على كجوب صـو شهر رمضاف، كدل ينقل إلينا خبلؼ عن أحد من األئمة ُب ذلك. -ُ
 ال خبلؼ ُب كجوب الصياـ على البالغ العاقل الصحيح. -ِ
كيكوف ثبلثْب. اكعشرين يومن  اأٝبع العلماء على أفَّ الشهر العريٌب يكوف تسعن  -ّ
 أٝبعوا على أفَّ االعتبار ُب ٙبديد شهر رمضاف إ٭با ىو الرؤية. -ْ
مل على ا٤بفٌسر. -ٓ ال خبلؼ بْب األصوليْب ُب أف اجململ ٰبي
، أفَّ الشهر من اليـو التارل. -ٔ اتفقوا على أفَّ ا٥ببلؿ إذا ريئي من العىًشيًٌ
ٕ- . أٝبع العلماء على أفَّ من أبصر ىبلؿ الصـو كحده أفَّ عليو أٍف يصـو
أٝبعوا على أنَّو ال ييقبل ُب الفطر إال اثناف. -ٖ
أٝبعوا على أنو ال تراعى رؤية بلد آخر ُب البلداف النائية كاألندلس كا٢بجاز. -ٗ

اتفقوا على أف آخر زماف اإلمساؾ غيبوبة الشمس. -َُ
 انعقد اإلٝباع على كجوب الفطر كاإلمساؾ عن األكل بقوؿ كاحد.  -ُُ
ئم اإلمساؾ زماف الصـو عن ا٤بطعـو كا٤بشركب كا١بماع.أٝبعوا على أنَّو ٯبب على الصا  -ُِ
ُّ- . أٝبعوا على أفَّ االحتبلـ ُب هنار شهر رمضاف )ال( ييفسد الصـو
.ٯبوز للمريض أٍف يصـو كأٍف ييفطر ابتٌفاؽ -ُْ
.أٝبعوا على أف ا٤بريض إذا صاـ أجزأه صومو -ُٓ
السفر ىو حصوؿ ا٤بشقة.ف على أفَّ ا٢بٌد )الضابط( ُب جواز الفطر ُب و ٦بمع ف الصحابة كأ -ُٔ
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 كلهم دل يوجبوا على من دخل البلد مفطرا كفارة. -ُٕ
 حكم ا٤بسافر إذا أفطر ىو القضاء ابتٌفاؽ، ككذلك ا٤بريض. -ُٖ
 أٝبعوا على جواز فطر الشيخ الكبّب كالعجوز اللذاف ال يقدراف على الصياـ. -ُٗ
 من جامع ُب هنار رمضاف فقد أفطر إبٝباع. -َِ
يـو رمضاف ٍب كفَّر ٍبٌ كطئ ُب يـو آخر، أفَّ عليو كفَّارة أيخرل.أٝبعوا على أفَّ من كطئ ُب  -ُِ
.كفَّارةه كاحدة  اٌل نو ليس عليو إُب يـو كاحد من هنار رمضاف، أ اأٝبعوا على أفَّ من كطئ مرارن   -ِِ
ُب قضاء رمضاف كفَّارة. اأنَّو ليس ُب الفطر عمدن على اتٌفق ا١بمهور  -ِّ
السحور كتعجيل الفطر. أٝبعوا على أفَّ من سنن الصـو أتخّب -ِْ
 اتٌفقوا على النَّهي عن صياـ يـو الفطر كيـو األضحى. -ِٓ
.أٝبعوا على أنَّو ليس على من دخل ُب صياـ تطوٌع فقطعو لعذر قضاءه  -ِٔ
 أٝبعوا على أفَّ من خرج من صبلة التطوٌع فليس عليو قضاء. -ِٕ
ال خبلؼ أفَّ االعتكاؼ مندكب إليو ابلشرع، ككاجب ابلنذر. -ِٖ
 الكٌل على أفَّ من شرط االعتكاؼ ا٤بسجد.أٝبع  -ِٗ
 أٝبعوا على أفَّ مباشرة النساء ٙبـر على ا٤بعتكف ُب ا٤بسجد. -َّ
 ال خبلؼ ُب اشَباط النًٌية لبلعتكاؼ. -ُّ
بطل اعتكافو. اأٝبعوا على أفَّ ا٤بعتكف إذا جامع عامدن  -ِّ
ك ما ُب معناىا ٩با تدعو إليو الضركرة.اتفقوا على أنَّو ال ٯبوز للمعتكف ا٣بركج من ا٤بسجد إال ٢باجة اإلنساف، أ -ّّ
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ه( اىصىً ادلفشوض )اىىاجة( - أ
َّ
اىقغٌ )األو

 اصتملة األوىل: أنواع الصياـ الواجب
)ال يوجد مسائل ؼتتلف فيها ُب اصتملة األوىل(



: أسماُ اىصُاًاجلَيح اىثاُّح
اىضٍاُ: اىشمِ األوه

)ادلغائو ادلخريف فُها(
عنواف اظتسألةالرقم التسلسلي

اضتكم إذا )مل( دتكن رؤية ىالؿ شهر رمضاف )إذا حاؿ دوف رؤية اعتالؿ غيم(4
اضتكم إذا ر ؤي القمر ُب النهار )قبل الزواؿ(2
من رأى ىالؿ شواؿ )وحده( ىل ي فطر؟3
رمضاف( شهر دخوؿلىالؿ رمضاف )عدد الشهود العدوؿ اظتخربين عن رؤية 4
عدد الشهود العدوؿ اظتخربين عن رؤية ىالؿ شواؿ )طتروج شهر رمضاف(5
إذا ر ؤي اعتالؿ ُب بلد، فهل ت عترب تلك الرؤية لبقية البلداف؟، )اختالؼ مطالع األىل ة(6
أوؿ زماف اإلمساؾ ُب رمضاف7
أوؿ زماف اإلمساؾ عند طلوع الفجر8
اإلمساؾ قبل طلوع الفجر )ُب جزء من الليل(حكم 9
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 اضتكم إذا )مل( دتكن رؤية ىالؿ شهر رمضاف )إذا حاؿ دوف رؤية اعتالؿ غيم((4مسألة )
ػتل  حترير

اطتالؼ
، كيكوف اكعشرين يومن  االشهر العريب يكوف تسعن  ا أفَّ أٝبعوا على كجوب صياـ شهر رمضاف، على البالغ العاقل ا٢باضر الصحيح، إذا دل تكن فيو الصفة ا٤بانعة من الصـو )ا٢بيض للنساء(، كأٝبعو 

(، من شعباف )غيمَّ ا٥ببلؿ( فماذا نفعل؟، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿِٗإذا دل نتمكن من رؤية ىبلؿ رمضاف ليلة )االعتبار ُب ٙبديد شهر رمضاف ىو الرؤية، كاختلفوا  ، كأفَّ اثبلثْب يومن 

األقواؿ ونسبتها
ؿ الشهر،أكٌ  ا( يومن َّتكمل عدة شعباف )

 ( آخر الشهرَّكتكمل عدة رمضاف )
ا١بمهور

 يصـو يـو الشك
ƒأٞبد/ بعض الصحابة كابن عمر

رجعنا للحساب  إذا غيمَّ ا٥ببلؿ
الفلكي، ٗبسّب القمر كالشمس

 ؼ بن الشٌخّبرَّ طم

إذا غيمَّ ا٥ببلؿ ككاف ٩بن يستدؿ ابلنجـو كتبٌْب 
 كٯبزيو ا٥ببلؿ مرئي صياـ لو اب٢بساب أفَّ 

 ابن سريج )شافعي(
]خ/ ـ[( غيٌم عليكم فاقدركا لو: )صوموا لرؤيتو، كأفطركا لرؤيتو، فإٍف من قولو  اإلٝباؿ الذم ُب حديث أيب ىريرة سبب اطتالؼ

األدلة

: )صوموا  قاؿ ƒابن عباس حديث * 
، فإف غيمَّ عليكم فأكملوا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو

فهذا ا٢بديث  ـ[، ]خ/( ايومن ثبلثْب عدة شعباف 
 : ل ُب حديث أيب ىريرةمر للمجمفسًٌ 

مل اجململ على ٰبي  )فاقدركا لو(، فوجب أفٍ 
 ا٤بفٌسر.

  حديث أيب ىريرة ال تقدموا رمضاف بصـو( :
( فليصمو ايـو أك يومْب، إال رجل كاف يصـو صومن 

 .كىذا هني عن صياـ يـو الشك ]متفق[،

(، : )فإٍف غيٌم عليكم فاقدركا لو حديث أيب ىريرة *
اقدركا ) ؛ ألفٌ ايصبح ا٤برء صائمن  فٍ أ :معُب اقدركا لو ىو

( ِٗقوا العدد لشهر شعباف ليكوف )ضيًٌ  :معناىا (لو
ژڇ ڇ چ چژ لقولو تعاذل: ؛ايومن 

 ې ې ۉ ۉژ: أم: ضييًٌق، كقولو [ٕالطبلؽ:]

الرزؽ على من  كيضيق أم: [،ِٔالرعد:]ژ ې
 يشاء.
  اٰبتمل أٍف يكوف ا٥ببلؿ قد ظهر فنصـو احتياطن. 

: )فإٍف غيٌم  أيب ىريرة حديث *
( معُب التقدير لو: عليكم فاقدركا لو

ىو عدُّه اب٢بساب، كا٣بطاب 
من يستدؿ اب٢بساب  اللناس ٝبيعن 

 الفلكي كغّبه.

: )فإٍف غيٌم عليكم حديث أيب ىريرة  *
(، معُب التقدير ىو عده اب٢بساب، فاقدركا لو

كا٣بطاب ٤بن يستدؿ اب٢بساب الفلكي دكف 
غّبه.

ƒ: )مذىب ا١بمهور ُب ىذا ٞبل اجململ على ا٤بفسر... إخل(، كقاؿ عن مذىب ابن عمر -هللا رٞبو-للمجمل على ا٤بفسر، قاؿ ابن رشد  ( ٞببلن ا( يومن َّالقوؿ األكؿ: )إكماؿ العدة ) الراجح
 كأتكيلو للحديث: )كفيو بيعده ُب اللفظ(

ذترة اطتالؼ
إذا غيمَّ يـو الثبلثْب من شعباف فبل يصاـ بنية 

من  للثبلثيْبرمضاف، كإذا غم اليـو ا٤بكمل 
 رمضاف فبل ٯبوز فطره على أنو يـو العيد

إذا غم يـو الثبلثْب من شعباف فيجب صيامو على 
 أنو من رمضاف

إذا غم يـو الثبلثْب من شعباف 
كأثبت ا٢بساب ظهور ا٥ببلؿ لوال 

الغيم فعلى ا٤بسلمْب ٝبيعا الصـو

إذا غم يـو الثبلثْب من شعباف كأثبت 
على من ا٢بساب ظهور ا٥ببلؿ لوال الغيم ف

يستدؿ اب٢بساب الصياـ دكف عواـ الناس

 مراجع اظتسألة
(، ّٕ(، كاإلقناع للماكردم )صِٕٗ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )ِٕ/ُ(، كالتلقْب )ّْٓ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )ُّٕ/ُ(، كا١بوىرة النٌّبة )ّٗ(، كمراتب اإلٝباع )صَّٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٗٔ/ّ(، كاإلنصاؼ )َُٖ/ّكا٤بغِب )(، ِٕٗ/ٔكاجملموع )
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اضتكم إذا ر ؤي  القمر ُب الن هار )قبل الزواؿ( (2مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
(، كلكن ريؤمِٗ( من رمضاف، أفَّ اليـو التارل للشهر ا١بديد، كاختلفوا إذا )دل( ير ا٥ببلؿ ليلة )ِٗ( من شعباف، أك يـو )ِٗا٤بغرب إذل ظلمة الليل( يـو )اتفقوا على أفَّ القمر إذا ريؤم من العشيًٌ )من 

 كوف لو حكم اليـو الثاين )ا٤بستقبل(، كا٣ببلؼ على قولْبفهل لو حكم، مع اتٌفاقهم أنٌو إذا ريؤمى ا٥ببلؿ )بعد( الزكاؿ ي -كىذه ظاىرة اندرة-هنار اليـو الثاين قبل الزكاؿ  ُب

 األقواؿ ونسبتها
إذا رؤم القمر ُب النهار فهو لليـو ا٤بستقبل كأنو رؤم بعد ا٤بغرب ُب نفس اليـو

 ا١بمهور

إذا رؤم القمر قبل الزكاؿ فهو لليلة ا٤باضية )كأنو رؤم أمس بعد ا٤بغرب(، كإذا رؤم بعد الزكاؿ 
 ا٤بستقبل )كأنو رؤم اليـو بعد ا٤بغرب( فهو لليـو 

 الثورم/ أبو يوسف/ ابن حبيب )مالكي(

 سبب اطتالؼ
أثراف؛ أحدٮبا عاـ، كاآلخر خاص  ييرجع إليو، كلكن ركم عن عمرترؾ اعتبار التجربة فيما سبيلو التجربة، كالرجوع إذل األخبار ُب رؤية ا٥ببلؿ ُب النهار، كليس فيو أثر عن النيب

 مفٌسر لو

األدلة

 أفَّ  :ْبقً انً أاتان كتاب عمر ك٫بن ٖبى )األعمش عن شقيق بن سلمة قاؿ:  ما ركاه *
فبل تفطركا حٌب يشهد  ااألىلة بعضها أكرب من بعض، فإذا رأيتم ا٥ببلؿ هنارن 

رؤية  فاعترب عمر ]ىق/ عد/ ش/ كسنده صحيح[، ( رجبلف أهنما رأايه ابألمس
( من َّالقمر ُب النهار لليـو ا٤بستقبل كليس لليـو الفائت، فأمرىم إذا رأكه يـو )

.رمضاف كقد غيٌم عليهم أمس أٍف ال ييفطركا

رأكا ا٥ببلؿ بعد الزكاؿ فأفطركا، فكتب إليهم  اما ركل الثورم عن عمر: )أنٌو بلغ عمر أٌف قومن  *
]عن/ ش/قبل الزكاؿ فأفطركا، كإذا رأيتموه بعد الزكاؿ فبل تفطركا(  اهنارن ، كقاؿ: إذا رأيتم ا٥ببلؿ يلومهم
الرؤية بعد الزكاؿ لليـو ا٤بستقبل، كالرؤية قبل الزكاؿ لليلية ا٤باضية، فبلـ القـو  فاعترب عمر مح[، 

.شواؿمنهم أٌف يومهم ىو أٌكؿ  ا( ُب رمضاف ٤با رأكا ا٥ببلؿ بعد الزكاؿ ظنِّ َّألهنم أفطركا يـو )

 الراجح
حدكث ذلك من الٌنادر، كيشهد لو كبلـ القاضي: )كالذم يقتضي القياس االقوؿ األكؿ: )إذا رؤم ا٥ببلؿ ُب النهار فهو لليـو ا٤بستقبل(، كىذا من ابب االحتياط للصياـ، كعمومن 

 ُب نفس اليـو فنعتربه كأ٭ٌبا رأيناه ليبلن  ا، فإذا حصل كريؤم ا٥ببلؿ هنارن (كالتحرم أفَّ القمر ال ييرل كالشمس بعد دل تغب

 ذترة اطتالؼ
( شعباف يعترب يـو الرؤية من شعباف )يـوَّإذا ريؤم ا٥ببلؿ بعد الزكاؿ هنار يـو )

( رمضاف بعد الزكاؿ يعد يـو الرؤية ا٤بتمم لشهر رمضافَّشك(، كإذا ريؤم يـو )
ثبت ُب الذمة صياـ ك ( شعباف يعترب يـو الرؤية أكؿ رمضاف َّإذا رؤم ا٥ببلؿ قبل الزكاؿ هنار يـو )

، كإذا رؤم يـو )  يـو الرؤية أصبح من شواؿ (، من رمضاف بعد الزكاؿ، أفطر الناس ألفَّ َّيـو

(، ك٨بتصر ُُْ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )َُْ/ِ(، كاألـٌ )َُٕ/ُ(، كجامع األمهات )ّٕ/ُ(، كالتلقْب )ُّٗ/ُكٙبفة ا٤بلوؾ )(، ِٖ/ِ(، كبدائع الصنائع )َّٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألة
 (ٔ/ّ(، كالشرح الكبّب )ُٓا٣برقي )ص
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 من رأى ىالؿ شواؿ )وحده( ىل ي فطر؟ (3مسألة )
، كاختلفوا لو رأل ىبلؿ شواؿ كحده ىل ييفطر؟ من رأل ىبلؿ رمضاف كحده أفَّ  على أفَّ  -لعطاء اخبلفن -أٝبع العلماء  حترير ػتل اطتالؼ  كا٣ببلؼ على قولْب ،عليو الصـو

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ييفطر من رأل ىبلؿ شواؿ كحده

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد
 من رأل ىبلؿ شواؿ كحدهييفطر 

 الشافعي/ أبو ثور
؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ  ىل يقاس الفطر على الصـو بقوؿ شهادة الواحد ُب كلٌو

 األدلة

يكوف بشهادة شاىدين ٢بديث: ك إثبات الصياـ كالفطر ابلرؤية )ا٢بس(  أفَّ األصل  *
]ف/ حم/ قط/ ( ، ... كإٍف شهد شاىداف فصوموا كأفطركا)صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو

كاستثِب من ذلك الصياـ فيصح بشهادة رجل كاحد ٢بديث عكرمة:  كصحَّحو األلباين[،
و رأل ... فجاء أعرايب فشهد أنَّ  )أهنم شكُّوا ُب ىبلؿ رمضاف فأرادكا أٍف ال يصوموا

]د/ قط/ كم/ ىق/ طح/ ينادم ابلناس أف يقوموا كأف يصوموا(  ا٥ببلؿ، فأمر ببلؿ أفٍ 
كإ٭با فرَّؽ بْب ىبلؿ الصـو كالفطر ٤بكاف سٌد الذريعة، حٌب ال يدَّعي  كسنده صحيح[،

 اؽ أهنم رأكا ا٥ببلؿ فيفطركا كىم دل يركه.سَّ الفي 

: )صػػػػوموا لرؤيتػػػػو كأفطػػػػركا  قػػػػاؿ  ƒابػػػػن عبػػػػاس حػػػػديث  *
 كىذا قد رأل ا٥ببلؿ فيفطر. ]خ/ ـ[،( لرؤيتو
 حػػديث الػػرباء  ػػ عنػػد عمػػر، فػػأاته راكػػب  اقػػاؿ: )كنػػت جالسن

، فقػاؿ عمػر: أيهػا النػاس أفطػركا( فزعم أنو رأل ىبلؿ شواؿ كحده
 ]بز/ قط/ ىق/ سنن/ كىو مرسل[.

 الفطر  اداـ أنو جاز الصياـ بشهادة الفرد الواحد، فيجوز إذن  ما
 برؤية الفرد الواحد.

 الراجح
ة، كإف أتكد القوؿ األكؿ: )ال ييفطر(، كىذا من ابب االحتياط، كمن ابب توحيد كقت الصياـ كالفطر ١بميع ا٤بسلمْب، كحٌب ال يوضع ا٤بسلم موضع التهم

 ، كلكن ال يظهر الفطر ٕباؿأنو رأل ا٥ببلؿ فيفطر كلو ابلنية فإهنا تكفيو من

 ذترة اطتالؼ
ككجب عليو  فإنو منتهك ٢برمة رمضاف من رأل ىبلؿ شواؿ كحده كردت شهادتو فأفطر

 التوبة كالقضاء )كزاد مالك: كالكفارة(
فقد فعل  من رأل ىبلؿ شواؿ كحده كردت شهادتو فأفطر سرا

 كال شيء عليو ما ٯبب عليو

 مراجع اظتسألة
(، ُّٓ/ِ(، كالبياف كالتحصيل )ّّٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َُّ/ُ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ّٕٕ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ُّٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٗٔ/ِالزركشي على ٨بتصر ا٣برقي ) (، كشرحُٔٔ، ُّٔ/ّ(، كا٤بغِب )ُٗ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ْْٗ/ّكا٢باكم الكبّب )
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عدد الشهود العدوؿ اظتخربين عن رؤية ىالؿ رمضاف )لدخوؿ شهر رمضاف((4مسألة )
حترير ػتل 

اطتالؼ
أٌب ُب ا٤بسألة القادمة(، كاختلفوا ُب عدد الشهود ا٤بخربين عن رؤية ىبلؿ رمضاف، كا٣ببلؼ يقبل ُب الفطر إال شهادة )اثناف(، كخالف ُب ذلك أبو ثور )كسيي و ال األربعة على أنَّ  أٝبع األئمة

 على ثبلثة أقواؿ

األقواؿ 
ونسبتها

 ال ييصاـ إال بشهادة رجلْب
كركاية: )إذا كانت السماء مغيمة(

مالك

ييصاـ بشهادة الرجل الواحد
الشافعي )ركاية ا٤بزين(/ أٞبد

ييصاـ بشهادة الرجل الواحد إذا كانت السماء مغيمة، كإذا 
ال ييصاـ إال بشهادة ا١بم الغفّب،  -ٗبصر كبّب-كانت صافية 

 كركاية: )تكفي شهادة رجلْب إف كانت السماء صافية(
أبو حنيفة

 سبب اطتالؼ
يشَبط فيها العددال ، أك من ابب العمل ابألحاديث الٍب الٍب يشَبط فيها العدد كتردد ا٣برب ُب ذلك بْب أٍف يكوف من ابب الشهادة ُب إثبات الشهادة ُب دخوؿ الشهر/ اختبلؼ اآلاثر

 ؟()أم: ىل ا٤بخرب شاىده أك راكو 

األدلة

حديث عبد الرٞبن بن زيد قاؿ: حدثِب  *
أنو قاؿ: )صوموا لرؤيتو،  أصحاب رسوؿ هللا 

، فإف كأفطركا لرؤيتو، فإف غيٌم عليكم فأكملوا ثبلثْب
د/ حم/ ف/ قط/ شهد شاىداف فصوموا كأفطركا( ]

يرجح ىذا ا٢بديث ٤بكاف  كصحَّحو األلباين[،
القياس، أم تشبيو الشهادة على رؤية ا٥ببلؿ، 

 ابلشهادة ُب ا٢بقوؽ، فيشَبط فيو شاىدين.

فقاؿ: أبصرت   قاؿ: )جاء أعرايب إذل النيب ƒابن عباس حديث  *
عبده كرسولو؟،  اا٥ببلؿ الليلة، قاؿ: أتشهد أف ال إلو إال هللا، كأفَّ ٧بمدن 

]ف/ د/ ت/ جو/ ( اقاؿ: نعم، قاؿ: اي ببلؿ أذًٌف ُب الناس فليصوموا غدن 
 قط/ من/ كصحَّحو ا٢باكم/ كضعَّفو غّب كاحد[.

 * ييقبل الصياـ بشهادة الرجل الواحد؛ ألنو ليس فيو هتمة، ٖببلؼ
اإلفطار ففيو هتمة، فيفرَّؽ بْب األمرين.

  حديث ابن عمرƒ قاؿ: )تراءل الناس ا٥ببلؿ، فأخربت رسوؿ هللا 
  )حم/ د/ كصحَّحو ا٢باكم[.أين رأيتو، فصاـ، كأمر الناس بصيامو[ 

قاؿ: )جاء أعرايب إذل النيب  ƒابن عباس حديث  *
 كٞبلو على ما إذا كانت السماء مغيبة، لصعوبة ،)...

الرؤية، أما السماء الصافية اب٤بصر الكبّب فّبل فيو عادة 
أكثر الناس ا٥ببلؿ.

فيما لو أتخر الناس عن بداية الصياـ، ا( يومن ِٗالشهر، حٌب ال يقع الناس ُب صياـ أقل من ) القوؿ الثاين: )يصاـ بشهادة رجل كاحد(، كىذا فيو ٝبع بْب األحاديث، كاحتياط لدخوؿ الراجح
 كيثبت شهر شواؿ ابلرؤية آخر الشهر

 ذترة اطتالؼ
لو شهد كاحد عند القاضي برؤية ىبلؿ رمضاف، دل

 ييعلن الغد من رمضاف كأًب الناس عدة شعباف
رمضاف، أعلن يـو الغد من لو شهد كاحد عند القاضي برؤية ىبلؿ 

 رمضاف كأقيمت الَباكيح تلك الليلة
لو شهد كاحد ُب يـو غيم عند القاضي برؤية ىبلؿ رمضاف، 

 أعلن يـو الغد من رمضاف كأقيمت الَباكيح تلك الليلة

 مراجع اظتسألة
(، كاجملموعُِ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ِٕٗ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )ِٕٔ-ِٔٔ/ُ(، كا٤بدٌكنة )ّٕٔ/ِ)(، كاحمليط الربىاين ُّٗ/ّ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِّٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ٖ/ّ(، كالشرح الكبّب )ّْٔ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُِٖ-َِٖ/ٔ)
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عدد الشهود العدوؿ اظتخربين عن رؤية ىالؿ شواؿ )طتروج شهر رمضاف((5مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، أك بشهادة عدلْب على رؤية ىبلؿ شواؿ، كاختلفوا لو رأل ىبلؿ شواؿ شاىدا( يومن َّاتفقوا على ثبوت خركج رمضاف كدخوؿ شواؿ؛ إٌما إبكماؿ عٌدة رمضاف )

 كاحد ىل يقبل كيثبت خركج رمضاف كدخوؿ شواؿ بشهادتو؟، خبلؼ على قولْب 

)ال( يقبل ُب الفطر إال بشهادة اثنْباألقواؿ ونسبتها
ٝبهور العلماء

 يقبل ُب الفطر شهادة رجل كاحد
بكر بن ا٤بنذر أىل الظاىر/ أبو ثور/ أبو

يشَبط فيها العدد ال اختبلؼ اآلاثر ُب إثبات خركج الشهر كدخولو، كترٌدد ا٣برب ُب ذلك بْب أف يكوف من ابب الشهادة أك من ابب العمل ابألحاديث الٍب سبب اطتالؼ

األدلة

 حٌدثِبعبد الرٞبن بن زيد قاؿ: حديث  *
صوموا لرؤيتو و قاؿ: )أن  أصحاب رسوؿ هللا

، غيمَّ عليكم فأكملوا ثبلثْب ، فإفٍ كأفطركا لرؤيتو
]د/ حم/ ا( شهد شاىداف فصوموا كأفطرك  فإفٍ 

 ف/ قط/ كصححو األلباين[.
اختلف ) قاؿ: حديث ربعي بن خراش  *

، الناس ُب آخر يـو من رمضاف، فقدـ أعرابياف
ا٥ببلؿ أمس عشية،  ألىلٌ  فشهدا عند النيب 
يغدكا  كأفٍ  يفطركا الناس أفٍ  فأمر رسوؿ هللا 

كصححو األلباين[.]د/ قط/ ىق/ ى( صلَّ ا٤بإذل 

ال إلو إال هللا  أبصرت ا٥ببلؿ الليلة، قاؿ: أتشهد أفٍ فقاؿ:   قاؿ: ) جاء أعرايب إذل النيب ƒابن عباس حديث  *
]ت/ د/ ف/ جو/ قط/ من/ صححو ( االناس فليصوموا غدن ف ُب قاؿ: نعم، قاؿ: اي ببلؿ، أذًٌ  ؟،عبده كرسولو ا٧بمدن  كأفَّ 

، كٯبمع بينهما أنو ٯبوز العمل ال تعارض بْب ىذا ا٢بديث كحديث ربعي بن خراش  ا٢باكم/ كضٌعفو غّب كاحد[،
 ابالثنْب؛ شهادة الواحد كشهادة االثنْب، فبل تعارض بينهما، كتشبيو الرائي ابلراكم أمثل من تشبيو الرائي ابلشاىد،

الشَباط العدد ُب الشهادة.
انعقد اإلٝباع على كجوب الفطر كاإلمساؾ عن األكل بقوؿ كاحد )ا٤بؤذًٌف(، فوجب أٍف يكوف األمر كذلك ُب  *

.  دخوؿ الشهر كخركجو، فكبلٮبا عبلمة على زماف الفطر كالصـو
  حديث الرباء ( :أيٌها الناس:  فقاؿ عمر: ،كنت عند عمر، فأاته راكب فزعم أنَّو رأل ىبلؿ شواؿ كحدهقاؿ

 ]بز/ قط/ ىق/سنن/ كىو مرسل[.أىٍفًطركا( 
 .ما داـ أفَّ الصياـ جاز برؤية شاىد كاحد، فيجوز الفطر برؤية شاىد كاحد 

، فيعترب دخوؿ الشهر بشهادة كاحد، كال يعترب خركجو إال بشهادة اثنْب، الراجح ىذا األحوط للعبادة  القوؿ األكؿ: )شهادة اثنْب(، كىذا من ابب االحتياط لشهر الصـو

ذترة اطتالؼ
من شهد عند القاضي كحده برؤية ىبلؿ شواؿ دل 

ا( يومن َّتقبل شهادتو كأكملت عدة رمضاف )
من شهد عند القاضي كحده برؤية ىبلؿ شواؿ قبلت شهادتو كيعلن العيد من الغد 

مراجع اظتسألة
(، كاجملموع ُِ/ْكهناية ا٤بطلب )(، ِّٖ/ِكمواىب ا١بليل ) (،ِٕٔ/ُكا٤بدٌكنة )(، ِّٓ/ِ(، كالعناية )َُّ/ُكاالختيار ) (،ِّٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

( ّْٕ/ْ(، كاحمللى )ُُٗ/ُ(، كاإلقناع البن ا٤بنذر )ِٖٔ/ِكشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي ) (،ُٓٔ/ّ)(، كا٤بغِب ُِٖ/ٔ)
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  إذا ر ؤي  اعتالؿ ُب بلد، فهل ت عترب تلك الرؤية لبقية البلداف؟ )اختالؼ مطالع األىل ة( (6مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

أٍف  -٩بن دل ير ا٥ببلؿ-بقية ببلد ا٤بسلمْب  أٝبع العلماء على كجوب صياـ رمضاف برؤية ا٥ببلؿ )على خبلؼ ُب عدد ا٤بخربين عن الرؤية(، فإذا رؤم ا٥ببلؿ ُب بلد كثبت ذلك، فهل يلـز
 يصوموا، أـ لكٌل بلد رؤية؟ كىذه ا٤بسألة تسمى اختبلؼ ا٤بطالع، كا٣ببلؼ فيها على قولْب 

 األقواؿ ونسبتها

إذا ثبتت رؤية ىبلؿ رمضاف ُب بلد، كجب على بقية ببلد 
 ا٤بسلمْب الصـو

أبو حنيفة/ مالك )ركاية ابن القاسم كا٤بصريْب(/ الشافعي 
 )كاشَبط اٙباد ا٤بطالع(/ أٞبد

 على ذلكإذا ثبتت رؤية ىبلؿ رمضاف ُب بلد، )دل( تلـز الرؤية بقية ببلد ا٤بسلمْب، إال أف ٰبملهم اإلماـ 
 مالك )ركاية ا٤بدنيْب(

 ظاىر تعارض ركاية األثر كالنظر سبب اطتالؼ

 األدلة

النَّظر: الببلد إذا دل ٚبتلف مطالعها )خط الطوؿ( كل  *
مل بعضها على بعض؛ ألهنا ُب االختبلؼ، فيجب أٍف  ٰبي

 قياس األفق الواحد.
  ابن عباس حديثƒخ/( : )صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو[ 

 ، فإٍف رآه بلد لـز البلد اآلخر.اا٣بطاب للمسلمْب عمومن  ـ[؛
  ألنَّو ثبت كقت كجوب الصياـ بشهادة الثقات، فوجب

 صومو على ٝبيع ا٤بسلمْب.

، قاؿ: فقدمت الشاـ، فقضيت حاجتها، كاستهل علي أثر كريب: )أفَّ أـ الفضل بنت ا٢بارث بعثتو إذل معاكية ابلشاـ *
، ٍب ƒ عبد هللا بن عباس، ٍب قدمت ا٤بدينة ُب آخر الشهر، فسألِب "ا١بمعة"رمضاف كأان ابلشاـ، فرأيت ا٥ببلؿ ليلة 

فقلت: رأيناه ليلة ا١بمعة، فقاؿ: أنت رأيتو؟ فقلت: نعم، كرآه الناس، كصاموا  ،ذكر ا٥ببلؿ فقاؿ: مٌب رأيتم ا٥ببلؿ؟
ىذا يدؿ على أف لكل  ]ـ[،( ، فبل نزاؿ نصـو حٌب نكمل ثبلثْب، أك نراه"السبت"كصاـ معاكية، فقاؿ: لكنا رأيناه ليلة 

 بلد رؤيتو.
 :لػػػدخوؿ الشػػػهر ال  امػػػن دل يػػػر ا٥بػػػبلؿ دل يعتػػػرب شػػػاىدن  [،ُٖٓ]البقػػػرة: ژ ہ ہ ہ ہ ۀژ  قولػػػو تعػػػاذل

 .احقيقةن كال حكمن 
  ابن عباس حديثƒمْب، فبل يلـز بلدا رؤية بلد آخركا٣بطاب ألفراد ا٤بسل ـ[، ]خ/( : )صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو 
  بْب ببلد ا٤بسلمْب، فإذا طلع القمر ُب ا٤بشرؽ فبل يلـز أىل ا٤بغرب أٍف ٲبسكوا عن الطعاـ كالشراب، التوقيت ٱبتلف

 ككذا عند الغركب، فكذلك ٱبتلفوف ُب كقت دخوؿ الشهر.

مع تطٌور كسائل االتصاالت، فإذا ريؤم  ابينهم، كىذا من مقاصد الشريعة، خصوصن القوؿ األكؿ: )ٯبب برؤية بلد صياـ بقية البلداف(، كىذا أقرب الٙباد ا٤بسلمْب كتوحيد الكلمة كعدـ التفرؽ  الراجح
 ا٥ببلؿ ُب أم مكاف انتقل ا٣برب إذل ٝبيع البلداف ُب كقت قصّب 

 ذترة اطتالؼ
إذا ثبتت رؤية ىبلؿ شهر رمضاف ُب السعودية، كجب على 
أىل الشاـ كمصر كليبيا كغّبىم أٍف يصوموا، كإف دل يركه كال 

 ٯبوز ٥بم الفطر، كإذا أفطركا قضوا ذلك اليـو
 كدل يلزمهم الصياـ كلو غٌم عليهم -مثبلن -إذا ثبتت رؤية ىبلؿ شهر رمضاف ُب السعودية، كدل يثبت ذلك ُب مصر 

 مراجع اظتسألة
(، ْٖٕ/ّ(، كالبياف )َْٗ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ٕٗ(، كالقوانْب الفقهية )صّّْ/ُالرب ) (، كالكاُب البن عبدَِٗ/ِ(، كالبحر الرائق )ُِٗ/ُ(، كاالختيار )ّٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِّٕ/ّ(، كاإلنصاؼ )َُٕ/ّكا٤بغِب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أو ؿ زماف اإلمساؾ ُب رمضاف(7مسألة )
كاختلفوا ُب أٌكؿ زماف اإلمساؾ عن األكل كالشرب ُب رمضاف، كا٣ببلؼ على  [،ُٕٖ]البقرة: ژڌ ڍ ڍ ڇ  ڇژ   :اتفقوا على أفَّ آخر زماف اإلمساؾ عند غيبوبة الشمس، لقولو تعاذل حترير ػتل اطتالؼ

 قولْب
الفجر الثاين ا٤بستطّب األبيض )الفجر الصادؽ(يبدأ اإلمساؾ عند طلوع األقواؿ ونسبتها

 ٝبهور العلماء
يبدأ اإلمساؾ من طلوع الفجر األٞبر الذم يكوف بعد األبيض

 )أىل اليمامة( / ابن مسعود حذيفة 
ظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب كقت اإلمساؾ/ اشَباؾ اسم الفجر، فهو يطلق على األبيض كاألٞبرسبب اطتالؼ

األدلة

كم من سحوركم ال يغرنَّ ): قاؿ رسوؿ هللا   ٠برة بن جندبحديث  *
( كحكاه ، حٌب يستطّب ىكذاأذاف ببلؿ، كال بياض األفق ا٤بستطيل ىكذا

 ]ـ[. ايعِب معَبضن ٞباد بيديو، قاؿ: 
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ   :قولو تعاذل *

ظاىره ٛبييز الليل من النهار، كفٌرؽ بينها بػ)ا٣بيط  [،ُٕٖ]البقرة: ژڇ چ
األبيض( كدل يقل األٞبر، كىذا نٌص ُب ذلك أك كالنٌص.

 (، كركاية:الشمس دل تطلع إال أفَّ  ،ىو النهارك   رت مع النيبحَّ تس) قاؿ:  حديث حذيفة *
 ،فأمر بلقحة فحلبت ،فدخلت عليو ،فمررت ٗبنزؿ حذيفة ،تسحرت ٍب انطلقت إذل ا٤بسجد

. قاؿ: فأكلنا ،كبقدر فسخنت ، قاؿ: كأان أريد الصـو ٍب  ،ٍب قاؿ: كل، فقلت: إين أريد الصـو
]حم/ ف/ جو/ طح/ كإسناده حسن[.( فأقيمت الصبلة ،ٍب أتينا ا٤بسجد ،شربنا

 -أم يزجركم-ًهيدنَّكم كلوا كاشربوا، كال يى ): قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا حديث قيس بن سعد عن أبيو  *
.]د/ ت/ طح/ قط/ كصححو األلباين[( ، فكلوا كاشربوا حٌب يعَبض لكم األٞبرالساطع اٍلميصعد

الراجح
فقاؿ عنو ا٢بازمي: أٝبع أىل العلم على ترؾ العمل بظاىره، كقيل: منسوخ   ، أٌما حديث حذيفة  القوؿ األكؿ: )عند طلوع الفجر الثاين ا٤بستطّب األبيض(؛ لظاىر اآلية، كنٌص حديث ٠برة

كذا قاؿ أبو داكد، ك القوؿ الثاين أبنٌو شاذٌ  -رٞبو هللا-ابآلية. أما حديث قيس، فقيل: ا٤براد عليو ) األٞبر( ىو األبيض، كىذا سائغ ُب لغة العرب، كموافق ٤با ُب اآلية، كقد كصف ابن رشد 

 اطتالؼذترة 
لو أكل ا٤بسلم بعد الفجر الثاين )األبيض( كقبل ظهور الفجر )الشفق

 األٞبر(، فصيامو ابطل، كأيٍب كعليو اإلعادة 
لو أكل ا٤بسلم بعد الفجر الثاين )األبيض( كقبل ظهور الفجر )الشفق األٞبر(، فصيامو صحيح 

 كال شيء عليو

مراجع اظتسألة
(، ّْٗ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ُٖ(، كالقوانْب الفقهية )صُّٖ/ُ(، كا١بوىرة النّبة )َُِ/ُ(، كا٥بداية )َْ(، كمراتب اإلٝباع )صّٔٓ/ُ)بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد 

(ِٗٗ/ِ(، ككشاؼ القناع )َُٓ/ّ(، كا٤بغِب )ُٖ/ِ(، كحلية العلماء )ْٕكاإلقناع للماكردم )ص
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أو ؿ زماف اإلمساؾ عند طلوع الفجر(8مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
الشرب؛ ىل ىو أكؿ اتفق ا١بمهور على أفَّ أكؿ زماف اإلمساؾ عن األكل كالشرب ىو طلوع الفجر الثاين )الفجر الصادؽ( كاختلفوا ُب ا٢بٌد احملٌرًـ لؤلكل ك 

 طلوع الفجر حقيقة، أـ عندما يتبْب للناظر ذلك؟، كا٣ببلؼ على قولْب 

األقواؿ ونسبتها
ٯبب اإلمساؾ عند طلوع الفجر نفسو

 مالك
ٯبب اإلمساؾ عندما يتبٌْب الفجر للناظر إليو

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

ىو  ژ ڃ ڃ ژفإف إضافة )التبٌْب( لنا [ ُٕٖ]البقرة: ژڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ : اإلٝباؿ ُب قولو تعاذلسبب اطتالؼ
 الذم أكقع ا٣ببلؼ؛ ألنو قد يتبٌْب نفسو كيتمٌيز كال يتبٌْب لنا 

األدلة

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ  قولو تعاذل: *

 -كلو دل يتبٌْب لنا-القياس يوجب تعلق اإلمساؾ بطلوع الفجر نفسو ،  ژڇ
على الغركب كعلى سائر حدكد األكقات الشرعية، كالزكاؿ كغّبه، فإفَّ  اقياسن 

االعتبار ُب ٝبيعها ُب الشرع كىو ابألمر نفسو ال ابلصبح ا٤بتعٌلق بو.

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ  قولو تعاذل: *

ظاىر اللفظ يوجب تعلق اإلمساؾ ابلعلم بطلوع ، ژڇ چ  چ
، فعلق ا٢بكم ابلطلوع بتبٌينو للناظر. ژ ڃ ڃ ڄژ الفجر؛ ألنو قاؿ: 

 .ألفَّ األصل بقاء الليل، فيجوز األكل كالشرب حٌب يتبٌْب طلوع الفجر

الراجح
كيصعب تبٌْب طلوع الفجر ابلنظر اآلف؛ فإفَّ كثرة إضاءة ا٤بدف ٛبنع ذلك، لذا القوؿ األكؿ: )ٯبب اإلمساؾ عند طلوع الفجر نفسو(، كاألمر ُب سائر ا٢بدكد، بل 

 ضبطت األكقات عن عامة الناس اآلف عن طريق الوسائل كالربامج ا٢بديثة

ذترة اطتالؼ
ُب طلوع الفجر ٍب )دل( يتبْب لو أنو طلع أك ال؟، ٯبب  امن أكل أك شرب شاكن 

 الفجر طلع كدل يره جاز لو األكل حٌب يراه خرب أبفَّ من أي عليو القضاء/ ك 
ُب طلوع الفجر ٍب )دل( يتبْب لو أطلع أـ ال؟،  امن أكل أك شرب شاكن 

الفجر طلع كدل يره كجب  خرب أبفَّ من أي فصيامو صحيح كال قضاء عليو/ ك 
عليو اإلمساؾ

مراجع اظتسألة
كا٢باكم الكبّب  (،ُّٓ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )ِْٗ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ُّٕ/ِ(، كالدر ا٤بختار )َِّ/ُ)(، ك٦بمع األهنر ّٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٖ/ّ(، كا٤ببدع )ّْٕ/ٕ(، كا٤بغِب )َّٔ/ٔ(، كاجملموع )ِّْ/ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حكم اإلمساؾ قبل طلوع الفجر )ُب جزٍء من الليل( (9مسألة )
 كا٣ببلؼ على قولْب اتفق ا١بمهور على مشركعيٌة األكل كالشرب حٌب طلوع الفجر، كاختلفوا ىل ٯبوز أٍف يتَّصل األكل كالشرب بطلوع الفجر أـ ٲبسك قبل ذلك؟، حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 كالشرب حٌب يطلع الفجرٯبوز األكل 

 ٝبهور العلماء

ٯبب اإلمساؾ عن األكل كالشرب قبل طلوع الفجر ُب جزء من الليل 
 )إذا شك ُب طلوع الفجر(
 مالك )قوؿ(/ أٞبد )ركاية(

 ىل من الورع كاالحتياط اإلمساؾ قبل طلوع الفجر؟ )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

ينادم  إفَّ ببلالن )قاؿ:  رسوؿ هللا  أفَّ ): ƒ عبد هللا بن عمرحديث  *
 رجبلن  ابن أـ مكتـو ككاف ، قاؿ:بليل، فكلوا كاشربوا حٌب ينادم ابن أـ مكتـو

كىذا نص ُب ـ[،  ]خ/( أعمى، ال ينادم حٌب يقاؿ لو: أصبحت أصبحت
 ڃ ڄ ڄ ڄژ   :موضع ا٣ببلؼ أك كالنٌص، كىذا ا٤بوافق لقولو تعاذل

 [.ُٕٖ]البقرة: ژڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 .ألفَّ من السنة أتخّب السحور، كال ٰبصل ذلك إال ابتصالو أبذاف الفجر 

لذريعة الوقوع ُب األكل بعد  اىذا من ابب االحتياط للعبادة، كسدن  *
 دخوؿ كقت الفجر، فما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب.

 القوؿ األكؿ: )ٯبوز األكل كالشرب إذل الفجر(؛ لظاىر ا٢بديث كاآلية، كٙبديد زمن للتوقف عن األكل كالشرب قبل الفجر ٙبكم ببل دليل الراجح

 :كقيل ،كجوابن  :قيل ؛من شك ُب طلوع الفجر فأكل فعليو القضاء من شك ُب طلوع الفجر فأكل فبل شيء عليو اطتالؼذترة 
 استحباابن 

 مراجع اظتسألة
(، كمغِب ْٕ(، كاإلقناع )صَّّ/ُ) (، كالفواكو الدكاينّّٔ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )ّّٕ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ٕٕ/ِ(، كبدائع الصنائع )ّٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َِ/ٓ(، كالفركع البن مفلح )ّْٖ/ٕ(، كا٤بغِب )ُُٔ/ِاحملتاج )
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: أسماُ اىصُاًاجلَيح اىثاُّح
: اإلٍغاكاىشمِ اىثاٍّ

)ادلغائو ادلخريف فُها(
عنواف اظتسألةالرقم التسلسلي

ىل يػ ف طر الصائم مبا يرد اصتوؼ )اضتلق واظتعدة( ؽتا ليس مبغذٍ ؟44
ىل ي فطر الصائم مبا يرد اصتوؼ من )غَت( منفذ الطعاـ والشراب؟44
اصتوؼ ومن )غَت( الطعاـ والشراب؟ىل ي فطر الصائم مبا يدخل اصتسم من )غَت( 42
ىل يفسد صياـ من قب ل فأمذى؟43
حكم الق بلة للصائم44
حكم اضت جامة للصائم45
حكم من ذرعو القيء وىو صائم46
حكم من استقاء وىو صائم فقاء47
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 )اضتلق واظتعدة( ؽتا ليس مبغذٍ ؟ىل يػ ف طر الصائم مبا يرد اصتوؼ  (44مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ   :أٝبعوا على كجوب اإلمساؾ عن ا٤بطعـو كا٤بشركب )٩با ىو مغٌذ(، لقولو تعاذل

أك شرب دكاءن، أك كضع قطرة أنف، أك أكل كرقة  كاختلفوا ىل ييفطر إذا دخل جوفو أكل ك شرب ٩با ليس ٗبغٌذ؟؛ كمن بلع حبوابن [، ُٕٖ]البقرة: ژ ڇ چ  چ چ
 ، كا٣ببلؼ على قولْبمثبلن 

 األقواؿ ونسبتها
 من أدخل جوفو )حلقو أك معدتو( ما ليس ٗبغذٌو فقد أفطر

 عامة أىل العلم
 من أدخل جوفو ما ليس بطعاـ كال شراب فبل ييفطر

 ا٢بسن بن صاحل
 ىل ييقاس ا٤بغٌذم على غّب ا٤بغٌذم؟، كذلك أفَّ ا٤بنطوؽ بو ىو ا٤بغٌذم سبب اطتالؼ

 األدلة

ألٌف الصياـ عبادة )غّب( معقولة ا٤بعُب، فا٤بقصود منو إ٭با ىو اإلمساؾ فقط  *
 ٩با يرد ا١بوؼ، فيسول بْب ا٤بغٌذم كغّب ا٤بغٌذم.

  :ىذا عاـ ُب ٙبرًن األكل سواء كاف من ،  ژ ڄ ڄژ  قولو تعاذل
 ا٤بغٌذم أك غّبه، كال فرؽ.

 ألفَّ ا٤بقصود ابلصـو معُب معقوؿ ا٤بعُب، فلم ييلحق ا٤بغٌذم بغّب ا٤بغٌذم. *
   حديث أنس ( :طعاـ، برأيت أاب طلحة أيكل البػىرىد، ُب الصـو كيقوؿ: إنو ليس قاؿ

 ]٦بمع/ بز/ ع/ طح[.( كال شراب

  ظاىر الكتاب كالسنة إ٭با حرَّما األكل كالشرب ا٤بعتاد. ،ژ ڄ ڄژ  :قولو تعاذل 

 الراجح
، كقد أنكر فعلو بعض فهو اجتهاد منو كدل يرفعو للنيٌب  -إف ثبت-  القوؿ األكؿ: )من أدخل جوفو ما ليس ٗبغذ ييفطر(؛ لظاىر الكتاب كالسنة، كما نقل من فعل أيب طلحة

 ألفَّ البػىرىد ٩با يقطع الظمأ -رٞبو هللا-العلماء، كسعيد بن ا٤بسٌيب 

 ذترة اطتالؼ
من ا٤بفطرات: شرب الدخاف، كاستنشاؽ البخور، كا٤بنظار الفمي، كمعطًٌر الفم، كقطرة 

 األنف، كا٤بخدر الطيب عن طريق االستنشاؽ، كبلع الغبار كا٢بصى كالظُّفر ك٫بوىا
الفمي، كمعطًٌر الفم، )ليس( من ا٤بفطرات: شرب الدخاف، كاستنشاؽ البخور، كا٤بنظار 

 كقطرة األنف، كا٤بخدر الطيب عن طريق االستنشاؽ، كبلع الغبار كا٢بصى كالظُّفر ك٫بوىا

 مراجع اظتسألة
(، كالقوانْب الفقهية ّْٓ)ص البن عبد الرب(، كالكاُب ُٓ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )َْ(، كبداية ا٤ببتدم )صّٗ(، كمراتب اإلٝباع )صّٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٕٕ/ُ(، ككشف ا٤بخدرات )َُْ/ٕكا٤بغِب ) (،َّٓ/ّ(، كالبياف )ُْٓ/ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين )َٖ)ص
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ىل ي فطر الصائم مبا يرد اصتوؼ من )غَت( منفذ الطعاـ والشراب؟(44مسألة )

كاختلفوا [،ُٕٖ]البقرة: ژ ڄ ڄژ  أٝبعوا على أٌف ما يرد ا١بوؼ من منفذم الطعاـ كالشراب ٩با ىو مغذٌو أنَّو ييفطر بو الصائم؛ لعمـو قولو تعاذل: حترير ػتل اطتالؼ
فيما يدخل ا١بوؼ منن غّب منفذم الطعاـ كالشراب كا٢بقنة، ىل ىو مفطر؟، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
ما يرد ا١بوؼ من )غّب( منفذ الطعاـ كالشراب ٩با ليس بطعاـ كال 

 شراب يفطر
 األئمة األربعة

شراب )ال( يفطر ما يرد ا١بوؼ من )غّب( منفذ الطعاـ كالشراب ٩با ليس بطعاـ كال
 داكد/ ا٢بسن بن صاحل

ا٤بغٌذم على غّب ا٤بغٌذم؟، كذلك أف ا٤بنطوؽ ىو ا٤بغٌذم ىل يقاسسبب اطتالؼ

األدلة
ألٌف الصياـ عبادة )غّب( معقولة ا٤بعُب، فا٤بقصود منو إ٭با ىو  *

اإلمساؾ فقط عما يرد ا١بوؼ، فيسول بْب ا٤بغٌذم كغّب ا٤بغٌذم.
  .ألنَّو يصل إذل جوؼ الصائم كلو دل يصل حلقو 

ألفَّ ا٤بقصود ابلصـو معُب معقوؿ ا٤بعُب، فلم يلحق ا٤بغٌذم بغّب ا٤بغٌذم. *
  .ألنَّو دل يصل إذل ا٢بلق 
   .ألهنا ليس بطعاـ كال شراب ُب عرؼ الناس، فالكل كالشرب يكوف عن طريق الفم

الصياـ عبادة غّب معقولة ا٤بعُب؛ كألفَّ اإلنساف يستطيع أٍف يستغِب ابإلبر ا٤بغٌذية دكف طعاـ كشراب ألايـ كأسابيعالقوؿ األكؿ: )يفطر(؛ ألفَّ الراجح
ليس من ا٤بفطرات: حيقىن ا٤بغٌذم، حىٍقن الدـ، غسيل الكلىىمن ا٤بفطرات: حيقىن ا٤بغٌذم، حىٍقن الدـ، غسيل الكلىىذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألة
(، ِٗٔ/ُ(، كا٤بدكنة )ُِّ/ُ(، كا٥بداية ُب شرح البداية )َِِ/ِ(، كاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط للشيباين )ّٗ(، كمراتب اإلٝباع )صّٖٓ/ُاجملتهد كهناية ا٤بقتصد )بداية 

(ٗٗٔ/ِالسبيل ا٤برشد )، ك (ُّٖ/ِ(، ككشاؼ القناع )ُُْ/ٕ(، كا٤بغِب )ُْٓ/ُ(، كأسُب ا٤بطالب )ُْٓ/ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين )ِْْ/ِكمواىب ا١بليل )
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ىل ي فطر الصائم مبا يدخل اصتسم من )غَت( اصتوؼ ومن )غَت( الطعاـ والشراب؟(42مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
على أفَّ ما يرد ا١بوؼ من منفذم الطعاـ  كاألئمة األربعةأٝبعوا على أفَّ ما يرد ا١بوؼ من منفذم الطعاـ كالشراب )الفم كاألنف( ٩با ىو مغٌذ أنَّو يفطر، 

ا١بوؼ كىو ٩با )ليس( بطعاـ كال شراب ىل يفطٌر؟، كا٣ببلؼ على قولْب (غّب)فيما يدخل ا١بسم من  كاختلفوا٩با ىو )ليس( ٗبغذٌو ٰبصل بو الفطر.  كالشراب

األقواؿ ونسبتها
ما يرد ا١بسم من )غّب( منفذم الطعاـ كالشراب كىو ليس ٗبغذٌو يفطر

/ أٞبدأبو حنيفة/ مالك/ الشافعي
ما يرد ا١بسم من )غّب( منفذم الطعاـ كالشراب كىو ليس ٗبغذٌو )ال( يفطر

/ ا٢بسن بن صاحلسبلـداكد/ شيخ اإل
ا٤بغٌذم على غّب ا٤بغٌذم، كذلك أفَّ ا٤بنطوؽ إ٭با ىو ا٤بغٌذم ىل يقاسسبب اطتالؼ

األدلة

 ألفَّ الصياـ عبادة )غّب( معقولة ا٤بعُب. *
 .ألفَّ كل ما دخل ا١بسم من العْب كاألذف يصل ا٢بلق

 ألٌف الصياـ معقوؿ ا٤بعُب. *
]جو/ ع/ ىق/ كىو صائم(   رسوؿ هللاقالت: )اكتحل  ~حديث عائشة  *

فإذا صٌح ذلك ُب العْب  طب/ كُب سنده مقاؿ، كضعفو الَبمذم/ كصححو األلباين[،
كىو ليس ٗبنفذ، فيصح ُب غّبىا ٩با ىو ليس ٗبنفذ. 

ا٤بسألة ٕباجة ٤بزيد من البحث من الناحية الطبية ايصل ا١بوؼ، كدل يستخدـ من منفذ الطعاـ كالشراب، كعمومن القوؿ الثاين: )ال يفطر(؛ ألنو ليس ٗبغذٌو كال الراجح

ذترة اطتالؼ
من ا٤بفطرات: قطرة العْب كاألذف، كالكحل، كا٤بنظار الشرجي، كما يدخل 

 عن طريق اإلحليل كالفم كالرحم كفتحة الشرج 
، كالكحل، كا٤بنظار الشرجي، كما يدخل ليس من ا٤بفطرات: قطرة العْب كاألذف

 عن طريق اإلحليل كالفم كالرحم كفتحة الشرج

 (، كاإلقناعِْٓ/ُ) الدردير للشيخ الكبّب (، كالشرحْْ/ُ) كالزايدات (، كالنوادرَِّ/ُ) ا٥بندية (، كالفتاكلٕٔ/ّ) للسرخسي كا٤ببسوط(، ّٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألة
(ِّّ/ِٓكفتاكل شيخ اإلسبلـ )(، ٖٗٔ/ِكالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )(، ّٖ/ّ) ا٤بقنع مًب على الكبّب الشرح(، ك ُِْ/ٕكا٤بغِب )(، ُّٓ/ّ) (، كالبيافٕٓ)ص للماكردم
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ىل يفسد صياـ من قب ل فأمذى؟(43مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 ٲبًذ كدل يينزؿ )ٲبًن( من خرج منو ا٤بذم أك ا٤بٌِب لغّب شهوة فبل شيء عليو فهو أشبو ابالحتبلـ، كمن قٌبل أك ٤بس فأمُب أفطر ببل خبلؼ، كمن قٌبل أك ٤بس كدل

 كا٣ببلؼ على قولْب فبل يفسد صومو ببل خبلؼ، كاختلفوا فيمن قٌبل كأمذل ىل يفسد صومو؟، 

 األقواؿ ونسبتها
ابلقبلة أك الٌلمس )دل( يفطر امن أمذل عامدن 

 أبو حنيفة/ الشافعي 
ابلقبلة أك الٌلمس أفطر امن أمذل عامدن 

مالك/ أٞبد 
ىل ييشبَّو خركج ا٤بذم اب٤بٌِب أـ ابلبوؿ؟سبب اطتالؼ

.ألٌف ا٤بذم خارج بشهوة، كخرج اب٤بباشرة، فهو أشبو اب٤بِبٌ    .ألٌف ا٤بذم ال يوجب الغسل، فهو أشبو ٖبركج البوؿ   األدلة
لصيامو  االقوؿ األكؿ: )من أمذل دل يفطر(، فأحكاـ ا٤بذم ٚبتلف عن أحكاـ ا٤بٌِب، كعلى الصائم أٍف يتجنب ما يسبب خركج ا٤بٌِب حفظن  الراجح

فسد صومو كعليو قضاء ذلك اليـو لل كىو صائم فأمذمن قبَّ  فصيامو صحيح لل كىو صائم فأمذقبَّ من  ذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألة
هناية احملتاج (، ك ِِٕ/ٔ)اجملموع (، ك ُِٓ)صالتفريع (، ك ُٔٗ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ُّٗ/ُ)ا١بوىرة النّبة (، ك ّٖٔ/ِ)احمليط ك (، ّٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َُّ/ّ، كاإلنصاؼ )(ِِٗ/ُ) كاحملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد (،ُْٔ/ٕكا٤بغِب )(، ُّٕ/ّ)
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 حكم الق بلة للصائم (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كقد سبق الكبلـ فيمن قٌبل فخرج منو شيء، كالكبلـ ىنا ُب حكم الفعل،  االزكجة خصوصن ال ينبغي للصائم أٍف ييقٌبل  إٍف دل أيمن على نفسو فساد الصـو

 كىو القيبلة للصائم، كا٣ببلؼ فيها على أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 ٘بوز القبلة للصائم مع أمن فساد الصـو

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 للشاب ك٘بوز للشيختكره القبلة 

 ƒابن عباس 
 بقصد اللذة تكره القبلة للصائم
 مالك

 القبلة توجب الفطر
 قـو

 من ابب تشريع اإلابحة أك ألنَّو أملك الناس إلربو؟ )دل يذكره ابن رشد( ىل ما ثبت من فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

كاف النيب )قالت:  ~حديث عائشة  *
 ككاف يقبًٌل كيباشر كىو صائم ،

ك٫بوه عن أـ  ـ[، ]خ/( أملككم إلربو
 .ƒسلمة كحفصة 

كاف ) قالت: ~حديث عائشة  *
ل كىو صائم، ككاف يقبًٌ   رسوؿ هللا

(، كالشاب ال ٲبلك أملككم إلربو
 إربو ٖببلؼ الشيخ.

   ألٌف القبلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن مقػػػػػػػػػػٌدمات
 كقوع احملذكر.ا١بماع، كال يؤمن 

 ~حديث ميمونة بنت سعد  *
عن  قالت: )سئل رسوؿ هللا 

( ا: أفطرا ٝبيعن القبلة للصائم فقاؿ
 [.]طح/ حم/ جو/ كىو ضعيف

 الراجح
(؛ لثبوت ذلك من فعلو  القوؿ أبٌف  -رٞبو هللا-التشريع، كقد كصف ابن رشد   ، كاألصل ُب فعل النيبالقوؿ األكؿ: )٘بوز القيبلة إٍف أًمن الصائم فساد الصـو

 القيبلة توجب الفطر ابلشذكذ

 من قٌبل كىو صائم فبل شيء عليو ذترة اطتالؼ
إذا قٌبل الشاب كىو صائم فقد 

 دكف الشيخخالف السنة 
إذا قٌبل الشاب أك الشيخ كىو 

 صائم فقد خالف السنة 
من قٌبل كىو صائم فسد صومو 

 كقضى

 مراجع اظتسألة
اإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ (، ك ُٔٗ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك َُٔ/ِ)بدائع الصنائع (، ك ٖٓ/ ّ)ا٤ببسوط للسرخسي ك (، ّٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِِٗ/ُ)احملرر ُب الفقو ك (، ُْٔ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َّٔ/ْكا٤بغِب )(، ٕٗ)صاإلقناع للماكردم (، ك َُٕ/ِ)األـ للشافعي ك  (،ِّٔ/ِ)
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 حكم اضت جامة للصائم (45مسألة )
 األكل كالشرب كا١بماع من ا٤بفطرات، كاختلفوا ىل ا٢ًبجامة للصائم تفطر؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿأٝبعوا على أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ا٢بجامة تفطر الصائم

 أٞبد/ داكد/ األكزاعي/ إسحاؽ
 ا٢بجامة مكركىة للصائم
 مالك/ الشافعي/ الثورم

 ا٢بجامة مباحة للصائم
 أبو حنيفة

 اآلاثر ُب ا٢بجامةظاىر تعارض  سبب اطتالؼ

 األدلة

: قاؿ  كرافع بن خديج  حديث ثوابف  *
]حم/ جو/ د/ ف/ كم/ ىق/ طيا/ ( )أفطر ا٢باجم كاحملجـو
فهذا ا٢بديث مرجَّح على حديث  كصححو غّب كاحد[،

عند كثّب من العلماء؛ ألنَّو يوجب  ƒابن عباس 
ابن ىذا ا٢بديث كجب العمل بو، كحديث ؛ كألفَّ احكمن 

، كىذا اأك منسوخن  اٰبتمل أٍف يكوف انسخن  ƒعباس 
 شٌك ال يوجب العمل، كال يرفع العلم ا٤بوجب لو.

: قاؿ  كرافع بن خديج  حديث ثوابف  *
 (.)أفطر ا٢باجم كاحملجـو

احتجم  : )أفَّ رسوؿ هللا ƒابن عباس حديث  *
ابن فيجمع بْب حديث ثوابف ك  ]خ[،( كىو صائم

ابن ٕبمل النهي على الكراىة، كحديث  ƒعباس 
على أنو رافع للحظر ُب حديث ثوابف  ƒعباس 
. 
 .ألفَّ ا٢بجامة دـ خارج من البدف أشبو الفصد 

تسقط األحاديث للتعارض بينها،  *
كنرجع للرباءة األصلية، إذ دل ييعلم 

 الناسخ من ا٤بنسوخ .

 الراجح
على أفَّ ا٤بعُب: قراب من الفطر،  الداؿ على رفع ا٢بظر عن ا٢بجامة، كٲبكن ٞبل حديث ثوابف  ƒابن عباس القوؿ الثاين: )ا٢بجامة تكره للصائم(؛ ٢بديث 

، فما ابؿ ا٢باجم يفطر أيضن   أصح اأيضن  ƒابن عباس ، ٍب إفَّ حديث اكلو قلنا: إفَّ ا٢بجامة تفطر إلضعافها للمحجـو
 امباحن  افعل أمرن  إف احتجم الصائم فقد كدل يفسد صومو امكركىن  اإف احتجم الصائم فعل أمرن  إف احتجم الصائم فسد صومو كأعاد يومو ذترة اطتالؼ

 كال شيء عليو
 مراجع اظتسألة

(، َُٓ)صالتفريع (، ك ُٖٗ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ّٖٗ/ِ)احمليط الربىاين (، ك َُٕ/ِ)بدائع الصنائع ك (، ّٗ(، كمراتب اإلٝباع )صَْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 (َْ/ّ)الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع ك (، ُْٗ/ٕكا٤بغِب )(، ِِِ/ِ)ركضة الطالبْب (، ك َُٔ/ِ)األـ للشافعي ك 
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 حكم من ذرعو القيء وىو صائم (46مسألة )
 ذرعو )غلبو( القيء ىل يفطر؟، كا٣ببلؼ على قولْبذىب أكثر العلماء إذل أفَّ من استقاء فقاء فقد أفطر، كاختلفوا فيمن  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 من ذرعو القيء )دل( يفطر

 ٝبهور الفقهاء
 من ذرعو القيء أفطر

 ربيعة الرأم
 ما ييتوٌىم من التعارض بْب األحاديث الواردة ُب ىذه ا٤بسألة سبب اطتالؼ

 األدلة

صائم، من ذرعو القيء كىو ): قاؿ   أيب ىريرة * حديث
]ت/ د/ حم/ دا/  (فليس عليو قضاء، كمن استقاء فعليو القضاء

جو/ من/ طح/ قط/ كم/ ىق/ كضعفو البخارم كأٞبد/ كصححو 
كحديث  ٯبمع بْب حديث أيب ىريرة  الَبمذم كا٢باكم كاأللباين[،

رن  اجململ؛ فيكوف حديث أيب ىريرة  أيب الدرداء  لو،  امفسًٌ
ر، فيفٌرؽ بْب القيء كاالستيقاء.  كالواجب ٞبل اجململ على ا٤بفسًٌ

فلقيت  -أفتوضٌ  كُب ركاية:- قاء فأفطر رسوؿ هللا  أفَّ ):  أيب الدرداء* حديث 
]ت/ ( ثوابف ُب مسجد دمشق، فذكرت ذلك لو، فقاؿ: صدؽ، أان صببت لو كضوءه

فظاىر ا٢بديث يفطر من قاء سواءه ذرعو  حم/ دا/ طح/ من/ كم/ ىق/ كىو صحيح[،
 القيء أك دل يذرعو.

ر ٢بديث أيب الدرداء  ٕبديث أيب ىريرة  القوؿ األكؿ: )دل يفطر(؛ عمبلن  الراجح  ، كا١بمع بْب ا٢بديثٍْب أكذل من إعماؿ أحدٮبا ا٤بفسًٌ
 ٢برمة رمضاف كعليو قضاء ذلك اليـو وأكملفسد صيامو ك من غلبو القيء  من غلبو القيء أكمل صيامو كال قضاء عليو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
ا٤بدكنة الكربل (، ك َْ)صبداية ا٤ببتدم (، ك ٔٓ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي ك (، ّٔ( حديث رقم )ِّٓ/ُ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ُْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّّٓ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك َٓ)ص٨بتصر ا٣برقي (، ك ٕٓ)صاإلقناع للماكردم (، ك َُُ/ِ)األـ للشافعي (، ك َٔ)صلقّبكاين البن أيب زيد االرسالة (، ك ََِ/ُ)
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حكم من استقاء وىو صائم فقاء(47مسألة )
فيمن استقاء كىو صائم فقاء ىل يفطر؟، كا٣ببلؼ على قولْبذىب ٝبهور الفقهاء إذل أفَّ من ذرعو القيء )دل( يفطر، كاختلفوا  حترير ػتل اطتالؼ

األقواؿ ونسبتها
من استقاء فقاء فقد أفطر

 ٝبهور الفقهاء
من استقاء فقاء )دل( يفطر

 طاككس
ما يتوٌىم من التعارض بْب األحاديث الواردة ُب ىذه ا٤بسألةسبب اطتالؼ

األدلة

]ت/ ( القيء كىو صائم، فليس عليو قضاء، كمن استقاء فعليو القضاءمن ذرعو ): قاؿ   أيب ىريرة حديث *
 كا٢بديث نٌص ُب ا٤بسألة.د/ حم/ دا/ جو/ طح/ قط/ كضعفو البخارم كأٞبد/ كصححو الَبمذم كا٢باكم كاأللباين[، 

فيو دليل ]ت/ حم/ دا/ طح/ من/ كم/ ىق/ كىو صحيح[، ، (قاء فأفطر رسوؿ هللا  أفٌ ):  أيب الدرداءحديث  *
.على فطر من قاء، كعليو ٰبمل حديث أيب ىريرة

)دل( يصح حديث ُب فطر من  *
استقاء، سواء ذرعو القيء أـ قاء 

.امتعٌمدن 

، كىو نٌص ُب ٧بٌل ا٣ببلؼالقوؿ األكؿ: )يفطر من استقاء(؛ ٢بديث أيب ىريرة الراجح

من تعٌمد القيء )دل( يفسد صومو من تعٌمد القيء فسد صومو كعليو القضاءذترة اطتالؼ
 كال شيء عليو

مراجع اظتسألة
األـ (، ك َٔ)ص لقّبكاينالبن أيب زيد االرسالة (، ك ََِ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك َْ)صبداية ا٤ببتدم (، ك ٔٓ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي ك (، ُْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّّٓ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك َٓ)ص٨بتصر ا٣برقي (، ك ٕٓ)صاإلقناع للماكردم (، ك َُُ/ِ)للشافعي 
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اجلَيح اىثاُّح: أسماُ اىصُاً
حِ اىثاىثاىشم

ّ
: اىُْ
)ادلغائو ادلخريف فُها(

عنواف اظتسألةالرقم التسلسلي
ىل النية شرط ُب صحة الصـو )صـو رمضاف(؟48
النية اجملزية ُب الصـو49
وقت النية للصـو24
؟ ىل الطهارة من اصتنابة شرط24 ُب صحة الصـو
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 ىل النية شرط ُب صحة الصـو )صـو رمضاف( (48مسألة )

كدل  ـ[، ]خ/( )إ٭با األعماؿ ابلنيات كقوؿ النيب  [،ٓ]البينة: ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ : اتفقوا على اشَباط النية ُب العبادات؛ لقولو تعاذل حترير ػتل اطتالؼ
 يشَبط أحد النية لصحة صـو التطوع، كاختلفوا ىل تبييت النٌية شرط ُب صحة صـو رمضاف؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 النية شرط ُب صحة الصـو

 ٝبهور العلماء
 )ال( ٰبتاج رمضاف إذل نٌية إال للمريض كا٤بسافر

 زفر )حنفي(
؛  سبب اطتالؼ  ىل ىو عبادة معقولة ا٤بعُب أك غّب معقولة ا٤بعُب؟االحتماؿ ا٤بتطرؽ إذل الصـو

 األدلة

: )إ٭با األعماؿ ألفَّ الصياـ غّب معقوؿ ا٤بعُب، فتجب فيو النية؛ لقولو  *
 ـ[. ]خ/( ابلنيات

   قاؿ النيب  ~حديث حفصة من دل يبٌيت الصياـ من الليل فبل( :
]تخ/ طأ/ حم/ دا/ د/ ت/ جو/ طح/ قط/ ىق/ كُب سنده ( صياـ لو

  اضطراب/ كصححو األلباين لطرقو[.

 ألٌف الصياـ معقوؿ ا٤بعُب، فيحصل ا٤بعُب إذا صاـ كإف )دل( ينو. *
ألنو ال ٯبوز الفطر فيو ؛ اشرعيِّ  األٌف أم صـو يكوف ُب رمضاف ينقلب صومن  *

 ، كالوقت ال يتسع لغّب الصياـ.أصبلن 

 الراجح
(، فالنية شرط ُب العبادات كلها، كقد قاؿ ابن رشد  : إنٌو شاذ، كقاؿ: )لكن -رٞبو هللا-عن قوؿ زفر  -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )النية شرط ُب صحة الصـو

 ٚبصيص زفر رمضاف بذلك من بْب أنواع الصـو فيضعف(

 ذترة اطتالؼ

كدل يكن أكل أك شرب،  -مثبلن -من دل يعلم بدخوؿ رمضاف حٌب الظهر 
من دل ينًو صياـ رمضاف حٌب غركب بل نفل/ ك  افبل يقع منو الصياـ فرضن 

 الشمس كدل يفطر دل ٯبزئو صياـ ذلك اليـو

كدل يكن أكل أك شرب، يقع  -مثبلن -من دل يعلم بدخوؿ رمضاف حٌب الظهر 
من دل / ك فيقع منو نفبلن  اأك مسافرن  االفرض إال أٍف يكوف مريضن منو الصياـ عن 

 ينًو صياـ رمضاف حٌب غركب الشمس كدل يفطر أجزأه صياـ ذلك اليـو

 مراجع اظتسألة
اجملموع (، ك ٕٗ)صالقوانْب الفقهية (، ك ِْٖ/ُ)عقد ا١بواىر الثمينة (، ك ّْٕ/ُ)ٙبفة الفقهاء (، ك ٖٔ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي ك (، ّْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َّٓ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك ُٕٓ)صا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك َُ/ّ)أسُب ا٤بطالب (، ك ََِ/ٔ)
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 النية اجملزية ُب الصـو (49مسألة )
، كاختلفوا ُب تعيْب النية اجملزئة فيو، كا٣ببلؼ على قولْب -لزفر- ااتفق ٝبهور العلماء خبلفن  ػتل اطتالؼحترير   أفَّ النٌية شرط ُب صٌحة الصـو

 األقواؿ ونسبتها
 ال بٌد ُب النٌية من تعيْب صـو رمضاف

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 يكفي ُب النٌية اعتقاد مطلق الصـو

 أبو حنيفة

 اطتالؼسبب 
،  ىل الكاُب ُب تعيْب النٌية ُب (، أكالصـو ؟، كذلك أفَّ ًكبل األمرين موجود ُب الشرع/ )صـو رمضاف( تعيْب شخصها ىو تعيْب جنس العبادة )الصـو

 ؟اآخر ىل ينقلب فرضن  ااختبلفهم فيمن نول ُب أايـ رمضاف صومن 

 األدلة

ال بٌد ُب الصياـ من تعيْب شخص العبادة، كالصبلة، فيعْب عند الصبلة  *
 للظهر صبلة الظهر، كللعصر صبلة العصر.

 يلحق الصياـ ابلعبادة الٍب ال تنقلب من حاؿ إذل حاؿ، كصبلة العصر *
 ٤بن دل يصلها كتذكرىا كىو ُب الصبلة. اال تنقلب ظهرن  -مثبلن -
   عمـو قولو ـ[. ]خ/( كإ٭با لكل امرئ ما نول ابلنيات: )إ٭با األعماؿ 
  .صـو رمضاف قربة مضافة إذل كقتها، فيجب تعيْب النٌية 

يكفي ُب الصـو تعيْب جنس العبادة، كالوضوء يكفي فيو نية رفع ا٢بدث،  *
 كال ينوم بو صبلة معٌينة.

-حج إذا فيلحق الصياـ ابلعبادة الٍب تنقلب من حاؿ إذل حاؿ، كا٢بٌج،  *
 .انقلب حجو إذل حج الفريضة اابتداءن تطوعن  -من كجب عليو ا٢بج

  ب تعيْب النٌية لو، كطواؼ ألف صـو رمضاف فرض مستحق ُب زمنو، فبل ٯب
 الزايرة.

 ية: )األمور ٗبقاصدىا(القوؿ األكؿ: )تعيْب نٌية صـو رمضاف(؛ لداللة ا٢بديث على ذلك، كحٌب تتمٌيز ىذه العبادة عن عبادة النافلة، كىو يوافق القاعدة الفقه الراجح

 و من رمضاف كقع عن رمضافة النفل ٍب تبْب أنَّ من صاـ يـو الشك بنيَّ  يقع عن رمضاف (دل)و من رمضاف ة النفل ٍب تبْب أنَّ من صاـ يـو الشك بنيَّ  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
ا٢باكم (، ك ٕٗ)صالقوانْب الفقهية (، ك ِْٖ/ُ)عقد ا١بواىر الثمينة (، ك ِ/ُ)فتح ابب العناية بشرح النقاية (، ك ُّّ/ُ)تبيْب ا٢بقائق ك (، ّْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٖ/ُ)الفركع (، ك ُٕٓ)صا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك ٔ/ْ)هناية ا٤بطلب (، ك َِْ/ّ)الكبّب 
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وقت النية للصـو (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
األئمة األربعة إذل اشَباط النية لصحة صـو رمضاف، كاختلفوا مٌب ينوم من أراد الصياـ، سواء الصياـ الواجب أك النافلة؟، اتفقوا على اشَباط النية ُب العبادات، كذىب 

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
ٯبب أٍف ينوم قبل الفجر للفريضة 

 كالنافلة
 مالك

ٯبب أٍف ينوم قبل الفجر للفريضة، كٯبزئ بعد الفجر 
 للنافلة

 الشافعي/ أٞبد

ٯبب أٍف ينوم قبل الفجر للصياـ الواجب ُب الذٌمة، كٯبزئ أٍف 
 ينوم بعد الفجر للفريضة كالنافلة كالنذر ألايـ ٧بدكدة

 أبو حنيفة
ظاىر تعارض اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة سبب اطتالؼ

األدلة

:قاؿ النيب  ~حديث حفصة  *
)من دل يبٌيت الصياـ من الليل فبل صياـ 

]تخ/ طأ/ حم/ دا/ د/ ت/ جو/ طح/ ( لو
قط/ ىق/ كُب سنده اضطراب/ كصححو 

كىذا ا٢بديث عاـ ُب  األلباين لطرقو[،
صـو الفرض كالنافلة فّبٌجح على غّبه 

من األحاديث.

 قاؿ رل رسوؿ هللا )قالت:  ~عن عائشة حديث  *
قالت: فقلت: اي  ،اي عائشة، ىل عندكم شيء؟ :ذات يـو

 ]ـ[.( قاؿ: فإين صائم ،رسوؿ هللا، ما عندان شيء
٠بعت رسوؿ ) أنو قاؿ على ا٤بنرب: معاكية حديث  *

اليـو ىذا يـو عاشوراء، كدل يكتب هللا علينا  :يقوؿ هللا 
( فليفطر شاءفليصم، كمن  شاء، كأان صائم، فمن صيامو

فيجمع بْب األحاديث ٕبمل حديث عائشة  ـ[، ]خ/
على   ~ على النفل، كحديث حفصة ƒكمعاكية 
الفرض. 

 كٞبلوٮبا على الفرض كالنفل. ƒحديث عائشة كمعاكية  *
يفرؽ بْب الواجب ا٤بعْب كالواجب ُب الذٌمة؛ ألف الواجب  *

ا٤بعٌْب لو كقت ٨بصوص يقـو مقاـ النية ُب التعيْب، كالذم ُب 
 الذٌمة ليس لو كقت ٨بصوص فوجب التعيْب ابلنٌية.

 سلمة بن األكوع  حديث  :أمر النيب )قاؿ  من  رجبلن
كاف أكل فليصم بقية يومو،   منٍ  : أفَّ - ف ُب الناسأف أذٌ -أسلم

ككاف  ـ[، ]خ/( اليـو يـو عاشوراء كمن دل يكن أكل فليصم، فإفَّ 
.اصياـ عاشوراء كاجبن 

كاضح الداللة ُب صحة صـو ( ىل عندكم شيء؟): القوؿ الثاين: )التفريق بْب صـو الفريضة كالنفل(، فا١بمع بْب األدلة كإعما٥با أكذل من العمل ببعضها، كا١بمع ٩بكن، فقولو الراجح
 بصيامو لبلستحباب ( فعلم أفَّ أمره كدل يكتب علينا صيامو: )النفل اببتداء النٌية من النهار، أما استدالؿ ا٢بنفية بصياـ عاشوراء كأنو فرض فبل يصٌح؛ لقوؿ معاكية 

ذترة اطتالؼ
من نول صياـ رمضاف أك صياـ نفل أك 

 يصح منو (دل)صياـ نذر بعد الفجر 
كمن نول صياـ  ،من نول صياـ نفل بعد الفجر صح منو

 يصح منو (دل)رمضاف أك نذر بعد الفجر 
كمن  ،من نول صياـ رمضاف أك صياـ نفل بعد الفجر صح منو

 يصح منو (دل)نول صياـ نذر بعد الفجر 

مراجع اظتسألة
األـ للشافعي (، ك َُِ)صالكاُب البن عبد الرب (، ك ُْْ)صالتفريع (، ك ُُٔ/ُ)ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (، ك ُّٔ/ُ)ا١بوىرة النّبة ك (، ْْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

(ِّ)صا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع (، ك َّٓ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك ُِٓ/ٖ)٨بتصر ا٤بزين (، ك َُْ/ِ)
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؟ (24مسألة )  ىل الطهارة من اصتنابة شرط ُب صحة الصـو
حترير ػتل 

 اطتالؼ
؛ من أصبح ُب رمضاف اتفقوا على أفَّ الطهارة من ا١بنابة شرط ُب صحة الصبلة، كاتفقوا على أٌف من أصابو االحتبلـ كىو صائم ال يفسد صومو، كاختلفوا ُب صح ة صـو

 كطهرت كدل تغتسل، حٌب طلع الفجر، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ  ا، أك أجنب من الليل كدل يغتسل، أك كانت ا٤برأة حائضن اجنبن 

 األقواؿ ونسبتها
 ُب صحة الصـو اليست الطهارة من ا١بنابة شرطن 
 ٝبهور الفقهاء

حٌب طلع  اإذا تعٌمد أٍف يبقى جنبن 
 الفجر فسد صومو

 النخعي/ طاككس/ عركة بن الزبّب 

إذا طهرت ا٢بائض قبل الفجر كأخرت 
 طلع الفجر فسد صومهاالغسل حٌب 

 ابن ا٤باجشوف )مالكي(
 ـ[ ]خ/قالو كرب الكعبة(  ُب رمضاف أفطر، ما أان قلتو، دمحم  اأنو كاف يقوؿ: )من أصبح جنبن  ما ركم عن أيب ىريرة  سبب اطتالؼ

 األدلة

غّب -من ٝباع  اليصبح جنبن  كاف رسوؿ هللا : )ƒعائشة كأـ سلمة حديث  *
 ـ[. ]خ/( ُب رمضاف، ٍب يصـو -احتبلـ

* .  اإلٝباع على أفَّ االحتبلـ ابلنهار ال يفسد الصـو
 ڦ ڤ ڤ ڤ...  پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ : قولو تعاذل 

 ژڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ
 فمن الـز إابحة ا٤بباشرة ٝبيع الليل أف يطلع الفجر كىو جنب. [،ُٕٖ]البقر:

أنو كاف  حديث أيب ىريرة  *
ُب رمضاف  ايقوؿ: )من أصبح جنبن 

كىذا عاـ،  ـ[، ]خ/( أفطر...
فيحمل ىذا ا٢بديث على ا٤بتعمد؛ 

ال  -كىو غّب متعٌمد-ألف احملتلم 
 يفسد صومو.

   ،ألهنا صامت بعض اليـو غّب طاىرة
كخالف االحتبلـ ألنو ال يبطل الصياـ، 

 كا٢بيضة تبطلو.

(؛ لصريح داللة حديث عائشة كأـ سلمة  االقوؿ األكؿ: )الطهارة ليست شرطن  الراجح فقاؿ عنو ا٢بازمي: إنو منسوخ، كأف ىذا كاف أٌكؿ ما شيرع الصـو عندما كاف  أما حديث أيب ىريرة  ƒللصـو
 عن القوؿ الثاين كالثالث: )أقاكيل ىؤالء شاذة مردكدة ابلسنن ا٤بشهورة الثابتة( -رٞبو هللا-، كقد قاؿ ابن رشد على الصائم بعد العشاء ااألكل كا١بماع ٧برمن 

 جنب ٍب اغتسل فصيامو صحيحمن أذَّف عليو الفجر كىو  ذترة اطتالؼ
من أذَّف عليو الفجر كىو جنب كدل 

فسد صومو، كعليو  ايغتسل متعمدن 
 القضاء كاالٍب

من أذَّف عليها الفجر كىي حائض 
متعمدة، دل يصح منها صياـ، كأتٍب 

 كتقضي اليـو 

 مراجع اظتسألة
كفاية الطالب ك  (،ْٓٓ/ُ(، )ّّٗ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، ُْْ/ِ)الدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين (، ك ِّْ)صمراقي الفبلح شرح نور اإليضاح (، ك ْٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِْٖ/ُ) يعلى ٨بتصر ا٣برق يشرح الزركش(، ك َّٓ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك ُْْ/ّ)ا٢باكم الكبّب (، ك ُِٓ/ٖ)٨بتصر ا٤بزين (، ك ٕٔٓ/ُ)الرابين 



: اىفطش وأحناٍهاىقغٌ )اىثاٍّ(
)ادلغائو ادلخريف فُها(

عنواف اظتسألةالرقم التسلسلي
ىل جيزئو صومو عن الفرض؟إذا صاـ اظتريض واظتسافر ُب رمضاف 22
ما األفضل للمسافر واظتريض؛ الصـو أو الفطر؟23
نوع الس فر الذي ي بيح الفطر ُب رمضاف24
اظترض الذي ي بيح الفطر ُب رمضاف25
مىت يشرع للمسافر الفطر؟26
سك اظتسافر اظتفطر عن الطعاـ إذا وصل بلده قبل اظتغرب؟27 ىل مي 
؟ اللصائم ُب رمضاف أف يػ ن شئ سفرً ىل جيوز 28 ٍب )ال( يصـو
ىل جيب قضاء صـو رمضاف على اجملنوف؟29
؟34 ىل اإلغماء مفسد للصـو
؟اىل يقضي اظتسافر واظتريض ما عليهما من صياـ رمضاف متتابعً 34
ما جيب على من أخ ر قضاء رمضاف حىت دخل رمضاف آخر32
؟ما جيب على من مات وعليو 33 صـو
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اضتامل واظترضع إذا أفطرات ماذا جيب عليهما؟34
الشيخ الكبَت والعجوز اللذاف ال يقدراف على الصـو إذا أفطرا ماذا جيب عليهما؟35
الواجب على من أفطر جبماع متعم د ُب هنار رمضاف36
ُب رمضاف؟ اىل جتب الكفارة ابإلفطار ابألكل والشرب متعمدً 37
لصومو امن جامع ُب هنار رمضاف انسيً  الواجب على38
الواجب على اظترأة اظتطاوعة لزوجها على اصتماع ُب هنار رمضاف39
ىل كف ارة اصتماع ُب رمضاف على التخيَت أو على الًتتيب؟44
مقدار اإلطعاـ ُب كفارة اصتماع ُب رمضاف44
اصتماع؟ُب رمضاف بتكرر  -اظتتعم د-ىل تتكرر كف ارة اجملامع 42
وقت الوجوب؟ ا، إذا أيسر وقد كاف معسرً اىل جيب اإلطعاـ على اجملامع ُب رمضاف عمدً 43
الواجب على من أفطر بسبب ؼتتل ف فيو44
مبا يوجب )الكفارة( ٍب طرأ عليو سبب ي بيح لو الفطر، فهل عليو كفارة؟ احكم من أفطر ُب رمضاف عامدً 45
ُب )قضاء( رمضاف احكم من أفطر عامدً 46
حكم الرفث واطتنا ابللساف للصائم47
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 إذا صاـ اظتريض واظتسافر ُب رمضاف، ىل جيزئو صومو عن الفرض؟ (22مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ا٤بريض كا٤بسافر ا٤بشٌقة فصاما اتفقوا على أفَّ ا٤بريض كا٤بسافر )على خبلؼ ُب نوع السفر( كا٢بامل كا٤برضع كالشيخ الكبّب كلهم يَبخصوف ابلفطر، كاختلفوا لو ٙبٌمل 

 رمضاف ىل ٯبزئهما عن صياـ الفرض؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 صياـ الفرضصياـ ا٤بريض كا٤بسافر ٯبزئو عن 

 ٝبهور العلماء
 صياـ ا٤بريض كا٤بسافر )ال( ٯبزئو عن صياـ الفرض

 أىل الظاىر
مل قولو تعاذل سبب اطتالؼ  على ا٢بقيقة أـ اجملاز؟ [ُْٖ]البقرة: ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژ : ىل ٰبي

 األدلة

 ،ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژ : قولو تعاذل *
 اٙبمل اآلية على اجملاز كتقٌدر فيها كلمة )فأفطر(، فيكوف ا٤بعُب: من كاف مريضن 

 كأفطر فعٌدة من أايـ أخر. اأك مسافرن 
فلم ييعب الصائم على  كنا نسافر مع النيب ) قاؿ: حديث أنس  *

يسافركف  ككاف أصحاب رسوؿ هللا  ]متفق[،( ا٤بفطر، كال ا٤بفطر على الصائم
 فيصـو بعضهم كيفطر بعضهم.

   حديث ٞبزة األسلمي  قاؿ للنيبإٍف : )أأصـو ُب السفر؟، قاؿ :
 ]متفق[.شئت فصم، كإف شئت فأفطر( 

ٙبمل  ،ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژ : قولو تعاذل *
 اآلية على ا٢بقيقة، ففرض ا٤بسافر عٌدة من أايـ أخر.

عاـ الفتح ُب شهر رمضاف،  خرج رسوؿ هللا )قاؿ:  ƒابن عباس * حديث 
وا أيخذكف كانك قاؿ الزىرم:  (،فصاـ حٌب بلغ الكديد، ٍب أفطر فأفطر الناس

فهذا يدؿ على نسخ الصـو  ]متفق[،( رسوؿ هللا  ابألحدث فاألحدث من أمر
 ُب السفر.

   قاؿ  €حديث جابر كغّبه ـ[. ]خ/( الرب الصياـ ُب السفر: )ليس من 

: )ا٢بجة على أىل الظاىر إٝباعهم -رٞبو هللا-بْب اآلية كا٢بديث، قاؿ أبو عمر بن عبد الرٌب  اكٯبزئ عن الفرض(؛ ٝبعن  ٯبوز الصـو كالفطر للمريض كا٤بسافرالقوؿ األكؿ: ) الراجح
 ا٤بريض إذا صاـ أجزأه صومو(على أفَّ 

 عن الفرض أجزأه صيامو اأك مريضن  امن صاـ ُب رمضاف حاؿ كونو مسافرن  ذترة اطتالؼ
بفعلو  اٯبزئو صيامو ككاف عاصين  (دل) اأك مريضن  امن صاـ ُب رمضاف حاؿ كونو مسافرن 

 كعليو قضاء ذلك اليـو

 مراجع اظتسألة
٨بتصر ا٤بزين (، ك ِٖ)صالقوانْب الفقهية (، ك ُُِ)الكاُب البن عبد الرب (، ك ُِٖ/ِ)البحر الرائق (، ك ٓٗ/ ِ)بدائع الصنائع ك  (،ْٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 (ُٔٓ)صا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك ُٓ)ص٨بتصر ا٣برقي (، ك ٕٕ)صاإلقناع للماكردم (، ك ُّٓ/ٖ)
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األفضل للمسافر واظتريض؛ الصـو أو الفطر؟ما (23مسألة )
كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿللمريض كا٤بسافر كأنَّو رخصة ٥بم، كاختلفوا ُب أيهما األفضل ٥بما )الصـو أـ الفطر( مع عدـ ا٤بشقة؟،  اتفق األئمة األربعة على مشركعية الفطر حترير ػتل اطتالؼ

الصـو أفضل من الفطر للمريض كا٤بسافراألقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي

الفطر أفضل من الصـو للمريض كا٤بسافر
 أٞبد

الصـو كالفطر على التخيّب للمريض 
كا٤بسافر، كليس أحدٮبا أفضل من 

 فضل األيسرفاأل اآلخر
  ٦باىد/ قتادة/ عمر بن عبدالعزيز

ظاىر معارضة ا٤بفهـو لبعض ا٤بنقوؿ، كظاىر معارضة ا٤بنقوؿ بعضو لبعضسبب اطتالؼ

األدلة

ا٤بعقوؿ: ٯبوز الفطر للصائم ٤بكاف رفع  *
ا٤بشقة، فهو رخصة، كما كاف كذلك فاألفضل 
تركو، ألف الصـو حكم شرعي، كالفطر فعل 
مباح، فيعسر أٍف يكوف ا٤بباح أفضل من 

الواجب.
  أيب الػػػدرداء حػػػديث  :خرجنػػػا )قػػػاؿ

 ُب بعػػػض غزكاتػػػو ُب حػػػرٌو   مػػػع رسػػػوؿ هللا
 شػػػػػػديد، مػػػػػػا فينػػػػػػا صػػػػػػائم إال رسػػػػػػوؿ هللا 

 ]د/ كصػػححو األلبػػاين[،( بػػن ركاحػػة هللاكعبػػد
 ال ٱبتار إال األفضل.  كالرسوؿ

اي رسوؿ هللا، أجد يب قوة على الصياـ ُب )أنو قاؿ:  ٞبزة األسلمي حديث  *
: ىي رخصة من هللا، فمن أخذ هبا، فقاؿ رسوؿ هللا  ،السفر، فهل علي جناح؟

الفطر.  فحٌسن ]ـ[،( يصـو فبل جناح عليو فحسن كمن أحب أفٍ 
 ـ[. ]خ/( : )ليس من الرب الصياـ ُب السفرقاؿ  حديث جابر  *
خرج  رسوؿ هللا  أفَّ ) :الفطر ُب السفر؛ ٢بديث جابر  كاف آخر فعلو   *

دعا  ، فصاـ الناس، ٍبعاـ الفتح إذل مكة ُب رمضاف فصاـ حٌب بلغ كراع الغميم
بعض  بقدح من ماء فرفعو، حٌب نظر الناس إليو، ٍب شرب، فقيل لو بعد ذلك: إفَّ 

 ]ـ[.( الناس قد صاـ، فقاؿ: أكلئك العصاة، أكلئك العصاة
  ابن عباس حديثƒ  قاؿ ب أٍف : )إفَّ هللا ٰبب أٍف تيؤتى رخصو، كما ٰبي

 ]حب/ بزا/ ىق/ طب/ بع/ طح/ ش/ كىو صحيح[.( تيؤتى عزائمو

قالت:  ~ حديث عائشة *
رسوؿ هللا   )سأؿ ٞبزة األسلمي

:  أأصـو ُب السفر؟، فقاؿ: إٍف
شئت فصم، كإٍف شئت فأفطر( 

فدؿ على التخيّب دكف  ]متفق[،
أفضلية.

ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ : مع توفر كسائل السفر ا٤برٰبة، فاهلل تعاذل يقوؿ االفطر أفضل مع ا٤بشقة، كالصـو أفضل إذا دل ٯبد ا٤بشقة، خصوصن  الراجح

عكس ذلك يكوف اليسر للشخص أٍف يصـو مع الناس كأحياانن  فأحياانن  [،ُٖٓ]البقرة:

 من أفطر ُب سفره فقد أتى ابألفضل من صاـ ُب سفره فقد أتى ابألفضل ذترة اطتالؼ
من صياـمن فعل األرفق ُب سفره 

 فقد أتى ابألفضلأك فطر 

اجملموع (، ك ُُِ)صالكاُب البن عبد الرب (، ك ٕٓ/ ُ)التلقْب (، ك ُِْ/ُ) ا٤ببتدم بداية شرح ُب (، كا٥بدايةٔٗ/ِ)بدائع الصنائع (، ك ْٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألة
(ُّٓ)ص (، كمسائل اإلماـ أٞبد بركاية أيب داكدّْٔ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك َّٕ/ِ)ركضة الطالبْب (، ك ُُٕ/ٔ)
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 نوع الس فر الذي ي بيح الفطر ُب رمضاف (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
الرابع: )ُب صبلة صبلة، الباب ىذه ا٤بسألة مبنية على ا٣ببلؼ ُب مقدار ا٤بسافة الٍب ٘بوز فيها الفطر ُب السفر، كقد سبق الكبلـ فيها ُب ا١بملة الثالثة من كتاب ال

 ا٤بسافر(، كقد اتفق العلماء على مشركعية الفطر ُب السفر، كاختلفوا ُب نوع السفر الذم يبيح ذلك، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ييفطر ا٤بسافر ُب السفر الذم تيقصر فيو الصبلة )على خبلؼ ُب مقدار ا٤بسافة الٍب ٯبوز فيها القصر(

 ٝبهور العلماء
 ييفطر ا٤بسافر ُب كٌل سفر ينطلق عليو اسم السفر

 أىل الظاىر
 معارضة ظاىر اللفظ للمعُب ا٤بعقوؿ/ ا٣ببلؼ ُب مسألة مقدار ا٤بسافة الٍب ٘بوز فيها القصر ُب السفر سبب اطتالؼ

 األدلة

ا٤بعُب ا٤بعقوؿ: إجازة الفطر ُب السفر، حملل ا٤بشقة، ك٤با كانت )ا٤بشٌقة( ال توجد ُب كل سفر، كجب  *
 أٍف ٯبوز الفطر ُب السفر الذم فيو مشقة.

 كأهنم ٦بمعوف على ا٢بد ُب السفر، كجب أٍف ييقاس ذلك على ا٢بٌد ُب قصر الصبلة.  ٤با كاف الصحابة  *
   أثر ابن عمر كابن عباسƒ( : كاان ييقصراف الصبلة كيفطراف ُب أربعة بيرد، كىي ستة كعشركف

 ( بيرد.ْفالسفر مقدَّر ٗبقدار ) / طأ/ ىق/ شا/ عب/ ىق/ كصححو النوكم[،ا]خ تعليقن ( افرسخن 
   حديث ابن عمرƒ فالسفر مقدر بثبلثة  ـ[، ]خ/( إال مع ذم ٧بـر -أايـ-: )ال تسافر ا٤برأة ثبلثة

 أايـ.

 چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژ قولو تعاذل:  *

فظاىره إابحة الفطر  [،ُْٖ]البقرة: ژ ڇ ڇ چ چ
 .اُب كل ما يسمى سفرن 

   حديث أنس  قاؿ رسوؿ هللا إفَّ هللا كضع عن( :
]ف/ ىق/ ( الصـو كشطر الصبلة، أك نصف الصبلة ا٤بسافر

فكل من انطلق عليو اسم  كاحد[،طب/ د/ ف/ كحسنو غّب 
 مسافر جاز أٍف ييفطر.

 الراجح
ينطلق عليو اسم السفر ببل ٙبديد للمسافة،  القوؿ الثاين: )يفطر ا٤بسافر ُب كل سفر(؛ بناء على أفَّ الراجح ُب مسألة مقدار ا٤بسافة الٍب ٯبوز فيها القصر ُب السفر، أنو كٌل ما

 مقدار ا٤بسافة الٍب ٯبوز فيها القصر، كا٣ببلؼ ُب ذلك بْب األئمة الثبلثة كا٢بنفيةكييضعًٌف القوؿ األكؿ خبلفهم ُب 

 ذترة اطتالؼ
، كال ا(كم، ال يسمَّى مسافرن ُٓكا٤بسافة بينهما ) -مثبلن -من خرج من مدينة ا٣برب إذل دكلة البحرين 

 للحنفية( ايفطر )عند األئمة الثبلثة خبلفن 
 ادكلة البحرين يعترب مسافرن من خرج من مدينة ا٣برب إذل 

 كيشرع لو الفطر

 مراجع اظتسألة
اإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ (، ك ُٔ)صلقّبكاين البن أيب االرسالة (، ك ِْٗ/ُ)٦بمع األهنر (، ك ُّٗ/ِ)احمليط الربىاين ك  (،َٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُٖ/ّ)الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع (، ك ّْٓ/ْ)ا٤بغِب (، ك ٔٔ)صالتنبيو (، ك ٕٕ)صاإلقناع للماكردم (، ك ِٗٔ/ِ)
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 اظترض الذي ي بيح الفطر ُب رمضاف (25مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كقد اتفقوا على مشركعية الفطر للمريض ككجوب القضاء عليو إذا أفطر، كاختلفوا ُب نوع ا٤برض الذم ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة كا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة السابقة، 

 ييبيح ذلك، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ييفطر ا٤بريض الذم يلحقو من الصـو مشقة كضرر )ا٤برض الغالب(

 ا١بمهور
 ييفطر كل مريض انطلق عليو اسم ا٤برض

 أىل الظاىر
 معارضة ظاىر اللفظ للمعُب ا٤بعقوؿ اطتالؼسبب 

 األدلة

ا٤بعُب ا٤بعقوؿ: إجازة الفطر ُب ا٤برض ألجل ا٤بشقة، ك٤با كانت )ا٤بشقة( ال توجد ُب كل مرض، كجب  *
 أٍف ٯبوز الفطر ُب ا٤برض الذم فيو مشقة.

  .إذا كاف ا٤بسافر ال ييباح لو الفطر ُب كٌل سفر، بل ُب السفر الطويل الذم تلحقو مشٌقة، فكذا ا٤بريض 

  شاىد  ايسّبن  افا٤بريض مرضن  [،ُٖٓ]البقرة: ژہ ہ ہ ہ ۀژ : عمـو قولو تعاذل
 للشهر، كال يشٌق عليو، فيلزمو كالصحيح. 

 ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژ  قولو تعاذل: *

 ژڇ چ چ ڇ چ چ
فظاىره إابحة الفطر ُب كل ما  [،ُْٖ]البقرة:

 .ايسمَّى مرضن 
  ،ألفَّ ا٤بسافر يباح لو الفطر كإٍف دل ٰبتج إليو

 فكذلك ا٤بريض.

 الراجح
ا٤برض ا٤برض الذم تلحقو مشقة(؛ ألٌف التفريق ُب ا٢بكم بْب السفر كا٤برض ظاىر، فالسفر لو ضابط ييعرؼ بو، سواء اب٤بسافة، أك اب٤بٌدة، أما القوؿ األكؿ: )ييفطر 

 فبل ضابط لو، كاألصل: ا٤بنع من الفطر

 ٢برمة رمضاف اكاف منتهكن من أصابو زكاـ أك صداع أك جرح يسّب ك٫بوه فأفطر بسببو  ذترة اطتالؼ
من أصابو زكاـ أك صداع أك جرح يسّب ك٫بوه 

  فأفطر بسببو ال إٍب عليو كىو معذكر

 مراجع اظتسألة
شرح (، ك ُُّ)صا٤بقدمات ا٤بمهدات (، ك ِ/ُ)فتح ابب العناية بشرح النقاية (، ك ُّٗ/ِ)احمليط الربىاين ك  (،َْ(، كمراتب اإلٝباع )صَٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُٗٓ)صالركض ا٤بربع (، ك ِّْ/ُ) يعلى ٨بتصر ا٣برق يشرح الزركش(، ك ِْٗ/ّ)ٙبفة احملتاج (، ك َِٓ)صا٤بنهاج القوًن (، ك ُِٔ/ِ)٨بتصر خليل للخرشي 
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مىت ي شرع للمسافر الفطر؟(26مسألة )
حترير ػتل 

اطتالؼ
الفطر، كذىب عامة أىل العلم أفَّ من دخل عليو رمضاف  اتفقوا على أفَّ ا٤بسافر )على خبلؼ ُب نوع السفر( يَبخص ابلفطر، كدل ٱبتلفوا أفَّ من دخل عليو شهر رمضاف كىو ُب السفر أنو يباح لو

 ، كاختلفوا فيمن سافر ُب هنار رمضاف كىو صائم، ىل يباح لو الفطر ُب يومو الذم سافر فيو؟، كا٣ببلؼ على قولْبكىو مقيم ٍب سافر أثناء الليل أنو يباح لو الفطر صبيحة تلك الليلة

ايفطر ا٤بسافر ُب يومو الذم خرج فيو مسافرن األقواؿ ونسبتها
أٞبد/ ا٢بسن/ الشعيب

ا)ال( يفطر ا٤بسافر ُب يومو الذم خرج فيو مسافرن 
ا١بمهور

معارضة األثر للنظرظاىر سبب اطتالؼ

األدلة

عاـ الفتح ُب شهر رمضاف، فصاـ حٌب بلغ الكديد، ٍب أفطر  خرج رسوؿ هللا )قاؿ:  ƒابن عباس حديث  *
 جواز فطر من سافر أثناء النهار .فدؿ ىذا على ـ[،  ]خ/( فأفطر الناس

خرج عاـ الفتح إذل مكة ُب رمضاف فصاـ  رسوؿ هللا  أفَّ : )الفطر ُب السفر؛ ٢بديث جابر  كاف آخر فعلو  *
 الناس، ٍب دعا بقدح من ماء فرفعو، حٌب نظر الناس إليو، ٍب شرب، فقيل لو بعد ذلك: إفَّ ، فصاـ حٌب بلغ كراع الغميم

 ـ[. ]خ/( بعض الناس قد صاـ، فقاؿ: أكلئك العصاة، أكلئك العصاة
ُب سفينة من الفسطاط ُب رمضاف، فرفع ٍب  - صاحب النيب-كنت مع أيب بصرة الغفارم قاؿ جعفر بن جبّب: ) *

قلت: ألست ترل البيوت،  ،: اقَبب١بعفر قاؿك ه، قاؿ جعفر ُب حديثو: فلم ٯباكز البيوت حٌب دعا ابلسفرة ؤ قرب غدا
ىق/ كصححو األلباين[. ]د/؟( أترغب عن سنة رسوؿ هللا  :قاؿ أبو بصرةف
  حديث دمحم بن كعب :أتيت أنس بن مالك)قاؿ   لت لو راحلتواُب رمضاف كىو يريد سفرن ، كلبس، كقد ريحًٌ

]ت/قط/ ىق/، ٍب ركب( نةقاؿ: سي  ،نة؟فقلت لو: سي  .فدعا بطعاـ فأكل -كقد تقارب غركب الشمس- ثياب السفر
 طب/ بغ/ سنن/ كىو صحيح[.

 .إف ا٤برض كالسفر متساكايف ُب إابحة الفطر، فكما جاز الفطر للمرض، ٯبوز الفطر للسفر

 ژ ڈ ڈ ڎژ : عمـو قولو تعاذل *
[.ّّ]دمحم:

 ييبٌيت نيةى ٤با كاف ا٤بسافر ال ٯبوز لو إال أٍف  *
و.سفره، دل ٯبز لو أٍف ييبطل صومى  الصـو ليلةى 

  إفَّ الصـو عبادة ٚبتلف ابلسفر كا٢بضر، فإذا
 اجتمعا فيها غلب حكم ا٢بضر على السفر.

الراجح
ين دل يفطركا ابلعصاة، فتكوف ىذه األحاديث الذ ثبت عنو أنو أفطر ُب سفر، كأفطر الناس معو، بل كصف  (؛ ألفا)يفطر ا٤بسافر ُب يومو الذم خرج فيو مسافرن  القوؿ األكؿ:

ژ ڈ ڈ ڎژ  ٨بصصة لعمـو اآلية:

ُب  الفجر أك العصرمن خرج من بيتو بعد صبلة جاز لو الفطر ذلك اليـو اُب رمضاف مسافرن  الفجر أك العصرمن خرج من بيتو بعد صبلة  ذترة اطتالؼ
ٯبز لو الفطر ذلك اليـو (دل) ارمضاف مسافرن 

مراجع اظتسألة
التهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة (، ك َُِ/ُ)درر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ (، ك َِِ/ِ)للشيباين  (ا٤ببسوط)األصل (، ك َْ(، كمراتب اإلٝباع )صَٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

(ُِّ/ِ)كشاؼ القناع (، ك ُٔٓ)صا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك ِْٔ/ٔ)فتح العزيز (، ك ُُُ/ِ)األـ للشافعي (، ك ْْٓ/ِ)التاج كاإلكليل ٤بختصر خليل (، ك ّٔٓ/ُ)
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سك اظتسافر اظتفطر عن الطعاـ إذا وصل بلده قبل اظتغرب؟(27مسألة ) ىل مي 

 حترير ػتل اطتالؼ
كٌفارة، كاختلفوا إذا كصل ا٤بسافر مقر إقامتو  ا، ككلهم دل يوجبوا على من دخل مفطرن ااستحٌب ٝباعة من العلماء ٤بن علم أنو يدخل ا٤بدينة أكؿ يومو أٍف يدخل صائمن 

 أثناء هنار رمضاف )كمثلو ا٢بائض تطهر قبل الغركب(، ىل ٯبب عليو اإلمساؾ بقية يومو؟، كا٣ببلؼ على قولْب امفطرن 

ا٤بسافر الذم يدخل بلده ُب هنار رمضاف، كىو مفطر، )ال( ٯبب عليو اإلمساؾاألقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي

أٍف ٲبيسك ا٤بسافر الذم يدخل بلده هنار رمضاف، كىو مفطر ٯبب عليو 
 كيكف عن األكل، كمثلو ا٢بائض تطهر قبل الغركب

 أبو حنيفة/ أٞبد
اختبلفهم ُب تشبيو الذم يصل لبلده من سفره أثناء هنار رمضاف ٗبن ثبت لديو دخوؿ شهر رمضاف ُب يـو شك أفطر فيو سبب اطتالؼ

األدلة

ألفَّ ا٤بسافر أكل لسبب مبيح، كالشاؾ أكل ٤بوضع ا١بهل، فبل يشٌبو من كصل  *
 .و دخوؿ الشهر ُب يـو شك أفطر فيولبلده من سفر أثناء هنار رمضاف، ٗبن ثبت لدي

   أثر عبد هللا بن مسعود ىق[.( قاؿ: )من أكل ُب أكؿ النهار فليأكل ُب آخره[ 
   أبيح لو الفطر أكؿ النهار، فكاف لو أٍف يستمٌر ُب فطره إذل آخر النهار، كما لو استمٌر

 ُب سفره.

يشٌبو من كصل لبلده من سفر أثناء هنار رمضاف ٗبن ثبت لديو دخوؿ شهر  *
رمضاف ُب يـو شٌك أفطر فيو، ألفَّ كبلٮبا سبب موجب لئلمساؾ عن األكل 

 .بعد إابحتو
   جد قبل الفجر كجب الصياـ، فإذا حصل بعد الفجر ألٌف إهناء السفر لو ك

كجب اإلمساؾ، كمن حصل لو العلم ُب أثناء النهار بدخوؿ شهر رمضاف.

 الراجح 
نع من  االستمرار ُب الفطر، إال بًنىصٌو مثلو، كال دليل؛ كألفَّالقوؿ األكؿ: )ال ٯبب على ا٤بسافر اإلمساؾ(، كلو أٍف يتمادل ُب فطره؛ ألفَّ إابحة الفطر حصل بنص صريح، فبل ٲبي

 إلساءة الظٌن بو اللذريعة، كمنعن  اا١بميع ال ييوجب عليو الكفارة، إال أنَّو ينبغي لو عدـ اجملاىرة ُب فطره، سدِّ 

 )ال( أيٍب من أيكل كيشرب ُب هنار رمضاف إذا كصل من سفر أفطر فيو ذترة اطتالؼ
ؤجر إٍفأيٍب من أيكل كيشرب ُب هنار رمضاف إذا كصل من سفر أفطر فيو، كيػ 

 ترؾ األكل 

مراجع اظتسألة
ا٤بهذب ُب فقة اإلماـ الشافعي (، ك َّٔ/ُ)الفواكو الدكاين (، ك ُْٔ)صالتفريع (، ك ّّٕ/ُ)٦بمع األهنر (، ك َّْ/ِ)البحر الرائق (، ك ُٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٔ/ّ)الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع (، ك ّٕٖ/ْ)ا٤بغِب (، ك ّْٖ/ُ)مغِب احملتاج (، ك ِّٕ/ُ)
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؟ اىل جيوز للصائم ُب رمضاف أف يػ ن شئ سفرً (28مسألة ) ٍب )ال( يصـو

حترير ػتل اطتالؼ
ض أايـ ال خبلؼ ُب جواز الفطر للمسافر الذم دخل عليو رمضاف كىو مسافر، كا٣ببلؼ ىنا فيمن دخل عليو الشهر كىو مقيم ٍب يسافر بعد أٍف صاـ بع

، فهل ٯبوز لو أٍف يفطر ُب سفره؟، كا٣ببلؼ على قولْبارمضاف مقيمن 

األقواؿ ونسبتها
مقيم ٍب سافر ٯبوز لو أف يَبخص ابلفطرمن دخل عليو الشهر كىو 

 ا١بمهور
من دخل عليو الشهر كىو مقيم ٍب سافر )ال( ٯبوز لو أف يَبٌخص ابلفطر

 عبيدة السلماين/ سويد بن غفلة/ أبو ٦بلز
[ُٖٓ]البقرة: ژ ہ ہ ہ ہ ۀژ : اختبلفهم ُب مفهـو قولو تعاذلسبب اطتالؼ

األدلة

ييفهم منو أفَّ من شهد  ،ژ ہ ہ ہ ہ ۀژ : قولو تعاذل *
، كمن شهد بعضو صاـ البعض الذم شهده.صامو كامبلن  الشهر كامبلن 

قاؿ: ƒابن عباس ُب رمضاف كأفطر فيو، ٢بديث  اأنشأ سفرن  ألف النيب  *
عاـ الفتح ُب شهر رمضاف، فصاـ حٌب بلغ الكديد ٍب  خرج رسوؿ هللا )

[.ـ، كمثلو عن جابر  ]خ/( أفطر، فأفطر الناس

، يفهم منو أفَّ من ژہ ہ ہ ہ ۀژ : قولو تعاذل *
فالواجب عليو أٍف يصـو الشهر كٌلو.شهد بعض الشهر، 

نٌص على جواز الفطر ٤بن شهد بعض  أفَّ فعلو  الذم يؤيٌد أتكيل ا١بمهور لآلية، فضبلن  ٍب سافر يَبخص ابلفطر(؛ لفعل النيب  االقوؿ األكؿ: )كم كاف مقيمن الراجح
الشهر ٍب سافر، كال يضٌر كٍوف الشهر دخل عليو كىو مقيم

 سافر أثناء رمضاف فلو الصياـ كالفطرمن  ذترة اطتالؼ
على الصياـ ُب ادل يكن قادرن  فإفٍ  ،من سافر أثناء رمضاف حـر عليو الفطر

 السفر دل يسافر

مراجع اظتسألة
التفريع (، ك َُِ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ُّْ/ُ)االختيار لتعليل ا٤بختار (، ك ُٗ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي (، َْ(، كمراتب اإلٝباع )صِٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُٖ/ّ)الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع (، ك ّْٓ/ْ)ا٤بغِب (، ك ُْٕ/ٔ)اجملموع (، ك َْٕ/ّ)البياف (، ك ُْْ)ص
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ىل جيب قضاء صـو رمضاف على اجملنوف؟(29مسألة )

كٝبهور الفقهاء على كجوب القضاء  [،ُْٖ]البقرة: ژڇ ڇ چ چژ : اتفقوا على أفَّ ا٤بسافر إذا أفطر ُب رمضاف قضى، ككذا ا٤بريض لقولو تعاذلحترير ػتل اطتالؼ
 على ا٤بغمى عليو مٌب فسد صومو، كاختلفوا ُب كجوب القضاء على اجملنوف الذم فاتو الصياـ، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
ٯبب قضاء الصياـ على اجملنوف

 مالك
ليس على اجملنوف قضاء )كعندىم تفصيل(

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
ظاىر تعارض عمـو اآلية مع األثر )دل يذكره ابن رشد(سبب اطتالؼ

األدلة
  ہ ہ ہ ۀژ : عمـو قولو تعػاذل

كاجملنػػػػػػػوف شػػػػػػػاىد  [،ُٖٓ]البقػػػػػػػرة: ژہ
.  للشهر فيجب عليو الصـو

كعن الصيب حٌبريفع القلم عن ثبلثة؛ عن النائم حٌب يستيقظ، : )قاؿ النيب  ~حديث عائشة  *
]د/ ت/ ف/ جو/ حم/ ىق/ قط/ طب/ كصححو غّب كاحد[.( ٰبتلم، كعن اجملنوف حٌب يعقل

 .ألفَّ ا١بنوف معُب ٲبنع الوجوب ابتداءن إذا كجد ُب ٝبيع الشهر، فبل يصح الصياـ مع فقد العقل

الراجح
إذا فيرتفع هبما التكليف كٖباصة ا١بنوف،  صفة اإلغماء كا١بنوفالقوؿ األكؿ كقاؿ: )إفَّ  -رٞبو هللا-القوؿ الثاين: )ليس على اجملنوف قضاء(، كقد ضٌعف ابن رشد 

 (دل يوصف ٗبفطر كال صائم التكليفارتفع 

ذترة اطتالؼ
من ترؾ صياـ شهر رمضاف بسبب ا١بنوف ٍب 

 أفاؽ بعد رمضاف عليو القضاء 
من ترؾ صياـ شهر رمضاف بسبب ا١بنوف ٍب أفاؽ بعد رمضاف )دل( يقض

مراجع اظتسألة
(، ُّٓ)صالتفريع (، ك َِٖ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ٖٖ/ِ)بدائع الصنائع (، ك ٖٖ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي (، َْ(، كمراتب اإلٝباع )صّٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

   (ُٕ/ّ)ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع (، ك ّْْ/ْ(، كا٤بغِب )ّْٖ/ُُ)هناية ا٤بطلب (، ك ّْٔ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك 
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؟(34مسألة ) ىل اإلغماء مفسد للصـو
 حترير ػتل اطتالؼ

األئمة األربعة إذل أفَّ ما يرد ا١بوؼ من )غّب( منفذ الطعاـ أٝبع العلماء على أٌف الصـو يفسد ابألكل كالشرب كا١بماع، كذىب عامة أىل العلم إذل أفَّ من أدخل ١بوفو ما ليس ٗبغٌذ فقد أفطر، كذىب
 ل يفطر؟، كا٣ببلؼ على ٟبسة أقواؿ٩با ليس بطعاـ كال شراب أنَّو مفطر، كذىب ٝبهور الفقهاء إذل أفَّ من استقاء فقاء يفطر، كاختلفوا فيمن صاـ كأغمي عليو كقت الصياـ ىكالشراب 

 األقواؿ ونسبتها
ااإلغماء مفسد للصـو مطلقن 

 الشافعي )ركاية(
ااإلغماء )ليس( ٗبفسد للصـو مطلقن 

 حنيفةأبو 

إٍف أغمي عليو قبل الفجر 
فسد، كإٍف أغمي عليو بعد 

 الفجر دل يفسد
نسبة ابن القاسم لبعض 

 أىل العلم

إٍف أغمي عليو بعد 
مضي أكثر النهار ال 

ٍف أغمي عليو يفسد، كإ
 ُب أكؿ النهار فسد

 مالك

إٍف أغمي عليو كامل اليـو 
فسد، كإٍف أغمي عليو كأفاؽ 

 ُب جزء من النهار دل يفسد
 الشافعي/ أٞبد

ىل يقاس الغمى عليو على النائم أـ على اجملنوف )دل يذكره ابن رشد(سبب اطتالؼ

األدلة

   رسوؿ هللا قولو: :كٌل عمل ابن لو إال   )يقوؿ هللا تعاذل
( بو يدع طعامو كشرابو من أجلي ،و رل، كأان أجزمالصياـ، فإنَّ 

]متفق[، فالصـو ىو اإلمساؾ مع النٌية، فقد أضيف ترؾ 
 الطعاـ كالشراب هلل تعاذل، كا٤بغمى عليو دل ٲبسك لذلك.

   ألفَّ النية أحد ركِب الصـو فبل ٘بزئ كحدىا كاإلمساؾ
 كحده.

  ؛ ألنَّو يزيل  ألفَّ اإلغماء يشبو اإلحساس، كلو ا١بنوف ال النـو
و دل يتنٌبو.نػيبٌ 
   فأفسده كجوده ُب ، ألفَّ اإلغماء معُب ٲبنع كجوب الصـو

 بعضو كا٢بيض.

   ألف النيػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػحت منػػػػػػػػػػػػػػػػو، كزكاؿ
االستشػػػػػػػعار بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػك ال ٲبنػػػػػػػع صػػػػػػػحة 

، كالنـو ُب ٝبيع النهار.  الصـو
   :ہ ۀژ عمـو قولو تعاذل 

[، ُٖٓ]البقرة: ژہ ہ ہ
 كا٤بغمى عليو شاىد للشهر.

   أثر ابن عمرƒ أنو كاف يصـو( :
( ]ىق[، دؿ أفَّ فيغمى عليو فبل ييفطر اتطوعن 

 اإلغماء ُب الصـو ال يفسده.

   عمـو قولو:  إ٭با(
، كإ٭با لكل األعماؿ ابلنيات
ـ[،  ( ]خ/امرئ ما نول

فمن أغمي عليو قبل الفجر 
دل ينو، كالنية شرط لصحة 

.  الصـو

   يقضػػػػػػػػي مػػػػػػػػن أغمػػػػػػػػي
 اعليو أكثر النهار احتياطن 

.كاستحساانن 

   ألفَّ النية حصلت من
الليل فيصح الصياـ مع إفاقة 
جزء من النهار، كما لو انـ 

.  أك غفل عن الصـو

أكذل، كهللا أعلمالقوؿ ا٣بامس: )من أغمي عليو كأفاؽ ُب جزء من النهار صح صومو إٍف نول الصياـ قبل أٍف ييغمى عليو(، فقياس ا٤بغمىى عليو على النائم  الراجح

صاـ كأغمي عليو أثناء صومو كلو ساعة، فسد صيامو من ذترة اطتالؼ
من صاـ كأغمي عليو كلو كامل اليـو 

 صح صيامو

من نول الصـو قبل الفجر 
كأغمي عليو بعد دخوؿ 
الفجر صٌح صومو كلو دل 

 يفق إذل آخر النهار

من أغمي عليو قبل 
طلوع الشمس، فأفاؽ 
عند الغركب فسد صومو

من أغمي عليو ُب النهار 
كلو بضع دقائق قبل  فأفاؽ

 ا٤بغرب صح صومو

ا٢باكم الكبّب (، ك ِّٕ/ِ)الفواكو الدكاين (، ك ْْٗ/ِ)الذخّبة (، ك ّّٓ/ُ)تبيْب ا٢بقائق (، ك َٕ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي (، ك ّٗ(، كمراتب اإلٝباع )صّٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألة
(ٔٔ، كا١بامع ألحكاـ الصياـ حملمود عبد الكرًن عويضة )ص(ُٕ/ّ)ا٤ببدع شرح ا٤بقنع ك (، ّّْ/ْكا٤بغِب )(، ْٔ/ْ)هناية ا٤بطلب (، ك ُْْ/ّ)
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 ؟اىل يقضي اظتسافر واظتريض ما عليهما من صياـ رمضاف متتابعً  (34مسألة )
 ؟، كا٣ببلؼ على قولْباأـ متفرقن  ااتفقوا على أفَّ ا٤بسافر كا٤بريض إذا أفطرا ُب رمضاف أهنما يقضياف، كاختلفوا ىل يقضياف الصـو متتابعن  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 اٯبب على ا٤بريض كا٤بسافر أٍف يقضيا الصـو متتابعن 

 النخعي/ الشعيب/ داكد /ƒ/ ابن عمر علي 
 )فهو ٨بٌّب ُب ذلك أك مستحب لو فعل ذلك( ا)ال( ٯبب على ا٤بريض كا٤بسافر القضاء متتابعن 

 ٝبهور العلماء

 تعارض ظواىر اللفظ كالقياس سبب اطتالؼ

 األدلة

،  صفة األداءيكوف على القضاء القياس يقتضي أفَّ  *
 كالصبلة كا٢بٌج.

   حديث أيب ىريرة  قاؿ:  من كاف عليو صـو(
]ىق/ قط/ كضعف سنده ( رمضاف فليسرده كال يقطعو

 غّب كاحد[.

ظاىره يقتضي إٯباب العدد [، ُْٖ]البقرة: ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژ : قولو تعاذل *
 فقط ال إٯباب التتابع.

 ]عب/ قط/ ىق/ كىو صحيح[.( قالت: )نزلت: فعٌدة من أايـ أخر متتابعات، فنسخت: متتابعات ~أثر عائشة  *
  أثر ابن عمرƒ قط/ كركم مرفوعن ( قاؿ: )إٍف سافر، فإف شاء فٌرؽ، كإف شاء اتبع[إذل النيب  ا] كضٌعفو الدارقطِب ،. 
 رسوؿ هللا  بن ا٤بنكدر، قاؿ: بلغِب أفَّ عن ا فقاؿ سيئل عن تقطيع قضاء صياـ شهر رمضاف  :( ذلك إليك، أرأيت

قالوا: نعم،  دينو؟، اىل كاف ذلك قاضين ، حٌب يقضي ما عليو من الدٍَّين لو كاف على أحدكم دين فقضى الدرىم كالدرٮبْب
 كصححو ابن ا١بوزم/ كىو مرسل[.]أثر/ قط/ ىق/ كحسنو الدارقطِب، ابلعفو كالتجاكز منكم( فاهلل أحق قاؿ: 

 على االستحباب ال الوجوب -لو صحٌ - لقوة أدلة القوؿ، كٰبمل حديث أيب ىريرة  ا(، كاألكذل أٍف يقضي متتابعن االقوؿ الثاين: )ال ٯبب القضاء متتابعن  الراجح

 ذترة اطتالؼ
من قطع تتابع قضاء صيامو ببل عذر أٍب كدل ٯبزئو على 

 التتابع شرط القوؿ أبفَّ 
 من قطع تتابع قضاء صيامو ببل عذر جاز لو ذلك

 مراجع اظتسألة
(، ّّٗ/ُ)الكاُب البن عبد الرب (، ك ُِِ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ٕٔ/ِ)بدائع الصنائع (، ك ٕٓ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي (، ك َْ(، كمراتب اإلٝباع )صْٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َِّ/ُ)احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل ك (، َْٖ/ْكا٤بغِب )(، ُٖٗ)صاللباب ُب الفقو الشافعي ك  (،ٗٔ/ٕ)األـ للشافعي ك 
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ما جيب على من أخ ر قضاء رمضاف حىت دخل رمضاف آخر؟(32مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
كمن أخر  ]متفق[،قالت: )كاف يكوف علٌي الصياـ من شهر رمضاف، فما أقضيو حٌب ٯبيء شعباف(  ~اتفقوا على جواز أتخّب قضاء رمضاف إذل شهر شعباف؛ لفعل عائشة 

حٌب دخل رمضاف آخر قضى كال شيء عليو، إال ُب قوؿ شاذ ٨بالف للنٌص أنو إذا اٌتصل مرض ا٤بريض حٌب يدخل رمضاف آخر فبل قضاء عليو،  -لعذر-قضاء رمضاف 
 حٌب دخل رمضاف آخر، ماذا ٯبب عليو مع الصياـ؟، كا٣ببلؼ على قولْب  -ببل عذر-كاختلفوا فيمن أخَّر قضاء رمضاف 

األقواؿ ونسبتها
على من أٌخر قضاء رمضاف حٌب دخل رمضاف آخر الكفارة )الصغرل أم اإلطعاـ( مع ٯبب 

 قضاء الصياـ ا٤بتأخر
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

ر بعد صياـ شهر رمضاف دكف الكفارة ٯبب عليو قضاء الصياـ ا٤بتأخًٌ
 أبو حنيفة/ ا٢بسن البصرم/ إبراىيم النخعي

ىل تقاس الكفارات بعضها على بعض أـ ال؟ سبب اطتالؼ

األدلة

ر مستهْب بَبؾ االقياس على من أفطر متعمدن  * ، فا٤بتأخًٌ ؛ ألفَّ كلهم مستهْب ٕبرمة الصـو
 مستهْب ابألكل ُب يـو ال ٯبوز فيو األكل. االقضاء زماف القضاء، كمن أفطر متعمدن 

   ما ركم عن ابن عمر كابن عباس كأيب ىريرة  أهنم قالوا فيمن أخَّر الصـو حٌب دخل
[.ا]البخارم معلقن ( ارمضاف آخر: )أطعم عن كل يـو مسكينن 

  . ألفَّ أتخّب صـو رمضاف عن كقتو، إذا دل يوجب القضاء أكجب الفدية، كالشيخ ا٥بـر

ال ٯبوز قياس الكفارات بعضها على بعض، فبل ٯبب عليو سول  *
 الصياـ.

  ألنَّو صـو كاجب، فلم ٯبب عليو ُب أتخّبه كفارة، كما لو أٌخر األداء
كالنذر.

الراجح
ب الكفارة عن و ، بل ركم القوؿ بوجما ٱبالف قوؿ ابن عمر كابن عباس كأيب ىريرة  القوؿ األكؿ: )عليو كفارة(، لقوة أدلة أصحاب القوؿ؛ كألنو دل يرد عن الصحابة 

 ستة من الصحابة

 أٍب كعليو القضاء مع الفدية ،ر قضاء رمضاف إذل دخوؿ رمضاف آخر ببل عذرمن أخَّ  ذترة اطتالؼ
ٍب كليسدل أي ،ر قضاء رمضاف إذل دخوؿ رمضاف آخر ببل عذرمن أخَّ 

 القضاء فقطعليو إال 

مراجع اظتسألة
(، ُْٓ)صالتفريع (، ك ُِٗ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ّْٓ/ِ)العناية شرح ا٥بداية (، ك ِ)ص٨بتصر القدكرم (، ك َْ(، كمراتب اإلٝباع )صٓٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّّْ/ِككشاؼ القناع )(، ََْ/٤ْبغِب )(، كإٔ)صُب الفقو الشافعي  والتنبي(، ك ُْٓ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ى من مات وعليو صـوما جيب عل (33مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
شيء عليو ُب قوؿ أكثر أىل العلم، كا٣ببلؼ فيمن مات كعليو صـو من كاف عليو صياـ كمات قبل إمكاف الصياـ؛ لضيق كقت الصياـ أك لعذر من مرض أك سفر أك عجز، فهذا ال 

 ييطعم عنو؟، كا٣ببلؼ على ٟبسة أقواؿ ، فهل يصـو عنو كلٌيو، أكمع إمكاف القضاء

 األقواؿ ونسبتها
 ايصـو عنو كليو مطلقن 

 الشافعي )قدًن(

)ال( يصـو عنو كليو كلكن 
 من تركتو ييطعم عنو

 الشافعي )جديد(

عنو كليو كيطعم عنو )ال( يصـو 
 من الثلث إذا أكصى
 أبو حنيفة/ مالك

يصـو عنو كليو كإذا دل يستطع 
 أطعم

 نسب أليب حنيفة

)ال( يصـو عنو كليو عن رمضاف بل 
 يطعم عنو، كيصـو عنو للنذر

 أٞبد

 معارضة القياس لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلة

)من  :قاؿ  ~حديث عائشة  *
( مات كعليو صياـ، صاـ عنو كليو

 ـ[. ]خ/
قاؿ:  ƒابن عباس حديث  *

، فقاؿ: اي اء رجل إذل النيب )ج
رسوؿ هللا، إفَّ أمي ماتت كعليها صـو 

فقاؿ: لو كاف  ،شهر، أفأقضيو عنها؟
 ،على أمك دين، أكنت قاضيو عنها؟

قاؿ: نعم، قاؿ: فدين هللا أحق 
فظاىر النص  ـ[، ]خ/ابلقضاء( 

 يوجب الصياـ على الورل.
القياس على النذر، فكما ٯبب  *

عليو أٍف يصـو عنو للنذر، فكذلك لو 
 رمضاف، فكبلٮبا صياـ كاجب.

األصل أنو ال يصـو  *
أحد عن أحد، كما ال 
ييصلًٌي أحد عن أحد، كال 

 يتوضأ أحد عن أحد.
 :  -ُب قراءة-* قولو تعاذل 

  ييطىٌوقونو ڍ ڇژ 

 [.ُْٖ]البقرة: ژ ڌ
 أثػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػر ƒ 

ا٤بوقػػوؼ: )مػػن مػػات كعليػػو 
صػػػػياـ شػػػػػهر، فلػػػػييطعم عنػػػػػو 

( ايػػػػػـو مسػػػػػكينن مكػػػػػاف كػػػػػٌل 
]جػػػو/ ت، كمثلػػػو عػػػن عائشػػػة 

~.] 

ال يصـو أحد عن أحد، كما  *
ال يصلي أحد عن أحد، كال 
يتوضأ أحد عن أحد، كإذا 
أكصى، فالوصية كاجبة النفاذ 

 من الثلث.

ا١بمع بْب حديث عائشة  *
كاآلية،  كحديث ابن عباس 

 فيخٌّب بْب الصـو كاإلطعاـ.

  ابن عباس عنƒ امرأة فقالت :
اي رسوؿ هللا، إفَّ أمي ماتت كعليها )

قاؿ: أرأيت  ،صـو نذر، أفأصـو عنها؟
لو كاف على أمك دين فقضيتيو، أكاف 

قالت: نعم، قاؿ:  ،يؤدم ذلك عنها؟
 ]خ[.( فصومي عن أمك

  ابن عباس سئلƒ  عن رجل
، كعليو امات كعليو نذر، أٍف يصـو شهرن 

صـو رمضاف، فقاؿ: )أما رمضاف 
( فليطعم عنو، كأما النذر فيصاـ عنو

 ]أثر[.
  ألفَّ الصـو الواجب لرمضاف ال

تدخلو النيابة حاؿ ا٢بياة، فكذا بعد 
 الوفاة كالصبلة.

 فهو نٌص ُب ٧بٌل ا٣ببلؼ القوؿ األكؿ: )يصـو عنو كلٌيو(، سواء لرمضاف أك للنذر، ٢بديث عائشة كابن عباس  الراجح

 ذترة اطتالؼ
رمضاف أك من مات كعليو صياـ من 

 نذر صاـ عنو كليو كأجزأه

من مات كعليو صياـ من 
رمضاف أك نذر فصاـ عنو 

 كليو دل ٯبزئو

من مات كعليو صياـ من رمضاف 
أك نذر فأكصى كدل يكن لو مّباث 

 وصيتوب الوفاءدل ٯبب 

من مات كعليو صياـ من رمضاف 
أك نذر صاـ عنو كليو إف استطاع 

 كإال انتقل إذل اإلطعاـ ،كأجزأه

من مات كعليو صياـ نذر صاـ عنو كليو 
كاف عليو صياـ من رمضاف   كإفٍ  ،كأجزأه

 أطعم عنو كأجزأه

 مراجع اظتسألة
اإلماـ الشافعي  وا٤بهذب ُب فق(، ك ِٖ)صالقوانْب الفقهية (، ك ّٗ/ُٓ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ٖٓ/ْ)البناية شرح ا٥بداية (، ك َُّ/ِ)بدائع الصنائع (، ك ٓٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِِٕ/ِ، كالسبيل ا٤برشد )(ّٖٗ/ْكا٤بغِب ) (ِٕ/ٓ)الفركع ك (، ّٖٗ/ْكا٤بغِب )(، ْٓٓ/ّ)البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (، ك ّّْ/ُ)
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 اضتامل واظترضع إذا أفطرات، ماذا جيب عليهما؟ (34مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
هما أك على نفسٍيهما كلدٍيهما، كليس عليهما سول القضاء، كا٣ببلؼ ماذا ٯبب على ا٢بامل كا٤برضع ينفسر ا٢بامل كا٤برضع إذا خافتا على خبلؼ بْب العلماء على جواز فط (ال)

 على كلدٍيهما ال على نفسٍيهما؟، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ اإذا أفطرات ُب رمضاف خوفن 

 األقواؿ ونسبتها
طعماف كال قضاء ا٢بامل كا٤برضع تي 

 عليهما
 ƒ/ ابن عباس ƒابن عمر 

 قضياف كال إطعاـ عليهماا٢بامل كا٤برضع ت
 أبو حنيفة/ أبو عبيد/ أبو ثور

 طعمافتقضياف كتا٢بامل كا٤برضع 
 الشافعي/ أٞبد

تقضي كال تطعم، كا٤برضع ا٢بامل 
 تقضي كتطعم

 مالك
 تردد شبو ا٢بامل كا٤برضع بْب الذم ٯبهده الصـو كبْب ا٤بريض سبب اطتالؼ

 األدلة

تشبيو ا٢بامل كا٤برضع ٗبن ٯبهده  *
. بدليل قراءة: )كعلى  الصـو كا٥بـر
الذين ييطىوَّقونو فدية طعاـ مسكْب( 

، أم: ييكلَّفونو، فمن  [ُْٖ]البقرة:
 كيلًٌف ابلصياـ كدل يستطع قضى.

طر ٢بامل كا٤برضع اب٤بريض؛ ألنَّو فتشبيو ا *
 أيبيح لعذر.

   قوؿ النيب إفَّ هللا كضع عن ا٤بسافر( :
( شطر الصبلة، كعن ا٢بامل كا٤برضع الصـو

 عب/ كحسنو الَبمذم كاأللباين[،]ف/ ط/ سنة/ 
 ابلكفارة. كدل أيمر 

*  ، تشبيو ا٢بامل كا٤برضع ٗبن ٯبهده الصـو
؛ ألنَّو فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق ففتطعما

 .فو اب٤بريض فتقضيايا٣بًلقة، ككذلك التشب
   ابن عباس أثرƒ  أنو قاؿ: )ا٢ببلى كا٤برضع

]د/ ىق/ ( إذا خافتا على أكالدٮبا أفطرات كأطعمتا
، كصححو ƒسنن/ من/ إش/ ك٫بوه عن ابن عمر 

 األلباين[.

تلحق ا٢بامل اب٤بريض، فتقضي  *
كال تطعم، كتلحق ا٤برضع اب٤بريض 

 كٗبن ٯبهده الصـو فتقضي كتطعم.
  ألف ا٤برضع ٲبكنها أٍف تسَبضع

لولدىا. ٖببلؼ ا٢بامل، فا٢بمل 
متصل اب٢بامل، كا٣بوؼ عليو  

 كا٣بوؼ على بعض أعضائها.
 ، كال ٨بالف ٥بما من الصحابة ƒكمثلو عن ابن عمر  ƒطعماف(؛ ٢بديث ابن عباس تقضياف كتالقوؿ الثالث: )ا٢بامل كا٤برضع  الراجح

 ذترة اطتالؼ
بسبب ا٢بمل أك الرضاع  من أفطرت

 ذمتهات أطعمت كبرئ
بب ا٢بمل أك الرضاع قضت من أفطرت بس

 ت ذمتهاكبرئ
من أفطرت بسبب ا٢بمل أك الرضاع تقضي كتطعم 

 لتربأ ذمتها

من أفطرت بسبب ا٢بمل تقضي 
لتربأ ذمتها، كمن أفطرت بسبب 
 الرضاع تقضي كتطعم لتربأ ذمتها

 مراجع اظتسألة
(، ُٖٕ/ٔ)اجملموع ك  (،ِٓٓ/ُ)عقد ا١بواىر الثمينة (، ك َُِ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ُّْ/ُ)ا١بوىرة النّبة (، ك ُّٓ/ُ)االختيار لتعليل ا٤بختار (، ك ٕٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُّٗ/ِامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )كا١ب (،ِٕٔ/ِكالسبيل ا٤برشد ) (،ّْٗ/ْكا٤بغِب )(، ُٔٓ)ا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك ْٓ)التذكرة ُب الفقو الشافعي البن ا٤بلقن ك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ماذا جيب عليهما؟ ،الشيخ الكبَت والعجوز اللذاف ال يقدراف على الصـو إذا أفطرا(35مسألة )
ولْبأٝبعوا على أفَّ الشيخ الكبّب كالعجوز اللذاف ال يقدراف على الصياـ أٌف ٥بما أٍف يفطرا، كاختلفوا ماذا ٯبب عليهما؟، كا٣ببلؼ على ق حترير ػتل اطتالؼ

األقواؿ ونسبتها
، مٌد أك حفن حفنات( ٯبب عن الشيخ الكبّب كالعجوز إذا أفطرا اإلطعاـ )كل يـو

 أٞبد أبو حنيفة/ الشافعي/
يستحب اإلطعاـ عن الشيخ الكبّب كالعجوز إذا أفطر

 مالك
االختبلؼ ُب قراءة اآلية ُب: )كعلى الذين ييطىوَّقونو( أم: ييكلَّفونوسبب اطتالؼ

األدلة

قراءة: )كعلى الذين ييطىوَّقونو(، ٯبب العمل هبا كإٍف دل تثبت ُب ا٤بصحف، إذا كردت *
 من طريق اآلحاد العدكؿ، كالشيخ الكبّب كالعجوز من الداخلْب ُب حكم ىذه اآلية.

   ابن عباس قوؿƒ ( :كانت رخصة للشيخ الكبّب، كا٤برأة الكبّبة، كٮبا ُب معُب اآلية
]د/ ىق/سنن/ من/ أثر/( اسكينن ميـو  فطرا كيطعما مكاف كلٌ يي  فٍ أ، يطيقاف الصياـ

 كصححو األلباين[.
  .ألٌف األداء صـو كاجب، فجاز أٍف يسقط إذل الكفارة، كالقضاء

ٯبب العمل هبا، دل تثبت قراءة: )كعلى الذين ييطىوَّقونو(، فبل *
كيكوف حكم الشيخ الكبّب كالعجوز حكم ا٤بريض الذم ٛبادل 

 بو ا٤برض حٌب ٲبوت.

للعبادة اابلقراءة كاحتياطن  القوؿ األكؿ: )ٯبب اإلطعاـ(؛ عمبلن الراجح
ال أٍب عليو امن أفطر ًلًكربىو كىـر كدل يطعم عن كل يـو مسكينن  أٍب بَبؾ ذلك، كدل يؤٌد الواجب عليو اٌل كإ امن أفطر ًلًكربىو كىـر ييطعم عن كل يـو مسكينن  ذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألة
الفواكو (، ك ُْٓ)صالتفريع (، ك ُٖ/ِ)٨بتصر اختبلؼ العلماء (، ك ّٕٗ/ُ)ا٢بجة على أىل ا٤بدينة ك (، َٓ(، كاإلٝباع البن ا٤بنذر )صٕٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

(ُِٗ/ِكا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) (،ُٕ)صا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع ك (، ّٔٗ/ْكا٤بغِب )(، ْٓٔ/ّ)ا٢باكم الكبّب (، ك ُُّ/ِ)األـ للشافعي ك  (،َّٗ/ُ)الدكاين 
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 الواجب على من أفطر جبماع متعم د ُب هنار رمضاف (36مسألة )
 ، كاختلفوا ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿااٌتفقوا على فساد صـو من جامع ُب هنار رمضاف متعٌمدن  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبب على من جامع ُب هنار رمضاف القضاء كالكفارة

 ا١بمهور
 القضاء فقطٯبب على من جامع ُب هنار رمضاف 
 الشعيب/ النخعي/ ابن جبّب

 ٯبب على من جامع ُب هنار رمضاف الكفارة فقط
 الشافعي )قوؿ(

 كداللتو االحتماؿ الوارد ُب حديث أيب ىريرة  سبب اطتالؼ

 األدلة

، فقاؿ: جاء رجل إذل النيب ) قاؿ: حديث أيب ىريرة  *
قاؿ: كقعت على امرأٌب  ،: كما أىلكك؟ىلكت اي رسوؿ هللا، قاؿ

قاؿ: ال، قاؿ: فهل  ،رقبة؟ بو ُب رمضاف، قاؿ: ىل ٘بد ما تعتق
قاؿ: ال، قاؿ: فهل ٘بد ما  ،تصـو شهرين متتابعْب؟ تستطيع أفٍ 

 قاؿ: ال، قاؿ: ٍب جلس، فأٌب النيب  ،؟اتطعم ستْب مسكينن 
فما بْب  !،أفقر منا أعلى قاؿ: ،ؽ هبذا: تصدٌ ؽ فيو ٛبر، فقاؿبعرى 

حٌب بدت  ها أىل بيت أحوج إليو منا، فضحك النيب البتيٍ 
كركاية قاؿ  ـ[. ]خ/( أنيابو، ٍب قاؿ: اذىب فأطعمو أىلك

، كىصيٍم يػىٍومن للمجامع: ) مىكىانىوي كىاٍستػىٍغًفًر هللاى  افىكيٍلوي أىٍنتى كىأىٍىلي بػىٍيًتكى
 ]عوا/ طح/ ش[.( عىزَّ كىجىلَّ 

جاء رجل إذل النيب  قاؿ: حديث أيب ىريرة  *
دل تكن الكفارة ، فقاؿ: ىلكت اي رسوؿ هللا ،)...

عزمة ُب ا٢بديث، ألنَّو لو كاف عزمة لوجب على 
 ، الرجل إذا دل يستطع اإلعتاؽ أك اإلطعاـ أٍف يصـو
كال بٌد، فهو رجل صحيح على ظاىر ا٢بديث، كدل 

 ياـ لشهرٍين متتابعٍْب.ابلص أيمره النيب 

جاء رجل إذل النيب ) قاؿ: حديث أيب ىريرة  *
ليس ُب ، فقاؿ: ىلكت اي رسوؿ هللا ،)...

 ا٢بديث ذكر القضاء، كلكن الكفارة فقط.

 الراجح
على القوؿ الثاين كالثالث أبهنا أقواؿ شاٌذة، كقاؿ عن القوؿ الثاين: لعلهم دل يبلغهم حديث  -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )القضاء كالكفارة(، كا٢بديث نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كقد حكم ابن رشد 

 أيب ىريرة 

 ذترة اطتالؼ
 اٌل من جامع ُب هنار رمضاف، عليو القضاء كالكفارة، كال تربأ ذٌمتو إ

 هبما
من جامع ُب هنار رمضاف، عليو القضاء كتربأ ذٌمتو 

 بذلك
رمضاف، عليو الكفارة، كتربأ ذٌمتو من جامع ُب هنار 

 بذلك

 مراجع اظتسألة
كفاية األخيار ك  (،ُّْ/ُ)الكاُب البن عبد الرب (، ك ُْٔ)صالتفريع (، ك ُٗ/ِ)بدائع الصنائع (، ك ِ)٨بتصر القدكرم ك  (،ّٗكمراتب اإلٝباع )ص (،ٖٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٗ/ّ)ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع (، ك ّْ)صا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع (، ك ُٗٓ/ّ)البياف (، ك َِّ)ص
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 ُب رمضاف؟ اىل جتب الكفارة ابإلفطار ابألكل والشرب متعمدً  (37مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ُب هنار رمضاف فإنَّو أفطر، كٯبب عليو  اعامة الفقهاء على أفَّ من أفطر اب١بماع ُب هنار رمضاف أنَّو آٍب كعليو الكفارة ا٤بغٌلظة، كاتفقوا على أفَّ من أكل أك شرب متعٌمدن 

 ، كا٣ببلؼ على قولْباكفارة مثل كفارة ا١بماع؟؛ كىي عتق رقبة، ٍب صياـ شهرين متتابعْب، ٍب إطعاـ سٌتْب مسكينن   االقضاء كاالستغفار، كاختلفوا ىل ٘بب عليو أيضن 

 األقواؿ ونسبتها
 فعليو القضاء كالكٌفارة امن أكل أك شرب ُب هنار رمضاف متعٌمدن 

 أبو حنيفة/ مالك/ الثورم
 فقط، فإف عليو القضاء امن أفطر ُب هنار رمضاف متعٌمدن 

 الشافعي/ أٞبد/ أىل الظاىر
 اختبلفهم ُب جواز قياس ا٤بفطر ابألكل كالشرب على ا٤بفطر اب١بماع سبب اطتالؼ

 األدلة

ر أف يكفٌ   أفطر ُب رمضاف، فأمره رسوؿ هللا أفَّ رجبلن ) : أيب ىريرةعن  *
 ]ـ/ طأ[.( ابعتق رقبة، أك صياـ شهرين متتابعْب، أك إطعاـ ستْب مسكينن 

القياس على إفساد الصـو اب١بماع، كإفساد الصياـ ابألكل كالشرب،  *
.  فهو شبيو لو، ٤با فيو من انتهاؾ حرمة الصـو

 الكفارة ا٤بغٌلظة خاٌصة اب١بماع )إٍف قلنا ابلقياس(، كإٍف كانت تلك الكفارة عقاابن  *
، إال أهنا أشٌد ُب ا١بماع، ٤با فيو من ميل للنفس إليو، )إٍف قلنا بعدـ  النتهاؾ حرمة الصـو
القياس(، فإفَّ ا٢بكم للجماع كحده، كال يتعٌدل حكم ا١بماع ُب رمضاف إذل األكل 

 كالشرب.

 الراجح
عليو القضاء فقط(، فبل يوجد نٌص على إٯباب الكفارة لؤلكل كالشرب، كاألصل براءة الذٌمة، كال يقاس ا١بماع على  االقوؿ الثاين: )من أكل أك شرب ُب هنار رمضاف متعمدن 

ث أيب ىريرة ، ككذا ُب الصياـ، أٌما حديغّبه، ألف ا٤بقصود بكفارة ا١بماع الردع العقاب األكثر، ألٌف النفس ٛبيل إليو أكثر عادة؛ لذا كجب ُب ا١بماع ُب ا٢بٌج أشٌد العقوابت
 بػػػػػػػػ )ابب تغليظ ٙبرًن ا١بماع ُب هنار رمضاف( -رٞبهما هللا-ث، كقد بوب عليو البخارم كمسلم فهو ٦بمل فٌسرتو بقية األحادي 

 ذترة اطتالؼ
كجب عليو القضاء ككفارة  امن أكل أك شرب ُب هنار رمضاف متعٌمدن 
 بذلك اٌل ا١بماع، كال تربأ ذٌمتو إ

 كجب عليو القضاء كتربأ ذٌمتو بذلك اُب هنار رمضاف متعٌمدن من أكل أك شرب 

 مراجع اظتسألة
(، ُِٓ)صالكاُب البن عبد الرب (، ك ُٔ)ص البن أيب زيد القّبكاينالرسالة (، ك ِّٕ/ُ)تبيْب ا٢بقائق (، ك ّٕ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي ك  (،َٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 (ُْٖ/ُ) يعلى ٨بتصر ا٣برق يشرح الزركش(، ك ّْٗ/ ْ)ا٤بغِب (، ك ُّٓ/ٖ)٨بتصر ا٤بزين (، ك َُٓ/ِ)األـ للشافعي ك 
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لصومو االواجب على من جامع ُب هنار رمضاف انسيً  (38مسألة )
حترير ػتل 

اطتالؼ
فهو آٍب، كصومو فاسد، كعليو القضاء كالكفارة ا٤بغٌلظة؛ عتق رقبة، ٍب صياـ شهرين متتابعْب، ٍب إطعاـ سٌتْب  اذىب عامة الفقهاء إذل أٌف من جامع ُب هنار رمضاف متعٌمدن 

ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ا. كاختلفوا فيمن جامع ُب هنار رمضاف انسين امسكينن 

 ونسبتهااألقواؿ 
ُب هنار رمضاف فبل قضاء عليو كال كفارة امن جامع انسين 

 أبو حنيفة/ الشافعي
ُب هنار رمضاف فعليو القضاء فقط امن جامع انسين 

مالك

ُب هنار رمضاف فعليو القضاء امن جامع انسين 
 كالكفارة

أٞبد/ أىل الظاىر
معارضة ظاىر األثر للقياس سبب اطتالؼ

األدلة

من نسي كىو ): قاؿ رسوؿ هللا  أيب ىريرة حديث  *
( صائم، فأكل أك شرب، فليتٌم صومو، فإ٭با أطعمو هللا كسقاه

، فإذا كقع من الصائم  ـ[، ]خ/ فا١بماع من مبطبلت الصـو
.ادل يفسد صومو، كاألكل كالشرب انسين  اانسين 
)رفع عن أمٍب ا٣بطأ، كالنسياف، كما استكرىوا : عمـو قولو  *

]جو/ طب/ قط/ كم/ ىق/ حب/ طح/ كىو صحيح[.( عليو

 قياس انسي الصـو أثناء ا١بماع بناسي الصبلة، فمن *
نسي الصبلة ليس عليو إال القضاء؛ ٢بديث: )من انـ 

]ع/ ىق/ ( عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا
 طب/ أثر/ طأ/ دا/ ش/ د/ كسنده صحيح[.

    الكفارة لرفع االٍب، كىو مرفوع عن الناسي، فبل
كفارة عليو.

جاء رجل إذل ) قاؿ: حديث أيب ىريرة  *
، فقاؿ: ىلكت اي رسوؿ هللا، قاؿ: كما النيب 

قاؿ: كقعت على امرأٌب ُب رمضاف،  ،أىلكك؟
كدل  ـ[، ]خ/...( رقبة؟ بو قاؿ: ىل ٘بد ما تعتق

، كدل يسألو اأك متعٌمدن  ايذكر الرجل أنَّو جامع انسين 
 .عن ذلك، فدٌؿ على أفَّ ا٢بكم فيهما كاحد

 الراجح
لـزال يي  األصل أفٍ ك ، أتثّب النسياف ُب إسقاط القضاء بٌْب كا٤بخطئ كالناسي حكمهما كاحد، : -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )ال قضاء كال كفارة(، كىو ابؽ على صومو، قاؿ ابن رشد 

 عن الناسي حكم القضاء على رفع حديث أيب ىريرة  قد دؿَّ فلصبلة، ابٖببلؼ األمر  ،ال دليل ىاىنا على ذلكك  ،الدليل على ذلك حٌب يدؿٌ  الناسي قضاءن 

 فصيامو صحيح امن جامع ُب يـو رمضاف انسين  ذترة اطتالؼ
فصيامو فاسد كعليو امن جامع ُب يـو رمضاف انسين 

 إمساؾ بقية يومو كعليو قضاءه
فصيامو فاسد  امن جامع ُب يـو رمضاف انسين 

كعليو إمساؾ بقية يومو كعليو القضاء كالكفارة

/ ٖ)٨بتصر ا٤بزين (، ك ُّْ/ُ)الكاُب البن عبد الرب (، ك َِٖ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ُٗ/ِ)بدائع الصنائع (، ك ٓٔ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي ك (، ُٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألة
 (ّٕٕ( رقم )ُٖٓ/ ٔ، كاحمللى )(ُُّ/ّ)اإلنصاؼ (، ك َّ/ّ)ا٤ببدع شرح ا٤بقنع (، ك ِّْ/ّ)ا٢باكم الكبّب (، ك ُِٓ
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الواجب على اظترأة اظتطاوعة لزوجها على اصتماع ُب هنار رمضاف(39مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
فهو آٍب كصومو فاسد، كعليو القضاء كالكفارة، كال إشكاؿ أٌف الزكجة ا٤بكرىة على ذلك اذىب عامة الفقهاء إذل أٌف الرجل إذا جامع ُب هنار رمضاف متعٌمدن 

 لى قولْبيفسد صومها، كليس عليها كفارة )إال عند ا٤بالكية فقد أكجبوىا على الزكج(، كاختلفوا ُب الزكجة ا٤بطاكعة ىل عليها كفارة؟، كا٣ببلؼ ع

األقواؿ ونسبتها
ا٤بطاكعة لزكجها ُب ا١بماع ُب هنار رمضاف٘بب الكٌفارة على ا٤برأة 

 (٤بذىباأٞبد )/ أبو حنيفة/ مالك
)ال( ٘بب الكٌفارة على ا٤برأة ا٤بطاكعة لزكجها ُب ا١بماع ُب هنار رمضاف

داكد الشافعي/
معارضة القياس لؤلثرسبب اطتالؼ

األدلة

القياس؛ فإف الرجل كا٤برأة ُب حكم إفساد الصـو سواء، فكبلٮبا  *
انتهك حرمة الشهر، ككبلٮبا مكٌلف.

: ، فقاؿ: ىلكت اي رسوؿ هللا، قاؿجاء رجل إذل النيب ) قاؿ: حديث أيب ىريرة  *
...( رقبة؟ بو قاؿ: كقعت على امرأٌب ُب رمضاف، قاؿ: ىل ٘بد ما تعتق ،كما أىلكك؟

ا.ما٤برأة بكٌفارة، بل أمر الرجل لوحده مع علمو بفعل ذلك منه النيب كدل أيمر  ـ[، ]خ/
 .ألف الكٌفارة حٌق مارٌل يتعٌلق ابلوطء، فكاف على الرجل فقط كا٤بهر

الراجح
للكفارة،  ؛ فإفَّ الرجل جاء يسأؿ عما حدث لو كلزكجو، كأرشده النيٌب (؛ لظاىر حديث أيب ىريرة اا٤برأة اجملامعة طوعن  القوؿ الثاين: )ال ٘بب الكٌفارة على

بو كحده كالنفقة اككأفَّ الكٌفارة متعلًٌقن 

ذترة اطتالؼ
من طاكعت زكجها على ا١بماع ُب رمضاف كجب عليها القضاء 

كىو مفطر -جامع الزكج زكجتو  كالكفارة، لتربأ ذٌمتها ُب ذلك، كإفٍ 
 فيجب عليها الكٌفارة دكنو -لسبب مباح كسفر

من طاكعت زكجها على ا١بماع ُب رمضاف كجب عليها القضاء فقط، كتربأ ذٌمتها 
، ال ٯبب عليها -كىو مفطر لسبب مباح كسفر -بذلك، كإٍف جامع الزكج زكجتو

 كال عليو الكفارة

 مراجع اظتسألة
ُب النظر (، كتقوًنُْٗ)صالتفريع (، ك ُٔٗ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ِ/ُ)فتح ابب العناية بشرح النقاية (، ك ٖٗ/ِ)بدائع الصنائع ك  (،ْٔٓ/ُاية ا٤بقتصد )بداية اجملتهد كهن

(ّٕٓ/ِكالسبيل ا٤برشد )(، ِِّ/ّكاإلنصاؼ )، (ّٕٓ/ْكا٤بغِب )(، ُٗٓ)ا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك ِّٓ/ٔ)اجملموع (، ك َٗ/ِ ِٖٗ) ذائعة خبلفية مسائل
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تيب؟ (44مسألة )  ىل كف ارة اصتماع ُب رمضاف على الت خيَت أو على الًت 
حترير ػتل 

 اطتالؼ

، لكن ىل ىذه ا، كإطعاـ سٌتْب مسكينن اإذل أٌف من جامع ُب هنار رمضاف فإٌف صيامو فاسد، كعليو القضاء كالكفارة، كىي: عتق رقبة، كصياـ ستْب يومن ذىب ٝبهور العلماء 
شاء ابتداءن من غّب عجز عن اآلخر؟(،  الكفارة على الَبتيب )أم: ال ينتقل ا٤بكلف إذل أحد الواجبات إال بعد العجز عن الٍب قبلها(، أـ على التخيّب )أم: يفعل منها ما

 كا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 كفارة ا١بماع ُب رمضاف على الَبتيب
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم

 كفارة ا١بماع ُب رمضاف على التخيّب، )كقيل: يستحب اإلطعاـ أكثر(
 مالك

 كاألقيسة ُب كفارة ا١بماع ُب رمضافتعارض ظاىر اآلاثر  سبب اطتالؼ

 األدلة

، فقاؿ: ىلكت اي رسوؿ جاء رجل إذل النيب ) قاؿ: حديث أيب ىريرة  *
قاؿ: كقعت على امرأٌب ُب رمضاف، قاؿ: ىل ٘بد ما  ،: كما أىلكك؟هللا، قاؿ

قاؿ:  ،تصـو شهرين متتابعْب؟ قاؿ: ال، قاؿ: فهل تستطيع أفٍ  ،رقبة؟ بو تعتق
، ظاىر ـ[ ]خ/ ...(قاؿ: ال ،ال، قاؿ: فهل ٘بد ما تطعم ستْب مسكينا؟

عن االستطاعة عليها  ا٢بديث يوجب أفَّ الكفارة على الَبتيب، فقد سألو 
 .امرتٌػبن 
 ژ ڈ ڈژ : تشبيو كفارة ا١بماع بكٌفارة الظًٌهار الٍب ىي على الَبتيب *

 [.ْكّ]اجملادلة: ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ... ڑک ڑ ژ

ر بعتق يكفٌ  أفٍ   أفطر ُب رمضاف، فأمره رسوؿ هللا أفَّ رجبلن ) : أيب ىريرةحديث  *
التخيّب، فإفَّ ظاىره ]ـ/ طأ[، ( ارقبة، أك صياـ شهرين متتابعْب، أك إطعاـ ستْب مسكينن 

 )أك( إ٭با يقتضي ُب لساف العرب التخيّب.
 ۅ ۅ ۋژ  :تشبيو كفارة ا١بماع بكفارة اليمْب الٍب ىي على التخيّب *

 [.ٖٗ]ا٤بائدة: ژ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
يستحب اإلطعاـ أكثر؛ ألفَّ الصياـ كقع بدلو اإلطعاـ ُب مواضع شٌٌب من الشرع، كىو  *

قونو فدية طعاـ مسكْب( )كعلى الذين ييطىوَّ  مناسب أكثر من غّبه، بدليل قراءة:
  [.ُْٖ]البقرة:

 ، كركاية التخيّب ىو لفظ الراكما٢بديث على الَبتيب أكثر؛ كألف الَبتيب زايدة كاألخذ هبا متعٌْب، كألف ركاية الَبتيب ىي لفظ النيب  الَبتيب(؛ ألف من كرل القوؿ األكؿ: )على الراجح

 ذترة اطتالؼ
، فإٍف دل يستطع اكفارة اجملامع ُب رمضاف؛ العتق، فإٍف دل يستطع صاـ ستْب يومن 

من كاف عليو كفارة ٝباع رمضاف / ك ذلك، كال تربأ ذمتو بغّب اأطعم ستْب مسكينن 
 كىو قادر على الصـو دل ٯبزئو ذلك افأطعم ستْب مسكينن 

كفارة اجملامع ُب رمضاف؛ إما العتق أك الصياـ أك اإلطعاـ، كاإلطعاـ أفضل، كبفعل أم 
من كاف عليو كفارة ٝباع رمضاف فأطعم ستْب مسكينا كىو قادر كاحدة منها تربأ ذٌمتو/ ك 

 أجزأه ذلكعلى الصـو 

 مراجع اظتسألة
القوانْب الفقهية (، ك ِْٓ/ُ)عقد ا١بواىر الثمينة (، ك ُِْ/ِ)الدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين (، ك ُٗٓ/ُ)النتف ُب الفتاكل للسغدم (، ك ْٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ٓٔ/ ّ)ا٤بغِب (، ك َُٔ)صا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك ْٕ/ٔ)الوسيط ُب ا٤بذىب (، ك ِّْ/ّ)ا٢باكم الكبّب (، ك ْٖ)ص
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 مقدار اإلطعاـ ُب كف ارة اصتماع ُب رمضاف (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
)على خبلؼ ىل ىي على الَبتيب أـ التخيّب؟(،  ا، أك إطعاـ سٌتْب مسكينن اكفارة مغٌلظة، كىي عتق رقبة، أك صياـ ستْب يومن  ارمضاف عمدن ذىب ٝبهور العلماء أفَّ على اجملامع ُب 

 كاختلفوا ُب مقدار اإلطعاـ ُب كٌفارة ا١بماع، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 يطعم لكل مسكْب )مٌد( ٗبٌد النيب 

 الشافعيمالك/ 
 يطعم لكل مسكْب مٌدين )نصف صاع( من الرب، أك صاع من غّبه

 أبو حنيفة
يطعم لكل مسكْب )مٌد( من الرٌب، كمٌدين )نصف صاع( 

 من غّبه/ أٞبد

 معارضة القياس لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلة

جاء رجل ) قاؿ: حديث أيب ىريرة  *
أفطر ُب رمضاف... فأٌب  إذل النيب 

، كقاؿ اقدر ٟبسة عشر صاعن بعرىؽ فيو ٛبر 
 و أنت، كأىل بيتك، كصمٍ لٍ : كي -فيو-

]د/ قط/ كصححو ( ، كاستغفر هللاايومن 
كركاية: )أٌب ٗبكتل فيو ٟبسة األلباين[، 
( مدكد، فيكوف ْكالصاع: ) (،اعشر صاعن 
 .ا( مدن َٔاجملموع )

تشبيو فدية اإلطعاـ بفدية األذل للمحـر ا٤بنصوص عليها ُب  *
، فآذاه ا٧برمن  أنو كاف مع رسوؿ هللا ) :حديث كعب بن عجرة 

أف ٰبلق رأسو، كقاؿ: صم ثبلثة   القمل ُب رأسو، فأمره رسوؿ هللا
 ـ[. ]خ/( أايـ، أك أطعم ستة مساكْب مدين لكل إنساف

 ابن عمر  حديثƒ  :فرض النيب)قاؿ   أك قاؿ: -صدقة الفطر
من ٛبر، أك  اصاعن  :على الذكر، كاألنثى، كا٢بر، كا٤بملوؾ -رمضاف

 ـ[. ]خ/( فعدؿ الناس بو نصف صاع من برٌ ، من شعّب اصاعن 
  ركاية ُب حديث اجملامع ُب رمضاف، قاؿ لو من ٛبر  ا: )فأطعم كسقن

 .اكالوسق: سٌتوف صاعن ]د/ دا/ بغ[، ( ابْب ستًٌْب مسكينن 

  حديث كعب بن عيجرة  ٤با مٌر النيب  بو زمن
صم ثبلثة أايـ، أك تصدؽ بثبلثة ا٢بديبية كىو ٧برًـ فقاؿ لو: )

]د/ ( آصع من ٛبر على ستة مساكْب بْب كل مسكينْب صاع
 حم/ خز/ حب/ طب/ كصحح إسناده األرنؤكط[.

  حديث أيب بريد ا٤بدين  قاؿ: )جاءت امرأة من بِب
للمظاًىر: أطعم  ، فقاؿ النيب بياضة بنصف كسق شعّب

 ]ىق[.ىذا، فإفَّ مٌدٍم شعّب مكاف مٌد بػيٌر( 
  ألفَّ فدية األذل للمحـر نصف صاع من التمر أك الشعّب

 ببل خبلؼ، فكذا فدية اإلطعاـ للمجامع.
 ة فذلك حسن، كهللا أعلمكإبراءن للذمٌ  اعلى ىذا، كلو زاد على ذلك احتياطن  القوؿ األكؿ: )مٌد لكل مسكْب(، لداللة حديث أيب ىريرة  الراجح

 ذترة اطتالؼ
اجملزئ كالذم تربأ بو ذمة اجملامع ُب رمضاف 

من أم نوع من الطعاـ؛  ا( مدِّ َٔإطعاـ )
 بٌر أك شعّب أك ٛبر ك٫بوه 

من الرٌب  ا( مدِّ َُِاجملزئ كالذم تربأ بو ذمة اجملامع ُب رمضاف إطعاـ )
 من التمر كالشعّب ك٫بوه ا( مدِّ َِْأك )

 ا( مدِّ َٔكالذم تربأ بو ذمة اجملامع ُب رمضاف إطعاـ )اجملزئ 
 من التمر كالشعّب ك٫بوه ا( مدِّ َُِمن الرٌب أك )

 مراجع اظتسألة
الوسيط ُب ا٤بذىب (، ك ٖ)صالشامل ُب الفقو (، ك ِْٓ/ُ)عقد ا١بواىر الثمينة (، ك ٗٓ/ْ)البناية شرح ا٥بداية (، ك ٖٗ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي (، ك ٔٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِْٔ/ُ) يعلى ٨بتصر ا٣برق يشرح الزركش(، ك ٕٔ/ّ)ا٤بغِب (، ك ِْٖ/ٔ)اجملموع (، ك ْٔ/ٔ)
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 ُب رمضاف بتكرر اصتماع -اظتتعم د-ىل تتكرر كف ارة اجملامع  (42مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ُب يـو كاحد أنَّو ليس عليو إال   اأٝبعوا على أفَّ من كطئ ُب يـو رمضاف ٍب كٌفر ٍب كطئ ُب يـو آخر، أفَّ عليو كٌفارة أخرل، كأٝبعوا على أنَّو من كطئ مرارن 

ـو يومْب قضاءن، كفارة كاحدة، كاختلفوا فيمن كطئ ُب يـو رمضاف كدل يكٌفر ٍب كطء ُب يـو آخر؛ ىل تتكٌرر الكفارة عليو؟، مع اتفاقهم أنَّو ٯبب عليو ص
 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 فإفَّ عليو لكل يـو كٌفارةمن كطئ ُب رمضاف كدل يكٌفر ٍب كطئ ُب يـو آخر، 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 من كطئ ُب رمضاف كدل يكٌفر ٍب كطئ ُب يـو آخر، فإفَّ عليو كٌفارة كاحدة

 أبو حنيفة
 تشبيو ا٢بدكد ابلكٌفارات سبب اطتالؼ

 األدلة

، كال تشبو الكفارات  عل لكل يـو حكمه ٯبي  * منفرد بنفسو؛ ألنَّو ىتك للصـو
 اب٢بدكد؛ ألفَّ الكفارة فيها نوع من القربة، كا٢بدكد زجر ٧بض.

   ألنَّو ال تداخل بْب أايـ رمضاف، فصـو كٌل يـو عبادة مستقٌلة عن صـو
بقية األايـ، بدليل أنَّو ال يفسد صـو اليـو األكؿ بفساد صـو اليـو الثاين، 

 خل الكفارات.ا تتدككذا ال

تشبيو الكٌفارات اب٢بدكد، فكٌفارة كاحدة ٘بزئ عن أفعاؿ كثّبة، كما يلـز  *
 الزاين جلد كاحد كإٍف زىن ألف مرٌة، إذا دل ٰبٌد بواحد منها.

   ألهنا كفارات من جنس كاحد، فيكتفى منها بكفارة كاحدة، كمن
 متنوعة، فإنَّو يكفيو كضوء كاحد. أحدث أحدااثن 

 الراجح
ف؛ كألفَّ الشرع يتوؽ القوؿ األكؿ: )لكل يـو كفارة(، فهذا الذم يفهم من ظاىر أدلٌة كجوب الكٌفارة؛ كألنو ٤با زاد ا١بـر انسب أٍف تيضاعف العقوبة كال ٚبف

؛ كألنَّو ٯبب عليو قضاء صـو يومْب ااب٤ببادرة ابلكفارة خصوصن   إٍف كاف ٩بن ال يقدر الصـو

 ذترة اطتالؼ
كطئ ُب رمضاف كدل يكٌفر حٌب كطئ ُب يـو آخر، فعليو عتق رقبتْب، فإٍف من 

 ا( مسكينن َُِ، فإٍف دل يستطع فإطعاـ )ا( يومن َُِدل يستطع فصياـ )
من كطئ ُب رمضاف كدل يكٌفر ٍب كطئ ُب يـو آخر، فعليو عتق رقبة كاحدة، 

 اكينن ( مسَٔ، فإٍف دل يستطع فإطعاـ )ا( يومن َٔفإٍف دل يستطع فصياـ )

 مراجع اظتسألة
األـ للشافعي (، ك ْٕٓ/ُ)كفاية الطالب الرابين (، ك ُِٓ/ِ)الذخّبة للقراُب (، ك ّّٕ/ِ)فتح القدير (، ك َُُ/ِ)بدائع الصنائع ك  (،ٔٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُِْ/ُ)العدة شرح العمدة (، ك ّٖٔ/ْ)ا٤بغِب (، ك َْٓ/ٔ)فتح العزيز (، ك َُٖ/ِ)
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وقت الوجوب؟ ا، إذا أيسر وقد كاف معسرً اىل جيب اإلطعاـ على اجملامع ُب رمضاف عمدً (43مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
عن اإلطعاـ كقت كجوب  ا، كاختلفوا فيمن كاف عاجزن االفقهاء إذل أفَّ اجملامع ُب رمضاف إٍف عجز عن اإلعتاؽ كالصياـ أنو يطعم سٌتْب مسكينن ذىب ٝبهور 

اإلطعاـ عليو، ٍب أيسر بعد زمن، فهل ٯبب عليو اإلطعاـ أـ يسقط عنو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
جوب اإلطعاـ ٍب أيسركقت ك  امن جامع ككاف معسرن 

 سقط عنو اإلطعاـ
الشافعي )قوؿ(/ أٞبد )ا٤بذىب(/ األكزاعي

كقت كجوب اإلطعاـ ٍب أيسر كجب عليو اإلطعاـ امن كاف معسرن 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )الصحيح(/ أٞبد )ركاية( 

ألنَّو حكم مسكوت عنوسبب اطتالؼ

األدلة

لؤلعرايب؛ عند العجز لبٌينو  الو كاف اإلطعاـ كاجبن  *
ابلتمر كأخربه ٕباجتو إليو قاؿ  ألنَّو ٤با دفع إليو النيب 

، كدل أيمره بكٌفارة ـ[ ]خ/( : )أطعمو أىلكلو 
 أخرل.

تشبيو كفارة اإلطعاـ ابلديوف، فيعود كجوهبا عليو كما يعود كجوب تسديد الدَّين كقت اإلثراء. *
  حديث األعرايب اجملامع ُب رمضاف، قاؿ لو النيب ؟، قاؿ: ال( ا: )فهل ٘بد إطعاـ ستًٌْب مسكينن

دل ييسقطها عنو.إبعساره قبل أٍف يدفع إليو العرىؽ إال أنَّو  فبالرغم أنَّو أخرب النيٌب  ـ[، ]خ/
 .ألهنا كفارة كاجبة فلم تسقط ابلعجز عنها كسائر الكفارات

أسقطها عن األعرايب آخر األمرين، كألفَّ االعتبار ابلعجز حاؿ الوجوب، كألفَّ من بدأ ابلتكفّب ابإلطعاـ ٍب  القوؿ األكؿ: )يسقط اإلطعاـ كالكفارة(؛ ألفَّ النيب الراجح
 قدر على الصياـ ال يعود إليو

 ذترة اطتالؼ
حْب كجوب كفارة ا١بماع عليو ٍب كجد امن كاف معسرن 

 زمو إخراج شيءلمقدارىا بعد زمن ال ي
ا١بماع عليو ٍب كجد مقدارىا بعد زمن كدل ٱبرجها أٍب كىي ُبحْب كجوب كفارة  امن كاف معسرن 

ذمتو حٌب ٱبرجها

مراجع اظتسألة
(، ِّٕ/ٔ)ركضة الطالبْب (، ك ُِٕ/ْ)التاج كاإلكليل (، ك ْٔ/ٔ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ُٔٗ/ِ)ا١بوىرة النّبة (، ك ٖٗ/ٓ)بدائع الصنائع (، ك ٕٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُّٖ/ٓ)الفركع ك (، ّٖٓ/ْكا٤بغِب )(، ُِّ/ٕ)أسُب ا٤بطالب ك 
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 الواجب على من أفطر بسبب ؼتتل ف فيو (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ

، ا؛ كاألكل كالشرب عامدن اُب رمضاف مع القضاء، كقد اتفق الفقهاء على أشياء أهنا تفطًٌر ابإلضافة إذل ا١بماع عامدن  اعامة الفقهاء على كجوب الكفارة على من جامع متعمدن 
ياء، ىل تفطًٌر أك ال؟، (: ىل ٘بب الكٌفارة مع القضاء. ٍبٌ إفَّ الفقهاء اختلفوا ُب أشّٕ، فهذا ٯبب فيها القضاء ابتفاؽ الفقهاء األربعة، كسبق ا٣ببلؼ ُب مسألة )اكالقيء عامدن 

ضاء عند من يرل أهنا تيفسد الصياـ، كمن ذلك: ما يرد ا١بوؼ ٩با ليس ٗبغٌذ، كما يرد ا١بوؼ من غّب منفذ الطعاـ، كالقبلة كا٢بجامة كبلع ا٢بصاة ك٫بوىا، فهذه ٯبب فيها الق
 كفارة ا١بماع؟، كا٣ببلؼ على قولْب   اكا٣ببلؼ ىل ٯبب فيها أيضن 

 ونسبتهااألقواؿ 
 من أفطر بسبب ٨بتلف فيو ٯبب عليو القضاء كالكفارة

 مالك
 من أفطر بسبب ٨بتلف فيو ٯبب عليو القضاء فقط

 سائر الفقهاء
بو بغّب ا٤بفطر كفيو شىبو اب٤بفطر  سبب اطتالؼ  أفَّ ا٤بٍفًطر بشيء فيو اختبلؼ، فيو شى

 األدلة

 ألفَّ ا٤بفطر بشيء فيو اختبلؼ فيو شبو أكرب من ا٤بفطر. *
  .  القياس على إفساد الصياـ اب١بماع، ٤با فيو من انتهاؾ حرمة الصـو
   حديث أيب ىريرة: ( أفطر ُب رمضاف، فأمره رسوؿ هللا أفَّ رجبلن   ٍأف 

 ]ـ/ طأ[.( ار بعتق رقبة، أك صياـ شهرين متتابعْب، أك إطعاـ ستْب مسكينن يكفٌ 

 ألفَّ ا٤بفطر بشيء ٨بتلف فيو، فيو شبو أكرب بغّب ا٤بفطر. *
   النتهاؾ حرمة  الكفارة ا٤بغٌلظة خاصة اب١بماع )إٍف قلنا ابلقياس(، كإف كانت تلك الكفارة عقاابن

، إال أهنا أشد ُب ا١بماع؛ ٤با فيو من ميل للنفس إليو، )كإٍف قلنا بعدـ القياس( فإفَّ ا٢بكم  الصـو
 ر أك ال؟.للجماع كحده، كال يتعٌدل حكم ا١بماع ُب رمضاف إذل ما ىو ٨بتلف فيو ىل يفط

 الراجح
غّبه؛ ألفَّ ا٤بقصود بكفارة ا١بماع الردع كالعقاب األكرب؛ القوؿ الثاين: )عليو القضاء فقط(، فبل يوجد نٌص على إٯباب الكٌفارة ٩با ىو ٨بتلف فيو، كاألصل براءة الذٌمة، كال ييقاس ا١بماع على 

 : ابب تغليط ٙبرًن ا١بماع ُب رمضاف-رٞبو هللا-فإفَّ ا٤بقصود منو أنَّو أفطر اب١بماع ُب رمضاف، فقد بٌوب عليو اإلماـ مسلم  ٤بيبلف النفس إليو، أما حديث أيب ىريرة 

 ذترة اطتالؼ

من أفطر بسبب ٨بتلف فيو كجب عليو القضاء كالكفارة، كال تربأ ذٌمتو إال 
كاألكزاعي(، بذلك، فيجب القضاء كالكفارة على من استقاء )عند أيب ثور 

من جامع انسيا فعليو ك٘بب القضاء كالكٌفارة ُب االحتجاـ )عند عطاء(، ك 
 (ركاية عند مالك)القضاء كالكفارة 

من أفطر بسبب ٨بتلف فيو تربأ ذمتو ابلقضاء كحده، فبل ٯبب إال الصـو على من قبَّل أك ٤بس 
فأمذل كمثلو على من احتجم )عند أٞبد(، كال ٯبب إال الصـو على من استقاء فقاء )عند ٝبهور 

 الفقهاء( 
 

 مراجع اظتسألة
ا٢باكم الكبّب (، ك ِّٓ/ِ)شرح ٨بتصر خليل للخرشي (، ك ُْ/ِ)شرح زركؽ على الرسالة (، ك ٕٗ/ِ)بدائع الصنائع ك  (،َّٔ/ُ)ٙبفة الفقهاء (، ك ٕٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ْْٔ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك ُٗٓ)صا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد (، ك ِِّ/ٔ)اجملموع (، ك َْْ/ّ)
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 مبا يوجب )الكفارة( ٍب طرأ عليو سبب ي بيح لو الفطر، فهل عليو كفارة؟ اأفطر ُب رمضاف عامدً  حكم من (45مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

جامع ُب رمضاف فإفَّ عليو الكفارة، كاختلفوا فيمن جامع ُب رمضاف ٍب طرأ عليو سبب يبيح الفطر، كمن سافر أك مرض أك حاضت ا٤برأة اتفق األئمة األربعة على أفَّ من 
 ة؟، ا٣ببلؼ على قولْب)عند من يرل أفَّ عليو كفارة(، فهل طركء العذر ابلفطر يرفع الكفار  اا٤بطاكعة ُب ا١بماع )كقلنا ٯبب عليها كفارة(، كمثلو من أكل أك شرب متعمدن 

 
 األقواؿ ونسبتها

 ٗبا يوجب عليو الكفارة ٍب طرأ عليو سبب مبيح للفطر )ال( كفارة عليو امن أفطر متعمدن 
 أبو حنيفة

ٗبا يوجب عليو الكفارة ٍب طرأ عليو سبب مبيح للفطر  امن أفطر متعمدن 
 فعليو الكفارة

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 الفعل نفسو )أم الفطر ُب يـو ٯبوز لو فيو الفطر(، أـ االستهانة ابلشرع؟ )أشار إليو ابن رشد(ىل ا٤بعترب  سبب اطتالؼ

 
 

 األدلػػة

 ا٤بعترب األمر ُب نفسو، فهو مٍفطر ُب يـو جاز لو اإلٍفطار فيو، كقد كشف لو الغيب ذلك. *
   فلم اٗبا يوجب الكفارة خرج عن كونو مستحقِّ  األفَّ صـو اليـو الذم أفطر فيو متعمدن ،

 ٘بب فيو كفارة؛ كصـو ا٤بسافر، أك كما لو صامو بنية أفَّ اليـو الذم صامو من شواؿ.

االستهانة ابلشرع، فهو ٤با أفطر دل يكن عنده علم ابإلابحة  ا٤بعترب *
 كاستهاف بفعلو.

  ها.ألفَّ جواز الفطر معُب طرأ بعد كجوب الكفارة فلم يسقط 
   ُب رمضاف ٔبماع اتـ فاستقرت الكفارة ُب ذٌمتو. اكاجبن  األنَّو أفسد صومن 

 القوؿ الثاين: )٘بب عليو الكفارة( لقوة أدلتهم، كلسد ابب التهاكف ُب أحكاـ الشريعة الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
ٍب مرض أك سافر ُب يومو  اُب رمضاف أك أكل أك شرب متعمدن  امن جامع أك أكل متعمدن 

 ذلك، ٯبب عليو القضاء دكف الكفارة كتربأ ذمتو بذلك
ُب رمضاف ٍب مرض أك سافر ُب يومو ذلك ٯبب  امن جامع أك أكل متعمدن 

 عليو القضاء كالكفارة، كال تربأ ذمتو بغّب ذلك

 مراجع اظتسألػػة
القوانْب (، ك ِْٓ/ِ)اإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ (، ك َِٓ)صمراقي الفبلح شرح نور اإليضاح (، ك ِ/ُ)فتح ابب العناية بشرح النقاية ك  (،ٖٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّٕ)صا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع ك (، ّٖٕ/ْا٤بغِب )(، ك ُّٗ/ِ)حاشية البجّبمي على ا٣بطيب ك (، َّْ/ٔكاجملموع )(، ّٖ)صالفقهية 
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 ُب )قضاء( رمضاف احكم من أفطر عامدً  (46مسػػألػػة )
كا٣ببلؼ  (،قضاء رمضاف)، ُب -ٗبا ذيًكر-عليو القضاء كالكفارة، كاختلفوا ُب من أفسد صيامو  أفَّ  ،من أفسد صيامو ُب رمضاف ٗبا يوجب الكفارة اتفق ٝبهور أىل العلم أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ

 على ثبلثة أقواؿ
 

 األقواؿ ونسبتها
من أفطر ُب )قضاء( رمضاف ٗبا يوجب عليو القضاء 

 كالكفارة ُب رمضاف، فعليو القضاء فقط
 ا١بمهور

من أفطر ُب )قضاء( رمضاف ٗبا يوجب عليو القضاء 
 اكالكفارة ُب رمضاف فعليو القضاء كالكفارة أيضن 

 قتادة

من أفطر ُب )قضاء( رمضاف ٗبا يوجب 
عليو القضاء كالكفارة ُب رمضاف، فعليو 

 صياـ يومْب عن كل يـو أفطر فيو
 ابن القاسم/ ابن كىب

 ىل ىتك حرمة الصياـ خاص بشهر رمضاف؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ
 

 األدلػػة
 ألنو ليس لغّب شهر رمضاف حرمة كشهر رمضاف. *
 كما لو أفطر  ألنو أفطر ُب غّب رمضاف فلم تلزمو كفارة

 ُب صياـ الكفارة.

ألهٌنا عبادة ٘بب الكفارة ُب أدائها فوجب ُب قضائها  *
 كا٢بج.

 القياس على ا٢بج الفاسد. *

، كالفطر فيو ٔبماع ك٫بوه فيو ىتك لو، ٖببلؼ القضاءالقوؿ األكؿ: )عليو القضاء(، ألف القضاء يفارؽ  الراجػػح  األداء، ألنو متعْب بزماف ٧بَـب

 ذترة اطتالؼ
من جامع ُب صياـ قضاء رمضاف فسد صومو كقضى يومو 

 كتربأ ذمتو بذلك
من جامع ُب صياـ قضاء رمضاف فسد صومو كقضى 

 يومو كعليو الكفارة ا٤بغلظة، كال تربأ ذمتو إال بذلك
ُب صياـ قضاء رمضاف فسد من جامع 

 صومو كصاـ يومْب عنو كتربأ ذمتو بذلك

 مراجع اظتسألػػة
للقّبكاين  البن أيب زيد الرسالة(، ك ّْٗ/ِ)ا٤بدكنة الكربل ك  (،َِٔ/ِاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط للشيباين )ك ، )ٕٔ/ّ(ا٤ببسوط للسرخسي  (،ٗٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ََْ/ٔ)الشرح ا٤بمتع (، ك ّٖٕ/ْا٤بغِب )(، ك ُّٗ/ٔ)اجملموع (، ك ِِٓ/ ّ)األـ للشافعي ك (، ُٔ)ص
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 حكم الر فث واطت ن ا ابللساف للصائم (47مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

كاتفق العلماء على أفَّ األكل  ـ[، خ/] (ال يزاؿ الناس ٖبّب ما عجَّلوا الفطور كأخَّركا السَّحور): أٝبع العلماء على أفَّ ًمن سينن الصـو أتخّب السحور كتعجيل الفطر، لقولو 
؟، كا٣ببلؼ على قولْب اككذا ا١بماع كالقيء عامدن  اكالشرب متعمدن  ، كاختلفوا ىل الرَّفث كالفيٍحش من الكبلـ كا٣بنا ابللساف ٩با يبطل الصـو  ٝبيعها تفسد الصـو

 
 األقواؿ ونسبتها

كف اللساف عن الرَّفث كا٣بنا غّب مفسد 
 اللصـو كإٍف كاف حرامن 

 ٝبهور العلماء

 ظلم ك٫بوه(الرفث من مفسدات الصياـ )كمثلو الكذب كالغيبة كالنميمة كال
 أىل الظاىر

 ىل النهي يقتضي فساد ا٤بنهي عنو؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ
 

 األدلػػة
الصياـ جينَّة، فبل ): حديث أيب ىريرة قاؿ  *

أك شاٛبو فليقل:  يىرفث كال ٯبهل، كإف امرؤ قاتلو
 كاألمر للندب. ـ[، ]خ/ (إين صائم

منو دل يصم كما أمر  اكالنهي يقتضي فساد ا٤بنهي عنو، فمن فعل شيئن  (،الصياـ جينَّة...): حديث أيب ىريرة  *
 كمن دل يصم كما أمر ، .دل يصم؛ ألنَّو دل أيت بصياـ سادل عن الٌرفث كا١بهل 
  حديث أيب ىريرة  قاؿ فدؿ  ]خ[،( دل يدع قوؿ الزكر كالعمل بو، فليس هلل حاجة ُب أٍف يدع طعامو كشرابو: )من

 أفَّ هللا تعاذل ال يرضى صومو كال يتقبلو، كإٍف دل يرضو فهو ابطل ساقط.
(، فإفَّ النَّهي عن الشيء ال يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو، كٙبمل األحاديث الٍب ذك الراجػػح رىا أصحاب القوؿ الثاين القوؿ األكؿ: )كف اللساف كاجب كفعلو غّب مفسد للصـو

 القوؿ الثاين أبنَّو قوؿ شاذ -رٞبو هللا-على استحباب ترؾ تلك األشياء، كقد كصف ابن رشد 
 امن اغتاب كىو صائم فسد صومو كال ٲبكنو قضاؤه أبدن  كىو صائم أٍب كصيامو صحيحمن اغتاب  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، ْْٔ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك (، ّٔٗ/ِ)مواىب ا١بليل ، ك (ُّْ/ُالكاُب البن عبد الرب )(، ك ّٓٓ/ُ)٦بمع األهنر (، ك ُُُ/ْ)البناية شرح ا٥بداية ك  (،ٗٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّْٕ( مسألة )ُٕٕ/ٔكاحمللى )(، ْْٓ/ِ)ا٤ببدع شرح ا٤بقنع (، ك ْٖ/ّ)الفركع (، ك ِٖٓ/ٔ)اجملموع ك 



إىُه: اىصىً )ادلْذوب( مراب اىصُاً )اىثاٍّ(
)ادلغائو ادلخريف فُها(

عنواف اظتسألةالرقم التسلسلي
ما ىو يـو عاشوراء؟48
حكم صياـ يـو عرفة49
حكم صياـ الست من شواؿ54
حكم صياـ الغ رر من كل شهر54
حكم صياـ أايـ التشريق52
حكم صياـ يـو اصتمعة53
حكم صياـ يـو الشك54
حكم صياـ يـو السبت55
حكم صياـ الد ىر56
ر من شعباف57 حكم صياـ النصف اآلخ 
ما جيب على من أفطر ُب صـو التطوع )بال عذر(58
اما جيب على من أفطر ُب صـو التطوع انسيً 59
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ما ىو يـو عاشوراء؟(48مسػػألػػة )

حترير ػتل
اطتالؼ

ك٢بديث سلمة بن  ـ[، ]خ/ا٤بدينة صاـ عاشوراء كأمر بصيامو(   قالت: )٤با قدـ النيب ~بصيامو من حديث عائشة   اتفقوا على أفَّ صياـ يـو عاشوراء مندكب إليو ألمره
من أسلم أٍف أذًٌف ُب الناس أفَّ من أكل فليصم بقية يومو، كمن دل يكن أكل فليصم، فإفَّ اليـو يـو عاشوراء(   قاؿ: )أمر النيب األكوع  كاتفقوا أفَّ يـو عاشوراء  ـ[، ]خ/رجبل ن

، كاختلفوا أٌم يـو ىو، كا٣ببلؼ على قولْب يقع ُب شهر هللا احملـر

األقواؿ ونسبتها
٧بـريـو عاشوراء ىو اليـو )التاسع( من 

 ƒابن عباس 
يـو عاشوراء ىو اليـو )العاشر( من ٧بـر

 ا١بمهور
ُب ٙبديد يـو عاشوراء ااختبلؼ اآلاثر ظاىرن سبب اطتالؼ

األدلػػة

كىو متوسد رداءه  ƒابن عباس انتهيت إذل )ا٢بكم بن األعرج قاؿ: حديث  *
، فقلت لو: أخربين عن صـو عاشوراء، فقاؿ: إذا رأيت ىبلؿ احملـر  ، عددفاُب زمـز

.]ـ[( قاؿ: نعم ؟،يصومو  دمحم : ىكذا كافلو، قلت اكأصبح يـو التاسع صائمن 

يـو   حْب صاـ رسوؿ هللا :يقوؿ ƒابن عباس ٠بعت ) قاؿ: غطفاف أيبحديث  *
فقاؿ رسوؿ  ،: اي رسوؿ هللا، إنو يـو تعظمو اليهود كالنصارللوقالوا  ،عاشوراء كأمر بصيامو

قاؿ: فلم أيت العاـ ا٤بقبل ، شاء هللا صمنا اليـو التاسع : فإذا كاف العاـ ا٤بقبل إفٍ  هللا
.]ـ[(  حٌب توُب رسوؿ هللا

الراجػػح
دل يكن يصـو اليـو التاسع من قبل ىذا ا٢بديث، ٍب أراد صياـ  صريح ُب أفَّ عاشوراء ىو اليـو العاشر، كأفَّ النيب القوؿ الثاين: )عاشوراء اليـو العاشر(، كدليلهم 

ىو ا١بمع بْب التاسع  فإنَّو ٰبتمل أنَّو أراد أفَّ آخر األمرٍين منو  ƒابن عباس التاسع ٨بالفة لليهود، فوافاه األجل قبل ذلك، أما حديث القوؿ األكؿ من كبلـ 
كالعاشر ٨بالفةن لليهود

من صاـ يـو التاسع من ٧بـر فقط فإنو )دل( يصم يـو عاشوراء ك)دل( ٰبصل لو فضلو التاسع من ٧بـر فقط فقد صاـ يـو عاشوراء كحصل لو فضلو من صاـ يـو ذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألػػة
ا٢باكم الكبّب (، ك ُّٓ/ِ)كفاية الطالب الرابين (، ك ٖٕ)صالقوانْب الفقهية ك (، َِِ/ُ(، كالفتاكل ا٥بندية )َّّ/ِفتح القدير للكماؿ ابن ا٥بماـ )ك  (،ُٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّْٔ/ّ)اإلنصاؼ (، ك ِّٔ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد ك ، (ّّٖ/ٔاجملموع )(، ك ّْٕ/ ّ)
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 حكم صياـ يـو عرفة (49مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

كاختلفوا ُب حكم  ]ـ[،عن صياـ يـو عرفة فقاؿ: ييكفًٌر السنة ا٤باضية كالباقية(   قاؿ: )سيئل النيب اتفق العلماء على استحباب صياـ يـو عرفة لغّب ا٢باج، ٢بديث أيب قتادة 
 صياـ يـو عرفة للحاج، كا٣ببلؼ على قولْب

 
 األقواؿ ونسبتها

 عرفة للحاجيستحب فطر يـو 
 ا١بمهور

 يستحب صياـ يـو عرفة للحاج
/ ~/ عثماف بن أيب العاص/ عائشة ابن الزبّب 

 إسحاؽ
 )دل يذكره ابن رشد( عن فضل صياـ يـو عرفة مع فعلو  ظاىر تعارض قوؿ النيب  سبب اطتالؼ

 
 
 

 األدلػػة

م شكُّوا ُب صـو النيب ~أفطر يـو عرفة، ٢بديث أـ الفضل  ألفَّ النيب  * ، فأرسلنى إليو بلنب، : )أهنَّ
 فنحمل فضل صياـ يـو عرفة أنَّو لغّب ا٢باج. ـ[، ]خ/فشرب كىو ٱبطب الناس بعرفة( 

]د/ جو/ حم/ ىق/ طح/ كضعفو البزار كالطرباين، ( هنى عن صيـا يـو عرفة بعرفة : )أفَّ النيب  عن أيب ىريرة *
 [.األرنؤكط: إسناده ضعيفكقاؿ 
  .ألفَّ الصـو يضعف ا٢باج كٲبنعو عن الدعاء ُب ىذا اليـو العظيم 
   قاؿ ابن عمرƒ حججت مع النيب( :  فلم يصم يـو عرفة، كمع أيب بكر فلم يصمو، كمع عمر فلم

 ( ]ت/ دا/ حم/ كحسنو الَبمذم[.يصمو، كمع عثماف فلم يصمو، كأان ال أصومو كال آمر بو كال أهنى عنو

(، عن يـو عرفة: )يكفًٌر السنة ا٤باضية كالباقية قولو  *
كىذا الفضل يشمل ا٢باج كغّبه، ككراىة الصـو فيو معللة 

 ابلضعف عن الصياـ، فإٍف زالت فبل حرج.

 امطلقن  القوؿ األكؿ: يستحب الفطر يـو عرفة للحاج، لثبوت ذلك عنو  الراجػػح
 الصياـ يـو عرفة للحاج أفضل إٍف دل يضعفو عن العبادة االفطر يـو عرفة للحاج أفضل مطلقن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
كاجملموع (، ِِْ/ُ)ا٤بقدمات ا٤بمهدات ك (، َّٓ/ُكالكاُب البن عبد الرب )(، َّٓ/ِ)فتح القدير للكماؿ ابن ا٥بماـ (، ك ِّّ/ُ)تبيْب ا٢بقائق (، ك ِٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُْٔ)أٞبد  ا٥بداية على مذىب اإلماـك (، ْْْ/ْ(، كا٤بغِب )ِّٓ/ُ(، كاإلفصاح )ّٕٗ/ٔ)
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 حكم صياـ الست من شواؿ (54مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

ثبلثة أايـ من الشهر دكف ٙبديد،  اتفقوا على استحباب صياـ يـو عاشوراء، كعلى صياـ يـو عرفة لغّب ا٢باج، كعلى استحباب صياـ يومي االثنْب كا٣بميس، كعلى استحباب صياـ
 صياـ ستة أايـ من شواؿ بعد صياـ رمضاف، كا٣ببلؼ على قولْب كعلى كجوب صياـ رمضاف، كاختلفوا ُب حكم

 األقواؿ ونسبتها
 يسن صياـ ستة أايـ من شواؿ بعد صياـ رمضاف

 ا١بمهور
 يكره صياـ ستة أايـ من شواؿ بعد صياـ رمضاف

 مالك
 كىل صياـ ستة أايـ بعد رمضاف يؤكؿ إذل إ٢باقو برمضاف؟ىل ثبت ا٢بديث الوارد ُب فضل صياـ ستة أايـ من شواؿ؟، )أشار إليو ابن رشد(،  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

من شواؿ، كاف   امن صاـ رمضاف ٍب أتبعو ستن : )قاؿ  حديث أيب أيوب  *
كركاية: )من صاـ رمضاف كستة أايـ من شواؿ، فكأ٭ٌبا صاـ السنة   ]ـ[،( كصياـ الدىر

 ]حم/ بز/ طح/ ىق/ قاؿ شعيب األرنؤكط صحيح لغّبه[.كلها( 
  .ت من شواؿ بصـو رمضاف، لوجود يـو العيد فاصل بينهما  ألنَّو ال ييلحق صـو السًٌ

 حٌب ال ييلحق الناس برمضاف ما ليس من رمضاف. *
   كدل من أىل الفقو يصومها ا: ما رأيت أحدن -رٞبو هللا-قاؿ اإلماـ مالك ،

يبلغِب ذلك عن أحد من السلف، كإٌف أىل العلم يكرىوف ذلك كٱبافوف 
 بدعتو.

 الراجػػح
: )إما ألنَّو دل يبلغو -رٞبو هللا-على قوؿ اإلماـ مالك  اردن  -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )يستحب صياـ ست من شواؿ(، كدليلهم نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، قاؿ ابن رشد 

 ا٢بديث، أك دل يصح عنده كىو األظهر(

 ذترة اطتالؼ
كحصل لو  من صاـ ستة أايـ من شواؿ بعد صياـ رمضاف، فقد كافق سنة النيب 

 فضلها
كدل  من صاـ ستة أايـ من شواؿ بعد صياـ رمضاف، فقد خالف سنة النيب 

 ٰبصل لو األجر

 مراجع اظتسألػػة
كشرح ٨بتصر خليل للخرشي  (،ِّْ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ِّٔمراقي الفبلح شرح نور اإليضاح )ك (، ِ/ُفتح ابب العناية بشرح النقاية )(، ك ّٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُّٖ/ُبن حنبل )اكاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ّْٖ/ْ(، كا٤بغِب )ّٖٕ/ٔكاجملموع )(، ّْْ/ُ(، كا٤بهذب للشّبازم )َٖصاإلقناع للماكردم )ك (، ِّْ/ِ)
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حكم صياـ الغ رر من كل شهر (54مسػػألػػة )

حترير ػتل
اطتالؼ

قالت:  ،كل شهر ثبلثة أايـ؟ يصـو  أكاف رسوؿ هللا): ~ أهنا سألت عائشة معاذة العدكية٢بديث  -دكف ٙبديد ٥با-اتفقوا على استحباب صياـ ثبلثة أايـ من كل شهر 
؟ : )إ٭با يكفيك من كل -٤با أكثر من الصياـ-لعبد هللا بن عمرك بن العاص  كقاؿ ]ـ[، ( يبارل من أم الشهر يصـو ما كاف قالت: ،نعم، قلت: من أم الشهر كاف يصـو

وء كاختلفوا ُب حكم ٙبرم صياـ الغيرر )كىي صياـ اليـو الثالث عشر، كالرابع عشر، كا٣بامس عشر من كل شهر، كىي األايـ الٍب يكتمل فيها ضـ[،  ]خ/( شهر ثبلثة أايـ
القمر(، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
يستحب صياـ األايـ الغيرر من كل شهر 

ا١بمهور
يكره صياـ األايـ الغيرر من كل شهر 

مالك
)دل يذكره ابن رشد(ىل ييعمل ابألحاديث ا٤بطلقة ُب صياـ ثبلثة أايـ من كل شهر أـ ابألحاديث الٍب قيدت الصياـ ابألايـ الغرر؟، ٨بافة الظن أبهنا كاجبة سبب اطتالؼ

األدلػػة

من الشهر ثبلثة أٍف نصـو   أمران رسوؿ هللا)قاؿ:   أيب ذرحديث  *
]ت/ ف/ جو/ ىق/ طيا/ ( أايـ البيض؛ ثبلث عشرة، كأربع عشرة، كٟبس عشرة

أايـ صياـ ثبلثة أايـ من كل شهر صياـ الدىر، كركاية: )حم/ كحسنو الَبمذم[، 
 ]ف[.( البيض، صبيحة ثبلثة عشرة، كأربع عشرة، كٟبس عشرة

 حٌب ال يظن ا١بهاؿ أفَّ صياـ اليـو الثالث عشر كالرابع عشر كا٣بامس عشر كاجبة. *
  حديث أيب ىريرة  قاؿ: )أكصاين خليلي  ،بثبلث؛ بصياـ ثبلثة أايـ من كٌل شهر

ٙبديد فالصياـ ُب ا٢بديث مطلق دكف ـ[،  ]خ/ (كركعٍب الضحى، كأٍف أكتر قبل أف أانـ
أاٌيـ بعينها.

القوؿ األكؿ: )ييستحب صياـ الغيرر من كل شهر(؛ لثبوت فضلها ُب ا٢بديث الصحيح، كال اجتهاد مع النصالراجػػح

ذترة اطتالؼ
 : من كل شهرو فقد كافق السنة  اٙبديدن  (ُٓ)ك  (ُْ)ك  (ُّ)من صاـ يـو

كفعل ا٤بستحب
( : كل شهرو، فقد خالف السنة كفعل   من ا( ٙبديدن ُٓ( ك )ُْ( ك )ُّمن صاـ يـو

ا٤بفضوؿ

(، ُْْ/ِكمواىب ا١بليل ) (،ِّْ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ِّٓصمراقي الفبلح شرح نور اإليضاح )ك (، ٕٗ/ِبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )(، ك ّٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألػػة
 (ُّٖ/ُكاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )(، ْْٓ/ْ(، كا٤بغِب )ّْٖ/ٔاجملموع )ك (، ٕٔصُب الفقو الشافعي ) والتنبيك 
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 حكم صياـ أايـ التشريق (52مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
( من عيد األضحى من ُّ( ك )ُِ( ك )ُُالنهي عن صيامهما ُب عدة أحاديث، كاختلفوا ُب حكم صياـ أايـ التشريق، كىي يـو )أٝبعوا على أفَّ صياـ يومي العيدٍين حراـ؛ لثبوت 

 شهر ذم ا٢بجة، سواء كاف الصياـ انفلة أك ٤بن عليو صياـ كاجب كىو ا٤بتمتع الذم دل يقدر على ا٥بدم، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 اصياـ أايـ التشريق مطلقن )ال( ٯبوز 

 (/ أىل الظاىرركاية/ أٞبد )الشافعي )جديد(أبو حنيفة/ 
 اٯبوز صياـ أايـ التشريق مطلقن 

 / ابن سّبينƒ/ ابن عمر الزبّب 
 يكره صياـ أايـ التشريق
 إال ٤بتمتع ال ٯبد ا٥بدم

 مالك

 ٤بتمتع ال ٯبد ا٥بدمـر صياـ أايـ التشريق إال ٰب
 (ا٤بعتمد/ أٞبد ))قدًن(الشافعي مالك/ 

مل على الوجوب أك على الندب ]ـ[( : )أايـ التشريق أايـ أكل كشرب كذكر هللترٌدد قولو  سبب اطتالؼ  بْب أٍف ٰبي

 األدلة

ٰبمل (، حديث: )أايـ التشريق أايـ أكل كشرب كذًكر هلل *
 ا٢بديث على الوجوب، فيحـر صياـ أايـ التشريق.

   عقبةحديث  قاؿ  :( يـو عرفة كيـو النحر كأايـ
]د/ ت/ ف/ ( التشريق عيدان أىل اإلسبلـ، كىي أايـ أكل كشرب

 فسول بْب يـو النحر كالتشريق. كحسنو الَبمذم[،
  ابن العاص  حديث  قاؿ ُب أايـ التشريق: )ىذه

أيمران إبفطارىا، كينهى عن   األايـ الٍب كاف رسوؿ هللا
شعيب األرنؤكط: إسناده ]د/ حم/ ىق/ خز/ طأ/ قاؿ صيامها( 

 [.صحيح على شرط الشيخْب

 حديث أيب سعيد ا٣بدرم  *
يقوؿ: )ال  قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا 

يصح الصياـ ُب يومْب، يـو الفطر من 
دليل  ]خ/ ـ[،( رمضاف، كيـو النحر

ا٣بطاب يقتضي أفَّ ما عدا ىذين 
اليومْب يصح الصياـ فيو، كإال كاف 

 ال فائدة منو. اٚبصيصهما عبثن 

حديث: )أايـ التشريق  *
أايـ أكل كشرب كذكر 

مل ا٢بديث هلل على (، ٰبي
ه صياـ أايـ الندب، فيكر 

 التشريق.
كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػتثُب ا٤بتمتػػػػػػػػػػػػػػػػػع  *

٢بديث ابن عمر كعائشػة 
ƒ .اآلٌب 

  كعائشة  عن ابن عمرƒ ص ُبدل يرخٌ ) :قاال 
أم: -م يصمن إال ٤بن دل ٯبد ا٥بد أايـ التشريق أفٍ 

 .]خ[( -ا٤بتمتع إذا عدـ ا٥بدم

 الراجح
ث الظاىرة على مساكاة أايـ التشريق ُب ا٢بكم مع القوؿ الرابع: )ال تيصاـ أايـ التشريق، كيستثُب من ذلك ا٤بتمتع الذم دل ٯبد ا٥بدم كدل يستطع الصياـ قبل عيد األضحى(، لداللة ا٢بدي
  ƒعيدم الفطر كاألضحى، كللَبخيص بصيامو للمتمتع كما ُب حديث ابن عمر كعائشة 

 اطتالؼذترة 
دل ٯبد ا٥بدم كدل يكن قد صاـ  ٰبـر صياـ أايـ التشريق ٤بنٍ 

 ثبلثة أايـ كمن ابب أكذل صياـ النفل
يكره صياـ التطوع ُب  ٯبوز صياـ التطوع ُب أايـ التشريق

 لغّب ا٤بتمتع أايـ التشريق
ٰبـر صياـ التطوع ُب أايـ التشريق كٯبوز ٤بن دل ٯبد 

 ـ قبل العيدا٥بدم كدل يكن قد صاـ ثبلثة أاي

 مراجع اظتسألة
كاجملموع (، ْٕٕ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ّْٕ/ّ(، كالذخّبة للقراُب )ُِصكتاب ا٣بصاؿ )ك (، ِّّ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُٖ/ّا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،ٕٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 ( ِْٓ/ُ)الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد (، ك ِْٓ/ْ(، كا٤بغِب )ْْٓ/ٔ)
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 حكم صياـ يـو اصتمعة (53مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

بيـو أك بعده بيـو فبل حرج ُب صيامو، كاختلفوا ُب حكم إفراد يـو ا١بمعة  ، كاتفقوا أنو إذا صاـ قبل يـو ا١بمعةاكيفطر يومن  اال إشكاؿ ُب جواز إفراد يـو ا١بمعة ابلصياـ إذا كاف ذلك يوافق صومو، كمن يصـو يومن 
 بصياـ النافلة، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يكره إفراد يـو ا١بمعة ابلصياـ

 أبو حنيفة/ مالك
 يكره إفراد يـو ا١بمعة ابلصياـ

 الشافعي/ أٞبد
 صياـ يـو ا١بمعةظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب إفراد  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

: كما رأيتو ييفطر كاف يصـو ثبلثة أايـ من كل شهر، قاؿ : )أفَّ النيب حديث ابن مسعود  *
الَبمذم: حسن غريب/ كحسن إسناده يـو ا١بمعة( ]د/ ت/ ف/ جو/ ىق/ طب/ أٞبد/ قاؿ 

 .ااأللباين[، ظاىره جواز صياـ يـو ا١بمعة مطلقن 

هنى أٍف ييفرد يـو ا١بمعة   : أ٠بعت رسوؿ هللااسأؿ جابرن  )أفَّ رجبلن  :حديث جابر  *
؟، قاؿ: نعم كربًٌ البيت( ]خ/ ـ[.  بصـو

: )ال يصـو أحدكم يـو ا١بمعة، إال أٍف يصـو قبلو، أك يصـو قاؿ  * حديث أيب ىريرة
 فنحمل الكراىة على إفراد يـو ا١بمعة ابلصياـ.( ]خ/ ـ[، ٪بمع بْب األحاديث، بعده
 أف رسوؿ هللا ~ حديث أـ ا٤بؤمنْب جويرية( : فقاؿ: دخل عليها يـو ا١بمعة كىي صائمة ،

 قاؿ: فأفطرم( ]خ[.؟، قالت: ال، اأصمت أمس؟، قالت: ال، قاؿ: أتريدين أٍف تصومي غدن 

 الراجػػح
ما يدؿ على جواز إفراد يـو ا١بمعة ابلصياـ، فيمكن ٞبلو على صياـ األايـ البيض  القوؿ الثاين: )ييكره إفراد يـو ا١بمعة ابلصياـ(، كدليلهم نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كليس ُب حديث ابن مسعود 

 )الغيرر(
 ببل عادة لو أك موافقة لصياـ مستحب كعرفة كره لو ذلك من أفرد يـو ا١بمعة بصياـ نفلو  ببل عادة لو أك موافقة لصياـ مستحب كعرفة استحب لو ذلك من أفرد يـو ا١بمعة بصياـ نفلو  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، ّْٔ/ُ(، كا٤بهذب )ُٖٕص(، كجامع األمهات )ِْٖ/ِنكت مسائل ا٣ببلؼ )(، كاإلشراؼ على َّٓ/ِ(، كفتح القدير )َْٕ/ُا٢بجة على أىل ا٤بدينة )(، ك ٕٓٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ٔٓص(، كا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع )ِْٔ/ْ(، كا٤بغِب )ِْٓ/ُكاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )
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حكم صياـ يـو الشك(54مسػػألػػة )

حترير ػتل
اطتالؼ

هد هبا أحد، أك شهد هبا ٝبع ال يعتد يـو الشك ىو: يـو الثبلثْب من شعباف إذا كاف ُب السماء ما ٲبنع رؤية ا٥ببلؿ من غيم أك قَب. أك إذا ٙبدث الناس برؤية ا٥ببلؿ كدل يش
، فإٍف غيمَّ عليكم ا٤بسلم على أنٌوى من شهر رمضاف، ٢بديث: )صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتوبشهادهتم. كقد ذىب ٝبهور العلماء إذل أٌف النهي عن صياـ يـو الشك يكوف إذا صامو 

الشٌك يـو االثنْب، كدل يكن صيامو مواصلة لصياـ ببل عادة، كمن كاف عادتو أٍف يصـو يـو االثنْب، ككافق يـو  اكاختلفوا ُب ٙبٌرًم صياـ يـو الشك تطوعن  ]ـ[،فأكملوا العدة ثبلثْب( 
أايـ قبلو، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
إال أف يوافق عادة ايكره ٙبٌرًم صياـ يـو الشك تطوعن 

)كراىة تنزيو( أٞبد)كراىة ٙبرًن(/  الشافعي
ٯبوز ٙبٌرًم صياـ يـو الشك

 أبو حنيفة/ مالك
)دل يذكره ابن رشد(ظاىر تعارض النهي عن صـو يـو الشك مع فعلو سبب اطتالؼ

األدلػػة

( قاؿ: )من صاـ يـو الشك فقد عصى أاب القاسم حديث عمار  *
 .]د/ ت/ ف/ جو/ قط/ كم/ ىق/ دا/ كصححو غّب كاحد[

)ال تتقدموا رمضاف بيـو كال يومْب، إال أٍف : قاؿ  عن أيب ىريرة  *
]خ/ ـ[.( كاف يصومو أحدكم فليصمو  ايوافق ذلك صومن 

قد صاـ، كيفطر حٌب  :يصـو حٌب نقوؿ كاف رسوؿ هللا )قالت:  ~حديث عائشة  *
من شهر قط أكثر من صيامو من شعباف، كاف يصـو الشهر  اكدل أره صائمن  : قد أفطر،نقوؿ

دل يكن يصـو ُب السنة  كركاية: )أفَّ النيب  ]خ/ ـ[، (كلو، كاف يصـو شعباف إال قليبلن 
.]د/ ت/ ف/ جو/ حم[( إال شعباف، يصل بو رمضاف ااتمن  اشهرن 

 الراجػػح
ال يدٌؿ على جواز ذلك، فليس فيو ٙبرم لصياـ ~(، لؤلحاديث الصرٰبة الدالة على النهي عن ذلك، كحديث عائشة االقوؿ األكؿ: )ٰبـر صياـ يـو الشك تطوعن 

اإلكثار من صياـ شهر شعباف ، ألفَّ من عادتو ايـو الشٌك تطوعن 
على غّب عادتو فيؤجر على فعلو اتطوعن من صاـ يـو الشك على غّب عادتو فقد خالف السنة كأٍب بذلك امن صاـ يـو الشك تطوعن  ذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألػػة
كالبياف (، ٖٕ)صالقوانْب الفقهية ك (، ّْٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُٖٗ/ُ(، كدرر ا٢بكاـ )ٖٕ/ِبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )(، ك ٕٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

(ُّٗ/ُ(، كاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )ُْٓ/ُفقو اإلماـ أٞبد )كالكاُب ُب (، ّٗٗ/ٔاجملموع )ك (، ٕٓٓ/ّ)
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 حكم صياـ يـو السبت (55مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كا٣ببلؼ ُب حكم اكمثلو صياـ ا٤بنذكر كقضاء الفوائت كصياـ الكفارة، ككذا ما كافق السنة كيـو عرفة كعاشوراء، أك كافق كردن  -اكلو كاف مفردن -ال إشكاؿ ُب جواز صياـ يـو السبت للفريضة 

 صياـ يـو السبت )انفلة( ىل ٯبوز؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
ليـو  اكاف أك مضافن   اأك كراىةن( صياـ يـو السبت مفردن  اٲبنع )ٙبرٲبن 

 قبلو أك بعده
 بعض احملدثْب

 بعده اقبلو أك يومن  اٯبوز صياـ يـو السبت إذا صاـ يومن 
 ا١بمهور

  اٯبوز صياـ يـو السبت مفردن 
 مالك/ ابن حجر/ أبو داكد

ض عليكم(  اختبلفهم ُب تصحيح ما ركم عنو  سبب اطتالؼ  ف/ جو/ ىق/ كقد حسنو غّب كاحد/ كأعلو النسائي ككصفو ابالضطراب[]د/ حم/ ت/ أنَّو قاؿ: )ال تصوموا يـو السبت، إال فيما افَبي

 األدلػػة

(، كُب : )ال تصوموا يـو السبت، إال فيما افَبض عليكمقولو  *
]حب/ ف/ ركاية: )كلو دل ٯبد أحدكم إال ٢باء شجرة فليفطر عليو( 

لغّب الفرض، كدل يستثن  ادؿ ا٢بديث على منع الصـو مطلقن جو/ د[، 
من الصورة صياـ يـو قبلو أك يـو بعده كصياـ يـو ا١بمعة، فلما 

 خص صورة الفرض ابإلذف علم تناكؿ النهي ٤با قبلها.
 .ٲبنع صـو السبت ٤با فيو من تعظيم اليـو الذم تعظمو اليهود 

 : )أفَّ النيب ~ث حديث جويرية بنت ا٢بار  *
قاؿ: صمت ف، دخل عليها يـو ا١بمعة كىي صائمة

 ،؟اقاؿ: تريدين أف تصومي غدن فقالت: ال،  ،أمس؟
ىذا ا٢بديث انسخ ]خ[،  (قالت: ال، قاؿ: فأفطرم

الذم بعد ٢بديث: )ال تصوموا يـو السبت(، فإفَّ اليـو 
 ا١بمعة ىو السبت.

  رسوؿ هللاقالت: )أكثر صـو  ~حديث أـ سلمة 
 حب لمشركْب فأل عيديوما  :السبت كاألحد، كيقوؿ
  ]خز/ حم/ ف/ كم/ طب[.( خالفهمأ أفٍ 
 ( :ست من شواؿبمن صاـ رمضاف ٍب أتبعو حديث، 

 فقد يكوف منها يـو السبت.]ـ[، ( كاف كصياـ الدىر

 الراجػػح
أكثر صيامو )ال تصوموا يـو السبت( على اإلفراد، ك٫بمل حديث: )كاف بعده(، كهبذا ٪بمع بْب األحاديث، فنحمل حديث:  اقبلو أك يومن  االقوؿ الثاين: ٯبوز صياـ يـو السبت إذا صاـ يومن 

 األحد مع السبت( على أنٌو صاـ السبت كاألحد 

 ذترة اطتالؼ
/ ا٧برمن  افقد خالف السنة أك فعل شيئن  امن صاـ يـو السبت مفردن 

 إذا كافق يـو عرفة يـو السبت أفطر كلو أجر االمتثاؿك 
من صاـ قبل يـو السبت بيـو أك بعده بيـو فقد كافق 

مو لعدـ ياإذا كافق يـو عرفة يـو السبت صالسنة/ ك 
 صياـلٚبصيصو اب

 استحب لو ذلك ايـو السبت مفردن من صاـ 

 ُب كاإلقناع(، ّْٗ/ٔكاجملموع )(، ٖٕ)ص الفقهية كالقوانْب (،ٕٔ/ُ(، كالنوادر كالزايدات )ِّٕص(، كمراقي الفبلح شرح نور اإليضاح )ٕٗ/ِبدائع الصنائع )(، ٖٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد: ) مراجع اظتسألػػة
 ( َّٓ/ٔفيض القدير شرح ا١بامع الصغّب )(، ْْٗ/ُشرح منتهى اإلرادات )(، ك ِْٖ/ْكا٤بغِب )(، ُٓٓ/ّ) شجاع أيب ألفاظ حل
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 حكم صياـ الد ىر (56مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

، اعليو أك فٌوت حقن  اشطر )نصف( الدىر، كاتفقوا على كراىة صياـ الدىر ٤بن خاؼ ضررن  فصاـ  ـ[، ]خ/( اكيفطر يومن  ايصـو يومن : )كاف ثبت ُب السنة أفَّ أفضل الصياـ صياـ داكد 
 ، كا٣ببلؼ على قولْباضرر كال يفوت حقِّ كاختلفوا ُب صياـ الدىر ٕبيث ال يفطر إال يومي العيد كأايـ التشريق، كال يلحق الصائم من ذلك 

 األقواؿ ونسبتها
 (اٲبنع صياـ الدىر )كراىةن أك تنزيهن 

 أبو حنيفة
 ٯبوز صياـ الدىر

 مالك/ الشافعي/ أٞبد )ا١بمهور(
 يذكره ابن رشد( ىل النهي عن صياـ الدىر معلل، فإذا انتفت العلة انتفى ا٢بكم أـ ليس ٗبعلل؟، فا٢بكم يدكر مع علٌتو )دل سبب اطتالؼ

 األدلػػة

لعبد هللا بن عمرك  األحاديث الدالة على النهي عن صياـ الدىر كقولو  *
: أحد عشر -إذل أٍف قاؿ- : )إ٭با يكفيك من كل شهر ثبلثة أايـالعاص 

: ال صـو فوؽ ، قاؿ: اي رسوؿ هللا، إيٌنً أطيق أكثر من ذلك، فقاؿ ايومن 
(، كركاية: )ىو أفضل الصياـ، صياـ داكد، شطر الدىر، صياـ يـو كإفطار يـو

 ـ[. ]خ/كال أفضل من ذلك( 
   حديث أيب قتادة :قاؿ:  اي رسوؿ هللا، فكيف ٗبن صاـ الدىر؟،: )قيل

 ]ـ[.ال صاـ كال أفطر( 

ألف النهي عن صياـ الدىر إ٭با ٣بوؼ الضعف كا٤برض، فإذا انتفى ذلك انتفى النهي، فا٢بكم  *
 يدكر مع علتو.

   حديث ٞبزة األسلمي ،أفأصـو ُب السفر؟ ،  قاؿ: )اي رسوؿ هللا، إين رجل أسرد الصـو
. كدل ينكر عليو  ]ـ[،: صم إٍف شئت، كأفطر إٍف شئت( فقاؿ   سرد الصـو
   صٌح عن بعض الصحابة أهنم كانوا يسردكف الصـو بعد موت النيب  كأتٌكلوا النهي أنٌو ،

 ]خ[،عن صياـ ٝبيع األايـ ٗبا فيها أايـ العيد كالتشريق، منهم أبو طلحة، صاـ أربعْب سنة 
 ]ىق[. كعمر، كابنو عبد هللا، كأبو أمامة، كعائشة 

 للنصوص ا٤بانعة من ذلك، بل نقل ىذا القوؿ عن ٝباىّب العلماء بفهم الصحابة  االدىر( ٤بن ال يشق عليو ذلك، أخذن القوؿ الثاين: )ٯبوز صياـ  الراجػػح
 أحسنمن صاـ الدىر فقد   من صاـ الدىر فقد أساء كخالف سنة النيب  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
كالبياف (، َِٔ/ِ) للخرشي خليل ٨بتصر (، كشرحِّٗ/ّ)التاج كاإلكليل ك  (،ِّّ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُْٔ/ُالنتف ُب الفتاكل للسغدم ) (،ٖٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ُّٗ/ُكاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )(، ِْٗ/ْ(، كا٤بغِب )ّٖٖ/ٔاجملموع )ك (، ّٓٓ/ّ)
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ر من شعباف(57) مسػػألػػة حكم صياـ النصف اآلخ 

حترير ػتل
اطتالؼ

اعتاد ( ٤بن َّ( إذل اليـو )ُٔ( من شعباف، كاتفقوا على مشركعية صياـ النصف اآلًخر من شعباف من اليـو )ُٓيسن صياـ النصف األكؿ من شعباف من اليـو األكؿ إذل يـو )
أك قضاءن أك كفارةن، أك كصل ما بعد النصف ٗبا ا، أك ٩بن يصـو يـو االثنْب كا٣بميس فصادؼ ما بعد النصف، أك كاف يصـو نذرن اكيفطر يومن  اصـو الدىر أك كاف ٩بن يصـو يومن 

قبل النصف، كاختلفوا ُب حكم من خٌص النصف األخّب من شعباف بصـو انفلة، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
ٰبـر ٚبصيص صياـ النصف األخّب من شعباف

 الشافعي
ٯبوز ٚبصيص صياـ النصف األخّب من شعباف

 ا١بمهور
مع فعلو )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض هنيو سبب اطتالؼ

األدلػػة

: )ال صـو بعد قاؿ  حديث أيب ىريرة  *
]د/ ت/ جو/ ( النصف من شعباف حٌب رمضاف

ىق/ دا/ كصححو الَبمذم كاأللباين[.

 (، كركاية: )دليصـو شهرين متتابعْب إال شعباف كرمضاف قالت: )ما رأيت رسوؿ هللا  ~حديث أـ سلمة  *
]د/ ت/ ف/ جو/ حم/ كأصلو عند البخارم كمسلم( إال شعباف، يصل بو رمضاف ااتمن  ايكن يصـو ُب السنة شهرن 

 ([.بلفظ: )كاف يصـو شعباف كلو
]طح/ ٦بمع/ طب/ كُب سنده مقاؿ[.( شعباف برمضاف -يصل-ييقرف  قاؿ: )كاف رسوؿ هللا  ƒحديث ابن عمر  *

الراجػػح
نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كٲبكن ٞبل األحاديث الٍب استدؿ هبا ا١بمهور على  القوؿ األكؿ: )ال ٯبوز ٚبصيص صياـ النصف األخّب من شعباف(، كحديث أيب ىريرة 

أفَّ ا٤براد صـو نصف شعباف الثاين مع ما قبلو، كهبذا ٲبكن ا١بمع بْب األحاديث

ذترة اطتالؼ
من خص النصف األخّب من شعباف بصياـ كدل 

 تكن لو عادة أٍب
عادة أجرمن خص النصف األخّب من شعباف بصياـ كدل تكن لو 

مراجع اظتسألػػة
(، كحاشية العدكم على كفاية ُِْ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ِّّ/ُكتبيْب ا٢بقائق ) (،َْٕ/ُاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )ك (، ٖٕٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

(ّْٖ/ّ(، كاإلنصاؼ )ٖٗ/ٓكالفركع )(، ِّٕ/ِ(، كفتح ا٤بعْب )ُْٕ/ّ(، كٙبفة احملتاج )َْٕ/ِالطالب الرابين )
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 ما جيب على من أفطر ُب صـو الت طوع )بال عذر( (58مسػػألػػة )
 ٍب أفطر )ببل عذر( ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب اٍب أفطر )لعذر( فبل شيء عليو، كاختلفوا فيمن صاـ تطوعن  اأٝبعوا على أفَّ من صاـ تطوعن  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
من أفطر ُب صياـ التطوع ببل عذر فعليو قضاء اليـو الذم أفطر 

 فيو
 أبو حنيفة/ مالك

 الذم أفطر فيومن أفطر ُب صياـ التطوع ببل عذر فبل قضاء عليو لليـو 
 الشافعي/ أٞبد

 اختبلؼ ظاىر اآلاثر فيمن أفطر ُب صـو التطوع ببل عذر/ كىل ييقاس صـو التطوع على صبلة التطوع أـ على حج التطوع؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

أهنما: )أصبحتا  زكجي النيب  ƒحديث عائشة كحفصة  *
صائمتْب متطوعتْب، فأىًدم إليهما طعاـ فأفطرات عليو، فدخل 

إين أصبحت  ،اي رسوؿ هللا :قالت حفصةف ، رسوؿ هللا عليهما
فأىدم إلينا طعاـ فأفطران عليو،  ،أان كعائشة صائمتْب متطوعتْب

]طأ/ ت/ ف/ د/ ىق/ بز/ كىو ( آخر اضيا مكانو يومن )اق :فقاؿ 
 مرسل، كسنده ضعيف[.

قياس صياـ التطوع على حج التطوع، كقد أٝبعوا على أفَّ من  *
 كخرج منهما فإفَّ عليو القضاء. ادخل ُب ا٢بج كالعمرة متطوعن 

 ٰبمل حديث أـ ىانئ )اآلٌب( على النسياف. *

 ٤با كاف يـو فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسوؿ هللاقالت: ) ~حديث أـ ىانئ  *
 للنيب فناكلتو ،فجاءت الوليدة إبانء فيو شراب ،عن ٲبينو، كجلست أان ، ِب فشرب منو ٍب انكل
 ؟،أكنت تقضْب شيئا : فقاؿ ،لقد أفطرت ككنت صائمة ،اي رسوؿ هللا :قلتف ،فشربت منو إايه

(، كُب ركاية: )الصائم ا٤بتطوع أمّب نفسو، إٍف شاء صاـ، اكاف تطوعن   فٍ إفبل يضرؾ  :قاؿ ،ال :قالت
 [.كصححو األلباين]حم/ د/ ت/ ف/ قط/ ىق/ كم/ كإٍف شاء أفطر( 

: أما  ، فقاؿاًخبئن  لك تأان خبَّ أفقلت:  ، رسوؿ هللا دخل عليَّ قالت: ) ~حديث عائشة  *
 ]ـ[.( ـ، كلكن قربيوياإين كنت أريد الص

قياس صياـ التطوع على صبلة التطوع، كقد أٝبعوا على أفَّ من خرج من صبلة التطوع فليس عليو  *
 القضاء.

 لو حكم خاص، كىو أفَّ ا٤بفسد لو يلزمو ا٤بسّب فيو إذل آخره القوؿ الثاين: )ال قضاء عليو(، لقوة أدلة القوؿ، كألفَّ قياس الصـو على الصبلة أشبو منو على ا٢بج، ألفَّ ا٢بج الراجػػح
 من أفسد صياـ التطوع دل أيٍب كدل ٯبب عليو القضاء إال إذا شاء غّبه امن أفسد صياـ التطوع أٍب كقضى يومن  ذترة اطتالؼ

(، كاألـ للشافعي ِِٖ/ِ(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )ُْْص(، كالتفريع )َٕص(، كالغرة ا٤بنيفة )َٗص)إيثار اإلنصاؼ ُب آاثر ا٣ببلؼ (، ك ٕٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألػػة
 (ْٓ/ّ) كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع(، ٖٗ/ّ(، كا٤بغِب )ْْٔ/ٔ(، كفتح العزيز )ُُِ/ِ)
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 االت طوع انسيً ما جيب على من أفطر ُب صـو  (59مسػػألػػة )

 ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب اٍب أفطر انسين  اٍب أفطر لعذر فبل شيء عليو، كاختلفوا فيمن صاـ تطوعن  اأٝبعوا على أفَّ من صاـ تطوعن  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 فبل شيء عليو اصياـ التطوع انسين من أفطر ُب 

 ا١بمهور
 فعليو القضاء امن أفطر ُب صياـ التطوع انسين 

 ابن عيليَّة
 ىل ييقاس صـو التطوع على صبلة التطوع أـ على حج التطوع؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

، كجلست أان  ٤با كاف يـو فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسوؿ هللاقالت: ) ~حديث أـ ىاين  *
اي رسوؿ  :قلتف ،فشربت منو ِب إايهفشرب منو ٍب انكل ،للنيب  فناكلتو ،فجاءت الوليدة إبانء فيو شراب ،عن ٲبينو

 ]حم/ د/ ت/ ف/ قط/ ىق/ كم/ كىو صحيح[،(، اف كاف تطوعن إال يضرؾ ) : فقاؿ ،لقد أفطرت ككنت صائمة ،هللا
ـٌ ىانئ   ابلقضاء. أفطرت انسية كدل أيمرىا  ~ٰبمل ىذا ا٢بديث على أف أ

 ، فبل ٯبب عليو القضاء.االقياس على من أفسد صبلة التطوع انسين  *
  حديث أيب ىريرة  قاؿ فإذا  ]متفق[،( فليتٌم صومو، فإ٭با أطعمو هللا كسقاه ا: )إذا أكل أحدكم أك شرب انسين

 عيذر اإلنساف ابلنسياف ُب صياـ الفرض فهو معذكر من ابب أكذل ُب صياـ النافلة، كما لو أفطر بعذر.

القياس على ا٢بج، فقد أٝبعوا على أفَّ من دخل ُب  *
 كخرج منهما فإفَّ عليو القضاء. اا٢بج كالعمرة متطوعن 

فإنَّو ٯبب  االقياس على من أفسد حج التطوع انسين  *
 عليو القضاء.

 الراجػػح
أبف تصور ا٤بسألة عند اإلماـ مالك كاضح، ألنو يرل فطر من أكل أك  ا، علمن معذكر ابلفطر انسيا فمن ابب أكذل الصائم نفبلن  االقوؿ األكؿ: )ال قضاء عليو(، فإف كاف الصائم فرضن 

 ا، كليس انسين ار متعمدن كدل يفطر، فإٍف ٛبادل ُب ذلك فهو أفط فهو ابؽ على صومو أصبلن  ا، إال أفَّ تصور ا٤بسألة يصعب عند بقية األئمة، ألفَّ من أكل أك شرب انسين اشرب انسين 

 ذترة اطتالؼ
من أفطر انسيا ُب صياـ النفل دل أيٍب كعليو قضاء ذلك  من أفطر انسيا ُب صياـ النفل دل أيٍب كليس عليو قضاء

 اليـو

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم َٕ/ٕ(، كاألـ للشافعي )ِٔٓ/ُ(، كعقد ا١بواىر الثمينة )َٓ/ُ(، كالنوادر كالزايدات )ِِّ/ُ(، كتبيْب ا٢بقائق )َٗ/ِبدائع الصنائع )(، ك َٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ّّْ/ِككشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )(، ّٕٔ/ْا٤بغِب )ك (، ْٖٔ/ّالكبّب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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العمل الذي يص اظتعتكف )وخروجو من اظتسجد((64مسػػألػػة )

حترير ػتل
اطتالؼ

، ككاجب ابلنذر، كيكوف ُب رمضاف أكثر منو ُب غّبه، كٖباصة ُب العشر األكاخر منو، ٢بديث ااالعتكاؼ ىو: )اللُّبث ُب ا٤بسجد من شخص ٨بصوص بنية(، كىو مندكب إليو ابلشرع إٝباعن 
كاتفقوا أفَّ من أعماؿ ا٤بعتكف؛ الصبلة كذكر هللا تعاذل، كقراءة القرآف، كاتفقوا أفَّ للمعتكف  ]خ/ ـ[،يعتكف العشر األكاخر من رمضاف حٌب قبضو هللا(   قالت: )كاف النيب ~عائشة 

وىا، كا٣ببلؼ فن ا١بنازة كعيادة ا٤بريض كصلة الرحم ك٫با٣بركج من ا٤بسجد ٤با ال بد لو منو، كقضاء ا٢باجة، كاختلفوا ىل ٯبوز لو ا٣بركج من ا٤بسجد ألعماؿ القيرب الٍب يلـز منها ا٣بركج؛ كد
 على قولْب

األقواؿ ونسبتها
عمل ا٤بعتكف؛ الصبلة كذكر هللا كقراءة القرآف كبقية القرب )داخل ا٤بسجد(

 األئمة األربعة
عمل ا٤بعتكف؛ ٝبيع أعماؿ القرب كالرب ا٤بختصة ابآلخرة )داخل ا٤بسجد كخارجو(

 ابن كىب )مالكي(/ الثورم
/ كاختبلؼ اآلاثر عن الصحابةا٤بعتكف مسكوت عنو ُب الشرع، كليس فيو حد مشركع ابلقوؿألفَّ العمل الذم ٱبص سبب اطتالؼ

األدلػػة

، كال يشهد جنازة، كال ٱبرجاالسنة للمعتكف أٍف ال يعود مريضن : )~قالت عائشة  *
 ]د/ ىق/ كال تثبت كلمة )السنة( ُب األثر[. (٢باجتو إال ٤با ال بد لو منو

حبس النفس على األفعاؿ ا٤بختصة اب٤بساجد، فهو من جنس الصبلة  االعتكاؼألفَّ  *
[.ُِٓ]البقرة: ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئژ  :كالطواؼ

   قالت: )كاف رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  إذا اعتكف ال يدخل البيت إال ٢باجة
فدؿ أفَّ ا٤بعتكف ال ٱبرج من ا٤بسجد. ]متفق[،( اإلنساف

كليعد ا٤بريض، كليحضر : )إذا اعتكف الرجل فليشهد ا١بمعة، قاؿ علي  *
 ]عب/ حم/ أثر[.( ا١بنازة

ألفَّ االعتكاؼ حبس النفس على القيرب األخركيٌة كلها. *
  قالت: )كاف رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  ييدين إرل رأسو كىو ُب ا٤بسجد

لو  كاالشتغاؿ ابلعلم ككتابتو كأعماؿ الرٌب أىم من تسريح الشعر. ]خ/ ـ[،( فأرجًٌ
 .ألفَّ الفعل الذم يتعٌدل نفعو للناس أىم كأنفع 

 الراجػػح
إذا دل اا١بنازة كصلة الرحم كغّبىا داخل ا٤بسجد(، أما بقية القرب الٍب يلزمها ا٣بركج من ا٤بسجد فبل يفعلها خصوصن القوؿ األكؿ: )عمل ا٤بعتكف؛ الصبلة كالذكر كالقرآف كصبلة 

يشَبط )عند من يقوؿ ٔبواز االشَباط(
ينقطع اعتكافو (دل) احاؿ كونو معتكفن خارج ا٤بسجد أك شهد جنازة  امن عاد مريضن  انقطع اعتكافو احاؿ كونو معتكفن أك شهد جنازة  خارج ا٤بسجد امن عاد مريضن  ذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم ُٖٓص(، كالتفريع )ِّٔ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ُُْ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُُٖ/ّا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،َٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص (،ّٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّٖٓ/ِككشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )(، ْٗٔ/ْكا٤بغِب )(، ّْٕ/ٔ(، كاجملموع )ْٓٗ/ّالكبّب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الذي يصلح للرجاؿ االعتكاؼ فيو اظتسجد(64مسػػألػػة )

اطتالؼ حترير ػتل
سجد، كاختلفوا أم ا٤بساجد الٍب يصلح فيها أٝبع األئمة األربعة أفَّ االعتكاؼ )للرجاؿ( يكوف ُب ا٤بسجد، كىو شرط لصحة االعتكاؼ، كأفَّ مباشرة الٌنساء حرـا على ا٤بعتكف ُب ا٤ب

 االعتكاؼ؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

األقواؿ ونسبتها
الثبلثة يعتكف الرجاؿ ُب ا٤بساجد 
الٍب ييشٌد إليها الٌرًحاؿ

/ سعيد بن ا٤بسيبحذيفة 

يصح االعتكاؼ ُب كل مسجد )على خبلؼ ىل يلـز أٍف تقاـ فيو ا١بماعة أـ ال؟(
 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي/ أٞبد

ال يصح االعتكاؼ إال ُب 
مسجد ييصلَّى فيو ا١بمعة
مالك )ركاية ابن ا٢بكم(

معارضة العمـو للقياسظاىر سبب اطتالؼ

األدلػػة

اعتكف ُب  ألف النيب  *
مسجده، فبل يقاس عليو سائر 
ا٤بساجد، فهي غّب مساكية لو اب٢برمة 

 كال ابلفضل.
  قاؿ حذيفة ما االعتكاؼ( :

إال ُب ثبلثة مساجد؛ ا٤بسجد ا٢براـ، 
 كا٤بسجد األقصى، كمسجد الرسوؿ

)  [.ا]عب/ ش/ كال يثبت مرفوعن

االعتكاؼ عاـ لكل [، ُٕٖ]البقرة: ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ : قولو تعاذل *
مسجد لظاىر اآلية.

 ؛ ألداءاٝباعة ُب ا٤بسجد فٌوت ا٤بعتكف الواجب أك كثّبن ألفَّ صبلة ا١بماعة كاجبة، فإذا دل تكن
 صبلة ا١بماعة. 

  عن حذيفة  قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا  يقوؿ: )كل مسجد لو مؤذف كإماـ، فاالعتكاؼ فيو
 ]قط/ كُب سنده انقطاع[. (يصح
  (، ... كال اعتكاؼ إال ُب مسجد جامع اعلى ا٤بعتكف أٍف ال يعود مريضن : )السُّنة ~قوؿ عائشة

 ]د/ قط/ ىق/ ككلمة )السنة( ال تثبت[. كُب لفظ: )إال مسجد ٝباعة(

حٌب ال ينقطع عمل  *
صبلة ا٤بعتكف اب٣بركج إذل 

 ا١بمعة الواجبة عليو.
  ال ~قوؿ عائشة( :

اعتكاؼ إال ُب مسجد 
(.جامع

الثبلثة فهذا ييفضي إذل ترؾ ىذه؛ لظاىر اآلية، أما ٚبصيص ا٤بساجد االقوؿ الثاين: )يصح االعتكاؼ ُب كل مسجد تقاـ فيو ا١بماعة(، كاألكذل ُب مسجد تقاـ فيو ا١بمعة أيضن  الراجػػح
 اس كلهمالسنة كالشعّبة العظيمة؛ إذ يتعٌذر كيشٌق على ا٤بسلمْب من خارج تلك ا٤بساجد أٍف يصلوا إليها، كلو كصلوىا ٤با كسعت تلك ا٤بساجد الن

ذترة اطتالؼ
من اعتكف ُب غّب ا٤بساجد الثبلثة 

 فاعتكافو )غّب( صحيح 
من اعتكف ُب مسجد غّب  فاعتكافو صحيحمن اعتكف ُب مسجد غّب جامع 

صحيح (غّب)جامع فاعتكافو 

مراجع اظتسألػػة
(، كاإلشراؼ على نكت ِّٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ّّٗ/ِ(، كالعناية شرح ا٥بداية )ُُٓ/ّا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،َٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص (،ْٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

( ُْٔ/ْا٤بغِب )ك  (،ُٓٗمسائل اإلماـ أٞبد بركاية ابنو عبد هللا )ص (،ِّٓ/ٔ(، كاجملموع )ُْٗ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ِٖٖ/ِ)مسائل ا٣ببلؼ 
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 حكم االعتكاؼ ُب غَت اظتسجد (62مسػػألػػة )
 اتفقوا على مشركعية االعتكاؼ، كاختلفوا ىل من شرط االعتكاؼ أٍف يكوف ُب مسجد؟، كا٣ببلؼ على قولْب حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 من شرط االعتكاؼ أٍف يكوف ُب مسجد

 ا١بمهور
 يصٌح االعتكاؼ ُب غّب ا٤بسجد

 )مالكي( لبابة ابن
 بْب أٍف يكوف لو دليل خطاب أك ال يكوف؟ [،ُٕٖ]البقرة: ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ االحتماؿ الذم ُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

، دليل ا٣بطاب اشَبط  ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ  قولو تعاذل: *
 ا٤بساجد لبلعتكاؼ، كمن شرطو ترؾ ا٤بباشرة.

  قالت: )كاف  ~حديث عائشة  لو، ككاف ال ييدخل علٌي رأسو كىو ُب ا٤بسجد فأرجًٌ
 ـ[. ]خ/( ايدخل البيت إال ٢باجتو إذا كاف معتكفن 

  د/ قط/ ىق[.( : )ال اعتكاؼ إال ُب مسجد ٝباعة~قالت عائشة[ 
  كألفَّ النيب .دل يعتكف إال ُب مسجد 

 ، ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ : قولو تعاذل *
نع ا٤بباشرة،  ا٤بفهـو منو أفَّ االعتكاؼ جائز ُب غّب ا٤بسجد، كأنو ال ٲبي

ُب الدار، لكاف  إذا كاف داخبلن  اشيئن  لو قاؿ: ال تعط فبلانن  ألفَّ قائبلن 
 مفهـو دليل ا٣بطاب يوجب أٍف تعطيو إذا كاف خارج الدار.

 الراجػػح
 -رٞبو هللا-اإلٝباع على اشَباط ا٤بسجد ُب االعتكاؼ للرجاؿ، كقد كصف ابن رشد  -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )االعتكاؼ ُب ا٤بسجد(، بل نقل ابن قدامة 

 القوؿ الثاين أبنَّو قوؿ شاذ
 من اعتكف ُب غرفة ىيأىا ُب بيتو صح اعتكافو يصح اعتكافو (دل)من اعتكف ُب غرفة ىيأىا ُب بيتو  اطتالؼذترة 

 مراجع اظتسألػػة
كأسهل ا٤بدارؾ شرح  (،ِٔٓ/ُ)(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات ُْٔ/ُ(، كا١بوىرة النّبة )ّّٗ/ِالعناية شرح ا٥بداية )ك  (،َٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص(، ْٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ٔٔصكا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع )(، ُْٔ/ْا٤بغِب )ك (، ِّٔ/ٔ(، كاجملموع )ُٖص(، كاإلقناع للماكردم )َِّصإرشاد السالك )
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 مكاف اعتكاؼ اظترأة (63مسػػألػػة )
 ٤بسجد، كا٣ببلؼ على قولْباتفقوا على مشركعية االعتكاؼ، كأٝبع األئمة األربعة على أفَّ االعتكاؼ للرجاؿ يكوف ُب ا٤بسجد، كاختلفوا ُب حكم اعتكاؼ ا٤برأة ُب ا اطتالؼحترير ػتل 
 

 األقواؿ ونسبتها
 يشَبط اعتكاؼ ا٤برأة ُب ا٤بسجد

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
وز أف تعتكف ُب ا٤بسجد مع زكجها تعتكف ا٤برأة ُب مسجد بيتها، كٯب

 االعتكاؼ ُب ا٤بسجد لوحدىا افقط، كيكره تنزيهن 
 أبو حنيفة

 ظاىر معارضة القياس لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلػػة

فاستأذنتو ، كاف يعتكف العشر األكاخر من رمضاف   رسوؿ هللا أفَّ ) :~ عن عائشة *
تستأذف ٥با ففعلت، فلما رأت ذلك زينب  أفٍ  عائشةى  ، كسألت حفصةي عائشة فأذف ٥با

قالوا: بناء عائشة، كحفصة،  ،األبنية فقاؿ: ما ىذه؟  بصرأ، فء فبِب ٥باأمرت ببنا
 فدؿ على جواز اعتكاؼ ا٤برأة ُب ا٤بسجد. ]خ/ ـ[،( كزينب

  البقرة: ژ ژ ژ ڈ ڈژ   :عمـو قولو تعاذل[ُٖٕ.] 
  .ألفَّ االعتكاؼ قيربة يشَبط ٥با ا٤بسجد ُب حق الرجل، فيشرع ُب حٌق ا٤برأة، كالطواؼ 

ألٍف تصلي ا٤برأة ُب بيتها خّب ٥با من ):  قاؿ ~ عائشةحديث  *
ي تصلًٌ  ي ُب حجرهتا خّب ٥با من أفٍ تصلًٌ  ، كألفٍ أٍف تصلًٌي ُب حجرهتا

(. ا٤بسجدي ُب تصلًٌ  ي ُب الدار خّب ٥با من أفٍ تصلًٌ  ُب الدار، كألفٍ 
فلما كانت صبلة ا٤برأة ُب بيتها أفضل منو ُب ا٤بسجد كجب  ]خ/ ـ[،

 أٍف يكوف االعتكاؼ ُب بيتها أفضل ابلقياس.
 .ألفَّ اعتكاؼ ا٤برأة ُب بيتها أسَب ٥با 

 الراجػػح
زكجاتو لذلك، كال يصٌح القياس على الصبلة، فإفَّ صبلة  ألرشد جاز اعتكاؼ ا٤برأة ُب بيتها  القوؿ األكؿ: )يشَبط اعتكاؼ ا٤برأة ُب ا٤بسجد(، كىو أفضل، فلو

 الرجل للنافلة ُب بيتو أفضل كال يصح اعتكافو فيو كىو انفلة
 من اعتكفت ُب بيتها صح اعتكافها يصح اعتكافها (دل)من اعتكفت ُب بيتها  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كفتح العزيز ْٖٓ/ّ(، كا٢باكم الكبّب )ّٓٓ/ِ(، كالذخّبة )ِٔٓ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ُِٗ/ُ(، كا٥بداية )ُُّ/ِبدائع الصنائع )(، ك ْٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ْْٔ/ْا٤بغِب )(، ك ُّٖمسائل اإلماـ أٞبد بركاية أيب داكد السجستاين )ص(، َُٓ/ٔ)
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 زماف االعتكاؼأقل  (64مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ف لبلعتكاؼ، كاختلفوا ُب أقل مدة ليس ألكثر االعتكاؼ حد عند أكثر العلماء، بل ٯبوز الدَّىر كلو عدا األايـ الٍب ال ٯبوز صيامها، ككلهم ٱبتار العشر األكاخر من رمضا

 أقواؿاالعتكاؼ، كا٣ببلؼ على أربعة 

 األقواؿ ونسبتها
 ال حدَّ ألقل مدة االعتكاؼ

 أبو حنيفة )ركاية(/ الشافعي/ أكثر الفقهاء
 -كماالن -أقل االعتكاؼ 

 ثبلثة أايـ
 مالك )ركاية(

 أقل االعتكاؼ يـو كليلة
أبو حنيفة )مشهور(/ مالك )ركاية 

 البغداديوف(

 عشرة أايـ أقل االعتكاؼ كأكملو استحباابن 
 ابن القاسم كالبغداديوف(مالك )ركاية 

 ظاىر معارضة القياس لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلػػة

قاؿ: )اي رسوؿ هللا، إيٌنً نذرت  ƒحديث ابن عمر  *
: أكؼ ، فقاؿ لو أٍف أعتكف ُب ا٤بسجد ا٢برـا ليلة

. ـ[، ]خ/بنذرؾ(   فدؿ على جواز االعتكاؼ ٔبزء من اليـو
  االعتكاؼ ُب اللغة يقع على القليل كالكثّب، كدل

 ٰبده الشرع بشيء ٱبصو، فيبقى على أصلو.

  دل أقف على دليل ٥بذا
 .القوؿ

ألفَّ الصياـ من شرط االعتكاؼ،  *
 .كليبلن  افيصـو ُب النهار كيعتكف هنارن 

  أفَّ رسوؿ هللا ~حديث عائشة( :  
( كاف يعتكف العشر األكاخر من رمضاف

يدٌؿ على أفَّ العشر ىي  ففعلو  ـ[، ]خ/
 األقٌل، كليدرؾ ا٤بعتكف فضل ليلة القدر.

 الراجػػح
)ال معُب للنظر كالقياس مع كجود األثر الثابت(، فإذا جاز اعتكاؼ جزء من الليل جاز أقل من ذلك، : -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )ال حد ألقل االعتكاؼ(، قاؿ ابن رشد 

 كلكن ينبغي عدـ التوسع ُب ذلك، كما يفعلو بعض الناس؛ حيث إنٌو ينوم االعتكاؼ كٌلما دخل ا٤بسجد ليصلًٌي فيو صبلة ا١بماعة

 ذترة اطتالؼ
غّب ٧بدد يلزمو أقل ما ينطلق  الو نول االعتكاؼ مبهمن 

 عليو اسم االعتكاؼ، كلو ساعة من ليل أك هنار
 الو نول االعتكاؼ مبهمن 

غّب ٧بدد يلزمو االعتكاؼ 
 ثبلثة أايـ

 لو نول االعتكاؼ مبهما غّب ٧بدد يلزمو
يشرع  أقل كىو مااالعتكاؼ يـو 

 االعتكاؼ ٤بن قصد ا٤بسجد مدة لبثو

٧بدد يلزمو لو نول االعتكاؼ مبهما غّب 
 االعتكاؼ عشرة أايـ

 مراجع اظتسألػػة
(، ِّٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّٖٔ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ّٕٕ/ُ(، ك٦بمع األهنر )ْٗ/٨ِبتصر اختبلؼ العلماء )ك (، ٖٔٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ٕٓٔ/ِ، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )(ُِِ/ّكالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع ) (،ُْٔ/ْكا٤بغِب )(، ُْٗ/ٔاجملموع )ك (، َٖٓ/ ّكالبياف )
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 الوقت الذي يدخل فيو اظتعتكف إىل اعتكافو )إذا نذر االعتكاؼ( (65مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
( أك أقٌل اعلى أنَّو من نذر اعتكاؼ شهر أنَّو يدخل ا٤بسجد قبل غركب الشمس من أكؿ ليلة ُب الشهر، كاختلفوا فيمن نذر االعتكاؼ )يومن  -رٞبهم هللا-األئمة األربعة اتفق 

 من شهر مٌب يدخل ا٤بسجد؟، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ
 

 ونسبتهااألقواؿ 
يدخل ا٤بعتكف ا٤بسجد قبل طلوع الفجر، 

 كٱبرج بعد الغركب
 الشافعي/ أٞبد/ زفر/ الليثأبو حنيفة/ 

 يدخل ا٤بعتكف ا٤بسجد قبل غركب الشمس
 مالك

إذا نذر ا٤بعتكف عشرة أايـ دخل قبل 
طلوع الفجر، كإذا نذر عشر لياؿ دخل 

 قبل الغركب
 أبو ثور

يدخل ا٤بعتكف ا٤بسجد بعد 
 صبحصبلة ال

 األكزاعي

 ظاىر معارضة األقيسة بعضها ببعض، كظاىر معارضة األثر ١بميعها سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ الليل ال يتبع النهار الذم بعده، بدليل  *
، لذا يدخل امتداد يـو عرفة إذل فجر يـو النحر

 ا٤بعتكف قبل الفجر.
اسم اليـو ينطلق على النهار دكف ألفَّ  *

 قبل طلوع الفجر.الليل، فيدخل 

ألفَّ أكؿ اليـو كالشهر ىو ليلو، فيعترب الليل،  *
 فيدخل ا٤بعتكف قبل مغيب الشمس.

، ايقع على الليل كالنهار معن  اليـوألٌف اسم  *
 فيدخل ا٤بعتكف قبل غركب الشمس.

ألف اسم اليـو خاص ابلنهار، كاسم  *
الليل خاص ابلليل، فيفرَّؽ بْب من ينذر 

 ليارل.أك ينذر  اأايمن 

قالت:  ~حديث عائشة  *
إذا أراد أٍف  )كاف رسوؿ هللا 

يعتكف صلَّى الفجر ٍب دخل 
 ـ[ ]خ/( معتكفو

اسم اليـو ُب كبلـ العرب قد يقاؿ  أفَّ  كا٢بقٌ : )-رٞبو هللا-لذلك، قاؿ ابن رشد  القوؿ الرابع: )يصلًٌي ا٤بعتكف الصبح كيعتكف(، كىذا من الـز القوؿ األكؿ؛ لفعل النيب  الراجػػح
 (كداللتو على الليل بطريق اللزـك ،على النهاركوف داللتو األكذل إ٭با ىي ت شبو أفٍ لكن يي ك  ،اقاؿ على الليل كالنهار معن كقد يي  ،اعلى النهار مفردن 

 ذترة اطتالؼ
من نذر اعتكاؼ يـو كجب أٍف يعتكف من 

 الفجر إذل ا٤بغرب
من نذر اعتكاؼ يـو كجب أٍف يعتكف من ا٤بغرب 

 ( ساعةِْإذل ا٤بغرب ٤بدة )
من اعتكف عشرة أايـ كجب أٍف 

يعتكف من قبل الفجر، كإف اعتكف 
 قبل الغركبعشر لياؿ كجب أٍف يدخل 

من نذر اعتكاؼ يـو كجب أٍف 
يعتكف من بعد صبلة الفجر 

 إذل ا٤بغرب

 مراجع اظتسألػػة
(، كحلية العلماء ٕٔ/ُ(، كالتلقْب )ِٗٗ/ِ(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )َُُ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُِِ/ّا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،ٕٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِْٗ/ْكا٤بغِب )(، ُٕٔصكا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد )(، ْْٗ/ٔاجملموع )ك (، ُْٖ/ّ)
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 وقت خروج اظتعتكف من معتكفو ظتن اعتكف العشر األواخر من رمضاف (66مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يصلًٌي الفجر ٍبَّ يدخل معتكفو،  ، فقد كاف النيب اتفقوا على مشركعية االعتكاؼ، ككل العلماء ٱبتار االعتكاؼ ُب العشر األكاخر من رمضاف، لثبوت ذلك عن النيب 

 كاختلفوا مٌب ٱبرج ا٤بعتكف؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 ا٤بعتكف من معتكفو بعد صبلة العيد استحباابن ٱبرج 

 مالك/ أٞبد
 ٱبرج ا٤بعتكف بعد غركب الشمس ليلة العيد

 أبو حنيفة/ الشافعي
 ٱبرج ا٤بعتكف من معتكفو بعد صبلة العيد كجوابن 

 سحنوف/ ابن ا٤باجشوف
 من رمضاف، ىي من حكم العشر أـ ال؟ ةىل الليلة الباقية من العشر األخّب  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ألفَّ الليلة األخّبة من العشر ىي من حكم العشر. *
 كاف يبيت ُب ا٤بسجد ليلة الفطر، ٍب   ألفَّ أاب قبلبة

 ]أثر[. يغدك كما ىو إذل العيد
  كىو متلبًٌس ابلعبادة.ليخرج ا٤بعتكف إذل ا٤بصلَّى 

ألفَّ الليلة األخّبة من العشر )ليست( من  *
 حكم العشر.

  خركج ا٤بعتكف بعد ا٤بغرب أرفق بو، ليتهٌيأ
 للعيد كيتزيٌن لو، موافقة لسنة العيد.

 ألفَّ ليلة الفطر من العشر األكاخر. *
  ألفَّ السنة اجملمع عليها أٍف ال ٱبرج ا٤بعتكف حٌب

 ليلة الفطر ُب معتكفو. يصبح، ٤بقامو 
  حٌب يوصل ا٤بعتكف عبادة االعتكاؼ بعبادة صبلة

العيد، فإفَّ كٌل عبادة جرل عرؼ الشرع على اتصا٥بما، 
 فاتصا٥بما على الوجوب، كالطواؼ كركعتيو.

 الراجػػح
العبادة عليو، فهذا من ٧باسن اإلسبلـ. كيصعب القوؿ ببطبلف اعتكافو (، ليصل عبادة بعبادة، كيصلًٌي كأثر القوؿ األكؿ: )ٱبرج ا٤بعتكف بعد صبلة العيد استحباابن 

 كذىاب أجره لو خرج قبل ذلك

 ذترة اطتالؼ
من خرج بعد غركب مشس آخر يـو من رمضاف فقد ًب 

 اعتكافو كفعل خبلؼ األكذل
من خرج بعد غركب مشس آخر يـو من رمضاف 

 فقد ًب اعتكافو
 اعتكافومن خرج قبل صبلة العيد فقد قطع 

 مراجع اظتسألػػة
(، ْٖٗ/ُشرح زركؽ على الرسالة )ك (، ُٗٓص(، كالتفريع )ِّٗ/ِ(، كالبحر الرائق )َُُ/ُخاف ) فتاكل قاضيك  (،َٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص (،ٖٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِٓ/ِالقناع عن مًب اإلقناع )ككشاؼ (، َْٗ/ْا٤بغِب )ك  (،ِٓٓ/ِ(، كركضة الطالبْب )َُٓ/ٔكاجملموع )
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ىل الصـو شرط لصحة االعتكاؼ؟(67مسػػألػػة )
؟، كا٣ببلؼ على  حترير ػتل اطتالؼ قولْبال خبلؼ ُب اشَباط النية لبلعتكاؼ، كاختلفوا ىل الصـو شرط لصحة االعتكاؼ؟ كىل يصح االعتكاؼ ببل صـو

 الصـو شرط لصحة االعتكاؼاألقواؿ ونسبتها
ƒابن عباس / ƒأبو حنيفة )لبلعتكاؼ الواجب(/ مالك/ ابن عمر 

لصحة االعتكاؼ االصـو )ليس( شرطن 
/ ابن مسعود أبو حنيفة )لبلعتكاؼ ا٤بسنوف(/ الشافعي/ أٞبد/ علي 

/ كألفَّ االعتكاؼ اقَبف مع الصـو ُب آية كاحدة، آية: ) ألفَّ اعتكاؼ النيب سبب اطتالؼ ( من سورة البقرةُٕٖإ٭با كقع ُب رمضاف، فهو اعتكاؼ بصـو

األدلػػة

فقد اقَبف الصـو ابعتكافو ـ[،  ]خ/ اعتكف ُب العشر األكاخر من رمضاف ألفَّ النيب  *
.فدٌؿ على أنَّو شرط ، 
ٻ ٻ ٻ ٱژ  اقَباف الصـو ابالعتكاؼ ُب آية كاحدة يدؿ على تبلزمهما: *

[.ُٕٖ]البقرة: ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ...ٻ پ پپ 
، كال يشهد جنازة... كال اقالت: )السنة للمعتكف أٍف ال يعود مريضن  ~ألفَّ عائشة  *

[.~]د/ ىق/ كال تثبت كلمة: )السنة( عن عائشة ( اعتكاؼ إال بصـو

قاؿ: )اي رسوؿ هللا، إيٌنً نذرت أٍف أعتكف ُب ا٤بسجد  ƒحديث ابن عمر  *
كالليل ليس ٗبحٌل للصياـ.ـ[،  ]خ/: أكؼ بنذرؾ( ، فقاؿ لو ا٢براـ ليلة

لبلعتكاؼ،  اُب العشر األكاخر من رمضاف دل يكن مقصودن  اعتكاؼ النيب  *
ُب االعتكاؼ. لو  ا، كدل يكن الصـو مقصودن اكإ٭با اتفق ذلك اتفاقن 

  :دلت اآلية على مشركعية  ژژ ژ ڈ ڈ ژ عمـو قولو تعاذل ،
.  االعتكاؼ ببل صـو

(، كإٍف كاف األكذل أٍف الراجػػح ٯبمع االعتكاؼ كالصـو ليجتمع للعبد عبادتْبالقوؿ الثاين: )يصح االعتكاؼ ببل صـو

ذترة اطتالؼ
لو اعتكف ا٤بسلم ببل صـو )دل( يصح اعتكافو، كال يصح االعتكاؼ ُب األايـ ا٤بنهي عن 
الصياـ فيها، كالعيدين، كال يصح إفراد الليل ابالعتكاؼ، كال يكوف االعتكاؼ أقل من يـو

 لو اعتكف ا٤بسلم ببل صـو صٌح اعتكافو، كيصح اعتكاؼ يـو العيد، 
كيصح اعتكاؼ الليل ٗبفرده، كاعتكاؼ أقٌل من يـو )عند الشافعي كأٞبد(

(، ِٕٓ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )َِٗ/ِا٣ببلؼ )(، كاإلشراؼ على نكت مسائل َُٗ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُُٓ/ّا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،ٖٖٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )مراجع اظتسألػػة
 (ْْٓ/ُ) يعلى ٨بتصر ا٣برق ي(، كشرح الزركشْٗٓ/ْ(، كا٤بغِب )ٖٕٓ/ّ(، كالبياف )َٖ/ْكهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )
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 ىل يفسد االعتكاؼ بفعل ما دوف اصتماع (68مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

كذلك فسد اعتكافو، كاختلفوا فيمن ابشر فيما دكف ا١بماع؛ من القيبلة   اأفَّ من جامع انسين  -للشافعية اخبلفن -بطل اعتكافو، كذىب ا١بمهور  اأٝبعوا أفَّ ا٤بعتكف إذا جامع عامدن 
 كاللمس ك٫بوٮبا إف كانت بشهوة كبدكف إنزاؿ ىل يفسد اعتكافو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 يفسد االعتكاؼ ابلوقوع ٗبا دكف ا١بماع

 مالك/ الشافعي )قوؿ(
 ا١بماع إال أٍف يينزؿ)ال( يفسد االعتكاؼ ابلوقوع ٗبا دكف 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قوؿ(/ أٞبد
 لو عمـو أك ال؟، كىو أحد أنواع االسم ا٤بشَبؾ [،ُٕٖ]البقرة:( ڎ ڎ)ىل االسم ا٤بَبدد بْب ا٢بقيقة كاجملاز ُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ا٤بباشرة  ،ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ : قولو تعاذل *
، ينطلق على ا١بماع كما دكنو.  ُب اآلية اسم مشَبؾ لو عمـو

  كال ٲبس ا: )السنة للمعتكف أف ال يعود مريضن ~قوؿ عائشة ... ،
 كلمة: )السنة([.]د/ ىق/ كال تثبت  ( امرأة كال يباشرىا

، فهو  ژڎ  ڎژ : قولو تعاذل * ، ا٤بباشرة ُب اآلية اسم مشَبؾ ليس لو عمـو
يدؿ على ا١بماع حقيقة إبٝباع، كيدؿ على ما دكف ا١بماع ابجملاز، كاالسم الواحد ال يدؿ 

 ٗبنزلة ا١بماع، ألنَّو ُب معناه.، إال إذا أنزؿ فيكوف اإلنزاؿ اعلى ا٢بقيقة كاجملاز معن 
 .ألفَّ ا٤بباشرة ببل إنزاؿ ال تفسد الصـو كال ا٢بج، فكذا االعتكاؼ 

(: )األشهر االسم ا٤بَبدد بْب ا٢بقيقة كاجملاز ليس لو -رٞبو هللا-القوؿ الثاين: )ال يفسد االعتكاؼ اب٤بباشرة دكف إنزاؿ(، لقٌوة أٌدلة القوؿ، قاؿ ابن رشد  الراجػػح  عمـو
 على ا٤بعتكف ا٧برمن  امن ابشر كىو معتكف كدل ينزؿ )دل( يفسد اعتكافو، كأيٍب لفعلو أمرن  من ابشر كىو معتكف كدل يينزؿ فسد اعتكافو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة ُُٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُِّ/ّللسرخسي )ا٤ببسوط (، ك ُْ(، كمراتب اإلٝباع )صَٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص (،ٖٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ُْْ/ ّكالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )(، ْٕٓ/ْ(، كا٤بغِب )ِّٓ/ٔكاجملموع )(، ِٖص(، كاإلقناع للماكردم )ّْٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُُْ/ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





072 
 

 ما جيب على اجملامع ُب اعتكافو (69مسػػألػػة )
 ؟، كا٣ببلؼ على قولْب-مع اإلٍب كبطبلف اعتكافو-بطل اعتكافو، كاختلفوا ماذا ٯبب عليو  اأٝبعوا على أفَّ ا٤بعتكف إذا جامع عامدن  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها

 اجملامع كىو معتكف سول اإلٍب كبطبلف اعتكافو)ال( شيء على 
 ا١بمهور

ٯبب على اجملامع ُب اعتكافو كفارة )على خبلؼ بينهم؛ قيل: عليو كفارة 
ا١بماع ُب رمضاف، كقيل: يتصدؽ بدينارين، كقيل: يعتق رقبة، فإٍف دل ٯبد 

 من ٛبر افبدنة، فإٍف دل ٯبد تصدؽ بعشرين صاعن 
 ا٢بسن/ ٦باىد/ الزىرم

 ىل ٯبوز القياس ُب الكفارة أـ ال؟ اطتالؼسبب 

 األدلػػة
 .ألفَّ االعتكاؼ عبادة )ال( ٘بب أبصل الشرع فلم ٘بب إبفسادىا كفارة، كالنوافل 
 .ألفَّ االعتكاؼ عبادة )ال( يدخل ا٤باؿ ُب جرباهنا، فلم ٘بب الكفارة إبفسادىا، كالصبلة 
  كجوب الكفارة إ٭با يثبت ابلشرع، كدل يرد  الشرع إبٯباهبا فتبقى على األصل.ألف َّ

  فوجبت الكفارة األفَّ االعتكاؼ عبادة يفسدىا الوطء ٙبديدن ،
 ابلوطء فيها، كصـو رمضاف كا٢بج.

 الراجػػح
االعتكاؼ، كال ٯبوز القوؿ األكؿ: )ال ٘بب الكفارة(، لقوة أدلة القوؿ، كال يصح القياس على اجملامع ُب هنار رمضاف؛ ألفَّ الصياـ كاجب أبصل الشرع ٖببلؼ 

القياس على ا٢بج، ألفَّ ا٢بٌج مباين لسائر العبادات، لذا ٲبضي ُب فاسده، كيلـز  اللصائم الفطر ببل عذر بينما ٯبوز للمعتكف قطع اعتكافو ببل عذر. كال يصح أيضن 
 فَّ ا٢بكم ُب الفرع يثبت على صفة ا٢بكم ُب األصلابلشركع فيو، كٯبب ابلوطء فيو بدنة، كلو قلنا ابلقياس ىنا للـز أٍف تكوف الكفارة بدنة، أل

 ذترة اطتالؼ
 
ن
  فسد اعتكافو كعليو اإلٍب، كال ٘بب عليو كفارة امن جامع كىو معتكف عا٤ب

ن
فسد اعتكافو كعليو اإلٍب، كعليو الكفارة  امن جامع كىو معتكف عا٤ب

 )على خبلؼ ما ىي؟(

 مراجع اظتسألػػة
(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ ِْ(، كبداية ا٤ببتدم )ُُٓ/ِبدائع الصنائع )ك  (،ُْ(، كمراتب اإلٝباع )صَٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص (،َٗٓ/ُ) بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد

 (ِّٕ/ ُ، كاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )(ُِْ/ّكالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )(، ّْٕ/ْكا٤بغِب )(، ٓٗٓ/ ّ(، كالبياف )ُٖٖ/ّ(، كحلية العلماء )ْْٓ/ِ(، كالذخّبة )ِْٗ/ِ)
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 مطلق النذر ابالعتكاؼ ىل من شرطو التتابع؟ (74مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

كدل يشَبط التتابع، ىل  امطلقن  اأك شهرن  امتتابعة يلزمو التتابع ببل إشكاؿ، كمثلو من نول االعتكاؼ ُب شهر بعينو يلزمو التتابع، كاختلفوا فيمن نذر مطلق االعتكاؼ أايمن  امن نذر االعتكاؼ أايمن 
 قولْب؟، كىل يدخل الليل ُب االعتكاؼ أـ ال يدخل؟، كا٣ببلؼ على اأـ يعتكف متفرقن  ايلزمو االعتكاؼ متتابعن 

 األقواؿ ونسبتها
 اكهنارن  يلزمو التتابع ليبلن  امن نذر االعتكاؼ أايمن 

 أبو حنيفة/ مالك
 ال يلزمو التتابع، فيعتكف ابلنهار امن نذر االعتكاؼ أايمن 

 )إال أف ينذر شهرا( الشافعي/ أٞبد
 ىل يقاس نذر االعتكاؼ ا٤بطلق على نذر الصـو ا٤بطلق؟ سبب اطتالؼ

 
 

 األدلػػة

  ألفَّ االعتكاؼ معُب ٰبصل ُب الليل كالنهار، فإذا أطلقو اقتضى التتابع، كما لو حلف
 ، ككمدة اإليبلء كالعينة كالًعدَّة، كهبذا يفارؽ الصياـ.اشهرن  اال يكلًٌم زيدن 

  إذا ذيكرت األايـ دخل فيها الليل، كإذا ذيكر الليل دخل فيها النهار، لقولو تعاذل ُب
 ڳ ڳ ڳ ژكُب موضع آخر: [، َُ]مرًن: ژۋ ۋ ٴۇژ  :قصة زكراي 

 فعربَّ ُب موضع ابلليل، كُب موضع ابلنهار، كالقصة كاحدة.[، ُْ]آؿ عمراف: ژڳ

 .ألفَّ االعتكاؼ معُب يصٌح فيو التفريق، فبل ٯبب فيو التتابع ٗبطلق النذر، كالصياـ 
  إطبلؽ األايـ  ٖببلؼ، يتناكؿ الليارل كاألايـ على التتابعكالفرؽ عند أٞبد: أف الشهر

 .التتابع، فلم يلزمو، كنذر صومها قتضيفبل ت كالليارل

 (، للفرؽ بْب نذر االعتكاؼ ا٤بطلق كنذر الصياـ ا٤بطلقاالقوؿ األكؿ: )يلزمو االعتكاؼ متتابعن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
خرج ُب أحدل لياليها فسد إف ك  يعتكفها متتابعةلزمو أٍف من نذر اعتكاؼ عشرة أايـ 

كيلـز ا٤بعتكف النَّاًذر أٍف يعتكف الليل كالنهار، كالليارل ا٤بتخللة اعتكافو كعليو اإلعادة، 
 لؤلايـ

كٯبوز أٍف يفرقها على  ،من نذر اعتكاؼ عشرة أايـ كخرج ُب ٝبيع لياليها صح اعتكافو
الناذر أف يعتكف الليارل ا٤بتخللة لؤلايـ،  عدة شهور كال حرج، ك )ال( يلـز ا٤بعتكف

 فيعتكف من طلوع الفجر إذل غركب الشمس، ٍب يعود اثنية بعد طلوع الفجر، كىكذا

 مراجع اظتسألػػة
األـ ك (، ِّٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ِْٗ/ِ(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )ْٗ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ُُٗ/ّا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،َٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّٓٓ/ِككشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )(، ُْٗ/ْا٤بغِب )(، ك ُٕٔ)٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد كا(، ُْٗ/ٔاجملموع )(، ك ُُٔ/ِ)للشافعي 
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 خروج اظتعتكف من اظتسجد لغَت حاجة (74مسػػألػػة )
 

 حترير ػتل اطتالؼ
إذا اعتكف ييدين إرلَّ رأسو كىو ُب  قالت: )كاف  ~عائشة اتفقوا أنَّو )ال( ٯبوز للمعتكف ا٣بركج من ا٤بسجد إال ٢باجة اإلنساف أك ما ىو ُب معناىا ٩با تدعو إليو الضركرة، ٢بديث 

لو كاتفقوا أفَّ الذم ٱبرج من معتكفو )لغّب( حاجة ينتقض اعتكافو، كاختلفوا مٌب ينقطع اعتكافو؟، كا٣ببلؼ  ]خ/ ـ[،، ككاف ال يدخل البيت إال ٢باجة اإلنساف( ا٤بسجد فأرجًٌ
 على ثبلثة أقواؿ

 
 األقواؿ ونسبتها

لو خرج ا٤بعتكف من ا٤بسجد انتقض اعتكافو عند أكؿ 
 خركجو

 مالك/ الشافعي/ أٞبد

خرج ا٤بعتكف من ا٤بسجد انتقض اعتكافو بعد ساعة من خركجو لو 
 ساعة( ِْمن  ا)أم جزء من الزماف، كليس جزء

 أبو حنيفة

لو خرج ا٤بعتكف من ا٤بسجد انتقض 
 اعتكافو بعد )نصف( يـو من خركجو

 الصاحباف
 كتشبيو ما دل يتفقوا عليو ٗبا اتفقوا عليوليس ُب كقت ا٣بركج من ا٤بسجد للمعتكف حد منصوص عليو، إال االجتهاد  سبب اطتالؼ

 
 األدلػػة

  ألفَّ ا٣بركج من ا٤بعتكف لغّب حاجة ٱبالف معُب
االعتكاؼ قليلو ككثّبه فيبطلو، فاالعتكاؼ ىو اللُّبث 

 ُب ا٤بسجد.

  أتت النيب ~حديث صفية( :  تزكره ُب معتكفو، فلما قامت
فا٣بركج اليسّب معفو عنو، كما لو  ]خ[،( لتنقلب خرج معها ليقلبها

 أتىٌن ُب مشيو ُب العودة من خركجو للحاجة.

  يدؿ على أفَّ ا٣بركج  ~حديث صفية
 القليل معفو عنو.

 عليها كدل أيمن  فيحمل على ا٣بركج للحاجة، ألفَّ الوقت ليبلن  ،~مع صفيٌة  بطل اعتكافو(، ألنَّو خالف معُب االعتكاؼ، أما خركجو  االقوؿ األكؿ: )لو خرج ا٤بعتكف يسّبن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
لو خرج ا٤بعتكف من ا٤بسجد كلو لوقت يسّب فسد 

 اعتكافو
ا٤بعتكف من ا٤بسجد أقل من يـو لو خرج  لو خرج ا٤بعتكف من ا٤بسجد لوقت يسّب يكوف ابؽ على اعتكافو

 يكوف ابؽ على اعتكافو

 مراجع اظتسألػػة
كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ (، ُّٓ/ُ)تبيْب ا٢بقائق (، ك ِْ)صبداية ا٤ببتدم ك  (،ُْ(، كمراتب اإلٝباع )صَٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص (،ُٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِْٖ/ِ) مطالب أكرل النهى(، ْٗٔ/ْ(، كا٤بغِب )ْٗٗ/ٔاجملموع )ك (، ٖٓٓ/ّ(، كالبياف )ُٓٔ/ِ(، كمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ِِٗ/ِ)
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 ( غَت بيت مسجده؟ا)سقفً  اىل للمعتكف أف  يدخل بيتً  (72مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

وا ىل ٯبوز للمعتكف أٍف يدخل ٙبت سقف اتفقوا أنَّو )ال( ٯبوز للمعتكف ا٣بركج من ا٤بسجد إال ٢باجة اإلنساف؛ من بوؿ كغائط أك ما ُب معناىا ٩با تدعو إليو الضركرة، كاختلف
 ، كا٣ببلؼ على قولْب-إذا خرج ٤با ٯبوز لو ا٣بركج-ا٤بسجد ُب غّب 

 األقواؿ ونسبتها
 غّب بيت مسجده ايرٌخص للمعتكف أٍف يدخل بيتن 
 األئمة األربعة

 غّب بيت مسجده ا)ال( يرٌخص للمعتكف أٍف يدخل بيتن 
 / عطاء/ إبراىيم النخعي/ إسحاؽ ƒابن عمر

 غّب بيت مسجده حٌد منصوص عليو، إال االجتهاد، كتشبيو ما دل يتفقوا عليو ٗبا اتفقوا عليو اليس ُب دخوؿ ا٤بعتكف بيتن  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
  األصل ا١بواز ما دل يدؿ الدليل على منعو، فما داـ جاز لو ا٣بركج جاز لو أف يدخل

 للمشقة. اٙبت سقف غّب منزلو رفعن 
  األصل ُب ا٤بعتكف لزـك ا٤بسجد، كال ٱبرج إال ٢باجة اإلنساف، لفعلو. 

 للمشقة االقوؿ األكؿ: )يرخص لو ُب ذلك(، رفعن  الراجػػح
 لو دخل ا٤بعتكف ٙبت سقف غّب ا٤بسجد انقطع اعتكافو لو دخل ا٤بعتكف ٙبت سقف غّب ا٤بسجد )دل( ينقطع اعتكافو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
كاالستذكار (، ِّٓ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ِٔٓ/ُ)٦بمع األهنر (، ك َْٔ/ ِ)احمليط الربىاين ُب الفقو النعماين ك  (،ُْكمراتب اإلٝباع )ص (،ُٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (َْٓ/ُ)شرح منتهى اإلرادات ك (، ْٓٔ/ْا٤بغِب )(، ك ٗٗ/ِ)حاشية البجّبمي على شرح ا٤بنهج ك (، ّٔٓ/ٔاجملموع )(، ك َِّ)صأسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ك (، َِٖ/َُ)
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 حكم البيع والن  كاح ُب اظتسجد للمعتكف (73مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

، كحضوره كفعلو قيربة، كمدتو عادة األئمة األربعة على أنَّو ال أبس للمعتكف أٍف يعقد النكاح ُب ا٤بسجد كحضور عقد النًٌكاح، ألفَّ االعتكاؼ عبادة ال ٙبٌرًـ األمر الاتفق  طَّيب كالطاعة، كالنًٌكاح طاعة كالصـو
 سبلـ، كاختلفوا ُب حكم البيع كالشراء للمعتكف، مع اتفاقهم أفَّ البيع كالشراء للمعتكف )ال( يفسد اعتكافو، كا٣ببلؼ على قولْبال تتطاكؿ فبل يشغل عن االعتكاؼ، فلم يكره؛ كتشميت العاطس كرد ال

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز للمعتكف البيع كالشراء )اإلٯباب كالقبوؿ( ُب ا٤بسجد

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قوؿ(
 ا٤بسجدٲبنع للمعتكف البيع كالشراء ُب 

 الشافعي )الصحيح(/ أٞبد
 ليس ُب البيع كالشراء للمعتكف حد منصوص عليو، إال االجتهاد كتشبيو ما دل يتفقوا عليو ٗبا اتفقوا عليو سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ،ألفَّ البيع كالشراء من حاجة ا٤بعتكف، فهو ٧ببوس عن ا٣بركج
 غّب ا٤بعتكف.أما النهي عن البيع كالشراء ُب ا٤بسجد فيحمل على 

  كاف رسوؿ هللاقالت: ) ~عن عائشة   يضع ٢بساف
]ت/ (  ينافح عن رسوؿ هللا اُب ا٤بسجد يقـو عليو قائمن  امنربن 

رخص ُب إنشاد الشعر ُب  فالنيب  ف/ أش/ كحسنو الَبمذم[،
ا٤بسجد للمصلحة، فجاز اإلٯباب كالقبوؿ ُب البيع للمعتكف 

 للمصلحة.

  حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  هنى رسوؿ هللا( :قاؿ  )ت/ د/ جو/ عن البيع كالشراء ُب ا٤بسجد[
ّب حاؿ االعتكاؼ، ففي حاؿ االعتكاؼ فإذا مينع البيع كالشراء ُب ا٤بسجد ُب غ حم/ كحسنو الَبمذم، كصححو األلباين[،

 أكذل.
  ىريرةعن أيب  قاؿ  :(ال أربح هللا ٘بارتك :فقولوا ،إذا رأيتم الرجل يبيع كيشَبم ُب ا٤بسجد ) /حب/ خز/ ت/ بز/ ىق[

 ىذا فيو تشنيع على البائع كا٤بشَبم ُب ا٤بسجد.ك  ،غّب كاحد[طب/ كم/ دا/ كصححو 
  :ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئژ قولو تعاذل  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  

 فا٤بساجد ٧بل للعبادة دكف البيع كالتجارة فيمنع ذلك ٥با. [،ّٕ، ّٔ]النور:  ژ  ڀ ڀ پ پ پ

نع ا٤بعتكف من البيع كالشراء(، فإفَّ ا٤بساجد تصاف عن ذلك لغّب ا٤بعتكف، فمن ابب أكذل ا٤بعتكف، كيدخل ُب ىذا ا٢ب الراجػػح كم البيع اإللكَبكين عن طريق اإلنَبنت من خبلؿ القوؿ الثاين: )ٲبي
 أجهزة ا١بواؿ كغّبىا

 أيٍب ا٤بعتكف إذا ابع أك اشَبل أثناء اعتكافو )ال( أيٍب ا٤بعتكف ابلبيع كالشراء أثناء اعتكافو ذترة اطتالؼ

ركضة الطالبْب كعمدة ك (، ِٗٓ/ٔاجملموع )(، ك ِّّ/ُ)الفواكو الدكاين (، ك ِِٗ/ُ)ا٤بدكنة الكربل (، ك ّٕٗ/ ِ)فتح القدير (، ك ُّْ/ِ)احمليط الربىاين ك  (،ِٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُْٗ/ٓ)الفركع ك (، ْٖٕ/ْا٤بغِب )(، ك ّّٗ/ِ)ا٤بفتْب 
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ىل ينفع اظتعتكف شرط إذا شرطو أثناء االعتكاؼ؟(74مسألة )

حترير ػتل اطتالؼ
فو، كاختلفوا لو اشَبط ا٤بعتكف اتفقوا أنَّو )ال( ٯبوز للمعتكف ا٣بركج من ا٤بسجد إال ٢باجة اإلنساف من بوؿ كغائط ك٫بوٮبا، كأفَّ الذم ٱبرج لغّب حاجة ينقطع اعتكا

ك٫بوىا، أك لفعل مباح، كاألكل ُب بيتو ك٫بوه، فهل ينفع االشَباط كينفذ دكف أتثّب على ا٣بركج من معتكفو كمسجده، سواء لفعل طاعة؛ كزايرة مريض كشهود جنازة 
 االعتكاؼ؟، كا٣ببلؼ على قولْب

)ال( ينفع، ك)ال ٯبوز( الشرط ُب االعتكاؼاألقواؿ ونسبتها
 مالك

 ينفع )ٯبوز( الشرط ُب االعتكاؼ
أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ أكثر الفقهاء

تشبيو االعتكاؼ اب٢بج ُب أفَّ كليهما عبادة مانعة لكثّب من ا٤بباحاتسبب اطتالؼ

األدلة

ال ييشبَّو االعتكاؼ اب٢بج، فلو اشَبطت ُب ا٢بج أٍف تلبس ا٤بخيط أك *
ٙبلق رأسو ال يصٌح، فكذا ىنا.

   كال اأٍف ال يعود مريضن  :السٌنة للمعتكفقالت: ) ~حديث عائشة ،
 ]د/ىق/ كال تثبت كلمة )السنة( ُب األثر[.( منوٱبرج ٢باجة إال ما ال بٌد 

 .دل ٘بًر عادة ا٤بسلمْب على كضع شركط للعبادة، فبل ييقبل الشرط فيو

٤با أرادت ~لضيباعة  ييشبَّو االعتكاؼ اب٢بج ُب جواز االعتكاؼ، كقد قاؿ النيب *
فاإلحراـ إلزاـ ابلعبادات  ]ـ[،( ا٢بٌج: )أىٌلي اب٢بٌج كاشَبطي أفَّ ٧بٌلي حيثي حبسٍب

ابلشركع، ك٘بوز ٨بالفتو ابلشرط، كاالعتكاؼ من ابب أكذل.
  .ألفَّ االعتكاؼ ال ٱبتٌص بقدر، فإذا شرط ا٣بركج ك٫بوه، فكأنو نذر القدر الذم أقامو 
   قوؿ النيبكىذا  ]د/ قط/ كم/ عب/ كصححو األلباين[،( : )ا٤بسلموف على شركطهم

 عاـ لبلعتكاؼ كغّبه.

 الراجح
ُب االعتكاؼ الواجب، ألفَّ األصل بقاء ا٤بعتكف ُب ا٤بسجد كالتفرغ التاـ لذلك، أما االشَباط ُب ا٢بٌج فهو ليمٌكن احملـر أف ٰبٌل من اخصوصن القوؿ األكؿ: )ال ينفع الشرط(، 

 : )لكن االشَباط ُب ا٢بٌج ٨بتلىف فيو، كالقياس فيو ضعيف(-رٞبو هللا-ا٢بٌج؛ ألنو يلـز ابلشركع فيو، ٖببلؼ االعتكاؼ، قاؿ ابن رشد 

 ذترة اطتالؼ
دل ينفعو شرطو كينقطع  اأيكل ُب بيتو حاؿ كونو معتكفن  من اشَبط أفٍ 

 اعتكافو بفعلو ذلك
نفعو شرطو كال ينقطع اعتكافو بفعلو ذلك اأيكل ُب بيتو حاؿ كونو معتكفن  من اشَبط أفٍ 

مراجع اظتسألة
التهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة (، ك ْْٖ/ِ)الدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين (، ك ُُٔ/ُ)النتف ُب الفتاكل  (،ُْكمراتب اإلٝباع )ص (،ِٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

  (ّٖٓ/ّكاإلنصاؼ )(، ُْٕ/ْكا٤بغِب )(، َْٗ/ّ) الكبّب (، كا٢باكمُٕٓ/ٖ) ا٤بزين مع األـ (، ك٨بتصرِٖٗ/ِ)اإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ (، ك ُِْ/ُ)
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  ابطتروج من اظتسجد )لعذر اظترض( -اللمعتكف نذرً -اضتكم إذا انقطع التتابع  (75مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ابلنَّذر ا٤بطلق، أك شىرىط ا٤بعتكف ُب  اللشافعي، فإذا كاف التتابع الزمن  اا٤بطلق ابالعتكاؼ يوجب التتابع عند األئمة الثبلثة، خبلفن ( أفَّ النذر َٕسبق ُب مسألة )

بقاء ُب ا٤بسجد، فماذا نذره التتابع، فإنَّو يلزمو ذلك ببل إشكاؿ، كا٣ببلؼ ىنا لو انقطع التتابع للمعتكف ٣بركجو من ا٤بسجد لعذر ا٤برض الذم يتعٌذر معو ال
 يلـز ا٤بعتكف؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 التتابع ُب االعتكاؼ من ا٤بسجد )دل( ينقطع التتابعإذا خرج الذم نذر 

 مالك/ الشافعي
 إذا خرج الذم نذر التتابع ُب االعتكاؼ من ا٤بسجد انقطع التتابع

 أبو حنيفة/ أٞبد/ الثورم

 سبب اطتالؼ
من العبادات -من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليو التتابع للمعتكف إذا نذر ذلك كانقطع لعذر، ليس فيو شيء ٧بدكد من قبل السمع )القرآف كالسنة(، فيقع التنازع 

 ٗبا اختلفوا فيو -الٍب شرطها التتابع مثل صـو الظهار

 األدلة
   ،ألفَّ ا٤بعتكف معذكر اب٣بركج من ا٤بسجد، كا٢بائض ٚبرج زمن ا٢بيض

 كتبِب على ما سبق ببل خبلؼ، ككالصائم لكفارة الظهار يقطع التتابع لعذر.
   ألفَّ التتابع مشركط ابلنذر فبل يصٌح تركو، ٖببلؼ قطع التتابع للحيض، فإنَّو

 اإلنساف. يتكرر، كيظن كجوده زمن النذر، فيصّب كا٣بركج ٢باجة

 الراجح
ُب ترؾ التتابع للمعتكف؛ فإفَّ ا٤بشٌقة ٘بلب  االقوؿ األكؿ: )دل ينقطع التتابع(، فإفَّ ا٤برض عذر لئلفطار، ك١بمع الصبلتْب، كلسقوط بعض أركاف الصبلة، فيكوف عذرن 

 التَّيسّب

 ذترة اطتالؼ
كخرج من ا٤بسجد لعذر ا٤برض، رجع بعد ذلك  امن نذر االعتكاؼ متتابعن 

 بُب على ما سبق من أاٌيـ االعتكاؼ
كخرج من ا٤بسجد لعذر ا٤برض، كرجع بعد ذلك  امن نذر االعتكاؼ متتابعن 

 كاستأنف االعتكاؼ

 مراجع اظتسألة
شرح (، ك َِٔ/ُ)عقد ا١بواىر الثمينة ُب مذىب عادل ا٤بدينة (، ك ْْٕ/ِ)الدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين (، ك ُِٓ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي  (،ِٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َّٔ/ِ)كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع ك (، ْٖٕ/ْ(، كا٤بغِب )ُٔٓ/ٔكاجملموع )(، ُُٓ/ِ)األـ للشافعي (، ك ْْٖ/ ُ)زركؽ على الرسالة 
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 ىل يفسد االعتكاؼ ابصتنوف أو اإلغماء؟ (76) مسألة

حترير ػتل 
 اطتالؼ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  اتفقوا على أفَّ التكليف شرط لصحة االعتكاؼ؛ الفتقاره إذل النٌية، كالصبلة كالصياـ، كالنٌية شرط لصٌحة العبادة؛ لقولو تعاذل:

كال يصٌح ابتداءن االعتكاؼ من ٦بنوف كال سكراف كال مغمىى عليو ابتفاؽ األئمة، كاختلفوا فيمن ـ[،  ]خ/( : )إ٭با األعماؿ ابلنيات، كقولو [ٓ]البينة:  ژ ں ں
 اعتكف كىو عاقل ٍب طرأ عليو جنوف أك إغماء، ىل يؤثٌر على االعتكاؼ؟، كا٣ببلؼ على قولْب 

 األقواؿ ونسبتها
ٰبسب )ال( يبطل االعتكاؼ اب١بنوف كاإلغماء ابتداءن، )على خبلؼ بينهم ىل 

 زمن ا١بنوف من االعتكاؼ أـ ال؟(
 مالك/ الشافعي/ أٞبد 

يبطل االعتكاؼ اب١بنوف كاإلغماء، فإٍف بقي ُب ا٤بسجد صٌح اعتكاؼ اليـو 
 الذم أيغمي عليو فيو

 أبو حنيفة

 سبب اطتالؼ
من العبادات الٍب من شرطها التتابع مثل صـو -قوا عليو من قبل تشبيههم ما اتفليس ُب ا١بنوف كاإلغماء للمعتكف شيء ٧بدكد من قبل السمع، فيقع التنازع 

 ٗبا اختلفوا فيو -الظهار

 األدلة
  .فبل يناُب االعتكاؼ ،  ألفَّ اإلغماء كالنـو
  .ألفَّ ا١بنوف كقع للمعتكف بغّب اختياره فبل يؤاخذ عليو 

  ألفَّ الصـو شرط لصٌحة االعتكاؼ، كال تصٌح نٌية الصـو من ا٤بغمى عليو
 كاجملنوف، كيصٌح اليـو الذم نول فيو؛ لصحة انعقاد النية قبل فقد العقل.

، كيبطل اب١بنوف الرتفاع التكليف، كهللا أعلم العل التفريق بْب اإلغماء كا١بنوف أكذل، فبل يبطل االعتكاؼ ابإلغماء خصوصن  الراجح  ُب الزمن اليسّب؛ ألنَّو يشبو ابلنـو

 اعليو أك جٌن ثن أفاؽ يبِب على اعتكافو األكؿ إذا كاف نذرن من اعتكف كأغمي  ذترة اطتالؼ
من اعتكف كأغمي عليو أك جٌن ٍب أفاؽ يستأنف اعتكافو من جديد إذا كاف 

 انذرن 

 مراجع اظتسألة
(، كالشرح الصغّب للدردير ِٖٕ/ِخليل للخرشي )كشرح ٨بتصر (، ُِّ/ُ)الفتاكل ا٥بندية (، ك ِٔٔ)صمراقي الفبلح شرح نور اإليضاح (، ِٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َِٓ/ِ)مطالب أكرل النهى (، ك ٓ/ّ)ا٤ببدع شرح ا٤بقنع ك (، ُٕٓ/ٔكاجملموع )(، ْٓٗ/ّ)ا٢باكم الكبّب ك  (،ْٕٕ/ُ)
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 ما جيب على اظتعتكف إذا قطع اعتكافو بدوف عذر (77مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كقطعو ا٤بعتكف )بدكف( عذر فماذا  اابلنذر فبل خبلؼ ُب كجوب قضائو إذا قطعو ا٤بعتكف )بدكف( عذر، كاختلفوا لو كاف االعتكاؼ تطوعن  الو كاف االعتكاؼ كاجبن 

 ٯبب عليو؟ مع اتفاقهم على أٌف االعتكاؼ يفسد، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 لو قطع ا٤بعتكف ا٤بتطوٌع اعتكافو بدكف عذر ٯبب عليو القضاء

 مالك
 لو قطع ا٤بعتكف ا٤بتطوٌع اعتكافو بدكف عذر فبل شيء عليو

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 لبلعتكاؼ ُب شواؿ على الوجوب أـ على االستحباب )دل يذكره ابن رشد( ىل ٰبمل قضاء النيب  اطتالؼ سبب

 األدلة

اعتكف العشر األكاخر من رمضاف فاستأذنتو عائشة  رسوؿ هللا  أفَّ ): ~عائشة حديث  *
تستأذف ٥با، ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة  أفٍ  عائشةى  ، فأذف ٥با، كسألت حفصةي ابالعتكاؼ

ى انصرؼ إذل بنائو، فبصر ابألبنية، إذا صلَّ  جحش أمرت ببناء، فبِب ٥با قالت: ككاف رسوؿ هللا 
أردف هبذا، ما أان  لربٌ ا:  قالوا: بناء عائشة، كحفصة، كزينب، فقاؿ رسوؿ هللا ،فقاؿ: ما ىذا؟

االعتكاؼ ٤با تركو  فقضى النيب  ـ[، ]خ/( من شواؿ اٗبعتكف، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرن 
 ببل عذر.

  فقد هنى هللا تعاذل عن إبطاؿ العمل، فإٍف  [،ّّ]دمحم: ژ ڈ ڈ ڎژ  :عمـو قولو تعاذل
 أبطلو أعاده.

عتكف العشر ا رسوؿ هللا  أفَّ ): ~عائشة حديث  *
 ‡قضي كدل أيمر زكجاتو  ...(؛ فإفَّ النيب األكاخر من رمضاف

 ابلقضاء.
   ألفَّ التطوع ال يلـز ابلشركع فيو ُب غّب ا٢بٌج كالعمرة، ككا٢باؿ

 التطوٌع لو قطعها ببل عذر. ُب صبلة

 من قضاء االعتكاؼ ٰبمل على الندب ال الوجوب القوؿ الثاين: )ال شيء على من قطع اعتكافو ببل عذر( كٱبالف االعتكاؼ ا٢بجَّ، كما فعلو  الراجح

 من قطع اعتكافو ببل عذر كجب ُب ذٌمتو االعتكاؼ بدؿ األايـ الٍب نول أٍف يعتكفها ذترة اطتالؼ
ذٌمتو، كيستحٌب لو من قطع اعتكافو ببل عذر فبل شيء عليو ُب 

 القضاء

 مراجع اظتسألة
شرح ابن انجي التنوخي على (، ك ْْٕ/ِ)الدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين (، ك ُُٕ/ ِ)بدائع الصنائع (، ك َٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص(، ّٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ْٕٔ/ٔكا٤بغِب )(، ِٓ)ص (، ك٨بتصر ا٣برقئّٔ/ٔ)اجملموع (، ك َِٔ/ّ)األـ للشافعي ك  (،ُٔٔ/ِ)منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل (، ك ِّٖ/ ُ)مًب الرسالة 
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 ىل يفسد االعتكاؼ بفعل كبَتة؟ (78مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كىو معتكف، كاختلفوا ىل يفسد االعتكاؼ بفعل كبّبة؛   ااب١بماع، كذىب ا١بمهور إذل فساد االعتكاؼ ٤بن سكر هنارن أٝبعوا على أفَّ االعتكاؼ يفسد 

 كالغيبة كالنَّميمة كالقذؼ كالسَّرقة ك٫بوىا؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يفسد االعتكاؼ بفعل كبّبة )إال ابلزىن كاللواط(

 أٞبدأبو حنيفة/ الشافعي/ 
 يفسد االعتكاؼ بفعل كبّبة

 مالك
 ىل ييقاس بقية الكبائر على السُّكر )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

  .األصل صحة االعتكاؼ، فبل يبطل إال بدليل شرعٌي، كال دليل 
   كما ال يفسد ، ٤با كاف االعتكاؼ ال يفسد ابلكبلـ ا٤بباح، فإنو ال يفسد ابلكبلـ احملرـٌ

 الصـو بذلك.
   االنهي عن فعل كبّبة ال يعود إذل ذات ا٤بنهي عنو، كإ٭ٌبا ألمر خارج، فبل يكوف مفسدن. 
   أكرب منو.ينقطع االعتكاؼ ابلزىن كاللواط؛ ألنَّو لو أتى أىلو انقطع، فمن ابب أكذل ما ىو 

   منهما   القياس على فساد اعتكاؼ من سىكىر، ٔبامع أفَّ كبلن
 كبّبة، فلما فسد االعتكاؼ ابلسُّكر فسد بكل كبّبة.

 الراجح
عتكاؼ، كال يصح القياس اعتكافو(؛ ألفَّ األصل صحة االعتكاؼ مع نقصاف أجره، كألنَّو يتأكد ُب حٌقو كجوب ا٤ببادرة للتوبة، لتلٌبسو بعبادة اال يفسدالقوؿ األكؿ: )ال 

 [.ّْ]النساء: ژ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ   على السُّكر، ألفَّ السكراف ليس من أىل ا٤بسجد، كال ٯبوز لو ا٤بكوث فيو؛ لقولو تعاذل:
 من اعتكف ككقع ُب كبّبة كغيبة ك٭بيمة، أٍب كانقطع اعتكافو أٍب )دل( ينقطع اعتكافو من اعتكف ككقع ُب كبّبة كقذؼ ٧بصنة أك اكل الٌراب، ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
عقد ا١بواىر الثمينة ُب مذىب عادل (، ك ِّٓ/ُ)تبيْب ا٢بقائق (، ك ُِٔ/ّ)ا٤ببسوط للسرخسي ك  (،ُْ(، كمراتب اإلٝباع )صَٓكاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص (،ّٗٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِّٔ/ِ)كشاؼ القناع (، ك ِّٕ/ُ)اإلقناع ك (، ْٕٔ/ْ(، كا٤بغِب )ُٖٓ/ٔكاجملموع )(، ْْٗ/ّ)ا٢باكم الكبّب (، ك ٖٓ)صالقوانْب الفقهية (، ك ِٗٓ/ُ)ا٤بدينة 
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 مراب احلـج
 ويشتمل على اآلٌب

 .مات٦برل ا٤بقدٌ  ا٢بجٌ  األشياء الٍب ٘برم من عبادة :اصتنس األوؿ -
 .األشياء الٍب ٘برم من عبادة ا٢بٌج ٦برل األركاف اصتنس الثاين: -
 (.أحكاـ األفعاؿ)٦برل األمور البلحقة،  ا٢بجٌ  األشياء الٍب ٘برم من عبادة اصتنس الثالث: -
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ٍاخ :اجلْظ األوه
ّ
 رلشي ادلقذ

ّ
 األشُاء اىرٍ جتشٌ ٍِ عثادج احلج

ا -اهللسمحه -ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف )اجلْظ األوه( اأو إمجاع

 ال خبلؼ ُب كجوب ا٢بج. -ُ
 ال خبلؼ بْب العلماء أٌف من شركط ا٢بٌج: اإلسبلـ؛ إذ ال يصٌح حٌج من ليس ٗبسلم. -ِ
 ٱبتلف ُب صٌحة كقوع ا٢بٌج من الصيٌب الذم تصٌح الصبلة منو )من السبع إذل العشر(.ينبغي أٍف ال  -ّ
 ال خبلؼ ُب اشَباط االستطاعة للحٌج. -ْ
 .اال خبلؼ بْب ا٤بسلمْب أٌف ا٢بٌج يقع عن الغّب تطٌوعن  -ٓ



ٍاخ  :اجلْظ األوه
ّ
 رلشي ادلقذ

ّ
 األشُاء اىرٍ جتشٌ ٍِ عثادج احلج

 )ادلغائو ادلخريف فُها(
 عنواف اظتسألة الرقم التسلسلي

 حكم حج  الصيب  )ىل يثاب على فعلو؟( 4

 االستطاعة ظتن يريد اضتج  بنفسو )اضتج  اظتباشر(؟ما ىي  2

 النيابة ُب اضتج عن اضتي  العاجز ببدنو دوف مالو )اظتعضوب( 3

 حكم اضتج  عن اظتيت 4

 ؟من يريد اضتج عن غَته، ىل يشًتط أف يكوف حج  عن نفسو 5

 حكم أخذ )األجرة( على أداء اضتج  عن الغَت 6

 العبد؟ىل جتب فريضة اضتج على  7

 ىل جيب اضتج على الفور أو جيب على الًتاخي؟ 8

؟ 9  ىل من شرط وجوب اضتج على اظترأة أف يكوف معها زوج أو ػتـر

 حكم العمرة 44
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 حكم حج  الصيب  )ىل يثاب على فعلو؟( (4مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

﮳﮴ )  ال خبلؼ ُب كجوب ا٢بج؛ لقولو تعاذل: ﮲  كال خبلؼ ُب اشَباط اإلسبلـ للحج؛ إذ )ال( يصٌح  ،[ٕٗ]آؿ عمراف: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ييسقط عنو حٌجة اإلسبلـ )الفرض(، كاتفق األئمة األربعة على صحة حج الصيب ا٤بميز الذم  حٌج من ليس ٗبسلم، كاتٌفقوا على صحة حٌج البالغ، كإفَّ حج الصيٌب )ال(

 يعقل، كاختلفوا ُب صحة حج الصيب الذم )ال( يعقل، كىل يثاب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولٍْب 

 األقواؿ ونسبتها
 ايصٌح حج الصيٌب مطلقن 
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 يعقل)ال( يصٌح حٌج الصيٌب الذم )ال( 
 أبو حنيفة )ا٤بشهور(

 لؤلصوؿ -ُب حكم حٌج الصيبٌ -معارضة األثر  سبب اطتالؼ

 األدلة

: ٥با، كقالت ارفعت صبين  امرأةن  أفَّ ): ƒابن عباس حديث * 
 [.خ/ ـ] ه(قاؿ: نعم، كلك أجر  ،أ٥بذا حج اي رسوؿ هللا؟

  عن السائب بن يزيد  ٌقاؿ: )حٌج يب أيب مع النيب  
 ]خ[.كأان ابن سبع سنْب( 

 األصل أٌف ا٢بج عبادة بدنٌية، فبل تصٌح من غّب عاقل، كال يصٌح عقدىا من الورٌل؛ كالصبلة. *
  (، كركاية: )يعقل(، كركاية: عمـو حديث: )رفع القلم عن ثبلث...كعن الصيٌب حٌٌب ٰبتلم

 ]ف/ ىق/ كم/ طيا/ بغ/ خز/ حم/ كصححو غّب كاحد[.)يكرب( 
  .ألفَّ اإلحراـ سبب يلـز بو حكم، فبل يصٌح من الصيٌب؛ كالنذر 

 الراجح
 -أم ا٢بج- تلف ُب صحة كقوعوال ٱبي  كينبغي أفٍ : )-رٞبو هللا-نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، قاؿ ابن رشد  ƒابن عباس القوؿ األكؿ: )يصٌح كٯبوز حج الصيٌب(، كحديث 

 من السبع إذل العشر(  ٩بن يصح كقوع الصبلة منو،

 ذترة اطتالؼ
٘بنيبو فعل من حجىجى صىًبٌيا صح حجو كانؿ أجر ٙبجيجو كلزمو 

 ٧بظورات اإلحراـ
، كٯبوز لو رفض اإلحراـ من حجىجى صىًبٌيا دل يصح حجو كدل يلزمو ٘بنيبو فعل ٧بظورات اإلحراـ

 كخلعو

 مراجع اظتسألة
(، ُّٗ/ِ(، كاألـ )ِٕٗ/ّ(، كالذخّبة )ُُْ/ُ)كالكاُب البن عبد الرب ، (ْٗٓ/ ِكحاشية رد احملتار )(، َُٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُّٕ/ْ(، كا٤ببسوط )ٕٗٓ/ُبداية اجملتهد )

 (َّٗ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُِْ/ّ(، كا٤بغِب )ّٗٓ/ُكا٤بهذب )



088 
 

 ما ىي االستطاعة ظتن يريد اضتج  بنفسو )اضتج  اظتباشر(؟ (2مسألة )

كاختلفوا ُب تفسّب االستطاعة كضابطها، كا٣ببلؼ  ،[ٕٗ]آؿ عمراف: (ۓ ﮲ ﮳ ﮴) ال خبلؼ ُب اشَباط االستطاعة ابلبدف كا٤باؿ مع األمن لوجوب ا٢بٌج؛ لقولو تعاذل:  حترير ػتل اطتالؼ
 على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 الزاد كالراحلةاالستطاعة: ملك 

 ƒابن عباس ك أبو حنيفة/ أٞبد/ عمر 
 االستطاعة: القدرة على ا٤بشي، كالزاد: القدرة على التكسب ُب الطريق كلو ابلسؤاؿ

 مالك

 معارضة األثر الوارد ُب تفسّب االستطاعة لعمـو لفظ االستطاعة سبب اطتالؼ

 األدلة

﮴ )  ُب قولو تعاذل: حديث أنس  * ﮲  ﮳ ]آؿ  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ
ىق/ شا/  ]كم/ جو/ عد/ قط/: الزاد كالراحلة( قيل: اي رسوؿ هللا: ما السبيل؟ قاؿ، [ٕٗعمراف:

كصححو ا٢باكم على شرط الشيخْب، كحٌسنو الَبمذم، كضعفو األشبيلي كابن ا٤بنذر كاأللباين. كقاؿ 
، فيحمل ا٢بديث على كل ،[مرسبلن  الغمارم: ُب سنده مقاؿ، كلو طرؽ صحيحة عن ا٢بسن 

 .مكلف، كقد فسرت عمـو االستطاعة ابلزاد كالراحلة، فيجب الرجوع لتفسّبه 
  :فقد اشَبط ىنا االستطاعة كدل يشَبطها للصبلة  (ۓ ﮲ ﮳ ﮴)  عمـو قولو تعاذل ،

، فدٌؿ التقييد هبا أفَّ ٥با حكمن   على ما ُب العبادات. ازائدن  اكالصـو

)قيل: اي رسوؿ هللا: ما السبيل؟ قاؿ: الزاد كالراحلة(، ٰبمل  حديث أنس  *
 على من ال يستطيع ا٤بشي، كليس لو قوة على االكتساب ُب طريقو.

استطاع ، فمن [ٕٗ]آؿ عمراف: (ۓ ﮲ ﮳ ﮴) : عمـو قولو تعاذل *
 ١بميع أنواع االستطاعة.ا٤بشي كالقوة على التكسب فهو مستطيع، فهو شامل 

   :أم:  ،[ِٕ]ا٢بج: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) قولو تعاذل
 مشاة.

 الراجح
، [ُٕٗ]البقرة: {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}، كقد كاف الناس ٰبجوف بغّب زاد فأنزؿ هللا: القوؿ األكؿ: االستطاعة: ملك الزاد كالراحلة؛ لظاىر اآلية، كنٌص حديث أنس 

 كاألصل أفَّ ا٤بشقة ٘بلب التيسّب، فمن يسر الدين شرط االستطاعة للحج
 كالتكسب ُب طريقو يلزمو ا٢بج كأيٍب بَبكو امن استطاع ا٢بج سّبن  ال يلزمو ا٤بشي، كىو معذكر بَبؾ ا٢بجٌ  امن استطاع ا٢بج سّبن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ٔ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُِّ/ِ(، كاألـ )ٖٔ/ُ(، كالقوانْب الفقهية )َّٖ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ُْٕ/ِ(، كاحمليط الربىاين )َِِ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ٖٗٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٖٓ/ُ(، كتفسّب ابن كثّب )ِٕٖ( برقم )َِٕ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )َُْ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُٗٔ/ّكالشرح الكبّب )
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 النيابة ُب اضتج عن اضتي  العاجز ببدنو دوف مالو )اظتعضوب( (3مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
(، كا٣ببلؼ ُب حجًٌ )الفرض( عن العاجز اا٢بج بنفسو ال ٯبوز لو أٍف يستنيب غّبه ُب ا٢بٌج الواجب، كال خبلؼ ُب صحة ا٢بٌج عن العاجز )تطٌوعن اتفقوا على أفَّ القادر على 

ّبه، إف كانت لو استطاعة ماديٌة؟، ، فهل عليو أٍف يينيب غادائمن  ابدنين  اعنو عجزن  ا، كىو )ا٤بعضوب(، كىو الذم توافرت فيو شرائط كجوب ا٢بٌج، ككاف عاجزن ادائمن  اعجزن 
 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ال تلـز النيابة عن العاجز عن ا٢بج بنفسو

 مالك/ ا٤بذىب(نيفة )حأبو 
 تلـز النيابة اب٤باؿ ٤بن عجز عن ا٢بج بنفسو

 / الشافعي/ أٞبد)ركاية( أبو حنيفة
 معارضة األثر للقياس سبب اطتالؼ

 األدلة

العبادات ال ينوب فيها أحده عن أحدو، فكما ال ييصلي أحد عن أحد ابتفاؽ، كال * 
 يزكي أحد عن أحد، فكذلك ال ٰبج أحد عن أحد.

  كىذا ليس من سعيو. ،[ّٗ]النجم: (مئ ىئ يئ جب حب خب) : قولو تعاذل 
  :﮳  ﮴) عمـو قولو تعاذل كىذا غّب  ،[ٕٗ]آؿ عمراف: (ۓ ﮲

 مستطيع.

قالت: إٌف فريضة ف عمثٍ من خى  جاءت امرأةه قاؿ: ) ƒابن عباس * حديث 
 .قاؿ: نعم ،ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنو؟ اكبّبن   اهللا أدركت أيب شيخن 

 ]متفق[.( كذلك ُب حجة الوداع
    كما ٯبب اإلطعاـ اب٤باؿ للعاجز عن الصياـ، فكذلك العاجز عن ا٢بج

 يينيب ٗبالو حاؿ ا٢بياة.

 الراجح
عنو(، كا٢بديث نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ كال اجتهاد مع النٌص، كألفَّ ا٢بج عبادة تدخلها النيابة بعد الوفاة، فكذلك قبل الوفاة  تلـز النيابة اب٤باؿ ألداء ا٢بجالقوؿ الثاين: )

  ٖببلؼ الصبلة

 ذترة اطتالؼ
ٰبٌج عنو، من عجز عن ا٢بج بنفسو كعنده ماؿ كجب عليو أف يينيب من  كلو كاف عنده ماؿ اا٢بج بنفسو سقط عنو ا٢بٌج مطلقن  من عجز عن

 كإال أٍب لَبؾ الواجب

 مراجع اظتسألة
(، كأسُب ا٤بطالب ْٗ/ٕ(، كاجملموع )ُّّ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ٗ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ٕ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ٕٗ/ُكالتلقْب )(، ُّٓ/ْكا٤ببسوط )(، ٗٗٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٗ/ّ(، كا٤ببدع )ِٓٓ/ٓ(، كالفركع )َْٓ/ُ)
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 حكم اضتج  عن اظتيت (4مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ

ٌج بو عنو؟ ثتو أٍف اتفقوا على جواز حٌج التطوٌع عٌمن مات كقد حٌج حجة الفريضة، كاختلفوا فيمن مات بعد كجوب حٌج الفريضة عليو كدل ٰبٌج، ىل ٯبب على كر  ٱبرجوا من مالو ما ٰبي
 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
ٌج بو عنو رجوا من ماؿ ا٤بيت ما ٰبي  ٯبب على الورثة أٍف ٱبي

 الشافعي/ أٞبد
ٌج بو عنو )إال( إذا أكصى رجوا من ماؿ ا٤بيت ما ٰبي  )ال( ٯبب على الورثة أٍف ٱبي

 أبو حنيفة/ مالك

 معارضة القياس لؤلثر  سبب اطتالؼ

 األدلة

فقالت: اي  ،من جهينة إذل النيب قاؿ: )جاءت امرأةه  ƒابن عباس  * حديث
قاؿ: حجي عنها، أرأيت لو   ،رسوؿ هللا إفَّ أٌمي نذرت ا٢بج فماتت أفأحج عنها؟

ا٢بٌج عن  شبو النيب  ]خ[،( ن هللا أحق ابلقضاءكاف عليها دين أكنت قاضيتو؟ ديٍ 
 ا٤بيت بقضاء الدٍَّين، كىو كاجب بنٌص القرآف، كمثلو ا٢بج ا٤بنذكر، فوجب ا٢بٌج عنو.

   عن بريدة أفَّ امرأة أتت النيب( : ،فقالت: إف أمي ماتت كدل ٙبج قٌط ،
 ]ـ[.( ي عنهاجًٌ قاؿ: حي  أفأحٌج عنها؟،

  اقالت: إٌف فريضة هللا أدركت أيب شيخن ف عمثٍ من خى  جاءت امرأةه قاؿ: ) ƒابن عباس * حديث 
 [.]متفق( كذلك ُب حجة الوداع .قاؿ: نعم ،ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنو اكبّبن 
    كما ٯبب اإلطعاـ اب٤باؿ للعاجز عن الصياـ، فكذلك العاجز عن ا٢بج يينيب ٗبالو حاؿ

 ا٢بياة.

 الراجح
ج بو عنوالقوؿ األكؿ: ) عن ا٤بيت فجاز أف ٰبٌج عنو حٌج الواجب  ا(، كا٢بديث نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كال اجتهاد مع النص؛ كألفَّ ا٢بج تدخلو النيابة تطوعن يلـز الورثة أٍف ٱبرجوا من ماؿ ا٤بيت ما ٰبي

 ٖببلؼ الصبلة 

 ذترة اطتالؼ
ٌج بو عنو يلـز كرثتو إخراج ما ٰبج بو عنو من الَبكة، من مات كقد كجب عليو ا٢بٌج كدل يوص اب٢بج عنو )دل(  من مات كقد كجب عليو ا٢بج يؤخذ من تركتو قبل قسمتها ما ٰبي

 كيسقط عنو ا٢بج

 مراجع اظتسألة
(، كا٥بداية ِّٗ/ُ(، ككشف ا٤بخدرات )َْْ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُٖٓ/ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين مع األـ )ُْٖ/ُ(، كا٤بدكنة )ُِِ/ِ(، كبدائع الصنائع )ِْٔ/ُكٙبفة الفقهاء ) (،ٗٗٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٕ/ُٓب ٚبريج أحاديث البداية )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اضتج عن غَته، ىل يشًتط أف يكوف حج  عن نفسو؟من يريد  (5مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، ىل يشَبط أٍف يكوف حٌج اكاف أك ميتن   ا، كاختلفوا فيمن يريد ا٢بج عن غّبه حيِّ ُب بعض الصور كحج التطوع ا١بملةتفقوا على جواز اإلانبة ُب ا٢بج ُب ا

 عن نفسو قبل ذلك؟، كا٣ببلؼ على قولْب 

 األقواؿ ونسبتها

)ال( يشَبط ٤بن ٰبج عن غّبه أف يكوف قد حج عن نفسو، لكن 
 األفضل أٍف ٰبج عن نفسو أكالن 

 أبو حنيفة/ مالك

 يشَبط ٤بن ٰبج عن غّبه أٍف يكوف قد حج عن نفسو أكالن 
 الشافعي/ أٞبد

 اختبلفهم ُب صحة حديث: )لبيك عن شربمة( )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

   ًٌيو عن غّبه من دل ييسقط ا٢بج ٩با تدخلو النيابة، فجاز أف يؤد
 فرضو عن نفسو؛ كالزكاة.

: يقوؿ: لبيك عن شربمة، قاؿ ٠بع رجبلن  النيب  أفَّ : )ƒابن عباس حديث  *
 ،فقاؿ: أخ رل، أك قاؿ: قريب رل، قاؿ: أفحججت عن نفسك؟ ،كمن شربمة؟

( ]د/ جو/ قط/ حب/ طح/ طب/ عن شربمة جٌ عن نفسك ٍب حي  جٌ قاؿ: ال، قاؿ: فحي 
 كصححو ابن حباف كالبيهقي كالغمارم كاأللباين[.

   الغّب، كما لو حٌج صيٌب عن غّبه.لو حج عن غّبه كدل ٰبج عن نفسو، ال يقع عن 

 الراجح
كىو نص ُب ٧بٌل ا٣ببلؼ، كالقياس على الزكاة قياس  ƒابن عباس (؛ بناءن على صحة حديث يشَبط ا٢بج عن النفس ٤بن أراد ا٢بج عن الغّبالقوؿ الثاين: )

 بينما ٯبوز أف ٰبج عن غّبه إذا شرع ُب ا٢بج عن نفسو قبل إٛبامومع الفارؽ، فالزكاة ٯبوز أف ينوب فيها عن غّبه، كلو بقي على نفسو جزء من زكاتو دل يؤده، 

 كقع ا٢بٌج عن نفسو كليس عن غّبه من حج عن غّبه قبل أف ٰبج عن نفسو، عن غّبه امن حج عن غّبه قبل أٍف ٰبج عن نفسو، كقع ا٢بٌج صحيحن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كالكاُب َٕ(، كالتنبيو للشّبازم )صَِٗ(، كاللباب )صِْ(، كإرشاد السالك )صُُٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُِٓ/ُكالنتف ُب الفتاكل ) (،ََٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٕ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ّْ/ّ(، كشرح الزركشي على ا٣برقي )ِْٕ/ُالبن قدامة )
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 حكم أخذ )األجرة( على أداء اضتج  عن الغَت (6لة )مسأ

حترير ػتل 
 اطتالؼ

دكف زايدة فبل حرج فيو، )أم أيخذ ليحٌج، كليس ٰبٌج ليأخذ(، كاختلفوا ُب حكم من آجر نفسو أبجرةو زائدةو  كإايابن  ال إشكاؿ ُب أفَّ من أخذ للحج ما يبلغ بو البيت ذىاابن 
 على تكلفة ا٢بٌج، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 يكرهي اإلجارة على ا٢بج، كإٍف كقع جاز

 (ركايةمالك/ الشافعي/ أٞبد )
 )ال( ٯبوز أخذ األجرة على ا٢بج

 (ا٤بذىبحنيفة/ أٞبد )أبو 
 ىل ٯبوز أخذ األجرة على فعل القيرب؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

اإلٝباع على جواز اإلجارة على كىٍتب ا٤بصاحف، كبناء ا٤بساجد، كىي  *
 قربة.
   قولوفإذا جاز أخذ  ]خ[،( : )أحق ما أخذًب عليو أجرا كتاب هللا

 األجرة على كتاب هللا تعاذل، جاز على ا٢بج.
   أخذ أصحاب النيب  ا١بعل على الرقية بكتاب هللا تعاذل، كأخربكا بذلك

 ]خ[.فصوهبم  النيب 
  .ا٢بج عبادة تدخلو النيابة، فجاز أخذ األجرة عليو 

 ارة عليو.ألفَّ ا٢بج قربة إذل هللا عٌز كجٌل، فبل ٘بوز اإلج *
  قولو فإذا دل  ]د/ ت/ ف/ كصححو األلباين[،( اال أيخذ على أذانو أجرن  : )كاٌٚبذكا مؤٌذانن

 ٯبز ُب األذاف دل ٯبز ُب ا٢بج، فكبلٮبا عبادة كقربة.
  الطاعة.ألفَّ ا٢بج يقع طاعة، فبل ٯبوز أخذ العوض عن 
  حديث عبادة بن الصامت فسأؿ النيب االقرآف، فأىدل لو قوسن  : أنو كاف يعٌلم رجبلن ،
  د/ جو/ حم/ كم/ ص/  من انر فتقٌلدىا( اعن ذلك فقاؿ لو: )إٍف سرؾ أف تتقلد قوسن[

  فإذا دل ٘بز ا٥بدية دل ٘بز اإلجارة من ابب أكذل. كصححو ا٢باكم كالذىيب كاألرنوكط كاأللباين[،

ا قيربة كليست ٘بارة، أما كتابة ا٤بصاحف ك٫بوه قد يفعلها الشخص قربة أك رٕبن  الراجح  كحادثة الرقية حادثة عْب، اكتكٌسبن  االقوؿ الثاين: )ال تؤخذ األجرة على ا٢بج(؛ ألهنَّ

 ذترة اطتالؼ
 ليحج بو عن غّبه فنقص عن كفايتو دل ٯبب لو شيء، كإفٍ  امن أعطي مبلغن 

 ، كإٍف ضاعت النفقة فهي من ضمانولو فضل منو شيء أخذه على أنو أجرةن 
فضل منو  ليحج بو عن غّبه فنقص عن كفايتو لـز ا٤بوكل ما نقص، كإفٍ  امن أعطي مبلغن 

 ، كلو أيحصر أك ضلَّ الطريق أك ضاعت النفقة دل يلزمو الضمافشيء لزمو رده ٤بن أعطاه

 مراجع اظتسألة
(، كاجملموع ِٕٓ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُِٓ/ّ(، كالتاج كاإلكليل )َُْ/ٓ(، كالذخّبة )ِٕٕ/َُ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ُُٕ/ُ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )َُٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٔ/ٔ(، كاإلنصاؼ )ِِٗ/ّ(، كا٤بغِب )ُّٗ/ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ىل جتب فريضة اضتج على العبد؟ (7مسألة )
 ا٤بستطيع، كاختلفوا ُب كجوب ا٢بج على العبد، ا٣ببلؼ على قولْبا٢بر اتفقوا على كجوب ا٢بٌج على ا٤بسلم العاقل البالغ  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ال ٯبب ا٢بج على العبد حٌب ييعتق

 ا١بمهور
 ٯبب ا٢بٌج على العبد
 بعض أىل الظاىر

 )دل يذكره ابن رشد(تعارض عمـو بعض النصوص مع ما خصصتو بعض النصوص األخرل  سبب اطتالؼ

 األدلة

   ابن عباس حديثƒ  قاؿ النيب( : أٲبا صيب حج ٍب بلغ ا٢بًنث
 ]ىق/ ش/( فعليو حجة أخرل، كأٲبا عبد حج ٍب أيعتق فعليو حجة أخرل

: مرسل[.  كىو موقوؼ، كقاؿ ابن حـز

  :آؿ  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴)  عمـو قولو تعاذل[
 كىذا عاـ للعبد.، [ٕٗعمراف:

   عمـو حديث أيب ىريرة  من قولو أيها الناس: إفَّ هللا فرض عليكم( :
 ]د/ حم/ حب/ قط/ ىق/ ص/ بغ/ كصححو األلباين كاألرنؤكط[.( ا٢بٌج فحٌجوا

 القوؿ األكؿ: )ال ٯبب ا٢بج على العبد(، فإف ا٢بج عبادة من شرطها االستطاعة، كاالستطاعة ىي ملك الزاد كالراحلة، كالعبد ال ٲبلك  الراجح

 ٍب عتق فليس عليو حجة أخرلإذا حج العبد  إذا حٌج العبد ٍب عيتق فعليو حٌجة اإلسبلـ ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كهناية ُٖٓ/ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين مع األـ )ُٕٓ/ُ(، كحاشية العدكم )ٓ/ِ(، كالشرح الكبّب للدردير )ُْٖ/ُ(، كا١بوىرة النّبة )ّ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )َُٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٕ/ٕكاحمللى )(، ّّٓ/ُ(، كاإلقناع )ُِّ/ّ(، كا٤بغِب )ُِٕ/ْا٤بطلب )
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 ىل جيب اضتج على الفور أو جيب على الًتاخي؟ (8مسألة )

 ا٢بج، كاختلفوا ىل ٯبب عليو ذلك على الفور أـ ٯبوز التأخّب؟، كا٣ببلؼ على قولْبيستحب ٤بن كجب عليو ا٢بج، كتوفرت فيو شركطو، كعنده االستطاعة أٍف يسارع ُب أداء  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ا٢بٌج على الَباخي

 مالك )ا٤بتأخركف(/ الشافعي
 ا٢بج على الفور

 أبو حنيفة/ مالك )البغداديوف(/ أٞبد
 ا٤بستطيع أبكؿ كقت الصبلة أـ آبخرىا؟ىل ييشبَّو أكؿ كقت من أكقات ا٢بج الطارئة على ا٤بكلف  سبب اطتالؼ

 األدلة

 ألفَّ ا٢بج فيرض قبل حٌج النيب  *
بسنتٍْب، فلو كاف على الفور ٤با أٌخره النيب 

.كلو أخره لعذر لبيٌنو ، 
ييشبو ا٢بٌج أبكؿ كقت الصبلة، كال ٯبب  *

 أداء الصبلة أبكؿ الوقت، فكذا ا٢بٌج. 

 ا٢بٌج ٨بتص بوقت، فيكوف األصل أتثيم اتركو إذا ذىب الوقت، مثل من ترؾ كقت الصبلة حٌب ذىب. *
ييشبَّو ا٢بج آبخر كقت الصبلة الذم ال ٯبوز أتخّب الفعل عنو؛ ألفَّ ا٢بج ينقضي بدخوؿ كقت ال ٲبكن فعلو فيو )بعد  *

 .مؤداين ا٤بوت(، كما ينقضي كقت الصبلة بدخوؿ كقت ال يكوف ا٤بصلي فيو 
 .فقد ٲبوت ُب خبلؿ ذلك العاـ، ٖببلؼ أكؿ كقت الصبلة كآخره فهو كقت يسّبأتخّب ا٢بج فيو غرر على ا٤بكلف،  *
  :﮳﮴ ) قولو تعاذل ﮲   كىذا أمر، كاألمر يقتضي الفورية. ،[ٕٗ]آؿ عمراف: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
  ابن عباس حديثƒ  قاؿ :(ا٢باجة كوفكت ،ةلدابكتضل ا ،و قد ٲبرض ا٤بريضفإنَّ  ؛من أراد ا٢بج فليتعجل )

 جو/ سنن، كحسنو األلباين كاألرنؤكط[. ]حم/ طيا/ ىق/

 الراجح
كقت ال تصح فيو  أما بتأخّب ا٢بج سيدخل ،٥با ُب كقتها ا٤بشركع أتخّبىا يكوف أداءن  ألفَّ القوؿ الثاين: )ا٢بٌج على الفور(، كال يصح قياسو على أتخّب الصبلة إذل آخر كقتها؛ 

 ؛ لتأخّبه لغّب غايةأصبلن  اعبادة ا٢بٌج. ككجوب ا٢بٌج على التوسعة ٱبرجو عن كونو كاجبن 

 ذترة اطتالؼ
)ال( أيٍب من أخر أداء ا٢بج ببل عذر كىو 

 مستطيع
 أيٍب من أخر أداء ا٢بج ببل عذر كىو مستطيع

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ُّٖ(، كجامع األمهات )صّٖٓ/ُ(، كالكاُب البن بد الرب )ٕٗ/ُ(، كالتلقْب )ُُْ/ُ(، كا١بوىرة النّبة )َّٖ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )َِٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ُّ/ٕ(، كالشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع )ِِّ/ّ(، كا٤بغِب )ّّ/ّ(، كركضة الطالبْب )ْٓ/ْ)
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؟ (9مسألة ) ىل من شرط وجوب اضتج على اظترأة أف يكوف معها زوج أو ػتـر

 حترير ػتل اطتالؼ
كأٝبعوا على أفَّ ا٤برأة لو حجت بدكف ٧بـر فحجها صحيح، فاٍلمىٍحرـىأٝبعوا على أنَّو ال ٯبوز سفر ا٤برأة للحج إال على كجو ييؤمن فيو من الببلء، كأًمنت ُب سفرىا، 

؟، كا٣ببلؼ على قولْب -ابتداءن -ج، كاختلفوا ىل ٯبب على ا٤برأة ليس من شرط صحة ا٢ب ا٢بج كليس عندىا ٧بـر

األقواؿ ونسبتها
ليس من شرط كجوب ا٢بج للمرأة كجود احملـر

 مالك/ الشافعي
للمرأة كجود ٧بـر كمطاكعتو ٥بامن شرط كجوب ا٢بج 

 أبو حنيفة/ أٞبد
مع ذم ٧بـر اٌل معارضة األمر اب٢بج كالسفر إليو للنهي عن سفر ا٤برأة إسبب اطتالؼ

األدلة

]آؿ  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴) قولو تعاذل:  *
األمر اب٢بج عاـ فيغلَّب على النهي عن سفر ا٤برأة بدكف  ،[ٕٗعمراف:
.  ٧بـر
   قولو  لعدم إلٍف طالت بك حياة، لَبينَّ الظعينة ترٙبل من( :

 ]خ/ ـ[.( ا٢بّبة حٌب تطوؼ ابلكعبة ال ٚباؼ إال هللا
 كا٤بسلمة إذا ٚبلصت من ، ألنَّو سفر كاجب فلم يشَبط لو اٍلمىحـر

أيدم الكفار.

تسافر  ال ٰبل المرأة تؤمن ابهلل كاليـو اآلخر، أفٍ : )قاؿ  عن أيب ىريرة  *
( ]خ/ (، كركاية: )مسّبة يـو كليلة(، كركاية: )ثبلثة أايـمسّبة يـو إال مع ذم ٧بـر

ٱبٌصص عمـو النهي عن سفر ا٤برأة لوحدىا ُب ٝبيع األسفار، أك يكوف ىذا ـ[، 
رن  لبلستطاعة. اا٢بديث مفسًٌ

، فقاـ «كال تسافر ا٤برأة إال مع ذم ٧بـر: )قاؿ النيب  ƒابن عباس حديث  *
رجل، فقاؿ: اي رسوؿ هللا، إف امرأٌب خرجت حاجة، كإين اكتتبت ُب غزكة كذا 

]متفق[.( ككذا، قاؿ: انطلق فحج مع امرأتك

الراجح
. أما قولو ٤با أمر بَبؾ ا١بهاد من أجلو اكألنو لو دل يكن كاجبن نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ،  ƒابن عباس القوؿ الثاين: )يشَبط كجود ٧بـر ٢بٌج ا٤برأة(، كحديث 

، فهو من ابب اإلخبار كليس من ابب اإلابحة كال بياف ا٢بكملعدم 
من ال ٧بـر ٥با يسقط عنها كجوب ا٢بجمن ال ٧بـر ٥با ٚبرج للحج مع رفقة آمنةذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألة
(، كحلية العلماء ُِٕ/ِ(، كاألـ )ُِٓ/ِ(، كمواىب ا١بليل )ِِٖ/ُٖ(، كالبياف كالتحصيل )ُّّ/ُ(، كا٥بداية )َُُ/ْكا٤ببسوط للسرخسي )(، َِٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٖ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ُِٗ/ِ(، كمطالب أكرل النهى )ِِٓ/ُ(، كشرح منتهى اإلرادات )ََِ/ّ)
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حكم العمرة(44مسألة )
اتفقوا على كجوب ا٢بج ُب العمر مرة كاحدة، كاختلفوا ىل ٘بب العمرة؟، كا٣ببلؼ على قولْبحترير ػتل اطتالؼ

األقواؿ ونسبتها
 العمرة كاجبة كا٢بج

/ ٝباعة من التابعْبƒكابن عمر  ƒالشافعي/ أٞبد/ أبو ثور/ أبو عبيدة/ الثورم/ األكزاعي/ كابن عباس 
 العمرة سنة كتطوٌع

أبو حنيفة/ مالك/ أبو ثور/ داكد
 ُب ا٤بسألة بْب أف يقتضي الوجوب أـ ال يقتضيو (ۓ): ظاىر تعارض اآلاثر، كتردد األمر ابإلٛباـسبب اطتالؼ

األدلة

إبٛباـ ا٢بٌج كعطف عليو العمرة. ، أمر[ُٔٗ]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ) قولو تعاذل:  *
تقيم  كأفٍ  ،رسوؿ هللا ااإلسبلـ أٍف تشهد أٍف ال إلو إال هللا، كأفَّ ٧بمدن : ): قاؿ حديث األعرايب عن عمر  *

]قط/ خز/ حب/ كصححو غّب كاحد[.( كتغتسل من ا١بنابة ،كٙبج كتعتمر ،كتؤٌب الزكاة ،الصبلة
: ابثنْب؛ قاؿ  ،[ٕٗ]آؿ عمراف: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴) عن قتادة قاؿ: )٤با نزلت:  *

، كقاؿ الغمارم: مرسل غريب[.مقطوع ٗبعناه كىوعطاء / عن عب]حجة كعمرة، فمن قضاٮبا فقد قضى الفريضة( 
 الغمارم[. ]قط/ كم/ ىق/ كضٌعفو( : )ا٢بج كالعمرة فريضتاف، ال يضرؾ أبيهما بدأتقاؿ  عن زيد بن اثبت *
]قط/ ىق/ كم/ كإسناده ضعيف، كلو طريق ( قاؿ: )العمرة كاجبة كوجوب ا٢بج، كىو ا٢بج األصغر ƒابن عباس عن *

 بلفظ: ا٢بج األكرب يـو النحر، كا٢بج األصغر العمرة )قط/ ىق([. اآخر صححو ا٢باكم، كركم مرفوعن 
  قالت: )اي رسوؿ هللا، ىل على النساء جهاد؟، قاؿ: عليهن جهاد ال قتاؿ فيو؛ ا٢بج  ~حديث عائشة

.ككلمة: )عليهن(، تقتضي اإلٯباب، كالسؤاؿ عن الواجب أصبلن ]حم/ جو/ كسنده صحيح[، كالعمرة( 

: )بِب اإلسبلـ على قاؿ  ƒحديث ابن عمر  *
 ]خ/ ـ[.( ٟبس...كحج البيت من استطاع إليو سبيبلن 

من حديث ىذا جربيل أاتكم يعلمكم  حديث عمر  *
ال إلو إال هللا...كٙبج  تشهد أفَّ  اإلسبلـ أفٍ دينكم، قاؿ: )

 ]خ/ ـ[.( البيت إف استطعت إليو سبيبلن 
عن العمرة  قاؿ: )سأؿ رجل النيب  عن جابر  *

]حم/ ت/ تعتمر خّب لك(  قاؿ: ال، كألف أكاجبة ىي؟
 طب/ قاؿ الغمارم: كىو موقوؼ[.

: )ا٢بج حديث ابن أيب صاع ا٢بنفي قاؿ رسوؿ هللا  *
( ( كركاية: )ا٢بج جهاد كالعمرة تطوٌعمكتوب كالعمرة تطوٌع
]ش/ ىق/ كىو منقطع[.

ا١بميع ركاايتو، كالعمل بكل األحاديث أكذل من العمل ببعضها ما داـ ا١بمع بينهما ٩بكنن  ابْب األحاديث كأخذن  االقوؿ األكؿ: )كجوب العمرة(؛ ألفَّ فيو ٝبعن  الراجح
من ترؾ العمرة كىو مستطيع)ال( أيٍب أيٍب من ترؾ العمرة كىو مستطيع كمتمكن من أدائهاذترة اطتالؼ

(، ْ/ٕ(، كاجملموع )َُ/ْ(، كالبياف )ُٖٔ/ِ(، كمنح ا١بليل )ْٕٔ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ُِّ/ِ(، كالنوادر كالزايدات )ِْٕ/ِ(، كالدر ا٤بختار )ُّٗ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )َْٔ/ُبداية اجملتهد )مراجع اظتسألة
(ِِٖ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )َُٔ/ّ(، كالشرح الكبّب )َِْٕ/ٓد كإسحاؽ بن راىويو )(، كمسائل اإلماـ أٞبّْْ/ُكأسُب ا٤بطالب )
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 رلشي األسماُ
ّ
 اجلْظ اىثاٍّ: األشُاء اىرٍ جتشٌ ٍِ عثادج احلج

ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف اىقىه يف )ششوط اإلحشاً( اأو إمجاع

 ال يلبس )ا٤بخيط(. -ا٤برأةدكف -اتفقوا على أٌف احملرًـ الرجل  -ُ
 ٯبد النعلْب. )دل( ٝبهور العلماء على إجازة لباس ا٣بفْب مقطوعْب ٤بن -ِ
 أٝبع العلماء على أٌف احملـر ال يلبس الثوب ا٤بصبوغ ابلورس كالزعفراف. -ّ
 تسَب بو عن نظر الرجاؿ إليها. اخفيفن  رأسها سدالن أٝبعوا على أٌف إحراـ ا٤برأة ُب كجهها، كتغطي رأسها، كتسَب شعرىا، كتسدؿ ثوهبا على كجهها من فوؽ  -ْ
ٓ- . مَّر رأس احملـر  أٝبعوا أنٌو ال ٱبي
 أٝبعوا على أٌف الطيب كلو ٰبرـي على احملرًـ اب٢بٌج كالعمرة. -ٔ
 أٝبع ا٤بسلموف على أٌف كطأ النساء على احملـر حراـ. -ٕ
 اتفقوا على أنو ٯبوز للمحـر غسل رأسو من ا١بنابة. -ٖ
 طمٌي.احملـر اب٣بً  غسلاتفقوا على منع  -ٗ

 أٝبعوا على أفَّ االصطياد من ٧بظورات اإلحراـ.  -َُ
 أٝبعوا على أنَّو ال ٯبوز للمحـر الصيد كال أكل ما صاد منو ىو.  -ُُ
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 رلشي األسماُ
ّ
  اجلْظ اىثاٍّ: األشُاء اىرٍ جتشٌ ٍِ عثادج احلج

 اىقىه يف )ششوط اإلحشاً( 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

 

الرقم 
 عنواف اظتسألة التسلسلي

 ما ميقات أىل العراؽ؟ 44
 العراؽ؟من أق ت )ذات عرؽ( ألىل  42
 حكم من تعد ى اظتيقات وقصده اضتج  أو العمرة، أو أحـر بعده 43
 )قبل( اظتواقيت امكاف إحراـ من كاف منزلو خارجً  44
 حكم من ترؾ اإلحراـ من ميقاتو، وأحـر من ميقات آخر 45
 حكم من مر  ابظتواقيت ويريد دخوؿ مكة، ومل يرد اضتج أو العمرة 46
 ُيـر أىل مكة ابضتج؟مىت يستحب  أف   47
 ىل ما بعد )تسع( من ذي اضتجة من أشهر اضتج ؟   48
 حكم من أحـر ابضتج قبل أشهر اضتج 49
 تكره العمرة ُب أي يـو من أايـ السنة؟ ىل 24
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 حكم تكرار العمرة ُب السنة الواحدة 24
 ل وىو ػتـر لعدـ اإلزاراويما جيب على من لبس السر  22
 احملـر للخفُت إذا مل جيد النعلُتحكم قطع  23
 حكم لبس احملـر للخفُت  مقطوعُت  وىو واجد للنعلُت   24
 حكم لبس اظترأة احملرمة للثوب اظتعصفر 25
 حكم ختمَت الرجل احملـر وجهو 26
 حكم لبس اظترأة احملرمة للقفازين 27
 حكم الطيب للمحـر )قبل( إحرامو 28
 )لغَت اصتنابة(حكم غسل احملـر لرأسو  29
 حكم غسل احملـر رأسو ابطت ط مي   34
 حكم دخوؿ اضتماـ )اظتغتسل( للمحـر 34
( ىل جيوز للمحـر األكل منو؟ 32  إذا صاد من ىو حالؿ )غَت ػتـر
( فماذا أيكل؟ 33  لو اضطر احملـر لألكل وىو قادر أف يصيد )صيد بر 
 ىل عقد النكاح للمحـر من ػتظورات اإلحراـ؟ 34
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ما ميقات أىل العراؽ؟(44مسألة ) 

حترير ػتل اطتالؼ
ألىل ا٤بدينة ذا ا٢بليفة، كألىل الشاـ ا١بحفة، كألىل ٪بد  ت رسوؿ هللا كقَّ : )من قولو  ƒاتفق الفقهاء على ا٤بواقيت ا٤بذكورة ُب حديث ابن عباس 

كاتٌفقوا أٌف من أحـر من أىل العراؽ من ذات عرؽ فإحرامو صحيح، كاختلفوا ُب األفضل من ميقات أىل ]خ/ ـ[، ...( ، كألىل اليمن يلملمقرف ا٤بنازؿ
 العراؽ، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ ونسبتها
أٍف ٰبـر أىل العراؽ من ذات عرؽاألفضل 

 ٝبهور فقهاء األمصار
األفضل أٍف ٰبـر أىل العراؽ من العقيق )كادو قبل ذات عرؽ(

الشافعي/ الثورم
)دل يذكره ابن رشد( ƒاختبلؼ ظاىر اآلاثر، كاالختبلؼ ُب صحة حديث ابن عباس سبب اطتالؼ

األدلة

مهلُّ أىل ا٤بدينة  -ٍب انتهى كأنو يرفعو للنيب -قاؿ: )٠بعت   حديث جابر *
من ذم ا٢بليفة، كالطريق اآلخر ا١بحفة، كمهلُّ أىل العراؽ من ذات عرؽ، كمهلُّ 

 ]ـ[. ( أىل ٪بد من قرف، كمهلُّ أىل اليمن من يلملم
]د/ ف/ ( ذات عرؽ ألىل العراؽ قالت: )كٌقت رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  *

كىو صحيح[. ƒطح/ قط/ ىق/ ش/ كركم عن ابن عباس 

( كٌقت ألىل ا٤بشرؽ العقيق )أف النيب  ƒحديث ابن عباس  *
]د/ حم/ ت/ كحسنو الَبمذم، كصٌححو النوكٌم، كابن حجر، كاأللباين[.

الراجح
على جواز اإلحراـ دكنو، فلو كاف ميقات لوجب ، كإلٝباع العلماء ~(، لصحة حديث عائشة األفضل أٍف ٰبـر أىل العراؽ من ذات عرؽالقوؿ األكؿ: )

 اإلحراـ منو
من أحـر من أىل العراؽ من العقيق فقد كافق السنة من أحـر من أىل العراؽ من ذات عرؽ فقد كافق السنة ذترة اطتالؼ

مراجع اظتسألة
(، كالغرر َُٗ/ْ(، كالبياف )َُٓ/ِ(، كاألـ )ّّ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ّٕٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ْٕٓ/ِ(، كالدر ا٤بختار )ُٖٓ/ْ(، كالبناية )َٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ََّ/ُ(، ككشف ا٤بخدرات )َُُ/ّ(، كا٤ببدع )ِِٖ/ِالبهية )
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 ؟من أق ت )ذات عرؽ( ألىل العراؽ (42مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
إذل أفَّ  -للشافعية اخبلفن -ا١بمهور  . كذىبقرف ا٤بنازؿ، كيلملمك ا٢بليفة، كا١بحفة،  كىي: ذك ]متفق[، ƒابن عباس اتفق الفقهاء على ا٤بواقيت ا٤بذكورة ُب حديث 

 ، كا٣ببلؼ على قولْبميقات أىل العراؽ ذات عرؽ، كاختلفوا فيمن أٌقت ذات عرؽ ألىل العراؽ

 األقواؿ ونسبتها
 ىو من أٌقت ذات عرؽ ألىل العراؽ عمر بن ا٣بطاب 

 بعض ا٤بالكية/ الشافعي )قوؿ(
 ىو من أٌقت ذات عرؽ ألىل العراؽ الرسوؿ 

 ا١بمهور
 لذات عرؽ لتوقيت النيب  ظاىر تعارض فعل عمر  سبب اطتالؼ

 األدلة

   حديث ابن عمرƒ ( :أتوا -الكوفة كالبصرة-٤با فتح ىذاف ا٤بصراف قاؿ 
، كىو جور ألىل ٪بد قرانن  حدٌ  رسوؿ هللا  : اي أمّب ا٤بؤمنْب، إفَّ عمر، فقالوا

علينا، قاؿ: فانظركا حذكىا من طريقكم،  شقَّ  ان قرانن أردٍ   إفٍ عن طريقنا، كإانَّ 
 ]خ[.( ٥بم ذات عرؽ فحدَّ 
  رسوؿ هللا  عن طاككس عن أبيو قاؿ: )دل يوٌقت  ذات عرؽ، كدل يكن

  قاؿ الغمارم: سنده ضعيف[.]ش/  (حينئذ أىل مشرؽ، فوٌقت الناس ذات عرؽ

مهلُّ أىل ا٤بدينة  -ٍب انتهى كأنو يرفعو للنيب -قاؿ: )٠بعت  حديث جابر  *
من ذم ا٢بليفة، كالطريق اآلخر ا١بحفة، كمهلُّ أىل العراؽ من ذات عرؽ، كمهلُّ 

 ]ـ[.( أىل ٪بد من قرف، كمهلُّ أىل اليمن من يلملم
]د/ ف/ ( ذات عرؽ ألىل العراؽ قالت: )كٌقت رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  *

 كىو صحيح[. ƒابن عباس طح/ قط/ ىق/ ش/ كركم عن 

 الراجح
 ، أك أفَّ عمر  دل يبلغو ٙبديد رسوؿ هللا أفَّ عمر  إذ من ا١بائز ƒ(، كال تعارض بينو كبْب حديث ابن عمر ىو من أٌقت ذات عرؽ رسوؿ هللا القوؿ الثاين: )

 ميقات أىل الشاـ: ا١بحفة، كىي حينها دار كفر دل تفتح بعد، كيكوف مثلها العراؽ لو، فقاؿ برأيو فأصاب، كقد حدد النيب  كمن سألو دل يعلموا بتوقيت رسوؿ هللا

من ذات عرؽ فقد كافق سنة خليفة  من كاف من أىل العراؽ فأىلَّ ، ففهو اثبت إبٝباع الصحابة  ال أجد ٜبرة جلية للخبلؼ ُب ىذه ا٤بسألة؛ فإٍف كاف أقٌتو عمر  ذترة اطتالؼ
 من ذات عرؽ فقد كافق ا٥بدم النبوم من كاف من أىل العراؽ فأىلَّ فهو اثبت ابلنٌص، ك  كإٍف كاف أقٌتو النيب  .ابتباع سنتو راشد أكصى النيب 

 مراجع اظتسألة
(، كا٤ببدع ُِٔككفاية األخيار )ص(، ُْٗ/ٕ(، كاجملموع )َِٕ/ّ(، كالذخّبة )َْٓ/ُ(، كا٤بدكنة )ُٖٓ/ْ(، كالبناية )ُٔٔ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ََّ-ِٔٗ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ََْ/ِ(، ككشاؼ القناع )َُُ/ّ)
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 حكم من تعد ى اظتيقات وقص ده اضتج  أو العمرة، وأحـر بعده (43مسألة )

ـر فأحـر منو، أنَّو ال شيء عليو، كاختلفوا لو دل يعد كأحـر بعد ا٤بيقات طأن أك خ ااتفق األئمة األربعة على أفَّ من تعدل ا٤بيقات عمدن  حترير ػتل اطتالؼ ، ٍب عاد إليو قبل أٍف ٰبي
 فماذا عليو؟، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 امن أحـر بعد ا٤بيقات عليو دـ مطلقن 

 مالك/ أٞبد

من أحـر بعد ا٤بيقات ٍب رجع 
 إذل ا٤بيقات فبل شيء عليو

 أبو حنيفة/ الشافعي

من أحـر بعد ا٤بيقات فبل 
 اشيء عليو مطلقن 

 عطاء/ البصرم/ النخعي

 من أحـر بعد ا٤بيقات كدل يرجع فسد نسكو
 الظاىرية

 كأتكيلو )دل يذكره ابن رشد( ƒابن عباس اختبلفهم ُب ثبوت أثر  سبب اطتالؼ

 األدلة

   ابن عباس أثرƒ  اقاؿ: )من ترؾ نسكن 
]ىق/ طأ/ ش/ قاؿ ابن ا٤بلقن: ( فعليو دـ

موقوؼ بسند صحيح، كضٌعف رفعو، ككذا ابن 
٤با تلبس ابلنسك فٌوت عليو الرجوع  حجر[،

 إذل ا٤بيقات.
   ،الدـ كجب عليو لَبكو اإلحراـ من ا٤بيقات

 كال يزكؿ برجوعو.

   ابن عباس أثرƒ  :قاؿ
(، )من ترؾ نسكا فعليو دـ

ظاىره أفَّ من رجع كلو تلبس 
 ابلنسك، فهو دل يَبؾ النسك.

 ل عن النيب دل يثبت دلي
  على من  ايوجب شيئن

ترؾ اإلحراـ من ا٤بيقات، 
 كاألصل براءة الذًٌمة.

   ابن عباس عمـو حديث ا٤بواقيت عن
ƒ ( :ت رسوؿ هللا كقٌ قاؿ  ألىل

...فهٌن ٥بٌن ك٤بن أتى عليهن من غّب ا٤بدينة
]خ/ أك عمرة(  اأىلهٌن، ٤بن كاف يريد حجِّ 

 ـ[.

 االذم نٌص على ذلك كقد صٌح موقوفن  ƒابن عباس القوؿ األكؿ: )من أحـر بعد ا٤بيقات عليو دـ(، ألثر  الراجح

 ذترة اطتالؼ
 (دل)من أحـر بعد ا٤بيقات ٍب رجع إذل ا٤بيقات 

 يسقط عنو الدـ
من أحـر بعد ا٤بيقات ٍب رجع 

 إذل ا٤بيقات سقط عنو الدـ
من أحـر بعد ا٤بيقات كدل 

 يلزمو دـ (دل)يرجع 
من أحـر بعد ا٤بيقات كدل يرجع فحٌجو أك 

 عمرتو فاسداتف 

 مراجع اظتسألة
(، كمغِب احملتاج ّّٕ/ُ(، كا٤بهذب )َّْ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ِّْ/ُ(، كا٤بدكنة )َُٗ/ّ(، كالعناية )ُُٕ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َٔٔ/ُبداية اجملتهد )

  (ٕٓ/ٓ(، كاحمللى )ِْٓ/ّكحاشية الركض ا٤بربع )(، َْٓ/ّ(، كا٤بغِب )ِِٕ/ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 )قبل( اظتواقيت امكاف إحراـ من كاف منزلو خارجً  (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
)قبل(  اأفَّ من كاف منزلو دكف ا٤بيقات فإحرامو من منزلو، كاختلفوا ما ىو األفضل ٤بن كاف منزلو خارجن  -للظاىرية على أصوؿ مذىبهم اخبلفن -اتفق ا١بمهور 

 ا٤بواقيت، ىل ٰبـر من ا٤بيقات احملدد لو أـ من منزلو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 عن ا٤بواقيت اخارجن األفضل اإلحراـ من )ا٤بنزؿ( ٤بن كاف منزلو 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قوؿ(/ الثورم
 عن ا٤بواقيت ااألفضل اإلحراـ من )ا٤بيقات( ٤بن كاف منزلو خارجن 

 مالك/ الشافعي )ا٤بذىب(/ أٞبد/ إسحاؽ
 لظاىر )دل يذكره ابن رشد( ، لفعل النيب ظاىر معارضة فعل الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

من قبل ا٤بيقات كىم أعرؼ ابلسنة،  قد أحرمت الصحابة  *
 (ۓ ڭ ڭ ڭ)  ُب قولو تعاذل: فركم عن عمر كعلي 

]ىق/ ( قاال: )إٍٛبامهما أٍف ٙبـر هبما من دكيرة أىلك [ُٔٗ]البقرة:
ا٢باكم، كقاؿ الذىيب: على شرط كصححو  سنن/ كم/ بغ/ ش/

 الشيخْب[.

ألىل ا٤بدينة ذا ا٢بليفة، كألىل  ت رسوؿ هللا كقَّ قاؿ: ) ƒابن عباس حديث  *
كألىل اليمن يلملم، فهن ٥بن، ك٤بن أتى عليهن  ،الشاـ ا١بحفة، كألىل ٪بد قرف ا٤بنازؿ

ك لمن غّب أىلهن ٤بن كاف يريد ا٢بج كالعمرة، فمن كاف دكهنن، فمهلو من أىلو، ككذ
 .ااإلحراـ من ا٤بيقات مطلقن  األفضل فدؿ أفَّ  ]خ/ ـ[،( حٌب أىل مكة يهلوف منها

  ألفَّ النيٌب  كأصحابو األفضل. اٌل أحرموا من ا٤بيقات، كىم ال يفعلوف إ 

 الراجح
ر قوؿ عمر لفعل النيب  االقوؿ الثاين: األفضل )اإلحراـ من ا٤بيقات(؛ اتباعن  للحٌج كالعمرة من بلدؾ، أم تنوم  اأبفَّ معناه أٍف تػيٍنشئ سفرن  كعلي  ، كقد فيسًٌ

 ٤با أحـر من مصره على عبدهللا بن ا٢بصْب  ذلك من بلدؾ، كقد أنكر عمر
 امكركىن  امن أحـر من منزلو قبل الوصوؿ للميقات فقد خالف السنة، كفعل أمرن  أحـر من منزلو قبل الوصوؿ للميقات فقد كافق السنة من ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
ر )ّْْ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ُْٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )َٖٔ/ُبداية اجملتهد ) (، َُٖ/ٕ(، كاألـ )ُِ/ّا١بليل ) (، كمواىبُُِ/ّ(، كالذخّبة )ِٔٔ/ُ(، ك٦بمع األهنَّ

 (ٓٔ/ّ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )َُٓ/ّ(، كا٤ببدع )َِٓ/ّ(، كا٤بغِب )ْٗ/ْكٙبفة احملتاج )
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 حكم من ترؾ اإلحراـ من ميقاتو، وأحـر من ميقات آخر (45مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، فقد فعل ما ٯبب عليو ككافق السنة، كاختلفوا ُب حكم من ترؾ اإلحراـ من ميقاتو كأحـر من اتفقوا على أفَّ من أحـر من ميقاتو الذم كقٌتو لو رسوؿ هللا 

 قولْبميقات آخر، كما لو أحـر أىل ا٤بدينة من ا١بحفة، كا٣ببلؼ على 

 األقواؿ ونسبتها
من  امن ترؾ اإلحراـ من ميقاتو كأحـر من ميقات آخر فقد ترؾ كاجبن 

 كاجبات اإلحراـ
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

من ترؾ اإلحراـ من ميقاتو كأحـر من ميقات آخر فقد أتى بواجب اإلحراـ 
 من ا٤بيقات
 أبو حنيفة

 ال؟ من النسك الذم ٯبب ُب تركو دـ أك ىل اإلحراـ من ا٤بيقات سبب اطتالؼ

 األدلة

   ابن عباس أثرƒ قاؿ  طا/ ش/ ]ىق/( قاؿ: )من ترؾ نسكا فعليو دـ
كىذا اترؾ  ابن ا٤بلقن: موقوؼ بسند صحيح، كضٌعف رفعو، ككذا ابن حجر[،

 ]خ/ ـ[.: )كألىل ا٤بدينة ذم ا٢بليفة( ٤بيقاتو الذم أقتو لو النيب 
   فائدة التأقيت للمواقيت ا٤بنع من ٘باكزىا من غّب إحراـ، كبتجاكزىا إذل

 غّبىا أبطل ذلك.

   كالنيب األنَّو دل يَبؾ نسكن ، ( :ىن ٥بن، ك٤بن أتى عليهن من غّب قاؿ
عليها من غّب أىلها،  كىذا أتى ]خ/ ـ[،( أىلهٌن، ٩بن أراد ا٢بج كالعمرة
 فأصبح من أىل ا٤بيقات الثاين.

 ببل إحراـالقوؿ الثاين: )ال شيء على من ترؾ اإلحراـ من ميقاتو كأحـر من ميقات آخر(؛ ألنَّو ُب احملصلة أحـر من ا٤بيقات كدل يتجاكز ا٤بيقات  الراجح
 من أحـر من أىل ا٤بدينة من ا١بحفة فبل شيء عليو كفعل خبلؼ السنة من أحـر من أىل ا٤بدينة من ا١بحفة فعليو دـ ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ُٓٓكالسراج الوىاج )ص (،َُِ/ِ(، كشرح السيوطي على ا٤بنهاج )ِْ(، كإرشاد السالك )صِٓ/ّ(، كالبحر الرائق )ُْٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )َٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٗ/ّ(، كالشرح الكبّب )َِٓ/ّكا٤بغِب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حكم من مر  ابظتواقيت ويريد دخوؿ مكة، ومل يرد اضتج أو العمرة (46مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
د الذىاب ٤بكة، كال ال خبلؼ أفَّ اإلحراـ من ا٤بيقات ٯبب على كل من مٌر بو كيريد ا٢بٌج أك العمرة، كال خبلؼ أنو ال إحراـ على من مٌر اب٤بيقات كال يري

ا فيمن مٌر اب٤بواقيت كيريد الذىاب ٤بكة لغّب النسك، خبلؼ أفَّ من يكثر تردده ٤بكة؛كسائقي التاكسي ك٫بوىم ال يلزمو اإلحراـ إذا مٌركا اب٤بيقات، كاختلفو 
 ىل يلزمو اإلحراـ؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 كٌل من مٌر اب٤بيقات كيريد مكة يلزمو اإلحراـ

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد
 )ال( يلـز اإلحراـ ٤بن مٌر اب٤بواقيت كدل يرد النسك

 الشافعي
 للنسك؟ )دل يذكره ابن رشد( ٥با أك ا٤بن يريد دخوؿ مكة تعظيمن ىل األمر ابإلحراـ  سبب اطتالؼ

 األدلة

   ألفَّ اإلحراـ لتعظيم البقعة ا٤بشرفة، فيستوم ُب ذلك من أراد
 الدخوؿ إليها للنسك أك لغّب النسك.

   ابن عباس أثرƒ  ش/( اقاؿ: )ال ٯباكز ا٤بيقات إال ٧برمن[ 
، كقاؿ ا٢بافظ:  ƒابن عباس ط/ ىق/ كىو موقوؼ على 

 إسناده جيد[.

  ابن عباس مفهـو حديثƒ ( :ت رسوؿ هللا كقٌ قاؿ  ،ألىل ا٤بدينة ذا ا٢بليفة
٤بن كاف يريد  ،فهن ٥بن، ك٤بن أتى عليهن من غّب أىلهن قاؿ: ...كألىل الشأـ ا١بحفة

 ا٤بواقيت ٤بن يريد ا٢بج كالعمرة. فجعل ]خ/ ـ[، ( ا٢بج كالعمرة
  لو قلنا بوجوب اإلحراـ على كٌل من مٌر ا٤بواقيت ألٌدل ذلك إذل إٯباب العمرة كا٢بج

 ُب السنة الواحدة، كٮبا ال ٯبباف إال مرٌة ُب العمر. ا، كتكرار العمرة مرارن امرارن 
 .ألفَّ األصل عدـ الوجوب 

 الراجح
مع تيسّب كسائل السفر كالَبحاؿ  ا؛ كألفَّ إٯباب اإلحراـ فيو مشقة، خصوصن ƒابن عباس القوؿ الثاين: )ال ٯبب اإلحراـ إال ٤بن أراد النسك(؛ لظاىر حديث 

 دخوؿ مكة بغّب إحراـ -ƒكابن عمر - ىذه األايـ، كقد أيثر عن بعض الصحابة 
، أٍب كعليو دـ امن مٌر اب٤بيقات قاصدن  ذترة اطتالؼ ، دل أيٍب كال شيء عليو امن مٌر اب٤بيقات قاصدن  مٌكة لغّب نسك كدل ٰبـر  مٌكة بغّب نسك كدل ٰبـر

 مراجع اظتسألة
(، ِٕٕ/ٕالعزيز )(، كفتح ُْٓ/ِ(، كاألـ )َٖ(، كالقوانْب الفقهية )صَٖ/ُ(، كالتلقْب )ُٓٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٕٔ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّْٕ/ُ(، كاإلقناع )َُْ/ّكا٤ببدع ) (،ّٖٓ/ُكا٤بهذب )
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ـر أىل مكة ابضتج (47مسألة )  مىت يستحب  أف  ُي 

 حترير ػتل اطتالؼ
كلفعل  ]خ/ ـ[؛( ككذاؾ أىل مكة يهلوف منها: )ƒابن عباس ُب حديث  اتفقوا على أٌف أىل مكة ٰبرموف اب٢بج من مكة، كابلعمرة من ا٢بٌل، لقولو 

وا مٌب يستحب لو أف كقد أٝبع فقهاء األمصار على أٌف ا٤بكٌي ال يلزمو اإلىبلؿ حٌب ٱبرج إذل مُب، كاختلف ]خ[،٤با أراد العمرة أىلت من التنعيم  ~عائشة 
 ىذه ا٤بسألة ُب مسألة )القوؿ ُب اإلحراـ(، كا٣ببلؼ على قولْب -رٞبو هللا-ٰبـر اب٢بٌج، كسيكرر ا٤بؤلف 

 األقواؿ ونسبتها
ـر أىل مكة اب٢بٌج إذا رأكا  يستحب أٍف ٰبي

 ىبلؿ شهر ذم ا٢بجة
 مالك

ـر أىل مكة اب٢بٌج إذا خرج الناس إذل مُب  يستحب أٍف ٰبي
 ا١بمهور

 )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض فعل الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

: )أنو كاف أيمر أثر عمر بن ا٣بطاب  *
 ]طأ[.( أىل مكة أٍف ييهلوا إذا رأكا ا٥ببلؿ

من أصحابك  ااي أاب عبد الرٞبن رأيتك تصنع أربعا دل أر أحدن : )ƒعبد هللا بن عمر عن عبيد بن جريج أنو قاؿ ل *
كأما  ...كرأيتك إذا كنت ٗبكة أىل الناس إذا رأكا ا٥ببلؿ كدل هتل أنت حٌب كاف يـو الَبكية. قاؿ عبد هللا:  ،...يصنعها

 ]متفق[.( يهل حٌب تنبعث بو راحلتو اإلىبلؿ: فإين دل أر رسوؿ هللا 
 حٌب يتصل للمكٌي عمل ا٢بج. *
   حديث جابر ( :أمران النيب قاؿ  ٍحٌب إذا  فأىللنا من األبطح ،٫بـر إذا توجهنا إذل مُب ٤با أحللنا، أف ،

 ]ـ[.كاف يـو الَبكية كجعلنا مكة بظهر أىللنا اب٢بٌج( 
 ٤با أقاموا ابألبطح ؛ كلفعل الصحابةٰبـر أىل مكة اب٢بٌج إذا خرج الناس إذل مُب(، كىذا ىو ا٤بوافق لفعلو القوؿ الثاين: ) الراجح

  
اب٢بج من أىل مكة من بداية شهر من أىل  ذترة اطتالؼ

 ذم ا٢بجة فقد كافق السنة
 من أىل اب٢بج من أىل مكة يـو الثامن )الَبكية/ الثامن من ذم ا٢بجة( عند ا٣بركج ٤بُب فقد كافق السنة

 مراجع اظتسألة
كاجملموع  (،ُّٗ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )َِ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ََْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُِّ/ْ(، كالبناية )ُْٓ/ُ(، كا٥بداية )ُّٔ/ُككررىا ُب ) (،َٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٔ/ُ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ُِْ/ّ(، كالشرح الكبّب )ّْٔ/ّ(، كا٤بغِب )ُٔٗ/ٕ)
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 ىل ما بعد )تسع( من ذي اضتجة من أشهر اضتج ؟ (48مسألة )

كاختلفوا فيما بعد ، [ُٕٗ]البقرة: (ٱ ٻ ٻ ) اتفقوا على أٌف ميقات ا٢بٌج الزماين ىو: شواؿ كذك القعدة كتسع من ذم ا٢بجة، كىي داخلة ُب عمـو قولو تعاذل:  حترير ػتل اطتالؼ
 )تسع( من ذم ا٢بجة، ىل يدخل ُب أشهر ا٢بٌج، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 أشهر ا٢بٌج: شواؿ كذك القعدة ككامل شهر ذم ا٢بجة

 مالك

أشهر ا٢بٌج: شواؿ كذك القعدة ك)تسع( 
 من ذم ا٢بجة

 الشافعي

 ا٢بٌج: شواؿ كذك القعدة ك)عشر( من ذم ا٢بجةأشهر 
 أبو حنيفة/ أٞبد

 )دل يذكره ابن رشد( (ٱ ٻ ٻ )االختبلؼ ُب معُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلة

 ،(ٱ ٻ ٻ ) عمـو قولو تعاذل: *
كجب أٍف ييطلق أشهر ا٢بج على ٝبيع أايـ ذم ا٢بجة  

 كما يطلق على ٝبيع أايـ شواؿ كذم القعدة.
: )أشهر قاؿ ابن مسعود كابن عمر كابن عباس  *

]ذكره  (،ا٢بج: شواؿ كذك القعدة كذك ا٢بجة كلو
  القرطيب ُب تفسّبه، كابن حجر ُب الفتح[.

 ٱ ٻ ٻ ٻ ) :قولو تعاذل

كاإلحراـ ، (پٻ پ پ 
ينقضي ابنقضاء اليـو التاسع )ليلة 
النحر(، فبل يفرض اإلحراـ بعده، فلم 

 يكن ما بعده من أشهر ا٢بج.

   أشهر ا٢بج ىي الٍب سٌن هللا تعاذل فيها اإلحراـ كاإلحبلؿ، فاإلحراـ يبدأ من
 شهر شواؿ، كاإلحبلؿ ُب اليـو العاشر من شهر ذم ا٢بجة.

   قاؿ ابن عمرƒخ[( ٢بٌج: شواؿ كذك القعدة كعشر من ذم ا٢بجة: )أشهر ا[. 
   اليـو العاشر من ذم ا٢بجة ىو يـو ا٢بٌج األكرب، فيو الطواؼ كالرمي

 كالسعي كالتحلل، فوجب أٍف يكوف من أشهر ا٢بج.
   .ألفَّ يـو النحر فيو ركن ا٢بج، كىو طواؼ اإلفاضة كغّبه من أفعاؿ ا٢بٌج 

 ٥با بذلك، كما ُب الصحيح ƒالقوؿ الثالث: )أشهر ا٢بج؛ شواؿ كذم القعدة كعشرة من ذم ا٢بجة(، كذلك لتفسّب ابن عمر  الراجح

 ذترة اطتالؼ
ٯبوز أتخّب طواؼ اإلفاضة إذل آخر الشهر، فإٍف 

دـ ا٢بج. كتكوف أشهر ا٢بج ثبلثة أشهر   ٘باكزه فعليو
 سواىنَّ ُب السنة كاملة، كتكوف شهور العمرة

ٯبوز إنشاء ا٢بج ُب شواؿ كذم القعدة 
إذل التاسع من ذم ا٢بجة، أما العاشر فبل 

 ينعقد فيو اإلحراـ؛ ألفَّ ا٢بج عرفة

عمل بعد ذلك؛ لتأخّبه عن كقتو  ينقضي ا٢بج بيـو النحر، كيلـز الدـ فيما
 )ذكره القرطيب(

 مراجع اظتسألة
(، كهناية احملتاج ُٗٓ/ٖك٨بتصر ا٤بزين مع األـ ) (،ِٔ/ِ(، كبلغة السالك )ُٕٖ(، كجامع األمهات )صُِٕ/ُ(، كدرر ا٢بكاـ )ّٖٓ/ُ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )َٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َْْ/ِ(، كتفسّب القرطيب )َُُ/ّالزركشي على ٨بتصر ا٣برقي ) (، كشرحُّْ/ّ(، كاإلنصاؼ )ِٔٓ/ّ)
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 حكم من أحـر ابضتج قبل أشهر اضتج (49مسألة )
 مكركه؛ كمن أحـر للحج ُب رمضاف، كاختلفوا فيمن فعل ذلك، ىل ينعقد إحرامو للحج؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿال خبلؼ أفَّ اإلحراـ قبل أشهر ا٢بج )قبل شواؿ(  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 من أحـر للحج قبل أشهر ا٢بٌج صٌح إحرامو مع الكراىة

 أكثر العلماء
 من أحـر للحج قبل أشهر ا٢بٌج )دل( يصٌح إحرامو

 أىل الظاىر
 أشهر ا٢بٌج ينعقد إحرامو إحراـ عمرةمن أحـر للحج قبل 

 الشافعي
 ظاىر التعارض بْب األمر إبٛباـ ا٢بٌج كالعمرة، كٙبديد أشهر ا٢بٌج، كىل يشبو أشهر ا٢بج بوقت الصبلة )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

، فمن [ُٔٗ]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ)  قولو تعاذل: *
 أحـر انعقد إحرامو؛ ألنَّو مأمور إبٛبامو إف شرع فيو.

﮵ )  قولو تعاذل: * ﮴   ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ

، فكل الشهور مواقيت للعمرة، فكذا [ُٖٗ]البقرة:( ﮶
 ا٢بج.
    ال ٲبنع انعقاده، كانعقاد النذر مع كراىتو، كانعقاد  اكونو ٧برَّمن

 اإلحراـ دكف ٘برد من ا٤بيقات.
   ألفَّ اإلحراـ اب٢بج يصٌح ُب زماف ال ٲبكن إيقاع أفعاؿ ا٢بٌج

 فيو، كىو شواؿ، فعلم أنو ال ٱبتص بزماف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) قولو تعاذل:  *

تقديره: كقت ا٢بٌج أشهر  ،[ُٕٗ]البقرة: (پ پ
،كما ال ٘بوز الصبلة علومات ك٧بددة، فبل ٯبوز ٘باكزىام

 قبل الوقت.
   ابن عباس قاؿƒ السنة أٍف ال ٰبـر اب٢بٌج إال( :

 ]خ[.( ُب أشهر ا٢بجٌ 

الوقت الذم أحـر فيو دل يقبل اإلحراـ اب٢بج، فينصرؼ إذل  *
 ما يقبلو ُب نظّبىا كىو العمرة.

 .األنَّو لو نذر أٍف يصـو أايـ رمضاف، انقلب نذره فرضن  *
  .ألنَّو نول مطلق اإلحراـ، كالعمرة تنعقد ابإلحراـ 

 التزمو ُب غّب زمنو، كحالو حاؿ من فاتو ا٢بٌج فإنو يتحٌلل بعمرةالقوؿ الثالث: )ينعقد عمرة(؛ ألفَّ فيو إٛباـ لئلحراـ الذم  الراجح

 ذترة اطتالؼ
انعقد إحرامو عن ا٢بج مع  ،من أحـر اب٢بج ُب رمضاف أك قبلو
 الكراىة

 انقلب إحرامو عن عمرة  ،من أحـر اب٢بج ُب رمضاف أك قبلو دل ينعقد إحرامو ،من أحـر اب٢بج ُب رمضاف أك قبلو

 مراجع اظتسألة
(، ِٕ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُٕٖ(، كجامع األمهات )صّٖٓ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )َٖ/ُ(، كالتلقْب )َُٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )َٔ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َٗٔ/ُبداية اجملتهد )

  (ْٓ/ٓ(، كاحمللى )ِٕٓ/ُ(، كشرح منتهى اإلرادات )ِّٔ/ُ(، كاحملرر ُب الفقو )ُٕٔ(، كغاية البياف )صُِّ/ِكمغِب احملتاج )
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 ىل تكره العمرة ُب أي يـو من أايـ السنة؟ (24مسألة )
 أايـ معٌينة من السنة؟، كا٣ببلؼ على قولْباتفق العلماء على جواز العمرة ُب كل أكقات السنة، كاختلفوا ىل تكره ُب  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٘بوز العمرة ُب كل يـو من أايـ السنة ببل كراىة

 ا١بمهور
 تكره العمرة يـو عرفة، كيـو النحر، كأايـ التشريق

 أبو حنيفة
 على فرض صحتو )دل يذكره ابن رشد( ~االختبلؼ ُب أتكيل أثر عائشة  سبب اطتالؼ

 األدلة

كقاؿ:  ألفَّ العمرة كانت ال تيفعل ُب ا١باىلية أايـ ا٢بٌج، فخالفهم النيب  *
 ]ـ[.)دخلت العمرة ُب ا٢بج إذل يـو القيامة( 

  :ىذا مطلق غّب  ،[ُٔٗ]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ)  عمـو قولو تعاذل
.  مقيَّد بوقت معْبَّ

  .األصل عدـ الكراىية إال بدليل، كال دليل على الكراىة 
  .وز الًقراف ُب يـو عرفة ببل كراىة، فبل يكره إفراد العمرة فيو  كألنَّو ٯبى

  قالت: )حلَّت العمرة ُب السنة كٌلها، إال ُب أربعة أايـ ~أثر عائشة :
كىو موقوؼ، كضٌعفو النوكم ُب ]ىق/ يـو عرفة، كيـو النحر، كيوماف بعده( 

ا قالت ذلك ٠باعن اجملموع[،  ؛ ألفَّ ذلك ال من رسوؿ هللا  اكالظاىر أهنَّ
 يدرؾ ابالجتهاد.

 .ألفَّ ىذه األايـ أايـ شغل اب٢بٌج، فأداء العمرة فيها ييشغل عن ا٢بٌج 

 الراجح
مل على من كاف مشتغبلن  -، لو صح~القوؿ األكؿ: )٘بوز العمرة ُب كل يـو من أايـ السنة(؛ ألفَّ األصل عدـ ا٤بنع، كقوؿ عائشة  اب٢بٌج، فبل ييدخل  ٰبي

  العمرة عليو، كيتلبس بو كىو متلبس اب٢بج

 ـ عرفة أك النحر أك أايـ التشريق فقد خالف السنةمن اعتمر يو  فقد كافق السنة -اكدل يكن حاجِّ -من اعتمر ُب يـو عرفة  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كحلية ِِ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ٓٗ(، كالقوانْب الفقهية )صَْٕ(، كحاشية الطحطاكم )صِّٗ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )ُٖٕ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َُٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ٓٗٓ/ُ(، كشرح منتهى اإلرادات )ِِّ/ٓ)(، كالفركع ُْٖ/ٕ(، كاجملموع )ُِِ/ّالعلماء )
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 حكم تكرار العمرة ُب السنة الواحدة (24مسألة )
 السنة عدة مرات، كا٣ببلؼ على قولْب اتٌفقوا على مشركعية العمرة كاستحباهبا، كاختلفوا ُب حكم تكرارىا ُب حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 تستحٌب العمرة مرٌة كاحدة ُب السنة

 مالك
 يستحٌب تكرار العمرة أكثر من مرٌة ُب السنة

 أكثر العلماء
 من االعتمار مرٌة كاحدة ُب العاـ )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض عمـو األدلة ُب تكرار العمرة مع فعلو سبب اطتالؼ

 األدلة

   ألفَّ النيب  اعتمر مرة ُب العاـ، كأفعالو  ٙبمل على الوجوب أك
 الندب.

   ألفَّ العمرة عبادة تشتمل على الطواؼ كالسعي، فبل تفعل ُب السنة
 مرة كا٢بٌج.  اٌل إ

  لعمرة، كقولو عمـو األدلة ا٤برغبة ابخ/ ـ[.( : )العمرة إذل العمرة كٌفارة ٤با بينهما[ 
   ـٌ ا٤بؤمنْب عائشة كغّبىا من الصحابة كابن عمر كعلي كأنس  ~ثبت: )أٌف أ
 ىق[.( اعتمركا ُب سنة كاحدة مرٌتْب[ 
  .فتكرر العمرة ُب السنة ،  القياس على الصبلة فهي تتكرر ُب اليـو
   أثر علي ش/ ك٫بوه عن عطاء عند )ش([.( قاؿ: )العمرة ُب الشهر مرة[ 

 الراجح
نع أحد من التقرب إذل هللا تعاذل بشيء من الطاعات ُب موضع دل أيت اب٤بنع منو نٌص، كال تقاس العمرة على  القوؿ الثاين: )يستحب تكرار العمرة ُب السنة(، فبل ٲبي

 لرفع ا٤بشقة عن األمة يَبؾ الشيء ا٤بستحب ال ٲبنعو، فإف ا٤بندكب ال ينحصر فيو، كقد كاف  ا٢بٌج؛ ألنَّو مؤقت مرة ُب السنة، كفعلو 
 من اعتمر ُب السنة الواحدة أكثر من مرٌة فقد أتى بعمل مرغب فيو  كاحدة ُب السنة فقد خالف السنة  من زاد عن عمرة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ِّٖ/ّ(، كا٤ببدع )ُٕ/ٔ(، كالفركع )ُٕٗ/ٕ(، كاجملموع )ّٔ/ْ(، كالبياف )ُٖٓ/ُ(، كحاشية العدكم )ْٕٔ/ِ(، كمواىب ا١بليل )ٖٓٓ/ِكالدر ا٤بختار ) (،َُٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٕٕ/ٕكالشرح ا٤بمتع )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





100 
 

 ل وىو ػتـر لعدـ اإلزاريو اما جيب على من لبس السر  (22مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
: )ال تلبسوا القمص، كال العمائم، كال السراكيبلت، كال الربانس، كال اتفق العلماء على أنَّو ال ٯبوز لبس ا٤بخيط عند اإلحراـ، كأف ا٤بنع خاص ابلرجاؿ؛ لقولو 

 ل، ماذا عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْباكيل، كاختلفوا فيمن دل ٯبد اإلزار كلبس السر يك اكاتفقوا على أٌف من كجد اإلزار ال ٯبوز لو لبس السر  ]خ/ ـ[،( ا٣بفاؼ

 األقواؿ ونسبتها
 فعليو فدية األنَّو ال ٯبد إزارن  -٧بـركىو -ل يك امن لبس السر 

 أبو حنيفة/ مالك
 فبل شيء عليو األنَّو ال ٯبد إزارن  -كىو ٧بـر-ل يك امن لبس السر 

 الشافعي/ أٞبد/ داكد/ الثورم/ أبو ثور
 ظاىر تعارض العمـو مع االستثناءات ُب اآلاثر )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

: )ال تلبسوا القمص، كال العمائم، كال قاؿ  ƒحديث ابن عمر  *
أحد دل ٯبد نعلْب، فليلبس  اٌل ، إالسراكيبلت، كال الربانس، كال ا٣بفاؼ

كلو كاف ُب السراكيل  ]خ/ ـ[،الكعبْب( من خفْب، كليقطعهما أسفل 
 كما استثُب ا٣بفٍْب.   خصة، لذكرىا ر 

: )السراكيل ٤بن دل ٯبد اإلزار، كا٣بٌف ٤بن دل ٯبد قاؿ  ƒابن عباس حديث  *
ٱبطب بعرفات، يقوؿ: من دل ٯبد  كركاية: )٠بعت رسوؿ هللا  ]خ/ ـ[،( النعلْب

 ]خ[.( لاكياإلزار فليلبس السر 

 نٌص ُب ٧بٌل ا٣ببلؼ، كُب ىذا ٝبع بْب ركاايت ا٢بديث ƒابن عباس ل للمحـر الذم ال ٯبد اإلزار(، كحديث اكيالقوؿ الثاين: )ٯبوز لبس السر  الراجح

 ال حاؿ إحرامو لفقد اإلزار ليس عليو فدية لكونو دل يرتكب ٧بظورن اكيمن لبس سر  من لبس السراكيل حاؿ إحرامو فعليو فدية سواء كجد إزارا أك دل ٯبد اطتالؼذترة 

 مراجع اظتسألة
(، كحاشية العدكم مع شرح ا٣برشي َّٔ/ِمنح ا١بليل )(، ك ّْٕ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ُْٗ/ُ(، كاللباب )ُٖٖ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُّٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ِّٖ/ُ(، كاحملرر )ٓٓ(، ك٨بتصر ا٣برقي )صُُٓ/ْ(، كالبياف )ُٖٔ/ِ(، كالوسيط )ّْٕ/ِ)



101 
 

 حكم قطع احملـر للخفُت إذا مل جيد النعلُت (23مسألة )
 لْباتفقوا على جواز لبس ا٣بفْب للمحـر إذا دل ٯبد النعلْب، كاختلفوا إذا دل ٯبد النعلْب فهل يقطع ا٣بفْب قبل لبسهما؟، كا٣ببلؼ على قو  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 من دل ٯبد النعلْب يلبس ا٣بفْب بعد القطع

 ٝبهور العلماء
 النعلْب يلبس ا٣بفْب دكف القطعمن دل ٯبد 

 أٞبد
 ظاىر تعارض األثر ا٤بطلق مع ا٤بقيد )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

  لنٌص حديث ابن عمرƒ إال أحد دل ٯبد نعلْب، فليلبس( :
 ]خ/ ـ[.الكعبْب( من خفْب، كليقطعهما أسفل 

ٱبطب  قاؿ: )٠بعت رسوؿ هللا  ƒابن عباس عمـو اإلطبلؽ ُب حديث  *
، كمن دل ٯبد النعلْب فليلبس ا٣بفْب( ليك ابعرفات، فقاؿ: من دل ٯبد اإلزار فليلبس السر 

 .ƒفهذا ا٢بديث متأخر عن حديث ابن عمر  ]خ/ ـ[،
 ألفَّ ُب قطع ا٣بفْب إفساد ٥بما، كهللا ال ٰبب الفساد.* 
   ل، كقطعو ال ٱبرجو عن ا٢بظر.يك األنَّو ملبوس أبيح لعدـ غّبه فأشبو السر 

 ƒعلى ا٤بقيد من حديث ابن عمر  ƒا٤بقيد، فيحمل ا٤بطلق من حديث ابن عباس  ƒالقوؿ األكؿ: )يقطع ا٣بفْب قبل اللبس(؛ لنٌص حديث ابن عمر  الراجح
 شيء عليوفبل  -عند فقد النعل- من لبس ا٣بف دكف قطعو فعليو فدية -عند فقد النعل-من لبس ا٣بف دكف قطعو  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ْْٔ/ُ(، كا٤بدكنة )ُٗٓ/ُ(، كا٤بعتصر من ا٤بختصر )ُْْ/ُ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ُِْ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )ُِٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ِّٖ/ُ(، كاحملرر )ُِٖ/ّ(، كا٤بغِب )ٕٗ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )َُٔ/ِ(، كاألـ )ّْٔ/ِ)
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 حكم لبس احملـر للخفُت  مقطوعُت  وىو واجد للنعلُت   (24مسألة )
 احملـر النعلْب، فهل ٯبوز لو لبس ا٣بفْب بعد قطعهما؟، كا٣ببلؼ على قولْبللمحـر إذا دل ٯبد النعلْب، كاختلفوا لو كجد  اتفقوا على جواز لبس ا٣بفْب حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 لواجد النعلْب -بعد القطع-ال ٯبوز لبس ا٣بفْب 

 مالك/ الشافعي )قوؿ(/ أٞبد/ أبو ثور
 لواجد النعلْب -بعد القطع-ٯبوز لبس ا٣بفْب 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قوؿ(
 )دل يذكره ابن رشد( ƒابن عمر االختبلؼ ُب فهم داللة أثر  سبب اطتالؼ

 األدلة

   حديث ابن عمرƒ  قاؿ إال أحد دل ٯبد نعلْب، فليلبس ا٣بفْب، كليقطعهما( :
 كىذا كاجد للنعلْب، فبل رخصة لو للبس كلو مع القطع. ]خ/ ـ[،( الكعبْب من أسفل
  .ألفَّ قطع ا٣بفْب مع كجود النعلْب إفساد للماؿ، كهللا ال ٰبب الفساد 

   حديث ابن عمرƒ  قاؿ )...إال أحد ال ٯبد النعلْب( :
  كفيو إٍب أك فدية، دل أيمر الو كاف لبسهما حرامن  ،]خ/ ـ[

 بقطعهما لعدـ الفائدة.
 إذا األصل ا٤بنع، كأبيح للحاجة، فتقٌدر بقدرىا  ƒ(؛ لظاىر داللة حديث ابن عمر لواجد النعلْب -بعد القطع-ال ٯبوز لبس ا٣بفْب القوؿ األكؿ: ) الراجح

 عليومن لبس ا٣بفْب بعد قطعهما كىو كاجد للنعلٍْب فبل شيء  من لبس ا٣بفْب بعد قطعهما كىو كاجد للنعلْب فعليو الفدية ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كهناية ٕٗ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ّْٔ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ْْٔ/ُ(، كا٤بدكنة )ُٖٓ/ُ(، كا٤بعتصر من ا٤بختصر )ُِٓ/ْ(، كالبناية )ُِٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٖ/ُ(، كاحملرر )ِِٖ/ّ(، كا٤بغِب )ِْٓ/ْا٤بطلب )
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 حكم لبس اظترأة احملرمة للثوب اظتعصفر (25مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
مٌسو الزعفراف كال الورس(  ا: )ال تلبسوا من الثياب شيئن أٝبع العلماء على أفَّ ا٤برأة احملرمة ال تلبس الثوب ا٤بصبوغ ابلورس أك الزعفراف )ككبلٮبا طيب(؛ لقولو 

 كاختلفوا ُب حكم لبس احملرمة للثوب ا٤بصبوغ ابلعصفر )نبات طيب(، كا٣ببلؼ على قولْب ]خ/ ـ[،

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز لبس الثوب ا٤بعصفر للمحرمة

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 )ال( ٯبوز لبس الثوب ا٤بعصفر للمحرمة

 أبو حنيفة/ الثورم
 العصفر يعٌد من الطيب أك ال يعٌد منو )دل يذكره ابن رشد(ىل نبات  سبب اطتالؼ

 األدلة

   أٌف أزكاج النيب( :حديث  كٌن ٰبرمن ُب ا٤بعصفرات ) ىق/ا]خ تعليقن / 
 كصححو ابن حجر ككصلو البيهقي[.

  .ليس العصفر من الطيب، كا٢بناء 

، كعن لبس  : )أفَّ النيب حديث علٌي  * هنى عن لبس الًقًسيًٌ
 ]ـ[.( ا٤بعصفر

  .ألفَّ ا٤بعصفر من الطيب، كالزعفراف كالورس 

 الراجح
ٰبمل على النهي عن لبس ا٤بعصفر للرجاؿ، ألنَّو من كساء  . كحديث علٌي القوؿ األكؿ: )ٯبوز للمحرمة لبس الثوب ا٤بعصفر(؛ ٤با ثبت من فعل أزكاج النيب 

 النساء، كمثلو النهي عن لبس القسي )كىي ثياب الكتاف ا٤بخلوطة اب٢برير، نسبة إذل قرية ًقس ٗبصر(
 فعليها الفدية امعصفرن  لو لبست ا٤برأة احملرمة ثوابن  فبل حرج عليها امعصفرن  ا٤برأة احملرمة ثوابن لو لبست  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كفتح ُُٔ/ِ(، كاألـ )ْٔٗ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ُْٖ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ِْْ/ِ(، كالعناية )ُِٔ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُِٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ِّٓ/ٓ(، كالفركع )ِّٕ/ّ(، كالشرح الكبّب )ْٕٓ/ٕالعزيز )
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 الرجل احملـر وجهو حكم ختمَت (26مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
تستَب بو عن نظر الرجاؿ إليها،  اخفيفن  أٝبعوا على أٌف إحراـ ا٤برأة ُب كجهها، كأفَّ ٥با أٍف تغطي كجهها كتسَب شعرىا، كتسدؿ ثوهبا على كجهها من فوؽ رأسها، سدالن 

مر كجهو؟، كا٣ببلؼ على قولْب  كاتفقوا على أفَّ الرجل احملـر ال ٱبمر رأسو، كاختلفوا ىل ٱبي

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز للمحـر أف ٱبمر كجهو
 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد )ركاية(

مر كجهو إذل ا٢باجبْب  ٯبوز للمحـر أٍف ٱبي
  الشافعي/ أٞبد/ داكد/ أبو ثور/ ٝبع من الصحابة 

 )...كال كجهو( )دل يذكره ابن رشد( ƒابن عباس االختبلؼ ُب ثبوت الزايدة ُب حديث  سبب اطتالؼ

 األدلة

   حديث ابن عباسƒ  ُب الرجل الذم كقصتو دابتو فسقط
: )اغسلوه ٗباء كسدر ككٌفنوه ُب ثوبيو، كال فمات فقاؿ 

 ]ـ[. (ارأسو كال كجهو؛ فإنٌو يبعث يـو القيامة ملبٌػين ٚبمركا 

  ركاية ُب حديث ابن عباسƒ خ/ ـ[،( ا: )كال ٚبمركا رأسو، فإنو يبعث يـو القيامة ملبٌػين[ 
 ُب ىذه الركاية دل يذكر الوجو، كالركاية الٍب ذكر فيها الوجو، حصل فيها كٍىم من أحد الركاة.

  عن ابن عمرƒ طأ[.( قاؿ: )إحراـ الرجل ُب رأسو، كإحراـ ا٤برأة ُب كجهها[ 

 الراجح
من ا٤برض،  اللمحـر ٚبمّب كجهو، كا٢بديث نٌص ُب ذلك، كاألصل سبلمة ا٢بديث من الوٍىم، كإذا احتاج ا٤بسلم تغطية الوجو أك جزء منو خوفن القوؿ األكؿ: )ال ٯبوز 

 فيفعل كيفدم، كىو معذكر بذلك كال إٍب عليو

 ذترة اطتالؼ
من غطَّى كجهو كىو ٧بـر ببل حاجة أٍب كعليو الفدية، كمع 

 ببل إٍبا٢باجة عليو الفدية 
 من غطَّى كجهو كىو ٧بـر فبل شيء عليو، سواء فعل ذلك ٢باجة أك لغّب حاجة

 مراجع اظتسألة
(، َُُ/ْ، كا٢باكم الكبّب )(ِٓٓ/ٕاألـ )(، ك ّٖٔ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ّٓٗ/ُ(، كا٤بدكنة )ٕ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِْٖ/ِ(، كا٤ببسوط للشيباين )ُّٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( َُّ/ّ(، كا٤بغِب )ُْٕكمسائل اإلماـ أٞبد، ركاية أيب داكد )ص
 

 ]ابب األماف ألىل دار ا٢برب[
أخربان مالك أنو بلغو أف عمر بن ا٣بطاب كتب إذل عامل جيش كاف بعثو أنو بلغِب أف الرجل منكم يطلب العلج حٌب إذا أسند  -رٞبو هللا-)قاؿ الشافعي( :  

ؿ مالك: كليس ىذا ُب ا١ببل كامتنع قاؿ لو الرجل مَبس يقوؿ ال ٚبف فإذا أدركو قتلو كإين كالذم نفسي بيده ال يبلغِب أف أحدا فعل ذلك إال ضربت عنقو قا
  -كا عن أحد من أصحاب النيب ابألمر اجملتمع عليو كال يقتل بو فقلت للشافعي فإان نقوؿ بقوؿ مالك )قاؿ الشافعي( : قد خالفتم ما ركيتم عن عمر كدل ترك 

ا ال ركاية فيو؟ فإف كاف خبلفو علمناه كأما قولو ليس ىذا ابألمر اجملتمع عليو فليس ُب مثل ىذا اجتماع كىو ال يركم شيئا ٱبالفو كال يوافقو فأين اإلٝباع فيم -
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 حكم لبس اظترأة احملرمة للقفازين (27مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
تستَب بو عن نظر  اخفيفن  تغطي رأسها كتسَب شعرىا كتسدؿ ثوهبا على كجهها من فوؽ رأسها، سدالن  أٝبعوا على أفَّ إحراـ ا٤برأة ُب كجهها، كأفَّ ٥با أف

 الرجاؿ إليها، كاتفق األئمة األربعة على ٙبرًن لبس النقاب للمحرمة، كاختلفوا ُب حكم سَب اليدين ابلقفازين، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 تلبس القفازين أفٍ  احملرمة ٯبوز للمرأة (ال)

 مالك/ الشافعي )األصح(/ أٞبد
 تلبس القفازين أفٍ  احملرمة للمرأةٯبوز 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قوؿ(/ الثورم
 اختبلفهم ُب قياس بعض ا٤بسكوت عنو على ا٤بنطوؽ بو/ احتماؿ اللفظ ا٤بنطوؽ بو كثبوتو أك عدـ ثبوتو سبب اطتالؼ

 األدلة

 ]خ[.( تنتقب ا٤برأة كال تلبس القفازين: )ال قاؿ  ƒحديث ابن عمر  *
   حديث ابن عمرƒ( : أفَّ رسوؿ هللا  هنى النساء ُب إحرامهن عن

 حم/ د/ كم/ قاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط مسلم[.]ىق/ (. القفازين كالنقاب
 

    كما ٯبوز للمرأة أٍف تغطي اليدين بقميص كعباءة ك٫بوىا، كذلك ٯبوز
 أٍف تغطي بقفاز ٨بيط، ألفَّ لبسهما لتغطية اليدين، كىو جائز للمحرمة.

   أثر ابن عمرƒ  قاؿ: )إحراـ الرجل ُب رأسو، كإحراـ ا٤برأة ُب
مفهـو  ]قط/ ىق/ سنن/ طأ/ كىو موقوؼ، كا٤برفوع ضعيف[،( كجهها

 األثر أفَّ ما عدا الوجو ٯبوز تغطيتو، كمن ذلك الكفاف.
 نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كال اجتهاد مع النص ƒال ٯبوز للمرأة احملرمة لبس القفازين(، كحديث ابن عمر القوؿ األكؿ: ) الراجح 

 لو لبست ا٤برأة احملرمة القفازين ال شيء عليها لو لبست ا٤برأة احملرمة القفازين فعليها فدية لبس ا٤بخيط ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ُٔٓ/ْ(، كالبياف )ِّٖ/ُ(، كا٤بهذب )َِٓكجامع األمهات )ص (،ّٖ/ُ(، كالتلقْب )ّْٖ/ِ(، كمنحة ا٣بالق )ُٖٔ/ِ، كبدائع الصنائع )(ُّٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ِّٗ/ُ(، كاحملرر )ٔٓ(، ك٨بتصر ا٣برقي )صِٓٗكا٤بنهاج القوًن )ص
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 حكم الطيب للمحـر )قبل( إحرامو (28مسألة )

 ال ٯبوز لو التطيب بعد إحرامو، كاختلفوا ُب حكم الطيب لبدف الرجل )قبل( اإلحراـ، كا٣ببلؼ على قولْب -كاف أك امرأةن   رجبلن -أٝبعوا على أفَّ احملـر  اطتالؼ حترير ػتل

 األقواؿ ونسبتها
 يكره الطيب قبل اإلحراـ

 كالتابعْب مالك/ ٝباعة من الصحابة 
 يستحب الطيب قبل اإلحراـ

 حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم/ داكدأبو 
 تعارض ظاىر اآلاثر ُب الطيب للمحـر قبل إحرامو؛ كألفَّ الطيب يبقى أثره بعد اإلحراـ سبب اطتالؼ

 األدلة

 :فقاؿ ،بطيب ةخبة مضمٌ ٔب جاء إذل النيب  : )أفَّ رجبلن حديث صفواف بن يعلى  *
أما  : قاؿ ،اي رسوؿ هللا، كيف ترل ُب رجل أحـر بعمرة ُب جبة بعد ما تضمخ بطيب؟

 ُب ما شئت ثبلث مرات، كأما ا١ببة فانزعها، ٍب اصنع عنك الطيب الذل بك فاغسلو
 .[خ/ ـ]( حجك عمرتك كما تصنع ُب

؛ مثل لبس ا٤بخيط كقتل  * اإلٝباع انعقد على أفَّ كل ما ال ٯبوز للمحـر ابتداؤه كىو ٧بـر
 الصيد، ال ٯبوز لو استصحابو، كالطيب مثلو.

* .  ألفَّ أثر الطيب يبقى بعد اإلحراـ، كالطيب ٩بنوع على احملـر

رسوؿ هللا  رأس بكنت أطيٌ قالت: ) ~حديث عائشة  *
  إلحرامو، خ/ ]( يطوؼ ابلبيت ك٢بلو قبل أفٍ  قبل أٍف ٰبـر
 .[ـ
تطيب  ٤ƒبا بلغها إنكار ابن عمر  ~ما قالتو عائشة  *

ت يرحم هللا أاب عبد الرٞبن، طيبَّ احملـر قبل إحرامو، قالت: )
 .[ـ] (اصبح ٧برمن أؼ على نسائو، ٍب افط  رسوؿ هللا

 الراجح
حديث صاحب ا١بيبة، كليس كل ما حـر ابتداؤه حـر فعلو  ننص على ذلك، كىو متأخر ع القوؿ الثاين: )يستحب الطيب قبل اإلحراـ(، كفعلو 

، فالنكاح ٰبـر ابتداؤه للمحـر كال ٰبـر استصحابو  للمحـر

 امن تطيب قبل إحرامو كبقي على بدنو منو شيء أبقاه أتسين  من كاف على بدنو بقية من طيب استحب لو غسلو قبل اإلحراـ  ذترة اطتالؼ
  بفعل النيب

 مراجع اظتسألة
(، كهناية ا٤بطلب ُْٔ/ِ(، كاألـ )ِِٓ/ّ(، كالذخّبة )ُّٕ/ُٕ(، كالبياف كالتحصيل )ِِْ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ّ/ْ، كا٤ببسوط للسرخسي )(ُْٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( َُٕ/ّ(، كا٤ببدع )ِِٕ/ّ(، كالشرح الكبّب )ّٖ(، كغاية البياف )صُِٕ/ْ)
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 حكم غسل احملـر لرأسو )لغَت اصتنابة( (29)مسألة 
 اتفقوا على كجوب غسل الرأس كا١بسد بسبب ا١بنابة حاؿ اإلحراـ، كاختلفوا ُب كراىية غسل الرأس لغّب ا١بنابة، كا٣ببلؼ على قولْب حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ا)ال أبس( بغسل احملـر رأسو مطلقن 

 ا١بمهور
 )يكره( غسل احملـر رأسو لغّب ا١بنابة

 مالك
 )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض اآلاثر ُب فعل الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

 :، فقاؿ عبد هللااختلفا ابألبواء ƒأفَّ ابن عباس كاٍلًمٍسور بن ٨برمة ) جبّب:عبد هللا بن عن  *
أيوب  بن عباس إذل أيبا فأرسلِب ، قاؿ:ال يغسل احملـر رأسو :كقاؿ ا٤بسور ،يغسل احملـر رأسو

 :قلتك سَب بثوب، فسلمت عليو متوجدتو يغتسل بْب القرنْب كىو ف م، قاؿ: ذىبتاألنصار 
فوضع أبو أيوب  .يغسل رأسو كىو ٧بـر كاف رسوؿ هللا   بن عباس أسأؿ كيفاإليك  أرسلِب

فصب على  ،صببأ :ٍب قاؿ إلنساف يصب عليو ،رأسو يده على الثوب، فطأطأ حٌب بدا رل
 .[خ/ ـ]( يفعل رسوؿ هللا  ىكذا رأيت :قاؿ ، ٍبفأقبل هبما كأدبر ،رأسو، ٍب حرؾ رأسو بيده

 ]طأ/ ف/ ىق[.( ا، كيقوؿ: ال يزيده إال شعثن ٧بـر: )أنَّو كاف يغسل رأسو كىو ƒأثر ابن عمر  *

: )أنَّو ال يغسل رأسو كىو ٧بـر إال ƒأثر عبد هللا بن عمر  *
 ]طأ/ ف/ كصححو األلباين[.(، من احتبلـ

اإلٝباع على أفَّ احملـر ٩بنوع من قتل القمل كنتف الشعر كإلقاء  *
التفث )الوسخ(، كالغاسل رأسو أك جسده؛ ىو إما أٍف يفعل ىذا  

 كلو أك بعضو.

(، كحديث ابن جبّب نص ُب ذلك، ليس ُب منع قتل القمل للمحـر إٝباع الراجح  القوؿ األكؿ: )ال أبس بغسل الرأس للمحـر

   من غسل رأسو كىو ٧بـر لغّب جنابة فقد خالف ىدم النيب من غسل رأسو كىو ٧بـر لغّب جنابة فبل حرج عليو  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ُِِ/ْ)(، كا٢باكم الكبّب ِٗ(، كالقوانْب الفقهية )صٔٗٓ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ُِٖ/ُ(، كاللباب )ّْٗ/ِ، كالبحر الرائق )(ُٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َْٓ/ٓ(، كالفركع )ِٕٗ/ّ(، كا٤بغِب )ُّٗ/ُكا٤بهذب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حكم غسل احملـر رأسو ابطت ط مي    (34مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
، لتنظيف الرأس(، كاختلفوا ُب حكم الفدية على من غسل رأسو اب٣بً  -بعد دقو-اتفقوا على منع غسل احملـر لرأسو اب٣بطميًٌ )كىو نبات يتخذ كرقو  طمي كىو ٧بـر

 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 طميًٌ افتدلإذا غسل احملـر رأسو اب٣بً 

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد )ركاية(
 طميًٌ ال شيء عليواحملـر رأسو اب٣بً إذا غسل 

 (/ أبو ثورا٤بذىبالشافعي/ أٞبد )
 ىل ا٣بطمي من أصناؼ الطيب؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

  ًٌكالورس كالزعفراف، كالطيب ٩بنوع على   ،من الطيب ألفَّ ا٣بطمي
.  احملـر

  قولو ( : اغسلوه ٗباء كسدر، ُب الرجل الذم كقصتو دابتو فمات كىو ٧بـر
 ]خ/ ـ[،( اين و يبعث يـو القيامة ملبػٌ ، فإنَّ ُب ثوبيو، كال ٙبنطوه، كال ٚبمركا رأسوككفنوه 

 طمي كالسدر.بغسلو ابلسدر مع إثبات حكم اإلحراـ ُب حٌقو، كا٣بً  فأمر 
  ،فيجوز الغسل هبا كالَباب.ألفَّ ا٣بطميَّ ليست بطيب 

 من ا٣ببلؼ االقوؿ الثاين: )ال شيء على من غسل رأسو اب٣بطمي(، ٢بديث الرجل الذم كقصتو دابتو، كاألكذل عدـ استعمالو خركجن  الراجح

 من ٧بظورات اإلحراـ اإذا غسل احملـر رأسو اب٣بطميًٌ أٍب كارتكب ٧بظورن  ذترة اطتالؼ
 

 اب٣بطمي فبل إٍب عليو كدل يرتكب ٧بظورا من ٧بظورات اإلحراـإذا غسل احملـر رأسو 

 مراجع اظتسألة
ر )ُِْ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُٔٔ/ُبداية اجملتهد ) (، كاجملموع َِْ/ْ(، كالبياف )ِّٖ/ّ(، كالذخّبة )ُّْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُّٖ/ُ(، كاللباب )ِٗٔ/ُ(، ك٦بمع األهنَّ

 (ِٕٗ/ّ(، كا٤بغِب )ِّْبركاية ابنو أيب الفضل )ص(، كمسائل اإلماـ أٞبد ّٓٓ/ٕ)
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 ل( للمحـرحكم دخوؿ اضتماـ )اظتغتس   (34مسألة )

، كاختلفوا ُب حكم االغتساؿ لغّب ا١بنابة، كا٣ببلؼ على قولْب(، كقد اتفقوا على كجوب ٥ِٗبذه ا٤بسألة تعلق اب٤بسألة رقم ) حترير ػتل اطتالؼ  االغتساؿ من ا١بنابة للمحـر

 األقواؿ ونسبتها
 )يكره( االغتساؿ للمحـر

 مالك
 ا)ال أبس( ابالغتساؿ للمحـر مطلقن 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم/ داكد
 جاز غسل ا١بزء جاز غسل الكل )دل يذكر ابن رشد(/ كإذا ظاىر تعارض اآلاثر ُب فعل الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

  أثر عبد هللا بن عمرƒ: ( أنو ال يغسل رأسو كىو ٧بـر إال من
 .]طأ/ ف/ كصححو األلباين[ (،احتبلـ

  ٌاحملـر ٩بنوع من قتل القمل كنتف الشعر كإلقاء التفث  اإلٝباع على أف
 ىو إما أف يفعل ىذا كلو أك بعضو. ،)الوسخ(، كالغاسل رأسو أك جسده

  جاز غسل البدف لنفس العلة، كقد دؿ ، إذا جاز غسل الرأس للمحـر
 ]خ/ ـ[.على جواز غسل الرأس للمحـر  حديث عبدهللا بن جبّب 

  ،فيبقى على أصل ا١بواز.ال دليل على منع الغسل 

(، كىو أكذل اب١بواز من غسل الرأس الراجح  القوؿ الثاين: )ال أبس ابالغتساؿ للمحـر
 إذا اغتسل احملـر فبل شيء عليو إذا اغتسل احملـر فعليو الفدية ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ك٨بتصر َِٔ(، كجامع األمهات )صّٕٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُٔٔ(، كٙبفة ا٤بلوؾ )صِٗٔ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ُٔٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 ( ُْْية أيب داكد )ص(، كمسائل اإلماـ أٞبد بركآُِّ/ٓ(، كمسائل اإلماـ أٞبد كابن راىويو )َِّ/ْ(، كالبياف )ُّٔ/ٖا٤بزين مع األـ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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( ىل جيوز للمحـر األكل منو (32مسألة )  إذا صاد من ىو حالؿ )غَت ػتـر
حترير ػتل 

 اطتالؼ
 (ال)و كأٝبعوا على أنَّ  ،[ٓٗ]ا٤بائدة: (  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )  كقولو تعاذل: ،[ٔٗ]ا٤بائدة: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) : اإلحراـ، لقولو تعاذلأٝبعوا على أف صيد الربًٌ من ٧بظورات 

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،كاختلفوا إذا صاد ا٢ببلؿ فهل ٯبوز للمحـر األكل منو؟ األكل من الصيد الذم صاده، للمحـر ٯبوز

 

 األقواؿ ونسبتها 
 اٯبوز للمحـر أكل ما صاد ا٢ببلؿ مطلقن 

 / ابن الزبّبأبو حنيفة/ عمر
 اٰبـر على احملـر أكل ما صاد ا٢ببلؿ مطلقن 

 ƒ/ ابن عمر/ عليƒالثورم/ ابن عباس

للمحـر فبل ٯبوز أكلو لو، كإذا إذا صاد ا٢ببلؿ 
 صاد لغّب احملـر ٯبوز

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
/ ىل يتعلق النهي عن أكل صيد ا٢ببلؿ بشرط القتل، أك يتعلق بكل كاحد منهما النهي عن االنفرا سبب اطتالؼ  دتعارض ظاىر اآلاثر ُب صيد ا٢ببلؿ للمحـر

 األدلة

ببعض طريق مكة  واحٌب إذا كان ،و كاف مع رسوؿ هللا أنٌ ) :حديث أيب قتادة  *
فاستول على فرسو،  اكحشين  ا، فرأل ٞبارن -كىو غّب ٧بـر- ٚبلف مع أصحاب لو ٧برمْب

، فأخذه ٍب شد على ا٢بمار فقتلو، عليور٧بو فأبوا ك يناكلوه سوطو  فسأؿ أصحابو أفٍ 
سألوه  ، فلما أدركوا رسوؿ هللا هم، كأىب بعضرسوؿ هللا  فأكل منو بعض أصحاب

 فالنهي يتعلق ابألكل مع القتل. ،[خ/ ـ]( إ٭با ىي طعمة أطعمكم هللا: قاؿ، فعن ذلك
كنا مع طلحة بن عبيد هللا ك٫بن ٧برموف، حديث عبد الرٞبن التيمي قاؿ: ) *

 علىفوافق  استيقظ طلحةف، بعضنا أكل، فراقدفأىًدم إليو ظيب )أك طّب( كىو 
 .[]ـ(  ا مع رسوؿ هللانأكلو، كقاؿ: أكل

 أنَّو أىًدم لرسوؿ هللا  ƒحديث ابن عباس  *
نرده )إان دل كىو ابألبواء، فرده عليو كقاؿ:  اكحشين  اٞبارن 

 ]خ/ ـ[. (حـر عليك إال أان
 ألفَّ النهي يتعلق ابألكل كالصيد، كل على انفراد. *

صيد الرب لكم : )قاؿ  حديث جابر  *
، ما دل تصيدكه أك ييصاد لكم  (حبلؿ كأنتم حـر

 ]ش/ حم/ د/ ت/ ف/ من/ طح/ قطِب/ ىق/ قط/
كضعفو ابن حـز كصاحب ا١بوىر النقي/ كصححو 

 ا٢باكم كابن خزٲبة كابن حباف كالغمارم[.
،  ٰبمل حديث أيب قتادة  * أنو صيد لغّب احملـر

.  كٰبمل حديث ابن عباس أنٌو صيد للمحـر

 القوؿ الثالث: )أيكل احملـر من الصيد ما دل يصطد لو(، كىذا فيو ٝبع بْب األحاديث كإعماؿ ٥با، كىو أكذل من األخذ ببعض األحاديث الراجح

 أيكل فبل حرج عليو أفٍ  افاصطاد لو من ليس ٧برمن  امن كاف ٧برمن  ذترة اطتالؼ
دل  دل ٯبز لو أكل صيد ا٢ببلؿ كإفٍ  امن كاف ٧برمن 

 دل يعن على صيده ييصطىد لو كإفٍ 
فاصطاد لو حبلؿ حـر عليو  امن كاف ٧برمن 

 األكل، كإف كاف اصطاده لنفسو دل ٰبـر

 مراجع اظتسألة
(، كالشرح الكبّب ِّْ/ٕ(، كاجملموع )َْٖ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ٕٗ/ِ(، كحاشية الدسوقي )ُٔ/ْكالتحصيل ) (، كالبيافُّٕ(، كٙبفة ا٤بلوؾ )صَُٓ/ِ، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )(ُٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٓ/ٕ) (، كاحمللىُِّ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ّّٕ/ِ(، كمطالب أكرل النهى )ُِٓ/ِ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )َِٗ/ّ)
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( فماذا أيكل؟ (33مسألة )  لو اضطر احملـر لألكل وىو قادر أف يصيد )صيد بر 
حترير ػتل 

 اطتالؼ
 ،[ٓٗ]ا٤بائدة: ( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): كقولو تعاذل ،[ٔٗ]ا٤بائدة: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) أٝبعوا على أف الصيد من ٧بظورات اإلحراـ، لقولو تعاذل: 

، كاختلفوا لو اضطٌر احملـر لؤلكل أك يهلك فم ، ال للمحـر كال لغّب احملـر  اذا أيكل؟، كا٣ببلؼ على قولْبكأٝبعوا على أنو ال ٯبوز األكل من الصيد الذم صاده احملـر

 األقواؿ ونسبتها
 إذا اضطر احملـر لؤلكل أكل ا٤بيتة ك٢بم ا٣بنزير دكف الصيد

 الثورم/ زفرأبو حنيفة/ مالك/ أٞبد/ 
 إذا اضطر احملـر لؤلكل يصيد كأيكل

 الشافعي/ أبو يوسف
، أيهما أشد حرمة؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ  تعارض مفسداتف؛ أكل ا٤بيتة كأكل الصيد للمحـر

 األدلة

  كدل يستثن الضركرة كال غّبىا،  ،( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): ألفَّ احملـر ٩بنوع من الصيد
 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) : أما ا٤بيتة فمرخص فيها للضركرة

 كغّب ٩بنوع من ا٤بيتة. افاحملـر ا٤بضطر فهو ٩بنوع من الصيد مطلقن  ،[ُْٓ]األنعاـ:

  بْب أكل ا٤بيتة كقتل الصيد،  األفَّ احملـر لو قتل الصيد صار ميتة، فيكوف جامعن
 كأكل ا٤بيتة يغنيو عن الصيد.

  ُب أكل الصيد ٧بظوراف: القتل كاألكل، كُب أكل ا٤بيتة ٧بظور كاحد، فّبتكب
 أخف احملظورين.

ألفَّ ا٤بيتة ٧برمة لعينها، كالصيد ٧بـر لغرض من األغراض، كما حـر لعلة أخف ٩با  *
 حـر لعينو، كما ىو ٧بـر لعينو أغلظ.

  ألنَّو أٍكل ضركرة إلحياء النفس، فكما أنَّو يستبيح أكل ا٤بيتة كذلك يستبيح
 أكل الصيد كىو ٧برًـ، كال ٲبنع ذلك الفدية.

  حرمة ا٤بيتة أشٌد من حرمة الصيد، الرتفاع حرمة الصيد بعد اإلحراـ ٖببلؼ
 د األذل.ا٤بيتة، فّبتكب أىوف الضررين، فإفَّ الضركرة للمحـر ترفع اإلٍب، كا٢بلق عن

 للذريعة، كالقوؿ الثاين أقيس ا: القوؿ األكؿ أحسن سدِّ -رٞبو هللا-القوؿ الثاين )أيكل الصيد دكف ا٤بيتة(، فدليلهم أقول كأظهر، قاؿ ابن رشد  الراجح

 ذترة اطتالؼ
 ،وفلو األكل من كنو الصيدأمك كىو ٧بـر فوجد ميتة  امن أشرؼ على ا٥ببلؾ جوعن  على الصيد اكلو كاف قادرن أكل ا٤بيتة كىو ٧بـر  اعلى ا٥ببلؾ جوعن من أشرؼ 

 كعليو جزاء الصيد

 مراجع اظتسألة
ر )ْْٓ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ُٗٔ/ُبداية اجملتهد ) (، كركضة ٖٗ/ْ( ، كا٢باكم الكبّب )ْٕٔ/ِ(، كالنوادر كالزايدات )ُّٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ََّ/ُ(، ك٦بمع األهنَّ

  (ِّٗ/ّ(، كا٤بغِب )ِّْ(، كمسائل اإلماـ أٞبد بركاية ابنو عبد هللا )صُُٕ/ْ(، كحاشية العبادم )َِٗ/ّ)الطالبْب 
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 ؟ىل عقد النكاح للمحـر من ػتظورات اإلحراـ (34مسألة )

 ػتل اطتالؼحترير 
ت اإلحراـ؟، كا٣ببلؼ على اتفقوا على أفَّ من ٧بظورات اإلحراـ: لبس ا٤بخيط، كالتطيب، كا١بماع، كإزالة الشعر، كالصيد، كاختلفوا ىل النكاح كا٣ًبطبة من ٧بظورا

 قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 النكاح من ٧بظورات اإلحراـ

 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ بعض الصحابة 
 من ٧بظورات اإلحراـ النكاح )ليس(

 أبو حنيفة/ الثورم
 ُب حكم نكاح احملـرظاىر اختبلؼ اآلاثر  سبب اطتالؼ

 األدلة
: )ال يىنكح احملـر كال قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عثماف  حديث *

طب  ]ـ[.( يينكح، كال ٱبى
(  قاؿ: )تزكج رسوؿ هللا  ƒابن عباس  حديث *  ]خ/ ـ[.ميمونة كىو ٧بـر

 الراجح
 حكاية فعل، كىو معارض أبحاديث كثّبة تدؿ على أنٌو  ƒ، كألفَّ حديث ابن عباس  القوؿ األكؿ )النكاح من ٧بظورات اإلحراـ(، لنص حديث عثماف 

قاؿ: )تزٌكج  كحديث أيب رافع  ]ـ[، تزكجها كىو حبلؿ( كىو حبلؿ، منها: حديث األصٌم قاؿ: )حدثتِب خالٍب ميمونة أفَّ رسوؿ هللا  ~نكح ميمونة 
 ]حم/ ت[ميمونة كىو حبلؿ، ككنت الرسوؿ بينهما(  رسوؿ هللا 

 كال حرج عليوإذا نكح احملـر فنكاحو صحيح  إذا نكح احملـر فهو آٍب كنكاحو فاسد ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ككفاية ُٖٔ/ْ(، كالبياف )ْٖ/ٓ(، كاألـ )ٕٓ/ِ(، كحاشية العدكم )ِٗ/ِ(، كالفواكو الدكاين )ُُُ/ّ(، كالبحر الرائق )َُُ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )َِٔ/ُبداية اجملتهد )

  (ِْٗ/ُ(، كمنار السبيل )ُْْ/ِككشاؼ القناع ) (،ُْٓ/ّ(، كا٤ببدع )ُِّٗ/ٓ(، كمسائل اإلماـ أٞبد كابن راىويو )ِِْاألخيار )ص
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ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف اىقىه يف )أّىاع اىْغل( اأو إمجاع

 .[ُٔٗ]البقرة: (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ) بقولو تعاذل:  الذم ىو ا٤بعِبٌ  -أم التمتع- العلماء اتفقوا على أٌف ىذا النوع من النسك  -ُ
 متمتع.اتفق العلماء على أف من دل يكن من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ فهو   -ِ
 .[ُٔٗ]البقرة: (ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ) ؛ لقولو تعاذل: ٛبٌتعليس عليو دـ على أنَّو )ا٤بكٌي(  من القائلوف بوقوع التمتع اتفق  -ّ
 بفسخ ا٢بٌج ُب العمرة. عاـ حجَّ  أمر أصحابو  كلهم متفقوف أفَّ رسوؿ هللا  -ْ
 ابلًقراف.اتفقوا على أفَّ ا٤بعتمر إذا أىٌل اب٢بٌج كدل يبق عليو من أفعاؿ العمرة إال ا٢ببلؽ، فإنَّو ال ٲبكن لو أٍف يدخل ا٢بٌج إذل العمرة   -ٓ
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 اىقىه يف أّىاع اىْغل 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

الرقم 
 عنواف اظتسألة التسلسلي

 ؟من ىو اظتتمتع ابضتج 35

 [ُٔٗ]البقرة: (ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ )من ىم حاضري اظتسجد اضتراـ ُب قولو تعاىل  36
 ىل يقع التمتع من اظتكي؟ 37

 احكم فسخ اضتج إىل عمرة ليكوف اضتاج متمتعً  38

 رمضاف واعتمر ُب شواؿ ىل يكوف متمتعا؟من أنشأ عمرة ُب  39

 الوقت الذي جيوز فيو الق راف )إدخاؿ اضتج على العمرة( 44

 أىل مكة )من حاضري اظتسجد اضتراـ( ىل عليهم دـ القراف؟ 44

 أي األنساؾ أفضل؟ 42
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 من ىو اظتتمتع ابضتج؟ (35مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

ىئ ىئ ىئ ی )  أفَّ ا٤بتمتع يلزمو ىدم، لقولو تعاذل:اتفقوا أٌف أنواع النسك ثبلثة؛ ٛبتع كقراف كإفراد، كاتفقوا أفَّ الدـ الواجب على ا٤بتمتع يكوف لغّب حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ، كاتفقوا 

 ، كاختلفوا ُب من ىو ا٤بتمتع، كصفة التمتع، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ[ُٔٗ]البقرة: (ی ی ی جئ حئ مئ 

 
األقواؿ  

 ونسبتها

التمتع أٍف ييهل الرجل ابلعمرة ُب أشهر ا٢بج فيعتمر، ٍب ٰبل كيبقى 
 ٗبكة، ٍب يهل اب٢بج من غّب أٍف ينصرؼ لبلده

 ا١بمهور

ابلعمرة ُب أشهر ا٢بج فيعتمر التمتع أٍف ييهل الرجل 
 ٍب ٰبل، فهو متمتع كلو عاد إذل بلده كدل ٰبج

 ا٢بسن البصرم

التمتع أٍف ييهل الرجل ابلعمرة كلو )قبل( أشهر ا٢بج فيعتمر، ٍب 
 ٰبل كيبقى ٗبكة ٍب يهل اب٢بج من غّب أٍف ينصرؼ لبلده

 طاككس
 )دل يذكره ابن رشد( (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )االختبلؼ ُب أتكيل قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلة

   :كقولو ، [ُٕٗ]البقرة: (ٱ ٻ ٻ ٻ) قولو تعاذل
، ففرض هللا ( ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )تعاذل: 

تعاذل على ا٤بتمتع ا٥بدم، إٍف أحـر ابلنسك ُب أشهر ا٢بج، 
 كجعل حجتو كعمرتو ُب سفر كاحد. اكأسقط عنو سفرن 

   :ىئ ىئ ىئ ی ی ی )عمـو قولو تعاذل

إذل  اكدل يستثن هللا تعاذل راجعن  (ی جئ حئ مئ 
أىلو أك غّب راجع، كلو كاف هلل تعاذل مراد غّب 

 .ذلك لبينو ُب كتابو أك سنة نبيو 

   ألفَّ ا٤بتمتع كجب عليو ا٥بدم؛ ألنَّو ٛبتع إبسقاط أحد
 عتمر ُب سفرة كاحدة.السفرين عنو، كحج كا

 الراجح
 -رٞبو هللا-ذىب إليو أحد من أىل العلم، ككصف القرطيب القوؿ األكؿ: التمتع اإلىبلؿ للعمرة كا٢بج ُب أشهر ا٢بج دكف الرجوع ألىلو، كقد كصف ابن ا٤بنذر قوؿ ا٢بسن أبنو دل يتابع عليو كدل ي

 قوؿ طاككس أبنو شاذ كدل يقل بو أحد من العلماء
 

 اطتالؼ ذترة
من اعتمر ُب أشهر ا٢بج ٍب عاد إذل بلده انقطع ٛبتعو فإذا أراد نسك 

 التمتع أعاد عمرة كحجة
من اعتمر ُب أشهر ا٢بج ٍب عاد إذل بلده دل ينقطع 

 ٛبتعو فإذا أراد نسك التمتع كفاه اإلىبلؿ اب٢بج

من اعتمر قبل أشهر ا٢بج ٍب عاد إذل بلده انقطع ٛبتعو فإذا دل 
لده دل ينقطع ٛبتعو كيكفيو اإلىبلؿ اب٢بج لتحصيل يرجع إذل ب

 نسك التمتع

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ُٔٗ(،كاللباب )صٖٓ/ُ(، كالتلقْب )ٕٕ(، كالرسالة البن أيب زيد )صْٕٔ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ُٕٓ(، كا١بامع الصغّب )صُِِ/ُ، كالنتف ُب الفتاكل )(ُِٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٔٗ/ِكتفسّب القرطيب ) (،ِّْ/ٓ(، كالفركع )ِّٓ/ُ(، كاحملرر )ُّٓكا٤بقدمة ا٢بضرمية )ص(، ُٕ/ْ)
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 [ُٔٗ]البقرة:( ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ ): من ىم حاضرو اظتسجد اضتراـ ُب قولو تعاىل (36مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ليسوا من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ، كاتفقوا أف حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ ليس عليهم  -كأىل ا٤بدينة كالطائف-اتفقوا أٌف أىل مكة من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ، كاتفقوا أٌف من كاف منزلو قبل ا٤بيقات 

 كاختلفوا فيمن ىم دكنو )أم: داخل( ا٤بيقات، ىل ىم من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ؟، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ ىدم التمتع،

 األقواؿ ونسبتها
أىل مكة كذم طيول كأمثا٥بم من حاضرم ا٤بسجد 

 ا٢برـا
 مالك

من حاضرم أىل ا٤بواقيت فمن دكهنم 
 ا٤بسجد ا٢برـا
 أبو حنيفة

من من بعيد عن مكة مسافة قصر 
 حاضرم ا٤بسجد ا٢برـا

 / أٞبدالشافعي )جديد(

 من حاضرم ا٤بسجد ا٢برـاأىل مكة كساكن ا٢بـر ىم فقط 
 الظاىرية/ الثورم

 اختبلفهم فيما يدؿ عليو )اسم( حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ ابألقل كاألكثر سبب اطتالؼ

 األدلة

   ،ألفَّ ا٤بسجد ا٢براـ ييطلق على ٝبيع مكة
 (ۇ ۆ ۆ) لقولو تعاذل:

 .[ِٕ]الفتح:
   ألفَّ ا٤بسجد ا٢براـ ييطلق على ٝبيع ا٢بـر

پ ڀ ) الذم ٰبـر صيده، لقولو تعاذل:

، [ٕ]التوبة: (ڀ ڀ ڀ ٺ
.  كالعهد كاف اب٢بديبية كىي من ا٢بـر

   ألفَّ ما دكف ا٤بواقيت مواضع شرع
فيها النسك )اإلحراـ( ٤بن سكن 

.  داخل ا٤بيقات، فأشبو ا٢بـر
   ألفَّ من دكف ا٤بيقات ٰبل لو

 دخوؿ مكة ببل إحراـ كأىل مكة.

  ،ألفَّ حاضر الشيء من دان منو
كمن كاف دكف مسافة القصر قريب من 
حكم ا٢باضر، بدليل أف من قاصده 

 ر.ال يَبخص برخص السف

   ألنَّو تفسّب انفع موذل ابن عمرƒ. 
   :ألفَّ ا٤بسجد ا٢براـ ييطلق على نفس الكعبة، لقولو تعاذل 

 .[ُْْ]البقرة: (ہ ہ ہ ھ ھ ھ )
   ، إلطبلؽ االسم على الكعبة كعلى ما حو٥با من ا٤بسجد ا٢برـا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) لقولو تعاذل: 

دل ييسر بو من ا٤بسجد، بل من  كالنيب ، [ُ]اإلسراء: (پ
 بيت ـأ ىانئ.

 القوؿ األكؿ: )ىم أىل مكة كما اتصل هبا من بنياف ىم من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ(، كىذا ىو األقرب لفهم اآلية الراجح

 من جدة فعليو ىدم التمتع امن أحـر متمتعن  ذترة اطتالؼ
من جدة فليس عليو  امن أحـر متمتعن 
 االتمتع كيقع منو إفرادن ىدم التمتع 

 االتمتع كيقع منو إفرادن 

من أحـر متمتعا من عسفاف فليس 
 اكيقع منو إفرادن عليو ىدم التمتع 

 من عسفاف فعليو ىدم التمتع امن أحـر متمتعن 

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم الكبّب ُٕٗ(، كاللباب ُب الفقو )صَُٗ(، كجامع األمهات )صِّٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُٗٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٗٔ/ْكا٤ببسوط للسرخسي ) (،ِِٔ/ُا٤بقتصد ) بداية اجملتهد كهناية

 (ِٕٓ/ُ(، كأحكاـ القرآف البن العريب )َْْ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُْْ/ّ(، كا٤بغِب )َٓ/ْ)
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 ىل يقع التمتع من اظتكي؟ (37مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
: من اعتمر ُب غّب أشهر ا٢بج ٍب أقاـ ٗبكة حٌب ا٢بج كحج من عامو فهو متمتع، كإف على ا٤بكي إذا ٛبتع من غّب مكة ا٥بدم، كقد -رٞبو هللا-. كقاؿ طاكس ااتفقوا على أفَّ للمكي أف ٰبج مفردن 
 س أبنو شاذ. كاختلفوا ىل يقع التمتع من ا٤بكي أك ال يقع، كىل عليو ىدم أك ليس عليو ا٥بدم؟، كا٣ببلؼ على قولْبك قوؿ طاك  -رٞبو هللا-كصف ابن رشد 

 األقواؿ ونسبتها
 ا٤بسجد ا٢براـ( ٤بكي )على خبلؼ بينهم من ىم حاضركيقع التمتع من ا

 ا١بمهور
 كي كيكره منو ذلك كإف فعل عليو ا٥بدممن ا٤ب)ال( يقع التمتع 

 أبو حنيفة

، )دل  (مج جح مح جخ حخ مخ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج)االختبلؼ ُب أتكيل قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ
 يذكره ابن رشد(

 األدلة

  :ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) قولو تعاذل

 (يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ

مفهـو اآلية عاـ كدل تفرؽ بْب ا٤بكي كغّب ا٤بكي كال ٯبوز ٚبصيص  ،[ُٔٗ]البقرة:
العمـو إال ٗبخصص ٯبب الرجوع إليو، كما كاف قربة كطاعة ُب غّب حق ا٤بكي فهو 

 .ُب ا٤بكي قربة كطاعة

 ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ): قولو تعاذل

التمتع ٤بن دل فجعل ُب اآلية  ،( خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ
 يكن أىلو من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ على ا٣بصوص.

  ٤بشقة تعدد السفر، فريفق عليو إبسقاط  األفَّ دخوؿ العمرة ُب أشهر ا٢بج ثبت رخصة لآلفاقي دفعن
، فلم تكن العمرة ُب إحدل السفرتْب، كمن ىم من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ ال ٰبتاج إذل سفر أصبلن 

 .قهم أصبلن أشهر ا٢بج مشركعة ُب ح
 لو...( إذل ا٥بدم أك الصـو ال إذل التمتعالقوؿ األكؿ: )يقع التمتع من ا٤بكي كال ىدم عليو(، لعمـو اآلية، كٰبتمل رجوع التخصيص ُب اسم اإلشارة ُب اآلية: )ذلك ٤بن دل يكن أى الراجح

 دما٥ب كجب عليوٛبتع كإف  ليس للمكي إال اإلفراد دـ ىدم  كيسقط عنو -كراىةكعند بعضهم مع ال- تمتعي أف لمكيل ٯبوز ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كشرح ُُٔ/ّ(، كا٤ببدع )ّٖ/ْ(، كالبياف )ُْٔ/ٕ(، كفتح العزيز )ٗٓ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ِّٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُٗٓ/ُ(، كاالختيار )ُٓٓ/ُ(، كا٥بداية )ِِٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٔٗ/ِ(، كتفسّب القرطيب )ِّٓ/ُ) منتهى اإلرادات
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 احكم فس خ اضتج إىل عمرة ليكوف اضتاج متمتعً  (38مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كال  ]خ/ ـ[،م، ك١بعلتها عمرة( ا سقت ا٥بد، ٤بما استدبرت ملو استقبلت من أمر ٤بن دل يسق ا٥بدم: ) عاـ ا٢بج بفسخ ا٢بج إذل عمرة، ُب قولو  أمر أصحابو  اتفقوا أف رسوؿ هللا 

 ، كا٣ببلؼ على قولْبااإلحراـ ابلعمرة، ليكوف متمتعن ، ىل ٯبوز لو أٍف ٰبٌوؿ النية من اإلحراـ اب٢بج إذل اأك مفردن  خبلؼ أنو ال ٯبوز فسخ ا٢بج إذل عمرة مفردة، كا٣ببلؼ فيمن حج قارانن 

 األقواؿ ونسبتها
 )يكره( ٙبويل النية اب٢بج إذل العمرة

 ٝبهور العلماء
 )يستحب( ٙبويل النية من ا٢بج إذل العمرة )٤بن دل يسق ا٥بدم(

 ƒأٞبد/ داكد/ ابن عباس 
 ؟خاص هبم أك ىو لعمـو األمةا٢بج إذل العمرة ُب حجة الوداع،  ىل فٍسخ الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

، لعمـو قولو ا٢بج إذل عمرة من ابب ا٣بصوص ألصحاب رسوؿ هللا  فسخ الصحابة  *
قلت: اي ، ك٢بديث ا٢بارث بن ببلؿ عن أبيو قاؿ: )[ُٔٗ]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ) تعاذل:

 ]حم/ ف/ جو/ كىو ابطل ال أصل لو[.(قاؿ: لنا خاصة رسوؿ هللا، الفسخ لنا خاصة أـ ٤بن بعدان؟
متعة  ؛أهنى عنهما، كأعاقب عليهما ، أان على عهد رسوؿ هللا تامتعتاف كان: )ƒقوؿ عمر  *

 على ترؾ متعة ا٢بج. كىذا إٝباع من الصحابة  ،[ص]( النساء كمتعة ا٢بج
 .[كار]( كليست لكم ،متعة ا٢بج كانت لناقاؿ: ) عن عثماف  *
ـر قاؿ أبو ذر  *  ]ف[.( اب٢بج ٍب يفسخو إذل عمرة: )ما كاف ألحد بعدان أٍف ٰبي

لو بفسخ ا٢بج إذل عمرة، كقاؿ: ) ٤بن دل يسق ا٥بدم من أصحابو  أمره * 
 .ا( صحابين ُْكىذا نيقل عن ) (،استقبلت من أمرم ما استدبرت ...

أهنى عنهما،  ، أان متعتاف كانتا على عهد رسوؿ هللاقاؿ: ) أف عمر  *
ككاف منعو للمتعة  أفَّ متعة ا٢بج من زمن النيب  أثبت ف...(،  كأعاقب عليهما

 .منو  اخاص ااجتهاد
  سأؿ سراقة النيب ٤با أمرىم ابلفسخ: )ألعامنا ىذا أـ لؤلبد، فشبك رسوؿ هللا 
  )ـ/ حم/ كاللفظ ألٞبد[.بْب أصابعو ٍب قاؿ: )بل لؤلبد[ 

 
، لؤلحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ألمره  ا٢بج إذل عمرة، ٞببلن القوؿ الثاين: )يستحب( فسخ  الراجح  ُب حجة الوداع على العمـو

 فقد كافق السنة، كفعل األفضل -كىو دل يسق ا٥بدم-من فسخ ا٢بج إذل عمرة  من فسخ ا٢بج إذل عمرة ٛبتع فقد خالف السنة، كفعل ا٤بفضوؿ ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كأسُب ِّٖ/ّ(، كحلية العلماء )ٖٓ/ْ(، كالبياف كالتحصيل )ٖٗٓ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ُِ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ِّْ/ُ(، كاللباب ُب شرح الكتاب )ِِٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ِّّ/ٓالبداية ) كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث (،ُْٓ/ِ(، ككشاؼ القناع )ِّٔ/ُ(، كاحملرر )ُْٗ/ْ(، كٙبفة احملتاج )ِْٔ/ُا٤بطالب )
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 من أنشأ عمرة ُب رمضاف واعتمر ُب شواؿ ىل يكوف متمتعا؟ (39مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
سألة رقم ا٤بللحسن البصرم كطاككس كما تقدـ ُب  اخبلفن -كدل يرجع لبلده، ٍب حج من عامو أنَّو متمتع اتفق ٝبهور العلماء أفَّ من أنشأ عمرة ُب شواؿ 

 كاختلفوا لو أنشأ العمرة ُب رمضاف كاعتمر ُب شواؿ ىل يكوف متمتعا؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ -(ّٓ)
 

 األقواؿ ونسبتها
 العربة بوقت ا٢بل

 مالك
 أغلبوالعربة بوقت الطواؼ كلو أك 

 / الثورمالشافعي )قدًن(أبو حنيفة/ 
 العربة بوقت اإلحراـ

 / أبو ثورالشافعي )جديد(أٞبد/ 
 و أك أكثره؟ىل يكوف ا٤بعتمر متمتعا إبيقاع إحراـ العمرة ُب أشهر ا٢بج فقط، أـ إبيقاع الطواؼ معو، ٍب إٍف كاف إبيقاع الطواؼ معو فهل إيقاعو كل سبب اطتالؼ

 األدلة

العربة إبيقاع العمرة كاملة ُب أشهر  *
 من ترؾ السعيمعتمرنا ى ا٢بج، فبل يسمَّ 

، كال يصدؽ عليو أنَّو اعتمر إال كالطواؼ
 ابالنتهاء من كامل عمرتو.

ألفَّ الطواؼ من أىم أركاف العمرة، فوجب أف يكوف ا٤بعتمر  *
 إذا طاؼ ُب شواؿ. امتمتعن 

 إال إبيقاع اال يكوف ا٤بعتمر متمتعن  *
اإلحراـ ُب أشهر ا٢بج، ألفَّ ابإلحراـ تنعقد 

 العمرة.

 رة رمضافالقوؿ الثاين: )العربة بوقت الطواؼ(، ألفَّ الطواؼ ىو ا٢بد الفاصل ُب أداء العمرة، فمن أحـر ُب شعباف كاعتمر ُب رمضاف أدرؾ فضل عم الراجح

 ذترة اطتالؼ

من غربت عليو مشس ليلة األكؿ من 
سعى سعي العمرة فلو  شواؿ بعد أفٍ 

 يتمتع هبا أفٍ 

طاؼ  من غربت عليو مشس ليلة األكؿ من شواؿ بعد أفٍ 
  كإفٍ  ،يتمتع بتلك العمرة )الشافعي( كاحدا فليس لو أفٍ  اشوطن 

 )أبو حنيفة( يتمتع هبا كاف قد طاؼ ثبلثة أشواط فأقل فلو أفٍ 

من غربت عليو مشس ليلة األكؿ من شواؿ 
 حراـ فليس لو أفٍ كاف دخل ُب اإل  بعد أفٍ 

 يتمتع بتلك العمرة

 مراجع اظتسألة
(، ُِٓ/ْ(، كٙبفة احملتاج )ّٔ/ِ(، كبلغة السالك )َٔٓ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )َّٗ/ِ(، كالبحر الرائق )ُٕٔ/ْ، كا٤ببسوط للسرخسي )(ِْٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٕٓ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِّّعبد هللا )ص(، كمسائل اإلماـ أٞبد بركاية ابنو ْٓٗ/ِكحاشية ا١بمل )
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الوقت الذي جيوز فيو الق راف )إدخاؿ اضتج على العمرة( (44مسألة ) 

 حترير ػتل اطتالؼ
ُب حجة   خرجنا مع النيبقالت: ) ~، ٢بديث عائشة أٌف من أىٌل ابلعمرة ُب أشهر ا٢بٌج ٍب أردؼ )أدخل( عليها ا٢بج قبل الطواؼ يكوف قارانن  -أليب ثور اخبلفن -اتفقوا 

كاتفقوا أفَّ من أىل ابلعمرة كدل يبق عليو من أفعا٥با إال  ،[خ] (امع العمرة، ٍب ال ٰبل حٌب ٰبل منهما ٝبيعن من كاف معو ىدم فليهل اب٢بج :  ٍب قاؿ النيب ،الوداع، فأىللنا بعمرة
 ، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿالذم ٯبوز فيو إدخاؿ ا٢بج على العمرة ليكوف قارانن  ، كاختلفوا ُب الوقتا٢بلق، فبل ٯبوز لو إدخاؿ ا٢بج كال يكوف قارانن 

 األقواؿ ونسبتها
يدخل ا٢بج على العمرة للًقراف قبل 

 الشركع ابلطواؼ
 مالك )ركاية(/ الشافعي/ أٞبد

يدخل ا٢بج على العمرة للًقراف ما دل يطف كيصلًٌ 
 ركعٍب الطواؼ
 مالك )ركاية(

العمرة ما دل ينتو من يدخل ا٢بج على 
 سعي العمرة
 مالك )ركاية(

يدخل ا٢بج على العمرة ما دل يطف 
 أربعة أشواط
 أبو حنيفة

 ىل العربة ُب العمرة إبيقاع الطواؼ أـ ابنتهاء أعماؿ العمرة؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة
  ،ألفَّ الطواؼ من أىم أركاف العمرة

ا٢بج على فوجب أٍف ييدخل ا٤بعتمر 
 .العمرة فبل الطواؼ ليكوف قارانن 

   ،ألفَّ العربة ابلطواؼ، ألنَّو ركن العمرة األكؿ
كال ٲبنع الطواؼ لزـك ا٢بج ٤بن أدخلو عليو، ألنَّو دل 

 يكمل عمرتو.

  ألفَّ العربة إبيقاع العمرة كاملة، فبل
إال ابإلتياف  ايسمى من ترؾ السعي معتمرن 

 أبركاف العمرة كاملة.

  َّلؤلكثر حكم الكل، فمن دل  ألف
 يطف أربعة أشواط كأنَّو دل يطف.

 القوؿ األكؿ يدخل ا٢بج على العمرة للًقراف )قبل الشركع ُب الطواؼ(، فمن طاؼ فقد دخل ُب العمرة فبل ييدخل عليها ا٢بج الراجح

 ذترة اطتالؼ
يصح  (دل)من شرع ُب طواؼ العمرة 

 يغّب نيتو إذل حج قراف منو أفٍ 
يركع ركعتْب ٍب أراد  أهنى طواؼ العمرة قبل أفٍ من 
 ٯبعلها حجة قراف صح منو ذلك مع الكراىة أفٍ 

من بقي عليو شوط كاحد من سعي العمرة 
 ٰبج حجة قراف صح منو ذلك ٍب أراد أفٍ 

من انتهى من أربعة أشواط من العمرة، 
 )دل( ٰبل لو أٍف ييدخل ا٢بج على العمرة

 مراجع اظتسألة
(، ُْٔ/ِ(، كالوسيط )ُْٖ/ِ(، كاألـ )ِٖٗ/ّ(، كالذخّبة )ّْٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُٖٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ّّٓ/ِ، كا٤ببسوط للشيباين )(ّّٔ، ِْٔ/ُاجملتهد )بداية 

 (ٕ/ْ(، كفتح البارم )ِٖٔ/ّ(، كا٤بغِب )ِّٓ/ُ(، كاحملرر )َُّ/ِكالغرر البهية )
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 أىل مكة )من حاضري اظتسجد اضتراـ( ىل عليهم دـ القراف؟ (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی) اتفقوا أٌف ا٤بكيَّ ليس عليو دـ ٛبتع، لقولو تعاذل:

 ، كا٣ببلؼ على قولْبكاختلفوا ىل على ا٤بكٌي ىدم إذا حج قارانن  ،( ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يلـز القارف من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ دـ )ىدم(

 ا١بمهور
 يلـز القارف من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ دـ )ىدم(

 ابن ا٤باجشوف

 اطتالؼسبب 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج )  االختبلؼ ُب أتكيل قولو تعاذل:

 أحوالو )دل يذكره ابن رشد(، كىل يقاس القارف على ا٤بتمتع ُب ٝبيع [ُٔٗ]البقرة: (جح مح جخ حخ مخ

 األدلة

  :ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) قولو تعاذل

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح 

فا٤بتمتع من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ يسقط عنو ا٥بدم، ألنَّو  ،( جخ حخ مخ
 ال ٯبمع بْب نسكْب ُب سفر كاحد، كمثلو القارف من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ.

  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )تعاذل:  قولو

خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح 

نصت اآلية على سقوط ا٥بدم عن ا٤بتمتع من حاضرم  ،(جخ حخ مخ
 ا٤بسجد ا٢براـ، فيبقى القارف على األصل من كجوب ا٥بدم عليو.

 من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ، كا٤بعُب فيهما كاحد، كىو ا١بمع بْب نسكْب ُب سفر كاحد القوؿ األكؿ: ال يلـز القارف دـ )ىدم(، كذلك ألفَّ ا٤بتمتع كالقارف الراجح

 ذترة اطتالؼ
من أراد حج القراف كىو من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ فأعمالو كأعماؿ ا٤بفرًد 

 كاحدة إال أنو يؤجر على عمرة كحجة
من أراد حج القراف كىو من حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ فبل بد لو من ىدم أك 

 ما ينوب عنو من صياـ 

 مراجع اظتسألة
(، ُٗ(، كمنهاج الطالبْب )صِِٕ/ّ(، كحلية العلماء )َٔٓ/ُ(، كحاشية العدكم )ُِٗ/ّ(، كالذخّبة )ُّْ/ْ(، كالبناية )ْٖ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ِْٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٓ/ُ(، كاحملرر )ّْٖ/ُاُب البن قدامة )كالك
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 األنساؾ أفضل؟ أيُّ  (42مسألة )
 أٌم األنساؾ الثبلثة ىو أفضل، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿاتفق األئمة األربعة على جواز التلبية أبم نسك، )ٛبتع أك قراف أك إفراد( ٤بن ساؽ ا٥بدم، كاختلفوا  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 اإلفراد أفضل

 مالك/ الشافعي/ بعض الصحابة 
 التمتع أفضل ٤بن دل يسق ا٥بدم
 أٞبد )الصحيح(/ بعض الصحابة 

 القراف أفضل إٍف ساؽ ا٥بدم
 أبو حنيفة/ أٞبد )ركاية(

 ُب حجة الوداع اختبلفهم ُب النسك الذم فعلو النيب  سبب اطتالؼ

 األدلة

قالت:  ~حديث عائشة  *
عاـ حجة   خرجنا مع رسوؿ هللا)

الوداع، فمنا من أىلَّ بعمرة، كمنا من 
 رسوؿ هللا  كأىلَّ  ،أىلَّ ٕبج

 .[خ/ ـ]( اب٢بج
قاؿ: )خرجنا مع  حديث جابر  *

مهلْب اب٢بج مفردا(،  رسوؿ هللا 
ُب حجتو  رسوؿ هللا كركاية: )أىل 

طأ/ حم/ د/ طح/  ]ـ/ خ/ ىق/اب٢بج( 
 .[جو/ كركم عن بعض الصحابة 

ألفَّ التمتع كالقراف ))رخصة((؛  *
 لذا كجب فيهما الدـ.

قاؿ: )ٛبتع  ƒحديث ابن عمر  *
ُب عاـ حجة الوداع ابلعمرة  رسوؿ هللا 

إذل ا٢بج، كأىدل كساؽ ا٥بدم معو من 
 ]متفق[.( ذم ا٢بليفة

: )لو استقبلت من أمرم ما قولو  *
استدبرت، ٤با سقت ا٥بدم، ك١بعلتها 

 التمتع. فقد ٛبُب  ]خ/ ـ[،عمرة( 

أاتين الليلة آت : -العقيق مبواد كىو-يقوؿ  رسوؿ هللا  ٠بعتقاؿ: ) حديث عمر *
 .[خ]( حجة ُب عمرة :كقل ،ا٤ببارؾ مىذا الواد ُب : أىلَّ من ريب فقاؿ

، فلما رأل ، كعثماف ينهى عن ا٤بتعة، كأف ٯبمع بينهمااشهدت عليِّ حديث مركاف بن ا٢بكم قاؿ: ) *
 .[متفق]( لقوؿ أحد دع سنة رسوؿ هللا: ما كنت ألقاؿة، ك لبيك بعمرة كحج ؛هبما أىلَّ  ذلك عليٌ 

 ]متفق[.( يقوؿ: لبيك حجة ُب عمرة رسوؿ هللا  ٠بعتقاؿ: ) حديث أنس  *
عاـ حجة الوداع، فأىللت بعمرة،  رسوؿ هللا  مع خرجناقالت: ) ~حديث عائشة  *

( اب٢بج مع العمرة، ٍب ال ٰبل حٌب ٰبل منهما ٝبيعا: من كاف معو ىدم فليهلل ٍب قاؿ 
كاف معو ا٥بدم، كيبعد أف أيمر ابلًقراف من معو ىدم كيكوف معو   كمعلـو أنَّو  ،[متفق]

 .ىدم كال يكوف قارانن 
حٌب أ٫بر  لبدت رأسي، فبل أحلٌ ي، ك إين قلدت ىدي: )قاؿ  ~حديث حفصة  *

 .[خ/ ـ]ي( ىدي

، لكنو كىٍصفه ٤بن حج معو، أما احج مفردن  ليس فيو تصريح أفَّ النيب  ، كال ٱبتار هللا تعاذل لنبيو إال األفضل، كحديث جابر حٌج قارانن  القوؿ الثالث: )القراف أفضل(، ألفَّ النيب  الراجح
 يطلقوف التمتع كيعنوف بو الًقراف فتحمل على أنَّو قارف، فالصحابة  امتمتعن  أحاديث حجو 

 ذترة اطتالؼ
فقد كافق السنة  امن حج مفردن 

 كعمل األفضل
ٯبعلها  فاألفضل أفٍ  امن لىب اب٢بج مفردن 

  للنيب عمرة يتمتع هبا إذل ا٢بج موافقة 
   موافقة ٤با فعلو النيب يدخل عليو العمرة قراانن  فاألفضل أفٍ  ااب٢بج مفردن من لىب 

 مراجع اظتسألة
(، ككفاية األخيار ْْ/ّ(، كركضة الطالبْب )ُٗ(، كالقوانْب الفقهية )صٕٔ/ْ(، كالبياف كالتحصيل )ُٓٔ(، كٙبفة ا٤بلوؾ )صِٓ/ْ، كا٤ببسوط للسرخسي )(ِٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّّٔ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ِِّ/ّ(، كالشرح الكبّب )َِٔ/ّكا٤بغِب )(، ُِّ)ص
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ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف اىقىه يف )اإلحشاً( اأو إمجاع

ُ- .  اتفق ٝبهور العلماء على أفَّ الغسل لئلىبلؿ سٌنة، كأنَّو من أفعاؿ احملـر
 اتفقوا على أٌف اإلحراـ ال يكوف إال بنٌية. -ِ
ا٢بمد كالنعمة لك كا٤بلك، ال  لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إفىو: ) اتٌفق العلماء على أٌف لفظ تلبية رسوؿ هللا  -ّ

 (.شريك لك
 سمع نفسها ابلقوؿ.أٝبع أىل العلم على أٌف تلبية ا٤برأة، ىو أٍف تي  -ْ
 أٝبع فقهاء األمصار على أٌف )ا٤بٌكٌي( ال يلزمو اإلىبلؿ حٌب إذا خرج إذل مُب؛ ليتصل لو عمل ا٢بٌج. -ٓ
( فإهنم أٝبعوا على أنَّو يلزمو أف ٱبرج إذل ا(، كأٌما إذا كاف )معتمرن امن جوؼ مٌكة إذا كاف )حاجِّ  خبلؼ أٌف )ا٤بٌكٌي( ال يهٌل إال ال -ٔ

ا سنة ا٤بعتمر. ، كاب١بملة اتفقوا على أهنَّ  )ا٢بٌل( ٍبٌ ٰبـر منو؛ ليجمع بْب ا٢بٌل كا٢بـر
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 اىقىه يف اإلحشاً 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

الرقم 
 عنواف اظتسألة التسلسلي

 حكم االغتساؿ لإلحراـ 43
 حكم التلفظ ابلتلبية للنسك 44
 حكم الزايدة على لفظ التلبية الواردة عن الرسوؿ  45
 حكم التلبية 46
 حكم رفع الصوت ابلتلبية 47
 ُب حجة الوداع اظتوضع الذي أىل منو النيب  48
 اضتكم لو أحـر )اظتكي( ابلعمرة من مكة 49
 احملـر )ابضتج( مىت يقطع التلبية؟ 54
 احملـر )ابضتج( مىت يقطع التلبية عند رميو صتمرة العقبة؟ 54
 احملـر )ابلعمرة( مىت يقطع التلبية؟ 52
 قارانً حكم إدخاؿ العمرة على اضتج ليكوف  53
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 حكم )الر م ل( ُب األشواط الثالثة األوؿ ُب طواؼ القدـو والعمرة 54
 ىل على أىل مكة رمل ُب الطواؼ إذا حجوا؟ 55
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 ىل جيزئ طواؼ )الوداع( عن طواؼ )اإلفاضة(؟ 62
 عدد الطواؼ والسعي الواجب على )القارف( 63
 حكم السعي بُت الصفا واظتروة )للحج  والعمرة( 64
 ابظتروة قبل الصفااضتكم لو )عكس( السعي فبدأ  65
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 حكم االغتساؿ لإلحراـ (43مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاختلفوا ىل الغسل اتفق العلماء على مشركعٌية االغتساؿ لئلىبلؿ  اب٢بج أك العمرة، كأفَّ االغتساؿ ليس من شركط صحة اإلحراـ، كأنَّو من أفعاؿ احملـر

 ، كا٣ببلؼ على قولْب؟للمحـر كاجب

 األقواؿ ونسبتها
 الغسل لئلحراـ سنة

 ٝبهور العلماء
 الغسل لئلحراـ كاجب )على النفساء(

 أىل الظاىر

 للنفساء ابلغسل ٰبمل على الندب أـ الوجوب؟ )دل يذكره ابن رشد( ىل أمره  سبب اطتالؼ

 األدلة

 األصل براءة الذمة حٌب يثبت الوجوب أبمر ال مدفع فيو، كال دليل على ذلك. *
   أثر عبد هللا بن عمرƒ طأ[.( : )أنٌو يغتسل إلحرامو أحياان، كيتوضأ أحياانن[ 
   :فقاؿ: كاف رٗبا يغتسل كرٗبا  ،كاف ابن عمر يغتسل عند اإلحراـ؟)أسئل انفع

 ]ش[.( توضأ

قالت: )نًفست أ٠باء بنت عميس ٗبحمد بن  ~حديث عائشة  *
أاب بكر بقولو: مرىا فتغتسل ٍب لتهل(  ، فأمر رسوؿ هللا أيب بكر

 كاألمر يدؿ على الوجوب. ]ـ[،

 على االستحباب ~أل٠باء  القوؿ األكؿ: )الغسل لئلحراـ سنة(، كٰبمل أمره  الراجح
 اكاجبن  اإذا تركت النفساء االغتساؿ لئلحراـ أٜبت لَبكها أمرن  من أحـر كدل يغتسل فبل حرج عليو ذترة اطتالؼ

 اظتسألةمراجع 
(، كا٤بغِب ّْٔ/ِ(، كالوسيط )ّْٕ/ُ(، كا٤بهذب )َُُ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ّْ(، كإرشاد السالك )صْٖ(، كمراقي الفبلح )صُٕٔ/ْ(، كالبناية )ِٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٖ( مسألة )ِٖ/ٕ(، كاحمللى )ُْٔ/ُ(، كا٤ببدع )ِٕٓ/ّ)
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 حكم التلفظ ابلتلبية للنسك (44مسألة )
 ؟، كا٣ببلؼ على قولْبىل تشَبط التلبية مع عقد النية النعقاد النسكاتفقوا على كجوب النية للنسك، فاإلحراـ للحج أك العمرة ال يكوف إال بنية، كاختلفوا  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 التلفظ ابلتلبية )ال( يشَبط، ك٘بزئ النية لعقد اإلحراـ من غّب التلبية

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 التلفظ ابلتلبية شرط مع النية )كيكفي أم لفظ يدؿ عليها(

 أبو حنيفة

 ىل يقاس ابتداء اإلحراـ على الصبلة، أـ على الصياـ؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

  خ[.( عمـو حديث: )إ٭با األعماؿ ابلنيات، كإ٭با لكل امرئ ما نول[ 
  .القياس على الصياـ الذم ينعقد ابلنية ببل لفظ 

 كالصبلة.  اعبادة ذات ٙبرًن كٙبليل، فكاف النطق هبا كاجبن  اإلحراـألفَّ  *
على الوجوب حٌب يدؿ الدليل على غّب ذلك، كقد تلفظ  ٧بمولة أفعالو  *
 كقد قاؿ: )خذكا عِب ]متفق[، ( اب٢بج فقاؿ: )لبيك حجةن ُب عمرة

 ]ىق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[.( مناسككم

 الراجح
الطواؼ ابلبيت ابلصبلة، مع أنَّو ٰبل الكبلـ فيو ٖببلؼ الصبلة،   ابلنية سنة(، كال يقاس النسك على الصبلة ُب كل أحوالو، فقد شبوالقوؿ األكؿ: )التلفظ 

 كثّبةن من ابب االستحباب  أفعاالن  ( على الوجوب، فقد فعل : )خذكا عِب مناسككمكال يدؿ قولو 
 من نول اإلحراـ للحج أك العمرة ببل تلبية أك ما يقـو مقامها )دل( ينعقد إحرامو من نول اإلحراـ للحج أك العمرة ببل تلبية انعقد إحرامو اطتالؼذترة 

 مراجع اظتسألة
(، كركضة الطالبْب ّٓٔ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ْٖٗ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ِْٖ/ِ(، كالدر ا٤بختار )ّْٔ/ِ(، كالبحر الرائق )َّٔ، ِٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ُِِ/ّ(، كا٤ببدع )ٔٓ(، ك٨بتصر ا٣برقي )صِٕٕ(، كا٤بنهاج القوًن )صٖٓ/ّ)
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  حكم الزايدة على لفظ التلبية الواردة عن الرسوؿ (45مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كال  ،[خ/ ـ]( ا٢بمد كالنعمة لك كا٤بلك، ال شريك لك شريك لك لبيك، إفَّ لبيك اللهم لبيك، لبيك ال : )اتفق العلماء على أفَّ لفظ تلبية رسوؿ هللا 

 ، كا٣ببلؼ على قولْبخبلؼ عند ا١بمهور ُب استحباب ىذا اللفظ ُب التلبية، كاختلفوا ُب حكم الزايدة على تلبية رسوؿ هللا 

 األقواؿ ونسبتها
 أك تبديلها تلبية رسوؿ هللا ٘بوز الزايدة على 

 ا١بمهور
 كلو مرة كاحدة رسوؿ هللا التلبية كاجبة بلفظ 

 أىل الظاىر

 )دل يذكره ابن رشد(على تلبية بلفظ معْب، على كجوب األخذ بو كمنع غّبه؟  ( كاقتصاره )خذكا عِب مناسككم: ىل يدؿ قولو  سبب اطتالؼ

 األدلة

 -ابلتوحيد: لبيك اللهم لبيك رسوؿ هللا  أىلَّ قاؿ: ) حديث جابر  *
ال يقوؿ ك يسمع   كالنيب ،ك٫بوه ،ذا ا٤بعارج :قاؿ: كالناس يزيدكف -فذكر التلبية

 .[األعظميد/ حم/ خز/ بز/ بغ/ ىق/ سنن/ طأ/ من/ كصحح إسناده ]( اشيئن 
كسعديك، كا٣بّب  لبيك لبيك لبيك،كاف يزيد ُب التلبية: )  ƒأثر ابن عمر  *

 .[ـ]( بيديك، لبيك كالرغباء إليك كالعمل

 كدل يزد  ]ىق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[،( : )خذكا عِب مناسككملقولو  *
على منع الزايدة عليها، كما ٛبنع الزايدة  على ىذه التلبية، فيحمل فعلو 

 .على أشواط الطواؼ كالسعي

 الراجح
على ذلك إقرار منو، كال تدؿ تلبية الرسوؿ  حجة ُب ذلك، كسكوت النيب  أك تبديلها(، كفعل الصحابة  القوؿ األكؿ: )٘بوز الزايدة على تلبية رسوؿ هللا 

  لفعلو  اعلى عدـ جواز ا٣بركج عنها، فقد قدَّـ أانس أفعاؿ يـو النحر كأقركا فيها، خبلفن  ُب يـو النحر فأجازىم 
 للهدم اكإال كاف ٨بالفن   ال يليب ا٢باج كا٤بعتمر إال ٗبا كرد عل الرسوؿ لللسنة  افليس ٨بالفن   من لىٌب ٖببلؼ ما كرد عن النيب ذترة اطتالؼ

 اظتسألةمراجع 
(، ُِْ/ْ(، كالبياف )َِٕ/ِ(، كمنح ا١بليل )َّّ/ِ(، كالنوادر كالزايدات )َِِ/ُ(، كحاشية الشرنببلين )ٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َّٔ، ِٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٗ/ٕ(، كاحمللى )ِْٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ِّٕ/ُ(، كاحملرر )ِْٓ/ٕكاجملموع )
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 حكم التلبية (46مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ا من شعائر اإلحراـ الظاىرة، كاتٌفقوا على استحباب اإلكثار من التلبية، كاتفقوا على لف ، كأهنَّ  ظ تلبية رسوؿ هللا اتٌفقوا على مشركعية التلبية للمحـر

 كاختلفوا ُب حكم التلبية، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ -للظاىرية اخبلفن -كاستحباهبا ُب التلبية، كعلى جواز الزايدة عليها 

 األقواؿ ونسبتها
 التلبية كاجبة

 مالك

 رط لصحة انعقاد اإلحراـ مع النيةالتلبية ش
 يدؿ عليها(أك فعل )كيكفي أم لفظ 

 أبو حنيفة

 التلبية مستحبة
 الشافعي/ أٞبد

مل فعلو االختبلؼ ُب أتكيل حديث: )خذكا عِب مناسككم سبب اطتالؼ  للتنبيو على السنٌػٌية أك على الوجوب؟ (، كىل ٰبي

 األدلة

 إذا أتت بياانن  ألفَّ أفعالو  *
مل على الوجوب، حٌب  لواجب ٙبي

على غّب ذلك، كقد قاؿ  يدؿ الدليل
ىق/ ]( : )خذكا عِب مناسككم

 .[سنن/ طأ/ بغ/ شا

: (، كقاؿ : )خذكا عِب مناسككملقولو  *
كىذا ٧بموؿ على  ]متفق[،)لبيك حجة ُب عمرة( 

الشرطية، كا٢بكم ُب الصبلة؛ ألفَّ ا٢بج عبادة لو 
 بداية كهناية.

(، فبل ٰبمل ٝبيع ما فعلو : )خذكا عِب مناسككملقولو  *
  من السنن. امن مناسك ا٢بٌج على الوجوب، فقد فعل كثّبن 
: )لبيك زادكا م التلبية، كقوؿ عمر  ألفَّ الصحابة  *

 ]ـ[،( كسعديك كا٣بّب بْب يديك، لبيك كالرغباء إليك كالعمل
 كلو كانت التلبية كاجبة ٤با صحت الزايدة عليها أك تغيّبىا.

 ألفعاؿ ا٢بٌج الواجب منها كا٤بستحب جاء بياانن  القوؿ الثالث: )التلبية مستحبة كال شيء على اتركها(؛ ألفَّ فعلو  الراجح

 ذترة اطتالؼ
من ترؾ التلبية صٌح إحرامو كعليو 

 دـ
من نول اإلحراـ للحج أك العمرة ببل تلبية أك 

 )دل( ينعقد إحرامو كتقليد البيٍدف  ما يقـو مقامها
صح إحرامو كال  ،كدل يليبمن نول اإلحراـ للحج أك العمرة 

 دـ عليو كقد خالف ا٥بدم

 مراجع اظتسألة
(، كا٣ببلصة الفقهية ِِٓ/ُ(، كحاشية العدكم )ِّْ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )َُٕ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُُٓ/ُكا١بوىرة النّبة ) ،(َّٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ِٔٓ/ّ( كالشرح الكبّب )َِٕ/ّ(، كا٤بغِب )ِِٓ/ٕ)(، كاجملموع ُُِ)ص
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 حكم رفع الصوت ابلتلبية (47مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ا من شعائر اإلحراـ ، كأهنَّ عند التقاء الرفاؽ، كعند اإلطبلؿ على شرؼ من األرض،  االظاىرة، كاتفقوا على استحباب اإلكثار منها، خصوصن  اتفقوا على مشركعية التلبية للمحـر

 كاختلفوا ُب حكم رفع الصوت ابلتلبية، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 رفع الصوت ابلتلبية سنة للرجاؿ دكف النساء

 ا١بمهور
 الرجاؿ كالنساءرفع الصوت ابلتلبية كاجب على 

 أىل الظاىر

رفع الصوت ابلتلبية سنة للرجاؿ إال ُب مساجد 
 ييسمع من يليوبل يكفيو أف ا١بماعة 

 مالك
 اختبلفهم ُب أتكيل األمر الوارد ُب األثر، كىل ٱبص الرجاؿ دكف النساء؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

أاتين جربيل فأمرين أف قاؿ: ) عن السائب بن خبلد أفَّ رسوؿ هللا  *
 طأ/ ش/]( آمر أصحايب كمن معي، أف يرفعوا أصواهتم ابلتلبية كابإلىبلؿ

 .[د/ ىق/ حم/ ت/ قط/ كم/ تخ/ جو/ كصحح إسناده الغمارم بطرقو
* ( : ال يبلغوف الركحاء حٌب   كاف أصحاب رسوؿ هللاقاؿ أبو حاـز

ٙبمل ىذه األحاديث على الرجاؿ دكف النساء،  ،[ش/ ص]( تػيبىٌح حلوقهم
 ألفَّ األصل ُب صوت ا٤برأة أنَّو عورة.

قاؿ:  حديث السائب بن خبلد أف رسوؿ هللا  *
 ...(.مر أصحايبفأمرين أف آأاتين جربيل )
* ( : ال   كاف أصحاب رسوؿ هللاقاؿ أبو حاـز

...(، كىذا أمر، كىو عاـ للرجاؿ يبلغوف الركحاء
 كالنساء، كٚبصيصو ابلرجاؿ ٚبصيص ببل دليل.

    كاف الناس يسمعوف كبلـ أمهات ا٤بؤمنْب كال حرج
 ذلك كأغلبهٌن ركاايت لؤلحاديث. ُب

، كقد ٞبلو  * حديث السائب كقوؿ أيب حاـز
على االستحباب، كيستثُب من ذلك مساجد 

 ا١بماعة ألفَّ األصل فيها السكوت كا٣بشوع.

 الراجح
٤بفسدة ٠باع صوت ا٤برأة، كقد أمرت ا٤برأة بتغطية كجهها ُب ا٢بج عند الرجاؿ،  الؤلحاديث، كسدن  بفهم الصحابة  القوؿ األكؿ: رفع الصوت ابلتلبية سٌنة للرجاؿ دكف النساء، عمبلن 

 ٥بذا الباب، كدل تصح إمامتها كال كوهنا قاضية، كىي دل ٙبـر من ىذه السُّنة مع خفض صوهتا، كٲبكن ٥با رفع صوهتا إف كانت مع النساء اكمنعت من ا٥بركلة بْب الصفا كا٤بركة، كل ذلك غلقن 

 اطتالؼذترة 
لو رفعت ا٤برأة صوهتا ابلتلبية فقد خالفت السنة، كلو خفض الرجل 

 صوتو هبا فقد خالف السنة
لو خفض الرجل أك ا٤برأة أصواهتما ُب التلبية فقد 

 خالفا السنة
لو رفع الرجل صوتو ُب التلبية ُب مسجد 

 ا١بماعة فقد خالف السنة

 مراجع اظتسألة
(، كالوسيط ٖٗ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ّٓٓ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ِِّ/ّ(، كالذخّبة )ُْٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ٔ/ْ، كا٤ببسوط للسرخسي )(ِٗٔ/ُ)بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد 

 (ْٗ/ٕ(، كاحمللى )ّْٗ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ُْٗ/ِ(، ككشاؼ القناع )َِٕ/ّ(، كا٤بغِب )ّٕٔ/ِ)
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ُب حجة الوداع  اظتوضع الذي أىل  منو النيب(48مسألة )

كاتفقوا على أفَّ  ]ـ[،ُب ا٤بسجد، ٍب ركب القصواء(  قاؿ: )فصلَّى رسوؿ هللا  استحب العلماء أٍف يكوف ابتداء احملـر ابلتلبية إبثر صبلة يصليها، ٢بديث جابر حترير ػتل اطتالؼ
ُب ذم ا٢بليفة، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ من أىل من أم موضع من ا٤بيقات صح، كاختلفوا ُب ا٤بوضع الذم أىلَّ منو 

من مسجد ذم ا٢بليفة أىل األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ أٞبد 

٤با أىل على البيداء )ا٤برتفع الذم أماـ  أىل 
ذم ا٢بليفة من طريق مكة(

 بعض الصحابة 

حْب استوت بو راحلتو أىلَّ 
مالك/ الشافعي

ُب حجة الوداع ظاىر تعارض اآلاثر الناقلة ٤بوضع إىبللو سبب اطتالؼ

األدلة

   حديث ا٤بازين  قاؿ: )خرجنا
ُب ا٢بج، فلما   مع رسوؿ هللا 

كاف بذم ا٢بليفة، صلَّى ُب 
، ٍب لىب دبر ا٤بسجد أربع ركعات

الصبلة، ٍب خرج إذل ابب ا٤بسجد( 
] ذكره ابن حـز ُب حجة الوداع[.

   حديث ابن عباسƒ  قاؿ: )أصبح رسوؿ
بذم ا٢بليفة، فركب راحلتو حٌب استول  هللا 

 ]خ/ ـ[.البيداء، أىٌل ىو كأصحابو( 
   حديث أنس  قاؿ: )صلَّى رسوؿ هللا 

العصر بذم ا٢بليفة ركعتْب ...، ٍب ركب راحلتو حٌب 
، ٞبد هللا كسبح ككرب، ٍب أىٌل استوت بو على البيداء

[.اب٢بج(   ]خ/ـ 

   حديث ابن عمرƒ  قاؿ: )كاف  إذا استوت بو راحلتو قائمة عند
 ]خ/ ـ[.، فقاؿ: لبيك اللهم لبيك( مسجد ذم ا٢بليفة أىلٌ 

   حديث عقبة  قاؿ: )ما أىٌل رسوؿ هللا  يعِب -إال عند ا٤بسجد
]خ/ ـ/ كمثلو حديث سادل بن عبد هللا ( حْب قاـ بعّبه -مسجد ذم ا٢بليفة

 عن أبيو[.
   حديث جابر  قاؿ: )إفَّ إىبلؿ النيب  من ذم ا٢بليفة حْب

 ]خ[.( استوت بو راحلتو

الراجح
، فقاؿ: )كٌل حدَّث ال عن اختبلؼ الناس ُب كقت إىبلؿ النيب  ƒ، كقد سئل ابن عباس من مسجد ذم ا٢بليفة(، ألنَّو أكؿ نقل إلىبللو  القوؿ األكؿ: )أىل 

كذلك ألفَّ الناس أيتوف متسابقْب، كىذا فيو ٝبع بْب األخبار السابقة ]د/ حم/ كم/ ىق[،، بل عن أكؿ إىبلؿ ٠بعو( عن أٌكؿ إىبللو 

ذترة اطتالؼ
من أىٌل للنسك من مسجد ذم 

 ا٢بليفة فقد كافق السنة
البيداء قرب ذم ا٢بليفة فقد كافق من أىٌل من 

 السنة
من أىٌل عند استوائو على راحلتو )ركوبو سيارتو( فقد كافق السنة

مراجع اظتسألة
كهناية ا٤بطلب (، ُٖ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ِِٗ/ّ(، كالذخّبة )ّٔٗ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ٗ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُْٓ/ِ، كبدائع الصنائع )(ُّٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َّٓ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )َْٕ/ِ(، ككشاؼ القناع )ٔٗ/ّ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ُِٓ/ْ)
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 اضتكم لو أحـر )اظتكي( ابلعمرة من مكة (49مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
؛ فإهنم أٝبعوا على أنٌو يلزمو أٍف ٱبرج إذل ا٢بل، ٍب ٰبـر منو، ليجمع بْب ا٢بل ا، كأما إف كاف معتمرن اال خبلؼ أٌف ا٤بكٌي ال يهلُّ إال من جوؼ مكة إٍف كاف حاجن 

، كما ٯبمع ا٢باج بينهما، كاب١بملة اتٌفقوا أفَّ ذلك سنة العمرة،   كاختلفوا إذا أحـر ا٤بكي للعمرة من مكة كدل ٱبرج إذل ا٢بل فما حكمو؟، كا٣ببلؼ على قولْبكا٢بـر

 األقواؿ ونسبتها
 إذا أحـر ا٤بكي للعمرة من مكة ٯبزئو كعليو دـ

 أبو حنيفة/ أٞبد/ الشافعي/ ابن القاسم )مالكٌي(
 إذا أحـر ا٤بكي للعمرة من مكة )ال( ٯبزئو

 الثورم/ أشهب )مالكٌي(
 ىل ٝبع ا٤بكي بْب ا٢بل كا٢بـر ُب عمرتو شرط أك كاجب؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

   عمـو أثر ابن عباسƒ ىق/ طأ/ ش/ قاؿ ابن ا٤بلقن: ( فعليو دـ ا: )من ترؾ نسكن[
كىذا اترؾ لنسك اإلحراـ من  موقوؼ بسند صحيح، كضعف رفعو، ككذا ابن حجر[،

 ا٢بل، كما لو ترؾ غّب ا٤بكي اإلحراـ من ا٤بيقات فعليو دـ.

   حاؿ -ألفَّ العمرة نسك من شرطها ا١بمع بْب ا٢بل كا٢بـر
 ، كدل يقع منو ذلك.-اإلىبلؿ

 فكل من ترؾ اإلحراـ من ميقاتو فعليو دـ، ƒالقوؿ األكؿ: )إذا أحـر ا٤بكي من مكة ٯبزئو كعليو دـ(، كىذا ىو ظاىر أثر ابن عباس  الراجح

 لو أحـر ا٤بكي للعمرة من مكة، دل ينعقد إحرامو، كال تصح عمرتو لو أحـر ا٤بكي للعمرة من مكة انعقد إحرامو كعليو اإلٍب، لَبؾ الواجب، كعليو الفدية ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كالفركع ُِٖ/ِ(، كالغرر البهية )ُُٖ/ْ(، كالبياف )َُّ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ّّْ/ِ(، كالبحر الرائق )ُٕٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ِّٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ٓٓ/ْ(، كاإلنصاؼ )َّٔ/ٓ)
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 احملـر )ابضتج( مىت يقطع التلبية؟ (54مسألة )
 ى قولْباتفقوا على أفَّ التلبية تبدأ عند اإلىبلؿ بنسك ا٢بج، كأفَّ السنة رفع الصوت هبا للرجاؿ، كاختلفوا ُب كقت قطع التلبية، كا٣ببلؼ عل حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 يـو عرفةيقطع ا٢باج التلبية بزكاؿ مشس 

 مالك
 يقطع ا٢باج التلبية عند رمي ٝبرة العقبة يـو النحر

 فقهاء األمصار/ أىل ا٢بديث
 )دل يذكره ابن رشد( ؛ لؤلثر الوارد عن النيٌب ظاىر معارضة فعل بعض الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

)أنو كاف يقطع التلبية إذا زاغت  :أثر علي  *
كمثلو عن أيب بكر،  ]طأ/ ش/( الشمس من يـو عرفة

 [.كعمر، كعثماف 
بعمل أىل ا٤بدينة: )قطع التلبية  ا٧بتجن قاؿ مالك  *

 (.بزكاؿ مشس يـو عرفة، دل يزؿ عليو أىل العلم ببلدان

من عرفة إذل ا٤بزدلفة، ٍب أردؼ الفضل   )أٌف أسامة كاف رديف النيب ƒ عباسابن  حديث *
 ]خ/ ـ[.يليٌب حٌب رمى ٝبرة العقبة(  من ا٤بزدلفة إذل مُب، قاؿ: ككبلٮبا قاؿ: دل يزؿ النيب 

   عباس  ابنأثرƒ ا٤بؤمنْب، ، فقلت: اي أمّب قاؿ: )٠بعت عمر بن ا٣بطاب يليب عند ا١بمرة
بعد(، كركاية: )قاؿ: ٠بعت عمر يهٌل اب٤بزدلفة(  افيما التلبية ىنا؟، فقاؿ: كىل قضينا نسكنن 

 [.ƒ ]سنن/ ك٫بوه عن ابن مسعود كميمونة

 الراجح
فهو ٨بتلف، قاؿ ابن عبد الرٌب  نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، أما النقل عن الصحابة  ƒ القوؿ الثاين: )يقطع ا٢باج التلبية عند رمي ٝبرة العقبة(، كحديث ابن عباس

 : )كاختلف ُب ذلك عن عثماف كعائشة(-رٞبو هللا-

 ذترة اطتالؼ
من السنة أٍف يتوقف ا٢باج عن التلبية بزكاؿ الشمس يـو 

 عرفة كيشتغل ابلدعاء كالتهليل كغّب ذلك
 العقبةمن السنة أٍف يستمر ا٢باج ُب التلبية بعد زكاؿ الشمس يـو عرفة إذل أف يرمي ٝبرة 

 مراجع اظتسألة
(، ك٨بتصر ا٤بزين مع األـ ِّّ/ّ(، كالذخّبة )ُّٕ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّْ/ِ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َٖ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ِّٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّّٔ/ٓأحاديث البداية )(، كا٥بداية ُب ٚبريج ّٓ/ْ(، كاإلنصاؼ )ّّٖ/ّ(، كا٤بغِب )ِّٗ/ّ(، كحلية العلماء )ُٓٔ/ٖ)
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 احملـر )ابضتج( مىت يقطع التلبية عند رميو صتمرة العقبة؟ (54مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
أفَّ ا٢باج يستمر ُب التلبية إذل أٍف يرمي ٝبرة العقبة يـو النحر، كاختلفوا ىل تيقطع التلبية مع رمي أكؿ حصاة أك آخر حصاة؟،  -٤بالك اخبلفن -اتفق ٝبهور العلماء 

 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 تيقطع التلبية مع رمي آخر حصاة

 إسحاؽ
 تيقطع التلبية مع رمي أكؿ حصاة

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 التلبية، كىل التكبّب مع الرمي ٲبنع التلبية؟ )دل يذكره ابن رشد( االختبلؼ مٌب قطع النيٌب  اطتالؼسبب 

 األدلة

ُب   قاؿ: )أفضت مع النيب حديث الفضل  *
عرفات، فلم يزؿ ييليب حٌب رمى ٝبرة العقبة، ييكرٌب مع  

]خز/ كل حصاة، ٍب قطع التلبية ُب آخر حصاة( 
ىق/ كصححو ابن خزٲبة، كأصلو ُب الصحيحْب بدكف 

 لفظ: ٍب قطع التلبية ُب آخر حصاة[.

 ]خز[.( ييليب حٌب رمى ا١بمرة أبكؿ حصاة قاؿ: )دل يزؿ النيب  حديث ابن مسعود  *
، ٝبرة العقبة، فرماىا من بطن الوادم بسبع حصيات قاؿ: )أتى النيب  حديث ابن مسعود  *

 كالتكبّب مع كل حصاة يدؿ على أنَّو قطع التلبية عند أٌكؿ الرمي. ]خ/ ـ[،ييكرٌب مع كل حصاة( 
   .ألفَّ ا٢باج يتحلل ابلرمي، فإذا شرع ا٢باج فيو قطع التلبية 

 ابلتلبية أنو التكبّب القوؿ الثاين: )تقطع التلبية من أكؿ الرمي(، فمن اشتغل ابلتكبّب اشتغل هبا عن التلبية، كلعل مراد الفضل  الراجح

 ذترة اطتالؼ
من قطع التلبية عند رمي آخر ٝبرة من يـو النحر فقد 

 كافق السنة 
 من قطع التلبية عند رمي أكؿ حصاة من يـو النحر كشرع ُب التكبّب فقد كافق السنة 

 

 مراجع اظتسألة
 ، كاألـ(ّْْ/ُاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )، ك (ُٔٓ/ِ) الصنائع(، كبدائع ّْٔ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ّّٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّٓ/ْ) ، كاإلنصاؼ(ّّٖ/ّ) ، كا٤بغِب(ِّّ/ْ) ، كالبياف(ِِْ/ِ)
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 احملـر )ابلعمرة( مىت يقطع التلبية؟ (52مسألة )
 ى قولْباتفقوا على أفَّ التلبية تبدأ عند اإلىبلؿ بنسك العمرة، كأف السنة رفع الصوت هبا للرجاؿ، كاختلفوا ُب كقت قطع التلبية، كا٣ببلؼ عل حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 يقطع ا٤بعتمر التلبية إذا انتهى إذل ا٢بـر

 مالك
 افتتح الطواؼيقطع ا٤بعتمر التلبية إذا 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 ظاىر معارضة القياس لفعل بعض الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

: )أنَّو كاف يَبؾ التلبية ُب العمرة إذا انتهى إذل ƒعمر  ابنأثر  *
]طأ/ خز/ بغ/ كمثلو (، التلبية إذا دخل ا٢بـر(. كركاية: )يقطع ا٢بـر

 [.عن ىشاـ ابن عركة 

 ألفَّ التلبية معناىا: إجابة إذل الطواؼ ابلبيت، فبل تنقطع حٌب يشرع فيو. *
   حديث ابن عباس قاؿƒكىو  ]د/ ش/( : )ييليبًٌ ا٤بعتمر حٌب يستلم ا٢بجر

 موقوؼ، كضعفو األلباين[.
   حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: )اعتمر النيب  ثبلث عيمر، كل

 ]ىػ/ ش/ كإسناده ضعيف[.( ذلك ال يقطع التلبية حٌب يستلم ا٢بجر
 (؛ لتتصل التلبية بتكبّب الطواؼيقطع ا٤بعتمر التلبية إذا افتتح الطواؼالقوؿ الثاين: ) الراجح

 من قطع التلبية عند الشركع ُب طواؼ العمرة فقد كافق السنة  من قطع التلبية عند دخوؿ ا٢بـر فقد كافق السنة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
 ، كاألـ(ِّّ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ُّٕ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ُّٕ/ِ) ، كالبحر الرائق(َٖ/ِا٢بجة على أىل ا٤بدينة )(، ك ّّٔ/ُاجملتهد كهناية ا٤بقتصد )بداية 

 (ُِّ/ّشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )، ك (ُّٔ/ّ) ، كا٤بغِب(ُْٔ/٨ٖبتصر ا٤بزين )، ك (ِِٓ/ِ)
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 حكم إدخاؿ العمرة على اضتج ليكوف قارانً  (53مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاتفقوا أفَّ من أىل ابلعمرة كدل على أفَّ من أىل ابلعمرة ُب أشهر ا٢بج ٍب أردؼ )أدخل( عليها ا٢بج قبل الطواؼ يكوف قارانن  -أليب ثور اخبلفن -اتفق ٝبهور العلماء 

، كسبق الكبلـ عن إدخاؿ ارانن قيبق عليو من أفعا٥با إال ا٢بلق فبل ٯبوز لو إدخاؿ ا٢بج عليها، كال يكوف قاران، كاختلفوا ىل ٯبوز إدخاؿ )العمرة( على )ا٢بج( ليكوف 
 (، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿَْسألة رقم )ا٤با٢بج على العمرة ُب 

 األقواؿ ونسبتها
 ال ٯبوز إدخاؿ العمرة على ا٢بج

 ا١بمهور
 ٯبوز إدخاؿ العمرة على ا٢بج، كقد أساء

 أبو حنيفة
 ال ٯبوز إدخاؿ العمرة على ا٢بج، كال ا٢بج على العمرة

 أبو ثور
 ىل إدخاؿ ا٢بج على العمرة ييقاس عليو إدخاؿ العمرة على ا٢بج من كل كجو؟ )دل يذكره ابن رشد( اطتالؼسبب 

 األدلة

   ألفَّ عمل ا٢بج يستغرؽ عمل العمرة كيزيد
عليها، فإذا أدخل العمرة على ا٢بج دل أيت 
بزايدة على العمل كال أفاد فائدة، فلم يكن 
إلدخا٥با معُب ُب ا٢بج، ٖببلؼ إدخاؿ ا٢بج 
على العمرة يستفيد الوقوؼ كالرمي كا٤ببيت، 

 فيمنع إدخاؿ الضعيف على القوم.

   خرجنا مع النيبقالت: ) ~حديث عائشة  
:  ٍب قاؿ النيب ،ُب حجة الوداع، فأىللنا بعمرة

من كاف معو ىدم فليهل اب٢بج مع العمرة، ٍب ال 
فما داـ أنَّو ، [خ/ ـ] (ٰبل حٌب ٰبل منهما ٝبيعا

إدخاؿ  اٯبوز إدخاؿ ا٢بج على العمرة، فيجوز قياسن 
 العمرة على ا٢بج.

ألفَّ عبادة ا٢بج كالعمرة كل منهما عبادة مستقلة، فبل تدخل  *
 إحداٮبا على األخرل، كما ال تدخل صبلة على صبلة.

  البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ) :عمـو قولو تعاذل[ُٗٔ] ،
 كإٛبامهما يكوف أبعماؿ النسك فيهما كاإلحبلؿ منهما.

 ذلكالقوؿ األكؿ: )ال ٯبوز إدخاؿ العمرة على ا٢بج(، فاألصل ُب العبادات ا٤بنع، إال إذا دؿ الدليل على جوازه، كدل يدؿ الدليل على جواز  الراجح

 ذترة اطتالؼ
، العمرة على ا٢بج دل يكن قارانن من أدخل 

 كبقي على إفراده 
، لكنو من أدخل العمرة على ا٢بج صار قارانن 

 ٨بالف للسنة لعدـ كركد السنة ُب ذلك
كبقي على  من أدخل العمرة على ا٢بج فبل يسمى قارانن 

 اإفراده، كمن أدخل ا٢بج على العمرة دل ينعقد كبقي معتمرن 

 مراجع اظتسألة
(، َِّ/ٖ(، كالتمهيد البن عبد الرب )ُّٕ/ٖ(، كشرح النوكم على مسلم )ّٕٗ/ْ(، كشرح صحيح البخارم البن بطاؿ )ٕ/ْ، كفتح البارم )(ّّٔ/ُكهناية ا٤بقتصد ) بداية اجملتهد

احملرر ، ك (ِّْ/ّ) ، كا٤بغِب(ُّ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ُْٗ/ِ) ، كاألـ(ُٖٗجامع األمهات )ص: ، ك (َْْ/ُا٤بدكنة )، ك (َّٓ/ِ) ، كالدر ا٤بختار(َُِ/ّالعناية شرح ا٥بداية )ك 
 (ِّٓ/ُُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل )
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 حكم )الر م ل( ُب األشواط الثالثة األوؿ ُب طواؼ القدـو والعمرة (54مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
رمل ُب عمرة صلح ا٢بديبية، كاختلفوا ىل الرمل فضيلة أـ سنة كاجبة؟، كا٣ببلؼ على  من سنن الطواؼ، كأفَّ النيٌب  -كىو اإلسراع ُب ا٤بشي-اتفقوا أفَّ )الرَّمىل( 

 قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 الرمل فضيلة

 الشافعي/ أٞبدأبو حنيفة/ مالك/ 
 الرمل سنة كاجبة

 ابن ا٤باجشوف )مالكي(/ بعض الظاىرية
 للرَّمىل كاف لعلة أك لغّب علة؟ ىل فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

  زعم قومك أفَّ رسوؿ هللا :قلت البن عباسقاؿ: ) ƒابن الطفيل عن ابن عباس  حديث *
 ككذبوا ،ابلبيت حْب طاؼ  رسوؿ هللارمل  ،قاؿ: صدقواف ،سنة ابلبيت رمل كأفَّ ذلك طاؼ حْب

 ، كقعدكا ينظركف للنيب كأبصحابو ىزالن  إٌف ابلنيٌب  :واقال زمن ا٢بديبية اف قريشن إ ليس بسنة،
يرمل من   رسوؿ هللا: ارملوا، أركىم أفَّ بكم قٌوة، فكاف صحابوأل فقاؿ كأصحابو، فبلغو ذلك 

كركاية: )رمل من ا٢بجر إذل ا٢بجر(  ،[ـ]ا٢بجر األسود إذل الركن اليماين، فإذا توارل عنهم مشى( 
 ]ـ[.
   قوؿ عمرƒٍب قاؿ: شيء صنعو : )ما لنا كللرمل، إ٭با كنا راءىيٍنا بو ا٤بشركْب كقد أىلكهم هللا ،
 ]خ[.فبل ٫بب أٍف نَبكو(  لنيب ا

رمل ُب  : )أفَّ رسوؿ هللا جابر  حديث *
 ]ـ[،( الثبلثة األشواط ُب حجة الوداع، كمشى أربعا

: على الوجوب، لقولو  كاألصل ٞبل فعلو 
 ]ىق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[.( )خذكا عِب مناسككم

   عمـو أثر ابن عباسƒ من ترؾ نسكا فعليو( :
ا٤بلقن: موقوؼ بسند ]ىق/ طأ/ ش/ قاؿ ابن ( دـ

 صحيح، كضعف رفعو، ككذا ابن حجر[.

  ، كىو من االقتداء بو القوؿ األكؿ: )الرَّمىل فضيلة(، كعليو ٰبمل حديث جابر  الراجح
 من ترؾ الرَّمىل فعليو دـ من ترؾ الرمل فبل شيء عليو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل ، ك (ُْ/ِ) ، كالشرح الكبّب للدردير(ُْٕ/ِ) ، كبدائع الصنائع(َُ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٕٗ/ٕ(، كاحمللى )ّْٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َْٖ/ِكشاؼ القناع )، ك (ِٕٓ/ُ) ، كشرح منتهى اإلرادات(ٕٖ/ّ) ، كركضة الطالبْب(ّٗ/ٖ) ، كاجملموع(ِِٕ/ِ)
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 أىل مكة ر م ل ُب الطواؼ إذا حج وا؟ىل على  (55مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاختلفوا ىل على  -من غّب أىلها-أٝبعوا على أنَّو ال رىمىل على من أحـر اب٢بج من مكة  م رملوا من حْب دخو٥بم حْب طافوا للقدـك كىم ا٤بتمتعوف، ألهنَّ

 أىل مكة رىمىل ُب الطواؼ إذا حجوا، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
على أىل مكة رمل إذا طافوا للحٌج، ككٌل طواؼ قبل عرفة ٩با يوصل بينو 

 كبْب السعي فإنَّو ييرمل فيو
 مالك/ الشافعيأبو حنيفة/ 

 )ليس( على أىل مكة رىمىل إذا طافوا للحج
 ƒأٞبد/ ابن عمر 

 ىل الرمل ٨بتص اب٤بسافر أـ ال ٱبتص بو؟ سبب اطتالؼ

 األدلة
   حديث جابر أفَّ رسوؿ هللا( :  رمل ُب الثبلثة األشواط ُب حجة

 ككاف معو أىل مكة. اتعليمن  كقد فعلو  ]ـ[،( الوداع، كمشى أربعا
على مكة، فقد  احْب رمل كاف كاردن  ألفَّ الرمل ٱبتص اب٤بسافر، ألنَّو  *

 من ا٤بدينة. اجاء مسافرن 

 الراجح
ا ىي سنة اثبتة، كاألصل ُب أفعالو  رمل ُب عمرتو،  : )أفَّ النيب -رٞبو هللا-التشريع، كىي سنة متبعة، عن عطاء  القوؿ األكؿ )على أىل مكة رمل(، فإ٭بَّ

 ]ش/ حم[ُب حجتو(،  كأبو بكر، كعمر، كعثماف، كا٣بلفاء كذلك، كرمل النيب 
 السنةمن رمل من أىل مكة إذا طاؼ ٢بجو فقد أتى بعمل ليس من  من رمل من أىل مكة إذا طاؼ ٢بجو فقد كافق السنة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
، (ّْ/ٖ) ، كاجملموع(َّّ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُُٓ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ّّ/ِ) ، كتبيْب ا٢بقائق(ُُّ/ِ) (، كبدائع الصنائعّٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ٖٓ)ص: ٨بتصر ا٣برقى ، ك (ِْٖ/ِمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو أيب الفضل صاحل )، ك (ٖٔ/ّ) كركضة الطالبْب
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 األركاف اليت تستلم ُب الطواؼ (56مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
لبعض السلف، كمجاىد كطاككس كغّبٮبا الذين  اخبلفن اتفقوا أفَّ من سنة الطواؼ استبلـ الركنْب األسود كاليماين، )أم تقبيلو أك ٤بسو كتقبيل اليد( ُب كل شوط، 

قبٌلك  لىٌما قٌبل ا٢بجر: )إ٭با أنت حجر، كلوال أيٌنً رأيت رسوؿ هللا  قالوا: ال تيستلم األركاف إال ُب الوتر من أشواط الطواؼ للرجاؿ دكف النساء، لقوؿ عمر 
 لشامي، كا٣ببلؼ على قولْبكاختلفوا ُب حكم استبلـ الركن العراقي كا ]خ/ ـ[،ما قبلتك( 

 األقواؿ ونسبتها
 ال يستلم ُب الطواؼ إال ا٢بجر األسود كالركن اليماين

 ا١بمهور
 يستلم ُب الطواؼ األركاف األربعة
 عبد هللا كعركة ابنا الزبّب/ معاكية 

 )دل يذكره ابن رشد( ظاىر معارضة األثر لفعل بعض الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

دل  ااي أاب عبد الرٞبن، رأيتك تصنع أربعن ): ƒ بن جريج أنو قاؿ لعبد هللا بن عمرعن عبيد  *
قاؿ: رأيتك ال ٛبس من األركاف إال  ،قاؿ: ما ىن اي ابن جريج؟ ،من أصحابك يصنعها اأر أحدن 

 .[متفق]( ٲبس إال اليمانيْب  أما األركاف فإين دل أىرى رسوؿ هللا بن عمر:ا، فقاؿ ... اليمانيْب
 شدة كال رخاء منذ رأيت النيب ما تركت استبلـ ىذين الركنْب ُب) :قاؿ ƒعن ابن عمر  *
 [متفق]( يستلمهما. 

   حديث جابر  قاؿ: )كنا نرل إذا طفنا، أف نستلم
 ]طح[.( األركاف كلها

   أثر معاكية  أنَّو كاف يستلم األركاف كلها، فقاؿ لو
: إنو ال ييستلم ىذاف الركناف، فقاؿ: ليس شيء ابن عباس

 ]خ[.( امن البيت مهجورن 

 الراجح
على ىذين الركنْب، كما فعلو  كقد اقتصر  ،ألف األصل ُب استبلمهما التعبد كىو موقوؼ على ما كردالقوؿ األكؿ: )ال ييستلم إال ا٢بجر األسود كالركن اليماين(، 

 ƒاجتهاد منهم ال ييوافقوف عليو، لذا أنكر عليهم ابن عباس  بعض الصحابة 
 يشرع استبلـ الركن الشامي كالركن العراقي عند الطواؼ ال يشرع استبلـ الركن الشامي كالركن العراقي عند الطواؼ  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
ا٢باكم ، ك (ُٖٔ/ِ) ، كاألـ(ِّٔ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ّٔٗ/ُا٤بدكنة )، ك (ُْٕ/ِ) ، كبدائع الصنائع(ْٗ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ّٔٔ/ُا٤بقتصد )بداية اجملتهد كهناية 

 (ِّٗ/ِمطالب أكرل النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى )، ك (ِٕٓ/ُ) ، كشرح منتهى اإلرادات(ُّٕ/ْالكبّب )
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 حكم رتع ركعيت الطواؼ إذا كرر الطواؼ (57مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ركعتْب بعد كل ، كاألكذل أف يصلًٌي أٝبعوا على أفَّ من سنة الطواؼ صبلة ركعتْب بعد انقضاء ا٤بتنفل للطواؼ، كاألفضل أٍف تصلَّى خلف مقاـ إبراىيم 

كٌل   طواؼ سبعة أشواط، كاختلفوا ىل ٯبوز أٍف يطوؼ عدة مرات، مرتْب أك ثبلثة أك أكثر لكل طواؼ سبعة أشواط، كيؤخر صبلة الركعتْب، ٍب يصلي
 ركعات الطواؼ، كٌل ثنتْب )ركعتْب( بسبلـ، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 سبعة أشواطالسنة أف يصلي الطائف ركعتْب بعد كل 

 ٝبهور العلماء
 يصح طواؼ عدة مرات ٍب يصلي ركعتْب لكل طواؼ

 أٞبد )من ا٤بفردات(
 من صبلة ركعتْب بعد كل طواؼ؟ )دل يذكره ابن رشد( على ماذا ٰبمل فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

كاف إذا طاؼ اب٢بج أك العمرة، أكؿ    أف رسوؿ هللا ƒابن عمر  حديث *
فلم ، [خ/ ـ]( ، ٍب يصلي سجدتْباما يقدـ فإنَّو يسعى ثبلثة أطواؼ كٲبشي أربعن 

 بْب أكثر من طواؼ. ٯبمع 
قدـ مكة فطاؼ على راحلتو،  : )أف رسوؿ هللا ƒابن عباس حديث  *

 .]حم/ د[( فلما فرغ صلى ركعتْب
  ألفَّ النيب ( أشواط كانصرؼ عن كتر، فلو ٝبع بْب طوافْب ٕطاؼ )

 كانصرؼ عن شفع، كأخل اب٤بواالة بْب الطواؼ كالصبلة. ا( شوطن ُْلطاؼ )

ا كانت ال تفرؽ بْب ثبلثة أسابيع، ٍب ~ركم عن عائشة  * : )أهنَّ
 كقد أنكر ذلك الفاكهي ُب أخبار مكة[. ]ش/( تركع ست ركعات

ألفَّ ا٤بقصود إ٭با ىو ركعتاف لكل طواؼ سبعة أشواط، كالطواؼ  *
ليس لو كقت معلـو كال الركعتاف ا٤بسنونتاف بعده، فجاز ا١بمع بْب 

 أكثر من ركعتْب ألكثر من أسبوعْب )طوافْب(.

 القوؿ األكؿ: )السنة أٍف يصلي ركعتٍْب بعد كل طواؼ(؛ لفعلو  الراجح
 من طاؼ عدة أسابيع كأخر الصبلة إذل آخر أسبوع دل ٱبالف السنة من طاؼ عدة أسابيع كأخر الصبلة إذل آخر أسبوع فقد خالف السنة  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
، كمواىب (ّّٓ/ُا٤بدكنة )التهذيب ُب اختصار ، ك (َُٓ/ِ) ، كبدائع الصنائع(ُْ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ُِٗ/ُ(، كأخبار مكة للفاكهي )ّٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َِْ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ُْٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ّٗ/ْ) ، كٙبفة احملتاج(ْٓ/ٖ) ، كاجملموع(ُُْ/ّ) ا١بليل
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 رحكم الطواؼ من داخل اضت ج   (58مسألة )
 اتفقوا أف من طاؼ من خارج ا٢بجر فطوافو صحيح، كاختلفوا ُب حكم الطواؼ من داخل ا٢بجر، كا٣ببلؼ على قولْب حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ، كإدخاؿ ا٢بجر ُب الطواؼ شرط ُب صحتوا٢بجر من البيت

 ا١بمهور
 الزمة )كاجب(إدخاؿ ا٢بجر ُب الطواؼ سنة 

 أبو حنيفة
 ىل من طاؼ من داخل ا٢بجر يعٌد طائفا من داخل الكعبة؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

أدل ترم أفَّ قومك حْب بنوا الكعبة اقتصركا عن ) : قاؿ ٥با ~عائشة  حديث *
 قاؿف ؟،بل تردىا على قواعد إبراىيمفأ ،اي رسوؿ هللا :فقلت قالت: ،قواعد إبراىيم

: [خ/ ـ]( لوال حداثف قومك ابلكفر لفعلت. 
ۓ ﮲ ): ، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل: )ا٢بجػػػػػػر مػػػػػػن البيػػػػػػت*قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن عبػػػػػػاس

 كصححو البيهقي[.]حم/ طاؼ من كراء ا٢بجر(  كرأيت رسوؿ هللا ، (﮳

  فأخذ رسوؿ  ،كنت أحب أٍف أدخل البيت فأصلي فيو)قالت:  ~ عن عائشة
ا إذا أردت دخوؿ البيت فإ٭بَّ  صلًٌي ُب ا٢بجر، فقاؿ: ،بيدم فأدخلِب ا٢بجر  هللا

 .[األلباين كاألرنؤكطد/ ت/ حم/ طيا/ كحسنو ]( ىو قطعة من البيت

 .[ِٗ]ا٢بج: (ۓ ﮲ ﮳) عمـو قولو تعاذل:  *
   ترؾ  فقدألفَّ لؤلكثر حكم الكل، فإذا طاؼ من داخل ا٢بجر

 ربع الطواؼ، كطاؼ الثبلثة أرابع فتكوف ٦بزئة لو.

 البيت العتيقالقوؿ األكؿ: )شرط لصحة الطواؼ(؛ ألفَّ ا٢بجر جزء من  الراجح
 من طاؼ من داخل ا٢بجر كانصرؼ من مكة صح طوافو كعليو دـ من طاؼ من داخل ا٢بجر )دل( يصح طوافو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
، (َْْ/ُ) ، كا٤بهذب(ُّٗ/ِ) كاألـ، (ِٕ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ِْٓ/ُا٤بدكنة )، ك (ِّٓ/ِ) ، كالبحر الرائق(ُٔ/ِ) (، كتبيْب ا٢بقائقّٕٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ُّٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(٨ٖٓبتصر ا٣برقى )ص: ك 
 على

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حكم الطواؼ )والركوع بعده( وقت النهي عن الصالة (59مسألة )

 اطتالؼ حترير ػتل
النهي  اتفقوا على أنَّو يينهى عن صبلة النافلة عند شركؽ الشمس كغركهبا، كمن صبلة الصبح حٌب تطلع الشمس، كاختلفوا ىل يينهى عن الطواؼ كقت

 عن الصبلة، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
ٯبوز الطواؼ بعد الصبح كالعصر، كٲبنع كقت 

 الشركؽ كالغركب
 / مالك/ بعض الصحابة أبو حنيفة

يكره الطواؼ بعد الصبح كالعصر، كٲبنع 
 كقت الشركؽ

 سعيد بن جبّب/ ٦باىد

 ٯبوز الطواؼ ُب ٝبيع األكقات
 الشافعي/ أٞبد

 ا٣ببلؼ ُب حكم الصبلة كقت النهي، كىل يلحق الطواؼ ابلصبلة ُب ىذا ا٣ببلؼ؟ )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

   ىريرةأيب حديث : (رسوؿ هللا ىهن   عن
، كعن حٌب تغرب الشمس الصبلة بعد العصر

 ،[متفق]( الصبلة بعد الصبح حٌب تطلع الشمس
 كيلحق الطواؼ ابلصبلة، فمن طاؼ صلَّى.

   أيب ىريرةحديث ( :رسوؿ هللا ىهن  
 ]متفق[....( عن الصبلة بعد العصر

   أثر عمر بعد  ا: )أنو طاؼ ابلبيت سبعن
حٌب إذا كاف  صبلة الفجر، ٍب خرج من مكة

بذم طول فطلعت الشمس صلَّى ركعتْب، 
 ]شيبة/ طأ[.فقاؿ: ركعتاف مكاف ركعتْب( 

اي قاؿ:  )أفَّ النيٌب  : جبّب بن مطعمحديث  *
فبل  ابِب عبد مناؼ، إٍف كلًٌيتم من ىذا األمر شيئن 

أم  ،طاؼ هبذا البيت أٍف يصلى فيو اٛبنعوا أحدن 
ش/ حم/ كم/ د/ ت/ ]( ساعة شاء من ليل أك هنار

 .[ف/ جو/ طح/ كحسنو ا٢باكم كالَبمذم

 األسباب كقت النهي، كبناء على جواز صبلة ذكات (؛ ٢بديث جبّب االقوؿ الثالث: )ٯبوز الطواؼ كقت النهي مطلقن  الراجح
 يطوؼ ا٢باج كا٤بعتمر ُب أم كقت شاء ببل كراىة ال يطوؼ ا٢باج كا٤بعتمر كقت الشركؽ ال يطوؼ ا٢باج كا٤بعتمر كقت الشركؽ كالغركب ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
هناية ا٤بطلب ، ك (ّٗٓ/ِ) ، كمواىب ا١بليل(ِّٔ ،ِّْ/ّللقراُب ) الذخّبة، ك (ُْ/ُاالختيار لتعليل ا٤بختار )، ك (ُّٓ/ُا٤ببسوط للسرخسي )، ك (ّٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ََٖ/ُ) ، كالشرح الكبّب(ُٖ/ِ) ، كا٤بغِب(ّٗ/ِالوسيط ُب ا٤بذىب )، ك (ُّْ/ُِب دراية ا٤بذىب )
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 اشًتاط الطهارة للطواؼ (64مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
طهارة، كا٣ببلؼ على  ال خبلؼ أفَّ الطهارة من ا٢بدث األصغر ليست من شرط ُب صحة السعي، كأٝبعوا أفَّ الطهارة من سنة الطواؼ، كاختلفوا ُب حكم الطواؼ ببل

 ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 اكال سهون  ا)ال( يصح الطواؼ ببل طهارة؛ ال عمدن 

 الشافعي/ أٞبدمالك/ 
 ٯبزئ الطواؼ ببل طهارة

 أبو حنيفة

ٯبزئ الطواؼ ببل طهارة إٍف كاف )ال( 
 يعلم، كال ٯبزئ إٍف كاف يعلم

 أبو ثور
 تردد الطواؼ بْب أٍف ييلحق حكمو ٕبكم الصبلة، أك ال يلحق )ذكره ابن رشد ُب كتاب الطهارة( سبب اطتالؼ

 األدلة

حائض: )افعلي ما يفعل ا٢باج، غّب كىي  ~أل٠باء بنت عميس  قولو  *
  ]ـ [.( أال تطوُب ابلبيت حٌب تطهرم

، إال أٌف هللا أحل فيو الطواؼ ابلبيت صبلة: )قاؿ  ƒابن عباس حديث  *
  ]ت/ كم/ ىق/ دا/ حب/ كىو صحيح[.( ال ٖبّبإفمن نطق فيو فبل ينطق  ،النطق
   :(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) عمـو قولو تعاذل 

 .[ِٔ]ا٢بج:

إٝباع العلماء على جواز السعي بْب  *
الصفا كا٤بركة من غّب طهارة، كىو ركن  

 كالطواؼ.
ليس كل عبادة يشَبط فيها الطهر من  *

ا٢بيض، من شرطها الطهر من ا٢بدث، 
.  أصلو الصـو

  :ې ې ې ى )  عمـو قولو تعاذل

 .[ِٖٔ]البقرة: (ى ائ ائ ەئ

  حديث: )رفع عن أمٍب ا٣بطأ عمـو
 ]ـ[.( كالنسياف كما استكرىوا عليو

 الراجح
اإلٍب ال ٲبنع من عدـ الصحة، ، كىو نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كال يقاس السعي على الطواؼ ُب كل أحوالو، كرفع ~القوؿ األكؿ )ال يصح الطواؼ ببل طهارة(، ٢بديث أ٠باء 

 فمن صلَّى ببل طهارة كىو ال يعلم ال إٍب عليو ككجب إعادة الصبلة

 من طاؼ ببل طهارة فطوافو ابطل ذترة اطتالؼ
من طاؼ ببل طهارة يستحب لو 

 اإلعادة، كإٍف سافر فعليو دـ
فطوافو  امن طاؼ ببل طهارة انسين 

 صحيح

 مراجع اظتسألة
هناية ا٤بطلب ُب ، ك (ِّٖ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ّٕٔ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ّْٓ/ِ) ، كالبحر الرائق(ُِٗ/ِ) ، كبدائع الصنائع(ّٖٔ/ُكهناية ا٤بقتصد )بداية اجملتهد 

 (ّٗٗ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ُّٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ِّٕ/ْ) ، كالبياف(ِٕٗ/ْدراية ا٤بذىب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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( عن طواؼ )اإلفاضة(؟ (64مسػػألػػة ) زئ طواؼ )القدـو  ىل جي 

 اطتالؼ حترير ػتل
العقبة يـو النحر، كطواؼ الوداع هناية ا٢بٌج، كأٝبعوا على أفَّ الطواؼ الواجب الذم يفوت أٝبعوا على أفَّ الطواؼ ثبلثة أنواع؛ قدـك على مكة، كطواؼ اإلفاضة بعد رمي ٝبرة 

كأنو ال ٯبزئ عنو دـ إذا  [ِٗ]ا٢بج: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳)  ا٢بج بفواتو ىو طواؼ )اإلفاضة(، كأنٌو ا٤بعٌِب بقولو تعاذل:
زئ طواؼ القدـك عن طواؼ اإلفاضة إذا نسيو، كا٣ببلؼ على قولْب، اتركو عمدن   كاختلفوا ىل ٯبي

 األقواؿ ونسبتها
( عن طواؼ اإلفاضة إذا نسي طواؼ اإلفاضة  )ال( ٯبزئ طواؼ )القدـك

 ا١بمهور
( عن طواؼ )اإلفاضة( إذا نسي طواؼ اإلفاضة  ٯبزئ طواؼ )القدـك

 بعض ا٤بالكية
 العبادة قبل كقت كجوهبا؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل يصٌح فعل  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ طواؼ اإلفاضة يبدأ يـو النحر، كطواؼ القدـك يقع قبل أٍف ٯبب كقت طواؼ  *
 .ااإلفاضة، فهو كمن صٌلى قبل الوقت انسين 

 بناء على أفَّ الواجب للحاج طواؼ كاحد، كقد حصل منو. *
 :(ې ې ې ى ى ائ ائ )  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل 

 .[ِٖٔ]البقرة:
  عمـو قولوـ[.( : )رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو[ 

 الراجػػح
زئ طواؼ القدـك عن طواؼ اإلفاضة(؛ ألفَّ  طواؼ اإلفاضة عبادة مؤقتة كالصبلة، فبل ٯبوز أٍف تفعل قبل كقتها، كال يعارض ىذا رفع االٍب عنو إٍف  القوؿ األكؿ: )ال ٯبي

 اكاف انسين 

 ذترة اطتالؼ
من نسي طواؼ اإلفاضة كرجع إذل بلده فهو ٧بـر كعليو أف يعود لفعلو كإف جامع أىلو 

 فسد حجو كعليو أف يتمو فاسدا كيقضي حجة أخرل
اإلفاضة كرجع إذل بلده كدل ٲبكنو الرجوع لفعلو ًب حجو من نسي طواؼ 

 كعليو دـ

 مراجع اظتسألػػة
(، ِّٗ/ ّ)اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (، ك ُِْ/ ْ)مواىب ا١بليل (، ك ِّٔ/ ُ) (، كالكاُب البن عبد الربَُٓ/ ِ)فتح القدير (، ُٗٓ/ ُ)ا١بوىرة النّبة (، ك ِْٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َٓٓ/ ِ) (، ككشاؼ القناعْٓٓ/ ُ)شرح الزركشى على ٨بتصر ا٣برقى (، ك َْٔ/ ِ)حاشية البجّبمي ك 
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 ىل جيزئ طواؼ )الوداع( عن طواؼ )اإلفاضة(؟ (62مسػػألػػة )

 اطتالؼحترير ػتل 

طواؼ الواجب الذم يفوت أٝبعوا على أٌف الطواؼ ثبلثة أنواع؛ قدـك على مكة، كطواؼ اإلفاضة بعد رمي ٝبرة العقبة يـو النحر، كطواؼ الوداع، كأٝبعوا على أف ال
﮲﮳  ھ)  ا٢بج بفواتو ىو طواؼ )اإلفاضة( كأنَّو ا٤بعٌِب بقولو تعاذل: كأنو ال ٯبزئ عنو  [ِٗ]ا٢بج: (ھ ے ے ۓ ۓ 

ئلفاضة كللوداع صحيح إف دـ إذا تركو عمدا، كاختلفوا ىل ٯبزئ طواؼ الوداع عن طواؼ اإلفاضة إذا نسيو مع اتفاقهم أفَّ من طاؼ الوداع بنٌية اإلفاضة، فطوافو ل
 قولْبطاؼ كخرج من مكة، كا٣ببلؼ لو طاؼ الوداع كنسي اإلفاضة، كا٣ببلؼ على 

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبزئ طواؼ الوداع عن طواؼ اإلفاضة إذا نسي طواؼ اإلفاضة

 ا١بمهور
 )ال( ٯبزئ طواؼ )الوداع( عن طواؼ )اإلفاضة( إال ابلنية

 أٞبد
 ىل تعيْب النية شرط ُب صحة طواؼ اإلفاضة، أـ ا٤بقصود أداء الطواؼ بعد كجوبو؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة
و ُب كقت الوجوب الذم ىو داع طواؼ ابلبيت، معموؿ بألفَّ طواؼ الو  *

طواؼ اإلفاضة، كمن نذر الصياـ ُب رمضاف ككقع عن صياـ رمضاف، كمن 
 حٌج عن غّبه كدل ٰبٌج عن نفسو كقع لنفسو.

ألفَّ الطواؼ ال ٯبزئ إال بتعيْب النية، فتعيْب النية شرط ُب إجزاء الطواؼ؛  *
 ]خ[.)إ٭با األعماؿ ابلنيات كإ٭با لكل امرئ ما نول(  ٢بديث:

 الراجػػح
ا٤بطلوبة منو، كمن كقف ُب عرفات ُب كقت الوقوؼ كدل يعلم أنٌو دخل  -أم: الطواؼ-ؼ اإلفاضة( ألنَّو فعل العبادة القوؿ األكؿ: )ٯبزئ طواؼ الوداع عن طوا

 يعلمعرفات، ففعلو صحيح، كمثلو من دخل مُبن كمزدلفة كدل 

 ذترة اطتالؼ
من طاؼ طواؼ الوداع بنية طواؼ الوداع كنسي طواؼ اإلفاضة ٍب عاد إذل 

 أىلو دل يلزمو الرجوع كصٌح حٌجو
من طاؼ طواؼ الوداع بنية طواؼ الوداع كنسي طواؼ اإلفاضة كرجع إذل أىلو 

 فهو ابقي على إحرامو كيلزمو الرجوع لفعلو

 مراجع اظتسألػػة
أسُب ا٤بطالب شرح (، ك ِِٕ/ ّ)الذخّبة للقراُب (، ك ّْٖ/ ْ)النوادر كالزايدات ط الغرب اإلسبلمي (، ك ِّ/ ّ) (، كالبحر الرائقّّٖ/ ُ)ٙبفة الفقهاء (، ك ِْٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (َٓٓ/ِ) (، ككشاؼ القناعّْٔ/ٓ(، كا٤بغِب )ْٕٓ/ ُ)حاشية الرملي على أسُب ا٤بطالب (، ك َُّ/ ّ)ركض الطالب ط. الكتب العلمية 
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 عدد الطواؼ والسعي الواجب على )القارف( (63مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

إال طواؼ اإلفاضة، كأٝبعوا على أنو ليس على ا٤بعتمر إال طواؼ العمرة، كأٝبعوا على أفَّ أٝبعوا على أفَّ طواؼ القدـك كالوداع من سنن ا٢بٌج، كأٝبعوا على أفَّ ا٤بكي ليس عليو 
كاختلفوا ُب عدد الطواؼ كالسعي للقارف، من ٛبٌتع ابلعمرة إذل ا٢بٌج أٌف عليو طوافٍْب؛ طواؼ للعمرة ٢بلو منها، كطواؼ للحج يـو النحر، كأٝبعوا على أفَّ للمفرد طواؼ كاحد، 

 لى قولْبكا٣ببلؼ ع

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبزئ القارف طواؼ كاحد كسعي كاحد

 كجابر  ƒابن عمر مالك/ الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور/ 
 على القارف طوافاف كسعياف
 كابن مسعود  أبو حنيفة/ الثورم/ األكزاعي/ ابن أيب ليلى/ علي 

 )دل يذكره ابن رشد(كىل دخوؿ العمرة ُب ا٢بج ُب القراف يصّبٮبا كالنسك الواحد؟ ظاىر معارضة القياس لؤلثر،  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
ُب حجة الوداع فأىللنا بعمرة،  خرجنا مع النيب قالت: ) ~حديث عائشة  *

: من كاف معو ىدم فليهل اب٢بج مع العمرة، ٍب ال ٰبل حٌب ٰبل ٍب قاؿ النيب 
 ]متفق[.( اكاحدن  اكأما الذين ٝبعوا ا٢بج كالعمرة، فإ٭با طافوا طوافن  ....امنهما ٝبيعن 

ألفَّ لكلَّ فعلو من ا٢بٌج كالعمرة نسك مستقٌل، من شرط كل كاحد منهما إذا  *
 انفرد؛ طوافو كسعيو، فوجب أٍف يكوف األمر كذلك إذا اجتمعا.

 ا٤بتفق عليو نصّّ ُب ٧بٌل ا٣ببلؼ، كال اجتهاد مع النصٌ  ~عائشة  (، كحديثٯبزئ القارف طواؼ كاحد كسعي كاحدالقوؿ األكؿ: ) الراجػػح
 حٌج القارف كحج ا٤بتمتع بطوافٍْب كسعيٍْب  حٌج القارف كحج ا٤بفرد بطواؼ كاحد كسعي كاحد ذترة اطتالؼ

 ، كا٤بغِب(ُّٕ/ْ) ، كالبياف(ّٕ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ِٖ/ِ) ، كالشرح الكبّب للدردير(ٖٓ/ُ) ، كالتلقْب(ُُٓ/ُ) ، كا٥بداية(ِٕ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ِْٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (َِِالعدة شرح العمدة )ص: ، ك (َْٗ/ّ)
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 حكم السعي بُت الصفا واظتروة )للحج  والعمرة( (64مسػػألػػة )
زئ عن تركو دـ، كاختلفوا ُب حكم السعي، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿأٝبعوا على أٌف الطواؼ  حترير ػتل اطتالؼ  الذم يفوت ا٢بٌج بفواتو ىو طواؼ )اإلفاضة(، كأنَّو ال ٯبي

 السعي كاجب )ركن( األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 السعي سنة )كاجب(
 أبو حنيفة

 السعي تطوٌع
 بعض الصحابة 

 )دل يذكره ابن رشد( ظاىر معارضة الكتاب لؤلثر، كا٣ببلؼ ُب صحة أثر عبد هللا بن ا٤بؤمل  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

كاف يسعى كيقوؿ:   : )أفَّ رسوؿ هللا حديث عبد هللا بن ا٤بؤمل  *
]ش/ قط/ ىق/ حم/ كم/ كصححو ( اسعوا، فإفَّ هللا كتب عليكم السعي

 الغمارم[.
ُب عبادة ا٢بٌج ٧بمولة على الوجوب، إال ما أخرجو  األصل أفَّ أفعالو  *

 الدليل من ٠باع أك إٝباع أك قياس.
 بْب الطواؼ كالسعي. تواترت اآلاثر بوصلو  *

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )  قولو تعاذل: *

 (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

معناه: ال جناح عليو أٍف )ال( يطوؼ هبما، ، [ُٖٓ]البقرة:
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )  كقولو تعاذل:

 أم: لئبل تضٌلوا.، [ُٕٔ]النساء: (ڎ ڈ
 دل يصٌح حديث عبد هللا بن ا٤بؤمل. *
  ابن عباس كقد قاؿ  ،ألفَّ السعي نسكƒ من( :

]ىق/ طأ/ ش/ قاؿ ابن ا٤بلقن: موقوؼ ( فعليو دـ اترؾ نسكن 
 بسند صحيح، كضٌعف رفعو، ككذلك ابن حجر[

ڌ ڎ ڎ )ظاىر قولو تعاذل:  *

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . (گ گ گ ڳ ڳ ک گ
   :ې ې ې )عمـو قولو تعاذل

 .[ِٖٔ]البقرة: (ى ى ائ ائ 
   عمـو حديث: )رفع عن أمٍب ا٣بطأ

 ]ـ[.( كالنسياف كما استكرىوا عليو

، فبل [ُٖٓ]البقرة: (ک گ گ گ گ ڳ ڳ)  على الوجوب، كلو قلنا بظاىر اآلية: لفعلو  بدكف سعي؛ ٞببلن القوؿ األكؿ: )السعي ركن(، كال يصٌح ا٢بٌج كال العمرة  الراجػػح
 معُب إلٯباب الدـ عليو كقد نفى هللا تعاذل عنو ا١بناح

 ذترة اطتالؼ
 كإال فعليو إفٍ من ترؾ السعي فهو ابقي على إحرامو كعليو الرجوع إلٛباـ حجو 

 جامع أىلو إٛباـ حجو فاسدا كٯبب عليو حج آخر من قابل ككذا العمرة 
من ترؾ السعي صٌح حجو أك عمرتو كال  من رجع لببلده دكف سعي صٌح حجو أك عمرتو كعليو دـ

 شيء عليو

 مراجع اظتسألػػة
شرح ٨بتصر خليل للخرشي ، ك (ٖ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ُّّ/ِ) ، كبدائع الصنائع(َٓ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ّْٖ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ْْٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّّٓ/ُاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )، ك (ُّٓ/ّ) ، كا٤بغِب(َِّ/ْهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )، ك (ُٓٓ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ُّٕ/ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





149 
 

 اضتكم لو )عكس( السعي فبدأ ابظتروة قبل الصفا (65مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ا١بمهور إذل أفَّ من سنة السعي أٍف ينحدر الراقي على )الصفا( بعد الفراغ من أٝبعوا على أنَّو ليس ُب أثناء أشواط السعي قوؿ ٧بدكد، فهو موضع دعاء، كذىب 

قبل الصفا فما ا٢بكم؟،  الدعاء فيمشي جبلةن، حٌب إذا بلغ بطن ا٤بسيل رمل، فإذا جاكزه مشى حٌب أيٌب ا٤بركة، يفعل ذلك سبع مرات، كاختلفوا لو بدأ اب٤بركة
 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 آخر ابدأ اب٤بركة قبل الصفا ألغى الشوط الذم عكس فيو كطاؼ شوطن  إذا

 ا١بمهور
 إذا بدأ اب٤بركة قبل الصفا أجزأه الشوط

 عطاء
 ُب البدء ابلصفا على الوجوب أـ على االستحباب )دل يذكره ابن رشد( ىل ٰبمل فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
يريد قولو ]ـ[،  (عند السعي: )أبدأ ٗبا بدأ هللا بو، نبدأ ابلصفا قولو  *

 .[ُٖٓ]البقرة: (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )  :تعاذل
 :البقرة: (ې ې ې ى ى ائ ائ )  عمـو قولو تعاذل[ِٖٔ]. 
  عمـو قولوـ[.( : )رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو[ 

 على الوجوب لفعلو  القوؿ األكؿ: )يلغي الشوط األكؿ( كذلك ٞببلن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
اب٤بركة قبل الصفا كدل أيت بشوط آخر بطل سعيو، كبطل حجو عند من بدأ 

 )مالك كالشافعي كأٞبد(، كعند )أيب حنيفة( يصٌح حجو كعليو دـ
كدل أيت بشوط آخر صٌح حجو كسعيو  ُب السعي جهبلن من بدأ اب٤بركة قبل الصفا 

 كال شيء عليو

 مراجع اظتسألػػة
هناية ا٤بطلب ، ك (ٕٔ)ص  والتنبي، ك (ّٖٔ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ِْٕ/ُا٤بدكنة )، ك (َِ/ِ) ، كتبيْب ا٢بقائق(َٓ/ْ) ا٤ببسوط للسرخسي(، ك ْٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٔٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ُِٕركاية ابنو عبد هللا )ص: بمسائل اإلماـ أٞبد ، ك (َّْ/ْ)
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 الطهارة للسعياشًتاط  (66مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كأفَّ السعي يكوف بعد الطواؼ،  -لعطاء اخبلفن -ألشواط السعي قوؿ ٧بدكد، كعلى لزـك البدء ابلصفا قبل ا٤بركة  عي من أعماؿ ا٢بج، كأنَّو ليساتفقوا على أفَّ السَّ 

 كاألكذل كاألكمل أٍف يكوف السعي بطهارة، كاختلفوا ُب اشَباط الطهارة لصحة السعي، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ال تشَبط الطهارة للسعي

 ٝبهور العلماء
 تشَبط الطهارة للسعي

 ا٢بسن البصرم
 )دل يذكره ابن رشد( ~االختبلؼ ُب ثبوت الزايدة ُب حديث أ٠باء بنت عميس  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

٤با حاضت: )افعلي ما يفعل  ~أل٠باء بنت عميس  قولو  *
 ]متفق[.( تطوُب ابلبيت حٌب تطهرم اٌل ا٢باٌج، غّب أ

   عن عائشة كأـ سلمة  قالتا: )إذا طافت ا٤برأة ابلبيت
 ]أثر/ ش[.كصلت ركعتْب، ٍب حاضت، فلتطف ابلصفا كا٤بركة( 

: )افعلي ما يفعل ٤با حاضت، قاؿ ٥با النيب  ~زايدة ُب حديث أ٠باء بنت عميس  *
]طأ/ كأصل ا٢بديث ُب الصحيحْب ( تطوُب ابلبيت كال تسعٍي بْب الصفا كا٤بركة اٌل ا٢باٌج، غّب أ

 بدكف زايدة: كال تسعٍي بْب الصفا كا٤بركة[.
القياس على الطواؼ، فكما أفَّ الطهارة الزمة للطواؼ فكذا السعي، فالسعي أيٌب بعد  *

 بو. الطواؼ متصبلن 
 ا٤بتفق عليو ~القوؿ األكؿ: )ال تشَبط الطهارة للسعي(، لداللة حديث أ٠باء  الراجػػح

 إذا سعى بغّب طهارة كذكر قبل أف ٰبٌل فعليو إعادة السعي، كإذا ذكر بعد ما حٌل فبل شيء عليو إذا سعى بغّب طهارة فبل شيء عليو، كسعيو صحيح ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
، (َّّ/ْهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )، ك (ٗٔ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ّّْ/ّالبياف كالتحصيل )، ك (ُّٓ/ِ) ، كبدائع الصنائع(ُٓ/ْا٤ببسوط للسرخسي )ك (، ْٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٔ/ّا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )، ك (َْٖ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ٓٓٔ/ِالوسيط ُب ا٤بذىب )ك 
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 حكم من سعى قبل أف  يطوؼ للحج  والعمرة (67مسػػألػػة )

كا٤بعتمر، كأفَّ األصل فيو أٍف يكوف السعي بعد الطواؼ، كاختلفوا  أٝبعوا على أنَّو ليس للمعتمر إال طواؼ العمرة، كأفَّ للمتمتع طوافْب، كللمفرد طواؼ كاحد، كاتفقوا على أفَّ السعي من أعماؿ ا٢باج حترير ػتل اطتالؼ
 فيمن سعى قبل أف يطوؼ، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يصٌح السعي قبل الطواؼ

 ٝبهور العلماء
 يصٌح السعي قبل الطواؼ

 الثورم
إذا سعى ٍب طاؼ كخرج من مكة صح نسكو، 

 الطواؼكإف دل ٱبرج أعاد السعي ك 
 أبو حنيفة

 ٤بن قٌدـ ُب أفعاؿ ا٢بٌج أك أٌخر بقولو: )ال حرج( )دل يذكره ابن رشد( (، مع إذنو )خذكا عِب مناسككم ظاىر تعارض قولو  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ألفَّ النيب ( طاؼ ٍب سعى كقاؿ: )خذكا عِب مناسككم
٧بمولة على  كاألصل أفَّ أفعالو ]ىق/ سنن/ طأ/ بع/ شا[، 

بْب الطواؼ كالسعي،  الوجوب، كقد تواترت اآلاثر بوصلو 
 كتقدًن الطواؼ على السعي.

  حديث أسامة بن شريك ( :خرجت مع النيب قاؿ 
فكاف الناس أيتونو، فمن قاؿ: اي رسوؿ هللا، سعيت قبل  احاجِّ 

ال حرج  فكاف يقوؿ: ،اأك أخرت شيئن  اأٍف أطوؼ أك قدمت شيئن 
...(، كركاية: )ما سيئل عن شيء إال قبض بكفيو كأنو ال حرج

]د/ جو/ حم/ خز/ ىق/ : ال حرج ال حرج( يرمي هبا يومئذ كيقوؿ
 ع/ قط/ كصححو األعظمي، كاألرنؤكط، األلباين[.

  ابن عباس ألفَّ السعي نسك، كقد قاؿ
ƒ من ترؾ نسكا فعليو دـ(.) 
  لصحة ا٢بٌج، فلو  األفَّ السعي ليس شرطن

تركو فعليو دـ، فصٌح )عند ا٢بنفية(، فمن ابب 
 أكذل صحة حٌج من قدمو على الطواؼ.

ـ أك أخَّر كذلك ُب أفعاؿ كثّب من ا٢بج، كال ٱبالف ذلك قولو  ، كقد أذف القوؿ الثاين: )يصح السعي قبل الطواؼ(، كىذا ما دٌؿ عليو صراحة حديث أسامة بن شريك  الراجػػح ٤بن قدَّ
مع كثرة الزحاـ كالناس أايـ ا٢بجٌ  ا(، كىذا رفق ابلناس خصوصن : )خذكا عِب مناسككم  

 ذترة اطتالؼ

 ،يطوؼ لغى سعيو كعليو اإلعادة بعد الطواؼ من سعى قبل أفٍ 
كاف أصاب النساء   فإفٍ  ،خرج من مكة فعليو الرجوع لفعلو فإفٍ 

فسد حجو أك عمرتو كعليو اٛبامهما فاسدتْب كٯبب عليو حج أك 
 عمرة من قابل

من سعى قبل أف يطوؼ فحجو كعمرتو صحيحتاف كال شيء 
 عليو

من سعى قبل أف يطوؼ كخرج من مكة صٌح 
 نسكو كعليو دـ

الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد ، ك (ّٔٓ/ُحاشية العدكم على كفاية الطالب الرابين )، ك (ُِٔا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ، ك (ّٕٓ/ِ) (، كالبحر الرائقْٔٔ/ُ)بداية اجملتهد  مراجع اظتسألػػة
 (ُِ/ْاإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ للمرداكم )(، ُُُ/ٕ، كا٤بغِب )(ّٖٕ/ِالغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية )، ك (ٖٕ/ٖ) ، كاجملموع(َّٕالقّبكاين )ص: 
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ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف )اىىقىف تعشفح( اأو إمجاع

 ]حم/ د/ جو/ كىو صحيح[.( : )ا٢بج عرفةأٝبعوا على أٌف الوقوؼ بعرفة ركن من أركاف ا٢بٌج، كأٌف من فاتو فعليو ا٢بٌج من قابل؛ لقولو  -ُ
 .أك مبتدعنا اكاف أك فاجرن   ابرن ال خبلؼ أفَّ إقامة ا٢بٌج ىي للسلطاف، أك من يقيمو السلطاف لذلك، كأنَّو يصٌلى كراءه  -ِ
 ال خبلؼ أف السنة ُب الصبلة: أف أيٌب ا٤بسجد بعرفة يـو عرفة مع الناس، فإذا زالت الشمس خطب الناس، كٝبع بْب الظهر كالعصر. -ّ
 ال خبلؼ بْب العلماء أفَّ اإلماـ إذا دل ٱبطب يـو عرفة قبل الظهر أٌف صبلتو جائزة، ٖببلؼ ا١بمعة. -ْ
 (.اقراءة ُب صبلة الظهر كالعصر يـو عرفة )سرن أٝبعوا أٌف ال -ٓ
 أٝبعوا على أف الصبلة بعرفة مقصورةه إذا كاف اإلماـ مسافرا. -ٔ
 ، داعينا إذل هللا تعاذل، كأنو ٤با استيقن غركهباإذل غركب الشمس الظهر كالعصر بعدما صلىكقف بعرفة  دل ٱبتلف العلماء أٌف رسوؿ هللا  -ٕ

 خبلؼ بينهم أف ىذا ىو سنة الوقوؼ. دفع منها إذل ا٤بزدلفة. كال
ر كقت للوقوؼ بعرفة )قبل( فجر يـو النحر.أٝبعوا أٌف آخ -ٖ
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 وقت أذاف اظتؤذ  ف بعرفة للظهر والعصر (68مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

ُب أكؿ كقت الظهر، ٍب كقف حٌب تغيب الشمس، اتفقوا على صفة الوقوؼ بعرفة، أبٍف يصل اإلماـ إذل عرفة يـو عرفة قبل الزكاؿ، فإذا زالت الشمس خطب الناس ٍب ٝبع بْب الظهر كالعصر 
، كال خبلؼ بْب اأك مبتدعن  اكاف أك فاجرن   او السلطاف األعظم لذلك، كأنو يصلَّى كراءه؛ برِّ ينيب نإقامة ا٢بٌج للسلطاف األعظم أك م، كال خبلؼ بينهم أفَّ كىذه الصفة ٦بمع عليها من فعلو 

 لظهر كالعصر، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿالعلماء أفَّ اإلماـ لو )دل( ٱبطب يـو عرفة قبل الظهر أفَّ صبلتو صحيحة جائزة، ٖببلؼ ا١بمعة، كاختلفوا ُب كقت أذاف ا٤بؤذف بعرفة ل

 األقواؿ ونسبتها
ٱبطب اإلماـ حٌب ٲبضي صدر من خطبتو أك 

 بعضها ٍب يؤذًٌف ا٤بؤذف كىو ٱبطب
 مالك

يؤذف ا٤بؤذًٌف يـو عرفة إذا أخذ اإلماـ ُب 
 ا٣بطبة الثانية
 الشافعي

إذا صعد اإلماـ ا٤بنرب أيمر ا٤بؤذًٌف ابألذاف كا٢باؿ 
 يـو ا١بمعة ٍب ييقيم الصبلة بعد ا٣بطبة

 أبو ثور/ ابن انفعأبو حنيفة/ 

 األذاف بعد ا٣بطبة
 أٞبد

 يـو عرفة )دل يذكره ابن رشد( من فعلو  االختبلؼ ُب ركاية حديث جابر  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 .دل أقف على دليل ٥بذا القوؿ   ركاية ُب حديث جابر أتى( : 
 من بطن الوادم، فخطب ٍب كقف قليبلن 

فأٌذف كأقاـ،  ، كأمر ببلالن ٍب خطب
كصٌلى الظهر، ٍب أقاـ كصلَّى العصر 

]ذكره فقهاء الشافعية ُب  بينهما(  اجامعن 
 كتبهم كدل أقف عليو ُب كتب ا٢بديث[.

فأجاز الطويل قاؿ: ) حديث جابر * القياس على صبلة ا١بمعة. *
حٌب أتى عرفة، فنزؿ هبا،  رسوؿ هللا 

، حٌب إذا زاغت الشمس أمر ابلقصواء
فرحلت لو، فأتى بطن الوادم، فخطب 

ٍب أذَّف، ٍب أقاـ  -فذكر ا٣بطبة- الناس
فصلَّى الظهر، ٍب أقاـ فصلَّى العصر( 

 ]ـ[.
 الصحيح على ذلك القوؿ الرابع: )األذاف بعد ا٣بطبة(؛ لداللة حديث جابر  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من السنة أٍف يؤٌذف يـو عرفة ُب ا٣بطبة  من السنة أٍف يؤٌذف يـو عرفة كاإلماـ ٱبطب

 االثانية لينتهي األذاف كا٣بطبة معن 
يـو عرفة بعد انتهاء من السنة أٍف يؤٌذف  من السنة أٍف يؤٌذف يـو عرفة بْب ا٣بطبتْب

 اإلماـ من ا٣بطبة

 مراجع اظتسألػػة
الوسيط ُب ، ك (َُّ/ْهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )، ك (ٕٓ/ِالبياف كالتحصيل )، ك (ِْٗ/ُا٤بدكنة )، ك (ِِ/ِ) ، كتبيْب ا٢بقائق(ُُٓ/ِ) (، كبدائع الصنائعْٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٓ/ّالزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )شرح ، ك (ّٓٔ/ّ) ، كا٤بغِب(ٔٓٔ/ِا٤بذىب )
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 كم أذاف وإقامة لصالٌب الظهر والعصر بعرفة؟ (69مسػػألػػة )
 كم أذاف كإقامة ٥بما، كا٣ببلؼ على قولْب، كاختلفوا  ايـو عرفة، كأفَّ القراءة فيهما سرِّ ال خبلؼ ُب مشركعية ا١بمع بْب صبلٌب الظهر كالعصر  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبمع اإلماـ يـو عرفة أبذانٍْب كإقامتٍْب 

 مالك
 ٯبمع اإلماـ يـو عرفة أبذاف كاحد كإقامتْب

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 )دل يذكره ابن رشد( ظاىر معارضة األثر لفعل بعض الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

من ركاية عبد الرٞبن بن يزيد قاؿ: )خرجت مع  أثر عبد هللا بن مسعود  *
، صلَّى الصبلتٍْب كٌل كاحد منهما اعبد هللا بن مسعود إذل مكة، فلما أتى ٝبعن 

 [.]خ/ كىو موقوؼ على ابن مسعود ، كدل يصٌل بينهما( أبذاف كإقامة
 ألفَّ األصل ىو أٍف تفرد كل صبلة أبذاف كإقامة. *

حٌب أتى عرفة، فنزؿ هبا،  فأجاز رسوؿ هللا الطويل قاؿ: ) حديث جابر  *
لت لو، فأتى بطن الوادم، فخطب ، فرحًٌ حٌب إذا زاغت الشمس أمر ابلقصواء

 ـ[.]ٍب أذف، ٍب أقاـ فصلى الظهر، ٍب أقاـ فصلى العصر(  -فذكر ا٣بطبة- الناس

 الصرٰبة على ذلك  القوؿ الثاين: )أذاف كإقامتْب(؛ لداللة حديث جابر الراجػػح
 من السنة يـو عرفة أٍف يؤذف كيقيم لصبلة الظهر، ٍب يقيم لصبلة العصر ببل فاصل  من الٌسنة يـو عرفة أٍف يؤذف كيقيم لصبلة الظهر، كيؤذف كيقيم لصبلة العصر ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
ا٢باكم الكبّب ، ك (ٖٔاإلقناع للماكردم )ص: ، ك (ِٔٓ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ِْٗ/ُا٤بدكنة )، ك (ْٓبداية ا٤ببتدم )ص ، ك (ُِٓ/ِ) (، كبدائع الصنائعْٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٕالعدة شرح العمدة )ص ، ك (ُٗٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ُٗٔ/ْ)
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 ىل يقصر اضتاجُّ )اظتكيُّ( الصالة مبٌت وعرفات ومزدلفة؟ (74مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

من خارج مكة، كىو ليس من حاضرم ا٤بسجد ا٢برـا أنٌو يقصر الصبلة ُب مُب كعرفات كمزدلفة، كاختلفوا ُب حكم قصر الصبلة إٍف كاف ا٢باج  ااتفقوا على أف ا٢باج إف كاف قادمن 
 ، كا٣ببلؼ على قولْبامكيِّ 

 األقواؿ ونسبتها
 يقصر ا٢باج ا٤بكي الصبلة ُب مُب كعرفة كمزدلفة

 مالك/ األكزاعي
 الصبلة)ال( يقصر ا٢باج ا٤بكي 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ داكد/ الثورم/ أبو ثور 
 ىل القصر ُب ا٢بج بسبب السفر أك النسك؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

بعد اإلسبلـ، ٩بن كاف معو من أىل مكة  أًٌب الصبلة معو  األنَّو دل يرك أفَّ أحدن  *
 ُب حٌجة الوداع.

   قصر عمر الصبلة ٗبُب، كمثلو الصديق  .]طأ/ ىق[ 
  .ما داـ أنو جاز للمكٌي ا١بمع بعرفة كمزدلفة، جاز لو القصر فيهما 

األصل ا٤بعركؼ أفَّ القصر ال ٯبوز إال للمسافر، حٌب يدؿ الدليل على  *
 التخصيص، كال دليل على ذلك.

 أىل مكة ٩بن كاف معو إبٛباـ الصبلة  ربالقوؿ األكؿ: )يقصر ا٢باج ا٤بكي ُب مُب كعرفة كمزدلفة(، كىذا القصر للنسك، كلو كجب اإلٛباـ للحاٌج ا٤بٌكٌي ألخ الراجػػح
 يتٌم الصبلة ُب مُب كعرفة كمزدلفةالواجب على ا٢باج ا٤بكٌي أٍف  من السنة للحاج ا٤بكٌي أٍف يقصر الصبلة ُب مُب كعرفة كمزدلفة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
، (ٗٓ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (َُِ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ُٖ/ُا٤بعتصر من ا٤بختصر من مشكل اآلاثر )، ك (ِْٕ/ِاحمليط الربىاين ُب الفقو النعماين )(، ك َٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ٓ/ِ) ، ككشاؼ القناع(َِّمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو عبد هللا )ص: ، ك (ُِٗ/ِا٤بنهج )حاشية البجّبمي على شرح ، ك (َْٖ/ِ) كالبياف
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 حكم صالة اصتمعة مبٌت وعرفات (74مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

يـو ا١بمعة يـو عرفة صبلة ا١بمعة، فهي فرض )عْب( بشركطها ا٤بذكورة ُب كتاب صبلة ا١بمعة، كاختلفوا ىل على ا٢باج ُب مُب كعرفات صبلة ٝبعة، فيما لو صادؼ اتفق العلماء على فرضية 
 أك يـو الَبكية أك أايـ التشريق، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها

 على تفصيل:)ال( ٘بب ا١بمعة بعرفة كال ٗبُب أايـ ا٢بٌج 
 مالك: )ال على أىل مكة كال على غّبىم، إال إذا كاف اإلماـ من أىل عرفة( -
 من أىل عرفة( ( رجبلن َْكعند الشافعي: )إال إذا كاف ىناؾ ) -
 (، كإف كاف ٗبُب فبل ٝبعةٯبمع هبمٗبكة  -يـو ا١بمعة  -كعند أٞبد: )إذا كاف كارل مكة  -

 كاف أمّب ا٢بج ٩بن ال يقصر الصبلة٘بب ا١بمعة بعرفة كمُب أايـ ا٢بج إذا  
 أبو حنيفة

 لصبلة يـو ا١بمعة كىو ُب مُب )دل يذكره ابن رشد( عند فٍقد شرط االستيطاف كاإلقامة؟/ كاالختبلؼ ُب أتكيل تركو  ىل ٘بب صبلة ا١بمعة سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ألفَّ النيب ٗبُب. دل يصلًٌ ا١بمعة ُب عرفات، ُب حجة الوداع كقد صادفو العيد كىو 
 .لفٍقد شركط كجوب صبلة ا١بمعة، كاإلمامة كاالستيطاف 
  بعد ا٣بطبة. اكٝبعن  األفَّ ا٢باج كاإلماـ كبلٮبا مشركع لو صبلة يـو عرفة قصرن 
  ابب أكذل اجتماع ألنَّو إذا اجتمع يـو عيد كيـو ٝبعة تسقط ا١بمعة )عند بعضهم(، فمن

 يـو عرفة كيـو العيد.

  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) عمـو قولو تعاذل

كىذا خطاب عاـ لكل من ٯبب عليو حضور  ،[ٗ]ا١بمعة: (ڀ ڀ ڀ ڀ
 ا١بمعة.

 الراجػػح
٩بن ىو من أىل مكة أٍف  أصحابو   على أحد؛ ألمر النيب اصبلة ا١بمعة، كالشتغاؿ الناس بعبادة أخرل، كلو كاف كاجبن  بعرفة؛ لَبكو  االقوؿ األكؿ: ال ٘بب ا١بمعة مطلقن 

 يصلوا ا١بمعة

 ذترة اطتالؼ
)أم:  ال يقصر الصبلةإذا صادؼ يـو ا١بمعة يـو عرفة ككاف أمّب ا٢بٌج ٩بن  إذا صادؼ يـو ا١بمعة يـو عرفة أك مُب سقطت صبلة ا١بمعة على التفصيل بينهم

 كجب عليهم إقامة صبلة ا١بمعة ىهو أمّب ا٤بنطقة كليس أمّب ا٤بوسم(

 مراجع اظتسألػػة
 ، كا٤بغِب(ِٗ/ّ) ، كركضة الطالبْب(ّّٓ/ٕ) ، كفتح العزيز(ّٔٓ/ِالذخّبة للقراُب )، ك (ِْٖ/ُا٤بدكنة )، ك (ُّٓ/ِ) ، كالبحر الرائق(ُِٖ/ُ) (، كتبيْب ا٢بقائقَٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْْ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ّٓٔ/ّ)
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 حكم من و ق ف بعرفة )بعد الزواؿ( ودفع منها )قبل الغروب( (72مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
دفع منها بعد الغركب أٌف كقوفو صحيح، ككذلك لو دفع أٌف من كقف بعرفة بعد الزكاؿ، أك كقف ُب عرفة إذل غركب الشمس، كاتفقوا على  دل ٱبتلف العلماء أفَّ النيب 

 إليها، فما حكم حجو؟، كا٣ببلؼ على قولْبدفع منها قبل الغركب كدل يرجع ك منها قبل الغركب ٍب عاد إليها قبل الفجر، كاختلفوا فيمن كقف بعرفة بعد الزكاؿ 

 األقواؿ ونسبتها
 يبطل كقوؼ من كىقىفى بعرفة بعد الزكاؿ كدفع قبل الغركب

 مالك
 يصٌح كقوؼ من كقف بعرفة بعد الزكاؿ كدفع قبل الغركب

 ٝبهور العلماء
 رشد(ىل من شرط صحة الوقوؼ بعرفة ا١بمع بْب النهار كالليل؟ )دل يذكره ابن  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ من دفع قبل الغركب دل ٯبمع بْب كقوؼ الليل كالنهار  *
إذل الليل كقاؿ: )خذكا  فيبطل كقوفو، كا٢بج عرفة، كقد كقف 

 ]ىق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[.( عِب مناسككم

ٔبمع، فقلت لو: ىل رل من   أتيت رسوؿ هللاقاؿ: ) حديث عركة بن مضرًٌس  *
ى ىذه الصبلة معنا، ككقف ىذا ا٤بوقف حٌب نفيض كأفاض قبل فقاؿ: من صلَّ  ،حج؟

]حم/ ت/ د/ ف/ جو/ صح/  ( حجو، كقضى تفثو فقد ًبٌ  ،اأك هنارن  ليبلن  ؛ذلك من عرفات
الَبمذم كصححو ا٢باكم، كقاؿ ابن رشد: أٝبعوا على صحة كم/ ىق/ حب/ طيا/ كحسنو 

 ا٢بديث كعلى أفَّ ا٤براد بقولو: )النهار( أنو بعد الزكاؿ[.

 الراجػػح
إذل ا٤بغيب بعرفة  كقوفو  فَّ إ :يقولوا للجمهور أفٍ : -رٞبو هللا-، فهو كاضح الداللة، قاؿ ابن رشد القوؿ الثاين: )صح كقوفو(؛ لداللة حديث عركة بن مضٌرس 

 بْب ذلك ارن و على جهة األفضل؛ إذ كاف ٨بيػٌ أنَّ   أ حديث عركة بن مضرسقد نبٌ 

 ذترة اطتالؼ
الغركب كدل يرجع إذل عرفة كلو من كقف بعد الزكاؿ ٍب انصرؼ قبل 

 ا من الليل فسد كقوفوءجز 
)على تفصيل  من كقف بعد الزكاؿ ٍب انصرؼ قبل الغركب كدل يرجع إذل عرفة صح كقوفو

 بينهم(

 مراجع اظتسألػػة
 ، كمواىب ا١بليل(ِِْ/ُا٤بدكنة )، ك (ُٕٓ/ُا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )، ك (ُِٕ/ِ) (، كبدائع الصنائعّٖٗ/ٓ(، كا٥بداية شرح أحاديث البداية )ُٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٕٔالركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع )ص: ، ك (َِٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ُِْحل غاية االختصار )ص: كفاية األخيار ُب ، ك (ٕٕالتنبية ُب الفقو الشافعي )ص: ، ك (ٓٗ/ّ)
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 حكم من وقف يـو عرفة بع رنة (73مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

فوقوفو صحيح،  ا٤بسألة مرة اثنية ُب القوؿ ُب أحكاـ العيد، كقد اتفقوا على كجوب الوقوؼ بعرفة، كأفَّ من كقف هبا بعد الزكاؿ كدفع منها بعد الغركبسيذكر ا٤بؤلف ىذه 
 ا٣ببلؼ على قولْبكاختلفوا فيمن كقف بعيرنة، )كىو كادو على حدكد عرفة كغّب داخل ُب حدكدىا( ٍب دفع مع الناس كدل يدخل عرفة، فما حكم حٌجو؟ ك 

 األقواؿ ونسبتها
 عيرنة كدل يدخل عرفة فحٌجو صحيحيـو عرفة بمن كقف 

 مالك
 عيرنة كدل يدخل عرفة فبل حٌج لوب من كقف يـو عرفة

 ا١بمهور
 ىل النهي عن الوقوؼ بوادم عيرنة من ابب ا٢بظر أك من ابب الكراىة؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة
رنة، عرفة كلها موقف، كارتفعوا عن بطن عي ): ، قاؿ حديث جبّب كجابر كأيب ىريرة  * ما قاـ عليو الدليل. جائز، إالصل أف الوقوؼ بكل عرفة األ *

]حم/ د/ ت/ ( منحرطريق ك فجاج مكة ككل ر، كارتفعوا عن بطن ٧بسًٌ  ،كا٤بزدلفة كلها موقف
 جو/ طح/ بز/ طب/ حب/ ىت/ كأصلو عند مسلم بدكف االستثناء لعرنة ك٧بٌسر[.

 ُب عرفة أصبلن القوؿ الثاين: )من كقف ُب عيرنة فقط فبل حٌج لو(؛ للحديث الصحيح الوارد ُب الرفع عن بطن عرنة؛ ألفَّ من كقف ُب بطن عيرنة دل يدخل  الراجػػح
 من كقف ُب عيرنة )دل( يصح كقوفو كدل يصح حجو عيرنة فقد صح كقوفو كعليو دـمن كقف ُب  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
حاشية العدكم على كفاية ، ك (ٕٗ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ّّٔ/ِ) ، كالبحر الرائق(ِٗ/ِ) (، كتبيْب ا٢بقائقّٖٗ/ٓ(، كا٥بداية شرح أحاديث البداية )ٔٗٔ، ِٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٖ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ٗٓ)ص:  ي٨بتصر ا٣برق، ك (ٔٗ/ّ) ، كركضة الطالبْب(َُِ/ٖ) ، كاجملموع(ّٗٓ/ُالرابين )الطالب 
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 حكم اظتبيت مبزدلفة (74مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

، كاختلفوا إذل اإلسفار، فحجو اتـ، كىذه الصفة الٍب فعلها أٝبعوا على أفَّ من كقف بعرفة ٍب ابت ُب ا٤بزدلفة ليلة النحر، كٝبع فيها بْب ا٤بغرب كالعشاء مع اإلماـ، ككقف فيها بعد صبلة الصبح 
 ُب حكم ا٤ببيت ٗبزدلفة، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 فرضا٤ببيت ٗبزدلفة 

 األكزاعي/ ٝباعة من التابعْب
 ا٤ببيت ٗبزدلفة كاجب

 ٝبهور العلماء )على خبلؼ بينهم ُب مقدار ا٤ببيت الواجب(
 ذف للضعفة بَبؾ ا٤ببيت ٗبزدلفة، كتعارضو مع اإل(معنا... من صلى ىذه الصبلة) :قولو  مفهـو اختبلفهم ُب سبب اطتالؼ

 األدلػػة

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )قولو تعاذل:  *

ظاىر ، [ُٖٗ]البقرة: (ڎ ڎ ڈ ڍ ڌ
 اآلية لزـك ا٤ببيت ٗبزدلفة.

من صلَّى ىذه الصبلة معنا ):  من قولو حديث عركة بن مضرًٌس  *
كأفاض قبل  ،حٌب نفيض ككقف ىذا ا٤بوقف -يعِب صبلة الصبح ٗبزدلفة-

]حم/ت/د/ف/ ( فقد ًب حجو، كقضى تفثو ،اأك هنارن  ذلك من عرفات ليبلن 
جو/ صح/ كم/ ىق/ حب/ طيا/ كحسنو الَبمذم كصححو ا٢باكم، قاؿ ابن 

 رشد: أٝبعوا على صحتو[.

كانت قالت: ) ~فلم يشهدكا معو صبلة الصبح ٗبزدلفة؛ فعن عائشة  قدَّـ ضعفة أىلو ليبلن  ألفَّ النيب  *
ابن كقاؿ ]خ/ ـ[، ( تفيض من ٝبع بليل، فأذف ٥با أفٍ   سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسوؿ هللا

 ]خ/ ـ[.( ليلة ا٤بزدلفة ُب ضعفة أىلو أان ٩بن قدـ النيب : )ƒعباس 
   حديث عبد الرٞبن الديلمي  قاؿ( ، كمن جاء ليلة ٝبع قبل طلوع الفجر فقد أدرؾ: )ا٢بج عرفة

دؿ ا٢بديث أفَّ من كقف بعرفة ]ت/ ف/ جو/ د/ حم/ كصححو ابن خزٲبة كابن حباف كا٢باكم كالدار قطِب[، 
 آخر جزء من ليلة ا٤بزدلفة أدرؾ ا٢بٌج، كىذا يقتضي عدـ ركنية ا٤ببيت ٗبزدلفة.

   إٝباع العلماء على أفَّ كقت الوقوؼ بعرفة ٲبتٌد إذل الفجر، كىذا يقتضي ترؾ الوقوؼ ٗبزدلفة
  للمتأخر.

 الراجػػح
كدفع منها قبل الصبح أف  ، فإفَّ أكثرىم على أفَّ من كقف اب٤بزدلفة ليبلن القوؿ الثاين: )ا٤ببيت ٗبزدلفة كاجب(؛ إلٝباع ا٤بسلمْب على ترؾ األخذ ٔبميع ما ُب حديث ابن مضرس 

 تجاج اب٢بديث كظاىر اآلية للقوؿ األٌكؿحجو اتـ، ككذلك من ابت فيها كانـ عن الصبلة، ككذلك أٝبعوا على أفَّ من كقف ٗبزدلفة كدل يذكر هللا تعاذل فحجو اتـ، فيضعف بذلك االح
 فحٌجو صحيح كعليو دـ من فاتو ا٤ببيت ٗبزدلفة من فاتو ا٤ببيت ٗبزدلفة فحٌجو فاسد ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
، (ْْ/ِ) ، كالشرح الكبّب للدردير(ِّّ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُٔ/ِ) ، كتبيْب ا٢بقائق(ُّّ/ِ) (، كبدائع الصنائعَْٕ/ٓ(، كا٥بداية شرح أحاديث البداية )ْٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُِالعدة شرح العمدة )ص: ، ك (ُِٓ/ُ) البن قدامة، كالكاُب (ََّ/ّهناية احملتاج )، ك (ِْْ/ُ) كا٤بهذب
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ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف اىقىه يف )سٍٍ اجلَاس( اأو إمجاع

 دفع من مزدلفة إذل مُب قبل طلوع الشمس، كأنٌو ُب يـو النحر رمى ٝبرة العقبة من بعد طلوع الشمس. اتفقوا على النيٌب  -ُ
 أٝبع ا٤بسلموف أٌف من رمى ٝبرة العقبة ُب يـو النحر بعد طلوع الشمس إذل زكا٥با فقد رماىا ُب كقتها. -ِ
 )دل( يـر يـو النحر غّب ٝبرة العقبة. أٝبعوا أٌف رسوؿ هللا  -ّ
أٝبع العلماء أٌف الوقت ا٤بستحٌب لرمي ٝبرة العقبة ىو من لدف طلوع الشمس إذل كقت الزكاؿ، كمن رماىا قبل غركب الشمس من يـو  -ْ

 النحر أجزأ عنو، كال شيء عليو.
 ـ النحر، ٍبٌ ٫بر بدنو، ٍب حلق رأسو، ٍب طاؼ طواؼ اإلفاضة.أنٌو رمى ُب حجتو ا١بمرة يو  أٝبع العلماء على أٌف سٌنة ا٢بٌج ما ثبت عنو  -ٓ
 أٝبعوا على أٌف من ٫بر قبل أف يرمي فبل شيء عليو. -ٔ
 اتفقوا على أٌف ٝبلة ما يرميو ا٢باٌج )سبعوف( حصاة؛ منها ُب يـو النحر ٝبرة العقبة بسبع. -ٕ
 أٝبعوا على أفَّ ا٢باج ييعيد الرمي إذا )دل( تقع ا٢بصاة ُب العقبة. -ٖ
 أٝبعوا على أنَّو يرمي ُب كٌل يـو من أايـ التشريق ثبلث ٝبار بواحد كعشرين حصاة، كٌل ٝبرة منها بسبع. -ٗ

 أٝبعوا أنٌو ٯبوز أٍف يرمي ُب يومٍْب كينفر ُب الثالث. -َُ
 أٝبعوا أفَّ حجم ا٢بصاة ُب مثل حصى ا٣بٍذؼ. -ُُ
 يكوف بعد الزكاؿ. كأٌف من سنتو الوقوؼى بعد ا١بمرة األكذل كالثانية للدعاء.أٍف أٝبعوا على أٌف من سٌنة رمي ا١بمار الثبلث ُب أايـ التشريق  -ُِ
 أٝبعوا على أف من دل يـر ا١بمار أايـ التشريق حٌب تغيب الشمس من آخرىا أنو ال يرميها بعد. -ُّ
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 اىقىه يف سٍٍ اجلَاس
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

الرقم 
 التسلسلي

 عنواف اظتسألة

 حكم رمي رترة العقبة )قبل( الفجر 75
 حكم من أخ ر رمي رترة العقبة حىت غابت الشمس 76
 حكم من حلق قبل أف  يرمي يـو النحر 77
 حكم من حلق قبل أف  ينحر 78
 حكم من قد ـ طواؼ اإلفاضة على الرمي واضتلق 79
 قبل الزواؿ أايـ التشريقحكم الرمي  84
 حكم من ترؾ رمي بعض اصتمار أايـ التشريق 84
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 حكم رمي رترة العقبة )قبل( الفجر (75مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
بعدما صٌلى الفجر، ٍب دفع منها قبل طلوع الشمس إذل مُب، كرمى ٝبرة العقبة يـو النحر بعد طلوع الشمس  -ا٤بزدلفة-كقف اب٤بشعر ا٢براـ  اتفقوا على أفَّ النيب 

يـو النحر من ا١بمرات  دل يـر ]ـ[، كأٝبع ا٤بسلموف على أفَّ من رمى ٝبرة العقبة بعد طلوع الشمس إذل زكا٥با فقد رماىا ُب كقتها، كأٝبعوا على أفَّ رسوؿ هللا 
 غّبىا، كاختلفوا ُب حكم من رمى ٝبرة العقبة قبل الفجر، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يصٌح رمي ٝبرة العقبة قبل طلوع الفجر

 أبو حنيفة/ مالك/ الثورم
 يصٌح رمي ٝبرة العقبة قبل طلوع الفجر

 الشافعي/ أٞبد
 )دل يذكره ابن رشد( ‡ فعل بعض أمهات ا٤بؤمنْب ظاىر تعارض األثر مع سبب اطتالؼ

 األدلة

ألحد ابلرمي قبل الفجر، كقد قاؿ: )خذكا عِب  )دل( يرخص  *
 ]ـ[.( مناسككم

، أغيلمة من بِب عبد : )قدمنا رسوؿ هللا ƒابن عباس حديث  *
 ِبَّ يٍ بػى أفخاذان كيقوؿ: أي  فجعل يلطحي  ،رات لناٞبيي على  ا٤بطلب من ٝبع بليل

خاؿ إكال ) :ƒابن عباس قاؿ  (،ال ترموا ا١بمرة، حٌب تطلع الشمس
 ]عب/ حم/ د/ ف/ جو/ ىق[. (يعقل يرمي حٌب تطلع الشمس اأحدن 

ـ سلمة يـو النحر فرمت ا١بمرة أب قالت: )أرسل رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  *
]د/ ( قبل الفجر، كمضت فأفاضت، ككاف ذلك اليـو الذم يكوف عندىا رسوؿ هللا 

 ش/ طح/ كم/ ىق/ كصححو ا٢باكم كالغمارم[.
)أهنا رمت ا١بمرة بليل كقالت: إان كنا نصنع ىذا على عهد رسوؿ هللا  ~أثر أ٠باء  *
 ) ،]كركاية: )فارٙبلت حٌب رمت ا١بمرة، ٍب رجعت فصلت الصبح ُب ]د/ ف/ ىق

 ـ[.]خ/ ن( أذف للظع ، كقالت: إٌف رسوؿ هللا منز٥با

 ‡ من ا٣ببلؼ، لؤلحاديث الصحيحة الدالة على ذلك من فعل أمهات ا٤بؤمنْب ا(، كاألكذل الرمي بعد الفجر خركجن برمي ٝبرة العقبة قبل طلوع الفجر )ال أبسالقوؿ الثاين: الراجح

 من رمى قبل الفجر صٌح رميو من رمى قبل الفجر أعاد الرمي بعد الفجر ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
٨بتصر ا٤بزين ، ك (ُٓ/ْالبياف كالتحصيل )، ك (ْٕٓ/ُالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )، ك (ِٖٓ/ْالبناية شرح ا٥بداية )، ك (ُّ/ِ) (، كتبيْب ا٢بقائقٔٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِْ/ٓكا٥بداية شرح أحاديث البداية ) ،(ِْٓ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ِّٖ/ّ) ، كا٤بغِب(ٕٖاإلقناع للماكردم )ص: ، ك (ُٓٔ/ٖ)
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  حكم من أخ ر رمي رترة العقبة حىت غابت الشمس (76مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
خبلفا -العقبة ىو من لدف طلوع الشمس إذل كقت الزكاؿ، كأنَّو إٍف رماىا قبل غركب الشمس من يـو النحر أجزأ عنو كال شيء عليو أٝبع العلماء أفَّ الوقت ا٤بستحب لرمي ٝبرة 

 ربعة أقواؿكاختلفوا ُب حكم من أخر رمي ٝبرة العقبة يـو النحر حٌب غابت الشمس، كا٣ببلؼ على أ -إذا أخرىا إذل ما بعد الزكاؿ ا٤بالك الذم استحب أٍف يريق دمن 

 األقواؿ ونسبتها
من أخر رمي ا١بمرة العقبة إذل 

 بعد الغركب عليو دـ 
 مالك

 ، كإٍف أخرىا إذل الغد عليو دـال شيء على من رمى ليبلن 
 أبو حنيفة 

ال شيء على من أخر الرمي 
 إذل الليل أك الغد 
 الشافعي/ الصاحباف

من دل يـر حٌب غربت الشمس، دل 
 الزكاؿيـر إال من الغد بعد 

 أٞبد
 مع الرخص ابلتقدًن كالتأخّب ُب أفعاؿ ا٢بج )دل يذكره ابن رشد( ظاىر معارضة فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

ألفَّ الرمي قبل الغركب ىو  *
، كمن ا٤بتفق عليو من فعلو 

خالف سنة من سنن ا٢بج 
 فعليو دـ. 

رخص لرعاة اإلبل أف  : )أفَّ رسوؿ هللا ƒابن عمر حديث  *
]ش/ ىق/ بز/ ( (، كركاية: )الراعي يرمي ابلليل كيرمي ابلنهاريرموا ابلليل

 قط/ كحسنة ا٢باكم كالطحاكم[.
ييسأؿ يـو النحر ٗبُب،  قاؿ: )كاف النيب  ƒابن عباس حديث  *

  ]خ/ ـ[.: رميت بعد ما أمسيت، فقاؿ: افعل كال حرج( فقاؿ رجل

أدلة القوؿ الثاين عن ابن  *
 .عمر كابن عباس 

   ما داـ أنَّو جاز التأخّب إذل
 الليل فيجوز إذل الغد.

   ابن عمر أثرƒ  قاؿ: )من
فاتو الرمي حٌب تغيب الشمس، فبل 

( يـر حٌب تزكؿ الشمس من الغد
 ]ىق[.

 للسنة امن أخَّر الرمي إذل الليل كإذل الغد(، كاألكذل عدـ التأخّب اتباعن القوؿ الثالث: )ال شيء على  الراجح

 ذترة اطتالؼ
من أخَّر رمي ٝبرة العقبة إذل ما 
 بعد الغركب فقد خالف السنة

 من أخَّر رمي ٝبرة العقبة إذل الغد فقد خالف السنة 
من أخَّر رمي ٝبرة العقبة إذل 
بعد الغركب أك إذل الغد فقد 

 أخذ ابلرخصة 

من رمى بعد ا٤بغرب أك من الليل 
أعاد الرمي بعد زكاؿ مشس يـو 

 ا٢بادم عشر قبل رمي ذلك اليـو 

 مراجع اظتسألة
، (ّٖ/ْ) ، كاإلنصاؼ(ُٓٔ/٨ٖبتصر ا٤بزين )، ك (ِّٓ/ِ) ، كاألـ(ُٓ/ْالبياف كالتحصيل )، ك (ّْْ/ُا٤بدكنة )، ك (ُْٕ/ُ) ، كا٥بداية(ُّٕ/ِ) (، كبدائع الصنائعٔٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْْ/ٓ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )(ََٓ/ِ) ككشاؼ القناع
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 حكم من حلق قبل أف يرمي يـو النحر (77مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
؛ من رمي ٝبرة العقبة، ٍب النحر، ٍب حٍلق الرأس، ٍب طواؼ اإلفاضة، كاختلفوا فيمن قدـ كأخر ُب ىذه أٝبع العلماء على أفَّ السنة يـو النحر، ما فعلو 

 األفعاؿ كمن ذلك من قدـ ا٢بلق على الرمي، فماذا عليو، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 من حلق قبل الرمي عليو فدية 

 أبو حنيفة )كزاد على القارف دماف(/ مالك
 من حلق قبل الرمي ال شيء عليو
 الشافعي/ أٞبد/ داكد/ أبو ثور

 مع الرخصة ُب أفعاؿ ا٢بج يـو النحر ابلتقدًن كالتأخّب )دل يذكره ابن رشد(  ظاىر معارضة فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

ابلفدية،  حكم على كعب بن عجرة  ألفَّ النيب  *
قاؿ: نعم، قاؿ: فاحلق،  : )أيؤذيك ىواـ رأسك؟،فقاؿ لو 

كصم ثبلثة أايـ، أك أطعم ستة مساكْب، أك انسك نسيكة( 
حكم على من حلق قبل ٧بلو من  فإذا كاف النيب  ]خ/ ـ[،

 ابب الضركرة ابلفدية فكيف اب٢بلق ببل ضركرة. 

ُب حجة الوداع ٗبُب للناس  قاؿ: )كقف رسوؿ هللا  ƒعبد هللا بن عمر حديث  *
، فجاء رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا، دل أشعر فحلقت قبل أٍف أ٫بر، ففاؿ: اذبح كال يسألونو

حرج، ٍب جاء رجل آخر فقاؿ: اي رسوؿ هللا دل أشعر فنحرت قبل أٍف أرمي، فقاؿ: اـر كال 
  ]خ/ ـ[.عن شيء قٌدـ كال أٌخر إال قاؿ: افعل كال حرج(  حرج. فما سيئل رسوؿ هللا 

 الراجح
عن حديث   -رٞبو هللا-نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كال اجتهاد مع النٌص، قاؿ ابن رشد  ƒابن عمر )ال فدية على من حلق قبل الرمي(، كحديث القوؿ الثاين: 

 : )ا٢بديث دل ييذكر فيو حلق الرأس قبل رمي ا١بمار(كعب بن عجرة 
 الرمي فقد أخذ ابلرخصة كال فدية عليو من حلق رأسو قبل من حلق رأسو قبل الرمي فقد خالف السنة كعليو دـ ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
 ، كاجملموع(َّٖ/ٕ) ، كفتح العزيز(ُٕٖ/ْ) ، كالتاج كاإلكليل(ّّْ/ُا٤بدكنة )، ك (ّْٖملتقى األٕبر )ص: ، ك (ُْ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٖٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٓٗ/ّ) كا٤بغِب، (ِّْركاية ابنو عبد هللا )ص: بمسائل اإلماـ أٞبد ، ك (َِٕ/ٖ)
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  حكم من حلق قبل أف ينحر (78مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ىو رمي ٝبرة العقبة، ٍب حٍلق الرأس، ٍب طواؼ اإلفاضة، كأٝبعوا على أفَّ من ٫بر قبل أٍف يرمي فبل  أٝبع العلماء على أفَّ السنة يـو النحر على ما فعلو 

، كاختلفوا فيمن حلق قبل أٍف ]ىق/ ش[( اأك أٌخر فليهرؽ دمن  االذم يقوؿ: )من قدَّـ من حجو شيئن  ƒبن عباس ال اشيء عليو، ألنَّو منصوص عليو، خبلفن 
 على القولْب ينحر ماذا عليو؟، كا٣ببلؼ

 األقواؿ ونسبتها
 من حلق قبل أٍف يذبح فبل شيء عليو 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 فعليو دماف من حلق قبل أف ينحر فعليو دـ كإف كاف قارانن 

 أبو حنيفة/ زفر )كعلى القارف ثبلث دماء( 
 مع الرخصة ُب أفعاؿ ا٢بج يـو النحر ابلتقدًن كالتأخّب )دل يذكره ابن رشد( ظاىر معارضة فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

ُب حجة الوداع  قاؿ: )كقف رسوؿ هللا  ƒعبد هللا بن عمر حديث  *
بشيء للناس يسألونو، فجاء رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا، دل أشعر فحلقت 
قبل أٍف أ٫بر، ففاؿ: اذبح كال حرج، ٍب جاء رجل آخر فقاؿ: اي رسوؿ هللا 

 دل أشعر فنحرت قبل أٍف أرمي، فقاؿ: اـر كال حرج. فما سيئل رسوؿ هللا 
 ]خ/ ـ[.( عن شيء قٌدـ كال أٌخر إال قاؿ: افعل كال حرج

  من سنة النيب  ى أنوألفَّ النحر قبل ا٢بلق ىو ا٤بتفق عل  يـو النحر، كقد
 كمن خالف السنة ُب ا٢بج فعليو دـ. ]ـ[،( قاؿ: )خذكا عِب مناسككم

 .ألنَّو دل يوجد التحٌلل، فلزمو الدـ كما لو حلق قبل يـو النحر 

 نٌص ُب رفع ا٢برج ƒعبد هللا بن عمر القوؿ األكؿ: )ال شيء على من حلق قبل أف يذبح(، كحديث  الراجح

 من حلق رأسو قبل أٍف يذبح فقد خالف السنة كعليو الفدية من حلق رأسو قبل أٍف يذبح يـو النحر فقد أخذ ابلرخصة كال حرج عليو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
 ، كا٤بغِب(ِّْ/ْ) ، كالبياف(ِِٓ/ٕ) ، كاألـ(ّْٕ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ّْْ/ُا٤بدكنة )، ك (ُْٔ/ُ) كا٥بداية ،(ِْ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٖٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٔ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ّٓٗ/ّ)
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 حكم من قد ـ طواؼ اإلفاضة على الرمي واضتلق (79مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

، كأٝبعوا أفَّ من ٫بر قبل أٍف يرمي فبل شيئ عليو، إال ما ريكم س، ٍب طواؼ اإلفاضةرمي ٝبرة العقبة، ٍب النحر، ٍب حٍلق الرأ :ىو أٝبع العلماء على أفَّ من السنة يـو النحر على ما فعلو 
ما حكم فعلو؟، كا٣ببلؼ على طواؼ اإلفاضة على الرمي كا٢بلق، فيمن قٌدـ  ، كاختلفواأنو كاف يقوؿ: من قدَّـ ُب حجو شيئان أك أخَّر فليهرؽ دمان )كُب ثبوتو عنو نظر( عن ابن عباس 

 ثبلثة أقواؿ

 ونسبتهااألقواؿ 
من قدَّـ اإلفاضة على الرمي كا٢بلق 

 يلزمو إعادة الطواؼ 
 مالك

 من قدَّـ طواؼ اإلفاضة على الرمي كا٢بلق ٍب حلق فبل إعادة عليو
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

من قدَّـ طواؼ اإلفاضة على الرمي 
 اكا٢بلق ٍب جامع أىلو أىرؽ دمن 

 األكزاعي
 مع الرخصة ُب أفعاؿ ا٢بج يـو النحر ابلتقدًن كالتأخّب )دل يذكره ابن رشد( ظاىر معارضة فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

   ألفَّ الرمي كا٢بلق قبل طواؼ
 اإلفاضة ىو ا٤بتفق عليو من سننو 

: )خذكا عِب يـو النحر، كقد قاؿ 
 ]ـ[.( مناسككم

، فجاء رجل ُب حجة الوداع ٗبُب للناس يسألونو : )كقف رسوؿ هللا حديث عبد هللا بن عمر قاؿ  *
فقاؿ: اي رسوؿ هللا، دل أشعر فحلقت قبل أٍف أ٫بر، فقاؿ: اذبح كال حرج، ٍب جاء رجل آخر فقاؿ: اي رسوؿ 

عن شيء قٌدـ كال أٌخر إال  هللا دل أشعر فنحرت قبل أٍف أرمي، فقاؿ: اـر كال حرج. فما سيئل رسوؿ هللا 
  ]خ/ ـ[.قاؿ: افعل كال حرج( 

   بن عمر عبد هللا حديثركاية ُب ƒ  قاؿ: )٠بعت رسوؿ هللا  كأاته رجل يـو النحر، كىو كاقف عند
( ا١بمرة  قاؿ األرنؤكط: إسناده صحيح[. ]حم/ قط/ طأ/ تو/ قط/، فقاؿ: إين أفضت قبل أٍف أرمي، فقاؿ: اـر

  ابن عباس  أثرƒ  قاؿ: )من
من نسكو فليهرؽ  انسي أك ترؾ شيئن 

 ترؾكىذا  ]طأ/ ىق/ سنن/ تو[،( ادمن 
 ا٢بلق كىو نسك.

 الصرٰبة على ذلك ƒابن عمر كطوافو صحيح(، لداللة حديث  من قدَّـ طواؼ اإلفاضة على الرمي كا٢بلق،القوؿ الثاين: )ال إعادة  الراجح

 ذترة اطتالؼ
اإلفاضة ٤بن قٌدمو ال يصح طواؼ 

على الرمي كا٢بلق، كال يتحلل من 
 نسكو

يصح طواؼ اإلفاضة ٤بن قٌدـ على الرمي كا٢بلق كيتحلل من نسكو بعد الرمي عند )الشافعي كأٞبد(/ 
 فدماف )كمقتضى قوؿ ا٢بنفية(: يصح كعليو دـ كإٍف كاف قارانن 

من طاؼ طواؼ اإلفاضة ٍب جامع 
أىلو صح طوافو كحجو كذبح شاة 

 لَبكو نسك للحج

 مراجع اظتسألة
 ، كا٤بغِب(ُِٗ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ُٓٔ/٨ٖبتصر ا٤بزين )، ك (ّّٕ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُُّ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(َْٕ/ِ) ، كالدر ا٤بختار(ِٔ/ّ) (، كالبحر الرائقٗٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُّٗ/ُ)اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل ، ك (ّٔٗ/ّ)
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 حكم الرمي قبل الزواؿ أايـ التشريق (84مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
أنَّو يعيد الرمي إذا دل تقع ا٢بصاة ُب العقبة، كأنو يرمي ُب كل يـو من أايـ التشريق ثبلث ( حصاة؛ منها ُب يـو النحر ٝبرة العقبة بسبع، كأٝبعوا على َٕاتفقوا أفَّ ٝبلة ما يرمي ا٢باج )

كأٝبعوا على أفَّ  ،[َِّ]البقرة: (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) : ُب الثالث، لقولو تعاذلنها بسبع، كأنو ٯبوز أٍف يرمي ُب يومْب كينفر ٝبار إبحدل كعشرين حصاة، كل ٝبرة م
 من سنة رمي ا١بمار الثبلث ُب أايـ التشريق أٍف يكوف بعد الزكاؿ، كاختلفوا فيمن رمي ا١بمار قبل الزكاؿ، كا٣ببلؼ على قولْب

 ال يصح رمي ا١بمار أايـ التشريق قبل الزكاؿ األقواؿ ونسبتها
 ٝبهور العلماء 

 الشمس إذل غركهبارمي ا١بمار أايـ التشريق من طلوع 
 الباقر/ أبوحنيفة )يـو النفر األكؿ للمتعجل( أبو جعفر دمحم بن عليٌ 

 ىل الرخصة ُب التقدًن كالتأخّب ُب أفعاؿ ا٢بج يشملها التقدًن ُب فعل بعض ا٤بناسك؟ ) دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  دل يـر النيب  ا١بمار أايـ التشريق إال بعد الزكاؿ، ٢بديث جابر
  قاؿ: )رمى رسوؿ هللا  ا١بمرة يـو النحر ضحى، كأما بعد فإذا

 ]ـ[.( ( كقد قاؿ: )خذكا عِب مناسككمزالت الشمس
  ألفَّ األصل ُب أفعاؿ ا٤بناسك التوقيت، فبل يصح الوقوؼ بعرفة

 كمزدلفة قبل كقتو، فكذا الرمي.

  عبد هللا بن عمر حديثƒ  قاؿ: )كقف رسوؿ هللا فجاء ُب حجة الوداع ٗبُب للناس يسألونو ،
رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا، دل أشعر فحلقت قبل أٍف أ٫بر، فقاؿ: اذبح كال حرج، ٍب جاء رجل آخر فقاؿ: 

عن شيء قٌدـ  اي رسوؿ هللا دل أشعر فنحرت قبل أٍف أرمي، فقاؿ: اـر كال حرج. فما سيئل رسوؿ هللا 
التقدًن كالتأخّب ُب أفعاؿ ا٢بج، فيجوز داـ أنو ٯبوز فما  [،]خ/ ـكال أٌخر إال قاؿ: افعل كال حرج( 

  التقدًن ُب زمن الرمي.
 ا٤بناسك عن كقتها، فهذا ابب آخر القوؿ األكؿ: )ال يصح الرمي قبل الزكاؿ أايـ التشريق(، كالرخصة ُب تقدًن كأتخّب األعماؿ يـو النحر ال يتضمن الرخصة ُب تقدًن أعماؿ الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
 شريق أعاد الرمي بعد الزكاؿ كإالقبل الزكاؿ أايـ التمن رمى ا١بمار 

 فعليو فدية ترؾ الواجب
من رمى ا١بمار بعد الفجر أك قبل الزكاؿ صح رميو كأدل الواجب، كجاز لو ا٣بركج لطواؼ الوداع 

 يـو الثاين عشر أك الثالث عشر

 مراجع اظتسألػػة
 ، كاجملموع(ُْٗ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ّٕٔ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ّْٔ/ُا٤بدكنة )، ك (ُّٕ/ِ) كبدائع الصنائع، (ٖٔ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك َٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٓ/ْ) ، كاإلنصاؼ(ّٗٗ/ّ) ، كا٤بغِب(ِِٖ/ٖ)
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 حكم من ترؾ رمي بعض اصتمار أايـ التشريق (84مسػػألػػة )

لعبد ا٤بلك )مالكٌي(، كأٝبعوا على أفَّ من دل يـر ا١بمار أايـ التشريق حٌب تغيب  امن أركاف ا٢بج خبلفن )ليست( ٝبعوا على أفَّ من سنة رمي ا١بمار الثبلثة ُب أايـ التشريق أٍف يكوف بعد الزكاؿ، كذىب ا١بمهور أفَّ رمي ٝبرة العقبة أ حترير ػتل اطتالؼ
 غرل أك الوسطى أك الكربل(، كا٣ببلؼ على ٟبسة أقواؿالشمس من آخرىا أنَّو ال يرميها بعد ذلك، كاختلفوا فيمن ترؾ رمي بعض ا١بمار، سواء ترؾ رمي بعض ا٢بصاة أك ترؾ رمي كامل ا١بمرة )الص

 
 األقواؿ ونسبتها

من ترؾ رمي األحجار كلها أك بعضها أك كاحد منها فعليو 
 دـ

 مالك

عليو لكل ٝبرة  اإٍف ترؾ ٝبرة فصاعدن 
إطعاـ مسكْب، كإٍف ترؾ رمي ا١بميع 

 فعليو دـ إال ٝبرة العقبة
 أبو حنيفة

إٍف ترؾ حصاة عليو مٌد من طعاـ 
 كُب حصاتْب مداف، كُب ثبلث دـ 

م )لكن قاؿ الثور الشافعي/ أٞبد/ 
 ُب الرابعة دـ( 

إف ترؾ رمي حصاة كاحدة 
 فبل شيء عليو

 بعض التابعْب كمجاىد

ال شيء ُب ترؾ 
 رمي بعض ا١بمار 

 أىل الظاىر

 االختبلؼ ُب صحة األثر ُب الَبخيص بَبؾ رمي حصاة، كىل ترؾ ا١بزء كَبؾ الكل )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ألفَّ النيب  رمى بسبع حصيات ٢بديث عائشة~ 
إذا زالت الشمس، كل ٝبرة  قالت: )رمى رسوؿ هللا 

 كاألصل ُب فعلو  كم/ من[، د/ ]حم/بسبع حصيات( 
التشريع، كمن تركو فقد ترؾ النسك كمن ترؾ النسك فعليو 

 دـ.
  ألفَّ من ترؾ رمي حصاة كاحدة، دل يصح منو رمي

من ترؾ حصاة كمن  الثانية حٌب يكمل األكذل، كابلتارل
  ترؾ الكل، كقد أٝبعوا أفَّ من ترؾ الكل فعليو دـ.

  ألفَّ من رمى ٔبزء كمن ترؾ رمي
بكل، فما داـ أنو على من ترؾ 
ا٢بصاة كالثنتْب، فكذا ما زاد عنها، 

 لعدـ الدليل على التحديد.

  ألفَّ من ترؾ رمي ثبلث
 احصيات )أك أربع( ال ييعٌد رامين 

ر، كمن ترؾ للجمرة لَبكو األكث
 نسكا فعليو دـ

قاؿ:  حديث سعد  *
ُب  )خرجنا مع رسوؿ هللا 
: رميت حجتو، فبعضنا يقوؿ

بسبع، كبعضنا يقوؿ: رميت 
بست، فلم يعب بعضنا على 

]حم/ ف/ ىق/ كىو بعض( 
 منقطع اإلسناد كال يثبت[.

  َّاألصل عدـ ألف
كجوب الفدية إال 
بدليل، كال دليل 
على كجوب الفدية 
على من ترؾ بعض 

 الرمي

 فإفَّ ترؾ رمي ٝبرة كاملة فعليو دـ، كيكوف ُب ىذا ٝبع بْب األقواؿ، كإعماؿ ٢بديث سعد  ،كأما من ترؾ حصاتْب فأكثر فاالحتياط لو اإلطعاـيرخص ُب ترؾ رمي ا٢بصاة،  الراجػػح
 

 اطتالؼذترة 
من نسي رمي حصاة فصاعدا ٍب دل يتدارؾ ما نسيو فعليو 

 دـ
من رمى األكذل ٕبصاة كالثانية كالثالثة 
مثلها عليو بكل حصاة إطعاـ مسكْب 

 موضع رميو إال ٝبرة العقبة

من نسي رمي أقل من ثبلث 
حصيات فبل دـ عليو كعلى كل 

 حصاة مد من طعاـ

من نسي رمي حصاة 
 كاحدة فرميو صحيح كال

 فدية عليو

من نسي رمي ٝبرة 
كاملة فرميو صحيح 

 كال فدية عليو

، (ِٕٕ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ّْْ/ُا٤بدكنة )، ك (ُّٔ/ُاالختيار لتعليل ا٤بختار )، ك (ُّٗ/ِ) (، كبدائع الصنائعُٖٖ/ٕ( احمللى )َّْ/ٓا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية ) (َٔٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (َُٓ/ِ) ، ككشاؼ القناع(َٗٓ/ُ) ، كشرح منتهى اإلرادات(َِْ/ُ) ، كا٤بهذب(َِّ/ْا٢باكم الكبّب )ك 
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 رلشي األٍىس اىالحقح )أحناً األفعاه(
ّ
 اجلْظ اىثاىث: األشُاء اىرٍ جتشٌ يف عثادج احلج

 : اىقىه يف اإلحصاس أوال  
ا يف اىقىه يف )اإلحصاس( -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 

 
ا أو إمجاع

 
فاق
ّ
 اذ

من أٝبعوا على إٯباب القضاء على احملصر ٗبرض أك ما أشبهو، كمن فاتو ا٢بج ٖبطأ من العدد ُب األايـ، أك ٖبفاء ا٥ببلؿ عليو، أك غّب ذلك  -4
 األعذار.

 أٝبعوا على أف احملصر بعدك ليس من شرط إحبللو الطواؼ ابلبيت. -2
 ا٢براـ كغّبه إبٝباع.احملصر يستوم فيو حاضر ا٤بسجد  -3
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 )ادلغائو ادلخريف فُها(

الرقم 
 عنواف اظتسألة التسلسلي

 مب ُيصل اإلحصار ُب اضتج ُب قولو: )فإف أحصرًب(؟ 82
 ىل جيب اعتدي على احملصر ابلعدو 83
 ؟من حصر ابلعدوأين يذبح اعتدي  84
 احملصر ابلعدو ىل جيب عليو إعادة النسك؟ 85
 احملصر ابلعدو ىل جيب عليو اضتلق أو التقصَت؟ 86
 احملصر عن اضتج  ابظترض ىل جيوز لو أف يتحلل؟ 87
 ىل جيب اعتدي على احملصر ابظترض؟ 88
 حكم من فاتو اضتج بسبب اإلحصار بغَت العدو واظترض 89
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 مب ُيصل اإلحصار ُب اضتج )فإف  أحصرًب(؟ (82مسػػألػػة )
 ، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)اتفقوا على أف احملصر ُب ا٢بج كالعمرة ال يلزمو إٛباـ النسك، كاختلفوا ُب ا٤براد ابإلحصار ُب قولو تعاذل:  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ا٤براد ابإلحصار احملصر ا٤بمنوع ابلعدك

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
ا٤براد ابإلحصار احملصر اب٤برض 

 ابلعدك )كبلٮبا(كاحملصر 
 أبو حنيفة

احملصر ىو ا٤بمنوع من ا٢بج أبم نوع؛ مرض 
 أك عدٌك أك خطأ ُب عٌد األايـ أك غّبه
 ٦باىد/ النخعي/ عطاء/ بعض الصحابة 

 [ُٔٗ]البقرة: ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) االختبلؼ ُب أتكيل اآلية: سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )  قولو تعاذل: *

 فلو كاف احملصر ىو احملصر اب٤برض ٤با كاف لذكر ا٤برض بعد ذلك فائدة.  ، (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ېئ
ظاىرة، حيث ذكرت اآلية حكم ، ىذه حجة ( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) قولو تعاذل:  *

 ا٣بوؼ ٍب أردفت ٕبكم األمن.
، كفعل الشيء الواحد أيٌب ٤بعنيْب، إما )فعل( كىذا إذا أكقع بغّب افعل )أحصر( معناه )أفعل( أبدن  *

فعل من األفعاؿ، أك )أفعل( إذا عرضو لوقوع ذلك الفعل بو، كلذا )أحصر( يطلق على العدك؛ ألنَّو 
 ا٤برض فهو فاعل اإلحصار.عرضو لئلحصار، كأما 

ال يطلق األمن إال ُب ارتفاع ا٣بوؼ من العدك، كإٍف قيل إنو ا٤برض، فهو استعارة، كال يصار ٥با إال  *
 ألمر يوجب ا٣بركج عن ا٢بقيقة.

  ألفَّ اآلية نزلت ُب صلح ا٢بديبية، عندما أيحصر النيب .من قريش  

ألنَّػػػو ال يقػػػاؿ: عنػػػد أىػػػل اللغػػػة  *
دك، كإ٭بػػػػا يقػػػػاؿ: )أحصػػػػر( ُب العػػػػ

)أحصػػػػػػػػػػره( )حصػػػػػػػػػػره( العػػػػػػػػػػدك، ك
 ا٤برض.

 (ېئ ېئ )قولو تعاذل:  *

أم: أمنتم من ا٤برض؛ ألفَّ ا٤برض 
صنفْب؛ صنف ٧بصر، على 

 كصنف غّب ٧بصر.

  ألفَّ اإلحصار عند بعض أىل اللغة يطلق
على العدك، كعن بعضهم على ا٤برض، 

حصار ىو ا٤بنع من الوجو الذم فيكوف اإل
  تقصده ابلعوائق ٝبلة.

  حديث ا٢بجاج بن عمر األنصارم 
يقوؿ: من كيسر  قاؿ: )٠بعت رسوؿ هللا 

]حم/ ( ج فقد حٌل، كعليو حجة أخرلأك عر 
د/ دا/ ت/ ف/ جو/ حم/ ىق/ كصححو ا٢باكم 

 كاأللباين كحسنو الَبمذم[.

اب اإلحصار متجددة، فمن خالف النظاـ كذىب إذل ب، فإفَّ أسالقوؿ الثالث: )اإلحصار يكوف ابلعدك كاب٤برض كغّبه(، أما حصره ابلعدك على ظاىر اآلية فبعيد، ٢بديث ا٢بجاج  الراجػػح
 كًب إرجاعو من قبل مراكز التفتيش، فهو ٧بصر  -مثبلن -ا٢بج ببل تصريح 

من أحـر ٕبج فحصره العدك أك  من أحـر ٕبج فحصره العدك حل مكانو كمن أحـر اب٢بج ٍب مرض بقي على إحرامو ٍب جعلها عمرة ذترة اطتالؼ
 مرض حل مكانو

من أحـر ٕبج فأخطأ ُب عد األايـ كإذا ما 
 ظنو يـو عرفة ىو يـو العيد حل مكانو

 ، كاألـ(ِّٗ/ِمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )، ك (ّٖٖ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُٕٓ/ُ) ، كا٥بداية(َُٕ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ُّٕ/ِ(، كتفسّب القرطيب )ِٔٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ِْٓ/ّا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )، ك (ِّٔ/ّ) ، كا٤بغِب(ّٕٓ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ُّٕ/ِ)
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 ىل جيب اعتدي على احملصر ابلعدو؟ (83مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
للنوكم كا٢بسن بن صاحل  اخبلفن -ٰبل من حجو أك عمرتو حيث أيحصر ٝبهور العلماء أفَّ احملصر ُب ا٢بج على ضربْب؛ ٧بصر ٗبرض، ك٧بصر ابلعدك، كاتفق ا١بمهور أفَّ احملصر ابلعدك 

 ، كاختلفوا ىل ٯبب ا٥بدم على احملصر؟ كمكاف ذبح ا٥بدم إٍف كجب عليو أك كاف معو ىدم، كا٣ببلؼ على قولْب-اللذٍين قاال: ال يتحلل للحج إال يـو النحر

 األقواؿ ونسبتها
كإٍف كاف معو ىدم ال ٯبب ا٥بدم على احملصر ابلعدك، 

 لٌ ذٕبو حيث ح
 مالك

 ا٥بدم على احملصر ابلعدكٯبب 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

 )دل يذكره ابن رشد( من ىدمو عندما أحصر لكوف ا٥بدم معو ابتداءن، أك ىو لوجوب النحر حٌب يتحٌلل؟اب٢بديبية  ىل ٫بره  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

األصل أٌف )ال( ىدم على احملصر، إال أٍف يقـو * 
ُب ا٢بديبية ىو  الدليل عليو كال دليل، كما ٫بره 

 ا٥بدم الذم سيق ابتداءن.

اآلية كردت ُب احملصر،  ،[ُٔٗ]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قولو تعاذل:  *
 كا٥بدم فيها نٌص.

، فنحر ىديو كحلق فحاؿ كفار قريش بينو كبْب البيت، اخرج معتمرن  : )أفَّ رسوؿ هللا ƒابن عمر حديث  *
ا٫بركا ٍب فألصحابو: )قوموا  كركاية: قاؿ النيب ]خ/ ـ[،  رأسو اب٢بديبية، كقاضاىم على أٍف يعتمر العاـ ا٤بقبل

 كىذا أمر ابلنحر كا٢ببلقة، كاألصل فيو الوجوب ]خ[، ( احلقوا

بْب الذبح كبْب إرجاع ا٥بدم، لكن  إذل ا٤بدينة أك خّب أصحابو  ذلك، كلو كاف غّب كاجب لرجع بو  كأصحابو  القوؿ الثاين: )ٯبب ا٥بدم على احملصر(؛ لفعلو  الراجػػح
 بعد اإلحصار دؿ على كجوب ذلك ذٕبو 

 ذترة اطتالؼ
من جاء للحج كدل يسق ا٥بدم فحصر ابلعدك ٙبٌلل 

 ٕبلق أك تقصّب شعره
 فقط من جاء للحج كدل يسق ا٥بدم فحصر ابلعدك ٙبٌلل اب٢ببلقة كا٥بدم، كعند )أيب حنيفة( اب٥بدم

 مراجع اظتسألػػة
، (ُّٕ/ِ) ، كاألـ(ّّٗ/ِمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )، ك (ّٖٖ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُٕٓ/ُ) ، كا٥بداية(َُٔ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ْٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّّٖ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ِّٔ/ّ) ، كا٤بغِب(َْٗ/ْ) كالبياف
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 أين يذبح اعتدي من حصر ابلعدو؟ (84مسػػألػػة )
 ٤بالك، كاختلفوا أين يذٕبو؟، كا٣ببلؼ على قولْب اإذل كجوب ا٥بدم على احملصر ابلعدك، خبلفن  -أبو حنيفة كالشافعي كأٞبد-ذىب األئمة الثبلثة  حترير ػتل اطتالؼ

 احملصر ابلعدك يذبح ىديو ُب ا٢بـر األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة 

 احملصر ابلعدك يذبح ىديو حيث حلَّ 
 الشافعي/ أٞبد 

 ىديو عاـ ا٢بديبية اختبلفهم ُب موضع ٫بر رسوؿ هللا  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

، ٢بديث انحية  ألفَّ النيب  * ٫بر ىديو ُب ا٢بـر
حْب صٌد ا٥بدٌم  : )أنَّو أتى النيب األسلمي 

٫بره، قاؿ: اي رسوؿ هللا: ابعث معي بو فأان أفقاؿ: 
إليو، فانطلق بو حٌب ٫بره ُب  فدفعو رسوؿ هللا 

 ،)  ]ف/ قاؿ القرطيب: ال يصح[.ا٢بـر

 (ڃ ڃ چ چ چ) : عمـو قولو تعاذل *

 .[ّّ]ا٢بج:

، فنحر ، فحاؿ كفار قريش بينو كبْب البيتاخرج معتمرن  : )أفَّ رسوؿ هللا ƒابن عمر حديث  *
قاؿ  كركاية: )أفَّ النيب  ]خ/ ـ[،ىديو كحلق رأسو اب٢بديبية كقاضاىم بو على أف يعتمر العاـ ا٤بقبل 

[.ألصحابو: قوموا فا٫بركا، ٍب احلقوا(   ]خو

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ) قولو تعاذل:  *

 إذل أٍف يصل إذل البيت العتيق. ا، أم ٧بصورن [ِٓ]الفتح:

 ألفَّ ا٥بدم اتبع للمهدم، كا٤بهدم حل ٗبوضعو 

ا٤بخاطب بو اآلمن الذم ٲبكنو الوصوؿ إذل البيت،  (ڃ ڃ چ چ چ)عاـ ا٢بديبية، أما اآلية:  القوؿ الثاين: )يذبح احملصر حيث حل(؛ لفعلو  الراجػػح
 صيدَّ عن البيت كىو يقدر أٍف يدخل ا٢بـر فلم يفعل أما احملصر ابلعدك فخارج عنو، كألفَّ النيب 

 ذترة اطتالؼ
يرسل هبديو إذل  خارج ا٢بـر لزمو أفٍ  من أحصر ابلعدك

 ا٢بـر حٌب ينحر ىناؾ 
 يلزمو إرساؿ ىديو إذل ا٢بـر كإ٭با يذٕبو ُب ٧بل إحصاره  (دل) مكةمن أحصر ابلعدك خارج 

 مراجع اظتسألػػة
، كالكاُب (ِِٕ/ُاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )، ك (ّٕٓ/ِالوردية )الغرر البهية ُب شرح البهجة ، ك (ُٕٓ/ُ) ، كا٥بداية(َُٔ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ْٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (،ّٕٗ/ِ، كتفسّب القرطيب )(ّْٖ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ّٓٓ/ُ) البن قدامة
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 احملصر ابلعدو ىل جيب عليو إعادة النسك؟  (85مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
اختلفوا ىل ٯبب عليو قضاء النسك الذم أيحصر فيو؟ ٝبهور العلماء على أفَّ احملصر ُب ا٢بج على ضربْب؛ ٧بصر ٗبرض ك٧بصر ابلعدك، كاتفق ا١بمهور على أٌف احملصر ابلعدك، ٰبل حيث أحصر، ك 

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ 

 ونسبتهااألقواؿ 
 إعادة على احملصر (ال)

 مالك
 ا٘بب اإلعادة على احملصر مطلقن 

 أبو حنيفة
 

إف كاف أيحصر ُب نسك كاجب لزمو القضاء كإال 
 فبل

 الشافعي/ أٞبد
 كذلك ألفَّ ٝبهور العلماء على أفَّ القضاء ٯبب أبمر اثف غّب أمر األداء ،العمرة الٍب حيصر عنها أك دل يقض؟/ كىل يثبت القضاء ابلقياس أـ ال؟ ىل قضى رسوؿ هللا  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

أٌف رسوؿ ): ƒابن عمر حديث  *
فحاؿ كفار قريش بينو  اخرج معتمرن  هللا 

كحلق رأسو  كبْب البيت، فنحر ىديو
اب٢بديبية، كقاضاىم على أٍف نعتمر العاـ 

 كدل ييعلم أفَّ رسوؿ هللا ]خ/ ـ[، ا٤بقبل( 
كال ٩بن كاف  من أصحابو  اأمر أحدن 

 كال أٍف يعود لشيء.  امعو أٍف يقضي شيئن 

(، كركاية: )٤با حبس : )كقاضاىم على أف يعتمر العاـ ا٤بقبلƒابن عمر حديث  *
، ٍب رجعوا حٌب كفار قريش رسولو ُب عمرتو عن البيت، ٫بر ىديو كحلق ىو كأصحابو

القضاء لتلك العمرة؛ لذا كىذه عمرة ]طح/ ك٫بوه عند البخارم[، اعتمر العاـ ا٤بقبل( 
 قيل ٥با: عمرة القضاء.

 منهما. اكجب عليو ا٢بج كالعمرة، ألفَّ احملصر قد فسخ ا٢بج ُب عمرة، كدل يتم كاحدن *
 لئلٝباع أفَّ احملصر ٗبرض ك٫بوه عليو القضاء، فكذا احملصر ابلعدك. *
  حديث ا٢بجاج بن عمر األنصارم  قاؿ: )٠بعت رسوؿ هللا   يقوؿ: من

]حم/ د/ دا/ ت/ ف/ جو/ حم/ ىق/ ( ج فقد حٌل، كعليو حجة أخرلكيسر أك عير 
 كصححو ا٢باكم كاأللباين كحسنو الَبمذم[.

  ألفَّ النسك ما زاؿ على أصل الوجوب كدل
 يسقط عنو ابإلحصار.

 )كىذا يوافق القوؿ الثالث( امن القضاء على الوجوب، كمن ابب أكذل كجوب القضاء لو كاف النسك كاجبن  لفعلو  )٘بب عليو إعادة النسك(؛ ٞببلن القوؿ الثاين:  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من أيحصر كمينع من ا٢بج أك العمرة كٙبلل 

 برأت ذمتو 
كاف أحـر اب٢بج مفردن  فعليو حج  كحصر فعليو حجة كعمره، كإٍف كاف قارانن  اإف ٍ

 قضى عمرتو اكعمراتف، كإٍف كاف معتمرن 
من أيحصر كمينع من النسك الواجب، كجب عليو 
 القضاء من العاـ ا٤بقبل للحج كعند قدرتو للعمرة

، (ُْٖ/ُفتح الوىاب بشرح منهج الطبلب )، ك (ُٕٖ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (َُِجامع األمهات )ص: ، ك (ُٕٕ/ِ) ، كبدائع الصنائع(َُٕ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ْٔٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ّّْ/ٓ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )(ِٕٓ/ِ) ، ككشاؼ القناع(َِّالعدة شرح العمدة )ص ، ك (ِٓٓ/ِحاشية ا١بمل )ك 
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 أو التقصَتاحملصر ابلعدو ىل جيب عليو اضتلق  (86مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ينحر ىديو، )على خبلؼ ُب ٝبهور العلماء على أفَّ احملصر ُب ا٢بج على ضربْب؛ ٧بصر ٗبرض ك٧بصر ابلعدك، كاتفق ا١بمهور على أفَّ احملصر ابلعدك ٰبل حيث أيحصر ك 

 ولْب كجوبو كُب مكاف ذٕبو(، كاختلفوا ىل ٯبب على احملصر ابلعدك أٍف ٰبلق شعره أك يقصر بعد ٫بر ا٥بدم؟، كا٣ببلؼ على ق

 ليس على احملصر ابلعدك حلق كال تقصّب  األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ الشافعي )قوؿ(/ أٞبد )ركاية(/ دمحم بن ا٢بسن

 ٯبب على احملصر ابلعدك ا٢بلق أك التقصّب كىو من النسك
 مالك/ الشافعي )قوؿ(/ أٞبد )ركاية(/ أبو يوسف

 كما سقطت عنو بقية ا٤بناسك كالطواؼ كالسعي؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل يسقط ا٢بلق كالتقصّب عن احملصر   سبب اطتالؼ

 األدلػػة
   ،ألنَّو ابإلحصار ذىب عنو النسك، كسقط عنو ٝبيع ا٤بناسك

 كالطواؼ كالسعي.
 ]خ/ ـ[.عاـ ا٢بديبية عندما أحصر: )فنحر ىديو كحلق رأسو(  لفعلو  *
  :فا٢بلق ابؽ على ، [ُٔٗ]البقرة: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) قولو تعاذل

 أصل الوجوب، كما داـ أنٌو قادر عليو فيجب، ٖببلؼ ما منع منو؛ كالطواؼ كالسعي.
 ٰبمل على التشريع القوؿ الثاين: )ٯبب ا٢بلق أك التقصّب(، على أصل الوجوب، كفعلو  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من أحصر عن البيت كدل ٰبلق فعليو دـ لَبكو النسك، كال يتحلل إال اب٢بلق )عند  كيتحلل بذبح ا٥بدممن أحصر عن البيت بسبب العدك 

 مالك( كابلذبح كا٢بلق )عند غّبه(. كعند )أيب يوسف( ال شيء عليو

 مراجع اظتسألػػة
، (ّٗ/ِ) ، كالشرح الكبّب للدردير(ّٖٗ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُٕ/ْ)ا٤ببسوط للسرخسي ، ك (ُّْ/ِاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط للشيباين )(، ك ْٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٖ/ٔالفركع كتصحيح الفركع )، ك (َّّ/ّ) ، كا٤بغِب(ُُٖ/ّ) ، كركضة الطالبْب(َِّ/ٖ) كاجملموع
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 احملصر عن اضتج  ابظترض ىل جيوز لو أف يتحلل؟ (87مسػػألػػة )

 
 حترير ػتل اطتالؼ

كال  ،-للثورم كا٢بسن بن صاحل اخبلفن -ٝبهور العلماء على أفَّ احملصر على ضربْب؛ ٧بصر ابلعدك ك٧بصر اب٤برض، كاتفق ا١بمهور على أفَّ احملصر ابلعدك ٰبل حيث أحصر 
. كاختلفوا ىل احملصر اب٤برض ٰبل لو ما ٰبل للمحصر ابلعدك من التحلل؟، اعند ا١بمهور، كعند الزىرم: ال بد أٍف يقف ا٤بكي بعرفة للحج كإف نعش نعشن فرؽ بْب ا٤بكي كغّبه 

 كا٣ببلؼ على قولْب

 من أحصر عن ا٢بج اب٤برض يتحلل بعمرة األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ ابن عمر كابن عباس كعائشة 

 من أحصر عن ا٢بج اب٤برض ٰبل مكانو كحكمو حكم احملصر ابلعدك
 أبو حنيفة/ ابن مسعود 

 ىل يقاس احملصر اب٤برض على احملصر ابلعدك، كاالختبلؼ ُب أتكيل األثر )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  قالت: )دخل رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  على ضيباعة بنت الزبّب، فقاؿ
: لعلك أردت ا٢بج، قالت: كهللا ال أجدين إال كجعة، فقاؿ ٥با: حجي ٥با

فلو كاف ا٤برض يبيح ا٢ًبل ما احتاجت  ]خ/ ـ[،كاشَبطي أفَّ ٧بلي حيث حبستِب( 
 إذل اشَباط.

  .ألنَّو ابلتحلل ال يستفيد االنتقاؿ من حلو كال التخلص من األذل الذم بو 

يقوؿ: )من  حديث ا٢بجاج بن عمر األنصارم قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا  *
 ]حم/ دا/ د/ ؽ/ ت/ ف/ جو/ كم/( كيسر أك عرج فقد حٌل، كعليو حجة أخرل

 ىق/ كصححو ا٢باكم كاأللباين كحسنو الَبمذم[.
 لئلٝباع على أفَّ احملصر بعدك ليس الطواؼ من شرط إحبللو ابلبيت. *

فما داـ أنَّو قادر على إٛباـ أحدٮبا فيتمو، كٰبمل  ،(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)القوؿ األكؿ: )ٰبل بعمرة احملصر عن ا٢بج ٗبرض(؛ ألفَّ األصل ُب ذلك قولو تعاذل:  الراجػػح
 هج كدل يستطع إكماؿ النسك كلو أٌخر على من كيسر أك عر  حديث ا٢بجاج 

 ذترة اطتالؼ
من أحصر اب٤برض يبقى على إحرامو حٌب يذىب ٤بكة كيطوؼ كيسعى كيتحلل 

 ابلعمرة
من أحصر اب٤برض حلق، كأرسل ىديو للحـر يقًٌدر يـو النحر كٰبل ُب اليـو 

 الثالث من أايـ التشريق 

 مراجع اظتسألػػة
للخرشي  شرح ٨بتصر خليل، ك (َُِ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ُْٕ/ِاحمليط الربىاين ُب الفقو النعماين )، ك (ّْٔ/ِاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط للشيباين )(، ك ٔٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٕٓ/ّالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )، (ِّٕ/ّ) ، كا٤بغِب(ُّٕ/ّ) ، كركضة الطالبْب(ٖ/ٖ) ، كفتح العزيز(ّٖٗ/ِ)
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 ىل جيب اعتدي على احملصر ابظترض؟ (88مسػػألػػة )

 ػتل اطتالؼحترير 
أٌف على احملصر ابلعدك ىدم، كاختلفوا ىل احملصر  -٤بالك اخبلفن -ر اب٤برض، كذىب األئمة األربعة ٝبهور العلماء على أفَّ ا٢بصر ُب ا٢بج على ضربْب؛ ٧بصر ابلعدك، ك٧بص

 ٗبرض عليو ا٥بدم، كا٣ببلؼ على قولْب

 ٯبب ا٥بدم على احملصر ٗبرض األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 ٯبب ا٥بدم على احملصر ٗبرضال 
 أبو ثورداكد/ 

 )دل يذكره ابن رشد( ىل يعطى احملصر اب٤برض أحكاـ احملصر ابلعدك؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ): قولو تعاذل 

 ىذا عاـ ُب حكم اإلحصار سواء للعدك أك للمرض.، [ُٔٗ]البقرة:
  فتول ابن مسعود  لدغ كىو ٧بـر فأحصر: )ابعثوا قاؿ: ُب الرجل الذم

]ىق/ مخ/ ش/ كصححو ابن ، فإذا ذبح ٗبكة حل( ااب٥بدم، كاجعلوا بينكم كبينو يومن 
 .]  حـز

 قاؿ: )٠بعت رسوؿ هللا  حديث ا٢بجاج بن عمر األنصارم  *
]حم/ د/ دا/ ؽ/ ( يقوؿ: من كيسر أك عيرج فقد حٌل، كعليو حجة أخرل

ظاىره ت/ ف/ جو/كم/ ىق/ كصححو ا٢باكم كاأللباين، كحسنو الَبمذم[، 
 يتحلل ٗبجرد ا٤برض.

، ىذا خاص ابحملصر ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قولو تعاذل:  *
 العدك، فيبقى احملصر اب٤برض على أصل عدـ الوجوب.من 

 القوؿ األكؿ: )ٯبب ا٥بدم على احملصر ٗبرض(؛ ألفَّ اآلية عامة ُب حكم احملصر ألم سبب كاف الراجػػح
 أحـر اب٢بج كأراد التحلل حلق أك قصر من شعره  من مرض بعد أفٍ  إذا أراد التحلل  أحـر اب٢بج ذبح ىداين  من مرض بعد أفٍ  ذترة اطتالؼ

الذخّبة ، ك (ََْ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ُْٕ/ِاحمليط الربىاين ُب الفقو النعماين )، ك (َُٕ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ّٕٖ( مسألة )َِّ/ٕ(، كاحمللي )ٔٔٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ََٔ/ُ) ، كشرح منتهى اإلرادات(ُٕ/ْ) ، كاإلنصاؼ(ُّٔ/ْا٢باكم الكبّب )ك ، (َِْ/ِ) ، كاألـ(َُٗ/ّللقراُب )
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  حكم من فاتو اضتج بسبب اإلحصار بغَت العدو واظترض (89مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا فيمن فاتو ا٢بج بسبب غّب أٝبعوا على إٯباب القضاء على من حصره ا٤برض حٌب فاتو ا٢بج، كاتفقوا على أفَّ احملصر ألم سبب غّب العدك كا٤برض أنَّو يتحلل بعمرة، 
 على القولْب  اإلحصار، كمن أحصر اب٣بطأ ُب عدَّ ُب األايـ، أك ٣بفاء ا٥ببلؿ عليو أك غّب ذلك، ىل عليو ىدم؟، كا٣ببلؼ

 عليو ا٥بدم سبب غّب العدك كا٤برض  ألماحملصر  األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 ىدم عليو كعليو إعادة ا٢بج (ال)احملصر ألم سبب غّب العدك كا٤برض 
 أبو حنيفة

 رشد(ىل يقاس احملصر ابلعدك كا٤برض على احملصر بغّب ذلك من األسباب )دل يذكره ابن  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  :(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) عمـو قولو تعاذل 

 كىذا عاـ لكل ٧بصر.  ،[ُٔٗ]البقرة:
  فتول ابن مسعود قاؿ ُب الرجل الذم لدغ كىو ٧بـر فأحصر: )ابعثوا ،

كصححو  ]ىق/ مخ/ ش/اب٥بدم، كاجعلوا منكم كبينو يوما، فإذا ذبح ٗبكة حلَّ( 
 ،]  كمثلو احملصر لغّب مرض.ابن حـز

  فمن ابب أكذل احملصر لغّب ذلك.ا٥بدملئلٝباع أبفَّ احملصر ٗبرض عليو ، 

  حديث ا٢بجاج بن عمر األنصارم  قاؿ: )٠بعت رسوؿ هللا  :يقوؿ
]حم/ دا/ د/ ؽ/ ت/ ف/جو/  ( من كيسر أك عيرج فقد حٌل، كعليو حجة أخرل

ظاىره ال ٯبب عليو كم/ ىق/ كصححو ا٢باكم كاأللباين كحسنو الَبمذم[، 
 ا٥بدم.

  األصل أف )ال( ٯبب ا٥بدم على احملصر لغّب ا٤برض كالعدك، إال أٍف يقـو
 الدليل عليو، كال دليل على إٯبابو.

  ألفَّ النيب  قضى عمرتو الٍب أحصر فيها: )ٍب رجعوا حٌب اعتمر العاـ
 .كمن ابب أكذل ذلك ٤بن حصره غّب العدك]طح/ ك٫بوه عند البخارم[، ا٤بقبل( 

 القوؿ األكؿ: )حكمو حكم احملصر اب٤برض( فإ٢باقو اب٤بريض أكذل  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
األايـ حل من حجو ٔبعلها عمرة ببل ىدم  من أحصر بسبب خطئو ُب عدًٌ   من حجو كجعلها عمرة كذبح ىداين  األايـ حلَّ  من أحصر بسبب خطئو ُب عدًٌ 

 يذٕبو ككجب عليو ا٢بج من قابل 

 مراجع اظتسألػػة
الصاكم على الشرح الصغّب = بلغة السالك حاشية ، ك (َِِ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ِٕٓ/ُدرر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ )، ك (ُُٖ/ِ) (، كبدائع الصنائعٔٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُٓ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ّْٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ِٗٓ/ُأسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )، ك (ّْٖ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (َُّ/ِألقرب ا٤بسالك )
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 يف أحناً جضاء اىصُذ : اىقىهاثاُّ

  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  ااذ

 
 يف )أحناً جضاء اىصُذ( اأو إمجاع

 ، ىي آية ٧بكمة.[ٓٗ]ا٤بائدة: (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) أٝبع ا٤بسلموف على أفَّ قولو تعاذل:   -ُ
 اب١بملة ُب تقدير الصياـ ابإلطعاـ ُب كفارة جزاء الصيد. -رٞبهم هللا-دل ٱبتلف العلماء   -ِ
 أٝبع العلماء على أفَّ احملـر إذا قتل الصيد أفَّ عليو ا١بزاء.   -ّ
ْ-  .  دل ٱبتلف ا٤بسلموف ُب ٙبرًن قتل الصيد ُب ا٢بـر
 .اتفقوا على أف احملـر إف قتل الصيد ٍب أكلو أٍب  -ٓ
 على أفَّ ا١براد من صيد الرب الذم ٯبب على احملـر فيو ا١بزاء. -رٞبهم هللا-أكثر العلماء   -ٔ
ٕ-  .  اتفقوا على أف صيد الرب ٧بـر على احملـر
.اتفقوا على أف صيد البحر حبلؿ كل  -ٖ  و للمحـر
كالفأرة، كالكلب العقور( على القوؿ ٕبديث: )ٟبس من الدكاب ليس على احملـر جناح ُب قتلهن: الغراب، كا٢ًبدأة، كالعقرب،  -رٞبهم هللا-اتفق العلماء   -ٗ

 ]خ/ ـ[.
 ال خبلؼ بينهم ُب قتل ا٢بية كاألفعى كاألسود.  -َُ
 اتفقوا على أفَّ السمك من صيد البحر.  -ُُ
 .حبلؿ ما عدا السمكأفَّ صيد  -البحر ٝبيع ما ُب ٰبل عنده صيد عند من-ال خبلؼ   -ُِ
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 اىقىه يف أحناً جضاء اىصُذ 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

الرقم 
 عنواف اظتسألة التسلسلي

 الواجب على احملـر ُب قتل الصيدما  94
 ؟ ىل يستأنف اضتكم على احملـر القاتل للصيد أو ُيكم بو حبكم الصحابة 94
 حكم الكفارة ُب آية الص يد للمحـر على الًتتيب أو التخيَت؟ىل  92
؟ 93  كيف يقو ـ الصيد إذا اختار احملـر أف يكف  ر ابإلطعاـ ُب كفارة الصيد للمحـر
 تقدير الصياـ ابلطعاـ ُب كفارة الصيد للمحـركيفية  94
 ىل عليو كفارة؟ اأو انسيً  طأً إذا صاد احملـر خ 95
 اضتكم لو اشًتؾ رتاعة ُب قتل صيد اضتـر 96
 ىل ميكن أف  يكوف أحد اضتكمُت ُب تقدير مثل الصيد ىو قاتل الصيد )اصتاين( 97
 موضع اإلطعاـ ُب كفارة الصيد 98
 قتل اضتالؿ صيد اضتـراضتكم لو  99

 عدد الكفارات على احملـر إذا صاد وأكل الصيد 444
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 فدية صيد األرنب والَتبوع 444
 مقدار الفدية ُب صغار الصيد 442
 فدية صيد اضتماـ 443
 الفدية ُب كسر بيض النعامة للمحـر 444
 الفدية ُب صيد اصتراد للمحـر 445
 اطتمس الفواسقحكم قتل احملـر ما زاد على  446
 ؟ما الذي يلحق ابلكلب العقور فيجوز قتلو للمحـر 447
( ُب اضتـر 448  حكم قتل الوزغ )للمحـر
 ما جيوز للمحـر من قتل الغرابف 449
 حكم صيد احملـر للحيواف )الربمائي( 444
 حكم صيد احملـر لطَت اظتاء 444
 اصتزاء ُب قطع نبات اضتـر 442
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 ما الواجب على احملـر ُب قتل الصيد؟ (94مسػػألػػة )

ىي آية ٧بكمة، كاختلفوا لو قتل احملـر الصيد ماذا ٯبب عليو، إذا اختار احملـر أف تكوف الفدية من  ،[ٓٗ]ا٤بائدة: (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) أٝبعوا على أفَّ قولو تعاذل:  حترير ػتل اطتالؼ
 الٌنعم؛ ىل الواجب ىو قتل الصيد قيمة أك ًمثلو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 الواجب على احملـر الذم قتل الصيد، ا٤بًثل من الٌنعم األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

كبْب أٍف يشَبم بو  ايشَبم بو طعامن  د، كىو ٨بّب بْب أفٍ يالواجب عليو قيمة الص الذم قتل الصيداحملـر 
 أبو حنيفة/ ا٤بثل

 يطلق على الذم ىو مثل الٌصيد، كعلى الذم ىو مثل قيمة الصيد ،(ې ى ى ائ ائ ەئ)ألفَّ ا٤بثل ُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ انطبلؽ لفظ: )ا٤بثل( على الشبيو، أقول ُب لساف العرب  *
 كأظهر من انطبلقو على ا٤بثل ُب القيمة.

 :أم: ال ٱبرج عن هبيمة  ،(ى ى ائ ائ ەئ) قولو تعاذل
 .األنعاـ، اإلبل كالبقر كالغنم

  حديث جابر  قاؿ: )سألت رسوؿ هللا فقاؿ: عن الضبع ،
 )  .]د/ كصححو األلباين[ىو صيد كجعل فيو كبش إذا صاده احملـر

  أقضية الصحابة .حيث قضوا ُب النعامة بدنة كُب الغزاؿ شاة 

أم: كمن قتلو متعمدا فعليو قيمة ما قتل من الٌنعم  ،(ې ى ى ائ ائ ەئ) ا٤براد بقولو تعاذل: *
 .اأك عدؿ ذلك صيامن  اأك عدؿ القيمة طعامن 

 ىو ا٤بنصوص عليو ُب اإلطعاـ كالصياـ.  -الذم ىو العدؿ-ألفَّ ا٤بثل  *
ليس لو شبيو، فييعدؿ إذل  ُب ٝبيع الصيد، كمن الصيد ما الو ٞبلنا ا٤بثل على الشبيو، لكاف عامن  *

 القيمة، كضماف سائر ا٤بتلفات.
التعديل إذل التشبيو لو، كما داـ أفَّ  ُب ا٢بقيقة إال جنسو، لذا ييلجأ منثل مً ال يوجد للحيواف ا٤بصيد  *

 الواجب فيو من غّب جنسو، فوجب أٍف يكوف مثلو ُب التعديل كالقيمة، فا٢بكم ُب الشبيو فرع منو.
 ألفَّ ا٢بكم ابلتعديل شيء ٱبتلف ابختبلؼ األكقات، كلذا ٰبتاج احملكمٍْب ا٤بنصوص عليهما.  *

 الراجػػح
اب٤بثل ألنواع كثّبة من الصيد، ٩با يدٌؿ على اعتبارىم للمثل ُب الصيد كفهمهم لآلية  ىو ا٤بعُب األظهر لآلية، لذا حكم الصحابة  لنعم(؛ ألفَّ ذلكالقوؿ األكؿ: )الواجب ا٤بثل من ا

 هبذا ا٤بعُب

 ذترة اطتالؼ
فعليو شاة، كمن  من قتل كىو ٧بـر نعامة فعليو بدنة، كمن قتل غزاالن 

 فعليو شاة اصاد ضبعن 
لكل مسكْب نصف صاع من بر، أك  اأٍف يشَبم هبا طعامن  نعامة ٱبّب ُب قيمة النعامة بْب من صاد

 من غّبه، أك يشَبم بقيمتو ا٤بثل ما ٲباثل النعامة اصاعن 

 مراجع اظتسألػػة
، (َِِ/ِ) ، كاألـ(ْٕإرشاد السالك إذل أشرؼ ا٤بسالك )ص: ، ك (ّٗ :القوانْب الفقهية )ص، ك (ّٔ/ِ) ، كتبيْب ا٢بقائق(ُٖٗ/ِ) (، كبدائع الصنائعُٕٔ ،ٖٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َّٓ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ََٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ّٗٗ/ْهناية ا٤بطلب )ك 
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  ىل ي ستأنف اضتكم على احملـر القاتل للصيد أو ُيكم بو حبكم الصحابة (94مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
فعليو شاة ، كمن قتل بقرة كحشية فعليو بقرة إنسٌية.  ٥با، كمن قتل غزاالن  ا، مثل حكمهم: أفَّ من قتل نعامة فعليو بدنة تشبيهن إذا قتل احملـر الصيد، ككاف فيو حكم للصحابة 

كم فيو ٕبكم فيو الصحابة    ، أـ ييستأنف ا٢بكم فيو ٕبكم عدلْب آخرين جديدين، كا٣ببلؼ على قولْبفهل ٰبي

 فيو ييستأنف ا٢بكم فيو ٩با حكم الصحابة  -كىو ٧بـر-من صاد  األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ مالك

كم بو كال ييعدؿ عنو ٩با حكم الصحابة  -٧بـركىو -من صاد   فيو ٰبي
 الشافعي/ أٞبد

 ؟ معقوؿ ا٤بعُب أك ىو معقوؿ ا٤بعُب حكم شرعي غّب [،ٓٗ]ا٤بائدة:  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) ىل ا٢بكم اب٤بثل ُب قولو:  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ەئ وئ وئ ۇئ )ألفَّ ا٢بكم اب٤بثل عبادة غّب معقولة ا٤بعُب ُب قولو تعاذل:  *

 ، فيعاد مع تكرر ا٢بدث. (ۇئ
  ألفَّ الصحابة   كانوا يستأنفوف ا٢بكم ُب كل صيد، كال يرجعوف إذل ا٢بكم

 السابق.

معقػػوؿ ا٤بعػػُب، فمػػا حكمػػوا فيػػو لػػيس يوجػػد شػػيء  ألفَّ حكػػم الصػػحابة  *
أشبو لو منو، مثل النعامة، فإنَّػو ال يوجػد أشػبو هبػا مػن البدنػة، فػبل معػُب إلعػادة 

 ا٢بكم
  ألفَّ الصحابة .أقرب كأبصر ابلعلم، فكاف حكمهم حجة على غّبىم 

ەئ وئ وئ ۇئ )فاصل ُب ذلك كعادؿ، كال يوجد أعدؿ منهم، كقد قاؿ تعاذل:  (، فحكم الصحابة القوؿ الثاين: )ال يعاد، كٰبكم بو ٕبكم الصحابة  الراجػػح

 اإلطبلؽ على ، كال أعدؿ من الصحابة  (ۇئ

 ذترة اطتالؼ
كم لو اب٤بثل اثنْب من عدكؿ ا٤بسلمْب مطلقن  ، ٰبى ، كىكذا ُب امن صاد كىو ٧بـر

 ٝبيع الصيد
، نظران؛ فإٍف كاف لو حكم سابق من الصحابة  حكمنا  من صاد كىو ٧بـر

 بو مباشرة، كإٍف دل يكن، ٰبكم لو بو اثنْب من ا٤بسلمْب العدكؿ

 مراجع اظتسألػػة
ا٢باكم ، ك (ِٔٓ/ُعلى كفاية الطالب الرابين ) حاشية العدكم، ك (َّّ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ُٗٗ/ِ) ، كبدائع الصنائع(ّٖ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٖٔٔ،ِٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْْٗ/ٓالفركع كتصحيح الفركع )، ك (َّٓ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ّٓٗ/ُ) ، كا٤بهذب(ُِٗ/ْالكبّب )
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 ىل حكم الكفارة ُب آية الص يد للمحـر على الًتتيب أو التخيَت؟ (92مسػػألػػة )
 

 حترير ػتل اطتالؼ
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ) أٝبعوا على أفَّ آية الصيد للمحـر ٧بكمة، كاختلفوا ُب الكفارة فيها ىل ىي على التخيّب أك على الَبتيب ُب قولو تعاذل:

 كا٣ببلؼ على قولْب [،ٓٗ]ا٤بائدة: (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 كفارة الصيد للمحـر على التخيّب األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أٞبد

 كفارة الصيد للمحـر على الَبتيب
 زفر )من ا٢بنفية(

 العرب/ كىل تشبو كفارة الصيد بكفارة الظهار كالقتل؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل )أك( تقتضي التخيّب ُب كبلـ  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ )أك( مقتضاىا ُب لساف العرب أهنا على التخيّب ُب قولو  *
 .(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)تعاذل: 

 التشبيو على الكفارات الٍب فيها الَبتيب ابتفاؽ، كىي كفارة الظهار كالقتل. *
  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )  التمتع ففيو الَبتيب:القياس على ىدم

كقتل الصيد آكد  ،[ُٔٗ]البقرة:،  (جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
 . امنو؛ ألنَّو فعل ٧بظورن 

  ألفَّ الصحابة  ّبكف قاتل  الصيد. كانوا ٰبكموف اب٤بثل ابتداءن كال ٱبي

 الراجػػح
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )  القوؿ األكؿ: )كفارة الصيد على التخيّب(؛ لظاىر داللة اآلية، كا٢باؿ ُب كفارة اليمْب من قولو:

 [ٖٗ]ا٤بائدة: (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ى ى

 ذترة اطتالؼ
من صاد كىو ٧بـر ٱبّبه ا٢بكمْب ُب ا١بزاء بْب ا٤بثل أك اإلطعاـ 

 أك الصياـ
 ، فإٍف دل يستطع ييطعم، فإٍف دل يستطع يصـومن صاد كىو ٧بـر ٯبب عليو ا٤بثل أٌكالن 

 مراجع اظتسألػػة
الوسيط ، ك (ِٗٗ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ُِٓجامع األمهات )ص: ، ك (ّٖٓ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ُٔٔ/ُ) ، كا٥بداية(ََِ/ِ) كبدائع الصنائع(، ِٕٔ، ٖٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُّّ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ْْٖ/ّ) ، كا٤بغِب(َٕٗ/ُِب ا٤بذىب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





197 
 

؟ كيف يقو ـ الصيد إذا (93مسػػألػػة )  اختار احملـر أف يكف  ر ابإلطعاـ ُب كفارة الصيد للمحـر

 حترير ػتل اطتالؼ
صاد أٍف ييطعم بدؿ من إخراج ا٤بثل أك القيمة؛ فما الذم يقوَّـ ابلصياـ؛ الصيد نفسو أـ  اتفق ا١بمهور على أفَّ كفارة الصيد للمحـر على التخيّب، كاختلفوا إذا اختار احملـر الذم

 ا٤بثل؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 يقٌوـ الصيد نفسو ،إذا اختار احملـر الذم صاد أٍف ييطعم األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ مالك

 إذا اختار احملـر الذم صاد أف ييطعم، يقٌوـ ا٤بثل للصٌيد
 الشافعي/ أٞبد

 )دل يذكره ابن رشد(ىل عطف كفارة اإلطعاـ ُب اآلية يرجع على الصيد أك على مثلو؟  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ألنَّو ٤با دل يوجد مثل للصيد، ريجع إذل تقديره ابلطٌعاـ. *
   ألفَّ الطٌعاـ إ٭با كجب بقتل الصيد، كما أفَّ ا٤بثل كجب بفعل الصيد، فلما

ابلصيد، فتعترب قيمة  اابلصيد كجب أٍف يكوف اإلطعاـ معتربن  امعتربن كاف ا٤بثل 
 .الصيد
  ألفَّ ضماف الصيد ضماف متلىف، كسائر ا٤بتلفات تعترب فيها قيمة ا٤بتلىف ال

 قيمة مثلو، فكذلك الصيد ٯبب أٍف ييعترب فيو قيمة الصيد ا٤بتلف، ال قيمة مثلو.

 قدير مثلو )شبيهة(.ألفَّ الشيء إ٭با تقدر قيمتو إذا عدـ ت *
 يعِب كفارة ما تقدـ  [،ٓٗ]ا٤بائدة: (ۈئ ېئ ېئ ېئ): قولو تعاذل

ذكره، كالذم تقدـ ذكره الصيد كذكر ا٤بثل، فوجب أٍف ترجع الكفارة إذل أحدٮبا، 
ا أقرب ا٤بذكورين.   كرجوعها إذل ا٤بثل أكذل؛ ألهنَّ

 األخرل، ففي ا٤بتلفات ٯبب ا٤بثل من نفس ا١بنس،  ألفَّ الصيد ٱبالف ا٤بتلفات
 أٌما الصيد فيجب ا٤بثل من هبيمة األنعاـ، فوجب تقدير قيمة ا٤بثل حينئذ.

(، كبناء عليو ٘بب قيمة ا٤بثل ُب الطعاـ، أما اإلماـ مالك َٗالقوؿ الثاين: )يقٌوـ ا٤بثل للصيد(، بناء على أٌف الراجح أفَّ الواجب قيمة ا٤بثل ُب الصيد كما ُب مسألة ) الراجػػح
 ُب التقوًن اب٤بثل ككافقو عند التقوًن ابلطعاـ -رٞبو هللا-، فقد خالف اإلماـ أاب حنيفة -رٞبو هللا-

رج بقيمتو طعامن  -مثبلن - من صاد غزاالن  ذترة اطتالؼ  ايقٌوـ قيمة ا٤بثل، كىو الشاة كٱبرج بقيمتها طعامن  -مثبلن - من صاد غزاالن  قٌل أك كثر ايقٌوـ قيمة الغزاؿ كٱبي

 مراجع اظتسألػػة
ا٢باكم الكبّب ، ك (ُّٖ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ّٓٗ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ُٔٔ/ُاالختيار لتعليل ا٤بختار )، ك (ّٖ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٗٔٔ،ِٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّّ/ّ) ، كالشرح الكبّب(َِٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ِّٕ/ْ) ، كالبياف(ِٗٗ/ْ)
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 كيفية تقدير الصياـ ابلطعاـ ُب كفارة الصيد للمحـر (94مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كإف كانوا اختلفوا ُب التفصيل، فإذا اختار احملـر ُب كفارة ال صيد أٍف يطعم، فإٌف التقوًن يكوف اب٤بد، كاختلفوا  دل ٱبتلفوا ُب تقدير الصياـ ابلطعاـ اب١بملة ُب كفارة الصيد للمحـر

 على تقدير ا٤بدكد؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ اكم يصـو يومن 

 األقواؿ ونسبتها
  ايصـو لكل مد يومن 
 مالك/ الشافعي

لكل  اكيصـو يومن  (،لكل مدين من )الرب ايصـو يومن 
 من غّب الرب (صاع )أربعة أمدد

 أبو حنيفة

  اكلكل مدين من غّبه يومن  ايصـو لكل مٌد من )الرب( يومن 
 أٞبد

 اختبلفهم ُب تقدير كفارة اإلطعاـ لكفارة ا١بماع ُب رمضاف كالكفارات األخرل )دل يذكره ابن لرشد( اطتالؼ سبب

 األدلػػة

ألفَّ ا٤بٌد ىو ا٤بقدار الذم ييطعم لكل  *
 مسكْب ُب الكفارات؛ ٢بديث أيب ىريرة 
 ُب قصة اجملامع ُب رمضاف: )أٌب للنيب 

( اٗبكتل فيو ٟبسة عشرة صاعن 
( َٔفهو يساكم ) ]د/ط/كصححو األلباين[،

 كىذه كفارة ا١بماع ُب رمضاف[. امدن 

ألفَّ ا٤بدين من الرب ىو ا٤بقدار الذم ييطعم لكل  *
مسكْب ُب الكفارات أك صاع من غّبه، ٢بديث  

: )أطعم  كعب بن عجرة  ُب كفارة ا٢بلق للمحـر
ك٢بديث  ـ[، ]خ/ستة مساكْب، مدين لكل إنساف( 

من  ا: )أطعم كسقن اجملامع ُب رمضاف قاؿ لو النيب 
كالوسق ستوف  ]د/ دا/ بغ[،( اٛبر بْب ستْب مسكينن 

 .اصاعن 

  ألفَّ ا٤بد ىو ا٤بقدار الذم ييطعم لكل مسكْب ُب
 الكفارات، أك مدين من غّبه؛ ٢بديث كعب بن عجرة 

، ُب ركاية قاؿ: )أك تصدؽ بثبلثة  ُب كفارة ا٢بلق للمحـر
( آصع من ٛبر على ستة مساكْب، بْب كل مسكينْب صاع

كُب  ]د/ حم/ خز/حب/ طب/ كصحح إسناده األرنؤكط[،
: )فإف مدٍَّم شعّب مكاف ركاية ُب اجملامع ُب رمضاف قاؿ 

 ]ىق[.( بر مد
 ، لكلًٌ مسكْب مد من طعاـامسكينن (، كىذا بناء على أفَّ الراجح ُب مقدار اإلطعاـ ُب كفارة ا١بماع ُب رمضاف إطعاـ ستْب االقوؿ األكؿ: )يصـو لكل مد يومن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
، كقدرانه بػػػػػ) من صاد غزاالن  ( ََُكىو ٧بـر

مد من أم طعاـ من بر أك شعّب أك ٛبر، 
 ( يـوََُصاـ ُب كفارة الصيد )

( مٌد بٌر، ََُ)كىو ٧بـر كقدرانه بػػػ من صاد غزاالن 
( مٌد من شعّب ََُ، كإٍف قدرانه بػػػ)ا( يومن َٓصاـ )

 ا( يومن ِٓصاـ )

( مد من بر، صاـ ََُكقدرانه بػػػػ) من صاد غزاالن 
، كإٍف قدرانه بػػػػػػػ)ََُ) ( مد من شعّب صاـ ََُ( يـو

 ( يومآَ)

 مراجع اظتسألػػة
، (ََّ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ّّْ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ّٓٗ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ُٔٔ/ُاالختيار لتعليل ا٤بختار )، ك (َُِ/ِ) (، كبدائع الصنائعٗٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْسألة رقم )ا٤ب، كا١بداكؿ الفقهية لكتاب الصياـ (ُُٓ/ّ) ، كاإلنصاؼ(َْٓ/ّ) ، كا٤بغِب(ّٔٗ/ُ) كا٤بهذب
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  ىل عليو كفارة؟ اأو انسيً  أً إذا صاد احملـر خط (95مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، ىل عليو  افبل إٍب عليو، كاختلفوا إٍف صاد احملـر اب٣بطأ أك انسين  ٨بطئناأك  ا، كال خبلؼ إفَّ من صاد كىو ٧بـر انسين ااتفقوا على كجوب الكفارة على احملـر إذا صاد عامدا أك ذاكرن 

 كا٣ببلؼ على قولْب كفارة؟،

 فعليو الكفارة  اأك انسين  ٨بطئناإذا صاد احملـر  األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 فبل كفارة عليو  ٨بطئناإذا صاد احملـر 
 أىل الظاىر 

 )دل يذكره ابن رشد( [ٓٗ]ا٤بائدة: (ۉ ې ې ې)االختبلؼ ُب أتكيل قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

تشبيو جزاء الصيد عند اإلتبلؼ إبتبلؼ األمواؿ، فإفَّ  *
 كنسياانن  أاألمواؿ عند إتبلفها تيضمن خط

  حديث جابر  قاؿ: )سألت رسوؿ هللا  عن
( الضبع ، فقاؿ: ىو صيد، كجعل فيو كبش إذا صاده احملـر

 كدل يفرؽ بْب عامد كانسي.]د/ كصححو األلباين[، 

، فقد اشَبطت اآلية العمد كىذا (ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) قولو تعاذل:  *
 نٌص.

 ألفَّ العمد ىو ا٤بوجب للعقاب كالكفارات عقاب ٥با. *
  عمـو قولوجو/ حب/ قط/ ىق/ ص/ طب/ ( : )رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو[

 كم/ كصححو ا٢باكم كاأللباين[.
  أثر عمر  ؟، فقاؿ الرجل: أن قتلتو أـ خط اسألو عن قتل ظيب كىو ٧بـر فقاؿ: )عمدن  أٌف رجبلن

 بْب العمد كا٣بطأ. ففرؽ عمر ]ىق/ عب[، تعمدت رميو كما أردت قتلو( 

 الراجػػح
إلحرامو، أك ا٤براد ٗبتعمد ليبْبًٌ  اانسين  اطئ كالناسي الكفارة(، كذكر التعمد ُب اآلية؛ إما أنٌو ٰبمل على الغالب، أك ا٤براد بو القتل متعمدن القوؿ األكؿ: )على احملـر ا٤بخ

 الذم دل ٯبعل فيو الكفارة بل القصاص  اأنو ليس كقتل بِب آدـ متعمدن 
 من صدـ ٞبامة بسيارتو خطأ فماتت كىو ٧بـر فليس عليو شيء بسيارتو خطأ فماتت كىو ٧بـر فعليو شاة من صدـ ٞبامة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
، (ِْْ/ِالنعماين )احمليط الربىاين ُب الفقو ، ك (َُِ/ِ) (، كبدائع الصنائعَّٖ/ٔ(، كا١بامع إلحكاـ القرآف للقرطيب )ٕٖٔ) ( مسألةُِْ/ٕ(، كاحمللى )ٗٔٔ،ُٕٔ/ُبداية اجملتهد )

الفركع كتصحيح الفركع ، ك (َِٗمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو عبد هللا )ص: ، ك (ُٖٔ/٨ٖبتصر ا٤بزين )، ك (ُٗٗ/ِ) ، كاألـ(ُّٗ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ّٖ/ُ) كالتلقْب
(ٓ/ِْٓ) 
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 قتل صيد اضتـراضتكم لو اشًتؾ رتاعة ُب  (96مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاتفقوا أفَّ قتل صيد ا٢بـر من ٝباعة أنَّو ال ييسقط ا١بزاء عنهم ٝبلة، كلو كاف كذلك ل كاف من أراد أٍف يصيد ُب ا٢بـر صاد ُب ٝباعة، اتفقوا على كجوب الكفارة ُب قتل صيد ا٢بـر

 كاختلفوا ماذا ٯبب على ا١بماعة لو اشَبكت ُب صيد كاحد؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ 

 ونسبتها األقواؿ
 فعلى كل كاحد منهم جزاء كامل اإذا قتل ٝباعة من احملرمْب صيدن 

 مالك/ الثورم/ ٝباعة
فعليهم ٝبيعا جزاء  اإذا قتل ٝباعة من احملرمْب صيدن 

 كاحد
 الشافعي/ أٞبد )الصحيح(

فعلى كل كاحد  اإذا قتل ٝباعة من احملرمْب صيدن 
لْب ء كامل، كإذا صاده ٝباعة من احملمنهم جزا

 أبو حنيفة / اجزاءن كاحدن  افعليهم ٝبيعن 
 ىل جزاء الصيد موجبو ىو التعدم فقط، أك التعدم على ٝبلة الصيد سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ألفَّ موجب ا١بزاء ُب الصيد التعدم فقط، أم النظر فيو للفاعل. *
من ابب سد الذريعة، حٌب )ال( ٰبتاؿ ابلصيد مع ا١بماعة على  *

 إسقاط أغلب الكفارة عنو.
 ألفَّ اإلٍب ال يتبعض، فيقع على ا١بميع فيجب أٍف ال يتبعض ا١بزاء.  *
  من ٧بظورات اإلحراـ. األفَّ كل كاحد من ا١بماعة ارتكب ٧بظورن 
 فكلهم ييقتلوف بو. )اآلدمي( القياس على قتل ا١بماعة للواحد ، 

ألفَّ موجب ا١بزاء ُب الصيد التعدم على ٝبلة  *
 الصيد، أم النظر فيو يكوف للصيد )للفعل(.

  :(ې ى ى ائ ائ ەئ) قولو تعاذل 

ُب مقابل الصيد  فقد جعل هللا [، ٓٗ]ا٤بائدة: 
 .اجزاءن كاحدن الواحد 

  أ اآلدمي، فلو قتلو ٝباعة خطالقياس على دية
 كجبت عليهم دية كاحدة.

كل   ألفَّ احملرمْب يغلظ عليهم فيجب على *
 ْب فيخفف عنهم.كاحد منهم ا١بزاء، أما احمًللٌ 

، فاتفاؽ ٝباعة من ، كىذا فيو سد لباب التحايل على ٧بظورات اإلحراـ كالتهاكف فيها، القوؿ األكؿ: ٯبب على كل كاحد منهم جزاء الصيد كامبلن  الراجػػح كىذا يناسب عظم ا١بـر
 الناس على ىتك ٧بظورات اإلحراـ أعظم من كقوع فرد فيو، فناسب التغليظ عليهم كليس التخفيف عنهم

 ذترة اطتالؼ
، كجب عل كل كاحد منهم شاة لو صاد عشرة من احملرمْب غزاالن 

 فيجب عليهم عشرة شياه
يهم ، كجب عللو صاد عشرة من احملرمْب غزاالن 

 شاةن كاحدةن يدفع كل كاحد منهم عيشر قيمتها اٝبيعن 
، كجب لو صاد عشرة من احملرمْب غزاالن 

ْب عشر شياه. كلو صاد عشرة من احمللعليهم 
 ، كجب عليهم شاة كاحدةغزاالن 

 مراجع اظتسألػػة
 ، كالشرح الكبّب للدردير(ّٗٔ/ِشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ِِّ/ٓ) كتبيْب ا٢بقائق، (َِِ/ِ) (، كبدائع الصنائعٕٖٖ( رقم )ِّٕ/ٕ(، كاحمللى )ٗٔٔ،ِٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َّٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(ِٔ)ص:  ي٨بتصر ا٣برق، ك (ِْٔ/ْهناية ا٤بطلب )، ك (َِّ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ٕٔ/ِ)
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 اضتكمُت ُب تقدير مثل الصيد ىو قاتل الصيد )اصتاين(؟ىل ميكن أف  يكوف أحد  (97مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاتفق األئمة األربعة أٌف كفارة الصيد للمحـر على  اتفقوا على كجوب الكفارة   التخيّب، كأٌف الذم ٰبكم ٗبثل الصيد أك قيمتو من كصفو هللا تعاذل بقولو:ُب الصيد للمحـر

  كاختلفوا ىل ٯبوز أٍف يكوف أحد ا٢بكمْب، أك كبلٮبا ٩بٌٍن قتل الصيد؟، كا٣ببلؼ على قولْب [،ٓٗ]ا٤بادة: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)

 قاتل الصيد ىو أحد ا٢بكمْب)ال( ٯبوز أٍف يكوف  األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة )الصحيح(/ مالك

 ٯبوز أٍف يكوف قاتل الصيد أحد ا٢بكمْب
 أٞبد الشافعي/ أبو حنيفة )ركاية(/

 ٤بفهـو ا٤بعُب األصلي ُب الشرع، (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)معارضة مفهـو الظاىر ُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 على نفسو. األفَّ احملكـو عليو ال يكوف حاكمن  *
  مع تعمد الفعل، فبل  األفَّ قاتل الصيد يفسق ابرتكاب ىذا احملظور خصوصن

 يكوف من ذكم العدؿ.

فلم يشَبط ُب ا٢بكمْب إال ، (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)قولو تعاذل:  *
 العدالة، فيجب على ظاىره أٍف ٯبوز ا٢بكم ٩بن يوجد فيو ىذا الشرط. 

  القياس على الزكاة، ٔبامع أنٌو ماؿ ٱبرجو اإلنساف عن نفسو، كحٌق هللا
 تعاذل كىو أمْب عليو. 

 الراجػػح
ٖببلؼ الزكاة كبقية القوؿ األكؿ: )ال ٯبوز أٍف يكوف قاتل الصيد أحد ا٢بكمْب(، ألفَّ ا٢بكم ىنا عقوبة، كيغلب على الظن أفَّ اإلنساف ال ٰبكم على نفسو، 

 يفعلها ا٤بسلم حسبةن  العبادات الٍب
 لو كاف أحد ا٢بكمْب ُب الصيد ىو من قتل الصيد صح ا٢بكم كنفذ لو كاف أحد ا٢بكمْب ُب الصيد ىو قاتل الصيد )دل( يصح ا٢بكم كيعاد مرة أخرل ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
، (َّٓ/ٕ) ، كفتح العزيز(ُٕٗ/ّ) ، كمواىب ا١بليل(ِّّ/ّالذخّبة للقراُب )، ك (ّّٖ/ْ)البناية شرح ا٥بداية ، ك (ّٖ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ّٕٔ، ٗٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٓ/ّ) ، كالشرح الكبّب(َُٓ/ُ) ، كالكاُب البن قدامة(َّْ/ٕ) كاجملموع
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 موضع اإلطعاـ ُب كفارة الصيد (98مسػػألػػة )
 اتفق األئمة األربعة على أفَّ كفارة الصيد على التخيّب، كاختلفوا أين يطعم من اختار اإلطعاـ؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
يطعم ُب ا٤بوضع الذم أصاب فيو الصيد، أك 

 أقرب موضع فيو إطعاـ
 مالك

 يطعم ُب أم موضع
 حنيفةأبو 

 ال يطعم إال مساكْب مكة
 الشافعي/ أٞبد

 ، فلم يشَبط فيو موضع[ٓٗ]ا٤بائدة: (ۈئ ېئ ېئ ېئ)  االختبلؼ ُب قولو تعاذل: سبب اطتالؼ

 األدلػػة
يشبو اإلطعاـ ابلزكاة، فهو حق للمساكْب  *

 ُب موضع ا٤باؿ، فبل ينقل من موضعو.
ظاىره ، (ېئ ېئ ېئ ۈئ): قولو تعاذل *

 صحة اإلطعاـ ُب أم مكاف.
ألفَّ ا٤بقصود ابإلطعاـ الرفق ٗبساكْب مكة، كا٢باؿ  *

 ُب ا٥بدم ككفارة احملظور ُب ا٢بج، فبل ييطعم إال ٥بم.
 الواجبالقوؿ الثالث: )اإلطعاـ ٤بساكْب مكة(، كا٢باؿ ُب بقية الكفارات كُب ا٥بدم الواجب كىدم التطوع كفدية ترؾ  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من كجب عليو اإلطعاـ ُب جزاء الصيد ُب 

 أطعم ُب جدة فقط -مثبلن - جدة
دة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمن كجب عليو اإلطعاـ ُب جزاء الصيد ُب 

 أطعم ُب أم مكاف -مثبلن -
 دةػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن كجب عليو اإلطعاـ ُب جزاء الصيد ُب ج

 أطعم ُب مكة فقط -مثبلن -

 مراجع اظتسألػػة
أسُب ا٤بطالب ، ك (َِِ/ِ) ، كاألـ(ّٓٗ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ِْْ/ُا٤بدكنة )، ك (ْٔ/ِ) ، كتبيْب ا٢بقائق(ٕٓ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك َٕٔ،ّٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٓٔ/ِمطالب أكرل النهى )، ك (ُِٕ/ّا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )، ك (ُٕٓ/ُُب شرح ركض الطالب )
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  اضتكم لو قتل اضتالؿ صيد اضتـر (99مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) أٝبع العلماء على أفَّ احملـر إذا قتل صيد ا٢بـر فعليو ا١بزاء؛ لقولو تعاذل: 

؛ لقولو تعاذل: [،ٓٗ]ا٤بائدة: ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )  كال خبلؼ بينهم ُب كقوع اإلٍب على ا٢ببلؿ إٍف صاد ُب ا٢بـر

ه( ال يعضد شوكو، كال ينفر صيد ـ...ىذا البلد حرمو هللا يـو خلق السموات كاألرض، فهو حرا إفَّ )يـو فتح مكة:  كقولو  [،ٕٔ]العنكبوت: (ى ى ائ ائ ەئ
، كا٣ببلؼ على قولْب ]متفق[،  كاختلفوا ُب كجوب جزاء الصيد على ا٢ببلؿ لو صاد ُب ا٢بـر

 لو صاد ا٢ببلؿ ُب ا٢بـر عليو جزاء الصيد  األقواؿ ونسبتها
 ٝبهور الفقهاء

 لو صاد ا٢ببلؿ ُب ا٢بـر ليس عليو جزاء الصيد
 داكد كأصحابو

 كىل يقاس أصل من أصوؿ الشرع عند الذين ٱبتلفوف فيو ،ىل يقاس ُب الكفارات )عند من يقوؿ ابلقياس(؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ې ې ې ى ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )قولو تعاذل:  *

، كيقاس عليو ا٢ببلؿ. ،( ى ائ ائ ەئ  ىذا ُب احملـر
  قوؿ النيب( : إفَّ ىذا البلد حرمو هللا يـو خلق السموات كاألرض، فهو

.... ال يعضد شوكو  كىذا للمحـر كا٢ببلؿ.، ه(، كال ينفر صيدحرـا
  ابن عباس أثرƒ  أنَّو حكم ُب ٞباـ ا٢بـر على احملـر كا٢ببلؿ؛ ُب( :

 [.عب/ش/ ىق/ كسنده صحيح كمثلو عن عثماف ( ]كل ٞبامة شاة

، فبل يقاس عليو  * ٲبنع القياس ُب الشرع، كالنص إ٭با جاء ُب جزاء الصيد للمحـر
 ا٢ببلؿ.

 .دل يرد ا١بزاء على ا٢ببلؿ ُب الكتاب كال ُب السنة كاألصل براءة الذمة 
  :مقيد  ،(ۉ ې ې)إعادة الضمّب:  ،(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)قولو تعاذل

، فغّب احملـر ال يدخل ُب اآلية.  ابحملـر

، كتعظيمن  الراجػػح  ٢برمة مكة كا٤بدينة االقوؿ األكؿ: )على ا٢ببلؿ جزاء الصيد(؛ لصحة القياس على احملـر
 لو صاد ا٢ببلؿ ُب حـر مكة أك ا٤بدينة فعليو اإلٍب دكف جزاء الصيد لو صاد ا٢ببلؿ ُب حـر مكة أك ا٤بدينة فعليو اإلٍب كجزاء الصيد  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
 ، كالكاُب البن عبد الرب(ّٖ/ُ) ، كالتلقْب(ٖٓ/ْا٤ببسوط للسرخسي )، ك (ُْْ/ِاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط للشيباين )(، ك ٖٖٓ( رقم )ِّٔ/ٕ(، احمللى )َٕٔ،ّٕٔ/ُاجملتهد )بداية 

 (ُِٖ/ّشرح ا٤بقنع )ا٤ببدع ُب ، ك (ُّٔ/ّ) ، كا٤بغِب(ُْْ/ٕ) ، كاجملموع(ِٕٔ/ّحلية العلماء ُب معرفة مذاىب الفقهاء )، ك (ُّٗ/ُ)
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 عدد الكفارات على احملـر إذا صاد وأكل الصيد (444مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
اآلية، كاتفقوا على كقوع اإلٍب على من أكل صيده مع اإلٍب الواقع عليو ابلصيد، كاختلفوا ماذا ٯبب عليو إذا  اتفقوا على كجوب كفارة الصيد على احملـر الذم صاد ُب ا٢بـر لنص

 صاد كأكل الصيد؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 إذا صاد احملـر كأكل صيده فعليو كفارة كاحدة األقواؿ ونسبتها
 ٝبهور الفقهاء

 إذا صاد احملـر كأكل صيده كجب عليو كفاراتف
 عطاء/ األكزاعي

 عليو فهل ىو مساك للتعدم األكؿ أـ ال؟ ىل أكل الصيد تعٌد اثفو سول تعدم القتل، أـ ليس بتعد اثف؟، كإٍف كاف تعداين  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
 ، فالتعدم ابلصيد، كاألكل مسكوت عنو.ااثنين  ال يعٌد تعٌداين  -امع كونو إٜبن -ألفَّ األكل  *
  يوجب ا١بزاء، كما لو قتلو كأحرقو.اإلتبلؼ بعد القتل ال 

فيو اإلٍب ككذا الكفارة، فهو كقع ُب  ااثنين  ألفَّ األكل يعٌد تعٌداين  *
 ٧بظور آخر فلزمو ا١بزاء.

 القوؿ األكؿ: )إذا صاد احملـر كأكل فعليو كفارة كاحدة(؛ ألفَّ ا٤بمنوع الذم رتب هللا تعاذل عليو ا١بزاء ىو الصيد كليس األكل  الراجػػح
 من صاد ٞبامة حاؿ إحرامو ٍب أكلها فعليو شااتف من صاد ٞبامة حاؿ إحرامو ٍب أكلها فعليو شاة كاحدة كىو آٍب على أكلها ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
 ، كاألـ(ِّٗ/ُ) ، كالكاُب البن عبد الرب(ْٖ/ُ) ، كالتلقْب(َُٓا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ، ك (ِّٗ/ِا٢بجة على أىل ا٤بدينة )(، ك ْٕٔ،َٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِِٗ/ّ) ، كالشرح الكبّب(ِِٗ/ّ) ، كا٤بغِب(َّٔ/ْا٢باكم الكبّب )، ك (ِِٕ/ِ)
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 فدية صيد األرنب والَتبوع (444مسػػألػػة )

 اطتالؼحترير ػتل 
إذل التقدير  -للحنفية الذم يركف القيمة للصيد اخبلفن -سواه. كقد ذىب األئمة الثبلثة  دل ٱبتلفوا أفَّ من جعل على نفسو ىداي أنَّو ال ٯبزئو أقل من ا١بذع من الضأف كالثِب ٩با

ؤلرنب ُب أمثاؿ أنواع من الصيد، فقالوا: ُب الضبع كبش، كُب الغزاؿ عنز، كُب النعامة بدنة، كُب بقر الوحش بقر إنسٌي، كاختلفوا ُب ا٤بثل ل اب٤بثل للصيد، كقد أفٌب الصحابة 
 كالّببوع )دكيبة ٥با أربع قوائم كذنب ٘بَب كما ٘بَب الشاه، كىي من ذكات الكركش(، كا٣ببلؼ فيها على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
أك أضحية )ا١بذع من  كالّببوع ال يقوماف إال ٗبا ٯبوز أٍف يكوف ىداين  األرنب

 الضأف كالثِب ٩با سواه( 
 مالك

 ُب األرنب عناؽ كُب الّببوع جفرة
 الشافعي/ كأٞبد

 يذكره ابن رشد()دل [، ٓٗ]ا٤بائدة:( ۆئ ۆئ ۈئ) لظاىر اآلية: ظاىر معارضة قضاء الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) : عمـو قولو تعاذل* 

، فبل يقٌوـ أبقٌل فبل يقـو الصيد إال ٗبا يصلح أٍف يكوف ىداين ، ( ۆئ ۈئ
 من جذع من الضأف كثِب ٩با سواه.

، كُب كُب الغزاؿ بعنز، كُب األرنب بعناؽ: )قضى ُب الضبع بشاة، قضاء عمر  *
/ كصحح إسناده ]ت/ طأ/ خز/ ىق/ سنن/ كمثلو عن جابر الّببوع ٔبفرة( 

كالعناؽ من ا٤بعز ىو ما فوؽ ا١بفرة كقيل دكهنا، كا١بفرة ما أكل كاستغُب األعظمي[، 
 عن الرضاع من ا٤بعز.

 ُب ذلك أكذل ُب ذلك، كاتباع الصحابة  القوؿ الثاين: )يقـو األرنب بعناؽ كالّببوع ٔبفرة(؛ لقضاء عمر  الراجػػح
 جفرة، كجب عليو من ا٤بعز عناؽ أك اأك يربوعن  امن صاد أرنبن  أقٌل ما ٯبب عليو مثلو من جذع الضأف اأك يربوعن  امن صاد أرنبن  ذترة اطتالؼ

 (ُٕٔ/ّ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ّٗٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ّٓٗ/ُ(، كا٤بهذب )ِِٔ/ِ(، كاألـ )ّٕٔ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ّّّ/ّ(، كالذخّبة )ٕٓٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
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 مقدار الفدية ُب صغار الص يد (442مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
إذل التقدير اب٤بثل للصيد، كاتفقوا على ا٤بثل ُب كبار الصيد، كاختلفوا ُب تقوًن ا٤بثل لصغار  -أليب حنيفة الذم يرل الفدية للصيد اخبلفن -ذىب األئمة الثبلثة 

 الصيد، كمن صاد نعامة صغّبة، كا٣ببلؼ على قولْب

 صغار الصيد مثل كباره ُب الفدية اب٤بثل األقواؿ ونسبتها
 مالك

 من صغار النعم، ككبار الصيد بكبار ا٤بثل يفتدم ُب صغار الصيد اب٤بثل
 الشافعي/ أٞبد/ بعض الصحابة  

 )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض القياس مع أحكاـ بعض الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 .فالفدية ابلصغّب للصغّب كابلكبّب  ،[ٓٗ]ا٤بائدة: (ى ى ائ ائ ەئ) عمـو قولو تعاذل: * القياس على الدية، فدية الصغّب كالكبّب مستوية كال فرؽ بينهما
 للكبّب تتحقق ُب ا٤بثلية.

 أثر عبد هللا بن عمرك بن العاص   فيو كلد ، قاؿ: )من أصاب كلد أرنب كىو ٧بـر
 ]سنن[.شاة(. كعن عطاء قاؿ: )ُب صغار الصيد صغار الغنم( 

 ُب ذلك القوؿ الثاين: )التفريق بْب صغار ككبار الصيد(، كذلك ٢بكم الصحابة  الراجػػح
 من صاد نعامة صغّبة ففيها فصيل من اإلبل )عمره سنة(ف كالفصاؿ ىو الفطاـ  من صاد نعامة صغّبة ففيها بدنة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كالشرح الكبّب َُٓ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِّٓ/ْ(، كالبياف )ِِّ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ّّّ/ّكالذخّبة ) (،ّّٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ٕٓٔ/ُبداية اجملتهد )

(ّ/ّّٓ) 
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 فدية صيد اضتماـ (443مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاتفقوا على أنواع من الصيد أف ٥با مثل؛ كالنعامة فيها بدنة، كالغزاؿ فيو شاة، كاتفقوا ُب ا٢بل كا٢باتفقوا على كجوب ترؾ  ـر على منع صيد ا٢بـر للحبلؿ، الصيد للمحـر ُب ا٢بًل كا٢بـر

 ى أربعة أقواؿ، كا٣ببلؼ علاكاختلفوا ُب فدية من صاد ٞبامة، سواء كاف من ٞباـ ا٢بـر أك ٞباـ ا٢بل، إذا كاف الصائد ٧برمن 

 األقواؿ ونسبتها
 ُب صيد ٞباـ مكة شاة كُب ٞباـ ا٢بل حكومة 

 مالك
ُب صيد ٞباـ ا٢بـر بغّب مكة شاة 

 أك حكومة 
 ابن القاسم )مالكي(

ُب كل صيد ا٢بماـ شاة، سواء ٞباـ 
 ا٢بـر أك ا٢بل )كأ٢بق بو كل الطيور(

 الشافعي/ أٞبد/ داكد/ عطاء 

 ُب صيد ا٢بماـ قيمتو
 حنيفةأبو 

 )دل يذكره ابن رشد( تعارض ظاىر اآلاثر عن الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  حكم الصحابة  ُب ٞباـ مكة أبفَّ على من
 صاده شاة، أما بقية ا٢بماـ فيبقى على األصل.

  ابن عباس عنƒ  قاؿ: )ما كاف سول ٞباـ
 ]ىق/ سنن[.( ا٢بـر ففيو ٜبنو إذا أصابو احملـر

  عن قتادة قاؿ: )ُب ٞباـ ا٢بـر شاة، كُب ٞباـ
 ]عب[.ا٢بل درىم( 

  ابن عباس عنƒ  قاؿ: )ما
كاف سول ٞباـ ا٢بـر ففيو ٜبنو 

 ]سنن[.( إذا أصابو احملـر

  ابن عباس ركم عن عمر كƒ 
ابن عباس أبفَّ ُب ٞباـ ا٢بـر شاة فعن 

ƒ  قاؿ: )ُب ٞباـ ا٢بـر ُب ا٢بمامة
، كُب ركاية: )شاة على احملـر منو شاة(
 ]قط/ ىق/ سنن/ ش[.كا٢ببلؿ( 

  :ې ى ى ائ ائ )قولو تعاذل

أم: كمن قتلو منكم ، [ٓٗ]ا٤بائدة: (ەئ
 متعمدا فعليو قيمة ما قتل من النعم.

  ألفَّ ليس كل الصيد لو مثل، فيعدؿ إذل
 القيمة، كضماف سائر ا٤بتلفات.

؛ لآلاثر الواردة عن الصحابة  الراجػػح  ُب ذلك كال ٨بالف ٥بم القوؿ الثالث: )ُب كل ا٢بماـ شاة(، كال فرؽ بْب ا٢بـر كا٢بل إذا صاده احملـر

 ذترة اطتالؼ
من صاد ٞباـ ا٢بـر فعليو شاة، كمن صاد ٞباـ 

 ا٢بل ٰبكم فيو ٕبسبو
من صاد ٞباـ ا٢بل فعليو شاة أك 

 ٰبكم بو ٕبسبو
ُب ا٢بل أك ا٢بـر فعليو  امن صاد ٞبامن 

 شاة
فيقـو عليو قيمة ا٢بماـ  امن صاد ٞبامن 

 فيشَبم بو طعاما أك ا٤بثل

 مراجع اظتسألػػة
(، ّْٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َْٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )َِّ/ِ(، كبدائع الصنائع )ِٖ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٓ(، اإلٝباع البن ا٤بنذر )صٕٓٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ْٗٗ/ٓ(، كالفركع كتصحيح الفركع )ْْٖ/ّ(، كا٤بغِب )ُِْ/ْ(، كالبياف )ِّّ/ْكا٢باكم الكبّب )
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 الفدية ُب كسر بيض النعامة للمحـر (444مسػػألػػة )
، كاتفقوا على أنواع من الصيد أفَّ ٥با مثل، كاختلفوا ماذا ٯبب على من كسر  حترير ػتل اطتالؼ ، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿاتفقوا على منع الصيد للمحـر  بيض النعاـ كىو ٧بـر

 األقواؿ ونسبتها

 ُب بيض النعامة عيٍشر ٜبن البدنة 
 مالك

ُب بيض النعامة قيمة البيض إذا دل يكن فيها 
 فرخ، كإٍف كاف فيها فرخ فعليو قيمة النعامة حية

ٍب  اأبو حنيفة/ أبو ثور )كاشَبط أف ٱبرج حين 
 ٲبوت(

ُب بيض النعامة قيمة البيض إذا دل يكن فيها 
فرخ، كإٍف كاف فيها فرخ فعليو مثلو من النعم 

 )صغّب اإلبل( 
 الشافعي/ أٞبد

ُب بيض النعامة لكل بيضة ما ُب بطن 
الناقة بعد لقاحها إٍف كاف لو إبل، كإٍف 

 دل يكن ففي كل بيضة درٮباف
 عطاء

 فيو )دل يذكره ابن رشد(ظاىر تعارض اآلاثر كاألقيسة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  القياس على دية ا١بنْب، فهو
حيواف متولد من حيواف مضموف 

بو، ألفَّ  ايوجب رده إليو، اعتبارن 
 ذكاة األـ ذكاة ١بنينها.

قاؿ: )ُب بيض  ƒابن عباس حديث * 
]عب/ قط/ ىق/ جو/ ( النعامة يصيبو احملـر ٜبنو

طب/ كىو ضعيف/ ك٫بو ذلك عن ابن مسعود 
.] 

: )ُب بػػػػػػػيض ƒابػػػػػػػن عبػػػػػػػاس حػػػػػػػديث  *
 النعامة...(.

 .ألفَّ البيض ال مثل لو فتجب قيمتو 

قاؿ ُب بيض النعاـ  عن علي  *
: )ٙبمل الفحل على إبلك،  يصيبو احملـر
فإذا تبْب لقاحها ٠بيت عدد ما أصبت 

(، كركاية: )يضرب بقدرىن من البيض
 ]ىق/ سنن/ عب[.( انوقن 

 األثر ُب ذلك أكذل ، كاتباعك٫بو ذلك عن عمر كابن مسعود  ƒابن عباس القوؿ الثالث: )القيمة ُب البيض الذم ليس فيو فرخ، كا٤بثل من النعم فيما فيها فرخ(؛ ألثر  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ

من كسر بيض نعامة فعليو عشر 
 ٜبن بدنة سواء فيو فرخ أك ال

من كسر بيض نعامة فعليو قيمة البيض، كإٍف  
 كاف فيو فرخ فعليو نعامة

من كسر بيض نعامة فعليو قيمة البيض، كإٍف  
 كاف فيو فرخ ففيو فصيل )من اإلبل(

 من كسر بيض نعامة كعنده إبل فعليو
بعددىا ما ٙبمل بو النوؽ، كإف دل 

يكن عنده إبل فعليو درٮباف عن كل 
 بيضة

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم ْْٓ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ّْٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّٗ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّٔٓ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ٕٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٓ(، كاإلٝباع البن ا٤بنذر )صّْٔ/ِ(، ككشاؼ القناع )ْْٔ/ّ(، كا٤بغِب )ّٖٖ/ُ(، كا٤بهذب )ّّْ/ْ)الكبّب 
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 الفدية ُب صيد اصتراد للمحـر (445مسػػألػػة )

٩بن جعلو من  لبعض الصحابة  ا، خبلفن  [ٔٗ]ا٤بائدة: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) أكثر العلماء على أفَّ ا١براد من صيد الرب، كىو داخل ُب عمـو قولو تعاذل:  حترير ػتل اطتالؼ
 صيد البحر، كاختلفوا فيمن صاد ا١براد كىو ٧بـر ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على ٟبسة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 من قتل ا١براد فعليو قبضة من طعاـ

 مالك/ عمر 
من قتل ا١براد فعليو ٛبرة بكل 

 جرادة
 ƒابن عباس أبو حنيفة/ 

 ُب ا١براد قيمتو
 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور

 ُب ا١براد صاع من طعاـ
 ربيعة

 ُب ا١براد شويهة
 ƒابن عمر 

 ظاىر تعارض اآلاثر كاألقيسة ُب ذلك )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ
 
 

 األدلػػة

  أثر عمر  أنو جاء إليو رجل
فقاؿ: )اي أمّب ا٤بؤمنْب أصبت جرادات 

، فقاؿ لو عمر  : بسوطي كأان ٧بـر
 ]طأ[.( أطعم قبضة من طعاـ

  عػػػػػن عمػػػػػر  قػػػػػاؿ: )التمػػػػػرة
 ]طأ/ ش[.( خّب من جرادة

  َّيضػػػػػػػػػػمنو بقيمتػػػػػػػػػػو ألف
 ا١براد ال مثل لو.

  ألفَّ الصػػػػػػػػػػػاع ىػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػل
ا٤بكاييػػػػػػػػل الػػػػػػػػذم يقػػػػػػػػاس بػػػػػػػػو 

 اإلطعاـ.

 :ى ى )  عمػػػـو قولػػػو تعػػػاذل

، [ٓٗ]ا٤بائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة: (ائ ائ ەئ
 كىذا أقل ا٤بثل.

 ا١برادة القوؿ الرابع كا٣بامس ابلشذكذ، كابلتارل أصبحت بقية األقواؿ متقاربة؛ إذ ا٤بقصود منها أقل الطعاـ، سواء قلنا قبضة أك ٛبرة أك قيمة -رٞبو هللا-كصف ابن رشد  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
فعليو إخراج قبضة من  امن قتل جرادن 

 أم أنواع الطعاـ
 افعليو إخراج ٛبرن  امن قتل جرادن 

 بعدده
نظر إذل  امن قتل جرادن 

 اقيمتو كأخرج بو طعامن 
 اأخرج صاعن  امن قتل جرادن 

 من أم أنواع الطعاـ
أخرج شاة صغّبة  امن قتل جرادن 

 )جفرة أك عناؽ(

 مراجع اظتسألػػة
(، ُْْ/ّ(، كا٤بغِب )ِْْ/ْ(، كالبياف )ُِٓ/ِ(، كاألـ )ِْٓ/ْ(، كالتاج كاإلكليل )ّّٕ/ّ(، كالذخّبة )ُٖٔ/ُ(، كا٥بداية )َُُ/ْللسرخسي )(، كا٤ببسوط ٕٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َْٗ/ّكاإلنصاؼ )
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 حكم قتل احملـر ما زاد على اطتمس الفواسق (446مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كأفَّ صيد الرب ٧بـر لقولو تعاذل:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ) اتفقوا على أفَّ صيد البحر حبلؿ للمحـر

، كىي ا٤بذكورة ُب حديث  -للنخعي اخبلفن -كاتفقوا  ،[ٔٗ]ا٤بائدة: قاؿ: )ٟبس من الدكاب  أفَّ رسوؿ هللا  ƒابن عمر على ٟبسة أصناؼ ٯبوز قتلها للمحـر
 كاختلفوا ُب حكم قتل ما زاد على ىذه ا٣بمس، كا٣ببلؼ على قولْب، ]خ/ ـ[؛ الغراب كا٢بدأة كالعقرب كالفأرة كالكلب العقور( ليس على احملـر جناح ُب قتلهن

 األقواؿ ونسبتها
 ال يقتل إال ما كرد فيو ا٢بديث

 أبو حنيفة
يقتل ما كرد ُب ا٢بديث، كيقاس عليها غّبىا )على خبلؼ بينهم بْب مقلٌو كمكثرو 

 فيما يدخل ُب حكم ىذا ا٢بديث(
 ا١بمهور

 من ابب ا٣باص أريد بو ا٣باص، أك من ابب ا٣باص أريد بو العاـ؟ ƒابن عمر ىل حديث  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
: )ٟبس من الدكاب...(، ىذا من ابب ا٣باص ƒابن عمر حديث  *

 أريد بو ا٣باص، فبل يقتل إال ما كرد فيو، كيلحق الذئب ابلكلب.
: )ٟبس من الدكاب..(، ىذا من ابب ا٣باص أريد بو ƒابن عمر حديث  *

 العاـ، فبقتل ما كرد ُب ا٢بديث كغّبه ٩با يشاهبو.
 القوؿ الثاين: )يقتل ما كرد ُب ا٢بديث كيقاس عليها غّبىا(، كىذا ىو األقرب ٤بفهـو ا٢بديث الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
ال ٯبوز قتل ما دل يرد بو ا٢بديث من السباع، كاألسد كالنمر كالفهد، كمثلو 

 الوزغ كالزنبور ك٫بوىا
قتل ما دل يرد بو ا٢بديث ٩با يقاس عليو، من السباع كالوزغ كالزنبور )على ٯبوز 

 خبلؼ بينهم ُب تفصيل ذلك(

 مراجع اظتسألػػة
كالوسيط ُب ا٤بذىب (، ِْٓ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ِْٗ(، كالقوانْب الفقهية )صُِٖ/َُ(، كالذخّبة )ٔٔ/ِ(، تبيْب ا٢بقائق )َٗ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٕٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٖٖ/ّ(، كاإلنصاؼ )َِّ/ّ(، كالشرح الكبّب )ّٗٔ/ِ)
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 ما الذي يلحق ابلكلب العقور فيجوز قتلو للمحـر (447مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
]خ/ ؛ الغراب كا٢بدأة كالفأرة كالكلب العقور( : )ٟبس من الدكاب ليس على احملـر جناح ُب قتلهنمن قولو  ƒابن عمر اتفق العلماء على جواز قتل احملـر الفواسق الواردة ُب حديث 

 كخالف النخعي فمنع قتل الفأرة. كاختلفوا ما الذم يلحق ابلكلب العقور فيجوز قتلو ببل فدية، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ـ[،

 األقواؿ ونسبتها
 يلحق ابلكلب العقور كل سبع عاد

 مالك
ال يقتل من الكبلب العقورة إال 
 الكلب اإلنسي، كيلحق بو الذئب

 أبو حنيفة

 السباع ككل ما ال يؤكل ٢بمو يلحق ابلكلب العقور ٝبيع
 الشافعي/ أٞبد

 من ابب ا٣باص الذم أريد بو ا٣باص، أك من ابب ا٣باص الذم أريد بو العاـ ƒابن عمر ىل حديث  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

حديث: )ٟبس من الدكاب ليس  *
...كالكلب  على احملـر جناح ُب قتلهن

العقور(، ىذا من ابب ا٣باص الذم 
 أريد بو العاـ، فيلحق بو كل عاد.

حديث: )ٟبس من الدكاب ليس * 
... على احملـر جناح ُب قتلهن

كالكلب العقور(، ىذا من ابب 
لحق ا٣باص الذم أريد بو ا٣باص، كي

 .ابو الذئب قياسن 

...كالكلب العقور(، ىذا من حديث: )ٟبس من الدكاب ليس على احملـر جناح ُب قتلهن* 
 .ابب ا٣باص الذم أريد بو العاـ، فيلحق بو كل سبع كما ال يؤكل ٢بمو

ألنَّو إ٭ٌبا حـر على احملـر ما أيحلَّ للحبلؿ، كألفَّ ا٤بباحة األكل ال ٯبوز قتلها ابإلٝباع؛ لنهي  *
أٍف تصرب  قاؿ: )هنى رسوؿ هللا  عن صيد البهائم من حديث أنس  رسوؿ هللا 

أٍف تيصرب البهيمة، كأٍف يؤكل ٢بمها إذا صيربت(  كركاية: )هنى رسوؿ هللا  ]خ/ ـ[البهائم( 
 ]طب/ ٦بمع[.

 ألفَّ هللا تعاذل أكجب ا١بزاء من الصيد، كليس من ىذه األصناؼ ما ىو من الصيد. 
 اف يعدكالقوؿ األكؿ: )يلحق ابلكلب العقور السباع العادية(، فإفَّ كصف الكلب ابلعقور كصف بدؿ على أنو يعدك على الناس، فناسب الوصف لكل حيو  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
احملـر لؤلسد كالنمر كالفهد، كال ٯبوز قتل 

ٯبوز قتل ما ليس بعاد؛ كالثعلب كالقط 
 كمثلو صغار األسود الٍب ال تعدك

ال ٯبوز للمحـر أٍف يقتل إال للكلب 
 العقور اإلنسي كالذئب

ٯبوز للمحـر قتل السباع صغّبىا ككبّبىا؛ من الدكاب كالطّب، كمثلو كل ما ال يؤكل ٢بمو كلو 
 أنو ليس بسبع

(، كالوسيط ُب ا٤بذىب ِْٓ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ِْٗ(، كالقوانْب الفقهية )صُِٖ/َُ(، كالذخّبة )ٔٔ/ِ(، تبيْب ا٢بقائق )َٗ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٖٕٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ْٖٖ/ّ(، كاإلنصاؼ )َِّ/ّ(، كالشرح الكبّب )ّٗٔ/ِ)
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( ُب اضتـر (448مسػػألػػة )   حكم قتل الوزغ )للمحـر

 حترير ػتل اطتالؼ
على قتل الفواسق ا٣بمس، كىي الغراب كا٢بدأة كالعقرب كالفأر كالكلب العقور. كال خبلؼ بينهم ُب قتل ا٢بية كاألفعى، ٢بديث أيب سعيد  -للنخعي اخبلفن -اتفق العلماء 

كاتفقوا على قتل الوزغ ُب  [،~ة جو /طح/ ىق/ كأصلو عند مسلم عن حفص /ت ]حم/ د/: )يقتل احملـر ا٢بية كالعقرب، كيرمي ابلغراب كال يقتلو( قاؿ رسوؿ هللا  ا٣بدرم 
، كا٣ببلؼ على قولْب ، كاختلفوا ُب حكم قتل الوزغ ُب ا٢بـر  غّب ا٢بـر

 ال يقتل احملـر الوزغ األقواؿ ونسبتها
 مالك

 ٯبوز قتل الوزغ ُب ا٢بل كا٢بـر للمحـر كغّبه
 فا١بمهور

 )أشار إليو ابن رشد(ىل ٙبمل أحاديث قتل الوزغ على العمـو أك يستثُب احملـر من ذلك  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ا٤بطلقة ُب  األخبار *
قتل الوزغ، كحديث: 
)أمران بقتل الوزغ(، 
كىذا مطلق ُب غّب 

 ا٢بـر

كركاية: )من قتل كزغة ُب أكؿ  ]خ/ ـ[،( أمرىا بقتل األكزاغ : )أٌف النيب ، كحديث أـ شريك ااألخبار ا٤بتواترة ُب قتل الوزغ مطلقن  *
 ]ـ[. ، كمن قتلها ُب الضربة الثانية فلو كذا ككذا حسنة لدكف األكذل...(ضربة فلو كذا ككذا حسنة

  فقلت: اي أـ ا٤بؤمنْب، ما تصنعوف هبذا الرمح؟، قالت: اموضوعن  افرأيت ُب بيتها ر٧بن  ~قالت:)دخلتي على عائشة  ~حديث سائبة ،
حدثنا أٌف إبراىيم عليو السبلـ حْب ألقي ُب النار، دل تكن ُب األرض دابة تطفئ عنو النار غّب  ىذا ٥بذه األكزاغ نقتلهن بو، فإٌف رسوؿ هللا 
 كىذا أمر بقتلها. ]حم/ ف/ حب[،بقتلو(  الوزغ، فكاف ينفخ عليو، فأمران رسوؿ هللا 

  ؛ كحديث ]طب/ كفيو ( ُب جوؼ الكعبة : )اقتلوا الوزغ كلوقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ƒابن عباس األخبار ُب قتل الوزغ ُب ا٢بـر
  ضعف[.

، كىي نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ الراجػػح (؛ لؤلحاديث الواردة ُب ذلك ُب ا٢بل كا٢بـر  القوؿ الثاين: )ٯبوز للمحـر قتل األكزاغ ُب ا٢بل كا٢بـر

 ذترة اطتالؼ
ُب  ال ٰبل قتل الوزغ

 ا٢بـر
 ُب ا٢بـر كيؤجر على ذلك قتل الوزغٰبل 

 مراجع اظتسألػػة
(، ُّٓ/ٕ(، كاجملموع )ّٕٔ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ُّٔ/ّ(، كالذخّبة )ِّٕ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ِْٓ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ٖٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٖٗ/ْكالبياف )
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 ما جيوز للمحـر من قتل الغرابف؟ (449مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
؛ الغراب كا٢بدأة كالفأرة كالكلب العقور( قاؿ: )ٟبس من الدكاب ليس على احملـر جناح ُب قتلهن أفَّ رسوؿ هللا  ƒابن عمر اتفق العلماء على جواز قتل الغراب، ٢بديث 

، كا٣ببلؼ على قولْب ]خ/ ـ[،  كاختلفوا ُب الغرابف الٍب ٯبوز قتلها للمحـر

 الغراب األبقعال يقتل إال  األقواؿ ونسبتها
 طائفة من أىل ا٢بديث؛ كابن خزٲبة كدمحم بن ٧بب

 ٯبوز قتل ٝبيع الغرابف
 أبو حنيفة/ مالك )كاشَبط أٍف يضر(/ الشافعي/ أٞبد

 ىل ٰبمل ا٤بطلق من األثر على ا٤بقيد، كىل ٱبصص عمـو االسم الوارد ُب ا٢بديث الثابت اب٢بديث ا٤بقيد؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

: )ٟبس فواسق يقتلن ُب قالت: قاؿ رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  *
 ]ـ[،؛ ا٢بية كالغراب األبقع كالفأرة كالكلب العقور كا٢بدأة( ا٢بل كا٢بـر

على ا٤بقيد من حديث عائشة  ƒابن عمر فيحمل ا٤بطلق من حديث 
~. 

ٟبس من الدكاب ليس على احملـر قاؿ: ) أف رسوؿ هللا  ƒابن عمر حديث  *
الركاايت ُب األحاديث  ،]خ/ ـ[: الغراب كا٢بدأة كالفأرة كالكلب العقور( جناح ُب قتلهن
 ا٤بطلقة أصح.

 القوؿ األكؿ أبنَّو شاذ -رٞبو هللا-ببل قيد، كقد كصف ابن رشد  ƒابن عمر القوؿ الثاين: )ٯبوز قتل ٝبيع الغرابف(، كما جاز قتل ٝبيع ما كرد ُب حديث  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
ٰبل قتل الغراب األبقع كىو الذم أيكل ا١بيف، أما بقية الغرابف كغراب 

 الزرع كالغراب ا١ببلي الكبّب فبل ٯبوز
 إذا حصل منها أذل اٯبوز قتل ٝبيع الغرابف ببل استثناء كخصوصن 

(، كالقوانْب الفقهية ْٖ/ُ(، كالتلقْب ُب الفقو ا٤بالكي )ُّٕ(، كٙبفة ا٤بلوؾ )صِّْ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ْٔٓ/ٓ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ٖٕٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُّْ/ّ( كا٤بغِب )َِٔ(، كمسائل اإلماـ أٞبد بركاية ابنو عبد هللا )صُّْ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُٗٗ/ِكاألـ )(، ِٗ)ص
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 حكم صيد احملـر للحيواف )الربمائي( (444مسػػألػػة )

 اطتالؼحترير ػتل 
، لقولو تعاذل: فيجوز  ،[ٔٗ]ا٤بائدة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  اتفقوا على جواز صيد البحر للمحـر

طاف ككلب البحر صيد ٝبيع أنواع السمك من: األخطبوط كا٢ببار كاالستكوزا ك٫بوىا، كاختلفوا ُب حكم صيد احملـر للحيواف الربمائي، مثل: السلحفاة كالسر 
 كالفقمة ك٫بوىا، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 يلحق ا٢بيواف الربمائي ٗبكاف كالدتو كتفرٱبو األقواؿ ونسبتها
 حنيفة/ أٞبدأبو 

 يلحق ا٢بيواف الربمائي ُب أكثر مكاف يعيش فيو
 عطاء

 يلحق ا٢بيواف الربمائي اب٢بيواف الربم
 الشافعي مالك/

 اختبلفهم ُب سبب ا٢باؽ ا٢بيواف الربمائي ابلبحر، ىل ىو الوالدة أـ العيش الغالب أـ يؤخذ ابالحتياط؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) قولو تعاذل:عمـو

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 كىذا عاـ ُب حل اصطياد ما ُب البحر. ، (ٺ
  ألفَّ التوالد أصل كالكينونة عارض، فيكوف ما

 يتوالد ُب ا٤باء من نوع السمك.

 .ألٌف العربة ٗبكاف العيش فيلحق بو   ألفَّ الربمائي تعارض فيو دليل التحرًن
 .ااحتياطن  كدليل التحليل، فيغلب التحرًن

طاف، كىي ٩با لو رئة كجهاز القوؿ األكؿ: )ينظر ٤بكاف الوالدة(، فإفَّ أغلب العلماء ذىبوا إذل كجوب تذكية ا٢بيواف الذم يولد كيتكاثر ُب الرب؛ كالسلحفاة كالسر  الراجػػح
 تنفس كا٢بيواف الربم، ٖببلؼ ا٢بيواف البحرم الذم يتنفس من خبلؿ ا٣بياشيم

 ذترة اطتالؼ
إذا كاف الربمائي يبيض كيفرخ ُب ا٤باء حل صيده، كإذا  

 كاف ُب الرب دل ٰبل صيده للمحـر
إذا كاف أكثر مكاف يعيش فيو الربمائي ىو البحر ٰبل 

 صيده، كإال فبل
كىو ٧بـر فعليو جزاء  ابرمائين  من صاد حيواانن 

 صيد

 مراجع اظتسألػػة
(، كاجملموع ُّّ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ّْٔ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ِْٓ/ُ(، كا٤بدكنة )ّْٕ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ْٗ/ْ)(، كا٤ببسوط للسرخسي ٕٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٕ(، كأحكاـ البحر ُب الفقو اإلسبلمي )صْٖٗ/ّ(، كاإلنصاؼ )َْْ/ّ(، كا٤بغِب )ِٔٗ/ٕ)
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 احملـر لطَت اظتاء حكم صيد (444مسػػألػػة )

؛ لقولو تعاذل حترير ػتل اطتالؼ كاختلفوا ُب  ،[ٔٗ]ا٤بائدة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) :اتفقوا على جواز صيد البحر للمحـر
 حكم صيد احملـر لطّب ا٤باء الذم يعيش فيو، كا٣ببلؼ على قولْب

 طّب ا٤باء من صيد الرب األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 طّب ا٤باء من صيد البحر
 عطاء

 ىل العربة ٕبيواف البحر ابلوالدة أـ بغالب العيش؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

كيبيض ُب الرب، كيتوالد ُب الرب، كإ٭با دخولو البحر ليقتات منو  ألفَّ طّب ا٤باء يفرخ  األدلػػة
 .ال ليعيش فيو، فهو كالصياد من اآلدميْب، كلو ترؾ طّب ا٤باء الصيد من ا٤باء ٥بلك

ألفَّ أغلب عيش طّب ا٤باء ُب ا٤باء، فيلحق ٕبيواف البحر كٰبكم لو  *
 .ٕبكمو

ُب البحر لو مكث داخل ا٤باء، فبل يكوف ال من  االرب(، فهو ال عبلقة لو ابلبحر ال من حيث الوالدة ال غّبه، كىو ٩با ٲبوت غرقن القوؿ األكؿ: )طّب ا٤باء من صيد  الراجػػح
 حيواانت البحر كال من الربمائيات

 ُب صيدهٰبل للمحـر صيد طّب ا٤باء، كال جزاء عليو  ال ٰبل للمحـر صيد طّب ا٤باء، كإذا صاده فعليو ا١بزاء ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كأحكاـ الرب ُب الفقو اإلسبلمي ّّّ/ٕ(، كاجملموع )ّٔ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٔ/ّ(، كالذخّبة )ِْٓ/ُ(، كا٤بدكنة )ُّٕ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ٕٗٔ/ُبداية اجملتهد )

(ُ/ِّٗ) 
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 قطع نبات اضتـراصتزاء ُب  (442مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، ٢بديث  ، كأفَّ على من فعلو الكفارة، كاتفقوا على منع قطع نبات ا٢بـر قاؿ يـو فتح مكة: )إٌف ىذا  أفَّ رسوؿ هللا  ƒابن عباس دل ٱبتلفوا ُب ٙبرًن قتل الصيد ُب ا٢بـر

كاختلفوا ُب جزاء قطع نبات  ]خ/ ـ[،، فهو حراـ ٕبرمة هللا إذل يـو القيامة، ال ييعضد شوكو، كال يينفر صيده، كال ييلتقط لقطتو( البلد حرمو هللا يـو خلق السماكات كاألرض
، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ  ا٢بـر

 جزاء ُب قطع نبات ا٢بـر (ال) األقواؿ ونسبتها
 مالك

 ٯبب ا١بزاء فيمن قطع نبات ا٢بـر
 أٞبد الشافعي/

 ٘بب القيمة ُب قطع نبات ا٢بـر
 أبو حنيفة

 عضد شجرىا(ر صيدىا كال يي نفَّ : )ال يي ىل يقاس النبات ُب ا١بزاء على ا٢بيواف، الجتماعهما ُب النهي ُب قولو  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

: )ال ƒابن عباس حديث  *
ييعضد شوكو...(، ليس ُب ا٢بديث 
ما يدؿ على ا١بزاء، فهو هني عن 
القطع ٦برد من ا١بزاء،، ٯبب 

 امتثالو.

عن مكة: )ال ييعضد شوكو كال  قاؿ رسوؿ هللا  ƒابن عباس حديث  *
 .اقياسن  يينفر صيده(، فإذا كجبت الفدية ُب الصيد، كجبت ُب الشجر

 .ألفَّ ما حـر ٢برمة ا٢بـر استول فيو ا٤بباح كا٤بملوؾ، كالصيد ٯبب فيو ا١بزاء 
  عن ابن الزبّب  كاف أك   ، جزاه حبلالن اقاؿ: )من قطع من شجر ا٢بـر شيئن

 ]ىق/ بز/ ك٫بو ذلك عن عطاء[.ُب الشجرة الصغّبة شاة، كُب الكبّبة بقرة(  ا٧برمن 

  َّ(ال)النبات ك  النظر إذل القيمة. ألف 
فيعدؿ إذل القيمة، كما يعدؿ  ،مثل لو

إذل القيمة ُب صيد ا٢بيواف، كضماف 
 سائر ا٤بتلفات.

 القوؿ الثاين: )ُب قطع نبات ا٢بـر ا١بزاء(؛ لصحة القياس على إتبلؼ ا٢بيواف، فإذا كجب ا٤بثل ُب ا٢بيواف كجب ُب النبات الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من قطع نبات ا٢بـر أٍب كال جزاء 

 عليو
ـ عليو بقيمتو من قطع نبات ا٢بـر يقوَّ  ة )شجرة كبّبة( من ا٢بـر فعليو بقرة، كمن قطع ما دكهنا فعليو شاةمن قطع دكح

رج القيمة  كقت القطع كٱبي

 مراجع اظتسألػػة
(، َِّ/ّ(، كا٤بغِب )ٗٔ/ٖ(، كفتح العزيز )ِِٗ/ِ(، كاألـ )ّّٕ/ّ(، كالذخّبة )ِْٓ/ُ(، كا٤بدكنة )ِْٓ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )َُِ/ِ(، بدائع الصنائع )ٕٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٓٓ/ّكاإلنصاؼ )
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 : اىقىه يف فذَح األرياثاىث

ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف )فذَح األري( اأو إمجاع

 ذل على ثبلث خصاؿ على التخيّب؛ الصياـ، أك اإلطعاـ، أك النسك )الذبح(. أٝبع العلماء على أفَّ فدية األ -ُ
  مرض )قركح(، أك حيواف يؤذيو ُب رأسو. حلق رأسو لضركرة؛ من فدية حلق الرأس من األذل ٘بب على من اتفقوا أفَّ  -ِ
 (.-رٞبو هللا-أٝبعوا على منع احملـر من قص األظفار )حكاية عن ابن ا٤بنذر  -ّ
 أٝبعوا على منع احملـر من حلق الرأس. -ْ
 ال خبلؼ بْب ا١بمهور أفَّ حلق الرأس للمحـر من أعماؿ ا٢بج. -ٓ
 أٝبع العلماء أفَّ النساء )ال( ٰبلقن رؤكسهنَّ، كأفَّ سنتهنَّ ُب النسك التقصّب. -ٔ
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 اىقىه يف فذَح األري 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

الرقم 
 عنواف اظتسألة التسلسلي

 الفدية إذا أماط احملـر األذى بغَت ضرورة 443
 أو ابطتطأ وىو ػتـر أو جاىاًل  احكم الفدية على من أماط األذى انسيً  444
 الواجب ُب فدية األذى للمحـر 445
 مقدار اإلطعاـ لكل مسكُت ُب كفارة األذى للمحـر 446
 الفدية ُب قص األظفار للمحـر 447
 الفدية ُب قص )بعض( األظفار للمحـر 448
 الفدية ُب حلق شعر اصتسد للمحـر 449
 أو ضتيتو شعرة أو شعرتُتالفدية ُب نتف من شعر رأسو  424
 موضع أداء فدية األذى 424
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 الفدية إذا أماط احملـر األذى بغَت ضرورة (443مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ا على التخيّب لقولو  لكعب بن  كلقولو  ،[ُٔٗ]البقرة: (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) أٝبعوا على كجوب فدية األذل كأهنَّ

كأٝبعوا على أفَّ الفدية األذم كاجبة على كل من أماط ]خ/ ـ[،  ٤با أذاه القمل ُب رأسو: )احلق رأسك، كصم ثبلثة أايـ أك أطعم ستة مساكْب، أك انسك بشاة( عجرة 
 ببل ضركرة، كا٣ببلؼ على قولْب -فحلق رأسو مثبلن -األذل ضركرة، كاختلفوا ُب الفدية الواجبة على من أماط األذل 

 من أماط األذل كىو ٧بـر بغّب ضركرة عليو الفدية ا٤بنصوص عليها األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 من أماط األذل كىو ٧بـر بغّب ضركرة عليو دـ فقط
 أبو حنيفة

 كالقياس عليو )دل يذكره ابن رشد( اختبلفهم ُب مفهـو حديث كعب بن عجرة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

، فإذا كجبت الفدية على ا٤بضطر فهي جرة حديث كعب بن عي  *
 على غّب ا٤بضطر أكجب، كىي اب٣بيار كجزاء الصيد.

 ذاه القمل ُب رأسو، فأمرهفآ : )أنَّو كاف مع رسوؿ هللا جرة حديث كعب بن عي  *
 أك انسك بشاة(، فأم أٍف ٰبلق رأسو، كقاؿ: صم ثبلثة أايـ، أك أطعم ستة مساكْب ،

ا كجبت على ا٤بضطر. كإماطة  ذلك فعل أجزأ، فالفدية الواجبة اب٣بيار بْب ثبلثة أشياء إ٭بَّ
 من ابب التغليظ عليو ببل ٚبيّب. ٚبيّب لو، فعليو الذبح فقط،ذر ال األذل ببل ع

 الراجػػح
ٙبكم ببل دليل، القوؿ األكؿ: )٘بب الفدية على ما أماط األذل ببل ضركرة(، كىذا من ابب أكذل، كالتخيّب حاصل بنص ا٢بديث، كإٯباب الذبح دكف غّبه فيو 

 كأخذ ٔبزء من النص دكف الباقي

 ذترة اطتالؼ
رأسو ببل ضركرة كىو ٧بـر كجب عليو صياـ ثبلثة أايـ أك  من حلق

 إطعاـ ستة مساكْب أك ذبح شاة )على التخيّب(
)ببل  من حلق رأسو ببل ضركرة كىو ٧بـر ٯبب عليو ذبح شاة توزع على مساكْب ا٢بـر

 ّب(يٚب
 (ّٕٔ/ٕ(، كاجملموع )َُٔ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )َْ/ّا٥بداية )(، كالعناية شرح ُِٗ/ِ(، كبدائع الصنائع )َٖٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
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 أو ابطتطأ وىو ػتـر أو جاىاًل  احكم الفدية على من أماط األذى انسيً  (444مسػػألػػة )
 ، كا٣ببلؼ على قولْبا، كاختلفوا ُب كجوب الفدية على من أماط األذل انسين -أك قلم أظفاره كمن حلق رأسو مثبلن - ااتفقوا على كجوب الفدية على من أماط األذل عامدن  حترير ػتل اطتالؼ

 اأك انسين  ا٘بب الفدية على من حلق عامدن  األقواؿ ونسبتها
 / الثورم/ الليثمالك / الشافعي )ا٤بذىب(/ أٞبدأبو حنيفة/ 

 )ال( ٘بب فدية األذل على الناسي
 الشافعي )قوؿ(/ أىل الظاىر

 ىل ييلحق الناسي كا٤بعذكر ابلعامد ُب كجوب فدية األذل؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

القياس على كثّب من العبادات، دل يفرؽ الشرع فيها بْب العامد  *
 بطلت صبلتو. اكالناسي، فمن صلى كىو ٧بدث انسين 

   ،ألفَّ ىذا الفعل من قبيل اإلتبلفات، كال فرؽ فيها بْب العامد كا٣بطأ
 كما ُب ضماف األمواؿ.

  األفَّ هللا تعاذل أكجب الفدية على ا٤بعذكر اب٤برض، فكاف ذلك تنبيهن 
 على كجوهبا على ا٤بعذكر أبم عذر آخر؛ كالنسياف كا١بهل. 

ألفَّ الشرع فرؽ بْب العامد كالناسي ُب مواضع كثّبة، فمن أخطأ أك زاد أك نقص ُب  *
 .ا، حكمو غّب من فعل ذلك عامدن االصبلة انسين 

ھ ھ ے ے ہ ہ ہ ھ ھ ) عمـو قولو تعاذل: *

 .[ٓ]األحزاب: (ۓ ۓ
: )رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف قاؿ  من حديث ابن عباس عمـو قولو  *

]جو/حب/ ىق/ سنن/ ص/ عوا / طب/ ش/ كم/ كىو على شرط ( كما استكرىوا عليو
 الشيخْب[.

 الثاين: )ال ٘بب فدية األذل على الناسي(، فإٌف التغليظ ُب حق ا٤بتعمد، أما الناسي ك٫بوه فحقو التخفيفالقوؿ  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
فبل إٍب عليو،  طأن أك خ أك جاىبلن  امن حلق شعره أك قلم أظفاره انسين 

 ك٘بب عليو الكفارة؛ صياـ ثبلثة أايـ أك إطعاـ ستة مساكْب أك ذبح شاة
 ، فبل إٍب عليو كال كفارةأك خطأن  أك جاىبلن  اقلم أظفاره انسين  من حلق شعره أك

 مراجع اظتسألػػة
(، ّْٔ/ِ(، كالغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية )ّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َٕٔ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ُْٗ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ٕٓٓ/ُ) كشرح منتهى اإلرادات
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 القدر الواجب ُب فدية األذى للمحـر إف اختار الصياـ أو اإلطعاـ (445مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ې ې ى )تعاذل: أٝبع العلماء على أفَّ الواجب ُب فدية األذل، ٤بن حلق شعره أك قلم أظفاره ثبلثة خصاؿ؛ الصياـ أك اإلطعاـ أك النسك )الذبح(، لقولو 

 ْبكاختلفوا ُب مقدار عدد أايـ الصياـ، كعدد ا٤بساكْب ُب اإلطعاـ، كا٣ببلؼ على قول، [ُٔٗ]البقرة: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 الصياـ ُب فدية األذل ثبلثة أايـ كاإلطعاـ لستة مساكْب األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 الصياـ ُب فدية األذل عشرة أايـ كاإلطعاـ لعشرة مساكْب
 ا٢بسن/ عكرمة/ انفع

 تعارض ظاىر النص مع القياس )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 حديث كعب بن عجرة  َّو كاف مع رسوؿ هللا : )أن  فأذاه
ٰبلق رأسو، كقاؿ: صم ثبلثة أايـ،  أفٍ   القمل ُب رأسو، فأمره
فهذا نص ُب ـ[،  ]خ/، أك انسك بشاة( أك أطعم ستة مساكْب

 عدد أايـ الصياـ كعدد ا٤بساكْب ُب اإلطعاـ.

 :ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ) القياس على ا٤بتمتع الذم دل ٯبد ا٥بدم

كيلحق اإلطعاـ ، (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث حئ 
 ُب العدد ابلصياـ.

 :ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )  القياس على جزاء الصيد

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 .[ٓٗ]ا٤بائدة: (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
 القوؿ األكؿ: )فدية األذل صياـ ثبلثة أايـ أك إطعاـ ستة مساكْب(؛ للنص ُب ذلك، كال قياس مع النص الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
قلم أظفاره كجب عليو صياـ ثبلثة أايـ أك  من حلق رأسو أك

 إطعاـ ستة مساكْب
 من حلق رأسو أك قلم أظفاره كجب عليو صياـ عشرة أايـ أك إطعاـ عشرة مساكْب

 مراجع اظتسألػػة
(، ّٓٓ/ُعلى كفاية الطالب الرابين ) (، كحاشية العدكمّْٕ/ّ(، كالذخّبة )ْٕ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّٔٔ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ُٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٔ/ّ(، كسرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ْٕٗ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِِٔ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )َّٖ/ُكا٤بهذب )
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 مقدار اإلطعاـ لكل مسكُت ُب كفارة األذى للمحـر (446مسػػألػػة )
ا الواردة ُب حديث كعب بن عجرة  حترير ػتل اطتالؼ كاتفقوا أفَّ ـ[،  ]خ/: كىي صياـ ثبلثة أايـ أك إطعاـ ستة مساكْب أك ذبح شاة اتفقوا على كجوب كفارة األذل ٤بن حلق رأسو أك قلم أظافره، كأهنَّ

 على قولْب كاف من البػيرًٌ أفَّ لكل مسكْب ميدَّين، كاختلفوا ُب مقدار اإلطعاـ لكل مسكْب إذا كاف من التمر أك الزبيب أك القمح ك٫بوه، كا٣ببلؼ  اإلطعاـ إذا
 من الرب كغّبه ن ٗبد النيب ييطعم كل مسكْب مد األقواؿ ونسبتها

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي
 من غّبه ا من الرب كمدينيطعم كل مسكْب مدن 

 أٞبد
 من غّب الرب أمداد (ْ) ايطعم كل مسكْب صاع

 أبو حنيفة )قياسان(/ الثورم
 ظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب اإلطعاـ ُب الكفارات )دل يذكر ابن رشد( سبب اطتالؼ

 
 

 األدلػػة

  حديث كعب بن عجرة  قاؿ صم( :
مدين لكل - ثبلثة أايـ، أك أطعم ستة مساكْب

كدل يفرؽ بْب طعاـ ]خ/ـ[، أك انسك شاة(  -إنساف
 كآخر.

  ركاية ُب حديث كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى  قاؿ لو: 
)فىاٍحًلٍق رىٍأسىكى كىأىٍطًعٍم فػىرىقنا بػىٍْبى ًستًَّة مىسىاًكْب، أىٍك 

ـو أىًك اٍنسيٍك نىًسيكىةن(  ]خ/ـ[، كىاٍلفىرىؽي صيٍم ثىبلىثىةى أىايَّ
.  ثىبلىثىةي آصيعو

 

  لقوؿ معاكية  :أرل مٌدا من )ُب ا٢بنطة
 .( ]خ/ـ[ىذه يعدؿ مدين من الشعّب

  ابن عمر القياس على مقدار صدقة الفطر الواردة ُب حديثƒ 
صدقة الفطر صاعان من ٛبر أك صاعان من  قاؿ: )فرض رسوؿ هللا 

 ـ[. ]خ، فعدؿ الناس بو نصف صاع من بر( شعّب
  ركاية ُب حديث اجملامع ُب رمضاف قاؿ لو رسوؿ هللا فأطعم( :

 كالوسق ستوف صاعان.بغ[،  ]د/ دا/كسقان من ٛبر بْب ستْب مسكينان( 
  بِب ركاية ُب حديث اجملامع ُب رمضاف قاؿ: )جاءت امرأة من

للمظاىر: أطعم ىذا، فإف  ، فقاؿ بياضة بنصف كسق من شعّب
 ]ىق[.مدم شعّب مكاف مد بر( 

 نصان فبل ييعدؿ عنو القوؿ األكؿ: )يطعم لكل مسكْب مداف(، كىذا ما دؿ عليو حديث كعب بن عجرة  الراجػػح
( مدان ُِمن أراد اإلطعاـ عن فدية األذل أخرج ) اطتالؼذترة 

 من أم أنوع من الطعاـ
( ٔمن أراد اإلطعاـ عن فدية األذل أخرج )

 ( مٌدا من غّبهُِالرب ك)من  أمداد
 ( مدان ِْمن أراد اإلطعاـ عن فدية األذل أخرج من غّب الرب )

 ( مدا من الربٌ ُِك)
(، كا٤بغِب َّٓ/ُ(، كأسُب ا٤بطالب )َِٗ/ْ(، كالبياف )ّْٓ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ّْٕ/ّ(، كالذخّبة )ٔٓ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُٕٖ/ِ(، كبدائع الصنائع )ِٖٔ/ُ)بداية اجملتهد  مراجع اظتسألػػة

 (ُْٓ/ِ(، ككشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ِْٗ/ّ)
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 ُب قص األظفار للمحـرالفدية  (447مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
: ƒابن عباس فقاؿ  اتفقوا على كجوب الفدية للمحـر ُب لبس الثياب، كُب حلق الرأس لضركرة من حشرات أك قمل تؤذيو ُب رأسو، كللمرض )على خبلؼ ُب تفسّبه(؛

قاؿ: ٯبوز للمحـر رأسو، كقاؿ عطاء: ا٤برض الصداع. كحكى ابن ا٤بنذر أفَّ احملـر ٩بنوع من قص أظفاره إبٝباع، إال أفَّ أاب دمحم ابن حـز خالف ُب ىذا فا٤برض يكوف قركح ُب 
 قواؿقص شاربو، كقد كصف ابن رشد ىذا القوؿ ابلشاذ، كاختلفوا ُب كجوب الفدية على من قص أظفاره أك بعضها، كا٣ببلؼ على ثبلثة أ

 امن قص أظفاره كىو ٧بـر فعليو فدية األذل مطلقن  األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 اليس على احملـر ُب قص أظفار فدية مطلقن 
 عطاء

 من قص أظفاره كىو ٧بـر فعليو دـ
 قـو

 ىل يلحق قص األظفار للمحـر بقص الشعر الوارد فيو النص )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  حديث كعب بن عجرة  قاؿ احلق رأسك كصم ثبلثة أايـ أك أطعم( :
 كالظفر يلحق ابلشعر ُب ا٢بكم. ـ[، /]خ( ستة مساكْب أك انسك شاة

 :ا٢بج: (ھ ھ ے ے ۓ) قولو تعاذل[ِٗ]، 
 كقص األظافر من إلقاء التفث.

  قالت: قاؿ رسوؿ هللا  ~حديث أـ سلمة ،من كاف لو ذبح يذٕبو( :
حٌب  اكال من أظفاره شيئن  فإذا أىل ىبلؿ ذم ا٢بجة فبل أيخذ من شعره

أخذ الظفر للمضحي كأ٢بقو ٕبكم الشعر، فمن ابب  فقد منع  ]ـ[،يضحي( 
 أكذل إ٢باؽ حكم الظفر للمحـر ٕبكم الشعر. 

  دل يرد شيء ُب الكتاب كال ُب السنة ما
يدؿ على الفدية ُب قص األظافر، كاألصل 

ُب األخذ  براءة الذمة، كحديث كعب 
 من الشعر.

  حديث كعب بن عجرة ،
التغليظ عليو فقد لزمو دـ من ابب 

كمنع ا٣بيار عنو، ألنو ال حاجة لو 
 بذلك فهو ُب حكم ا٤بتعمد.

 لؤلظفار ابلشعر، كليس ا٤بضحي ُب ذلك أبكذل من احملـر ا، كإ٢باقن القوؿ األكؿ: )ٯبب على احملـر فدية األذل إف قص أظفاره(، كىذا بنص حديث كعب  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من قص أظفاره كىو ٧بـر فعليو دـ  من قص أظفاره كىو ٧بـر فعليو اإلٍب فعليو إطعاـ ستة مساكْب أك صياـ ثبلثة أايـ أك الذبحمن قص أظفاره كىو ٧بـر 

 كال خيار لو ُب غّبه

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٤بغِب ُُٕ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ِٕكالتنبيو ُب الفقو الشافعي )ص(، ُّّ/ّ(، كالذخّبة )ّْْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُْٗ/ِ(أ كبدائع الصنائع )ٕٕ/ْ(، كا٤ببسوط )ِٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٔٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ِٕٗ/ّ)
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 الفدية ُب قص )بعض( األظفار للمحـر (448مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاتفقوا على أفَّ من  اعلى كجوب الفدية على احملـر ُب لبس الثياب أك حلق الرأس، كحكى ابن ا٤بنذر أفَّ احملـر ٩بنوع من قص أظفاره إبٝباع خبلفن  اتفقوا أليب دمحم بن حـز

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ، كاختلفوا ُب حكم الفدية ككجوهبا على من قص بعض أظفاره،-لداكد كعطاء اخبلفن -قص أظفاره كلها عليو الفدية 

 األقواؿ ونسبتها
أخذ ظفرين  إذا أخذ ظفرا كاحدا أطعم مسكينا كاحدا، كإذا

 أخذ ثبلثة فعليو فدية األذل أطعم مسكينْب، كإذا
 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور

ال شيء على احملـر حٌب يقص ٝبيع أظفاره  
 كاملة كما دكنو يطعم

 أبو حنيفة

 كفَّر  اإٍف قص أظفاره ترفهن 
 مالك

فو كغّبه؟ )دل يذكر  سبب اطتالؼ  ه ابن رشد(ىل يصدؽ كصف قص األظفار على من قصَّ أبقل ا١بمع، كىي ثبلثة، أـ على من قص أظفار يده كاملة، كىل يفرؽ بْب الَبَّ

 األدلػػة

  ألفَّ أقل ا١بمع ثبلثة، فمن أخذ ثبلثة أظفار صدؽ عليو
ۋ ) الشعر ُب قولو تعاذل:أنَّو قص أظفاره فيكفًٌر، كما ُب 

كال يصديؽ ىذا إال ٕبلق ، [ُٔٗ]البقرة: (ۋ ۅ
 الشعر اب١بمع، من ثبلث فأكثر.

  ألفَّ من قلَّم بعض أظفار أصابع اليد دل
يستكمل منفعة اليد، فبل ٯبب عليو فدية إال 

 اإلطعاـ سنة، ما دل قص ثبلثة أظفار.

  األظفار فيو إزالة جزء يَبفو بو، فيكفر  ألفَّ قطع
 كإزالة الشعر.

ثبلثة أظفار كمن األخرل القوؿ األكؿ: )من قص ثبلثة أظفار فأكثر عليو فدية األذل(؛ ألنَّو يصدؽ عليو أنَّو قص أظفاره، أما على القوؿ الثاين فقد يقص من يد  الراجػػح
 اثنْب كمع ىذا يسلم من الفدية

 من قص أظفاره ٤بداكاة قرحة أك جرح فبل شيء عليو من قص أربعة أظفار فعليو إطعاـ فقط قص أربعة أظفار فعليو كفارة قص الشعرمن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كالبياف ُّٔ/ّكركضة الطالبْب )(، ُّّ/ّ(، كالذخّبة )ّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ٕٕ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّْٓ/ِ(، كاألصل للشيباين )ِٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٔٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ِٕٗ/ّ(، كا٤بغِب )ُُِ/ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الفدية ُب حلق شعر اصتسد للمحـر (449مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ىل ٘بب ـ[،  ]خ/: )احلق رأسك كصم ثبلثة أايـ أك أطعم ستة مساكْب أك انسك بشاة( اتفقوا على منع حلق شعر الرأس للمحـر ٢بديث كعب بن عجرة 

 الفدية ُب حلق سائر شعر ا١بسد؛ كاإلبط كالعانة كالشارب ك٫بوىا، كا٣ببلؼ على قولْب

 احملـر ُب حلق سائر شعر ا١بسد٘بب الفدية على  األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 ال ٘بب الفدية على احملـر ُب حلق سائر شعر ا١بسد
 داكد

 ىل يلحق شعر سائر ا١بسد بشعر الرأس ُب ا٢بكم؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  :ې ې ې ى ى ائ ائ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) قولو تعاذل

لكعب  كقولو ، [ُٔٗ]البقرة: (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
: )احلق رأسك، كصم ثبلثة أايـ...(، كحلق سائر ا١بسد يلحق بن عجرة 

 ٕبلق الرأس ٔبامع الَبفو ُب كل.

 .ألفَّ الفدية كاردة ُب حلق الرأس فبل يقاس عليو غّبه، فاألصل براءة الذمة 

 -مثبلن -كاإلبط   القوؿ األكؿ: )٘بب الفدية على احملـر ُب حلق شعر ا١بسد(، إذ ال فرؽ بْب حلق شعر الرأس كحلق بقية شعر ا١بسد، بل إفَّ حلق شعر ا١بسد الراجػػح
 ٰبصل بو الَبفو أكثر من حلق شعر الرأس، فمن ابب أكذل ٘بب فيو الفدية

 ذترة اطتالؼ
كجب عليو؛ إما صياـ ثبلثة  -كىو ٧بـر مثبلن -من حلق شعر إبطو أك شاربو 

 أايـ أك إطعاـ ستة مساكْب أك ذبح شاة على التخيّب
 فبل شيء عليو -كىو ٧بـر مثبلن -من حلق شعر إبطو أك شاربو 

 مراجع اظتسألػػة
(، كاإلنصاؼ َّْ/ّ(، كا٤بغِب )َُٕ/ْ(، كٙبفة احملتاج )ِْٕ/ٕ)(، كاجملموع ِّ/ّ(، كالعناية شرح ا٥بداية )ُٖٓ/ُ(، كا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ّٖٔ/ُبداية اجملتهد )

(ّ/ْٓٓ) 
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 نػ ت ف من شعر رأسو أو ضتيتو؛ شعرة أو شعرتُت منالفدية على احملـر في (424مسػػألػػة )
 ؼ على أربعة أقواؿاتفقوا على كجوب الفدية على احملـر ُب حلق شعره أك نتفو أك قصو، كاختلفوا فيمن نتف من رأسو شعرة أك شعرتْب، ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببل حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
إال ، نتف الشعر اليسّب شيء ليس على احملـر ُب
 من ابب إماطة األذل أف يكوف

 مالك

إف قص شعرة فعليو مد، كُب 
 الشعرتْب مداف، كُب الثبلثة فدية
 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور/ ا٢بسن

من الشعر فعليو  إٍف نتف قليبلن 
 إطعاـ، كالكثّب فيو فدية
 عبد ا٤بلك )مالكي(

إٍف أخذ من شعر رأسو الربع 
 فأكثر ففيو الفدية

 أبو حنيفة
 احملـر من ا٢بلق من ابب العبادة أك النظافة؟ ىل منع سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ال ٙبصل النظافة كالتزين إبزالة الشعر اليسّب. *
  كاألخذ األفَّ الشعر اليسّب ال يسمى حلقن ،

من الشعر من ابب رفع األذل فيو فدية بنص 
: )احلق رأسك كصم ثبلثة حديث كعب 

 ـ[. ]خ/ أايـ...(

ألف منع احملـر من حلق الرأس  *
 عبادة، فاستول فيو القليل كالكثّب.

  ألفَّ أقل ا١بمع ثبلثة، فمن نتف
ثبلث شعرات صدؽ عليو أنَّو حلق 

 .أك قص فيكفر، ٢بديث كعب 

يفرؽ بْب القليل كالكثّب، ألف  *
نتف بعض الشعر ال ٰبصل بو 
النظافة كاالسَباحة كالتزين ٖببلؼ 

يس ُب إزالتو زكاؿ الكثّب، فالقليل ل
 أذل.

  ال ٙبصل النظافة كالتزين
كاالسَباحة ٕبلق أقل من ربع 
الرأس، فبل ينطبق عليو اسم 

 ا٢ببلقة.
 .ألفَّ ربع الرأس يقـو مقاـ الكل 

 ا٤بطلقالقوؿ الثاين: )ٯبب على من نتف ثبلث شعرات فأكثر الفدية(، ألنو أقل ا١بمع، فهو شعر آدمي يقع عليو ا١بمع  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من نتف بعض شعره ألنو آذاه فعليو كفارة قص 

 ، كإذا نتفو لغّب سبب اإليذاء فبل شيءالشعر
 عليو

من نتف أربع شعرات فعليو كفارة 
 قص الشعر

من نتف أربع شعرات فعليو 
 اإلطعاـ

من قص أقل من ربع شعره فبل 
شيء عليو، كمن قص شعرتْب 

 عليوكثبلثة كأربعة كذلك ال شيء 

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ِّٗ/ُ(، كا٤بهذب )ّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُْْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُِٔ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ُِٗ/ِ(، كبدائع الصنائع )ّٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٔٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ِْٗ/ّ(، كا٤بغِب )ُُْ/ْ)
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 موضع أداء فدية األذى (424مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ۋ ۋ ۅ ۅ   ...ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ) اتفقوا على كجوب الفدية على من قص شعره أك لبس الثياب من احملرمْب، كاتفقوا أفَّ ا٥بدم يذبح ٗبكة لقولو تعاذل:

أم مكاف، كا١بمهور ك٧بلو مكة، كاتفقوا أفَّ الفدية على التخيّب، كىي: صياـ ثبلثة أايـ أك إطعاـ ستة مساكْب أك ذبح شاة، كاتفقوا أفَّ الصياـ يكوف ُب  ،[ُٔٗ]البقرة: (ۉ ۉ ې
 على أفَّ ىذه الكفارة ال تكوف إال بعد إماطة األذل، كاختلفوا ُب مكاف أداء فدية األذل، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 

 اأك ذٕبن  اأك إطعامن  ايفعل الفدية ُب أم مكاف كاف، سواء كاف صيامن 
 مالك/ أٞبد

 

، كالصياـ ُب أم مكاف  اإلطعاـ كالذبح ٗبكة ٤بساكْب ا٢بـر
 الشافعي

 

 اإلطعاـ كالصياـ ُب أم مكاف، كالذبح ٗبكة
 ƒابن عباس  أبو حنيفة/

 ا٥بدماستعماؿ قياس دـ النسك على  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ الشرع فرؽ بْب اسم ذبيحة فدية األذل فسماىا نسك،  *
، فلما اختلفت أ٠باؤٮبا كجب أٍف ك٠بى ذبيحة ا٤بتمتع ىداين 

: )احلق رأسك ٱبتلف حكمهما، لركاية ُب حديث كعب 
 ]ـ[.أك صم ثبلثة أايـ أك أطعم...(  -انسكن -ٍب اذبح شاة 

  ألفَّ النيب  اأمر كعبن   ابلفدية ُب ا٢بديبية كىي من
 ا٢بل.
  ألفَّ ا٢بسن اشتكى ابلسقيا فحلق علي   رأسو ك٫بر

 كالسقيا قرية ُب طريق ا٢بج. ]طح[، اعنو جزكرن 

قياس الذبح لفدية األذل على ذبح ا٥بدم، فيجب فيو  *
ۆئ ۆئ ) ما ٯبب فيو من شركط؛ من الذبح ٗبكة: 

. ،[ٓٗ]ا٤بائدة: (ۈئ  كيعطى ٤بساكْب ا٢بـر
 ابن عباس  أثرƒ  قاؿ: )الدـ كالطعاـ ٗبكة، كالصـو

 ]ىق/ سنن[.( حيث شاء
  ألفَّ مقصود الذبح كاإلطعاـ منفعة مساكْب مكة

 اجملاكرين للبيت، فبل يصرؼ لغّبىم.

ألف ا٤بقصود ابلنسك كا٥بدم منفعة ا٤بساكْب  *
 اجملاكرين لبيت هللا تعاذل، فبل ٱبرج عنهم.

 مكة فبل تصرؼ إال إليهم، كا٢باؿ ُب ا٥بدم كبقية الكفارات لفعل ٧بظور أك ترؾ كاجبالقوؿ الثاين: )الذبح كاإلطعاـ ُب مكة(، فهذه طعمة ٤بساكْب  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من عليو فدية أذل فذبح ُب بلده أك أطعم جاز، فبل ٚبتص 

 ٗبكاف معْب
 -غّب مكة-من عليو فدية أذل فذبح أك أطعم ُب بلده 

 فبل ٯبزئو كيعيده ُب مكة
ُب بلده، من عليو فدية أذل فذبح أك أطعم 

 صح اإلطعاـ كأجزأه، أما الذبح فيعيده ُب مكة

 مراجع اظتسألػػة
(، كركضة الطالبْب َِٖ/ِ(، كاألـ )ٕٔ/ِ(، كالشرح الكبّب للدردبّب )ّٗ(، كالقوانْب الفقهية )صٕٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّّْ/ِ(، كاألصل للشيباين )ّٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٓ/ّكاإلنصاؼ )(، ْٖٔ/ّ(، كا٤بغِب )ُٖٖ/ّ)
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 ىل حلق الرأس من مناسك اضتج؟ (422مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 ]خ/، قالوا: كا٤بقصرين، قاؿ: كا٤بقصرين( -قا٥با ثبلاثن -قاؿ: اللهم ارحم احمللقْب  : )أفَّ النيب ƒابن عمر ذىب ٝبهور العلماء إذل أفَّ ا٢بلق أفضل من التقصّب؛ ٢بديث 

ق الرأس من نسك كأعماؿ ا٢بج؟، كال خبلؼ أفَّ ا٢بلق أك التقصّب من أفعاؿ ا٢بج. كأٝبع العلماء على أنَّو ليس على النساء حلق، كأفَّ سنتهن التقصّب، كاختلفوا ىل حلـ[، 
 أقواؿكا٣ببلؼ على ثبلثة 

 األقواؿ ونسبتها
ا٢بلق أك التقصّب من أعماؿ ا٢بج كنسكو ك٩با 

 يتحلل بو احملـر
 ا١بمهور

ليس ا٢بلق كالتقصّب من أعماؿ ا٢بج كإ٭با ىو إطبلؽ 
 ٧بظور

 الشافعي )قوؿ(/ أٞبد )ركاية(

ا٢بلق نسك ٤بن حج أك اعتمر، لكن الذم 
 ٰبصر بعدك ليس عليو حلق كال تقصّب

 أبو حنيفة
 ُب ا٢بلق على التشريع؟ )دل يذكره ابن رشد( ىل ٰبمل فعلو  اطتالؼسبب 

 األدلػػة

  ألفَّ النيب  خ/حلق رأسو ُب حجة الوداع[ 
]ىق/ سنن/ طأ/ ( كقاؿ: )خذكا عِب مناسككمـ[، 
 للتشريع. كاألصل أفَّ أفعالو  ش[،
  ألفَّ النيب  حلق ُب صلح ا٢بديبية ٤با منعو

 ]خ[.ا٤بشركوف من كصوؿ مكة 

  ألفَّ النيب  حلق ُب حجة الوداع كتطيب، ٢بديث
إلحرامو  قالت: )كنت أطيب رسوؿ هللا  ~عائشة 

كلو قلنا ـ[،  ]خ/قبل أٍف ٰبـر ك٢بلو قبل أٍف يطوؼ البيت( 
على  ، فيحمل فعلو اا٢بلق كاجب لكاف التطيب كاجبن 

 إطبلؽ احملظور كرفعو.

  ألفَّ النيب  حلق ُب صلح ا٢بديبية من
 ابب اإلعبلـ أنَّو حلَّ كليس للنسك.

 ٤بشركعيتو كأنَّو من ا٤بناسك ُب ا٢بج كاإلحصار، بياانن  القوؿ األكؿ: )ا٢بلق أك التقصّب من أعماؿ ا٢بج ك٩با يتحلل بو(، كقد فعلو النيب  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
يوجب الدـ،  اترؾ حلق الشعر فقد ترؾ نسكن من 

كٯبب على كل حاج كمعتمر كعلى من فاتو ا٢بج 
 ألم سبب

احملصر لو ترؾ ا٢بلق أك التقصّب فبل شيء  من ترؾ حلق الشعر فبل شيء عليو
 عليو

 مراجع اظتسألػػة
(، َِّ(، كاللباب ُب الفقو الشافعي )صََْ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ٖٖ/ُكالتلقْب )(، ُّّ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٕ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ْٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٔ/ّ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ِْٓ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُٔٓ/ْكا٢باكم الكبّب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 : اىقىه يف مفاسج ادلرَرعاساتع

  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
 أو  ااذفاق

 
 يف )مفاسج ادلرَرع( اإمجاع

 .[ُٔٗ]البقرة: (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ)ابتفاؽ ٯبب على ا٤بتمتع ىدم، لقولو تعاذل:  -ُ
 شاة. -ُب جزاء الصيد-معلـو ابإلٝباع أنَّو قد ٯبب  -ِ
 أٝبعوا على أفَّ كفارة ا٤بتمتع على الَبتيب، كأفَّ من دل ٯبد ا٥بدم فعليو الصياـ. -ّ
 ايـ ُب العشر األكؿ من ذم ا٢بجة، أنَّو قد أتى هبا ُب ٧بلها.األثبلثة أٝبعوا أفَّ ا٤بتمتع إذا صاـ  -ْ
ا من أايـ ا٢بج.ال خبلؼ أفَّ العشر األكؿ من ذم ا -ٓ  ٢بجة أهنَّ
 لو صاـ السبعة أايـ ُب أىلو أجزأه.  -غّب الواجد للهدم-أفَّ ا٤بتمتع اتفقوا  -ٔ
 اذا كاف حجن للحج، فإفَّ عليو القضاء إ اال خبلؼ أفَّ من فاتو ا٢بج بعد أٍف شرع فيو ألم سبب؛ إما لفوات ركن أك لغلطو ُب الزماف أك ١بهلو أك لفعلو مفسدن  -ٕ

 .اكاجبن 
 .: فا١بماعمن الَبكؾ ا٤بنهي عنها : فَبؾ األركاف، كأمافعاؿ ا٤بأمور هباما من األج؛ أاتفقوا أفَّ ا٤بفسد للح -ٖ
 اتفقوا أفَّ من كطئ قبل الوقوؼ بعرفة فقد أفسد حجو، ككذا من كطئ من ا٤بعتمرين قبل أٍف يطوؼ كيسعى. -ٗ

يب كالصيد )أم فيو ال النساء كالطأنَّو ٰبل بو ا٢باج من كل شيء حـر عليو، إ -النحرالذم ىو رمي ا١بمرة يـو -ال خبلؼ بينهم أفَّ التحلل األصغر  -َُ
 خبلؼ(.
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 ٍف دل يكن حلق كال قصر.لبيت كسعى بْب الصفا كا٤بركة، كإاتفقوا أفَّ ا٤بعتمر ٰبل من عمرتو إذا طاؼ اب -ُُ
 بْب الصفا كا٤بركة )أم ٰبل بعمرة(، كعليو ا٢بج من قابل.أٝبعوا أفَّ من فاتو الوقوؼ بعرفة، أنَّو ال ٰبل إال ابلطواؼ ابلبيت كالسعي  -ُِ
 ٝبعوا أفَّ من حبسو مرض حٌب فاتو ا٢بج أفَّ عليو ا٥بدم.أ -ُّ

 ج -ُْ
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 اىقىه يف مفاسج ادلرَرع 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

 عنواف اظتسألة الرقم التسلسلي
 اعتدي الواجب على اظتتمتع 423
 لو صاـ من مل يستطع دفع ذتن ىدي التمتع ٍب وجده أثناء الصياـ 424
 إىل أايـ التشريق -غَت الواجد لثمن اعتدي-ـ الثالثة الواجبة على اظتتمتع حكم أتخَت صياـ األاي 425
 قبل دخوؿ شهر ذي اضتجةإىل  -غَت الواجد لثمن اعتدي-ـ الثالثة الواجبة على اظتتمتع حكم صياـ األاي 426
 قبل الوصوؿ ألىلوإىل  -غَت الواجد لثمن اعتدي-حكم صياـ األايـ السبعة الواجبة على اظتتمتع  427
 ما يًتتب على فوات اضتج أو إفساده 428
 حكم اظتضي ُب اضتج الفاسد 429
 حكم من جامع بعد الوقوؼ بعرفة وقبل رمي رترة العقبة الكربى 434
 العقبة الكربى وقبل طواؼ اإلفاضةحكم حج من جامع بعد رمي رترة  434
 ؟ىل ُيل للمحـر ابضتج استعماؿ الطيب والصيد بعد التحلل األوؿ 432
 مىت يتحلل اظتعتمر من عمرتو؟ 433
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 وىو ػتـر حكم حج من ابشر فأنزؿ 434
 ُب اضتج امقدار اعتدي على من وطئ مرارً  435
 ()أو جاىاًل  احكم من وطئ ُب اضتج انسيً  436
 ىل على اظترأة )الزوجة( اظتوطوءة ُب اضتج ىدي؟ 437
  ُب حج القضاءحكم تفريق الرجل واظترأة اجملامعُت   438
 من أين يفًتؽ اجملامعاف ُب حجة القضاء؟ 439
 ما ىو اعتدي الواجب على احملـر إذا جامع؟ 444
 الواجب على اجملامع وىو ػتـر إذا مل جيد اعتدي 444
 على من فاتو الوقوؼ بعرفة؟ىل جيب اعتدي  442
 من فاتو اضتج وىو قارف كيف يقضي؟ 443
 إىل العاـ القادـ ظتن فاتو اضتج احكم البقاء ػترمً  444
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 اعتدي الواجب على اظتتمتع (423مسػػألػػة )

كال خبلؼ أفَّ ا٤بتمتع لو ذبح بقرة أك بدنة فقد أدَّل الواجب  ،[ُٔٗ]البقرة: (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ)ال خبلؼ أفَّ ا٤بتمتع ٯبب عليو ىدم، لقولو تعاذل:  اطتالؼحترير ػتل 
 الذم عليو، كاختلفوا ُب تفسّب ا٥بدم على ا٤بتمتع، كا٣ببلؼ على قولْب

 أك سيبع بدنة أك بقرة ىو شاة ا٥بدم الواجب على ا٤بتمتع األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 كاملة  أك بقرة بدنة كاملةا٥بدم الواجب على ا٤بتمتع 
 ƒابن عمر 

 اختبلفهم فيما ينطلق عليو اسم ا٥بدم سبب اطتالؼ

 األدلػػة

كمعلـو  ،[ٓٗ]ا٤بائدة: (ۆئ ۆئ ۈئ)  ا٥بدم اسم للشاة، لقولو تعاذل: *
 ابإلٝباع أنَّو قد ٘بب ُب جزاء الصيد شاة.

   حػػػديث جػػػابر قػػػاؿ: )كنػػػا نتمتػػػع مػػػع رسػػػوؿ هللا   ،ابلعمػػػرة إذل ا٢بػػػج
 ]ـ[.فنذبح البقرة عن سبعة كنشَبؾ فيها( 

   عباسابن أثر ƒ متفق[.: )جزكر أك بقرة أك شاة( أنو سئل عن ا٥بدم فقاؿ[ 

معناه: بقرة أٍدكف من بقرة، كبدنة أٍدكف من  ،( ی ی جئ حئ مئ): قولو تعاذل *
 بدنة.
  ألفَّ النيب .٤با حج ذبح مائة بدنة، فيكوف أقل اجملزئ بدنة أك بقرة 

 من ابب الفضل كليس من ابب الوجوب على أفَّ الواجب شاة، كفعل النيب  القوؿ األكؿ: )ا٥بدم الواجب، شاة(، للداللة الواضحة ٤بعُب اآلية، كحديث جابر  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
شاة كتربأ ذمتو بذلك، كٯبوز اشَباؾ  من ٛبتع ابلعمرة إذل ا٢بج كجب عليو ذبح

 سبعة ُب بقرة أك بدنة
من ٛبتع ابلعمرة إذل ا٢بج كذبح شاة )دل( تربأ ذمتو كدل يتم حجو، كال يصح اشَباؾ 

 أكثر من متمتع ُب بقرة كاحدة أك بدنة

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ْٓٓ/ُ(، كحاشية العدكم على كفاية الطالب الرابين )ِٖٗ/ّ(، كالذخّبة )ِٖ/ْللسرخسي )(، كا٤ببسوط ُٖٗ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ٖٓٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ٗٓٓ/ُ(، كشرح منتهى اإلرادات )َْٖ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُْٗ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ّْٓ/ْ)
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 دفع ذتن ىدي التمتع ٍب وجده أثناء الصياـلو صاـ من مل يستطع  (424مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ) تعاذل:اتفقوا على كجوب ا٥بدم على ا٤بتمتع، كأٝبعوا على أفَّ من دل ٯبد ىدم التمتع انتقل إذل الصياـ، فهي على الَبتيب؛ لقولو 

كاتفقوا أنَّو لو صاـ ا٤بتمتع ثبلثة أايـ ٍب كجد ٜبن ا٥بدم أنو يكمل صيامو، كاختلفوا فيمن كجد ٜبن ا٥بدم قبل  ،[ُٔٗ]البقرة: (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت
 إٛباـ صياـ ثبلثة أايـ، كا٣ببلؼ على قولْب

 من دل ٯبد ٜبن ا٥بدم كشرع ُب الصـو انتقل كاجبو إذل الصـو األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 ثبلثة أايـ لزمو ا٥بدمالصياـ  أثناءمن دل ٯبد ٜبن ا٥بدم كشرع ُب الصـو ٍب كجده 
 أبو حنيفة

 اـ؟ىل ما ىو شرط ابتداء العبادة ىو شرط ُب استمرارىا، فإف العجز عن ا٥بدم شرط البتداء الصياـ، فهل يشَبط االستمرار ُب العجز مدة الصي سبب اطتالؼ

 األدلػػة
 :كىذا غّب كاجد للهدم، كبشركعو ُب (ىئ يئ جب)  عمـو قولو تعاذل ،

الصياـ انتقل كاجبو إليو، كما لو كجد ا٥بدم ُب أثناء صياـ األايـ السبعة، كقد 
 .[ّّ]دمحم: (كىالى تػيٍبًطليوا أىٍعمىالىكيمٍ ) قاؿ تعاذل: 

ألف صياـ ثبلثة أايـ ُب ا٢بج ىي بدؿ ا٥بدم، فمن كجد ا٥بدم فيها فقد  *
كجد ا٥بدم ُب كقتو فّبجع إليو، أما من كجد ا٥بدم خبلؿ األايـ السبعة ال يرجع 

 ألنو دل ٯبد ا٥بدم ُب أايـ ا٢بج.

 الراجػػح
ُب ا٢بج مع مشقتو،  السبب صحيح ال يبطل تلبسو بو، كال يذىب صيامو ىدرن  القوؿ األكؿ: )من دل ٯبد ا٥بدم كصاـ يكمل صيامو(، فما داـ أنَّو تلبس ابلصياـ

( كيـو ُِ( أكؿ أايـ التشريق كصاـ يـو )ُُكٲبكن أٍف يقع منو ذبح ا٥بدم بعد أايـ التشريق لو قلنا أنو يرجع للهدم إذا كجده، كذلك فيمن ابتدأ الصياـ من يـو )
 (ُْ( ٍب كجد ا٥بدم فإنو سيذبح يـو )ُّ)

 ذترة اطتالؼ
من دل ٯبد ٜبن ا٥بدم كىو متمتع ٍب كجده أثناء صيامو لليـو الثالث أكمل صياـ 

 بقية العشر
من دل ٯبد ٜبن ا٥بدم كىو متمتع ٍب كجده أثناء صيامو لليـو الثالث قطع صيامو 

 كذبح ىديو

 مراجع اظتسألػػة
(، كالوسيط ُب ا٤بذىب ُّٖ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ّّْ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ُّٔ/ُالنّبة على ٨بتصر القدكرم )(، كا١بوىرة ُُٖ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٖٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٔٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ِْٖ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )َُٗ/ٕ(، كاجملموع )ِٓٔ/ِ)
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 إىل أايـ التشريق -غَت الواجد لثمن اعتدي-الواجبة على اظتتمتع حكم أتخَت صياـ األايـ الثالثة  (425مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يقدر على ٜبن ا٥بدم انتقل إذل الصياـ كىذا على الَبتيب، كأٝبعوا على أفَّ من صاـ األايـ الثبلثة ُب العشر اتفقوا على كجوب ا٥بدم على ا٤بتمتع كمثلو القارف، كأفَّ من دل 

كال خبلؼ أفَّ األايـ العشر األكؿ من ا٢بج، كاختلفوا فيمن أخَّر ، [ُٔٗ]البقرة: (حب خب مب ىب يب): األكؿ من ذم ا٢بجة أنَّو قد أتى هبا ُب ٧بلها، لقولو تعاذل
 الواجب إذل أايـ التشريق، كا٣ببلؼ على قولْبصياـ 

 ٯبوز للمتمتع أتخّب صياـ األايـ الثبلثة إذل أايـ التشريق األقواؿ ونسبتها
 / أٞبدالشافعي )قدًن(مالك/ 

 )ال( ٯبوز للمتمتع صياـ األايـ الثبلثة ُب أايـ التشريق
 الشافعي )جديد(أبو حنيفة/ 

 ٰبمل على الوجوب، أك على الندب ، بْب أفٍ «أكل كشرب مُب أايـ أايـ: »تردد قولو  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  حديث عائشة كابن عمرƒ  قاال: )دل ييرخص ُب أايـ التشريق أٍف ييصمن
 ]خ[.( إال ٤بن دل ٯبد ا٥بدم

 ابلصياـ ُب ا٢بج، كدل يبق من أايـ ا٢بج إال ىذه األايـ،  ألفَّ هللا تعاذل أمر
 فيتعْب الصياـ فيها.

  حديث أيب ىريرة  قاؿ رسوؿ هللا )جو/ : )أايـ مُب أايـ أكل كشرب[
كىذا هني عن صياـ أايـ التشريق فيشمل حب/ بغ/ طب/ عوا/ كحسنو األلباين[، 

 ا٢باج كغّبه.
  ا٤بتمتع دل ٯبٍز فيو صوـي التمتع، كيـو العيد.ألف كٌل يـو ال ٯبوز فيو صوـي غًّب 

لو أخر الصياـ لعذر كمن دل يستطع الصياـ قبل ذلك،  االقوؿ األكؿ: )ٯبوز للمتمتع الصياـ أايـ التشريق(، ٤با ثبت من الرخصة ُب ذلك ٤بن أخر الصياـ، خصوصن  الراجػػح
 أك عجز عن ا٥بدم يـو النحر أك كاف أيمل أف ٯبد ٜبن ا٥بدم فلم ٯبده

 ذترة اطتالؼ
:  ا٤بتمتع الذم )دل( يىصيم إذل يـو النحر، يصح أٍف يصـو أايـ التشريق، يـو

 ُُ ،ُِ ،ُّ 
صيامو بعد ذلك، كبقيت ذمتو ا٤بتمتع الذم دل يىصيم إذل يـو النحر، دل يصح 

 مشغولة اب٥بدم حٌب ٯبده

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ُِْ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ّّٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّٕٖ-ّٖٔ/ُ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )َِّ/ّ(، كاألصل للشيباين )ٖٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُْٖ/ّكا٤بغِب )(، ْٕ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ٖٓ/ْ)
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 إىل قبل دخوؿ شهر ذي اضتجة -غَت الواجد لثمن اعتدي-حكم صياـ األايـ الثالثة الواجبة على اظتتمتع  (426مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ى أفَّ من صاـ األايـ الثبلثة ُب العشر اتفقوا على كجوب ا٥بدم على ا٤بتمتع كمثلو القارف، كأفَّ من دل يستطع على ٜبن ا٥بدم انتقل إذل الصياـ كىذا على الَبتيب، كأٝبعوا عل

خبلؼ أفَّ األايـ العشر األكؿ من ا٢بج، كاختلفوا فيمن أخَّر صياـ  كال، [ُٔٗ]البقرة: (حب خب مب ىب يب): ُب ٧بلها، لقولو تعاذلاألكؿ من ذم ا٢بجة أنَّو قد أتى هبا 
 ، كا٣ببلؼ على قولْبقبل دخوؿ شهر ذم ا٢بجةالواجب إذل 

 األقواؿ ونسبتها
 شهر ذم ا٢بجة كقبل اإلحراـ اب٢بج دخوؿ)ال( ٯبوز صياـ األايـ الثبلثة قبل 

 مالك/ الشافعي
 ٯبوز صياـ األايـ الثبلثة قبل دخوؿ شهر ذم ا٢بجة كقبل اإلحراـ اب٢بج

 أبو حنيفة/ أٞبد

 سبب اطتالؼ
٘بزئ إال بعد كقوع  ىل ينطلق اسم ا٢بج على األايـ الٍب قبل شهر ذم ا٢بجة كالٍب اختلف ُب كوهنا من شهر ذم ا٢بجة؟، كإف انطلق فهل من شرط الكفارة أٍف ال

 موجبها

 األدلػػة

 ال ٘بزئ الكفارة إال بعد كقوع موجبها، فبل صياـ إال بعد الشركع ُب ا٢بج. *
فوقت كجوهبا أايـ ا٢بج، كىذه األايـ  ،( حب خب مب ىب يب): قولو تعاذل *

 ليست منها، فبل ٯبوز، كما ال ٯبوز فيها ذبح ا٥بدم.

 يقاس صياـ الثبلثة أايـ على كفارة اليمْب، حيث ٯبوز أٍف يصـو قبل ا٢بنث. *
 .ألفَّ اإلحراـ ابلعمرة ىو أحد إحرامي التمتع، فجاز الصـو بعده كاإلحراـ اب٢بج 
  :فهو  ،[ُٔٗ]البقرة: (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ)قولو تعاذل

. ، كا٥بدم عليو كاجب، كىو غّب كاجداٗبجرد اإلحراـ يسمى متمتعن   لو فيصـو

إذا تيقن أنَّو غّب كاجد لثمن ا٥بدم، أك غلب على ظنو ذلك، كال يصح القياس على ا٥بدم، ألنَّو  االقوؿ الثاين: )ٯبوز صياـ الثبلثة أايـ بعد عمرة التمتع(، خصوصن  الراجػػح
 )ال( ٯبوز ذٕبو ابتفاؽ أايـ العشر األكائل من ذم ا٢بجة كٯبوز فيها الصياـ

 ذترة اطتالؼ
من كجب عليو صياـ ثبلثة أايـ لعدـ ٜبن ا٥بدم كصامها قبل اإلحراـ اب٢بج، 

 فعليو إعادة الصياـ بعد اإلحراـ
من كجب عليو صياـ ثبلثة أايـ لعدـ ٜبن ا٥بدم كصامها قبل اإلحراـ اب٢بج بعد 

 عمرة التمتع فصيامو صحيح كأدل الواجب كبرأت ذمتو 

 مراجع اظتسألػػة
(، ُّٕ/ّ(، كا٤بغِب )َّٕ/ُ(، كا٤بهذب )ِّٓ/ّ(، كالذخّبة )ّّٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُّٕ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُُٖ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٖٔٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (َُٔ/ّكا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )
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 إىل قبل الوصوؿ ألىلو -غَت الواجد لثمن اعتدي-حكم صياـ األايـ السبعة الواجبة على اظتتمتع  (427مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت )  :كمن دل ٯبد ا٥بدم يصـو ثبلثة أايـ ُب ا٢بج كسبعة أايـ إذا رجع إذل أىلو، لقولو تعاذلاتفقوا على كجوب ا٥بدم على ا٤بتمتع كالقارف، 

  ْبكاتفقوا أفَّ من صاـ السبعة األايـ ُب أىلو أجزأه، كاختلفوا إذا صامها بعد ا٢بج كقبل الرجوع ألىلو ىل ٯبزئو ذلك؟، كا٣ببلؼ على قول ،[ُٔٗ]البقرة: (حت خت

 من صاـ األايـ السبعة ُب الطريق أجزأه األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد

 أىلو)ال( ٯبزئ الصياـ لؤلايـ السبعة إال بعد الرجوع إذل 
 الشافعي

  (مئ حت خت): االحتماؿ الوارد ُب قولو تعاذل سبب اطتالؼ

 األدلػػة
اسم الراجع ينطلق على الرجوع  ،(حت خت       مئ جت): قولو تعاذل *

 نفسو، فيكوف ا٤براد: إذا رجعتم من عمل ا٢بج؛ ألنَّو ا٤بذكور.
 الرجوع.، اسم الراجع ينطلق على من فرغ من  (حت خت       مئ جت): قولو تعاذل *
  حديث جابر  قاؿ فليصم ثبلثة أايـ ُب ا٢بج كسبعة إذا  : )من دل ٯبد ىداين

 ـ[. ]خ/( رجع إذل أىلو

ُب صحة الصياـ، لكن من ابب اإلرفاؽ كالتيسّب على ا٢باج، حٌب ال يصـو  اإذل األىل ليس شرطن  القوؿ األكؿ: )ٯبوز صياـ األايـ السبعة ُب الطريق(، فإٌف الرجوع الراجػػح
 ُب أايـ ا٢بج مع مشقتو، ككما جاز للمسافر الصياـ، جاز للحاج إذا كاف ال يشق عليو فعل ذلك

 ذترة اطتالؼ
من صاـ األايـ السبعة ُب الطريق أك ُب مكة أك ا٤بدينة قبل الوصوؿ لبلده 

 سقط عنو الواجب كأدل ما عليو
من صاـ األايـ السبعة ُب الطريق أك ُب مكة أك ا٤بدينة قبل الوصوؿ لبلده أعادىا بعد 

 الوصوؿ لبلده

 مراجع اظتسألػػة
(، كالشرح ٕٗ/ْ(، كالبياف )ٔٓ/ْكا٢باكم الكبّب )(، ُْٔ-ُْٓ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ُّْ(، كا٤بدكنة )ّْ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُْٕ/ِ(، بدائع الصنائع )ٕٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َّٖ/ّ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ّّٓ/ّالكبّب على مًب ا٤بقنع )
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 ما يًتتب على فوات اضتج أو إفساده (428مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 انو، أك إتيانو ُب ا٢بج فعبلن خبلؼ أفَّ من فاتو ا٢بج بعد أٍف شرع فيو؛ إما بفوات ركن من أركانو كالوقوؼ بعرفة، أك من قبل غلط ُب الزماف، أك من قبل جهلو أك نسي (ال)

 ، كىل عليو ا٥بدم، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ(اتطوعن ) وحجُّ  إٍف كاف (، كاختلفوا ىل عليو القضاءاكاجبن ) ا، فإفَّ عليو القضاء إٍف كاف حجن امفسدن 

 األقواؿ ونسبتها
كما ٯبب القضاء كا٥بدم   -التطوع-حج ٯبب على من فاتو 

 عليو ذلك ُب ا٢بج الواجب
 ا١بمهور

القضاء  -التطوع-حج ٯبب على من فاتو 
 ا٥بدم  دكف

 أبو حنيفة/ أٞبد )ُب ركاية(

 القضاء -التطوع-حج )ال( ٯبب على من فاتو 
  كال ا٥بدم

 مالك )ركاية(/ أٞبد )ركاية(/ عطاء
 )دل يذكره ابن رشد( [ُٔٗ]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ) االختبلؼ ُب مفهـو قولو تعاذل: سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ألفَّ النقصاف الداخل على ا٢باج مشعر بوجوب ا٥بدم. *
  ،على ألنَّو ٯبب على من فاتو ا٢بج قضاء ا٢بج الواجب عليو

 أصل الوجوب ُب ا٢بج.
 ۓ ): ٯبب عليو القضاء ُب حج التطوع لعمـو قولو تعاذل

 كحجو دل يتم فيعيده. ،( ڭ ڭ ڭ
  على احملصر الذم ٯبب عليو الذبح. اٯبب عليو ا٥بدم قياسن 

  ألفَّ ا٥بدم كاجب ٤بن ٝبع بْب ا٢بج
كالعمرة، كىذا دل ٯبمع بينهما سواء ٙبلل 

 بعمرة أك دل يتحلل هبا.
 التحلل كقع ابلعمرة، فكانت ُب  ألف

حق فائت ا٢بج ٗبنزلة الدـ ُب حق احملصر 
 فبل ٯبمع بينهما.

  ألفَّ أصل العمل انفلة، فبل ٯبب عليو
القضاء، كما لو أفسد صبلة أك صياـ انفلة ال 

 ٯبب عليو إعادتو.

إال ابلذبح كا٢بلق، كقد كصف اإلماـ ابن  ُب صلح ا٢بديبية، فلم يتحلل  القوؿ األكؿ: )ٯبب على من فاتو ا٢بج القضاء كا٥بدم(، لظاىر اآلية، كلفعلو  الراجػػح
 أبنَّو شاذ لثالقوؿ الثا -رٞبو هللا-رشد 

 ذترة اطتالؼ
من فاتو الوقوؼ بعرفة، ٙبلل بعمرة كذبح ىديو كحج من السنة 

 القادمة
من فاتو الوقوؼ بعرفة، ٙبلل بعمرة ٍب حج 

 من السنة القادمة
 ت ذمتوبعرفة، ٙبلل بعمرة كبرئمن فاتو الوقوؼ 

 مراجع اظتسألػػة
(، كهناية ا٤بطلب ِّٕ/ْالكبّب )(، كا٢باكم َُْ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ْٓٓ/ُ(، كا٤بدكنة )ّْ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ّّٔ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ٕٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٖٓ/ّ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ْٓٓ/ّ(، كا٤بغِب )ُّْ/ْ)
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 حكم اظتضي ُب اضتج الفاسد (429مسػػألػػة )
 ، كاختلفوا ىل ٲبضي ُب ا٢بج الفاسد، كا٣ببلؼ على قولْباحجو بعد أف شرع فيو فعليو القضاء إف كاف ا٢بج كاجبن ال خبلؼ أفَّ من فسد  حترير ػتل اطتالؼ

 من فسد حجو مضى فيو كال يقطعو كعليو دـ األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 من فسد حجو قطعو كال ٲبضي فيو
 داكد

 مع ٚبصيص ا٢بج الفاسد ،[ُٔٗ]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ)ظاىر معارضة العمـو ُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

فهذا أمر عاـ ابإلٛباـ، سواء   ،( ۓ ڭ ڭ ڭ)عمـو قولو تعاذل:  * األدلػػة
 .اأك فاسدن  اكاف ا٢بج صحيحن 

ٲبضي ُب الصبلة الفاسدة كُب الصياـ الفاسد، كذا ُب ا٢بج الفاسد،  (ال)كما   *
 .( ۓ ڭ ڭ ڭ): فيخصص ا٢بج الفاسد من عمـو اآلية

بظاىر اآلية، كال يصح قياسو على الصبلة إذا ال يصح ا٤بضي فيها بعد ذىاب شرط من شركط صحتها، أما  القوؿ األكؿ: )من فسد حجو مضى فيو(، عمبلن  الراجػػح
 الصياـ فيستحب لو اإلمساؾ مع فساد صومو

 حجو قطعو كٙبلل بعمرة كمضى ُب حاؿ سبيلومن فسد  من فسد حجو أكمل بقية مناسك ا٢بج، حالو حاؿ ا٢بج الصحيح ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كالتنبيو ُب الفقو ّٗ(، كالقوانْب الفقهية )صّٕٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ْْٖ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ٕٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٕٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٗ/ُّب شرح ا٤بقنع )(، كا٤ببدع ِّٓ/ُ(أ كالكاُب البن قدامة )ّٕ/ُالشافعي )
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 حكم من جامع بعد الوقوؼ بعرفة وقبل رمي رترة العقبة الكربى (434مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاتفقوا أفَّ من جامع قبل ، [ُٕٗ]البقرة: (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  مفسدات ا٢بج، لقولو تعاذل:أٝبعوا على أفَّ ا١بماع من 

طواؼ اإلفاضة ال يفسد حجو، كاختلفوا ُب الوقوؼ بعرفة فقد أفسد حجو، ككذلك من جامع من ا٤بعتمرين قبل أٍف يطوؼ كيسعى، كاتفقوا أفَّ من جامع بعد الرمي كقبل 
 ، كا٣ببلؼ على قولْب)التحلل األكؿ( حكم حج من جامع بعد الوقوؼ بعرفة كقبل رمي ٝبرة العقبة الكربل

 من جامع قبل رمي ٝبرة العقبة فسد حجو كلو كقف بعرفة األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 ٝبرة العقبة فحجو صحيحمن جامع بعد الوقوؼ بعرفة كقبل رمي 
 أبو حنيفة/ الثورم

 أصغر، فهل يشَبط ُب إابحة ا١بماع ٙبلبلف أك أحدٮبا؟ كىو التحلل األكرب، كٰبصل بطواؼ اإلفاضة، كٙبلبلن  -يشبو السبلـ ُب الصبلة ٙبلبلن - ألفَّ للحج ٙبللْب سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ألنو يشَبط إلابحة ا١بماع حصوؿ التحلل األصغر كاألكرب. *
 أثر ابن عمر كابن عباس ƒ ٤با سئبل عن ا١بماع ُب اإلحراـ، حكما( :

 بعده؟.كدل يستفصبل من السائل ىل كقع قبل عرفة أـ ]ىق[، ( ابلفساد
  دل ٱبففو التحلل األكؿ كال الثاين، فأفسد كامبلن   األفَّ ا١بماع صادؼ إحرامن ،

 ا٢بج، كما لو كاف قبل الوقوؼ بعرفة.

كرب، بل يكفي التحلل ألنو )ال( يشَبط إلابحة ا١بماع حصوؿ التحلل األ *
 .األصغر

  حديث عبد الرٞبن بن يعمر  قاؿ رسوؿ هللات/ (، : )ا٢بج عرفة[
طيا/ قط/ كصححو ا٢باكم كاأللباين/ كُب ركاية: )فمن أدرؾ  /ف/ جو/ حم/ خز

دؿ ا٢بديث على أفَّ من (، كركاية: )فقد ًب حجو(.[، عرفة فقد أدرؾ ا٢بج
 كقف بعرفة فقد ًب حجو كال يفسده بعد ذلك شيء. 

(، ىذا يدؿ أنَّو أعظم ركن فيو، القوؿ األكؿ: )من جامع قبل رمي ٝبرة العقبة فسد حجو(، الشَباط كامل التحلل من أجل جواز ا١بماع، أما حديث: )ا٢بج عرفة الراجػػح
 كإال من شهد عرفة كدل يطوؼ اإلفاضة كدل يسع فقد فسد حجو ابتفاؽ

 كعليو ىدم بدنة امن جامع قبل رمي ٝبرة العقبة أكمل حجو صحيحن  من جامع قبل رمي ٝبرة العقبة، مضى ُب حجو مع فساده، كعليو ا٥بدم كالقضاء ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم َُْ-ََْ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ّٕٗ/ُ)(، كالكاُب البن عبد الرب ُِّ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ِٖٗ-ِٕٗ/ُ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ٖٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّْْ/ِ(، ككشاؼ القناع )ِّْ/ّ(، كا٤بغِب )ّّْ/ْ(، كهناية ا٤بطلب )ُِٕ/ْالكبّب )
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 حكم حج من جامع بعد رمي رترة العقبة الكربى وقبل طواؼ اإلفاضة (434مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاتفقوا أفَّ من جامع قبل  ،[ُٕٗ]البقرة: (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) : أٝبعوا على أفَّ ا١بماع من مفسدات ا٢بج، لقولو تعاذل

يفسد حجو، كاختلفوا ُب  الوقوؼ بعرفة فقد أفسد حجو، ككذلك من جامع من ا٤بعتمرين قبل أٍف يطوؼ كيسعى، كاتفقوا أفَّ من جامع بعد الرمي كقبل طواؼ اإلفاضة ال
 قولْب، كا٣ببلؼ على )التحلل الثاين( حكم حج من جامع بعد رمي ٝبرة العقبة كقبل طواؼ اإلفاضة

 فحجو صحيح من جامع بعد رمي ٝبرة العقبة كقبل طواؼ اإلفاضة األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 فسد حجو من جامع بعد رمي ٝبرة العقبة كقبل طواؼ اإلفاضة
 النخعي/ الزىرم/ ٞباد

 أصغر، فهل يشَبط ُب إابحة ا١بماع ٙبلبلف أك أحدٮبا؟ اإلفاضة، كٙبلبلن كىو التحلل األكرب، كٰبصل بطواؼ  -السبلـ ُب الصبلةٙبلبلن يشبو -ألفَّ للحج ٙبللْب  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ابن عباس أثرƒ :قاؿ ُب رجل أصاب أىلو قبل أٍف يفيض يـو النحر( :
كليس لو  ]قط/ ىق/ سنن[، (بينهما كليس عليو ا٢بج من قابل اينحر جزكرن 

 .٨بالف من الصحابة 
 .ألنَّو ٝباع كقع ُب إحراـ غّب اتـ 

 ألفَّ من شرط إابحة الوطء للمحـر حصوؿ التحلل األكرب بطواؼ اإلفاضة. *
  فأفسده، كالوطء قبل ٝبرة العقبة. األنَّو ٝباع صادؼ إحرامن 

 كقبل طواؼ اإلفاضة فحجو صحيح(، لكنو عمل ما ال ٰبل لو فعلو، فيجربه اب٥بدمالقوؿ األكؿ: )من جامع بعد رمي ٝبرة العقبة  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من جامع بعد رمي ٝبرة العقبة كقبل طواؼ اإلفاضة )دل( يفسد حجو، كعليو 

ـر من ا٢بل  ىدم، كعند بعضهم ٰبي
من جامع بعد رمي ٝبرة العقبة كقبل طواؼ اإلفاضة فسد حجو كمضى فيو، 

 من قابل كعليو ا٢بج

 مراجع اظتسألػػة
(، كالبياف ُِٗ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ّْٖ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ْٖٓ/ُ(، كالدكنة )ُْٔ/ُ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ِْٔ/ُ(، كدرر ا٢بكاـ )ٖٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِٓ/ّ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ّّٓ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِِٕ/ْ)
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 ىل ُيل للمحـر ابضتج استعماؿ الطيب والصيد بعد التحلل األوؿ؟ (432مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
أما التحلل األصغر  ،كٰبل للمحـر بعد كل شيء ،كأفَّ التحلل األكرب ٰبصل ابلرمي كا٢بلق كطواؼ اإلفاضة ،كٙبلل أكرب )اثين(؛ ٙبلل أصغر ) أكؿ(، اتفقوا أفَّ للمحـر ٙبللْب

حـر بعد التحلل األكؿ كا٣ببلؼ ُب حلًٌ الطيب كالصيد للم ،كاختلفوا ىل ٰبل لو الطيب كالصيد )مع اختبلفهم ٗبا ٰبصل بو التحلل األكؿ(؟ ،فاتفقوا أنَّو ال ٰبل لو النساء بعد
 على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٰبل للمحـر الطيب كالصيد بعد التحلل األكؿ

 مالك
 ٰبل للمحـر الطيب كالصيد بعد التحلل األكؿ

 ا١بمهور 
 كمفهـو آية منع الصيد )دل يذكره ابن رشد( ،ظاىر تعارض اآلاثر ُب الطيب سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 الظاىر منو أنَّو التحلل األكرب. [،ِ]ا٤بائدة: (ٴۇ ۋ ۋ) قولو تعاذل:  *
  ابن عمر أثرƒ  فقد  -إٍف كاف معو- أك قصر ك٫بر ىداين قاؿ: )من رمى ا١بمرة كحلق

 ]طأ/ ت/ ف/ ىق/ كصححو األلباين[.( إال النساء كالطيب ،ـر عليوحلَّ لو ما ح
 .ٲبنع من الطيب لبقاء اإلحراـ 

  قالت: )كنت أطيًٌب رسوؿ هللا  ~حديث عائشة  إلحرامو
كىذا نص على  ]خ/ ـ[،ك٢بلو قبل أٍف يطوؼ ابلبيت(  ،حْب ٰبـر

 حٌل الطيب قبل طواؼ اإلفاضة.
 إال ما دؿ  ،األصل أنَّو ٰبل للمحـر كل شيء بعد التحلل األكؿ

 كدل يدؿ النص إال على منع النساء. ،النص على أنَّو ال ٰبل
 كأما الصيد فيلحق ببقية ما حلَّ للمحـر ،ُب الصحيحْب نص ~أما الطيب فلحديث عائشة  ،القوؿ الثاين: )ٰبل للمحـر الصيد كالطيب بعد التحلل األكؿ( الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
كال شيء عليو لو تطيب لكنو فعل  ،إذا صاد احملـر بعد التحلل األكؿ فعليو جزاء الصيد

 امكركىن 
من السنة للمحـر بعد التحلل األكؿ أٍف يتطيب، كلو صاد فبل شيء 

 عليو

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ِٖٔ/ّ(، كالذخّبة )َٓٓ/ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ِّٕ/ِ(، البحر الرائق )ِِٗ/ُ(، درر ا٢بكاـ )ِٗٔ/ّ(، كالذخّبة للقراُب )ٖٗٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ِِٔ/ّ(، كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )ْٕٔ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ُٔٓ/ِ(، كحاشية ا١بمل )ُُٗ/ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





232 
 

 مىت يتحل ل اظتعتمر من عمرتو؟ (433مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ىل ٰبل ا٤بعتمر  ،كحلَّ لو كل شيء اتفقوا أفَّ ا٤بعتمر إذا طاؼ كسعى كحلق أك قصر فقد ٛبت عمرتوأٝبعوت على أف من جامع قبل الطواؼ فقد فسدت عمرتو، 

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،قبل فعل ذلك

 األقواؿ ونسبتها
 ٰبل ا٤بعتمر ابلطواؼ كالسعي 

 مالك/ الشافعي )قوؿ(/ أٞبد )ا٤بشهور(أبو حنيفة/ 
 ٰبل ا٤بعتمر ابلطواؼ 

 ƒابن عباس 
)ال( ٰبل ا٤بعتمر إال ابلطواؼ كالسعي كا٢بلق أك 

 التقصّب
 الشافعي )ا٤بذىب(أٞبد )ركاية(/ 

 مب ٰبصل التحلل من العمرة؛ ابلطواؼ كالسعي كا٢بلق، أك ببعض ذلك؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ألفَّ أركاف العمرة الطواؼ كالسعي كٰبصل التحلل
من أعماؿ  كإف كافأما ا٢بلق  ،ألهنما من النُّسك هبما

 يكوف للتحلل إال أنو ليس بنسك، لكن العمرة
فبل تفسد العمرة بَبكو، فكذا ال  ،)إطبلؽ ٧بظور(

 تفسد ابلوطء قبلو.

 ألفَّ الركن األكرب ُب العمرة ىو الطواؼ، 
 كٰبصل التحلل بو.

 .ألفَّ العمرة عبادة تشمل الطواؼ كالسعي كا٢بلق 
  ااتمن  األفَّ الوطء صادؼ إحرامن. 

ألفَّ ا٢بلق ليس بركن، لذا لو نسي أٍف ٰبلق كخرج من مكة كدل يستطع الرجوع،  ،)ٰبل ا٤بعتمر ابلطواؼ كالسعي(، كال ينبغي منو أٍف يطأ قبل ا٢بلق القوؿ األكؿ: الراجػػح
 رٞبو هللا القوؿ الثالث أبنو شاذ –، كقد كصف ابن رشد ال تفسد عمرتو كٯبربىا بدـ

 ذترة اطتالؼ
إذا جامع ا٤بعتمر بعد الطواؼ كالسعي كقبل ا٢بلق 

 كعليو دـ تفسد عمرتو (دل)
إذا جامع ا٤بعتمر بعد الطواؼ كقبل السعي 

 تفسد عمرتو (دل)
 ا٢بلق فسدت عمرتوقبل  ا٤بعتمر إذا جامع

 مراجع اظتسألػػة
(، كركضة الطالبْب ّْ/ِ(، كحاشية العدكم على كفاية الطالب الرابين )ِّٗ(، كجامع األمهات )صَّْ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )َّٖ/ِ(، كاألصل للشيباين )ٖٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ـُّٗ/ِ، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )(ِٔ/ْ(، كاإلنصاؼ )ّّٕ/ٓكا٤بغِب )(، ّّٔ/ٕكاجملموع )(، َّٕ/ْ(، كالبياف )ُُٗ/ّ)
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 حكم حج من ابشر فأنزؿ (434مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،كال يفسد مع من ابشر كدل ينزؿ ببل خبلؼ ،كذىب ا١بمهور أفَّ ا١بماع ا٤بفسد للحج ىو التقاء ا٣بتانْب ،اتفقوا على أفَّ من جامع قبل الوقوؼ بعرفة فقد أفسد حجو

 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا فيمن ابشر كأنزؿ ىل يفسد حجو؟

 )ال( يفسد حج من ابشر كأنزؿ األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد )الصحيح(

 يفسد حج من ابشر كأنزؿ
 مالك/ أٞبد )ركاية(

 كىل يقاس ا٢بج على الصياـ ُب ا٤بباشرة؟ )دل يذكره ابن رشد( ،على ا١بماعىل تقاس ا٤بباشرة مع اإلنزاؿ  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
 كما لو دل ينزؿ.  ،ألفَّ ا٤بباشرة استمتاع ال ٯبب بنوعو ا٢بد فلم يفسد ا٢بج 
 كال ىو ُب معُب ا٤بنصوص عليو. ،ألنَّو ال نص ُب فساد ا٢بج اب٤بباشرة دكف إنزاؿ كال إٝباع 
  ٖببلؼ ا٤بباشرة. ،الفرج يتعلق بو أحكاـ كثّبة دكف النظر إذل اإلنزاؿ كعدموألفَّ الوطء ُب 

 فأفسده اإلنزاؿ عن مباشرة،   ،ألفَّ ا٢بج عبادة ييفسدىا الوطء
 كالصياـ

بينما ا٢بج ال يفسد بشيء من  ،لذلك يفسد الصياـ بتكرار النظر مع اإلنزاؿ ،ألفَّ ا٢بج ٱبالف الصياـ ُب ا٤بفسدات ،القوؿ األكؿ: ) ال يفسد ا٢بج اب٤بباشرة( الراجػػح
 فافَبقا ُب ا٢بكم ،سائر ٧بظورات الصياـ غّب ا١بماع

 ذترة اطتالؼ
فيمضي  ،من ابشر فأنزؿ فسد حجو كيَبتب عليو أحكاـ ا١بماع من ابشر فأنزؿ كجب عليو دـ )شاة أك بدنة( على خبلؼ بينهم

 ُب ا٢بج كٰبج من قابل كعليو فدية

 مراجع اظتسألػػة
(، كحلية العلماء ُب معرفة مذاىب ّٓٗ/ُ(، كا٤بهذب )ُٔٔ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ّْٗ/ُ(، كا٤بدكنة )ٔٓ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُٓٗ/ِ(، كبدائع الصنائع )ٗٔٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ٗٓ(، كاإلٝباع البن ا٤بنذر )صَِٔا٤بربع )ص(، كالركض ُٗٔ/ٓ(، كا٤بغِب )َِٕ/ّالفقهاء )
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 ُب اضتج امقدار اعتدي على من وطئ مرارً  (435مسػػألػػة )
 ُب ا٢بج كم فدية تلزمو ؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ  اكاختلفوا فيمن كطئ مرارن  ،اتفقوا على أف من كطئ ُب ا٢بج فسد حجو كعليو فدية حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
ليس عليو  امن كطئ مرارن 

 إال ىدم كاحد
 مالك/ الشافعي )األشهر(

من كطئ ككرر الوطء ُب ٦بلس كاحد عليو ىدم 
 كإف كرره ُب ٦بالس عليو بكل كطء ىدم ،كاحد

 )قوؿ(أبو حنيفة/ الشافعي 

كإف أىدل ككرر الوطء فعليو  ،كدل يهد لوطئو األكؿ فعليو ىدم كاحد امن كطئ مرارن 
 ىدم آخر

 أٞبد/ الشافعي )قوؿ(/ دمحم بن ا٢بسن
 ىل من كطئ كمضى ُب حجو الفاسد حكمو ُب ا٢برمة مثل من دل يطأ كحجو صحيح؟ ) دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ال ألفَّ الوطء الثاين
فبل ٯبب بو  ،يفسد ا٢بج

 اكما لو كطئ اثنين   ،شيء
 قبل التكفّب عن األكؿ.

  انقص  األفَّ الوطء الثاين صادؼ إحرامن
 فأكجب ا٥بدم. ،ا٢برمة

 فإذا تكرر قبل التكفّب عن األكؿ دل يوجب كفارة اثنية ،ألنَّو كطء موجب للكفارة،  
 كما ُب الصياـ.

 فأشبو الوطء األكؿ. ،أمكن تداخل كفاراتو ألنَّو كطئ ُب إحراـ دل يتحلل منو كال 
 .ألفَّ اإلحراـ الفاسد كالصحيح ُب سائر الكفارات فكذلك الوطء 
 كما يتداخل حكم ا٤بهر كا٢بد.  ،ألنَّو إذا دل يكفر عن الوطء األكؿ تتداخل كفاراتو 

 الراجػػح
كألف مضٌيو ُب ا٢بج بعد الوطء األكؿ من ابب العقوبة  ،كذلك ألفَّ ا٢بكم بفساد ا٢بج كاف للوطء األكؿ ،فليس عليو إال ىدم كاحد( االقوؿ األكؿ: )من كطئ مرارن 

مع لو بْب عقابْب كال فرؽ بْب من كطء ككفَّر، كمن كطئ كدل يكٌفر، سواء ُب ٦بلس أك ٦بالس فا٢بكم مرتب على الفعل نفسو ال ألمر خارج عنو، سواءن قلنا  ،لو، فبل ٯبي
 ىو التكفّب األكؿ أك اختبلؼ اجمللس

 ذترة اطتالؼ
من كطئ كىو ٧بـر ككفر 
 ٍب كطئ ال ٯبب عليو شيء

 كطئ كىو ٧بـر ككٌفر ٍب كطئ كجبت عليو كفارة اثنية من ٯبب على من كرر الوطء شاة لوطئو الثاين

 مراجع اظتسألػػة
(، كحلية ّٕ/ُ(، كالتنبيو ُب الفقو الشافعي )ِْٓ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )َْٖ/ُ(، كا٤بدكنة )ِٓ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُِٖ/ِ(، كبدائع الصنائع )ٖٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٔٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُٖٔ/ٓ(، كا٤بغِب )ِٖٔ/ّالفقهاء )العلماء ُب معرفة مذاىب 
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 ()أو جاىاًل  احكم من وطئ ُب اضتج انسيً  (436مسػػألػػة )
 ما ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب اكاختلفوا فيمن كطئ انسين  ،فإفَّ حجو يفسد كعليو ا٥بدم، ااتفقوا أفَّ من كطئ ُب ا٢بج عامدن  حترير ػتل اطتالؼ

 افهو كمن كطئ عامدن  أك جاىبلن  امن كطئ ُب ا٢بج انسين  األقواؿ ونسبتها
 / أٞبدالشافعي )قدًن(أبو حنيفة/ مالك/ 

 ال كفارة عليو  أك جاىبلن  امن كطئ ُب ا٢بج انسين 
 الشافعي )جديد(

 ىل يقاس اجملامع ُب ا٢بج على اجملامع كىو صائم ُب كل حاؿ؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ال يقدر على رده؛ كحلق الشعر كقتل الصيد، فوجبت  األفَّ ا١بماع انسين
 الفدية.

 .ألفَّ ا١بماع ُب الصـو مفسد لو كال فرؽ بْب عمده كسهوه 
  فاستول عمده  ،القضاء ُب ا٢بجألفَّ الوطء سبب يتعلق بو كجوب

 كسهوه كالفوات.

  ابن عباس عمـو حديثƒ قاؿ ، رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف كما( :
]جو/ حب/ ىق/ سنن/ ص/ عوا/ طب/ ش/ كم/ كىو على شرط ( استكرىوا عليو

 فا٣باطئ كالناسي معفو عنو. الشيخْب[،
 فافَبؽ فيها كطء العامد كالناسي   ،ألفَّ ا٢بج عبادة ٯبب إبفسادىا الكفارة

.  كالصـو

كألفَّ اجملامع أفسد ما دل ٲبكن إصبلحو  ،(، ألفَّ الوطء ال يكاد يتطرؽ إليو النسياف دكف غّبهافهو كمن كطئ عامدن  أك جاىبلن  االقوؿ األكؿ: )من كطئ انسين  الراجػػح
 فوجبت العقوبة

 مضى ُب حٌجو كال يفسد كال ٯبب عليو شيء امن جامع انسين  بطل حجو كعليو الفدية امن جامع انسين  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كهناية ُِٗ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )َِِ(، كجامع األمهات )صْٕٓ/ّكالتحصيل )(، كالبياف ُٓ(، كبداية ا٤ببتدم )صُِّ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )َٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُّٕ/ّ(، كالشرح الكبّب على مًب اإلقناع )ُّٕ/ٓ(، كا٤بغِب )ِّٓ/ْا٤بطلب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





237 
 

 ىل على اظترأة ) الزوجة( اظتوطوءة ُب اضتج ىدي؟ (437مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ىل ٰبب على الزكجة ا٤بوطوءة ىدم؟،  ،يفسد حجها كالزكج اطوعن كال خبلؼ أفَّ الزكجة ا٤بوطوءة  ،اتفقوا على أفَّ الزكج الواطئ ُب ا٢بج عليو ىدم

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
كغّب ا٤بطاكعة ال شيء عليها  ،الزكجة ا٤بطاكعة عليها ىدم

 )على خبلؼ ىل ٯبب على الزكج ىدم الزكجة؟(
 مالك/ أٞبد

ليس على الزكجة ا٤بوطوءة ىدم 
 امطلقن 

 الشافعي

 اعلى الزكجة ا٤بوطوءة ىدم مطلقن 
 أبو حنيفة

 كىل ييقاس الوطء ُب ا٢بج على الصياـ؟ )دل يذكره ابن رشد( ،فإذا فسد ا٢بج كجب ا٥بدم ،ىل ييلحق كجوب ا٥بدم على فساد ا٢بج سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  إٍف كانت الزكجة مكرىة فإفَّ إفساد ا٢بج كجد منو ُب
 على حجو. اقياسن  ،فكاف عليو إلفساده حجها ىدم ،حقها
  إٍف كانت الزكجة مطاكعة، فإفَّ فساد ا٢بج ثبت ابلنسبة

 فكاف ا٥بدم كاجب عليها. ،إليها

 فلم يوجب  ،ألفَّ ا١بماع كاحد
كما ُب   ،أكثر من ىدم كاحد

 ا١بماع للصائم.

 .ال فرؽ بْب ا٤بطاكعة كغّبىا ُب فساد ا٢بج فكذا ا٥بدم 
  ابن عباس لقوؿƒ أ( :  ،ىد انقةُب اجملامع كىو ٧بـر

كدل يفرؽ بْب مكرىة  ]طأ/ أثر[،( انقة -أم الزكجة-كلتهد 
 كمطاكعة.

 كا٤بكرىة من ابب أكذل ،فكما أنَّو ال كفارة عليها ُب ا١بماع حاؿ الصياـ، فكذا ال كفارة عليها ُب ا١بماع حاؿ ا٢بج ،القوؿ الثاين: )ال ىدم على الزكجة مطلقا( الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
زكجها فعلى الزكج ىٍدايف )بدنتاف( عند إذا )دل( تطاكع ا٤برأة 

 )مالك(، كال شيء عليها عند )أٞبد(
إذا طاكعت الزكجة زكجها ُب 

 الوطء كىي ٧برمة فبل ىدم عليها
ُب ا٢بج بدنة إٍف كاف الوطء قبل  اعلى الزكجة ا٤بوطوءة كرىن 

 كعليها شاة إٍف كاف الوطء بعد عرفة ،عرفة

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٤بغُب ِِْ/ْ(، كالبياف )ِِِ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٔ/ِ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ّٗٗ/ُ(، كا٤بدكنة )ِّٔ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )َٗٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ّّٗ/ّ(، كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )ُٕٔ/ٓ)
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 ُب حج القضاء -اجملامعُت-حكم تفريق الرجل واظترأة  (438مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاتفقوا على استحباب التفريق بْب الزكجْب ُب حجة القضاء كأنَّو لو دل يفرؽ بينهما فحجهما  ،اتفقوا على أفَّ من جامع كىو ٧بـر فقد فسد حجو كعليو القضاء من العاـ ا٤بقبل

 كاختلفوا ىل ٯبب التفريق بينهما؟، كا٣ببلؼ على قولْب  ،للقضاء صحيح ما دل يقع منهما ما يفسد ا٢بج

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبب التفريق بْب الزكجْب ُب حجة القضاء 

 (كجوكمنهم الشافعي )/ ٝبهور العلماء
 )ال( ٯبب التفريق بْب الزكجْب ُب حجة القضاء

/ بعض الصحابة كعمر كعلٌي كابن عباس  الشافعي )األصٌح(/ أبو حنيفة/
 بعض التابعْب

 ُب التفريق بْب الزكجْب ُب حجة القضاء على الوجوب أك االستحباب؟ ) دل يذكره ابن رشد( ىل ٰبمل أمر الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ىذا من ابب سد الذريعة كعقوبة ٥بما. *
  ما ركم عن عمر كابن عباس قاال: )أٛبا حجكما ،ُب رجل كقع ابمرأتو كٮبا ٧برماف، 

 ،حٌب إذا بلغتما ا٤بكاف الذم أصبتما فيو ما أصبتما ،ىدايفإذا كاف عاـ قابل فحجا كأ
بل(   .اكىذا أمر كليس ٥بم ٨بالف فيكوف إٝباعن ]ىق/ أثر[، فتفرقا حٌب ٙبي

  ألفَّ اجتماع الزكجْب يذكر اب١بماع فيكوف من دكاعيو، كرٗبا كقعا ُب ذلك مرة
 أخرل.

كال يثبت ىذا إال بدليل كال دليل على  ،األصل عدـ التفريق بْب الزكجْب *
 ذلك.
 كذلك ا٢بج.  ،نَّو ال ٯبب التفريق بْب الزكجْب ُب قضاء رمضاف إذا أفسداهأل 
  ما ركم عن عمر كابن عباس  ٰبمل على ، فيمن كقع ابمرأتو كىو ٧بـر

 االستحباب ال الوجوب.
  ذلك أكثر.ألهنما إذا ذكرا ما كجدا من التعب كزايدة النفقة ٰبَبزاف عن 

كىو من ابب  ،كؿ مرةالقوؿ األكؿ: )ٯبب التفريق بْب الزكجْب اجملامعْب ُب حج القضاء(، كىذا من ابب االحتياط للعبادة كآمن من عدـ الوقوع فيما كقعا بو أ الراجػػح
 ا٤بصلحة ٥بما

 التفريق بْب الزكجْب ُب حجة القضاءيستحب  يلـز التفريق بْب الزكجْب ُب حجة القضاء كإال أٜبا بذلك ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
، (ِِِ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٕ(، كالتنبيو ُب الفقو الشافعي )صّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ْٓ/ّ(، كالعناية شرح ا٥بداية )َّٓ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )َٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٓ/ّكشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي ) (،َِٖ/ٓ، كا٤بغِب )(ُْٓ/ٕكاجملموع )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 من أين يفًتؽ اجملامعاف ُب حجة القضاء؟ (439مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
حجة القضاء، على خبلؼ بينهم ىل التفريق كاجب أك مستحب؟، كاختلفوا من أين يقع التفريق بْب اتفق ٝبهور العلماء على أنَّو يفرؽ بْب الزكجْب ُب 

 الزكجْب؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 يفرؽ بْب الزكجْب من مكاف ما أفسدا من ا٢بج الذم قبلو األقواؿ ونسبتها
 الشافعي/ أٞبد

 يفرؽ بْب الزكجْب من أكؿ إحرامهما ُب ا٤بيقات
 مالكأبو حنيفة/ 

 )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض فتاكل الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ألمر عمر كابن عباسƒ  للرجل الذم كقع ابمرأتو كٮبا ٧برماف قاال: )أٛبا
حٌب إذا بلغتما ا٤بكاف الذم أصبتما  ،حجكما، فإذ كاف عاـ قابل فحجا كأىداي

بل(  ،فيو ما أصبتما  ]ىق/ أثر[.فتفرقا حٌب ٙبي
  فلم ٯبب التفريق فيو األفَّ ما قبل موضع اإلفساد كاف اإلحراـ صحيحن،  

كاختص التفريق ٗبوضع ا١بماع ألنَّو رٗبا يذكرٮبا ذلك ا٤بكاف  ،كالذم دل يفسد
 فيدعوٮبا ذلك إذل معاكدة الفعل.

  ألمر علي  للرجل الذم كقع ابمرأتو كٮبا ٧برماف قاؿ: )يفَبقاف من
بل  ]طأ[.( حيث ٰبرماف حٌب ٰبي

  ألفَّ التفريق بينهما من كقت االحراـ ٣بوؼ معاكدة احملظور، كىو يوجد ُب
 ٝبيع إحرامهما.

 كاتباعهم أكذل ،بفتول أغلب الصحابة  القوؿ األكؿ: )يفرؽ بينهما من مكاف ما أفسد ا٢بج الذم قبلو(، كذلك عمبلن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
 نة الٍب بعدىا من أبيار عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب أحـر للس ،لو جامع الرجل زكجتو ُب عرفة لو جامع رجل زكجتو ُب عرفة ٍب أحـر للسنة الٍب بعدىا يفرؽ بينهما ُب عرفة

 يفرؽ بينهما من أبيار علي ٧بل اإلحراـ -مثبلن -

 مراجع اظتسألػػة
(، كالتنبيو ُب ّٖٗ/ُ، كالكاُب البن عبد الرب )(َٔٓ/ِكالدر ا٤بختار مع حاشية ابن عابدين )، (ْٓ/ّ(، كالعناية شرح ا٥بداية )َّٓ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )َٗٔ/ُاجملتهد )بداية 

 (ُْٓ/ّ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )َِٕ/ٓ(، كا٤بغِب )ِِِ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٕالفقو الشافعي )ص
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 ما ىو اعتدي الواجب على احملـر إذا جامع؟ (444مسػػألػػة )
 كاختلفوا ُب نوع ا٥بدم الواجب، كا٣ببلؼ على قولْب ،كعلى كجوب ا٥بدم على اجملامع ،اتفقوا على أفَّ ا١بماع يفسد ا٢بج حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٘بب شاة على اجملامع كىو ٧بـر

 أبو حنيفة )للجماع قبل عرفة(/ مالك )ركاية(
 ٘بب بدنة على اجملامع كىو ٧بـر

 أبو حنيفة ) للجماع بعد عرفة(/ مالك )الصحيح(/ الشافعي/ أٞبد
 ا١بماع قبل عرفة كبعدىا؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل ىناؾ فرؽ بْب  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ألفَّ ا١بماع قبل عرفة معُب يوجب القضاء فلم ٯبب بو بدنة،  
 كمن فاتو ا٢بج.

  ألفَّ من جامع قبل عرفة أفسد دخولو ُب ا٢بج لقولو :
 ]د/ ت/ ف/ ج/ دا/ ىق/ قط[.( )ا٢بج عرفة

: )أ ƒابن عباس لقوؿ  *  ]طأ/ أثر[.( انقة -أم الزكجة-كلتهد  ،ىد انقةُب اجملامع كىو ٧بـر
 .ألنَّو ٝباع صادؼ إحراما اتما فوجب بو البدنة 

 أفتوا بذلك دكف تفريق كألفَّ الصحابة  ،بْب قبل الوقوؼ بعرفة كبعدهالقوؿ الثاين: )٘بب بدنة على احملـر إذا جامع(، كال دليل على التفريق  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
 بعد عرفة عند )أيب حنيفة( من جامع كىو ٧بـر يصح حجو كال ٘بزئ الشاة كال تربأ ذمتو هبا، من جامع كىو ٧بـر يفسد حجو ك٘بزئ الشاة كتربأ ذمتو

 الشاة كال تربأ ذمتو هبا كعند )مالك كالشافعي كأٞبد( يفسد حجو كال ٘بزئ

 مراجع اظتسألػػة
(، كالوسيط ُِٔ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ِّٔ/ُٕ(، كالبياف كالتحصيل )ُّْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُِّ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )َّٖ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )َٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِّ/ّمًب ا٤بقنع )(، كالشرح الكبّب على ُٕٔ/ٓ(، كا٤بغِب )ٖٗٔ/ُِب ا٤بذىب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الواجب على اجملامع وىو ػتـر إذا مل جيد اعتدي (444مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،كاختلفوا فيمن دل ٯبد ا٥بدم أك دل يقدر عليو ماذا ٯبب عليو كبدؿ عنو؟ ،على خبلؼ بينهم ُب الواجب عليو؛ ىل ىو بدنة أـ شاة ،اتفقوا على كجوب ا٥بدم على اجملامع كىو ٧بـر

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
من دل يقدر على ا٥بدم بقيت ُب 

 ذمتو حٌب يقدر عليو
 أبو حنيفة

 من دل يقدر على ا٥بدم يصـو عشرة أايـ
 مالك/ أٞبد

من دل يقدر على ا٥بدم قـو الواجب عليو ابلدراىم كقومت 
 االدراىم ابلطعاـ كٱبرج الطعاـ أك يصـو عن كل مد يومن 

 الشافعي
 رشد(ىل يقاس غّب القادر على ا٥بدم بسبب ا١بماع على غّب القادر على الفدية بسبب ارتكاب احملظور أك التمتع اب٢بج؟ ) دل يذكره ابن  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  )األصل كجوب ا٥بدم )الفدية
على اجملامع، كدل يرد النص ابلبدؿ  
كما ُب فدية األذل كىدم التمتع، 

 فبقي ا٢بق ُب الذمة.

 .واجب على اجملامع كىو ٧بـر بدـ التمتعيشبو الدـ ال *
  ابن عمر فتولƒ  فيمن جامع كىو ٧بـر قاؿ لو: )إذا كاف العاـ

فإذا دل ٘بدا فصوما ثبلثة أايـ  ،ىداي ىداين فاحجج أنت كامرأتك كأ ،ا٤بقبل
 [.ƒابن عباس ]ىق/ أثر/طأ/، ك٫بوه عن ُب ا٢بج كسبعة إذا رجعتم( 

ألف الصياـ كاإلطعاـ قد كقعا بدؿ الدـ ُب موضعْب؛  *
كدل يقع الدـ بد٥بما إال ُب موضع  ،ُب الصيد كفدية األذل

فقياس ا٤بسكوت عنو )ا١بماع( على  ،كاحد كىو ا١بماع
ا٤بنطوؽ بو )الصيد كفدية األذل( ُب إٯباب اإلطعاـ عند 

 .أكذل ،العجز عن الدـ
 فهو ُب حكم اإلٝباع السكوٌب  ،ُب ذلك القوؿ الثاين: )من جامع كدل يقدر على ا٥بدم فعليو صياـ عشرة أايـ(، كذلك لفتول الصحابة  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من أفسد حجو ٔبماع كدل يقدر 

على ا٥بدم بقي ُب ذمتو كلو لعدة 
 سنوات كيذبح إذا قدر ُب ا٢بـر

كتربأ ابلصياـ ثبلثة ُب  ،ا٥بدم ابإلطعاـ ال تربأ ذمة اجملامع غّب القادر على
 ا٢بج كسبعة ُب أم مكاف

أك  ،تربأ ذمة اجملامع غّب القادر ابإلطعاـ ٗبكة أك ٗبُب
 ابلصـو حيث شاء

 مراجع اظتسألػػة
(، ُٔٔ/ٓكا٤بغِب ) (،ِِْ-ِِّ/ْ(، كالبياف )ِِْ/ْالكبّب )(، كا٢باكم ّّٖ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َِْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُْٕ/ُ(، كٙبفة الفقهاء )ُٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُّٔ/ّكا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )
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 ىل جيب اعتدي على من فاتو الوقوؼ بعرفة؟ (442مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،كعليو ا٢بج من قابل ،أم ٰبل بعمرة ،فإنَّو ال يتحلل من إحرامو إال ابلطواؼ كالسعي ،أٝبع العلماء على أفَّ من فاتو ا٢بج بسبب فوات كقت الوقوؼ بعرفة يـو عرفة

 ؟، كا٣ببلؼ على قولْباكاختلفوا ىل ٯبب عليو ا٥بدم أيضن 

 ٯبب ا٥بدم على من فاتو الوقوؼ بعرفة  األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم/ أبو ثور

 ) ال ( ٯبب ا٥بدم على من فاتو الوقوؼ بعرفة
 أبو حنيفة

 كىل ا٥بدم بدؿ عن حج القضاء؟ )دل يذكره ابن رشد( ،ىل يقاس )يلحق( من فاتو ا٢بج لعدـ الوقوؼ بعرفة على من فاتو ا٢بج بسبب ا٤برض سبب اطتالؼ

 األدلػػة

فإنَّو  ،ألفَّ العلماء أٝبعوا على أفَّ من حبسو مرض حٌب فاتو ا٢بج *
 ككذلك مثلو من فاتو بفوات الوقوؼ بعرفة. ،عليو ىدم

  عن عطاء قاؿ: )من فاتو ا٢بج فعليو دـ كليجعلها عمرة، كليحج من
 مرسل[.]طأ/ ىق/ كىو قابل( 

 ،فإذا كاف القضاء للحج الذم فات ،ألفَّ األصل ُب ا٥بدم إ٭با ىو بدؿ من القضاء *
 فبل ىدم إال ما خصصو اإلٝباع.

  ألف التحلل كقع أبفعاؿ العمرة، فكانت العمرة ُب حق فائت ا٢بج ٗبنزلة الدـ ُب حق
 احملصر، فبل ٯبمع بينهما.

فقياس من فاتو الوقوؼ بعرفة على من فاتو ا٢بج بسبب ا٤برض أكذل، فكبلٮبا قد حبس عن ا٢بج ألمر  ،فاتو الوقوؼ بعرفة( القوؿ األكؿ: ) ٯبب ا٥بدم على من الراجػػح
 خارج عن إرادتو

 ذترة اطتالؼ
من فاتو الوقوؼ بعرفة حج من قابل كذبح ا٥بدم كال تربأ ذمتو إال 

 بذلك
كإذا حبس عن  ،ذمتو بذلك حج من قابل كتربأٙبلل بعمرة، ٍب من فاتو الوقوؼ بعرفة 

 ا٢بج أك دل يستطيع فبل يسقط عنو ا٥بدم

 مراجع اظتسألػػة
(، كالفركع ِّٗ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ِْٕ/ُ(، كا٤بهذب )َِِ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ُِٗ/ّ(، كالذخّبة )ّْٕ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ٕٔ(، كٙبفة ا٤بلوؾ )صُٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٔ/ْ(، كاإلنصاؼ )ٕٕ/ٔ)كتصحيح الفركع 
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 من فاتو اضتج وىو قارف كيف يقضي؟ (443مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
  كاختلفوا إٍف كاف قارانن  ،أفَّ لو أٍف يقضي ٕبج مفرد اأك ٛبتعن  اإٍف كاف نسكو إفرادن  كال إشكاؿ ،القابلةأٝبع العلماء على أفَّ من فاتو ا٢بج فإفَّ عليو أٍف ٰبل بعمرة كٰبج من السنة 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،كيف يقضي ا٢بج؟

 من فاتو ا٢بج كىو قارف حج من قابل قارانن  األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 من قابل امن فاتو ا٢بج كىو قارف فلو أٍف ٰبج مفردن 
 أبو حنيفة

 )دل يذكره ابن رشد( ىل العمرة الٍب يتحلل هبا من فاتو الوقوؼ بعرفة ٘بزئو عن عمرة ا٢بج للقارف؟ سبب اطتالؼ

 ،قضاه قارانن  ألفَّ القاعدة أفَّ القضاء ٰبكي األداء، فمن فاتو ا٢بج قارانن  * األدلػػة
 فيقضي مثل الذم عليو.

فيكوف الذم فاتو ا٢بج أدل العمرة؛  ،ألفَّ القارف ٤با فاتو ا٢بج ٙبلل بعمرة *
 فبل يلـز بتكرارىا.

كألفَّ القراف ال يتميز فيو إعماؿ ا٢بج من أعماؿ العمرة الشَباكهما ُب  ،(؛ ألفَّ األصل أفَّ القضاء ٰبكي األداءالقوؿ األكؿ: )من فاتو ا٢بج كىو قارف ٰبج قارانن  الراجػػح
 بعض األركاف

 ذترة اطتالؼ
كال تربأ ذمتو  كفاتو ا٢بج كجب عليو أٍف يقضي ا٢بج قارانن  من أحـر اب٢بج قارانن 

 إال بذلك
فهو اب٣بيار ُب  اأك مفردن  كفاتو ا٢بج لو أٍف ٰبج قضاءن قارانن  من أحـر اب٢بج قارانن 

 ذلك

(، ا٤بغِب ِّْ/ْ، كا٢باكم الكبّب )ّّٗ/ُ(، كا٤بهذب )ّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َّْ/ُ(، كا٤بدكنة )َٖ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُٗٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقصد ) مراجع اظتسألػػة
 (ِْٓ/ِ(، ككشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ِْٖ/ٓ)
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 إىل العاـ القادـ ظتن فاتو اضتج احكم البقاء ػترمً  (444مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ىل ٯبوز لو أٍف يبقى ُب إحرامو  ،أفَّ عليو ا٥بدم -للحنفية اخبلفن -كذىب األئمة الثبلثة  ،كحج من العاـ الذم بعده ،أٝبع العلماء على أفَّ من فاتو ا٢بج ٙبلل بعمرة

 كا٣ببلؼ على قولْب ،إذل السنة ا٤بقبلة ٍب ٰبج؟

 )ال( ٯبوز ٤بن فاتو ا٢بج أٍف يقيم على إحرامو إذل عاـ آخر األقواؿ ونسبتها
 ٝبهور العلماء

 ٤بن فاتو ا٢بج أٍف يقيم على إحرامو إذل عاـ آخرٯبوز 
 مالك )ركاية(

 اختبلفهم فيمن أحـر اب٢بج ُب غّب أشهر ا٢بج سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألنَّو ال ٯبوز اإلحراـ اب٢بج ُب غّب أشهر ا٢بج كمن بقي ُب إحرامو بقي  *
 كاحملـر ابلعبادة قبل كقتها.  ،للحج ُب غّب أشهر ا٢بج ا٧برمن 
  لقولو( كليجعلها عمرة كٰبج من قابل ،: )من فاتو ا٢بج فعليو دـ

 ]طا/ ىق/ كىو مرسل عن عطاء[.

كابلتارل ٯبوز البقاء ُب اإلحراـ بعد  ،ألنَّو ٯبوز اإلحراـ اب٢بج ُب غّب أشهر ا٢بج *
 أشهر ا٢بج.

 .ألفَّ تطاكؿ ا٤بدة بْب اإلحراـ كفعل النسك ال ٲبنع إٛبامو كالعمرة 

ك٤با فيو من ا٤بشقة كاالمتناع عما أابح هللا تعاذل بسبب  ،القوؿ األكؿ: )ال ٯبوز ٤بن فاتو ا٢بج البقاء ُب اإلحراـ للعاـ القادـ(، حٌب ال ٰبـر ُب غّب أشهر ا٢بج الراجػػح
 ٧بظورات اإلحراـ كرٗبا كقع فيما يَبتب عليو أحكاـ ىي أعظم من التحلل بعمرة، كما لو كقع منو ٝباع كىو ٧بـر

 ذترة اطتالؼ
 امن فاتو ا٢بج كجب عليو التحلل بعمرة كا٢بج من قابل كا٥بدم )خبلفن 

 للحنفية(
ط عنو التحلل بعمرة كسقط كبقي ُب إحرامو إذل ا٢بج الذم بعده، سقمن فاتو ا٢بج 

 عنو ا٥بدم

 مراجع اظتسألػػة
(، كأسُب ا٤بطالب ُُٖ/ِ(، كاألـ )ّٕٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُْٗ/ُ(، كا٤بدكنة )ُٕٔ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٔٓ/ِ(، كاألصل للشيباين )ِٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ٔٔ/ْ(، كاإلنصاؼ )ِٖٔ/ٓ) (، كا٤بغِبِٗٓ/ُ)
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 : اىقىه يف اىنفاساخ ادلغنىخ عْهااخاٍغ

  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
  أو ااذفاق

 
 يف )اىنفاساخ ادلغنىخ عْها( اإمجاع

 فعاؿ ا٢بج( ضرابف؛ نسك ىو سنة مؤكدة، كنسك ىو مرغب فيو.تفق ا١بمهور على أفَّ النسك )أم أا -ُ
رب بدـ إذا تركو ا٢باج. اال خبلؼ بْب العلماء أفَّ ما كاف فرضن  -ِ  من أعماؿ ا٢بج، أنَّو ال ٯبي
 اتفقوا أفَّ ما كاف ٯبب تركو من ٧بظورات اإلحراـ ففعلو ا٢باج، فعليو الفدية، كما كاف مرغب ُب تركو ففعلو ا٢باج، فليس عليو شيء. -ّ
 ه ما داـ ٗبكة.يدمن أشواطو، أنَّو يع ااتفقوا أفَّ من نكَّس الطواؼ أك نسي شوطن  -ْ
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 اىنفاساخ ادلغنىخ عْها 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

الرقم 
 عنواف اظتسألة التسلسلي

 الفدية ُب ترؾ الفرض ُب اضتج 445
 من أشواطو احكم الواجب على من نك س الطواؼ أو نسي شوطً  446
 الواجب على من نسي ركعيت الطواؼ 447
 الواجب على من ترؾ طواؼ الوداع 448
ر ُب طوافو 449  حكم من مل ي دخل اضت ج 
 (ا)راكبً  حكم الطواؼ ػتمواًل  454
 ما جيب على من ترؾ السعي 454
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 اضتج الفدية ُب ترؾ الفرض ُب (445مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
رب بدـ ،ذىب ا١بمهور أفَّ النسك ا٤برغب فيو ال دـ على اتركو؛ كمن ترؾ الرَّمىلى  كاختلفوا ُب ترؾ الواجب؛ كمن ترؾ  ،كال خبلؼ أفَّ ترؾ الفرض كالطواؼ كالسعي ال ٯبي

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ماذا ٯبب عليو؟ ،الرمي

 األقواؿ ونسبتها
على كل فعل كاجب تركو دـ )على خبلؼ بينهم فيما ىو كاجب من 

 أفعاؿ ا٢بج(
 ا١بمهور 

 ال ٯبب الدـ إال فيما كرد فيو النص 
 أىل الظاىر

 ىل العبادات يدخلها القياس؟ )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

]ىق/ طأ/ ش/ قاؿ ( فعليو دـ انسكن : )من ترؾ ƒابن عباس قوؿ  *
كدل ٱبالفو  ابن ا٤بلقن: موقوؼ بسند صحيح كضٌعف رفعو، ككذا ابن حجر[،

 فيكوف من ابب اإلٝباع السكوٌب. ،أحد ُب ذلك

كاألصل براءة الذمة إال فيما كرد فيو النص كال ٦باؿ فيو  ،ألنَّو ال قياس ُب العبادات *
 لبلجتهاد.

  ألفَّ األصل ُب أفعاؿ ا٢بج التوقف لقولوىق/ سنن/ ( : )خذكا عِب مناسككم[
 طأ/ بغ/ شا[.

 أكذلالقوؿ األكؿ: )كل كاجب تيرؾ ُب ا٢بج ففيو دـ(، فاألخذ ابألثر  الراجػػح
 كلو دل يبت ٗبُب فبل شيء عليو ،لو خرج ا٢باج من عرفة قبل الغركب فبل شيء عليو (الو خرج ا٢باج من عرفة قبل الغركب فعليو دـ )عند من يرل ذلك كاجبن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كحاشية ا١بمل ُٗٗ(، كاللباب ُب الفقو الشافعي )صَِّ/ّ(، كالذخّبة )ُْْ/ُ) (، كا٤بدكنةٓٔ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِْْ/ِ(، كاألصل للشيباين )ّٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٖٓ( مسألة )ُُٕ/ٕ(، كاحمللى )ّّٗ/ّ(، كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )ِْْ/ُ(، كاحملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد )ِْٕ/ِ)



248 
 

 من أشواطو اعلى من نك س الطواؼ أو نسي شوطً  حكم الواجب (446مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا فيمن نكَّس الطواؼ أك نسي بعض أشواطو كخرج  ،على الرجوع امن أشواطو أنَّو يعيد ما دـا ٲبكنو ذلك، أك كاف قادرن  ااتفقوا على أفَّ من نكَّس الطواؼ أك نسي شوطن 

 ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب ،من مكة كدل يقدر على الرجوع كبلغ أىلو

 كإٍف ترؾ أكثر من ذلك كجب الرجوع ،إٍف ترؾ ثبلثة أشواط فما دكف ٯبزئو الدـ األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة

 ا٤بنكوس كٯبرب ما نقصو كال ٯبربه الدـٯبب عليو الرجوع كيعيد الطواؼ 
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 ( )دل يذكره ابن رشد(بقولو: )خذكا عِب مناسككم كعلى ماذا ٰبمل أمره  ،ىل أيخذ ا١بزء األكرب حكم الكل سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  اإلجزاء، كما لو ترؾ الرَّمىلى كاالضطباع.ألفَّ من نكَّس الطواؼ ترؾ ىيئة دل ٛبنع 
 كالعربة ابألكثر. ،ألفَّ من طاؼ أربعة أشواط فقد فعل األكثر 

  ألفَّ من نكَّس الطواؼ فقد خالف ىيئة الطواؼ الٍب فعلها  كقد
 ]ىق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[.( قاؿ: )خذكا عِب مناسككم

  عبادة متعلقة ابلبيت، فوجب الَبتيب فيها كإٛبامها ألفَّ الطواؼ
 بسبعة أشواط.

 فنبقى على األصل ُب ذلك اكمرتبن  إال الطواؼ كامبلن  كدل يرد عنو  ،القوؿ الثاين: ) ٯبب الرجوع كإعادة الطواؼ(؛ ألفَّ األصل ُب العبادات التوقف كا٤بتابعة الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
خرج من  ُب العد ٍب نبو بعد أفٍ  اأك ٨بطئن  اشوطْب انسين من أنقص من طواؼ اإلفاضة 

 مكة كدل ٲبكنو العودة جربه بدـ كأجزأه كتربأ ذمتو
ُب العد ٍب نبو  اأك ٨بطئن  امن أنقص من طواؼ اإلفاضة شوطْب انسين 

 خرج من مكة كجب عليو الرجوع كإال فهو ابقي على إحرامو  بعد أفٍ 

 مراجع اظتسألػػة
(، كفتح العزيز ْٖٕ/ُ(، كأىن ا٤بطالب )ُّٔ-َّٔ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ِْٕ/ُ(، كا٤بدكنة )ّٗٓ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ُٓ(، كبداية ا٤ببتدم )ْٗٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ّْٗ/ّ(، كالشرح الكبّب على ا٤بقنع )ُِّ/ٓ(، كا٤بغِب )ِِٗ/ٕ)
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 الواجب على من نسي ركعيت الطواؼ (447مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا فيمن طاؼ كنسي أٍف يصلي ركعتْب حٌب  ،كا١بمهور على أفَّ الطائف أيٌب هبما بعد انقضاء كل طواؼ ،أٝبعوا على أفَّ من سنة الطواؼ ركعتْب بعد انقضاء الطواؼ

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،ماذا ٯبب عليو؟ ،رجع إذل أىلو

 من نسي ركعٍب الطواؼ فعليو دـ األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة

، فإٍف نسي فبل شيء عليو  يركع ركعٍب  الطواؼ ما داـ ُب ا٢بـر
 الثورم

 من نسي ركعٍب الطواؼ يركعهما حيث شاء
 / أٞبد/ الشافعيمالك

 ىل ركعٍب الطواؼ سنة أـ كاجبة )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  :ې ې ۉ}قولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػاذل 

كىػػػػػػػػػذا  [،ُِٓ]البقػػػػػػػػػرة: {ې ې
 أمر، كاألصل ُب األمر الوجوب.

 ألفَّ ركعٍب الطواؼ اتبعة للطواؼ ،
 فهما كاجبتاف.

  ٝباعة فلم ألفَّ ركعٍب الطواؼ سنة غّب كاجبة كدل تشرع ٥با
 ٯبب بَبكهما شيء، كسائر النوافل.

  ابن عمر أثرƒ بعد  ا: )أنَّو طاؼ ابلبيت سبعن
حٌب إذا كاف بذم  ،ٍب خرج من مكة ،صبلة الفجر

كقاؿ: ركعتاف  ،صلى ركعتْب ،طول، فطلعت الشمس
 ]ش/ طأ[.مكاف ركعتْب( 

 .ألفَّ ركعٍب الطواؼ سنة فلم ٯبب بَبكهما شيء 
 كألنَّو دل ٯبب شيء من الصلوات إال الصلوات ا٣بمس ،الثالث: )من نسي ركعٍب الطواؼ يصليهما حيث شاء(، كذلك لثبوت ذلك من فعل ابن عمرالقوؿ  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من نسي ركعٍب الطواؼ دل تربأ ذمتو إال 

 بذبح شاء توزع ٗبكة
من نسي ركعٍب الطواؼ حٌب كصل إذل أىلو خارج ا٢بـر 

 كذمتو بريئةسقطت عنو 
من نسي ركعٍب الطواؼ جاز أٍف يصليهما ُب أم 

 مكاف كلو ُب بلده

 مراجع اظتسألػػة
(، كاللباب ُب الفقو ِّٕ/ِ(، كاألـ )ُُٓ/ُ(، كمواىب ا١بليل )ْْٖ-ّْٖ/ُ(، كا٤بدكنة )ُِ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّّٓ/ِ(، كاألصل للشيباين )ٓٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َِّ/ّ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ِِّ/ٓكا٤بغِب )(، ََِالشافعي )ص
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 الواجب على من ترؾ طواؼ الوداع (448مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا فيمن تركو كدل ٲبكنو  ،ٍب عاد فطاؼ قبل ا٣بركج من حـر مكة فبل شيء عليو أك جاىبلن  اأك انسين  اكأفَّ من تركو عامدن  ،اتٌفقوا على أفَّ طواؼ الوداع من أعماؿ ا٢بج

 كا٣ببلؼ على قولْب ،الرجوع ما ٯبب عليو

 األقواؿ ونسبتها
 من ترؾ طواؼ الوداع كدل ٲبكنو الرجوع فبل شيء عليو 

 مالك
من ترؾ طواؼ الوداع كدل ٲبكنو الرجوع فعليو دـ )على خبلؼ بينهم ُب ا٤بسافة الٍب ٲبكن 

 الرجوع منها( 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم

 اختبلفهم ُب حكم طواؼ الوداع )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ طواؼ الوداع يسقط عن ا٤بكي كعن ا٢بائض، فهو ليس  *
 بواجب.

  ألفَّ النيب ىق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[.( طاؼ الوداع كقاؿ : )خذكا عِب مناسككم[ 
  قولو )كىذا أمر. ]ـ[،: )ال ينفرفَّ أحده حٌب يكوف آخر عهده ابلبيت 
  ابن عباس عمـو قوؿƒ ىق/ طا/ ش/ قاؿ ابن ا٤بلقن: ( فعليو دـ ا: )من ترؾ نسكن[

 كىذا اترؾ للنسك. موقوؼ بسند صحيح، كضٌعف رفعو، ككذا ابن حجر[،

كما سقط عنها الصبلة كىي   ]متفق[،خففو عن ا٤برأة ا٢بائض  إال أنَّو  القوؿ الثاين )من ترؾ طواؼ الوداع فعليو دـ(؛ ألفَّ طواؼ الوداع كاجب أبمر النيب  الراجػػح
 كاجبة، فكانت ٨بصصة من عمـو الوجوب

 من خرج من مكة دكف أف يطوؼ للوداع ففي ذمتو شاة يذٕبها كيوزعها على مساكْب ا٢بـر  من خرج من مكة دكف أف يطوؼ الوداع فليس عليو شيء  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ُٕٗ/ِ(، كاألـ )َْٔ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ِّْ/ُ(، كا٤بدكنة )َْٓ/ِ(، كالعناية شرح ا٥بداية )َِْ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ٓٗٔ/ُاجملتهد )بداية 

 (ْٗٔ/ّ(، كالشرح الكبّب على ا٤بقنع )ّّٗ/ٓ(، كا٤بغِب )ُِّ/ْ)
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 حكم من مل ي دخل اضت ج ر ُب طوافو (449)مسػػألػػة 

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،كاتفقوا أفَّ من دل يدخل ا٢بجر ُب طوافو فعليو إعادة الطواؼ ،كعلى الطائف أٍف يدخلو ُب طوافو ،اتفقوا على أفَّ ا٢بجر )ا٢بطيم ا٤بدار ابلكعبة من جانب الشماؿ( من البيت

 كاختلفوا فيمن فعل ذلك كخرج من مكة ككصل إذل أىلو ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 من دل يدخل ا٢بجر ُب الطواؼ كخرج من مكة عليو دـ

 أبو حنيفة
 يلزمو الرجوع كالطواؼ كدل ٯبز طوافومن دل يدخل ا٢بجر ُب الطواؼ كخرج من مكة 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 ىل من دل يدخل ا٢بجر ُب طوافو ينطبق عليو أنو طاؼ ابلبيت؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ألفَّ من دل يدخل ا٢بجر ُب الطواؼ فقد ترؾ ىيئة دل ٛبنع
 فيجربه بدـ. ،اإلجزاء، كما لو ترؾ الرَّمىلى كاالٍضطباع

 :ا٢بج: (ۓ ﮲ ﮳)  ألفَّ هللا تعاذل أمر ابلطواؼ ابلبيت ٝبيعو بقولو[ِٗ]، 
 فمن دل يطف بو دل يعتٌد بطوافو. ،كا٢بجر من البيت

  سألت النيب  ~حديث عائشة( :قالت  )ـ[.عن ا٢بجر، فقاؿ: ىو من البيت[ 
  ألفَّ النيب ىق/ سنن/ طا/ بغ/ شا[.( طاؼ من كراء ا٢بجر كقاؿ: )خذكا عِب مناسككم[ 

 أف ا٢بجر من البيت للبياف الصريح من النيب  ،القوؿ الثاين )يلزمو الرجوع كالطواؼ( الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
ا٢بجر ُب طواؼ اإلفاضة؛ كرجع إذل أىلو من دل يدخل 

 فطوافو انقص كٯبربه بدـ
 من دل يدخل ا٢بجر ُب طواؼ اإلفاضة كخرج من مكة فعليو الرجوع كإال فهو ابقي على إحرامو 

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ُّٗ/ِ، كاألـ )ِِْ/ْكا٤بدخل البن ا٢باج )(، ِٕ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ُُّ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُُ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٓٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َُِ/ّ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ِِٗ/ٓ(، كا٤بغِب )ُْٗ/ْ)
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 (ا)راكبً  حكم الطواؼ ػتمواًل  (454مسػػألػػة )
 كا٣ببلؼ على قولْب ،( بغّب عذرا)راكبن  كاختلفوا ُب حكم من طاؼ ٧بموالن  ،لعذر فبل حرج عليو كال خبلؼ أفَّ من طاؼ ٧بموالن  ،أفضل ال خبلؼ ُب أفَّ الطواؼ راجبلن  ػتل اطتالؼ حترير

 لغّب عذر ا)ال( يصٌح الطواؼ راكبن  األقواؿ ونسبتها
 (كىي ا٤بذىب أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد )ركاية ا٣برقي

 لغّب عذر ايصح الطواؼ راكبن 
 الشافعي/ أٞبد )ركاية ابن قدامة(

كاف الستشراؼ الناس أـ لبياف ا١بواز؟ )أشار إليو ابن رشد( ىل طواؼ النيب  سبب اطتالؼ  ابلبيت راكبا ن

 األدلػػة

: لقولو  ،كما من شرط الصبلة القياـ مع القدرة  ،ألفَّ من شرط صحة الطواؼ ا٤بشي مع القدرة عليو *
 ]ف/ ىق/ سنن/ كم/ من/ طب/ حب/ كصححو األلباين كاألرنؤكط[.( )الطواؼ ابلبيت صبلة

 لغّب عذر. افلم ٯبز فعلها راكبن  ،ألفَّ الطواؼ عبادة تتعلق ابلبيت 
 كدفع قبل الغركب. افأشبو ما لو كقف بعرفة هنارن  ،ُب ركن ا٢بج ٯبب الدـ؛ ألنَّو ترؾ صفة كاجبة 
  ألفَّ النيب  ـ[،كقيل: لكي يراه الناس كليشرؼ كيسألوه  ]ـ[،ركب لعذر؛ ألنَّو ٤با كثر عليو الناس ركب[ 

 ابلركوب. اٌل أراد أف يعلم الناس ٤بناسكهم فلم يتمٌكن إ كٰبتمل أنَّو  ،]د/ ىق[لشكاة بو  اكقيل: طاؼ راكبن 

( من غّب مرض اطاؼ ابلبيت راكبن  ألفَّ النيب  *
 ]ـ[.
  فكيفما أتى بو  ،األفَّ هللا تعاذل أمر ابلطواؼ مطلقن

 كال ٯبوز تقييد ا٤بطلق بغّب دليل. ،أجزأه

 الراجػػح
: )ال -رٞبو هللا-قاؿ ابن ا٤بنذر  ،ك٢باجة الناس للركوب خصوصا مع شدة الزحاـ ،كاألصل ُب فعلو التشريع لفعلو  ،لغّب عذر(القوؿ الثاين )يصح الطواؼ راكبا 

 (قوؿ ألحد مع فعل النيب 
 لغّب عذر فبل شيء عليو كال حرج امن طاؼ راكبن  لغّب عذر فعليو دـ امن طاؼ راكبن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كحلية العلماء ُب معرفة مذاىب َُٗ/ِ(، كاألـ )ٔٗ/ُٖ(، كالبياف كالتحصيل )ِْٖ/ُ(، كا٤بدكنة )ُْٔ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ْْ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٓٗٔ/ُاجملتهد )بداية 

 (ُّ/ْ(، كاإلنصاؼ )َِٓ/ٓ(، كا٤بغِب )ِِٖ/ّالفقهاء )
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 ما جيب على من ترؾ السعي (454مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كا٣ببلؼ فيما ٯبب على من ترؾ السعي  ،كالكبلـ ىنا ُب حكم من ترؾ السعي، كا٢بكم ىنا مبِب على حكم السعي ،( الكبلـ عن حكم السعئْسألة رقم )ا٤بسبق ُب 

 على ثبلثة أقواؿ

 ٯبب )دـ( على من ترؾ السعي كانصرؼ إذل أىلو ونسبتها األقواؿ
 أبو حنيفة/ أٞبد )ركاية رجحها ابن قدامة(

 ء)ال( ٯبب على من ترؾ السعي شي
 / ابن سّبينبعض الصحابة 

 ال يصح النسك بدكف السعي 
 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 اختبلفهم ُب حكم السعي سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 فبل حرج على اتركو.  ،ألفَّ السعي تطوع * فمن تركو جربه بدـ. ،ألفَّ السعي كاجب *

 (ک گ گ گ گ ڳ )  :قولو تعاذل 

كنفي ا١بناح يلـز منو أٍف ال شيء على  ، [ُٖٓ]البقرة:
 اتركو.

 كالركن ال يصح ا٢بج بدكنو. ،ألفَّ السعي ركن 
  طاؼ رسوؿ هللا ~قوؿ عائشة( :  كطاؼ

فكانت  -أم بْب الصفا كا٤بركة-ا٤بسلموف معو 
فلعمرم ما أًب هللا حج من دل يطف بْب الصفا  ،سنة

 ]ـ[.كا٤بركة( 
 على أفَّ السعي ركن ُب ا٢بج كالعمرةالقوؿ الثالث: )ال يصح النسك بدكف السعي(؛ بناءن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من ترؾ السعي كانصرؼ إذل أىلو دل تربأ ذمتو إال 

 بدـ يذبح ُب مكة
فنسكو  أك جهبلن  اأك سهون  امن ترؾ السعي عمدن 

 صحيح كذمتو بريئة
دل يتحلل  أك جهبلن  اأك سهون  امن ترؾ السعي عمدن 

 من إحرامو كيلزمو الرجوع كالسعي

 اظتسألػػةمراجع 
(، ٕٔ/ٖ(، كاجملموع )ُٓٓ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ْٖ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ِْٕ/ُ(، كا٤بدكنة )ِّٔ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )َٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٔٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َِْ/ّ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ِّٖ/ٓكا٤بغِب )



253 
 

 
 
 : اىقىه يف اذلذٌاعادع

ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 اذلذٌ(يف ) اأو إمجاع

 أفَّ ا٥بدم ا٤بسوؽ ُب عبادة ا٢بج؛ منو ما ىو كاجب، كمنو ما ىو تطوع. على واأٝبع -ُ
 ىدم ا٤بتمتع ٩با ىو كاجب ابتفاؽ. -ِ
  ا٥بدااي؛ اإلبل، ٍب البقر، ٍب الغنم، ٍب ا٤بعز.  تعاذل عليها، كأفَّ األفضل ُباتفق العلماء أفَّ ا٥بدم ال يكوف إال من األزكاج الثمانية الٍب نص هللا -ّ
زئ منها إال ا١بذع من ا٤بعز ُب الضحااي كا٥بدااي.أٝبعوا أفَّ  -ْ  اجملزئ ُب ا٥بدم الثِب فما فوقو، كأنَّو ال ٯبي
 ال خبلؼ ُب أف األغلى ٜبننا من ا٥بدااي أفضل. -ٓ
 ال خبلؼ أنو إذا كاف ا٥بدم من اإلبل كالبقر أنو يقلَّد نعبلن أك نعلْب، أك ما أشبو ذلك. -ٔ
أنو إ٭با أراد بو النحرى  [59]املائدة:{ ۈئ ۆئ ۆئ }، ككذلك ا٤بسجد ا٢براـ، كأف ا٤بعُب من قولو ٯبوز ألحد فيها ذبحٝبع العلماء على أفَّ الكعبة ال أ -ٕ

 ٗبكة إحساانن منو ٤بساكينهم كفقرائهم.
 أٝبع العلماء أفَّ النحر ٗبُب للحج، كٗبكة للعمرة. -ٖ
، كال ألىل مكة. دؿ من ا٥بدم ابلصياـ أنَّو ٯبوز حيثال خبلؼ عند ا١بمهور أفَّ ما عي  -ٗ  شاء؛ ألنَّو ال منفعة فيو ألىل ا٢بـر

ا ذكاة، كيستحب للمهدم أٍف يلي ٫بر ىديو بيده. -َُ  أٝبع ا١بمهور أفَّ التسمية مستحبة عند النحر؛ ألهنَّ
 دل أيكل منو. أٝبعوا أفَّ ىدم التطوع إذا بلغ ٧بلو، أنَّو أيكل منو صاحبو كسائر الناس، كأنَّو إذا عطب قبل أٍف يبلغ ٧بلو خلى بينو كبْب الناس ك  -ُُ
ألذل: ظاىر من أمرٮبا أهنما كفارة؛ دل ٱبتلف الفقهاء ُب اتفقوا على أنو ال أيكل صاحب الكفارة من الكفارة، ك٤بػػٌػا كاف ىدمي جزاء الصيد كفديةي ا -ُِ

أنو ال أيكل منها.
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 اىقىه يف اذلذٌ 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

 عنواف اظتسألة الرقم التسلسلي
 حكم إىداء اصتذع من هبيمة األنعاـ 452
 غنم اعتديحكم تقليد  453
 موضع إشعار اعتدي 454
 توقيف اعتدي بعرفة )أو اضتل( 455
 ػتل حنر اعتدي 456
 حكم ذبح اعتدي قبل يـو النحر 457
 مكاف أداء الصدقة اظتعدولة عن اعتدي الواجب ُب الصيد 458
 حكم ركوب اعتدي 459
 إذا عطب ىدي التطوع وذحبو دوف ػتلو فمن أيكل منو؟ 464
 بيع ضتم اعتدي الواجب اظتعطوب إذا عطب دوف ػتلوحكم  464
 حكم األكل من اعتدي الواجب إذا بلغ ػتلو 462
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 حكم إىداء اصتذع من هبيمة األنعاـ (452مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 اكأفَّ األعلى ٜبنن  ،ٍب ا٤بعز ،ٍب الغنم ،ٍب البقر ،للظاىرية ُب القارف(، كاتٌفقوا أفَّ أفضل ا٥بدااي ىي: اإلبل اكعلى كجوب ىدم القارف )خبلفن  ،على أفَّ ىدم التمتع كاجباتٌفقوا 

ا٤بعز كالضأف )سنة(، كاتٌفقوا على عدـ من البقر )سنتاف( ك من ك  ،ىي األفضل، كأٝبعوا على أٌف السٌن اجملزية ُب ا٥بدم )كمثلو األضحية( الثِب فما فوقو من اإلبل )ٟبس سنْب(
 كا٣ببلؼ على قولْب ،ستة أشهركاختلفوا ُب جواز إىداء ا١بذع من الضأف كىو الذم لو  ،جواز ا٥بدم من ا١بذع من ا٤بعز كاإلبل كالبقر

 ٯبوز إىداء ا١بذع من الضأف  األقواؿ ونسبتها
 أكثر العلماء

 )ال( ٯبوز إىداء ا١بذع من الضأف
 ƒابن عمر 

 اختبلفهم ُب االستثناء الوارد ُب األضحية من ا١بذع من الضأف )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة
 حديث جابر   قاؿ: قاؿ إال أٍف  ،تذٕبوا إال مسنة: )ال

 ]ـ[.( من الضأف ايعسر عليكم فتذٕبوا جذعن 
  .ألفَّ ا١بذع من الضأف ينزك فيٍلقح 

قاؿ: )اي  و، ٢بديث أيب بردة ال ٯبزئ فيكذلك غّب الضأف، ف نَّو ال ٯبزئ ا١بذع ُبأل *
: ٘بزئك كال ٘بزئ عن فقاؿ  ،ىي خّب من شاٌب ٢بم اجذعن  ارسوؿ هللا؛ إف عندم ًعناقن 

 ]متفق[.أحد بعدؾ( 
 فهو نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ ،صريح ُب جواز ذلك كحديث جابر  ،على جوازه ُب األضحية االقوؿ األكؿ: )ٯبوز ا٥بدم من ا١بذع من الضأف(؛ قياسن  الراجػػح

 من أىدل ا١بذع من الضأف دل ٯبزئو إال أف يهدم الثِب من الضأف أك من بقية هبيمة األنعاـ من أىدل ا١بذع من الضأف أجزأه كبرأت ذمتو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كحاشية ا١بمل ُِٔ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )َِْ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُِْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُْْ/ِ(، كاحمليط الربىاين )ّْٗ/ِكاألصل للشيباين )(، ٖٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٗٓ/ٓ(، كالفركع كتصحيح الفركع )ّٕٔ/ُّ(، كا٤بغِب )ْٓٔ/ِ)
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 غنم اعتديحكم تقليد  (453مسػػألػػة )
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كأذاف الًقرب كعيراىا(، كاختلفوا ُب حكم تقليد الغنم ،ال خبلؼ أنَّو إذا كاف ا٥بدم من اإلبل كالبقر أنَّو يقلد )أم: ٯبعل على أعناقها النًٌعاؿ حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 الغنم)ال( تقلد 

 أبو حنيفة/ مالك
 تقلد الغنم

 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور/ داكد
 ىل تقاس )يلحق( الغنم ابإلبل ُب التقليد؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 قالت: )كنت أفتل القبلئد للنيب ~أثر عائشة  * كما نقل ُب اإلبل.  ،ألنَّو لو كاف التقليد للغنم سنة لنقل إلينا ، م ُب أىلو كييقي ،فيقلد الغنم
 ]خ/ ـ[.(  كُب لفظ: )كنت أفتل قبلئد الغنم للنيب ،(حبلالن 
 فيسن تقليده كاإلبل. ،ألفَّ الغنم ىدم 
  فالغنم أكذل. ،اإلبل مع إمكاف تعريفها ابإلشعارألنَّو إذا سينَّ تقليد 

 الراجػػح
كقد كثر النقل ُب اإلبل ألنَّو كاف ييهدل من اإلبل  ،لصحة ا٢بديث اكليس التساكم ُب النقل شرطن  ،الصريح ُب ذلك ~ألثر عائشة  القوؿ الثاين: )تقلَّد الغنم(؛

 أكثر من غّبه
 من السٌنة تقليد غنم ا٥بدم ا٥بدمليس من السٌنة تقليد غنم  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، ُُْ/ْ(، كالبياف )ْٗ(، كالقوانْب الفقهية )صْٕٕ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ِٕٔ-ِٕٓ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ُْٗ/ِ(، كاألصل للشيباين )ٖٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َُُ/ْ(، كاإلنصاؼ )ْْٓ/ٓ(، كا٤بغِب )ّٕٓ/ٖكاجملموع )
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 موضع إشعار اعتدي (454مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كقد اختلف األئمة الثبلثة ُب  ،خبلفا أليب حنيفة الذم اعتربه ميثػٍلىة ،)كىو أٍف يشٌق صفحة سنامها حٌب يدميها( ،ذىب عامة أىل العلم إذل استحباب إشعار اإلبل كالبقر

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ا١بهة الٍب تشعر منها ا٥بدم

 يستحب إشعار اإلبل من ا١بانب األيسر  األقواؿ ونسبتها
 مالك

 يستحب إشعار اإلبل من ا١بانب األٲبن
 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور

 مع األثر )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

قلده  ،: )أنَّو كاف إذا أىدل ىداي من ا٤بدينة لفعل ابن عمر *
كذلك ُب مكاف، كىو موجو  ،قلده قبل أٍف يشعره ،كأشعره بذم ا٢بليفة

ٍب يساؽ معو حٌب  ،كيشعره من الشق األيسر ،يقلده بنعلْب ،للقبلة
 ]طأ/ ىق[.يوقف لو من الناس بعرفة( 

ٍب دعا ببدنة  ،صلى الظهر بذم ا٢بليفة : )أفَّ رسوؿ هللا ƒابن عباس حديث  *
 ،ٍب ركب راحلتو ،كقلدىا بنعلْب ،ٍب سلت الدـ عنها ،فأشعرىا ُب صفحة سنامها األٲبن

 ]ـ[.فلما استوت على البيداء أىل اب٢بج( 

: )فعل النيب -رٞبو هللا-قاؿ ابن قدامة  ،فقد اختلف النقل عنو ،ƒابن عمر أٌما ما نقل عن  ،القوؿ الثاين: )يشعر ا٥بدم من ا١بانب األٲبن(، كذلك لفعلو  الراجػػح
  ابن عمر أكذل من قوؿƒ )كألفَّ النيب  ،كفعلو ببل خبلؼ  كاف يعجبو التيمن ُب شأنو كلو 

 من السنة إشعار ا٥بدم من ا١بانب األٲبن من السنة إشعار ا٥بدم من ا١بانب األيسر ذترة اطتالؼ

(، ّّٕ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُٕٓ/ٕ(، كاألـ )ّٔٓ/ّ(، كالذخّبة )ّْٕ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ٗ/ّا٥بداية )(، كالعناية شرح ُِٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ٗٗٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ِٕٔ/ّ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ْٓٓ/ٓكا٤بغِب )
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 توقيف اعتدي بعرفة )أو اضتل( (455مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ُب حكم إيقاؼ ا٥بدم بعرفة )أك  ،كاتفقوا أفَّ من سنة ا٥بدم التقليد ،على كجوب ا٥بدم للقارف -رٞبهم هللا-كاألئمة األربعة  ،اتفقوا على كجوب ا٥بدم على ا٤بتمتع

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،ا٢بل( قبل ٫بره يـو النحر

 ونسبتها األقواؿ
إذا اشَبل ا٥بدم ٗبكة كدل يدخلو من ا٢بٌل ٯبب أف يوقفو 

 بعرفة كإٍف أدخلو من ا٢بٌل يستحب الوقوؼ بعرفة
 ƒابن عمر مالك/ الليث/ 

 كقوؼ ا٥بدم بعرفة سنة
الشافعي )كزاد: كمثلو التعريف(/ أٞبد/ داكد/ الثورم/ أبو 

 ثور

ليس توقيف ا٥بدم بعرفة من السنة 
 بسنةكليس التعريف 
 أبو حنيفة

مل فعلو  سبب اطتالؼ  من إيقاؼ ا٥بدم بعرفة؟ )دل يذكره ابن رشد( على ماذا ٰبي

 األدلػػة

حيث أدخل ا٥بدم من ا٢بل إذل ا٢بـر  لفعل النيب  *
 ]ىق/ سنن/ طأ، بغ/ شا[،( قاؿ: )خذكا عِب مناسككم

 الوجوب. كاألصل ُب فعلو 
 . مع للهدم بْب ا٢بٌل كا٢بـر  حٌب ٯبي

  لفعل النيب ؛ حيث أدخل ا٥بدم من ا٢بل إذل
 على االستحباب. كٰبمل فعلو  ،ا٢بـر
  ابن عمر أثرƒ  قاؿ: )ال ىدم إال ما قيلد كسيق

 (، كركاية: )كل ىدم ال يوقف بعرفة فهوككقف بعرفة
 ]ص/ مح[.( أضحية

 كاألصل  ،لعدـ كركد األمر بذلك
 العدـ.

  ألفَّ رسوؿ هللا  إ٭با ساؽ ا٥بدم
.  من ا٢بل ألفَّ مسكنو خارج ا٢بـر

 على االستحباب؛ إذ دل أيت بو األمر الصريح لفعلو  القوؿ الثاين: )كقوؼ ا٥بدم بعرفة سنة(؛ ٞببلن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
إف اشَبل ا٥بدم ٗبكة كدل يقفو بعرفة ال ٯبزئو إال أف ٱبرجو 

 إذل ا٢بٌل، فإف دل يفعل فعليو البدؿ فليس ىو ىدم 
 ال حرج على من دل يقف ا٥بدم بعرفة، سواء كاف داخبلن 

 ُب ا٢بل أك دل يكن
كإف دل من أكقف ا٥بدم بعرفة فحسن، 

 يفعل دل يضره
 (ُٔٔ/ٕ(، كاحمللى )َِّ/ٓ(، كا٤بغِب )ُْٖ/ّ(، كمواىب ا١بليل )َّٖ/ّ(، كالذخّبة )ٖٕ/ّ(، كالبحر الرائق )َٗ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ٗٗٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
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 ػتل حنر اعتدي (456مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كأٝبع العلماء على أنَّو ال ٯبوز ألحد أٍف يذبح ُب الكعبة، كأفَّ ا٤براد  ،كُب العمرة ٗبكة ،ا١بملة النحر ٗبُب إٝباع من العلماء ُب ا٢بجمن أنشأ عمرة، كُب أين يذبح ا٥بدم من حصر ابلعدك؟( ْٖسبق ُب مسألة )

أك ىدية أك  اسواء كاف كاجبن  ،كاختلفوا أين ييذبح ا٥بدم ،منو ٤بساكينها كفقرائها إ٭با ىو النحر ٗبكة إحساانن  ،[ّّ]ا٢بج: (ڃ ڃ چ چ چ) كقولو تعاذل ،( ۆئ ۆئ ۈئ)  بقولو تعاذل:
 كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ  ،فدية

 األقواؿ ونسبتها

ٗبُب كما كاف ىدم التمتع كالقراف ينحر 
بسبب آخر ينحر ٗبكة كيستثُب ىدم 

 الفدية يذبح بغّب مكة
 مالك

 ا٥بدم ألم سبب ينحر ُب حدكد ا٢بـر 
)كاستثُب دـ  أبو حنيفة/ الشافعي

 اإلحصار(

ينحر ا٥بدم ُب أم مكاف إال ىدم القراف كجزاء 
 الصيد كبلٮبا ُب ا٢بـر

 الطربم

إال فدية  كل ىدم يتعلق ٕبـر أك إحراـ ينحر ُب ا٢بـر
 األذل كدـ اإلحصار فحيث كجب

 أٞبد

 االختبلؼ ُب أتكيل اآلايت كظاىر تعارضها مع األثر )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

: )مُب كلها حديث جابر قاؿ  *
 ،]ـ[( كفجاج مكة منحر كمبيت ،منحر
 النحر ٗبُب كٗبكة. دؿ أفَّ 
  حديث كعب بن عجرة يدؿ على

جواز الذبح بغّب مكة؛ حيث خٌّبه 
بْب ثبلث خصاؿ، منها:  النيب 

 .]خ/ـ[ الذبح، ككاف اب٢بديبية

  :ڃ ڃ چ )عمـو قولو تعاذل

ۆئ ۆئ )كقولو  ،(چ چ

 .دؿ أفَّ عمـو الذبح ُب ا٢بـر ،(ۈئ
  عمـو حديث جابر مُب كلها( :

 (.كفجاج مكة منحر كمبيت ،منحر

  :ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) قولو تعاذل ُب الصيد

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 .[ٓٗ]ا٤بائدة: (ۈئ
 (ڃ ڃ چ چ چ) :قولو تعاذل، 

.  فما كاف من ىدم أك بدف يذبح ُب ا٢بـر

  :(ڃ ڃ چ چ چ)قولو تعاذل ،
.  دليل على أفَّ ا٥بدم ينحر ُب ا٢بـر

  ألمر النيب  لكعب بن عجرة  ابلفدية، كقد
كمثلو  ،كدل أيمره ببعثو إذل ا٢بـر]خ/ ـ[، قالو اب٢بديبية 

 بقية أنواع فدية األذل، كلها تذبح حيث كجبت.
  على  اما كجب لَبؾ نسك يذبح ُب ا٢بـر قياسن

 ا٥بدم الواجب )كهدم التمتع كالقراف(.
 استثنائو حصار(؛ ألفَّ األصل ُب ا٥بدم أٍف يذبح ُب مكة إال ما كقع الدليل علىنحر ُب ا٢بـر إال فدية األذل كاإلالقوؿ الرابع: )ا٥بدم ي الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من ذبح ىدم التمتع كالقراف بغّب مُب 

 دل ٯبزئو كمن ذبح الفدية ٗبكة أجزأه
 ،ال ٯبزئ ٫بر ىدل القراف كجزاء الصيد إال ُب ا٢بـر من ٫بر ُب غّب مكة من ا٢بـر أجزأه

 كٯبزئ ٫بر غّبىا ُب أم مكاف
ال ٯبزئ ٫بر ىدم التمتع كالقراف كالفدية لَبؾ كاجب 

  ا٢بـرإال ُب

 (، ُِٔ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ِّٖ/ِ(، كاألـ )ِٕٓ/ْ(، كالتاج كاإلكليل )ّّٔ/ّ(، كالذخّبة )ُْٔ-ُْٓ/ِ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ََٕ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ِٕٓ/ُٖ(، كتفسّب الطربم )ِّ/ْ(، كاإلنصاؼ )َْٓ ،ْْٗ ،ُٔٗ/ٓكا٤بغِب )
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 حكم ذبح اعتدي قبل يـو النحر (457مسػػألػػة )
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،كاختلفوا ُب حكم الذبح قبل يـو النحر ،يـو النحر كيوماف بعده )على خبلؼ( ،اتفقوا على أفَّ السنة ُب كقت ذبح ا٥بدم حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
)ال( ٯبوز ذبح ىدم التمتع كالقراف 

 كالتطوع قبل يـو النحر
 مالك/ الشافعي )الصحيح(/ أٞبد

كٯبوز ذبح ىدم  ،)ال( ٯبوز ذبح ىدم التمتع كالقراف قبل يـو النحر
 التطوع كسائر الدماء قبل يـو النحر

 أبو حنيفة

كالقراف كالتطوع ٯبوز ذبح ىدم التمتع 
 قبل يـو النحر
 الشافعي )قوؿ(

 ُب ا٢بج مع القياس )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض فعل النيب  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  لفعل النيب  كقد قاؿ: )خذكا عِب
 ]ىق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[،( مناسككم

فقد ذبح ا٥بدم الواجب كىدم التطوع 
 ُب مكة يـو النحر. 

 أما  ،ألفَّ ا٥بدم قربة غّب معقولة ا٤بعُب فتختص ٗبكاف كزماف معْب
صوصة ٗبكاف أك ىدم التطوع فهو صدقة كليس ُب األصوؿ صدقة ٨ب

 ىا ُب غّبه.زماف ال ٯبوز أداؤ 

  قياس ىدم التمتع كالقراف كالتطوع على
 ٱبتص بوقت. دـ ا١برباف الذم ال

، كاألصل ُب ىذا التعبد، أمَّا الدـ الواجب لَبؾ كاجب أك فعل ٧بظور فاألمر فيو القوؿ األكؿ: )ال يذبح ىدم التمتع كالقراف كالتطوع إال يـو النحر(؛ لفعلو  الراجػػح
 اكتقدٲبن  اكاسع أتخّبن 

 ذترة اطتالؼ
من ذبح ىدم التمتع أك القراف أك التطوع 

 دل ٯبزئو كعليو البدؿقبل يـو النحر 
 ،من ذبح ىدم التمتع أك القراف قبل يـو النحر دل ٯبزئو كعليو البدؿ

 كمن ذبح ىدم التطوع قبل يـو النحر أجزأه
من ذبح ىدم التمتع أك القراف أك التطوع 

 قبل يـو النحر أجزأه ككاف تعجيبلن 

 مراجع اظتسألػػة
(، ْْٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ُُٗ/ّ(، كركضة الطالبْب )ٗٓٗ/ْ(...كا٢باكم الكبّب )ّْْ/ٕ(، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )ٕٔ/ْ)(، كا٤ببسوط للسرخسي َُٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٓٗ/َُ(، كإعبلء السنن )ّٔٓ/ٓكالفركع كتصحيح الفركع )
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 الواجب ُب الصيدمكاف أداء الصدقة اظتعدولة عن اعتدي  (458مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا إذا أراد احملـر العدكؿ إذل  ،كال ألىل مكة ،ألنَّو ال منفعة ُب ذلك؛ ال ألىل ا٢بـر ،ال خبلؼ عند ا١بمهور أفَّ ما عيدؿ من ا٥بدم ابلصياـ أنَّو ٯبوز حيث شاء

 الصدقة الواجبة ُب الصيد، أين يتصدؽ؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 الصدقة ا٤بعدكلة عن ا٥بدم ٤بساكْب مكة كا٢بـر األقواؿ ونسبتها
 الشافعي/ أٞبد

 الصدقة ا٤بعدكلة عن ا٥بدم ٘بوز ُب أم مكاف
 أبو حنيفة/ مالك

 عن ا٥بدم الواجب ُب الصيد تلحق اب٥بدم أـ ابلصياـ؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل الصدقة ا٤بعدكلة  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألفَّ الصدقة بدؿ من جزاء الصيد الذم ىو ألىل مكة؛  *
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )  لقولو تعاذل:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ې ې ې ې ى ى ائ

فوجب أٍف تكوف  ،[ٓٗ]ا٤بائدة: (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
 الصدقة كذلك.

كمن  ،كىذا عاـ كغّب جائز ٚبصيصو ٗبكاف إال بداللة ،(ۈئ ېئ ېئ ېئ)قولو تعاذل:  *
  خصو على مساكْب مكة فقد خص اآلية بغّب دليل.

  فجازت الصدقة ُب كل  ،ىا ُب غّبهؿ صدقة ٨بصوصة ٗبكاف ال ٯبوز أداؤ ليس ُب األصو
 مكاف.

 فكبلٮبا بدؿ. ،كما جاز الصياـ ُب كل مكاف جازت الصدقة 

كما داـ أنَّو جاز إخراج الصدقة ُب فدية األذل لغّب أىل مكة، كما ُب  ،كيقيَّد ا٥بدم أبٍف يكوف ألىل مكة ،القوؿ الثاين )الصدقة ُب أم مكاف( الختبلؼ اآلية الراجػػح
 فكذا بقية الصدقات ،ُب ا٢بديبية حديث كعب بن عجرة 

 ذترة اطتالؼ
من أخرج صدقة الصيد لغّب مساكْب ا٢بـر ٗبكة دل ٯبزئو كٯبب عليو 

 إخراجها مرة أخرل
 فقد أجزأه كبرئت ذمتو ،من أخرج صدقة الصيد لغّب مساكْب مكة

 مراجع اظتسألػػة
(، كالتنبيو َِّ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ّٖٗ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ِْْ/ُ(، كا٤بدكنة )ُْ/ّشرح ا٥بداية )(، كالعناية ٕٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َُٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٓٗ/َُ(، كإعبلء السنن )ّّٓ-ِّٓ/ّ(، كاإلنصاؼ )ْْٗ/ٓ(، كا٤بغِب )ٕٓ)ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





272 
 

 حكم ركوب اعتدي (459مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ىل ٯبوز ركوب ا٥بدم من إبل  ،كاتفقوا على جواز ركوب ا٥بدم للضركرة كا٢باجة ،كاتفقوا على أفَّ من سنة ا٥بدم التقليد ،اتفقوا على كجوب ا٥بدم للمتمتع اب٢بج

 ، كا٣ببلؼ على قولْباأك تطوعن  اكاجبن  أك بقر على الطريق إذل مكة ببل ضركرة؛ سواء كاف ىداين 

 لضركرة كلغّب ضركرة اٯبوز ركوب ا٥بدم مطلقن  األقواؿ ونسبتها
 أىل الظاىر

 يكره ركوب ا٥بدم بغّب ضركرة
 ٝبهور العلماء

 )دل يذكره ابن رشد( على ا٤بطلق من حديث أيب ىريرة  ظاىر تعارض ا٢بديث ا٤بطلق مع ا٤بقيد أك ىل ٰبمل ا٤بقيد من حديث جابر  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ،يسوؽ بدنة رأل رجبلن  : )أف رسوؿ هللا حديث أيب ىريرة  *
فقاؿ: اركبها كيلك ُب  ،إهنا ىدم ،فقاؿ: اي رسوؿ هللا ،فقاؿ: اركبها

 ]خ/ ـ[.الثانية أك ُب الثالثة( 
  :ڄ ڄ ڄ ڄ}ألنه من املنافع اليت ذكرها هللا سبحانه يف قوله 

 [.33{ ]احلج:ڃ ڃ

يقوؿ:  كقد سئل عن ركوب ا٥بدم فقاؿ: )٠بعت رسوؿ هللا  حديث جابر  *
 ]ـ[.( ااركبها اب٤بعركؼ إذا أ١بئت إليها حٌب ٘بد ظهرن 

 منعو مفهـو من الشريعة. ،ألفَّ االنتفاع ٗبا قيصد بو القربة إذل هللا تعاذل *
 فلم ٯبز ركوهبا من غّب ضركرة كملكهم. ،ألنَّو تعلق بو حق ا٤بساكْب 

 كٲبكن ٞبل حديث أيب ىريرة  ،كىو حديث مقٌيد للركوب ا٤بطلق ُب حديث أيب ىريرة  ،القوؿ الثاين )يكره ركوب ا٥بدم لغّب ضركرة(؛ ٢بديث جابر  الراجػػح
 من حاجتو للركوب أفَّ اإلذف للرجل الذم يسوؽ البدنة حصل ٤با رأل 

 من ركب ا٥بدم ببل حاجة كال ضركرة فقد خالف السنة من ركب ا٥بدم ببل حاجة كال ضركرة فبل شيء عليو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٤بغِب ُْْ/ْ(، كالبياف )ّٕٔ/ْ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٔ/ّ(، كالذخّبة )َْٖ/ُ(، كا٤بدكنة )ُٗ/ِ(، تبيْب ا٢بقائق )ُْْ/ْ)(، كا٤ببسوط للسرخسي َُٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٖٓ/ُ(، كالكاُب البن قدامة )ِْْ/ٓ)
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 إذا عطب ىدي التطوع وذحبو دوف ػتلو فمن أيكل منو؟ (464مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا إذا عطب ا٥بدم )أم ىلك كانكسر( فنحرهي صاحبو فمن أيكل منو؟، كا٣ببلؼ على  ،أٝبعوا أفَّ ىدم التطوع إذا بلغ ٧بلو )مكة( أنو أيكل منو صاحبو كسائر الناس

 ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
إذا ٫بر ا٥بدم ا٤بعطوب أكل منو سائر الناس 

 كرفقتو دكف مالكو
 مالك

كإف كانوا -عطوب أكل منو الناس دكف رفقتو إذا ٫بر ا٥بدم ا٤ب
 كدكف مالكو -فقراء

 الشافعي/ أٞبد/ داكد/ أبو ثور

إذا ٫بر ا٥بدم ا٤بعطوب ال أيكل منو األغنياء 
 كال صاحبو
 أبو حنيفة

 ظاىر تعارض اآلاثر )دل يذكره ابن رشد( اطتالؼسبب 

 األدلػػة

ككاف - حديث انجية األسلمي  *
قاؿ: )قلت: اي  -صاحب بيدف النيب 

 رسوؿ هللا كيف أصنع ٗبا عطب من البدف؟
ٍب اضرب  ،قاؿ: ا٫بره كاغمس نعلو ُب دمو

]حم/ صفحتو كخلًٌ بينو كبْب الناس فليأكلوه( 
دؿ على منع ا٤بالك من د/ ت/ جو/ ىق/ طأ[، 

 األكل من ا٥بدم.

أفَّ رسوؿ  ،أاب قبيصة حٌدثو ا: )أفَّ ذؤيٍػبن ƒابن عباس حديث  *
كاف يبعث معو ابلبدف ٍب يقوؿ: إٍف عطب منها شيء   هللا 

ٍب اضرب  ،ٍب اغمس نعلها ُب دمها ،فا٫برىا ،كخشيت عليو مواتن 
]ـ/ كُب كال أحد من أىل رفقتك(  ،كال تطعمها أنت ،بو صفحتها

كال أيكل منها ىو كال أحد من  ،ركاية عند أٞبد: )كٱبليها كالناس
 منع الرفقة من األكل كمنع ا٤بالك كذلك.فدٌؿ على أصحابو[، 

 فإذا عطب  ،ألفَّ ا٥بدم للفقراء ُب أصلو
 ذبح كدفع للفقراء. ،قبل أٍف يصل إذل ٧بلو

ر  ،كىو أصحٌ  ƒابن عباس القوؿ الثاين )أيكل من ا٥بدم ا٤بعطوب الناس دكف رفقتو(؛ ٢بديث  الراجػػح كقد منع السائق كرفقتو من األكل من ا٥بدم ا٤بعطوب حٌب ال يقصًٌ
 فتلحقو التهمة ،فيعطبها ليأكل ىو كرفقتو منها ،ُب حفظها

 ذترة اطتالؼ
إٍف أكل مالك ىدم التطوع ا٤بعطوب منو 

 كجب عليو بدلو
إٍف أكل من ىدم التطوع ا٤بعطوب عليو قيمة ما أكل أك أمر 

 يتصدؽ بو ا٢بمن  ،أبكلو
إٍف أكل من ىدم التطوع ا٤بعطوب عليو قيمة 

 يتصدؽ بو اطعامن  ،ما أكل أك أمر أبكلو

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ِّٖ/ِ(، كاألـ )َّْ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َُْ/ُ(، كا٤بدكنة )ِِٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُْٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َِٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٓ/ُ(، كاحملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد )ّْٖ،ّْٓ/ٓ(، كا٤بغِب )ُّٖ-َّٖ/ْ)
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 حكم بيع ضتم اعتدي الواجب اظتعطوب إذا عطب دوف ػتلو (464مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا إذا عطب ا٥بدم الواجب فذٕبو دكف  ،دل ٯبزئو، كعاد الوجوب إذل ذمتو ،ال خبلؼ أفَّ ا٥بدم الواجب إذا عطب قبل أٍف يصل إذل ٧بلو )مكة( كمثلو لو سرؽ أك ضل
 كا٣ببلؼ على قولْب ،٧بٌلو، كيف لو أٍف يتصرؼ ابللحم

 األقواؿ ونسبتها
 لصاحب ا٥بدم الواجب ا٤بعطوب أف يتصرؼ فيو كما شاء؛ من أكل أك بيع أك ىبة أك صدقة 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
لصاحب ا٥بدم الواجب ا٤بعطوب أٍف أيكل منو كيطعم منو 

  ااألغنياء كالفقراء كيكره أٍف يبيع منو شيئن 
 مالك

 رشد(ظاىر تعارض األثر مع القياس )دل يذكره ابن  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ابن عباس عنƒ  ٍب اغمس النعل ُب  ،فا٫بره ،فعطب ،اتطوعن  قاؿ: )إذا أىديت ىداين
فعطب  اكاجبن  فإٍف أكلت أك أمرت بو عرَّفت. كإذا أىديت ىداين  ،ٍب اضرب هبا صفحتو ،دمو

 / ش[.نن]سكتقوَّ بو ُب ىدم آخر(  ،كبعو إٍف شئت ،ىده إٍف شئتكأ ،ٍب كل إٍف شئت ،فا٫بره
  ؛ ألنَّو ملكو.األنَّو مٌب كاف لو أٍف أيكل كيطعم األغنياء، فلو أٍف يبيع أيضن 

  ألفَّ ا٥بدم خرجت من ملك صاحبو كبقي ُب ذمتو، فبل ٲبكنو
 كما ال يبيع ٢بم األضحية.  ،التصرؼ بو ببيع

 فيجب عليو ىديْب ،كألنَّو استقٌر ُب ذمتو بدلو فبل ييشٌق عليو ٗبنع البيع ،ƒابن عباس القوؿ األكؿ: )لصاحب ا٥بدم أٍف يتصرؼ فيو كما شاء(؛ ألثر  الراجػػح
 من ا٥بدم الواجب ا٤بعطوب اليس من السنة أٍف يبيع شيئن  من ابع ا٥بدم الواجب ا٤بعطوب فبل حرج عليو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كا٢باكم الكبّب ِّٖ/ِ(، كاألـ )َّْ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َُْ/ُ(، كا٤بدكنة )ِِٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُْٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َّٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٔ/ّ)(، ككشاؼ القناع على مًب اإلقناع ّْٖ،ّْٓ/ٓ(، كا٤بغِب )ّٕٔ/ْ)
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 حكم األكل من اعتدي الواجب إذا بلغ ػتلو (462مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كأفَّ من الواجب ُب فدية األذل الذبح )على  ،من كاجبات ا٢بج فعليو دـ )على خبلؼ بينهم فيما ىو كاجب( اكأفَّ من ترؾ كاجبن  ،اتفق األئمة األربعة على كجوب ىدم التمتع كالقراف

 كاختلفوا ما الذم يؤكل منو ُب ا٥بدم الواجب كما الذم ال يؤكل منو؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،التخيّب(

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يؤكل من ا٥بدم الواجب كلو

 الشافعي
من كل ا٥بدم الواجب إال جزاء الصيد يؤكل 

 كنذر ا٤بساكْب كفدية األذل
 مالك

 يؤكل من ىدم التمتع كالقراف كال يؤكل من غّبٮبا
 أبو حنيفة/ أٞبد

 كأحد ا٤بعنيْب ُب بعضها أظهر ،كالثاين: أنَّو كفارة ،ألنَّو يظهر ُب ا٥بدم معنياف؛ أحدٮبا: أنَّو عبادة مبتدأة سبب اطتالؼ

 األدلػػة

تشبو ٝبيع أصناؼ ا٥بدم الواجب  *
فكما ال ٯبوز األكل من الكفارة  ،ابلكفارة

 فكذا ا٥بدم.

يغلب تشبيو ىدم جزاء الصيد كفدية األذل  *
كقد اتفقوا على أنَّو ال أيكل صاحب  ،ابلكفارة

كىدم جزاء الصيد كفدية  ،الكفارة من الكفارة
ما كفارة.  األذل ظاىر ُب أمرٮبا أهنَّ

  فبل أيكل منو كمثلو  ،الصيد بدؿألفَّ جزاء
 فدية األذل الذم كجب بفعل ٧بظور.

ألفَّ التمتع كالقراف أفضل من  ،يغلب تشبيو ىدم التمتع كالقراف ابلعبادة *
 اإلفراد، فيكوف ا٥بدم فيها فضيلة كليس كفارة تدفع العقوبة.

  ألفَّ الرسوؿ)كقد ثبت  ]متفق[، : )ساؽ ا٥بدم معو من ذم ا٢بليفة
 ]ـ[. فأكل منها( ،أمر من كل بدنة ٔبزء منها )أنو 
  ألفَّ النيب قارنة  ~ككانت عائشة  ،ذبح عن أزكاجو فأكلن من ٢بومها

  ]خ/ ـ[.فأكلت منو 
 كال اجتهاد مع النصٌ  ،كىو نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ ،صريح ُب ذلك القوؿ الثالث: )أيكل من ىدم التمتع كالقراف(، كفعلو  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
ككذا النعل الذم  ،يعطي اللحم كلو للمساكْب

كإذا  ،كا١بلة )الغطاء( إٍف كاف ٦بلبلن  ،قلد بو
 اأكل من ا٥بدم ضمن ٗبثلو ٢بمن 

من أكل من ىدم التمتع كالقراف كالدـ الواجب 
كمن أكل من جزاء  ،لَبؾ كاجب فبل شيء عليو

 الصيد أك فدية األذل ضمن

من أكل من ىدم التمتع كالقراف فبل شيء عليو، كمن أكل من فدية األذل 
 الدـ الواجب لَبؾ كاجب ضمن ٗبثلو ٢بمن أك جزاء الصيد أك ا

 مراجع اظتسألػػة
(، ْْْ/ٓ(، كا٤بغِب )ُْٖ/ْ(، كالبياف )َّْ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َُْ/ُ(، كا٤بدكنة )ِِٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُْٓ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َّٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َُْ/ْكاإلنصاؼ )
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 مراب اجلهاد

 وينقسم إلى جملتين

 يف ٍعشفح أسماُ احلشب :اجلَيح األوىل
 وتحته سبعة فصول

.اصتهاد وظيفةمن : معرفة حكم األوؿ           ، وظتن تلـز
 بوف.الثاين: معرفة الذين ُيار           
 ذلك. ؽتا ال جيوز ،نف من أصناؼ أىل اضتربالثالث: معرفة ما جيوز من النكاية ُب ص           
 الرابع: معرفة جواز شروط اضترب.         
 جيوز الفرار عنهم. (ال)اطتامس: معرفة العدد الذين          
 .السادس: ىل جتوز اظتهادنة؟         
 .السابع: ظتاذا ُياربوف؟         
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ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف اجلَيح األوىل )ٍعشفح أسماُ احلشب( اأو إمجاع

 أٝبع العلماء على أفَّ ا١بهاد على ا٤بسلمْب فرض على الكفاية، )ال( فرض عٍْب. -ُ
 األصحَّاء.)ال( خبلؼ ُب كجوب ا١بهاد على: الٌرًجاؿ، األحرار، البالغْب، الذين ٯبدكف ما يغزكف بو،  -ِ
 عاٌمة الفقهاء مٌتفقوف على أٌف من شرط فريضة ا١بهاد إذف األبوٍين، إال أٍف يكوف فرض عٍْب. -ّ
 ٝبيع ا٤بشركْب. :اتٌفقوا على أٌف الذين ٰبارىبوف -ْ
 بطريق اإلٝباع. ةالٌنكاية ابلعدٌك بطريق االستعباد جائز  -ٓ
 .ثهماد أىل الكتاب؛ ذكراهنم كإانعلى جواز استعب أٝبعت الصحابة  -ٔ
 .أتمْبو  ال خبلؼ ُب جواز القتل إذا دل يكن يوجد بعدى  -ٕ
 اتٌفقوا على جواز أتمْب اإلماـ. -ٖ
 )ال( خبلؼ بْب ا٤بسلمْب أنَّو ٯبوز ُب ا٢برب قتل ا٤بشركْب الذكراف البالغْب ا٤بقاتلْب. -ٗ

 أة كالصيٌب.)ال( خبلؼ بْب العلماء أنَّو )ال( ٯبوز قتل صبياف ا٤بشركْب كال نسائهم، ما دل تقاتل ا٤بر  -َُ
 ابلسبلح. -ُب ا٢برب-٤بسلموف على جواز قتل ا٤بشركْب اتفق ا -ُُ
 اتٌفق عواـ الفقهاء على جواز رمي حصوف ا٤بشركْب اب٤بنجنيق )ا٤بدفع(، سواء كاف فيها نساء كذريٌة أك دل يكن. -ُِ
 شرط ا٢برب على الكفار بلوغ الدعوة ٥بم ابتفاؽ، كال ٯبوز حرابتهم قبل ذلك. -ُّ
 و )ال( ٯبوز فرار ا٤بسلم ُب ا٢برب من ًضعف عدد ا٤بشركْب.أٝبعوا على أنَّ  -ُْ
 ىو أحد أمرين؛ إما دخوؿ اإلسبلـ، أك إعطاء ا١بزية. -كنصارل العربمن قريش ما عدا أىل الكتاب -اتٌفق ا٤بسلموف على أفَّ ا٤بقصود ابحملاربة ألىل الكتاب  -ُٓ
جواز أخذ ا١بزية من اجملوس.اتٌفق عامة الفقهاء على  -ُٔ
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 اجلَيح األوىل: ٍعشفح أسماُ احلشب 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

 عنواف اظتسألة الرقم التسلسلي
 حكم اصتهاد على اظتسلمُت 4
 ىل أخذ اإلذف من األبوين اظتشركُت شرط لوجوب اصتهاد؟ 2
 ىل إذف الغرمي شرط لوجوب اصتهاد؟ 3
ارب اضتبشة والًتؾ؟ 4  ىل ُي 
 حكم استعباد الرىباف وقتلهم وأسرىم 5
 حكم قتل األسَت 6
 أماف العبد 7
 أماف اظترأة 8
 حكم قتل من )ال( يشارؾ ُب اضترب من الكافرين )ؽتن ال يطيق القتاؿ( 9

 حكم قتل اظتشركُت ُب اضترب ابضترؽ ابلنار 44
 رمي )اظتدف( ابظتنجنيق )اظتدافع( 44
 النكاية ابلعدو ابظتباين )الدور( واضتيواف والنبات 42
 قبل اضترب حكم تكرار الدعوة لإلسالـ 43
 الض  عف الذي )ال( جيوز الف رار عنهم ُب اظتعركة 44
 ىل جتوز مهادنة الكفار؟ 45
 حكم وقوع اعتدنة على ماؿ يدفعو اظتسلموف للكفار 46
 مقدار مدة مهادنة الكفار 47
 ىل تقبل اصتزية من اظتشركُت )غَت( أىل الكتاب؟ 48
 )دار اضترب(حكم السفر ابلقرآف إىل أرض العدو   49
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 حكم اصتهاد على اظتسلمُت (4مسألة )
 اتفق العلماء على مشركعية ا١بهاد )القتاؿ( ُب سبيل هللا، كاختلفوا ُب حكمو، كا٣ببلؼ على قولْب حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ا١بهاد فرض على الكفاية

 ا١بمهور
 ا١بهاد تطوع

 عبد هللا بن ا٢بسن
 يذكره ابن رشد()دل  [ُِٔ]البقرة: ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)أتكيل قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلة

 ككتب معناه )فرض(. ،[ُِٔ]البقرة:( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  قولو تعاذل:* 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )  قولو تعاذل: *

، دؿ على أفَّ ا١بهاد فرض على الكفاية إذا [ُِِ]التوبة: (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
 قاـ بو البعض سقط عن اآلخرين.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ )  قولو تعاذل: *

 على أنٌو فرض كفاية.اجملاىد كالقاعد موعود اب٢بسُب، فدؿ ، [ٓٗ]النساء: (ڦ ڄ ڄ ڄ
 ا١بميع الغزكات، كدل ٱبرج قٌط إال كترؾ بعض الناس، فدؿ أنٌو فرض كفاية. دل ٱبرج النيب  *

 :(ٱ ٻ ٻ) قولو تعاذل 

كتب معناه )شرع(، كليس ، [ُِٔ]البقرة:
  ٗبعُب الوجوب، كما ُب قولو تعاذل:

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

 .[َُٖ]البقرة: (ې ې ۉ ې
 

 الراجح
بقي ُب ا٤بدينة ُب بعض الغزكات، كال ييصرؼ )كتب( إذل  ُب عامة السرااي، كما أٌف بعض الصحابة  القوؿ األكؿ: )ا١بهاد فرض على الكفاية(، فلم ٱبرج 

 النَّدب إال بدليل، كال دليل على ذلك، أما آية الوصية )فكتب( فيها ٗبعُب )فرض(، إال أهٌنا نيسخت بتشريع ا٤بواريث

كإذا فعلو بعضهم  إذا تركت األمة اإلسبلمية جهاد الطلب كىي قادرة عليو أٍب ٝبيع من ىو قادر على ا١بهاد، ذترة اطتالؼ
 انتفى اإلٍب

إذا تركت األمة اإلسبلمية جهاد الطلب 
 كىي قادرة عليو فبل إٍب عليها

 مراجع اظتسألة
(، ُُِ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ّْٕ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ُٗ/ُ(، كالتلقْب ُب الفقو ا٤بالكي )ِْٗ/ّ(، كٙبفة الفقهاء )ّ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 ( ُُٔ/ْ(، كاإلنصاؼ )ُُٔ/ْ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ِِّ-ُِّكالتنبيو ُب الفقو الشافعي )ص
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 ىل أخذ اإلذف من األبوين اظتشركُت شرط لوجوب اصتهاد؟ (2مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يغزكف، األصحَّاء، كال ٯبب على ا٤برضى كالزَّمُب، كعاٌمة الفقهاء على أفَّ من شرط ال خبلؼ ُب كجوب ا١بهاد على الرجاؿ األحرار البالغْب الذين ٯبدكف ما 

 فريضة ا١بهاد إذف األبوين )إال أٍف يكوف عليو فرض عْب(، كاختلفوا ُب أخذ اإلذف من األبوين ا٤بشركْب، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ييستأذف األبوين ا٤بشركْب للجهاد

 ا١بمهور
 ييستأذف األبوين ا٤بشركْب للجهاد 

 الثورم
 معارضة فعل الصحابة لظاىر األثر )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة
  ألفَّ من الصحابة  من كاف ٯباىد مع الرسوؿ  ككالده

 مشرؾ، كدل يستأذنو.
يستأذنو  قاؿ: )جاء رجل إذل النيب  حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص * 

ىذا عاـ ال  ]متفق[،، فقاؿ لو: أحيّّ كالداؾ، قاؿ نعم، قاؿ: ففيهما فجاىد( للجهاد
 يفرؽ بْب األبوين ا٤بسلمْب كغّبٮبا، فمعُب األبوة متحقق فيهما.

 الراجح
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) ٥بم، كقد قاؿ تعاذل:  لذلك، كإقرار الرسوؿ  القوؿ األكؿ: )ال يستأذف األبوين ا٤بشركْب للجهاد(، لفعل الصحابة 

 [ُُْ]النساء: (ڃ
 ا٤بسلمْب دكف إذف أبويو ا٤بشركْب أٍبمن غزا مع  أيٍب (دل)من غزا مع ا٤بسلمْب دكف إذف أبويو ا٤بشركْب  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كشرح الزركشي على َّْ/ُٕ(، كهناية ا٤بطلب )ُِِ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ّٓٗ/ّ(، كالذخّبة )َْ/ٓ، كاالستذكار )(ِْٗ/ّكٙبفة الفقهاء )(، َٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ْْ/ّ(، ككشاؼ القناع )ّْٖ/٨ٔبتصر ا٣برقي )
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 ىل إذف الغرمي شرط لوجوب اصتهاد؟ (3مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
اإلسبلـ كالبلوغ كالعقل كا٢برية كالذكورية ذىب عامة الفقهاء إذل كجوب أخذ اإلذف للجهاد من األبوين ا٤بسلمْب، كأفَّ شركط كجوب ا١بهاد ا٤بتفق عليها ىي: 

 إذا دل يَبؾ كفاءن، كا٣ببلؼ على قولْب اكاالستطاعة ابلبدف كا٤باؿ، كاختلفوا ىل ٯبب أخذ اإلذف من الغرًن، ٤بن عليو دين حاؿّّ خصوصن 

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبب على ا٤بدين استئذاف الغرًن )الدائن( للجهاد إال إذا ترؾ كفاءن 

 ا١بمهور
 ، إال أف ٯبد كفاءن )ال( ٯبب على ا٤بدين استئذاف الغرًن )الدائن( للجهاد

 مالك
 ىل منع الدَّين لتكفّب ا٣بطااي سبب مؤثًٌر ُب كجوب إذف الغرًن؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

قاـ فيهم فذكر أفَّ ا١بهاد ُب سبيل هللا كاإلٲباف أفضل  * حديث أيب قتادة: )أٌف النيب 
. فقاـ رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا، أرأيت إٍف متُّ ُب سبيل هللا، تكفَّر عِب خطاايم، األعماؿ

: نعم كأنت صابر ٧بتسب مقبل غّب مدبر، إال الدَّين، فإٌف جربيل فقاؿ لو رسوؿ هللا 
  ،)فالدٍَّين مانع من التكفّب فوجب استئذاف الغرًن. ]ـ[،قاؿ رل ذلك 

  عدـ ا٤بنع من ا١بهاد ما دل يرد دليل على كجوب االستئذافاألصل، 
 كال دليل.

  الغزك، كقد ييرزؽ ألنو إذا دل يقدر على الوفاء فبل منفعة للغرًن ُب تركو
 ُب الغزك ما يؤدم بو الدين.

 الراجح
ُب ذلك فيو داللة على أتثّب الٌدين ُب ا٤بغفرة للمجاىد، كالٍب ىو مقصد اجملاىد  للنيب  القوؿ األكؿ: )ٯبب استئذاف الغرًن للجهاد(، ألٌف مراجعة جربيل 

 األكؿ

 ذترة اطتالؼ
من أراد أف ٯباىد كعليو دين كدل أيذف لو صاحبو فبل مانع من ذلك  كعليو دين كدل أيذف لو صاحب الدين ينبغي لقائد ا١بيش أف يرد من أراد ا١بهاد

 إذا كاف ىناؾ من يقضيو عنو لو مات

 مراجع اظتسألة
(، كالتنبيو ُب الفقو الشافعي ُّٓ/ُا٤بمهدات )(، كا٤بقدمات ْْٔ/ُكالكاُب البن عبد الرب ) (،ٕٕ/ٓ(، كالبحر الرائق )ِِْ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )َٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِِ/ْ(، كاإلنصاؼ )ُُٗ/ْ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )َّٕ(، كمنهاج الطالبْب )صِِّ)ص
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ؾ؟ (4مسألة ) ارب اضتبشة والًتُّ  ىل ُي 
ؾ، فبل ٰباربوف؟، كا٣ب اطتالؼحترير ػتل   بلؼ على قولْباتفق العلماء على أٌف ٝبيع ا٤بشركْب ٰباربوف، كاختلفوا ىل يستثُب صنف من أصناؼ ا٤بشركْب، كىم ا٢ببشة كالَبُّ

 األقواؿ ونسبتها
 ٰبارب ٝبيع ا٤بشركْب ببل استثناء

 ا١بمهور
 ال ٯبوز ابتداء ا٢ببشة كالَبؾ اب٢برب

 مالك
 االختبلؼ ُب صحة األثر )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )  :عمـو قولو تعاذل*

 ، كىذا عاـ ال ٱبص فئة دكف أخرل.[ّٗ]األنفاؿ: (ۈ ٴۇ ۋ

ؾ ما تركوكم*قولو  ]د/ف/حم كركاية: )اتركوا (، : )دعوا ا٢ببشة ما كدعوكم، كاتركوا الَبُّ
ا٢باكم (، كصححو ا٢ببشة ما تركوكم، فإنَّو ال يستخرج كنز الكعبة إال ذك السويقتْب من ا٢ببشة

 ككافقو الذىيب/ كقاؿ األلباين: ُب سنده رجل ضعيف[.
 اس يتحاموف غزكىمالقوؿ األكؿ: )ٰبارب ٝبيع ا٤بشركْب(، لعمـو اآلية. قاؿ القراُب: سيئل اإلماـ مالك عن صحة األثر، فلم يعَبؼ بذلك، كقاؿ: دل يزؿ الن الراجح

 )ال( ييشرع ابتداء ا٢ببشة كالَبؾ ابلقتاؿ كما ييشرع ذلك ُب سائر ا٤بشركْبييشرع ابتداء ا٢ببشة كالَبؾ ابلقتاؿ   ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كالتنبيو ُب الفقو الشافعي ِّٓ/ْ(، كاألـ )ّٖٔ/ّ(، كالذخّبة )ٖٗ(، كالقوانْب الفقهية )صٖٓ-ْٖ/ٓ(، كالبحر الرائق )ُُٕ/ِكالنتف ُب الفتاكل ) (،َٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 (ْْٖ/ٔ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ُِٓ/ْكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )(، كالِِّ)ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 284 

 
 حكم استعباد الرىباف وقتلهم وأسرىم (5مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، ككذلك الرىباف إذا اككبارن  اصغارن  كصبياانن  اكشيوخن  كإاناثن  اُب النفوس ابالستعباد كالتَّملك، كذلك ُب ٝبيع ا٤بشركْب، ذكورن أٝبعوا على جواز النًٌكاية ابلعدك 

 ى قولْبشاركوا ابلقتاؿ يقتلوا ببل خبلؼ، كاختلفوا ُب الرُّىباف الذين دل يشاركوا ُب القتاؿ، ىل ٯبوز استعبادىم كقتلهم كأسرىم، كا٣ببلؼ عل

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ييتعرَّض للرىباف ال بقتل كال أسر كال استعباد

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد
 اٯبوز اسَبقاؽ الرىباف مطلقن 

 الشافعي
 ظاىر تعارض عمـو اآلية مع األثر/ كاالختبلؼ ُب صحة األثر )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

ُب الصوامع، ىم احتبسوا  : )ستمركف على قـو*قوؿ أيب بكر الصديق 
ط/ىق/ كقد ركم من أكجو  ( ]أنفسهم فيها، فذركىم كما حبسوا أنفسهم لو

 اخرج مشيٌػعن  أفَّ رسوؿ هللا  كلها ضعيفة منقطعة، ك٫بوه عن خالد بن زيد 
ُب الصوامع معتزلْب الناس، فبل تعرضوا ٥بم(  ألىل مؤتو، فقاؿ: كستجدكف رجاالن 

 [.اكىو منقطع أيضن 
 .ألهنم ليسوا من أىل القتاؿ 

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )  :عمـو قولو تعاذل

﮵  ﮴   ،[ٓ]التوبة: (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳
 كىذا عاـ يتناكؿ بعمومو الرىباف كغّبىم.

 كافر ال نفع ُب حياتو، فيعامل كغّبه.  ألنٌو 

 

 لذلك، كألنٌو ال ضرر منو فيخشى بفعل الصحابة  االقوؿ األكؿ: )ال ييتعرَّض للرىباف بقتل كال اسَبقاؽ(، أتسين  الراجح
 دل يلزمو فك أسره من أسر راىبا من أسر راىبا لزمو فك أسره ُب ا٢باؿ ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كهناية ُِٗ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ُْٖٓ(، كالبياف كالتحصيل )ْٗٗ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ِْٓ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُُٕ/ِكالنتف ُب الفتاكل ) (،َُٕ/ُبداية اجملتهد )
 (َُ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ْٕٓ/ٔ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ُٖٕ/ّ(، كا٤بغِب )ُِٓ/ْ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ّْٔ/ُٕا٤بطلب )
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 حكم قتل األسَت (6مسألة )

 ببل مقابل( كاالستعباد كأخذ الفداء، كاختلفوا ىل ٯبوز لئلماـ قتل األسّب؟، كا٣ببلؼ على قولْب اتفق العلماء على أٌف اإلماـ ٨بٌّب ُب األسرل بْب ا٤بن )العفو حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز لئلماـ قتل األسّب

 أكثر العلماء
 ٲبنع اإلماـ من قتل األسّب

 عطاء/ ا٢بسن البصرم/ سعيد بن جبّب 

 كتعارض األفعاؿ، كمعارضة ظاىر الكتاب لفعلو  ،[ْ]دمحم: (ڑ ک ک ک ک)  ظاىر تعارض قولو تعاذل: سبب اطتالؼ

 األدلة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )  *قولو تعاذل:

دٌؿ ظاىر اآلية على أٌف القتل أفضل من االستعباد، ، [ٕٔ]األنفاؿ: (ى ائ ائ ەئ ەئ
 بقتلهم. ُب أسرل بدر، كإشارة عمر  ككاف سبب نزكؿ اآلية مشاكرتو 

؛ عقبػػة بػػن أيب ميعػػيط، كالٌنضػػر بػػن اقتػػل األسػػرل، )فقتػػل يػػـو بػػدر ثبلثػػة صػػربن  *ألٌف الرسػػوؿ 
 قط/ طب[.]ىق/ : ىبلؿ بن خىًطل كقتل ]طب/ ش[، ا٢بارث، كميطعم بن عدم(، 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )  *قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل:

ظػػػػػاىر اآليػػػػػة يػػػػػدؿُّ ، ( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
على أنٌو ليس لئلمػاـ بعػد األسػر إال ا٤بػٌن أك الفػداء، كىػذه اآليػة 

 من قتل األسّب. انسخة لفعلو 
 دل يقتل أيسارل بدر. *ألفَّ النيب 

حكم زائد على ما  ٨بصصة ابلسنة، كليس ا٤بقصود منها حصر ما ييفعل ابألسارل، بل فعلو  (ڍ ڍ ڌ ڌ)القوؿ األكؿ: )ٯبوز قتل األسّب(، ألٌف اآلية:  الراجح
 من اشتدَّ ضرره على ا٤بسلمْب  اخصوصن  ُب قتل األسّب، ُب آخر حياتو ُب فتح مكة، كقد تكوف ا٤بصلحة أحياانن  ُب األمرين، كقد قتل النيب 

 ذترة اطتالؼ
اإلماـ ٨بّبَّ ُب األسرل بْب: ا٤بن، كاالستعباد، كأخذ الفداء، كضرب ا١بزية، أك القتل عند 

 األئمة الثبلثة، كعند ا٢بنفية ٨بّب بْب االستعباد كالقتل فقط
اإلماـ ٨بّب ُب األسرل بْب: ا٤بٌن، كاالستعباد، كأخذ الفداء، 

 كضرب ا١بزية )دكف( القتل

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم الكبّب ّٔٔ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ْٗ/ُ(، كالتلقْب ُب الفقو ا٤بالكي )ُُٗ/ٕ(، كبدائع الصنائع )َِّ-َُّ/ّ(، كٙبفة الفقهاء )ُُٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َُّ/ْ(، كاإلنصاؼ )ْْ/ُّ(، كا٤بغِب )ُْٕ/ُِ(، كالبياف )ُّٕ/ُْ)
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 أماف العبد (7مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
إذف من ل ا٤بسلم ا٢بٌر، دكف أخذ )ال( خبلؼ بْب ا٤بسلمْب أنٌو )ال( ٯبوز قتل األسّب بعد أتمينو، كاتفقوا على جواز أتمْب اإلماـ، كٝبهور العلماء على جواز أماف الرج

 ، كا٣ببلؼ على قولْب، كأٝبعوا أٌف أماف الصيب غّب ا٤براىق ال ٯبوز، كمثلو أماف اجملنوف، كاختلفوا ُب حكم أماف العبد-البن ا٤باجشوف اخبلفن -اإلماـ 

 األقواؿ ونسبتها
 مطلقا ٯبوز أماف العبد
 ا١بمهور

 إال أف يكوف مأذكان لو ُب القتاؿ )ال( ٯبوز أماف العبد
 أبو حنيفة

 ظاىر معارضة العمـو للقياس سبب اطتالؼ

 األدلة

: )ا٤بسلموف *عمـو حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده، ك٫بوه عن علي 
]طيا/ حم/ د/  ، كىم يدو على من سواىم(تتكافأ دماؤىم، كيسعى بذمتهم أدانىم

كُب ركاية: )كٯبّب عليهم أدانىم(، كأدانىم أم: أقلهم، فيدخل كل كضيع  حو/ ىق[،
 ابلنص ككل شريف ابلفحول، كدخل ُب األدىن العبد.

  حديث علي  قاؿ رسوؿ هللاْب كاحدة، يسعى هبا أدانىم: )ذمة ا٤بسلم ،
فعليو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب، ال ييقبل منو صرؼه كال  افمن أخفر مسلمن 

 ،)  ]خ[.عدؿه

*ألفَّ األماف من شرطو الكماؿ، كالعبد انقص ابلعبودية، فوجب أٍف يكوف 
على أتثّبىا ُب إسقاط كثّب من األحكاـ  اُب إسقاطو، قياسن للعبودية أتثّب 

 الشرعية، كأٍف ٱبصص عمـو ا٢بديث هبذا القياس.
 .ألفَّ العبد )ال( ٯبب عليو ا١بهاد، فبل يصح أمانو كالصيب 
 .ألفَّ العبد ٦بلوب من دار ا٢برب، فبل ييؤمن أٍف ينظر ٥بم ُب تقدًن مصلحتهم 

 الراجح
(؛ لعمـو ا٢بديث فهو نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ كداللتو كاضحة، كألٌف العبد مسلم مكلَّف فصٌح أمانو كا٢بر، كليس ىو ٗبتهم، فاألصل براءة أماف العبدالقوؿ األكؿ: )ٯبوز 

 الذمة 
 ٯبوز قتل ا٢بريب الذم أمنو العبد ٯبوز قتل ا٢بريب الذم أمنو العبد (ال) ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، َّٕ/ٕ(، كاألـ )َُٕ/ّ(، كمنح ا١بليل )ٗٓٓ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )َُٔ/ٕ(، كبدائع الصنائع )َٕ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُِٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّْ/ٕ(، كنيل األكطار )َُٓ/ّ(، ككشاؼ القناع )ّْ/ٕ(، كا٤بغِب )ُِٔ/ْ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ّْ/ٕكالوسيط ُب ا٤بذىب )
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 أماف اظترأة (8مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
سلم ا٢بٌر، دكف أخذ إذف من خبلؼ بْب ا٤بسلمْب أنٌو )ال( ٯبوز قتل األسّب بعد أتمينو، كاتفقوا على جواز أتمْب اإلماـ، كٝبهور العلماء على جواز أماف الرجل ا٤ب (ال)

 ُب حكم أماف ا٤برأة للكافر احملارب، كا٣ببلؼ على قولْبكاختلفوا ، كأٝبعوا أٌف أماف الصيب غّب ا٤براىق ال ٯبوز، كمثلو أماف اجملنوف، -البن ا٤باجشوف اخبلفن -اإلماـ 

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز أماف ا٤برأة

 ا١بمهور
 أماف ا٤برأة موقوؼ على إذف اإلماـ

 ابن ا٤باجشوف/ سحنوف
 تناكؿ النساء أـ ال؟وع ا٤بذكر ىل تكقياس ا٤برأة ُب التأمْب على الرجل/ كاالختبلؼ ُب ألفاظ ٝب /]متفق [( : )قد أجران من أجرت اي أـ ىانئاالختبلؼ ُب مفهـو قولو  سبب اطتالؼ

 األدلة

عاـ الفتح، فقلت: اي رسوؿ هللا،  قالت: )ذىبت إذل رسوؿ هللا  ~*حديث أـ ىانئ بنت أيب طالب 
فيهم منو إمضاء ـ[،  ]خ/( : قد أجران من أجرت اي أـ ىانئ، فقاؿ قد أجرتو زعم ابن أمي أنو قاتل رجبلن 

 من جهة أنٌو قد انعقد كأثٌر. ~أماف أـ ىانئ 
]طيا/ حم/ د/ ىق[، ( أدانىم، كىم يد على من سواىم: )ا٤بسلموف تتكافأ دماؤىم، كيسعى بذمتهم *قولو 

 أدانىم أم: أقلهم، كقد دخل ُب األدىن ا٤برأة.
 *قياس ا٤برأة على الرجل، فبل فرؽ بينهما ُب إجازة األماف.

 أجارت زينب بنت رسوؿ هللا   أاب العاص بن الربيع، فأمضاه رسوؿ هللا .]ىق/ عب/ ش[ 

(، ييفهم منو : )قد أجران من أجرت اي أـ ىانئ*قولو 
ال صحة لو ُب نفسو، كأنٌو لوال  ~أٌف أماف أـ ىانئ 

 لذلك دل يؤثٌر. إجازة النيب 
*ألٌف ا٤برأة انقصة عن الرجل ُب ابب ا١بهاد، فلم ٯبز 

 أماهنا كأماف الصيب.
  ،ال ييؤمن أٍف يكوف ُب أماف ا٤برأة ضرر على ا٤بسلمْب

 على إذف اإلماـ. افكاف موقوفن 

 الراجح
أٌف ا٤بسألة إٝباع من أىل العلم،  -رٞبو هللا-أخرب بلزـك العقد، كقد أشار ابن ا٤بنذر  ، فهو أظهر ُب أٌف النيب ~القوؿ األكؿ: )ٔبوز أماف ا٤برأة(، لنص حديث أـ ىانئ 

 كأكمأ إذل ضعف قوؿ ا٤بخالف

ز اإلماـ ٯبوز  اٯبوز قتل الكافر ا٢بريب الذم أمنتو ا٤برأة مطلقن  (ال) ذترة اطتالؼ قتل الكافر ا٢بريب الذم أمنتو ا٤برأة إذا دل ٯبًي
 أماهنا

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم الكبّب َُٕ/ّ(، كمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ْْْ/ّ(، كالذخّبة )َُٔ/ٕ(، كبدائع الصنائع )ٗٔ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُِٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّْ/ٕ(، كنيل األكطار )ٕٔ/ُّ(، كا٤بغِب )ُِٔ/ْكالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )(، ّْ/ٕ(، كالوسيط ُب ا٤بذىب )ُْٓ/ُّ)
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 حكم قتل من )ال( ي شارؾ ُب اضترب من الكافرين )ؽتن ال ي طيق القتاؿ( (9مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
 سائهم ما دل تقاتل ا٤برأة كالصيب، فإذا قاتلت ا٤برأة استبيح دمها، لقولو )ال( خبلؼ بْب ا٤بسلمْب أنٌو ٯبوز ُب ا٢برب قتل ا٤بشركْب الذكراف البالغْب، كال خبلؼ أنٌو )ال( ٯبوز قتل صبياف ا٤بشركْب كال قتل ن

 كاختلفوا ُب قتل غّب ا٤بشاركْب ُب القتاؿ؛ كا٤بعاؽ كا٤بريض كالشيخ الكبّب ك٫بوىم، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ ]حم/ د/ جو/ كم/ ىق[،٤با قيتلت امرأة: )ما كانت ىذه لتقاتل( 

األقواؿ 
 ونسبتها

 )ال( ييقتل من دل يشارؾ ُب ا٢برب
 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد

 )ال( ييقتل الشيوخ فقط
 الثورم

 ال( ييقتل الشيوخ كا٢براث )ا٤بزارعْب()
 األكزاعي

 يقتل ٝبيع ا٤بشركْب ببل استثناء
 الشافعي )األصح(

 سبب اطتالؼ
 ،[َُٗ]البقرة: (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) ثبلثة أسباب؛ األكؿ: ظاىر معارضة بعض اآلاثر ٖبصوصها لعمـو الكتاب كاألثر/ كالثاين: ظاىر معارضة قولو تعاذل: 

 ؟كالثالث: اختبلفهم ُب العلة ا٤بوجبة للقتل، ىل ىي الكفر أـ إطاقة القتاؿ ،[ٓ]التوبة: (ھ ھ ے ے) لقولو تعاذل: 

 األدلة

كاف إذا   : )أفَّ النيب ƒ*عن ابن عباس 
بعث جيوشو قاؿ: ال تقتلوا الولداف كال 

]ش/ حم/ ىق/ كالصحيح ( أصحاب الصوامع
 [.أنَّو من قوؿ أيب بكر 

إذا  : )أفَّ رسوؿ هللا *حديث أنس 
كال  افانين  ابعث جيشو، قاؿ: ال تقتلوا شيخن 

كضعفو  ]د/ ىق[( كال امرأة اصغّبن  طفبلن 
 الغمارم.

للقتل إطاقة القتاؿ، للنهي  ا٤بوجبة *ألٌف العلة
عن قتل النساء مع أهٌنم كفار، كيلحق هبم 

 من دل ييطق القتاؿ لنفس العلة.

*حػػػػػػػػػػػديث: )كال تقتلػػػػػػػػػػػوا 
(، فػػػػػػػػػػنص افانينػػػػػػػػػػ اشػػػػػػػػػػيخن 

ا٢بػػػػػػػػديث علػػػػػػػػى الشػػػػػػػػيخ 
 الفاين دكف غّبه.

قاؿ:  *حديث رابح بن الربيع 
ُب غزكة  )خرجنا مع رسوؿ هللا 

: ما  ، فقاؿ فمرران ابمرأة مقتولة
كانت ىذه لتقاتل، ٍب قاؿ: ا٢بق 

(، اٖبالد فبل يقتل ذرية كال عسيفن 
حم/ د/ جو/ كم/ ىق/ طح/ كصححو ]

 ا٢باكم كابن حباف[.
*عن ابن كىب قاؿ: )أاتان كتاب 
عمر، كفيو: ال تغٌلوا كال تغدركا كال 

، كاتقوا هللا ُب الفبلحْب(، اتقتلوا كليدن 
 ]ص/ ىق[.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) *قولو تعاذل:

ىذا يقتضي قتل كل مشرؾ، كىذه اآلايت انسخة لقولو  ،(ے
 . (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی) تعاذل:

: )أيمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أٍف ال إلو إال هللا *عمـو قولو 
 ]خ/ ـ[.رسوؿ هللا(  اكأٌف ٧بمدن 

(، : )اقتلوا شيوخ ا٤بشركْب كاستحيوا شرخهمقاؿ  *حديث ٠برة 
 ]حم/ د/ ت/ ىق/ كُب ركاية: )كاستبقوا(/ قاؿ الَبمذم: حسن صحيح[.

أك الشباب أىل ا١بلد الذين ينتفع  ،كشرخهم: الصغار الذين دل يدركوا
 هبم

 *ألٌف العلة ا٤بوجبة للقتل ىي الكفر، فتطرد ُب ٝبيع الكفار.

 ا٢برب( لقوة أدلة القوؿ، فإٌف اإلسبلـ يتشوؼ إذل حفظ الدماء، فهو دين الرٞبة، كاألدلة متظافرة على ترؾ قتل من ال يقاتلالقوؿ األكؿ: )ال ييقتل من دل يشارؾ ُب  الراجح

 ذترة اطتالؼ
الواجب على اجملاىدين اجتناب قتل من ال 

 يطيق القتاؿ من الكفار

الواجب على اجملاىدين 
اجتناب قتل الشيوخ من 
الكفار كٯبوز قتل من 

 عداىم

الواجب على اجملاىدين اجتناب قتل 
ا٤بزارعْب كا٢براث من الكفار كٯبوز 

 قتل من عداىم
 ٯبوز للمجاىدين قتل كل من كجد من الكفار ُب ا٤بعركة دكف استثناء

 مراجع اظتسألة
(، كالكاُب ّْٔ/ُٕ(، كهناية ا٤بطلب )ُِٗ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ّٕٗ/ّكالذخّبة )(، ْٗٗ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ِْٓ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُُٕ/ِ(، كالنتف ُب الفتاكل )ُْٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ِِ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ْٓٓ/ٔ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ُِٓ/ُْب فقو اإلماـ أٞبد )
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 ابضترؽ ابلنارحكم قتل اظتشركُت ُب اضترب  (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كاتفق  ]خ[،عن ا٤بثلة(  قاؿ: )هنى رسوؿ هللا  صح النهي عن اٍلميثلة ابلعدك )تشويو البدف بعد ا٤بوت ٔبدع األنف كقطع اليد ك٫بوه(، ٢بديث عبد هللا بن زيد 

وز ٙبريقو ابلنار، كاختلفوا ُب ا٤بسلموف على جواز قتل ا٤بشركْب ابلسبلح؛ كالسهم كالسيف كالبندقية ك٫بوىا ٩با يقتل ٔبرمو، كال خبلؼ أنٌو إذا قيدر على العدك فبل ٯب
 حكم رمي ا٤بشركْب ابلنار إذا )دل( ٲبكن إال بذلك، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 ٙبريق ا٤بشركْب ابلنار كرميهم هبا يكره

  مالك )ركاية(/ عمر 
 ٯبوز ٙبريق ا٤بشركْب ابلنار كرميهم هبا

 أبو حنيفة/ مالك)الصحيح(/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم

ٯبوز ٙبريق ا٤بشركْب ابلنار كرميهم هبا إذا ابتدأ 
 العدك 

 )دل يينسب ألحد(قـو 
 ظاىر معارضة العمـو للخصوص سبب اطتالؼ

 األدلة

قاؿ: )أمَّرين رسوؿ  *حديث ٞبزة بن عمرك األسلمي 
على سرية، فخرجت فيها، فقاؿ رل: إٍف كجدًب  هللا 
فوليت، فناداين فرجعت إليو، فقاؿ:  فأحرقوه ابلنار فبلانن 

فاقتلوه كال ٙبرقوه، فإنَّو ال ييعٌذب ابلنار  إٍف كجدًب فبلانن 
]حم/ د/ ىق/ كصححو األلباين/ كىو عند إال رٌب الٌنار( 

 البخارم بلفظ: إفَّ النار ال ييعذَّب هبا[.

ھ ھ ے ) عمـو قولو تعاذل: *

 دكف قتل. كدل يستثن قتبلن  ،[ٓ]التوبة: (ے
  الصحابةفعل   لذلك، فقد حرَّؽ علي 

بعض  كحٌرؽ خالد  ]خ[،بعض غبلة الشيعة 
 ]عب[.أصحاب الردة 

 :ک ک ک ک ) عمـو قولو تعاذل

 .[ُْٗ]البقرة: (گ گ گ گ ڳ
 

 الراجح
 كاية ابلعدك إال هبا، أما حديث ٞبزة القوؿ الثاين: )ٯبوز ٙبريق ا٤بشركْب ابلنار(، بل أصبح ىذا من ضركرايت ا٢برب، فاألسلحة ا٢بديثة أغلبها تقتل ابلتحريق، كال ٲبكن الن

 عنو  قدركا على قتلو ابلسيف ك٫بوه ٍب هنى ، كإفٍ ابتداءن فقد كاف ا٤بقصود من التحريق أٍف ٰبصل بو القتل، 

 ذترة اطتالؼ
إذا ٙبصن ا٤بشركوف كدل نقدر عليهم إال بتحريقهم فا٥بدم عدـ 

 فعل ذلك
إذا ٙبصن ا٤بشركوف كدل نقدر عليهم إال بتحريقهم فبل مانع 

 من ٙبريقهم
إذا ٙبصن ا٤بشركوف كدل نقدر عليهم إال بتحريقهم 

 كابدركا برمينا ابلنار فبل مانع من ٙبريقهم

 مراجع اظتسألة
(، ُّٖ/ُّ(، كا٤بغِب )ُٓٓ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )َْٗ/ّ(، كالذخّبة )ََُ/ٕ(، كبدائع الصنائع )َٕٗ/ِكالنتف ُب الفتاكل ) (،ُٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٔٗ/َُكالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )
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 )اظتدافع(رمي )اظتدف( ابظتنجنيق  (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ

مقاتل كغّبه، كىذا ٯبوز كلو كاف ُب ا٢بصوف نساء كذرية، فّبموا كيقصد برميو  ييقصف هبا من بعيد دكف ٛبييز بْب اتفق عواـ الفقهاء على جواز رمي ا٢بصوف ابجملانيق )ا٤بدافع( الٍب
كألفَّ الكف عن ذلك ييفضي إذل تعطيل ا١بهاد، أما إذا كاف  ]ىق/ مرا/ ت[،( ا(، كركاية: )سبعة عشر يومن ا، فقد )نصب ا٤بنجنيق على أىل الطائف أربعْب يومن ا٤بقاتلة، لفعل النيب 

شرىم، دل ٯبز رميهم، لكن إذا ف أسرل من ا٤بسلمْب كتسمَّى ىذه ا٢بالة )ٗبسألة التََّبيس( ككانت ا٢برب غّب قائمة أك ابإلمكاف القدرة عليهم بدكف رمي مع األمن من بتلك ا٢بصوف كا٤بد
 جواز الرمي إذا دل ٱبف منهم، كلكن دل يقدر عليهم إال ابلرمي، دعت ا٢باجة إذل رميهم للخوؼ منهم على ا٤بسلمْب جاز رميهم؛ ألهنا حالة ضركرة كيقصد برميو الكفار، كاختلفوا ُب

 كا٢برب قائمة بْب الفريقْب كىم متَبسوف اب٤بسلمْب، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز الرمي اب٤بنجنيق إٍف كاف اب٢بصن أسرل من ا٤بسلمْب

 مالك/ أٞبد/ األكزاعي/ الليث
 كاف ُب ا٢بصن أسرل من ا٤بسلمْبٯبوز الرمي اب٤بنجنيق كلو  

 أبو حنيفة/ الشافعي
 ظاىر معارضة اآلية للنظر ُب مصلحة ا٤بسلمْب )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) :*قولو تعاذل

فقد أخرب  ،[ِٓ]الفتح: (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
تعاذل أفَّ كفار قريش ىم الذين صدكا ا٤بسلمْب عن دخوؿ ا٤بسجد ا٢براـ، كهنى ا٤بسلمْب عن قتا٥بم لوجود 
رجاؿ كنساء من ا٤بؤمنْب ا٤بستضعفْب ُب مكة ٩بن يكتموف إٲباهنم، فلو دخل ا١بيش ألصاهبم القتل، كلو 

 )ٛبيز( الكافر من ا٤بسلم ُب مكة لعذب هللا تعاذل الكافرين.م أتزيلوا 

*ألفَّ النظر إذل ا٤بصلحة يقتضي ا١بواز، فبهذا ٰبصل مقدار النكاية الٍب 
 ٯبوز أف تبلغ هبم ُب نفوسهم كرقاهبم.

  ألفَّ ترؾ الرمي يفضي إذل تعطيل ا١بهاد، كيكوف ذريعة للمشركْب
 على أنفسهم كذراريهم.للتَبس دائما اب٤بسلمْب ليأمنوا 

(، كىذا لضركرة ا٢برب، كلقفل ابب عظيم من التكتيك العسكرم، فلو علم الكفار أٌف التَبس اب٤بسلمْب ٲبنع من ٯبوز الرمي اب٤بنجنيق كلو كاف ُب ا٢بصن أسرل من ا٤بسلمْبالقوؿ الثاين: ) الراجح
  سبلـ، ك٤با فيو من حرمة ا٤بكافرميهم ألخذكا هبذه الطريقة ُب كل حرب، أما كفار قريش فقد أمهلهم هللا تعاذل لعلمو ٗبا سيكوف من بعد ذلك فتح مكة كدخوؿ أىلها ُب اإل

 فعليو الٌدية كالكفارة  ا)ال( ييرمى اب٤بنجنيق كلو ترؾ فتح ا٢بصن، فمن فعل ذلك فقتل معصومن  ذترة اطتالؼ
فعلى الرامي الكفارة عند الشافعية، كالدية  اب٤بنجنيق برميو اإٍف قتل مسلمن 

 ُب ركاية عندىم. كليس عليو شيء؛ ال دية كال كفارة عند ا٢بنفية

 مراجع اظتسألة
(، ُّٔ/ُِ(، كالبياف )ُّّ/ُّ(، كا٢باكم الكبّب )ٖٗ(، كالقوانْب الفقهية )صُّٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ْٔ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُّٓ(، كالسّب الصغّب )صُٕٕ/ُاجملتهد )بداية 

 (ُِٗ/ّ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ُُْ/ُّكا٤بغِب )
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 ية ابلعدو ابظتباين )الدور( واضتيواف والنباتالنكا (42مسألة )

من ابب النكاية ابلعدك كغيظهم إذا كانت ا٢باجة تدعو إذل ىدـ ا٤بباين كعقر الدكاب كحرؽ النبات كإتبلؼ ذلك عليهم فييفعل ذلك ببل خبلؼ، كاختلفوا ُب جواز فعل ذلك  حترير ػتل اطتالؼ
 فقط، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
دكاب كىدـ ٯبوز قطع الشجر كعقر ال

 العدكا٤بباين من ابب إغاظة 
 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد

 )ال( ٯبوز قطع الشجر كعقر الدكاب كٚبريب ا٤بباين إغاظةن للعدك
 األكزاعي

 

 الدكاب كال ىدـ ا٤بباينٯبوز قطع الشجر، كال ٯبوز قتل 
 الشافعي

 لفعلو  اختبلفهم ُب مفهـو ٨بالفة فعل أيب بكر الصديق  سبب اطتالؼ

 األدلة

 : )أفَّ النيب ƒابن عمر *حديث 
، كُب ذلك قطع ٬بل بِب النضّب كأحرؽ

ٺ ٺ ) نزلت اآلية من قولو تعاذل:

كليس  ]متفق[، ((ٿ ٿ ٿ ٺ
 حجة كال قوؿ. ألحد بعد فعلو 

 .ألفَّ فيو نكاية ابلعدك 
  قولو ألسامة  أغٍر على أيبٍػُبى :

 ]د/ جو[.( ، كحٌرًؽاصباحن 

، كال ٚبربٌن امثمرن  ا١بيوشو: )ال تقطعٌن شجرن  *كصية أيب بكر الصديق 
فعل  ]طأ/ ىق/ يغ/ ش[،( ، كال ٙبرقنَّ ٬ببلن ا، كال تعقرفَّ شاةن كال بعّبن اعامرن 

ىذا إ٭با كاف ٤بكاف علمو بنسخ النهي عن ذلك، إذ ال ٯبوز  الصديق 
 .بو  اببِب النضّب خاصِّ  . أك يكوف فعلو أٍف ٱبالف الصديق النيب 

 ألنٌو   ـ[. اكلعن من اٌٚبذه غرضن  ]خ[، اهنى عن قتل الدكاب صربن[ 
  ٌا٢بيواف لو ركح فلم ٯبز قتلو لغيظ ا٤بشركْب. ألف 
 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) قاؿ تعاذل:  ألٌف ىذا من اإلفساد، كقد

 .[َِٓ]البقرة: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

لنخل بِب  ُب قطع النيب  ƒابن عمر *حديث 
 النضّب.

  اأحاديث النهي عن قتل الدكاب كاٚباذىا غرضن. 

 الراجح
 ؛ ك٤با فيو من نكاية ابلعدٌك كٚبويف لغّبىم كردع ٥بم، كًفعل الصديق  ƒابن عمر (؛ ٢بديث كىدـ ا٤بباين من ابب اإلغاظة ابلعدكٯبوز قطع الشجر كعقر الدكاب القوؿ األكؿ: )

 مقٌدـ عليو اجتهاد منو كخاص بو، لكن فعلو 

 ذترة اطتالؼ
)ال( حرج على من قطع الشجر كعقر 

 الدكاب كىدـ ا٤بباين ُب ا٢برب
 الدكاب أك ىدـ ا٤بباين فقد خالف السنةمن قطع الشجر أك عقر 

من قطع الشجر ُب ا٢برب فبل حرج عليو، كمن قتل 
 الدكاب أك ىدـ ا٤بباين فقد خالف السنة

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم الكبّب ِِٕ/ْ(، كاألـ )َْٕ/ّ)(، كالذخّبة ََٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ُُٗ/ْ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ُّ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ُٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٖ-ُّْ/ُّ(، كا٤بغِب )ُْٖ/ُْ)
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 حكم تكرار الدعوة لإلسالـ قبل اضترب (43مسألة )

كاختلفوا ىل ٯبب تكرار الدعوة لئلسبلـ عند تكرار  ،[ُٓ]اإلسراء: (ى ى ائ ائ ەئ ەئ)  بلوغهم دعوة إلسبلـ ٥بم، لقولو تعاذل:ابالتفاؽ شرط ٧باربة الكافرين  حترير ػتل اطتالؼ
 ا٢برب؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها 
 ٯبب تكرار الدعوة عند تكرار ا٢برب حٌب مع بلوغ الدعوة

 مالك
 يستحب تكرار الدعوة عند تكرار ا٢برب

 ا١بمهور
 )ال( ٯبب كال يستحب تكرار الدعوة عند تكرار ا٢برب

 ƒانفع موذل ابن عمر 
 ظاىر معارضة القوؿ للفعل سبب اطتالؼ

 األدلة

على جيش، قاؿ  اإذا أٌمر أمّبن  قاؿ: )كاف رسوؿ هللا  حديث بريدة *
؛ ادعهم إذل لو: إذا لقيت عدكؾ من ا٤بشركْب فادعهم إذل ثبلث خصاؿ

من اإلسبلـ فإٍف ىم أجابوؾ فاقبل منهم ككف عنهم، ٍب ادعهم إذل التَّحوؿ 
دارىم إذل دار ا٤بهاجرين ...، فإٍف أبو فسلهم ا١بزية، فإٍف أبو فاستعن ابهلل 

 ]ـ[.كقاتلهم( 
  ابن عباس عنƒ  قاؿ: )ما قاتل رسوؿ هللا  قط إال دعاىم  اقومن

 ]حم[.( إذل اإلسبلـ
  قولو  لعلي  ُب فتح خيرب: )على رسلك حٌب تنزؿ بساحتهم، ٍب

 كاألصل ُب األمر ُب األحاديث الوجوب. ـ[، ]خ/ادعهم إذل اإلسبلـ( 

، كحديث  *ا١بمع بْب حديث بريدة
فنرٌجح القوؿ على الفعل، ،  ƒابن عمر 

كٞبل الفعل على ا٣بصوص للجمع بْب 
 األحاديث.

على بِب  قاؿ: )أغار رسوؿ هللا  ƒابن عمر حديث *
، فقتل مقاتلهم ا٤بصطلق كىم غاٌركف كأنعامهم تسقي على ا٤باء

انسخ لقولو، كإ٭ٌبا كاف  ففعلو  ـ[، ]خ/كسىب ذراريهم( 
دعوهتم  تكرار الدعوة أكؿ اإلسبلـ قبل انتشار الدعوة، بدليل

 إذل ا٥بجرة.
  حديث: )بعث رسوؿ هللا  من األنصار إذل أيب  ارىطن

( رافع، فدخل عليو عبدهللا بن عتيك بيتو فقتلو كىو انئم
 ]خ[.
 

 ةالثاين: )يستحب تكرار الدعوة(، كىذا فيو ٝبع بْب األحاديث كإعطاء فسحة لقائد ا١بيش أك السرية النظر ُب األمر حسب ما تقتضيو ا٤بصلحالقوؿ  الراجح
 الدعوة فقد امتثل ا٥بدم النبوممن حارب كدل يكرر  من حارب قبل تكرار الدعوة فبل حرج عليو من حارب قبل تكرار الدعوة )دل( يقم بواجب الدعوة قبل القتاؿ  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ِّٕ/ّ(، كا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي )َِْ/ّ(، كالذخّبة )ْٔٗ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ِّْ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )َٕٗ/ِ(، كالنتف ُب الفتاكل )ُٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ْْْ-ِْْ/٨ٔبتصر ا٣برقي ) (، كشرح الزركشي علىِٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ُُِ-َُِ/ُِ)
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 الض  عف الذي )ال( جيوز الفرار عنهم ُب اظتعركة (44مسألة )
عف، كا٣ببلؼ على قولْباتفقوا على أنَّو )ال( ٯبوز للمسلم ُب ا٤بعركة أٍف يفر عن  حترير ػتل اطتالؼ عف من ا٤بشركْب، كاختلفوا ُب تفسّب الضًٌ  الضًٌ

 األقواؿ ونسبتها
عف الذم )ال( ٯبوز الفرار منو ُب ا٤بعركة يكوف ابلعدد فقط  الضًٌ

 ا١بمهور
عف الذم )ال( ٯبوز الفرار منو ُب ا٤بعركة يكوف ابلقوة  الضًٌ

 مالك )ركاية ابن ا٤باجشوف(

 )دل يذكره ابن رشد( (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)االختبلؼ ُب مفهـو قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) *قولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػاذل: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

ػػػػػعف ابلعػػػػػدد،  ظػػػػػاىر اآليػػػػػة ،[ٔٔ]األنفػػػػػاؿ: (﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ أٌف الضًٌ
فا٤بسلم يقابل اثنْب من ا٤بشركْب، كىذا بعد التخفيف، كإال كاف ا٤بسلم يقابل 

 عشرة من ا٤بشركْب.

  :أك من ابب اإلخبارىذا من ابب  ،( ڱ ڱ ں ں)قولو تعاذل ،
البشارة، كقد فرقت الشريعة ُب الغنيمة بْب الرٌاجل كالفارس، ٩با ييعلم أنَّو ال 

 كاعتبار اختبلؼ القوة يكوف ُب القتاؿ. تساكم بينهما،

 الراجح
القوة العسكرية اآلف ال تقاس ابلعدد، القوؿ الثاين: )الضعف الذم ال ٯبوز الفرار منو يكوف ابلقوة مع اعتبار العدد(، كىذا القوؿ ال بد من ا٤بصّب إليو ُب ىذه األايـ، إذ 

 أبكملو، أما فيما مضى من العصور فكانت العدة مع تفاكهتا متقاربة ايهلك جيشن بل ابلعدة كالعتاد، فيمكن ١بندم كاحد مع طائرة أٍف 

 من الزحف ايعد فارن  (ال)إذا فر اجملاىد من خصمو ألنو أقول منو كأشد عدة منو  من الزحف او أقول منو كأشد عدة منو يعد فارن إذا فر اجملاىد من خصمو ألنَّ  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
-ْْٖ/ُٕ(، كهناية ا٤بطلب )ُِٖ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ْٗ/َُ(، كالبياف كالتحصيل )ّْٖ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ُِٕ/ِ(، كالنتف ُب الفتاكل )َِٕ/ُاجملتهد )بداية 

 (ُِٓ/ْ(، كاإلنصاؼ )ُِِ/ْ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ْْٗ
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 مهادنة الكفار؟ ىل جتوز (45مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
على ترؾ القتاؿ مدة بعوض أك بغّب عوض. كىي جائزة بشرطها كيلـز االلتزاـ هبا مٌب  ا، ىي: أٍف ييعقد ألىل ا٢برب عقدن -٤بعاىدة كا٤بسا٤بة كالصلح ا٤بؤقتكتسمى ا٤بوادعة كا-ا٤بهادنة 

 كقعت، كاختلفوا مٌب ٘بوز مهادنة الكفار كىل ٯبوز الصلح بدكف ضركرة؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 إذا رأل اإلماـ ا٤بصلحة فيها كلو ببل ضركرة -من غّب سبب-٘بوز ا٤بهادنة 

 ا١بمهور
 )ال( ٘بوز ا٤بهادنة إال ٤بكاف الضركرة الداعية ألىل اإلسبلـ؛ من فتنة أك غّب ذلك

 ٦باىد/ كعكرمة/ كا٢بسن كقتادة )كغّبىم(

 سبب اطتالؼ
 ،[ِٗ]التوبة: (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) ، كقولو تعاذل:[ٓ]التوبة: (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)معارضة ظاىر قولو تعاذل: 

 [ُٔ]األنفاؿ: (يئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ )لقولو تعاذل: 

 األدلة

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )  *قولو تعاذل:

 ىذه اآلية )آية الصلح( ٨بٌصصة لآلايت اآلمرة ابلقتاؿ. ،(مب
كدل يكن ذلك  ]خ[، عاـ ا٢بديبية على ترؾ القتاؿ اقرٍيشن  *صاحل النيب 

 ٤بوضع الضركرة.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )  *قولو تعاذل:

 .( ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) : *قولو تعاذل

، ىااتف  (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .اآليتاف فيهما األمر ابلقتاؿ كىي انسخة آلية الصلح، فبل ٯبوز ذلك إال لضركرة

 الراجح
مع ضعف ا٤بسلمْب ُب ىذه العصور، ك٠باح أكثر الدكؿ )غّب ا٤بسلمة( للمسلمْب بفتح مراكز إسبلمية كمساجد القوؿ األكؿ: )٘بوز ا٤بهادنة ببل ضركرة(، مٌب كجدت ا٤بصلحة ُب ذلك، خصوصا ن 

 ٩با يتيح للمسلمْب نشر اإلسبلـ، كاإلسبلـ يتطلع إذل حفظ الدماء ال لسفكها

 لو عقد اإلماـ ا٥بدنة لغّب ضركرة كانت ابطلة كغّب الزمة لعمـو ا٤بسلمْب عقد اإلماـ ا٥بدنة لغّب ضركرة جازت كأصبحت الزمة لعمـو ا٤بسلمْبلو  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم الكبّب َّٔ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )َُْالفقهية )ص(، كالقوانْب ُُْ/ٕ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ِٗٓ/ِ(، كا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )َِٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِِ/ْ(، كاإلنصاؼ )ُْٓ/ُّ(، كا٤بغِب )ٕٔ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )َّٓ/ُْ)
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 حكم وقوع اعتدنة على ماؿ يدفعو اظتسلموف للكفار (46مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
أٍف يدفع الكفار للمسلمْب ٝباىّب أىل العلم على جواز ا٥بدنة بشيء أيخذه أىل اإلسبلـ من الكفار، على أٍف )ال( يكوف ذلك الشيء ىو ا١بزية، ك٘بوز ا٤بهادنة دكف 

 يدفعو أىل اإلسبلـ للكفار، كا٣ببلؼ على قولْب، كاختلفوا ُب حكم كقوع ا٥بدنة على ماؿ اشيئن 

 األقواؿ ونسبتها
ٯبوز لئلماـ أٍف ييصاحل الكفار على شيء يدفعو ا٤بسلموف إذل 

 الكفار إذا دعت ضركرة إذل ذلك
 ا١بمهور

افوا أٍف  )ال( ٯبوز لئلماـ أٍف ييصاحل الكفار على شيء يدفعو ا٤بسلموف إذل الكفار، إال أٍف ٱبي
 كٌلهمييستأصلوا  

 الشافعي
 من ٮبًٌو ا٤بصا٢بة مقابل ماؿ يدفعو للكافرين )دل يذكره ابن رشد( االختبلؼ ُب أتكيل فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلة

ىٌم أف يصاحل على ماؿ يدفعو للكفار، من حديث  *ألنَّو 
إذل عيينة بن حصن:  أرسل النيب ) سعيد بن ا٤بسيب قاؿ:

جعلت لك ثلث ٛبر األنصار، أترجع ٗبن معك من  أرأيت إفٍ 
إذل سعد بن  ...، فأرسل النيب ؿ بْب األحزاب، كٚبذٌ غطفاف

عبادة كسعد بن معاذ، فقاال: فإاٌن نرل أٍف ال نيعطيهم إال السيف( 
 [.مح ]سع/
 من سحق ا٤بسلمْب. االعوض من ابب الضركرات، خوفن  ألٌف دفع 

*القياس على إٝباع العلماء على جواز فداء أسرل ا٤بسلمْب؛ ألٌف ا٤بسلمْب إذا صاركا إذل ىذا 
 ا٢بٌد، فهم ٗبنزلة األسارل.

  :ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)  قولو تعاذل

أخرب تعاذل أٌف ا٤بؤمنْب إذا قتلوا أك [، ُُُ]التوبة: (ۉ ۉ ې ې ې ې ى
 قيتلوا استحٌقوا ا١بنة، فاستوت ا٢بالتاف ُب الثواب، فلم ٯبز دفع العوض لدفع الثواب.

  ألٌف النيٌب .ُب آخر أمره امتنع عن الدَّفع لعيينة بن حصن بعد مشاكرة السعدٍين 

 الراجح
، كاب١بملة ال ٱبرج القوؿ الثاين عن ىذا القوؿ؛ فإٌف خوؼ االستئصاؿ (، كىذا ىو ظاىر فعلو لئلماـ أف يصاحل الكفار على شيء يدفع ٥بم للضركرة ٯبوزالقوؿ األكؿ: )

 يعدُّ ضركرةن قصول، فكأٌف بْب القولْب تبلؽ مع اختبلؼ ُب تفسّب الضركرة

 ذترة اطتالؼ
لضركرة ال تصل إذل  الو صاحل اإلماـ على أٍف يدفع للكفار شيئن 

 االستئصاؿ فصلحو صحيح خوؼ
 االستئصاؿ فصلحو ابطل لضركرة ال تصل إذل خوؼ الو صاحل اإلماـ على أٍف يدفع للكفار شيئن 

 مراجع اظتسألة
(، كا٤بهذب ِٔٗ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ِِٗ/ّ(، كمنح ا١بليل )َُْ(، كالقوانْب الفقهية )ص ُُْ/ٕ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ٕٖ/َُ(، كا٤ببسوط )َِٕ/ُبداية اجملتهد )

 ( َّٔ/ّ(، كا٤ببدع )ُِٖ/ِ(، كاحملرر ُب الفقو )َْْ/ُٗ(، كاجملموع )ِّّ/ّ)
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 مقدار مدة مهادنة الكف ار (47مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ح جواز ا٤بهادنة كلزـك الوفاء هبا مٌب كيضعت على الوجو الصحيح، كاختلفوا ىل ٘بوز ا٤بهادنة مٌدة مفتوحة، أـ ال بٌد من مٌدة ٧بددة كصلاتفقوا على 

 ا٢بديبية، على خبلؼ بينهم ُب مقدار مدة صلح ا٢بديبية، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
ُب صلح ا٢بديبية  )ال( ٯبوز الصلح ألكثر من ا٤بدة الٍب صاحل عليها النيب 

 كىي عشر سنْب
 الشافعي/ أٞبد )ركاية القاضي(

 ليس للصلح مٌدة ٧بدكدة، فيجوز الصلح مٌدة مفتوحة
 (ا٤بذىب كىي أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد )ركاية أيب ا٣بطاب

 ُب صلح ا٢بديبية، ىل ىو من ابب التحديد أـ من ابب االتفاؽ بْب الطرفٍْب؟ االختبلؼ ُب أتكيل معُب ا٤بدة الٍب صاحل عليها النيب  سبب اطتالؼ

 األدلة

  *األصل عمـو األمر ابلقتاؿ حٌب ييسلموا أك ييعطوا ا١بزية؛ لقولو تعاذل:
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

عاـ  ىذه اآلية بفعلو  كٚبصص، [ِٗ]التوبة: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .ا٢بديبية، فبل ييزاد ُب الصلح على ا٤بٌدة الٍب صاحل عليها رسوؿ هللا 

 .الصلح مدة مفتوحة يفضي إذل ترؾ ا١بهاد ابلكلية 

  صاحل النيب  أىل ا٢بديبية عشر سنْب، كقيل على أربع سنْب، كقيل
على ثبلث، كىذا كقع من ابب االتفاؽ بْب الطرفْب، كليس من ابب 
التحديد ألكثر زمن الصلح، فلو كقع االتفاؽ على أكثر من ذلك ٤با 

 عن ذلك. امتنع 

 ُب صلح ا٢بديبية كاف على سبيل االتفاؽ كليس لتحديد ا٤بٌدة (، كما كقع منو ليس للصلح مٌدة ٧بدكدةالقوؿ الثاين: ) الراجح

 ذترة اطتالؼ
، بطلت الزايدة، كيبطل الصلح ( سنة مثبلن ُِلو صاحل اإلماـ أىل الكفر ٤بدة )

 ُب أحد الوجهْب؛ بناء على مسألة تفريق الصفقة
( أك زايدة على ذلك يصٌح الصلح، ُِلو صاحل اإلماـ أىل الكفر مدة )

 الوفاء بوكلـز 

 مراجع اظتسألة
(، ك٨بتصر ا٤بزين مع األـ ْْٗ/ّ(، كالذخّبة )ِِٗ/ّ(، كمنح ا١بليل )ْٗٔ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُُٓ/ٕ(، كالبناية )ِْٓ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )َِٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِِاية على مذىب اإلماـ أٞبد )ص (، كا٥بدّٗٓ/ّ(، كا٤ببدع )ُٓٓ/ُّ(، كا٤بغِب )ُّٓ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ّٖٔ/ٖ)
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 ىل تقبل اصتزية من اظتشركُت )غَت( أىل الكتاب؟ (48مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

ىل الكتاب من قريش كنصارل العرب. كاتفق عامة اتفق ا٤بسلموف على أفَّ ا٤بقصود ابحملاربة ألىل الكتاب )اليهود كالنصارل(؛ إما لدخوؿ اإلسبلـ، أك إلعطاء ا١بزية، كيستثُب من ذلك أ
ىق/ كُب سنده انقطاع/ كعند البخارم شهد ابن  ]طأ/ عب/ ش/هبم سيٌنة أىل الكتاب(  عن اجملوس: )سٌنوا الفقهاء على جواز أخذ ا١بزية من اجملوس كما تيؤخذ من أىل الكتاب؛ لقولو 

 ، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ-غّب أىل الكتاب كاجملوس-كاختلفوا ُب حكم أخذ ا١بزية من الكفار أخذىا من ٦بوس ىجر[،  عوؼ أٌف رسوؿ هللا 

 األقواؿ ونسبتها
 تيؤخذ ا١بزية من كلًٌ مشرؾ

 مالك
 تيؤخذ ا١بزية من كلًٌ مشرؾ إال مشركي العرب

 أبو حنيفة/ أٞبد )ركاية(
 تيؤخذ ا١بزية من أىل الكتاب فقط دكف غّبىم

 الشافعي/ أٞبد )ظاىر ا٤بذىب(/ أبو ثور
 ظاىر معارضة العمـو للخصوص سبب اطتالؼ

 األدلة

-ألمراء السرااي الذين كاف يبعثهم إذل مشركي العرب  *قولو 
كمعلـو أهنم كانوا غّب أىل الكتاب: )إذ لقيت عدكؾ من ا٤بشركْب 

كىذا عاـ ]ـ[، ... فإف أبوا فسلهم ا١بزية( فادعهم إذل ثبلث خصاؿ
 يشمل ٝبيع ا٤بشركْب.

   ٤با جاز اسَبقاؽ نساء غّب أىل الكتاب، جاز أخذ ا١بزية منهم
 كأىل الكتاب.

  ألٌف أخذ ا١بزية ذٌؿ كصغار، فتؤخذ منهم ما داـ أهنا أيخذت من
 .اأىل الكتاب، كىم أفضل دينن 

  قياس غّب اجملوس على اجملوس، فلما جاز أخذىا من اجملوس، كىم
 الكفر. ليسوا أبىل كتاب، جاز من غّب اجملوس ٔبامع

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )  *قولو تعاذل:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

دلت اآلية بعمومها على أخذ ا١بزية ، [ِٗ]التوبة: (ڳ
 دكف مشركي العرب. اكعجمن  من أىل الكتاب عرابن 

  قولو أال أدٌلكم على كلمة تيدين لكم هبا العرب، كتؤٌدم( :
يع/   حم/ حب/ ف/، شهادة أف ال إلو إال هللا( ]ا١بزية إليكم العجم

فعم ت/ كضٌعفو األرنوكط/ كحٌسنو الَبمذٌم كا٢باكم كالذىيٌب[،  كم/
اب١بزية العجم، كعٌم ابلدين العرب، فدٌؿ على افَباقهما، كأٌف ا١بزية 

 تؤخذ من العجم دكف العرب إال أىل الكتاب؛ لآلية. 

ڭ ڭ ۇ ۇ ) *قولو تعاذل:

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 (ۅ ۉ ۉ ې ې

 .[ّٗ]األنفاؿ:
مرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا ال أي ): لو * قو

، فإذا قالوىا منعوا مِب دماءىم كأموا٥بم إلو إال هللا
ىذا  ـ[، ]خ/( كحساهبم على هللا تعاذل ،هاإال ٕبقٌ 

 عاـ كمتأخر عن ا٣بصوص من أمر النيب 
لسراايه؛ لذا ىو انسخ لو، فاآلية أمر بقتا٥بم على 

، كىي متأخرة، فهي ُب عاـ الفتح.  العمـو

 فقط(؛ لظاىر داللة اآلية ُب ذلك، كألٌف أصل دين أىل الكتاب دين ٠باكم، ٖببلؼ األدايف ا٤بلحدة ا٤بنكرة لوجود هللا تعاذل تؤخذ ا١بزية من أىل الكتابالقوؿ الثالث: ) الراجح

 تقبل ا١بزية من البوذٌيْب، كالشيوعٌيْب، كمشركي العرب كالعجم ذترة اطتالؼ
، كمن مشركي العجم، اكعجمن  تقبل ا١بزية من أىل الكتاب عرابن 

 اإلسبلـ أك السيف ال لعرب فليس ٥بم إأما مشركو ا
أك  )ال( تيؤخذ ا١بزية من ا٤بشركْب سواء كانوا عرابن 

 ، كليس ٥بم إال اإلسبلـ أك السيفاعجمن 

 مراجع اظتسألة
(، ككفاية األخيار )ص َّٔ/ّ(، كا٤بهذب )ُِٖ/ْ(، كاألـ )ْٗٓ/ْ)(، كالتاج كاإلكليل ُْٓ/ّ(، كالذخّبة )َّٕ/ّ(، كٙبفة الفقهاء )َُٗ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ْٖٕ، ِِٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ْْ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ُٔ/ِ(، كاإلقناع )ُِْ/ْ(، كالكاُب البن قدامة )َٖٓ
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 حكم السفر ابلقرآف إىل أرض العدو  )دار اضترب( (49مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

إٝباع الفقهاء على عدـ  -رٞبو هللا-أٝبع العلماء على كجوب حفظ كتاب هللا تعاذل من الضَّياع، كاالمتهاف، ككجوب صيانتو من األعداء، كحكى ابن عبد الرٌب 
، كٱبرج منو برامج ا٤بصحف اإللكَبكنية، ككتب التفسّب، االسفر ابلقرآف إذل أرض العدٌك إذا ًخيف عليو من االمتهاف، كىذا ا٢بكم خاص اب٤بصحف ا٤بطبوع كرقيِّ 

 و من الضياع، كا٣ببلؼ على قولْبكترٝبة القرآف ابللغات األخرل، كاختلفوا ُب حكم السفر ابلقرآف إذل أرض العدٌك مع األمن علي

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز السفر ابلقرآف إذل أرض العدكٌ 

 عامة الفقهاء
 ٯبوز السفر ابلقرآف إذل أرض العدكٌ 
 أبو حنيفة/ الشافعي )الصحيح(

 ىل النهي عاـ أريد بو العاـ، أك عاـ أريد بو ا٣باص؟ سبب اطتالؼ

 األدلة
: )ال تسافركا ابلقرآف إذل أرض قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ƒابن عمر *حديث 

ىذا النهي عاـ عن أخذ ا٤بصحف إذل  ]خ/ ـ[،( العدك؛ ٨بافة أٍف تنالو أيديهم
 أرض العدٌك، فيحمل على عمومو، سواء أيمن عليو ا٤بهانة أك دل يؤمن.

: )ال تسافركا ابلقرآف إذل أرض قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ƒابن عمر حديث * 
ىذا حديث عاـ أريد بو ا٣باص، كىو خوؼ  ]خ/ ـ[،( العدك؛ ٨بافة أٍف تنالو أيديهم

  ا٤بهانة، كما بٌْب ذلك ا٢بديث: )٨بافة أف تنالو أيديهم(، فإذا دل ٱبف من ذلك جاز.

 الراجح
ُب ا١ببهات كأماكن القتاؿ، كما  االقرآف ُب كلًٌ مكاف، كخصوصن  أيمن عليو من ا٤بهانة، فا٤بسلم ٰبتاج النظر ُب(، إذا ٯبوز السفر ابلقرآف إذل أرض العدكٌ القوؿ الثاين: )

 داـ أفَّ العلَّة ُب ا٢بديث ٨بافة االمتهاف، كىي منتفية ىنا فبل حرج

 ا٤بهانة)ال( أيٍب من سافر ابلقرآف إذل أرض العدٌك كلو أمن عليو  أيٍب من سافر ابلقرآف إذل أرض العدٌك حٌب لو أمن عليو ا٤بهانة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
اإلقناع  (،ُُٓ/ّ(، كشرح خليل للخرشي )ِْْ(، كجامع األمهات )ص ِٔ/ُِكإعبلء السنن ) (،َُٖ/ٕ(، كالبناية شرح ا٥بداية )َُِ/ٕ(، بدائع الصنائع )ِّٕ/ُبداية اجملتهد )

 ( َِ/ِ)(، كاإلقناع َِْ/ُ(، كا٤بغِب )ِٔ/ُ، كأسُب ا٤بطالب )(َُْ/ُُب حل ألفاظ أيب شجاع )
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 اجلَيح اىثاُّح 
 أحناً أٍىاه احملاستني إرا متينها ادلغيَىُ

 وحتتو سبعة فصوؿ
 س.م  األوؿ: حكم اطت         
 األستاس.الثاين: حكم األربعة        
 فاؿ.حكم األن   :الثالث       
 جد من أمواؿ اظتسلمُت عند الكفار.الرابع: حكم ما و         
 اطتامس: حكم األرضُت.       
 السادس: حكم الفيء.       
 طريق الصلح. عن الكفار ؤخذ منالسابع: أحكاـ اصتزية واظتاؿ الذي ي         
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ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف اجلَيح اىثاُّح  اأو إمجاع
 )أحناً أٍىاه احملاستني إرا متينها ادلغيَىُ(

 أٌف ٟبسها لئلماـ. -ما عدا األرضْب-من أيدم الرـك  ااتفق ا٤بسلموف على أٌف الغنيمة الٍب تؤخذ قسرن  -4
 أٝبع ٝبهور العلماء على أفَّ أربعة أٟباس الغنيمة للغا٭بْب، إذا خرجوا إبذف اإلماـ. -2
 بالغْب من ا٤بقاتلْب.اتٌفقوا على أٌف السهم من الغنيمة يستحٌقو الذكراف األحرار ال -3
 اتٌفقوا على إابحة الغزك للنساء. -4
 اتٌفق ا٤بسلموف على ٙبرًن الغيلوؿ. -5
 اتٌفق العلماء على جواز تنفيل اإلماـ من الغنيمة )أم: يزيد على نصيبو( ٤بن يشاء. -6
 أٝبعوا على أٌف الكٌفار غّب ضامنْب ألمواؿ ا٤بسلمْب إذا أخذىا الكٌفار من ا٤بسلمْب ابلغلبة. -7
 العلماء ٦بمعوف على أنٌو )ال( ٯبوز أخذ ا١بزية من أىل الكتاب العجم، كمن اجملوس. -8
 أٌف ا١بزية ال تؤخذ من قرشٌي كتايٌب. -فيما حكي عن بعضهم-اتٌفقوا  -9

 ، كال على العبيد.اتٌفقوا على أٌف ا١بزية ٘بب بثبلثة أكصاؼ؛ الذكوريٌة، كالبلوغ، كا٢برٌيٌة، كأهنا )ال( ٘بب على النساء، كال على الصبياف -44
 ا٢بوؿ.اتٌفقوا على أٌف ا١بزية )ال( ٘بب على الذٌمٌي إال بعد مضٌي ا٢بوؿ؛ ألٌف ا٢بوؿ شرط ُب كجوهبا، كأهنا تسقط عنو إذا أسلم قبل انقضاء  -44
 ا١بزية مصركفة إذل اجتهاد اإلماـ.من غّب ٙبديد؛ كا٢باؿ ُب الفيء، كىذا عند من رأل أٌف  ااتٌفقوا على أٌف ا١بزية تصرؼ ُب مصاحل ا٤بسلمْب اشَباكن  -42
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نها ادلغيَىُ 
ّ
 اجلَيح اىثاُّح: أحناً أٍىاه احملاستني إرا متي

 )ادلغائو ادلخريف فُها( 
 عنوان املسألة الرقم التسلسلي

 كيفية تقسيم اطت م س 24
 ؟من الغنيمة، وسهم ذوي القرىب بعد موتو   ماذا ي فعل بسهم الرسوؿ 24
 ؟[ُْ]األنفاؿ: (ڀ ڀ) القرىب ُب قولو تعاىل من ىم ذوو 22
 حكم الص في من الغنيمة 23
 ىل يستحق من الغنيمة من خرج لوحده للقتاؿ بغَت إذف اإلماـ؟ 24
 ىل للنساء سهم من الغنيمة إذا خرجن مع اصتيش؟ 25
 خرجوا مع اصتيش؟ىل للعبيد سهم من الغنيمة إذا  26
 ىل للصيب  اظتراىق سهم من الغنيمة إذا خرج مع اصتيش؟ 27
 ىل ي سهم للتج ار واأل جراء من الغنيمة؟ 28
 حكم اصتعائل 29
 إذا ضتق عسكر اإلسالـ مدد ُب دار اضترب قبل أف يقسموا الغنيمة، أو ُيرزوىا بدار اإلسالـ، ىل يشاركوهنم فيها؟ 34
 الغنيمة لو خرجت سري ة من العسكر وغنمتكيفية توزيع  34
 مقدار ما جيب للفارس من الغنيمة 32
 ما جيوز للمجاىد أخذه من الغنيمة قبل الق سمة 33
 عقوبة الغاؿ    34
 من أي شيء من الغنيمة يكوف النفل؟ 35
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 اضتد  األعلى للن فل 36
 ىل جيوز الوعد ابلت نفيل قبل اضترب؟ 37
 اإلماـ شرط ُب استحقاؽ الس ل ب؟ىل تنفيل  38
 ب؟ل  ما شرط استحقاؽ الس   39
 ب؟ل  س الس  ىل يم   44
 جد من أمواؿ اظتسلمُت عند الكفارحكم ما و   44
 حكم العبد واألمة اظتغنومة من الكفار إذا تبُت  أهنا ألحد اظتسلمُت 42
 اظتاؿ أخذه؟لو أسلم الكافر وُب يده ماؿ للمسلم ىل جيوز ظتن بيده  43
 إذا دخل مسلم إىل الكفار احملاربُت خلسة وأخذ ماؿ )مسلم( منهم فلمن يكوف اظتاؿ؟ 44
 ؟مإذا أسلم اضتريب وىاجر إىل دار اإلسالـ وترؾ ولده وزوجتو ومالو ُب دار اضترب فما حكمه 45
 حكم ما افتتح اظتسلموف من األرض عنوة 46
 كيفية قسمة الفيء 47
 اصتزية على الفقَت واظتقعد والشيخ الكبَت وأىل الصوامع وحنوىم؟ىل جتب  48
 مقدار اصتزية الواجبة 49
 مي بعد دتاـ اضتوؿ ىل تسقط اصتزية عنو؟لو أسلم الذ    54
 نصارى بٍت تغلبحكم أخذ الزكاة من  54
 ىل جيب تعشَت جتارة أىل الذمة؟ 52
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 كيفية تقسيم اطت م س (24)مسألة 
حترير ػتل 

 اطتالؼ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) أٌف أربعة أٟباسها للمجاىدين، كا٣بيمس لئلماـ؛ لقولو تعاذل: -ابستثناء األرض-من العدٌك الكافر  ااتفق ا٤بسلموف أفَّ الغنيمة الٍب تيؤخذ قسرن 

 كاختلفوا ُب كيفية تقسيم ا٣بيميس على أربعة أقواؿ، [ُْ]األنفاؿ: (ڀ

 األقواؿ ونسبتها
 ا٣بيميس ييقسم على )ٟبسة( أقساـ
 الشافعي )األظهر(/ أٞبد )ا٤بشهور(

 ا٣بيميس يقسم على )أربعة( أقساـ
 الشافعي )قوؿ(/ أٞبد )ركاية(

 ا٣بيميس يقسم على )ثبلثة( أقساـ
 أبو حنيفة

 ا٣بيميس ٗبنزلة الفيء
 عامة الفقهاءمالك/ 

 ، ا٤بقصود منو تعيْب ا٣بيمس ٥بم، أـ القصد التنبيو هبم على غّبىم، فيكوف ذلك من ابب ا٣باص الذم أريد بو العاـ؟( ٻ ٻ ٻ)كر األصناؼ ُب اآلية: ىل ذً  سبب اطتالؼ

 األدلة

پ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )  *قولو تعاذل:

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

نصت اآلية على ٟبسة أقساـ، ، (ٺ ٺ
قسم كاحد، كافتتاح اآلية  كقسم هللا تعاذل كرسولو 

ابسم هللا تعاذل من ابب التربؾ بو، ال إلفراده بسهم، 
 فلٌلو تعاذل الدنيا كاآلخرة.

  عن ابن عمر كابن عباسƒ كاف رسوؿ هللا( : 
 ]حم/ ىق[.يقسم ا٣بيمس على ٟبسة( 

پ پ پ ڀ ) :اذل* قولو تع

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

فٍذكر هللا تعاذل ىو الفتتاح ، (ٺ
بذاتو، كما كاف  االكبلـ، كليس قسمن 

 فهو لذم القرىب. للرسوؿ 
  األثر: )كاف عمر كعثمافƒ  يعطياف

 ]حم/ كىو ضعيف[.ذكم القرىب( 

پ پ پ )* قولو تعاذل: 

ڀ ڀ ڀ ڀ 

، ( ٺ ٺ ٺ
فذكر هللا تعاذل ىو الفتتاح الكبلـ، 

كذم القرىب سقطا  كسهم النيب 
 .ٗبوت النيب 

  ابن عباس عنƒ  قاؿ: )إٌف
أاب بكر كعمر قٌسما ا٣بمس على 

 ]طرب[.ثبلثة أسهم( 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ )*قولو تعاذل: 

ذكر األصناؼ ، (پ پ پ ڀ
ُب اآلية من ابب ا٣باص الذم أريد بو العاـ، 

منو التنبيو لغّبىم فيتعٌدل  فذكرىم ا٤بقصود
إليهم، فجاز لئلماـ أٍف يصرؼ الغنيمة فيما 

 للمسلمْب. ايراه صبلحن 

 (، لصريح نٌص اآلية ُب ذلك، كلفعل الصحابة ييقسم ا٣بيمس على )ٟبسة( أقساـالقوؿ األكؿ: ) الراجح

 ذترة اطتالؼ
، كقسم لذم ييقسم ا٣بيمس؛ قسم كاحد هلل كرسولو 

لليتامى، كقسم للمساكْب، كقسم البن  القرىب، كقسم
 السبيل

ييقسم ا٣بمس؛ قسم لذم القرىب، كقسم 
لليتامى، كقسم للمساكْب، كقسم البن 

 السبيل

ييقسم ا٣بيمس؛ على اليتامى، 
 كا٤بساكْب، كابن السبيل

عل ُب بيت ا٤باؿ،  )ال( ٚبٌمس الغنيمة، ك٘بي
كييعطى منو الغِب كالفقّب، كيوزعها اإلماـ 

 يراهحسب ما 

 مراجع اظتسألة
(، كهناية ّٕٓ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ّٔٔ/ّ(، كالنوادر كالزايدات )ْٖٔ/ُ(، ك٦بمع األهنر )َِٕ/ِ(، كاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )ِْٖ(، كالسّب الصغّب )ص ِٕٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٖ/ّ)(، كا٤ببدع ِٕٖ/ٗ(، كا٤بغِب )ِِٖ/ُِ(، كالبياف )َٓٓ/ُُا٤بطلب )
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 ؟من الغنيمة، وسهم ذوي القرىب بعد موتو   ماذا يفعل بسهم الرسوؿ (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كأٌف أربعة أٟباسها للمجاىدين، كا٣بيمس لئلماـ، كسبق ُب ا٤بسألة السابقة ا٣ببلؼ ُب تقسيم ا٣بيمس الذم ىو  -ابستثناء األرض-من العدٌك الكافر  اقسرن  اتفق ا٤بسلموف أفَّ الغنيمة الٍب تيؤخذ

كذم القرىب ابتداءن، كا٣ببلؼ على  سقاطهم سهم الرسوؿ ، كابلتارل ٱبرج ا٢بنفية من ىذا ا٣ببلؼ؛ إلكبسهم ذم القرىب بعد موتو  لئلماـ، كا٣ببلؼ ىنا فيما ييفعل بسهم رسوؿ هللا 
 أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
كذم القرىب على بقية  ييرٌد سهم الرسوؿ 

 األصناؼ الذين ٥بم ا٣بمس
 الطربم

كذم القرىب على  ييرٌد سهم الرسوؿ 
 ابقي ا١بيش

 الشافعي )األصح(

لئلماـ، كسهم ذم القرىب  يكوف سهم الرسوؿ 
 لقرابة اإلماـ

 قتادة/ بعض الصحابة 

عل سهم الرسوؿ  كذم القرىب ُب السبلح  ٯبي
 كالعدة

 الشافعي )قوؿ(/ أٞبد
 ، كاالختبلؼ ُب ظاىر األحاديث )دل يذكره ابن رشد( [ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ) االختبلؼ ُب مفهـو اآلية سبب اطتالؼ

 األدلة

پ پ پ ڀ  )  *قولو تعاذل: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

نٌص هللا تعاذل على أصناؼ ، (ٺ
 ٧بدكدة، فإذا سقط بعضهم يرٌد على البقية.

يرٌد ، (پ پ پ ) *قولو تعاذل: 
كذم القرىب على  سهم الرسوؿ 

 اابقي ا١بيش من ابب إ٢باقهم، تشبيهن 
ببقية األصناؼ ا٤بنصوص عليهم ُب 

 اآلية.

 قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا  *حديث أيب بكر 
طيعمة ٍب قبضو كانت  ايقوؿ: )إذا أطعم هللا نبين 

]حم/ د/ ىق/ قاؿ الغمارم: كفيو ( للذم يلي بعده
الوليد، كثقو األكثر، كاحتج بو مسلم، كحسنو 

 األلباين[.
  ابن عباس قاؿƒ  :عن سهم ذكم القريب

 ]ىق[. )إانَّ كٌنا نزعم أنو لنا( 

  قولو( : ال ٰبل رل ٩با أفاء هللا عليكم كال
]ص/ د/ ( يكممثل ىذه إال ا٣بمس، كىو مردكد عل

 ف/ طأ/ حم[.
  األثر: )كاف ُب خبلفة أيب بكر كعمرƒ 

كذم القرىب ُب ا٣بيل   ييصرؼ سهم الرسوؿ
 ]٧بب[.كالعدة ُب سبيل هللا( 

عل سهم الرسوؿ القوؿ الرابع: ) الراجح  لذلك (؛ لظاىر ا٢بديث: )كىو مردكد عليكم(، كلفهم الصحابة كذم القرىب ُب مصاحل ا٤بسلمْب ٯبي

على ثبلثة:  ييقسم ا٣بهمس بعد النيب  ذترة اطتالؼ
 اليتامى، كا٤بساكْب، كابن السبيل

على أربعة  ييقسم ا٣بيمس بعد النيب 
أقساـ؛ قسم للجيش، كثبلثة أقساـ؛ 

 لليتامى، كا٤بساكْب، كابن السبيل

على ٟبسة أقساـ:  ييقسم ا٣بيمس بعد النيب 
قسم لئلماـ، كقسم لقرابة اإلماـ، كقسم لليتامى، 

 لسبيل كقسم للمساكْب، كقسم البن ا

على أربعة أقساـ:  ييقسم ا٣بيمس بعد النيب 
قسم للعدة كالسبلح )مصاحل ا٤بسلمْب(، كثبلثة 

 أقساـ؛ لليتامى، كا٤بساكْب، كابن السبيل

 مراجع اظتسألة
(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية ٖٗٓ/ْ) (، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقيْٖ/ّالقناع )(، ككشاؼ ْٗٓ/ٔ(، كا٤بغِب )ِِٗ/ُِ(، كالبياف )َّٗ/ٖكا٢باكم الكبّب ) (،ُُٕ/ٕ، كالبناية )(ِٕٓ/ُبداية اجملتهد )

(ٔ/َٓ) 
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 ؟ (ڀ ڀ) من ىم ذوو القرىب ُب قولو تعاىل (22مسألة )

س الغنيمة ترٌد على من ذكرىم هللا تعاذل ُب قولو: ػتل اطتالؼ حترير  (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  اتفق ا٤بسلموف أفَّ ٟبي

 كاختلفوا ما ا٤براد بذم القرىب ُب اآلية؟، كا٣ببلؼ على قولْب ، [ُْ]األنفاؿ:

 األقواؿ ونسبتها
 ىم بنو ىاشم فقطذكك القرىب 

 مالك
 ا٤بطلب ذكك القرىب ىم بنو ىاشم كبنو

 ا١بمهور
مل معُب ذكم القرىب على عدـ حٌل الصدقة ٥بم، أـ على النصرة للنيب  سبب اطتالؼ  ؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل ٰبي

 األدلة

سهم   ٤با كاف يـو خيرب كضع رسوؿ هللا ) ، قاؿ: جبّب بن مطعم*حديث  *ألٌف بِب ىاشم )ال( ٙبٌل ٥بم الصدقة دكف غّبىم.
ا٤بطلب ال  : إان كبنوقاؿ رسوؿ هللا ، ك ا٤بطلب بِب ىاشم، كبِب ذم القرىب ُب

 ]خ[.( ا ٫بن كىم شيء كاحدنفَبؽ ُب جاىلية، كال إسبلـ، كإ٭بٌ 
 ، فهو نٌص ُب ٧بٌل ا٣ببلؼ(؛ لنٌص حديث جبّب ٤بطلببنو ىاشم كبنو االقوؿ الثاين: ) الراجح

 إذا منع اإلماـ بِب ا٤بطلب من سهم ذكم القرىب فقد منعهم حقهم يعطهم (دل)إذا طالب بنو ا٤بطلب اإلماـ بسهم ذكم القرىب  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ُّْ/ٖ(، كا٢باكم الكبّب )ُِْ/ّ(، كالذخّبة )ّّٖ/ِ(، كالبياف كالتحصيل )ْٖٔ/ُ(، ك٦بمع األهنر )ُِٕ/ٕ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ِٕٔ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ِٕ/ٖ(، كالشرح ا٤بمتع )ِّٗ/ٗ(، كا٤بغِب )َِّ(، كالتذىيب ُب أدلة الغاية كالتقريب )صِٖ/ٖ)
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 حكم الص في من الغنيمة (23مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
س ا٣بيمس من الغنيمة  ، سواء غاب عن القسمة أك حضرىا، كأٝبعوا على أف الصَّفٌي من الغنيمة ليس ألحد للنيٌب  -عند من يرل كجوبو-)ال( خبلؼ على كجوب ٟبي

من ا٤بغنم قبل القسمة؛ كا١بارية، كالعبد، كالثوب، كالسيف  ، كالٌصفٌي: شيء ٱبتاره النيٌب الذم قاؿ ٯبرم ٦برل سهم النيب  -أليب ثور اخبلفن - بعد رسوؿ هللا 
 الصفٌي مع ا٣بيمس؟، كا٣ببلؼ على قولْب ك٫بوه. كقد اختلفوا ىل أيخذ النيٌب 

 األقواؿ ونسبتها
 إال ا٣بيمس فقط ليس للنيب 

 )دل يينسب ألحد( قـو
 كالصَّفيٌ  ا٣بيمس للنيب 

 ٝبهور العلماء
 ظاىر تعارض ا٤بفهـو من ا٢بديث مع ا٤بنطوؽ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

  قاؿ( : ال ٰبل رل ٩با أفاء هللا عليكم كال مثل ىذه
دٌؿ  ]ص/ د/ ف/ طأ/ حم[،( مس، كىو مردكد عليكمإال ا٣بي 

 إال ا٣بيمس. أنَّو ليس للنيب 
 :ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  عمـو قولو تعاذل

 كدل يذكر الصَّفٌي. ،[ُْ]األنفاؿ: (پ

 ]د/ كم/ ىق/ كصححو ابن حباف كا٢باكم[.قالت: )كانت صفٌية من الصَّفٌي(  ~*عن عائشة 
، ٱبتاره ا، كإٍف شاء أمةن، كإٍف شاء فرسن اسهم يدعى الصَّفٌي، إٍف شاء عبدن  *عن الشعيب قاؿ: )كاف للنيب 

ّب. فأٍخذ الصَّفٌي للنيٌب  ]د/ ىق/ طح[،قبل ا٣بيمس(   معركؼ عند أىل العلم، كال ٱبتلف فيو أىل السًٌ
  ابن عباس حديث كفد عبد القيس، الذم ركاهƒ كأٍف يعطوا سهم النيب( :كفيو   )ىق/ كالصَّفٌي[

 إذل زىّب بن أقيش عند: د/ ف/ حم[. ك٫بوه ما كتب النيب 

 ، كيكفي ضعفو أنٌو دل ييذكر اسم ا٤بخالف ُب كتب الفقواضعيفن  ا، كا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة يعٌد خبلفن (، كىذا اثبت من فعلو كالٌصفيٌ  ا٣بيمس للنيب القوؿ الثاين: ) الراجح

 الصَّفٌي كبعد قسمة الغنيمة أيخذ ا٣بمس  قبل قسمة الغنيمة أيخذ النيب  ا٣بمس دكف الصَّفي عند قسمة الغنيمة أيخذ النيب  ذترة اطتالؼ

 اظتسألةمراجع 
(، كمنح ا١بليل َُْ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ِٓ/ٔ(، كا٥بداية شرح البداية )ِٕٔ/ُِ(، كإعبلء السنن )ٖٗ/ٓ(، كالبحر الرائق )ٗ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٔ/ّ(، كاإلقناع )ُِٗ/ٗغِب )(، كا٤بٕ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َّٗ/ٖ(، كا٢باكم الكبّب )ُِٓ/ّ)
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 ىل يستحق من الغنيمة من خرج لوحده للقتاؿ بغَت إذف اإلماـ؟ (24مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

، فملَّك هللا تعاذل أربعة [ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  إذا خرجوا إبذف اإلماـ؛ لقولو تعاذل:أٝبع ٝبهور العلماء على أٌف أربعة أٟباس الغنيمة للغا٭بْب، 
كاستثُب منها ا٣بيمس، كاختلفوا ىل أيخذ من الغنيمة من خرج للقتاؿ بغّب إذف اإلماـ، سواء خرجت ٦بموعة لوحدىا أك فرد  ،(ٻ)أٟباس الغنيمة للمقاتلْب بوصفها ٥بم: 

 ؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ لوحده، كليس مع ا١بيش كغنموا

 األقواؿ ونسبتها
إذا خرجت السرية أك الرجل بغّب إذف 

 اإلماـ فلها أربعة أٟباس الغنيمة
 را١بمهو 

إذا خرجت السرية أك الرجل بغّب إذف اإلماـ، فكل ما 
 ساقت نفل أيخذه اإلماـ

 أبو حامد )شافعي(أٞبد )ا٤بذىب(/ 

 (ةمنع لو)إف دل يكن  من خرج للقتاؿ بغّب إذف اإلماـ كغنم، أيخذ الغنيمة كٌلها
 أبو حنيفة

 ظاىر تعارض نص اآلية مع األمر الواقع )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

ٻ ٻ ٻ )  *ظاىر قولو تعاذل:

كدل يفٌرًؽ بْب  ،(ٻ پ پ پ پ
 من خرج إبذف اإلماـ كبغّب إذف اإلماـ.

أٌف ٝبيع السرااي  *ألٌف الفعل الواقع ُب عهد الرسوؿ 
ّبة،   إ٭با كانت ٚبرج عن إذنو  كما ىو معلـو ُب السًٌ

 ُب استحقاؽ الغنيمة. افكاف إذف اإلماـ شرطن 
 .أخذه الغنيمة كٌلها عقوبة ٥بم؛ لغزكىم ببل إذف اإلماـ 

  أثر عمر( ]ىق/ ش/ عب/ كىو موقوؼ[، : )الغنيمة ٤بن شهد الوقيعة
 و من قاتل.الوقيعة فبل شيء لو، كأيخذه كلَّ فدٌؿ بعمومو أٌف من )دل( يشهد 

  اكتسابه مباح -على سبيل التلصص-أك من ال منعة ٥بم ما أيخذه الواحد 
دخو٥بم ال ٱبفى على ف ٖببلؼ ما إذا كانوا أىل منعة كشوكة ،االحتطاب ٗبنزلة

 ٗبنزلة الغازين إبذنو، فييخٌمس ما غنموه. ، فهمكعليو أف ينصرىم اإلماـ عادةن 

 الراجح
رٞبو -د (، كىذا يوافق ظاىر اآلية؛ ألٌف ا١بيش كلو لو أتثّب ُب النصر كُب الٌظفر ابلعدٌك، فبل قوة للسرية ببل بقية ا١بيش، كقد ضٌعف ابن رشاالقوؿ األكؿ: )ٚبمس الغنيمة مطلقن 

 القوؿ الثاين -هللا

 ذترة اطتالؼ
من خرج إبذف اإلماـ كغنم فلو أربعة أٟباس 

حالو حاؿ الذم خرج مع جيش الغنيمة، 
 ا٤بسلمْب كغنم

من خرج بغّب إذف اإلماـ كغنم )ال( ٰبٌل لو من الغنيمة 
 شيء، كترجع لئلماـ، كتصرؼ مصارؼ الفيء

 من خرج ببل إذف اإلماـ كغنم، فبل ٚبٌمس الغنيمة، كأيخذىا الغازكف كلها

 مراجع اظتسألة
(، كا٤بغِب ُُٔ/ُٖ(، كاجملموع )َِٕ/ُِ(، كالبياف )ّّٕ/ٕ(، كاألـ )ُِٖ/ُِ(، كإعبلء السنن )َّّ/ّ(، كٙبفة الفقهاء )ّٕ/َُ)(، كا٤ببسوط للسرخسي ِٕٗ/ُبداية اجملتهد )

(ُّ/ُٕٔ) 
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 ىل للنساء سهم من الغنيمة إذا خرجن مع اصتيش؟ (25مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يش ا٤بسلم، ىل ٥بٌن سهم من الغنيمة أـ ييرضخ اتفقوا على أٌف الغنيمة للذكراف األحرار البالغْب، كاتفقوا على أٌف النساء مباح ٥بٌن الغزك، كاختلفوا إذا خرجت النساء للغزك مع ا١ب

 من الغنيمة دكف مقدار السهم. كا٣ببلؼ على قولْب اتيعطى ا٤برأة شيئن  ٥بنَّ؟، كالرضخ: أفٍ 

 األقواؿ ونسبتها
 ييرضخ للمرأة شيء من الغنيمة

 ا١بمهور
 للمرأة سهم من الغنيمة كالذكراف

 األكزاعي
 اختبلفهم ُب تشبيو ا٤برأة ابلرجل ُب كوهنا إذا غزت ٥با أتثّب ُب ا٢برب أـ ال سبب اطتالؼ

 األدلة

٤با سيئل عن خركج النساء للحرب قاؿ:  ƒابن عباس *أثر 
، فأٌما أٍف ييضرب ٥بٌن  )كٌن ٰبضرف ا٢برب مع رسوؿ هللا

]د/ ىق/ كلفظ مسلم: )كأما ، كقد كاف يرضخ ٥بٌن( فبلسهم 
 ٥بٌن([.سهم فبل يضرب 

* )ال( تيشبَّو ا٤برأة ابلرجل ُب ا٢برب، فتأثّبىا دكف الرجل؛ لذا 
 جيش كلو من النساء. ا)دل( يغزك يومن 

  ألٌف اإلسبلـ أسقط كجوب ا١بهاد عن ا٤برأة، فليس ٥با
 سهم كالرجاؿ.

ُب غزكة خيرب سادس ست نسوة، فبلغ  خرجت مع رسوؿ هللا ) قالت:ث حشرج عن جدتو يحد *
 ،؟، كإبذف من خرجًبَّ فقاؿ: مع من خرجًبَّ  ،، فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيو الغضبرسوؿ هللا 

السهاـ لجرحى، كنناكؿ لفقلنا: اي رسوؿ هللا خرجنا نغزؿ الشعر كنعْب بو ُب سبيل هللا، كمعنا دكاء 
( اككاف ذلك ٛبرن  ،أسهم لنا كما أسهم للرجاؿ حٌب إذا فتح هللا عليو خيرب ،كنسقي السويق. فقاؿ: قمن

 ]د/ ف/ كسنده ٦بهوؿ، كضعفو األلباين[.
 *تشبو ا٤برأة ابلرجل، فلها أتثّب مثلو ُب ا٢برب.

  عن سعيد بن ا٤بسيب عن ابن شهبل: )أٌف النيب  ،ضرب لسهلة بنت عاصم يـو حنْب بسهم
: أيعطيت سهلة مثل سهمي(   ]ص[.فقاؿ رجل من القـو

 ، فهو نٌص ُب ٧بٌل ا٣ببلؼƒابن عباس (؛ لصحة خرب يرضخ للمرأة كال ييسهم ٥با من الغنيمةالقوؿ األكؿ: ) الراجح

 ذترة اطتالؼ
غّب مقٌدر من الغنيمة للمرأة، كيكوف  اييعطي اإلماـ جزءن 

 ذلك دكف السهم
 من الغنيمة مثل ما أيخذ الذكر اأتخذ ا٤برأة سهمن 

 مراجع اظتسألة
سالك (، كعمدة الِّٔ/ُٗ(، كاجملموع )ُٖٗ/ّ(، كمنح ا١بليل )َُُ(، كالقوانْب الفقهية )ص ِٔٓ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ِْٕ(، كالسّب الصغّب )صِٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 ( ٔٓ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ّٗ/ُّ(، كا٤بغِب )َُْ(، ك٨بتصر ا٣برقي )ص ِّٓ)ص 
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 ىل للعبيد سهم من الغنيمة إذا خرجوا مع اصتيش؟ (26مسألة )
 اتفقوا على أٌف الغنيمة للذكراف األحرار البالغْب، كاختلفوا ُب العبيد ىل ٥بم شيء من الغنيمة؟ كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ييرضخ للعبد شيء من الغنيمة

 ا١بمهور
 أٍف أيٌب بغنيمة اٌل إ ا)ليس( للعبد حٌظ من الغنيمة مطلقن 

 األكزاعي
 سهم كاحد من الغنيمةللعبد 

 أبو ثور/ ا٢بسن البصرم/ عمر بن عبد العزيز
 ؟، أـ لؤلحرار دكف العبيدايتناكؿ األحرار كالعبيد معن  ،[ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  :ىل عمـو ا٣بطاب ُب قولو تعاذل سبب اطتالؼ

 األدلة

  شهدت اللحم قاؿ: )حديث عمّب موذل أيب
فأمر يب  ، رسوؿ هللا خيرب مع سادٌب، فكلموا ُبَّ 

فأمر  ٩بلوؾ، ه فأخرب أينٌ ، فإذا أان أجرٌ ادت سيفن فقلًٌ 
]د/ ت/ كصححو ( رثي ا٤بتاعرل بشيء من خي 

 األلباين[.
  ألٌف العبيد ال ٯبب عليهم القتاؿ، فبل يكوف

 ٥بم سهم من الغنيمة.

  ألٌف العبد ال ٲبلك، فملكو لسٌيده، فما أخذه من
الغنيمة عاد لسيده، كرٗبا دل ٰبضر سيده القتاؿ، فيغنم 

 السيد كىو دل يغزك.

كلو ُب ىذا ا٤باؿ حٌق، إال  اٌل )ليس أحد إ :* أثر عمر 
 ]طأ/ قاؿ ابن عبد الرٌب: كىو أصٌح[.( ما ملكت أٲبانكم

  ألٌف العبد مسلم مكٌلف، فلو ما للمسلمْب، كعليو ما
على ا٤بسلمْب، كحرمتو كحرمة ا٢بٌر، كالعناء ُب ا٢برب 

 كاحد.
  ركم عن األسود بن يزيد أنٌو قاؿ: )شهد فتح القادسية

 ]ذكره الطربم ُب اترٱبة[. (عبيد، فضرب ٥بم سهامهم

 الراجح
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )؛ كألٌف العبد ال ٲبلك، كلكن ييعطى من ابب اإلحساف إليو، فآية الغنيمة: (، لفعلو ييرضخ للعبد شيء من الغنيمةالقوؿ األكؿ: )

 دل تشملو، كاألثر ُب ذلك دل يصحٌ  ،(پ

غّب مقٌدر من الغنيمة للعبد  اييعطي اإلماـ جزءن  ذترة اطتالؼ
 ٗبقدار دكف السهم

من الغنيمة، ال سهم، كال ييرضخ  ا)ال( ييعطى العبد شيئن 
 لو

أك  من الغنيمة سواء كاف راجبلن  اكاحدن  االعبد سهمن  أيخذ
 افارسن 

 مراجع اظتسألة
(، كاللباب ُب الفقو الشافعي ُِّ/ّ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ِْٗ/ّ(، كالذخّبة )ِٖٔ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )ْٓ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ِّّ/ُ(، كمسائل اإلماـ أٞبد بركاية أيب داكد )ّٗ/ّا٤بطالب )(، كأسُب ُِٖ/ُِ(، كالبياف )ُِْ/ُ)
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 ىل للصيب  اظتراىق سهم من الغنيمة إذا خرج مع اصتيش؟ (27مسألة )
 اتفقوا أٌف الغنيمة للذكراف األحرار البالغْب، كاختلفوا ىل للصيٌب سهم من الغنيمة كالبالغْب؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ اطتالؼحترير ػتل 

 األقواؿ ونسبتها
 اييسهم للصيٌب كالبالغْب مطلقن 

 األكزاعي
 ييسهم للصيٌب كالبالغْب إف كاف يطيق القتاؿ

 مالك
 ييرضخ للصيٌب كال ييسهم لو

 ا١بمهور
 [ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) لعمـو قولو تعاذل:  ظاىر تعارض فعل الصحابة  سبب اطتالؼ

 األدلة

كلو  اٌل )ليس أحد إ :أثر عمر  *
ُب ىذا ا٤باؿ حٌق إال ما ملكت 

]طأ/ قاؿ ابن عبد الرٌب: كىو ( أٲبانكم
 أصٌح[.

  حديث: )أسهم رسوؿ هللا 
 ]ىق/ كىو منقطع[.للصبياف ٖبيرب( 

  ألٌف أخذ السهم من الغنيمة منوط ابلقتاؿ
كا٤بقاتلْب، فمن ٞبل السبلح كلديو القدرة على 

فهو ، فسهم لو كسائر ا٤بقاتلْب، القتاؿ كاف مقاتبلن 
 ذكر مقاتل.

: )إفَّ الغلماف ال سهم ٥بم، كانتشر ƒابن عباس ك  *ركم عن عمر 
 ]ش[.ذلك بْب الصحابة( 

  عن عقبة بن عامر قاؿ: اختلف الناس ُب فتح االسكندرية؛ حيث دل
( كاف قد أشعر، فاقسموا لو  انظركا، فإفٍ ، فقاؿ: ايقسم عمرك للصبياف شيئن 

 ركاه/ قاؿ األلباين: دل أقف عليو[. ]ذكر صاحب ا٤بغِب أفَّ ا١بوزجاين
  دل يثبت عن النيب  .أنٌو كاف ييقسم للٌصغار، بل كاف ال ٯبيزىم للقتاؿ 

 ُب القٍسم ٥بم الشتهر، ك٤با توٌقف الصحابة  ا، كلو كاف معلومن (، لعدـ ثبوت ذلك عن الصحابة ييرضخ للصيٌب كال ييسهم لوالقوؿ الثالث: ) الراجح 

 ذترة اطتالؼ
أيخذ الصيٌب سهم كاحد من 

 الغنيمة، مثلو مثل الذكور البالغْب
إذا كاف الصيب ييطيق القتاؿ كٰبمل السبلح فيأخذ 

 من الغنيمة كما أيخذ الذكور البالغْب
 غّب مقٌدر من الغنيمة للصيٌب ٗبقدار دكف السهم ايعطي اإلماـ جزءن 

 مراجع اظتسألة
(، كاألـٌ ْٕٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُٖٖ/ّ(، كالنوادر كالزايدات )َِٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ْٕٔ/ُ(، ك٦بمع األهنر )ََّ/ّ)كٙبفة الفقهاء  (،ِٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 (ٕٖ/ّ(، ككشاؼ القناع )ٓٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ُّٔ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ُْٕ/ْ)
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 األ جراء من الغنيمة؟ىل ي سهم للتج ار و  (28مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاختلفوا فيمن خرج مع ا٤بسلمْب ا٤بقاتلْب كلكن ليس للقتاؿ بل اكاف أك فارسن   اتفقوا على أٌف من خرج من ا٤بسلمْب للقتاؿ ُب سبيل هللا فلو سهم من الغنيمة، راجبلن 

 للتجارة أك اإلجارة )العمل عندىم( أبجرة للخدمة، كشهدكا القتاؿ كدل يقاتلوا، ىل ٥بم سهم من الغنيمة؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ييسهم للتٌجار كاألجراء الذين دل يقاتلوا

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )األصح(/ أٞبد )ركاية(
 أهنم شهدكا القتاؿ، كلو دل يقاتلواييسهم للتٌجار كاألجراء ما داـ 

 أٞبد )ا٤بشهور(/ الشافعي )قوؿ(
 ابلقياس الذم يوجب الفرؽ بْب التجار كاأليجراء كسائر الغا٭بْب، [ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) ٚبصيص عمـو قولو تعاذل: سبب اطتالؼ

 األدلة

، كالتجار كاأليجراء حكمهم خبلؼ سائر (پ ٻ ٻ ٻ ٻ)  *قولو تعاذل:
 اجملاىدين؛ ألهٌنم دل يقصدكا القتاؿ، بل قصدكا التجارة، فهم مستثنوف من عمـو اآلية.

فقاؿ رجل: أخرج معك على  ،ُب سرية قاؿ: )بعثِب رسوؿ هللا  *حديث عوؼ بن مالك 
 ا، ٍب قاؿ: كهللا ال أدرم أتغنموف أـ ال تغنموف، كلكن اجعل رل شيئن ُب ا٤بغنم ا٘بعل رل سهمن  أفٍ 

فقاؿ: ما أجد  ،عن ذلك ، فسألت النيب افغزكان فأصبنا مغنمن  .، فجعلت لو ثبلثة داننّبامعلومن 
]طب/ د/ كم/ ىق/ ك٫بوه عن يعلى بن ( لو ُب الدنيا كاآلخرة إال داننّبه ىذه الثبلثة الذم أخذ

 أمية/كحسنو الطرباين كصححو األلباين[.
 فبل. اٌل ألٌف الغنيمة للمقاتلْب، فمن قاتل استحٌقها كإ 

كىذا عاـ، ، (پ ٻ ٻ ٻ ٻ) *عمـو قولو تعاذل:
فيدخل ُب قسمة الغنيمة التجار  كالعمـو ٯبرم على ظاىره،

 كاأليجراء.
، فييعْب ا*ييشبو اب١بعائل، كىو أٍف ييعْب أىل الديواف بعضهم بعضن 

 القاعد منهم الغازم.
   )عب/ ش[.حديث: )ييسهم لؤلجّب[ 
  أثر عمرىق/ ش/ عب/ كىو ( : )الغنيمة ٤بن شهد الوقيعة[

 كىذا شهد الوقيعة كإٍف دل يقاتل.موقوؼ[، 

 الراجح
األجر، كأخرل من الغنيمة، فأصبحوا أكثر  القوؿ األكؿ: )ال يسهم للتٌجار كال األجراء الذين دل يقاتلوا(، فهذا القوؿ أقرب للدليل، كلو قلنا: أيخذكف، ألخذكا مرٌتْب؛ مرٌة من

 ٩بن قاتل احظِّ 

لو حضر التاجر القتاؿ، كمثلو األجّب ٣بدمة ا٤بقاتل كدل يقاتلوا  لو حضر التاجر القتاؿ، كمثلو األجّب ٣بدمة ا٤بقاتل كدل يقاتلوا فبل شيء ٥بم من الغنيمة ذترة اطتالؼ
 استحٌقوا األجرة، كاستحٌقوا سهم الغنيمة

 مراجع اظتسألة
(، ُٗٓ/ُٖ(، كاجملموع )ُِٗ/ِ(، كالشرح الكبّب للدردير )َِٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ّْْٔ/ٗلصنائع )(، كبدائع آْ/َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َّٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٕ/ٖ(، كتفسّب القرطيب )ِّٔ/ٕ(، كنيل األكطار )ُٔٔ-ُّٔ/ُّكا٤بغِب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 302 

 حكم اصتعائل (29مسألة )

 ػتل اطتالؼحترير 
عل للعامل على عملو، كا٤براد أٍف يقوؿ اإلماـ: من قتل فبلانن  فلو سىلىبو، أك: من فتح ابب كذا فلو كذا من ا٤باؿ، ك٫بو  ا١بعائل: مفردىا جيعل، كىو ما ٯبي

 اتل أك غّب مقاتل، كا٣ببلؼ على قولْبذلك. كقد اتفقوا على استحقاؽ الغنيمة للمقاتل، كاختلفوا ُب جواز ا١بعائل، سواء كانت ٤بسلم أك لكافر، ٤بق

 األقواؿ ونسبتها
٘بوز ا١بعائل )على تفصيل بينهم؛ فاشَبط بعضهم بذ٥با من السلطاف، أك تكوف للضركرة، أك أٍف ال 

 تكوف قبل الغزك
 األئمة األربعة

 )ال( ٘بوز ا١بعائل
 الثورم/ الليث

 مستقٌل )دل يذكره ابن رشد(ىل تشبو ا١بعائل ابإلجارة أـ ىي عقد  سبب اطتالؼ

 األدلة

  ألنٌو جيعل ُب مصلحة فجاز، كأجرة الدليل، كقد استأجر النيب  كأبو بكر  ُب ا٥بجرة من
 ]خ[. الطريقد٥ٌبم على 

  ألٌف النيب  حم/ د/ ىق/ من/ كصٌححو ا٢باكم كاأللباين[.جعل للسرية الثلث كالربع ٩با غنموا[ 

  ،ألٌف ُب ا١بعل نوع إجارة ٦بهولة، فكاف فيو غرر
 فلم ٯبز.

  ،ألٌف ا١بعائل قد تكوف للمسلم كقد تكوف للكافر
 من ضركب االستعانة ابلكافر ُب ا٢برب.  فأصبحت ضرابن 

 الراجح
حكى ابن القوؿ األكؿ: )٘بوز ا١بعائل(؛ ٤با فيو من مصلحة للمسلمْب، فهو مبذكؿ ٤بن قاـ بعمل زايدة على ما ىو مطلوب منو، كٱبالف اإلجارة، بل 

 اإلٝباع على جواز ا١بعالة ُب ا٢برب -رٞبو هللا-قدامة 

 ٤بن يقـو ٗبهمة ما ُب ا٢برب لشحذ ٮبم ا١بنود كغّبىم ٯبعل جعبلن  يستحب لئلماـ أفٍ  ذترة اطتالؼ
من جيًعل لو جعل من أجل مهمة ما ُب ا٢برب فقاـ 

 يصح (ال)و هبا فليس لو منو شيء ألنَّ 

 مراجع اظتسألة
(، كحاشية ِِٕ/ٗ(، كٙبفة احملتاج )ُٔ/ِالعدكم ) (، كحاشيةْٓٔ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ِٔٔ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )ِٖٓ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُّٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّْٓ/ٔ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ٖٓ/ُّ(، كا٤بغِب )َُِ/ٓا١بمل )
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 م فيها؟هنيشاركو إذا ضتق عسكر اإلسالـ مدد ُب دار اضترب قبل أف  يقسموا الغنيمة، أو ُيرزوىا بدار اإلسالـ، ىل  (34مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يقاتل استحق السهم من الغنيمة، ككذا اتفقوا على أٌف اجملاىد إذا ٢بق اب١بيش بعد انتهاء اتفقوا على أفَّ اجملاىد إذا حضر أرض ا٤بعركة كقاتل فلو سهم الغنيمة، ككذلك لو شهد ا٤بعركة كدل 

 كا٣ببلؼ على قولْب ا٤بعركة كخركجهم لدار اإلسبلـ أٍف ال شيء لو، كاختلفوا لو ٢بقهم بعد انتهاء ا٤بعركة كقبل عودهتم لدار اإلسبلـ، ىل يستحق الغنيمة؟،

 األقواؿ ونسبتها
 اجملاىد بعد انتهاء القتاؿ فليس لو سهم من الغنيمةإذا جاء 

 ا١بمهور
 إذا جاء اجملاىد بعد انتهاء القتاؿ كقبل رجوع ا١بيش إذل دار اإلسبلـ فلو سهم من الغنيمة

 أبو حنيفة
 فهو ىل ييلحق أتثّب الغازم ُب ا٢بفظ بتأثّبه ُب اآلخذ؟ سبباف للخبلؼ: األثر كالقياس؛ فأما األثر فإنٌو كرد ُب ىذه ا٤بسألة أثرين متعارضْب، كأما القياس سبب اطتالؼ

 األدلة

أابف بن سعيد  رسوؿ هللا  بعث) قاؿ: *حديث أيب ىريرة 
، فقدـ أابف بن سعيد بل ٪بدبن العاص على سرية من ا٤بدينة قً ا

 :النيب ، فقاؿٖبيرب بعد أف فتحها كأصحابو على رسوؿ هللا 
/ كصححو ا]د/ ىق/ خ تعليقن ( كدل يقسم ٥بم ف.اجلس اي أاب

 األلباين[.
*)ال( ييلحق أتثّب الغازم اب٢بفظ بتأثّب األخذ، فا٢بفظ أضعف، 

 .افلم ٯبب لو ما كجب للغازم الذم أخذ الغنيمة من عدٌكه قهرن 

، ككانت مريضة، فقاؿ لو  و كانت ٙبتو بنت رسوؿ هللاإ٭با تغٌيب عثماف عن بدر، فإنَّ قاؿ: ) ƒابن عمر *حديث 
بسهم كدل ٰبضر القتاؿ؛ ألفَّ اشتغالو   فضرب لو رسوؿ هللا ]خ[، ( كسهمو الك أجر رجل ٩بن شهد بدرن  : إفَّ النيب 

 كاف بسبب اإلماـ.
  أثر عمر كىذا دل يشهد الوقيعة.]ىق/ ش/ عب[،  (قاؿ: )الغنيمة ٤بن شهد الوقيعة 
ا١بيش إذل ببلد ا٤بسلمْب لو أتثّب ُب حفظ الغنيمة، فيشبو يلحق أتثّب الغازم اب٢بفظ بتأثّب اآلخذ، فالذم جاء قبل أٍف يصل  *

 ابلتأثّب ُب األخذ. التأثّب ُب ا٢بفظ
  ألٌف ٛباـ ملك الغنيمة بتماـ االستيبلء، كال يكوف ذلك إال ابإلحراز إذل دار اإلسبلـ أك قسمتها، فمن جاء قبل ذلك

 فقد أدركها قبل ملكها فاستحقها.
  أثر عمر فمن أاتؾ قبل أٍف تيفِب القتلى فأشركو ُب الغنيمة: )أنَّو كتب إذل ، ]ىق/ كىو ( سعد: قد أمددتك بقـو

 منقطع كفيو ٦بالد كىو ضعيف[.

 الراجح
أنَّو من ابب ا٤بواساة لو، كأنَّو أعطاه من  لعثماف  ، كٰبمل فعلو ƒابن عمر ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كيشهد لو أثر  نصٌ  القوؿ األكؿ: )ليس لو سهم(، كدليلهم عن أيب ىريرة 

 ا٣بيمس الذم ىو هلل تعاذل كلرسولو 

 ذترة اطتالؼ
سقط إذا كصل اجملاىد إذل جبهة القتاؿ بعد انتهاء القتاؿ 

 حٌقو من الغنيمة
 إذا كصل اجملاىد إذل جبهة القتاؿ بعد انتهاء القتاؿ كقبل رجوع ا١بيش استحٌق سهمو من الغنيمة

 مراجع اظتسألة
(، كا٤بهذب ُٗٓ/ُْكم الكبّب )كا٢با (،ُٕٗ/ّ(، كالنوادر كالزايدات )ُِٖ/ُِ(، كإعبلء السنن )ْٖٕ/ٓ، كالعناية )(ِٕٕ/ ِالنتف ُب الفتاكل للسغدم )(، ك ِّٕ/ُبداية اجملتهد )

 ( ُِ(، كا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد )ص ُٓٔ/ْ(، كاإلنصاؼ )ُِّ/ِ(، كإعانة الطالبْب )ِْٓ/ْ(، كالوسيط )ِٗٗ/ّ)
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 كيفية توزيع الغنيمة لو خرجت سري ة من العسكر وغنمت (34مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

قو فتغنم، كالسرية: ىي ( الكبلـ عن كيفية قسمة الغنيمة فيما لو خرجت ٦بموعة بغّب إذف اإلماـ، كالكبلـ ىنا ُب السريٌة الٍب تنفصل عن جيش ا٤بسلمْب، أك تسبِْسبق ُب مسألة )
ٌف الغنيمة ٥با ىا أربعمائة فرد، ك٠بيت سرية؛ ألهٌنا تسرم )تسّب( ابلليل. كال إشكاؿ أنَّو إذا أقاـ األمّب بدار اإلسبلـ كبعث سرية منفردة كغنمت أالقطعة من ا١بيش، قد يصل عدد

 على ثبلثة أقواؿإبذف اإلماـ فغنمت، فكيف تيقسم الغنيمة؟، ا٣ببلؼ  -ٌما-كحدىا، كا٣ببلؼ: لو خرجت السرية مع ا١بيش، لكن انفردت عنو ٗبهمة 

األقواؿ 
 ونسبتها

 يشارؾ ا١بيش أىل السَّرية فيما انفردت بو السَّرية من غنيمة
 ا١بمهور

 يؤخذ من غنيمة السَّرية ا٣بيميس، كالباقي للسَّرية 
 ا٢بسن البصرم

اإلماـ اب٣بيار، إٍف شاء ٟبَّس ما غنمت 
 السَّرية، كإٍف شاء نفَّلو كلو

 النخعي
 ييشبَّو أتثّب العسكر )ا١بيش( ُب غنيمة السَّرية، بتأثّب من حضر القتاؿ، كىم أىل السرية؟ىل  سبب اطتالؼ

 األدلة

: عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا *حديث 
، يسعى بذمتهم أدانىم، كٯبّب عليهم أقصاىمك ا٤بسلموف تتكافأ دماؤىم، )

يهم على هم، كمتسرًٌ في عً ضٍ م على مي ىي دُّ شً كىم يد على من سواىم يرد مي 
]طيا/ د/ جو/ ىق/ ( قتل مؤمن بكافر، كال ذك عهد ُب عهدهال يي  ،قاعدىم

 كحسنو األلباين[.
 ُب أخذ الغنيمة، كتأثّب من حضر القتاؿ، فهم شيء كاحد. األٌف للجيش أتثّبن *
  فعل النيب ،لىٌما بعث سرية من ا١بيش ًقبل أكطاس، فغنمت السَّرية( :

 ]خ[.أشرؾ بينها كبْب ا١بيش( 

*)ال( يشبَّو أتثّب من أخذ الغنيمة )السَّرية( بتأثّب من حضر 
 من الٌرًدئ. االقتاؿ )ا١بيش(، فا٤بباشر أعظم أتثّبن 

 :ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  عمـو قولو تعاذل

 كالذم غنم ىم السَّرية. ،( پ
  أثر عمر ش/ طب/ ( قاؿ: )الغنيمة ٤بن شهد الوقيعة[

كالذم شهد الوقيعة ىم السَّرية دكف  عد/ كىو موقوؼ[،
  ا١بيش.

  عمـو أثر عمر  قاؿ: )الغنيمة ٤بن شهد
 (.الوقيعة

 :ٻ ٻ ٻ ٻ ) عمـو قولو تعاذل

 .[ُْ]األنفاؿ: (پ پ پ پ

 تتكافأ دماؤىم(، كألٌف السرية تتقٌول بوجود ا١بيش، كتضعف بدكنو(؛ لصحة داللة حديث: )ا٤بسلموف ييشارؾ ا١بيش أىل السَّرية فيما انفردت بو السَّرية من الغنيمةالقوؿ األكؿ: ) الراجح

 ذترة اطتالؼ
لو غنمت سرية، ييؤخذ من الغنيمة ا٣بيمس كييقسم الباقي على السَّرية كعلى 

 ا١بيش مشاركةن ابلسوية
لو غنمت سرية، يؤخذ من الغنيمة ا٣بيمس كيرٌد الباقي على 

 السرية كحدىا دكف ا١بيش

إما أٍف يؤخذ منها ا٣بيمس كيرٌد  لو غنمت سرية،
على السرية لوحدىا، أك أتخذه السرية  الباقي

 ٝبيعها انفلة ببل ٚبميس

 مراجع اظتسألة
(، ُُّ/ُّ(، كا٤بغِب )ُٕٕ/ِ)(، كاحملرر ِِّ/ُِ(، كالبياف )ّْٔ/ُٗ(، كاجملموع )ِٗٗ/ّ(، كا٤بهذب )َٖٓ/ْ(، كالتاج كاإلكليل )ُٕٓ/ّ(، كالنوادر كالزايدات )ِّٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٕٔ(، كموسوعة فقو ا٢بسن البصرم )صّٖ/ّككشاؼ القناع )
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 مقدار ما جيب للفارس من الغنيمة (32مسألة )
 الغنيمة للرجل الذم ال فرس لو، سهم كاحد، كاختلفوا ُب مقدار سهم الفارس، كا٣ببلؼ على قولْباتفقوا على ا٤بقدار الواجب من  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 للفارس ثبلثة أسهم

 ا١بمهور
 للفارس سهماف

 أبو حنيفة
 ظاىر اختبلؼ اآلاثر، كمعارضة القياس لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلة

 ؛كفرسو ثبلثة أسهمأسهم لرجل  : )أٌف النيب ƒ*حديث ابن عمر 
 ـ[. ]خ/لراكبو(  كسهم ف للفرس،سهما
  حديث أيب رىم  ،قاؿ: )كنت أان كأخي فارسٍْب يـو خيرب

]ىق[، نا( ل ا، كسهمْبنستة أسهم؛ أربعة لفرسي النيب  فأعطاان
 ا٢بديثاف نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ.

  ألٌف الفرس الذم ُب ا٢برب أعظم، ككلفتو أكثر، فينبغي أٍف يكوف
 سهمو أكثر.

، فقسمت  قاؿ: )شهدان ا٢بديبية مع رسوؿ هللا *حديث ٦بمع عن ابن يعقوب عن عٌمو 
، فأعطى الفارس سهمْب، كأعطى اٜبانية عشر سهمن  خيرب على أىل ا٢بديبية، فقسمها رسوؿ هللا 

]د/ ش/ حم/ طب/ كم/ ىق/ كصححو ا٢باكم كالذىيب، كضعف إسناده الشافعي، كُب سند ( االراجل سهمن 
 ا٢بديث كبلـ طويل ذكره الغمارم[.

 اإلنساف، فالفرس حيواف، فكيف ييعطى أكثر من اآلدمي.*حٌب ال يكوف سهم الفرس أكثر من سهم 
  عن ابن عمرƒ أٌف النيب( :  اجعل للفارس سهمْب، كالراجل سهمن ) ش/ قط/ سنده صحيح[

 على شرط الشيخْب[.

 الراجح
كىذا القياس ليس بشيء؛ ألف سهم الفرس إ٭با استحقو اإلنساف  عن القياس الذم أخذ بو أصحاب القوؿ الثاين: " -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )للفارس ثبلثة أسهم(، قاؿ ابن رشد 

 "لعلو كاجب، مع أف حديث ابن عمر أثبت الذم ىو الفارس ابلفرس، كغّب بعيد أف يكوف أتثّب الفارس ابلفرس ُب ا٢برب ثبلثة أضعاؼ أتثّب الراجل، بل

  من أعطى للفارس سهمْب فقد كافق سنة النيب  من أعطى للفارس ثبلثة أسهم فقد كافق سنة النيب ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
 (،ُٖٓ/ُ، كا٤بدكنة الكربل )(ُٖٓٙبفة ا٤بلوؾ )ص ك  ،(ُُِ)ص  السّب الصغّب(، ك ُٗٔ/ُِ، كإعبلء السنن )(ُٖٕ/ ِاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط للشيباين )(، ك ّّٕ/ُبداية اجملتهد )

 ( ّٔ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ِٕٗ/ُ(، كالركض ا٤بربع )ِّّ/ّكا٤ببدع ) (،ُِّ/ِ(، كإعانة الطالبْب )ٖٗ/ِ(، كاألـٌ )ْٕٓ/ُكالكاُب البن عبد الرب )
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 جيوز للمجاىد أخذه من الغنيمة قبل القسمة ما (33مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كا٤بخيط، كإايكم : )أدكا ا٣بيط ، قاؿ النيب اتفقوا على ٙبرًن الغلوؿ، كالغلوؿ ىو: أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها؛ كدليل ٙبرٲبو حديث عبادة بن الصامت 

، كاختلفوا ىل ٯبوز للغزاة األكل من طعاـ الغنيمة ُب ما عند: بز/ طب/ كرجاؿ سند كثقات[ ]حم/ ك٫بوه عن العرابض بن سارية( كالغلوؿ؛ فإنَّو عار على أىلو يـو القيامة
 داموا ُب أرض العدك، كمثلو العلف للدكاب؟، كا٣ببلؼ على قولْب 

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز للمجاىد األكل من طعاـ الغنيمة

 ا١بمهور
 )ال( ٯبوز للمجاىد األكل من طعاـ الغنيمة

 الزىرمابن شهاب 
 اآلاثر الٍب جاءت ُب ٙبرًن الغلوؿ لآلاثر الواردة ُب إابحة أكل الطعاـظاىر معارضة  سبب اطتالؼ

 األدلة

، فالتفٌت فإذا رسوؿ اقاؿ: )أصبت جراب شحم يـو خيرب، فقلت: ال أعطي منو شيئن  *حديث ابن مغفل 
 ـ[. ]خ/يبتسم(  هللا 

 ]خ[.( قاؿ: )كنا نصيب ُب مغازينا العسل كالعنب فنأكلو كال نرفعو ƒ*حديث ابن عمر 
مقدار ما يكفيو  يـو خيرب، ككاف الرجل ٯبيء فيأخذ منو اقاؿ: )أصبنا طعامن  *حديث ابن أيب أكَب 

 ىذه األحاديث ك٫بوىا ٨بصصة ألحاديث الغلوؿ.]ذ/ من/ كم/ ىق/ كصححو ا٢باكم[، فننطلق( 
 .ألٌف الطعاـ كالعلف يقٌل ُب دار ا٢برب، فأبيح ليقول اجملاىد على القتاؿ 

: )أدكا ، قاؿ النيب * حديث عبادة بن الصامت 
كا٤بخيط، كإايكم كالغلوؿ؛ فإنو عار على أىلو يـو ا٣بيط 
(، ترجح أحاديث ٙبرًن الغلوؿ على األحاديث القيامة

 ا٤ببيحة ألكل الطعاـ.

 (، كأحاديث القوؿ نٌص ظاىر ُب ا٤بسألةالغنيمةٯبوز للمجاىد األكل من طعاـ القوؿ األكؿ: ) الراجح

 ذترة اطتالؼ
من اإلماـ، جاز لو أكل اجملاىد من ماؿ الغنيمة لضركرة أك لغّب ضركرة، ٗبقدار ما ٰبتاجو، إبذف أك بغّب إذف 

  ذلك كدل يعٌد غاالن 
لو أكل اجملاىد من ماؿ الغنيمة بغّب ضركرة كبدكف إذف اإلماـ 

 للغنيمة عيٌد غاالن 

 مراجع اظتسألة
(، كأسُب ّّٖ/ُ(، كجواىر العقود )َُْ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ٗٔ/ِ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ُِٔ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )ْْٖ/ٓ(، كالعناية )ّْٕ/ُبداية اجملتهد )

 ( ّٕ/ّ(، ككشاؼ القناع )ُّٔ/ْ(، كالكاُب البن قدامة )ُٖٔ/ُّ(، كا٤بغِب )ُٕٗ/ْا٤بطالب )
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 عقوبة الغاؿ (34مسألة )
 الدنيويٌة، كا٣ببلؼ على قولْب اتفقوا على ٙبرًن الغلوؿ، كىو من كبائر الذنوب، كموعد صاحبو ابلعقوبة، كاختلفوا ُب عقوبة الغاؿ حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 الغاؿ ٰبرؽ رحلو كمتاعو كلو

 أٞبد
 الغاؿ يعٌزر

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي
 اختبلفهم ُب تصحيح حديث: )من غٌل فاحرقوا متاعو( سبب اطتالؼ

 األدلة

]حم/ ( فأحرقوا متاعو كاضربوه ،إذا كجدًب الرجل قد غلَّ : )عن النيب  *حديث عمر 
د/ ت/ كم/ ىق/ قاؿ الَبمذم نقبل عن البخارم: فيو رجل منكر ا٢بديث، كقد أطاؿ الغمارم 

 الكبلـ فيو[.
  عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده: )أٌف رسوؿ هللا  كأاب بكر كعمر أحرقوا متاع

 ]ىق/ ش[.( الغاؿ

  ألٌف النيب  :دل ٰبرؽ، كقاؿ للرجل الذم أخذ من الغنيمة
كدل ]د[،  )كن أنت ٘بيء بو يـو القيامة، فلن أقبلو منك(

 ٰبرؽ متاعو.
  ألٌف إحراؽ ا٤بتاع فيو إضاعة للماؿ، كقد هنى النيب  عن

 إضاعة ا٤باؿ.
 ب السرقةالقوؿ الثاين: )الغاؿ يعٌزر(، لضعف ا٢بديث الذم نٌص على التحريق؛ ك٤با فيو من إضاعة ا٤باؿ، كلعدـ كجود عقوبة ٙبريق ُب الشريعة بسب الراجح

 ذترة اطتالؼ
كرحلو إال ا٤بصحف كما فيو ركح، كال ٙبرؽ ثيابو الٍب من غٌل من الغنيمة حيٌرؽ متاعو 

ؽ، ككذا ال ٰبرؽ متاع رؽ رحلو دل ٰبرَّ ٰبي  مات قبل أفٍ  يلبسها، كال سبلحو كال نفقتو، كإفٍ 
 الصيب كالعبد

 من غٌل من الغنيمة غٌزره اإلماـ ٗبا يرل من عقوبة تردعة 

 مراجع اظتسألة
، كإرشاد (ّْٕ/ُ) البن عبد الربالكاُب ، ك (َِّ/ّالنوادر كالزايدات )(، ك ِّٖ/ُ، كا٤بعتصر من ا٤بختصر )(ِٕٕ/ ِاكل للسغدم )النتف ُب الفت(، ك ّٕٓ/ُبداية اجملتهد )
ية ُب (، كا٥بداُٗٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ُٖٕ/ِاحملرر )، ك (ُّّٗ/ٖمسائل اإلماـ أٞبد كإسحاؽ بن راىويو )، ك (ِّٓ/ُُهناية ا٤بطلب )(، ك ِٓٔ/ْ(، كاألـ )ُٓالسالك )ص

 (ُٕ/ٔٚبريج أحاديث البداية )
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 من أي شيء من الغنيمة يكوف الن فل؟ (35مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
( أٌف ُّسألة رقم )ا٤ب، كقد سبق ُب امعيٌػنن  اقبل إحراز الغنائم للتحريض على القتاؿ؛ ٕبيث يزيد اإلماـ على نصيب السرية، أك اجملاىد الفرد مقدارن الٌنفل: زايدة تضاؼ إذل سهم الغازم. كقد اتفق العلماء على جواز النَّفل 

 يرل جواز تنفيل كامل الغنيمة للسرية الٍب خرجت كغنمت لوحدىا، كا٣ببلؼ ىنا من أين ييؤخذ النفل؟، كقد اختلفوا فيو على ثبلثة أقواؿ -رٞبو هللا-النخعي 
األقواؿ 
 ونسبتها

 النَّفل يكوف من ا٣بمس الواجب لبيت ماؿ ا٤بسلمْب
 أبو حنيفة/ مالك

 النَّفل يكوف من ٟبس ا٣بمس، كىو حٌظ اإلماـ فقط
 الشافعي

 النَّفل يكوف من ٝبلة رأس الغنيمة بعد أخذ ا٣بمس
 أٞبد/ أبو عبيد

 (ٻ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ)كقولو تعاذل  ،[ُ]األنفاؿ: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) ىل بْب اآليتْب الواردتْب ُب الغنائم تعارض، أـ ٮبا على التخيّب، كٮبا قولو تعاذل: سبب اطتالؼ

 / كاختبلؼ اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة[ُْ]األنفاؿ:

 األدلة

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )*قولو تعاذل: 

ٱ ٻ ) ىذه اآلية انسخة لقولو تعاذل:، ( پ

فبل نفل بعد إحراز ، (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
 الغنيمة إال من ا٣بمس.

بعث سرية  : )أٌف رسوؿ هللا ƒ *حديث ابن عمر
، فكاف كثّبة  فيها عبد هللا بن عمر ًقبل ٪بد، فغنموا إببلن 

 ]متفق[.( ابعّبن  ا، كنفلوا بعّبن اسهامو اثِب عشر بعّبن 

*ىي أدلة القوؿ األكؿ، كقد خصوا ا٣بمس ٕبظ 
اإلماـ حٌب ال ييزاحم اليتامى كا٤بساكْب كأبناء السبيل 

 ُب نصيبهم.

، أم: حكمها كملكيتها  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)*قولو تعاذل: 
ٻ ٻ ٻ ) ، كال تعارض بْب ىذه اآلية كقولو تعاذل:هلل تعاذل كللرسوؿ 

 ألهنا على التخيّب.؛ ( ٻ پ پ پ پ
ل الربع من السرااي بعد ا٣بمس كاف ينفٌ   النيب  )أفٌ  :حديث حبيب بن مسلمة  *

]حم/ د/ ىق/ من/ كصححو ا٢باكم لهم الثلث بعد ا٣بمس ُب الرجعة( ، كينفًٌ ُب البداءة
من الغزكة، كىذا يدٌؿ على أٌف  قبل بدء الغزكة، كبعد الفراغ فكاف ينٌفل ، كاأللباين[

 الٌنفل قبل إحراز الغنيمة ابتداءن. النفل من رأس الغنيمة بعد ا٣بمس، فقد مٌلكهم

 الراجح
( انسخة ُْالنفل من ا٣بمس، كليس من نصيب اجملاىدين، كعمـو ا١بيش الذم ملكهم إاٌيه رٌب العا٤بْب، كابلتارل تكوف آية األنفاؿ ) ا(، كعمومن )النفل يكوف من ا٣بمس الواجب لبيت ماؿ ا٤بسلمْبالقوؿ األكؿ: 

 لآلية األكذل من السورة، كىذا مذىب ٝبهور العلماء كما قاؿ القرطيب

 ذترة اطتالؼ
بعد إحراز الغنيمة ييعطى ا١بيش أربعة أٟباسها، كا٣بمس 

رج منو النَّفل أكالن  الثاين ، ٍب تيقسم إذل ثبلثة أقساـ عند ٱبي
 أيب حنيفة، كعند مالك يتصرؼ فيو اإلماـ

بعد إحراز الغنيمة ييعطى ا١بيش أربعة أٟباسها، كا٣بمس 
ـ   -حسب ما ذكر ُب اآلية-الثاين ييقسم ٟبسة أقسا

 فقط النفل كٱبرج من ٟبس هللا كرسولو 

رج  ا٣بمس كيوزع على ا٤بذكورين ُب اآلية، كابقي الغنيمة األربعة بعد إحراز الغنيمة ٱبي
رج منها النفل ٍب يوزع على ا١بيش  أٟباس، ٱبي

(، كٙبفة احملتاج ُٖٗ/ُِ(، كالبياف )َُٓ/ْكاألـ ) (،ُِِ/ّ(، كالنوادر كالزايدات )ُٕٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ِِٕ/ُِ(، كإعبلء السنن )َُٖ/ٕ(، كالبناية )ِٔٔ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )ّٕٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 ( ْ/ٖ(، كا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ّٓ/ُّ، كا٤بغِب )(ِٕٓمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو عبد هللا )ص(، ك ُْْ/ٕ)
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 اضتد  األعلى للن فل (36مسألة )
 األقصى كاألعلى للنفل، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ اتفق العلماء على جواز النىفل، كال إشكاؿ أنَّو )ال( حٌد ألقٌل الٌنفل، فيجوز لئلماـ أٍف ينفًٌل ابلشيء اليسّب، كاختلفوا ُب ا٢بدٌ  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز النَّفل أبكثر من الثلث

 حنيفة )لو نفَّل بعد اإلحراز(/ أٞبدأبو 
 ٯبوز أٍف ينفًٌل السريٌة ٝبيع ما غنمت

 أبو حنيفة )لو نفَّل قبل اإلحراز(/ النخعي
 ال حٌد ألكثر النَّفل، كىو موكوؿ الجتهاد اإلماـ

 مالك/ الشافعي
 ٨بصص آلية األنفاؿ )أشار إليو ابن رشد(االختبلؼ ُب مفهـو حديث حبيب بن مسلمة ُب نفل السرااي دكف ا١بيش، كىل ىو  سبب اطتالؼ

 األدلة

ل الربع نفًٌ كاف يي    النيبٌ  )أفٌ  :* حديث حبيب بن مسلمة 
، كينفلهم الثلث بعد ا٣بمس من السرااي بعد ا٣بمس ُب البداءة

فلم  ىق/ من/ كصححو ا٢باكم كاأللباين[، ]حم/ د/ُب الرجعة( 
أكثر من الثلث، فبل يتجاكز ٥بذا ا٤بقدار، كىذا  ينفًٌل النيٌب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) ا٢بديث ٨بٌصص آلية األنفاؿ:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ،( پ پ پ پ

 .(پ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) * قولو تعاذل:

ىذه اآلية ٧بكمة غّب منسوخة، كىي عاٌمة  ،(پپ
 غّب ٨بصَّصة.

  أثر عمر ش/ ( قاؿ: )الغنيمة ٤بن شهد الوقعة[
كالسرية ىي الٍب شهدت  طب/ عد/ كىو موقوؼ[،

 الوقعة، ك٥با دكف ا٣بمس، فجاز أٍف ٙبوز ٝبيع الغنيمة.

  ألٌف النيٌب نٌفل مٌرة الربع، كمرة الثلث، كمرة 
نصف السدس، فدٌؿ على أٌف األمر كلو موكوؿ إذل 

 اإلماـ، كليس ما كرد من مقدار التنفيل للتحديد.

 الراجح
ٻ ٻ )فهذه اآلية منسوخة ابآلية:  ،[ُ]األنفاؿ: (ٱ ٻ ٻ ٻ)القوؿ األكؿ: )ال يينفًٌل أبكثر من الثلث(، فهذا ما كرد ُب السنة، كاالقتصار عليو أكذل، أٌما قولو تعاذل: 

 كما ذىب لذلك ٝبهور العلماء  ،[ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ پ پ پ پ

 يينفًٌل اإلماـ كامل الغنيمة للسرية دكف ٚبميس يينفًٌل اإلماـ للسرية ثلث الغنيمة فأقل بعد أخذ ا٣بمس منها  ذترة اطتالؼ
يينفًٌل اإلماـ ما شاء، لكن عند مالك تيؤخذ من ٟبس 

 الغنيمة، كعند الشافعي تيؤخذ من ٟبس ا٣بمس

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ُٕٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ُّّ/ْ(، كاالختيار )ِٖٗ/ُِ(، كإعبلء السنن )ُُٓ/ٕ، كبدائع الصنائع )(ِٕٕ/ِالسنة كالكتاب )اللباب ُب ا١بمع بْب (، ك ّٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َُّ/ّ(، كا٤ببدع )ٓٓ/ُّ(، كا٤بغِب )َُْ/ٖ(، كا٢باكم الكبّب )ُُٓ/ْ(، كاألـ )َٖ/ّكالتحصيل )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ىل جيوز الوعد ابلت نفيل قبل اضترب؟ (37مسألة )

 ابلنَّفل قبل ا٢برب؟، كا٣ببلؼ على قولْب اتفق العلماء على جواز الٌنفل من اإلماـ، كأنَّو ٯبوز إذا بدأت ا٢برب، كاختلفوا ىل ٯبوز لئلماـ أٍف يعد سريٌةن أك جنداين  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 يكره التٌنفيل قبل ا٢برب

 )مالك(
 ٯبوز الوعد ابلتٌنفيل قبل ا٢برب

 )ا١بمهور(
 معارضة مفهـو القصد من الغزك لظاىر األثر سبب اطتالؼ

 األدلة

ىي العليا، فإذا كعد  تعاذل قصد بو كجو هللا تعاذل؛ كلتكوف كلمة هللاا يي ألٌف الغزك إ٭بٌ * 
 .تعاذل يسفك الغزاة دماءىم ُب حٌق غّب هللا يف أفٍ اإلماـ ابلنفل قبل ا٢برب، خً 

  حديث ابن عباسƒ قاؿ النيب هللا ،قاؿ: )٤با كاف يـو بدر   قاؿ: من قتل
 .]د/ طرب/ كم/ ىق[فلو كذا ككذا(  افلو كذا ككذا، كمن أسر أسّبن  قتيبلن 

ل الربع من السرااي بعد كاف ينفٌ   النيب  )أفَّ  :* حديث حبيب بن مسلمة 
]حم/ د/ ىق/ من/ لهم الثلث بعد ا٣بمس ُب الرجعة( ، كينفًٌ ا٣بمس ُب البداءة

أم: قبل  ،فل ُب البداءةو كاف يعد ابلنٌ أنَّ  ثبت عنو كصححو ا٢باكم كاأللباين[، 
 كال اجتهاد مع النٌص. .بدء الغزك

 نفيل قبل ا٢برب التنشيط على ا٢برب.* ألٌف ا٤بقصود من الوعد ابلتَّ 

 الراجح
، كدل يصرفو ذلك عن كجو هللا انٌص ُب ٧بٌل ا٣ببلؼ، كمعلـو أٌف اجملاىد موعود ابلغنيمة أيضن  (، كحديث حبيب بن مسلمة ابلتَّنفيل قبل ا٢بربٯبوز الوعد القوؿ الثاين: )

 هللا؛ فإٌف العربة ُب ذلك ابلنية اٌل تعاذل، كالقتاؿ لرفع كلمة ال إلو إ

 ركج للحربا٣بفل قبل ابلنٌ  اعد سريٌة أك فردن ي أفٍ حرج على اإلماـ  (ال) ا٣بركج للحربفل قبل األكذل عدـ الوعد من اإلماـ ابلنٌ  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم ُُٓ/ْ(، كاألـ )َُّ/ّ، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )(ْٕٕ/ُ) البن عبد الربالكاُب (، ك ِٖٓ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُِّ/ْ(، كاالختيار )ّٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َُّ/ّ(، كا٤ببدع )ِِٔ/ٗ(، كا٤بغِب )َُْ/ٖالكبّب )
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 ىل تنفيل اإلماـ شرط ُب استحقاؽ الس ل ب؟ (38مسػػألػػة )
 

 حترير ػتل
 اطتالؼ

ُب  لو من ثياب ك٫بوىا، كما كاف معو من سبلح يستعْب بو ُب القتاؿ، كأما ما معو من ماؿ كمتاع ال يستعْب بو ُب ا٢برب فليس داخبلن  اب: ما كاف القتيل البسن لى السَّ 
لب تنفيل شَبط ألخذ السٌ ىل يي  كاختلفوا ـ[، ]خ/بو( لى فلو سى  ا: )من قتل كافرن ، لقولو -ُب ا١بملة -القاتل ُب ا٢برب يستحق سلب ا٤بقتوؿ  كال خبلؼ أفٌ  .بلى السَّ 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،اإلماـ بعد ا٢برب؟

 األقواؿ ونسبتها
 لو اإلماـ للقاتل أك يشَبطو القاتلينفًٌ  ب ا٤بقتوؿ إال أفٍ لى )ال( ييستحق سى 

 أبو حنيفة/ مالك/ الثورم
 لولو اإلماـ أك دل ينفًٌ سواء نفَّ ستحق للقاتل ب مي لى السَّ 

 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور/ إسحاؽ/ ٝباعة من السلف

 سبب اطتالؼ
على جهة  ىل ىذا منو  ]خ/ ـ[، لو عليو بينة فلو سلبو( كركاية: )من قتل قتيبلن  ،(بوفلو سلى  : )من قتل قتيبلن  يـو حنْب من حديث أيب قتادة االختبلؼ ُب قولو 

 فل أك على جهة االستحقاؽ للقاتل؟النَّ 

 األدلػػة

٤با نص هللا تعاذل ُب  ،[ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  :قولو تعاذل* 
و ٤با نص على الثلث األربعة أٟباس كاجبة للغا٭بْب، كما أنٌ  علم أفٌ  تعاذل، ا٣بمس هلل أفٌ اآلية على 

 الثلثْب لؤلب. لؤلـ ُب ا٤بواريث علم أفٌ 
يـو حنْب، كقد  فل، كما قضى بو (، ىذا من جهة النٌ بوفلو سلى  : )من قتل قتيبلن * قولو 

 . (ٻ ٻ ٻ) فل ال االستحقاؽ ٤بعارضة آية الغنيمة:على النَّ ل ٞبي 

(، ىذا من ابب بياف استحقاؽ بولى فلو سى  : )من قتل قتيبلن * قولو 
 .الب مطلقن القاتل للسَّ 

  َّلب مأخوذ من الغنيمة بغّب تقدير اإلماـ كاجتهاده، فلم السَّ  ألف
 كالسهم من الغنيمة.  ،إذنويفتقر إذل 

 الراجػػح
(، بوفلو سلى  : )من قتل قتيبلن ز اجملاىدين، قاؿ أبو عمر ابن عبد الرب: قولو ىذا ٩با ٰبفًٌ  ، كألفٌ أذف بو اإلماـ أك دل أيذف(، لظاىر قولو  ،لب مستحقالقوؿ الثاين: )السَّ 

 نْبل إال ُب حي دل ينفًٌ  النيب  كىذا فيو رد على اإلماـ مالك حْب قاؿ: إفَّ  ،نْب كُب بدرُب حي  ىذا ٧بفوظ عن النيب 

 أفٍ  للقاتليصح  (ال)ك ،لب إذل الغنيمة كيوزعو على اجملاىدين ابلسويةيضم السَّ  ٯبوز لئلماـ أفٍ  ذترة اطتالؼ
 يستحوذ عليو دكف إذف اإلماـ

ب ا٤بقتوؿ بغّب إذف اإلماـ، فهو الشافعي: أيخذ القاتل سلى عند 
 ب إبذف اإلماـلى أيخذ السَّ  مستحق لو ابلقتل، كعند أٞبد: األكذل أفٍ 

 مراجع اظتسألػػة
(، ك٨بتصر ا٤بزين ُٓالسالك )ص: (، كإرشاد َِٗ(، كالتفريع للجبلب )ص: ُّّ/ ْ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ْٕ/ َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّْٓ/ َُ(، كالشرح الكبّب )َٕ/ُّ(، كا٤بغِب )ّّٗ/ ٖ(، كا٢باكم الكبّب )ّٕٕ/ٖ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ب؟ل  ما شرط استحقاؽ الس   (39مسػػألػػة )

ػتل  حترير
 اطتالؼ

أك  ايكوف ا٤بقتوؿ من ا٤بقاتلة الذين ٯبوز قتا٥بم، فمن قتل صبين  ب أفٍ لى من شرط استحقاؽ السَّ  لب، كال خبلؼ أفٌ القاتل ُب ا٢برب يستحق السٌ  خبلؼ ُب ا١بملة أفَّ  (ال)
، ؟ب شركط أخرللى كاختلفوا ىل الستحقاؽ السَّ حْب معمة القتاؿ فليس لو سلب،  كقاؿ األكزاعي: من قتل ُببو، سلى  ٩بن ال يقاتل دل يستحقٌ  اأك ضعيفن  افانين  اأك شيخن  امرأةن 

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 ب للقاتل بكل حاؿ دكف شرطلى ستحق السَّ يي 

 ا١بمهور
 غّب مدبر ب للقاتل إال إذا قتلو مقببلن لى ستحق السَّ )ال( يي 

 / أٞبدالشافعي
معمعة  قبللب للقاتل إذا كاف القتل ستحق السَّ يي 

 ا٢برب أك بعدىا
 قـو

 ( )دل يذكره ابن رشد(بوفلو سلى  االختبلؼ ُب مفهـو حديث: )من قتل قتيبلن  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  عمـو قولو ( فلو سلبو : )من قتل قتيبلن
 كىذا عاـ بدكف شرط. ـ[، ]خ/

  َّيغرر ا٤بشرؾ بقتلو ب أفٍ لى األصل ُب حصوؿ السَّ  ألف، 
 (.اللقتاؿ كليس منهزمن  ربز)أم ي
  َّا٤بنهـز بعد ا٢برب قد كفى ا٤بسلمْب شر نفسو، كدل  ألف

 بو، كاألسّب.سلى  يغرر قاتلو بقتلو فلم يستحقٌ 

  ٌب يكوف للمبارزة أك ا٢برب، فالنيب لى السٌ  ألف 
كفى ا٤بسلمْب ٤بن   ب إال للمبارزة، أكلى عط السَّ دل يي 
 ه.شرٌ 

 مالستحقاؽ السلب فغّب مسلَّ  اب بكل حاؿ(، لعمـو ا٢بديث، أما التخصيص أك التقييد ابألحواؿ ا٤بذكورة ُب األحاديث ككوهنا شرطن لى السَّ  ستحقٌ القوؿ األكؿ: )يي  الراجػػح

 اطتالؼذترة 
أراد الفرار من ا٤بعركة فقتلو  امن الحق مشركن 

 كأخذ سلبو كاف لو
أراد الفرار من ا٤بعركة فقتلو كأخذ سلبو  امن الحق مشركن 

 سلبو فليس لو
احتداـ ا٢برب فقتلو فليس لو  حْبا من لقي مشركن 

 ، ٖببلؼ من قتل قبل ا٢برب أك بعدهسلبو

(، ّْٔ/ ٕ(، كاألـ للشافعي )ٗٗ(، كالقوانْب الفقهية )ص: َِٗ(، كالتفريع للجبلب )ص: ُُٖ/ ٕ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ْٕ/ َُكا٤ببسوط للسرخسي ) (،ّٖٕ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُِٖ/ ّ(، كشرح الزركشى على ٨بتصر ا٣برقى )ٓٔ/ُّكا٤بغِب )(، ّٓٔ/ُكشرح منتهى اإلرادات )(، ِْٗ/ ٖك٨بتصر ا٤بزين )
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 ب؟ل  س الس  م  ىل ي   (44مسػػألػػة )

كاختلفوا ىل ٱبٌمس [، ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  :مس قبل توزيعها على الغا٭بْب، لقولو تعاذلخرج منها ا٣بي الغنيمة ٚبٌمس، فيي  اتفقوا على أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ؟،لبالسَّ 

 األقواؿ ونسبتها
 ٱبٌمسو ب جاز أفٍ لى إذا استكثر اإلماـ السَّ 

 إسحاؽ
 اب مطلقن لى )ال( ٱبٌمس السَّ 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 اب مطلقن لى ٱبٌمس السَّ 

 األكزاعي/ مكحوؿ
 )دل يذكره ابن رشد(  ٤بطلق حديث عوؼ بن مالك ظاىر معارضة فعل عمر  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

الرباء بن مالك ٞبل على  قاؿ: )إفٌ  * عن أنس بن مالك 
بو ، فبلغ سلى رجو فقتلوطعنو طعنة على قربوس سى فمرزابف يـو الدارة 

فقاؿ أليب طلحة:  ،، فبلغ ذلك عمر بن ا٣بطاب اثبلثْب ألفن 
، كال اكثّبن ب الرباء قد بلغ ماال ن سلى  ، كإفٌ بلى س السٌ ا ال ٬بمٌ  كنٌ )إانٌ 

]ش/ ، قاؿ: فكاف أكؿ سلب ٟبس ُب اإلسبلـ أراين إال ٌٟبستو(
 .فالتفريق بْب الكثّب كالقليل سنة عمر ىق[، 

 أفَّ ) كقالو ابن الوليد: حديث عوؼ بن مالك األشجعي * 
س ]ـ/ كُب ركاية: )كدل ٱبمًٌ  (لب للقاتلقضى ابلسٌ  رسوؿ هللا 

لب السٌ  ا٢بديث إما بظاىره أك بنصو أفٌ  دؿَّ حم/ د[،  ب(لى السٌ 
 س.ال ٱبمٌ 

 :(، كُب ركاية زايدةبلى س السٌ : )كنا ال ٬بمًٌ * قوؿ عمر 
 األمر من فعلو  على أفَّ  (، دؿَّ )على عهد رسوؿ هللا 

 ب.لى عدـ ٚبميس السَّ 

 :ٻ ) عمـو قولو تعاذل

ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ب لى كالسٌ [، ُْ]األنفاؿ: (پ
 غنم.من ٝبلة الشيء الذم يي 

ب ٤با استكثره فهذا لى بتخميس السَّ  من خبلفتو، كأما فعل عمر  اأبو بكر كعمر صدرن  ؛كا٣بلفاء من بعده (، لفعل النيب اب مطلقن لى القوؿ الثاين: )ال ٱبٌمس السَّ  الراجػػح
 ٨بصص لعمـو اآلية  ، كحديث ابن عوؼ كليس إٝباع من الصحابة اجتهاد خاص منو 

كجب  ب قليبلن لى لو كاف السٌ  ٱبٌمسو لئلماـ أفٍ  دل ٯبزٍ  أك قليبلن  الب كثّبن لو كاف السٌ  سو كا٢باؿ ُب الغنيمةأخذ اإلماـ ٟبي  الب كثّبن إذا كاف السٌ  ذترة اطتالؼ
 ٚبميسو كا٢باؿ ُب الغنيمة

(، ِِٓ/ ّكالنوادر كالزايدات )، (ِٓٗ/ُِ(، كإعبلء السنن )ِٔٔ/ ِ(، كا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )ُّّ/ ْ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ّٖٕ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 ( ّٔٔ(، كالعدة شرح العمدة )ص: ٗٔ/ُّ(، كا٤بغِب )ّّٓ/ ٓ(، كركضة الطالبْب )َُٓ/ْ(، كاألـ للشافعي )ٗٗكالقوانْب الفقهية )ص: 
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 جد من أمواؿ اظتسلمُت عند الكفارحكم ما و   (44مسػػألػػة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
، ؟دت منهم بطريق الغلبة، ما حكمها، كلكن اسَبي جد من أمواؿ الكفار عند الكفار بعد الغلبة عليهم يكوف ٚبميسو للمسلمْب، كاختلفوا ُب األمواؿ الٍب عند الكفار كىي للمسلمْب أكالن ما كي  اتفقوا على أفَّ 

 كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها

ما اسَبده ا٤بسلموف من أيدم الكفار من أمواؿ ا٤بسلمْب تعود ألرابهبا 
 من ا٤بسلمْب 

 الشافعي/ أبو ثور

ما اسَبد ا٤بسلموف من أيدم الكفار من 
 قسم ىو غنيمة للجيشأمواؿ ا٤بسلمْب يي 

الزىرم/ عمرك بن دينار/ علي بن أيب 
  طالب

جد من ماؿ ا٤بسلم قبل القسم ما كي 
يعود لصاحبو، كبعد القسم صاحبو 

 أكذل بو بثمنو
الثورم/ عمر بن  أٞبد/ مالك/

  ا٣بطاب

إذا حاز الكفار ا٤باؿ كبلغ دارىم ٍب أخذه 
ا٤بسلموف فهو لصاحبو قبل القسم، كأيخذه 
بثمنو بعد القسم، كما حازه الكفار لكن دل 

 يبلغوا بو دارىم فهو لصاحبو
 حنيفةأبو 

 ظاىر تعارض اآلاثر كالقياس/ كىل ٲبلك الكفار على ا٤بسلمْب أموا٥بم إذا غلبوىم عليها أـ ليس ٲبلكوهنا؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

قاؿ: )أغار ا٤بشركوف على سرح ا٤بدينة  * حديث عمراف بن ا٢بصْب 
كامرأة من ا٤بسلمْب، فلما كانت ذات  انقة رسوؿ هللا  كأخذكا العضباء

ليلة قامت ا٤برأة كقد انموا فركبت العضباء ٍب توجهت إذل ا٤بدينة، كنذرت 
بئس ما : قاؿ  ،نذرىابلئن ٪باىا هللا لتنحرىا، فلما كصلت كأخربت 

]ـ[، فلم  جزيتيها، ال نذر فيما ال ٲبلك ابن آدـ، كال نذر ُب معصية(
 الكافر ال ٲبلك ماؿ ا٤بسلم الٍب غلبو عليها. أفٌ  الناقة، فدؿٌ  كها ٲبلًٌ 
ذىبت فرسو فأخذىا العدك، فظهر عليهم ) :قاؿ ƒابن عمر حديث * 

، كأبق عبد لو فلحق ابلرـك فظهر  زمن رسوؿ هللا ا٤بسلموف فردت عليو
 ]خ[. (عليهم ا٤بسلموف فرده عليو خالد بن الوليد بعد النيب 

فكذا ال  ،الكفار ال ٲبلكوف رقاب ا٤بسلمْب األمواؿ ابلرقاب، فكما أفٌ تشبيو * 
 ٲبلكوف أموا٥بم، كما ال ٲبلك الباغي ال رقاب كال أمواؿ العادؿ )ا٤ببغى عليو(.

قاؿ: )قلت: اي  حديث أسامة بن زيد * 
 ؟-شاء هللا إفٍ - ارسوؿ هللا، أين تنزؿ غدن 

قاؿ: كىل ترؾ لنا عقيل  -كذلك زمن الفتح
و  ككاف عقيل كرث أاب طالب ألنَّ  .من منزؿ؟

الكافر ٲبلك ماؿ  ـ[، فدؿ أفَّ  كافر( ]خ/
 ا٤بسلم، فإذا اسَبده ا٤بسلموف غلبة فهو غنيمة.

الكافرين غّب ضامنْب  م أٝبعوا أفٌ * ألهنٌ 
يكوف الكفار  ألمواؿ ا٤بسلمْب، فلـز منو أفٍ 

 مالكْب لو، فلو كانوا غّب مالكْب لضمنوا.
  ٌالكفار ملكوه ابستيبلئهم فصار  ألف

 غنيمة كسائر أموا٥بم.

 رجبلن  أفَّ ) :حديث ابن عباس * 
لو كاف ا٤بشركوف قد أصابوه،  اكجد بعّبن 

قسم فهو يي  أصبتو قبل أفٍ  : إفٍ فقاؿ 
أصبتو بعد القسم أخذتو  لك، كإفٍ 

]قط/ ىق/ كا٢بديث ضعفو  ابلقيمة(
[، كغّبىمابن رشد كالدارقطِب كالبيهقي 
جد قبل فدؿ على التفريق بْب ما كي 

 جد بعد القسمة.القسمة كما كي 
: )من كجد مالو بعينو قضاء عمر * 

 أثر[. ]ص/ قسم(مادل يي  ،بو فهو أحقٌ 

: قاؿ * حديث عمراف بن ا٢بصْب 
دؿ  ،)أغار ا٤بشركوف على سرح ا٤بدينة...(

رد الكفار إذا دل يبلغوا دارىم يي  ا٢بديث أفٌ 
 .امطلقن  ماؿ ا٤بسلم لصاحبو

  ٌما دل يصل ا٤باؿ لدار الكفر دل ٰبوزكه  ألف
 فّبجع ا٤باؿ للمسلم. ،حيازة كاملة

ؽ بْب ا٢بكم قبل القسم فقاؿ: )من فرَّ  ،القوؿ الثالث كالرابع -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )ما اسَبد ا٤بسلموف من أمواؿ ا٤بسلمْب تعود ألرابهبا(، كىذا القوؿ أحظ ابلدليل كأكضح داللة، كقد ضٌعف ابن رشد  الراجػػح
 فليس لو حظ من النظر( ،كبْب ما أخذه ا٤بشركوف بغلبة أك بغّب غلبة ،كبعده

 ذترة اطتالؼ
مالو بعينو ُب الغنيمة فبل حق لو  من كجد امن كجد مالو بعينو ُب الغنيمة كجب على اإلماـ رده عليو مطلقن 

 فيو كىو من الغنيمة
ُب الغنيمة من كجد مالو بعينو 

فاسَبده قبل قسمتها فهو لو كإال 
 شاء دفع ٜبنو كأخذه إفٍ 

تصل إذل  من كجد مالو ُب الغنيمة قبل أفٍ 
كأما إف كصل إذل  اداير الكفار فهو لو مطلقن 

داير الكفار فهو لو إذا دل تقسم الغنيمة كأما 
 دفع ٜبنو إذا قسمت فهو لو إفٍ 

(، كالشرح ُُٕ/ ُّ(، كا٤بغِب )ُُٕ/ُِ(، كاجملموع )َّٖ/ ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين )ُّٗ/ ُ(، كعقد ا١بواىر الثمينة ُب مذىب عادل ا٤بدينة )ُْ/ ّ(، كا٤بدكنة الكربل )ٕ/ ٔ(، كفتح القدير )َُٗ/ ٕ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ّٕٗ/ُ)بداية اجملتهد  مراجع اظتسألػػة
 (ْٖ/ٔ) أحاديث البدايةُب ٚبريج  (، ا٥بدايةْٕٔ/ َُالكبّب على مًب ا٤بقنع )
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 حكم العبد واألمة اظتغنومة من الكفار إذا تبُت  أهنا ألحد اظتسلمُت (42مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل
ر كا٤بكاتب كأـ الولد، ٍب غنمو ، كال خبلؼ ُب ىذا، كاختلفوا لو استوذل الكفار على األمة كالعبد كا٤بدبَّ ايِّ أك ذمٌ  ادل ٲبلكوه سواء كاف مسلمن  على حرٌو  إذا استوذل الكفار

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ا٤بسلموف منهم فما حكمو؟

 األقواؿ ونسبتها
 لسيدىا دكف غّبٮبا األمة كأـ الولد دُّ رى تػي 

 ة/ مالك/ الشافعيأبو حنيف
 األمة كالعبد كأـ الولد ك٫بوىا لسيدىا ردُّ )ال( تي 

 أٞبد
 ابن رشد(إليو )أشار  كىل يلحق بو ما يقـو اب٤باؿ؟ /ىل ٲبلك الكفار على ا٤بسلمْب أموا٥بم إذا غلبوا عليها أـ ليس ٲبلكوهنا؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة
  ٌـٌ ار )ال( ٲبلكوف ما حصلوا عليو من ا٤بكاتب الكف و ال الولد، ألنٌ  كأ

 .ٯبوز نقل ا٤بلك فيها كا٢برٌ 
  ٌأـ الولد ال ٯبوز لغّب سيدىا استحبل٥با. ألف 

  ٌـ الكفار ٲبلكوف كل ما حصلوا عليو ابلقهر ٩با يقٌوـ اب٤باؿ، كاألمة كالعبد ك٫بوٮبا ٩با يقوٌ  ألف
 الولد كالعبد القن. اب٤باؿ فيملكها الكفار، كال فرؽ بْب األمة كأـٌ 

 الراجػػح
-الكفار ال ٲبلكوف أمواؿ ا٤بسلمْب ابلغلبة عليها ابلقهر، كقد ضعف ابن رشد  من أفٌ  ،على الراجح ُب ا٤بسألة السابقة بناءن  ،األمة كأـ الولد لسيدىا( ردُّ تي ) :ؿالقوؿ األكٌ 

الكفار ٲبلكوف على ا٤بسلمْب سائر األمواؿ، كقاؿ: )ال فرؽ  من يرل أفٌ  ا(، خصوصن ر من سائر األمواؿ ال معُب لوقاؿ: )استثناء أـ الولد كا٤بدبَّ ف القوؿ الثاين، -رٞبو هللا
 ذلك ٠باع(يثبت ُب  بْب سائر األمواؿ إال أفٍ 

 ذترة اطتالؼ
ترجع األمة كأـ الولد لسيدىا قبل كبعد القسم، كٯبوز لئلماـ  ٯبب أفٍ 

دل يكن لسيدىا  رب سيدىا على فدائها، كإفٍ يفدم أـ الولد أك ٯبي  أفٍ 
 مٌب أيسر اماؿ أعطيت لو كاتبعو الذم أخرجت ُب نصيبو بقيمتها دينن 

دل يكن لسيدٮبا أخذٮبا  ،مٌب خرجت األمة كأـ الولد ابلقسم ألحد ا٤بسلمْب أك اشَباىا إنساف
 إال ابلثمن

 مراجع اظتسألػػة
(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل ّٓ/ِ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ُٓٗ/ٕكالبناية شرح ا٥بداية )(، ّّٗ/ِ(، كا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ِْٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٖ/َُ(، كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )ُِِ/ُّ(، كا٤بغِب )َّٖ/ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين )َُّ/ْ(، كاألـ للشافعي )ّٕٓ/ّ)
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 أسلم الكافر وُب يده ماؿ للمسلم ىل جيوز ظتن بيده اظتاؿ أخذه؟لو  (43مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

أهنا ترد على صاحبها بغّب شيء،  -قبل قسمتها-الكفار إذا أخذكا أمواؿ ا٤بسلمْب ٍب قهرىم ا٤بسلموف فأخذكىا منهم كعلم صاحبها  أكثر العلماء على أفٌ 
كافر ضماف عليو، كاختلفوا لو أسلم ال (ال)و نٌ فإالكافر ا٢بريب إذا أسلم أك دخل على ا٤بسلمْب أبماف بعد أف استوذل على ماؿ مسلم فأتلفو  كال خبلؼ أفٌ 

 هل، ىل ٯبوز لو أخذ ا٤باؿ، كا٣ببلؼ على قولْبلم ا٤بسلم أك جي لوحده كُب يده ماؿ للمسلم سواء عي 

 األقواؿ ونسبتها
 لو أسلم الكافر كبيده ماؿ للمسلم يصح لو أخذه

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد
 لو أسلم الكافر كبيده ماؿ للمسلم دل يصح لو أخذه

 الشافعي
 ابن رشد(إليو ىل ٲبلك الكفار على ا٤بسلمْب أموا٥بم إذا غلبوا عليها أـ ليس ٲبلكوهنا؟ )أشار  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  قولو)كحسنو  ىق/ ]ص/ : )من أسلم على شيء فهو لو
 األلباين[.

  َّالكفار ٲبلكوف ما حصلوا عليو من ا٤بسلمْب ابلقهر كالغلبة. ألف 

  ابن عمر حديثƒ ذىبت فرسو فأخذىا العدك، فظهر عليهم ا٤بسلموف ) :قاؿ
الكافر ال ٲبلك ما حصل عليو من  أفَّ  فدؿَّ  ]خ[،  زمن رسوؿ هللا ت عليوفردَّ 

 ا٤بسلمْب ابلقهر كالغلبة.
  حديث ا٤بغّبة بن شعبة  أنو صحب قوما ُب ا١باىلية فقتلهم كأخذ أموا٥بم ٍب جاء

 .]خ[( منو ُب شيء ا٤باؿ فلستى ، كأما قبلي أما اإلسبلـ فأى : )فأسلم، فقاؿ لو النيب 

 الراجػػح
  ،لو أسلم الكافر كبيده ماؿ للمسلم يصح لو أخذه(، فهو أصبح من ا٤بسلمْب كلو ما للمسلمْب كعليو ما على ا٤بسلمْب، فصح أخذه للماؿالقوؿ األكؿ: )

 غدرنا، كأما حديث ا٤بغّبة فإنو ُب حق أخذه اٖببلؼ ما أخذ منو قهرن  ،كما صحح نكاحو ككاليتو

 ذترة اطتالؼ
لو أسلم الكافر كبيده ماؿ مسلم صح للكافر أخذه ببل عوض، إال 

 أـ الولد كاألمة فَبد عند أيب حنيفة كمالك
لو أسلم الكافر كبيده ماؿ مسلم فّبده للمسلم أك يرد ٜبنو، كإذا كاف ا٤باؿ أـ كلد أك 

 أمة ردىا على صاحبها

(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ٔٔٓ/ ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )ُِٔ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )ّٕٖ/ ِ(، كا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ِْٕ/ُ)بداية اجملتهد  مراجع اظتسألػػة
 (ُِِ/ُّ(، كا٤بغِب )ُُٓ/ ْ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ِٖٕ/ُْ(، كا٢باكم الكبّب )َِٕ/ْ(، كاألـ للشافعي )ُِٕ/ّ)
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 وأخذ ماؿ )مسلم( منهم فلمن يكوف اظتاؿ؟ سةً ل  إذا دخل مسلم إىل الكفار احملاربُت خ   (44مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

ما أخذه الكفار من أمواؿ ا٤بسلمْب ٍب قهرىم ا٤بسلموف فأخذكىا منهم  أفٌ  إذل ما أخذه ا٤بسلموف ُب ا٢برب من ماؿ الكافرين فهو غنيمة للمسلمْب، كذىب عامة أىل العلم فقوا أفٌ اتٌ 
اء قلنا: يشاركو فيها ا١بيش أك ال يشاركو، كسواء خرج إبذف اإلماـ أك ت إليو قبل قسمها بغّب شيء، كلو دخل مسلم لوحده إذل الكفار كأخذ ما٥بم فهو للمسلمْب، سو دَّ كعلم صاحبها ري 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ك٤بن يكوف؟ و،ا٤باؿ ٤بسلم فما حكم فتبْب أفَّ  كأخذ منهم ماالن  لسةن بغّب إذنو، لكن لو خرج مسلم إذل الكفار خً 

 أكذل بو و ٤بسلم فمن أخذه أنٌ من الكفار كتبٌْب  من أخذ ماالن  األقواؿ ونسبتها
 أبو حنيفة

 و ٤بسلم فهو لصاحب ا٤باؿ أنٌ من الكفار كتبٌْب  من أخذ ماالن 
 مالك/ الشافعي )مقتضى مذىبو(/ أٞبد

 ابن رشد( إليو أشار) ىل ٲبلك الكفار على ا٤بسلمْب أموا٥بم إذا غلبوىم عليها أـ ليس ٲبلكوهنا؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  ٌالكفار ٲبلكوف ما حصلوا عليو من ا٤بسلمْب ابلقهر كالغلبة. ألف 
  ٌسم.لواحد بعينو فأشبو ما لو قي  اا٤باؿ أصبح ملكن  ألف 

  حديث عمراف بن ا٢بصْب انقة رسوؿ هللا  قاؿ: )أغار ا٤بشركوف على سرح ا٤بدينة كأخذكا العضباء 
- بت العضباء ٍب توجهت إذل ا٤بدينةفرك -كقد انموا-لما كانت ذات ليلة قامت ا٤برأة كامرأة من ا٤بسلمْب، ف

قاؿ: بئس ما جزيتيها، ال نذر فيما ال  ، فلما كصلت كأخربت بذلك النيب -حرىاكنذرت لئن ٪باىا هللا بنى 
ك٠باه نذر  ،ا نذرت بذٕبهاالناقة على الرغم أهنٌ  كها النيب كدل ٲبلًٌ  ]ـ[، ٲبلك ابن آدـ، كال نذر ُب معصية(

 .االناقة من الكفار قهرن  تأخذ قد كىي ،معصية
  ٌو.تالغنيمة قبل قسمو دل ٰبصل ُب يده بعوض، فكاف صاحبو أحق بو، كما لو أدركو ُب ألن 

 ٲبلكوف ما حصلوا عليو من ماؿ ٤بسلم ابلغلبة (ال)الكفار  ، كألفٌ ، لظاىر داللة حديث عمراف بن ا٢بصْب (من الكفار كىو ٤بسلم فهو لصاحب ا٤باؿ القوؿ الثاين: )من أخذ ماالن  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
كاف ىو ُب األصل   من استوذل على شيء من الكفار كاف ملكو كإفٍ 
 ٤بسلم كلصاحبو اسَبداده بثمنو

 من استوذل على شيء من الكفار كاف ملكو إال إذا كاف ىو ُب األصل ٤بسلم فّبده عليو ببل مقابل

(، كحاشية العدكم على كفاية الطالب الرابين ّْٖ/ ُالتنوخي على مًب الرسالة )(، كشرح ابن انجي ُُٕ(، كبداية ا٤ببتدم )ص: ّّٗ/ ِ(، كا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ّْٕ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ٕٗ/ ّ(، ككشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ُُٗ/ُّ(، كا٤بغِب )َُٗ/ ُِ(، كالبياف )ِّٗ/ ْ(، كاألـ للشافعي )ُْ/ ِ)
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 ؟ماإلسالـ وترؾ ولده وزوجتو ومالو ُب دار اضترب فما حكمه إذا أسلم اضتريب وىاجر إىل دار (45مسػػألػػة )
ا٢بريب أسلم كىاجر إذل دار اإلسبلـ كترؾ ُب دار الكفر  دخل دار اإلسبلـ كمعو أكالده كمالو كزكجتو كأسلم، كاختلفوا لو أفَّ  إفٍ  ككذاا٢بريب إذا أسلم ُب دار ا٢برب حقن دمو كمالو كأكالده الصغار،  اتفقوا أفَّ  حترير ػتل اطتالؼ

 ا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿك  ،كأخذ مالو غنيمة لو غلب عليهم ا٤بسلموف؟ ،كىل ٯبوز سبيهم )كا٣ببلؼ ُب األكالد الصغار كليس الكبار( ،كلده الصغّب كزكجتو كمالو فما حكمهم؟

 األقواؿ ونسبتها

 إذا أسلم ا٢بريب كىاجر إذل دار اإلسبلـ فكل ما ترؾ لو حرمة اإلسبلـ 
 الشافعي/ أٞبد

إذا أسلم ا٢بريب كىاجر إذل دار اإلسبلـ فكل ما 
 ترؾ )ليس( لو حرمة اإلسبلـ 

 أبو حنيفة

إذا أسلم ا٢بريب كىاجر إذل دار اإلسبلـ فما ترؾ 
ككلد لو حرمة اإلسبلـ، كما ترؾ من ماؿ من زكجة 

 )فليس( لو حرمة اإلسبلـ
 مالك

 [متفق]أقاتل الناس حٌب يقولوا: ال إلو إال هللا، فإذا قالوىا عصموا مِب دماءىم كأموا٥بم إال ٕبقها(  : )أمرت أفٍ اختبلفهم ُب مفهـو قولو  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ا٤ببيح للماؿ  دماءىم كأموا٥بم(، األصل أفٌ : )فإذا قالوىا عصموا مِب * قولو 
 كقد أسلم. ،العاصم ىو اإلسبلـ ىو الكفر، كأفٌ 

  ٌكما لو كانوا معو ُب الدار.  ،يتبعوه ُب اإلسبلـ أكالده أكالد مسلم، فوجب أفٍ  ألف 
  ٌكما لو كاف ُب دار اإلسبلـ.  ،فبل ٯبوز اغتنامو ،مالو ماؿ مسلم ألف 

  َّكزكجتو إبسبلمو، كدل يعصم و دل يثبت إسبلـ كلده ألن
يب الطفل كأبواه ُب مالو الختبلؼ الدارين، كلذا لو سي 

 دار الكفر دل يتبعهما، كيتبع سابيو ُب اإلسبلـ.
  َّفجاز اغتنامها. ،داره بقعة ُب دار ا٢برب ألف 

  َّأكالد ا٤بسلم يتبعونو ُب اإلسبلـ. ألف 
  َُّب دار ا٢برب فهي تبع لذلك. كدارهمالو  ألف 

فقاؿ: )كالتفريق بْب ا٤باؿ كالزكجة كالولد ىذا جار على غّب  ،القوؿ الثالث -رٞبو هللا- ف ابن رشدالقوؿ األكؿ: )إذا أسلم ا٢بريب كىاجر لدار اإلسبلـ فما ترؾ لو حرمة اإلسبلـ(، كقد ضعٌ  الراجػػح
 فعليو الدليل( ،ىا ىنا مبيح غّب الكفر من ٛبلك عدك أك غّبه اصم ىو اإلسبلـ، فمن زعم أفٌ ا٤ببيح للماؿ ىو الكفر، كالع قياس(، كرد على القوؿ الثاين فقاؿ: )األصل أفٌ 

 ذترة اطتالؼ

بعض السيب كالغنيمة ىم أبناء  لو غزا ا٤بسلموف دار كفر فسبوا كغنموا كاتضح أفَّ 
 كماؿ رجل أسلم كالتحق بدار اإلسبلـ كجب ردىا عليو

 كغنموا كاتضح أفَّ لو غزا ا٤بسلموف دار كفر فسبوا 
بعض السيب كالغنيمة ىم أبناء كماؿ رجل أسلم كالتحق 

 يلـز ردىا عليو (دل)بدار اإلسبلـ 

 لو غزا ا٤بسلموف دار كفر فسبوا كغنموا كاتضح أفَّ 
بعض السيب كالغنيمة ىم أبناء كماؿ رجل أسلم 

كالتحق بدار اإلسبلـ كجب رد السيب إليو كدل يلـز 
 رد ا٤باؿ إليو

(، ككفاية األخيار ِِٓ/ َُ(، كركضة الطالبْب )َُِ(، كالقوانْب الفقهية )ص: ُّٗ/ ُ(، كعقد ا١بواىر الثمينة )ُُِ/ ٓ(، كالبحر الرائق )ُٕٗ(، كشرح السّب الكبّب )ص: ّْٕ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُّ/ ِ(، كاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )ُُٓ/ُّ(، كا٤بغِب )َِٓ)ص 
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 نوةحكم ما افتتح اظتسلموف من األرض ع   (46مسػػألػػة )
ٟبسها لبيت ماؿ ا٤بسلمْب، كاألربعة أٟباس الباقية للمجاىدين، كاختلفوا ُب قسمة األرض ٩با افتتح ا٤بسلموف، كا٣ببلؼ على  أفَّ  ،من ا٤بشركْب ُب ا٢برب من متاع كلباس كدكاب ك٫بوىا اؤخذ قسرن الغنيمة الٍب تي  اتفق ا٤بسلموف أفٌ  حترير ػتل اطتالؼ

 ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 يرل اإلماـ ا٤بصلحة فيو قسم األرض على الغا٭بْب إال أفٍ )ال( تي 

 مالك
 الغنائمقسم بقية قسم األرض على الغا٭بْب كما ته تي 

 الشافعي
األرض على ا٤بسلمْب أك يضرب على  ة بْب قسماإلماـ ٨بٌّب 

 أىلها الكفار ا٣براج
 أبو حنيفة/ أٞبد )ا٤بشهور(

 [َُ]ا٢بشر: (ٻ ٻ ٻٱ ) :تعاذل قولو مع، [ٕ]ا٢بشر: (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) :، كآية سورة ا٢بشر[ُْ]األنفاؿ: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :ظن من تعارض بْب آية سورة األنفاؿما يي  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ڈ ڈ ژ ژ ) قولو تعاذل:، ك (ٻ ٻ ٻ ٻ پ) * قولو تعاذل:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

، آية األنفاؿ كا٢بشر متوارداتف على معُب كاحد ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
٨بصصة آلية األنفاؿ الٍب ىي ٧بمولة على ا٣بيار، فليس من )الفيء(، كآية ا٢بشر 

 قسمة الغنيمة قسمة األرض.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) * قولو تعاذل: 

، ىذه اآلية أشركت ٝبيع الناس ابلفيء، ( پ ڀ ڀ ڀ
ت فقد قاؿ عن اآلية: )ما أرل إال كقد عمٌ  ا٢باضرين كاآلتْب، كىذا فهم عمر 

 منها أرض العراؽ كمصر.ك ]طا[، كدل يقسم األرض الٍب فتحت أايمو عنوة،  ا٣بلق(

ىذه ُب ،  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ) * آية األنفاؿ:
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) الغنيمة، كآية ا٢بشر:

 ،آية األنفاؿ على ظاىرىا حملىذه ُب الفيء، فتي ، (ک
 نم من متاع كأرض.س كل ما غي فيخمَّ 

حْب ظهر  رسوؿ هللا  أفٌ ) : * حديث بشّب بن يسار
، فجعل نصف اعلى خيرب قسمها على ستة كثبلثْب سهمن 

، كجعل النصف اآلخر ٤بن ينزؿ بو من ذلك كلو للمسلمْب
  بغ/ كقاؿ عمر  د/ ]حم/ (الوفود كاألمور كنوائب الناس

سم إال قسمتها كما قى  ،كما عند )خ(: ما فتحت على قرية
و فعللخيرب[، فتقسم األرض لعمـو الكتاب ك   رسوؿ هللا

  عن العاـ. الذم ٯبرم ٦برل البياف للمجمل فضبلن 

عامل أىل  رسوؿ هللا  أفَّ ) :ƒابن عمر * حديث 
ـ[، كحديث  ]خ/ (خيرب بشطر ما ٱبرج من ٛبر أك زرع

يبعث عبد هللا بن  قالت: )كاف النيب  ~عائشة 
 قبل أفٍ  ،ركاحة إذل يهود خيرب فيخرص النخل حْب يطيب

 رسوؿ هللا  فهم من ا٢بديثْب أفَّ قط[، يي  د/ ( ]عب/ؤكليي 
أرض خيرب، لكن قسم طائفة كترؾ طائفة  كلدل يكن قسم  

اإلماـ اب٣بيار بْب القسمة كاإلقرار  دل يقسمها، فباف أفَّ 
 .أبيديهم، كىو الذم فعل عمر 

 الراجػػح
نوة ٗبكة الٍب فتحت عً  بناء على فعلو  ،عليهم أك قسمتها  اإلماـ بْب ا٤بنًٌ ّبًٌ أسلموا خي   بْب القسمة كضرب ا٣براج(، فهذا القوؿ أحظ ابلدليل، ىذا إذا دل يسلموا بعد الغلبة عليهم، فإفٍ )اإلماـ ٨بّبَّ  :القوؿ الثالث

تح فتح كلها عنوة ]د[، فما في خيرب دل تي  فقد كرد أفَّ  ،بْب أدلة القوؿ الثالث كأدلة القوؿ الثاين فقاؿ: ال تعارض بينها -رٞبو هللا- ، كٝبع الغمارماعن القوؿ األكؿ: ضعيف جدن  -رٞبو هللا-]ـ[، كقد قاؿ ابن رشد 
 عامل أىلو على شطر ٩با ٱبرج منو اتح صلحن ، كما في عنوة قسمو 

يصرؼ خراجها ُب مصاحل ا٤بسلمْب من أرزاؽ ا٤بقاتلة  اتكوف األرض ا٤بفتوحة عنوة كقفن  ذترة اطتالؼ
 كبناء القناطر كا٤بساجد كغّب ذلك من سبل ا٣بّب

س الغنيمة، فيكوف ٟبسها لبيت ا٤باؿ، مَّ س األرض كما ٚبي مَّ ٚبي 
 كأربعة أٟباس للمجاىدين

لو شاء اإلماـ قسم األرض، كلو شاء أبقى األرض 
 ا٤بغنومة ُب أيدم أىلها كيضرب عليها ا٣براج مدة معلومة

/ ٖ(، كا٢باكم الكبّب )ُْٕ/ ّ(، كالذخّبة للقراُب )ِْٔ/ ُ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )ْٗٔ/ ٓتح القدير للكماؿ ابن ا٥بماـ )(، كفِْٖ/ ّ(، كتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ّْٕ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (َٗ/ٔ) ُب ٚبريج أحاديث البداية كا٥بداية ،(ٕٗ(، كزاد ا٤بستقنع ُب اختصار ا٤بقنع )ص: ُٖٗ/ْ(، كا٤بغِب )ِّٔ(، كالتنبية ُب الفقو الشافعي )ص: َْٓ
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 كيفية قسمة الفيء (47مسػػألػػة )
ها فيكقد اختلفوا ُب ا١بهة الٍب تصرؼ  .حربل ببل ، فهو ا٤باؿ احملصَّ كابيوجف ٖبيل أك ر  عب كا٣بوؼ، من غّب أفٍ كل ما صار للمسلمْب من الكفار من قًبل الرُّ   :ىو -عند ا١بمهور-الفيء  حترير ػتل اطتالؼ

 على ثبلثة أقواؿ ، كا٣ببلؼالفيء كُب ٚبميسو

 األقواؿ ونسبتها
 الفيء ١بميع ا٤بسلمْب، كال ٟبس ُب شيء منو

 ا١بمهور
الفيء فيو ا٣بمس، كيصرؼ على من ذكر ُب آية األنفاؿ، 

 كالباقي مصركؼ إذل اجتهاد اإلماـ
 الشافعي )ا٤بذىب(

قسم على األصناؼ س، كيي  ٨بمٌ الفيء غّب
 ا٣بمسة الذين يقسم عليهم ا٣بمس

 الشافعي )قوؿ(
 تنبيها على ا٤بستحقْب كمن فوقهم أك من ابب التعداد كا٢بصر ٥بم فبل يتعداىا؟ [ٕ]ا٢بشر: (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) ىل األصناؼ ا٣بمسة ا٤بذكوركف ُب اآلية: سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )  قولو تعاذل:* 

بعض األصناؼ من ابب  تذكر اآلية ، (گ گ ڳ ڳ
 التنبيو ٥بم كيتعداىم إذل من فوقهم.

قاؿ: )كانت أمواؿ بِب النضّب ٩با أفاء هللا على  * حديث عمر 
 ، فكانت للنيب كابرسولو ٩با دل يوجف عليو ا٤بسلموف ٖبيل كال ًر 

راع على أىلو نفقة سنة، كما بقي ٯبعلو ُب الكً  خالصة، فكاف ينفق منها
 س.الفيء ال ٱبمٌ  كىذا يدؿ أفٌ  ـ[، ]خ/ (كالسبلح عدة ُب سبيل هللا

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) قولو تعاذل:* 

اآلية ذكرت األصناؼ الذين يستوجبوف الفيء،  ،(ک
 فبل يتعداىم إذل غّبىم، فهذا خاص هبم.

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :* قولو تعاذل

 ظاىر اآلية أفٌ  ،(ک ک ک ک
قسم على األصناؼ ا٣بمسة ٝبيع الفيء يي 

 ا٤بذكورين ُب اآلية.

سم على و رأل الفيء قد قي عن قوؿ الشافعي: دل يقل بو أحد قبل الشافعي، كإ٭با ٞبلو على ىذا القوؿ ألنَّ  -رٞبو هللا-س(، قاؿ ابن رشد ا٤بسلمْب كال ٱبمَّ  القوؿ األكؿ: )الفيء ١بميع الراجػػح
 الصحيح يدؿ على القوؿ األكؿ األصناؼ ُب آية الغنيمة )األنفاؿ(، ٍب ماؿ إذل القوؿ الثالث، لكن حديث عمر 

 اطتالؼذترة 
كبناء ا٤بستشفيات   ؛يصرؼ كرل األمر الفيء ُب ا٤بصاحل العامة للمسلمْب

 كيعطي من شاء من رعيتوكغّب ذلك، كا٤برافق العامة 
س كرل األمر الفيء فيعطي ا٣بمس ٤بن ذكركا ُب اآلية ٱبمًٌ 

كبناء   ؛كالباقي ٯبعلو ُب ا٤بصاحل العامة للمسلمْب
كيعطي من شاء من لك، كغّب ذا٤بستشفيات كا٤برافق العامة 

 رعيتو

يعطي كرل األمر الفيء ٤بن ذكركا ُب آية 
 كال يتعداىم إذل غّبىمكا٢بشر األنفاؿ 

(، كا٤بهذب ّٖٗ/ٖكا٢باكم الكبّب )(، ٗٗ(، كالقوانْب الفقهية )ص: ُْْ/ْ(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )ٖٗ/ ٓ(، كالبحر الرائق )ِٓ/ ٔ(، كفتح القدير )ْٕٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُٓٓ/ ْ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )َِِ(، كا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد )ص: َِّ/ ّ)
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 ىل جتب اصتزية على الفقَت واظتقعد والشيخ الكبَت وأىل الصوامع وحنوىم؟ (48مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل
اليد عنهم كدخو٥بم ٙبت ا٢بماية كالرعاية، كالتزاـ الدكلة النظر ُب شؤكهنم  ا١بزية ىي: ا٤باؿ الذم يدفعو الكتايب كمن ُب حكمو لبيت ماؿ ا٤بسلمْب، جزاء كفَّ 

كالشيخ الفاين   ؛و )ال( جزية على صيب كال زائل العقل كال امرأة كال عبد، كاختلفوا ُب كجوهبا على من ليس من أىل القتاؿكقد اتفقوا أنٌ  .كفق ضوابط ٧بددة
 من كاألعمى كأىل الصوامع، كمثلو الفقّب ك٫بوىم، كا٣ببلؼ على قولْبكالزَّ 

 األقواؿ ونسبتها
 كاألعمى كأىل الصوامع كالفقّب ك٫بوىم من)ال( ٘بب ا١بزية على الشيخ الفاين كالزَّ 

 ا١بمهور
من كاألعمى كأىل الصوامع كالفقّب ٘بب ا١بزية على الشيخ الفاين كالزَّ 

 ك٫بوىم
 الشافعي )قوؿ(

 ىل تقتل ىذه األصناؼ ُب ا٢برب إذا دل تشارؾ فيها أـ ال تقتل؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة
  ٌكالنساء كالصبياف.  ؛ىذه األصناؼ منهي عن قتلها، فبل ٘بب عليهم ا١بزية ألف 
 :كالفقّب [، ِٖٔ]البقرة: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)  عمـو قولو تعاذل

 ك٫بوه يدخل ُب معُب ىذه اآلية.

  عمـو قولو قط/ ف/ ت/ عب/ ش/ ]حم/ (ا: )خذ من كل حادل دينارن 
 فهذا يشمل ٝبيع األصناؼ ببل استثناء.كصححو غّب كاحد[،  ىق/

 الراجػػح
: )كل -رٞبو هللا-كالصيب كاجملنوف كا٤برأة أكذل، قاؿ ابن رشد   م؛ق على سقوط ا١بزية عنهفً القوؿ األكؿ: )ال ٘بب ا١بزية على ىذه األصناؼ(، فإ٢باقها ٗبن اتٌ 

 مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي( ىذه

، كإٍف  من كاألعمى ك٫بوىم ٩بن ال يطيق القتاؿتسقط ا١بزية عن الشيخ الفاين كالزَّ  ذترة اطتالؼ
 كانوا أغنياء

من كاألعمى ك٫بوىم، سواء كانوا أغنياء تؤخذ ا١بزية من الشيخ الفاين كالزَّ 
 كال فرؽ أك فقراء

(، كاألـ للشافعي ِْٓ/ ّ(، كالذخّبة للقراُب )ْٕٗ/ ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ّٓ/ ٔ(، كالعناية شرح ا٥بداية )ٕٗ/ َُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ْٕٗ/ُاجملتهد )بداية  مراجع اظتسألػػة
 (ِِْكا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد )ص: ، (ُِٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ّٖٓ/ ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين )ُٖٔ/ْ)
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 مقدار اصتزية الواجبة (49مسػػألػػة )
 ا١بزية ٘بب بثبلثة أكصاؼ: الذكورية، كالبلوغ، كا٢برية، كاختلفوا ُب مقدار ا١بزية الواجبة على كل شخص، كا٣ببلؼ على ٟبسة أقواؿ فقوا أفٌ أٝبع العلماء على جواز أخذ ا١بزية من أىل الكتاب العجم كمن اجملوس، كاتٌ  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
ٯبب على أىل الذىب أربعة داننّب، 

 اكعلى أىل الورًؽ أربعوف درٮبن 
 مالك

 ألكثرىا أقل ا١بزية دينار، كال حدَّ 
 الشافعي

 هاقلٌ ال حٌد ألألكثر ا١بزية ك  ال حدَّ 
 الثورم

، كعلى ا٤بتوسط ا( درٮبن ْٖٯبب على الغِب )
 ا( درٮبن ُِ، كعلى الفقّب )ا( درٮبن ِْ)

 أبو حنيفة/ أٞبد )ا٤بشهور(

أقل ا١بزية دينار أك عدلو معافر 
 )ثياب ابليمن(

 (ركايةأٞبد )

 اختبلؼ اآلاثر ُب مقدار ا١بزية الواجبة سبب اطتالؼ

 األدلػػة

و فرض ا١بزية أنٌ ) :* أثر عمر 
أك  ،اُب حق الغِب أربعوف درٮبن 

الفقّب عشرة  أربعة داننّب، كُب حقٌ 
ىق[،  ش/ ]عب/ (دراىم أك دينار

و ح ىذا األثر على غّبه ألنٌ يرجٌ 
 .األصح

إذل  ٤بٌا بعثو  * حديث معاذ 
)خذ من كل حادل  اليمن قاؿ لو:

 .أقٌل ا١بزية، ىذا دؿ على (ادينارن 
* تعدد اآلاثر ُب أكثر ا١بزية يدؿ 

و ال توقيت كأنَّ  ،خيّب بينهاعلى التَّ 
ألكثره، فيجمع بْب حديث معاذ 

  كتعدد اآلاثر عن عمر. 

مقدار ا١بزية فهي ٙبمل * ا١بمع بْب اآلاثر ُب 
 .خيّبعلى التَّ 

* عمـو ما ينطلق عليو اسم ا١بزية الكثّب 
كالقليل فبل توقيت فيو، كليس فيو توقيت ُب 

كرد ُب قد حديث متفق على صحتو، ك 
گ گ گ ڳ ڳ )  :االكتاب مطلقن 

 .[ِٗ]التوبة: (ڳ ڳ

ا١بزية على و جعل أنٌ ) :* أثر عمر 
على الغِب ٜبانية كأربعْب  ؛ثبلث طبقات

، كعلى ا٤بتوسط أربعة كعشرين ادرٮبن 
 ]ش/ (ا، كعلى الفقّب اثنا عشر درٮبن ادرٮبن 

ح ىذا األثر على غّبه يرجٌ ىق[،  عب/
 .و األصحٌ ألنٌ 

: )خذ من كل * حديث معاذ 
 ]حم/ ، أك عدلو معافر(احادل دينارن 

 ىق/ قط/ ت/ ف/ عب/ ش/
ح ىذا يرجٌ كصححو غّب كاحد[، 

و مرفوع للنيب ا٢بديث على غّبه ألنٌ 
. 

 عن القوؿ الثالث: )كىو األظهر( -رٞبو هللا-تتغّب من زمن إذل زمن، كقد قاؿ ابن رشد الٍب ا٤بالية  القيمةاالقتصادية ك  ةالعملة كا٢بالنوع َبؾ ذلك الجتهاد اإلماـ، ك القوؿ الثالث: )ال حد ألكثر ا١بزية كال ألقلها(، كيي  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
ؤخذ من الغِب أربعة داننّب، أك يي 

، ال يزيد كال اٙبديدن  اأربعوف درٮبن 
 ينقص، كمعها ضيافة ثبلثة أايـ

ٯبوز أخذ أقل من دينار ُب  (ال)
ا١بزية، كأكثرىا ٕبسب ما يصا٢بوف 

 عليو

 ،ٱبتلف تقدير ا١بزية ٕبسب حاؿ ا٤بعطي تقدير ا١بزية مصركؼ إذل اجتهاد اإلماـ
 اأك متوسطن  اأك غنين  اسواء كاف فقّبن 

ؤخذ ُب ا١بزية أقل من دينار، يي  (ال)
 ال ماالن  كٯبوز أخذىا ثياابن 

 مراجع اظتسألػػة
(، ِٗٗ/ ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ْٕٗ/ ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ٖٔ(، كالرسالة للقّبكاين )ص: ِٕٔ/ ّا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )(، كتبيْب ُّٕ/ ْ(، كاالختيار لتعليل ا٤بختار )ْٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ِِّ(، كا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد )ص: ِٓٓ/ ُِكالبياف )
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 مي بعد دتاـ اضتوؿ ىل تسقط اصتزية عنو؟لو أسلم الذ    (54)مسػػألػػة 
 حترير ػتل
 اطتالؼ

- فا٢بوؿ شرط ُب كجوب ا١بزية، فإذا كجد الرافع للجزيةمي إال بعد هناية ا٢بوؿ، كأهنا تسقط عنو إذا أسلم قبل انقضاء ا٢بوؿ، ٘بب على الذًٌ  (ال)ا١بزية  اتفقوا على أفَّ 
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كجوب ا١بزية ُب ذمتو، فهل تسقط عنو إبسبلمو أـ ال تسقط؟ لو أسلم الذمي بعد ٛباـ ا٢بوؿ كقد استقرٌ ٘بب، كاختلفوا  (دل) -كىو اإلسبلـ

 األقواؿ ونسبتها
 سلم بعد ٛباـ ا٢بوؿ سقطت عنو ا١بزيةمن يي 

 ا١بمهور
 من أسلم بعد ٛباـ ا٢بوؿ )دل( تسقط عنو ا١بزية للحوؿ ا٤باضي

 الشافعي
 ىل اإلسبلـ يهدـ ا١بزية الواجبة أك ال يهدمها؟ سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 من الواجبات. ااإلسبلـ يهدـ كجوب ا١بزية حاؿ الكفر، كما يهدـ كثّبن  * ألفٌ 
 كا١بزية [ّٖ]األنفاؿ: (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)  :عمـو قولو تعاذل ،

 من ٝبلة ما سلف.
  ابن عباس حديثƒ  قاؿ)كىذا أصبح من ا٤بسلمْب. حم[، ت/ ]د/ : )ليس على ا٤بسلم جزية 
 جو[. ]د/( -أم ا١بزية - حديث: )ال ينبغي للمسلم أٍف يؤدًٌم ا٣براج 
 .ألٌف ا١بزية صىغىار، فبل تيؤخذ ٩بن أسلم، كما لو أسلم قبل ا٢بوؿ 

اإلسبلـ )ال( يهدـ كجوب ا١بزية عنو حاؿ كفره، كما ال  * ألفَّ 
 من ا٢بقوؽ ا٤بَبتبة عليو، كسائر الديوف كا٣براج. ايهدـ كثّبن 

 الراجػػح
ا١بزية حق مارل للدكلة كليس ىو  ، كألفٌ كالشرؾ ابهلل تعاذلاإلسبلـ ٯبٌب ما قبلو، كٯبٌب ما ىو أعظم من ا١بزية من الذنوب كا٤بعاصي  القوؿ األكؿ: )تسقط ا١بزية(، ألفَّ 

 لذا دل ٘بب فيو الزكاة ؛دين آلدمي، كماؿ الدكلة العاـ لو أحكامو ا٣باصة

 ذترة اطتالؼ
و أسلم إلسقاط م أنَّ مي بعد سنة كدل يدفع ا١بزية سقطت عنو ُب ٝبيع األحواؿ، حٌب لو اهتٌ إذا أسلم الذًٌ 

 ا١بزية عنو، كتربأ ذمتو قضاءن 
مي بعد سنة كدل يدفع ا١بزية كجبت ُب ذمتو ككجب إذا أسلم الذًٌ 

 عليو دفعها، كال تربأ ذمتو إال بذلك

 مراجع اظتسألػػة
/ ْ(، كاألـ للشافعي )ُِٖ(، كالتفريع للجبلب )ص: ِّٖ/ ِ(، كا٤بدكنة الكربل )ِٓ/ ٔ(، كالعناية شرح ا٥بداية )َّْ/ ُِب شرح بداية ا٤ببتدم )(، كا٥بداية َٕٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ِِْكا٥بداية على مذىب اإلماـ أٞبد )ص: ، (ُِِ/ُّ(، كا٤بغِب )ُّٓ/ ُْ(، كا٢باكم الكبّب )َّْ
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 نصارى بٍت تغلبحكم أخذ الزكاة من  (54مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

ؤخذ كي، أك غّبىم أىل الكتاب سواء كانواؤخذ من الكفار تي  (ال)الزكاة  (، كقد اتفقوا أفٌ ِمسألة ) ،ىذه ا٤بسألة ُب كتاب الزكاةعن  -رٞبو هللا-م ابن رشد تكلَّ  سبق أفٍ 
 كا٣ببلؼ على قولْب ،ؤخذ منهم الزكاة؟ىل تي  ،الزكاة، كاختلفوا ُب نصارل بِب تغلب )النصارل العرب( دكفالعشر من أىل الذمة 

 األقواؿ ونسبتها
 ؤخذ الزكاة من ٝبيع أىل الذمة)ال( تي 

 ٝبهور العلماء
 غّبىم( من نصارل بِب تغلب دكف اؤخذ الزكاة )ًضعفن تي 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الثورم
 لظاىر النصوص )أشار إليو ابن رشد( ظاىر معارضة فعل عمر  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  َّال ٘بب اإلسبلـ شرط ُب قبوؿ الزكاة، فكما ال ٘بب على الكافر الصبلة كالصياـ فكذا ألف 
 [.ِّ]الفرقاف: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)  الزكاة، قاؿ تعاذل:

  حديث معاذ  ٤با بعثو النيب  ٌمن أىل الكتاب،  اك أتٌب قومن إذل اليمن قاؿ لو: )إن
هللا  فأعلمهم أفَّ  ،أطاعوؾ لذلك ...، فإفٍ  ال إلو إال هللا فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أفٍ 

 ]متفق[.ؤخذ من أغنيائهم كترٌد على فقرائهم( افَبض عليهم صدقة ُب أموا٥بم، تي 

و صاحل نصارل بِب تغلب على تضعيف الصدقة أنٌ  * ثبت عن عمر 
م م كما يؤدًٌ قالوا: ٫بن عرب ال نؤدًٌ  ،ا١بزية طلب منهم دفع٤با  ،عليهم

 ،-يعنوف الصدقة-العجم، كلكن خذ منا كما أيخذ بعضكم من بعض 
، فقالوا: فزد ما شئت هبذا : )ال، ىذا فرض على ا٤بسلمْب(فقاؿ عمر 

ًضعف الصدقة  االسم، ال ابسم ا١بزية، ففعل فَباضى ىو كىم على أفٌ 
 وا[.أم كار/ سنن/ ]ىق/ عليهم.

الزكاة فرض على ا٤بسلمْب، فيعترب  أبفٌ  كإال فقد صرح  ،اجتهاد منو كًحنكة ال تؤخذ من ٝبيع أىل الذمة، ٗبا فيهم نصارل بِب تغلب(، كفعل عمر القوؿ األكؿ: ) الراجػػح
 ما أخذه منهم جزية كضريبة كليس زكاة

 تؤخذ الضريبة من أىل الذمة العرب ًضعف زكاة ا٤بسلمْب اأك عجمن  ؤخذ ا١بزية من أىل الذمة سواء كانوا عرابن تي  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
(، كٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج ٕٔ(، كالقوانْب الفقهية )صِٖٗ/ ِ(، كا٤بدكنة الكربل )ُّٔ/ّ(، كالبناية )ُٖٕ/ِ(، كا٤ببسوط )ُٕٓ، ْْٓ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َٗٓ/َُ(، كالشرح الكبّب )ّّْ/ٗ(، كا٤بغِب )ُِٓ/ ْ(، كمغِب احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج )َِٗ/ ٗكالعبادم )كحواشي الشركاين 
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 مة؟ىل جيب تعشَت جتارة أىل الذ    (52مسػػألػػة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

عنهم، أك توضع على أىل الذمة  عوف هبا ليكفٌ ة: كىي الٍب يتربٌ لحيَّ ، فهي مفركضة على أىل الببلد ا٤بفتوحة عنوة، كصي اهنزامهمة: كىي الٍب تفرض على ا٢بربيْب بعد نويٌ ا١بزية على ثبلثة أصناؼ، عى 
كقد اختلفوا ىل ٯبب العشر ُب أمواؿ أىل الذمة الٍب يتجركف هبا ُب ببلد ا٤بسلمْب، كمثلو لو كانوا حربيْب، كا٣ببلؼ على ثبلثة فرض على أىل الذمة ُب أموا٥بم، ة: كىي ما يي ابلَباضي كالصلح، كعيشريٌ 

 أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 شر، إال ما يساؽ للمدينة فنصف العشرمة العي ؤخذ من أمواؿ ٘بار أىل الذًٌ يي 

 مالك
يؤخذ من أمواؿ ٘بار أىل الذمة نصف 

 شرالعي 
 أبو حنيفة/ أٞبد

ؤخذ من أمواؿ ٘بار أىل الذمة شيء إال ابلصلح )ال( يي 
 عليو أك ابلشرط

 الشافعي
 رجع إليها عن رسوؿ هللا ة يي نَّ شر على أمواؿ التجار سي دل أيت ُب العي  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

شر من مشركي دل كنتم أتخذكف العي )ئل: ٤با سي  عن رجل من أصحاب النيب * 
 ]أموا[. قاؿ: ألهنم كانوا أيخذكف منا العشر إذا دخلنا إليهم( ،العرب؟

  قولو د/ شور على اليهود كالنصارل(ا العي شور، إ٭بٌ : )ليس على ا٤بسلمْب عي[ 
 شر.الواجب ُب ماؿ ٘بار أىل الكتاب العي  أفَّ  فدؿَّ  حم[،

شر على شرط نصف العي  عمر  * ألفٌ 
 ،]ىق[من دخل ا٢بجاز من أىل الذمة 

لذلك كاف أبمر من الرسوؿ  كفعلو 
. 

شر على من نصف العي  وشرطمن  * فعل عمر 
دخل ا٢بجاز من أىل الذمة، ىذا على كجو الشرط 
كليس من ابب السنة البلزمة، فبل ٯبب شيء من 

 أمواؿ التجار إال ابلشرط.
 ، فكاف ذلك ٗبنزلة اإلٝباع السكوٌبٗبحضر من الصحابة  مة نصف العشر(، لثبوت ذلك من سنة عمر ؤخذ من أمواؿ ٘بار أىل الذًٌ القوؿ الثاين: )يي  الراجػػح

 ذترة اطتالؼ

لبيت ماؿ  العشرؤخذ منو ما دخل بو أىل الذمة من ٘بارة ألرض ا٤بسلمْب يي 
ؤخذ منو نصف العشر، كعلى ىذا تكوف ا٤بسلمْب، كما دخل ا٤بدينة )خاصة( يي 

 لحيةا١بزية العشرية غّب الصُّ 

٘بارة ألرض مة من ما دخل بو أىل الذًٌ 
ؤخذ منو نصف العشر لبيت ا٤بسلمْب يي 

ما يتجركف يبلغ  ماؿ ا٤بسلمْب، بشرط أفٍ 
 ا٢بوؿ كالنصاب ا٤بعلـو ُب كتاب الزكاة بو

لح عليو أك ؤخذ من أمواؿ التجار شيء إال ما اصطي يي  (ال)
من ا١بزية الصلحية،  ااشَبط، فتكوف ا١بزية العشرية نوعن 

، يو ىو ما فرضو عمر يشارطوا عل ما ٯبب أفٍ  كأقلٌ 
 كم ُب ا٢ب كالذمي  ا٢بريبك شورطوا على أكثر فحسن،  كإفٍ 

(، ُّْ/ ُْ(، كا٢باكم الكبّب )ٖٔ(، كالرسالة للقّبكاين )ص: ُِٗ(، كالتفريع للجبلب )ص: ّٖ/ ِ(، كبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ََِ/ ِ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٕٓ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ٕٓٔ(، كالعدة شرح العمدة )ص: ِِٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ِِّ/ ّاإلماـ الشافعي للشّبازم ) وكا٤بهذب ُب فق
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 كتػاب األميػػػاف  
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 مراب األمياُ
 وينقسم إلى جملتين

 

 اصتملة األوىل: ُب معرفة ضروب األمياف وأحكامها -         
 اصتملة الثانية: ُب معرفة األشياء الرافعة لألمياف الالزمة وأحكامها -         
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ا -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  اذ

 
 يف مراب األمياُ اأو إمجاع

 األشياء منها؛ ما ٯبوز ُب الشَّرع أٍف ييقسم بو، كمنها ما )ال( ٯبوز أٍف يقسم بو.اتَّفق ا١بمهور على أفَّ  -ُ
 اتٌفقوا على إابحة األٲباف الٍب أب٠باء هللا تعاذل. -ِ
 اتٌفقوا على أفَّ األٲباف؛ منها لغو، كمنها منعقدة. -ّ
ا تلـز ُب القيرب، كفيما ييلزمو ابلشَّرع؛   ااتٌفق ا١بمهور على أفَّ األٲباف الٍب ليست إقسامن  -ْ بشيء، كإ٭ٌبا ٚبرج ٨برج اإللزاـ الواقع بشرط من الشركط، أهنَّ

 كالطبلؽ كالًعتاؽ.
 أٝبعوا اب١بملة أفَّ االستثناء لو أتثّب ُب حلًٌ األٲباف. -ٓ
 ، أنَّو رافع لليمْب.اتَّفق ا١بميع على أفَّ استثناء مشيئة هللا تعاذل ُب األمر احمللوؼ على فعلو أك تركو -ٔ
 اتٌفقوا أفَّ موجب ا٢بًٍنًث ىو ا٤بخالفة ٤با انعقدت عليو اليمْب. -ٕ
 اتٌفقوا أفَّ اليمْب على نية ا٤بستحًلف ُب الدعاكل. -ٖ
 [.ٖٗ]ا٤بائدة: (ۋ)اتٌفقوا أفَّ الكفارة ُب األٲباف ىي األربعة ا٤بذكورة ُب قولو تعاذل:  -ٗ

 خيّب، كال ٯبوز لو الصياـ إال إذا عجز.ا١بمهور على أفَّ كفارة اليمْب على التَّ  -َُ
 اتٌفقوا أفَّ من حلف على أمور شٌبَّ بيمْب كاحدة، أفَّ كفارتو كفارة ٲبْب كاحدة. -ُُ
ُِ- .  ال خبلؼ أنَّو إذا حلف أبٲباف شٌبَّ على شيء كاحد، أفَّ الكفارات بعدد األٲباف، كما لو حلف أبٲباف شٌبَّ على أمور شٌبَّ
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 اجلَيح األوىل
 يف ٍعشفح ضشوب األمياُ وأحناٍها

 ��ثة فصول وتشتمل
 األوؿ: ُب معرفة األمياف اظتباحة ودتييزىا من غَت اظتباحة.الفصل         

 غوية واظتنعقدة.الثاين: ُب معرفة األمياف الل  الفصل          
 ترفعها. (ال)الثالث: ُب معرفة األمياف اليت ترفعها الكفارة واليت الفصل          
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 يف ٍعشفح ضشوب األمياُ وأحناٍهااجلَيح األوىل: 
 )ادلغائو ادلخريف فُها( 

 عنوان املسألة الرقم التسلسلي
 اضتلف بغَت هللا تعاىل 4
 اضتلف بصفات هللا عز  وجل وأفعالو 2
 اظتراد ابليمُت اللغو 3
 ىل ُب اليمُت الغموس كفارة؟ 4
 اضتلف ابلكفر ابهلل تعاىل 5
 حكم األمياف اليت إف خترج ؼترج اإللزاـ بشرط 6
 قوؿ القائل: )أقسم أو أشهد( ىل ىو ميُت؟ 7
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 اضتلف بغَت هللا تعاىل (4مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كالصحايٌب، كاآلابء، كالشَّرؼ كغّبىا، ؛ كالكعبة، كالنيب -غّب هللا عٌز كجل-ز ا٢بلف ٗبعظَّم ُب جواُب ذلك، كاختلفوا  اشاذن  إال قوالن  -عٌز كجلٌ -اتفقوا على جواز ا٢بلف ابهلل 

 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز ا٢بلف ٗبعٌظم غّب هللا عٌز كجلٌ )ال( 

 أبو حنيفة/ أٞبد
 يكره ا٢بلف بكٌل معٌظم

 مالك/ الشافعي
 لؤلثر/ كاختبلفهم ُب بناء اآلية كا٢بديث -عٌز كجل-معارضة ظاىر الكتاب ُب ا٢بلف ٗبعٌظم غّب هللا سبب اطتالؼ

 األدلة

، من كاف ٙبلفوا آبابئكم: )أال إفَّ هللا ينهاكم أٍف ، قاؿ النيب ƒابن عمر  *حديث
 ـ[. ]خ/( أك ليصمت ، فليحلف ابهللاحالفن 
 ابن عمر  حديثƒ لف بغّب هللا، كإيٌنً ٠بعت رسوؿ هللا يقوؿ:  ، قاؿ: )ال ٰبي

]حم/ د/ ت/ حب/ طح/ كم/ كحسنو الَبمذم، ( من حلف بغّب هللا، فقد كفر أك أشرؾ
 كصححو ابن حباف[.

  حديث بريدة  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا حم/ د/ ( حلف ابألمانة فليس مٌنا: )من[
 حب/ بز/ طح/ كصححو ا٢باكم كا٤بنذرم كالنوكم كغّبىم[.

 عٌز كجلٌ -هلل  اٌل ألفَّ ا٢بلف ابلشيء تعظيم لو، فبل يكوف ذلك إ-. 

 (ٱ ٻ) *ألفَّ هللا تعاذل أقسم ُب الكتاب أبشياء كثّبة من ٨بلوقاتو، مثل قولو: 
 [، ُ]الصافات: (ٱ ٻ) [، ُ]النجم: (ٱ ٻ ٻ) كقولو: [ ، ُ]الطارؽ:

 [.ُ]النازعات: (ڻ ڻ)
(، ىو أٍف ال ييعظَّم من دل ييعٌظمو الشرع فليحلف ابهلل ا*ا٤بقصود ٕبديث: )من كاف حالفن 

كىذا من ابب ا٣باص الذم أيريد بو العاـ، (، بدليل قولو: )إٌف هللا ينهاكم أٍف ٙبلفوا آبابئكم
 فيجوز ا٢بلف بكلًٌ معظَّم.

  قوؿ النيب  للرجل الذم جاء يسأؿ عن اإلسبلـ، لىٌما كذٌل كقاؿ: كهللا ال أزيد على
 كىذا حلف ابآلابء.]ـ[، : )أفلح كأبيو إٍف صدؽ( ىذا كال أنقص، قاؿ 

 الراجح
ٌف األٲباف الواردة ُب الكتاب، ا٤بقسـو بو فيو ٧بذكؼ، كىو هللا تبارؾ كتعاذل، كأٌف التقدير: )كرٌب تعاذل، كىذا فيو ٝبع بْب الكتاب كاألثر، فإ ٗبعٌظم غّب هللاالقوؿ األكؿ: ٰبـر ا٢بلف 

ل على ألسنة العرب دكف قصد ا٢بلف، أك أنٌو ٰبمل النجم(، )كرٌب السماء(، )كرٌب الصافات(، )كرٌب النازعات(. كحديث: )أفلح كأبيو( إما منسوخ ككاف ذلك قبل النهي، أك ىو كبلـ جر 
 على التأكيد كليس الٌتعظيم، أك ُب الكبلـ ٧بذكؼ تقديره: )أفلح كرٌب أبيو(

 ذترة اطتالؼ
، كفاعلو عاص، كعليو أٍف يتوب افعل حرامن  -عٌز كجلٌ -من حلف ٗبعٌظم غّب هللا 

 كيستغفر، كٲبينو غّب منعقدة، كال كفارة إٍف حنث
، كٲبينو منعقدة، كال إٍب عليو، امكركىن  فقد أتى عمبلن  -عٌز كجلٌ -ٗبعٌظم غّب هللا من حلف 

 كعليو الوفاء، كعليو كفارة اليمْب إٍف حنث

 مراجع اظتسألة
(، كالفركع كتصحيح الفركع ُٕٗ/ِكاحملرر ) (،ِِٔ/ُٓ)كا٢باكم الكبّب  (،ْٔ/ٕ(، كاألـ )ِٔ/ُٖ(، كالبياف كالتحصيل )ٗٔ/ٓ(، كالعناية )َُٗ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ٖٕٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٕ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عٌز كجٌل )ص ّْٕ/َُ)
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 اضتلف بصفات هللا عز  وجل وأفعالو (2مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

ُب جواز ا٢بلف بصفات هللا تعاذل الثبوتية، سواء   جواز ا٢بلف أب٠باء هللا تعاذل ا٤بختٌصة بو، كال يسمَّى هبا غّبه جٌل جبللو، مثل: )هللا، الرب، اإللو، الٌرٞبن، الٌرحيم(، كاختلفوااتفقوا على 
وجو كاليدين كالعينْب، كمثلو الصفات الفعلية الٍب تتعلق ٗبشيئة هللا تعاذل، الٍب إٍف شاء فعلها كانت صفات ذاتية؛ كالعلم كالقدرة كالسمع كالبصر، كالعزٌة كا٢ًبكمة. أك صفات خربيٌة؛ كال

 كإٍف شاء دل يفعلها، كا٣ببلؼ على قولْب
األقواؿ 
 ونسبتها

 ٯبوز ا٢بلف بصفات هللا عٌز كجل كأفعالو
 ا١بمهور

 ٯبوز ا٢بلف بصفات هللا عٌز كجل كأفعالو)ال( 
 ابن ا٤بواز )مالكي(

 ( على ما جاء بو تعليق ا٢بكم فيو )اسم هللا تعاذل فقط(، أك ييعدَّل إذل الصفات كاألفعاؿ؟فليحلف ابهلل اىل ييقتصر اب٢بديث: )من كاف حالفن  سبب اطتالؼ

 األدلة

أك  فليحلف ابهلل ا، من كاف حالفن آبابئكم)أال إٌف هللا ينهاكم أٍف ٙبلفوا : قاؿ  ƒابن عمر حديث *
 فعالو؛ لعمـو ا٢بديث.كما جاز ا٢بلف ابسم هللا تعاذل، جاز ا٢بلف بصفاتو كأ  ـ[، ]خ/( ليصمت

 :كىذا حلف بصفة.[ِٖ]ص: (جح مح جخ)  قولو تعاذل ، 
 ـ[. ]خ/( حديث آخر رجل يدخل ا١بنة يقوؿ: )كعزٌتك ال أسألك غّبىا 
  حديث جربيل ىق[.( قاؿ: )كعزٌتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها[ 
  ـ[.قط؟، فيقوؿ: ال، كعزٌتك كجبللك(  احديث الذم ييغمس ُب ا١بنة كيقاؿ لو: )ىل رأيت بؤسن[ 

يعدل  *حديث: )فليحلف ابهلل(، اقتصر ا٢بديث على اسم هللا تعاذل فبل
 إذل غّبه.

  .ألٌف صفات األفعاؿ أمور متجٌددة فبل ييقسم هبا 

 )تعليق ا٢بكم ُب ا٢بديث ابالسم فقط، ٝبود كثّب(عن دليل القوؿ الثاين:  -رٞبو هللا-(، كأدلة القوؿ نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، قاؿ ابن رشد القوؿ األكؿ: )ٯبوز ا٢بلف بصفات هللا عٌز كجل كأفعالو الراجح

 ذترة اطتالؼ
)ال( تنعقد اليمْب اب٢بلف بصفات هللا تعاذل كأفعالو، كال يَبتب عليها آاثر  تنعقد اليمْب اب٢بلف بصفات هللا تعاذل كأفعالو، كيَبتب عليها آاثر اليمْب الصحيحة

 اليمْب الصحيحة

 مراجع اظتسألة
(، ّٗٓ(، ككفاية األخيار )ص َُ/ُُ(، كركضة الطالبْب )ِٓٔ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ٔ/ْ(، كالذخّبة )َّٔ/ْ(، كالبحر الرائق )ُِّ/ٖ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ٖٕٓ/ُ)بداية اجملتهد 

 (ٓٓ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص َِّ/ٔ(، ككشاؼ القناع )ّ/ُُكاإلنصاؼ )
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 اظتراد ابليمُت اللغو (3مسألة )

كاختلفوا ُب ا٤براد بيمْب اللغو، كا٣ببلؼ على  ،[ٖٗ]ا٤بائدة: (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)اتفقوا على أٌف األٲباف؛ منها ٲبْب )لغو(، كمنها ٲبْب )منعقدة(؛ لقولو تعاذل:  حترير ػتل اطتالؼ
 ٟبسة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها

 اليمْب على الشيء ؛ يظنُّ ٲبْب اللغو: ىي 
 وو على يقْب منو فخرج على خبلفالرجل أنٌ 

أبو حنيفة/ مالك/ قتادة/ ٦باىد/ النخعي/ 
 ا٢بسن ابن أيب ا٢بسن

ٯبرم ما ما دل تنعقد عليو النية، مثل  :لغوالٲبْب 
 قوؿ الرجل: ال كهللاك على األلسنة عادة،

 ~ الشافعي/ أٞبد/ عائشة

ٰبلف الرجل كىو  أفٍ  ٲبْب اللغو:
 غضباف

 ي(مالك) إ٠باعيل القاضي 

 فعل ا٤بعاصي ٲبْب اللغو: ىي اليمْب على
 الشعيب/ مسركؽ

اليمْب اللغو: أٍف ٰبلف الرجل على أٍف ٰبرًٌـ 
 على نفسو ما أحلو هللا تعاذل

 بن جبّب سعيد

 االشَباؾ الذم ُب اسم اللغو سبب اطتالؼ

 األدلة

*اللغػػػو ييطلػػػق علػػػى الكػػػبلـ الباطػػػل، كقولػػػو 
 (ڭ ڭ ۇ ۇ)  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل:

 [.ِٔ]فصلت:
  أثر أيب ىريرة  ،قاؿ: )لغو اليمْب

حلف اإلنساف على الشيء ييظنُّ أنَّو 
 (.الذم حلف عليو، فإذا ىو غّب ذلك

تنعقد عليو ال *اللغو ييطلق على الكبلـ الذم 
ڭ )  نية ا٤بتكلم بو؛ لظاىر قولو تعاذل:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 فيمْب ،(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
اللغو ضٌد اليمْب ا٤بنعقدة، كىي ا٤بؤكدة، 
 فوجب أٍف يكوف ا٢بكم ا٤بضاد للشيء ا٤بضاد.

: )اليمْب قاؿ  ~حديث عائشة *
اللغو، كبلـ الرجل ُب بيتو: ال كهللا، كبلى 

]د/ حب/ ىق، كصحح كقفو الدارقطِب، كهللا( 
 كصحح رفعو األلباين[.

*ألف اللغو يدؿ على معُب عيرُب 
ُب الشرع، كىي األٲباف الٍب بٌْب 
الشارع سقوط حكمها، كالطبلؽ 

: )ال ُب الغضب ُب قولو 
]حم/ تخ/ د/ طبلؽ ُب إغبلؽ( 

فإذا دل ييعترب الطبلؽ ُب  جو/ ىق[،
اإلغبلؽ، فمثلو اليمْب ُب 

 اإلغبلؽ.
 ابن عباس  حديثƒ  قاؿ
قط[.( : )ال ٲبْب ُب غضب[ 

  قاؿ  ~حديث عائشة من( :
 ]خ/( ليس عليو أمران فهو ردٌ  عمل عمبلن 

اليمْب على فعل معصية ٲبْب ٧برَّمة،  ـ[،
فتكوف مردكدة الغية كال يَبٌتب عليها 

 أثر.

  قاؿ  ~حديث عائشة من( :
(، كمن ليس عليو أمران فهو ردٌ  عمل عمبلن 

حرٌـ على نفسو ا٢ببلؿ، فعملو مردكد كال 
 يَبتب على ٲبينو أثر.

 الراجح
اللغو كبل القولْب، فلو حلف اإلنساف على شيء كظهر خبلفو، أك قاؿ: كهللا ُب كبلمو ببل قصد اليمْب، فهو ٲبْب لغو، أما ا٢بلف ابلغضب  : األظهر ىو القوؿ األكؿ كالثاين، فيكوف ا٤براد بيمْب-رٞبو هللا-قاؿ ابن رشد 

 [ِ]التحرًن: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)  على نفسو، قاؿ لو تعاذل: على فعل معصية، كعلى ٙبرًن ما أحٌل هللا تعاذل، فهي ٲبْب، فلٌما حرـٌ النيب 

 ذترة اطتالؼ
دل يسافر. لكونو  لو قاؿ: كهللا إفَّ فبلانن 

ٍب ظهر خبلفو فبل  ،الغالب على ظنو
 شيء عليو

كهللا ال  :إذا قاؿ الضيف لصاحب البيت
ٍب أصر صاحب البيت  ،أجلس حٌب ٘بلس

 فبل شيء عليو ،عليو فجلس

 اإذا غضب رب البيت غضبن 
و ال يشَبم ٍب حلف أنَّ  اشديدن 

أشياء معينة ٍب اشَباىا فبل شيء 
 عليو

لو قاؿ: كهللا ال أصلي ا١بماعة، كانت 
ٲبْب لغو، كال حكم ٥با، كٯبب عليو أف 

 يصلي

: كهللا ال آكل ا٣ببز ما -مثبلن  -لو قاؿ
 حييت، ٍب أكلو، فبل شيء عليو

(، كشرح ُٖٔ/ْ(، كالكاُب البن قدامة )َّٔ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )ٔٔ/ٕ(، كاألـ )ِٖ/ٗ(، كالكاُب البن عبد الرب )ٖٕٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ّٗ/ِ(، كدرر ا٢بكاـ )ِٓٗ/ِ)(، كا١بوىرة النّبة ٕٗٓ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ُّٕ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص ْْٕ/َُ(، كتصحيح الفركع )ّٕ/ٕالزركشي )
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 ىل ُب اليمُت الغموس كفارة؟ (4مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ل؛ أٍف يفعلو أك ال يفعلو. كقد اتفقوا على )عدـ( اتفقوا على كجوب الكفارة ُب اليمْب )ا٤بنعقدة( إذا خالف ما حلف عليو، كاليمْب ا٤بنعقدة ىي: اليمْب الٍب ٰبلفها على أمر من ا٤بستقب

ل ُب اليمْب )الغموس( كفارة؟، كاليمْب الغموس ىي: اليمْب الٍب ٰبلفها على أمر ماضو أك ، كاختلفوا ى-كما ُب ا٤بسألة السابقة-كجوب الكفارة ُب ٲبْب )اللغو( على خبلؼ ُب معناىا 
 ألهنا تغمس صاحبها ُب النار، كا٣ببلؼ ُب كٌفارة ٲبْب الغموس على قولْب ا، كىي من كبائر الذنوب، ك٠بيت غموسن على أمر حاؿ كاذابن 

 األقواؿ ونسبتها
 ليس ُب اليمْب الغموس كفارة

 ا١بمهور
 ُب اليمْب الغموس كفارة

 الشافعي/ الظاىرية/ األكزاعي
 ظاىر معارضة عمـو الكتاب لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلة

ـ هللا حرَّ  ،من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينو )حلفو(: )قاؿ  أيب أمامة *حديث 
ظاىره يوجب أفَّ اليمْب ]ـ[، ( من أراؾ اكاف قضيبن   عليو ا١بنة، كأكجب لو النار، كإفٍ 

 الغموس ليس فيها كفارة.
  حديث أيب ىريرة - قاؿ: )ٟبس ليس ٥بن كفارة، كمنها ا٢بلف على  -امرفوعن

 ]حم/ كحسنو األلباين[.( ٲبْب فاجرة يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)  *عمـو قولو تعاذل:

، [ٖٗ]ا٤بائدة: ( ...ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
 ظاىر اآلية يوجب أٍف يكوف ُب اليمْب الغموس كفارة، لكوهنا من األٲباف ا٤بنعقدة.

 ڃ )  ألٌف هللا تعاذل أكجب الكفارة مع فساد العمل، فأكجب الكفارة على ا٤بظاىر كىو

الفطر اب١بماع ُب هنار رمضاف، كمن ك٘بب الكفارة على من تعمد [، ُ]اجملادلة: (ڃ ڃ ڃ چ
 .أفسد ا٢بٌج اب١بماع تلزمو الكفارة، فكذا من حلف كاذابن 

 الراجح
قتطع هبا حق يستثِب من األٲباف الغموس ما ال يي  أفٍ  إٌما كلكن للشافعيعلى الشافعي: ) اردن  -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )ليس ُب اليمْب الغموس كفارة(، فا٢بديث خاص كاآلية عامة، قاؿ ابن رشد 

هتدـ ا٢بنث دكف الظلم،  ، أك ليس ٲبكن فيها أفٍ الم كا٢بنث، فوجب أال تكوف الكفارة هتدـ األمرين ٝبيعن األٲباف الٍب يقتطع هبا حق الغّب قد ٝبعت الظٌ  الغّب، كىو الذم كرد فيو النص، أك يقوؿ: إفَّ 
 (ر سقط عنو ٝبيع اإلٍبا٤بظلمة ككفَّ  اتب كردٌ  نب الواحد بعينو، فإفٍ إ٭با ىو من ابب التوبة، كليس تتبعض التوبة ُب الذَّ رفع ا٢بنث ابلكفارة  ألفَّ 

 اليمْب ا٤بنعقدةمن حلف ٲبْب الغموس التوبة، ككٌفر كفارة ٲبْب سقط عنو اإلٍب، كا٢باؿ ُب  قبل غّب ذلككال يي  تعاذل كفارة ٲبْب الغموس التوبة إذل هللا ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كا٤بغِب ْٖٖ/َُ(، كالبياف )ِٖٔ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِٔٔ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ْ/ِ(، كا٤بدخل البن ا٢باج )ْٕ/ْ(، كاالختيار )ُّٖ/ُ(، النتف ُب الفتاكل )ُٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َُٓ)ص (، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل ِّٓ/ٔ(، ككشاؼ القناع )ْٔٗ/ٗ)
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 اضتلف ابلكفر ابهلل تعاىل (5مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
قاؿ: )من حلف  أٌف رسوؿ هللا  كمعصية، ٢بديث أيب ىريرة  ا٧برمن  امن قاؿ: )أان كافر ابهلل تعاذل، أك مشرؾ ابهلل، أك يهودم(، إٍف فعل كذا، ٍب فعل ذلك، فقد اتفقوا أنَّو فعل أمرن 

 كال ٱبرج من اإلسبلـ، سواء خالف ما حلف عليو أك دل ٱبالفو، كاختلفوا ىل ىذه ٲبْب تيوجب الكفارة؟، كا٣ببلؼ على قولْب ـ[، ]خ/( ٗبٌلة غّب اإلسبلـ فهو كما قاؿ

 األقواؿ ونسبتها
 كال كفارة فيها اا٢بلف ابلكفر ابهلل تعاذل ليست ٲبينن 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد )ا٤بعتمد(
 الكفارة إذا خالف اليمْبا٢بلف ابلكفر ابهلل تعاذل ٲبْب كعليو فيها 

 أبو حنيفة/ أٞبد )ركاية(
 اختبلفهم ىل اليمْب بكل ما لو حيرمة، أـ ليس ٯبوز اليمْب إال ابهلل تعاذل فقط؟، ٍب إٍف كقعت فهل تنعقد أـ ال؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

 كأب٠بائو.إ٭با ىي األٲباف الواقعة ابهلل عز كجل  -الٍب ىي بصيغ القسم-*ألفَّ األٲباف ا٤بنعقدة 
فإفَّ هللا تعاذل جعل غاية اليمْب  [،َُٗ]األنعاـ: (ى ى ائ ائ)  قولو تعاذل:

 كأغلظها، اليمْب ابهلل عز كجل، فلم تتغلظ بغّبه.
  ابن عمر حديثƒ  أٌف النيب حم/ د/ ( قاؿ: )من حلف بغّب هللا فقد كفر أك أشرؾ[

فدؿ على سقوط الكفارة ُب  طيا/ كحسنو الَبمذم، كصححو ابن حباف[، ت/ حب/ طح/ كم/
  اليمْب بغّب هللا عز كجٌل.

  حديث أيب ىريرة  قاؿمتفق[،( : )من حلف ابلبلت كالعزَّل، فليقل: ال إلو إال هللا[ 
  .كدل يذكر الكفارة

*ألف األٲباف تنعقد بكل ما عظَّم الشرع حرمتو، ألٌف ا٢بلف ابلتعظيم كا٢بلف بَبؾ التعظيم، كذلك  
كما أنَّو ٯبب التعظيم أٍف )ال( يَبؾ التعظيم، فكما أفَّ من حلف بوجوب حق هللا عليو، كذلك من 

 أٌف ىذا ا٢بلف كناية عن ا٢بلف ابهلل تعاذل.حلف بَبؾ كجوبو، لزمو. فحاصلو 
 فهذا عاـ يشمل اليمْب بغّب  [،ٖٗ]ا٤بائدة: (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ): قولو تعاذل

 ملة اإلسبلـ.
  حديث أيب ىريرة  أفَّ رسوؿ هللاـ[،]خ/ ( : )من حلف ٗبلة غّب اإلسبلـ فهو كما قاؿ 

 .افاعترب ٲبينو ٲبينن 
  أفٌب غّب كاحد من الصحابة  أفَّ على من حلف ابلكفر ابهلل تعاذل فعليو الكفارة، كابن عباس

 ]عب/ قط/ ىق/ سنن[. كعائشة كحفصة كأـ سلمة كابن عمر 

 ، كدل يصٌح دليل مرفوع على كجوب الكفارةاصحيحن  اشرعين  اكال كٌفارة فيها(؛ ألنو دل يقسم قسمن  اليست ٲبينن  تعاذل ا٢بلف ابلكفر ابهللالقوؿ األكؿ: ) الراجح

 من قاؿ: كهللا أان يهودم أك نصراين إٍف دل أفعل كذا. ٍب دل يفعل فعليو التوبة كفارة لفعلو ا٤بشْب  ذترة اطتالؼ
ٲبينو، كعليو كفارة ٲبْب إٍف حنث ، من قاؿ: كهللا أان يهودم أك نصراين إٍف دل أفعل كذا. انعقدت 

 كإٍف دل ٰبنث فبل كفارة، كعليو التوبة ألنَّو كقع ُب معصية
 التوبة؛ ألنٌو كقع ُب معصية

 مراجع اظتسألة
(، كاإلقناع ُٕٗ/ِ(، كاحملرر )ْٓ/ّكشرح خليل للخرشي )(، ِٖٓ/ُ(، كا٤بدٌكنة الكربل )ُٕ/ٕ/ّ(، كالدر ا٤بختار مع حاشية ابن عابدين )ّٕٗ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ِٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َٗ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص ّّٔ/ْ)
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 حكم األمياف اليت خترج ؼترج اإللزاـ بشرط (6مسألة ) 

حترير ػتل 
 اطتالؼ

 تعاذل، أك إٍف فعلت كذا فعلٌي صدقة ألف ريػاؿ، أك إٍف فعلت كذا فلن آكل ا٣ببز، أك أشرب ا٢بليب، كمثلو لو قاؿ: إٍف فعلت كذا فغبلمي فعلت كذا فعلي مشي إذل بيت هللا قاؿ: إفٍ لو 
: كهللا إٍف فعلت كذا فعلٌي صدقة، فهذه ٲبْب صرفة، كٖببلؼ ما ستخدـ اسم هللا تعاذل، فقاؿ مثبلن حٌر، أك امرأٌب طالق. فهذه ظاىرىا القسم، كحقيقتها إلزاـ معٌلق بشرط، ٖببلؼ ما لو ا

أك  لعتقاب ابفعل قربة، كقولو: )إٍف فعلت كذا فعلٌي الصدقة بكذا(، كقد يكوف إلزامن  الو قاؿ: علٌي ا٤بشي إذل بيت هللا تعاذل، فهذا نذر ابتفاؽ، كاإللزاـ ا٤بعلَّق بشرط قد يكوف إلزامن 
 كقولو: إٍف فعلت كذا فغبلمي حٌر، أك زكجي طالق، كقد اختلفوا ُب لزكمها، كىل فيها كفارة إذا خالف؟، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ الطبلؽ،

 األقواؿ ونسبتها
كفارة   (ال) األٲباف الٍب ٚبرج ٨برج اإللزاـ بشرط

 فيها، كإٍف دل يفعل ما حلف عليو أٍب
 مالك

 فيها الكفارة، إال الطبلؽ كالعتق يقع ٚبرج ٨برج اإللزاـ بشرطاألٲباف الٍب 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ أبو عبيد/ أبو ثور

األٲباف الٍب ٚبرج ٨برج اإللزاـ 
 غّب الزمة، كال كفارة فيها بشرط

 أىل الظاىر
 ؟اكال نذكرن  ٲبْب أك نذر، أك ليست أٲباانن  ٚبرج ٨برج اإللزاـ بشرط األٲباف الٍبىل  سبب اطتالؼ

 األدلة

*ألهٌنػػػا مػػػن جػػػنس النػػػذر، فهػػػي مػػػن األشػػػياء الػػػٍب 
نػػػٌص الشػػػرع علػػػى أنٌػػػو إذا التزمهػػػا اإلنسػػػاف لزمتػػػو، 

: )مػػن فيجػػب الوفػػاء بػػو كإال أٍب؛ لعمػػـو قولػػو 
نػػػذر أٍف يطيػػػع هللا فليطعػػػو، كمػػػن نػػػذر أٍف يعصػػػي 

 ]خ[.هللا فبل يعصيو( 

ػػا ٲبػػْب، كىػػي داخلػػة ٙبػػت عمػػـو قولػػو  ]المائدد: :  (ۋ ۅ ۅ ۉ) تعػػاذل:*ألهنَّ
 فتجب فيها الكفارة. ،[89

ظػػػاىر ىػػػذا  ،[ِ-ُ ]التحػػرًن: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ...ٻ ٻ ٻ پ پ پ) *قولػػػو تعػػػاذل:
، ٠بػاه أك ٨بػرج اإللػزاـ دكف شػرط كال ٲبػْب ،ابلشرع القوؿ الذم ٨برجػو ٨بػرج الشػرط ى٠ب هللا تعاذل أفَّ 
 ابلعرؼ الشرعي. ا: )حراـ علٌي كذا(، فيكوف ٲبينن ، كقد نزلت اآلية ٤با قاؿ النيب اٲبينن 

 ]ـ[.( : )كفارة النذر كفارة ٲبْب*حٌب لو قلنا إهنا نذر، فتجب فيها الكفارة لقولو 
  يقع الطبلؽ كالعتق لقولو )ص/ ىق/ ش[.: )ثبلث ال ييلعب هبنَّ، الطبلؽ كالنكاح كالعتاؽ[ 

*ألهنا ليست بنػذر فيلػـز اإلتيػاف 
 هبا، كال أبٲباف فَبفعها الكفارة.

 الراجح
 إذا خالف ككاف ٲبينو ُب العتق أك إال إذا خالف ما التزمو،األٲباف الٍب ٚبرج ٨برج اإللزاـ بشرط فيها الكفارة القوؿ الثاين: )يرجع لنية القائل ىل نول النذر أـ اليمْب؟، فإٍف دل ينو، يكوف الراجح 

و ليس ٯبب كا٢بق أنٌ ، ٠بوىا أٲباان على طريق التجوز كالتوسعيعسر ىذا على ا٤بالكية لتسميتهم إايىا أٲباان، لكن لعلهم إ٭با على ا٤بالكية: ) اردِّ  -رٞبو هللا-، فيلزمو كال كفارة(، قاؿ ابن رشد الطبلؽ
 إلٝباع مثل الطبلؽإال أٌف حكمو حكم اليمْب إال ما خصصو ا ا، كإٍف كاف ليس ٲبينن ا(، ظاىره أفَّ النذر ليس ٲبينن كفارة النذر كفارة ٲبْب( ٍب قاؿ: حديث: )أف تسمى ٕبسب الداللة اللغوية

 ذترة اطتالؼ
يلزمو أٍف يفعل ما ألـز بو نفسو، فيمتنع عن فعل 
ا٤بعلق بو، فلو قاؿ: إٍف ٭بت عن الصبلة فعلٌي 

 جب عليو الوفاء بعدـ النـو عنهاصدقة، ك 

يلزمو أٍف يفعل ما ألـز بو نفسو، كإذا خالف كٌفر، إال ُب العتق كالطبلؽ، إٍف خالف كقع العتق ككقع 
 الطبلؽ

)ال( يلزمو أٍف يفعل ما ألـز بو 
نفسو، كال كٌفارة عليو، كىي ُب 

 حكم اللغو 

 (َٓٔ/ِ(، كا٤بلخص الفقهي )َِْ/ٔ(، ككشاؼ القناع )َٖٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ِّٕ/ّ(، كأسُب ا٤بطالب )ُُّ/ُٕكتكملة اجملموع ) (،ّٕٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
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 قوؿ القائل: )أقسم أو أشهد( ىل ىو ميُت؟ (7مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
؟، كا٣ببلؼ على اقاؿ: )أقسم أك أشهد أك أحلف( إٍف كاف كذا ككذا، كدل يذكر لفظ ا١ببللة، ىل يكوف ٲبينن اتفقوا أنٌو لو قاؿ: )أقسم ابهلل، أك أشهد ابهلل، أك أحلف ابهلل، أهٌنا أٲباف صحيحة، كاختلفوا لو 

 ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 امطلقن  اقوؿ )أقسم أك أشهد( ليست ٲبينن 

 الشافعي )ا٤بذىب(
 قوؿ )أقسم أك أشهد( ٲبْب صحيحة

 أبو حنيفة/ أٞبد

هبا ابهلل تعاذل ابلنية فهي ٲبْب، لو قاؿ: )أقسم أك أشهد( كأراد 
 اكإٍف دل يرد هبا هللا تعاذل فليست ٲبينن 

 مالك/ أٞبد )ركاية(
 ىل ا٤براعىى اعتبار صيغة اللفظ، أك اعتبار مفهومو ابلعادة أك اعتبار النية سبب اطتالؼ

 األدلة

*ا٤بعترب ابليمْب صيغة اللفظ، كىو دل يكن ُب 
 .الفظو مقسـو بو، فبل يكوف ٲبينن 

 :ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )  قولو تعاذل

فاللعاف أٲباف، [، ْٔ]النور: (ٴۇ ۋ ۋ
]حم/ ( : )لوال األٲباف لكاف رل ك٥با شأفلقولو 

كقد قاؿ تعاذل: ضيا/ ىق/ كصححو أٞبد شاكر[، 
ابهلل(، فدٌؿ على أفَّ مطلق الشهادة ال )شهادات 
 حٌب تقَبف بذكر هللا تعاذل. ايكوف ٲبينن 

*ا٤بعترب ابليمْب صيغة اللفظ ابلعادة، ففي اللفظ ٧بذكؼ كال بٌد أنَّو هللا تعاذل، فالعادة 
 من قاؿ: أقسم، ييريد: أقسم ابهلل تعاذل.

 (ڻ ۀ ۀ ...ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) :قولو تعاذل 

 .افسٌمى هللا تعاذل الشهادة ٲبينن  [،ِ-ُ]ا٤بنافقوف:
  قوؿ العباس  للنيبفبايعو النيب : )أقسمت عليك اي رسوؿ هللا لتبايعٌنو ، ،

 كفيو ضعف[.]حم/ جو/ ىق/ كقاؿ: أبررت قسم عمي( 
  قوؿ أيب بكر  للنيب أقسمت عليك اي رسوؿ هللا لتخربين ٗبا أصبت ٩با( :

 ـ[. ]خ/: ال تيقسم( ، فقاؿ النيب أخطأت

*ليس ا٤بعترب ابليمْب صيغة اللفظ كال اعتبار العادة، لكن 
، كصاحل أٍف )ال( االقائل، فاللفظ صاحل أٍف يكوف ٲبينن  ا٤بعترب نية
قاؿ النيب  ، كالنية ٛبيزىا؛ لعمـو حديث عمر ايكوف ٲبينن 

ـ[. ]خ/( : )إ٭ٌبا األعماؿ ابلنيات كإ٭با لكل امرئ ما نول 

 ، فهو نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ القوؿ الثاين: )أقسم أك أشهد ٲبْب صحيحة(؛ ٢بديث أيب بكر  الراجح

 ذترة اطتالؼ
لو قاؿ: أقسم أك أشهد كاف كبلمو لغوا، كدل 

 اتنعقد ٲبينن 
 ، فوجب عليو الوفاء هبا أك الكفارةاصحيحن  الو قاؿ: أقسم أك أشهد، اعترب ٲبينن 

فهي ٲبْب صحيحة ٯبب لو قاؿ: أقسم أك أشهد كنول اليمْب 
 ال حكم لو  اعليو الوفاء أك الكفارة، كإٍف دل ينو يكوف لغون 

 مراجع اظتسألة
كمسائل اإلماـ أٞبد، ركاية ابنو (، َّْ(، كاللباب ُب الفقو الشافعي )صْٔ/ٕ(، كاألـ )ُُ/ْ(، كالذخّبة )َٖٓ/ُ(، كا٤بدٌكنة الكربل )َْ/ِ(، كدرر ا٢بكاـ )َّٖ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ٕٓٔ/ُبداية اجملتهد )

  (َٗ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص ِّّ/ْ(، كاإلقناع )ْٔ/ٖ(، كا٤ببدع )ِِٗ/ّأيب الفضل )
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 اجلَيح اىثاُّح

 يف ٍعشفح األشُاء اىشافعح ىألمياُ اىالصٍح وأحناٍها
 وتنقسم إلى قسمين:

 ، وحتته فصالن:النظر يف االستجناء :القسم األول

 ُب شروط االستثناء اظتؤثر ُب اليمُت :الفصل األوؿ            
 الفصل الثاين: ُب تعريف األمياف اليت يؤث ر فيها االستثناء من اليت ال تؤث ر            

 ، وحتته ثالثة فصول:القسم الجاني: النظر يف الكفارات  

 ُب موج ب اضت ن ث وشروطو وأحكاموالفصل األوؿ:            
 ُب رفع اضتنث، وىي الكف اراتالفصل الثاين:            
 الفصل الثالث: مىت ترفع الكف ارة اضت ن ث، وكم ترفع؟           
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 وأحناٍهايف ٍعشفح األشُاء اىشافعح ىألمياُ اىالصٍح اجلَيح اىثاُّح: 
 )ادلغائو ادلخريف فُها( 

 عنوان املسألة الرقم التسلسلي
 حكم االستثناء إذا فصلو عن اليمُت 8
 إذا نوى اضتالف االستثناء بقلبو )ومل( ينطق بو ىل يصح؟ 9

 ىل تصح نية االستثناء اظتتأخرة عن النطق ابليمُت؟ 44
 ىل يؤثر استثناء اظتشيئة ُب الطالؽ والعتق؟ 44
 ؟اأو مكرىً  الو أتى اضتالف ابظتخالف انسيً  42
 لو فعل بعض احمللوؼ عليو ىل ُينث؟ 43
 لو اختلف لفظ اضتالف عن نيتو 44
 حكم التورية ُب اليمُت 45
 فأكل رؤوس حيتاف )شتك( الو حلف أف )ال( أيكل رؤوسً  46
 افأكل شحمً  الو حلف أف )ال( أيكل ضتمً  47
 مسكُت ُب كفارة اليمُتمقدار اإلطعاـ لكل  48
 ُب اإلطعاـ؟ ىل يكوف مع اطتبز إداـ 49
 ما اجملزئ من الكسوة ُب كفارة اليمُت؟ )مقدار الكسوة( 24
 ىل يشًتط التتابع ُب األايـ الثالثة ُب صياـ كفارة اليمُت؟ 24
 اشًتاط العدد ُب اظتساكُت ُب كفارة اليمُت 22
 اظتساكُت ُب كفارة اليمُت؟ىل يشًتط اإلسالـ واضترية ُب  23
 سالمتها من العيوب؟ -اظتعتقة ُب كفارة اليمُت-ىل من شرط الرقبة  24
 أف تكوف مؤمنة؟ -اظتعتقة ُب كفارة اليمُت-ىل من شرط الرقبة  25
 قدمي كفارة اليمُت على اضتنثتحكم  26
 كثَتة وحنث  االكفارة لو حلف على شيء واحد مرارً  27
 حلف ُب ميُت واحد أبكثر من صفتُت من صفات هللا تعاىل ٍب حنثالكفارة لو  28
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 حكم االستثناء إذا فصلو عن اليمُت (8مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
اء ىو رفع للزـك اليمْب، كأٝبعوا حلًٌ األٲباف، كاتفق ا١بميع على أٌف استثناء مشيئة هللا تعاذل ُب األمر احمللوؼ على فعلو أك تركو أنٌو رافع لليمْب؛ ألفَّ االستثنلو أتثّب ُب  -ُب ا١بملة-أٝبعوا على أٌف االستثناء 

من أكؿ اليمْب. كاتفقوا أٌف  ابو، كمقصودن  ا( مع اليمْب، كملفوظن )مٌتصبلن  اأٍف يكوف االستثناء متَّسقن على انعقاد اليمْب، كىي:  ا، كمؤثرن اعلى أنَّو مٌب اجتمع ُب االستثناء ثبلثة شركط، كاف االستثناء صحيحن 
 أقواؿ، ىل يصٌح االستثناء، كا٣ببلؼ على ثبلثة ا؛ من قطع نفس أك عطاس أك تثاؤب، أٌف الفاصل غّب مؤثر، كاختلفوا لو فصل االستثناء ابليمْب قصدن افصل ا٤بستثُب منو بفاضل حكمن 

 اتصاؿ االستثناء ابليمْب شرط لصحة االستثناء األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

لو فصل االستثناء عن اليمْب بسكتة يسّبة للتذٌكر أك لكبلـ 
 الغّب صٌح االستثناء

 الشافعي )قوؿ(/ أٞبد )ركاية(

 الفصل الطويل ُب االستثناء ُب اليمْب غّب مؤثر )على خبلؼ ُب مٌدتو(
 / قتادة ƒابن عباس 

 ابتداءن أك حاؿّّ ٥با؟ اليمْب ىل االستثناء مانع النعقاد سبب اطتالؼ

 األدلة

: )من حلف فقاؿ إٍف شاء قاؿ  *حديث أيب ىريرة 
]حم/ ت/ ف/ جو/ ٧بب/ ع/ كصححو ( هللا دل ٰبنث

 كالتعقيب مع الفورية.الفاء للَبتيب األلباين[، 
ألٌف االستثناء مانع النعقاد اليمْب، فيشَبط أف يكوف *

 .متصبلن 
  حديث عبد الرٞبن بن ٠برة  قاؿ إذا حلفت( :

 ]خ/( على ٲبْب فرأيت أٌف غّبىا خّب منها فكٌفر عن ٲبينك
 .فاستثنً  قاؿ: كٌفر، كدل يقل:ـ[، 

، قا٥با ا: )كهللا ألغزكٌف قريشن قاؿ رسوؿ هللا  حديث عكرمة *
]د/ ع/ طح/ طب/ مع/ ثبلث مرات، ٍب سكت ٍب قاؿ: إٍف شاء هللا( 

يح، كقاؿ أبو ٦بمع/ قاؿ ا٥بيتمي: رجالو رجاؿ الصح ىق/ حب/ مح/
/ كقاؿ ابن حجر: إسناده ƒبن عباس داكد: ا٢بديث مسند ال

 ٍب سكت ٍب دل يغزىم. فقد حلف مضطرب[، 
ألفَّ االستثناء حاٌؿ لليمْب ابلقرب مثل الكفارة، فبل يلـز فيو *

 .االتصاؿ

 *ألف استثناء حاؿ لليمْب كلو مع البعد، فبل يلـز فيو االتصاؿ.
 :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  قولو تعاذل

ڄ ڄ ڄ ڄ ) ٍب بعد سنة نزؿ:  [ٖٔ]الفرقاف:( ڀ ڀ ٺ ٺ

 فصح االستثناء مع بعد الزمن.[، َٕ]الفرقاف: (ڃ ڃ ڃ
 :ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)  قولو تعاذل ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

، فقد عٌلق ا٤بشيئة على الذكر [ِْ-ِّ]الكهف: (ہ ہ ہ ھ
 بعد النسياف.

 الراجح
فيصح عند الفورية كلكن ال يشَبط، كيصح عند السكتة اليسّبة، أما  ، فهو نص ُب ذلك، كال يناقضو حديث أيب ىريرة ؛ ٢بديث عكرمة لو فصل االستثناء عن اليمْب بسكتة يسّبة صٌح االستثناءالقوؿ الثاين: 

  االستثناء ُب اليمْب بعد الفراغ منها رجوع عنها، كال رجوع عن اليمْب إال بكفارة. ، كألفَّ بعد طوؿ الفصل، ٤با كجبت كفارة أصبلن االستثناء 

 ذترة اطتالؼ
 إفٍ  :فقاؿ ٍب فٌكر قليبلن  ،كهللا ال يدخل فبلف بيٍب :من قاؿ

 دل يصح االستثناء، كانعقد ما حلف عليو ،شاء هللا
ره أحد ٍب فٌكر قليبل أك ذكَّ  ،كهللا ال يدخل فبلف بيٍب :من قاؿ

 صٌح استثناؤه ،شاء هللا إفٍ  :فقاؿ ،ابالستثناء
يصح لو أف يقوؿ  ƒابن عباس فعند  ؛كهللا ال يدخل فبلف بيٍب :من قاؿ

 يقـو من ٦بلسو كعند قتادة يصح لو ذلك قبل أفٍ  ،شاء هللا كلو بعد عاـ إفٍ 

 (، كا٤ببدعِِٓ/ٗ(، كا٤بغِب )َُٓ/ُٕ(، كاجملموع )ُٖٗ/ُ(، كالتنبيو )َُٓ/ْ(، كمنح ا١بليل )َُّ/ِ(، كحاشية الدسوقي مع الشرح الكبّب )ُّٕ/ّ(، كرٌد احملتار )ْٗ/ٓ(، كالعناية سرح ا٥بداية )ٕٕٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
  (ُْٖ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص ِٕ/ٖ)
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 إذا نوى اضتالف االستثناء بقلبو )ومل( ينطق بو ىل يصح؟ (9مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
 ابو، كمقصودن  ا( مع اليمْب، كملفوظن )مٌتصبلن  ا، كىي: أٍف يكوف االستثناء متَّسقن  ر على انعقاد اليمْب، كمؤثٌ اكاف االستثناء صحيحن أٝبعوا أنَّو إذا اجتمع ُب االستثناء ثبلثة شركط  

، أك بتقي  يد ا٤بطلق، كا٣ببلؼ على قولْبمن أكؿ اليمْب. كاختلفوا إذا حلف ا٢بالف كنول االستثناء ُب قلبو، سواء كاف االستثناء أبلفاظ االستثناء، أك بتخصيص العمـو

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يصح االستثناء من اليمْب إال بنطق ا٤بستثُب

 ا١بمهور
 (اٌل القلب إذا استثُب بػػػػ )إيصح االستثناء من اليمْب ُب 

 بعض ا٤بالكية
 ؟اىل تلـز العقود البلزمة فقط ابلنية دكف اللفظ، أك ابللفظ كالنية معن  سبب اطتالؼ

 األدلة

*ألٌف العقود البلزمة كاليمْب، تلـز كتنعقد ابلنطق كالنية، كمثلو الطبلؽ كالعتق، فلو 
نطق كاستثُب بقلبو )دل( يصح نول الطبلؽ بقلبو كدل يتلفظ دل يقع، كذلك لو 

 االستثناء، ال ابلطبلؽ كال ابليمْب.
  حديث أيب ىريرة  قاؿحم/ ( : )من حلف، فقاؿ: إٍف شاء هللا، دل ٰبنث[

 قولو: )فقاؿ( دليل على اعتبار النطق. ت/ ف/ جو/ عب/ ع/ كصححو األلباين[،

  حديث عمر  قاؿإ٭ٌبا األعماؿ ابلنيات كإ٭ٌبا لكل امرئ ما نول( : )
فمن نول االستثناء بػػػ)إال( كلو دل يتلفظ بو، فإٌف النٌية معتربة؛  ـ[، ]خ/

 لظاىر ا٢بديث.

 الراجح
. كما داـ أٌف اليمْب ال تنعقد ٗبجرد النية، فكذا االستثناء ا: ال نعلم فيو ٨بالفن -رٞبو هللا-)ال يصح االستثناء من اليمْب إال ابلنطق( كقد قاؿ ابن قدامة القوؿ األكؿ: 

 كغّبه من ا٢بركؼ ضعيف عن القوؿ الثاين: التفرقة بْب )إال( -رٞبو هللا-فيها، كقاؿ ابن رشد 

 ذترة اطتالؼ
فبل أثر  ،شاء هللا أك إفٍ  ،يشاء هللا إال أفٍ  :كعقد ُب قلبو ،كهللا ال أفعل كذا :من قاؿ

 ٤با عقده ُب قلبو كٯبب عليو أٍف يلتـز ما حلف بو، أك يكٌفر إٍف حنث
 ،صح استثناؤه ،يشاء هللا كعقد ُب قلبو إال أفٍ  ،كهللا ال أفعل كذا :من قاؿ

 دل يصح (إال)كلو استثُب بغّب 

 اظتسألةمراجع 
(، كا٤بغِب ُٖٖ/ْ(، كالكاُب البن قدامة )َِٕ/ِ(، كبلغة السالك )َُْ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ُُْ/ْ(، كالتاج كاإلكليل )َُِ/ِ(، كبدائع الصنائع )ٖٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٗ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص ُٕٖ/ُُ( كالشرح الكبّب )ْٖٓ/ُّ)
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رة عن النُّطق ابليمُت؟ (44مسألة )  ىل تصح نية االستثناء اظتتأخ  

 حترير ػتل اطتالؼ
من أكؿ اليمْب. كاختلفوا فيمن أحدث نية  ابو، كمقصودن  ا( مع اليمْب، كملفوظن )مٌتصبلن  االيمْب، كىي: أٍف يكوف االستثناء متَّسقن  ر على انعقادكمؤثٌ ، اكاف االستثناء صحيحن أٝبعوا أنو إذا اجتمع ُب االستثناء ثبلثة شركط أنو  

 أقواؿابالستثناء فاستثُب، كا٣ببلؼ على ثبلثة  -مثبلن -االستثناء متأخرة عن النطق ابليمْب، كمن حلف على شيء، فذٌكره من ٔبانبو 

 األقواؿ ونسبتها
 تصح نية االستثناء ا٤بتأخرة )بشرط( اتصا٥با ابليمْب

 أبو حنيفة/ مالك
 )ال( تصح نية االستثناء ا٤بتأخرة

 الشافعي/ أٞبد

تصح نية االستثناء ا٤بتأخرة ُب استثناء العمـو بتخصيص، أك 
   يصح استثناء العدد بنية متأخرةا٤بطلق بتقييد، كال

 حد(قوؿ )دل يينسب أل
 ىل االستثناء مانع لعقد اليمْب أك حاٌؿ لليمْب؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

*ألٌف االستثناء حاؿُّ لليمْب بعد عقده، فبل تلـز النية لو من أكؿ اليمْب، مثل الكفارة 
 ٙبٌل اليمْب بعد عقده.

 ىريرة أيب حديث  :قاؿ سليماف)، قاؿ  َّالليلة على تسعْب امرأة،   : ألطوفن
، فقاؿ لو صاحبو قل: إف شاء هللا، فنسي، فطاؼ يقاتل ُب سبيل هللا اكل تلد غبلمن 

قاؿ:  استثُب، أك : لوفقاؿ  ،فلم أتت امرأة منهن بولد إال كاحدة بشق غبلـ ،هبنٌ 
 فدٌؿ على صحة نية االستثناء ا٤بتأخرة. ( ]خ[،شاء هللا دل ٰبنث إفٍ 
  عمـو قولوحم/ ت/ ف/ جو/ ٧بب/ ( : )من حلف، فقاؿ: إٍف شاء هللا دل ٰبنث[

 كىذا ُب احملصلة، قاؿ: إٍف شاء هللا. ع/ كصححو األلباين[،
 ستثناء يكوف بعد اليمْب، ككذلك نيتو ال مانع أٍف تكوف بعد اليمْب.ألٌف اال 

*ألف االستثناء مانع من عقد اليمْب ابتداء، فبل بد 
من اشَباط النية أكؿ اليمْب؛ ليوجد ا٤بانع قبل عقد 

 اليمْب.

  ،كتقييد ا٤بطلق ، يصٌح االستثناء ا٤بتأخر بتخصيص العمـو
٨بتلفة، ٖببلؼ العدد؛  اأجناسن ألٌف ا٤بستثُب منو يقبل أٍف يكوف 

من قولو  فإنٌو لو أراد العدد األقل ابتداء ٢بلف عليو، فبدالن 
 عشرة إال ٟبسة، كاف األكذل أٍف يقوؿ )ٟبسة( ابتداءن.

 ( أبف االستثناء حاؿ لعقد اليمْبٖ، ٤با تقرر ُب ا٤بسألة رقم )تصح نية االستثناء ا٤بتأخرةالقوؿ األكؿ:  الراجح

 اطتالؼذترة 
ر االستثناء ٍب تذكَّ  ،يتصدؽ بعشرة رايالت أك حلف أبفٍ  ايفعل شيئن  (الٍف )أ :من حلف

 أك عشرة إال ثبلثة ُب الثانية صح استثناؤه ،شاء هللا ُب األكذل إفٍ  :فقاؿ ،ابليمْب متصبلن 

ؽ يتصدَّ  أك حلف أبفٍ  ،ايفعل شيئن  (الأٍف )من حلف 
 ،ابليمْب متصبلن ر االستثناء ٍب تذكَّ  ،بعشرة رايالت

أك عشرة إال ثبلثة ُب  ،شاء هللا ُب األكذل إفٍ  :فقاؿ
 حنث دل يصح كعليو الكفارة إفٍ  ،الثانية

يتصدؽ بعشرة  أك حلف أبفٍ  ،ايفعل شيئن  (الأٍف ) :من حلف
أك  ،شاء هللا ُب األكذل إفٍ  :فقاؿ ،رايالت ٍب تذكر االستثناء
كدل يصح  ،ُب األكذلصح استثناؤه  ،عشرة إال ثبلثة ُب الثانية

 حنث استثناؤه ُب الثانية كعليو الكفارة إفٍ 

قدامة  (، كالكاُب البنِٓ/ٗ(، كفتح العزيز )ُٖٗ(، كالتنبيو )صِِٕ/ِ(، كالشامل ُب فقو اإلماـ مالك )ّٓ(، كإرشاد السالك )ص ُُٔ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُّْ/ٖكا٤ببسوط للسرخسي ) (،ٕٗٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ُِٗ(، كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص ُٖٔ/ُُ(، كالشرح الكبّب )ُٕٖ/ْ)
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 ىل يؤثر استثناء اظتشيئة ُب الطالؽ والعتق؟ (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
تركو أنٌو رافع لليمْب، كاختلفوا ىل  (، ُب األٲباف الٍب ٚبرج ٨برج اإللتزاـ بشرط، كقد اتفق ا١بميع على أٌف استثناء مشيئة هللا تعاذل ُب األمر احمللوؼ على فعلو أك علىٔسألة رقم )ا٤بسبق ا٣ببلؼ ُب 

أك العتق فقط، كقولو: ىي طالق إٍف شاء هللا، أك ىو عتيق إٍف شاء هللا، أك يعلًٌق الطبلؽ بشرط من الشركط، مثل أٍف يقوؿ: إٍف   االستثناء مؤثٌر ُب الطبلؽ كالعتاؽ، سواء عٌلق االستثناء ٗبجرد الطبلؽ
 رج ا٣برب؟، ا٣ببلؼ على قولْب الذم خرج ٨ب كاف كذا فهي طالق إٍف شاء هللا، أك إٍف كاف كذا فهو عتيق إٍف شاء هللا، فهل االستثناء يؤثر ُب القوؿ الذم خرج ٨برج الشرط، كابلقوؿ

 األقواؿ ونسبتها
، كاالستثناء ا٤بعلَّق بشرط من الشركط ااالستثناء ا٤بعلَّق ٗبجرد الطبلؽ كالعتق )ال( يؤثر كال يرفع ا٢بكم، كال ييسمَّى ٲبينن 

 مؤثر
 مالك/ أٞبد

ط االستثناء ا٤بعلَّق ٗبجرد الطبلؽ كالعتق، كاالستثناء ا٤بعلَّق بشرط من الشرك 
 ُب الطبلؽ كالعتق، كبلٮبا مؤثًٌر كيرفع ا٢بكم

 أبو حنيفة/ الشافعي
 ىل االستثناء مانع لعقد اليمْب أك حاٌؿ لليمْب؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

ا ا*ألفَّ االستثناء ا٤بعلَّق ٗبجرد الطبلؽ كالعتق ىي من جنس النذر، كليست ٲبينن  ، فتجب عليو كال يرفعها االستثناء؛ ألهنَّ
 من الشرع.٩با لـز 

*ألف االستثناء سواء قلنا ىو حاؿ لليمْب أك مانع ٥با، إال أنٌو ٤با قرف بلفظ ٦برد الطبلؽ ال يكوف لو أتثّب فيو، إذ قد 
 ( كقع؛ ألفَّ ا٤بانع إ٭با يقـو ٤با دل يقع ُب ا٤بستقبل. شاء هللا طالق إفٍ  كقع الطبلؽ، فلو قاؿ لزكجتو: )أنت

  حديث أيب ىريرة  قاؿ(، ظاىره أفَّ االستثناء يؤثًٌر ُب اليمْب فقط. حلف، فقاؿ: إٍف شاء هللا دل ٰبنث : )من 

 .ألنَّو تعليق إذل ما ال سبيل إذل علمو، فيبطل، كما لو علَّقو على مستحيل 

ُب الطبلؽ، كإٍف  *ألفَّ االستثناء حاؿّّ للعقود، فوجب أٍف يكوف لو أتثّب 
 كاف كقع.

  حديث أيب ىريرة  قاؿمن حلف، فقاؿ: إٍف شاء هللا دل ٰبنث( : )
كما صح االستثناء ُب   ]حم/ ت/ ف/ جو/ ٧بب/ ع/ كصححو األلباين[،

 اليمْب فكذا ُب الطبلؽ كالعتق، فكبلٮبا إلزاـ بعدـ الفعل.

 نَّو عٌلق الطبلؽ كالعتق اب٤بشيئة، كىي ال تعلم، كال يلـز ابلشٌك شيء.أل 
 فيها مؤثٌر، ٤با تقٌرر أٌف االستثناء حاؿّّ لعقد اليمْب االستثناء ا٤بعلق ٗبجرد الطبلؽ كالعتق، كاالستثناء ا٤بعلَّق بشرطالقوؿ الثاين:  الراجح

 ذترة اطتالؼ
دل تطلق إال إذا  ،غادرٌب البيت اليـو طالق إفٍ  أنٍب :كلو قاؿ ،طلقت ،يشاء هللا طالق إال أفٍ  نٍبأ :من قاؿ لزكجتو

 غادرتو
 ،إال إذا أكد ذلك ،دل تطلق ،يشاء هللا طالق إال أفٍ  نٍبأ :من قاؿ لزكجتو

 دل تطلق إال إذا غادرتو ،غادرٌب البيت اليـو طالق إفٍ  أنٍب :كلو قاؿ

 مراجع اظتسألة
(، كمسائل اإلماـ ُِٗ/َُ(، كالبياف )ِٖٓ/َُ(، كا٢باكم الكبّب )ّٗٓ/ٓ(، كالتاج كاإلكليل )ُٓٓ/ٔ(، كالبياف كالتحصيل )ُِْ/ِ(، كتبيْب ا٢بقائق )ُٕٓ/ّ(، كبدائع الصنائع )ٕٗٔ/ُبداية اجملتهد )

 ( ّْٖ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ِْٗٔ/ٓأٞبد كإسحاؽ بن راىويو )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 344 

 ؟اأو مكرىً  الو أتى اضتالف ابظتخالف انسيً  (42مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يفعلو، أك ترؾ ما حلف على فعلو، كاختلفوا ُب حكم من اتفقوا على أٌف موجب ا٢بٍنث ىو ا٤بخالفة ٤با انعقدت عليو اليمْب، كذلك بفعل ما حلف على أال 

 لذلك لكن أيكره على الفعل أك الَبؾ، فهل ٰبنث؟، كا٣ببلؼ على قولْب ا٢بلفو، أك ذاكرن  اأتى اب٤بخالف انسين 

 األقواؿ ونسبتها
 ٰبنث كالعامد كا٤بختار اأك مكرىن  الو أتى ا٢بالف اب٤بخالف انسين 

 أبو حنيفة/ مالك
 )ال( ٰبنث اأك مكرىن  اا٢بالف اب٤بخالف انسين لو أتى 

 الشافعي/ أٞبد
ٌصص كل منهما بصاحبو سبب اطتالؼ  ظاىر معارضة عمـو األدلة من القرآف كاألثر، ٕبيث ٲبكن أٍف ٱبي

 األدلة

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) *عمـو قولو تعاذل:
  كانسي.كدل يفرؽ بْب عامد [، ٖٗ]ا٤بائدة:

]ف/ ت/ جو/ د،  (: )ريفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو*عمـو قولو 
 ظاىره )ال( ٰبنث ا٤بخطئ كالناسي.كىو صحيح[، 

 :(ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓہ ہ ) قولو تعاذل 
 كىو دل يتعمَّد ا٤بخالفة، فبل حنث عليو.[، ٓ]األحزاب:

 .القياس على النائم كاجملنوف؛ لعلة عدـ القصد 

 الراجح
ابتداءن، فلـز أٍف تكوف ا٤بخالفة (؛ لقوة أدلة القوؿ؛ كألٌف أصل عقد اليمْب اإللزاـ للنفس ٗبا ال يلـز ال ٰبنث اأك مكرىن  الو أتى ا٢بالف اب٤بخالف انسين القوؿ الثاين: )

 مع اإلرادة

 ذترة اطتالؼ
ٍب نسي كأكلو أك  ،من الطعاـ امعينن  اأيكل نوعن  (الٍف )من حلف أ

 حنث كعليو الكفارة ،أكره على أكلو
 ،ٍب نسي كأكلو أك أكره على أكلو ،من الطعاـ امعينن  اأيكل نوعن  (الٍف )من حلف أ

 ثٰبن (دل)

 مراجع اظتسألة
(، كالتبصر للخمي ْٖٗ/ِ(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )ُٕ/ّ(، كحاشية العدكم مع ا٣برشي )ُِٗ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )ُّٕ/ِ(، كا٥بداية )ِٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 ( ِْ/ُُ(، كاإلنصاؼ )ٕٔ/ٕح الزركشي )(، كشر ُّٗ/ْ(، كالكاُب البن قدامة )ّ/ُُ(، كركضة الطالبْب )ُِٔ/ِ(، كجواىر العقود )ٗٓٓ/َُ(، كالبياف )ُٖٕٓ/ْ)
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 لو فعل بعض احمللوؼ عليو ىل ُينث؟ (43مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
الرغيف(، ٍب أكل بعض الرغيف كترؾ بعضو فهو )ال( ٰبنث، كاختلفوا لو حلف على  اتفق األئمة األربعة على أٌف من حلف على )فعل( شيء، كقولو: )كهللا آلكلنٌ 

 )ترؾ( شيء، كقولو: )كهللا ال آكل الرغيف( ٍب أكل بعضو، ىل ٰبنث؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 لو فعل بعض احمللوؼ على تركو ٰبنث

 (ا٤بذىبمالك/ أٞبد )
 ٰبنث لو فعل بعض احمللوؼ على تركو )دل(

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد )ركاية(
 ابن رشد( أشار إليوىل يتعلَّق موجىب اليمْب أبقل ما ينطلق على االسم أك ٔبميعو ) سبب اطتالؼ

 األدلة

*ييؤخذ ُب حلف الٌَبؾ أبقٌل ما يدٌؿ عليو االسم، كىذا من ابب 
 االحتياط.

  ،فاقتضت ا٤بنعى مقتضى اليمْب، ا٤بنع من فعل ٝبيع احمللف عليو
 فعل أقٌل شيء منو.  من

  ُب اعتكاؼ النيب  ~حديث عائشة قالت: )كاف ،  ييصغي إرٌل رأسو كىو ٦باكر-
إبخراج جزء من جسده، فدٌؿ  كدل يبطل اعتكافو  ]متفق[،( ُب ا٤بسجد كأان حائض -معتكف

 على أٌف فعل البعض ال يتعلَّق بو حكم.
 .كما ال ٰبنث من حلف على فعل شيء كفعل بعضو، كذلك من حلف على ترؾ شيء كفعل بعضو 
 .ألٌف اليمْب تعٌلقت بَبؾ ا١بميع، فبل ٰبنث بفعل البعض  

 : )كأما تفريق مالك بْب الفعل كالَبؾ، فلم ٯبر ُب ذلك على أصل كاحد(-رٞبو هللا-، لقوة أدلة القوؿ، قاؿ ابن رشد لو فعل بعض احمللوؼ على تركو )دل( ٰبنثالقوؿ الثاين:  الراجح

 ذترة اطتالؼ
لو قاؿ: )كهللا ال آكل ىذا الرغيف( كأكل بعضو، ا٫بٌلت ٲبينو 

 ككجبت عليو الكفارة
 أيكلو كلولو قاؿ: )كهللا ال آكل ىذا الرغيف( كأكل بعضو، فبل ٰبنث حٌب 

 مراجع اظتسألة
(، كٕبر ّٕٗ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِِٓ/ْ(، كشرح الزرقاين )ِِّ/ِكأقرب السالك مع حاشية الصاكم ) (،ُِٓ/ّ(، كتبيْب ا٢بقائق )ّْٕ/ْكالبحر الرائق ) (،ِٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٔٓكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص (، ٖٗٓ/ٗ، كا٤بغِب )(ٓٓ/ ّالركايتْب كالوجهْب )ا٤بسائل الفقهية من كتاب (، ك َُٖ/ُٖكتكملة اجملموع ) (،ْْٕ/َُا٤بذىب )
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 لو اختلف لفظ اضتالف عن نيتو (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ

، اتفقوا أنٌو لو حلف ا٤بسلم على شيء  بلفظ، كقد توافق اللفظ مع نيتو، أنٌو انعقد ٲبينو ٗبا تلفظ بو كنواه، كمن حلف أال أيكل اللحم، كينوم بذلك ٝبيع اللحـو
يتو ظاىر لفظو، ككذلك لو حلف بلفظ ٧بدد، كمن حلف أٍف ال أيكل )٢بم عجل( انعقد ٲبينو على ما حدده. كاختلفوا فيمن أطلق اللفظ ُب اليمْب، كخالف ُب ن

، كىو يقصد )بنيتو( أنَّو ال أيكل الدجاج فقط، أما لو قاؿ: قصدت ابللحم الفاكهة، فهذا ال ييقبل، ايما يتحمَّلو اللفظ، كمن حلف )بلفظو( أٍف ال أيكل ٢بمن ف
 لعدـ احتماؿ اللفظ، كقد اختلفوا فيمن خالف لفظو نيتو ُب ا٢بلف فيما ٰبتملو اللفظ، كا٣ببلؼ على قولْب

 ونسبتهااألقواؿ 
 العربة ُب اليمْب ابللفظ
 أبو حنيفة/ الشافعي

 )على تفصيل عندىم( العربة ُب اليمْب ابلنية
 أٞبد /مالك

 ىل ا٤بعترب ُب األٲباف اللفظ أـ النية؟ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

 .ألٌف العربة ُب العقود البلزمة ىو اللفظ، ككذا اليمْب  :فا٤بعترب ما انعقد عليو  [،ٖٗ]ا٤بائدة: (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)  قولو تعاذل
 اليمْب، كىي نية ا٢بالف.

  حديث عمر  قاؿفهذا نول ]خ/ ـ[، ( : )إ٭ٌبا األعماؿ ابلنيات، كإ٭ٌبا لكل امرئ ما نول
 فبل يلزمو غّبه، إذ ا٢بالف تلفظ كنول، كدل أيت بلفظ ٦برد، فيقدًٌـ اللفظ على النية. امعيٌػنن  اشيئن 

 القوؿ الثاين: )العربة ُب اليمْب ابلنية(؛ ألٌف ا٢بالف أعلم ٗبراده، بل إنٌو قد ييريد أعٌم ٩با حلف عليو، أك أقٌل ٩با حلف عليو الراجح

 ذترة اطتالؼ
اللحم، كىو ينوم ٢بم الغنم فقط، من حلف أف )ال( أيكل 

حـر عليو كل أنواع اللحـو كالدجاج كالسمك كغّبىا؛ 
بظاىر اللفظ، كإٍف أكل شيئن   من ذلك حنث اعمبل ن

من حلف أٍف )ال( أيكل اللحم، كىو ينوم ٢بم الغنم فقط، حـر عليو ٢بم الغنم، كجاز لو أكل 
، كال ٰبنث بذلك  بقية اللحـو

 مراجع اظتسألة
(، كالفقو ا٤بنهجي ّْ/ُٖ(، كتكملة اجملموع )ُْٖٔ/ْ(، كالتبصرة )َُٖ(، كالقوانْب الفقهية )ص ُْٓ/ٔ(، كالبناية )ُّٔ/ٖكا٤ببسوط للسرخسي ) (،ِٕٕ/ُاجملتهد )بداية 

 (ُِٕص كأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل ) (،َُُٓ(، كاإلنصاؼ )ُٔٗ/ْ(، كالكاُب البن قدامة )ّْٓ/ّ(، كشرح منتهى اإلرادات )ُٗ/ّ)
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مسألة 
(45) 

 حكم التورية ُب اليمُت

حترير ػتل 
 اطتالؼ

ىذا أخي، كيقصد أخاه ُب التَّورية ُب اليمْب ىي: القسم على شيء معناه متبادر إذل الذًٌىن، كىو يقصد أمرا آخر ٰبتملو اللفظ ا٤بذكور، كمن قاؿ: كهللا 
، كيقصد أنَّو ُب حدكد حـر ا٤بدينة كمكة، كليس ُب ا٤بسجد، كقد اتفقوا على أنٌو )ال( ٯبوز التٌ  ورية ُب اليمْب ُب الدعاكل أماـ اإلسبلـ، أك يقوؿ: كهللا أان ُب ا٢بـر

 
ن
 ركرة لو ُب ذلك كال مصلحة، كالتورية ُب ا٤بواعيد كغّبىا، كا٣ببلؼ على قولْبكال ض االقاضي، كاختلفوا ُب حكم التَّورية ُب )غّب( الدعاكل، كليس ا٢بالف ظا٤ب

األقواؿ 
 ونسبتها

 ٘بوز التورية ُب اليمْب
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي

 )ال( ٘بوز التورية ُب اليمْب
 أٞبد

 رشد(ىل ا٤بعترب ُب اليمْب ظاىر اللفظ أـ ا٤بعُب القائم ابلنفس؟ )أشار إليو ابن  سبب اطتالؼ

 األدلة

 * ا٤بعترب ُب اليمْب ا٤بعُب القائم ابلنفس، ال ظاىر اللفظ.
 :ا٤بائدة: (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)  عمـو قولو تعاذل[ٖٗ،] 

 كا٢بالف عقد اليمْب على ما نواه.
  حديث عمر  قاؿإ٭با األعماؿ ابلنيات، كإ٭با لكل امرئ ما نول( : )

 ـ[. ]خ/

ا٢بديث  ]ـ[،( : )اليمْب على نية ا٤بستحلفقاؿ  *حديث أيب ىريرة 
نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كىذا عاـ لليمْب أماـ القاضي كغّبىا، كٚبصيصو 

 ابلقضاء ال دليل عليو.
 ]ـ[.( : )ٲبينك على ما يصدقك بو صاحبكقاؿ  *حديث أيب ىريرة 

 )ال ٘بوز التَّورية ُب اليمْب(؛ لقٌوة كصراحة أدلة القوؿ؛ كألفَّ التَّورية ُب اليمْب تبطل الفائدة ا٤برجٌوة منهاالقوؿ الثاين:  الراجح

 ذترة اطتالؼ
ُب  اكاحدن  ، فقاؿ لو: كهللا ال أملك رايالن ككاف ٩باطبلن  اطلب من صديقو سلفن من 

جاز لو ا٢بلف على نيتو  ،رايؿ مثبلن  (ََٓ)ما معو من فئة  كيقصد أفَّ  .جييب
 ىذه كال شيء عليو

 اكاحدن  ، فقاؿ لو: كهللا ال أملك رايالن ككاف ٩باطبلن  امن طلب من صديقو سلفن 
كلو أراد  كاف كاذابن   ،رايؿ مثبلن  (ََٓ)معو من فئة  ما كيقصد أفَّ  .ُب جييب

 بذلك التورية

 مراجع اظتسألة
(، ِّٓ/ُُكاإلنصاؼ ) (،ِْ/َُ(، كالنجم الوىاج )ُِٖ/ٔ(، كمغِب احملتاج )ّٕٗ/ِ(، كا٤بختصر الفقهي البن عرفة )ُِِ/َّكا٤ببسوط للسرخسي ) (،ّٕٕ/ُبداية اجملتهد )

  (َّْكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص (، ُٖٓ/ٔ(، كمطالب أكرل النهى )ّّٗ/ْكاإلقناع )
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 فأكل رؤوس حيتاف )شتك( الو حلف أف )ال( أيكل رؤوسً  (46مسألة )
 من هبيمة األنعاـ حنث، كاختلفوا لو أكل رأس حوت )٠بكة( ىل ٰبنث؟، كا٣ببلؼ علبل قولْب اكأكل رأسن  ااتفقوا أنٌو لو حلف أٍف )ال( أيكل رؤكسن  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 فأكل رؤكس حيتاف )ال( ٰبنث امن حلف أٍف )ال( أيكل رؤكسن 

الشافعي )بشرط أال يكوف ُب بلد يباع فيو رؤكس أبو حنيفة/ مالك )قوؿ(/ 
 السمك مفردة(

 ، فأكل رؤكس حيتاف حنثامن حلف أٍف )ال( أيكل رؤكسن 
 مالك )قوؿ(/ أٞبد )ا٤بذىب(

 ىل ا٤براعى ُب لفظ اليمْب داللة الٌلفظ أك داللة اللغة؟ )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

كُب العرؼ ال يطلق على رأس ا٢بوت اسم الرأس،  *ألٌف ا٤براعى ُب االسم كالعرؼ،
إذ الرأس للحيواف الذم ٰبصل بو التذكية، كرأس ا٢بوت كجسمو سواء، فا٤بفهـو 

 عند الناس رؤكس األنعاـ ال رؤكس السمك.
  ألفَّ اسم الرأس يقع على العصفور كا١براد كغّبه، كمعلـو أٌف العمـو غّب مراد

 ىنا، كا٢بالف دل ييرد ذلك.

 ٌف ا٤براعى ُب االسم داللة اللغة، فيطلق ُب اللغة اسم الرأس على رأس ا٢بوت.*أل
  لو حلف أال يشرب ماءن، فإنٌو ٰبنث بشرب ا٤باء ا٤باحل كا٤باء النجس، فيتناكؿ عمـو

 اسم الرأس رأس السمك.

 هبيمة األنعاـ حقيقة، ما دل ينو ا٢بالف غّب ذلك؛ ألنٌو ينصرؼ إذل فأكل رأس حوت ال ٰبنث( ا)من حلف ال أيكل رؤكسن القوؿ األكؿ:  الراجح

 ، فأكل رأس ٠بك ا٫بلت ٲبينو كحنث ككجبت عليو الكفارةامن حلف ال أيكل رؤكسن  ، فأكل رأس ٠بك دل تنحل ٲبينو، كما زالت منعقدةامن حلف ال أيكل رؤكسن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
 ،(ٖٓٗ/ ِاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )ك  (،َُٗ(، كالقوانْب الفقهية )ص ِْٖ/ْ، كاحمليط الربىاين )(ّٖٗ/ُللسغدم )النتف ُب الفتاكل ك  (،ْٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٗٓ)ص  البحر ُب الفقو اإلسبلميكأحكاـ ، (َٖٖ/ ِكشف ا٤بخدرات )، ك (ُْٔ/ّشرح منتهى اإلرادات )(، ك ْْٕ/َُ(، كٕبر ا٤بذىب )َُٗكاإلقناع للماكردم )ص
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 افأكل شحمً  الو حلف أف  )ال( أيكل ضتمً  (47مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كمثلو: ا٤بٌخ كالكبد كالطحاؿ كالقلب كالكرش -انعقدت ٲبينو، كحـر عليو أكل اللحم، كاختلفوا لو أكل الٌشحم،  ااتفقوا على أٌف من حلف أٍف ال أيكل ٢بمن 

 ، ىل ٰبنث؟، كا٣ببلؼ على قولْب-كالدماغ كالقانصة

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٰبنث افأكل شحمن  اال أيكل ٢بمن  فلو حل

 الشافعي/ أٞبد
 حنث افأكل شحمن  اال أيكل ٢بمن  فلو حل

 أبو حنيفة/ مالك
 ىل ا٤بعترب ُب اليمْب داللة اللفظ ا٢بقيقي، أـ ا٤بعترب فيو الشيء كما يتوٌلد منو )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

، ا، كىو حلىف )ال( أيكل ٢بمن داللة اللفظ ا٢بقيقي ُب اليمْب ا٤بعترب *
 كالشحم ىو خبلؼ اللحم.

 بدليل لو أمر ككيلو اال لغة كال عرفن  ال يدخل الشَّحم ُب اسم اللحم ،
 ألمره، كال ينفذ الشراء. ، دل يكن ٩بتثبلن ابشراء ٢بم فاشَبل لو شحمن 

*ألٌف اسم الشيء ينطلق على الشيء كعلى ما يتوٌلد منو، كاللحم كالشحم كبلٮبا 
 شيء كاحد.

 .ألٌف الشحم ٢بم حقيقة، كيتخذ منو ما يتخذ من اللحم، فأشبو ٢بم الفخذ 

 الراجح
ۆ ۆ ۈ ) اليمْب داللة اللفظ ا٢بقيقي كما انعقدت عليو اليمْب:  (؛ ألٌف ا٤بعترب ُب)ال( ٰبنث افأكل شحمن  الو حلف ال أيكل ٢بمن القوؿ األكؿ: )

  [ٖٗ]ا٤بائدة: (ۈ ٴۇۋ

 ا٫بلت ٲبينو، ككجبت عليو كفارة اليمْب افأكل شحمن  اال أيكل ٢بمن  ف أفٍ حل من بقيت ٲبينو منعقدة افأكل شحمن  اال أيكل ٢بمن  ف أفٍ حل من ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
، (ْٖ/ٕ)األـ (، ك ُْٓ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )َُٔ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ُّٖ/ٖ، كا٤ببسوط للسرخسي )(ّٖٗ/ ُالنتف ُب الفتاكل للسغدم )ك  (،ْٕٕ/ُبداية اجملتهد )
 (ِٕٗكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص (، ٖٗٓ/ُّ، كا٤بغِب )(ّٓٗ/ِمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو أيب الفضل )، ك (َْْاللباب ُب الفقو الشافعي )ص: ك 
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 مقدار اإلطعاـ لكل مسكُت ُب كفارة اليمُت (48مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ) ىا هللا تعاذل بقولو:أٝبعوا على أٌف من حلف ابسم من أ٠باء هللا تعاذل ٍب حنث أفَّ عليو الكفارة، كاتفقوا أٌف الكفارة فيها ىي األنواع األربعة الٍب ذكر 

وئ وئ  )كأٝبعوا على أٌف ا٢بالف إذا عدـ اإلطعاـ أك الكسوة أك العتق صاـ؛ لقولو تعاذل:  [،ٖٗ]ا٤بائدة: ( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

الذم فٌرؽ فيها فقاؿ: كفارة اليمْب ا٤بغٌلظة؛ العتق  ƒبن عمر ال اعاـ أك الكسوة أك العتق، خبلفن كذىب ٝبهور العلماء إذل أٌف ا٢بالف إذا حنث فإنَّو ٨بٌّب بْب اإلط [،ٖٗ]ا٤بائدة: (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
 كاختلفوا ُب مقدار اإلطعاـ لكل كاحد من العشرة مساكْب، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿكالكسوة، ككفارة اليمْب الٍب دل تغلَّظ ابإلطعاـ، مع اتفاؽ ا١بميع أنٌو إذا دل ٯبد انتقل إذل الصياـ، 

 األقواؿ ونسبتها
 كفارة اإلطعاـ ُب اليمْب، لكل مسكْب مٌد من حنطة ٗبٌد النيب 
 مالك )كخصو أبىل ا٤بدينة(/ الشافعي/ ابن القاسم )مالكي(

حنطة كفارة اإلطعاـ ُب اليمْب، لكل مسكْب نصف صاع من 
 من شعّب أك ٛبر أك غّبه اأك صاعن 

 أبو حنيفة

كفارة اإلطعاـ ُب اليمْب، لكل مسكْب مٌد من بٌر، أك 
 نصف صاع من غّبه 

 أٞبد
 ُب رمضاف، كبْب كفارة األذل ُب ا٢بجٌ  ا/ كتردد كفارة ا٢بنث بْب كفارة الفطر متعمدن (ۉ ې ې ې ې)اختبلفهم ُب أتكيل قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلة

ا٤براد أكلة  ،(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)*قولو تعاذل: 
 كاحدة، فوجب ا٤بٌد ألنو كسط ُب الشبع.

 ُب رمضاف، من حديث أيب ىريرة  ا*القياس على كفارة الفطر متعمدن 
أفطر ُب رمضاف...فأٌب بعرىؽ فيو ٛبر قدر  قاؿ: )جاء رجل إذل النيب 

]د/ قط/ : كل أنت كأىل بيتك( -فيو-، كقاؿ اٟبسة عشر صاعن 
(، اكُب ركاية: )أيٌب ٗبكتل فيو ٟبسة عشر صاعن  كصححو األلباين[،

 ، كلكل مسكْب مٌد.ا( مدن َٔ( مدكد، فيكوف اجملموع )ْكالصاع )

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ):قولو تعاذل *

، كىو غداء كعشاء، فوجب  ،(ې ا٤براد قوت كامل اليـو
 نصف صاع ليكفي كجبتْب.

*القياس على كفارة األذل ُب ا٢بٌج، من حديث كعب بن عجرة 
 أنَّو كاف مع رسوؿ هللا :  فأمره فآذاه القمل ُب رأسو ا٧برمن ،
  ،أف ٰبلق رأسو كقاؿ: )صم ثبلثة أايـ، أك أطعم ستة مساكْب

 كا٤بداف: نصف صاع. ـ[، ]خ/( مدين لكل إنساف

  حديث أيب يزيد ا٤بدين  قاؿ: )جاءت امرأة من بِب
للمظاىر: أطعم  بياضة بنصف كسق شعّب، فقاؿ النيب 

 ]ىق[.ىذا، فإٌف مدٍَّم شعّب مكاف مٌد بٌر( 
  كعب بن عجرة حديث ،أك أطعم ستة مساكْب...( :

 ـ[. ]خ/( مدين لكل إنساف
  القياس على فدية األذل ُب ا٢بٌج، كىي نصف صاع

 فكذا فدية ا٢بانث.من التمر أك الشعّب ببل خبلؼ، 

 كإبراءن للذٌمة فذلك أحسن اعلى ىذا ا٤بعُب، كلو زاد احتياطن  القوؿ األكؿ: كٌفارة اإلطعاـ ُب اليمْب )مٌد لكل مسكْب(؛ لداللة حديث أيب ىريرة  الراجح

 ذترة اطتالؼ
( مدكد من أم َُاجملزئ الذم تربأ بو ذٌمة ا٢بانث ُب اليمْب إطعاـ )

 نوع من الطعاـ؛ من بٌر، أك شعّب، أك ٛبر، أك ٫بوه 
من  ا( مدِّ َِاجملزئ الذم تربأ بو ذٌمة ا٢بانث ُب اليمْب إطعاـ )

 من الشعّب، كالتمر، كغّبىا ا( مدِّ َْا٢بنطة، أك )
( َُ اليمْب إطعاـ )اجملزئ الذم تربأ بو ذٌمة ا٢بانث ُب

 من التمر كالشعّب، ك٫بوىا ا( مدِّ َِأمداد من الرٌب، )

(، كالشرح الكبّب ِْٔ/ِ)(، كجواىر العقود ٕٔ/ٕ(، كاألـ )ْٕٖ/ِ(، كالتنبيهات ا٤بستنبطة )ْْٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ّٖٗ/ُ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )َِٗ/ّكا٤ببسوط للشيباين )(، ٕٕٓ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ُْ، كا١بداكؿ الفقهية لكتاب ا٢بج )ـ/ (ّْٔكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص  (،ُّٕ(، كاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص ُٔٔ/ٖ)
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 ىل يكوف مع اطتبز إداـ ُب اإلطعاـ؟ (49مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ) ذىب ٝبهور الفقهاء إذل أٌف ا٢بالف الذم ٰبنث ٨بٌّب بْب اإلطعاـ أك الكسوة أك العتق، لقولو تعاذل:

 للمساكْب، ىل يلزمو تقدًن إداـ مع ا٣ببز؟، كا٣ببلؼ على قولْب االشعّب، فقٌدـ خبزن كاختلفوا فيمن اختار اإلطعاـ ، فاختار الرٌب أك  ،( ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يلـز تقدًن اإلداـ مع ا٣ببز

 ا١بمهور/ أبو حنيفة )إذا أطعمهم حنطة(

يلـز تقدًن اإلداـ مع ا٣ببز )على خبلؼ بينهم ُب الوسط 
 السمن أك التمر(من اإلداـ، ىل ىو الزيت أك اللنب أك 

أك ذرة(/ ابن حبيب  اأبو حنيفة )إذا أطعمهم شعّبن 
 )مالكي(

 كىل العربة ابإلطعاـ اإلشباع أـ ٦برد اإلطعاـ؟ )دل يذكره ابن رشد( [/ٖٗ]ا٤بائدة: (ۉ ې ې ې ې)االختبلؼ ُب أتكيل قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلة

 :ببل إداـ فقد أطعم. افمن أعطى حبن ، (ۉ ې ې ې ې)  قولو تعاذل 
 .)ألٌف ا٢بنطة تشبع ببل إداـ، ٖببلؼ غّبىا )عند أيب حنيفة 
  ما كرد من آاثر عن الصحابة ابن عباس ، كقوؿ إعطاء ا٢بٌب دكف اإلداـ، كفيهاƒ لكل( :

كمثلو عن زيد بن ]عب[، ( )مدًٌ من حنطة لكل مسكْب: ƒابن عمر كقوؿ ]طرب[، ( مسكْب مدٌ 
 .اثبت 

 :كاإلداـ ، (ۉ ې ې ې ې)  قولو تعاذل
 داخل ُب الطعاـ.

 .يعطى اإلداـ مع خبز الشعّب كالذرة ليمكنو من الشبع 

 ُب ذلك، كلو قٌدـ اإلداـ فذلك أفضل (؛ لظاىر اآلية؛ ك٤با كرد عن الصحابة يلـز تقدًن اإلداـ مع ا٣ببز )الالقوؿ األكؿ:  الراجح

 ذترة اطتالؼ
كاف   اـ معو إدامن كلو قدَّ  ،أجزأه ،بز أك الرز دكف إداـ٣بر عن ٲبينو إبطعاـ امن حنث ُب حلفو ككفَّ 

 أفضل
 ،ك الرزبز أ٣بر عن ٲبينو إبطعاـ امن حنث ُب حلفو ككفَّ 

 متوتقدًن اإلداـ معو لتربأ ذً  لزمو

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم ّٖٔ/ُ(، كشفاء الغليل للمكناسي )ِٕٗ/ُ(، كالتفريع )ُْٕ/ْ(، كالتاج كاإلكليل )ُّْ/ِكٙبفة الفقهاء ) (،ُُِ/ّكا٤ببسوط للشيباين ) (،ٕٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َُٖ/ٔ، كتفسّب القرطيب )(ُّٕكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص (، َّٔ/ُْالكبّب )
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 ما اجملزئ من الكسوة ُب كفارة اليمُت؟ )مقدار الكسوة( (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ) العلماء إذل أٌف ا٢بالف الذم ٰبنث ٨بٌّب بْب اإلطعاـ كالكسوة كالعتق، لقولو تعاذل: ذىب ٝبهور

 كاختلفوا لو اختار الكسوة، فما اجملزئ منها؟، كا٣ببلؼ على قولْب، [ٖٗ]ا٤بائدة: ( ى ائ ائ ەئ ەئ

 األقواؿ ونسبتها
زئ فيو الصبلة )على خبلؼ بينهم ُب نوع الكسوة(  الواجب على ا٢بانث أٍف يكسي ما ٯبي

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد/ أبو يوسف
زئ ا٢بانث أٍف يكسي أبقل ما ينطلق عليو اسم الكسوة  ٯبي

 الشافعي
 ىل الواجب األخذ أبقل داللة االسم اللغوٌم أك ا٤بعُب الشرعي؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

ا٤بعُب الشرعي، فالكفارة  (ى ى)*الواجب األخذ ُب داللة قولو تعاذل: 
 عبادة، فلم ٯبز فيها أقل ٩با يسَب ُب الصبلة.

  أثر أيب موسى األشعرم حلف على ٲبْب فكٌفر، فكسا كل إنساف منهم( :
 ]ىق/ طب/ عب/ كإسناده صحيح[.( اكإما ظهرانين  ا، إما مقعدن ثوابن 

ى )*الواجب األخذ ُب الكسوة أبقل داللة االسم اللغوم للكسوة ُب قولو تعاذل: 

 فيجوز أٍف يكسى أبم نوع منها؛ ألنٌو يقع عليو اسم الكسوة. (ى
   أثر عمراف بن ا٢بصْب اسألو عن الكسوة، فقاؿ: أرأيت لو أٌف كفدن  : )أٌف رجبلن 

 ]ىق/ مح[. ، قاؿ الناس إنٌو كساىم؟(دخلوا على أمّبىم فكسا كٌل رجل منهم قلنسوة
  الكفارة بْب الرجاؿ كالنساء، فوجب أٍف يستوم قدر ألنٌو يستوم قٍدر اإلطعاـ ُب

، كلو اعتربان فيهما سَب العورة لوجب اختبلؼ القدر فيها؛ االكسوة فيها أيضن 
 الختبلؼ عورة الرجل عن عورة ا٤برأة.

 االشرعي أكذل، كُب ىذا مراعاة للعرؼ أيضن ، إذ إٌف صرؼ األلفاظ ا٤بطلقة إذل ا٤بعُب لصبلةل اكساءن ساترن الواجب أف يكسي ا٢بانث  القوؿ األكؿ:  الراجح

 ذترة اطتالؼ

ػػػػػػػػػػ عند أيب حنيفة: ٯبب ُب الكسوة قميص أك رداء أك كساء أك ملحفة أك إزار، 
 ا٤بهم أنَّو يسَب ٝبيع البدف، كال ٘بزئ العمامة كال السراكيل عند أيب يوسف.

 كللمرأة ثوب كٟبار. ػػػػػػػػػػ عند مالك: ٯبب ثوب للرجل يسَب ٝبيع البدف،
 ػػػػػػػػ عند أٞبد: ٯبب للرجل ثوب أك قميص يصلي فيو، أك إزار كرداء.

ل، أك إزار، أك رداء، أك عمامة، أك منديل، أك جبة، أك درع اكيٯبزئ ُب الكسوة: سر 
 من صوؼ، أك مشاغ، أك غَبة أك غّبىا

 مراجع اظتسألة
(، ُّْ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )ٖٔ/ٕ(، كاألـ )ِّٕ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ّٔ/ْ(، كالذخّبة )ِّْ/ِ(، كٙبفة الفقهاء )ّْٖ/ُكالنتف ُب الفتاكل ) (،ٕٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٕٗكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص  (،ُّٓ/ٕ(، كشرح الزركشي )ُْٗ/ْكالكاُب البن قدامة )
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 ىل يشًتط التتابع ُب األايـ الثالثة ُب صياـ كفارة اليمُت؟ (24)مسألة 

 حترير ػتل اطتالؼ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ) ذىب ٝبهور العلماء إذل أٌف ا٢بالف الذم ٰبنث ٨بٌّب بْب اإلطعاـ كالكسوة كالعتق، لقولو تعاذل:

 ؟، كا٣ببلؼ على قولْباكاختلفوا لو اختار ا٢بانث الصياـ، ىل يلزمو أٍف يصـو متتابعن  ،[ٖٗ]ا٤بائدة: ( ائ ەئ ەئ

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( يشَبط التتابع ُب صياـ كفارة اليمْب

 مالك/ الشافعي
 التتابع ُب صياـ كفارة اليمْبيشَبط 

 أبو حنيفة/ أٞبد
مل األمر ٗبطلق الصـو على التتابع أـ ليس ٰبمل ع سبب اطتالؼ  ليو؟ىل ٯبوز العمل ابلقراءة الٍب ليست ُب ا٤بصحف )القراءة الشاٌذة(؟/ كاختبلفهم ىل ٰبي

 األدلة

ىذا مطلق فيبقى  ،(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)*قولو تعاذل: 
 على إطبلقو.

 عدـ كجوب التتابع ُب قضاء رمضاف. القياس على 
 

 ]عب/ ش/ ىق/ كإسناده صحيح[،: )فمن دل ٯبد فصياـ ثبلثة أايـ متتابعة ذلك كفارة أٲبانكم( *قراءة ابن مسعود 
، فييعمل ابلقراءة الٍب ليست ُب ا٤بصحف، فقراءة اآلحاد منزَّلة مٍنزًلة أخبار اآلحاد، كىي كمثلو قراءة أيب بن كعب 

 قييد ا٤بطلق كٚبصيص العاـ.صا٢بة لت
  الواجب ُب الشرع إ٭با ىو التتابع.ُب الصياـ ألٌف األصل 
  ابن عباس أثرƒ  من ذلك، فصياـ  اقاؿ ُب كفارة اليمْب: )ىو اب٣بيار ُب ىؤالء الثبلث، األكؿ، فإٍف دل ٯبد شيئن

 ]طرب/ ىق[.( ثبلثة أايـ متتابعات
 :فييحمل ا٤بطلق ُب آية كفارة اليمْب على  [،ِٗ]النساء: (ڱ ڱ ڱ) القياس على كفارة القتل كالظهار

 ا٤بقٌيد ُب كفارة القتل كالظهار.
 (، لؤلمر ا٤بطلق ُب اآلية، ٖببلؼ ما كرد من األمر ابلصياـ ُب كفارة القتل كالظهار، فقد جاءت مقيدة ابلتتابعالتتابع ُب صياـ كفارة اليمْبيشَبط القوؿ األكؿ: )ال  الراجح

 ذترة اطتالؼ
، كتوقف اليـو الثاين، ٍب الو صاـ لكفارة اليمْب يومن 

أكمل صٌح صيامو، كبرأت ذمتو، كأدل الواجب، كمع 
 التتابعذلك فا٤بستحب 

، ككجب عليو افإٍف كاف لغّب عذر انقطع تتابعو اتفاقن  -مثبلن -، كقطع التتابع فأفطر اليـو الثاين الو صاـ لكفارة اليمْب يومن 
كاف لعذر؛ كمرض، كسفر، كحيض، كنفاس، كصياـ رمضاف، انقطع التتابع، كاستأنف عند أيب حنيفة،  االستئناؼ، كإٍف ٍ

 كال يستأنف عند أٞبد 

 اظتسألة مراجع
(، ّْٔ/َُ(، كا٢باكم الكبّب )ْْٔ/ُ(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )ُُُ(، كالقوانْب الفقهية )ص ُّْ/ُ(، كا١بوىرة النّبة )ٕٔ/ِكبدائع الصنائع )(، ٕٕٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َْٓاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص كأحك(، َِْ/ٖ(، كنيل األكطار )ّّٖ/ْ(، كاإلقناع )ْٓٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ُّٖ/ُٖكهناية ا٤بطلب )
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 اشًتاط العدد ُب اظتساكُت ُب كفارة اليمُت (22مسألة )

، [ٖٗ]ا٤بائدة: ( ۋ ۅ ۅ ۉ )  عشرة مساكْب، فقد فعل الوجب الذم عليو؛ لقولو تعاذل:اتفقوا على أٌف ا٢بانث لو أراد أٍف يكٌفر ابلطعاـ، كأطعم  حترير ػتل اطتالؼ
؟، كا٣ببلؼ على قولْب اكاحدن  اكاختلفوا ىل ٯبوز لو أٍف ييطعم مسكينن   عشرة أايـ، أك يطعم مسكينْب كل كاحد منهما ٟبسة أايـ، أـ أٌف العدد الوارد ُب اآلية الـز

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبب ُب كفارة اليمْب إطعاـ عشرة مساكْب

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 عشرة أايـ اكاحدن  اٯبوز ُب كفارة اليمْب إطعاـ مسكينن 

 أبو حنيفة
 أك حق كاجب على ا٤بكفًٌر كقٌدر ابلعدد ا٤بذكور؟ ،( ۅ ۉ) ىل كفارة اليمْب حق كاجب للعدد ا٤بذكور ُب اآلية سبب اطتالؼ

 األدلة

 (ۅ ۉ)كفارة اليمْب حق كاجب للعدد ا٤بذكور ُب اآلية ألٌف   *
 كالوصية، فمن أكصى لعشرة مساكْب لـز استيفاء العدد.

  :العدد،  اآلية اشَبطت، ( ۋ ۅ ۅ ۉ )قولو تعاذل
 فمن أطعم أقل من العدد ا٤بذكور كاف غّب ٩بتثل.

  نٌص غّب كاحد من الصحابة  على استيعاب العدد ا٤بذكور ُب اآلية، قاؿ
]عب/ ش/ ىق/ كسنده صحيح، ك٫بوه عن ( : )أطعم عشرة مساكْبعمر 

 [.علي كزيد كابن عمر 

ُب ذٌمة ا٤بكفًٌر، فيجب عليو إخراج مقدار ما يطعم  حق كاجبكفارة اليمْب * ألٌف  
 عشرة مساكْب أبم طريقة أخرجها.

  فيجزئو. األٌف من ردَّد اإلطعاـ عشرة أايـ، كمن أطعم كل يـو مسكينن 
  ألٌف اإلطعاـ لدفع ا١بوع، كا١بوع يتجدد، فلو أطعمو عشرة أايـ، كاف كمن أطعم

 عشرة مساكْب.
  زكاة األمواؿ الواجبة لصنف كاحد، كذا ٯبوز إعطاء كفارة كما جاز إعطاء كامل

 اليمْب ٤بسكْب كاحد.
 نٌص ُب ذلك، كال اجتهاد مقابل النصٌ  القوؿ األكؿ: )ٯبب إطعاـ عشرة مساكْب(؛ لظاىر اآلية، كتفسّب الصحابة  الراجح

 ذترة اطتالؼ
عشرة أايـ )دل( ٯبزئو ذلك عن كفارة اليمْب، ككاف   اكاحدن  امن أطعم مسكينن 

 كبقي عليو إطعاـ تسعة مساكْب اكاحدن  اكمن أطعم مسكينن 
أجزأه ُب كفارة اليمْب، كبرأت ذٌمتو، لكن يدفع لو   عشرة أايـ اكاحدن  امن أطعم مسكينن 

 منهماكل يـو بيومو، كال تدفع مرة كاحدة، كمثلو لو أطعم اثنْب مدة ٟبسة أايـ لكل 

 مراجع اظتسألة
 (،ٖٔٓ/َُ(، كالبياف )ُٗٗ(، كالتنبيو )ص ُِْ/ُ(، كالفواكو الدكاين )َِ/ْ(، كالنوادر كالزايدات )ُٓٗ/ِ، كا١بوىرة النّبة )(ُّْ/ِٙبفة الفقهاء )ك  (،ٕٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٕاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص كأحك(، ُٖٗ/ِ، كاحملرر )(َُّمسائل اإلماـ أٞبد ركاية أيب داكد السجستاين )ص: ك 
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 ىل يشًتط اإلسالـ واضترية ُب اظتساكُت ُب كفارة اليمُت؟ (23مسألة )

كاختلفوا  ،[ٖٗدة:]ا٤بائ ( ى ى ...ۋ ۅ ۅ ۉ ) اتفقوا على أنٌو ٯبوز للحانث عن اليمْب أف يكٌفر إبطعاـ ا٤بساكْب أك كسوهتم؛ لقولو تعاذل:  حترير ػتل اطتالؼ
 أك كسوة، كا٣ببلؼ على قولْب احٌب ٙبٌل ٥بم صدقة الكفارة؟، سواء كاف إطعامن  اىل يشَبط ُب ا٤بساكْب الذين سيطعمهم أٍف يكونوا مسلمْب أك أحرارن 

 األقواؿ ونسبتها
 كفارة اليمْبلا٤بساكْب  يشَبط اإلسبلـ كا٢برية ُب

 مالك/ الشافعي/ أٞبد 
 كفارة اليمْبلا٤بساكْب  يشَبط اإلسبلـ كا٢برية ُب)ال( 

 أبو حنيفة

 سبب اطتالؼ
 استيجاب الصدقة ابلفقر فقط، أـ ابلفقر كاإلسبلـاشَباط اإلسبلـ/ ىل 

 اشَباط ا٢برية/ ىل يتصور ُب العبيد كجود الفقر أـ ال؟، فهم مكفيوف من ساداهتم ُب غالب األحواؿ، أك ٩بن ٯبب أٍف يكفوا

 األدلة

*تشبيو كفارة اليمْب ابلزكاة الواجبة على ا٤بسلمْب، فيشَبط 
 ٥بم ىذه الكفارة.اإلسبلـ ُب ا٤بساكْب الذين ٘بب 

*العبد نفقتو كاجبة على سيده، فبل ٰبتاج ا٤بعونة ابلكفارات كما 
 جرل ٦براىا من الصدقات.

 .كما اشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقة أٍف تكوف مؤمنة، فكذا ُب اإلطعاـ 
  فكذلك غّبه ٔبامع األٌف الكفارة ال تدفع إذل ا٢بريب اتفاقن ،

 الكفر.

الٍب تكوف عن تطوع، فيجوز لغّب ا٤بسلمْب، كقد أنبأ السمع أنَّو يثاب *تشبيو كفارة اليمْب ابلصدقات 
 ابلصدقة على الفقّب غّب ا٤بسلم.

*قد يوجد من العبيد من ٯبٌوعو سيده مع كجوب نفقتو عليو، فكاف العبيد كاألحرار سواءه ُب استحقاؽ  
 كفارة اليمْب.

  :ا٤بسلم كالكافر.كىذا عاـ يشمل  [،ٖٗ]ا٤بائدة: ( ۋ ۅ ۅ ۉ )قولو تعاذل 
  ألٌف الكفارة كجبت لدافع ا٤بسكنة، كىذا موجود ُب الكافر كا٤بسلم، بل ىو ُب الكافر أكذل؛ ألنٌو

 يرغًٌبهم ُب اإلسبلـ.
عن كجوب نفقتهم  ، فضبلن العبيد ال ٲبلكوف أصبلن  (؛ إذ األصل ُب العبادات ا٤بالية أهنا تيعطى لفقراء ا٤بسلمْب، كلؤلحرار، ألفَّ ا٤بساكْب يشَبط اإلسبلـ كا٢برية ُبالقوؿ األكؿ: ) الراجح

 على أسيادىم
 ذترة اطتالؼ

لو أعطى الكافر كالعبد ا٤بسكْب كفارة اليمْب دل تربأ ذمة ا٢بانث، 
 كٯبب إخراجها مرة أخرل للحر ا٤بسلم

 لو أعطى الكافر الذمي كالعبد ا٤بسكْب كفارة اليمْب برأت ذمة ا٢بانث، كأخرج ما كجب عليو

 مراجع اظتسألة
التدريب ُب الفقو الشافعي (، ك ٖٓ/ّ(، كشرح خليل للخرشي )ّٗٓ/ُ، كا٤بدكنة الكربل )(َُْ/ٓبدائع الصنائع )ك  (،ُِِ/ّكا٤ببسوط للشيباين ) (،ٕٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٔٓكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص (، ّْٗ)ص  (، كالركض الندمّٖٓ/ٗ، كا٤بغِب )(ِٗٗ/ ِا٤بسائل الفقهية من كتاب الركايتْب كالوجهْب )، ك (ُِٗ/ْ)
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 سالمتها من العيوب؟ -اظتعتقة ُب كفارة اليمُت-ىل من شرط الرقبة  (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  )  اتفقوا على أٌف ا٢بانث عن اليمْب ٯبب أٍف يكفر ابإلطعاـ أك الكسوة أك ٙبرير رقبة؛ لقولو تعاذل:

 تؤثر ُب ٜبنها؟، كا٣ببلؼ على قولْبكاختلفوا ىل ييشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقة السبلمة من العيوب الٍب ، [ٖٗ]ا٤بائدة: (ې ى ى ائ ائ ەئەئ

 األقواؿ ونسبتها
 يشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقة ُب كفارة اليمْب أٍف تكوف سليمة من العيوب

 فقهاء األمصار
 )ال( يشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقة ُب كفارة اليمْب أٍف تكوف سليمة من العيوب

 أىل الظاىر
 االسم، أك ابسم ما يدٌؿ عليو؟ ىل الواجب األخذ أبقل ما يدٌؿ عليو سبب اطتالؼ

 األدلة

الواجب األخذ ٗبا يدٌؿ عليو االسم، كقد دٌؿ  ،(ائ ەئ ەئ)*قولو تعاذل: 
 اسم الرقبة على رقبة كاملة خالية من العيوب؛ إذ األصل السبلمة من العيوب.

  كما )ال( ٯبوز إخراج الثوب ا٤بعيب كالطعاـ ا٤بعيب، فكذا ال ٯبوز إعتاؽ
 العبد ا٤بعيب.

الواجب األخذ أبقل ما يدٌؿ عليو االسم،  ،(ائ ەئ ەئ)قولو تعاذل:  *
 كقد جاء لفظ: )رقبة( مطلق من غّب تقييد.

 اطيٌػبن  اٌل بسبب العيوب، فإٌف هللا طٌيب ال يقبل إ اظاىرن  ا(، الختبلؼ ٜبن الرقبة ا٤بعتقة اختبلفن )يشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقة السبلمة من العيوبالقوؿ األكؿ:  الراجح

 ذترة اطتالؼ
)ال( يصح إعتاؽ العبد ا٤بقعد، كال فاقد البصر، كال مقطوع اليدين أك الرجلْب، 

 عن كفارة اليمْب، ككذا كل عيب ينقص الثمن، كٲبنع العبد من العمل
يصح إعتاؽ العبد ا٤بقعد، كفاقد البصر، كمقطوع اليدين أك الرجلْب، عن  

 لثمن، كٛبنعو العملكفارة اليمْب، ككذا كل عبد فيو عيوب تنقص ا

 مراجع اظتسألة
اإلرشاد إذل سبيل الرشاد )ص: ك  ،(ّٔٔ/ْإعانة الطالبْب )، ك (ُُِ/ ٖ) للبغومالتهذيب (، ك ِّْ(، كأسهل ا٤بدارؾ )صُْٗ/ْكالتاج كاإلكليل )(، ٖٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٖٗكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص (، ّّٖ/ٔ(، كاحمللى )ْٔٓ/ٗ، كا٤بغِب )(َْٗ
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 أف  تكوف مؤمنة؟ -اظتعتقة ُب كفارة اليمُت-ىل من شرط الرقبة  (25مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  )  ابإلطعاـ أك الكسوة أك ٙبرير رقبة؛ لقولو تعاذل:اتفقوا على أٌف ا٢بانث عن اليمْب ٯبب أٍف يكفر 

 ، كا٣ببلؼ على قولْبتكوف مؤمنة؟ أفٍ كاختلفوا ىل ييشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقة  ،[ٖٗ]ا٤بائدة: (ى ائ ائ ەئەئ

 األقواؿ ونسبتها
 ا٤بعتقة ُب كفارة اليمْب أٍف تكوف مؤمنةيشَبط ُب الرقبة 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد
 )ال( يشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقة ُب كفارة اليمْب أٍف تكوف مؤمنة

 أبو حنيفة
مل ا٤بطلق على ا٤بقيد ُب األشياء الٍب تتفق ُب األحكاـ كٚبتلف ُب األسباب، كحاؿ حكم كفارة اليمْب مع كفارة القتل سبب اطتالؼ  ىل ٰبي

 األدلة

*ٰبمل ا٤بطلق على ا٤بقيد ُب األشياء الٍب تتفق ُب األحكاـ كٚبتلف ُب األسباب، 
ڀ ڀ  ) فيشَبط ُب الرقبة اإلٲباف، ٞببل على اشَباط ذلك ُب كفارة القتل:

 [.ُٗ]النساء: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
   حديث معاكية بن ا٢بكم السلمي قاؿ: )كانت رل جارية، فأتيت النيب  

 ]ـ[،، ٍب قاؿ: أعتقها فإهنا مؤمنة( فقلت: علٌي رقبة، أفأعتقها؟، فسأ٥با النيب 
 فدٌؿ أنَّو أجاز عتقها عن الكفارة بشرط اإلٲباف.

ا٤بقيد ُب األشياء الٍب تتفق ُب األحكاـ كٚبتلف ُب  *)ال( ٰبمل ا٤بطلق على
ائ ائ ) األسباب، فبل يشَبط اإلٲباف؛ إلطبلؽ اللفظ ُب آية كفارة اليمْب:

 فيدخل فيو الرقبة ا٤بؤمنة كالكافرة.، (ەئەئ

مل ا٤بطلق على ا٤بقيد إذا اٙبد  يشَبط ُب الرقبة ا٤بعتقةالقوؿ األكؿ: ) الراجح ُب كفَّارة اليمْب اإلٲباف(؛ ألٌف ا٢بكم كاحد، كىو إعتاؽ رقبة بسبب كفارة، كعند أكثر األصوليْب ٰبي
 السبب كاختلف ا٢بكم

  كفارة اليمْب، أجزأتو كبرأت ذمتو، كا٫بلت ٲبينومن أعتق رقبة غّب مؤمنة ُب من أعتق رقبة غّب مؤمنة ُب كفارة اليمْب، دل ٘بزئو، كيلزمو إعتاؽ رقبة مؤمنة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كاألـ ُّْ/ُ(، كالفواكو الدكاين )ِْٔ/ُ، كا٤بعونة )(ّّٗ/ ٔا١بامع ٤بسائل ا٤بدكنة )ك  ،(ّّْ/ِٙبفة الفقهاء )ك  ،(ُٖٗ/٤ّببسوط للشيباين )كا (،ٖٕٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٖٓكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص  (،ُّٓ/ٕكشرح الزركشي على ا٣برقي ) (،ْٔٓ/ٗكا٤بغِب ) (،ُُٗ/ٔاحملتاج )(، كمغِب ُٔ/َُ(، كٙبفة احملتاج )ٗٔ/ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 359 

 حكم تقدمي كفارة اليمُت على اضتنث (26مسألة )
 ا٢بنث ىل يقبل منو ذلك؟، كا٣ببلؼ على قولْب اتفقوا على أفَّ من حلف ٍب حنث ٍب كٌفر، فقد ا٫بٌلت ٲبينو كارتفع عنو االٍب، كاختلفوا فيمن حلف ٍب كٌفر ٍب حنث، فقٌدـ التكفّب على حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز تقدًن الكٌفارة على ا٢بنث

 ا٢بنث(/ أٞبد/ مالك )ا٤بذىب(الشافعي )كاستثُب الصـو فبل ٯبزئ قبل 
 )ال( ٯبوز تقدًن الكٌفارة على ا٢بنث
 أبو حنيفة/ مالك )ركاية أشهب(

زئ ا٢بٌق الواجب قبل كقت كجوبو؟/ كىل الكفارة رافعة للحنث أك مانع ااختبلؼ الركاية ُب حديث: )من حلف على ٲبْب فرأيت أٌف غّبىا خّبن  سبب اطتالؼ  ة لو؟ منها...(/ كاختبلفهم ىل ٯبي

 األدلة

: )إذا حلفت على ٲبْب فرأيت أٌف غّبىا خّب منها فكٌفر عن قاؿ  * حديث عبد الرٞبن بن ٠برة 
ال أحلف  -هللاإٍف شاء -: )إين كهللا كركاية عن عن أيب موسى ]ـ[،، كأت الذم ىو خّب( ٲبينك

 ـ[. ]خ/منها، إال كٌفرت عن ٲبيِب، كأتيت الذم ىو خّب(  اعلى ٲبْب فأرل غّبىا خّبن 
*ألنَّو كإٍف كاف موجب الكفارة ا٢بنث، إال أنٌو ٯبوز تقدًن ا٢بٌق الواجب قبل كقت كجوبو، كتقدًن الزكاة 

 قبل كجوهبا.
 *ألٌف الكٌفارة بعد ا٢بنث مانعة للحنث، فيجوز تقدٲبها.

  فالكفارة قبل ا٢بنث ٙبلو، كالتحلة ال تكوف  [،ِ]التحرًن: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)  تعاذل:قولو
 بعد ا٢بنث، ألنٌو بعد ا٢بنث ا٫بلت اليمْب اب٢بنث ال ابلكفارة.

 :دؿ أٌف اليمْب سبب الكٌفارة، كمن   [،ٖٗ]ا٤بائدة: (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) قولو تعاذل
 كٌفر بعد كجود السبب أجزأه. 

: )إذا حلفت على ٲبْب فرأيت أٌف قاؿ  * حديث عبد الرٞبن بن ٠برة 
كركاية: )إين  ]خ[،( غّبىا خّب منها فأت الذم ىو خّب، ككٌفر عن ٲبينك

منها، إال أتيت  اال أحلف على ٲبْب فأرل غّبىا خّبن  -إف شاء هللا-كهللا 
 ]خ[.( الذم ىو خّب، ككٌفرت عن ٲبيِب

 *الظاىر أٌف الكٌفارة إ٭با ٘بب بعد ا٢بنث كالزكاة بعد ا٢بوؿ.
 *ألف الكفارة رافعة للحنث إذا كقع، فلم ٯبز تقدٲبها عليو.

  ألٌف الكفارة تسَب ا١بناية )ىتك حرمة اسم هللا تعاذل( كال جناية قبل
 ا٢بنث.

 تقديره: ٗبا عقدًب األٲباف  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ): قولو تعاذل ،
 كحنثتم فكفارتو(.

 القوؿ األكؿ: )ٯبوز تقدًن الكفارة على ا٢بنث(، كبذلك ييعمل ٔبميع ركاايت ا٢بديث، كالعمل ٔبميع الركاايت أكذل من العمل ببعضها الراجح

 ذترة اطتالؼ
من حلف ٍب كٌفر ٍب حنث، صٌح تكفّبه، كا٫بلت ٲبينو، كارتفع االٍب، كا٤بستحب ا٢بنث ٍبٌ التكفّب عند 

 الشافعي كأٞبد
حلف ٍب كٌفر ٍب حنث، ال يرتفع ا٢بنث، كدل يصٌح تكفّبه،، ككجب عليو من 

 التكفّب مرٌة اثنية

 مراجع اظتسألة
(، ُُّ/ُٖوع )(، كتكملة اجملمَّٖ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )ِِْ/ْ(، كالتاج كاإلكليل )ُٖٔ/ٓ(، كالبياف كالتحصيل )ُِٗ/ِكا١بوىرة النّبة ) (،ُٕٗكالغرة ا٤بنيفة )ص (،ٕٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 (َّّكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص (، ُٖٗ/ُُ(، كالشرح الكبّب )ُْٖ/ّ(، كا٤بغِب )ُُٖ/ٖكهناية احملتاج )
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 كثَتة وحنث  االكفارة لو حلف على شيء واحد مرارً  (27مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ

كال خبلؼ بينهم أنٌو إذا حلف  اتفقوا أٌف من حلف على أمور شٌٌب بيمْب كاحدة، كقولو: )كهللا ال آكل، كهللا ال أشرب، كهللا ال أمشي(، أفَّ عليو كفارة ٲبْب كاحدة،
كاألحد الصمد، ال أدخل البيت(، أٌف عليو كفارات بعدد األٲباف، كا٢بلف أبٲباف شٌٌب على أشياء أبٲباف شٌٌب على شيء كاحد، كقولو: )كهللا كاتهلل كابهلل كرب البيت، 

كثّبة، كقولو: )كهللا كهللا كهللا ال أفعل كذا(، أك: )كهللا ال أفعل كذا، كهللا ال أفعل كذا(، ٍب حنث، فكم كٌفارة   اشٌٌب، كاختلفوا إذا حلف على شيء كاحد بعينو مرارن 
 ٘بب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 كثّبة ٍب حنث ٘بب عليو كفارة كاحدة  امن حلف على شيء كاحد بعينو مرارن 

 أٞبدمالك )ا٤بذىب(/ الشافعي )األصح(/ 

كثّبة ٍب حنث ٘بب عليو كفارات   امن حلف على شيء كاحد بعينو مرارن 
 بعددىا إذا أراد ابلتكرار االستئناؼ أك التغليظ
 أبو حنيفة/ مالك )ركاية(/ الشافعي )قوؿ(

 ىل ا٤بوجب للتعدد ُب األٲباف، ىو تعدد األٲباف اب١بنس أك ابلعدد؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

ُب األٲباف تعدد األٲباف اب١بنس )ا٤بقسم عليو(، كىو أقسم على *ألٌف ا٤بوجب للتعدد 
 شيء كاحد )ا١بنس احمللوؼ عليو(.

  ابن عمر أثرƒ  عب/ ىق/ كسنده ( فكفارة كاحدة اقاؿ: )إذا أقسمت مرارن[
 صحيح[.

األٲباف بعدد تكرار اليمْب )القسم * ألٌف ا٤بوجب للتعدد ُب األٲباف تعدد 
 ، فهو إما يريد التكرار أك االستئناؼ.ااحمللوؼ بو(، كىو ذكر احمللوؼ بو مرارن 

 ٍب حنث كجبت عليو كفارة كاحدة، ألٌف احمللوؼ عليو شيء كاحد امن حلف على شيء كاحد بعينو مرارن القوؿ األكؿ: ) الراجح 
 

 ذترة اطتالؼ
كاحدة، فإذا حنث  اكثّبة، فهو كمن حلف ٲبينن   ابعينو مرارن من حلف على شيء كاحد 

 ككٌفره مرٌة كاحدة برأت ذٌمتو
كثّبة، انعقدت ٲبينو بعدد ا٤برات الٍب    امن حلف على شيء كاحد بعينو مرارن 

 كررىا ُب احمللوؼ بو، كإذا حنث كجب عليو بكٌل لفظ ٧بلوؼ كٌفارة

 مراجع اظتسألة
كا٤بهذب  (،ُٕ/ْ(، كالذخّبة )ْْٕ/ُ(، كالكاُب البن عبد الرب )ُِٖ(، كالدر ا٤بختار شرح التنوير )صُْٕ/ّكالدر ا٤بختار مع حاشية ابن عابدين ) (،َٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٓكأحكاـ اليمْب ابهلل عز كجل )ص(، ِْْ/ٔ(، ككشاؼ القناع )ُْٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ٖٔٓ/َُكالبياف ) (،ُُٓ/ّ)
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 الكفارة لو حلف ُب ميُت واحد أبكثر من صفتُت من صفات هللا تعاىل ٍب حنث (28مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كفارات متعددة بعدد األٲباف، كاختلفوا   )ال( خبلؼ أنٌو لو حلف أبٲباف شٌٌب على شيء كاحد، كقولو: )كهللا ال آكل، كرٌب البيت ال آكل، أقسم ابهلل ال آكل(، ٍب حنث، أٌف عليو

(، ٍب حنث، كم يلزمو  -ابلعطف-كل( أك قاؿ: )ابلسميع كالعليم كا٢بكيم لو حلف ُب ٲبْب كاحدة أبكثر من صفتْب من صفات هللا عٌز كجٌل، كقولو: )ابلسميع العليم ا٢بكيم ال آ
 كفارة؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 من حلف على ٲبْب كاحدة أبكثر من صفتْب هلل تعاذل ٍب حنث ٘بب عليو كفارات بعدد الصفات

 )إذا أدخل بْب القسمْب حرؼ عطف(
 أبو حنيفة )ركاية( 

كاحدة أبكثر من صفتْب هلل تعاذل ٍب حنث ٘بب عليو  من حلف على ٲبْب 
 كفارة كاحدة

 أبو حنيفة/ مالك )بشرط أال يريد استئناؼ ٲبْب بكل كلمة(/ الشافعي/ أٞبد
 رجو ٨برج اليمْب؟ىل مراعاة الواحدة أك الكثرة ُب اليمْب ىو راجع إذل )صيغة القوؿ( أك إذل )تعداد األشياء( الٍب يشتمل عليها القوؿ الذم ٨ب سبب اطتالؼ

 األدلة

*ألٌف مراعاة الواحدة أك الكثرة ُب اليمْب راجع إذل )تعدد األشياء( أم: عدد ما تضمنتو صيغة 
 القوؿ من األشياء الٍب ٲبكن أٍف يقسم بكل كاحد منها على انفراد.

 .ألٌف كٌل صفة من الصفات صا٢بة، ألٍف يقسم هبا على ًحدا كابنفراد، فتتعدد بتعددىا 
 .ألنَّو لو حلف أبٲباف شٌب على شيء كاحد، تعٌددت الكفارات 

* ألٌف مراعاة الواحدة أك الكثرة ُب اليمْب راجع إذل )صيغة القوؿ، أم: أفَّ 
ا٤براعى ُب اليمْب عدد احمللوؼ عليو كىو كاحد، كٲبكن ٞبل تعدد الصفات 

 على التأكيد.

 (؛ ألٌف احمللوؼ عليو كاحد، كٞبل تعٌدد الصفات على التأكيد ٩بكنأبكثر من صفتْب ٍب حنث فعليو كفارة كاحدةمن حلف على ٲبْب كاحدة القوؿ الثاين: ) الراجح

 ذترة اطتالؼ
من حلف فقاؿ: ابلسميع كالعليم كا٢بكيم، ال أفعل كذا، ٍب حنث فعليو ثبلث كفارات، كإذا قاؿ: 

 فعليو كفارة كاحدة -بدكف كاك-ابلسميع العليم ا٢بكيم 
حلف فقاؿ: ابلسميع كالعليم كا٢بكيم، ال أفعل كذا، ٍب حنث فعليو كٌفارة من 

 كاحدة

 مراجع اظتسألة
(، كفتح العزيز ِْٓ/ْ(، كأسُب ا٤بطالب )ُٔ/ُُ(، كركضة الطالبْب )ُٖ/ْ، كالذخّبة )(ْْٕ/ُالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ك  (،ُٕٖٓ/ْكبدائع الصنائع )(، َٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُٕ/ُُ(، كالشرح الكبّب )ُِّ، كعمدة الفقو )ص (ْٕ/ ّا٤بسائل الفقهية من كتاب الركايتْب كالوجهْب )(، ك ِْٖ/ُِ)
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 كتػاب النُّػذور
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 ـمر
ّ
 زوسـاب اىْ

 وَشَو ثالثح فصىه

 الفصل األوؿ: ُب أصناؼ النذر. -         
، ورتلة أحكامها. -           الفصل الثاين: فيما يلـز النذور وما ال يلـز
الفصل الثالث: ُب معرفة الشيء الذي يلـز عن النذر وأحكامها. -         
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 ا -اهلل سمحه-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
  اذفاق

 
زوس اأو إمجاع

ُّ
 يف مراب اىْ

 اتفقوا على لزـك النَّذر ا٤بطلق ُب القيرب، إٍف كاف على كجو الرًٌضا كصرَّح بلفظ النَّذر. -ُ
 بقيربة. اأٝبعوا على لزـك النَّذر الذم خرج ٨برج الشرط، إٍف كاف نذرن  -ِ
 اتفقوا على لزـك النَّذر اب٤بشي إذل بيت هللا تعاذل للحج أك العمرة. -ّ
 الناس أفَّ من نذر ا٤بشي للصبلة لغّب ا٤بساجد الثبلثة )ال( يلزمو.أكثر  -ْ
اتفقوا أفَّ من نذر من جهة )ا٣برب( أٍف ٯبعل مالو كلو ُب سبيل هللا تعاذل، أنَّو يلزمو، كقولو: نذرت مارل للمساكْب. -ٓ
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 مراب اىْزوس
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

 عنوان املسألة التسلسليالرقم 
 حكم الن ذر اظتطلق ُب الق رب )الطاعة( 4
 ىل يشًتط ُب الن ذر التصريح بلفظ )النذر( ُب الن ذر اظتطلق؟ 2
 ىل يشًتط ُب الن ذر أف يرج على وجو الرضا ُب الن ذر اظتطلق؟ 3
 من نذر فعل معصية 4
 حر ـ على نفسو شيئا من اظتباحاتمن  5
 االن ذر اظتطلق )اظتبهم( الذي مل يعُت  فيو الناذر شيئً  6
 إىل بيت هللا اضتراـ مبكة وعجز عن اظتشي امن نذر الذىاب ماشيً  7
 أو إىل بيت اظتقدس من نذر أف  ميشي إىل مسجد النيب  8
 من نذر أف  ميشي إىل غَت اظتساجد الثالثة 9

 الواجب فيمن نذر أف  ينحر ابنو ُب مقاـ إبراىيم 44
 من نذر أف  جيعل مالو كلو ُب سبيل هللا )نذر أف  يتصد ؽ بكل مالو( 44
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 حكم الن ذر اظتطلق ُب الق رب )الطاعة( (4مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

ژ ژ ڑ ) بقيربة )طاعة(، كقوؿ القائل: )إٍف شفى هللا مريضي، فللو علٌي صـو شهر(، لعمـو قولو تعاذل:  اأٝبعوا على لزـك النَّذر الذم ٨برجو ٨برج الشرط إذا كاف نذرن 

الٍب ٥با أصل ُب الشَّرع؛ كالصـو كالصبلة  كاختلفوا ُب حكم النَّذر ا٤بطلق ُب القيرب )الطاعة( ،[ٕ]اإلنساف: (پ ڀ)  كألفَّ هللا تعاذل مدح ذلك فقاؿ: ،[ُ]ا٤بائدة: (ڑ ک ک
؟، كا٣ببلؼ على  قولْب كالصدقة كا٢بج، كقوؿ القائل: )هلل علٌي صـو شهر(، ٖببلؼ ٤با ليس لو أصل ُب الوجوب ُب الشرع، كعيادة ا٤بريض، ىل يلـز

 يلـز الوفاء ابلنَّذر ا٤بطلق ُب القيرب األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 ابلنذر ا٤بطلق ُب القيرب)ال( يلـز الوفاء 
 بعض أصحاب الشافعي

 االختبلؼ ُب مفهـو كلمة النَّذر عند العرب )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 كىذا عقد ٯبب الوفاء بو. ،( ژ ژ ڑ ڑ ک) * عمـو قولو تعاذل:

 ، كىذا مدح للموفْب ابلنذكر كىو شامل لكل نذر. (پ ڀ)* قولو تعاذل: 

ڻ ڻ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )  :تعاذل* قولو 

﮵  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﮲  ﮳ ﮴  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 فأخرب عز كجل بوقوع العقاب بنقضو للنذر. ،[ٕٕ -ٕٓ]التوبة: (﮶ ﮷ ﮸
  قاؿ  ~حديث عائشة )نذر الطاعة. كىذا ]خ[،: )من نذر أٍف ييطيع هللا فليطعو 

مل األمر  ، (پ ڀ)كقولو:  (ڑ ک)* قولو تعاذل:  ٰبي
 ابلوفاء على الندب ال على الوجوب.

 .)ألفَّ النَّذر عند العرب كعد بشرط )قالو غبلـ ثعلب 
  كا٤بستأجىر، كما ألفَّ ما التزمو اآلدمي بعوض يلزمو ابلعقد، كا٤ببيع

 التزمو بغّب عوض ال يلزمو ٗبجرد العقد، كا٥ببة.

لتـز نذرن القوؿ األكؿ: ) الراجػػح
ي
 ابلشرط ا، كإٍف دل يكن بشرط، كليس كعدن ايلـز الوفاء ابلنذر ا٤بطلق ُب القيرب(، لظاىر داللة النص من الكتاب كالسنة، كألفَّ الصحيح أفَّ العرب تسمًٌي ا٤ب

 لو قاؿ: )هلل علٌي صـو شهر( دل ينعقد نذره كال ٯبب عليو صياـ شهر لو قاؿ: )هلل علٌي صـو شهر( انعقد نذره كلزمو صياـ شهر ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
هناية ا٤بطلب ، (ِّٕ/ُع ُب فقو اإلماـ مالك بن أنس )التفري، ك (ُّٗ/ ّمواىب ا١بليل )، ك (ْٓٓ/ ٦ُبمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )، ك (َّٗ/ ْ) كالبحر الرائق ك (، ْٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ّّْ/ ُُالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )(، ك ِّٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ِّٖ/ ْشرح مشكل الوسيط )، ك (ِّْ/ ُُٖب دراية ا٤بذىب )
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 الن ذر اظتطلق؟ىل يشًتط ُب الن ذر التصريح بلفظ )الن ذر( ُب  (2مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

)هلل علٌي صـو  القيرب كقولو: النذر ا٤بطلق ُب اتفقوا على لزـك النَّذر ا٤بطلق ُب القيرب الذم خرج ٨برج الشرط كقولو: )إٍف شفى هللا مريضي، فللو علٌي صـو شهر(، كاتفقوا على لزـك
كالذين ذىبوا إذل لزـك النَّذر ا٤بطلق ُب القرب، اتفقوا على لزكمو بشرط: أٍف ٱبرج النَّذر على كجو الرضا ال على كجو  -كخالف فيو بعض الشافعية كما ُب ا٤بسألة السابقة-شهر(، 

ـ شهر(، أك كاف غّب مصرح  فيو ابلشيء ا٤بنذكر كقولو: )هلل علٌي نذر صو  االلَّجاج )الغضب(، كأٍف ٱبرج منو بلفظ النذر كقولو: )هلل علٌي نذر صـو شهر(، كسواء كاف النَّذر مصرَّحن 
أحج( كدل يذكر كلمة )النذر(، ىل ينعقد كقولو: )هلل علٌي نذر صـو أك صبلة( )على خبلؼ بينهم ُب أقل الواجب عليو(، كاختلفوا لو دل يصرح بلفظ )النذر( كقولو: )هلل علٌي أٍف 

 النذر كيلزمو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ذا دل يصرًٌح الناذر بلفظ النذر)ال( ينعقد النَّذر إ

 ابن ا٤بسيب
 ينعقد النذر كلو دل يصرًٌح الناذر بلفظ النذر

 ا١بمهور
 ، أك ابلنية فقط؟اىل ٯبب النذر ابلنية كاللفظ معن  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
 ، فالنية ال تيعلم إال ابللفظ.ا* ٯبب النَّذر ابلنية كاللفظ معن 

النذر، يكوف كأنَّو إخباره بوجوب شيء دل يوجبو هللا تعاذل * ألنَّو لو دل يصرح بلفظ 
 عليو، إال أٍف يصرًٌح ٔبهة الوجوب كىو لفظ )النذر(.

 * ٯبب النذر ابلنية، كليس من شرطو التصريح ابللفظ.
* ألفَّ حذؼ لفظ )النذر( من النذر غّب معترب، ألفَّ القوؿ الذم ٨برجو ٨برج النذر 

 يصرًٌح بلفظ النذر. ييقصد بو النذر، كإٍف دل
 للزـكالقوؿ الثاين: )ينعقد النذر كلو دل يصرح بلفظ النذر(، الجتماع النية كاللفظ الداؿ على إلزاـ النفس، كىذا كاؼ ُب ٞبلو على النذر كا الراجػػح

 اأحج( لزمو ا٢بج نذرن لو قاؿ: )هلل عليَّ أٍف  لو قاؿ: )هلل عليَّ أٍف أحج( دل يتعلَّق كجوب ا٢بج ُب ذمتو ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب ، ك (ُّٖ/ ّمواىب ا١بليل )، ك (ُُِالقوانْب الفقهية )ص: ، ك (َّٗ/ ْالبحر الرائق )، ك (ِٗ/ ٓبدائع الصنائع )ك  (،ْٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٔ/ ٔمطالب أكرل النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى )، ك (ّٖٓ/ ْاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )، ك (ُُّفتح ا٤بعْب بشرح قرة العْب ٗبهمات الدين )ص: ، ك (ٕٖٓ/ ُ)
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 ىل يشًتط ُب الن ذر أف  يرج على وجو الر  ضا ُب الن ذر اظتطلق؟ (3مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

دـ( اشَباط التصريح ، كذىب ا١بمهور إذل )ع-لبعض الشافعية اخبلفن -اتفقوا على لزـك النَّذر ا٤بطلق ُب القنرب إذا خرج ٨برج الشرط، كاتفقوا على لزـك النَّذر ا٤بطلق ُب القرب 
 كاتفقوا أفَّ النَّذر ا٤بطلق ُب القيرب يلـز إذا خرج على كجو الٌرًضا، كاختلفوا لو خرج على كجو اللجاج )الغضب( ىل يلزمو؟، كا٣ببلؼ، -البن ا٤بسيب اخبلفن -بلفظ النذر 

 على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 يشَبط للزـك النذر أٍف ٱبرج على جهة الرضا ال اللجاج )الغضب(

 (/ الشافعي/ أٞبدأبو حنيفة )ا٤بذىب
 )ال( يشَبط للزـك النذر أٍف ٱبرج من جهة الرضا 

 أبو حنيفة )قوؿ(/ مالك
 ىل النذر ا٤بطلق ُب القرب الذم ٱبرج ٨برج الشرط عند الغضب )اللجاج(/ كىل ييلحق ابلنذر أـ اليمْب؟ )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة
 على جهة اللجاج )الغضب(.* ألفَّ األصل ُب القيربة أٍف تكوف على جهة الرضا، ال 

  النذر كال القيربة، فيكوف حكمها حكم اليمْب. األنَّو ُب اللجاج )الغضب( ال يكوف قاصدن 
  ألفَّ اللفظ من جنس النذر، فهي من األشياء الٍب نص الشرع على

: )من أنَّو إذا التزمها اإلنساف لزمتو، فيجب الوفاء بو، لعمـو قولو 
 ]خ[.عو( نذر أٍف ييطيع هللا فليط

شيء، سواء قلنا:  ال يشَبط للزـك النذر أٍف ٱبرج من جهة الرضا(، لظاىر لفظ الناذر، كلظاىر ا٢بديث، كالتفاؽ القولْب على أفَّ من نذر كىو غضباف لزمو القوؿ الثاين: ) الراجػػح
 كفارة ٲبْب، أك الوفاء ابلنذر

 من قاؿ: )هلل علٌي أٍف أحج( كىو غضباف انعقد نذره، كلزمو الوفاء بو )ال( ينعقد نذره، كٯبب عليو كفارة ٲبْب فقطمن قاؿ: )هلل علٌي أٍف أحج( كىو غضباف  ذترة اطتالؼ 

 مراجع اظتسألػػة
الشرح الكبّب ، ك (َٓٔا٤بدينة )ص: ا٤بعونة على مذىب عادل ، ك (ّٖٕ/ ّالدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )، ك (ِْ/ ِْا٤ببسوط للسرخسي )ك (، ٖٕٓ/ُبداية اجملتهد )

 (َٓٓالعدة شرح العمدة )ص: (، ك ِِٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ْٗٓ/ ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ْٕٓ/ ْالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )، ك (ُُٔ/ ِللشيخ الدردير كحاشية الدسوقي )
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 من نذر فعل معصية (4مسػػألػػة )
 حترير ػتل
 اطتالؼ

)نذر علٌي أٍف أشرب ا٣بمر( ك٫بوه، كاختلفوا أٝبع ا١بمهور على لزـك الوفاء بنذر الطاعة، كمن قاؿ: )نذر علٌي صياـ شهر(، كأٝبعوا أنَّو )ال( ٰبل الوفاء بنذر ا٤بعصية، كمن قاؿ: 
 قولْبىل ٘بب عليو كفارة؟، كا٣ببلؼ على 

 من نىذىر نٍذر معصية فبل كفارة عليو كال يلزمو شيء األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي

 من نىذىر نٍذر معصية تلزمو كفارة ٲبْب
 أبو حنيفة/ أٞبد/ سفياف/ الكوفيوف

 تعارض ظواىر اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة، كذلك أنَّو ركم ُب ىذه ا٤بسألة حديثاف سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 ]خ[،( فبل يعصو هللا يعصي ع هللا فليطعو، كمن نذر أفٍ يطيي  من نذر أفٍ : )قاؿ  ~حديث عائشة * 
، كدل يذكر كفارة.  يرجَّح ىذا ا٢بديث، كقد تضمَّن أفَّ ا٤بعصية ال تلـز

: م، قاؿ كال يقعد، كال يستظل، كال يتكلَّ  ُب الشمس يقـو نذر أفٍ  حْب  إسرائيل أيب* حديث 
أٍف ييتم ما كاف طاعة هلل تعاذل، كيَبؾ ما   فأمره  ،[خ] فليتكلَّم كليجلس كليستظل، كليتم صومو()مركه، 

 كاف معصية، كدل أيمره ابلكفارة.
  حديث عمراف بن حصْب  ُب ا٤برأة الٍب نذرت أٍف تنحر العضباء انقة رسوؿ هللا  ٤با ٪باىا هللا

كدل أيمرىا  ]ـ[، : )ال كفاء لنذر ُب معصية، كال فيما ال ٲبلك العبد(تعاذل من األسر، فقاؿ ٥با 
 ابلكفارة.

 فبل كفارة فيو، كلغو اليمْب.نعقد أصبلن ألفَّ النذر دل ي ، 

: )ال نذر ُب معصية، ككفارتو  قاؿ  * حديث عمراف بن حصْب 
جو/ كا٢بديث  د/ حم/ طح/ ىق/ كم/ تخ/ ]ف/ كفارة ٲبْب(

تكلم عليو مضطرب/قاؿ الَبمذم: حديث غريب، كصححو األلباين، كقد 
، ~ٯبمع بْب ىذا ا٢بديث كحديث عائشة  [،طويبلن  اابن رشد كبلمن 

، كىذا ا٢بديث تضمَّن لزـك  فحديث عائشة ييفيد أبفَّ ا٤بعصية ال تلـز
 الكفارة، فيجمع بْب ا٢بديثْب، كا١بمع أكذل، فتجب كفارة اليمْب.

  لو حلف على فعل معصية للزمتو كفارة ٲبْب، ككذا لو نذر أٍف يفعل
 معصية.

، كا١بمع بْب على ا٤بقيَّد من حديث عمراف  ~من نذر معصية تلزمو كفارة ٲبْب(، كىذا على القوؿ بصحة ا٢بديث، كهبذا ٰبمل ا٤بطلق من حديث عائشة القوؿ الثاين: ) الراجػػح
 أكذل من إٮباؿ أحدٮبا -اما داـ ٩بكنن -ا٢بديثْب 

 
دل ينعقد نذره، كال ٯبوز لو الوفاء بو، كعليو التوبة  -مثبلن - يـو العيدمن نذر أٍف )ال( يصلي أك يصـو  ذترة اطتالؼ

 كاالستغفار
انعقد نذره، كٰبـر  -مثبلن -من نذر أٍف )ال( يصلي أك يصـو يـو العيد 

 عليو الوفاء بو، كتلزمو كفارة ٲبْب

 مراجع اظتسألػػة
/ ِاألـ للشافعي )، ك (ِِٔ/ِشرح زركؽ على مًب الرسالة )، ك (ٕٖالرسالة للقّبكاين )ص: ، ك (ّّٗ/ ِٙبفة الفقهاء )، ك (ُٓٗ/ ُالنتف ُب الفتاكل للسغدم )ك (، ٖٕٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّْ/ ٔمطالب أكرل النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى )(، ك ِْٔ/ُّ، كا٤بغِب )(َِٗ/ ٓالغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية )، ك (ِٕٗ
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 من حر ـ على نفسو شيئا من اظتباحات (5مسػػألػػة )

كتحليل ا٢براـ، ٢بديث أـ معبد  حترير ػتل اطتالؼ ، كقولو: )حراـ من ا٤بباحات اكاختلفوا فيما ٯبب على من حرَـّ على نفسو شيئن  ،[طب] : )إفَّ احملٌرًـ ما أحلَّ هللا، كا٤بستحلًٌ ما حرَـّ هللا(قاؿ  ~ٙبرًن ا٤بباح مذمـو شرعا ن
 أقواؿ علٌي شرب العسل، أك كطء الزكجة( ك٫بوه، كا٣ببلؼ على ثبلثة

 فبل شيء عليو إال إذا حرٌـ الزكجة امباحن  امن حرَـّ على نفسو شيئن  األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي

 افبل شيء عليو مطلقن  امباحن  امن حرـٌ على نفسو شيئن 
 أىل الظاىر

 فعليو كفارة ٲبْب امباحن  امن حرـٌ على نفسو شيئن 
 أبو حنيفة/ أٞبد

 [ِ -ُ]التحرًن: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )  لظاىر قولو تعاذل: معارضة مفهـو النظر سبب اطتالؼ

 األدلػػة

* النظػػر/ النػػذر لػػيس ىػػو اعتقػػاد خػػبلؼ ا٢بكػػم الشػػرعي، فػػبل ٰبػػٌرًـ ا٢بػػبلؿ، كال 
لًٌػػل ا٢بػػػراـ،  كالتصػػػرؼ ُب ىػػذا إ٭بػػػا ىػػػو للشػػػارع، فوجػػب أٍف يكػػػوف ٤بكػػػاف ىػػػذا ٰبي

أابحػو هللا تعػاذل لػو ابلشػرع، أنَّػو )ال( يلزمػو،   اا٤بفهـو أفَّ من حٌرـ على نفسػو شػيئن 
ک گ )  كما )ال( يلـز إٍف نذر ٙبليل شيء حرَّمو الشرع، كقد قاؿ تعػاذل:

ٿ ٿ ٿ )  كقػػػػػػػػػاؿ: ،[ٕٖ]ا٤بائػػػػػػػػػدة: (ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ ڳ

 .[ِّ]األعراؼ: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ
  َّڇ )  عليو قولػو تعػاذل: كانطبقـ على نفسو الزكجة كقع ُب الظهار إذا حر

 (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .[ّ]اجملادلة:

 ھ ھ ھ ے )  :قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

كٙبػػػػػػرًن ا٤ببػػػػػػاح  ،[ُُٔ]النحػػػػػل: (﮶ ﮷ ﮸ ﮹
 اافػػػَباء ككػػػذب علػػػى هللا تعػػػاذل، كىػػػو ابطػػػل مطلقنػػػ

 كمردكد ك٧بدث.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )* قولو تعاذل: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ظاىره أفَّ الكفارة ٙبل ىذا العقد، كقد  ،(ٹ 
على نفسو  ، سواء كاف الذم حرَّمو ا٠باىا تعاذل ٲبينن 

 العسل أك ا١بماع.
قاؿ: )إذا حٌرـ الرجل عليو امرأتو،  ƒابن عباس * أثر 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) كقاؿ: ،فهي ٲبْب يكفرىا

 .[ـ] [ُِاألحزاب:( ] (ۈئ ېئ

 من حرٌـ على نفسو ا٤بباح فعليو كفارة ٲبْب(، كأدلتهم نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، فبل ييعدؿ عنها إذل النظرالقوؿ الثالث: ) الراجػػح
فعليو كفارة الظهار بتحرًن  ،العسل حراـ علي كزكجٍب حراـ علي :قاؿمن  ذترة اطتالؼ 

 زكجتو كال شيء عليو بتحرًن العسل
 ،العسل حراـ علي كزكجٍب حراـ علي :من قاؿ

 فليس عليو شيء ككبلمو لغو ككذب
فعليو كفارة  ،العسل حراـ علي كزكجٍب حراـ علي :قاؿ من

 عليو كفارة ٲبْب بتحرًن العسل اٲبْب بتحرًن زكجتو كأيضن 

 مراجع اظتسألػػة
ا٢باكم الكبّب ، (َْٓ/ُ) البن عبد الربالكاُب ، ك (ٖٖالرسالة للقّبكاين )ص: ، ك (ٕٗٓ/ ِاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )، ك (َِّ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ك (، ٕٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َّٕ/ ٗاحمللى ابآلاثر )ك  (،َٓٓ، ْٓٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ُُٗ/ ْالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )، ك (ُِٓ/ ٖالعزيز )، كفتح (ُٖٓ/َُ)
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 االن ذر اظتطلق )اظتبهم( الذي مل ي عُت   فيو الن اذر شيئً  (6مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كقولو: )هلل علٌي نذر صياـ شهر إف شفى مريضي(، كاختلفوا لو نذر نذرن  اتفقوا على ، كقولو: )هلل علٌي نذره إف شفى اكدل ينو فيو شيئن  امطلقن  اكجوب الوفاء ابلنذر ا٤بعْبَّ

 أقواؿمريضي(، كسكت كدل يعْبًٌ ا٤بنذكر، كا٣ببلؼ على ثبلثة 

 األقواؿ ونسبتها
 فعليو كفارة ٲبْب امبهمن  امن نذر نذرن 

 أكثر العلماء )ا١بمهور(
 فعليو كفارة ًظهار امبهمن  امن نذر نذرن 

 سعيد بن جبّب/ قتادة
 فعليو أقل ما ينطلق عليو االسم من القيرىب امبهمن  امن نذر نذرن 

 القاضي حسْب )شافعي(
 مع داللة اللغة )دل يذكره ابن رشد( ظاىر تعارض مفهـو األثر سبب اطتالؼ

 األدلػػة

: )كفارة قاؿ  * حديث عقبة بن عامر 
إذا -كركاية: )كفارة النذر  ]ـ[، النَّذر كفارة ٲبْب(

]ت/ كقاؿ: حسن صحيح  كفارة ٲبْب(  -دل يسمًٌ 
 كا٢بديث نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ. غريب[،

  َّالنذر ا٤ببهم ىو أغلظ األٲباف،  ألف
فوجب لو أغلظ الكفارات كىي كفارة 

 .الظهار

 ألفَّ اجملزئ ُب النذر ا٤ببهم أقل ما ينطلق عليو االسم.* 

كأما عن القوؿ الثاين كىو من أكجب كفارة ظهار، قاؿ: ) -رٞبو هللا-فعليو كفارة ٲبْب(، كا٢بديث نص ُب ذلك، قاؿ ابن رشد  امبهمن  االقوؿ األكؿ: )من نذر نذرن  الراجػػح
 (فخارج عن القياس كالسماع ،فيو كفارة الظهار :من قاؿ

من قاؿ: )هلل عليَّ نذر إٍف ٪بحت ُب  ذترة اطتالؼ
 ٲبْباالختبارات( ال يلزمو النذر، كعليو كفارة 

إٍف ٪بحت ُب  من قاؿ: )هلل عليَّ نذر
 ( لزمو كفارة ظهاراالختبارات

( لزمو أٍف يصلي إٍف ٪بحت ُب االختبارات من قاؿ: )هلل عليَّ نذر
 ا، أك يطعم مسكينن اركعتْب، أك يصـو يومن 

، (ٔٓ/ّشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُِْ/ْالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )، ك (َْ/ ِاألحكاـ )درر ا٢بكاـ شرح غرر ، ك (ِٗ/ ٓبدائع الصنائع )ك (، ٖٖٕ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُُٔ/ٔشرح ابن بطاؿ )، (َٔٓالعدة شرح العمدة )ص: (، ِّٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ٕٔٓ/ ُأسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )(، ك ِٔٗ/ّكركضة الطالبْب )
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 إىل بيت هللا اضتراـ مبكة وعجز عن اظتشي امن نذر الذ ىاب ماشيً  (7مسػػألػػة )
 كاختلفوا لو عجز عن ا٤بشي بعض ُب الطريق أك كلو ماذا ٯبب عليو؟، كا٣ببلؼ على قولْب، اتفقوا على لزـك النذر اب٤بشي إذل بيت هللا ا٢براـ، فيمشي ٕبج أك عمرة راجبلن  اطتالؼ حترير ػتل

 
 األقواؿ ونسبتها

من نذر ا٤بشي للبيت ا٢براـ كعجز عن ا٤بشي كركب 
 )ال( شيء عليو

 / ابن ا٤بسيب/ أبو سلمة ابن عبد الرٞبنƒابن عمر 

كاجب آخر )كاختلفوا فيو على أقواؿ؛ قيل: ا٤بشي مرة أخرل، من نذر ا٤بشي للبيت ا٢براـ كعجز عن ا٤بشي كركب عليو 
 كقيل: دـ، ىدم، كقيل: كفارة ٲبْب(

 / أىل ا٤بدينة/ أىل مكةأبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أٞبد )ا٤بذىب(/ علي 
 منازعة األصوؿ ٤بسألة النذر اب٤بشي إذل بيت هللا ا٢براـ ك٨بالفة األثر ٥با سبب اطتالؼ

 

 األدلػػة

)نذرت أخٍب أٍف قاؿ:   عقبة بن عامر* حديث 
ٛبشي إذل بيت هللا عز كجل، فأمرتِب أٍف أستفٍب ٥با 

: لتمش، ، فقاؿ ٥با ، فاستفتيت رسوؿ هللا
 كدل أيمرىا بشيء كال كفارة. ،[ـ خ/]( كلَبكب

  حديث أنس بن مالك( : َّرسوؿ هللا أف   رأل
هللا  : إفَّ  قاؿف فسأ٥بم عنو،هادل بْب ابنيو، يي  رجبلن 

 ،[ـ خ/] (لغِب عن تعذيب ىذا نفسو، كأمره أٍف يركب
 كدل أيمره بشيء كال كفارة.

 اإلحراـ من ا٤بيقات. -مثبلن -بسائر األفعاؿ الواجبة ُب ا٢بج الٍب تسقط إبراقة الدـ، كمن ترؾ  ا* عليو دـ/ تشبيهن 
اب٤بتمتع كالقارف ٯبب عليهما ا٥بدم لفعلهما نسكْب ُب سفرة كاحدة، كىذا فعل ما ٯبب عليو ُب  ا* عليو ىدم/ تشبيهن 

 سفر كاحد، فعلو ُب سفرين، فهو أخل بواجب ا٤بشي، فهو كمن ترؾ اإلحراـ من ا٤بيقات.
  ركاية ُب حديث عقبة بن عامر  قاؿ ٥با د/ حم/  ر عنها(فلتحج كلتكفًٌ  ،ا: )إفَّ هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئن[

]خز/ ىق/ كضعفو األلباين[، كُب ركاية: )مركىا فلتختمر  كُب ركاية: )لتحج راكبة ٍب تكفًٌر عن ٲبينها( كضعفو األلباين[،
دلت ركاايت ا٢بديث ٗبجملها على  ]د/ ت/ ف/ جو/ حم/ ىق/ كضعفو األلباين كاألرنؤكط[، كلَبكب كلتصم ثبلثة أايـ(

 كفارة ٲبْب.  كجوب الكفارة، ك٠باىا
  )ـ[.عمـو حديث: )كفارة النذر كفارة ٲبْب[ 

 الراجػػح
، كلو كفَّر كفارة ٲبْب لكاف أكذل، ك٩با يضعًٌف القوؿ ُب الصحيحْب، كحديث أنس  القوؿ األكؿ: )ال شيء على من نذر ا٤بشي للبيت ا٢براـ كعجز(، كذلك ٢بديث عقبة 

يو، أما التكفّب ُب الواجب عليو، كجعل بعضهم ا٤بشي ابلنذر من كاجبات ا٢بج الٍب ٯبب فيها الدـ بَبكها، كىذا من ابب إحالة ا٤بختلف فيو إذل ا٤بختلف ف االثاين اختبلفهم كثّبن 
 بكفارة اليمْب ففيو كجو من السنة

 

 ذترة اطتالؼ

من نذر ا٤بشي للبيت ا٢براـ كعجز ركب أم كسيلة 
 بريئة من النذرنقل، ال شيء عليو، كذمتو 

 من نذر ا٤بشي للبيت ا٢براـ كعجز كركب أم كسيلة نقل:
 : عليو أٍف ٲبشي مرة أخرل ُب حجة أخرل من حيث عجز، كإٍف شاء ركب كأجزأه كعليو دـ.عند أىل ا٤بدينة كعلي  -

 عند أىل مكة كأيب حنيفة كالشافعي كأٞبد )ا٤بعتمد(: أجزأه كٯبب عليو ا٥بدم )كهدم التمتع(. -
 عند مالك: عليو أٍف ٲبشي مرة أخرل ُب حجة أخرل من حيث عجز، كعليو ا٥بدم بدنة أك بقرة، فإٍف دل ٯبد فشاة. -

 عند أٞبد )ركاية(: عليو كفارة ٲبْب. -

 مراجع اظتسألػػة
/ ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ٖٖالرسالة للقّبكاين )ص: ، ك (ْٔٔ/ ُا٤بدكنة )، ك (ُِٔ/ ُا٤بعتصر من ا٤بختصر من مشكل اآلاثر )(، ك ُٕٓ/ٔكا٥بداية شرح البداية ) (،ٖٖٕ/ُبداية اجملتهد )

 (َُِعمدة الفقو )ص: (، ك ّٓٔ/ُّ، كا٤بغِب )(َّٔ/ ٖكفاية النبيو ُب شرح التنبيو )، ك (ِْٗ
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 أو إىل بيت اظتقدس من نذر أف ميشي إىل مسجد النيب  (8مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل
ٲبشي إذل ا٤بسجد النبوم أك إذل بيت ا٤بقدس  اتفقوا أٌف من نذر أٍف ٲبشي إذل ا٤بسجد ا٢براـ أنَّو يلزمو ذلك، فيمشي ٕبج أك عمرة ما داـ أنَّو قادر عليو، كاختلفوا فيمن نذر أفٍ 

 ليصلي فيهما، ىل يلزمو النَّذر، كا٣ببلؼ على قولْب

 أك بيت ا٤بقدس لزمو النذر من نذر ا٤بشي إذل مسجد النيب  األقواؿ ونسبتها
 مالك/ الشافعي/ أٞبد/ أبو يوسف )إال إذا صلَّى ُب ا٤بسجد ا٢براـ(

 أك بيت ا٤بقدس )ال( يلزمو النذر من نذر ا٤بشي إذل مسجد النيب 
 أبو حنيفة

تح/  ]حم/ طأ/ : )ال تيسرج ا٤بطي إال لثبلثة مساجد؛ ا٤بسجد ا٢براـ، كمسجدم ىذا، كبيت ا٤بقدس(قاؿ  اختبلفهم ُب ا٤بعُب الذم تيسرج ا٤بطي بسببو من حديث أيب ىريرة  سبب اطتالؼ
 د/ كأصلو ُب الصحيحْب بلفظ: )ال تيشد الٌرًحاؿ([

 األدلػػة

: )ال تيسرج ا٤بطي إال لثبلثة مساجد ...(، ا٤بعُب الذم تيسرج ا٤بطي إذل تلك * قولو 
 ا٤بساجد من أجلو، ىو ٤بوضع صبلة النفل مع صبلة الفرض فيها.

صبلة فيما  : )صبلة ُب مسجدم ىذا أفضل من ألفقاؿ  * حديث أيب ىريرة 
كىذا يشمل الفرض كالنفل، فيجب ا٤بشي على من نذر ]متفق[،  سواه، إال ا٤بسجد ا٢براـ(

 الصبلة فيو، كمثلو بيت ا٤بقدس.
  يلـز ا٤بشي ٤بسجد النيب  ،كبيت ا٤بقدس، كما يلـز ا٤بشي للمسجد ا٢براـ ابلنذر

 ـ[ ]خ/ لشمو٥با ُب حديث: )ال تشد الرحاؿ إال إذل ثبلث مساجد(

: )ال تسرج ا٤بطي إال لثبلثة مساجد ...(، ا٤بعُب الذم تيسرج ا٤بطي إذل * قولو 
 أجلو، ىو ٤بوضع صبلة الفرض، كالفرض ال ينذر، ألنَّو أصبلن تلك ا٤بساجد من 

 كاجب ابلشرع ال ابلنذر، كألفَّ ما ال أصل لو ُب الشرع ال ٯبب ابلنذر.
مل على * قولو  : )صبلة ُب مسجدم ىذا أفضل من ألف صبلة ...(، ىذا ٰبي

إذل ا١بمع بْب ىذا ا٢بديث كحديث: )صبلة أحدكم  اصبلة الفرض )ال( النَّفل، مصّبن 
]تخ/ د/ قاؿ الغمارم: رجالو  ُب بيتو أفضل من صبلتو ُب مسجده ىذا، إال ا٤بكتوبة(

 ا٢بديثْب.كإال كقع التضاد بْب ىذين ثقات إال أنَّو معلوؿ[، 

أك بيت ا٤بقدس لزمو النذر(، لقوة أدلة القوؿ، كال يصح ا٤بعُب ا٤بشار إليو ُب القوؿ الثاين، من عدـ كجوب ما ال أصل لو ُب  القوؿ األكؿ: )من نذر ا٤بشي إذل مسجد النيب  الراجػػح
 ]متفق[٤با قاؿ: إين نذرت ُب ا١باىلية أف أعتكف ليلة ُب ا٤بسجد ا٢براـ  : )أكؼ بنذرؾ(لعمر  الشرع، لقولو 

 
 ذترة اطتالؼ

إذل ا٤بسجد النبوم ألصلي فيو، كجب أٍف يذىب إليو  امن قاؿ: عليَّ نذر أٍف أذىب ماشين 
 اللمسجد ا٢براـ أجزأه عن ذلك أيضن  ا، كعند أيب يوسف لو ذىب مشين امشين 

إذل ا٤بسجد النبوم ألصلي فيو(، ٯبزئو أٍف يصلي  اأذىب مشين من قاؿ: )عليَّ نذر أٍف 
 ُب أم مسجد، كإٍف نذر ا٤بشي إذل ا٤بسجد ا٢براـ للصبلة فيو لزمو ٤بكاف ا٢بج كالعمرة

 مراجع اظتسألػػة
، (ُِٖ/ ِاألـ للشافعي )، ك (ُُْالقوانْب الفقهية )ص: ، (ٓٔٓ/ُا٤بدكنة )، ك (ُِّ/ ٔالبناية شرح ا٥بداية )، ك (ْٖٓ/ ِاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط للشيباين )ك  (،َٕٗ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِٔ/ٔ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )(َٗ/ ُُالفركع كتصحيح الفركع )(، ك ّٗٔ/ُّ، كا٤بغِب )(َْٓ/ ٨ٖبتصر ا٤بزين )ك 
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 اظتساجد الثالثةمن نذر أف  ميشي إىل غَت  (9مسػػألػػة )

 حترير ػتل
 اطتالؼ

أك إذل بيت ا٤بقدس،  د النيب اتفقوا أفَّ من نذر أٍف ٲبشي إذل ا٤بسجد ا٢براـ أنَّو يلزمو ذلك النذر، كسبق ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة السابقة فيمن نذر أٍف ٲبشي إذل مسج
جد الٍب ٥با فضل كمسجد قباء، أما كاختلفوا ُب حكم الوفاء بنذر ا٤بسّب إذل غّب ا٤بساجد الثبلثة؛ ا٤بسجد ا٢براـ، كا٤بسجد النبوم، كبيت ا٤بقدس، كا٣ببلؼ ُب بقية ا٤بسا

 ا٤بساجد الٍب )ال( فضل ٥با فخارجة عن ٧بل ا٣ببلؼ، كا٣ببلؼ على قولْب

 ونسبتهااألقواؿ 
 ا)ال( يلـز النذر اب٤بشي لغّب ا٤بساجد الثبلثة مطلقن 

 أكثر العلماء
 يلـز النذر اب٤بشي لغّب ا٤بساجد الثبلثة إذا نذر ُب مسجد لو فضل زائد

 ابن حبيب )مالكي(

 سبب اطتالؼ
]حم/ طأ/ تخ/ د/ كأصلو ُب : )ال تيسرج ا٤بطي إال لثبلثة مساجد، ا٤بسجد ا٢براـ، كمسجدم ىذا، كبيت ا٤بقدس( من قولو  االختبلؼ ُب أتكيل حديث أيب ىريرة 

 )أشار إليو ابن رشد(الصحيحْب بلفظ: )ال تيشد الٌرًحاؿ([ 

 األدلػػة

مساجد، ا٤بسجد ا٢براـ،  ةسرج ا٤بطي إال لثبلث: )ال تي قاؿ  حديث أيب ىريرة  *
كمسجدم ىذا، كبيت ا٤بقدس(، ىذا نص على عدـ جواز السفر لغّب ىذه ا٤بساجد ُب 

 النذر كُب غّبه.
  أنكر أبو ىريرة ذكره ُب أتسيس األحكاـ[ على من ذىب إذل كادم طول[ 

ا كانت جعلت على  :عبد هللا بن أيب بكر عن عمتو عن جدتو أثر * )أهنَّ
إذل مسجد قباء، فماتت كدل تقضو، فأفٌب عبد هللا بن عباس  انفسها مشين 

كىذا نص ُب لزـك النذر اب٤بشي ، [طأ/ بغ/ طيا/ كار] ابنتها أٍف ٛبشي عنها(
 إذل ما لو فضل من ا٤بساجد.

، كفيو سد لذريعة زايرة ا٤بساجد األخرل كشد الرحاؿ إليها، كسد ال يلـز النذر اب٤بشي لغّب ا٤بساجد الثبلثة(، كىذا ىو ا٤بفهـو من حديث أيب ىريرة القوؿ األكؿ: ) الراجػػح
 لذريعة الوقوع ُب البدعة أك الشرؾ 

 
 كخصصت .من نذر من أىل ا٤بدينة ا٤بشي إذل مسجد قباء لزمو الوفاء بنذره دل ينعقد نذره، كال يلـز الوفاء بو إال ندابن  امن نذر زايرة مسجد قباء مشين  ذترة اطتالؼ

 ٯبوز إال للمساجد الثبلثة (ال)حاؿ شد الرًٌ  ألفَّ  ؛أىل ا٤بدينة دكف غّبىم

 مراجع اظتسألػػة
الدر ، ك (ُِٓٔ/ ُِالتجريد للقدكرم )(، ك ٖٗ/ٓ(، كأتسيس األحكاـ )ُُْ/ْ(، كسبل السبلـ )ِٕٔ/ْ(، كإكماؿ ا٤بعلم )َْٕ/ُُكعمدة القارئ )(، َٕٗ/ُبداية اجملتهد )

٨بتصر ، ك (ّٕ/ ٕاألـ للشافعي )، ك (ّٔ/ ِحاشية العدكم )، ك (ِِْ/ ُالفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القّبكاين )، ك (ِٕٔ/ ِعابدين )رد احملتار( )ا٤بختار كحاشية ابن 
 (ّّٔ/ُُالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )، ك (ُِٔ/ْالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )، ك (َْٓ/ ٖا٤بزين )
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 الواجب فيمن نذر أف  ينحر ابنو ُب مقاـ إبراىيم (44مسػػألػػة )
 كقولو: هلل علٌي نذر أٍف أذبح ابِب، اتفقوا أنَّو )ال( ٰبل لو ذٕبو، كاختلفوا ُب الواجب عليو، كا٣ببلؼ على سبعة أقواؿاتفقوا على أفَّ من نذر أٍف يذبح ابنو؛ سواء ُب مقاـ إبراىيم أك ُب أٌم مكاف،   حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 من نذر ذبح ابنو فعليو ٫بر بدنة

 مالك
 من نذر ذبح ابنو فعليو شاة

 ƒابن عباس أبو حنيفة/ 
من نذر ذبح ابنو فعليو 

 مائة من اإلبل
/ ƒبن عباس نسب ال

 ابن حبيب )مالكي(

من نذر ذبح ابنو 
فعليو أٍف يهدم 

 ديتو
 علي 

من نذر ذبح ابنو 
 فعليو أٍف ٰبج بولده

 الليث

 من نذر ذبح ابنو فبل شيء عليو
 الشافعي/ أبو يوسف

من نذر ذبح ابنو فعليو  
 كفارة ٲبْب

 أٞبد )قياس ا٤بذىب(

؟، كذلك ٨برَّج على ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة ا٤بشهورة: ىل يلزمنا شرع من قبلنا؟، )كإ قصة إبراىيم  سبب اطتالؼ  ا، كدل يكن شرعن ٍف كاف الظاىر أفَّ ىذا الفعل خاص إببراىيم ٤با تقرَّب اببنو، ىل ىو الـز للمسلمْب أـ ليس ببلـز
 ألىل زمانو(

 األدلػػة

، فهي من * قصة إبراىيم 
شرع من قبلنا، كىو شرع لنا، 
مل ما ذكر فيها من كبش  كٰبي
الفداء على القيرب اإلسبلمية، 
كىي ا٥بدم، فتجب ُب ا٥بدم 
بدنة، ككذا ُب فداء ابنو، فاألمر 

البنو كاألمر  بذبح إبراىيم 
 بذبح بدنة.

، فهي * قصة إبراىيم 
من شرع من قبلنا، كىو شرع 

مل ما ذكر فيها من  لنا، كٰبي
كبش الفداء على القيرب 
اإلسبلمية، كا٥بدم، فتجب 
عليو شاة، فاألمر بذبح 

البنو كاألمر  إبراىيم 
 بذبح شاة.

* قصة عبد ا٤بطلب: )٤با 
، نذر هلل  أمر ٕبفر زمـز
تعاذل أٍف ينحر بعض كلده، 
 فخرج السهم البنو عبد هللا

ففداه  -كالد الرسوؿ -
]كم/ ٗبائة من اإلبل( 

كمثلو من  كضعفو الذىيب[،
 نذر ذبح ابنو.

نفس دليل * 
القوؿ األكؿ 

، لكن كالثاين
ٙبمل القربة 
اإلسبلمية على 

 إىداء الدًٌية.

نفس دليل القوؿ * 
، لكن األكؿ كالثاين

مل القيرب  ٙبي
على اإلسبلمية 

 ا٢بج بولده.

ليس ببلـز للمسلمْب، فهو  قصة إبراىيم * 
، كشرع من قبلنا شرع خص بو إبراىيم 

 لنا. اليس شرعن 
  َّو نذر معصية ال ٯبب الوفاء بو كال ألن

ٯبوز، ٢بديث: )ال نذر ُب معصية، كال فيما 
ديث: )من نذر ٢بك  ]ـ[، ال ٲبلك ابن آدـ(

 .]خ[يعصي هللا فبل يعصو(  أفٍ 

  حديث: )ال نذر
ُب معصية ككفارتو  

]د/ ت/  كفارة ٲبْب(
 /كم/ىق/جوف/ 

 كصححو األلباين[
  :كفارة )حديث

 .]ـ[النذر كفارة ٲبْب( 

، كال يتعداه إذل فهي ٨بتصة إببراىيم  تلزمو كفارة ٲبْب، أما قصة إبراىيم  ( من كتاب النذكر أفَّ من نذر فعل معصيةْ)من نذر ذبح ابنو فعليو كفارة ٲبْب(، ألنَّو نذر معصية، كسبق ُب مسألة )القوؿ السابع:  الراجػػح
 عما كركد ٩با ٱبالف ذلك ُب شرعنا زمانو، ٢بكمة هللا تعاذل أعلم هبا، فضبلن غّبه، بل حٌب أنَّو ال يتعداه ألىل 

 ذترة اطتالؼ
يفدم ابنو بذبح انقة أك بعّب 

 كيتصدؽ هبا
يفدم ابنو بذبح شاة 

 كيتصدؽ هبا
( ََُيفدم ابنو بذبح )

 من اإلبل كيتصدؽ هبا
يقٌدر دية ابنو 

كٱبرجها ُب سبيل 
 هللا فداءن البنو

يفدم ابنو ابلذىاب 
 بو إذل ا٢بج 

تربأ ذمتو بكفارة  دل ينعقد نذره كال يلزمو عليو شيء
 اليمْب

البياف ُب مذىب اإلماـ ، ك (ْٖٗ/ ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ُُْالقوانْب الفقهية )ص: ، ك (ٕٔٓ/ ُا٤بدكنة )، ك (ّٕٗ/ ّالدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )، ك (َٕٓٔ/ ُِالتجريد للقدكرم )ك (، ُٕٗ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُٓ/ٖ، كاحمللى )(ُِْ/ ٖا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )(، ك ْٕٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ِْٕ/ْالشافعي )
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 من نذر أف  جيعل مالو كلو ُب سبيل هللا تعاىل )نذر أف  يتصدؽ بكل مالو( (44مسػػألػػة )
، كاختلفوا فيمن نذر من جهة )الشرط( أٍف ٯبعل مالو كلو ُب كال ترفعو الكفارة )على خبلؼ ُب مقدار ما ٱبرج( اتفقوا أفَّ من نذر من جهة )ا٣بّب( أٍف ٯبعل مالو كلو ُب سبيل هللا تعاذل، كقولو: )نذرت مارل للمساكْب(، أنَّو يلزمو ذلك حترير ػتل اطتالؼ

 ؟، كا٣ببلؼ على ستة أقواؿُب  ا٢بالْب )ا٣برب/ الشرط( سبيل هللا، كقولو: )مارل للمساكْب إٍف فعلت كذا( ففعل، اختلفوا ماذا ٯبب عليو

 األقواؿ ونسبتها
للمساكْب ٘بب  من نذر مالو

 عليو كفارة ٲبْب
 الشافعي/ أٞبد

 من نذر مالو للمساكْب ٯبب عليو إخراج ثلث مالو
 مالك

من نذر مالو للمساكْب ٯبب 
 عليو إخراج ٝبيع مالو

 زفر/ النخعي

من نذر مالو للمساكْب أخرج ٝبيع 
 األمواؿ الٍب ٘بب فيها الزكاة

 أبو حنيفة

من نذر مالو 
للمساكْب ٱبرج 

 مالو/ ربيعة مثل زكاة

إٍف كاف ا٤باؿ كثّبا أخرج ٟبييسو، 
فسبعو، كإٍف كاف  اكإٍف كاف كسطن 

 قتادةفعشره/  قليبلن 
 ظاىر معارضة األصل ُب ىذه ا٤بسألة لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلػػة

: قاؿ  * حديث عقبة 
)كفارة النذر كفارة ٲبْب( 

 ]ـ[.
  حديث: )من نذر ما ال

]د/  ييطيق فعليو كفارة ٲبْب(
 قط/ ىق/ جو[.

)اي رسوؿ عليو قاؿ:  تعاذل اتب هللا ٤با  لبابة أيب* حديث 
فقاؿ  ،هللا، أجاكرؾ كأ٬بلع من مارل صدقة إذل هللا، كإذل رسولو

[طأ/ حم/ د/ دا/ كُب سنده ضعف]( الثلث : ٯبزيك من ذلك. 
  قولو كعب بن مالك ل  ٤با ٚبلَّف عن غزكة تبوؾ فتاب

)اي رسوؿ هللا، إفَّ من توبٍب أٍف أ٬بلع من : قاؿ هللا تعاذل عليو،
: أمسك عليك بعض  فقاؿ ،مارل صدقة إذل هللا كرسولو

 ]د[. كُب ركاية: )ٯبزئ عنك الثلث( ]متفق[، (مالك

* األصل الوفاء ابلنذر البلـز 
ر ٝبيع مالو ذى على الناذر، كىو نى 

فوجب عليو ما نذره على الوجو 
 الذم قصده.

  عمـو قولو( : من نذر أٍف
فهو  ]خ[،يطيع هللا فليطعو( 

 نىذىر نٍذر طاعة فيلزمو الوفاء بو.

  االستحساف/ ال كاجب إال ما
أكجبو هللا تعاذل، كىو الزكاة، 

 فينصرؼ نذره إذل أمواؿ الزكاة.
  تربع الصٌديق  :بكل مالو كقاؿ

)أبقيت ٥بم هللا كرسولو(، كقبل منو 
  الَبمذم: حسن ]د/ ت/ قاؿ

 صحيح، كضعفو ابن حـز ُب احمللى[

  ألفَّ النذر ا٤بطلق
٧بموؿ على معهود 
ُب الشرع، كال ٯبب 
ُب الشرع إال قدر 

 الزكاة.
 

 .دل أقف على دليل ٥بذا القوؿ 

 الراجػػح
للرجل الذم جاء يتصدؽ ٗبثل بيضة من ذىب، قاؿ: )أيٌب أحدكم ٗبا ٲبلك، فيقوؿ: ىذه  ، فليس كل من تصدؽ ٗبالو لزمو ذلك، كقد قاؿ القوؿ األكؿ: )من نذر مالو للمساكْب فعليو كفارة ٲبْب(، كلعل ىذا القوؿ األحظ دليبلن 

 ٝبيع األقواؿ إال القوؿ األكؿ كالثاين -رٞبو هللا-كقد ضعف ابن رشد  ،[د/ كم/ كصححو الذىيب/ كُب سنده مقاؿ]صدقة. ٍب يقعد يتكفف الناس، خّب الصدقة ما كاف عن ظهر ًغُب( 

 ذترة اطتالؼ

من نذر أٍف يتصدؽ ٗبالو كلو 
إٍف شفي كلده يطعم عشرة 

مساكْب أك يكسوىم أك يعتق 
رقبة، فإٍف دل ٯبد صاـ ثبلثة 

 أايـ كبرأت ذمتو

من نذر أٍف يتصدؽ ٗبالو كلو إٍف شفي كلده، يقسم مالو كلو إذل 
 سبيل هللا، كبذلك تربأ ذمتوثبلثة أقساـ، كٱبرج ثلثو ُب 

من نذر أٍف يتصدؽ ٗبالو كلو إٍف 
فعليو أٍف ٱبرج من  شفي كلده،

 مالو كلو دكف استثناء 

من نذر أٍف يتصدؽ ٗبالو كلو إٍف 
ٱبرج ما ٲبلكو من  شفي كلده

الذىب كالفضة كهبيمة األنعاـ كماؿ 
التجارة كالزرع، كيَبؾ بيتو كما 

 يستعملو من مقتنيات

ة مالو ٰبسب زكا
كٱبرجها كيربأ 

بذلك، كىذه غّب 
الواجبة إذا حل 
 ا٢بوؿ على ا٤باؿ

( ألف ََُإٍف كاف ٲبلك )
( ألفا، كإٍف كاف َِأخرج )

( أخرج َََٕٲبلك )
(، كإٍف كاف َََُ)

 (َٓ( أخرج )ََٓٲبلك)

أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب ، ك (ْٖٓ/ ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ْٗ/ ّشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُُّالقوانْب الفقهية )ص: ، ك (ْٓ/ ّاالختيار لتعليل ا٤بختار )، ك (ُّْ/ ْا٤ببسوط للسرخسي )ك (، ِٕٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألػػة
 (َُ/ٖ، كاحمللى )(ِْٓ/ ٓمنتهى اإلرادات )(، ك ِٗٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ٕٔٓ/ُ)
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حاَا
َّ
 مراب اىض

 وَشَو أستعح أتىاب

 الباب األوؿ: ُب حكم الضحااي، ومن اظتخاطب هبا؟.         
 الباب الثاين: ُب أنواع الضحااي وصفاهتا وأسناهنا وعددىا.         
 الباب الثالث: ُب حكم الذبح.         
 الباب الرابع: ُب أحكاـ ضتـو الضحااي.         
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  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
  أو ااذفاق

 
 اىضحاَا مراب يف اإمجاع

 أٝبع العلماء على جواز الضحااي من ٝبيع هبيمة األنعاـ. -ُ
 األنعاـ. كلهم ٦بمعوف على أنَّو )ال( ٘بوز الضحية بغّب هبيمة -ِ
 أٝبع العلماء على اجتناب: العرجاء، كا٤بريضة، كالعجفاء الٍب ال تينقي. -ّ
 ، فبل أتثّب لو ُب منع اإلجزاء.اأٝبعوا على أفَّ ما كاف من عيوب األضحية خفيفن  -ْ
 )ال( خبلؼ ُب أفَّ ا٤برض البْبًٌ ٲبنع اإلجزاء. -ٓ
 دل ٱبتلف ا١بمهور أفَّ قطع األذف كلو أك أكثره عيب. -ٔ
 ِب فما فوقو.ع من ا٤بعز، بل الثَّ ذى على أنَّو )ال( ٯبوز ا١بى  أٝبعوا -ٕ
زئ إال عن كاحد. -ٖ  أٝبعوا على أفَّ الكبش )ال( ٯبي
 أٝبعوا على أنَّو )ال( ٯبوز أٍف يشَبؾ ُب النُّسك أكثر من سبعة. -ٗ

 اتفقوا على أفَّ الذَّبح قبل صبلة العيد )ال( ٯبوز. -َُ
 ( ىي أايـ التشريق.)ال( خبلؼ بينهم أفَّ األايـ )ا٤بعدكدات -ُُ
ي غّبه على الذَّبح. -ُِ  اتفقوا على أنَّو ٯبوز أٍف يوىكًٌل ا٤بضحًٌ
 اتفقوا على أفَّ ا٤بضحي مأمور أٍف أيكل من ٢بم أضحيتو كيتصدَّؽ. -ُّ
 أنَّو )ال( ٯبوز بيع ٢بم األضحية. -فيما علمت-العلماء متفقوف  -ُْ
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 راب اىضحاَام
 ادلخريف فُها( )ادلغائو

 عنوان املسألة الرقم التسلسلي
 حكم األضحية 4
 أفضل الضحااي 2
 التضحية مبا فيو عيب )أشد( من العيوب اظتنصوص عليها 3
 التضحية مبا فيو عيب )مساو( للعيوب اظتنصوص عليها 4
 التضحية ُب الصك اء 5
 التضحية ابألبًت 6
 التضحية ابصتذع من الضأف 7
 االشًتاؾ ُب األضحية ُب )اإلبل والبقر( 8
 من ذبح األضحية )قبل( ذبح اإلماـ وبعد الصالة 9

 مىت يذبح األضحية من ليس لو إماـ من أىل القرى؟ 44
 األضحية آخر زماف ذبح 44
 الذبح ُب )الليايل( اليت تتخلل أايـ النحر 42
 كيفية تقسيم األضحية 43
 -اللحم غَت-حكم بيع أجزاء من األضحية  44
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 حكم األضحية (4مسػػألػػة )
 كاختلفوا ُب حكمها، كا٣ببلؼ على قولْباتفقوا على مشركعية األضحية كفضلها، كأنَّو )ال( ينبغي للموسر أٍف يَبكها،  اطتالؼ حترير ػتل

 األضحية سينة مؤكدة األقواؿ ونسبتها
 مالك )مشهور(/ الشافعي/ أٞبد/ الصاحباف

 األضحية كاجبة
 أبو حنيفة/ مالك )ركاية(

 ُب ذبح األضحية ٧بموؿ على الوجوب أك على الندب؟ / كاختبلفهم ُب مفهـو األحاديث الواردة ُب أحكاـ الضحااي ىل فعلو  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

)إذا دخل العشر كأراد أحدكم قاؿ:  أفَّ رسوؿ هللا  ~ أـ سلمة* حديث 
ي، فبل أيخذ من شعره شيئن  فقولو: )إذا أراد  ،[ـ]من أظفاره( كال  ،اأٍف يضحًٌ

ي(، دليل على أفَّ األضحية ليست بواجبة، فلو كانت كاجبة ٤با  أحدكم أٍف يضحًٌ
 على إرادة ا٤بكلَّف. علَّقها 

كضحى  ]عب[،  الٌذبح؛ كأيب بكر كابن عباس * تػىرىؾ بعض الصحابة 
 .كلو كانت كاجبة ٤با تركها الصحابة  ]مح[، بديك ببلؿ 

ذبح )قاؿ:  الضحية قط، حٌب ُب السفر، كدؿ عليو حديث ثوابف  * دل يَبؾ 
ثوابف، أصلح ٢بم ىذه األضحية، قاؿ: فلم ، ٍب قاؿ: اي ُب السفر ضحيتوأ رسوؿ هللا 

 على فعلها دؿَّ على كجوهبا. فمداكمتو  ،[ـ]( أزؿ أطعمو منها حٌب قدـ ا٤بدينة
  حديث أيب بردة  ٤با ذبح قبل الصبلة أمره  إبعادة أضحيتو، فقاؿ لو: )إفًٌ شاتك

تصلح  اذٕبها، كالداجنا جذعة من ا٤بعز، قاؿ: شاة ٢بم، فقاؿ: اي رسوؿ هللا، عندم 
ٍب قاؿ: من ذبح قبل الصبلة فإ٭با يذبح لنفسو، كمن ذبح بعد الصبلة فقد ًب  ،لغّبؾ

 إبعادة الذبح. كلو كانت غّب كاجبة ٤با أمره  ،[متفق]( نيسكو كأصاب سنة ا٤بسلمْب

 الراجػػح
مل حديث ثوابف األكؿ: ) القوؿ دل ير كجوب األضحية ُب السفر مع أفَّ ظاىر  -رٞبو هللا-على االستحباب ا٤بؤكَّد، فكما أفَّ أاب حنيفة  األضحية سنة مؤكدة(، كٰبي

ابإلعادة فليس للوجوب، كلكن من ابب اإلخبار، كا٣ببلؼ ُب ىذه  أليب بردة  يدؿ عليو، فكذلك ال يدؿ على الوجوب ُب غّب السفر، أما أمره  حديث ثوابف 
 ا٤بسألة ُب حكم كجوب الذبح ابتداءن 

من ترؾ األضحية كىو قادر عليها فقد ترؾ سنة عظيمة كشعّبة من شعائر  ذترة اطتالؼ 
 أيٍب بَبكها (ال)ا٤بسلمْب كفاتو ا٣بّب الكثّب لكن 

 اكجب عليو أٍف يضحي كإال أٍب بَبؾ األضحية، كإٍف كاف موسرن  اموسرن  امن كاف مقيمن 
 ال ٘بب عليو امسافرن 

شرح ابن انجي التنوخي على مًب ، ك (ٕٓٔا٤بعونة على مذىب عادل ا٤بدينة )ص: ، ك (ّٓٓ/ْا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )، ك (ٖ/ُِا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،ٕٕٗ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُِٓ/ُمذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل )حملرر ُب الفقو على (، كأَّ/ُّ، كا٤بغِب )(ْٓٔ/ِالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )، ك (ُٕ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ّٕٓ/ ُالرسالة )
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 أفضل الضحااي (2مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل
األنعاـ، إال ما حكي عن ا٢بسن بن صاحل أنو قاؿ: ٘بوز أٝبع العلماء على جواز الضحااي مع ٝبيع هبيمة األنعاـ، ككلهم ٦بمعوف على أنَّو )ال( ٘بوز الضحية بغّب هبيمة 

 التضحية ببقر الوحش عن سبعة، كالظيب عن كاحد. كاختلفوا ُب األفضل من الضحااي، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 : الكبش ٍب البقر ٍب اإلبلأفضل الضحااي

 مالك
 : اإلبل ٍب البقر ٍب الكبشأفضل الضحااي

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ أشهب كابن شعباف )من ا٤بالكية(
 سنة ابقية؟ ظاىر معارضة القياس لدليل الفعل/ كىل الذًٌبح العظيم )الكبش( الذم فدل بو إبراىيم  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

كاف يضحي   أنَّو ضحى إال بكبش، كحديث: )أفَّ النيب  * دليل الفعل/ دل يرك عنو 
 إال األفضل، فدؿَّ أفَّ الكباش أفضل. كال يفعل  ]خ/ ـ[،( بكبشْب

  فػػدل ابنػػو ابلكػػبش، كذلػػك سػػنة ابقيػػة، كىػػو ٗبنزلػػة األضػػحية، لقولػػو تعػػاذل: ألفَّ إبػػراىيم * 
 فدؿ أفَّ الكبش أفضل. ،[ٖٕ]الصافات: (پ پ پ پ)
  َّاالكبش أطيب ٢بمن  ألف. 

* القياس/ الضحااي قيربة ٕبيواف، فوجب أٍف يكوف األفضل فيها األفضل 
ُب حجة الوداع مائة  ُب ا٥بدااي، كاألفضل ُب ا٥بدااي اإلبل، كقد أىدل 

 ]ـ[.ثبلثة كستْب بدنة   من اإلبل، ك٫بر بيده
ُب يـو ا١بمعة: )من راح الساعة األكذل  قاؿ  * حديث أيب ىريرة 

كمن راح  فكأ٭با قرَّب بدنة، كمن راح الساعة الثانية فكأ٭با قرَّب بقرة،
 فدؿ أفَّ اإلبل أفضل. ]متفق[،( االساعة الثالثة فكأ٭با قٌرب كبشن 

  َّا٢بمن  أكثر اإلبل ألف. 

 الراجػػح
: )أنَّو ضحَّى أم ينحر اإلبل، كثبت عنو  ]خ[،( يذبح كينحر اب٤بصلى على الكباش ُب كل حالو، )فكاف  اإلبل(، كدل يقتصر  القوؿ الثاين: )أفضل الضحااي
 ]ىق[ ، كابلكبش إذا دل ٯبد ا١بزكر(: )يضحي اب٤بدينة اب١بزكر أحياانن ككاف  ]خ[،( يضحي عن نسائو ابلبقر ، فكاف ابإلبل كابلكبش

 من قٌدـ اإلبل ُب األضحية فقد فعل األفضل على التضحية ابإلبل كالبقر امن قٌدـ الكبش ُب األضحية فقد فعل األفضل، كإٍف كاف قادرن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
القوانْب الفقهية ، ك (ّٕٖ/ ِالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم )، ك (ِّٓ/ ُدرر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ )ك  (،ٕٗٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

العدة ، ك (ّْٖ/ ٗا٤بغِب البن قدامة )، ك (ّّْ/ ُا٤بهذب ُب فقة اإلماـ الشافعي للشّبازم )، ك (ٕٕ/ ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ّٖ/ ّشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، (ُِٔ)ص: 
 (ُِّشرح العمدة )ص: 
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 عليهاالتضحية مبا فيو عيب )أشد( من العيوب اظتنصوص  (3مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل

ئل: ماذا سي  رسوؿ هللا  أفَّ ) : الرباء بن عازبأٝبع العلماء على اجتناب العرجاء البْبًٌ عرجها ُب الضحااي، كا٤بريضة البْبًٌ مرضها، كالعجفاء الٍب ال تينقي؛ ٢بديث 
حم/ طأ/ ت/ د/ ف/ جو/ طيا/ ] فأشار بيده كقاؿ: أربع؛ العرجاء البْبًٌ عرجها، كالعوراء البْبًٌ عورىا، كا٤بريضة البْبًٌ مرضها، كالعجفاء الٍب ال تينقي( ،ى من الضحااي؟قى يتػَّ 

فبل أتثّب لو ُب منع اإلجزاء، كاختلفوا لو كانت العيوب أشد من  اكذلك أٝبعوا على أفَّ ما كاف من ىذه األربع العيوب خفيفن ، [كصحح إسناده الَبمذم كاأللباين
 ا٤بنصوص عليها ىل ٛبنع اإلجزاء؟، مع اتفاقهم أفَّ ا٤برض البْبًٌ ٲبنع اإلجزاء، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٘بزئ األضحية لو كانت عيوهبا أشد من ا٤بنصوص عليها

 ا١بمهور
 لو كانت األضحية عيوهبا أشد من ا٤بنصوص عليها ٘بزئ 

 أىل الظاىر
؟ىل اللفظ الوارد ُب حديث الرباء بن عازب  سبب اطتالؼ  ، خاص أيريد بو ا٣بصوص، أك خاص أيريد بو العمـو

 األدلػػة

ئل: ماذا يتقى من سي  رسوؿ هللا  أفَّ ) : الرباء بن عازب* حديث 
اللفظ ُب  ،عرجها ...( العرجاء البٌْب  كقاؿ: أربع،فأشار بيده  ،الضحااي؟

، كىذا من النوع الذم يقع فيو التنبيو ابألدىن  ا٢بديث خاص أيريد بو العمـو
 على األعلى، فما ىو أشد من ا٤بنصوص أحرل أٍف )ال( ٘بزئ.

 ،ئل: ماذا يتقى من الضحااي؟سي  رسوؿ هللا  أفَّ ) : الرباء بن عازب* حديث 
اللفظ ُب ا٢بديث خاص أيريد بو ا٣بصوص، كلذلك  ...(، فأشار بيده كقاؿ: أربع

 أخرب ابلعدد )أربع(، فبل ٲبنع اإلجزاء إال ىذه العيوب األربعة ا٤بنصوص عليها.

 الراجػػح
زئ العوراء فمن ابب أكذل العمياء، القوؿ األكؿ:  كىذا ىو الظاىر )ال ٘بزئ األضحية لو كانت عيوهبا أشد من ا٤بنصوص عليها(، لقوة ما استدؿ بو ا١بمهور، فإذا دل ٘بي

 فمن ابب أكذل ٙبرًن ما ىو أكرب من التأفف ،[ِّ]اإلسراء: (ہ ہ ہ ھ ھ ھ)  ، كىذا مثل قولو تعاذل: الرباء بن عازبحديث ٔببلء من 
 

 ذترة اطتالؼ
)ال( ٘بزئ التضحية ابلكسيح الٍب ال ٛبشي، أك مكسورة الساؽ، كال ابلعمياء، 

 كال مقطوعة كامل األذف أك القرف أك الذَّنىب ك٫بوىا
كامل األذف ٘بزئ التضحية ابلكسيح الٍب ال ٛبشي، كالعمياء الٍب ال تبصر، كمقطوعة  

 أك القرف أك الذَّنىب ك٫بوىا

 مراجع اظتسألػػة
القوانْب الفقهية )ص: ، ك (ُْٕ/ْالذخّبة للقراُب )، ك (ُٖٗ/ ِا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )، ك (ّٖٓ/ ْا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ك (، َُٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٕ/ ٕشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )، ك (ْٕٓ/ ّا٤بغِب البن قدامة )، ك (ْْْ/ ْاإلماـ الشافعي ) البياف ُب مذىب، ك (ُٖ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ُِٕ



 393 

 الت ضحية مبا فيو عيب )مساٍو( للعيوب اظتنصوص عليها (4مسػػألػػة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
 مرضها،  عورىا، كا٤بريضة البْبًٌ ، كالعوراء البْبًٌ عرجها العرجاء البْبًٌ  ؛أربع)قاؿ: األضاحي ى من قى يتػَّ عما   عندما سيئل  الرباء بن عازبأٝبع العلماء على اجتناب األضاحي الواردة ُب حديث 

أنَّو )ال( أتثّب لو ُب منع اإلجزاء، كاختلفوا لو كانت  اكذلك أٝبعوا على أفَّ ما كاف من ىذه العيوب األربع خفيفن   ،[جو/ طيا/ كصحح إسناده الَبمذم كاأللباينحم/ طأ/ ت/ د/ ف/ ]( نقيكالعجفاء الٍب ال تي 
 أفَّ ا٤برض البٌْب ٲبنع اإلجزاء، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿللنقص على ٫بو إفادة ىذه العيوب ا٤بنصوص عليها، أم مساكية ٥با، مع اتفاقهم على  االعيوب ُب سائر األعضاء مفيدن 

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٘بزئ األضحية لو كانت عيوهبا مساكية للمنصوص عليها

 مالك )مشهور(/ أٞبد
٘بزئ األضحية لو كانت عيوهبا مساكية للمنصوص 

 عليها، كيستحب اجتناهبا
القصار/ ابن أبو حنيفة/ الشافعي/ بعض ا٤بالكية )ابن 

 ا١ببلب/ البغداديوف(

٘بزئ األضحية لو كانت عيوهبا مساكية 
 للمنصوص عليها، ك)ال( يستحب اجتناهبا

 أىل الظاىر

 أك ا٤بساكم أك ٮبا معا؟/ كتعارض اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة، كىل ييفهم منو ا٤بعُب ا٣باص الذم أيريد بو العاـ، كإٍف قلنا: العاـ، فأم عاـ ىو، الذم أكثر  الرباء بن عازباختبلفهم ُب مفهـو حديث  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 :أربعقاؿ:  ،ى من الضحااي؟قى ئل: ماذا يتػَّ سي  رسوؿ هللا  أفَّ ) : الرباء بن عازبحديث * 
ىذا ا٢بديث من ابب ا٣باص الذم أريد بو العاـ، كىو من ابب التنبيو  ،عرجها ...( العرجاء البٌْب 

التنبيو اب٤بساكم على ا٤بساكم، فهو شامل ٤با ىو أشد للمنطوؽ، أك  اابألدىن على األعلى، كأيضن 
 مساك لو، فتمنع العيوب الشبيهة اإلجزاء، كما ٛبنعو العيوب الٍب أكرب منها.

 أٍف نستشرؼ العْب كاألذف، كال نضحي بشرقاء  أمران رسوؿ هللا)قاؿ:  علي * حديث 
 بَباء(كال  )مقطوعة األذف من ا١بنب(، دابرةكال مي (، مثقوبة األذف)مشقوقة األذف(، كال خرقاء )

ٯبمع  ،[الَبمذم كا٢باكم، كصححو األلباين بشواىدهحم/ د/ ت/ ف/ جو/ كم/ ىق/ دا/ كصححو ]
 ، ٕبمل حديث الرباء : )ما كرىتو فدعو كال ٙبرمو ...(بْب ىذا ا٢بديث كحديث الرباء 

 على اليسّب، كىذا ا٢بديث على الكثّب البٌْب، فيلحق ُب حكم ا٤بنصوص ا٤بساكم لو.

 رسوؿ هللا  أفَّ ) : الرباء بن عازب* حديث 
العرجاء  :أربعقاؿ:  ،سئل: ماذا يتقى من الضحااي؟

ىذا ا٢بديث من ابب ا٣باص  ،عرجها ...( البٌْب 
الذم أيريد بو العاـ، كلكنو من ابب التنبيو ابألدىن 
على األعلى فقط، ليس من ابب التنبيو اب٤بساكم 

ألربع ا٤بساكم ٥با ُب على ا٤بساكم، فبل ييلحق هبذه ا
 العيوب إال على كجو االستحباب.

: )أربع ال ٘بزئ ...، ما كرىتو فدعو حديث الرباء * 
كال ٙبرمو على غّبؾ ...(، يرجَّح ىذا ا٢بديث على 

 .علي غّبه، كيستحب اجتناب العيوب، ٢بديث 

رسوؿ هللا  أفَّ ) : الرباء بن عازبحديث * 
 أربعقاؿ:  ،سئل: ماذا يتقى من الضحااي؟: 

ىذا ا٢بديث من ابب  ،عرجها ...( العرجاء البٌْب 
ا٣باص الذم أيريد بو ا٣باص، فبل ٲبنع اإلجزاء إال 

 من ىذه األربع ا٤بنصوص عليها.
: )أربع ال ٘بزئ ...(، قاؿ لو حديث الرباء * 

يكوف ُب السن  إين أكره أفٍ عبيد بن فّبكز: 
: الرباء  قاؿ ،ُب القرف نقص يكوف أفٍ ك  ،نقص

يرجح  ،[ف]( مو على أحدفدعو كال ٙبرٌ  وما كرىت)
 .علي ىذا ا٢بديث على حديث 

ہ ہ ہ ھ ھ ) ا٤بساكم، كقولو تعاذل:األكثر كعلى القوؿ األكؿ: )ال( ٘بزئ األضحية لو كانت عيوهبا مساكية للمنصوص عليها(، لقوة الدليل على ذلك، كا٢بديث من ابب التنبيو ابألدىن على  الراجػػح

 فيدخل فيو ما ىو مساكم لكلمة )أؼ( ،[ِّ]اإلسراء: (ھ
 

 ذترة اطتالؼ
لو ضحى ٗبا فيها عيب مساك للعيب ا٤بنصوص عليو ال تقبل أضحيتو، كعليو إعادهتا، على 
خبلؼ بينهم ُب ا٤بعترب ابلعيب، ىل ىو الثلث من األذف كالذنب أك أكثر، كمثلو ذىاب 

، خبلفن   ألٞبد ااألسناف، كعند مالك ذىاب جزء من القرف ليس بعيب ما دل ييٍدـً

لو ضحى ٗبا فيها عيب مساك للعيب ا٤بنصوص عليو 
 ٘بزئو مع الكراىة

لو ضحى ٗبا فيها عيب مساك للعيب 
 ا٤بنصوص عليو ٘بزئو ببل كراىة

 مراجع اظتسألػػة
، (ُّٔ/ ُشرح ابن انجي التنوخي على مًب الرسالة )، ك (ِٔٔا٤بعونة على مذىب عادل ا٤بدينة )ص: ، ك (ّٕٖلساف ا٢بكاـ )ص: ، ك (ّٗ/ ٔالربىاين ُب الفقو النعماين ) احمليطك (، َِٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 (ُٕ/ ٕالزركشي على ٨بتصر ا٣برقي ) شرح، ك (ْْٓ/ ُالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )، ك (ْْٓ/ ْالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )، ك (ّٖ/ ُٓا٢باكم الكبّب )ك 
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 التضحية ُب الصك اء (5مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل
]د/ حم/ ت/ ف/ طيا/ كم/ كصححو ا٢باكم هنى عن أعضب األذف كالقرف(  : )أفَّ النيب علي )دل( ٱبتلف ا١بمهور أفَّ قطع األذف كلو أك أكثره عيب، ٢بديث 

 كاألعضب: ا٤بقطوع النصف فما فوؽ، كاختلفوا ُب التضحية ُب الصَّكاء، كىي الٍب خيلقت ببل أذف، كا٣ببلؼ على قولْبكاأللباين ٗبجموع طرقو[، 

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٘بزئ األضحية ُب الصكاء

 مالك/ الشافعي
 ٘بزئ التضحية ُب الصكاء

 أبو حنيفة/ أٞبد
 خاص أيريد بو العاـ، أك خاص أريد بو ا٣باص؟ )أشار إليو ابن رشد( علي ىل حديث  سبب اطتالؼ

 األدلػػة
هنى عن أعضب األذف كالقرف(، ا٢بديث من ابب  * حديث: )أفَّ النيب 

ا٣باص الذم أيريد بو العاـ، كىو من ابب التنبيو ابألدىن على األعلى، فإذا  
 كانت العضباء ال ٘بوز فمن ابب أكذل الصكاء، لذىاب ٝبيع األذف.

 * القياس على ا١بمَّاء، كىي الٍب دل ٱبلق ٥با قرف.
 ،ٌل ٗبقصود األضحية، كدل يرد فيو هني. ألفَّ ىذا النقص ال يؤثر على اللحم  كال ٱبي

 ليس ٗبرض كال عيب القوؿ الثاين: )٘بزئ التضحية ابلصكَّاء(، كىذا يفارؽ العضباء لوركد النهي عنها، كىو عيب كرٗبا يكوف ٤برض فيها، ٖببلؼ ا١بٌماء فإنو الراجػػح
 لو ضحَّى ابلصكَّاء الٍب ببل أذف فأضحيتو ٦بزئة، كلكن التضحية بكاملة اإلذف أفضل ٦بزئة كال تقبل، كعليو إعادهتالو ضحى ابلصكَّاء الٍب ببل أذف فأضحيتو )غّب(  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألػػة
مذىب عادل ا٤بدينة ا٤بعونة على ، ك (ٓ/ّشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (َِٕ/ ُدرر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ )، ك (ُٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ك (، َْٖ/ُبداية اجملتهد )
 (ُُِدليل الطالب لنيل ا٤بطالب )ص: (، ك ِّٕ/ّ، كا٤بغِب )(ُِٖ/ ٔمغِب احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج )، ك (ّٖ/ ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ُٔٔ)ص: 
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 التضحية ابألبًت (6مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل
 عورىا، كا٤بريضة ، كالعوراء البْبًٌ عرجها العرجاء البْبًٌ  ال ٘بزئ؛ أربع):  ُب الضحااي من قولو  الرباء بن عازبأٝبع العلماء على اجتناب العيوب الواردة ُب حديث 

كاختلفوا ُب التضحية ُب البَباء، كىي الٍب ال ذنىب )ألية( ٥با ًخلقة أك  ،[إسناده الَبمذم كاأللباينحم/ طأ/ ت/ د/ ف/ جو/ طيا/ كصحح ]( نقي مرضها، كالعجفاء الٍب ال تي البْبًٌ 
 ، كا٣ببلؼ على قولْبامقطوعن 

 ٘بزئ األضحية ابلبَباء األقواؿ ونسبتها
 الشافعي )إذا خيلقت ببل ذنىب(/ أٞبد

 )ال( ٘بزئ األضحية ابلبَباء
 أبو حنيفة/ مالك

 تعارض ظاىر اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلػػة

ألضحي بو، فأكل الذئب ذىنىبو، فسألت رسوؿ  اقاؿ: )اشَبيت كبشن  ا٣بدرم  أيب سعيد* حديث 
عن جابر  حم/ جو/ ىق/ كإسناده ضعيف/ قاؿ ابن رشد: حديث أيب سعيد ]( بو ضحًٌ  :قاؿف  هللا

 .[ا١بعفي، كجابر عند أكثر احملدثْب ال ٰبتج بو

نستشرؼ العْب  أفٍ  أمران رسوؿ هللا )قاؿ:  علي * حديث 
 بَباء(كال  ،دابرةكال مي بشرقاء، كال خرقاء،  كال نضحي ،كاألذف

الَبمذم كا٢باكم، كصححو حم/ د/ ت/ ف/ جو/ كم/ ىق/ كصححو ]
 األصل ُب النهي ٞبلو على التحرًن. ،[األلباين بشواىده

  القياس على مقطوعة األذف كالقرف )األعضب(، فكما أهنا ال
 ٘بوز، فكذا مقطوعة الذنىب.

 الراجػػح
الضعيف، كألفَّ الذنىب )األلية( منتفع بو أكثر  ا٣بدرم  أيب سعيد، كىو مقٌدـ على حديث علي حديث )ال ٘بزئ األضحية ابلبَباء(، كذلك لصحة القوؿ الثاين: 

 من العْب ُب العوراء، كابلرغم من ذلك دل ٘بزئ، كمن ابب أكذل مقطوعة الذنىب أك الٍب ببل ذنىب ًخلقة
 

 أليتها دل ٘بزئ -أك غّبه-عند الشافعي: لو خلقت ببل ألية ٘بزئ على الصحيح، كلو قطع الذئب  - ذترة اطتالؼ
 سواء خيلقت ببل ألية أك قطعت أليتها اكعند أٞبد: ٘بزئ مطلقن  -

 

 لو ضحى ٗبقطوعة الذنىب فأضحيتو غّب ٦بزئة كعليو إعادهتا

شرح إرشاد »أسهل ا٤بدارؾ ، ك (َٖخليل )ص: ٨بتصر ، ك (ِٗ/ ٔاحمليط الربىاين ُب الفقو النعماين )، ك (ِّٗ/ ُالنتف ُب الفتاكل للسغدم )ك (، َْٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألػػة
 (ََٓ/ِ(، ا٤بمتع شرح ا٤بقنع )ِّٕ/ُّ(، ا٤بغِب )ُٔٗ/ّ، ركضة الطالبْب )(ّٖ/ ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (َُٓ/ ُ« )السالك ُب مذىب إماـ األئمة مالك
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 التضحية ابصت ذ ع من الضأف (7مسػػألػػة )

أشهر( من ا٤بعز، كاختلفوا ُب جواز أٝبعوا على جواز التضحية ابلثَِّب )ما لو سنة( من ا٤بعز كمن الضأف كمن اإلبل كالبقر، كأنَّو )ال( ٯبوز التضحية اب١بذع )ما لو ستة  اطتالؼ حترير ػتل
 التضحية اب١بذع من الضأف، كا٣ببلؼ على قولْب

 ٯبوز التضحية اب١بذع من الضأف األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 )ال( ٯبوز التضحية اب١بذع من الضأف
 أبو دمحم ابن حـز

 ظاىر معارضة العمـو للخصوص سبب اطتالؼ

 األدلػػة

: )ال تذٕبوا إال ميسنة، إال أٍف يعسر عليكم فتذٕبوا جذعة من قاؿ  * ا٣بصوص من حديث جابر 
كا٤بسنة أكرب من ا١بذع بسنة، كا٤براد: الٍب ألقت أسناهنا، كىذا ا٢بديث خاص فيبُب على  ،[ـ] الضأف(

 ، فإنَّو استثِب من عمـو حديثو جذع الضأف ابلنص.العاـ من حديث أيب بردة 
  عقبة :حديث عبد هللا بن  أفَّ رسوؿ هللا( ،قسم بْب أصحابو ضحااي، قاؿ: فصار رل جذعة 
 .[متفق]( هبا : ضحًٌ  قاؿف
  حديث عقبة بن عامر  ضحينا مع رسوؿ هللا( :قاؿ )ف/ كىو صحيح[. اب١بذع من الضأف[ 

قبل الصبلة، أنَّو ضحَّى  : بردة أيب* العمـو من حديث 
: شاتك شاة ٢بم، فقاؿ: اي رسوؿ هللا، إفَّ فقاؿ لو )

تصلح  كالعندم داجنا جذعة من ا٤بعز، قاؿ: اذٕبها، 
يرجَّح ىذا العمـو ُب منع التضحية ابلثِب  ،[متفق]( لغّبؾ

من ا٤بعز كالضأف كغّبىا، على ا٣بصوص من حديث جابر 
. 

 الراجػػح
مل القوؿ األكؿ:  اي رسوؿ  اقاؿ: )ال أجد إال جذعن   بردة أيبعلى األفضلية، كقد جاء ُب ركاية ٢بديث   بردة أيبحديث )ٯبوز التضحية اب١بذع من الضأف(، كٰبي

 كدل ٱبصو هبذا ا٢بكم ]طأ/ ف[، فاذبح( ا: )إٍف دل ٘بد إال جذعن هللا، فقاؿ 
 من ضحى اب١بذع من الضأف دل ٯبزئو كتلزمو إعادة األضحية من ضحى اب١بذع من الضأف أجزأه ذترة اطتالؼ 

، (ُِٔالفقهية )ص: القوانْب ، ك (َِْ/ ُالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )، ك (َٕ/ ٓبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )، ك (ُُْ/ ْا٤ببسوط للسرخسي )ك (، َْٖ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألػػة
 (ُّ/ ٔاحمللى ابآلاثر )، ك (ُٓعمدة الفقو )ص: (، ك ّٕٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ٕٓ/ ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ّٕٗاللباب ُب الفقو الشافعي )ص: ك 



 398 

 االشًتاؾ ُب األضحية ُب )اإلبل والبقر( (8مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل

زئ إال عن شخص كاحد، كال خبلؼ ُب أفَّ إشراؾ اآلخرين ُب األضحية بقصد الثواب جائز ، كمن ذبح عن نفسو كعمن )مع الكراىة عند أيب حنيفة( أٝبعوا أفَّ الكبش )ال( ٯبي
ك٢بديث ابن شهاب قاؿ: )ما ٫بر رسوؿ هللا  ]متفق[،( عن أزكاجو  بلحم بقر، فقلنا: ما ىذا؟، فقالوا: ضحى رسوؿ هللاقالت: )كنا ٗبُب، فديخل علينا  ~يعو٥بم، ٢بديث عائشة 

 )كاختلفوا ُب االشَباؾ ُب اإلبل كالبقر بقصد التَّملك، كأٍف يذبح بقرة أك ينحر بدنة عن أكثر من شخص، مع  ]طأ/ د/ ف/ كىو مرسل[، عن أىل بيتو إال بدنة كاحدة أك بقرة كاحدة
قاؿ: )عيدؿ عن  للشافعي الذم قاؿ: تذبح عن عشرة، ٢بديث رافع  ااتفاؽ من يقوؿ اب١بواز على أفَّ البقرة تذبح عن سبعة، كاختبلفهم ُب اإلبل، كاألكثر أهنا تنحر عن سبعة خبلفن 

 كا٣ببلؼ ُب مسألة جواز االشَباؾ ُب اإلبل كالبقر على قولْب ]خ/ ـ[، ا١بزكر بعشرة من الغنم(

 )ال( ٯبوز االشَباؾ ُب أضحية اإلبل كالبقر األقواؿ ونسبتها
 مالك

 ٯبوز االشَباؾ ُب أضحية اإلبل كالبقر
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

 لى ا٥بداايمعارضة األصل ُب ىذه ا٤بسألة للقياس ا٤ببِب على األثر الوارد ُب ا٥بدااي/ كىل يلحق األجانب ابألقارب ُب التشريك؟/ كقياس الضحااي ع سبب اطتالؼ

 األدلػػة

يتبعَّض، فمن كاف لو جزء ُب ضحية )ال( * األصل أنَّو )ال( ٯبزئ إال كاحد عن كاحد، ألفَّ األمر ابلتضحية ال 
 ينطلق عليو اسم أنَّو مضحي.

 * ٤با دل ٯبز االشَباؾ ُب الضأف، كذلك دل ٯبز ُب غّبه.
 ألفَّ اإلٝباع انعقد على منع التشريك ُب األضحية لؤلجانب، فوجب أٍف يكوف األقارب ُب ذلك ُب قياس األجانب.* 
 كل كاحد منهم قد أخرج بعض ٢بم من بقرة أك بدنة، كىذه ليست   لو اشَبؾ أكثر من كاحد ُب أضحية لكاف

 أضحية كما لو اشَبل بعض ٢بم.

قاؿ: )٫بران مع  * القياس ا٤ببِب على األثر من حديث جابر 
 عاـ ا٢بديبية البدنة عن سبعة، كالبقرة عن سبعة( رسوؿ هللا 

البدنة عن سبعة، كالبقرة عن  كُب ركاية: )سنَّ رسوؿ هللا  ]ـ[،
: )البقرة عن سبعة، كالبدنة عن كُب ركاية: قاؿ  ]حم[، سبعة(
٤با جاز االشَباؾ ُب ا٥بدم جاز ذلك ُب األضحية  ]د[، سبعة(
 .اقياسن 

 الراجػػح

كأما سبب تقدًن اإلماـ مالك لؤلصل على األثر فقاؿ: ) -رٞبو هللا-ٯبوز االشَباؾ ُب أضحية اإلبل كالبقر(، فتقدًن األثر أكذل من ترجيح األصل، كقد بٌْب ابن رشد القوؿ الثاين: )
 ،اكىدم احملصر ليس ىو عنده كاجبن  ،عن البيت ذلك كاف حْب صد ا٤بشركوف رسوؿ هللا  أبفَّ   و اعتل ٢بديث جابرألنَّ  ،ح األصل على القياس ا٤ببِب على ىذا األثرمالك فرجَّ 

 ،الضحااي غّب كاجبة لكن على القوؿ أبفَّ ) على ىذا بقولو: -رٞبو هللا-(، ٍب رد ابن رشد كال ٯبوز االشَباؾ ُب ا٥بدم الواجب ،كىدم التطوع ٯبوز عنده فيو االشَباؾ ،كإ٭با ىو تطوع
 (ها على ا٥بدمسفقد ٲبكن قيا

 
لو اشَبؾ أكثر من كاحد ُب األضحية أك ا٥بدم ببقرة أك انقة )دل( ٯبزئ عنهم كلـز كل كاحد منهم أضحية أك ىدم  ذترة اطتالؼ

 آخر 
ك انقة أشخاص ُب بقرة أ سبعة كثر من كاحد إذلألو اشَبؾ 

 جزأىم ذلكأ ك تقدٲبها ىداين أابلتضحية هبا 

 مراجع اظتسألػػة
 ا٤بعونة، ك (َٗٗ/ ِاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )، ك (ْٓٔالدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار كجامع البحار )ص: ، ك (ُٕٓ/ ٦ِبمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )ك (، َٖٓ/ُبداية اجملتهد )

كشاؼ القناع عن مًب ، ك (ٗ/ ٕشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )، ك (َِٓ/ ٕاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (َْٔ/ ْالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )، ك (ّٔٔعلى مذىب عادل ا٤بدينة )ص: 
 (ِّٓ/ ِاإلقناع )
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 اإلماـ وبعد الصالةمن ذبح األضحية )قبل( ذبح  (9مسػػألػػة )

 اطتالؼ حترير ػتل
: أنَّو ذبح قبل الصبلة قاؿ ٔبوازه من بعد طلوع الشمس، ٢بديث أيب بردة  -رٞبو هللا-اتفقوا على أفَّ من ذبح )قبل( كقت الصبلة أفَّ ذبيحتو ٢بم كليست أبضحية، إال عطاء 

كاتفقوا أفَّ من ذبح بعد الصبلة كبعد ذبح اإلماـ  ]خ/ ـ[، : )أكؿ ما نبدأ بو ُب يومنا ىذا أٍف نصلي ٍب ننحر(كلقولو  ]متفق[،: )شاتك شاة ٢بم(، كأمره إبعادة الذبح فقاؿ لو 
 فقد أصاب السنة، كاختلفوا فيمن ذبح بعد الصبلة أك مضي كقتها لكن )قبل( ذبح اإلماـ، كا٣ببلؼ على قولْب

 
 )ال( ٯبزئ ذبح األضحية قبل ذبح اإلماـ األقواؿ ونسبتها

 مالك
 ٯبزئ ذبح األضحية قبل ذبح اإلماـ

 الشافعي/ أٞبد/ الثورمأبو حنيفة/ 
 ظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة سبب اطتالؼ

 األدلػػة

يـو   صلَّى بنا رسوؿ هللا)ؿ: اق جابر * حديث 
النيب  كظنوا أفَّ  النحر ُب ا٤بدينة، فتقدـ رجاؿ فنحركا،

  قد ٫بر، فأمر النيب  ٍيعيد بنحر  من كاف ٫بر أف
فدؿ أفَّ  ،[ـ]( آخر، كال ينحركا حٌب ينحر النيب 

النحر قبل ٫بر اإلماـ ال ٯبزئ، كما ال ٯبزئ من ذبح 
 قبل الصبلة.

 ]متفق[.: )شاتك شاة ٢بم( أنَّو ذبح قبل الصبلة فقاؿ لو  :* حديث أيب بردة 
 ]خ/ ـ[.: )من كاف ذبح قبل الصبلة فليعد( قاؿ  * حديث أنس 

كل   ]خ/ ـ[،: )إفَّ أكؿ ما نبدأ بو ُب يومنا ىذا أٍف نصلي، ٍب نرجع فننحر( قاؿ  * حديث الرباء بن عازب 
مل على موطن كاحد، فمن ذبح قبل الصبلة فقد ذبح قبل رسوؿ هللا  ، األحاديث الواردة ُب الذبح قبل الصبلة ٙبي

-فيجب أٍف يكوف ا٤بؤثًٌر ُب عدـ اإلجزاء إ٭با ىو الذبح قبل الصبلة، كما ُب األحاديث الثابتة، فهي تدؿ ٗبفهـو ا٣بطاب 
 مع أفَّ فرضو التبيْب. ، ألنَّو لو كاف ىناؾ شرط آخر لئلجزاء دل يسكت عنو أفَّ الذبح بعد الصبلة ٘بزئ -داللة قوية

: )ا٢بديث شاذ، كقع فيو التصرؼ جابر حديث عن  -رٞبو هللا-ٯبزئ ذبح األضحية بعد الصبلة كقبل ذبح اإلماـ(، لقوة الدليل على ذلك ككجاىتو، قاؿ الغمارم القوؿ الثاين: ) الراجػػح
 إ٭با أمرىم ابإلعادة لكوهنم ٫بركا قبلو، كىذا ٨بالف لؤلحاديث الصحيحة األخرل ا٤بصٌرحة أبفَّ الذبح كاف منهم قبل الصبلة( من الراكم لظنو أفَّ النيب 

 
 ذترة اطتالؼ

من ذبح األضحية بعد الصبلة كقبل ذبح اإلماـ فشاتو 
 أخرلشاة ٢بم، كعليو ذبح 

 من ذبح األضحية بعد الصبلة كقبل ذبح اإلماـ فذٕبو صحيح، كاألكذل الذبح بعد ذبح اإلماـ )عند أيب حنيفة كأٞبد(
 كعند الشافعي: إذا مضى من هنار العيد قدر الصبلة كا٣بطبة حل الذبح

 مراجع اظتسألػػة
٨بتصر خليل )ص: ، ك (ُٖٓ/٦ِبمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )، ك (ّّٔ/ ِاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )ك (، ُٖٗ/ٔكا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )(، َٖٖ/ُبداية اجملتهد )

ع ُب شرح ا٤بقنع ا٤ببد ، ك (ّْ/ ٕشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )، ك (ّٖٗ/ ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ٖٓ/ ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ِّٔ/ ُشرح ابن انجي التنوخي على مًب الرسالة )، ك (َٖ
(ّ /ِٕٓ) 
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 مىت يذبح األضحية من ليس لو إماـ من أىل القرى؟ (44مسػػألػػة )
ا ُب الصبلة بعد الصبلة كبعد ذبح اإلماـ فقد أصاب السنة، كاتفقوا أفَّ من ذبح ُب اليـو الثاين من العيد فلو أٍف يذبح من الفجر، كاختلفو اتفقوا أفَّ من ذبح من أىل ا٤بدف الذين تقاـ فيهم  حترير ػتل اطتالؼ

 أىل القرل ٩بن ليس ٥بم إماـ كال تيقاـ فيهم صبلة العيد مٌب يذٕبوف األضحية؟، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 تحرَّكف ذبح أقرب األئمة إليهمأىل القرل ي

 مالك
 أىل القرل يتحرَّكف قدر الصبلة كا٣بطبة كيذٕبوف

 الشافعي/ أٞبد
أىل القرل ٥بم أٍف يذٕبوا 

 بعد الفجر مباشرة
 أبو حنيفة

أىل القرل ٥بم أٍف يذٕبوا بعد طلوع 
 الشمس
 عطاء

 تيقاـ فيهم الصبلة، أـ يعم األمر غّبىم ٩بن ال تيقاـ فيهم الصبلة؟ )دل يذكره ابن رشد(ىل األمر ابلذبح بعد الصبلة خاص أبىل األمصار الذين  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 جابر  حديث رسوؿ هللاى بنا صلَّ )ؿ: اق   يـو
قد  النيب  ـ رجاؿ فنحركا، كظنوا أفَّ النحر، فتقدَّ 

عيد بنحر آخر، يي  من كاف ٫بر أفٍ  ٫بر، فأمر النيب 
: كمثلو قولو  ،[ـ]( كال ينحركا حٌب ينحر النيب 

كىذا عاـ  ]خ/ ـ[،)من كاف ذبح قبل الصبلة فليعد( 
ألىل ا٤بدف كالقرل، إال أفَّ أىل القرل يتحرَّكف قدر 

 الصبلة كا٣بطبة كذبح اإلماـ ٤با دل يكن عندىم صبلة.

  ألنَّو )ال( صبلة ُب حق أىل القرل، فوجب االعتبار
: )من ذبح قبل الصبلة بقىدر كقت الصبلة، كقد قاؿ 

 ا٧بددن  افا٢بديث جعل كقتن  ]خ/ ـ[،( فإ٭با ىي شاة ٢بم
ألىل األمصار، كيقاس عليو من )ال( تقاـ فيهم الصبلة 

 ىل القرل.من أ
  ألهنا عبادة كقتها ُب حق أىل األمصار بعد شركؽ

 الشمس فبل يتقدـ كقتها ُب حق غّبىم، كصبلة العيد.

  َّبداية يـو النحر من  ألف
طلوع الفجر الثاين، فكاف 
كقت األضحية كسائر 

.  اليـو

  ألفَّ األضحية عبادة يتعلق آخرىا
يتعلق  اابلوقت )غركب الشمس(، فأيضن 

 أك٥با ابلوقت )شركؽ الشمس(، كالصياـ.

بل الصبلة، كال ٯبب االنتظار حٌب يذبح اإلماـ، فكما أفَّ القوؿ الثاين: )يتحرل أىل القرل قدر الصبلة كا٣بطبة(، كال يصح الذبح قبلو، ٤با ترجَّح ُب ا٤بسألة السابقة أنَّو )ال( ٯبزئ الذبح ق الراجػػح
 دل ٯبزئ ُب حقهم الذبح بعد الفجر، فكذا أىل القرل  -لسبب ما-أىل ا٤بصر إذا دل يصلًٌ هبم اإلماـ 

 ذترة اطتالؼ
ينتظر أىل القرل أقرب األئمة إليهم، فإذا ذبح ذٕبوا، 

 كمن ذبح قبل ذلك فشاتو شاة ٢بم، كعليو اإلعادة
ينتظر أىل القرل قدر الصبلة كا٣بطبة، ٍب يذٕبوف كال 

 يتحركف عن ذبح اإلماـ
لو ذبح أىل القرل بعد 

الفجر الثاين أجزأىم طلوع 
 ذلك

بعد  -أك أىل ا٤بصر-لو ذبح أىل القرل 
الشمس أجزأىم، كلو ذٕبوا بعد طلوع 

 الفجر دل ٯبزئهم
الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد ، ك (ُّٕ/ ْخليل )التاج كاإلكليل ٤بختصر ، ك (ّٕ/ ٓبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )، ك (َُ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،َٖٗ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألػػة

 (َِٗالركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع )ص: (، ك ّٖٓ/ُّ، كا٤بغِب )(ّْٓ/ ْالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )، ك (ٖٓ/ ٢ُٓباكم الكبّب )، كا(ّْٗالقّبكاين )ص: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األضحية آخر زماف ذبح (44مسػػألػػة )
 (، كاختلفوا إذل مٌب ٲبتد آخر يـو للذبح، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿُِ/َُاتفقوا على مشركعية ذبح األضحية يـو النحر، كىو اليـو العاشر من شهر ذم ا٢بجة ) حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
مشس يـو  آخر يـو لذبح األضحية مغيب

(ُِ) 
 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد

 (ُّآخر يـو لذبح األضحية مغيب مشس يـو )
 الشافعي/ األكزاعي

آخر يـو لذبح األضحية مغيب مشس يـو 
(َُ) 

 / ابن سّبين/ ابن جبّب جابر 

( َّآخر يـو لذبح األضحية مغيب مشس يـو )
 من ذم ا٢بجة

 / عطاءأبو سلمة 

كمعارضة دليل ا٣بطاب ُب آية ا٢بج  ؟/[ِٕ]ا٢بج: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)  األايـ ا٤بعلومات ُب قولو تعاذل: اختبلفهم ما ىي سبب اطتالؼ
 ٢بديث جبّب بن مطعم 

 األدلػػة

ڳ ڱ ڱ ڱ ): * قولو تعاذل

، ا٤براد ابألايـ  (ڱ ںۀ
ا٤بعلومات: يـو النحر كيوماف بعده، 
فّبجح دليل ا٣بطاب ُب اآلية على 

، فبل ٫بر إال حديث جبّب بن مطعم 
 ُب يـو النحر كيوماف بعده.

  َّالنيب  ألف  هنى عن ادخار ٢بـو
الذبح ، فبل ٯبوز األضاحي فوؽ ثبلث

 ُب كقت ال ٯبوز فيو ادخار األضحية.

كل عرفات : )قاؿ  * حديث جبّب بن مطعم 
موقف، كارفعوا عن بطن عيرنة، ككل مزدلفة موقف، 

ر ككل أايـ ، ككل فجاج مُب منحر، كارفعوا عن ٧بسًٌ
حم/ بز/ طب/ حب/ ىق/ كأصلو عند ]( التشريق ذبح

فييجمع بْب ا٢بديث كاآلية، إذ ال معارضة  ،[مسلم
على ما ُب  ازائدن  ابينهما، فا٢بديث اقتضى حكمن 

اآلية، فيجوز الذبح ُب اليـو الثالث من أايـ التشريق، 
فهو ابتفاؽ داخل فيها، كقد نص عليو ا٢بديث، 

 أايـ الذبح. كا٤بقصود منو ٙبديد

ڳ ڱ ڱ ڱ )* قولو تعاذل: 

، ا٤براد ابألايـ ا٤بعلومات:  (ڱ ں ۀ
العشر األكؿ لذم ا٢بجة، كٗبا أفَّ اإلٝباع 
انعقد أنَّو )ال( ٯبوز الذبح فيها إال ُب اليـو 
العاشر، فوجب أٍف يكوف الذبح ُب يـو النحر 

 فقط.

  أثر أيب أمامة بن سهل بن حينيف قاؿ: )كاف
ا٤بساكْب يشَبم أضحيتو فيسمنها، حٌب الرجل من 

]حم/ سنن/  يكوف آخر ذم ا٢بجة، فيضحي هبا(
ىق/ كىو حديث مرسل، فيو من دل يسم، كقاؿ أٞبد: 

 حديث منقطع كىو عجيب[.

عن القوؿ الرابع: )قوؿ شاذ ال دليل عليو(، كقاؿ:  -رٞبو هللا-((، فيكوف الذبح أربعة أايـ، كهبذا نعمل ابآلية كا٢بديث، قاؿ ابن رشد ُّالقوؿ الثاين: )آخر يـو لذبح األضحية مغيب مشس يـو ) الراجػػح
 ا٢بديث ا٤بقصود منو ٙبديد أايـ الذبح، أما اآلية فليس ا٤بقصود منها ذلك

 
 الؼذترة اطت

(، ُُ(، ك )َُأايـ النحر ثبلثة: يـو )
( من ذم ا٢بجة، كمن ٫بر بعد ُِك )

 ( دل ٯبزئو ُِغركب مشس يـو )

(، من ذم ُُ(، ك )َُأايـ النحر أربعة: يـو )
(، كمن ٫بر بعد غركب ُّ(، ك )ُِا٢بجة ك )

 ( دل ٯبزئوُّمشس يـو )

أايـ النحر يـو كاحد، كىو يـو النحر، كىو 
( من ذم ا٢بجة َُحى، يـو )يـو عيد األض

 ( دل ٯبزئوَُكمن ٫بر بعد غركب مشس يـو )

( من ذم َُ( يوما من بداية يـو )َِأايـ النحر )
( من ذم ا٢بجة َّا٢بجة إذل هناية الشهر يـو )

 ( دل ٯبزئوَّكمن ٫بر بعد غركب مشس يـو )

 مراجع اظتسألػػة
الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القّبكاين ، ك (ُُِٓ/ ِشرح زركؽ على مًب الرسالة )، ك (ُٖٖ/ ِا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )، ك (ُّٓ/ ٗشرح ا٥بداية )العناية ك (، َُٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (َِٗربع شرح زاد ا٤بستقنع )ص: الركض ا٤ب(، ك ّٖٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ّْٔ/ ْالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )، ك (ُٖٓاإلقناع للماكردم )ص: ، ك (ّٓٗ)ص: 
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 الذبح ُب )الليايل( اليت تتخلل أايـ النحر (42مسػػألػػة )

، كا٣ببلؼ على اُب أايـ الذبح، كاختلفوا ُب حكم ذٕبها ُب الليل، من بعد ا٤بغرب إذل الفجر ُب األايـ الٍب يشرع فيها الذبح هنارن  ااتفقوا على مشركعية ذبح األضحية هنارن  اطتالؼ حترير ػتل
 قولْب

 )ال( ٯبوز ذبح األضحية ابلليل األقواؿ ونسبتها
 (/ أٞبد )ركايةمالك )مشهور(

 ٯبوز ذبح األضحية ابلليل
 (الصحيحأبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد )

 ، أك على النهار فقط؟ا/ كىل ييطلق على الليل كالنهار معن [ِٕ:]ا٢بج (ڱ ڱ ں ۀ)االشَباؾ ُب اسم اليـو ُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)  * اليػػػػـو ييطلػػػػػق ُب اللغػػػػة علػػػػػى النهػػػػػار فقػػػػط، لقولػػػػػو تعػػػػػاذل:

 .[ٕ]ا٢باقة:
  ابن عباس حديثƒ  هنى النيب( :قاؿ  عن الذَّبح ليبلن) .]طب/ ٦بمع/ كفيو مَبكؾ، كىو ضعيف[ 

 .ألنَّو يتعذر ابلليل تفرقة اللحم ُب الغالب، فبل يفرَّؽ طرايَّ كيفٌوت بعض ا٤بقصود من األضحية 

  اللغػػػة علػػػى الليػػػل كالنهػػػار، لقولػػػو تعػػػاذل: * اليػػػـو ييطلػػػق ُب
 .[ٓٔ]ىود: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)
  التحػػػرًن حكػػػم شػػػرعي يفتقػػػر إذل دليػػػل يفػػػٌرًؽ بػػػْب الليػػػل

 كالنهار، كال دليل.
 .األصل عدـ التفرقة بْب الليل كالنهار 

 الراجػػح
، فوقت الذكر ُب اآلية الليل كالنهار ابتفاؽ، ككذا  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ۀ) :(، كىذا أظهر ُب قولو تعاذلاكهنارن  ٯبوز ذبح األضحية ليبلن القوؿ الثاين: )

ق كىو تعلي ،الذبح ابلليل إال بنحو ضعيف من إٯباب دليل ا٣بطاب ذلك دل ٲبنع دكف الليل،على النهار  ة اليـودالل سلمنا أفَّ  إفٍ : )-رٞبو هللا-كقت الذبح، قاؿ ابن رشد 
 (قاؿ بو من ا٤بتكلمْب إال الدقاؽ فقط كما أحد ،أنواع ا٣بطاب أضعفكىذا  ،ضد ا٢بكم بضد مفهـو االسم

 
 ذترة اطتالؼ

كانت شاة ٢بم، كدل ٘بزئ عن األضحية، كمن ذبح عن كاجب كمن نذر األضحية دل   من ذبح أضحيتو ليبلن 
 ٯبزئو عن الواجب

سواء كاف ذلك أجزأه ذلك  اأك هنارن  من ذبح أضحيتو ليبلن 
 أك مسنوانن  االنحر كاجبن 

 مراجع اظتسألػػة
التاج ، ك (َٓٓ/ُا٤بدكنة )، ك (ْٔٔالدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار كجامع البحار )ص: ، ك (ِٖٔ/ ُدرر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ )ك  (،ُُٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ّٕٖ/ُّ، كا٤بغِب )(ُْٕ)ص:  يتصر ا٣برق، ك٨ب(ّٕٗاللباب ُب الفقو الشافعي )ص: ، ك (ِّٗ/ ٖ)٨بتصر ا٤بزين ، ك (َّٗ/ ْكاإلكليل ٤بختصر خليل )
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 كيفية تقسيم األضحية (43مسػػألػػة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ۈ ۈ )  كالبائس الفقّب: شديد الفقر، كقولو تعاذل: ،[ِٕ]ا٢بج: (ہ ہ ہ ہ ھ) أضحيتو، كأٍف يتصدَّؽ منها، لقولو تعاذل:اتفقوا أفَّ ا٤بضحي مأمور أٍف أيكل من 

كاختلفوا كيف تقسم  ]متفق[،: )كلوا كادَّخركا كتصدَّقوا( ~عن األضاحي من حديث عائشة  كالقانع: السائل، كا٤بعَب: احملتاج الذم ال يسأؿ لكن يتعرض لك. كلقولو  ،[ّٔ]ا٢بج: (ٴۇ
 الضحااي كإذل كم قسم، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 ا٤بضحي ٨بّبَّ بْب أكل كامل األضحية أك الصدقة بكاملها األقواؿ ونسبتها
 ابن ا٤بواز )مالكي(

 تقسم األضحية ثبلثة أقساـ
 أكثر العلماء

 تقسم األضحية إذل قسمْب
 الشافعي )قوؿ(

 لكتاب )دل يذكره ابن رشد(دل يثبت ُب الكتاب كال السنة نص صريح ُب األمر بتقسيم األضحية، أك ٙبديد مقدار ما يؤكل أك يتصدؽ بو أك يهدل، كاالختبلؼ ُب أتكيل ا سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  دل يرد شيء اثبت ُب الكتاب كالسنة ُب تقسيم األضاحي كال
فيبقى األصل جواز أٍف ٯبعل على قسم كاحد، إما مقدار التقسيم، 

 تؤكل أك يتصدؽ هبا.
 .ال( ٯبب األكل من األضحية،كما ال ٯبب األكل من العقيقة( 

: )كلوا كادَّخركا كتصدَّقوا(، دؿ على مشركعية ~ُب حديث عائشة  * قولو 
رية ٞبلوه للظاى االتقسيم لؤلضحية ثبلثة أقساـ، كٞبلو أغلبهم على االستحباب، خبلفن 

 على الوجوب.
، ذكرت اآلية ثبلثة أصناؼ، فينبغي  (ۈ ۈ ٴۇہ ہ )قولو تعاذل: * 

 .أٍف تيقسم األضحية أثبلاثن 

ہ ہ ): قولو تعاذل* 

ہ ہ 

دؿ على تقسيم  ،(ھ
 األضحية إذل قسمْب.

 الراجػػح
لظاىر اآلية كا٢بديث، كىذا من ابب االستحباب، فلو خالف ذلك فبل حرج، لكن ينبغي أٍف يكوف للفقّب من األضحية  القوؿ الثاين: )تقسم األضحية ثبلثة أقساـ(، كاألىكذل أٍف تيقسم أثبلاثن 

 : )يطعم أىل بيتو الثلث، كيطعم فقراء جّبانو الثلث، كيتصدؽالذم قاؿ ُب كصف أضحية النيب  ƒنصيب، ٤با نص عليو عز كجل ُب ذلك ُب أكثر من موضع، ك٢بديث ابن عباس 
 ]ركاه ا٢بافظ األصفهاين ُب القطائف[على السؤاؿ ابلثلث( 

 

 ذترة اطتالؼ

لو أكل ا٤بضحي كامل األضحية كدل يتصدؽ بشيء منها فبل حرج 
 عليو، كلو تصدؽ بكاملها كدل أيكل منها فبل حرج عليو

، كيستحب عند أيب حنيفة زايدة قسم حنيفة كأٞبد: تقسم أثبلاث استحباابن عند أيب 
كلو لقمة،  اكأيكل من أضحيتو فرضن  كجوابن  الصدقة منها، كعند الظاىرية: تقسم أثبلاثن 

كعند مالك: تقسم ثبلثة أقساـ دكف ٙبديد ابلثلث، كال أيكلها كلها دكف صدقة، كعند 
 من األضحية عبد الوىاب ا٤بالكي: ال ٯبب األكل

 االسنة أٍف أيكل نصفن 
كيتصدؽ بنصف، كلو 

 أكلها كلها جاز

اإلماـ  وا٤بهذب ُب فق، ك (ّّٖ/ُالفواكو الدكاين )، ك (ُٔٔٓ/ ْالتبصرة للخمي )، ك (ُٕٓ/ ٗالعناية شرح ا٥بداية )، ك (َّٔ/ ْا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ك (، ُّٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألػػة
 (ِٖٓ/ ّالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )(، ك ّٕٗ/ُّ، كا٤بغِب )(ْٓٓ/ ْالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )، ك (ّْٔ/ ُالشافعي للشّبازم )
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 -غَت اللحم-حكم بيع أجزاء من األضحية  (44مسػػألػػة )

كأجرة، كاختلفوا ُب بيع األجزاء األخرل لؤلضحية؛ كجلدىا، كشعرىا،   االعلماء متفقوف على أنَّو )ال( ٯبوز بيع ٢بم األضحية أك شحمها، كال ٯبوز إعطاء ا١بزار منها شيئن  اطتالؼ حترير ػتل
 كأطرافها، كرأسها، كلبنها، كغّب ذلك ٩با يينتفع بو، كا٣ببلؼ على قولْب

 )ال( ٯبوز بيع أٌم جزء من األضحية األقواؿ ونسبتها
 ا١بمهور

 ٯبوز بيع أجزاء األضحية عدا اللحم
 أبو حنيفة/ عطاء

 ٕبكم اللحم، أـ ٕبكم االنتفاع ابللحم كبقية أجزاء األضحية؟)دل يذكره ابن رشد(  -غّب اللحم-ىل تيلحق بقية أجزاء األضحية  سبب اطتالؼ

 األدلػػة

  عليحديث   قاؿ: )أمرين رسوؿ هللا  أٍف أقـو على بدنة، كأٍف أقسمها كلها؛
 كىذا نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ. ،[ـ خ/] (اجلودىا كجبل٥با، كأٍف ال أيعطي ا١بزار منها شيئن 

  ؛ كالوقف.اهلل تعاذل، فلم ٯبز أٍف يبيع منها شيئن  األضحيةألنَّو جعل 
  ىريرة  أيبحديث  قاؿ ،ىق/ كم/  فبل أضحية لو(: )من ابع جلد أضحيتو[

 كىو حسن[.

ابلعىركض من ابب االنتفاع، كقد  -غّب اللحم-* ألفَّ مبادلة أجزاء األضحية 
أٝبعوا على جواز انتفاع ا٤بضحي بلحم أضحيتو، كىذا جرل ٦برل االنتفاع 

 د األضحية.بلحم األضحية، كانتفاع ا٤بضحي ٔبل

 على منع بيع اللحم، كألفَّ األضحية خرجت من ملك صاحبها فبل يبيع كال يشَبم هبا اال ٯبوز بيع أٌم جزء من األضحية(، كىذا قياسن القوؿ األكؿ: ) الراجػػح

 ذترة اطتالؼ
من ابع أجزاء أضحيتو من جلد كغّبه فقد خالف ا٥بدم النبوم كتصرؼ ابألضحية 

 ٗبا ال ٯبوز لو
كال  عند أيب حنيفة يبيع أجزاء األضحية ابلعىركض؛ كالغرابؿ كا٤بنجل ك٫بوه، -

 كيتصدؽ هبا ،كالذىب كالفضة كالطعاـ  ؛يصح ٗبا تقع بو ا٤بعاكضة
 كعند عطاء يبيع أجزاء األضحية ابلعىركض كابلدراىم كالداننّب كٗبا شاء -

 مراجع اظتسألػػة
التاج ، ك (ٓٓإرشاد السالك إذل أشرؼ ا٤بسالك ُب فقو اإلماـ مالك )ص: (، ك ُٖ/ٓ، كبدائع الصنائع )(ُْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،ُّٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 (ِّٔص: العدة شرح العمدة )(، ك ِّٖ/ُّ، كا٤بغِب )(ّْٕ/ ُاإلماـ الشافعي للشّبازم ) وا٤بهذب ُب فق، ك (َُٗ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ّٖٓ/ْكاإلكليل ٤بختصر خليل )
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تائح
َّ
 مراب اىز

 وَشَو مخغح أتىاب

 اظتذبوح أو اظتنحور ىوحر، و بح والن  ُب معرفة ػتل الذ  : الباب األوؿ          
 حربح والن  ُب معرفة الذ   :الباب الثاين         
 حربح والن  ُب معرفة اآللة اليت هبا يكوف الذ   :الباب الثالث         
 ُب معرفة شروط الذكاة :الباب الرابع         
 احرابح والن  ُب معرفة الذ  : الباب اطتامس         

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 417 

  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
فاق
ّ
  ااذ

 
تائح اأو إمجاع

َّ
 يف مراب اىز

اتفقوا على أفَّ ا٢بيواف الذم يعمل فيو الذَّبح، ىو ا٢بيواف الربم ذك الدـ، الذم ليس ٗبحرَـّ كال منفوذ ا٤بقاتل كال ميؤكس  -ُ
 منو؛ بوقذ أك نطح أك تردٌو أك افَباس سبع أك مرض.

 اتفقوا أفَّ ا٢بيواف البحرم ليس ٰبتاج إذل ذكاة. -ِ
 ة فيها.اتفقوا على أنَّو إذا غلب على الظَّن أفَّ: )ا٤بنخنقة/ ا٤بوقوذة/ ا٤بَبدية...( تعيش، كذلك أبٍف ال ييصاب ٥با مقتل، فالذَّكاة عامل -ّ
 اتفقوا على عمل الذَّكاة ُب البهيمة الٍب تيشرؼ على ا٤بوت، إذا كاف فيها دليل على ا٢بياة. -ْ
 نعاـ؛ ٫بر كذبح.اتفقوا على أفَّ الذَّكاة ُب هبيمة األ -ٓ
تلفوا ُب اتفقوا على أفَّ من سينَّة الغنم كالطّب الذَّبح، كأفَّ من سينَّة اإلبل النَّحر، كأفَّ البقرة ٯبوز فيها الذَّبح كالنَّحر، كدل ٱب -ٔ

 جواز الذَّبح كالنَّحر للغنم كالطّب كاإلبل ُب موضع الضركرة.
، ميبيح لؤلكل.اتفقوا على أفَّ الذَّبح الذم ييقطع فيو الودجا -ٕ  ف كا٤برمء كا٢بلقـو
 أٝبع العلماء على أفَّ كل ما أهنر الدـ كفرل األكداج؛ من حديد أك صخر أك عود أك قضيب، أفَّ التذكية بو جائزة. -ٖ
 اتفقوا على جواز ذكاة من ٝبع ٟبسة شركط: اإلسبلـ، كالذكورية، كالبلوغ، كالعقل، كترؾ تضييع الصبلة. -ٗ

 ٤بشركْب كعبدة األصناـ.اتفقوا على منع تذكية ا -َُ
 العلماء ٦بمعوف على جواز ذابئح أىل الكتاب. -ُُ
 .اا١بمهور على جواز أكل الذبيحة الٍب دل ييعلم ىل ذىكر فيها الكتايب اسم هللا تعاذل، كلست أذكر ُب ىذا خبلفن  -ُِ
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 مراب اىزتائح

 )ادلغائو ادلخريف فُها(
 املسألةعنوان  الرقم التسلسلي

 أتثَت الذ كاة ُب اظتنخنقة واظتوقوذة واظتًتدية والنطيحة وما أكل السبع 4
 ؟ىل تطهر جلود اضتيواانت ػتر مة األكل ابلذكاة 2
 أتثَت الذكاة ُب البهيمة اليت أشرفت على اظتوت من شدة اظترض 3
 ؟ىل ذكاة األـ ذكاة صتنينها ُب اضتيواف مأكوؿ اللحم 4
 بعد ذكاة أمو ليحل أكلو اُب اصتنُت إذا خرج ميتً  ما ي شًتط 5
 ؟ىل للجراد ذكاة 6
 ى اضتيواف الربمائي؟ىل يذك   7
 حكم حنر ما ي ذبح، وذبح ما ي نحر 8
 ليباح أكل اضتيواف -عند التذكية-ما الواجب قطعو ُب ػتل الذبح  9

 الذبح فوؽ اصتوزة 44
 )الذبيحة الق ف ي ة(الذبح من انحية العنق )الرقبة(  44
 لو دتادى الذ ابح حىت قطع خناع الذبيحة )الن خ ع( 42
 ىل ي شًتط ُب الذبح أف  يكوف على فور )دفعة( واحدة 43
ن والظُّفر والعظم 44  حكم التذكية ابلس  
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 حكم التسمية عند ذبح الذبيحة 45
 حكم توجيو الذ بيحة إىل جهة الق بلة عند الذ بح 46
 ىل تشًتط نية الذبح؟ 47
 لو ذبح الكتايب استنابة عن اظتسلم 48
 حكم ذابئح نصارى بٍت تغلب 49
 حكم ذبيحة اظترتد 24
 حكم ذبيحة الكتايب لو ذبح ألعيادىم وكنائسهم 24
 حكم ذبيحة الكتايب لو ذبح ؽتا حر ـ عليو ُب دينو 22
 حكم شحـو ذابئح الكتايب احملرمة عليهم 23
 ذابئح اجملوسحكم  24
 ذبيحة اظترأة والصيب 25
 ذبيحة اجملنوف والسكراف 26
 تذكية السارؽ والغاصب 27
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 (4مسألة )
 (4مسألة )

 أتثَت الذ كاة ُب اظتنخنقة واظتوقوذة واظتًتدية والنطيحة وما أكل الس بع

حترير ػتل 
 اطتالؼ

نطحو أك تردٌو أك افَباس سبع أك مرض، كأفَّ ا٢بيواف البحرم ليس  اتفقوا أفَّ ا٢بيواف الذم يعمل فيو الذبح ىو: ا٢بيواف الربم، ذك الدـ الذم ليس ٗبحرَّـ، كال منفوذ ا٤بقاتل، كال ميؤس منو؛ بوقذ أك
كا٤بنخنقة: الٍب ٛبوت اب٣بنق  ،[ّ]ا٤بائدة: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) ج إذل ذكاة. كاختلفوا ُب أتثّب الذكاة ُب األصناؼ ا٤بذكورة ُب قولو تعاذل:ٰبتا 

لٍب ٛبوت بنطح شاة أخرل. كقد اتفقوا أفَّ ىذه )حبس النفس(، كا٤بوقوذة: الٍب ٛبوت بسبب الضرب ابلعصا كا٢بجر ك٫بوه، كا٤بَبدية: الٍب ٛبوت بسبب السقوط من مكاف عاؿ، كالنَّطيحة: ا
ما قبلها، كاختلفوا ىل  ٕبيث يغلب على الظن أهنا تعيش كلن هتلك فإفَّ الذكاة تعمل فيها، كاتفقوا أفَّ االستثناء ُب اآلية راجع إذل ا٤بنخنقة كما بعدىا دكف ااألصناؼ إذا دل تبلغ اإلصابة منها مبلغن 

 الذكاة تعمل فيها، كا٣ببلؼ على قولْب
 ذيكًٌيت قبل موهتاتعمل الذَّكاة ُب األصناؼ ا٣بمسة ا٤بذكورة ُب اآلية إذا  األقواؿ ونسبتها

 ƒابن عباس أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ الزىرم/ 
 )ال( تعمل الذَّكاة ُب األصناؼ ا٣بمسة ا٤بذكورة ُب اآلية إذا ذيكًٌيت قبل موهتا

 مالك )األشهر(
 ، ىل ىو استثناء متصل، أك استثناء منقطع؟ (ٿ ٿ ٿ) اختبلفهم ُب مفهـو قولو تعاذل: سبب اطتالؼ

 األدلة

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) قولو تعاذل:* 

االستثناء ُب اآلية متَّصل، فخرج من ا١بنس بعض ما يتناكلو اللفظ،  ،(ٿ
 كىي األصناؼ ا٣بمس ا٤بذكورة، فتعمل فيها الذكاة.

اإلٝباع على أفَّ الذَّكاة تعمل ُب ىذه األصناؼ إذا كانت مرجوَّة ا٢بياة،  *
 فدؿ على أفَّ االستثناء متصل كلو أتثّب.

  حديث جارية كعب بن مالكƒ بسلع ا: )أهنا كانت ترعى غنمن ،
كدل  ]متفق[،: كلوىا( فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها ٕبجر، فقاؿ 

 . يسأؿ كدل يستفصل 

االستثناء ُب اآلية  ،(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) قولو تعاذل: *
 أتثّب لو ُب ا١بملة ا٤بتقدًٌمة، كىذا شأف االستثناء ا٤بنقطع ُب كبلـ العرب.منقطع )ال( 

، كمعُب األفَّ اآلية دل تتعلَّق أبعياف ىذه األكصاؼ كىي حيَّة، إ٭با تعلَّق هبا بعد ا٤بوت، فيكوف االستثناء منقطعن  *
إ٭با ىو: ٢بم ا٤بيتة ك٢بم  ،(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)قولو: 

ا٤بوقوذة كا٤بَبدية كبقية األصناؼ، أم: ٢بم ىذه األصناؼ ٧بـر هبذه األسباب سول الٍب ٛبوت من تلقاء نفسها، 
: )ما قيطع من البهيمة كىي حية فهو ميتة( ألف ٢بم ا٢بيواف ٧بـر ُب حاؿ ا٢بياة، بدليل اشَباط الذكاة، كلقولو 

 سنده مقاؿ[. بز/ كُب كم/ دا/ ف/ ]حم/
 .ألفَّ البهيمة كا٢بالة ىذه )ال( تعمل فيها الذكاة، فالذكاة للحي كىذه ُب حكم ا٤بيتة 

: )لكن ا٢بق ُب ذلك كيفما كاف األمر ُب االستثناء، فواجب أٍف تكوف الذكاة -رٞبو هللا-، قاؿ ابن رشد ƒالقوؿ األكؿ: )تعمل الذَّكاة ُب األصناؼ ا٣بمسة ا٤بذكورة ُب اآلية(، ٢بديث جارية كعب  الراجح
 تعمل فيها( 

ىذه األصناؼ إذا ذيٌكيت كفيها نوع حياة، تعترب ُب حكم ا٤بذكاة فيجوز أكلها.  ذترة اطتالؼ
 كاستثُب أٞبد الٍب دل يبق من حياهتا إال مثل حركة ا٤بذبوح، فبل تباح عنده

عنده، كا٤بيؤكسة ا٤بشكوؾ  اكاحدن  )ال( تعمل فيها الذكاة قوالن  -منفوذة ا٤بقاتل-عند مالك: ا٤بيؤكس ا٤بقطوع ٗبوهتا 
 فيها ركايتاف ُب ا٤بذىب، فهذه األصناؼ على ركاية عدـ الذكاة فيها تعترب ميتة ال ٰبل أكلها

 مراجع اظتسألة
(، ِٕ/ٗ(، كاجملموع )َٓ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِِٔ(، كجامع األمهات )صِْٓ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ٓ/ُِ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِّّ/ُ)(، كالنتف ُب الفتاكل ُٖٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ٖٔٔ/ٔ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ُّْ/ُّكا٤بغِب )
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 ابلذكاة؟ىل تطهر جلود اضتيواانت ػتر مة األكل  (2مسألة )
ل ٢بم ا٢بيواانت ٧برَّمة األكل، فبل ٯبوز ٢بمها كلو ذيكًٌيت، كاختلفوا ىل تعمل الذكاة ُب جلود ٧برمة  حترير ػتل اطتالؼ  لْباألكل فتطهر ابلتذكية؟، كا٣ببلؼ على قو اتفقوا أفَّ الذكاة )ال( ٙبًي

 األقواؿ ونسبتها
 الذكاة تعمل ُب السباع كغّبىا ما عدا ا٣بنزير، كتطهًٌر ا١بلود

 أبو حنيفة/ مالك
 )ال( تعمل الذكاة ُب ا٢بيواف ٧بـر األكل ك)ال( تطهًٌر ا١بلود

 الشافعي/ أٞبد
 ىل ٝبيع أجزاء ا٢بيواف اتبعة للحم ُب ا٢بليَّة كا٢برمة، أـ ليس بتابع للحم؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

ليست بقية أجزاء ا٢بيواف اتبعة للحم، كعلى ىذا إٍف دل تعمل الذكاة ُب اللحم فإهنا تعمل  *
ُب سائر أجزاء ا٢بيواف، ألفَّ األصل أهنا تعمل ُب ٝبيع األجزاء، فإذا ارتفع ابلدليل احملرًٌـ 

 عو.للحم عملها ُب اللحم، بقي عملها ُب سائر األجزاء، إال أف يدؿ دليل على ارتفا
  ا٥بذرل  مسلمةحديث  قاؿأم:   ]طيا/ د/ سنن/ قط[،( : )ًدابغ األًن ذكاتو

كذكاتو، فشبَّو الدبغ ابلذكاة، كا٤بشبَّو بو أقول من ا٤بشبَّو، فإذا طهر الدبغ مع ضعفو، 
 فالذكاة أكذل، ألفَّ الدبغ يرفع العلة بعد كجودىا، كالذكاة ٛبنعها، كا٤بنع أقول من الرفع.

ٝبيع أجزاء ا٢بيواف اتبعة للحم، فإذا )دل( تعمل الذكاة ُب اللحم دل تعمل  *
اه من ابب أكذل، كما )ال( تعمل الذكاة ُب ذبح اجملوسي، أك الذبح فيما سو 

 غّب ا٤بشركع.
  عن أبيو  ا٤بليحعن أيب  هنى( :قاؿ  :كركاية ،)عن جلود السباع

]د/ ف/ ت/ حم/بز/ سنن/ كالركوب عليها(  )هنى عن لبوس جلود السباع
 كىذا النهي عاـ ُب ا٤بذكَّى كغّبه. األلباين كاألرنؤكط[،طب/ كصححو 

 الراجح
أكلو، كيكوف ا١بلد كبقية أجزاء ا٢بيواف تبع لو، كال يقصد عادة ابلذكاة  )ال تعمل الذكاة ُب ا٢بيواف ٧بـر األكل(، ألفَّ األصل ُب الذكاة ٙبليل اللحم من أجلالقوؿ الثاين: 

  غّب االستفادة ابللحم ابتداءن 

 ذترة اطتالؼ
)دل( يطهر ا١بلد، كدل ٯبز لو االستفادة منو  كدبغ جلده امن ذكى أسدا أك ذئبن  كدبغ جلده، جاز لو االستفادة منو ُب الصبلة كاللباس كالبيع كغّبه امن ذكى أسدا أك ذئبن 

 ُب الصبلة كاللباس كالبيع

 مراجع اظتسألة
(، كا٢باكم الكبّب ِّ/ُ(، كاألـ )ُُِ(، كالقوانْب الفقهية )صّٗ/ِ(، كالبياف كالتحصيل )ٖٔ/ُ(، كبدائع الصنائع )ِٕ/ُالفقهاء )(، كٙبفة َِٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقصد )

 (ِٓ/ُ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ٔٗ/ُ(، كا٤بغِب )ٕٓ/ُ)
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 شدة اظترضأتثَت الذكاة ُب البهيمة اليت أشرفت على اظتوت من  (3مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ

الذَّكاة فيها أـ ال؟، ة ا٤برض، ىل تعمل اتفقوا أفَّ البهيمة الٍب )دل( تشرؼ على ا٤بوت إذا ذكيت فهي حبلؿ اللحم، كاختلفوا ُب حكم ذكاة البهيمة الٍب أشرفت على ا٤بوت من شد
لذنب، كالركض ابلرجل، كبعضهم قاؿ: يشَبط مع اختبلفهم ُب ا٤بعترب ُب البهيمة ا٤بشرفة على ا٤بوت؛ منهم من قاؿ: ا٤بعترب ا٢بركة، كبعضهم قاؿ: ا٤بعترب حركة طرؼ العْب كٙبريك ا

 ، كا٣ببلؼ على قولْبالتَّنفس، كقد اختلفوا ُب عمل الذكاة ُب ا٤بشرفة على ا٥ببلؾ من شدة ا٤برض

 األقواؿ ونسبتها
الذكاة تعمل ُب البهيمة ا٤بشرفة على ا٤بوت لشدة ا٤برض إذا كجد فيها دليل ا٢بياة )على 

 خبلؼ ُب ا٤بعترب ُب دليل ا٢بياة(
 ا١بمهور

 الذكاة )ال( تعمل ُب البهيمة ا٤بشرفة على ا٤بوت لشدة ا٤برض
 مالك )ركاية(

 القياس لؤلثرظاىر معارضة  سبب اطتالؼ

 األدلة

، فأصيبت بسلع ا: )أهنا كانت ترعى غنمن * األثر/ حديث جارية كعب بن مالك 
فإذا عملت التذكية ُب  ]متفق[،: كلوىا( شاة منها، فأدركتها فذكتها ٕبجر، فقاؿ 

 كدل يستفصل عن حاؿ الشاة.  الٍب أصيبت فهي تعمل ُب ا٤بريضة، كدل يسأؿ النيب
  كما جاز تذكية البهيمة ا٤بريضة الٍب )دل( تشرؼ على ا٤بوت، فكذا البهيمة الٍب

 أشرفت على ا٤بوت.

على ا٤بوت القياس/ ألفَّ من ا٤بعلـو أفَّ الذَّكاة إ٭با تعمل ُب ا٢بي، كا٤بشرفة *
  بسبب ا٤برض ُب حكم ا٤بيت، فبل تعمل فيها الذكاة، كقد قاؿ تعاذل:

 .[ّ]ا٤بائدة: (ٱ ٻ ٻ)
 

  على ذلك، فهو نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ (، لداللة حديث جارية كعب الذكاة تعمل ُب البهيمة ا٤بشرفة على ا٤بوتالقوؿ األكؿ: ) الراجح

من نذر ذبح شاة فاشَباىا ٍب إهنا إذا ذيكًٌيت البهيمة ا٤بشرفة على ا٤بوت حٌل أكلها. ك  اطتالؼذترة 
 أشرفت على ا٤بوت فذٕبها فقد أكَب بنذره

من نذر ذبح إذا ذيكًٌيت البهيمة ا٤بشرفة على ا٤بوت )دل( ٰبل أكلها فهي ميتة. ك 
 كعليو شاة أخرلشاة فاشَباىا ٍب إهنا أشرفت على ا٤بوت فذٕبها دل ٯبزئو 

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف للعمراين ِْٗ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ُِٕ/ْ(، كالذخّبة )ُٔٗ/ٖ(، كالبحر الرائق )ُّٖ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )َِٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )
 (ْْٗ/ُ(، كالعدة شرح العمدة )ِٓٔ)ص(، كمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو عبد هللا ٖٖ/ٗ(، كاجملموع )ّْٓ/ْ)
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 ىل ذكاة األـ ذكاة صتنينها ُب اضتيواف مأكوؿ اللحم؟ (4مسألة )
 بعد ذبح األـ، كا٣ببلؼ على قولْب اأنَّو ٯبب أٍف يذكَّى ليحل أكلو، كاختلفوا ىل تعمل ذكاة األـ ُب جنينها إذا خرج منها ميتن  ااتفقوا إذا ذيكيت األـ كخرج ا١بنْب حين  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ذكاة األـ ذكاة ١بنينها )على خبلؼ بينهم فيما يشَبط ُب ا١بنْب ليحل أكلو(

 ا١بمهور
 ذكاة األـ ليست ذكاة ١بنينها

 أبو دمحم ابن حـزأبو حنيفة/ 
 اختبلفهم ُب صحة اآلاثر ا٤بركية ُب ىذه ا٤بسألة من حديث أيب سعيد ا٣بدرم، مع ٨بالفتو لؤلصوؿ سبب اطتالؼ

 األدلة

عن البقرة أك الناقة  قاؿ: )سألنا رسوؿ هللا  *حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
، ينحرىا أحدان فنجد ُب بطنها جنينا، أأنكلو أك نلقيو؟، فقاؿ: كلوه أك الشاة

]حم/د/ ت/ جو/ قط/ ىق/ من/  ذكاة أمو(  -أك ذكاة ا١بنْب-إٍف شئتم، ذكاتو 
كم/ كصححو ا٢باكم كالذىيب كاأللباين كابن حباف كغّبىم/ كضعفو ابن حـز كعبد 

الكبلـ عن ا٢بديث ُب ا٥بداية[،  ا٢بق كابن القطاف كغّبىم/ كأطاؿ الغمارم
 ا٢بديث نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ.

  قياس ا١بنْب على األعضاء، إال أنَّو متصل ابألـ اتصاؿ ًخلقة، يتغذَّل
 بغذائها، فتكوف ذكاتو بذكاهتا، كأعضائها.

، فيكوف من ا٤بنخنقة اٍب مات ٗبوت أمو، فإنَّو ٲبوت خنقن  ا*األصل أفَّ ا١بنْب إذا كاف حين 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) الٍب كرد النهي بتحرٲبها، 

 .[ّ]ا٤بائدة: (ڀ
  ابن عمر حديثƒ  قاؿ رسوؿ هللا؛ كالسمك كا١براد( : )أيحلَّت لنا ميتتاف كدماف

دل يذكر ا٢بديث سول ميتة السمك كا١براد، كدل يتعرَّض ]جو/ حم/ طأ/ كصححو األلباين[، 
 للجنْب ُب بطن أمو.

 نٌص ُب ٧بل ا٣ببلؼ، كال قياس مع النص (، كحديث أيب سعيد ا٣بدرم ذكاة األـ ذكاة ١بنينهاالقوؿ األكؿ: ) الراجح
 حـر عليو أكلو اميتن  امن ذبح بقرة فوجد ُب بطنها جنينن  جاز لو أكلو اميتن  امن ذبح بقرة فوجد ُب بطنها جنينن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ُِٖ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )ِّْ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )ِّٖ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ِّٗ/ٓ(، كتبيْب ا٢بقائق )ِْ/ٓكبدائع الصنائع ) (،ُِٖ/ُبداية اجملتهد )

 ( ُِّ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )َِْ/َُ(، كاإلنصاؼ )ِّ/ٖ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ٔٓٓ/ْكالبياف للعمراين )
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 بعد ذكاة أمو ليحل أكلو اما ي شًتط ُب اصتنُت إذا خرج ميتً  (5مسألة )

 ، كاختلفوا فيما يشَبط ُب ا١بنْب حٌب ٰبل أكلو، كا٣ببلؼ على قولْباإذل أفَّ ذكاة األـ ذكاة ١بنينها لو خرج ميتن  -أليب حنيفة كابن حـز رٞبهما هللا اخبلفن -ذىب ا١بمهور  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 يشَبط ُب ا١بنْب ا٤بذكَّاة أمو أٍف يكوف على ٛباـ ا٣بلقة كشعره انبت

 مالك
 ا٤بذكَّاة أفَّ يكوف على ٛباـ ا٣بلقة كال شعره انبت)ال( يشَبط ٢بل أكل ا١بنْب 

 الشافعي/ أٞبد
 ظاىر معارضة العمـو للقياس سبب اطتالؼ

 األدلة

(، يقتضي أٍف يشَبط ُب ا١بنْب : )ذكاة ا١بنْب ذكاة أموالقياس/ من عمـو قولو  *
على األشياء الٍب تعمل فيها التَّذكية، كا٢بياة ال توجد ُب ا١بنْب إال إذا  اا٢بياة قياسن 

 نبت شعره كًب خٍلقو.
يقولوف: إذا أشعر  * قاؿ عبد هللا بن كعب بن مالك: )كاف أصحاب رسوؿ هللا 

: )ذكاة ا١بنْب إذا امرفوعن  ƒكُب ركاية عن ابن عمر  ]مح[،ا١بنْب فذكاتو ذكاة أمو( 
 ]حم/ كىو موقوؼ[.، كلكنو ييذبح حٌب ينصب ما فيو من الدـ( أشعر ذكاة أمو

  عمر  ابنحديثƒ إذا قاؿ: )إذا ٫برت الناقة، فذكاة ما ُب بطنها ُب ذكاهتا ،
 ]طأ[.كاف ًب خلقو كنبت شعره( 

/ من حديث أيب سعيد  قاؿ: )سألنا رسوؿ هللا عن البقرة أك الناقة أك  ا٣بدرم *العمـو
، أأنكلو أك نلقيو؟، فقاؿ: كلوه إٍف شئتم، ذكاتو اينحرىا أحدان فنجد ُب بطنها جنينن  الشاة،

و غّب كاحد، كضعفو ]حم/د/ ت/ جو/ قط/ ىق/ من/ كصحح ذكاة أمو( -أك ذكاة ا١بنْب-
 بْب ا١بنْب ا٤بشعر كغّبه. كدل يفرًٌؽ  غّب كاحد[،

، أشعر أك دل يشعر( : )ذكاة ا١بنْب ذكاة أمو*عن ابن أيب ليلى قاؿ، قاؿ رسوؿ هللا 
  كُب سنده رجل ٦بهوؿ فهو ضعيف[. ƒ]قط/ىق/ كلو ركاية أخرل عن انفع عن ابن عمر 

القياس/ يقتضي أٍف يكوف ذكاة ا١بنْب ُب ذكاة أمو من ًقبل أنَّو جزء منها، كإذا كاف ذلك  
 كذلك فبل معُب الشَباط ا٢بياة فيو.

 الراجح
: )يضعف أٍف ٱبصص -رٞبو هللا-ال يشَبط ٢بل ا١بنْب ا٤بذكَّى أٍف يكوف اتـ ا٣بلقة كال شعره انبت(، لضعف ركاايت ا٢بديث ُب ذلك، كاألصل العدـ. قاؿ ابن رشد القوؿ الثاين: )

 ابلقياس عند مالك حديث أيب سعيد ا٣بدرم 

 ذترة اطتالؼ
 (دل)يكتمل عضو من أعضائو  (دل)ليس عليو شعر أك  اميتن  امن ذبح بقرة فوجد ُب بطنها جنينن 

 ٰبل أكلو ككجب إلقاؤه
يكتمل عضو من أعضائو  (دل)ليس عليو شعر أك  اميتن  امن ذبح بقرة فوجد ُب بطنها جنينن 

 حل لو أكلو

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ُِٖ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )ِّْ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )ِّٖ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ِّٗ/ٓ(، كتبيْب ا٢بقائق )ِْ/ٓكبدائع الصنائع ) (،ُِٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِّ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )َِْ/َُ(، كاإلنصاؼ )ّّ/ٖ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ٔٓٓ/ْللعمراين )
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 ىل للجراد ذكاة؟ (6مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

دكف  اٍب قيتل بقطع رأسو أك إبلقائو ُب النار أك ُب الزيت ا٢بار أك ُب ا٤باء فإنَّو يؤكل، كاختلفوا لو كاف ا١براد ميتن  ااتفقوا على حلًٌ أكل ا١براد، كاتفقوا أنَّو إذا كجد ا١براد حين 
 سبب، ىل ٯبوز أكلو؟، كا٣ببلؼ على قولْب

األقواؿ 
 ونسبتها

 ٯبوز أكل ا١براد ا٤بيت كلو بدكف تذكية
 عامة الفقهاء/ مطرؼ )مالكي(

 بدكف ذكاة)ال( ٯبوز أكل ا١براد 
 مالك

كىل ا١براد نثرة )كالدة( حوت )٠بك( أك حيواف برم؟ )كذا ذكره ابن ، [ّ]ا٤بائدة: (ٱ ٻ ٻ) ىل ميتة ا١براد ىو ٩با يتناكلو اسم ا٤بيتة أـ ال؟، ُب قولو تعاذل: سبب اطتالؼ
 رشد(

 األدلة

من حديث ابن عمر  ىذا )ال( يتناكؿ ميتة ا١براد، لقولو ، (ٱ ٻ ٻ)*قولو تعاذل: 
ƒ )فالسمك كا١براد ]حم/ جو/ قط/ كصححو األلباين[، : )أيحلَّ لنا ميتتاف؛ السمك كا١براد

 مستثنياف من اآلية بنص ا٢بديث.
  حديث ابن أيب أكَب  غزكان مع رسوؿ هللا( :قاؿ سبع غزكات، أنكل معو ا١براد )/ـ[. ]خ 
  حديث أنس أفَّ النيب( : دعا على ا١براد اب٥ببلؾ )كقاؿ إفَّ ا١براد نثرة ا٢بوت ُب البحر ،

 فيلحق ٗبيتة البحر.كما داـ أنَّو من البحر ]جو/ ت/ قاؿ الَبمذم حديث غريب[، 

، ىذا عاـ يتناكؿ كل ميتة، (ٱ ٻ ٻ)* قولو تعاذل: 
 كمنها ميتة ا١براد.

 
 

 الراجح
، كدل ييفرَّؽ فيو بْب جراد كآخر، كال بْب موت كآخر، القوؿ األكؿ: )ٯبوز أكل ا١براد ا٤بيت كلو بدكف تذكية(، كدليلهم نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ من حديث ابن عمر كابن أيب أكَب 

 فيكوف مستثُب من عمـو اآلية 

 لو ٝبعو كأكلو على األرض حلَّ  املقن  اميتن  امن كجد جرادن  ذترة اطتالؼ
 ا، كإذا كجده حين ٰبل لو أكلو (دل)على األرض  املقن  اميتن  امن كجد جرادن 

حل لو أكلو بعد تذكيتو، كذلك بقطع رأسو أك إلقائو ُب النار أك الزيت 
 ا٢بار ك٫بوه

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ِٓٓ/ِ(، كاألـ )ُُُ/ُ(، كالتلقْب ُب الفقو ا٤بالكي )ّٕٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ِِٗ/ُُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِِٖ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ِّٖ/ُبداية اجملتهد )

(، كأحكاـ األطعمة ُب الشريعة َُُٖ/ِ(، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد للعبادم )ّْٖ/َُ(، كاإلنصاؼ )ْٕٓ/ُ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ِٓٓ/ْللعمراين )
 (ِْٖاإلسبلمية )ص
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 ىل يذكى اضتيواف الربمائي؟ (7مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يواف الذم يعيش ُب الرب كالبحر اتفقوا على حلًٌ ا٢بيواف البحرم ؛كالسمك ببل ذكاة، كاتفقوا على كجوب ذكاة ا٢بيواف الربم؛كبهيمة األنعاـ، كاختلفوا ُب كجوب ذكاة ا٢ب

 ككلب البحر كالفقمة ك٫بوىا، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ )الربمائي(، كالسلحفاة، كسرطاف البحر، كالضفدع

 األقواؿ ونسبتها
 ا٢بيواف الربمائي ييلحق اب٢بيواف الربم فيذكَّى

 أبو حنيفة/ أٞبد

ا٢بيواف الربمائي ييلحق اب٢بيواف البحرم فبل 
 يذكَّى
 مالك

أك  اا٢بيواف الربمائي ييلحق ٗبكاف مأكاه كعيشو ككالدتو، برن 
 إبرن 

 الشافعي/ ابن القاسم )مالكي(
 اختبلفهم ُب مكاف إ٢باؽ ا٢بيواف الربمائي، ىل يلحق ابلرب أك البحر، كاختبلفهم ُب سبب اإل٢باؽ )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

  ا٤بائدة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): تعاذلقولو[ّ] ،
 ، كيدخل فيها الربمائي.ادلت اآلية على ٙبرًن ا٤بيتة مطلقن 

 حيواف يعيش ُب الرب كلو نفس سائلة فيجب تذكيتو. ألنَّو 
  ألفَّ ا٢بيواف الذم )ال( يعيش إال ُب البحر ٲبوت إبخراجو من

 بعد خركجو من ا٤باء. اا٤باء، ٖببلؼ الربمائي فإنَّو يبقى حين 

  قولو  ُّعن البحر: )ىو الطَّهور ماؤه ا٢ًبل
دؿ غّب كاحد[،  كصححو]ت/ ف/ جو/ ( ميتتو

سواء عاش ُب  اعلى حل ميتة البحر عمومن 
 .االبحر فقط أـ ُب الرب كالبحر معن 

  أثر شريح قاؿ: )كل شيء ُب البحر
 ]تخ/ قط/ كُب سنده ضعف[.( مذبوح
  على ا٢بيواف البحرم. الربمائي ا٢بيوافقياس 

  ألفَّ العربة ٗبكاف العيش فييلحق بو، فإٍف كاف مأكاه ا٤باء
كيرعى ُب الرب أي٢بق ابلبحرم؛ كالسلحفاة، كإٍف كاف مأكاه 

 الرب كمرعاه ُب البحر فيلحق ابلربم؛ كطّب ا٤باء.

 ا٢بيواف الربم كاإلنساف، ٖببلؼ ا٢بيواف البحرم الذم يتنفس من خبلؿ ا٣بياشيمالقوؿ األكؿ: )ييلحق ا٢بيواف الربمائي اب٢بيواف الربم(، ألفَّ لو جهاز تنفس كرئة مثل  الراجح

 ذترة اطتالؼ
)ال( ٰبل أكل السلحفاء كالفقمة كالسرطاف ك٫بوىا إال بعد 

 ٰبل لو أكلها (دلُب البحر )ميتة ذكاهتا، كمن كجدىا 
ٯبوز أكل ميتة السلحفاء كالفقمة كالسرطاف 

 ك٫بوىا فهي ُب حكم ا٤بذكاة
كمن كجد  ،من كجد سلحفاة ميتة ُب الرب حل لو أكلها

 ٰبل لو أكلو (دل)طّب ماء ميت ُب البحر 

 مراجع اظتسألة
فقهية كا١بداكؿ ال (،ِّ/ٖ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ّْْ/ُّ(، كا٤بغِب )ٔٔٓ/ُ(، كأسُب ا٤بطالب )ّٔ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ََّ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ِّٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ِّٔ(، كأحكاـ البحر ُب الفقو اإلسبلمي )صِّٗ( من كتاب الطهارة، كأحكاـ األطعمة ُب الشريعة اإلسبلمية )صََُ( من كتاب ا٢بج كا٤بسالة رقم )َُُا٤بسألة رقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حكم حنر ما ي ذبح، وذبح ما ي نحر (8مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كأفَّ من سنة اإلبل  [،َُٕ]الصافات: (ٹ ڤ ڤ) اتفقوا على أفَّ الذكاة ُب هبيمة األنعاـ؛ ٫بر كذبح، كأفَّ من سنة الغنم كالطّب الذبح، لقولو تعاذل عن الكبش:

عن أزكاجو إال بقرة  : )ما ٫بر رسوؿ هللا ~كلقوؿ عائشة  ،[ٕٔ]البقرة: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)  :النحر، كأفَّ البقر ٯبوز فيها الذبح كالنحر، لقولو تعاذل
 كدل ٱبتلفوا أفَّ ُب مكاف الضركرة ٯبوز ذبح ما ينحر، ك٫بر ما يذبح، كاختلفوا ُب فعل ذلك لغّب ضركرة، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ]د/ جو[،كاحدة( 

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز ٫بر ما يذبح كال ذبح ما ينحر

 مالك )ا٤بذىب(
 ٯبوز ٫بر ما يذبح، كذبح ما ينحر

 د/ أشهب )مع الكراىة(أبو حنيفة/ مالك )قوؿ(/ الشافعي/ أٞب
 ٫بر ما يذبح ، كال ٯبوز ذبح ما ينحرٯبوز 

 ابن بكّب )مالكي(
 ظاىر معارضة الفعل للعمـو سبب اطتالؼ

 األدلة

، فإنَّو ثبت: )أنَّو ٫بر من إبلو ستْب * فعلو 
)كضحَّى  ]ـ[،( فنحرىا اكأعطى الباقي علين 

داـك  ]خ/ ـ[،، فذٕبهما بيده( بكبشْب أملحْب
 .على ٫بر اإلبل كذبح الغنم فبل يعدؿ عنو 

قاؿ: قلت اي رسوؿ هللا، إان نلقى  * عمـو حديث رافع بن خديج 
الدـ كذيكر اسم هللا عليو : )ما أهنر كليس معنا ميدل، فقاؿ  االعدك غدن 

 .ادؿ على جواز األمرين ٝبيعن  ]متفق[،( اأك ظفرن  ا، ما دل يكن سنِّ فكلوه
  األفَّ ا٤بقصود قطع األكداج كإخراج الدـ، كىذا ٰبصل هبما ٝبيعن. 

  ألفَّ أعناؽ اإلبل طويلة، فإذا ذيٕبت
 ٖبركج ركحها.تعذب 

 من ٫بر اإلبل ال يدؿ على كجوبو كمنع غّبه ، كألفَّ فعلو القوؿ الثاين: )ٯبوز ٫بر ما يذبح، كذبح ما ينحر(، لعمـو حديث رافع  الراجح

 ذترة اطتالؼ
)ال( ٯبوز ُب الغنم كالطّب إال الذبح، كُب اإلبل 

 إال النحر
 لو ٫بر الشاة أك ذبح اإلبل فأكلو جائز

الشاة ، كال تؤكل ابلذبح اإلبلتؤكل 
 ابلنحر 

 مراجع اظتسألة
(، كاجملموع ِِٔ/ِ(، كاألـ )ِْٗ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ّْٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ٗٔٓ/ُُ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ُْ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ِْٖ/ُبداية اجملتهد )

 ( َٓٓ/ُ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )َّٔ/ُّ(، كا٤بغِب )َٗ/ٗ)
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 ليباح أكل اضتيواف -عند التذكية-ما الواجب قطعو ُب ػتل الذبح  (9مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
(، كىذا أٝبعوا أفَّ ٧بل الذبح ا٢بلق كاللَّبَّة )الوىدة الٍب بْب أصل العنق كالصدر(، كال خبلؼ أفَّ األكمل  قطع األربعة؛ ا٢بلقـو )٦برل النفس(، كا٤برمء )٦برل الطعاـ كالشراب(، كالودجْب )مثُب كدج كىو العرؽ احمليط اب٢بلقـو

 دجاف، كا٣ببلؼ على ٟبسة أقواؿكا٤برمء كالو  القطع مبيح لؤلكل، كىو األسرع ٣بركج ركح ا٢بيواف. كاختلفوا ُب الفعل ا٤بعترب للذبح، أك الواجب قطعو عند الذبح من األربعة؛ ا٢بلقـو

األقواؿ 
 ونسبتها

 الوجب ُب الذبح قطع الودجْب كا٢بلقـو
 مالك )مشهور(

 الواجب ُب الذبح قطع ثبلثة من أربعة
 أبو حنيفة

الواجب ُب الذبح قطع 
 ا٤برمء كا٢بلقـو
 الشافعي/ أٞبد

الواجب قطع كل األربعة، ا٢بلقـو 
 كا٤برمء كالودجْب

 بن ا٢بسنمالك )ركاية( دمحم 

 يقطع الودجْب فقط
 مالك )ركاية(

 دل أيت ُب الواجب قطعو ُب ٧بل الذبح شرط منقوؿ سبب اطتالؼ

 األدلة

قاؿ: )كانت جارية  * حديث أيب أمامة 
، فعطبت شاة، العقبة بن عمرك ترعى غنمن 

: ىل من ا٤بركة فذكتها، فقاؿ  افكسرت حجرن 
ما فرل أفريًت األكداج؟، قالت: نعم، فقاؿ: كل 

]طب/ ما دل يكن قرض سنٌو أك حزَّ ظيفر(  األكداج
٦بع/ مح/، كا٢بديث ضعيف، ضعفو ابن حـز كقاؿ: 

دؿَّ على كجوب قطع  خرب ُب هناية السقوط[،
 الودجْب على ظاىر ا٢بديث.

   ألفَّ بقطع الودجْب يقطع ٦برل الدـ، كبقطع
 ا٢بلقـو يقطع التنفس.

قاؿ: )قلت اي  * حديث رافع بن خديج 
كليس معنا ميدل،  ارسوؿ هللا، إان نلقى العدك غدن 

( : ما أهنر الدـ كذكر اسم هللا عليو فكلوافقاؿ 
ظاىر ا٢بديث يقتضي كجوب قطع بعض  ،]متفق[

، األكداج فقط، كعليو ٰبمل حديث أيب أمامة 
(، ا٤براد بو البعض ال فيكوف )ما فرل األكداج

 الكل، كما يدؿ عليو كبلـ العرب.
   ألفَّ لؤلكثر حكم الكل، فإف قطع ثبلثة أكداج

 مبنية على التوسعة.كأنَّو قطع الكل، فالذكاة 

  ألفَّ بقطع ا٤برمء
كا٢بلقـو قطع ُب ٧بل 
الذبح ما ال تبقى ا٢بياة 
معو، فأشبو ما لو قطع 

 األربعة.
 

*ألفَّ الواجب قطع ما كقع عليو 
اإلٝباع على جوازه، كقد كقع اإلٝباع 
على قطع ٝبيع األربعة؛ ا٢بلقـو 
كا٤برمء كاألكداج، ألفَّ الذكاة ٤با كانت 

التحليل، كدل يكن ُب ذلك ُب  اشرطن 
نص فيما ٯبزئ، كجب أٍف يكوف 
الواجب ُب ذلك ما كقع عليو اإلٝباع 
على جوازه، حٌب يرد الدليل على جواز 

 االستثناء.
يدؿ على قطع  *حديث أيب أمامة 

 ٝبيع األكداج األربعة.

*حديث أيب أمامة 
 ما فرل( :

ىذا يدؿ ( األكداج
على كجوب قطع 

 الودجْب ٝبيعا.

: )كأما من اشَبط -رٞبو هللا-على عمومو، قاؿ ابن رشد  ، فيبقى حديث أيب رافع ، كضعف حديث أيب أمامة : )الواجب قطع كل األربعة؛ ا٢بلقـو كا٤برمء كالودجْب(، لظاىر حديث أيب رافع القوؿ الرابع الراجح
 حجة من ٠باع، كمثلو من اشَبط ا٢بلقـو كا٤برمء دكف الودجْب( قطع ا٢بلقـو كا٤برمء، فليس لو

 ذترة اطتالؼ

حٌب ٰبل أكل الذبيحة ٯبب قطع كل الودجْب، 
كأما إذا قطع الودجْب كا٢بلقـو )كلو أك أكثره(، 

كا٤برمء، أك أحد الودجْب كا٢بلقـو كا٤برمء فإنو ال 
 ٯبزئ

حٌب ٰبل أكل الذبيحة يقطع: ا٢بلقـو كالودجاف، 
أك: ا٤برمء كا٢بلقـو كأحد الودجْب، أك: ا٤برمء 

 كالودجاف

حٌب ٰبل أكل الذبيحة 
، ايقطع ا٤برمء كا٢بلقـو معن 

كلو قطع أحدٮبا دل ٯبز 
 أكل الذبيحة

 عند مالك يقطع كامل األربعة.-
عند دمحم بن ا٢بسن يقطع أكثر  -

 األربعة ال كاملها

حٌب ٰبل أكل 
الذبيحة يكفي أٍف 

ْب يقطع كامل الودج
 فقط

(، كا٤بغِب ٕٖ/ُٓ(، كالكاكم الكبّب )ِٗٓ/ِ(، كاألـ )ُِّ(، كالقوانْب الفقهية )صِْٕ/ُ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ مالك )ُْ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ّ/ُِ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٖٓ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (َْْ/ٕ(، كاحمللى )ِّٗ/َُ(، كاإلنصاؼ )َّّ/ُّ)
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 الذبح فوؽ اصتوزة (44مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
ُب نصفها أٝبع العلماء على أفَّ الذبح مهما كاف ُب ا٢بلق ٙبت ا١بوزة )الغلصمة(، فقد ٛبت الذكاة، كاختلفوا فيمن ذبح فوؽ ا١بوزة، كدل يقطعها 

 إذل جهة البدف، ىل يصح ذلك؟، كا٣ببلؼ على قولْبكخرجت اآللة 

 األقواؿ ونسبتها
 لو دل تقطع ا١بوزة من النصف )ال( تؤكل الذبيحة

 مالك/ ابن القاسم
 تؤكل الذبيحة كلو دل تقطع ا١بوزة من النصف

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ أشهب كابن عبد ا٢بكم كابن كىب )مالكية( 
 ا٢بلقـو شرط ُب الذكاة أك ليس بشرطىل قطع  سبب اطتالؼ

 األدلة
* ألفَّ قطع ا٢بلقـو شرط ُب الذكاة، فبل بد أٍف تقطع ا١بوزة، ألنَّو إذا 

 .اقطع فوؽ ا١بوزة خرج ا٢بلقـو سليمن 
* ألفَّ ا٤بقصود بقطع ا٢بلقـو كا٤برمء كالودجْب إسالة الدـ، كىذا ٰبصل كلو دل 

 تقطع ا١بوزة من النصف.

 الراجح
، كألفَّ إسالة الدـ ٰبصل بقطع ا٢بلقـو كا٤برمء كاألكداج  االقوؿ الثاين: )تؤكل الذبيحة كلو دل تقطع ا١بوزة من النصف(، ألفَّ األحاديث دل تتعرض لقطع ا١بوزة أبدن 

 كيفما كاف

 الذبيحة مذكاة ما داـ أنَّو أهنر الدـ كساؿلو دل تقطع ا١بوزة من النصف تعترب  لو دل تقطع ا١بوزة من النصف تعترب الذبيحة ميتة ذترة اطتالؼ

 (ُُُْ/ِ(، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )ّ/ّ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ُّٕ/ْ(، كالذخّبة )ِٕٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد ) مراجع اظتسألة
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 )الذبيحة الق ف ي ة(الذبح من انحية العنق )الرقبة(  (44مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
الذبح، ىل يصح كٙبل بو الذبيحة، بقطعو إذل ٧بل  أٝبعوا أفَّ ٧بل الذبح ا٢بلق كاللَّبَّة، كأفَّ األكمل ُب الذبح قطع ا٢بلقـو كا٤برمء كالودجْب، كاختلفوا لو ذبح من القفا، حٌب كصل

 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز الذبح من القفا

 مالك/ ابن ا٤بسيب/ ابن شهاب
 ٯبوز الذبح من القفا

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ إسحاؽ/ أبو ثور/ بعض الصحابة 
 ىل تعمل الذكاة ُب ا٤بنفوذة ا٤بقاتل أـ ال؟ سبب اطتالؼ

 األدلة
* ألفَّ القاطع ألعضاء الذكاة من القفا، ال يصل إليها ابلقطع إال بعد قطع النخاع، 

 كىو مقتل من ا٤بقاتل، فَبدي الذكاة على حيواف قد أصيب مقتلو، فبل تعمل فيو.
  للذبح. ألفَّ القطع من القفا سبب لزىوؽ النفس، كالقفا ليس ٧ببلن 

  حديث رافع بن خديج كليس معنا  ا، إان نلقى العدك غدن قاؿ: )قلت اي رسوؿ هللا
كالذبح من القفا ٰبصل  ]متفق[،( : )ما أهنر الدـ كذكر اسم هللا عليو فكلواميدم، فقاؿ 

 بو سيبلف الدـ كقطع األكداج.

 الراجح
يكوف ُب البهيمة حياة مستقرة عند كصوؿ اآللة إذل األكداج، كبذلك يكوف الذبح من القفا كالذبح من ا٢بلق، فالعربة بسبب زىوؽ الركح (، بشرط أٍف ٯبوز الذبح من القفاالقوؿ الثاين: )

 كىو قطع األكداج

 ٰبل لو أكلها ألهنا ميتة (دل)من ذبح الشاة من قفاىا  ذترة اطتالؼ

 ابلقطع إذل ثبلثة من األكداج.عند أيب حنيفة يشَبط لتحل أٍف يكوف ا٤بوت بعد الوصوؿ -
 عند الشافعي بشرط أٍف تصل اآللة إذل ا٢بلقـو كا٤برمء، كُب الذبيحة حياة مستقرة.-
عند أٞبد: بشرط )أال( يكوف تعمد ذلك، فإٍف تعمد فبل تؤكل، كبشرط أٍف يكوف فيها -

 حياة مستقرة قبل كصوؿ اآللة للحلقـو 

 مراجع اظتسألة
(، ّّٓ/ْ(، كالبياف للعمراين )ِِٔ/ِ(، كاألـ )ُِّ(، كالقوانْب الفقهية )صُْٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ِِٗ/ٓ(، كتبيْب ا٢بقائق )ِِٖ/ُُ، كا٤ببسوط للسرخسي )(ِٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُُٕ/ِ(، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )ّٓٗ/َُ(، كاإلنصاؼ )َّٕ/ُّكا٤بغِب )
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ع( (42)مسألة   لو دتادى الذ ابح حىت قطع خناع الذبيحة )الن خ 

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاتفقوا أفَّ الذابح لو ٛبادل ُب الذبح أك  احٌب قطع النخاع كأابف رأس الذبيحة، ككاف ساىين  أٝبعوا أفَّ ٧بل الذبح ا٢بلق كاللَّبَّة، كأفَّ األكمل ُب الذبح قطع ا٢بلقـو

 ىل تؤكل الذبيحة؟، مع اتفاقهم على كراىة ىذا الفعل، كا٣ببلؼ على قولْب ا، فإفَّ الذبيحة تيؤكل، كاختلفوا لو فعل ذلك متعمدن جاىبلن 

 األقواؿ ونسبتها
 جاز أكلها الو ٛبادل الذابح حٌب قطع ٬باع الذبيحة متعمدن 

 حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أٞبدأبو 
 )ال( تؤكل الو ٛبادل الذابح حٌب قطع ٬باع الذبيحة متعمدن 
 مطرؼ/ ابن ا٤باجشوف )مالكي(

 )دل يذكره ابن رشد( ؟ىل من تعمد قطع ما ذيكر ٢بل الذبيحة مع غّبه يؤثر ُب صحة ذكاهتا أك ال يؤثر سبب اطتالؼ

 األدلة

  حديث رافع بن خديج من قولو أهنر الدـ كذيكر اسم هللا عليو : )ما
فهو قطع األكداج كا٢بلقـو كا٤برمء كزاد عليها، كالعربة  ]متفق[،( فكلوا

ابلتذكية بقطع األكداج األربعة كقد فعل، أما الزايدة فتحمل على الكراىة 
 )ال( على منع ًحلًٌ الذبيحة. 

 ألنَّو ذكَّى على الصفة غّب الشرعية، فبل تؤكل.* 
  قولوسن الذبح. ]ـ[،( : )إذا ذٕبتم فأحسنوا الذًٌٕبة  كىذا دل ٰبي
  ،ألفَّ ىذا الفعل قد يؤدًٌم إذل عدـ خركج الدـ، حيث تفقد الذبيحة اإلحساس بذلك

 فتكوف مثل ا٤بوقوذة.
 جاز أكلها(، فبل حيجَّة ُب منع األكل ٕبصوؿ ذكاتو االقوؿ األكؿ: )لو ٛبادل الذابح فقطع ٬باع الذبيحة متعمدن  الراجح

 تكوف ُب حكم ا٤بيتة فبل تؤكل الو أابف الذابح رأس الذبيحة متعمدن  تكوف مذكاة كٯبوز أكلها الو أابف الذابح رأس الذبيحة متعمدن  ذترة اطتالؼ

 اظتسألةمراجع 
(، كا٤بهذب ُب ْ/ّ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ّْٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )َٓ/ْ(، كا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ْ/ُِ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٖٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُُٖ/ُالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )(، ك ُُِ/ٔ(، ككشاؼ القناع )َْْ/َُ(، كاإلنصاؼ )ِّٓ/ْ(، كالبياف للعمراين )ْٗٓ/ُفقو اإلماـ الشافعي )
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 ىل ي شًتط ُب الذبح أف  يكوف على فور )دفعة( واحدة (43مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
يل الذَّبح، ٗبعُب أنَّو إذا بدأ الذبح )ال( يرفع يده حٌب ينتهي من القطع، كأنَّو إذا رفع يده قبل انتهاء الذبح ٍب أعادىا بعد كقت طو ذىب ا١بمهور إذل مشركعية الفورية ُب 

 ٍب استأنف، يعِب أنَّو ذبح على دفعتْب، ىل تؤكل الذبيحة؟، كخبلصة ا٣ببلؼ على قولْب  -ألم سبب- فإف ذبيحتو )ال( تؤكل، كاختلفوا فيمن بدأ القطع ٍب توقف قليبلن 

 األقواؿ ونسبتها
 ٍب استأنف الذبح تؤيكل ذبيحتو لو ذبح ٍب كتوقف قليبلن 

 ا١بمهور/ ابن حبيب )مالكي( / أبو ا٢بسن اللخمي )مالكي(
 ل ذبيحتوٍب استأنف الذبح )ال( تؤك لو ذبح كتوقف قليبلن 

 سحنوف )مالكي(
 ىل من شرط الذبيحة قطع كل أعضاء الذكاة )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

 * ليس من شرط الذكاة قطع كل أكداج الذبيحة.
  حديث جارية كعب بن مالكƒ فأصيبت شاة منها، فذكتها ٕبجر، فقاؿ بسلع ا: )أهنا كانت ترعى غنمن ،

ىذه الشاة ذيٕبت على دفعتْب؛ األكذل إصابتها ٍب تذكيتها ٕبجر، كدل يؤثًٌر ]متفق[، : كلوىا( رسوؿ هللا 
 التوقف عن ذلك.

*ألنَّو ٤با رفع يده قبل أٍف يستتم الذبح كانت الذبيحة 
ا منفوذة ا٤بقاتل غّب مذكَّاة، فبل تؤثًٌر فيها العودة،  ألهنَّ

 ٗبنزلة ذكاة طرأت على منفوذة ا٤بقاتل.

 ، فهو ذٍبح ٍب توقف ٍب أيكمل الذبحٍب استأنف تؤكل ذبيحتو(، كىذا ىو ظاىر حديث جارية كعب  القوؿ األكؿ: )لو ذبح ٍب توقف قليبلن  الراجح

 ذترة اطتالؼ
كتذكيتو صحيحة كال يضره ٍب رجع فأكمل، ذبيحتو حبلؿ  -لتعب أصابو مثبلن - من ذبح ٍب توقف قليبلن 

 ، فأعاد يده التوقف اليسّب. كعند اللخمي يشَبط لرفع اليد أٍف يظن أنَّو قد أًب الذكاة فتبْب غّب ذلك
ٍب رجع  -لتعب أصابو مثبلن - من ذبح ٍب توقف قليبلن 

 فأكمل، ذبيحتو ميتة ك)ال( ٰبل أكلها

 مراجع اظتسألة
(، ككشاؼ القناع ّّٗ/َُ(، كاإلنصاؼ )ُّٕ/ْ(، كالذخّبة )َّْ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ْٗ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ْ/ُِللسرخسي )(، كا٤ببسوط ِٖٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ٖٓٔ/ّ(، كالفقو اإلسبلمي كأدلتو )َِٔ/ٔ)
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ن والظُّفر والعظم (44مسألة )  حكم التذكية ابلس  

 حترير ػتل اطتالؼ
ـ كفرل األكداج؛ من حديد أك صخر أك عود أك قضيب، أفَّ التذكية بو جائزة، كاختلفوا ُب جواز  التذكية ابلسن كالظفر كالعظم، كخبلصة أٝبع العلماء على أفَّ كل ما أهنر الدَّ

 ا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
ك)ال( ٘بوز  ا٘بوز التذكية ابلعظم مطلقن 
 ابلسن كالظفر

 / أٞبد)قوؿ( الشافعي

ك)ال( ٘بوز  ا٘بوز التذكية ابلعظم مطلقن 
 ابلسن كالظفر ا٤بتصلْب ك٘بوز اب٤بنزكعْب

 أبو حنيفة

 ٘بوز التذكية ابلعظم كالسن كالظفر
 مالك

)ال( ٘بوز التذكية ابلعظم ك)ال( ابلظفر ك)ال( 
 ابلسن

 أٞبد )ركاية(٤بذىب(/ الشافعي )ا

 سبب اطتالؼ
أك  ا، ما دل يكن سنن : ما أهنر الدـ كذكر اسم هللا عليو فكلوا، فقاؿ ، كليس معنا ميدمانلقى العدك غدن  قاؿ: )قلت اي رسوؿ، إان مفهـو النهي الوارد ُب حديث رافع بن خديج 

ن فعظم، كأما الظُّفر فمدمظفراى، كسأحدثكم عن ذلك، أم  ]متفق[ا٢ببشة(  ا السًٌ

 األدلة

: )... ما * حديث رافع بن خديج 
(، ليس من طبع اأك ظفرن  ادل يكن سنن 

. أك أفَّ االسن كالظفر أٍف ينهرا الدـ غالبن 
النهي ُب ا٢بديث يدؿ على فساد ا٤بنهي 

 عنو.

، النهي * حديث رافع بن خديج 
فيو معلل أبفَّ السن كالظفر ال ينهرا الدـ 

، لكن إذا كجد منها ما ينهر الدـ اغالبن 
جاز، كىذا إذا كاان منفصلْب ال 
 متصلْب، كٰبمل ا٢بديث على ا٤بتصلْب.

مل * حديث رافع بن خديج  ، ٰبي
النهي ُب ا٢بديث على الكراىة )ال( 
التحرًن، ألنَّو ليس من اإلحساف ُب الفعل، 

: )...كإذا ذٕبتم فأحسنوا قد قاؿ ك 
  ]ـ[.الذًٌٕبة( 

، )أما السن * حديث رافع بن خديج 
، فكل عظم افعظم(، علل بكوف السن عظمن 

توجد فيو العلة، فجمع ا٢بديث بْب النهي 
 عنها كلها؛ العظم كالظفر كالسن.

 الراجح
أيَّد القوؿ الثالث فقاؿ: )ال معُب  -رٞبو هللا-، فإفَّ النهي يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو. إال أفَّ ابن رشد القوؿ األكؿ: )٘بوز التذكية ابلعظم كال ٘بوز ابلسن كالظفر(، لظاىر حديث رافع 

 لقوؿ من فرَّؽ بْب العظم كالسن( 

 ذترة اطتالؼ
عدا تصح التذكية بكل ما ينهر الدـ ما 

 السن كاألظفار متصلة كانت أك منفصلة
تصح التذكية بكل ما ينهر الدـ ما عدا 

 السن كاألظفار إذا كانت متصلة
تصح التذكية بكل ما ينهر الدـ لكن أيٍب 

 من ذكى بعظم أك سن أك ظفر
تصح التذكية بكل ما ينهر الدـ ما عدا العظم، 

 ك)السن كاألظفار( متصلة كانت أك منفصلة

 اظتسألةمراجع 
(، كاجملموع ِٖ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ُِّ(، كالقوانْب الفقهية )صَّْ/ُ(، كا٤بقدمات ا٤بمهدات )ِْ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ِِٕ/ُُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٖٗ/ُبداية اجملتهد )

 (ٕٓٔ/ّ(، كالفقو اإلسبلمي كأدلتو )َُّ/ُّ(، كا٤بغِب )ُٖ/ٗ)
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 حكم الت سمية عند ذبح الذبيحة (45)مسألة 
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿاختلفوا ُب حكم التسمية، اتفقوا على مشركعية التسمية عند ذبح الذبيحة، كأهنا مستحبة، كأنَّو لو قاؿ: )ابسم هللا( أجزأه، على خبلؼ بينهم فيما يزاد عليها، ك  حترير ػتل اطتالؼ

 التسمية عند الذبح فرض األقواؿ ونسبتها
 / الشعيب/ ابن سّبينƒابن عمر  أىل الظاىر/

التسمية عند الذبح فرض مع الذكر ساقطة مع 
 النسياف

 أبو حنيفة/ أٞبد )ا٤بذىب(/ مالك/ الثورم

 التسمية عند الذبح سنة مؤكدة
 / أبو ىريرة ƒالشافعي/ ابن عباس 

 معارضة ظاىر الكتاب ُب ىذه ا٤بسألة لؤلثر اطتالؼ سبب

 األدلة

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )  *قولو تعاذل:

كىذا هني صريح عن  ،[ُُِ]األنعاـ: (ڈ ڈ ژ
، كال اأكل ما دل يسمَّ عليو عند الذبح، كقد ٠باه فسقن 

 فسق إال ابرتكاب ٧برَّـ.
  حديث عدم بن حاًب  قاؿ: )قلت اي رسوؿ

: إٍف أرسلت  ، فقاؿ هللا، إين أيرسل كليب كأ٠بًٌي
كلبك ك٠بيت فأخذ فقتل فكل، قلت: إين أرسل  

آخر، ال أدرم أيهما أخذ،  اكليب فأجد معو كلبن 
لى كلبك كدل تسم على قاؿ: فبل أتكل فإ٭با ٠بيت ع

 ]ـ[.غّبه( 
  عمـو حديث: )ما أهنر الدـ كذيكر اسم هللا عليو

 فإذا دل يذكر اسم هللا عليو فبل أيكل. ـ[، خ/( ]فكل

رسوؿ هللا  أفَّ  :ƒابن عباس  *عمـو حديث
  :عن أمٍب ) أك: كضع( هللا ٘باكز  إفَّ )قاؿ

]ىق/ جو/ ( ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو
حب/ قط/ طب/ كم/ كصححو ا٢باكم 

 كاألرنؤكط[.
  أدلة القوؿ األكؿ، كٞبلوىا على ا٤بتعمد

 دكف الناسي.

من البادية  ا، فقيل: اي رسوؿ هللا، إفَّ انسن *حديث ىشاـ عن أبيو قاؿ: )سيئل رسوؿ هللا 
: ٠بوا هللا عليها ٍب  أيتوننا بلحماف، كال ندرم أ٠بوا هللا عليها أـ ال؟، فقاؿ رسوؿ هللا 

كُب آخره: ككانوا  ~/ كا٢بديث عند البخارم عن عائشة ]طأ/ كقد ركاه مالك مرسبلن ( كلوىا
 لى عدـ كجوب التسمية. دؿ ا٢بديث ع حديثي عهد ابلكفر[،

  :ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قولو تعاذل

فاحملرمات ىذه الثبلثة فحسب، كدل يدخل فيها  ،[ُْٓ]األنعاـ:( ھ ھ ھ ھ
 مَبكؾ التسمية.

 :م )ال( يسموف  ،[ٓ]ا٤بائدة: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  قولو تعاذل كا٤بعركؼ أهنَّ
بح، كحل طعامهم، فدؿ على عدـ كجوب التسمية.  على الذبيحة عند الذَّ

  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )  قولو تعاذل

 كدل يذكر تعاذل التسمية. [،ّ]ا٤بائدة: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

اسم هللا تعاذل عند الذبح، كألنَّو جاز أكل اللحم ا٤بشكوؾ ُب التسمية  القوؿ الثالث: )التسمية عند الذبح سنة(، كلو كانت كاجبة ٤با جاز أكل طعاـ أىل الكتاب، كال جاز أكل ٢بم ا١بزار حٌب نتأكد أنَّو ذكر الراجح
 لى االستحباب، كالنهي على الكراىة. كقد أٝبع العلماء أفَّ من أكل مَبكؾ التسمية ليس بفاسق، فدؿ على عدـ كجوهباعليو، كما ُب حديث ىشاـ عن أبيو، كٙبمل أدلة القوؿ األكؿ ع

من نسي التسمية على الذبيحة أك تعمد تركها  ذترة اطتالؼ
 فذبيحتو ميتة

من نسي التسمية على الذبيحة فذٕبو صحيح 
 تعمد ترؾ التسمية على الذبيحة فقد تعمد ٨بالفة ا٥بدم النبوم كذبيحتو حبلؿمن  كذبيحتو حبلؿ كمن تعمد تركها فذبيحتو ميتة

كا٤بهذب ُب فقو (، ُُّ/ُٖ(، كهناية ا٤بطلب )ِّٖ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )ِْٖ/ُ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ْٔ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ِّٖ/ُُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ِٖٗ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ُُِْ/ِ(، كالسيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )ُِٕ/ِ(، كتفسّب ابن كثّب )ّٗٗ/َُ(، كاإلنصاؼ )ُّ/ٖ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ْٗٓ/ُاإلماـ الشافعي )
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 حكم توجيو الذ بيحة إىل جهة الق بلة عند الذ بح (46مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
بح، كأنَّو ٯبزئو أٍف يقوؿ: )ابسم هللا(، كأٝبع العلماء على أفَّ من نسي استقباؿ القبلة عند  الذبح حلَّت ذبيحتو، كاختلفوا ُب حكم توجيو الذبيحة إذل جهة اتفقوا على مشركعية التسمية عند الذَّ

 القبلة عند الذبح، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 يستحب توجيو الذبيحة إذل جهة القبلة

 ا١بمهور
 ٯبوز توجيو الذبيح إذل جهة القبلة

 الشعيب/ النخعي

ٯبب توجيو الذبيحة إذل جهة 
 القبلة

 مالك )ركاية(

 يكره توجيو الذبيحة إذل جهة القبلة
ابن / ƒمالك )ركاية(/ ابن عمر 

 سّبين
 تيقاس عليو ىذه ا٤بسألة )أشار إليو ابن رشد( ا٤بسألة مسكوت عنها كليس ُب الشرع شيء يصلح أف يكوف أصبلن  سبب اطتالؼ

 األدلة

  حديث جابر  قاؿ: )ذبح النيب   كبشْب أقرنْب أملحْب يـو
ۀ ہ ہ ہ ہ )  :كجهها إذل القبلة قاؿ، فلما العيد

[، ٕٗ]األنعاـ: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 فدؿَّ على استحباب ىذا الفعل.  ]ىق/حم/ جو/ طأ/ حز[،

  ألفَّ الصحابة   كانوا إذا ذٕبوا استقبلوا القبلة، قاؿ الشعيب: كانوا
 يستحبوف أٍف يستقبلوا ابلذبيحة القبلة. 

 .ألفَّ الًقبلة جهة معظمة 

*ألفَّ األصل ُب توجيو الذبيحة إذل القبلة 
أثناء الذبح اإلابحة، إال أٍف يدؿ الدليل 

 على اشَباط ذلك، كال فرؽ بْب ا١بهات.

جهة * القياس/ ألفَّ القبلة 
معظمة، كالذبح عبادة، فوجب 
أٍف يشَبط فيها ا١بهة،  

 كالصبلة.
* القياس على استقباؿ القبلة 

 اب٤بيت عند الدفن.

  ألفَّ القبلة جهة منزَّىة عن
األذل، فبل يقضي حاجتو ٫بو 
القبلة، ككذا ال يذبح ٫بوىا، ٔبامع 

 األذل ُب كل.

 الراجح
تقاس عليو ىذه ا٤بسألة، إال أٍف ييستعمل فيها قياس مرسل ال يستند  : ليس ُب الشرع شيء يصلح أٍف يكوف أصبلن -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )يستحب توجيو الذبيحة إذل جهة القلبة عند الذبح(، قاؿ ابن رشد 

تشَبط فيها ا١بهة، ما عدا الصبلة، كقياس الذبح على الصبلة إذل أصل ٨بصوص، كقياس شبو بعيد، لكن ىذا ضعيف(، كقاؿ عن قياس القوؿ الثالث من قو٥بم: )ألفَّ القبلة جهة معظمة( قاؿ: ليس كل عبادة 
 بعيد

 من كجو الذبيحة إذل القبلة فقد كافق السنة اطتالؼذترة 
من كجو الذبيحة إذل أم جهة فقد كافق 

 السنة
من كجو الذبيحة إذل خبلؼ 

 القبلة فقد عصى النيب 
من كجو الذبيحة إذل القبلة فقد 

 خالف السنة

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف للعمراين ْٗ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ُٔ/ّ(، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي )ُِْ(، كالقوانْب الفقهية )صُْٗ/ٖ)(، كالبحر الرائق َِّ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ِّٖ/ُبداية اجملتهد )

 (َْْ/َُ(، كاإلنصاؼ )َٓٓ/ُ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )َْٓ/ْ)
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 ىل تشًتط نية الذ بح؟ (47مسألة )
حترير ػتل 

 اطتالؼ
، أنَّو -أم: قصد الفعل لتؤكل ال جملرد إزىاؽ الركح-اتفقوا على مشركعية التَّسمية عند الذَّبح، كأنَّو ٯبزئ أٍف يقوؿ: )بسم هللا(، كاتفقوا من ذبح كنول كقصد الذبحى، 

 كا٣ببلؼ على قولْبتؤكل ذبيحتو، كاختلفوا فيمن ذبح بدكف قصد، ىل تؤكل ذبيحتو؟، 
األقواؿ 
 ونسبتها

 ٘بب نية الذبح عند ذبح الذبيحة
 ا١بمهور

 )ال( ٘بب نية الذبح عند ذبح الذبيحة
 الشافعي

 يو ابن رشد(لىل الذبح عبادة أك ىو فعل معقوؿ ا٤بعُب؟ )أشار إ سبب اطتالؼ

 األدلة
من شرطها * ألفَّ الذبح عبادة اشَبطت فيها الصفة كالعدد، فوجب أٍف تكوف 

 النية.
*ألفَّ الذبح فعل معقوؿ ا٤بعُب، ٰبصل عنو فوات النفس الذم ىو ا٤بقصود منو، 

 فبل تشَبط فيو النية، كما ال تشَبط ُب إزالة النجاسة النية، بل إزالة عينها.
 ]خ/ ـ[(، كهبذا يفرَّؽ بْب الذبح لؤلكل كالذبح لغّب األكل، كاألصل ُب ىذا حديث: )إ٭با األعماؿ ابلنيات، كإ٭با لكل امرئ ما نول( الذبح٘بب نية القوؿ األكؿ: ) الراجح

  
 ذترة اطتالؼ

بسيف لدفع شره  بسكْب أك ضرب حيواانن  من ذبح ببل نية أك أخاؼ حيواانن 
فمات، أك ذبح اجملنوف كالسكراف كالصيب غّب ا٤بميز، كلهم )فبل( ٰبل أكل تلك 

 الذابئح

بسيف لدفع شره فمات، أك ذبح اجملنوف  أك ضرب حيواانن  ،من ذبح ببل نية
 كالسكراف كالصيب غّب ا٤بميز، فالذبيحة حبلؿ أكلها

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف للعمراين ِٗ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )َُّ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )َُٔ/ُ(، كالتلقْب ُب الفقو ا٤بالكي )ْٓ/ٓصنائع )كبدائع ال (،َّٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٔٔ/ٔ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ْٖٓ/ُ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ِٖٓ/ْ)
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 الكتايب استنابة عن اظتسلملو ذبح  (48مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، [ّ]ا٤بائدة: (پ پ پ ڀ)كلقولو تعاذل:  ،[ّ]ا٤بائدة: (ٹ ٹ ٹ ٹ)  اتفق العلماء على منع تذكية ا٤بشركْب كعبدة األصناـ، لقولو تعاذل:

ىذا بشرط أٍف يكوف الذبح  ،[ٓ]ا٤بائدة: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  كالعلماء ٦بمعوف على جواز ذابئح أىل الكتاب، لقولو تعاذل:
وز ذلك؟، ٥بم كليس للمسلم، كبشركط أخرل، كاختلفوا لو ذبح الكتايب ابلنيابة عن ا٤بسلم، فالذبيحة للمسلم كالذم يباشر الذبح عنو الكتايب ىل ٯب

 كا٣ببلؼ على قولْب
 

 

 األقواؿ ونسبتها
 استنابة الكتايب ُب الذبح عن ا٤بسلم -مع الكراىة  –ٯبوز 

 ا١بمهور
 )ال( ٯبوز استنابة الكتايب ُب الذبح عن ا٤بسلم

 مالك )ركاية(
 ىل من شرط ذبح ا٤بسلم، اعتقاد ٙبليل الذبيحة على الشركط اإلسبلمية ُب ذلك أـ ال؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

ىذا  ،(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) :* عمـو قولو تعاذل
 عاـ يشمل ما ذٕبو الكتايب لنفسو كما ذٕبو لغّبه.

 ُب ذبح الذبيحة. ا*ألفَّ النية )ليست( شرطن 
 .، كالكتايب من أىل الذكاة*ألفَّ نية ا٤بستنيب ٘بزئ

* ألفَّ النية شرط ُب ذبح الذبيحة، فبل ٙبل ذبيحة الكتايب ٤بسلم؛ ألنَّو )ال( يصح منو 
 كجود ىذه النية.

   ُب ذبح األضحية فلما فيها من القربة، كىو ليس من أىل القرب٤با 

 القوؿ األكؿ: )ٯبوز استنابة الكتايب ُب الذبح عن ا٤بسلم(، لعمـو اآلية الراجح
 شاء ٰبل للمسلم أكلها كأيكلها الكتايب إفٍ عنو، )ال(  لو ذبح كتايب ذبيحة ا٤بسلم بدالن  عنو ٰبل للمسلم أكلها لو ذبح كتايب ذبيحة ا٤بسلم بدالن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ُٗ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ّٓٔ/ّ(، كالذخّبة )َِّ(، كجامع األمهات )صٕٗ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ُْٔ/ْ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّْٖ/ُ)بداية اجملتهد 

 (َُْٖ( مسألة )َُِِ/ٓ، مسائل اإلماـ أٞبد بركاية إسحاؽ )(ِٖ/ْ(، كاإلنصاؼ )ّٖٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ْْٖ/ْللعمراين )
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 حكم ذابئح نصارى بٍت تغلب (49مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، )كىم نصارل بنو تغلب بن كائل، من العرب، انتقلوا ُب العلماء ٦بمعوف على جواز ذابئح أىل الكتاب، كاختلفوا ُب حكم ذابئح نصارل بِب تغلب

 ا١بزية مضاعفة ابسم الصدقة(، كقد اختلفوا ُب ذابئحهم ىل ٙبل؟، كا٣ببلؼ على قولْب ا١باىلية إذل النصرانية، كقبل منهم عمر 

 األقواؿ ونسبتها
 ذابئح نصارل بِب تغلب ٙبل مثل ذابئح أىل الكتاب

 ƒابن عباس ا١بمهور/ 
 )ال( ٘بوز ذابئح نصارل بِب تغلب

 الشافعي )قوؿ(/ علي 
 ىل يتناكؿ العرب ا٤بتنصرين كا٤بتهودين، اسم )الذين أكتوا الكتاب(، كما يتناكؿ ذلك األمم ا٤بختصة ابلكتاب، كىم بنو إسرائيل كالرـك سبب اطتالؼ

 األدلة
ىذا يتناكؿ  ،[ٓ]ا٤بائدة: (ۅ ۅ ۉ ۉ ېۋ ۋ )  * قولو تعاذل:

العرب ا٤بتنصرين كا٤بتهودين، كما يتناكؿ اسم الذين أكتوا الكتاب أصالة، 
 فبل فرؽ بْب الكتايب العريب كغّبه.

)ال(  ، (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)* ألفَّ اسم أىل الكتاب ُب اآلية: 
يتناكؿ إال األمم ا٤بختصة ابلكتاب من بِب إسرائيل كالرـك كغّبىم، أما نصارل 

 بِب تغلب فهم ُب حكم ا٤برتدين.
 القوؿ األكؿ: )ذابئح نصارل بِب تغلب ٙبل مثل ذابئح أىل الكتاب(، كال فرؽ، كعمـو اآلية ُب تسمية أىل الكتاب يتناك٥بم الراجح

 ٰبل لو أكلو (دل)ذكاه بنفسو  امن قدـ لو نصراين من بِب تغلب ٢بمن  ذكاه بنفسو جاز لو أكلو انصراين من بِب تغلب ٢بمن من قدـ لو  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ِِّ/ُّكا٤بغِب ) (،ُْٓ/ُ(، كا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي )ِْٓ/ِ(، كاألـ )ِّٓ/ُُ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ْٓ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ّْٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٕٖ/َُكاإلنصاؼ )
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 حكم ذبيحة اظترتد (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
منع تذكية ا٤بشركْب كعبد األصناـ اتفقوا على جواز تذكية من ٝبع ٟبسة شركط: اإلسبلـ، كالذكورية، كالبلوغ، كالعقل، كترؾ تضييع الصبلة. كاتفقوا على 

( تؤكل. كاختلفوا ُب حكم كمثلهم البوذيْب كمن ال دين لو. كاتفقوا أفَّ ا٤برتد إذا ذىب إذل غّب دين النصرانية كاليهودية كمن ذىب إذل الوثنية أفَّ ذبيحتو )ال
 ، كا٣ببلؼ على قولْب ذبيحة ا٤برتد

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( تؤكل ذبيحة ا٤برتد

 ا١بمهور
 تؤكل ذبيحة ا٤برتد
 إسحاؽ/ الثورم

 ىل ا٤برتد )ال( يتناكلو اسم أىل الكتاب أك يتناكلو؟ سبب اطتالؼ

 األدلة
ىذا )ال(  ،(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  * قولو تعاذل:

يتناكؿ ا٤برتد، فهو ليس لو حرمة أىل الكتاب، كعبدة األكاثف، ألنَّو  
 كافر )ال( ييقر على كفره.

ىذا يتناكؿ ا٤برتد كالكافر  [،ٓ]ا٤بائدة:(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې): *قولو تعاذل
 فهو منهم. ااألصلي، ألفَّ من توذل قومن 

 الراجح
بينما أىل الكتاب قد يكونوف أىل ذمة  ]خ[،( : )من بدؿ دينو فاقتلوه(، فا٤برتد غّب أىل الكتاب، لذا كجب قتل ا٤برتد لقولو ال تؤكل ذبيحة ا٤برتدالقوؿ األكؿ: )

 أك عهد معصومي الدماء 

 ذترة اطتالؼ
لو ذبح مرتد ذبيحة لنفسو أك نيابة عن مسلم فحكمها حكم ا٤بيتة 

 تؤكل)ال( 

 عند إسحاؽ تؤكل ذبيحة ا٤برتد ببل كراىة -
 كعند الثورم تؤكل ذبيحة ا٤برتد مع الكراىة -

 كعندٮبا ال تباح ذبيحتو إال إذا ذىب إذل اليهودية أك النصرانية دكف الوثنية -

 مراجع اظتسألة
(، كا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ُِْ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ّْٔ/ُٔ)(، كالبياف كالتحصيل ُّٖ(، كلساف ا٢بكاـ )صُٕ/ّ(، كٙبفة الفقهاء )ّٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٓ/ٔ(، كشرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ِٖٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ٕٓ/ٗ(، كاجملموع )ْٕٓ/ُ)
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 حكم ذبيحة الكتايب لو ذبح ألعيادىم وكنائسهم (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
إذ دل ييعلم أ٠بَّى عند الذبح أـ )دل( يسمًٌ تؤكل، كاختلفوا إذا علم أنَّو دل يسمًٌ بل ترؾ  اأٝبعوا على حلًٌ ذبيحة أىل الكتاب إذا ٠بى هللا تعاذل عليها، كأيضن 

 ذكر )غّب( اسم هللا تعاذل عليها، كا٤بسيح، كا٣ببلؼ ُب حكم الذبيحة على ثبلثة أقواؿ ، ككاف الذبح ألعيادىم ككنائسهم، أكاالتسمية عمدن 

 األقواؿ ونسبتها
 تكره ذبيحة أىل الكتاب ألعيادىم ككنائسهم

 مالك
 تباح ذبيحة أىل الكتاب ألعيادىم ككنائسهم

 أشهب )مالكي(
 ٙبـر ذبيحة أىل الكتاب ألعيادىم ككنائسهم

 أٞبد )ا٤بذىب(أبو حنيفة/ الشافعي/ 
 ٱبصص منهما اآلخر؟، فكل كاحد منهما يصح أٍف يستثُب من اآلخر ي الكتاب ُب ىذه ا٤بسألة كماظاىر تعارض عموم سبب اطتالؼ

 األدلة

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  *قولػػو تعػػاذل:

األصػػػل ُب ذابئػػػح أىػػػل الكتػػػاب ا١بػػػواز، كٙبمػػػل مػػػا 
ألعيػػادىم علػػى الكراىػػػة، ٤بكػػاف معارضػػة اآليػػػة ذبػػح 

 (گ گ گ ڳ ڳ ڳ)  لقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل:

 .[ُّٕ]البقرة:

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) *قولو تعاذل:
ىذا من أىل الكتاب، كىذا طعامهم  ،[ٓ]ا٤بائدة:

گ )فتكوف ىذه اآلية مستثُب من قولو تعاذل: 

  . (گ گ ڳ ڳ ڳ

 ، (گ گ گ ڳ ڳ ڳ)*قولو تعاذل: 
كىذا ذبح لغّب هللا تعاذل، فتكوف اآلية ٨بصصة 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): لقولو تعاذل

 .(ې

 الراجح
من ابب أكذل الٍب تذبح القوؿ الثالث: )ٙبـر ذبيحة أىل الكتاب ألعيادىم ككنائسهم(، فإذا كانت الذبيحة الٍب تذبح لغّب هللا تعاذل على يد مسلم )ال( تؤكل، ف

 ركط اإلسبلـ: األصل ىو أٍف )ال( يؤكل من تذكيتهم، إال ما كاف على ش-رٞبو هللا-لغّب هللا تعاذل على يد غّب مسلم، قاؿ ابن رشد 

 ذترة اطتالؼ
ذٕبو ٗبناسبة ميبلد  الو قدـ نصراين ٤بسلم ٢بمن 
 ا٤بستحب عدـ أكلو ،ا٤بسيح رأس السنة ا٤بيبلدم

ذٕبو ٗبناسبة ميبلد  الو قدـ نصراين ٤بسلم ٢بمن 
 جاز أكلو ،ا٤بسيح رأس السنة ا٤بيبلدم

ذٕبو ٗبناسبة ميبلد  الو قدـ نصراين ٤بسلم ٢بمن 
 حـر أكلو ،ا٤بسيح رأس السنة ا٤بيبلدم

 مراجع اظتسألة
(، كالسيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد َْٖ/َُ(، كاإلنصاؼ )ِْٗ/ُّ(، كا٤بغِب )ٖٕ/ٗ(، كاجملموع )ِِٕ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ّٔٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )ّٖٓ/ُبداية اجملتهد )

(ِ/ُُّٓ) 
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 حكم ذبيحة الكتايب لو ذبح ؽتا حر ـ عليو ُب دينو (22مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )  عليهم ُب التوراة، ٩با قاؿ تعاذل عنو:أٝبعوا على حلًٌ ذبيحة الكتايب إذا ٠بى هللا تعاذل عليها، ككانت الذبيحة ٩با )ال( ٙبـر 

كاختلفوا لو ذبح ما ىو ٧بـر عليو  ،[ُْٔ]األنعاـ: (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ
 عاـ كالبطة، ككل ما ليس ٗبشقوؽ األصابع، ىل ٯبوز للمسلم أكلو، كا٣ببلؼ على أربعة أقواؿُب دينو؛ كاإلبل كالن

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز للمسلم أكل ذبيحة الكتايب ٩با حـر عليو ُب دينو

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ ابن كىب/
 ابن عبد ا٢بكم

)ال( ٯبوز للمسلم أكل ذبيحة الكتايب 
 ٩با حـر عليو ُب دينو
 ابن القاسم )مالكي(

إف كانت ٧برمة عليهم ابلتوراة )ال( ٯبوز، كإف  
 كانوا ىم من حرمها على أنفسهم ٯبوز

 أشهب )مالكي(

يكره للمسلم أكل ذبيحة الكتايب ٩با 
 حـر عليو ُب دينو

 مالك )ركاية(

 الشَباط نية الذكاة )اعتقاد ٙبليل الذبيحة ابلتذكية( ،[ٓ]ا٤بائدة: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  ظاىر معارضة عمـو اآلية: سبب اطتالؼ

 األدلة

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) :*عمػػػـو قولػػػو تعػػػاذل 

)ال( تشػػػػَبط نيػػػػة الػػػػذكاة كال  ،(ې ې ې
اعتقػػػػػاد ٙبليػػػػػل الذبيحػػػػػة للكتػػػػػايب ابلتذكيػػػػػة لعمػػػػػـو 

 .ااآلية، فتحل ذبيحتهم مطلقن 

الكتاب *ألنَّو يشَبط ُب ذبيحة أىل 
حٌب ٙبل ٥بم ٍب ٙبل لنا، أٍف يعتقد 
ٙبليل الذبيحة، ألفَّ النية شرط ُب 
الذكاة، كىم )ال( يعتقدكف ٙبليلها 
ابلتذكية، فبل ٘بوز ىذه الذبيحة، 

علينا لو )دل( تكن  افلذلك كانت حرامن 
تذكيتهم ٥با ذكاة، كما )ال( يكوف 

 ذبح ا٣بنزير لنا ذكاة.

عليهم أمر حق، فبل *ألفَّ ما حرمو هللا تعاذل 
تعمل فيو الذكاة، كما حرموا على أنفسهم ىو 

 أمر ابطل فتعمل فيو التذكية.

*األصػػػػػل جػػػػػواز طعػػػػػاـ أىػػػػػل الكتػػػػػاب 
ۋ ۋ ۅ ۅ ): لقولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػاذل

،  (ۉ ۉ ې ې ې
ك٤بكػػاف االخػػتبلؼ ُب ا٤بسػػألة كاشػػَباط 
بعػػػػض العلمػػػػاء اعتقػػػػاد الكتػػػػايب ٙبليػػػػل 
الذبيحػػػػػػة ابلتذكيػػػػػػة، فكرىػػػػػػت مراعػػػػػػاة 

 لذلك.

 الراجح
عن القاضي: كا٢بق أفَّ ما حـر عليهم أك حرموا على أنفسهم ىو ُب كقت شريعة اإلسبلـ  نقبلن  -رٞبو هللا-القوؿ األكؿ: )ٯبوز للمسلم أكل ذبيحة الكتايب ٩با حـر عليو ُب دينو(، قاؿ ابن رشد 

، ألنَّو لو اشَبط ذلك ٤با جاز أكل ذابئحهم كلها بوجو من الوجوه، لكوف اأمر ابطل، ألفَّ اإلسبلـ انسخ ١بميع الشرائع الٍب قبلو، فيجب أٍف )ال( يراعى اعتقادىم ُب ذلك، كال يشَبط أيضن 
 ، كاعتقاد شريعتنا ال يصح منهم، فتكوف ذابئحهم جائزة لنا إبطبلؽ، كإال ارتفع حكم آية التحليل ٝبلة اتقاد شريعتهم ُب ذلك منسوخن اع

ـ رجل من أىل الكتاب ٤بسلم بطة ذٕبها لو قدَّ  ذترة اطتالؼ
 كلهاأحل للمسلم 

ـ رجل من أىل الكتاب ٤بسلم لو قدَّ 
 كلهاأٰبل للمسلم  (دل)بطة ذٕبها 

لو ذبح الكتايب ما حـر عليو ُب التوراة يكوف 
ميتة كال ٰبل للمسلم أكلو، كإذا ذبح ما حرمو 

 ىو على نفسو فهو حبلؿ للمسلم أكلو

األكذل أٍف ٯبتنب ا٤بسلم أكل ذبيحة 
 الكتايب احملرمة عليو

 مراجع اظتسألة
(، ُِّ/ُّ(، كا٤بغِب )ُٕ/ٗ(، كاجملموع )ِٔٔ/ِ(، كاألـ )ّٕٔ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ّْٖ/ُُب فقو أىل ا٤بدينة )(، كالكاُب ِٗٓ/ُُ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ّٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُِ(، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذابئح للفوزاف )صُُِ/ٔككشاؼ القناع )



 421 

 حكم شحـو ذابئح الكتايب احملرمة عليهم (23مسألة )

حترير ػتل 
 اطتالؼ

ـو من هبيمة األنعاـ ٩با حـر على أىل أٝبعوا على حلًٌ ذبيحة الكتايب إذا ٠بَّى هللا تعاذل عليها، ككانت الذبيحة ٩با )ال( ٙبـر عليهم ُب دينهم، كاختلفوا ُب حل أكل الشح
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) الكتاب أكلها؛ كشحـو البقر كالغنم من قولو تعاذل: 

 افمع اتفاقهم على جواز أكل ٢بم البقر للمسلم، اختلفوا ىل ٯبوز للمسلم أيضن - مثبلن  -فإذا ذبح الكتايب البقرة ،[ُْٔ]األنعاـ: (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
 أكل شحم البقر احملـر على الكتايب، كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
)ال( ٯبوز للمسلم أكل الشحـو احملرمة من 

 ذابئح أىل الكتاب
 مالك )ا٤بذىب(/ أشهب

يكره للمسلم أكل الشحـو احملرمة من 
 ذابئح أىل الكتاب

 مالك )ركاية(

 أىل الكتابٯبوز للمسلم أكل الشحـو احملرمة من ذابئح 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد

الشَباط نية الذكاة )اعتقاد ٙبليل الذبيحة ابلتذكية(/ كىل تتبعض التذكية أك ال  ،[ٓ]ا٤بائدة: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  ظاىر معارضة عمـو اآلية: سبب اطتالؼ
  تتبعض؟

 األدلة

يصح أٍف نقوؿ )ال( ف*ألفَّ التذكية تتبعض، 
ٯبوز أكل الشحم من ذبيحة الكتايب كٯبوز 

 أكل اللحم ُب نفس الذبيحة.
*يشَبط ُب ذبيحة الكتايب حٌب ٙبل ٥بم 

 كٙبل لنا، أٍف يعتقدكا ٙبليلها ابلتذكية.

*ألفَّ التذكية تتبعض، كاألصل جواز ذابئح 
ۋ )أىل الكتاب لعمـو قولو تعاذل: 

 ،(ۉ ۉ ې ې ې ۅ ۅ
ك٤بكاف االختبلؼ كالشَباط بعض العلماء 

، جرل ا٢بكم ااعتقاد ٙبليل الشحم أيضن 
 عليو ابلكراىة.

ٌل ٝبيع األعضاء كإما ال ٙبل ٝبيعها، كحيث إما ٙبيً تتبعض، ف)ال( *ألفَّ التذكية 
 إف هللا أحل لنا طعامهم فالتذكية إذف ٙبل ٝبيع أجزاء ما ذٕبوه.

يػػدخل  ،( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې): *عمػػـو قولػػو تعػػاذل
 فيو الشحم كاللحم، كال يشَبط اعتقاد ٙبليل الذبيحة للكتايب.

، فقلت ال قاؿ: )أصبت جراب شحم يـو خيرب *حديث عبد هللا بن مغفل 
فيػػػو دليػػػل علػػػى  ]خ/ ـ[،يبتسػػػم(  . فالتفػػػت فػػػإذا رسػػػوؿ هللا اأعطػػػي منػػػو شػػػيئن 

 االنتفاع بو. جواز الشحـو لذابئح أىل الكتاب، فلم ينكر عليو 

 الراجح
از أكل اللحم جاز أكل الشحم، كا٢برمة القوؿ الثالث: )ٯبوز للمسلم أكل الشحـو احملرمة من ذابئح أىل الكتاب(، فالتحرًن خاص هبم، كىذه الشحـو داخلة ُب عمـو اآلية، فإذا ج

 ـ[ ]خ/، فأكل منها كدل ٰبـر شحم بطنها كال غّبه شاة يب ال اب٤بسلم، كقد أىدت يهودية لرسوؿ هللا متعلقة ابلكتا

 ذترة اطتالؼ
ٯبوز للمسلم  -مثبلن -لو ذبح كتايب بقرة 

 أكل ٢بمها، كٰبـر عليو أكل شحمها
ٯبوز للمسلم  -مثبلن -لو ذبح الكتايب بقرة 

 أكل ٢بمها، كاألكذل لو ترؾ شحمها
ٯبوز للمسلم أكل شحمها ك٢بمها كعظمها كال  -لو ذبح الكتايب بقرة مثبلن 

 حرج

 مراجع اظتسألة
(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع َٕ/ٗكاجملموع )(، ِٔٔ/ِ(، كاألـ )ُْٔ/ِ(، كمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ُِّ/ْ(، كالذخّبة )ِٗٓ/ُُ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ّٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُِ(، كاألطعمة كأحكاـ الصيد للفوزاف )صِّْ/ّ(، كشرح منتهى اإلرادات )ّٓ/ٖ)
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 حكم ذابئح اجملوس (24مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
، كاتفقوا على عدـ حل ذابئح ا٤بشركْب كعبدة األصناـ كاألكاثف. كاختلفوا ُب حكم ذابئح اجملوس )كىم عبدة الكواكب -بشركطها-اتفقوا على حلًٌ ذابئح أىل الكتاب 

 ْبكالنار، كىم يعتقدكف أفَّ للكوف إ٥بْب، إلو خّب كىو النور، كإلو شر كىو الظبلـ(، كاختلفوا ىل ٯبوز للمسلم أكلها؟، كا٣ببلؼ على قول

 ونسبتهااألقواؿ 
 )ال( ٘بوز ذابئح اجملوس

 ا١بمهور
 ٘بوز ذابئح اجملوس

 الظاىرية/ أبو ثور/ ابن ا٤بسيب
 (، كىل ييلحقوف أبىل الكتاب أـ ال؟ )دل يذكره ابن رشد(عن اجملوس: )سنوا هبم سنة أىل الكتاب ا٣ببلؼ ُب مفهـو قولو  سبب اطتالؼ

 األدلة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :*قولو تعاذل

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ، كاجملوس من ٝبلة ا٤بشركْب.افتحـر ذابئح ا٤بشركْب إٝباعن ، [ّ]ا٤بائدة:
  كىؤالء ليسوا  ،[ٓ]ا٤بائدة: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) :تعاذلقولو

 من أىل الكتاب.

قاؿ ُب اجملوس: )سنوا هبم  أف النيب  *حديث عبد الرٞبن بن عوؼ 
]طأ/ شا/ عن/ ش/ أموا/ سنن/ كقد أطاؿ الغمارم الكبلـ ُب ( سنة أىل الكتاب

 دؿ على أفَّ اجملوس ُب حكم الذبيحة كأىل الكتاب.سند ا٢بديث[، 
  َّيقركف اب١بزية، فتباح ذابئحهم كصيدىم كاليهود كالنصارل، كقد  اجملوسألف

 ا١بزية من ٦بوس ىجر. أخذ 

 الراجح
عن إبراىيم ا٢بريب: خرؽ أبو ثور اإلٝباع. أما حديث: )سنوا هبم سنة أىل  كقد نقل اإلٝباع غّب كاحد على ىذا ا٢بكم، قاؿ ابن قدامة نقبلن القوؿ األكؿ: )ال ٘بوز ذابئح اجملوس(، 

  ا٢بديث ٨بتلف ُب صحتو، كتؤيده ركاية ُب ا٢بديث عن دمحم بن ا٢بسن: )أفَّ النيب أفَّ  (، فهذا خاص اب١بزية كا٤بعاملة، كليس لبقية األحكاـ كالطعاـ كالنكاح، فضبلن الكتاب
 ش/ عب كىو مرسل[ ]طا/، فمن أسلم قبل منو، كمن دل يسلم ضرب عليو ا١بزية، غّب انكحي نسائهم كال آكلي ذابئحهم( كتب إذل ٦بوس ىجر يعرض عليهم اإلسبلـ

 لو ذبح اجملوسي ذبيحة عن نفسو أك نيابة عن ا٤بسلم حلَّ للمسلم أكلها لو ذبح اجملوسي ذبيحة عن نفسو أك نيابة عن ا٤بسلم )ال( تؤكل كىي ُب حكم ا٤بيتة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كحاشية العدكم على كفاية الطالب الرابين َِٗ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )ُُْ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ُٖ/ُِ(، كا٤ببسوط للسرخسي )ّٕٖ/ُبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )

 ( ْْ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ِٔٗ/ُّ)(، كا٤بغِب ِْٔ(، كمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو عبد هللا )صُٗ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِٖٗ/ْ(، كاألـ )ٖٖٓ/ُ)
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 ذبيحة اظترأة والصيب (25مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
الصبلة. كاختلفوا ُب حكم ذبيحة ا٤برأة كالصيب مع إٝباعهم اتفقوا على جواز ذبيحة من ٝبع ٟبسة شركط: اإلسبلـ، كالذكورية، كالبلوغ، كالعقل، كترؾ تضييع 

 على أفَّ ذبيحة ا٤برأة كالصيب تؤكل، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ذبيحة ا٤برأة كالصيب جائزة

 ا١بمهور
 ذبيحة ا٤برأة كالصيب مكركىة

 أبو ا٤بصعب )مالكي(
 نقصاف ا٤برأة كالصيب سبب اطتالؼ

 األدلة
، فأصيبت : )أفَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى الغنم بسلع*حديث سعد بن معاذ 

 ]متفق[.عن ذلك، فقاؿ: كلوىا(  شاة، فأدركتها فذكتها ٕبجر، فسيئل رسوؿ هللا 
بعض األحكاـ  *تكره حملل نقصاف ا٤برأة كالصيب عن الرجل ُب

 الشرعية.
 نص ُب ذلك القوؿ األكؿ: )ذبيحة ا٤برأة كالصيب جائزة(، كال كراىة فيها، كحديث جارية كعب  الراجح

 إذا ذٕبت ا٤برأة كالصيب تؤكل ذبيحتهما ببل حرج، كما لو ذبح الرجل ذترة اطتالؼ
إذا دل يكن ُب البيت إال امرأة كصيب فاألفضل استدعاء رجل ليتوذل 

 أمكن ذلك الذبح إفٍ 

 مراجع اظتسألة
(، ِٕٓ/ْ(، كالبياف للعمراين )َِٗ/ّ(، كمواىب ا١بليل )َُّ/ْ(، كالتاج كاإلكليل )ِٕٗ/ٔ(، كحاشية ابن عابدين )َُ/ٓ(، االختيار لتعليل ا٤بختار )ّٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٔ/ٔ(، ككشاؼ القناع )ُُّ/ُّ(، كا٤بغِب )ٕٔ/ٗكاجملموع )
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 ذبيحة اجملنوف والسكراف (26مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
كا٣ببلؼ على  ، كاختلفوا ُب حكم ذبيحة اجملنوف كالسكراف،اتفقوا على جواز تذكية من ٝبع ٟبسة شركط: اإلسبلـ، كالذكورية، كالبلوغ، كالعقل، كترؾ تضييع الصبلة

 قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٘بوز ذبيحة اجملنوف كال السكراف

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد
 ٘بوز ذبيحة اجملنوف كالسكراف

 الشافعي
 ٙبليل الذبيحة ابلذكاة(تشَبط النية ُب الذكاة )اعوجو الرضا ىل سبب اطتالؼ

 األدلة
العقل، كالعبادة، كمن )ال( عقل لو * ألفَّ الذكاة يعترب ٥با القصد، فيعترب ٥با 

 )ال( يصح منو القصد.
 * ألفَّ النية ال تشَبط ُب الذكاة، فتصح من اجملنوف كالسكراف.

  ،ألف الذبح فعل معقوؿ ا٤بعُب، ٰبصل بو فوات النفس الذم ىو ا٤بقصود منو
 فبل تشَبط فيو النية، كما )ال( تشَبط النية ُب إزالة النجاسة، بل إزالة عينها.

 الراجح
: )إ٭با األعماؿ ا قولو القوؿ األكؿ: )ال ٘بوز ذبيحة اجملنوف كال السكراف(، كهبذا نفٌرًؽ بْب الذبح ا٤بقصود لؤلكل، كالذبح غّب ا٤بقصود لذلك. كاألصل ُب ىذ

 ـ[ ]خ/ابلنيات كإ٭با لكل امرئ ما نول( 
 لو ذبح اجملنوف أك السكراف الذم )ال( يعقل فذبيحتو حبلؿ كتؤكل ببل حرج فذبيحتو ميتة )ال( تؤكللو ذبح اجملنوف أك السكراف الذم )ال( يعقل،  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
كا٢باكم الكبّب (، ِْٔ/ِ(، كاألـ )َِٕ/ّ(، كالبياف كالتحصيل )َّْ/ُ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ِٖٕ/ُ(، كدرر ا٢بكاـ )َُٖ/ِ(، كا١بوىرة النّبة )ّٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٓ/ٔ(، ككشاؼ القناع )ُُّ/ُّ(، كا٤بغِب )ّٗ/ُٓ)
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 تذكية السارؽ والغاصب (27مسألة )

 حترير ػتل اطتالؼ
. كاختلفوا ُب حكم تذكية السارؽ كالغاصب، يعِب لو سرؽ شاة كترؾ تضييع الصبلة اتفقوا على جواز ذبيحة من ٝبع ٟبسة شركط: اإلسبلـ، كالذكورية، كالبلوغ، كالعقل،

 أك غصبها ٍب ذكاىا ىل ٯبوز أكلها؟، مع أفَّ ىذا الفعل )ال( يسقط عنو الضماف، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ٘بوز تذكية السارؽ كالغاصب

 ا١بمهور
 )ال( ٘بوز تذكية السارؽ كالغاصب

 إسحاؽ بن راىويوداكد/ 
 ىل النهي يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو أك ال يدؿ؟ سبب اطتالؼ

 األدلة

ُب جنازة، فلما رجع  *حديث عاصم بن كليب عن أبيو عن رجل من األنصار قاؿ: )خرجنا مع رسوؿ هللا 
كىو يلوؾ ُب لقمتو، فقاؿ: أين كجدت ٢بم  فجيئ ابلطعاـ فوضع بْب يديو، فأكل  -امرأة-استقبلو راعي 

]حم/ د/ قط/ ىق/ طب/ كصححو الغمارم[، شاة أخذت بغّب إذف أىلها، ٍب قاؿ للمرأة: أطعميو األسارل( 
 برميها. فدؿ على جواز أكل ا٤بسركؽ كا٤بغصوب، كإال ٤با جاز إطعاـ الشاة لؤلسارل، كألمر 

]ذكره ابن رشد ( افلم ير فيها أبسن  -ذكاة السارؽ كالغاصبأم: عن -عنها  *حديث: )سئل رسوؿ هللا 
 كنسبو ٤بوطأ ابن كىب/ قاؿ الغمارم: دل أقف على خرب ُب ىذا ا٤بعُب[.

من شركط ذلك الفعل، فتجوز  ا*ألفَّ النهي )ال( يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو، إال إذا كاف ا٤بنهي عنو شرطن 
 من شركط التذكية. الك شرطن تذكية السارؽ كالغاصب، ألنَّو ليس صحة ا٤ب

*ألفَّ النهي يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو، كالسارؽ كالغاصب 
منهي عن ذكاهتما كتناك٥بما كٛبلكهما، فإذا ذكوا فسدت 

 التذكية.

 الراجح 
كألفَّ السارؽ  ،فقد ذٕبت بغّب إذف صاحب الشأفالذم يدؿ على ذلك،  ، ديث جارية كعب ابن مالكالقوؿ األكؿ: )٘بوز تذكية السارؽ كالغاصب(؛ لقوة أدلة القوؿ، ٢ب

 كالغاصب كإٍف كاف ذلك منو ال ٯبوز، إال أنَّو قصد ابلتذكية كالذبح ما يقصد حل الذبيحة

 لو سرؽ شخص أك غصب شاة ٍب ذكاىا فيجوز أكلها مع إٜبو كٯبب عليو ضماهنا  ذترة اطتالؼ
لو سرؽ شخص أك غصب شاة ٍب ذكاىا فإهنا ميتة )ال( 

 تؤكل كٯبب عليو ضماهنا 

 مراجع اظتسألة
(، كاإلنصاؼ ٖٕ/ٗ(، كاجملموع )ِّٓ/ّ(، كمواىب ا١بليل )ّٖٓ/ْ(، كالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )ٗ/ٔ(، كتبيْب ا٢بقائق )ٕٔ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ّٖٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْْ/ُٔب ٚبريج أحاديث البداية ) (، كا٥بدايةَُِ/ٔ)
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 كتػاب الصيػد
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ُذ
َّ
 مراب اىص

 وَشَو أستعح أتىاب

 الصيد.الباب األوؿ: ُب حكم الصيد وُب ػتل         
 الباب الثاين: فيما يكوف بو الصيد.        
 الباب الثالث: ُب صفة الصيد والشرائط اظتشًتطة ُب عمل الذ كاة ُب الصيد.        
 الباب الرابع: فيمن جيوز صيده.        
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  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
  ااذفاق

 
 يف مراب اىصُذ اأو إمجاع

  ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ : بعد النهي عنو ُب اآلية ،[ِا٤بائدة: ] ژٴۇ ۋ ۋژ  اتفق العلماء على أفَّ األمر ابلصيد ُب قولو تعاذل: -0
 لوقوع األمر بو بعد النهي عنو. ،الصيد[، يدؿ على إابحة ٔٗا٤بائدة: ]

 حبلؿ األكل غّب ا٤بستأنس.  ،كمن ا٢بيواف الربم ،أٝبعوا على أفَّ ٧بل الصيد من ا٢بيواف البحرم )السمك كأصنافو( -ِ
 كٗبا جرل ٦براىا ٩با يعقر. ،اتفقوا على جواز الصيد ابحملدَّد؛ كالرماح كالسيوؼ كالسهاـ -ّ
 ا٤بعلَّمة ما عدا الكلب األسود. اتفقوا على جواز الصيد ابلكبلب -ْ
 .-اب١بملة-اتفقوا على جواز الصيد اب١بوارح ا٤بعلمة  -ٓ
 ابتفاؽ. االكلب الذم )ال( يزدجر، )ال( يسمى معلَّمن  -ٔ
 اتفقوا على أفَّ الذكاة ا٤بختصة ابلصيد ىي العقر. -ٕ
 أنَّو يذكَّى، إذا قدر عليو الصائد قبل أٍف ٲبوت. ،ا٤بقاتلمنفوذ  -غّب-أنَّو إذا أيدرؾ  ،اتفق األئمة األربعة على أفَّ من شرط حلًٌ الصيد -ٖ
 ألنو ال يدرم من قتل الصيد. ،أف )ال( يشاركو ُب العقر من ليس عقره ذكاة لو ،أٝبعوا على شرط حلًٌ الصيد اب١بارح -ٗ

 على أخذه ابليد دكف خوؼ أك غرر. اٖببلؼ ما لو كاف الصيد مقدكرن  ،مقدكر عليو حْب إرساؿ ا١بارح اشَبطوا ٢بل الصيد أٍف يكوف غّب -َُ
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 مراب اىصُذ
 (ادلغائو ادلخريف فُها)

 عنوان املسألة الرقم التسلسلي
 كيفية ذكاة اضتيواف اظتستأنس إذا استوحش 1
 الصيد ابظتعراض واضتجر 2
 الصيد ابلكلب األسود البهيم 3
 حكم الصيد ابصتوارح غَت الكلب 4
 اشًتاط االنزجار ُب سائر اصتوارح )عدا الكلب( 5
 أو غَته(؟ اىل من شرط اصتارح أف  ال أيكل من الصيد )سواء كاف كلبً  6
 فمات قبل أف  يذكيو ومل ميكنو ذكاتو الو أدرؾ الصيد حي   7
 معُت  فصاد آخر لو أرسل اصتارح على صيد 8
 وليس معو ما يذكيو بو من آلة حادة الو أدرؾ الصائد صيده حي   9

 الصيد ابلشبكة واضتبل 11
 لو رمى الصيد فغاب عن مصرعو )غاب عن عُت الصائد( 11
 ابلسهم أو اصتارح فسقط ُب اظتاء أو ترد ى من مكاف عاؿ الو صاد صيدً  12
 )لو تبق بو حياة مستقرة(لو ضرب الصيد فأبُت منو عضو  13
 إذا اصطاد احملـر فهل ُيل الصيد للحالؿ 14
 االصطياد بكلب اجملوسي اظتعل م 15
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 كيفية ذكاة اضتيواف اظتستأنس إذا استوحش  (4) اظتسألة

 ػتل اطتالؼحترير 
كمن ا٢بيواف  ،كأٝبعوا على أفَّ ٧بل الصيد من ا٢بيواف البحرم ىو السمك كأصنافو ،[ِا٤بائدة:] ژ ٴۇ ۋ ۋژ   اتفقوا على إابحة الصيد لقولو:

فكيف يذكَّى، كىل  ،كاستوحش، فلم ييقدر على أخذه ك٫بره -كالبعّب مثبلن -كاختلفوا لو استوحش حيواف ٩با يذكَّى كندَّ  ،غّب ا٤بستأنس ،الربم حبلؿ األكل
 ٯبوز أف ييصاد؟، كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ا٢بيواف ا٤بستأنس إذا استوحش كندَّ فذكاتو ابلذبح أك النحر 

 مالك
 يقتل كالصيد ،كندَّ ا٢بيواف ا٤بستأنس إذا استوحش 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد 
 ظاىر معارضة األصل ُب ىذه ا٤بسألة للخرب  سبب اطتالؼ

 األدلة

كأفَّ  ،* األصل أفَّ ا٢بيواف اإلنسي )ال( ييؤكل إال ابلذبح أك النحر
 ا٢بيواف الوحشي ال يؤكل إال ابلعقر.

  فبل  ،الوحشيألفَّ ا٢بيواف اإلنسي إذا توحَّش )دل( يثبت لو حكم
كال يصّب ا٢بمار األىلي  ،ٯبب على احملـر ا١بزاء بقتلو؛ ألنَّو ليس بصيد

 إذا استوحش. امباحن 

فأصاب الناس  ،بذم ا٢بليفة قاؿ: )كنا مع النيب  *حديث رافع بن خديج 
فطلبوه  ،ككاف ُب القـو خيل يسّبة ،فندَّ منها بعّب ،اكغنمن  فأصبنا إببلن  ،جوع

: إف ٥بذه البهائم فقاؿ  ،فأىول إليو رجل بسهم فحبسو هللا تعاذل ،فأعياىم
 ـ[. ]خ/فاصنعوا بو ىكذا(  ،فما ندَّ عليكم منها ،أكابد كأكابد الوحش

  بدليل  ،ال أبصلو ،ا٢بيواف كقت الذبحألفَّ االعتبار ُب ا٢بيواف ُب الذكاة ٕباؿ
 فكذا األىلي لو استوحش ،الوحشي إذا قدر عليو كجب تذكيتو ُب ا٢بلق كاللبة

 الراجح
 ،بل كىو جارم على ٦برل األصل ،أكذل لصحتو : كالقوؿ ٕبديث رافع -رٞبو هللا-قاؿ ابن رشد  ،القوؿ الثاين: )ا٢بيواف ا٤بستأنس إذا استوحش يقتل كالصيد(

جاز أٍف تكوف ذكاتو  ،فإذا كجد ىذا ا٤بعُب من اإلنسي ،ال ألنَّو كحشي فقط ،كذلك ألفَّ العلة ُب كوف العقر ذكاة ُب بعض ا٢بيواانت ىو عدـ القدرة عليو ال غّب
 كبذلك يتفق القياس كالسماع ،ذكاة الوحشي

 
 ذترة اطتالؼ

من ىرب منو بعّب فلم يقدر عليو إال برميو بسهم أك ابلرصاص فمات 
 فيذكيو ايدركو حين  ٰبل أكلو إال أفٍ  (ال)فهو جيفة 

من ىرب منو بعّب فلم يقدر عليو إال برميو بسهم أك ابلرصاص فمات فهو ُب حكم 
 ،ككذا لو سقط ُب بئر كرأسو لؤلسفل كدل يقدر على الوصوؿ إذل عنقو ى،ا٤بذك

 ُب أم مكاف من جسده كٰبل ويطعن

 مراجع اظتسألة
، (ِْٖ/ُالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )، ك (َْٓ/ُ) الكربل ا٤بدكنة، ك (ُّٖ/ِا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )، ك (ٔٔٓ/ُُالبناية شرح ا٥بداية )(، ك ِْٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٖٓ/ُُشرح منتهى اإلرادات )ك  ،(ِِٗ/ُّ)، كا٤بغِب (ٓٓٓ/ْالبياف )، ك (ُِِ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )ك 
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 الصيد ابظتعراض واضتجر ( 2) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ُب  ،٩با يعقر كٯبرح كٱبرؽ جسد ا٢بيواف ،ا٢بديثة اتفقوا على جواز الصيد ابآلالت ا٢بادة؛ كالرماح كالسيوؼ كالسهاـ كما جرل ٦براىا من األسلحة

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،ككذا الصيد اب٢بجر ا٢باد ،الصيد ابلػًمعراض )كىو عود ٧بدد كرٗبا جيعل ُب رأسو حديدة(

 األقواؿ ونسبتها
)ال( ٯبوز الصيد اب٤بعراض كال اب٢بجر 

 ااحملدد مطلقن 
 / ا٢بسن البصرمابن عمر

 اٯبوز الصيد اب٤بعراض كا٢بجر احملدد مطلقن 
 األكزاعي

إذا خرؽ ا٤بعراض كا٢بجر جسد ا٢بيواف جاز أكلو كإذا دل 
 ٱبرؽ دل ٯبز
 ا١بمهور

  كظاىر معارضة األثر ٥با ،امعارضة األصوؿ ُب ىذه ا٤بسألة بعضها بعضن  سبب اطتالؼ

 األدلة

كىذا  ،*ألفَّ الوقيذ ٧بـر ابلكتاب
 ا٤بقتوؿ اب٤بعراض كقيذ فيمنع إبطبلؽ.

 ،*من األصوؿ الشرعية أفَّ العقر ىو ذكاة الصيد
كالقتل اب٤بعراض كا٢بجر احملدد من العقر الذم 

 .اكليس كقيذن  ،فهو حبلؿ ،ٱبتص بو الصيد

عن ا٤بعراض  سأؿ النيب  *حديث عدم بن حاًب 
( كُب ركاية: فإنَّو كقيذ ،فقاؿ: )ما أصاب بعرضو فبل أتكل

فبْب  ،]متفق[( كما قتل بعرضو فبل أتكل ،)ما خرؽ فكل
 كاستثناه من حكم ا١بواز ،حكم الذم أصاب بعرضو، 

 فيبقى ما أصاب ٕبده كخرؽ على ما ىو عليو من ا٢بل.
 ألفَّ ما قتل ٕبده ٗبنزلة ما طعنو بر٧بو أك رماه بسهمو، 

 ألنَّو ٧بدد كخرؽ كقتل ٕبده.
 كاضح الداللة ُب ا٤بسألة كحديث عدم  ،-رٞبو هللا-كىذا ما صوبو ابن رشد  ،القوؿ الثالث: )إذا خرؽ ا٤بعراض كا٢بجر جاز أكلو( الراجح

 ذترة اطتالؼ
ٕبجر حاد فقتلو   اأك أرنبن  امن رمى طائرن 

 كاف ميتة كلو خرؽ ا٢بجر جسده
ٕبجر حاد فصدمو كدل ٱبرؽ  اأك أرنبن  امن رمى طائرن 

 أكلو جسمو كاف ميتة كإذا خرؽ جسده حلَّ 

نظران؛ فإذا كاف خرؽ ا١بسد  ،إذا صاد اب٤بعراض كا٢بجر
كإذا دل ٱبرؽ ا١بسد فهو موقوذ مات  ،فهو مذكَّى يؤكل

 بسبب الثقل فبل يؤكل

 مراجع اظتسألة
 ،(َٖٔا٤بدينة )ص:ا٤بعونة على مذىب عادل ، ك (ّٗٓ/ُا٤بدكنة الكربل )ك  ،(َِٔ/ٖالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )، ك (ْْٖ/ُِالبناية شرح ا٥بداية )(، ك ْْٖ/ُ) بداية اجملتهد

 (َِْ/َُاإلنصاؼ )(، ك ِِٖ/ُّ، كا٤بغِب )(ِٓ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ٔ/ٔاألـ للشافعي )ك 
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 الصيد ابلكلب األسود البهيم  (3) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،اكاختلفوا ُب جواز االصطياد ابلكلب األسود البهيم الذم ال بياض فيو مطلقن  ،االصطياد ابلكلب ا٤بعلَّم على ا٣بصوصاتفقوا على جواز 

 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز الصيد ابلكلب األسود البهيم
 أٞبد/ إسحاؽ/ البصرم/ النخعي/ قتادة

 ٯبوز الصيد ابلكلب األسود البهيم
 حنيفة/ مالك/ الشافعيأبو 

  ظاىر معارضة القياس للعمـو سبب اطتالؼ

 األدلة

ٍب هنى عن  ،أمر بقتل الكبلب : )أفَّ النيب *حديث جابر
]د/ فإنَّو شيطاف(  ،كقاؿ: عليكم ابألسود البهيم ذم النقطتْب ،قتلها
ف/ جو/ كصححو الَبمذم كاأللباين/ كأصل ا٢بديث عند مسلم ت/ 

يقتضي القياس أٍف )ال( ٯبوز اصطياد  ،بدكف ذكر: األسود البهيم[
 إذا قلنا أفَّ النهي يقتضي فساد ا٤بنهي عنو. اخصوصن  ،الكلب األسود

 فإابحة  ،فلم يبح صيده كغّب ا٤بعلَّم ،ألفَّ الكلب األسود ٰبـر اقتناؤه
 فبل تستباح ٗبحرَـّ كسائر الرخص. ،الصيد رخصة

 ژڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ  :*قولو تعاذل
 ىذا عاـ يدخل فيو ٝبيع أنواع الكبلب. ،[ْ]ا٤بائدة:

 ،: )إذا أرسلت كبلبك ا٤بعلَّمةقاؿ  حديث عدم بن حاًب 
 ]متفق[( فكل ٩با أمسكن عليكم ،كذكرت اسم هللا عليها

: )ما صدت بكلبك ا٤بعلَّم، فاذكر ، قاؿ حديث أيب ثعلبة ا٣بشِب 
 ]متفق[.( اسم هللا ٍب كيل

 كألفَّ النهي )ال( يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو ُب الصحيح ،بعمـو اآلية كا٢بديث اأخذن  ،القوؿ الثاين: )ٯبوز الصيد ابلكلب األسود البهيم( الراجح

 ذترة اطتالؼ
كدل يذكًٌيو،  اكدل ييدرؾ الصيد حين  ،لو صاد ابلكلب األسود ا٤بعلَّم
 كعند الباقي يكره أكلو كال ٰبـر ،يكوف ميتة )ال( يؤكل عند أٞبد

جاز أكلو ألنَّو صيد  ،الو صاد الكلب األسود ا٤بعلَّم كدل ييدرؾ الصيد حين 
 صحيح

 مراجع اظتسألة
ُب شرح التنبيو  كفاية النبيو، ك (ّٗ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ِٖٔا٤بعونة على مذىب عادل ا٤بدينة )ص: ، ك (ُٗ/ُِالعزيز شرح الوجيز )(، ك ْٖٓ/ُ) بداية اجملتهد

 (ِِٓ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ُٕٓ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذابئح )ص(ِْٕ/َُاإلنصاؼ )(، ك ِٕٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ُٕٔ/ٖ)
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 حكم الصيد ابصتوارح غَت الكلب  (4) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ُب جواز االصطياد ببقية ا١بوارح ا٤بعلَّمة، مثل: الصقر كالبازم كالفهد  ،-غّب الكلب األسود البهيم-اتفقوا على جواز االصطياد ابلكلب ا٤بعلَّم 

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،ك٫بوىا

 األقواؿ ونسبتها
 ا٤بعلَّمةٯبوز الصيد ٔبميع ا١بوارح 

 ا١بمهور
 )ال( ٯبوز الصيد إال ابلكلب ا٤بعلَّم

 ٦باىد
 ٯبوز الصيد ابلكلب ا٤بعلَّم كالبازم ا٤بعٌلم 

 قـو )دل يينسب ألحد(
 على صاحبو ـأ ال؟/ كىل يوجد معُب اإلمساؾ ُب غّب الكلب؟ اإلمساؾاالشَباؾ ُب لفظ: )مكلبْب( الوارد ُب اآلية/ كىل من شرط ا١بارح  سبب اطتالؼ

 األدلة

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ژ  *قولو تعاذل:

 ،مكلًٌبْب من التَّكليب كىو اإلغراء ،[3]المائ: : ژڻ
: پ پ پژ ٻژ   كقولو تعاذل:  ،كا١بوارح ىي الكواسب  ،[َٔ]األنعـا

فيكوف ا٤بعُب: كما علمتم من الكواسب الٍب تغرم  ،أم: ما كسبتم
 الصيد. فتقاس بقية ا١بوارح ا٤بعلمة على الكبلب ا٤بعلَّمة

*ليس من شرط ا١بارح ا٤بعلَّم إمساؾ الصيد، فيجوز الصيد بكل ما 
 قبل التعليم.

ں ں ڻ ڻ ژ *قولو تعاذل:

يعِب كلَّبتم من مكلًٌبْب، ژ ڻ
الكبلب فبل يصاد إال ابلكبلب بنص 

 اآلية.
ُب  اٌل *ألفَّ إمساؾ الصيد )ال( يوجد إ

 فبل يقاس غّبه عليو. ،الكلب

 ،قاؿ: )قلت اي رسوؿ هللا *حديث عدم بن حاًب 
 ،فما ٰبل لنا منها؟ ،إان قـو نتصيَّد هبذه الكبلب كالبزاة

ٍب أرسلت كذكرت  -أك ابز-قاؿ: ما علمت من كلب 
]ت/حم/ىق/ فكل ٩با أمسكن عليك(  ،اسم هللا عليو

 كا٢بديث صحيح إال قولو: )أك ابز( فهو منكر[.

 كصحة القياس على الكلب ا٤بعلَّم ،ح ا٤بعلَّمة(؛ لقوة أدلة القوؿا١بوارالقوؿ األكؿ: )ٯبوز الصيد ٔبميع  الراجح

 ذترة اطتالؼ
كصاد بو صح صيده كالكلب  أك عقاابن  اأك صقرن  ام فهدن من علَّ 

 ا٤بعلم
كصاد  أك عقاابن  اأك صقرن  ام فهدن من علَّ 
 مايصح صيده كدل يكن معلَّ  (دل)بو 

يصح  (دل)كصاد بو  أك عقاابن  اأك صقرن  ام فهدن من علَّ 
 مم كالبازم ا٤بعلَّ صيده كال يصح إال ابلكلب ا٤بعلَّ 

 مراجع اظتسألة
ا٢باكم الكبّب و ،(ُٗ/ُِالعزيز شرح الوجيز )، ك (ِٖٔا٤بعونة )ص:، ك (ُّْ/ْالنوادر كالزايدات )، ك (َٓ/ٔتبيْب ا٢بقائق )، ك (ِٓ/ٓبدائع الصنائع )(، ك ْٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ِِِ/ٔكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )(، ك ِٓٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ٓٗ/ٗ)اجملموع شرح ا٤بهذب ، ك (ْ/ُٓ)
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 اشًتاط االنزجار ُب سائر اصتوارح )عدا الكلب(  (5) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
لعدم بن  كلقولو  ،[ْ]ا٤بائدة: ژں ں ڻ ڻ ڻژ شرط ا١بوارح الٍب ييصاد هبا أٍف تقبل التعلَّم، لقولو تعاذل:اتقفوا على أفَّ من 

كأٍف تشليو )تغريو ابلصيد(  ،أٍف تدعوه فيجيب ،ك)ال( خبلؼ بينهم أنَّو يشَبط ُب الكلب ا٤بعلَّم]متفق[. : )إذا أرسلت كلبك ا٤بعلَّم( حاًب 
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ىل يشَبط قبوؿ االنزجار ُب سائر ا١بوارح غّب الكلب؟ ،كأٍف تزجره فيزدجر ،فينشلي

 األقواؿ ونسبتها
 يشَبط قبوؿ االنزجار ُب سائر ا١بوارح كالكلب

 أبو حنيفة/ مالك/ أٞبد
 )ال( يشَبط قبوؿ االنزجار ُب سائر ا١بوارح

 الشافعي
  ىل من شرط التعلم االنزجار؟/ كىل تيقاس سائر ا١بوارح ُب االنزجار على الكلب سبب اطتالؼ

 األدلة
 ،ابتفاؽ ا*ألفَّ الكلب الذم ال ينزجر )ال( يسمَّى معلَّمن 

 .كمن ابب أكذل اشَباطو ُب غّب الكلب
 *)ال( تقاس سائر ا١بوارح على الكلب ُب االنزجار.

 ُب غّبه من ا١بوارح اكمن ابب أكذل يكوف شرطن  ،فهذا شرط ُب الكلب ،كالكلب(  ا١بوارحالقوؿ األكؿ: )يشَبط قبوؿ االنزجار ُب سائر  الراجح

 ذترة اطتالؼ
 -عدا الكلب-إذا دل يقبل الصقر أك البازم أك غّبىا 

 االنزجار فهو غّب معلَّم كصيده )ال( يؤكل
االنزجار ككاف إذا دعاه صاحبو  -عدا الكلب-إذا دل يقبل الصقر أك البازم أك غّبىا 

 أجاب كإذا انشبله ينشلي، يكوف معلَّم كٯبوز أكل ما صاده

 مراجع اظتسألة
، كا٤بغِب (ُُ/ُٓ) الكبّبا٢باكم ، ك (ْٗ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ُْٖ/ُا٤بقدمات ا٤بمهدات )، ك (ٔ/ٓاالختيار لتعليل ا٤بختار )(، ك ْٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٗ/ٖا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )(، ك ِِٔ/ُّ)
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 أو غَته(؟ اىل من شرط اصتارح أف  )ال( أيكل من الصيد )سواء كاف كلبً  ( 6) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،كأٍف تزجره فينزجر ،كأٍف تشليو )تغريو( فينشلي ،كال خبلؼ بينهم أنِّو يشَبط ُب الكلب ا٤بعلَّم؛ أٍف تدعوه فيجيب ،اتفقوا على أفَّ من شركط ا١بارح الذم ييصاد بو أٍف يعلَّم

كبعدما صاد أكل ا١بارح من  ،أك غّبه اكاختلفوا لو أرسل ا١بارح ا٤بعلَّم سواء كاف كلبن  ،ُب حكم العرؼ اأقلها ثبلث مرات، حٌب يصّب معلَّمن  ،كيتكرر منو ذلك عدة مرات
 كا٣ببلؼ على قولْب ،ىل من شرط تعليم ا١بارح أٍف )ال( أيكل من الصيد؟ ،أك ٗبعُب آخر ،ىل ٯبوز أٍف أنكل من ذلك الصيد؟ ،الصيد

 األقواؿ ونسبتها
 أٍف )ال( أيكل من الصيدمن شرط تعلُّم ا١بارح 

 ƒابن عباس أبو حنيفة/ الشافعي )ا٤بعتمد(/ أٞبد )األصح(/ إسحاؽ/ الثورم/ 
 ليس من شرط تعلم ا١بارح أٍف )ال( أيكل من الصيد

 / سلماف الفارسيمالك/ أٞبد )ركاية(/ كسعد بن مالك/ ابن عمر
  لصاحبو؟ الو أك ٩بسكن  ا٩بسكن ظاىر اختبلؼ اآلاثر/ كىل إذا أكل ا١بارح يكوف  سبب اطتالؼ

 األدلة

: )إذا أرسلت كبلبك ا٤بعلَّمة كذكرت قاؿ لو  *حديث عدم بن حاًب 
فإين  ،كإٍف أكل الكلب فبل أتكل ،فكل ٩با أمسكن عليكم ،اسم هللا عليها

ا٤بتفق  يرجَّح حديث عدم  ،]متفق[أخاؼ أٍف يكوف أمسك على نفسو( 
فيشَبط عند إمساؾ ا١بارح  ،ا٤بختلف ُب صحتو عليو على حديث ثعلبة 

 .عدـ األكل منو
ظاىره أفَّ االمساؾ إذا دل  ،[ْ]ا٤بائدة: ژھ ہ ہ ھژ  :*قولو تعاذل

 .فهو أمسك لنفسو كليس لصاحبو للحديث ،يكن لصاحب ا١بارح فبل يؤكل

: )إذا أرسلت كلبك ا٤بعلَّم كذكرت اسم قاؿ  *ركاية ُب حديث أيب ثعلبة ا٣بشِب 
 ،]د/ىق/ كىذه ركاية منكرة قاؿ: كإٍف أكل( ،قلت: كإٍف أكل منو اي رسوؿ هللا ،هللا فكل

كا٢بديث  ،قاؿ: كإٍف أكل ،قلت: كإٍف أكل منو ،كأصل ا٢بديث ُب الصحيحْب بدكف زايدة
كحديث أيب ثعلبة  ،على الندب ٰبمل حديث عدم  ،ضعفو ابن رشد كغّب كاحد[

 عدـ األكل.فبل يكوف من شرط ا١بارح  ،على ا١بواز 
فقد ٲبسك  ،ألفَّ نية الكلب غّب معلومة ،*ليس أكل ا١بارح بدليل أنَّو دل ٲبسك لسيده

 كقد أيكل ١بوع أك غيظ على الصيد. ،لسيده ٍب يبدك لو فيمسك لنفسو

 كدل يذكر األكل.، ژ ھ ہ ہ ھژ  عمـو قولو تعاذل:
 عن دليل القوؿ الثاين: ىذا خبلؼ النص ُب ا٢بديث كخبلؼ ظاىر الكتاب -رٞبو هللا-قاؿ ابن رشد  ،الصيد(لقوؿ األكؿ: )من شرط تعلم ا١بارح أٍف ال أيكل من ا الراجح

 ذترة اطتالؼ
ـ على الصيد فوجده قد أكل منو جنس )نوعجنس )نوع((من أرسل كلبو ا٤بعلَّ 
 اصحيحن  ايصح لو أخذه كدل يكن صيدن  (دل)

و أكل منو صح لو أخذ ما تبقى منو ألنَّ م على الصيد فوجده قد من أرسل كلبو ا٤بعلَّ 
 صيد صحيح

 مراجع اظتسألة
العزيز شرح الوجيز ، كفتح (ّٖٔا٤بعونة على مذىب عادل ا٤بدينة )ص:، ك (ّّْ/ْالنوادر كالزايدات )، ك (ِٓ/ٔتبيْب ا٢بقائق )ك  ،(ّٓ/ٓبدائع الصنائع )(، ك ْٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُُٕٗ/ّ، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )(َِٔ/ٔ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )(ُّٔ/ٔشرح الزركشي )(، ك ِّٔ/ُّكا٤بغِب )، (ِٕٓ/ْمغِب احملتاج )ك  ،(َِ/ُِ)
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 فمات قبل أف  يذكيو ومل ميكنو ذكاتو الو أدرؾ الصيد حي    (7) اظتسألة
حترير ػتل 

 اطتالؼ
لو أتخر عن ذكاتو اتفق األئمة األربعة أفَّ الصائد إذا أدرؾ الصيد كفيو حياة مستقرة )غّب منفوذ ا٤بقاتل(، أنَّو ٯبب عليو أٍف يذكيو قبل أٍف ٲبوت، ك 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ىل ٰبل أكلو؟ ،فمات ُب يده قبل أٍف يتمكن من ذكاتو ا)ال( يؤكل، كاختلفوا إذا خلَّص الصيد حيِّ  امتعمدن 

األقواؿ 
 ونسبتها

كدل يتمكن من ذكاتو  اإذا أتخر عن تذكية الصيد كقد أدركو حيِّ 
 ٯبوز أكلو 

 مالك/ الشافعي/ أٞبد

 كدل يتمكن من ذكاتو )ال( ٯبوز أكلو  اإذا أتخر عن تذكية الصيد كقد أدركو حيِّ 
 حنيفةأبو 

  تردد ىذه ا٢باؿ بْب أٍف ييقاؿ أفَّ الصائد مفٌرًط أك غّب مفرط )أشار إليو ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة
على ما لو دل يقدر على ٚبليص الصيد من ا١بارح حٌب  ا*قياسن 
 ، فكذا ىنا.ادل يكن مفرطن  ،مات

 فبل يؤكل صيده. ،ا٤بفٌرًط*ألنَّو أدركو غّب منفوذ ا٤بقاتل كُب غّب يد ا١بارح فأشبو 
  ِّكما لو اتسع الزماف لذلك.  ،فتعلَّقت إابحتو بتذكيتو ،حياةن مستقرةن  األنَّو أدركو حي 

 الراجح
 ،كألفَّ التكليف شرطو االستطاعة ،بذلك األنَّو )ال( ييعدُّ مفٌرًطن  ،كدل يتمكن من ذكاتو ٯبوز أكلو( االقوؿ األكؿ: )إذا أتخر عن تذكية الصيد كقد أدركو حيِّ 

 كىو دل يستطع أٍف يذكيو، فبل يؤاخذ بذلك

 ذترة اطتالؼ
فانشغل إبخراجو من مكاف ضيق كقع فيو  امن أدرؾ الصيد حين 

 يفرط (دل)و جاز لو أكلو ألنَّ  أك إبحضار آلة التذكية فمات
فانشغل إبخراجو من مكاف ضيق كقع فيو أك إبحضار آلة  امن أدرؾ الصيد حين 

 ٰبل لو أكلو ككاف ميتة (دل)التذكية فمات 

 مراجع اظتسألة
حاشية الصاكم على الشرح الصغّب ك  ،(َُْ/ِالشرح الكبّب للشيخ الدردير )و ،(ِِْ/ُِالبناية شرح ا٥بداية )، ك (ُٕٕ/ِا١بوىرة النّبة )(، ك َٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٗٔٔرؤكس ا٤بسائل ا٣ببلفية )ص: (، ك ِٖٔ/ُّ، كا٤بغِب )(ُِْ/ّركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ك  ،(ُِ/ُِالعزيز شرح الوجيز )، كفتح (ُِٔ/ ِ)



 438 

 لو أرسل اصتارح على صيد معُت  فصاد آخر  (8) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا لو أرسل ا١بارح  ،منفوذ ا٤بقاتل، أفَّ ذلك الصيد حبلؿ اكأدركو ميتن  ،اتفقوا أنَّو لو أرسل الصائد ا١بارح لصيد معْب فصاده كقد ٠بى هللا تعاذل عليو

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ىل ٰبل أكلو؟ ،آخر دل يرسلو إليو أك غزاالن  الكن ا١بارح صاد لو أرنبن  ،- كغزاؿ مثبلن  -على صيد معْب

 األقواؿ ونسبتها
لو أرسل الصائد ا١بارح إذل صيد فصاد آخر دل ييرسلو 

 إليو )دل( ٰبل أكلو
 مالك

 لو أرسل الصائد ا١بارح إذل صيد فصاد آخر )دل( يرسلو إليو ٯبوز أكلو
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور

  تشَبط النية ُب الصيد؟ )أشار إليو ابن رشد(ىل  سبب اطتالؼ

 األدلة

كىو دل يرسل ا١بارح  ،*ألفَّ النية شرط ُب اإلرساؿ
: لعدم بن حاًب  كقد قاؿ  ،إذل الصيد اآلخر

، )إذا أرسلت كبلبك ا٤بعلَّمة كذكرت اسم هللا عليها
كىذا دل يرسل  ،]متفق[فكل ٩با أمسكن عليك( 

 جارحو إذل الذم صاده.

٢بديث  ،ا*ألفَّ النية ليست بشرط ُب اإلرساؿ لصيد بعينو، ا٤بهم أٍف ينوم اإلرساؿ مطلقن 
: )إذا أرسلت كبلبك ا٤بعلَّمة كذكرت اسم هللا، فكل ٩با : قاؿ لو عدم بن حاًب 
كىذا نول إرساؿ ا١بارح، فيدخل ُب حل الصيد كل ما أمسك ا١بارح  ،(أمسكن عليك

: )فكل ٩با أمسكن عليك(، كالصيد اآلخر ٩با أمسك ا١بارح.  لعمـو
 ا٤بائدة: ژ ھ ہ ہ ھژ   :عمـو قولو تعاذل[ْ.] 
 .ألنَّو )ال( ٲبكن تعلَّم ا١بارح اصطياد كاحد بعينو دكف اآلخر، فسقط اعتبار ذلك 

 
 الراجح

 ،: )فكل ٩با أمسكن عليك(، كمشولو لقولو لظاىر حديث عدم  ،القوؿ الثاين: )لو أرسل الصائد ا١بارح إذل صيد فصاد آخر ٯبوز أكلو(
فبل بد أٍف  ،كعقر الكلب يقـو مقاـ الذكاة عندىم ،أما قوؿ ا٤بالكية فبناءن على اشَباطهم تعيْب ا٤بذكَّى ُب الذكاة ،كىذا ىو األقرب لفهم ا٢بديث

  ٥بذا السبب امعينن  اينوم صيدن 

 ذترة اطتالؼ
آخر )دل( يرسلو إليو الصائد  الو صاد ا١بارح صيدن 

 آخر )دل( يرسلو إليو الصائد فهو صيد جائز أكلو الو صاد ا١بارح صيدن  فهو ميتة كليس بصيد

 مراجع اظتسألة
العزيز شرح ، ك (ُُٖ/ْالذخّبة للقراُب )ك  ،(ّْٕ/ْالنوادر كالزايدات )، ك (ٓٓ/ٓالصنائع ) كبدائع ،(ِّٖ/ُُا٤ببسوط للسرخسي )(، ك َٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٖ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذابئح )ص(ُِٔ/ٔشرح الزركشي )، ك (ّٕٕ/ٗالبن قدامة )ا٤بغِب ك  ،(َُِ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ّّ/ُِالوجيز )
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 وليس معو ما يذكيو بو من آلة حادة الو أدرؾ الصائد صيده حي    (9) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
ككاف  اكىنا لو أدرؾ الصيد حيِّ  ،لكن دل ٲبكنو تذكيتو ،حياة مستقرة )غّب منفوذ ا٤بقاتل( ا( ا٣ببلؼ فيمن أدرؾ الصيد حيِّ ٕسبق ُب ا٤بسألة رقم )

 كا٣ببلؼ على قولْب ،فماذا عليو أٍف يفعل؟ ،ابإلمكاف أٍف يذكيو لكن دل يكن معو آلة حادة لتذكيتو

 األقواؿ ونسبتها
حياة مستقرة كدل يكن معو حديدة ك٫بوىا  الو أدرؾ الصائد صيده حيِّ 

 لتذكيتو كأتخر عنو حٌب مات )دل( ٯبز أكلو
 ا١بمهور

كدل يكن معو حديدة أرسل كلبو عليو حٌب  الو أدرؾ الصائد صيده حيِّ 
 يقتلو كجاز أكلو 

 النخعي/ ا٢بسن البصرم
  كمفهـو اآلية ا٣ببلؼ ُب مفهـو حديث عدم بن حاًب  سبب اطتالؼ

 األدلة

فاذٕبو(  ا: )كإٍف أدركتو حيِّ قاؿ لو  *ركاية ُب حديث عدم بن حاًب 
 كدل يذٕبو ألم سبب كاف )دل( ٰبل. افإذا أدركو حيِّ  ،]خ/ ـ[

  ِّفتتعلق إابحتو ابلتذكية ال ابلعقر. ،حياة مستقرة األنَّو أدركو حي 

، فتدخل ىذه [ْ]ا٤بائدة: ژھ ہ ہ ھژ  تعاذل:*قولو 
.  الصورة ُب ىذا العمـو

 .ألفَّ الكلب ٗبنزلة آلة الصيد، فيصح أٍف يقتل هبا الصيد 

 الراجح
كألنَّو مفٌرًط، فكاف ابإلمكاف تذكيتو كلو  ،كذلك لداللة حديث عدم بن حاًب  ،كدل يذكيو دل ٯبز أكلو( االقوؿ األكؿ: )لو أدرؾ الصائد صيده حيِّ 

 ، أك ىو مفٌرًط بعدـ احضار آلة التذكية ا٢بادةٕبجر كما فعلت جارية كعب 

 ذترة اطتالؼ

حياة مستقرة كدل يذكيو حٌب مات فهو ميتة  الو أدرؾ الصائد الصيد حيِّ 
 اكعند أيب حنيفة ىو ميتة مطلقن  ،ككذا لو أرسل عليو كلبو فقتلو فهو ميتة

كعند مالك: إذا تواىن ُب طلب الصيد  ،كلو دل يكن يقدر على تذكيتو
 ككاف غّب منفوذ ا٤بقاتل فهو ميتة ال ٰبل أكلها افأدركو ميتن 

دل يذكيو كدل يرسل إليو كلبو حٌب مات ك  الو أدرؾ الصائد صيده حيِّ 
 كإٍف قتلو ابلكلب فهو صيد ٯبوز أكلو ،فهو ميتة

 مراجع اظتسألة
 الكبّب كا٢باكم ،(ُُٗالقوانْب الفقهية )ص: ، ك (ّّٓ/ُ) الكربل ا٤بدكنة، ك (ِْٓ/ٖالبحر الرائق )، ك (ِِْ/ُِالبناية شرح ا٥بداية )(، ك ُٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِْ/َُاإلنصاؼ )، ك (ّّٕ/ٗا٤بغِب البن قدامة )، ك (ُُٔ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ْٗ/ُٓ)
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 الصيد ابلشبكة واضتبل  (44) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،٩با يعقر كٯبرح كينفذ ٤بقاتل ا٢بيواف ،كالسيوؼ كالسهاـ، كما جرل ٦براىا من أسلحة الصيد ا٢بديثةاتفقوا على مشركعية الصيد ابآلالت ا٢بادة؛ كالرماح 

كا٣ببلؼ على  ،فهل ٰبل أكلو؟ ،كاختلفوا ُب حكم الصيد بنصب ا٢ببل كالشبكة، ىذا لو أنفذت ٤بقاتل ا٢بيواف بشيء ٧بدد فيها فمات بسببو ا٢بيواف
 قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 ا٢بيواف ابلشبكة كا٢ببل فهو ٧برَـّلو قيتل 

 ا١بمهور
 لو قيتل ا٢بيواف ابلشبكة كا٢ببل فهو جائز 

 ا٢بسن البصرم
  كليس من اآللة )أشار إليو ابن رشد( ،ىل يشَبط أٍف يكوف الفعل الذم أيصيب بو الصيد مبدؤه من الصائد ال غّب سبب اطتالؼ

 كقد أنفذت ا٤بقاتل. ،فهو ٗبنزلة اآللة ،ألفَّ الشبكة كا٢ببل مبدؤه من الصائد  كقد قتلو ما ليس ٕبد، فهو موقوذ. ،ألفَّ الصيد ليس مبدؤه من الصائد  األدلة

( الراجح  اشاذن  كاعترب قوؿ ا٢بسن قوالن  ،االتفاؽ على ىذا ا٢بكم -رٞبو هللا-كقد نقل ابن قدامة  ،القوؿ األكؿ: )لو قتل ا٢بيواف ابلشبكة كا٢ببل فهو ٧بـر

 و صيد صحيحما صيد ابلشبكة كا٢ببل فمات بسببها كاف حبلؿ األكل ألنَّ  ما صيد ابلشبكة كا٢ببل فمات كاف ميتة إال إذا أدركو الصائد فذكاه ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
، كالبياف (ِٓ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ِّٗ/ُالفواكو الدكاين )، ك (ْٗٔ/ ٔالدر ا٤بختار كحاشية ابن عابدين )، ك (ْْٔ/ُِالبناية شرح ا٥بداية )(، ك ُٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٗٗ-ّٕٗ/َُ(، كاإلنصاؼ )ِِٖ/ُّ(، كا٤بغِب )َٕٕ/ِ(، كفتاكل ابن الصبلح )ّٓٓ/ْ)
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 لو رمى الصيد فغاب عن مصرعو )غاب عن عُت الصائد(  (44) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
لغّب سهمو ٩با يتيقن معو أنَّو مات بسبب السهم أك الكلب كليس  اكدل ٯبد أثرن  ،ككذا لو رمى الصيد فغاب عن الصائد فَبة ٍب كجده ككجد سهمو فيو أك أثره ،اتفقوا أنَّو لو رمى الصيد فصرعو ُب ٧بلو حل لو أكلو

 خبلؼ على عدة أقواؿ، ك٧بصلها ٟبسة أقواؿ ،فهل يكوف غياب الصيد عن نظر الصائد مؤثر ُب جوازه؟ ،آخر أك كجده قد غرؽ ُب ا٤باء أك كجده أنًب كفسد ٢بمو اأما لو كجد فيو أثرن  ،بسبب آخر

 األقواؿ ونسبتها
ل الصيد إذا غاب عن انظر يكره أك

 الصائد إذا ابت
 مالك/ الثورم

 ٯبوز أكل الصيد إذا غاب عن انظر الصائد كلو ابت أايـ 
 أٞبد )ا٤بشهور(/ ابن ا٤باجشوف

)ال( ٯبوز أكل الصيد إذا غاب عن 
 انظر الصائد إذا ابت

 مالك )ا٤بدكنة(/ عبدالوىاب

)ال( ٯبوز أكل الصيد إذا 
 اقن غاب عن انظر الصائد مطل

 الشافعي

ٯبوز أكل الصيد إذا غاب عن 
 انظر الصائد ما دل يكن ترؾ طلبو

 أبو حنيفة

 شيئاف: األكؿ: الشك العارض ُب عْب الصيد أك ُب ذكاتو/ كالثاين: ظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة سبب اطتالؼ

 األدلة

قاؿ:  عن النيب  *حديث أيب ثعلية 
)إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعو، 

كىو عند  د/ ت/ ]ف/ (فكل ما دل يبت
 ،كال بذكر البيات[ ،مسلم بدكف لفظ: مصرعو

٤بكاف  ،فيحمل النهي على الكراىة
معارضة ىذا ا٢بديث مع األحاديث 

كلتطرؽ  ،األخرل كحديث أيب ثعلبة 
 الشك على سبب موت الصيد.

ُب الذم يدرؾ صيده بعد ثبلثة أايـ قاؿ لو  *حديث أيب ثعلية 
ـ[.( : )كل ما دل ينًب[ 

د فيو : )إذا كجدت سهمك فيو كدل ٘بقاؿ لو  *حديث عدم 
 ،ىق/ كصححو الَبمذم[ ]ت/( كعلمت أنَّو سهمك فكل ،أثر سبع

، قلت: إفَّ أرضنا أرض صيد، كُب ركاية قاؿ: )سألت رسوؿ هللا 
فّبمي أحدان الصيد فيغيب عنو ليلة أكؿ ليلتْب فيجده كفيو سهمو، 
قاؿ: إذا كجدت سهمك كدل ٘بد فيو أثر غّبه كعلمت أنَّو سهمك 

كإٍف  ،كركاية: )إذا كجدتو بعد يـو أك يومْب فكل ،ىق[ ف/ ]حم/فكلو( 
 ]متفق[.فبل أتكل(  اكجدتو غرقن 

: )إذا قاؿ  *حديث أيب ثعلبة 
 ،رميت سهمك فغاب عنك مصرعو

كاألصل  ،كىذا هني ،(فكل ما دل يبت
 ُب النهي التحرًن.

حديث عبد هللا بن أيب رزين 
ُب الصيد  قاؿ  ،عن أبيو

يتوارل عن صاحبو: )لعل ىواـ 
 ]طب[.( األرض قتلتو

ألنَّو لو ترؾ طلبو ٰبتمل أٍف 
يكوف الصيد قد مات بسبب 

 ،فبل ييؤكل ابلشك ،غّب الصيد
لكن لو دل يَبؾ الطلب دل يوجد 

 تفريط من الصائد

 ،اكألفَّ جرحو بسهم سبب إابحتو كقد كجٍد يقينن  ،٢ƒبديث أيب ثعلية كعدم  ،القوؿ األحظ ابلدليل كىذا ،ىذا إذا كجد سهمو فيو ،القوؿ الثاين: )ٯبوز أكل الصيد إذا غاب عن انظر الصائد كلو أايـ( ما دل ينًب الراجح
 فبل يزكؿ اليقْب ابلشك ،كا٤بعارض مشكوؾ فيو

 ذترة اطتالؼ
يكره أكلو عند  الو غاب الصيد يومن 

كإذا غاب أكثر من يـو  ،مالك كالثورم
 )ال( يؤكل

أك أكثر عن الصائد يؤكل بشرط أٍف يكوف  اغاب الصيد يومن لو 
 منفوذ ا٤بقاتل ما دل ينًب عن ابن ا٤باجشوف، كدل يشَبطو أٞبد

أك أكثر عن  الو غاب الصيد يومن 
الصائد )ال( يؤكل عند مالك، كلو 
كجد منفوذ ا٤بقاتل ك)ال( يؤكل 

 عند عبدالوىاب امطلقن 

 الو غاب الصيد كلو كقتن 
عن الصائد )دل( ٰبل  ايسّبن 

 اأكلو قياسن 

لو غاب الصيد كالكلب كما 
زاؿ الصائد ُب طلبو يؤكل لو 

أما إذا ترؾ  ،كجده مقتوالن 
 الطلب فبل يؤكل

الواضح (، ك ِٕٓ/ُّ، كا٤بغِب )(ُُْ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ّْ/ُِالعزيز شرح الوجيز )، ك (ِّٓ/ُا٤بدكنة الكربل )، ك (ّٔ/ٔاحمليط الربىاين )ك  ،(ٖٕٓ/٦ِبمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )(، ك ِٖٓ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ُٖٔ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذابئح )ص(ّْٓ/ُّب شرح ا٣برقي )
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 ابلسهم أو اصتارح فسقط ُب اظتاء أو ترد ى من مكاف عاؿ الو صاد صيدً   (42) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
ُب ا٤باء أك تردَّل على كجو  -بعد نفذ السهم ُب مقاتلو-كلو كقع ا٢بيواف  ،فبل خبلؼ ُب ٙبرٲبو ،فَبدَّل من جبل أك غرؽ ،كدل يصبو ُب ا٤بقاتل الو صاد صيدن 

كاختلفوا لو أرسل السهم أك ا١بارح فأصاب الصيد ُب مقتل لكن الصيد كقع ُب ا٤باء أك مكاف عاؿ ييقتل بو مثل ىذا  ،فبل خبلؼ ُب إابحتو ،يقتلو ذلكال 
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،فهل ٯبوز أكلو؟ ،الصيد

 األقواؿ ونسبتها
لو سقط الصيد ُب ا٤باء أك تردَّل من جبل 

 يؤكل بعدما نفذت مقاتلو
 مالك/ الشافعي

 ،)ال( يؤكل الصيد إٍف كقع ُب ا٤باء منفوذ ا٤بقاتل
 كيؤكل إٍف تردَّل من جبل 

 أبو حنيفة

إٍف كقع ُب ا٤باء أك تردَّل من  ا)ال( يؤكل الصيد مطلقن 
 جبل كلو منفوذ ا٤بقاتل
 أٞبد )ا٤بشهور(/ عطاء

  ا١بارح أك سبب كقوعو ُب ا٤باء أك ترديو من ا١ببل )دل يذكره ابن رشد( الشك الواقع ُب سبب مقتل الصيد؛ ىل ىو السهم أك سبب اطتالؼ

 األدلة

  ألنَّو لو أصابو كأنفذ مقاتلو صار ُب حكم
فبل يؤثًٌر فيو بعد ذلك ترديو من  ،ا٤بيت ابلذبح

 جبل أك سقوطو ُب ا٤باء.

  حديث عدم  قاؿ لو إٍف رميت( :
ليس بو إال  ،فوجدتو بعد يـو أك يومْب ،الصيد

كإٍف كقع ُب ا٤باء فبل أتكل(  ،أثر سهمك فكل
 على ما كقع ُب ا٤باء. فنص  ،]متفق[

*ذلك ألنَّو ٲبكن أٍف يكوف زىوؽ نفس الصيد من ًقبل 
 قبل زىوقها إبنفاذ ا٤بقاتل. ،الَبدًٌم أك ا٤باء

  حديث عدم ،... إٍف رميت الصيد فوجدتو( :
كدل يفٌرًؽ بْب منفوذ ا٤بقاتل  ،(كإٍف كقع ُب ا٤باء فبل أتكل

 .فيقاس ما تردَّل من جبل على ما كقع ُب ا٤باء ،كغّبه

 الراجح
 ،لداللة حديث عدم  كذلك ،كلو كاف منفوذ ا٤بقاتل ،لو سقط ُب ا٤باء أك تردَّل من جبل كلو كاف منفوذ ا٤بقاتل( االقوؿ الثالث: )ال يؤكل الصيد مطلقن 

 كحٌب ال يقع الصائد ُب احملذكر ،كىذا من ابب االحتياط ،كال فرؽ بْب الَبدًٌم كغّبه

 ذترة اطتالؼ
ُب  اأك غّبه بسهم فوجده غارقن  من رمى غزاالن 
ككجد السهم قد أصابو  من جبل ا٤باء أك مَبداين 

 ُب مقتل حل لو أكلو

ُب  اأك غّبه بسهم فوجده غارقن  من رمى غزاالن 
كجده  كإفٍ  .أنفذت مقاتلو ا٤باء كاف ميتة كإفٍ 

ككجد السهم قد أصابو ُب مقتل  من جبل مَبداين 
 حل لو أكلو

ُب ا٤باء أك  ابسهم فوجده غارقن أك غّبه  من رمى غزاالن 
ككجد السهم قد أصابو ُب مقتل كاف  من جبل مَبداين 

 ٰبل أكلو (ال)ميتة 

 مراجع اظتسألة
، (ُِٕ/ّمواىب ا١بليل )، ك (ّْٓ/ْالنوادر كالزايدات )، ك (َْٕ/ْا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )، ك (ِِْ/ُُا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ّٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ِِْ/َُاإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ للمرداكم )(، ك ِٖٕ/ُّ، كا٤بغِب )(َُُ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ْٗ/ُٓا٢باكم الكبّب )ك 
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 لو ضرب الصيد فأبُت منو عضو )لو تبق بو حياة مستقرة(  (43) اظتسألة
حترير ػتل 

 اطتالؼ
كاختلفوا لو ضرب الصيد فأبْب منو  ،اتفقوا أفَّ الصائد لو ضرب الصيد فأبْب منو عضو كبقيت حياة الصيد مستقرة، فإنَّو )ال( ٯبوز أكل ما أبْب منو

 عضو كدل تبق ُب الصيد حياة مستقرة مع اتفاقهم على جواز أكل الصيد نفسو، كاختلفوا ُب حكم أكل ما أيبْب منو، كحاصل ا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 لو ضرب الصيد كأبْب منو عضو يؤكل الصيد دكف ما أبْب منو

 أبو حنيفة/ أٞبد )ركاية(
 ضرب الصيد كأبْب منو عضو يؤكل الصيد كما أبْب منو لو

 مالك/ الشافعي/ أٞبد )ا٤بشهور(

 سبب اطتالؼ
 ،[ْ]ا٤بائدة: ژ ھ ہ ہ ھژ   تعاذل:لعمـو قولو  ،جو[ د/ ت/ ( ]حم/: )ما قيطع من البهيمة كىي حيَّة فهو ميتةظاىر معارضة قولو 

 [.ْٗ]ا٤بائدة: ژ  ہ ھ  ہژ   كقولو تعاذل:

 األدلة

(، ىذا شامل : )ما قيطع من البهيمة كىي حية فهو ميتة*قولو 
 فيؤكل الصيد دكف العضو ا٤بقطوع. ،اإلنسي كالوحشيللحيواف 

ڻ ڻ ژ : كقولو تعاذل ،ژھ ہ ہ ھژ : *قولو تعاذل

يغلَّب حكم  ، ژ ہ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
مل ا٢بديث: )ما قيطع...( على  ،الصيد كالعقر على ما أبْب من البهيمة كٰبي

 ا٢بيواف اإلنسي دكف الوحشي.
 كاف ذكاة ١بميعو  ،ألفَّ ما كاف ذكاة لبعض ا٢بيواف. 

 الراجح
كىذا لو  ،كا٢بديث ُب قطع العضو من البهيمة كما زالت البهيمة حيَّة ،القوؿ الثاين: )لو ضرب الصيد كأبْب منو عضو يؤكل الصيد كما أبْب منو(

كقد جرت العادة عند الصيادين مع استعماؿ األسلحة ا٢بديثة أٍف يتكرر قطع البهيمة إذل جزئْب أك  ،سلمنا أفَّ ا٢بديث ُب ا٢بيواف اإلنسي كالوحشي
 ، فبل يبقى فيو حياة أصبلن إذل أجزاء

 ذترة اطتالؼ
ٰبل أكل الفخذ  (دل)لو أطلق النار على ٞبار كحشي فقطع فخذه ٍب مات 

 ابقيو ا٤بقطوعة كحلَّ 
أكل الفخذ ا٤بقطوعة  فخذه ٍب مات حلَّ  لو أطلق النار على ٞبار كحشي فقطع

 كابقي ا٢بيواف

 مراجع اظتسألة
هناية ا٤بطلب ك ، (ّّْ/ْالتاج كاإلكليل )، ك (ّْٔ/ ْكالنوادر كالزايدات ) ،(ّْٓ/ُِالبناية شرح ا٥بداية )، ك (ِّٓ/ُُا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ْٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٗٔ/ٔشرح الزركشي )(، ك َِٖ/ُّ، كا٤بغِب )(َُِ/ٔ)مغِب احملتاج ، ك (ُِٓ/ُُٖب دراية ا٤بذىب )
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 إذا اصطاد احملـر فهل ُيل الصيد للحالؿ  (44) اظتسألة

حترير ػتل 
 اطتالؼ

ىي  كىنا ا٣ببلؼ لو صاد احملـر فهل أيكلو ا٢ببلؿ، كقد اتفقوا أفَّ شركط الصائد ،لو صاد ا٢ببلؿ للمحـر ( ا٣ببلؼ فيماِّسألة رقم )ا٤بسبق ُب كتاب ا٢بج 
كىو أٍف ال يكوف  ،آخر ُب صيد الربًٌ خاصة اكيزاد على الصائد شرطن  ،كترؾ تضييع الصبلة ،كالعقل ،كالبلوغ ،كالذكورية ،كىي: اإلسبلـ ،شركط الذابح

رًمن  كأٝبعوا أنَّو )ال( ٯبوز  ،[ٓٗا٤بائدة:] ژ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژ : كقولو ،[ٔٗا٤بائدة:] ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ  :لقولو تعاذل ،ا٧بي
؟ ،للمحـر األكل من الصيد الذم صاده  كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ىل ٯبوز للحبلؿ األكل ٩با اصطاد احملـر

 األقواؿ ونسبتها
 )ال( ٯبوز لغّب احملـر )ا٢ببلؿ( األكل ٩با صاد احملـر

 / أٞبدالشافعي )جديد(أبو حنيفة/ مالك/ 
 ٯبوز لغّب احملـر األكل ٩با صاده احملـر

 / أبو ثورالشافعي )قدًن(
 ىل النهي يعود بفساد ا٤بنهي عنو؟  سبب اطتالؼ

 األدلة

احملرًـ منهي  ، ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ  :*قولو تعاذل
ألنَّو ٗبنزلة ذبح السارؽ  ،كالنهي يعود بفساد ا٤بنهي عنو ،عنو الصيد
 كالغاصب.

 فلم ٰبل بذٕبو، كذبح  ،ألنَّو حيواف حـر ذٕبو ٢بق هللا تعاذل
 اجملوسي.

النهي )ال( يقتضي فساد  ،ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ  *قولو تعاذل:
 ا٤بنهي عنو.

  كما لو صاد ا٢ببلؿ.  ،متعلقة ابلذكاة كقد حصل ابلصيدألفَّ اإلابحة 

( الراجح  فيكوف صيده ميتة ،كألفَّ ا٤بعترب ُب الصيد الصائد نفسو كىو ٧بـر الصيد عليو ،لقوة أدلة القوؿ ،القوؿ األكؿ: )ال ٯبوز لغّب احملـر األكل ٩با صاد احملـر

 كُب حكم الصيد ا٢ببلؿ لغّب احملرًـ ،ما صاده احملـر ىو ُب حكم ا٤بيتة للمحـر ٰبل ألحد أكلوما صاده احملرًـ ىو ُب حكم ا٤بيتة )ال(  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
، (َِٗجامع األمهات )ص: ، ك (ِٗ/ّشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ُِ/ٔبن ا٥بماـ )فتح القدير الك ، (ُِٔ/ُ(، كاللباب ُب شرح الكتاب )ٖٓٓ/ُبداية اجملتهد )

 (َْٕ/ّشرح منتهى اإلرادات )ك  ،(ُّٗ/ٓ، كا٤بغِب )(َّّ/ٕاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ََٓ/ّشرح الوجيز )العزيز كفتح 
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 االصطياد بكلب اجملوسي اظتعل م  (45) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ لقولو تعاذل:  ،جواز االصطياد ابلكلب الذم علَّمو ا٤بسلم كالكتايباتفقوا على 

؛ كالوثِب كالبوذم -غّب أىل الكتاب-كاختلفوا ىل ٯبوز للمسلم أٍف يصيد ابلكلب الذم علَّمو اجملوسي كيقاس عليو بقية األدايف  ،[ْا٤بائدة:] ژہ
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كغّبىم، مع اتفاقهم أنَّو )ال( ٰبـر أكل ما صاده ا٤بسلم ابلكلب ا٤بعلَّم من اجملوسي

 األقواؿ ونسبتها
 ابلكلب الذم علمو اجملوسي ٯبوز للمسلم االصطياد

 األئمة األربعة
 يكره للمسلم االصطياد ابلكلب الذم علمو اجملوسي

 / ا٢بسن/عطاء/ ٦باىد/ الثورم جابر بن عبدهللا
  الصائد أـ آلة الصيد؟ )دل يذكره ابن رشد( ،ىل ا٤بعترب ُب الصيد سبب اطتالؼ

 األدلة
 كالصائد ىنا ىو مسلم. ،*ألفَّ ا٤بعترب ُب الصيد الصائد )ال( اآللة

  كما ٯبوز الصيد ابآللة الٍب صنعها اجملوسي؛ كالرمح كالسيوؼ
 كذا ٯبوز الصيد ابلكلب الذم علمو اجملوسي.  ،كالبنادؽ

،  ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہژ *ألفَّ ا٣بطاب ُب قولو:
 متوجو ٫بو ا٤بؤمنْب.

 كما داـ أنَّو ذكر اسم هللا تعاذل كجرح الصيد فهو حبلؿ ،فالعربة ابلصائد ،اجملوسي(؛ لقوة أدلة القوؿالقوؿ األكؿ: )ٯبوز للمسلم االصطياد ابلكلب الذم علمو  الراجح

 ذترة اطتالؼ
)ال( حرج ُب االصطياد ابلكلب الذم علمو اجملوسي كىو كالصيد 

 ابلكلب الذم علمو ا٤بسلم كال فرؽ
فإٍف صاد بو جاز أكلو مع  ،األكذل عدـ الصيد ابلكلب الذم علمو اجملوسي

 الكراىة

 مراجع اظتسألة
اإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ ، ك (ّٔٓ/ُا٤بدكنة الكربل )، ك (ِّٕ/ُدرر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ )ك  ،(ِْٓ/ُُا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٖٓٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُْٗ/َُاإلنصاؼ )، ك (ّٕٔ/ٗا٤بغِب البن قدامة )، ك (ُّ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ٕٔ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ُٗٗ/ِ)
 كىو
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 مراب اىعقُقح

 وَشَو عرح أتىاب

 الباب األوؿ: ُب معرفة حكم العقيقة.           
 الباب الثاين: ُب معرفة ػتل العقيقة.           
 الباب الثالث: ُب معرفة من ي عق عنو وكم ي عق؟           
 الباب الرابع: ُب معرفة وقت نسك العقيقة.           
 الباب اطتامس: ُب سنن العقيقة وصفتها.           
 الباب السادس: ُب حكم ضتم العقيقة وسائر أجزائها.           
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  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
  ااذفاق

 
  يف مراب اىعقُقح اأو إمجاع

 )ال( خبلؼ أفَّ سينن العقيقة كصفتها كسنن الضحااي كصفتها ا١بائزة، فيتقى فيها من العيوب ما يتقى ُب الضحااي. -ُ
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 مراب اىعقُقح 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

 املسألة عنوان الرقم التسلسلي
 حكم العقيقة 4
 األفضل ُب العقيقة 2
 ىل ي عق عن الكبَت؟ 3
 ىل ي عق عن اصتارية )األنثى(؟ 4
 عدد ما ي عق بو عن الذكر واألنثى 5
 األفضل ُب وقت ذبح العقيقة 6
 حكم إدماء رأس اظتولود )تلطيخ رأسو بدـ العقيقة( 7
 بوزف شعره ف ض ةحكم حلق رأس اظتولود يـو السابع والصدقة  8
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 حكم العقيقة  (4) اظتسألة
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،إذل هللا تعاذل بسبب ا٤بولود. كقد اختلفوا ُب حكمها تقرابن  ،العقيقة ىي: ما ييذبح من هبيمة األنعاـ حترير ػتل اطتالؼ

 ونسبتهااألقواؿ 
 العقيقة كاجبة

 الظاىرية
 العقيقة سنة
 ا١بمهور

 كال سنة االعقيقة )ليست( فرضن 
 أبو حنيفة

  ظاىر تعارض مفهـو اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة سبب اطتالؼ

 األدلة

: )كلُّ غبلـو قاؿ  *حديث ٠برة 
 ،تيذبح عنو يـو سابعو ،مرهتن بعقيقتو

اط عنو األذل(، كُب ركاية:  كٲبي
لق رأسو(  ]حم/ د/ )كيسمَّى فيو كٰبي

ت/ ف/ دا/ جو/من/ كصححو الَبمذم 
ىذا يقتضي  ،كا٢باكم كاأللباين كغّبىم[

 كجوب العقيقة.

*حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: )سيئل 
كأنَّو  - فقاؿ: ال أيحب العقوؽ ،عن العقيقة رسوؿ هللا 
ا نسألك عن أحدان  ،-كره االسم فقالوا: اي رسوؿ هللا إ٭بَّ

: من أحب منكم أٍف ينسك عن كلده فقاؿ  ،يولد لو
؛ عن الغبلـ شااتف متكافئتاف كعن ا١بارية شاة( فليفعل

 ،]حم/ د/ ف/ طح/ كم/ ىق/طأ/ كصحح إسناده ا٢باكم[
 ىذا يقتضي أفَّ العقيقة سنة.

*حديث عمرك بن شعيب: )من أحب 
ٰبمل  ،(منكم أٍف ينسك عن كلده فليفعل

 ىذا ا٢بديث على اإلابحة.
 ألنَّو من فعل ا١باىلية قبل اإلسبلـ، 

كلطخ  ،فإذا كلد ألحدىم غبلـ ذبح شاة
رأس ا٤بولود بدمها، كىذا ليس بسنة كال 

 فرض.

 الراجح
مل حديث ٠برة  ،القوؿ الثاين: )العقيقة سنة( دل تبلغو األحاديث  -رٞبو هللا-كلعل اإلماـ أاب حنيفة  ،أٌما القوؿ الثالث فهو مرجوح ،كعليو ٰبي

 لكثرة اعتماده على القياس، بسبب ظهور الًفرؽ ككثرة الكذابْب ُب العراؽ ُب كقتو ،ُب العقيقة كىي متظافرة

 ذترة اطتالؼ
من ترؾ العقيقة عن كلده كىو موسر 

يَبؾ فضيلة  (دل)من ترؾ العقيقة عن كلده  رغب فيو الشارع اترؾ أمرن فقد من ترؾ العقيقة عن كلده  فعلها مٌب أيسر اكاف معسرن   أٍب كإفٍ 
ث على فعلها  من فضائل اإلسبلـ كال ٰبي

 مراجع اظتسألة
العزيز ك  ،(َُٓ/ُالتلقْب ُب الفقة ا٤بالكي )، ك (ِّّ/ْالنوادر كالزايدات )، ك (ِّٔ/ٔحاشية ابن عابدين )، ك (ِّٕ/َُبدائع الصنائع )ك  ،(ٕٖٓ/ُبداية اجملتهد )

(، كا٥بداية ُب ٚبريج ُِّ/ٖ، كاحمللى )(َُْ/ٔالفركع كتصحيح الفركع )(، ك ّّٗ/ُّ، كا٤بغِب )(ِْٔ/ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )و، (ُُٕ/ُِالوجيز )شرح 
 (ِّٕ/ٔأحاديث البداية )
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 األفضل ُب العقيقة  (2) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
 ،كاختلفوا ما األفضل ُب العقيقة؟ ،)األزكاج الثمانية( أك إاناثن  اأٝبعوا على أنَّو )ال( ٘بزئ العقيقة إال من هبيمة األنعاـ؛ اإلبل كالبقر كالضأف كا٤بعز، ذكورن 

 كا٣ببلؼ على قولْب

 األقواؿ ونسبتها
 األفضل ُب العقيقة الضأف

 مالك
 اإلبل ٍب البقر ٍب الغنماألفضل ُب العقيقة 

 سائر الفقهاء
  ظاىر تعارض األثر ُب ىذه ا٤بسألة مع القياس سبب اطتالؼ

 األدلة

عقَّ عن ا٢بسن  : )أفَّ رسوؿ هللا ƒابن عباس *األثر/ من حديث 
 ،من/ طح/ ىق/ كُب ركاية للنسائي: )كبشْب كبشْب([ ]د/( اكبشن   اكا٢بسْب كبشن 

 إال األفضل. الكبش كال ٱبتار  فاختار 
: )من أحٌب منكم أٍف *حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ 

]حم/ ؛ عن الغبلـ شااتف متكافئتاف كعن ا١بارية شاة( ينسك عن كلده فليفعل
 د/ ف/ طح/ كم/ ىق/ طأ/ كصحح إسناده ا٢باكم[.

  األفَّ الضأف أطيب ٢بمن. 

 ،فوجب أٍف يكوف األعظم فيها أفضل ،*القياس/ ألفَّ العقيقة نيسك
 على ا٥بدااي. اقياسن 
  حديث فضل التبكّب لصبلة ا١بمعة، قاؿ من راح الساعة( :

 ،كمن راح الساعة الثانية فكأ٭با قرَّب بقرة ،األكذل فكأ٭با قرَّب بدنة
يدؿ على أفَّ  ]متفق[،أقرف(  اكمن راح الساعة الثالثة فكأ٭با قرَّب كبشن 

 اإلبل أفضل.

 الراجح
زئ ُب األضحية كا٥بدم عن سبعة،  ،كما ترجَّح من قبل أفَّ األفضل ُب ا٥بدااي كالضحااي اإلبل  ،القوؿ الثاين: )األفضل ُب العقيقة اإلبل( كألفَّ اإلبل ٯبي

 كأنفع للناس فهي أفضل

 ذترة اطتالؼ
على ٫بر اإلبل أك ذبح البقر فقد فعل  امن ذبح الشياه ُب العقيقة ككاف قادرن 

 األفضل
 من ذبح الشياه ُب العقيقة ككاف قادرا على ٫بر اإلبل أك ذبح البقر

 فقد فعل ا٤بفضوؿ

 مراجع اظتسألة
، كٙبفة احملتاج (ُُٖ/ُِشرح الوجيز ) العزيز، كفتح (ّٕٕ/ ِعقد ا١بواىر الثمينة )ك  (،َّٗ/ّ، كالبياف كالتحصيل )(ّّّ/ْالنوادر كالزايدات )(، ك ٖٖٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِٓ/ ْحاشية الركض ا٤بربع )(، ك ِْٗ/ُ(، كالركض ا٤بربع )ّٔٔ/ُّ(، كا٤بغِب )ُّٕ/ٗ)
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 ىل ي عق عن الكبَت؟  (3) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ىل ييشرع للمسلم أٍف يعق عن نفسو إذا كرب كدل يعق  ،كأفَّ كقت الذبح يـو سابع ا٤بولود ،أفَّ العقيقة تكوف عن الصغّبذىب ا١بمهور إذل 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،عنو كالده كىو صغّب؟

 األقواؿ ونسبتها
 عق الكبّب عن نفسو)ال( يشرع أف ي

 ا١بمهور
 ٯبوز أٍف يعق الكبّب عن نفسو

 اؿالظاىرية/ عطاء/ ا٢بسنأٞبد/ 
  ىل العقيقة شعّبة متعلقة ابلصغّب دكف الكبّب )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

 ،تيذبح عنو يـو سابعو ،: )كل غبلـ مرهتن بعقيقتوقاؿ  *حديث ٠برة 
]حم/ د/ ت/ ف/ دا/ جو/ من/ كصححو الَبمذم كا٢باكم ( كٲبياط عنو األذل
 فدؿ قولو: )يـو سابعو(، على تعلقها ابلصغّب. كاأللباين كغّبىم[،

 فبل يعق عن نفسو، كما ال يعق  ،ألفَّ السنة ُب العقيقة ُب حق كالد الصغّب
رج عنو صدقة الفطر.  عنو أجنيب كال ٱبي

( عق عن نفسو بعدما بيعث ابلنبوة : )أفَّ النيب *حديث أنس 
]ىق/ طح/ قاؿ النوكم: حديث ابطل/ كماؿ الغمارم إذل تصحيحو 

 كأطاؿ الكبلـ فيو[.
 إذل أٍف يؤديها. ،ألفَّ العقيقة كاجبة ُب الذمة 
 .ألنَّو مرهتن ابلعقيقة فيؤديها عن نفسو 

 الراجح
كلو عقَّ األب عن  ،كىي سنة كليست كاجبة فبل تبقى ُب الذمة إذل األبد ،فهي عبادة متعلقة ابلغّب ،عق الكبّب عن نفسو(القوؿ األكؿ: )ال يشرع أٍف ي

 لكن ال يعق أحده عن نفسو ،ابنو كلو ُب سن متأخر فبل أبس، لعدـ الدليل ا٤بانع

كرب، كافق ا٥بدم   يعق عنو أبوه كعق عن نفسو بعد أفٍ  (دل)من  كرب، أتى ٗبا ٱبالف السنة  يعق عنو أبوه كعق عن نفسو بعد أفٍ  (دل)من  ذترة اطتالؼ
 النبوم كأصاب السنة

 مراجع اظتسألة
، كفتح العزيز شرح (ُّٗ/ّالبياف كالتحصيل )، ك (ّّْ/ْالنوادر كالزايدات )، ك (ِٕٕ/ُا٤بعتصر من ا٤بختصر )، ك (ٗٔ/ٓبدائع الصنائع )ك  (،ٖٖٓ/ُبداية اجملتهد )

(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية ِّٓ/ٕ، كاحمللى )(ِٕٕ/ّا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ك  (،ّٕٗ/ُّ، كا٤بغِب )(ُّْ/ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )(، ك ُُٕ/ُِالوجيز )
(ٔ/َِٖ ) 
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 اصتارية )األنثى(؟ىل ي عق عن   (4) اظتسألة
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ىل يعق عن ا١بارية )األنثى(؟ ،-أليب حنيفة رٞبو هللا اخبلفن -اتفقوا على أنَّو يشرع أٍف ييعق عن الذَّكر  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ييعق عن ا١بارية

 ا١بمهور
 )ال( ييعق عن ا١بارية

 ا٢بسن البصرم
  ظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

*حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده 
: )من أحبَّ منكم أٍف ينسك عن قاؿ 

؛ عن الغبلـ شااتف متكافأاتف كلده فليفعل
]حم/ د/ ف/ طح/ كم/ ىق/ كعن ا١بارية شاة( 

طأ/ كصحح إسناده ا٢باكم/ ك٫بوه عن أـ كيٍرز 
~.] 

اط عنو األذل ،تيذبح عنو يـو سابعو ،: )كل غبلـ مرهتن بعقيقتوقاؿ  *حديث ٠برة  ( كٲبي
فقد خصَّ ا٢بديث الغبلـ دكف ]د/ ف/ دا/ جو/ من/ كصححو الَبمذم كا٢باكم كاأللباين كغّبىم[، 

 فبل ييعق عن األنثى. ،ا١بارية
  حديث أيب ىريرة  قاؿكأميطوا عنو  ،افأىريقوا عنو دمن  ،: )إفَّ مع الغبلـ عقيقو

 .كداللتو كحديث ٠برة ]كم/ بز/ كصححو ا٢باكم[، ( األذل
 فبل ييشرع ٥با عقيقة. ،كا١بارية ال ٰبصل هبا سركر ،ألفَّ العقيقة شكر للنعمة ا٢باصلة ابلولد 
  دل يينقل عنو أنَّو عقَّ عن اإلانث. 

 الراجح
إال  ،كإٍف كاف ظاىره أفَّ العقيقة للغبلـ كمثلو حديث أيب ىريرة  أما حديث ٠برة  ،كدليلهم نص ُب ذلك ،ا١بارية(القوؿ األكؿ: )يعق عن 

قوؿ  -رٞبو هللا-كقد كصف ابن رشد  ،أنَّو ليس ٗبقصود منو ذلك، لؤلحاديث األخرل الدالة على دخوؿ ا١بارية ُب ا٢بكم، كال اجتهاد مع النص
 نَّو شاذأب -رٞبو هللا-ا٢بسن 

 خالف السنةفقد من عق عن بناتو  كافق السنةفقد من عق عن أكالده الذكور كاإلانث  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
ا٢باكم الكبّب ك  (ُُٖ/ُِالعزيز شرح الوجيز )و ،(ْٕٖ/ِالفواكو الدكاين )، ك (ُّٔ/ْالذخّبة للقراُب )، ك (ٗٔ/ٓبدائع الصنائع )(، ك ٖٗٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٓ/ٕشرح الزركشي )(، ك ّٓٗ/ُّ، كا٤بغِب )(ُِٕ/ُٓ)
 كعن



 453 

 عدد ما ي عق بو عن الذكر واألنثى  (5) اظتسألة
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا بكم ييعق عن الذكر؟ ،-أليب حنيفة كا٢بسن البصرم رٞبهما هللا  اخبلفن -اتفقوا على أنَّو ييعق عن األنثى بشاة  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ييعق عن الغبلـ بشاة كاحدة 

 مالك
 ييعق عن الغبلـ بشاتْب

 الشافعي/ أٞبد/ أبو ثور/ داكد
  ظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة سبب اطتالؼ

 األدلة

عق عن  : )أفَّ رسوؿ هللا ƒابن عباس *حديث 
كىذا  ،]د/ من/ طح/ ىق[( اكبشن   اا٢بسن كا٢بسْب كبشن 

 يقتضي االستواء بْب الذكر كاألنثى.

 العقيقة: عن الغبلـ يقوؿ ُب قالت: )٠بعت رسوؿ هللا  ~*حديث أـ كيٍرز الكعبية 
]د/ حم/ ت/ ف/ جو/ طح/ كم/ ىق/ ( كعن ا١بارية شاة ،-متماثلتاف-تاف شااتف مكافئ

كىذا يقتضي الفرؽ ُب العقيقة بْب  ،[~كصححو ا٢باكم كالَبمذم كاأللباين/ ك٫بوه عن عائشة 
 الذكر كاألنثى. 

 الراجح
ففيو ركاية عند النسائي: )عق عن  ،ƒابن عباس أما حديث  ~ك٫بوه عن عائشة  ~٢بديث أـ كيٍرز  ،القوؿ الثاين: )ييعق عن الغبلـ بشاتْب

 ا٢بسن كا٢بسْب بكبشْب كبشْب(
 السنة أٍف ييعق عن الغبلـ بشاتْب متساكيتْب السنة أٍف ييعق عن الغبلـ بشاة كاحدة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ، ك (ِِٗا٤بقدمات ا٤بمهدات )ص: ، ك (ُّٔ/ْالذخّبة للقراُب )، ك (ِّٕ/َُبدائع الصنائع )ك  (،ٖٗٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُٓ/ٕشرح الزركشي )(، ك ّٓٗ/ُّ، كا٤بغِب )(ْْٕ/ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ْٓٔ/ْ)
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 األفضل ُب وقت ذبح العقيقة  (6) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ىل ٰبسب اليـو  ،كاتفقوا على أفَّ أفضل كقت للذبح كىو ا٤بستحب اليـو السابع ،اتفقوا أنَّو )ال( ٯبزئ ذبح العقيقة قبل ميبلد ا٤بولود

 كا٣ببلؼ على قولْب ،الذم كلد فيو ا٤بولود منها؟

 األقواؿ ونسبتها
سب   اليـو الذم كلد فيو ا٤بولود من األايـ السبعةٰبي

 الشافعي/ أٞبد/ ابن ا٤باجشوف
سب اليـو الذم كلد فيو ا٤بولود من األايـ السبعة إٍف كلد هنارن   ا)ال( ٰبي

 مالك
؟ )دل يذكره ابن رشد( ،االختبلؼ ُب مفهـو حديث ٠برة  سبب اطتالؼ   كىل يطلق اليـو على جزء من اليـو

 األدلة

  حديث ٠برة  قاؿتيذبح عنو يـو سابعو  ،: )كل غبلـ مرهتن بعقيقتو
اط عنو األذل ]حم/ د/ ف/ دا/ جو/ من/ كصححو الَبمذم كا٢باكم ( كٲبي
فيطلق  ،ا٤بولود يدخل فيوظاىره أفَّ اليـو الذم كلد فيو  ،كاأللباين كغّبىم[

ككاف  ،فلو قاؿ شخص آلخر: أستأجر لك مدة أسبوع ،اليـو على جزء منو
 النتهت مدة اإلجارة ظهر يـو ا١بمعة. ،مثبل اذلك يـو السبت ظهرن 

  حديث ٠برة)ظاىره أفَّ اليـو  ،: )تذبح عنو يـو سابعو
سب، ألنَّو ليس بيـو كلكن جز  ء من الذم كلد فيو ا٤بولود )ال( ٰبي

 ( ساعة.ِْفاليـو يطلق على اليـو الكامل الذم ىو ) ،يـو

سب اليـو الذم كلد فيو ا٤بولود من األايـ السبعة(، كىذا ىو األقرب ٤بفهـو ا٢بديث الراجح  كىذا ما تعارؼ عليو أكثر الناس ،القوؿ األكؿ: )ٰبي

 ذترة اطتالؼ
يعق يـو ا١بمعة  فا٤بستحب أفٍ  -مثبلن - الو كلد ا٤بولود يـو السبت ظهرن 

 سواء ذٕبها ُب النهار أك ُب الليل ،القابل

فا٤بستحب أٍف يعق يـو  -مثبلن - الو كلد ا٤بولود يـو السبت ظهرن 
فتذبح ضحى كالضحااي أك  ،)ال( ليبلن  االسبت القابل، كتذبح هنارن 

 بعد الفجر كا٥بدااي

 مراجع اظتسألة
، (ّٗٓ/ِاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )، ك (ْٖٓ/ُأسُب ا٤بطالب )، ك (ّٕٖ/ّالبياف كالتحصيل )، ك (ّّْ/ْ)النوادر كالزايدات (، ك ٖٗٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ُّٗ/ْشرح منتهى اإلرادات )(، ك ّٔٗ/ُّكا٤بغِب )
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 حكم إدماء رأس اظتولود )تلطيخ رأسو بدـ العقيقة(  (7) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
م يلطخوف رأس الطفل ا٤بولود بدـ العقيقة فما  ،ككانت العقيقة معلومة عند أىل ا١باىلية قبل اإلسبلـ ،كاف من فعل ا١باىلية عند ذبح العقيقة أهنَّ

 حكم ىذا الفعل ُب اإلسبلـ؟، خبلؼ على قولْب

 ونسبتهااألقواؿ 
 يكره أٍف يلطخ رأس ا٤بولود بدـ العقيقة 

 ا١بمهور
 ييستحب أٍف ٲبس رأس ا٤بولود بقطنة غمست ُب الدـ

 ا٢بسن البصرم/ قتادة
 االختبلؼ ىل إدماء رأس ا٤بولود من أفعاؿ ا١باىلية الٍب أقرىا اإلسبلـ أك نسخها؟ )دل يذكره ابن رشد(  سبب اطتالؼ

 األدلة

 ،ذيبح لو شاة ،قاؿ: )كنا ُب ا١باىلية إذا كلد ألحدان غبلـ *حديث بريدة األسلمي 
]حم/ د/  كنا نذبح ك٫بلق رأسو كنلطخو بزعفراف(   ،فلما جاء اإلسبلـ ،كليطًٌخ رأسو بدمها

فتلطيخ الرأس عمل من أعماؿ ا١باىلية ا٤بنسوخة  ،كا٢باكم[كم/ طح/ كصححو البيهقي 
 ُب اإلسبلـ.

  حديث ٠برة  قاؿ اط عنو : )كل غبلـ مرهتن بعقيقتو، تيذبح عنو يـو سابعو، كٲبي
فالسنة إماطة األذل عن  كصححو غّب كاحد[،]حم/ د/ ت/ف/ دا/ جو/ من/ ( األذل

 ا٤بولود كليس كضع األذل عليو.

  ركاية ُب حديث ٠برة قاؿ كل غبلـ مرهتن( :
]د/ حم/ ت/ ( تذبح عنو يـو سابعو كييدمى ،بعقيقتو

كييسمَّى أصح  ،طأ/ ىق/ قاؿ أبو داكد: فيو تصحيف
 كيدمى غلط/ كىذه الركاية معلولة ففي سندىا مدلس[.

 الراجح
كألفَّ الدَّـ ٪بس فبل  ،)دل( يصح كلفظ: )يدمى( ُب حديث ٠برة  ،فهذا عمل ثبت نسخو ،القوؿ األكؿ: )ييكره أٍف يلطَّخ رأس ا٤بولود بدـ العقيقة(

س ا٤بولود بو  القوؿ ابالستحباب أبنَّو شاذ -رٞبو هللا-كقد كصف ابن رشد  ،ننجًٌ

 ذترة اطتالؼ
يقرىا  (ال)من أفعاؿ ا١باىلية الٍب  من لطخ رأس ا٤بولود بدـ العقيقة فقد فعل فعبلن 

 اإلسبلـ
من لطخ رأس ا٤بولود بدـ العقيقة فقد أتى أبمر رغب 

 فيو الشارع الكرًن

 مراجع اظتسألة
، (ْْٖ/ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ُُٔ/ُِالعزيز شرح الوجيز )، ك (ٕٖٓ/ِالفواكو الدكاين )، ك (ْٖ/ّ)شرح ٨بتصر خليل للخرشي ك  (،َٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِْٕ/ّا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )(، ك ّٖٗ/ُّكا٤بغِب )
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 حكم حلق رأس اظتولود يـو السابع والصدقة بوزف شعره ف ض ة  (8) اظتسألة
حترير ػتل 

 اطتالؼ
حلق رأس كاختلفوا ىل يستحب  ،اتفقوا على استحباب ذبح العقيقة اليـو السابع من الوالدة )على خبلؼ بينهم ىل ٰبسب يـو الوالدة أك ال ٰبسب(

 كا٣ببلؼ على قولْبا٤بولود يـو السابع كالصدقة بوزنو ًفضة؟، 
األقواؿ 
 ونسبتها

 يستحب حبلؽ رأس ا٤بولود يـو السابع كالصدقة بوزف شعره فضة
 مالك )قوؿ ابن حبيب(/ الشافعي/ أٞبد

 )ال( يستحب حبلؽ رأس ا٤بولود يـو سابعو كال التصدؽ بوزف شعره فضة
 مالك )قوؿ(

  ا٤بولود كالصدقة بوزف شعره فضة )دل يذكره ابن رشد(االختبلؼ ُب صحة األثر الوارد ُب حلق رأس  سبب اطتالؼ

 األدلة

ا حلقت شعر ا٢بسن كا٢بسْب بنت رسوؿ هللا  ~*أثر فاطمة  : )أهنَّ
حم/ قاؿ الغمارم: منقطع ]طأ/ ( كتصدَّقت بزنة ذلك ًفضة ،كزينب كأـ كلثـو

 كموقوؼ[.
  حديث علي إفَّ رسوؿ هللا( : فقاؿ: زين شعر  ،أمر فاطمة

كُب ركاية:  ،(كأعطي القابلة رًجل العقيقة ،ا٢بسْب كتصدقي بوزنو فضة
 ]ت/كم/ ىق/ قاؿ الَبمذم: إسناده ليس ٗبتصل[.( ا)فوزنتو، فكاف كزنو درٮبن 

 كال دليل على  ،األصل ُب األمور ا٤بستحبة أفَّ يثبت فيها الدليل
 كدل يثبت ا٢بديث ُب حلق شعر ا٤بولود. ،االستحباب

 فهذا من فضائل األعماؿ، كيكفي ُب العمل هبا ا٢بديث كلو كاف فيو ضعفه  ،القوؿ األكؿ: )يستحب حلق رأس ا٤بولود يـو السابع كالصدقة بوزف الشعر فضة( الراجح

 من حلق رأس ا٤بولود يـو سابعو كتصدؽ بوزف الشعر فضة فقد خالف السنة من حلق رأس ا٤بولود يـو سابعو كتصدؽ بوزف الشعر فضة فقد كافق السنة ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، ّٕٗ/ُّ، كا٤بغِب )(ُِْ/ٔمغِب احملتاج )، ك (ِّْ/ٖاجملموع شرح ا٤بهذب )ك  ،(ّٖٓ/ّالبياف كالتحصيل )، ك (ْٕٕ/ُالعدكم )حاشية (، ك َٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٖٓ/ٔ، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )(ِٗ/ّكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ك 
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 كتػػػاب األطعمػة واألشػربػة
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 مراب األطعَح واألششتح

 وَشرَو عيً مجيرني
 الجملة ا�ولى: المحرم�ات في حال ا�ختيار. -

 الجملة: الثانية: المحرم�ات في حالة ا�ضطرار. -
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  -سمحه اهلل-ادلغائو اىرٍ رمشها اتِ سشذ 
 
  ااذفاق

 
 يف مراب األطعَح واألششتح اأو إمجاع

 اتفق العلماء على ٙبرًن ميتة الرب. -ُ
 ( أفَّ حكمها حكم ا٤بيتة.ّهللا تعاذل ُب سورة ا٤بائدة آية ))ال( خبلؼ أفَّ ا٣بمسة الٍب ذكرىا  -ِ
 كاتفقوا على أفَّ احملـر من ا٣بنزير؛ شحمو ك٢بمو كجلده. ،اتفق ا٤بسلموف أفَّ احملرمات لعينها اثنْب؛ ا٣بنزير كالدـ -ّ
 اتفقوا على ٙبرًن الدـ ا٤بسفوح من ا٢بيواف ا٤بذكَّى. -ْ
؛ كخنزير ككلب ا٤باء. اإذا دل يكن ا٠بو موافقن  أٝبع العلماء على حلًٌ ا٢بيواف البحرم -ٓ  السم ا٢بيواف الربم احملـر
 اتفقوا على ٙبرًن ا٣بمر قليلها ككثّبىا. -ٔ
 أٝبعوا على ٙبرًن شرب النَّبيذ ابلقدر الذم يسكر منو. -ٕ
دة ا٤بطرًبة ا٣بمرية. -ٖ  اتفقوا على أفَّ االنتباذ حبلؿ مادل ٙبدث فيو الشًٌ
 ُب األسقية. أٝبعوا على جواز االنتباذ -ٗ

 أٝبعوا على أفَّ ا٣بمر إذا ٚبللت من ذاهتا جاز أكلها. -َُ
 .يتغذَّل بو حبلالن  ا)ال( خبلؼ على جواز التغذًٌم ابحملرمات حاؿ االضطرار، إذا دل ٯبد شيئن  -ُُ
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 مراب األطعَح واألششتح 
 )ادلغائو ادلخريف فُها(

 عنوان املسألة الرقم التسلسلي
 حكم ميتة البحر 4
 حكم أكل اصتاللة 2
 إذا خالطت النجاسة اظتطعـو اضتالؿ 3
 حكم الدـ غَت اظتسفوح 4
 حكم دـ اضتوت )السمك( 5
باع من ذوات األربع 6  حكم الس  
 احملرمةجنس )نوع( السباع  7
 حكم السباع من الطيور 8
 حكم أكل ضتـو اضت م ر اإلنسية 9

 حكم أكل ضتـو البغاؿ 44
 حكم أكل ضتـو اطتيل 44
 حكم أكل ضتم اضتيواف اظتأمور بقتلو 42
 حكم أكل ما تستخبثو النفوس 43
 حكم أكل اضتيواف اظتنهي عن قتلو 44
 حكم أكل خنزير اظتاء وكلب البحر وحنوىا 45
 حكم شرب القليل من األنبذة 46
 حكم االنتباذ ُب غَت األسقية 47
 انتباذ اطتليطُت 48
 حكم اطتمر إذا حتولت إىل خل    49
 التداوي ابلنجاسات واحملرمات 24
 ىل جيوز للمضطر األكل من اظتيتة حىت الشبع؟ 24
 ىل أيكل اظتضطر من اظتيتة إف  كاف ُب سفر معصية؟ 22
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 حكم ميتة البحر  (4) اظتسألة

 ،ىل ىي حبلؿ؟ ،كاختلفوا ُب ميتة البحر ،كقد اتفق العلماء على ٙبرًن ميتة الرب ،( الكبلـ عن ىذه ا٤بسألةََُسألة رقم )ا٤بسبق ُب كتاب الطهارة  حترير ػتل اطتالؼ
 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ

 األقواؿ ونسبتها
 ميتة البحر حبلؿ إبطبلؽ

 ا١بمهور

ميتة البحر حرـا 
 إبطبلؽ

 قـو )دل يينسب ألحد(

كما جزر عنو  ،ما طفا من السمك حراـ
 البحر حبلؿ
 أبو حنيفة

 سبب اطتالؼ
كمعارضة بعضها لبعض  ،كموافقتو لبعضها موافقة جزئية ،كظاىر معارضة عمـو الكتاب لبعضها معارضة كليَّة ،ظاىر تعارض اآلاثر ُب ىذا الباب

  معارضة جزئية

 األدلة

فألقى  ،اشديدن  افجعنا جوعن  ،قاؿ: )غزكان كأمّبان أبو عبيدة *حديث جابر 
فلما قدمنا ا٤بدينة ذكران  ،فأكلنا نصف شهر ،يقاؿ لو العنرب ،دل نر مثلو البحر حواتن 
 ]متفق[.كأكل منو(  ،رزؽ أخرجو هللا تعاذل لكم ،فقاؿ: كلوا ،ذلك للنيب 

]ت/ ( عن البحر: )ىو الطَّهور ماؤه ا٢بل ميتتو قاؿ  ،*حديث أيب ىريرة 
 يرجَّح ىذا ا٢بديث على غّبه.ف/ جو/ د/ كصححو غّب كاحدم[ 

 جو/ حم/ طأ/ كصححو األلباين[.السمك كا١براد(  ،حديث: )أيحلت لنا ميتتاف[ 

*عمـو قولو تعاذل: 
ٻ  ٱژ

 ،[ّا٤بائدة: ژٻ
يرجح عمـو الكتاب 
احملـر لعمـو ا٤بيتة، 

 ميتة السمك.كمنها 

: )ما ألقى قاؿ  *حديث جابر 
كما مات فيو  ،البحر أك جزر عنو فكلوه

]د/ جو/ قط/ ىق/ ( كطفا فبل أتكلوه
 ،كىو ضعيف كأطاؿ الغمارم الكبلـ عنو[

يرجح ىذا ا٢بديث على حديث أيب 
 لشهادة عمـو الكتاب لو. ىريرة 

 
 الراجح

نقل ضعفو عن ٝبع من  -رٞبو هللا-كدليل القوؿ الثالث ضعيف حٌب إفَّ النوكم ،كأدلة القوؿ نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ ،(االقوؿ األكؿ: )ميتة البحر حبلؿ مطلقن 
٤با تكلم عن  -رٞبو هللا-كدل يذكره ابن رشد  ،حٌب إف كتب الفقو دل تسمَّ من قاؿ بو فهو قوؿ ُب حكم اجملهوؿ اأما القوؿ الثاين فهو ضعيف جدن  ،احملدثْب

 ا٤بسألة ُب كتاب الطهارة
 

)ال( ٯبوز أكل ميتة  تؤكل ميتة البحر سواء طفا أك جزر عنو البحر ما دل يفسد ذترة اطتالؼ
 البحر

 )ال( ٯبوز أكل السمك ا٤بيت الطاُب الذم
مات حتف أنفو كٯبوز أكل ما جزر عنو 

 البحر كألقاه
 

اجملموع شرح ا٤بهذب ، ك (ٔٔٔالثمر الداين )ص: ، ك (ِِْجامع األمهات )ص: ، ك (َٗٔ/ُُالبناية شرح ا٥بداية )، ك (ّٓ/ٓبدائع الصنائع )ك  (،ُٖٔ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ِِٗ/ٔ(، كا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية )ِّٗاألطعمة ُب الشريعة اإلسبلمية )صف كأحكاـ (ْٖٗالعدة شرح العمدة )ص: ك  ،(ْٖ/ُ)
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لة  (2) اظتسألة  حكم أكل اصتال 

 حترير ػتل اطتالؼ
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ   :اتفقوا على ٙبرًن أكل ما كرد ُب قولو تعاذل

لة؛ كىو: ا٢بيواف الذم يتغذل على النجاسة؛ كالطّب الذم أيكل ا١بًيف. كقد  ،[ّا٤بائدة:] ژٺ ٺ ٺ ٿ كاختلفوا ُب حكم ا١ببلَّ
لة إذا حيبست كأيطعم الطاىر فهو حبلؿ، على خبلؼ بينهم ُب مدة ا٢ببس ٥با لة على قولْب ،اتفقوا أفَّ ا١ببلَّ  كا٣ببلؼ ُب حكم أكل ا١ببلَّ

 األقواؿ ونسبتها
 ا١ببللة)ال( ٰبـر أكل 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )األصح(/ أٞبد )ركاية(
 ٰبـر أكل ا١ببللة

 الشافعي )ركاية(/ أٞبد )ا٤بذىب(
  ظاىر معارضة القياس لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلة

*القياس، كىو ما يرد جوؼ ا٢بيواف ينقلب إذل ٢بم ذلك ا٢بيواف كسائر 
كجب أٍف يكوف ٤با ينقلب من  ،فإذا قلنا أفَّ ٢بم ا٢بيواف حبلؿ ،أجزائو

أك كانقبلب  ،كما لو انقلب تراابن   ،كىو اللحم ،ذلك حكم ما ينقلب إليو
 .االدـ ٢بمن 

عن ٢بـو ا١ببللة  قاؿ: )هنى رسوؿ هللا  ƒابن عمر *حديث 
الَبمذم حسن غريب/ كقاؿ ]د/حم/ جو/ ت/ ىق/ قاؿ ( كألباهنا

الغمارم ُب سنده خبلؼ ال يضر، كُب ركاية: )هنى عن ركوهبا كأكل 
 ([.٢بومها

 
 الراجح

كذلك ألفَّ ا٢بيواف )ال( ينجس أبكل  ،ُب النهي عن أكل ا١ببللة على الكراىة ƒابن عمر القوؿ األكؿ: )يكره أكل ا١ببللة( كٰبمل حديث 
ظاىره، كألفَّ ا٢بكم على اللحم مبناه سبب  اكالكافر أبكل ا٣بنزير كاحملرمات كال يكوف ٪بسن  ،كما إفَّ شارب ا٣بمر )ال( ٰبكم بتنجس أعضائو  ،النجاسة

 طارئ على اللحم كليس ذات اللحم ذاتو

 ذترة اطتالؼ
كانت ال أتكل إال العذرة كعند مالك عند أيب حنيفة تكره ا١ببللة إذا  

 ٰبـر أكل ا١ببللة؛ ٢بومها كلبنها، كىي ٪بسة كعند الشافعي يكره إذا تغّب ٢بم ا١ببللة ،حبلؿ أكلها ببل كراىة

 مراجع اظتسألة
اجملموع شرح ك  ،(ِّٕ/ْالنوادر كالزايدات )، ك (ِْٓ/ُا٤بدكنة الكربل )ك  ،(ّٗ/ٓبدائع الصنائع )، ك (ِٓٓ/ُُا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ّٖٔ/ُبداية اجملتهد )

(، كا٥بداية ُب ٚبريج ِْٔ، كأحكاـ األطعمة ُب الشريعة اإلسبلمية )ص(ّٔٓ/َُاإلنصاؼ )ك  ،(ِّٖ/ُّ، كا٤بغِب )(ّٖٓ/ٓا٢باكم الكبّب )، ك (ِٖ/ٗا٤بهذب )
 (ِْٗ/ٔأحاديث البداية )
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 خالطت النجاسة اظتطعـو اضتالؿإذا   (3) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
( ُب ّّسألة رقم )ا٤بكقد سبق ُب كتاب الطهارة  ،أك شراب )سائل( كالسمن كالزيت كا٣بل كالعصّب ك٫بوىا ،ا٤بطعـو إما جامد )طعاـ( كالدًٌبس كالعجْب كالبطيخ

كاختلفوا ُب حكم  ،كقد اتفقوا أنَّو إذا كقعت ٪باسة ُب السمن السائل أنَّو ٪بس -غّب ا٤باء-كىنا الكبلـ عن سائر ا٤بطعومات كا٤بشركابت  ،كقعت فيو ٪باسةا٤باء إذا 
 كا٣ببلؼ على )مذىبْب( قولْب ،النجاسة الٍب ٚبالط بقية ا٤بطعومات

 األقواؿ ونسبتها
 حرمت ٗبجرد ا٤بخالطة كإٍف )دل( يتغّب للطعاـ لوف كال رائحة كال طعمإذا كقعت النجاسة ُب ا٤بطعومات 

 ا١بمهور
 إذا كقعت النجاسة ُب ا٤بطعومات حرمت إذا تغّبت

 مالك )ركاية(/ أىل الظاىر
  سيئل عن الفأرة تقع ُب السمن ...( ا٢بديث اختبلفهم ُب مفهـو حديث: )أفَّ رسوؿ هللا  سبب اطتالؼ

 األدلة

 اعن الفأرة تقع ُب السمن فقاؿ: )إٍف كاف جامدن  : )أنَّو سيئل ~كميمونة  ىريرة*حديث أيب 
]د/ ت/ كأصلو عند البخارم فأريقوه، أك ال تقربوه(  ا، كإٍف كاف ذائبن ككلوا الباقي ،فاطرحوىا كما حو٥با

ىذا من ابب ا٣باص الذم  ،كما حو٥با ككلوا ٠بنكم(، كركاية: )ألقوه كما حو٥با ككلوه([بلفظ: )خذكىا 
س ا٢ببلؿ. ،أيريد بو العاـ  فا٤بفهـو منو أفَّ نفس ٨بالطة النجس ينجًٌ

 فينجس ٗبجرد ا٤ببلقاة. ،ألفَّ غّب ا٤باء ليس طهور فبل يدفع النجاسة عن نفسو 

عن  : أنَّو سئل ~كميمونة  *حديث أيب ىريرة 
ىذا من ابب ا٣باص الذم أريد  ،الفأرة تقع ُب السمن...

كسائر األشياء يعترب  ،فيمرر ا٢بديث على ظاىره ،بو ا٣باص
 فيها تغّبىا ابلنجاسة أك عدـ تغّبىا هبا.

 الراجح
كقاؿ  ،ىذا القوؿ أبنَّو ا٤بشهور -رٞبو هللا-كقد كصف ابن رشد  ،ىذا ىو ظاىر ا٢بديث ،القوؿ األكؿ: )إذا كقعت النجاسة ُب ا٤بطعومات حرمت ٗبجرد ا٤ببلمسة(

 كأقرتو الظاىرية على ظاىره( ،كمن بعضو على القياس عليو ،عن قوؿ ا١بمهور: )كأهنم اقتصركا من بعض ا٢بديث على ظاىره
 
 

 ذترة اطتالؼ
تنجس كال ٯبوز استعمالو ُب الطعاـ كال يؤكل، كإذا  الو كقعت النجاسة ُب أم سائل كلو كاف كثّبن 

س عندىم بوجوه أخرل غّب األكل؛ كإانرة  ،كقعت ُب جامد أزيل كما حولو كُب االنتفاع اب٤بتنجًٌ
 ا٤بصابيح كغّبه خبلؼ

عند الظاىرية: إذا كقع فأر ُب السمن خاصة فهو حراـ 
سواء مات فيو الفأر أك دل ٲبت كٰبـر إمساكو كٯبب أٍف 

كما عدا السمن لو كقعت فيو الفأرة  ،يهراؽ إٍف كاف سائبلن 
 كماتت فهو حبلؿ يؤكل مادل يتغّب لونو أك طعمو أك رٰبو

 مراجع اظتسألة
شرح (، ك ّْٕ/ُّكا٤بغِب )، (ٗ/ِأسُب ا٤بطالب )، ك (ّٓ/ٗاجملموع شرح ا٤بهذب )ك  ،(ّٕ/ُالبياف كالتحصيل )، ك (َُِ/ُِالبناية شرح ا٥بداية )ك  (،ّٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َُٓ/ٖ، كاحمللى )(ٗٗٔ/ٔالزركشي )
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 حكم الدـ غَت اظتسفوح  (4) اظتسألة

حترير ػتل 
 اطتالؼ

( بعنواف: ىل يعفى عن الدـ القليل. كقد اتفقوا على ٙبرًن الدـ ا٤بسفوح )الذم َُٓ)سألة رقم ا٤بإذل ىذه ا٤بسألة ُب كتاب الطهارة  -رٞبو هللا-أشار ا٤بؤلف 
كأما أكل أك شرب الدـ السائل من ا٢بيواف ا٢بي فهو  ،كىو الذم ساؿ من ا٢بيواف ا٤بذكَّى عند التذكية، من حيواف حبلؿ األكل، كالبقرة كالغنم ،يسيل(

الذم يبقى ُب عركؽ  -غّب ا٤بسفوح-كاختلفوا ُب حكم الدـ القليل  ،احملـر األكل كلو ذيكًٌي، فقليلو ككثّبه حراـ كمثلو الدـ من ا٢بيواف ،حراـ قليلو ككثّبه
 كا٣ببلؼ فيو على قولْب ،كما يتلطخ بو اللحم من الدـ كىي ا٢بمرة الٍب تعلو القدر عند طبخ اللحم ،ا٢بيواف

األقواؿ 
 ونسبتها

 الدـ غّب ا٤بسفوح حراـ
 )قوؿ(/ ا٢بسن البصرم/ سليماف التيميالشافعي 

 )ال( ٰبـر الدـ غّب ا٤بسفوح
 ٝبهور العلماء

 ژ ہ ہ ھژ للمقيد من قولو تعاذل:  ،ژٱ ٻ ٻ ٻژ ظاىر معارضة االطبلؽ ُب قولو تعاذل:  سبب اطتالؼ

 األدلة

ىذا  ،[ْ]ا٤بائدة: ،ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ   :*قولو تعاذل
على  ازائدن  افاطبلؽ اآلية يقتضي حكمن  ،يقتضي ٙبرًن الدـ ا٤بسفوح كغّبه

ألفَّ معارضة ا٤بقيد للمطلق إ٭با ىو من ابب دليل  ،ا٤بقيد ُب آية األنعاـ
فيقضى اب٤بطلق من  ،كالعاـ أقول من دليل ا٣بطاب ،كا٤بطلق عاـ ،ا٣بطاب

 .فيحـر قليل الدـ ككثّبه ،آية ا٤بائدة على ا٤بقيد من آية األنعاـ

ۀ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ  *قولو تعاذل:

ىذا يقتضي ٕبسب دليل  ،[ُْٓاألنعاـ:] ژہ ہ ہ ہ ھ
فّبدُّ ا٤بطلق من آية ا٤بائدة: )كالدـ(، إذل  ،ا٣بطاب ٙبرًن الدـ ا٤بسفوح فقط

فيشَبط ُب ٙبرًن الدـ أٍف يكوف  ،(ا)أك دما مسفوحن ا٤بقيد من ىذه اآلية 
 .امسفوحن 

( الراجح مل ا٤بطلق على ا٤بقَّيد ،القوؿ الثاين: )الدـ غّب ا٤بسفوح ال ٰبـر  عركؽ اللحم كما يفعل اليهود: لوال آية األنعاـ ال تبع ا٤بسلموف الدـ ُب قاؿ عكرمة  ،كٰبي
 

 ذترة اطتالؼ
الدـ الذم يبقى ُب عركؽ اللحم كيعلو القدر عند طبخو )ال( ٯبوز أكلو 

 كٯبب إزالتو
الدـ الذم يبقى ُب عركؽ اللحم كيعلو القدر عند طبخو ىذا معفو عنو كال 

 حرج لو أكل مع اللحم

 مراجع اظتسألة
، (ٖٓٓ/ِاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ُٖٓ/ُالذخّبة للقراُب )، ك (ُُٔ/ُالبياف كالتحصيل )، ك (ٖٓ/ُالعناية شرح ا٥بداية )، ك (ُٓ/ُللسرخسي ) ا٤ببسوطك  ،(ٖٓٔ ،ُّٓ/ُبداية اجملتهد )

 (ْٕ، كالدماء ُب اإلسبلـ للشيخ عطية سادل )ص(ٔٔٔ/ٔشرح الزركشي )، ك (ُٔ/ِا٤بغِب البن قدامة )، ك (ِِّ/ُمغِب احملتاج )ك 
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 حكم دـ اضتوت )السمك(  (5) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كاتفقوا على ٙبرًن الدـ ا٤بسفوح من  ،كقد اتفق ا٤بسلموف على ٪باسة الدـ لعينو ،(َُْسألة رقم )ا٤بسبق الكبلـ عن ىذه ا٤بسألة ُب كتاب الطهارة 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ُب دـ ا٢بوت )السمك( ىل ىو طاىر أـ ٪بس؟ ،ا٢بيواف ا٤بذكي

 األقواؿ ونسبتها
 دـ السمك ٪بس 

 )ركاية( / الشافعي )األصح(/ أٞبد)ركاية(مالك 
 دـ السمك طاىر

 )الصحيح(/ أٞبد / الشافعي )كجو()ا٤بشهور(أبو حنيفة/ مالك 
  ظاىر معارضة العمـو للقياس سبب اطتالؼ

 األدلة

ٱ ٻ ٻ ژ  :*عمـو قولو تعاذل

قولو: )الدـ(  ،[ْ]ا٤بائدة: ژٻ ٻ پ
كال يدخل فيو  ،عاـ دل يفرؽ فيو بْب دـ كدـ آخر

 .ماال دـ سائل لو فليس ىو ٗبيتة أصبلن 

 ،فأما ا٤بيتتاف فا٢بوت كا١براد ،: )أيحلَّت لنا ميتتاف كدمافمن قولو  ƒابن عمر *حديث 
القياس يقتضي أفَّ ما  ،]ىق/ جو/ قط/ حم/ كصححو األلباين[كأما الدماف فالكبد كالطحاؿ( 

كا٢بوت )السمك( ٩با حلَّ ميتتو فبل ٰبـر دمو  ،كما حرمت ميتتو حـر دمو ،حلَّ ميتتو حلَّ دمو
 كابلتارل ىذا ا٢بديث ٨بصص لعمـو اآلية. ،كىو طاىر

  حديث أيب ىريرة  قاؿ ت/ ف/جو/ د/ ( عن البحر: )ىو الطَّهور ماؤه ا٢بل ميتتو[
إال ابلذكاة، كال ذكاة  ا٤با حلَّ أكل السمك ميتن  اكلو كاف دـ السمك ٪بسن  ،كصححو غّب كاحد[

 لو.
 فدؿ أفَّ دمها غّب ٪بس ،كألنَّو تؤكل ميتة البحر ببل ذكاة ،كأحاديث القوؿ نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ ،القوؿ الثاين: )دـ السمك طاىر( الراجح

 

 ذترة اطتالؼ
كلو أصاب دـ  ،)ال( ٯبوز أكل السمك بدمو

 كلو أصاب دـ السمك الثوب أك ا٤بكاف جازت الصبلة فيو ،ٯبوز أكل السمك بدمو السمك الثوب أك ا٤بكاف دل يصلَّ فيو

 مراجع اظتسألة
البياف ُب مذىب ك  ،(ِٗٓ/ُشرح التلقْب )، ك (ُِٖ/ُا٤بدكنة الكربل )، ك (ُٔ/ُبدائع الصنائع )، ك (ٕٖ/ُا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٖٓٔ ،ُّٓ/ُبداية اجملتهد )

 (َٓ، كالدماء ُب اإلسبلـ للشيخ عطية سادل )ص(ِّٕ/ُاإلنصاؼ )ك ، (ْٖٓ/ِا٤بغِب )ك  ،(ٔٓٓ/ِاجملموع شرح ا٤بهذب )، ك (ُِْ/ُاإلماـ الشافعي )
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باع من ذوات األربع  (6) اظتسألة  حكم الس  

 حترير ػتل اطتالؼ
ل السباع السباع ىي: ذكات األنياب، كىي الٍب تضرب أبنياهبا الشيء كتفرس؛ كاألسد كالفهد كالنمر كالذئب كالدب كغّبىا. كقد اختلفوا ُب جواز أك

 كا٣ببلؼ على قولْب ،ك٫بوىا

 األقواؿ ونسبتها
 يكره أكل السباع
 ٝبهور ا٤بالكية(مالك )ركاية ابن القاسم كعليو 

 ٰبـر أكل السباع
 أبو حنيفة/ مالك )اختاره ُب ا٤بوطأ(/ الشافعي/ أٞبد

  ظاىر معارضة الكتاب لآلاثر سبب اطتالؼ

 األدلة

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ  *قولو تعاذل:

ھ ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ۀ

فيجمع بْب ىذه اآلية  ،[ُْٓاألنعاـ:] ژے ے
 . فيحمل ا٢بديث على الكراىة ،كحديث أيب ثعلبة ا٣بشِب 

عن أكل كل ذم انب من  قاؿ: )هنى رسوؿ هللا  *حديث أيب ثعلبة ا٣بشِب 
 ظاىر ا٢بديث أفَّ السباع ٧برمة. ،]متفق[( السباع

( قاؿ: أكل كلًٌ ذم انب من السباع حراـ : )أفَّ رسوؿ هللا *حديث أيب ىريرة 
 ىذا ا٢بديث كالذم قبلو يتضمن زايدة على ما ُب آية األنعاـ كىو التحرًن. ،ـ[ ]خ/

 الراجح
: )ال ٲبكن ا١بمع بْب حديث أيب -رٞبو هللا-قاؿ ابن رشد  ،كا٢بديث نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ كىو موضح جململ اآلية ،)ٰبـر صيد السباع كأكلها(القوؿ الثاين: 

 ا٤بتواترة إال أٍف ييعتقد أنَّو انسخ لآلية عند من يرل أفَّ الزايدة نسخ، كأفَّ القرآف يينسخ ابلسنة ،كاآلية فيحمل ا٢بديث على الكراىة ىريرة 
 كال تؤكل كىي ُب حكم ا٤بيتة ُب التحرًن كأيٍب من أكلها ،٢بـو السباع ٧برمة ٢بـو السباع تؤكل كال إٍب على من أكلها كاألكذل ٘بنبها ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
، كفتح (ِِٕ/ِاألـ للشافعي )، ك (ٗٗ/ْالذخّبة للقراُب )، ك (ِّٕ/ْ)النوادر كالزايدات ، ك (ٓٔ/ّٙبفة الفقهاء )، ك (َٗ/ْا٤ببسوط للسرخسي )(، ك ٖٔٔ/ُبداية اجملتهد )

  (ِِٕ/ْشرح الزركشي )ك ، (ُّٗ/ُّا٤بغِب البن قدامة )ك  ،(ُِٔ/ُِالعزيز شرح الوجيز )
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 جنس )نوع( السباع احملرمة (7) اظتسألة

حترير ػتل 
 اطتالؼ

 ،كقد اتفقوا على أفَّ: األسد كالفهد كالذئب كالنمر، أهنا من جنس السباع احملرمة ،إذل ٙبرًن ٢بـو السباع من ذكات األربع -كما ُب ا٤بسألة السابقة  ،عدا ركاية عند ا٤بالكية-ذىب األئمة األربعة 
كالفيل كالّببوع كالسنور كابن آكل كغّبىا، بناء على اختبلفهم ُب ا٤براد  ،ا٣ببلؼ ُب حكم أنواع كثّبة من ا٢بيواانت؛ كالضبع كالثعلب ،كانبُب على ىذا ا٣ببلؼ ،إال أهنم اختلفوا ما ا٤براد ابلسباع؟

مع إٝباع ا١بمهور على أفَّ )القرد( ال  ،ستخباث ُب بعضها كغّب ذلككاألمر بقتل بعض ا٢بيواانت، كالنهي عن قتل بعضها، كاال  ،ٔبنس السباع، كاختبلفهم ُب أسباب ٙبرًن ا٢بيواانت األخرل
 كحاصل ا٣ببلؼ ُب جنس السباع على ثبلثة أقواؿ ،كما الذم يدخل فيو كما الذم ال يدخل فيو ،يؤكل كال ينتفع بو، كانبُب عليو ا٣ببلؼ ىل ٯبب على احملرًـ كفارة بصيده أك ال؟

األقواؿ 
 ونسبتها

 ل اللحمالسباع كل ما أك
 أبو حنيفة/ مالك )ركية(

 السباع كل ما عدل على الناس
 الشافعي/ مالك )ركاية(

 هش أبنيابوالسباع كل حيواف ين
 أٞبد

 : )كل ذم انب من السباع(االختبلؼ ُب أتكيل قولو   سبب اطتالؼ

 األدلة

 *حديث أيب ثعلبة ا٣بشِب 
عن  قاؿ: )هنى رسوؿ هللا 

أكل كل ذم انب من 
فيشمل  ]متفق[،( السباع

كل ما  ،بعمومو لفظ السباع
 أكل اللحم.

قاؿ:  ،قلت: أصيد ىي؟ ،فقاؿ: نعم ،*حديث عبد الرٞبن بن عمار قاؿ: )سألت جابر بن عبدهللا عن أكل الضبع
]حم/ ت/ ف/ جو/ من/ طح/ ىق/ ش/ كصححو البخارم ، قاؿ: نعم( قلت: ٠بعت ذلك من رسوؿ هللا  ،نعم

( على ا٢بيواف الذم يعدك على فيحمل حديث: )هنى عن كل ذم انب من السباع ،كالَبمذم كابن حباف كغّبىم[
 كالذم ال يعدك ٯبوز أكلو، كالضبع، كيقاس عليو كل حيواف )ال( يعدك. ،الناس

فقدمو  ،ا٧بنوذن  افوجد عندىا ضبن  ،على خالتو ميمونة : )أنَّو دخل مع رسوؿ هللا *حديث خالد بن الوليد 
ينظر فلم ينهى(  قاؿ خالد: فأكلتو كرسوؿ هللا  ،كأجدين أعافو ،فرفع يده، كقاؿ: دل يكن أبرض قومي ،للنيب 

 لكن العلة ُب العدك على الناس. ،فدؿ أنَّو ليس كل ذم انب ال يؤكل ،]ـ[

: )هنى *حديث أيب ثعلبة ا٣بشِب 
عن كل ذم انب من  رسوؿ هللا 

(، ظاىر ا٢بديث أفَّ الذم لو السباع
 انب أيكل بو فهو سبع.

*حديث عبدالرٞبن بن عمار: )سألت 
أجاز أكل  ...(،جابر عن أكل الضبع

 .ألنو من الصيدالضبع 
 فيبقي الكبلـ على ظاىر النص كىو أكذل ،أما علة أكل اللحم كعلة العدك على الناس، فهذا ٕباجة للدليل ،كىذا ىو ظاىر ا٢بديث ،حيواف ينهش أبنيابو(القوؿ الثالث: )السباع كل  الراجح

 ذترة اطتالؼ

)ال( يؤكل الفيل كالضبع 
كالّببوع كالسنور كالثعلب 

كابن آكل كالكلب ك٫بوىا ٩با 
 أيكل اللحم

 اك كال يؤكل الكلب )لنجاستو( عينن  ،كالفيل كالّببوع كابن عرس كالوبريؤكل الضبع كالثعلب 
كالوبر  ،يؤكل الضبع )استثناءن( للحديث

كال يؤكل ابن عرس كالدب كالثعلب 
 كالكلب ،)على الصحيح(

مراجع 
 اظتسألة

العزيز شرح الوجيز ، ك (ِٓٔ/ِاألـ للشافعي )، ك (ِٖٗ/ِالفواكو الدكاين )، ك (ّٔٓ/ْكاإلكليل )التاج ، ك (ّٗ/ٓبدائع الصنائع )، ك (َِِ/ُُا٤ببسوط للسرخسي )ك  (،ٕٖٔ/ُبداية اجملتهد )
  (ّٗٓ/ْا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع )(، ك ُّٗ/ُّ، كا٤بغِب )(ُِٕ/ُِ)
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 حكم السباع من الطيور  (8) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كاختلفوا ُب حكم ٢بـو السباع من الطيور، كىي الٍب ٥با  ،إذل ٙبرًن ٢بـو السباع من ذكات األربع -عدا ركاية عند ا٤بالكية-ذىب األئمة األربعة 

 كا٣ببلؼ على قولْب ،٨بلب، ىل ٯبوز أكلها؟؛ كالعقاب كالبازم كالصقر كالشاىْب كا٢بدأة كالبومة كغّبىا

 ونسبتهااألقواؿ 
 ٰبـر أكل سباع الطيور

 ا١بمهور
 ٯبوز أكل سباع الطيور

 مالك
 ظاىر معارضة الكتاب لؤلثر )أشار إليو ابن رشد ُب مسألة سابقة(  سبب اطتالؼ

 األدلة

 قاؿ: )هنى رسوؿ هللا  ƒابن عباس *حديث 
ككل ذم ٨بلب  ،عن أكل كل ذم انب من السباع

 ا٢بديث نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ. ،]ـ[من الطّب( 

ۀ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ  *عمـو قولو تعاذل:

كليس ُب اآلية ما  ،[ُْٓاألنعاـ:] ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 سباع الطيور. ٲبنع من أكل

 
 الراجح

رٞبو -كىو يتضمن زايدة حكم على ما ُب عمـو اآلية. كقد كىم ا٤بؤلف  ،كا٢بديث نص ُب حكم ىذه ا٤بسألة ،القوؿ األكؿ: )ٰبـر أكل سباع الطيور(
ابن عباس كنفى أٍف يكوف حديث  ،كالصحيح من قو٥بم أنَّو حراـ ،فنسب القوؿ اب٢بل للجمهور ،على غّب عادتو ُب ىذه ا٤بسألة ُب موضعْب -هللا

ƒ ُب الصحيحْب، كىو ُب صحيح مسلم 
 )ال( أيٍب من أكل سباع الطيور فهي من ا٤بباح فهي ُب حكم ا٤بيتة ،أيٍب من أكل ٢بـو سباع الطّب ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
العزيز شرح ، ك (ّْٔ/ْالتاج كاإلكليل )، ك (َْٓ/ُا٤بدكنة الكربل )، ك (ٓٓ/ِِ) بن ا٥بماـفتح القدير ال، ك (ٕٗٓ/ُُالبناية شرح ا٥بداية )(، ك ٖٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َُٗ/ٔكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ك  ،(ِِّ/ُّ، كا٤بغِب )(ُْْ/ُٓا٢باكم الكبّب )، ك (ُِٕ/ُِالوجيز )
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 حكم أكل ضتـو اضت م ر اإلنسية  (9) اظتسألة
حترير ػتل 

 اطتالؼ
كاختلفوا ُب حكم  ،]متفق[أبكل ا٢بمار الوحشي الذم صاده  اب قتادة كأصحابو أ كقد أمر  ،اتفقوا على جواز أكل ٢بـو ا٢بمر الوحشية فهي من الصيد

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،أكل ٢بـو ا٢بمر اإلنسية، كقد كانت مباحة أكؿ اإلسبلـ
األقواؿ 
 ونسبتها

 ٰبـر أكل ٢بـو ا٢بمر اإلنسية
 ا١بمهور

 يباح أكل ٢بـو ا٢بمر اإلنسية
 ~/ عائشة ƒابن عباس 

 يكره أكل ٢بـو ا٢بمر اإلنسية
 مالك )ركاية(

 لؤلحاديث الثابتة ،ژ........ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ  ظاىر معارضة اآلية:  سبب اطتالؼ

 األدلة

 قاؿ: )هنى رسوؿ هللا  *حديث جابر 
كأذف ُب  ،يـو خيرب عن ٢بـو ا٢بمر األىلية

ىذا ا٢بديث انسخ ٤با  ،]متفق[٢بـو ا٣بيل( 
كا٢بديث  ،قبلو من إابحة ا٢بمر األىلية

 على ما ُب عمـو اآلية: ازائدن  اٰبمل حكمن 

 .ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ

ۀ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ  :*عمـو قولو تعاذل

 [.ُْٓ]األنعاـ:  ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
- فإفَّ القدكر لتغلي ،قاؿ: )أصابتنا ٦باعة يـو خيرب *حديث ابن أيب أكَب 

 ،كأىريقوىا ا: ال أتكلوا ٢بـو ا٢بمر شيئن فجاء منادم النيب  -كبعضها نضجت
مَّس ا دل ٚبي كقاؿ بعضهم: هنى  ،قاؿ ابن أيب أكَب: فتحدثنا أنَّو إ٭با هنى عنها ألهنَّ

ا كانت أتكل العذرة(  ،عنها البتة كمنعو  ،افقد كاف أكل ا٢بمر معهودن  ]متفق[،ألهنَّ
 يـو خيرب لعلة. ٥با 

ڳ ڱ ڱ ژ  *ٯبمع بْب اآلية:

كحديث  ،ژڱ ڱ ں ں
 : )هنى رسوؿ هللا جابر 

 ،يـو خيرب عن ا٢بمر األىلية(
 فيحمل ا٢بديث على الكراىة.

 الراجح
أفَّ ا٢بمر: )حرمت  كقد جاء ُب بعض ركاايت حديث أيب أكَب  ،كىذا ٩با ًب نسخو ُب اإلسبلـ ٤با أبيحت أكؿ األمر ،القوؿ األكؿ: )ٰبـر أكل ٢بـو ا٢بمر االنسية(

 كىذا طبع دائم ٥بذا ا٢بيواف، فبل يؤكل ،كُب بعضها: )حرمت البتة ألهنا أتكل العذرة( ،البتة( دكف ذكر تعليل
 

)ال( أيٍب من أكل ٢بـو ا٢بمر  من أكل ٢بـو ا٢بمر)ال( أيٍب  أيٍب من أكل ٢بـو ا٢بمر ذترة اطتالؼ
 كاألكذل تركها كال ٯبب

 مراجع اظتسألة
األـ للشافعي ، ك (ُٔ/ّشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ِّٓ/ّالتاج كاإلكليل )، ك (ٖٗٓ/ُُالبناية شرح ا٥بداية )، ك (ُٖٓ/ِا١بوىرة النّبة )ك  ،(ٖٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (َُٕ/ٗا٤ببدع شرح ا٤بقنع )، ك (ُّٕ/ُّا٤بغِب البن قدامة )، ك (ٔ/ٗا٤بهذب )اجملموع شرح ، ك (ِٕٓ/ِ)
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 حكم أكل ضتـو البغاؿ  (44) اظتسألة
حترير ػتل 

 اطتالؼ
كاتفقوا على جواز سائر الطيور  ،كاتفقوا على جواز أكل هبيمة األنعاـ من البقر كالغنم كاإلبل ،اتفقوا على جواز أكل ا٢بمّب الوحشية كالبقر الوحشية

 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ُب جواز أكل ٢بـو البغاؿ ،من ا٢بماـ كالعصافّب كغّبىا ،غّب ذات ا٤بخالب

 األقواؿ ونسبتها
 ٰبـر أكل ٢بـو البغاؿ

 ا١بمهور
 يكره أكل ٢بـو البغاؿ

 ك )ركاية(مال

 سبب اطتالؼ
 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ كقولو تعاذل:  ،[ٖالنحل:] ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ معارضة دليل ا٣بطاب ُب قولو تعاذل: 

 ژ ۀ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ   لقولو تعاذل: ،[ٕٗغافر:]ژ ڃ چ چ چ

 [ْٓاألنعاـ:]

 األدلة

دلت اآلية  ،ژ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ  *قولو تعاذل:
 ٗبفهـو ا٣بطاب أفَّ ا٤بباح ُب البغاؿ الركوب كليس األكل.

ألفَّ البغل  ،فكما حـر ا٢بمار حـر البغل ،*قياس البغاؿ على ا٢بمار
 كا٤بتولد من الشيء لو حكمو ُب التحرًن. ،متولد من ا٢بمار األىلي

  حديث جابر قاؿ: )ذٕبنا يـو خيرب ا٣بيل كالبغاؿ كا٢بمّب، 
 ـ[. ]خ/( كدل ينهنا عن ا٣بيل ،عن البغاؿ كا٢بمّب فنهاان رسوؿ هللا 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ  *عمـو قولو تعاذل:

دلت اآلية بعمومها على  ،ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
 حل ٢بـو البغاؿ.

ڃ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ  *عمـو قولو تعاذل:

فهي للركوب  ،كمن الذم يركب ا٣بيل كالبغاؿ كا٢بمّب ،ژچ
 .اكلؤلكل أيضن 

 عما ُب اآلية ازائدن  اكا٢بديث ٰبمل حكمن  ،نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ كحديث جابر  ،القوؿ األكؿ: )ٰبـر أكل ٢بـو البغاؿ( الراجح
 )ال( أيٍب من أكل ٢بم البغاؿ أيٍب من أكل ٢بم البغاؿ ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
/ ُحاشية الصاكم على الشرح الصغّب )، ك (َّ/ّشرح ٨بتصر خليل للخرشي )، ك (ْٗٓ/ ُُالبناية شرح ا٥بداية )، ك (ّٕ/ٓالصنائع )بدائع (، ك ٖٖٔ/ُبداية اجملتهد )

 (ّٖٓاإلرشاد إذل سبيل الرشاد )ص:(، ك َْٕ/ٗ(، كا٤بغِب )َُٓ/ْ(، كالبياف )ْْٗ/ُ، كا٤بهذب )(ِٖٓا٣ببلصة الفقهية على مذىب السادة ا٤بالكية )ص:، ك (ْٓ



 481 

 حكم أكل ضتـو اطتيل  (44) رقم اظتسألة
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ُب حكم أكل ا٣بيل ،اتفقوا على جواز أكل هبيمة األنعاـ كغّبىا من الطيور غّب ذات ا٤بخلب حترير ػتل اطتالؼ

 ونسبتهااألقواؿ 
 ٰبـر أكل ٢بـو ا٣بيل
 أبو حنيفة/ مالك

 يباح أكل ٢بـو ا٣بيل
 الشافعي/ أٞبد/ أبو يوسف كدمحم )الصاحباف(

  / كمعارضة قياس الفرس على البغل كا٢بمار( ٢بديث جابر ٖمعارضة دليل ا٣بطاب ُب آية النحل ) سبب اطتالؼ

 األدلة

ٺ ٿ ٿ ژ *قولو تعاذل:

دلت اآلية ٗبفهـو  ،[ٖالنحل:]ژ ٿ ٿ
 ا٣بطاب أفَّ ا٤بباح ُب ا٣بيل، الركوب كاليس األكل.

. ،*يقاس الفرس على البغل كا٢بمار  ككبلٮبا ٧برَـّ
 .ألفَّ ا٣بيل ذك حافر فأشبو ا٢بمار 

كأذف ُب  ،يـو خيرب عن ٢بـو ا٢بمر األىلية قاؿ: )هنى رسوؿ هللا  *حديث جابر 
 كىذا نص على ا١بواز. ،]متفق[٢بـو ا٣بيل( 

  قالت: )ذٕبنا على عهد رسوؿ هللا ~حديث أ٠باء   ك٫بن اب٤بدينة- افرسن-، 
 ]متفق[.فأكلناه( 

 فيحل كبهيمة األنعاـ. ،ليس بذم انب كال ٨بلب ،ألنَّو حيواف طاىر مستطاب 

 الراجح
بقياس كال  -أم حديث جابر -: )ال ينبغي أٍف ييعارض -رٞبو هللا-قاؿ ابن رشد  ،لنص حديث جابر  ،القوؿ الثاين: )يباح أكل ا٣بيل

 بدليل ا٣بطاب(
 )ال( أيٍب من أكل ٢بم ا٣بيل ٢بم ا٣بيلأيٍب من أكل  ذترة اطتالؼ

 
 مراجع اظتسألة

 ،(ّْٔ/ُالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )، ك (ُْٕالغرة ا٤بنيفة ُب ٙبقيق بعض مسائل اإلماـ أيب حنيفة )ص: ، ك (ّٖ/ ٓبدائع الصنائع )(، ك ٖٗٔ/ُبداية اجملتهد )
 (ِّْ/ُّ، كا٤بغِب )(ِِّٓ/ٓمسائل اإلماـ أٞبد كإسحاؽ بن راىويو )(، ك ْْٗ/ُ(، كا٤بهذب )ِٕٓ/ِ، كاألـ )(ٕٓإرشاد السالك )ص: ك 
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 حكم أكل ضتم اضتيواف اظتأمور بقتلو  (42) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
؛ الغراب كا٢بًدأةقاؿ النيب  ~٢بديث عائشة  ،ا٢بلًٌ كا٢بـر اتفقوا على أفَّ ىناؾ ٟبس فواسق يقتلن ُب  ،كالفأرة ،: )ٟبس فواسق ييقتلن ُب ا٢بلًٌ كا٢بـر

 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ُب حكم أكل ىذه الفواسق؛ الختبلفهم ُب فهم علة قتلها ،]متفق[كالعقرب، كالكلب العقور( 

 األقواؿ ونسبتها
 ا٤بنصوص عليهاٰبـر أكل الفواسق ا٣بمس 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 )ال( ٰبـر أكل الفواسق ا٣بمس

 مالك
 االختبلؼ ُب فهم علة األمر بقتل الفواسق ا٣بمس الواردة ُب ا٢بديث   سبب اطتالؼ

 األدلة

؛ الغراب~عائشة  *حديث  ،: )ٟبس من الفواسق يقتلن ُب ا٢بل كا٢بـر
األمر بقتل ىذه الفواسق مع كجود النهي عن قتل البهائم ا٤بباحة  ،(كا٢بدأة....

 األكل، يفهم منو أفَّ العلة ُب ذلك كوهنا ٧برمة األكل.
  ألفَّ النيب أابح قتل الفواسق ُب ا٢بـر، .  كال ٯبوز قتل صيد مأكوؿ ُب ا٢بـر

...(~عائشة  *حديث  ،: )ٟبس من الفواسق يقتلن ُب ا٢بل كا٢بـر
ال ٤بعُب  ،)التعدم على الناس( ،األمر بقتل الفواسق ٤بعُب التعدم
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ   :التحرًن، فبل ٙبـر لعمـو قولو تعاذل

ہ ہ ھ ھ  ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [.ُْٓاألنعاـ:]ژ ھھ 
ا من ا٣ببائث ا٤بأمور بقتلها ،القوؿ األكؿ: )ٰبـر أكل الفواسق ا٣بمس ا٤بنصوص عليها( الراجح  كعمـو اآلية ٨بصص أبحاديث كثّبة ،ألهنَّ

 ذترة اطتالؼ
كعند أيب حنيفة يكره  ،ٰبـر أكل الكلب كالغراب كا٢بدأة عند الشافعي كأٞبد

 أكل الغراب كٰبـر الباقي كأيٍب من أكلها
يكره أكل الكلب كٯبوز أكل الغراب كا٢بدأة ك٫بوىا كال أيٍب من 

 أكلها
 

 مراجع اظتسألة
شرح ٨بتصر خليل للخرشي ك  ،(َُٖ/ِ)لدردير لالشرح الكبّب مع  حاشية الدسوقي، ك (ََّ/٦ُبمع األهنر )، ك (ّْٕ/ ِاحمليط الربىاين )ك  (،ٕٖٗ/ُبداية اجملتهد )

، كا٤بغِب (٨ِٕٕبتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبّب )ص: ، ك (َُّ/ّالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )(، ك ُّٖ/ٗ، كٙبفة احملتاج )(َُٔ/ٕالوسيط ُب ا٤بذىب )، ك (ُٖ/ّ)
 (ُّْ/ ّا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )(، ك َٕٖ/ُ)
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 حكم أكل ما تستخبثو النفوس  (43) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كأٝبعوا على  ،الطعاـ على جواز أكل الدكد الذم ٱبرج ُب -ُب ا١بملة-أٝبعوا على حل أكل ا١براد ) على خبلؼ بينهم ىل ٯبب ذكاتو(، كاتفقوا 

كا٢برابء كا٢بيات كالضفادع، )على  ،كا٣بنافس ،كا١بيعبلف ،كاختلفوا ُب حكم أكل ما تستخبثو النفوس من ا٢بشرات؛ كا١براذين ،ٙبرًن أكل األكزاغ
 كحاصل ا٣ببلؼ فيها على قولْب ،تفصيل عندىم ُب بعض أنواع ا٤بستخبثات(

 األقواؿ ونسبتها
 ثو النفوسٰبـر أكل ما تستخب

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد
 أكل ما تستخبثو النفوسٯبوز 

 مالك )قياس ا٤بذىب(
 [ُٕٓاألعراؼ:]ژ  ڈ ڈ ژژ   اختبلفهم ُب مفهـو ما ينطلق عليو اسم ا٣ببائث ُب قولو تعاذل: سبب اطتالؼ

 األدلة

 ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  *قولو تعاذل:

كىذه األصناؼ  ،ا٣ببائث ىي ما تستخبثو النفوس عند العرب
.  منها، فتحـر

 ،قياس ا٢بشرات على الوزغ اجملمع على ٙبرٲبو كا٤بأمور بقتلو 
 بقتل األكزاغ. من أمره ]ـ[  ~كما ُب حديث أـ شرؾ 

 حديث: )ٟبس من الفواسق،  ... يقتلن ُب ا٢بل كا٢بـر
 فجواز قتلها يدؿ على ٙبرٲبها. ،]خ[( كالعقرب كالفأرة

 ،فبل ٰبـر إال ما كرد فيو نص ،ژ ڈ ڈ ژژ  :*قولو تعاذل
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ : كاألصل ُب جواز أكلو عمـو قولو تعاذل

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ۀ ہ ہ ڻ ڻ ۀ

 .ٰبـر ما تستخبثو النفوسفبل ، [034]ا�نعام:ژ ے
  حديث ملقاـ بن التلب عن أبيو  قاؿ: )صحبت النيب،  فلم أ٠بع ٢بشرة

 فعدـ ٠باع الصحايب  ،]د/ ىق/ قاؿ البيهقي: إسناد غّب قوم[( ااألرض ٙبرٲبن 
 .يدؿ على جواز أكلها ٢برمة ا٢بشرات مع طوؿ مقامو مع النيب 

 الراجح
)ال(  -مثبلن -فإفَّ ما تستخبثو النفوس ٱبتلف من مكاف إذل مكاف، فدكؿ ا٣بليج  ،القوؿ األكؿ: )ٰبـر أكل ما تستخبثو النفوس(، كىذا ُب ا١بملة

 لذا ا٤بنع قائم كخاضع لعرؼ كل بلد على حدا ،بينما دكؿ أخرل ىو من طعامها اليومي ،أيكلوف ا٢بشرات ٝبلة كتفصيبلن 
 يباح أكل ا٢بشرات كا٢بية بشرط تذكيتها كال أيٍب من أكلها ٰبـر أكل ا٢بشرات كالعقارب كا٣ببائث كأيٍب من أكلها ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، َُٕٓ/ْ(، كالتبصرة للخمي )ُّٕ/ْ(، كالنوادر كالزايدات )َّٓ/ٔ(، كرد احملتار مع حاشية ابن عابدين )ّٔ/ٓ(، كبدائع الصنائع )َٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ِٕٓ - ُِٓسبلمية )ص(، كأحكاـ األطعمة ُب الشريعة اإلَّْ/ٕ(، كحاشية الركض ا٤بربع )ُّٕ/ُّ(، كا٤بغِب )ِِٗ/ٖ(، ككفاية النبيو )َٕٓ/ْكالبياف )
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 حكم أكل اضتيواف اظتنهي عن قتلو  (44) اظتسألة
حترير ػتل 

 اطتالؼ
 ،كالضفدع ،كالصُّرد كا٣بطاؼ )كبلٮبا نوع من الطيور( ،كا٥بدىد ،كالنحلة ،كقد كرد النهي عن قتل بعض ا٢بيواانت؛ كالنملة ،فهل ٰبـر أكلو؟ ،إذا هنى عن قتل حيواف

ى عن قتل حيواف   خبلؼ على قولْب ،فهل ٯبوز أكلو؟ -ما-فإذا هني
األقواؿ 
 ونسبتها

 )ال( تؤكل ا٢بيواانت ا٤بنهي عن قتلها
 أبو حنيفة/ الشافعي )حكاه عنو الغزارل(/ أٞبد

 تؤكل ا٢بيواانت ا٤بنهي عن قتلها
 مالك

  ىل النهي يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو )دل يذكره ابن رشد( سبب اطتالؼ

 األدلة

   ابن عباس حديثƒ أفَّ النيب( : هنى عن قتل أربع من الدكاب؛ النملة كالنحلة كا٥بدىد كالصُّرد ) /عب/ حم/ د/ جو[
 طح/ ىق/ حب[.

  حديث أيب ا٢بويرث  عن النيب  )كأبو ا٢بويرث اتبعي[. ،]ىق/ قاؿ البيهقي سنده منتقد)أنو هنى عن قتل ا٣بطاطيف 
  حديث عبدهللا بن العاص فإنَّو ٤با خرب بيت ا٤بقدس  ،كال تقتلوا ا٣بفاش ،فإفَّ نقيقها تسبيح ،قاؿ: )ال تقتلوا الضفادع

 ]ىق/ كىو موقوؼ[.قاؿ: ايرب سلطِب على البحر حٌب أغرقهم( 
  حديث عبدالرٞبن بن عثماف أفَّ طبيبن( :ُب دكاء عند النيب اذكر ضفدعن  ا ،  فنهى رسوؿ هللا  )ف/ حم/ د/ عن قتلو[

 ىق/ جو/ كم/ قاؿ ا٢باكم: صحيح اإلسناد ككافقو الذىيب[.
 .ألفَّ النهي يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو 

  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ  :عمـو قولو تعاذل

ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 [،ُْٓ]األنعاـ: ژھ ے ے
 دؿ على جواز أكل ا٤بنهي عن قتلو بعمومو.

 عما ُب عمـو اآلية اكفيها ٚبصيص أك معُب زائدن  ،كىناؾ بعض األحاديث اثبتة ُب النهي عن قتل بعض ا٢بيواف ،القوؿ األكؿ: )ال تؤكل ا٢بيواانت ا٤بنهي عن قتلها( الراجح
 

األكذل عدـ أكل ا٢بيواانت ا٤بنهي عن قتلها  لصحة ا٢بديث فيها( كمن أكلها فقد أٍب ابينهم ُب أ٠بائها تبعن ٰبـر أكل ا٢بيواانت ا٤بنهي عن قتلها )على خبلؼ  ذترة اطتالؼ
 كال إٍب على من أكلها

 مراجع اظتسألة
(، كاجملموع َُّ/ْ(، كالذخّبة )ُُِْ/ُاجملتهد )(، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية ِْٓ/ُكا٤بدكنة ) (،ّٓ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ِْٖ/ُُ(، كا٤ببسوط للسرخسي )َٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (َْٖ/ّ(، كشرح منتهى اإلرادات )ّْٓ/ُّ(، كا٤بغِب )ُْٕ/ٔ(، كمغِب احملتاج )ُٗ/ٗ)
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 حكم أكل خنزير اظتاء وكلب البحر وحنوىا  (45) اظتسألة
 كا٣ببلؼ على قولْب ،السم ٧برَـّ ُب الرب؛ مثل: خنزير ا٤باء ككلب ا٤باء ا، كاختلفوا ُب حكم أكل ما كاف ا٠بو موافقن -خاصة-اتفقوا على إابحة السمك  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز أكل خنزير ا٤باء ككلب البحر ك٫بوىا

 ا١بمهور
 ا٤باء ككلب البحر ك٫بوىا)ال( ٯبوز أكل خنزير 

 أبو حنيفة/ الشافعي )كجو(/ الليث بن سعد
؟اسم خنزير البحر ك٫بوه لغومىل  سبب اطتالؼ   ؟/ كىل لبلسم ا٤بشَبؾ عمـو أـ ليس لو عمـو

 األدلة

 *ألف اسم ا٣بنزير اسم شرعي ال ينطبق إال على خنزير الرب ككذا الكلب.
 [ٔٗا٤بائدة:] ژٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻژ  :قولو تعاذل، 

 كىذا يشمل خنزير ا٤باء ككلب البحر ك٫بوىا.
  حديث أيب ىريرة  قاؿ ت/ ف/ جو/ ( عن البحر: )ىو الطَّهور ماؤه ا٢بلُّ ميتو[

 كىذا شامل ٣بنزير البحر ككلبو ك٫بوىا. كاحد[،د/ كصححو غّب 
 فحلَّ أكلها كالسمك. ،ألفَّ ىذه ا٢بيواانت )ال( تعيش إال ُب البحر 

كلبلسم ا٤بشَبؾ بْب حيواف  ،أ٠باء لغوية *ألفَّ اسم خنزير البحر ك٫بوه
فيقاس ما ُب  ،فتحـر ُب البحر كما ٙبـر ُب الرب ،االرب كالبحر عمومن 

 ألفَّ االسم يتناكلو. ،البحر ُب ا٢بكم على ما ُب الرب
 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ  :عمـو قولو تعاذل 

من غّب تفريق بْب الربم  افقد حرَـّ هللا تعاذل ا٣بنزير عمومن  ،[ْ]ا٤بائدة:
 .كالبحرم

 ك٦برد تشابو االسم )ال( ٰبكم ٕبرمتها ،ا٤باء ككلب البحر(، كغّبىا ٩با لو أ٠بائها مشاهبة ُب الربالقوؿ األكؿ: )ٯبوز أكل خنزير  الراجح
 

 ذترة اطتالؼ
على  ،كال يكره ذلك عند غّبه ،ككره مالك خنزير ا٤باء ،أكل خنزير البحر ككلبو حبلؿ

 خبلؼ بينهم فيما ٯبب تذكيتو كفيما ال ٯبب ٩با يعيش ُب الرب كالبحر )الربمائي(
عند أيب حنيفة ال يؤكل من البحر إال السمك خاصة كعند غّبه ٰبل 

 أكل ما يعيش ُب البحر إال ما لو اسم مشابو ٧بـر ُب الرب
 

 مراجع اظتسألة
(، كالتوضيح ُب شرح ٨بتصر ابن ُّٔ/ّ(، كالذخّبة )ّٕٓ/ُ(، كا٤بدكنة الكربل )َْٔ/ُُ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ّٔٔٔ/ُِ)(، كالتجريد للقدكرم َٕٖ/ُبداية اجملتهد )

حر ُب ( كأحكاـ البّْٔ/ُّ(، كا٤بغِب )َِ/ ّكا٤بسائل الفقهية من كتاب الركايتْب كالوجهْب ) (،ِٕٓ(، ككفاية األخيار )ص َٔ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )َِّ/ ّا٢باجب )
 (َٔٔالفقو اإلسبلمي )ص
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 حكم شرب القليل من األنبذة  (46) اظتسألة

كالنبيذ: ىو نقيع التمر أك  ،ٕبيث )ال( يؤدم بو إذل السُّكر ،كاختلفوا ُب حكم شرب القليل من النبيذ ،كأٝبعوا على أفَّ شرب كثّب النبيذ إذل حدًٌ السكر أنَّو حراـ ،اتفقوا على ٙبرًن ا٣بمر قليلو ككثّبه حترير ػتل اطتالؼ
 ى قولْبإذا طيبخت حٌب غلت. كا٣ببلؼ ُب شرب القليل من األنبذة عل ،الزبيب أك ا٢بنطة أك الذرة أك الشعّب أك غّبىا

 )ال( ٯبوز شرب النبيذ قليلو ككثّبه األقواؿ ونسبتها
 ٝبهور فقهاء ا٢بجاز/ ٝبهور احملدثْب

 ٯبوز شرب قليل النبيذ ا٤بسكر ٕبيث )ال( يؤدًٌم بو إذل االسكار
 أبو حنيفة/ النخعي/ الثورم/ ابن أيب ليلى/ شريك/ ابن شربمة/ سائر علماء الكوفة/ أكثر علماء البصرة

  ظاىر تعارض اآلاثر كاألقيسة ُب ىذه ا٤بسألة اطتالؼسبب 

 األدلة

عن البًٍتع كىو نبيذ  قالت: )سيئل رسوؿ هللا  ~*حديث عائشة 
كىذا عاـ يشمل  ،]خ[فقاؿ: كل شراب السكر فهو حراـ(  ،العسل

 القليل كالكثّب.
( ككل ٟبر حراـ ،: )كل مسكر ٟبرقاؿ  ƒابن عمر  *حديث

 كىذا عاـ ُب القليل كالكثّب. ،]ـ[
]ت/ د/ ف/ ( فقليلو حراـ ،: )ما أسكر كثّبهقاؿ  *حديث جابر 

 ،كصححو ابن حباف/ كقاؿ الَبمذم: حسن غريب[حم/ جو/ من/ طح/ ىق/ 
 كىذا ا٢بديث نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ.

قاؿ: ا٣بمر من ىاتْب  : )أفَّ رسوؿ هللا *حديث أيب ىريرة 
 ]ـ[.( النخلة كالعنبة ،الشجرتْب

كإف من  ،امن العنب ٟبرن : )إفَّ قاؿ   *حديث النعماف بن بشّب
كأان أهناكم عن كل  ،اكمن ا٢بنطة ٟبرن  ،اكمن الزبيب ٟبرن  ،االعسل ٟبرن 

 ]حم/ د/ ت/ جو/ ىق/ قط/ كم[.( مسكر
ا ٠بيت ٟبرن * من جهة   ااالشتقاؽ، فإنَّو معلـو عند أىل اللغة أفَّ ا٣بمر إ٭بَّ

 ٤بخامرهتا العقل، فوجب أٍف يطلق اسم ا٣بمر على كل ما خامر العقل.

لو كانت ٜبرات النخيل  ،[ٕٔالنحل: ] ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ  *قولو تعاذل:
 فدؿ أفَّ احملـر السكر فيها ال العْب. ،احسنن  اكاألعناب ٧برَّمة العْب ٤با ٠باه تعاذل رزقن 

ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٿژ  :*قولو تعاذل

كىذه العلة توجد ُب  ،نص أفَّ علة ٙبرًن ا٣بمر إ٭با ىو الصد على ذكر هللا تعاذل كإيقاع العداكة كالبغضاء ،[ُٗا٤بائدة:]
إال ما انعقد عليو اإلٝباع من ٙبرًن قليل  ،فوجب أٍف يكوف ذلك القدر ىو ا٢براـ ،القدر ا٤بسكر ال فيما دكف ذلك

 ا٣بمر ككثّبىا.
 ƒابن عباس  ( ]ف/ بز/ ىق/ كىو موقوؼ عنكالسكر لغّبىا ،ينهاقاؿ: )حرمت ا٣بمر لع ƒابن عباس  *أثر

 كىم من رفعو[ كىذا نص ُب ٧بل ا٣ببلؼ.
كال  ،فاشربوا فيما بدا لكم ،: )إيٌنً كنت هنيتكم عن الشراب ُب األكعيةقاؿ رسوؿ هللا  *حديث أيب بردة بن نيار 

 ]طح/ طيا/ ف/ قط/ ىق/ قاؿ النسائي: حديث منكر[.( تسكركا
ككل مسكر  ،اأال إفَّ كعاءن ال ٰبٌرًـ شيئن  ،-أم االنتباذ-: )إيٌنً هنيتكم عن نبيذ األكعية قاؿ  *حديث ابن مسعود 

 فدؿ أفَّ العربة ابلسكر كليس ُب الوعاء كال االنتباذ. ،]جو/ طح/ حب[( حراـ
فقلنا اي رسوؿ هللا: إفَّ هبا شرابْب يصنعاف من  ،إذل اليمن اأان كمعاذن  قاؿ: )يعثِب رسوؿ هللا  *حديث أيب موسى 

 ]متفق[.: اشراب كال تسكرا( فما نشرب؟ فقاؿ النيب  ،كاآلخر يقاؿ لو البًٍتع ،؛ أحدٮبا يقاؿ لو الػًمٍزري الرب كالشعّب

كاألثر إذا كاف  ،كحجة العراقيْب )القوؿ الثاين( من طريق القياس أظهر ،: حجة ا٢بجازيْب )القوؿ األكؿ( من طريق السمع أقول-رٞبو هللا-)ال ٯبوز النبيذ قليلو ككثّبه(، قاؿ ابن رشد القوؿ األكؿ:  الراجح
 اللذريعة كتغليظن  اه سدن كال يبعد أٍف ٰبٌرًـ الشارع قليل ا٤بسكر ككثّب  ،فالواجب أٍف يغلَّب على القياس ااثبتن  انصن 

احملـر ُب األنبذة ا٤بسكرة عينها كأيٍب من شرب القليل منها كلو دل  ذترة اطتالؼ
 فيشرب قليل النبيذ ما دل يؤدًٌم إذل سكر صاحبو ،احملـر ُب األنبذة ا٤بسكرة ىو السكر نفسو )ال( عينها ككل ما كجد فيو علة ا٣بمر يلحق اب٣بمر ،يسكر

(، كالتنبيو ِّٕ/ ٖ(، ك٨بتصر ا٤بزين مع األـ )ِْْ/ ُ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ْٗٗ/ ْ(، كالتهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة )َُُ/ْ(، كاالختيار )ّٓٔ/ُِ(، كالبناية )ُٕٖ/ُبداية اجملتهد ) مراجع اظتسألة
 (ِّٓ/ٔكا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية ) (،ُّٓ/ُِ(، كا٤بغِب )ّْٔ)ص:  (، كمسائل اإلماـ أٞبد ركاية أيب داكد السجستاينّٕٔ/ ُّ(، كا٢باكم الكبّب )ِْٕ)ص: 
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 حكم االنتباذ ُب غَت األسقية  (47) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ

 ،٢بديث: )كنت هنيتكم عن الظركؼ ،مادل ٙبدث فيو الشدة ا٤بطربة ا٣بمرية ،خ. كقد اتفقوا على أفَّ االنتباذ حبلؿبطاء، لينقع فَبة دكف أٍف يُب كعاء ما غّبٮب كأالنتباذ ىو: طرح الزبيب أك التمر ا
ل شيئن  اكإفَّ ظرفن  رمو اال ٰبي قاء فيشربو اليـو كالكألنَّو  ،]ـ[ككل مسكر حراـ(  ،كال ٰبي كأٝبعوا على  ،]ـ[مساء الثالثة، ٍب أيمر بو فيسقى أك يهراؽ( إذل  ،غد كبعد الغد: )كاف يينبذ لو الزبيب كالسًٌ

كا٢بىٍنتم )ا١برار الٍب تصنع من  ،فَّت )آنية تيطلى ابلقار(كا٤بز  ،كاختلفوا ىل يكره االنتباذ ُب بقية األكعية؛ كالدُّابء )القرع يوضع النبيذ بداخلو( ،جواز االنتباذ ُب األسقية )الظركؼ ا٤بتخذة من ا١بلد(
 أقواؿكا٣ببلؼ على ثبلثة  ،كالنَّقّب )أصل النخلة يينقر كيوضع الرطب فيو( ،الطْب(

 األقواؿ ونسبتها
 تيكره االنتباذ ُب الدُّابء كا٤بزفَّ 
 مالك )ركاية ابن القاسم(

 يكره االنتباذ ُب الدُّابء كا٤بزفت كا٢بنتم كالنقّب
 الثورمأٞبد )ركاية(/ 

 ٯبوز االنتباذ ُب ٝبيع الظركؼ كاألكاين
 أبوحنيفة/ الشافعي/ أٞبد )ا٤بذىب(

  ظاىر اختبلؼ اآلاثر ُب ىذه ا٤بسألة سبب اطتالؼ

 األدلة

قاؿ: )خطب الرسوؿ  ƒابن عمر *حديث 
 لت ماذا قاؿ؟ فسأ ،الناس ُب بعض مغازيو

 ،]ـ[( هنى أٍف ينبذ ُب الدُّابء كا٤بزٌفتفقيل: 
ا٢بديث نص على النهي عن االنتباذ ُب ىذه 

كالنهي الوارد ُب األحاديث هني عن  ،األكاين
كبقي النهي  ،فنسخ النهي ا٤بطلق ،ااالنتباذ مطلقن 

 ُب ىاتْب اآلنيتْب.

ُب كفد عبد القيس قاؿ ٥بم  ƒابن عباس *حديث 
 خ/( فتالدُّابء كا٢بنتم كالنقّب كا٤بز : )أهناكم عن[ 
ا٢بديث نص على النهي عن ىذه األكاين  ،ـ[

ابن على ما ُب حديث  اكىو متضمن مزيدن  ،األربعة
كالنهي الوارد ُب األحاديث  ،، فيؤخذ بوƒعمر 

فنسخ كبقي النهي عن ىذه  ،هني عن مطلق االنتباذ
 األكاين األربع.

قاؿ: إين كنت  هللا عن أبيو: )أفَّ رسوؿ هللا  الرٞبن بن جابر بن عبد *حديث عبد
 ]طح/ ىق[.( اكال أيحل مسكرن  ،فانتبذكا ،هنيتكم أٍف تنبذكا ُب الدُّابء كا٢بنتم كا٤بزفت

 ،قاؿ: )هنيتكم عن ٢بـو األضاحي بعد ثبلث  أفَّ النيب *حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
]طأ/ طح/ كم/  (فانتبذكا ككل مسكر حراـ ،كهنيتكم عن االنتباذ ،فكلوا كتصدقوا كادَّخركا

فجوَّز  ىق/ قاؿ ابن عبد الرب: ا٢بديث صحيح ٧بفوظ/ كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط مسلم[،
 ،فهو هني عن االنتباذ هبذه األكاين ،منسوخ هبذه األحاديث ، كالنهياالنتباذ ُب كل شيء

 كال ييعلم هني متقدـ غّبىا.

 الراجح
 ،عن النبيذ ُب األكعية قاؿ: )٤با هنى رسوؿ هللا  ƒ عمر ابنكما كرد الَبخيص للحنتم غّب ا٤بزفت كما ُب حديث   ،ال حكم لو ،كالنهي عنها منسوخ ،القوؿ الثالث: )ٯبوز االنتباذ ُب ٝبيع األكاين(

 ٍب أمرىم ابلشرب فيها ٤با دل توجد فيها حقيقة اإلسكار ،فارخص ٥بم ُب ا١برًٌ غّب ا٤بزفت( ]متفق[، كألفَّ النهي عن االنتباذ ُب األكعية ا٤بذكورة العلة إسراعو إذل السكر احملـر ،قالوا: ليس كل الناس ٯبد

كا٤بزفت كا٢بنتم األكذل اجتناب االنتباذ ُب الدابء  األكذل اجتناب االنتباذ ُب الدابء كا٤بزفت ذترة اطتالؼ
 كالنقّب

ٗبا فيها الدابء كا٤بزفت كا٢بنتم  ،)ال( حرج ُب االنتباذ ُب ٝبيع الظركؼ كاألكاين
 كالنقّب كغّبىا

 مراجع اظتسألة
كمسائل اإلماـ  (،ٔٔٓ/ِ(، كاجملموع )ُِٕ/ُّا٤بذىب )(، كٕبر ُُٕ(، كالقوانْب الفقهية )ص ِْٓ/ْ(، كا٤بدكنة الكربل )َِٔ(، كنز الدقائق )ص َُُ/ْ(، كاالختيار )ٕٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٖ/ٖ(، كنيل األكطار )ُّٔ/ِ(، كاحملرر )ُْٓ/ُِ(، كا٤بغِب )َْٗٔ/ ٖأٞبد كإسحاؽ بن راىويو )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 انتباذ اطتليطُت  (48) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
ك٫بوىا. كقد اتفقوا على أفَّ  ،اكالرطب ٝبيعن  -الرطب قبل االستواء-أك ينفع البيسر  ،كمن ينقع الزبيب مع التمر ا٥بندم  ،ا٣بليطاف: أٍف ينقع ُب ا٤باء شيئاف مع بعضهما

كقد اختلفوا  ،اأنَّو أصبح مسكرن  انتباذ صنف كاحد حبلؿ، كسبب ا٤بنع من ا٣بليطْب؛ ألفَّ اب٣بلط بينهما ييسرع ٥بما ٙبو٥بما إذل مسكر، كقد يشرب منو صاحبو كىو ال يعلم
 ك٣ببلؼ على أربعة أقواؿ ،ُب حكم انتباذ خليطْب فأكثر

 األقواؿ ونسبتها
 ٰبـر ا٣بليطْب ُب األشياء الٍب تقبل االنتباذ

 ا١بمهور

يكره ا٣بليطْب ُب األشياء 
 الٍب تقبل االنتباذ
 أٞبد )ا٤بذىب(

 يباح ا٣بليطْب
 الداكدم

كإٍف  ا مطلقن ٰبـر ا٣بليطْب
 االنتباذ دل يكوان ٩با يقبل

 قـو )دل يينسب ألحد(
  كإٍف قلنا للحظر فهل يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو أك ال يدؿ؟ ،للكراىة أك للحظر؟ترددىم ىل النهي الوارد ُب ا٣بليطْب ىو  سبب اطتالؼ

 األدلة

هنى  : )أفَّ النيب *حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
لط بينهما عن التمر كالزبيب كعن التمر  ،أٍف ٱبي

 ]ـ[.( كالبيسر أٍف ٱبلط بينهما
: )ال تنبذكا الزَّىو قاؿ  *حديث أيب قتادة 

كانتبذكا   ،اكال التمر كالزبيب ٝبيعن  ،اكالزبيب ٝبيعن 
ٰبمل  ،ـ[ ]خ/( كل كاحد منهما على حدة

ا٢بديثْب على التحرًن ُب األصناؼ الٍب تقبل 
.  االنتباذ للنص عليها لعلة اسراعها إذل السكر احملـر

*حديث أيب سعيد 
: )أفَّ النيب ا٣بدرم 
  هنى عن التمر

(، كحديث أيب كالزبيب
: )ال تنبذكا(، قتادة 

مل النهي ُب ا٢بديثْب  ٰبي
 على الكراىة. 

قاؿ:  : )أفَّ النيب *عمـو حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
فكلوا كتصدقوا  ،هنيتكم عن ٢بـو األضاحي بعد ثبلث

( حراـكهنيتكم عن االنتباذ، فانتبذكا، ككل مسكر  ،كادخركا
فهذا عاـ  ،]طأ/ طح/ ىق/ كصححو ابن عبد الرب كا٢باكم[

 يدخل فيو ا٣بليطْب.
  ٙبمل أحاديث النهي عن ا٣بليطْب على أفَّ ا٤بنهي عنو

 ابلنبيذ. خلط النبيذ
  فبل ٰبرما ٦بتمعْب. األفَّ كل كاحد منهما ٯبوز شربو منفردن 

*حديث أيب سعيد 
كحديث  ،ا٣بدرم 

٥بما  ٞببلن  ،أيب قتادة 
كييقاس  ،على التحرًن

على ا٤بنصوص عليو ُب 
لط  ا٢بديثْب سائر ما ٱبي

 كلو دل يقبل االنتباذ.

 كىذا ا٣بوؼ تسارع اإلسكار إليها ،كالبسر كالزبيب ك٫بوىا ،كالزىو ،الٍب تقبل االنتباذ(؛ كالتمر كالرطبالقوؿ الثاين: )يكره ا٣بليطْب ُب األشياء  الراجح

 ذترة اطتالؼ

ٰبـر خلط التمر كالزبيب أك الزىو كالرطب، ٩با قد 
ا أٍب مرتْب ايصبح ٟبرن  كال  ،كأيٍب شاربو كإٍف اشتدَّ

ٰبـر خلط ما ال يقبل االنتباذ كال يتحوؿ ذل 
 كسائر ا٣بضركات كالفواكو  مسكر،

األكذل عدـ خلط الزبيب 
 كالزىو ك٫بو ذلك

)ال( حرج ُب خلط التمر كالزىو ك٫بو ذلك، كال حرج ُب 
 شرهبا

ٰبـر خلط التمر كالزبيب 
٩با يقبل التحوؿ ٤بسكر، 
كٰبـر خلط الفواكو مع 

 بعضها ك٫بوه

 مراجع اظتسألة
(، كالبياف ُّٗ/ٔ(، كاألـ )ُُُ/ُ(، كالتلقْب )ِٖٖ/ُْ(، كالنوادر كالزايدات )ّٔٗ/ْ(، كا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ُُِ/ ٓ(، كبدائع الصنائع )ٖٕٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِِْ/ّ، كالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد )(ِِْ/ٕ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ُٓٓ/ُِ(، كا٤بغِب )ِِٗ/ُّ)
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 حكم اطتمر إذا حتولت إىل خل     (49) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كىل ٯبوز  ،فما حكم فعلو ،كما لو ألقى فيها شيء يفسدىا كا٤بلح  ،كاختلفوا إذا قصد ٚبليلها إنساف ،أٝبعوا على أفَّ ا٣بمر إذا ٙبللت من ذاهتا جاز شرهبا كأكلها

 كا٣ببلؼ على ثبلثة أقواؿ ،شرهبا أك أكلها؟

 األقواؿ ونسبتها
 ٰبـر ٚبليل ا٣بمر بفعل إنساف

 مالك )األصح(/ الشافعي/ أٞبد
 يكره ٚبليل ا٣بمر بفعل إنساف

 مالك )قوؿ(
 يباح ٚبليل ا٣بمر بفعل إنساف

 أبو حنيفة
  ظاىر معارضة القياس لؤلثر سبب اطتالؼ

 األدلة

عن أيتاـ  : )أفَّ أاب طلحة سأؿ النيب *حديث أنس 
قاؿ: ال(  ،قاؿ: أفبل أجعلها خبلِّ  ،: أىرقهافقاؿ  ،اكرثوا ٟبرن 

سيئل عن  بلفظ: أفَّ النيب  ا]د/ حم/ كىو عند مسلم ٨بتصرن 
ىذا ا٢بديث نص ُب ٧بل  ،فقاؿ: ال[ ،ا٣بمر تتخذ خبلن 

كلو جاز االستفادة من  ،لغّب علة افالنهي فيو مطلقن  ،ا٣ببلؼ
على ماؿ  اُب ذلك حفاظن  ألذف  ،ا٣بمر بتحويلها إذل ا٣بل

 ٤با حيرًٌمت ا٣بمر. كقد كاف ىذا السؤاؿ للنيب  ،اليتيم

: )أفَّ أاب *حديث أنس 
عن أيتاـ  طلحة سأؿ النيب 

...(، ييفهم من  اكرثوا ٟبرن 
النهي أنَّو من ابب سد 

 فيحمل على الكراىة. ،الذريعة

*القياس/ إنَّو قد عيلم من ضركرة الشرع أفَّ األحكاـ ا٤بختلفة إ٭با ىي 
 ،ٝباع حبلؿكإفَّ ا٣بمر غّب ذات ا٣بل؛ كا٣بل ابإل ،للذكات ا٤بختلفة

 ،، كيفما انتقلكجب أٍف يكوف حبلالن  ،فإذا انتقلت ذات ا٣بمر إذل ا٣بل
حٌب  ،؛ النهي فيو )ال( يعود بفساد ا٤بنهي عنوكحديث أيب طلحة 

كمن صلَّى ُب أرض   ،لو حـر فعلو فا١بهة منفكة، فبل ٰبـر ا٣بل
 مغصوبة.

 .ألفَّ علة التحرًن ُب ا٣بمر تزكؿ بتخللها 

 الراجح
كحفظ ماؿ اليتيم كاجب، كتضييعو حراـ؛ كابلرغم من ذلك، دل أيذف  ،فإفَّ النهي فيو صريح ،لظاىر حديث أيب طلحة  ،القوؿ األكؿ: )ٰبـر ٚبليل ا٣بمر بفعل إنساف(
 كلوجب ضمانو ،بتحويل ٟبر األيتاـ إذل خل، كلو قلنا: ٯبوز ذلك، لكنا أفسدان ماؿ اليتيم 

 
 ذترة اطتالؼ

خلل ا٣بمر بفعلو؛ سواءن بوضع شيء فيها أك بنقلها أيٍب من 
كعند مالك تطهر بتخليلها مع االٍب،  ،من الشمس إذل الظل

كعند الشافعي كأٞبد تبقى على ٪باستها كىو كجو عند 
 الشافعية إذا ٚبللت بنفسها ال إبضافة شيء عليها

إذا خلل ا٣بمر إبضافة شيء 
عليو طهرت كاألكذل اجتناهبا 

 اللشبهة فيه

كيباح شرهبا كأكلها كاالنتفاع  ،تطهر ا٣بمر بتخليلها بفعل اإلنساف
 هبا كال إٍب على من فعل ذلك

 مراجع اظتسألة
(، ْٗ/ُ)(، كا٤بهذب ُٗٓ/ ِِ(، كا١بامع ٤بسائل ا٤بدكنة )َّٔ/ ِ(، كشرح التلقْب )ُُْ/ ٓصنائع )(، كبدائع الٖ/ّ(، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة )ٕٖٗ/ُبداية اجملتهد )

 (َِٓ( االضطرار إذل األطعمة كاألدكية احملرمة )صُٕٓ/ُِ(، كا٤بغِب )ُِٗ/ ُ(، كمسائل اإلماـ أٞبد ركاية ابنو أيب الفضل صاحل )ِٖ/َُكفتح العزيز )
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 التداوي ابلنجاسات واحملرمات  (24) اظتسألة
حترير ػتل 

 اطتالؼ
إذل  )ا١بمهور( خبلفا أليب حنيفةكقد ذىب  ،يتغذَّل بو كٱبشى على نفسو ا٥ببلؾ ا٤بن ال ٯبد شيئن  ،)ال( خبلؼ ُب جواز استعماؿ احملرمات ُب ضركرة التَّغذم

 كا٣ببلؼ على قولْب ،عند ا٢باجة لذلك كاختلفوا ُب حكم التداكم بغّبىا من احملرمات كالنجاسات ،عدـ جواز التداكم بشرب ا٣بمر

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز التداكم ابلنجاسات كاحملرمات

 (ادل ٯبد طاىرن إذا ) أبو حنيفة/ الشافعي
 )ال( ٯبوز التداكم ابلنجاسات كاحملرمات

 / أٞبدمالك
  )دل يذكره ابن رشد( تعارض ظاىر اآلاثر سبب اطتالؼ

 األدلة

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀژ  :*قولو تعاذل

كما جاز استعماؿ احملـر   ،[ُُٗاألنعاـ:] ژٿ ٿ
 للتغذم جاز استعمالو للتداكم.

لعبدالرٞبن  قاؿ: )رخَّص رسوؿ هللا  *حديث أنس 
( ٢بكة كانت هبما ،ابن عوؼ كالزبّب بن العواـ ُب لبس ا٢برير

 فدؿ على جواز التداكم ابحملـر حملل ا٢باجة. ،]متفق[

فقاؿ:  ،كىو يغلي فدخل النيب  ،فنبذت ٥با ُب كوز ،ابنة رلقالت: )اشتكت  ~*حديث أـ سلمة 
( : إفَّ هللا دل ٯبعل شفاءكم ٩با حيرًٌـ عليكمفقاؿ  ،فنبذت ٥با ىذا ،فقلت: إفَّ ابنٍب اشتكت ،ما ىذا؟

 .ادؿ على عدـ جواز التداكم ابحملرمات عمومن  ،[/كم/طىقش/ بز/حب/]ع/ 
  :قولو تعاذل ًمي ا٣ٍبًٍنزًير ـي كى٢بٍى يػٍتىةي كىالدَّ  ل كغّبه.كىذا عاـ يشمل األك[،ّ]ا٤بائدة:، حيرًٌمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
  حديث أيب الدرداء  قاؿكال تداككا  ،كجعل لكل داءو دكاءن فتداككا ،: )إفَّ هللا أنزؿ الداء كالدكاء

 ]د/ كُب سنده مقاؿ[.( ٕبراـ
  عن أيب ىريرة  هنى رسوؿ هللا( :قاؿ عن الدكاء ا٣ببيث) /ابن ماجو: يعِب السم[.زاد ]حم/ د/ ت 

فدؿَّ أٍف ا٢باجة داعية الستعماؿ  ،كىو مستقذر ـ[ ]خ/من أبواؿ اإلبل  يشربواالعرنيْب أٍف  كقد أمر  ،القوؿ األكؿ: )ٯبوز التداكم ابلنجاسات كاحملرمات(، حملل ا٢باجة الراجح
 مثل ىذه األنواع من األدكية

 ذترة اطتالؼ
ابلنجاسات احملرمات كاشَبط )ال( إٍب على من تداكل 

كأٍف أيمره بو  ،بعضهم أٍف )ال( ٯبد غّبىا من ا٤بباح
 الطبيب ا٤بسلم العدؿ

 أيٍب من تداكل ابلنجاسات كلو كانت ا٢باجة تدعو لذلك

 
 مراجع اظتسألة

(، كاإلشراؼ ُِّ/ ْ(، كا٤بدخل البن ا٢باج )َُِ/ُ) عابدين(، كالدر ا٤بختار كحاشية ابن ُِِ/ُ(، كالبحر الرائق )ُّٗ/ ُ(، كدرر ا٢بكاـ )َٖٖ/ُبداية اجملتهد )
ة كاألدكية احملرمة م(، كاالضطرار إذل األطعُّْ/ْ(، كاإلقناع )ِّْ/ٗ(، كا٤بغِب )ُْ/ٖ(، كهناية احملتاج )ِٔٗ/ُ(، كٙبفة احملتاج )ِّٗ/ ِعلى نكت مسائل ا٣ببلؼ )

 (َُٕكا٤بسائل الطبية ا٤بستجدة ُب ضوء الشريعة )ص ،(َْٓة ُب الشريعة اإلسبلمية )صمكأحكاـ األطع ،(ُْٕ)ص
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 ىل جيوز للمضطر األكل من اظتيتة حىت الشبع؟  (24) اظتسألة
 كا٣ببلؼ على قولْب ،كاختلفوا ىل ٯبوز لو األكل إذل حد الشبع ،ا٤بضطر للميتة إذا خاؼ على نفسو ا٥ببلؾذىب األئمة األربعة إذل جواز أكل  حترير ػتل اطتالؼ

 األقواؿ ونسبتها
 ٯبوز للمضطر أٍف أيكل من ا٤بيتة إذل حد الشبع

 مالك
 )ال( أيكل ا٤بضطر من ا٤بيتة إال ما ٲبسك الرَّمق

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أٞبد/ بعض ا٤بالكية
  [ُّٕالبقرة:] ژڻ ں ں ڻ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڱژ : ىل ا٤بباح من أكل ا٤بيتة عند االضطرار ٝبيعها أك ما يسد بو الرمق، ُب قولو تعاذل اطتالؼسبب 

 األدلة
الظاىر  ،ژ ڻ ں ں ڻ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڱژ  :*قولو تعاذل

 .ٝبيع ا٤بيتة كليس ُب فعلو بغي كال عدكافمن اآلية جواز األكل من 
الظاىر أنَّو ال  ،ژ ڻ ں ں ڻ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڱژ  *قولو تعاذل:

 كالضركرة تقدر بقدرىا. ،فهو مضطر ،أيكل إال ما يسد بو الرمق
 ألفَّ األصل حرمتو ،فبل يتمادل ُب ذلك ،كذلك ألفَّ فعلو خبلؼ األصل ،القوؿ الثاين: )ال أيكل ا٤بضطر من ا٤بيتة إال ما ٲبسك الرمق( الراجح

 ذترة اطتالؼ
كٯبوز لو التزكد من ا٤بيتة  ،)ال( أيٍب ا٤بضطر لو أكل حٌب الشبع

 للطريق حٌب ٯبد غّبىا
كال أيخذ معو للطريق  ،أيٍب ا٤بضطر ُب كل لقمة أكلها زايدة على سد الرمق

 كال يتزكد من ا٤بيتة

 مراجع اظتسألة
(، كمًب أيب شجاع ُُٔ(، كالقوانْب الفقهية )صّٔ/ِ(، كالنوادر كالزايدات )ٓٓ/ٓ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ّٕٗٔ/ُِ(، كالتجريد للقدكرم )ُٖٖ/ُ)بداية اجملتهد 
 (ُٔرمة )ص(، كاالضطرار إذل األطعمة كاألدكية احملُِٗ/ِ(، كاحملرر )ُْٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ِٓٓ/ٖ(، ككفاية النبيو )ِّٖ/ّ(، كركضة الطالبْب )ّْ)ص
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 ىل أيكل اظتضطر من اظتيتة إف كاف ُب سفر معصية؟  (22) اظتسألة

 حترير ػتل اطتالؼ
كمن   ،سفر معصية اكاختلفوا لو كاف مسافرن  ،اأك مسافرن  اسواءن كاف مقيمن  ،نفسو ا٥ببلؾذىب األئمة األربعة إذل جواز أٍف أيكل ا٤بضطر من ا٤بيتة إٍف خاؼ على 

 ؟، كا٣ببلؼ على قولْبافهل ٯبوز لو أكل ا٤بيتة اضطرارن  ،سافر لقطع الطريق أك لشرب ا٣بمر أك للزان ك٫بوه

 األقواؿ ونسبتها
كاف عاصين   بسفره ا)ال( ٰبل للمضطر أكل ا٤بيتة إف ٍ

 عي/ أٞبدمالك/ الشاف
 ُب سفره اٯبوز للمضطر أكل ا٤بيتة كلو كاف عاصين 

 أبو حنيفة
 )دل يذكره ابن رشد( ژں ڱ ڱ  ڱژ  :االختبلؼ ُب مفهـو قولو تعاذل سبب اطتالؼ

 األدلة

 ژڻ ں ں ڻ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڱژ  :*قولو تعاذل

 ، فبل يَبخص بذلك.كىذا ابغو ُب سفره كمعتدو  ،[ُّٕالبقرة:]
 كالرُّخص ال تيناط اب٤بعاصي ،ألفَّ األكل من ا٤بيتة ريخصة. 

 كىذا ينطبق عليو أنَّو مضطر. ، ژں ڱ ڱ  ڱ ڳ ڱژ  *قولو تعاذل:
 :ڃ چ ژ  كقولو تعاذل: ،[ُٓٗالبقرة:] ژہ ۀ ہ ہ ۀژ  قولو تعاذل

كىذا إذا )دل( أيكل فقد ألقى بنفسو إذل التهلكة كقتل نفسو،  [،ِٗالنساء:]ژ چ
 كىذا ٧برَـّ عليو.

 فهو آٍب  ،كمن صلَّى ُب أرض مغصوبة  ،فهو آٍب بسفره غّب آٍب أبكلو ،ألفَّ ا١بهة منفكة
 .للغصب كمأجور على صبلتو

كاف عاصين  الراجح ا رخصة تعْب على التخفيف ُب األسفار ا٤بباحة ٢باجة اإلنساف االقوؿ األكؿ: )ال ٰبل للمضطر أكل ا٤بيتة إف ٍ  لو اتب ٢بل لو أكلها ،بسفره(، ألهنَّ
 اإٍف كاف مضطرن )ال( أيٍب العاصي بسفره لو أكل من ا٤بيتة  لذلك اأيٍب العاصي بسفره لو أكل من ا٤بيتة كلو كاف مضطرن  ذترة اطتالؼ

 مراجع اظتسألة
(، كٕبر ِٕٕ/ِ(، كاألـ )َّْ/ُ(، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ )َِّ/ُ(، كالتفريع )ْْ(، كالغرة ا٤بنيفة )ص: َُٗ/ِ(، كالتجريد للقدكرم )ُٖٖ/ُبداية اجملتهد )

 (ُِْٕب الشريعة اإلسبلمية )(، كأحكاـ األطعمة ُّٗ/ٔ(، كمطالب أكرل النهى )ُِّ/ْ(، كاإلقناع )ُّْ/ِا٤بذىب )
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كاف الفراغ منو يـو األربعاء التاسع من ٝبادل األكذل الذم ىو عاـ أربعة كٜبانْب (: )َْٕ/ ُُب هناية كتاب ا٢بج ) -رٞبو هللا-قاؿ ابن رشد 
كا٢بمد هلل رب العا٤بْب. كاف هنع هللا يضر عـز حْب أتليف الكتاب  ،أك ٫بوىا ،اكىو جزء من كتاب اجملتهد الذم كضعتو منذ أزيد من عشرين عامن  ،كٟبسمائة

 (ٍب بدا لو بعد فأثبتو ،ثبت كتاب ا٢بجأال يي  أكالن 
 

  اخلامتح
 نسأؿ الكرًن حسن ا٣باٛبة،،،

 على أشرؼ األنبياء كا٤برسلْب، كبعد،،، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسلم
)الزكاة(، ك)الصياـ(، ك)ا٢بج(، ك)ا١بهاد ، كىو شامل لكتاب: ( مسألةِْٗكعدد مسائلو ) )الثاين(ا١بزء  فقد ًب بفضل هللا تعاذل االنتهاء من

على قولْب، ٍب على ثبلثة أقواؿ، ٍب على أربعة أقواؿ،  كمعظم ا٣ببلؼ فيو كاألٲباف كالنذكر كالضحااي كالذابئح كالصيد كالعقيقة كاألطعمة كاألشربة(،
ا٤بختلف فيها ( مسألة، كعدد ا٤بسائل َّْسائل ا٤بختلف فيها على قولْب )كقد كاف عدد ا٤ب .أك أكثر ٣ببلؼ ُب ا٤بسائل على ٟبسة أقواؿكيندر ا

( َُد ا٤بسائل ا٤بختلف فيها على ٟبسة أقواؿ )دمسألة، كع (٤ِّبختلف فيها على أربعة أقواؿ )، كعدد ا٤بسائل ا( مسائلَُٖعلى ثبلثة أقواؿ )
 كمسألة كاحدة ٨بتلف فيها على ستة أقواؿ، كمسألة كاحدة ٨بتلف فيها على سبعة أقواؿ.، مسائل

 يكوف من العلم الذم ينتفع بو. يتقبل ىذا العمل كٯبعلو ُب ميزاف ا٢بسنات، كأفٍ  نسأؿ الكرًن أفٍ 
 كعلى آلو كصحبو أٝبعْب،،،كصلى هللا على نبينا دمحم 
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  الفهػػػػارس

 :يػػػػاآلت ملوتش
 فهرس اظتراجع: أواًل 

 فهرس اظتوضوعات: ااثنيً 
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 ادلشاجع فهشط 
 ( ٙبقيق: فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد، دار ا٤بسلم، الطبعة األكذل ُّٗاإلٝباع، أليب بكر دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم، ا٤بتوَب سنة ،)ىػ.ُِْٓىػ 
 دراسة مقارنة(، للدكتور عبدهللا بن دمحم الطريقي، طباعة إبذف رائسة إدارة البحوث العلمية كاالفتاء كالدعوة كاإلرشاد ُب أحكاـ األطعمة ُب الشريعة اإلسبلمية( ،

 ىػ(. َُْْا٤بملكة، الطبعة األكذل، )
 ايع ، طباعة دار األندلس ا٣بضراء للنشر كالتوزيع ٔبدة، كدار ابن ا٢بـز ببّبكت، الطبعة األكذل أحكاـ البحر ُب الفقو اإلسبلمي، للدكتور عبدالرٞبن بن أٞبد بن ف

 ىػ(. ُُِْ)
 بن أٞبد ايوسف ، ٙبقيق: ىػ(ُٕٓمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: ، حملأحكاـ أىل الذمة أىل الذمة البن ا١بوزم أحكاـ

 ـ.ُٕٗٗ - ُُْٖالطبعة: األكذل، ، الدماـ -رمادل للنشر ، طبعة بن توفيق العاركرم شاكر -البكرم 
  :ىػ(، عليها تعليقات: الشيخ ٧بمود أبو دقيقة، ّٖٔاالختيار لتعليل ا٤بختار، أليب الفضل، عبد هللا بن ٧بمود بن مودكد ا٤بوصلي البلدحي، ٦بد الدين ا٢بنفٌي )ت

 ـ.ُّٕٗ -ىػ ُّٔٓالقاىرة، عاـ  -مطبعة ا٢بليب 
  ى. َُّْ-ُِْٗآراء ابن رشد ا٢بفيد الفقهية، للباحث أكيدركغو تدايف، رسالة ا٤باجستّب بقسم الفقو اب١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة، للعاـ ا١بامعي 
 ( ّْٔاالستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب النمرم القرطيب، ا٤بتوَب سنة)ٙبقيق: د. عبد ا٤بعطي قلعجي، دار قتيبة للطباعة، بّبكت، كدار ، ى

 ى.ُُّْالوعي، القاىرة، الطبعة األكذل: 
 دار الكتب العلمية، ، ٙبقيق: دمحم دمحم اتمر، ىػ(ِٰٔٗبٓب السنيكي )ا٤بتوَب:  زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم، زين الدين أيب، لسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالبأ

 ـ. ََُِالطبعة الثانية  ،بّبكت
 .أسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ُب مذىب األئمة مالك، أليب بكر بن حسن الكشناكم، ا٤بكتبة العصرية 
 ( ُُّْاالضطرار إذل األطعمة كاألدكية احملٌرمة، للدكتور عبدهللا بن دمحم الطريقي، مكتبة دار ا٤بعارؼ ابلرايض، الطبعة األكذل.)ىػ 
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 ق(.َُْٖ، للدكتور صاحل بن فوزاف الفوزاف، مكتبة دار ا٤بعارؼ ابلرايض، الطبعة األكذل )الصيد كالذابئح األطعمة كأحكاـ 
 ( ِِْاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ، للقاضي أيب دمحم عبد الوىاب ا٤بالكي، ا٤بتوَب سنة)ى.َُِْ، دار ابن القيم، لبناف، الطبعة األكذل: ى 
 وسى بن أٞبد بن موسى بن سادل بن عيسى بن سادل ا٢بجاكم ا٤بقدسي، ٍب الصا٢بي، شرؼ الدين، أبو النجا )ا٤بتوَب: ، ٤بن حنبلاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد ب

 .لبناف -الناشر: دار ا٤بعرفة بّبكت ، حملقق: عبد اللطيف دمحم موسى السبكي، اىػ(ٖٔٗ
  ،ى.ُُْٖالطبعة األكذل:  ،الدمياطي شطا دمحم السيد السيد ابن البكرم ابلسيد ا٤بشهور بكر أىب لعبلمةإعانة الطالبْب 
 ق(. ُُْٓطبعة الثالثة )إعبلء السنن، للمحدث ظفر أٞبد العثماف التهانوم، كٙبقيق تعليق دمحم تقي عثماف، طباعة إدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية بباكستاف، ال 
 دار ىػ(َِْ: ا٤بتوَببن شافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي ) عثمافبن  األـ، لئلماـ الشافعي، أليب عبد هللا، دمحم بن إدريس بن العباس ،

 ىػ. األـ، كطبعة دار ا٤بعرفة، لبناف. ََُْالفكر، الطبعة األكذل 
 ( ٖٖٓاإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ، لعبلء الدين أيب ا٢بسن علي ا٤برداكم، ا٤بتوَب سنة)الطبعة الثانية، العريب دار إحياء الَباث، ى.  
 :ىػ(، ٙبقيق : أبو ٞباد صغّب أٞبد بن دمحم حنيف، دار طيبة ُّٗاألكسط ُب السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ، أليب بكر دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم )ا٤بتوَب

 ىػ. َُْٓ -السعودية، الطبعة : األكذل  -الرايض  -
  ،ىػػ، ٙبقيق، انصر العلي الناصر ا٣بليفي، دار السبلـ، ْٓٔليوسف بن قزأكغلي بن عبد هللا، أيب ا٤بظفر، مشس الدين، ا٤بتوَب إيثار اإلنصاؼ ُب آاثر ا٣ببلؼ

 ىػ.َُْٖالقاىرة، الطبعة األكذل: 
 ( ُّٖاألكسط ُب السنن كاإلٝباع كا٣ببلؼ، أليب بكر دمحم بن إبراىيم ابن ا٤بنذر، ا٤بتوَب سنة)صغّب أٞبد، دار طيبة، الطبعة األكذل:  ، ٙبقيق: د. أبو ٞبادى

 ى.َُْٓ
  :ىػ(، كُب آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسْب بن علي َٕٗالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراىيم بن دمحم، ا٤بعركؼ اببن ٪بيم ا٤بصرم )ت

 .الطبعة الثانيةالبن عابدين، عن دار الكتاب اإلسبلمٌي،  ىػ(، كاب٢باشية: منحة ا٣بالق ُُّٖالطورٌم ا٢بنفٌي القادرٌم )ت بعد 
  ىػ(، ٙبقيق: طارؽ فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة:  َِٕٓبر ا٤بذىب )ُب فركع ا٤بذىب الشافعي(، للركايين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إ٠باعيل )ت

 ـ.ََِٗاألكذل، 
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  ى(.ُُْٓشد القرطيب، ٙبقيق: أبو الزىراء حاـز القاضي، مكتبة نزار مصطفى الباز، طبع سنة )بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد، لئلماـ ابن ر 
 ( ٕٖٓبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، لعبلء الدين أيب بكر الكاساين، ا٤بتوَب سنة)ٙبقيق: علي معوض، كعادؿ عبد ا٤بوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: ى ،

 ى..َُْٔ
  بّبكت،  -ىػ(، طبعة دار الكتب العلمية ٖٓٓح ا٥بداية، أليب دمحم ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسْب الغيتاىب ا٢بنفى بدر الدين العيُب )ا٤بتوَب: البناية شر

 .ـ َََِ -ىػ  َُِْلبناف، الطبعة: األكذل، 
 ( ٖٓٓالبياف شرح ا٤بهذب، أليب ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العمراين، ا٤بتوَب سنة)ى. ُُِْ، عناية: قاسم دمحم النورم، دار ا٤بنهاج، الطبعة األكذل: ى 
  :قاسم دمحم النورم، طبعة دار ا٤بنهاج  ىػ(، ٙبقيقٖٓٓالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي، أليب ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب بن سادل العمراين اليمِب الشافعي )ا٤بتوَب- 

 .ـ َََِ -ىػ ُُِْجدة، الطبعة: األكذل، 
 ( َِٓالبياف كالتحصيل، أليب الوليد ابن رشد القرطيب، ا٤بتوَب سنة)ى.َُْٖ، ٙبقيق: د. دمحم حجي، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة الثانية: ى 
 الناشر: دار الكتب ، ىػ(ٕٖٗقاسم بن يوسف العبدرم الغرانطي، أبو عبد هللا ا٤بواؽ ا٤بالكي )ا٤بتوَب: مد بن يوسف بن أيب ال، حملالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل

 .ـُْٗٗ-ىػُُْٔاألكذل، ، العلمية
 ( ْٖٕأتريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ، للحافظ مشس الدين دمحم بن أٞبد الذىيب، ا٤بتوَب سنة)ٙبقيق: د. عمر عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب ى ،

 ى. ُُْٕالعريب، الطبعة األكذل: 
 ( ّٕٗأتريخ قضاة األندلس، أليب ا٢بسن النباىي األندلسي، ا٤بتوَب سنة)ى. ُُْٓمرًن قاسم طويل، دار الكتب العلمية، الطبعة األكذل: ، ضبط كتعليق: د. ى 
  :ىػ(، دراسة كٙبقيق: الدكتور أٞبد عبد الكرًن ٪بيب، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ْٖٕالتبصرة، لعلي بن دمحم الربعي، أيب ا٢بسن، ا٤بعركؼ ابللخمي )ا٤بتوَب

  ـ. َُُِ -ىػ  ُِّْاإلسبلمية، قطر، الطبعة: األكذل، 
 ى.ُُّّ، ا٤بطبعة الكربل األمّبية، الطبعة األكذل: ى(ّْٕا٢بقائق شرح كنػز الدقائق، لفخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ا٢بنفي، ا٤بتوَب سنة ) تبيْب 
 ىػ ُُْٓ، دار الفكر، ىػ(ُُِِسليماف بن دمحم بن عمر البيجىيػٍرىًمٌي ا٤بصرم الشافعي )ا٤بتوَب: ، لفة ا٢ببيب على شرح ا٣بطيب = حاشية البجّبمي على ا٣بطيبٙب- 

 .ـُٓٗٗ
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  ى.ُُْْ، دار الكتب العلمية، لبناف، الطبعة الثانية: ى(ّٗٓٙبفة الفقهاء، لعبلء الدين السمرقندم، )ا٤بتوَب سنة 
 ،)ىػ( َْٖ: ا٤بتوَب سنةشافعٌي ا٤بصرٌم )البن ا٤بلٌقن، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أٞبد ال ٙبفة احملتاج إذل أدلة ا٤بنهاج )على ترتيب ا٤بنهاج للنوكم

 ىػ.َُْٔ مكة ا٤بكرمة، عاـ -، الطبعة األكذلٙبقيق: عبدهللا ابن سعاؼ الٌلحياين، عن دار حراء، 
  لعلم « تدريبتتمة ال»، لسراج الدين أيب حفص عمر بن رسبلف البلقيِب الشافعي كمعو «تدريب ا٤ببتدم كهتذيب ا٤بنتهي»التدريب ُب الفقو الشافعي ا٤بسمى بػ

ا٤بملكة العربية  -، حققو كعلق عليو: أبو يعقوب نشأت بن كماؿ ا٤بصرم، دار القبلتْب، الرايض -رٞبو هللا-الدين صاحل ابن الشيخ سراج الدين البلقيِب 
 ـ. َُِِ -ىػ  ُّّْالسعودية، الطبعة: األكذل، 

 ٙبقيق: دمحم حسن دمحم حسن ، ىػ(َْٖ: سنة ر بن علي بن أٞبد الشافعي ا٤بصرم )ا٤بتوَبعم ،حفص سراج الدين أيب، التذكرة ُب الفقو الشافعي البن ا٤بلقن
 .ـ ََِٔ -ىػ  ُِْٕلطبعة األكذل، ، البناف -دار الكتب العلمية، بّبكت ، إ٠باعيل

 ىػ(، ٙبقيق: سيد كسركم، دار الكتب ّٖٕسنة ) التفريع ُب فقو اإلماـ مالك بن أنس، أليب القاسم عبيد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن ا١ببلب البصرم، ا٤بتوَب
 ىػ. ُِْٖالعلمية، الطبعة األكذل 

 ق: د. صاحل بن يق، ٙبىػ(ِٗٓشجاع، فخر الدين، ابن الدَّىَّاف )ا٤بتوَب:  مد بن علي بن شعيب، أيب، حملتقوًن النظر ُب مسائل خبلفية ذائعة، كنبذ مذىبية انفعة
 .ـََُِ -ىػ ُِِْالطبعة األكذل، ، الرايض -مكتبة الرشد ، بن صاحل ا٣بزًناانصر 

  ،ى. ُُْٕ، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األكذل: ى(ِٖٓ، ا٤بتوَب سنة )العسقبلين الفضل أبو حجر بن علي بن ٞبدألالتلخيص ا٢ببّب 
 دار ، يب أكيس دمحم بو خبزة ا٢بسِب التطواينأق: يق، ٙبىػ(ِِْدمحم عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم ا٤بالكي )ا٤بتوَب:  يب، ألالتلقْب ُب الفقة ا٤بالكي

 ىػ.ُِْٓ، الطبعة األكذل الكتب العلمية
  ٌعن دار عادل الكتب، الرايض. ىػ(،ْٕٔ: ا٤بتوَب سنة، أليب إسحاؽ، إبراىيم بن علي بن يوسف الٌشّبازٌم )التنبيو ُب الفقو الٌشافعي 
  ٍبىطةي على الكيتيًب ال ىػ(، ٙبقيق: الدكتور دمحم ْْٓميدىكَّنىًة كا٤بٍختػىلىطىًة، لعياض بن موسى بن عياض بن عمركف اليحصيب السبٍب، أيب الفضل )ا٤بتوَب: التػٍَّنبيهىاتي اٍلميٍستػىنػٍ

، بّبكت   .ـ َُُِ -ىػ  ُِّْناف، الطبعة: األكذل، لب -الوثيق، الدكتور عبد النعيم ٞبيٍب، دار ابن حـز
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  :ىػ(، ٙبقيق: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود،  ُٔٓالتهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي، حمليي السنة، أيب دمحم، ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي )ا٤بتوَب
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖعلي دمحم معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: األكذل، 

 ،دار الكتب العلمية.ىػ(ِّٕلف بن أيب القاسم دمحم، األزدم القّبكاين، أبو سعيد ابن الرباذعي ا٤بالكي )ا٤بتوَب: ٣ب التهذيب ُب اختصار ا٤بدكنة ،  
 ( ْٔٔجامع األمهات، ١بماؿ الدين بن عمر ابن ا٢باجب ا٤بالكي، ا٤بتوَب سنة)اليمامة بّبكت، الطبعة الثانية: ، ٙبقيق: أبو عبد الرٞبن األخضر األخضرم، ى

 ى.ُُِْ
  مؤسسة  ، طبعة:: أٞبد دمحم شاكر، ٙبقيقىػ(َُّمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم )ا٤بتوَب: ، حملُب أتكيل القرآف البيافجامع

 .ـ َََِ -ىػ  َُِْالطبعة: األكذل، . الرسالة
 ىػ(ُٕٔعبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب )ا٤بتوَب :  يبا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب، أل. 
 ىػ(.ُُّْ: )جبلء األفهاـ ُب فضل الصبلة كالسبلـ على دمحم خّب األانـ، البن القيم ا١بوزية، مكتبة دار الَباث اب٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة الثانية 
  صاحل عبد السميع اآليب األزىرم، ا٤بكتبة الثقافية، بّبكت.جواىر اإلكليل، للشيخ 
 ىػُِِّالطبعة: األكذل، ، الناشر: ا٤بطبعة ا٣بّبية، ىػ(ََٖبكر بن علي بن دمحم ا٢بدادم العبادم الزَّبًيًدٌم اليمِب ا٢بنفي )ا٤بتوَب:  يب، ألا١بوىرة النّبة 
  دمحم عرفة الدسوقي، طباعة عيسى البايب ا٢بليب كشركاؤه.حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب، للعبلمة مشس الدين 
  ىػ(ُُّٖمد بن عبد ا٥بادم التتوم، أبو ا٢بسن، نور الدين السندم )ا٤بتوَب: ، حملكفاية ا٢باجة ُب شرح سنن ابن ماجو على سنن ابن ماجو السندمحاشية ،

 .بّبكت، بدكف طبعة -: دار ا١بيل طبعة
  ق: يوسف الشيخ دمحم البقاعييق، ٙبىػ(ُُٖٗ)ا٤بتوَب:  علي بن أٞبد بن مكـر الصعيدم العدكم ،ا٢بسن يب، ألعلى شرح كفاية الطالب الرابين العدكمحاشية ،

 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْْ، بّبكت -دار الفكر 
  ى.ُُْْكعادؿ عبد ا٤بوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األكذل: ، ٙبقيق: علي معوض، ىػ(َْٓ)ا٤بتوَب: ا٢باكم الكبّب، أليب ا٢بسن علي بن دمحم بن حبيب ا٤باكدرم 
  الطبعة الثالثة -ىػ، ٙبقيق: مهدم حسن الكيبلين القادرم، عادل الكتب، بّبكت ُٖٗا٢بجة على أىل ا٤بدينة، أليب عبد هللا، دمحم بن ا٢بسن بن فرقد الشيباين، ا٤بتوَب 

 ىػ.َُّْ
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 ا٤بتوَبء، أليب بكر، دمحم بن أٞبد بن ا٢بسْب بن عمر، الشاشٌي القفاؿ الفارقٌي، ا٤بٌلقب فخر اإلسبلـ، ا٤بستظهرم الشافعٌي )حلية العلماء ُب معرفة مذاىب الفقها :
 ـ.َُٖٗ، عاـ الطبعة األكذلعماف، بدار األرقم ك  ، بّبكتبايسْب أٞبد إبراىيم درادكة، عن مؤسسة الٌرسالة . ىػ(، ٙبقيق: دَٕٓ

  دار إحياء الكتب العربية، ىػ(ٖٖٓخسرك )ا٤بتوَب:  -أك منبل أك ا٤بوذل-مد بن فرامرز بن علي الشهّب ٗببل ، حملاألحكاـدرر ا٢بكاـ شرح غرر. 
 ىػ، عادل َُُٓتوَب دقائق أكرل النهى لشرح ا٤بنتهى، ا٤بعركؼ بشرح منتهى اإلرادات، ٤بنصور بن يونس بن صبلح الدين بن حسن بن إدريس البهوٌب ا٢بنبلي، ا٤ب

 ىػ.ُُْْلكتب، الطبعة األكذل ا
 ( ُُْٖالدماء ُب اإلسبلـ، للشيخ عطية بن دمحم سادل، طباعة دار اليسر للنشر كالتوزيع ابلقاىرة، الطبعة األكذل.)ق  
 ( ٕٗٗالديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىب، البن فرحوف ا٤بالكي، ا٤بتوَب سنة)الَباث، القاىرة. ، ٙبقيق: د. دمحم أبو النور، مكتبة دارى 
  :ىػ(، ٙبقيق دمحم حجي، سعيد أعراب، دمحم بو خبزة، ْٖٔالذخّبة، أليب العباس شهاب الدين أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي الشهّب ابلقراُب )ا٤بتوَب

 .ـ ُْٗٗبّبكت، الطبعة: األكذل،  -طبعة: دار الغرب اإلسبلمي
 ىػ(، عن دار الفكر، ُِِٓبن عابدين، البن عابدين، دمحم أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ا٢بنفي )ت: رد احملتار على الدر ا٤بختار = حاشية ا

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ، بّبكت، عاـ ِط
 دار الفكر.ىػ(ّٖٔدمحم عبد هللا بن )أيب زيد( عبد الرٞبن النفزم، القّبكاين، ا٤بالكي )ا٤بتوَب:  يبالرسالة، أل ، 
  الفكردار  ،ىػ(َُُٓنصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى ا٢بنبلى )ا٤بتوَب: ٤ب ،شرح زاد ا٤بستنقعالركض ا٤بربع. 
  بعو ىػ(، أشرؼ على ط ُُٖٗ - َُُُٖب فقو إماـ السنة أٞبد بن حنبل الشيباين هنع هللا يضر، ألٞبد بن عبد هللا بن أٞبد البعلي ) -الركض الندم شرح كاُب ا٤ببتدم

 الرايض. -كتصحيحو: فضيلة الشيخ عبد الرٞبن حسن ٧بمود، من علماء األزىر، الناشر: ا٤بؤسسة السعيدية 
  ،ٙبقيق: عادؿ عبد ا٤بوجود، كعلي معوض، ا٤بكتب اإلسبلمي إبشراؼ زىّب الشاكيش.ى(ٕٔٔ سنة ا٤بتوَب) ،النوكم شرؼ بن الدين ٧بي زكراي يبأ ماـلئلركضة الطالبْب ، 
  ىػ(، ٙبقيق:  ّٕٔا٤بتوَب: ا٤بستبْب ُب شرح كتاب التلقْب، أليب دمحم، كأيب فارس، عبد العزيز بن إبراىيم بن أٞبد القرشي التميمي التونسي ا٤بعركؼ اببن بزيزة )ركضة

، الطبعة: األكذل،   ـ. ََُِ -ىػ  ُُّْعبداللطيف زكاغ، دار ابن حـز
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  ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، كعبد القادر األرانؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة: ى(ُٕٓزية، ا٤بتوَب سنة )زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد، البن قيم ا١بو ،
 ى. َُْٓ

 لتوزيع كالَبٝبة ٗبصر، سبلـ للطباعة كالنشر كاالسبيل ا٤برشد إذل بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد، للدكتور عبدهللا العبادم، مطبوع هبامش شرح بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد، دار ال
 ق(. ُّّْالطبعة ا٣بامسة )

  :فيصل عيسى البايب ا٢بليب. -ىػ(، ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الكتب العربٌية ِّٕسنن ابن ماجو، البن ماجو، أيب عبد هللا، دمحم بن يزيد القزكيٌِب، )ت 
 ًجٍستاين )ت:  سنن أيب داكد، أليب داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ ىػ(، احملقق: دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، ِٕٓبن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ

 بّبكت. -عن ا٤بكتبة العصريٌة، صيدا 
  :عبد الباقي،  ىػ(، ٙبقيق كتعليق: أٞبد دمحم شاكر ك دمحم فؤادِٕٗسنن الَبمذم، أليب عيسى، دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الَبمذم، )ت

 ـ.ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗ، مصر، عاـ ِكإبراىيم عطوة عوض، عن شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب، ط
  :ىػ(، ٙبقيق: شعيب االرنؤكط، ّٖٓسنن الدارقطٌِب، أليب ا٢بسن، علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم بن مسعود ابن النعماف ابن دينار البغدادٌم الدارقطٌِب )ت

 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْْلبناف، عاـ  -، بّبكت ُم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أٞبد برىـو عن مؤٌسسة الرسالة، طحسن عبدا٤بنع
  :ىػ(، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي، عن ْٖٓالسُّنن الٌصغرل للبيهقٌي، أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم، ا٣براسايٌن، البيهقٌي )ت

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُُْابكستاف، عاـ  -، كراتشي ُلدراسات اإلسبلمية، طجامعة ا
  :ىػ(، ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا، عن دار الكتب ْٖٓالسُّنن الكربل، أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردٌم ا٣براساين، البيهقٌي )ت

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْلبناف، عاـ  -، بّبكت ّالعلمية، ط
 الطبعة األكذلىػ(، ٙبقيق: حسن عبد ا٤بنعم شليب، عن مؤسسة الرسالة، َّّلسُّنن الكربل، أليب عبد الرٞبن، أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براسايٌن، النسائٌي )ت: ا 

 ـ.ََُِ -ىػ ُُِْبّبكت، عاـ  -
 ىػ(، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو َّّد بن شعيب بن علي ا٣براسايٌن، النَّسائٌي )ت: سنن الٌنسائي = اجملتىب من السُّنن = السُّنن الٌصغرل للنَّسائٌي، أيب عبد الرٞبن، أٞب

 ىػ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ، عاـ ِغدة، عن مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، ط
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  :ى. َُِْسّب أعبلـ النببلء، لشمس الدين دمحم بن أٞبد الذىيب، مؤسسة الرسالة، لبناف، الطبعة الثانية 
 ت ا٤بالكية، حملمد بن دمحم ٨بلوؼ، دار الكتاب العريب، لبناف، ا٤بطبوعة ابألكفست عن الطبعة األكذل.شجرة النور الزكية ُب طبقا  
 .شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، البن العماد، دار ابن كثّب، دمشق 
  ٙبقيق عبد ا٤بنعم خليل إبراىيم دار الكتب ىػ(ِٕٕ: سنة شمس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي ا٤بصرم ا٢بنبلي )ا٤بتوَبعلى ٨بتصر ا٣برقي، ل الزركشيشرح ،

 ىػ.ُِّْالعلمية 
 سبلمية(، دار ابن ا١بوزم، شرح د. عبد هللا بن إبراىيم الزاحم على بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )منهج ا٤بستول األكؿ كالثاين لطبلب كلية الشريعة اب١بامعة اإل

 ى(.ُُّْالطبعة األكذل )
 دار النشر: ، ٙبقيق: أبو ٛبيم ايسر بن إبراىيم، ىػ(ْْٗا٤بؤلف: ابن بطاؿ أبو ا٢بسن علي بن خلف بن عبد ا٤بلك )ا٤بتوَب: ، بن بطاؿشرح صحيح البخارل ال

 ـََِّ -ىػ ُِّْالطبعة: الثانية، ، السعودية، الرايض -مكتبة الرشد 
 .الشرح الصغّب، أليب الربكات أٞبد بن دمحم الدردير، دار ا٤بعارؼ 
  :ى. ُُِْشرح العمدة، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ٙبقيق: سعود بن صاحل العطيشاف، مكتبة العبيكاف، الرايض، الطبعة األكذل 
  كذل ىػ( على مًب الرسالة البن أيب زيد القّبكاين، دار الكتب العلمية، الطبعة األٖٗٗشرح العبلمة أٞبد بن دمحم الربنسي الفاسي ا٤بعركؼ بزركؽ، )ا٤بتوَب سنة

 ىػ.ُِْٕ
  أشرؼ على طباعتو: دمحم رشيد رضا. ى(ِٖٔالشرح الكبّب، لشمس الدين أيب الفرج عبد الرٞبن ابن قدامة ا٤بقدسي، )ا٤بتوَب سنة ، 
 ( ْٓٗشرح الكنػز ٤ببل مسكْب، ٤بعْب الدين دمحم بن عبد هللا ا٥بركم، ا٤بتوَب سنة)لمية، الطبعة األكذل: ، ضبط كتصحيح: ٧بمود عمر الدمياطي، دار الكتب العى

 ـ. ََِٖ
 بّبكت -دار الفكر ، ىػ(َُُُعبد هللا )ا٤بتوَب:  أيب ،مد بن عبد هللا ا٣برشي ا٤بالكي، حملشرح ٨بتصر خليل للخرشي. 
  :ى.ُِِْالشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع، للعبلمة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمْب، دار ابن ا١بوزم، الطبعة األكذل 
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 ىػ(، دراسة كٙبقيق: الدكتور أٞبد ُٗٗ حل مقفل خليل، أليب عبد هللا، دمحم بن أٞبد بن دمحم بن دمحم بن علي بن غازم العثماين ا٤بكناسي )ا٤بتوَب: شفاء الغليل ُب
  ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗٝبهورية مصر العربية، الطبعة: األكذل،  -بن عبد الكرًن ٪بيب، مركز ٪بيبويو للمخطوطات كخدمة الَباث، القاىرة ا

  بّبكت. -ىػ(، ٙبقيق: د/ دمحم مصطفى األعظمي، عن ا٤بكتب اإلسبلمٌي ُُّ، أليب بكر، دمحم بن إسحاؽ بن خزٲبة السلمٌي النيسابورٌم )ت: خزٲبةصحيح ابن 
  صحيح البخارم = ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا  بن  زىّبكسننو كأايمو، أليب عبدهللا، دمحم بن إ٠باعيل البخارٌم ا١بعفٌي، ٙبقيق: دمحم

 ىػ.ُِِْ، عاـ ُانصر الناصر، عن دار طوؽ الٌنجاة، ط
  ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ هللا  مسلمصحيح = ىػ(، ُِٔ)ت: ، لئلماـ مسلم بن ا٢بجاج، أيب ا٢بسن القشّبم النيسابورٌم

 بّبكت. -ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الَباث العريٌب 
 ( ٙبقيق: علي معوض، كعادؿ عبد ا٤بوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األكذل: ىِّٔالعزيز شرح الوجيز، لئلماـ أيب القاسم عبد الكرًن القزكيِب، ا٤بتوَب سنة ،

 ى.ُُْٕ
  ،ىػ.ُِْٔ، ٙبقيق: صبلح بن دمحم عويضة، الطبعة الثانية، ىػ(ِْٔ: سنة دمحم هباء الدين ا٤بقدسي )ا٤بتوَب لرٞبن بن إبراىيم بن أٞبد، أيبعبد الالعدة شرح العمدة 
 ( ُٔٔعقد ا١بواىر الثمينة ُب مذىب عادل ا٤بدينة، للشيخ جبلؿ الدين عبد هللا ابن شاش، ا٤بتوَب سنة)ا٢بفيظ منصور، دار ، ٙبقيق: د. دمحم أبو األجفاف، كعبدى

 ى.ُُْٓالغرب اإلسبلمي، الطبعة األكذل: 
 ىػ(َِٔموفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ا١بماعيلي ا٤بقدسي ٍب الدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب اببن قدامة ا٤بقدسي )ا٤بتوَب:  ،دمحم يب، ألعمدة الفقو ،

 .ـََِْ -ىػ ُِْٓالطبعة: ، ٤بكتبة العصرية، اق: أٞبد دمحم عزكزيقٙب
 ( ٖٕٔالعناية ُب شرح ا٥بداية، لكماؿ الدين دمحم بن ٧بمود البابرٌب، ا٤بتوَب سنة)مع فتح القدير(.ى( ، 
 ( ٖٔٔعيوف األنباء ُب طبقات األطباء، ٤بوفق الدين أٞبد بن القاسم ا٤بعركؼ ابف أيب أصيبعة، ا٤بتوَب سنة)ى. ُُْٗ، دار الكتب العلمية، الطبعة األكذل: ى 
  ٙبقيق: دمحم ىػ(ّٕٕحفص ا٢بنفي )ا٤بتوَب:  ؽ بن أٞبد ا٥بندم الغزنوم، سراج الدين، أيباعمر بن إسحل ،ُب ٙبقيق بعض مسائل اإلماـ أيب حنيفةالغرة ا٤بنيفة ،

 ـ.ُٖٖٗزاىد بن ا٢بسن الكوثرم، مكتبة أيب حنيفة 
 ى.ُُِْ، دار السبلـ، الطبعة األكذل: ى(ِٖٓ، ا٤بتوَب سنة )العسقبلين الفضل أبو حجر بن علي بن ٞبدأل، فتح البارم شرح صحيح البخارم 
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  :دار الفكر.ى(ِّٔفتح العزيز ُب شرح الوجيز، لئلماـ أيب القاسم عبد الكرًن بن دمحم الرافعي القزكيِب، )ا٤بتوَب سنة ، 
  ىػ، دار الفكر.ُٖٔالسيواسي، ا٤بعركؼ اببن ا٥بماـ، ا٤بتوَب فتح القدير، لكماؿ الدين، دمحم بن عبد الواحد 
  الطبعة ٕٖٗفتح ا٤بعْب بشرح قرة العْب ٗبهمات الدين، لزين الدين، أٞبد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي ا٤بعربم ا٤بليبارم ا٥بندم، ا٤بتوَب ، ىػ، دار ابن حـز

 األكذل.
 ىػ.َُُْلطاف دمحم القارم ا٢بنيفي ا٢بنفي، ا٤بتوَب سنة ، لعلي بن سفتح ابب العناية بشرح النقاية 
 مؤسسة الرسالة، الطبعة األكذل، ىػ(ٍّٕٔب الصا٢بي ا٢بنبلي )ا٤بتوَب:  عبد هللا، مشس الدين ا٤بقدسي الراميِب مد بن مفلح بن دمحم بن مفرج، أيبحمل ،الفركع ،

 ىػ.ُِْْ
  دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع، ، الدكتور ميصطفى البيغا، علي الٌشٍرٔبيك لدكتور ميصطفى ا٣ًبٍن، ، ل-تعاذل رٞبو هللا- الشافعيالفقو ا٤بنهجي على مذىب اإلماـ

 .ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُّْالطبعة: الرابعة، ، دمشق
  ىػ.ُّْٗفقو سعيد بن ا٤بسيب، إعداد د. ىاشم ٝبيل عبد هللا، ط أكذل مطبعة اإلرشاد 
 ( ُُِٔالفواكو الدكاين، للشيخ أٞبد بن غنيم النفراكم، ا٤بتوَب سنة)ى. ُُْٓ، دار الفكر، ى 
  ،ىػ(َُُّزين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدين ا٢بدادم ٍب ا٤بناكم القاىرم )ا٤بتوَب: فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب ،

 .-مصر  -التجارية الكربل ا٤بكتبة  -ىػ ُّٔٓ، ُط
 ا٤بتوَب سنة الكليب الغرانطي جزم بن أٞبد بن دمحم القاسم يبالقوانْب الفقهية ُب تلخيص مذىب ا٤بالكية، كالتنبيو على مذىب الشافعية كا٢بنفية كا٢بنبلية، أل ،

 .ـََُِكزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ، ك ُِْٓعاـ  ُطبع دار النفائس ببّبكت ط، ٙبقيق أ.د. دمحم بن سيدم دمحم موالم. ى(ُْٕ)
 ب دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ا١بماعيلي ا٤بقدسي ٍب الدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب اببن قدامة ا٤بقدسي )ا٤بتوَب، ألالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد :

 ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت. ،ىػ(َِٔ
 ق: دمحم دمحم أحيد كلد ماديك يق، ٙبىػ(ّْٔ: سنة يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب )ا٤بتوَب ،عمر يب، ألالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة

 .ـَُٖٗىػ/ََُْمكتبة الرايض ا٢بديثة، الرايض، الطبعة الثانية، ، ا٤بوريتاين
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  ىػ. ُِْٔكتاب ا٣بصاؿ، أليب بكر دمحم بن يبقى بن زرب، ٙبقيق: د. عبد ا٢بميد العلمي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية اب٤بغرب 
  .كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع، ٤بنصور بن يونس البهوٌب، ٙبقيق: دمحم أمْب الضٌناكم، دار الكتب العلمية 
 ىػ(، ٙبقيق: علٌي ِٖٗا٤بؤمن بن حريز بن معلى ا٢بسيِب ا٢بصٌِب، الشافعٌي )ت:  لًتقيًٌ الٌدين، أيب بكر بن دمحم بن عبد ختصار،كفاية األخيار ُب حٌل غاية اال

 ـ.ُْٗٗسورية، عاـ  -، دمشق الطبعة األكذلعبدا٢بميد بلطجي ك٧بٌمد كىيب سليماف، دار ا٣بّب، 
 ىػ.ُُِْسن ا٤بالكي، ٙبقيق: يوسف الشيخ دمحم البقاعي، دار الفكر، كفاية الطالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد القركاين، أليب ا٢ب 
  ىػ، ٙبقيق: د. دمحم فضل ٖٔٔاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب، ١بماؿ الدين أيب دمحم، علي بن أيب ٰبٓب زكراي بن مسعود األنصارم ا٣بزرجي ا٤بنبجي، ا٤بتوَب

 ىػ.ُُْْالطبعة الثانية عبدالعزيز ا٤براد، دار القلم/ الدار الشامية، 

 ق: عبد الكرًن بن صنيتاف يق، ٙبىػ(ُْٓ: سنة ا٢بسن ابن احملاملي الشافعٌي )ا٤بتوَب بن دمحم بن أٞبد بن القاسم الضيب، أيب ٞبدأل، اللباب ُب الفقو الشافعي
 .ىػُُْٔ، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة األكذل، مدار البخار ، العمرم

 ىػ.ََُْ ، ا٤بكتب اإلسبلميىػ(ْٖٖإسحاؽ، برىاف الدين )ا٤بتوَب:  براىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ابن مفلح، أيب، إلا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع 

  ،لبناف. -، دار ا٤بعرفة ىػ(ّْٖمد بن أٞبد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ا٤بتوَب: حملا٤ببسوط 
  ( للدكتور عبدهللا دمحم الصاحل.ُّْ/ ٕٗوائده( )اإلسبلمية، ٕبث )الزيتوف أحكامو الفقهية كف البحوث٦بلة  
  دار الكتب العلمية.ىػ(َُٖٕيعرؼ بداماد أفندم )ا٤بتوَب:  ،عبد الرٞبن بن دمحم بن سليماف ا٤بدعو بشيخي زاده، ل٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر ، 

 ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ، ق: عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسميق، ٙبىػ(ِٖٕأٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب:  ،العباس أيب ،تقي الدين، ل٦بموع الفتاكل
 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٔ ا٤بصحف الشريف، ا٤بدينة النبوية،

  الفكر دار، ى(ٕٔٔ) سنة ا٤بتوَب ،النوكم شرؼ بن الدين ٧بي زكراي يبأ ماـلئل ،ا٤بهذب شرحاجملموع. 
 ين، مكتبة ا٤بعارؼ، الطبعة الثانية احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل، أليب الربكات، ٦بد الدين، عبد السبلـ بن عبد هللا بن ا٣بضر بن دمحم بن تيمية ا٢برا

 ىػ.َُْْ
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 ( ا٤بتوَب سنة ،  ، دار الفكر.ى(ْٔٓاحمللى، أليب دمحم، علي بن أٞبد ابن حـز

 ٙبقيق: عبد الكرًن سامي ا١بندم، دار الكتب العلمية، ى(ُٔٔالفقو النعماين، للعبلمة برىاف الدين ابن مازة البخارم ا٢بنفي، ا٤بتوَب سنة ) احمليط الربىاين ُب ،
 ى.ُِْْالطبعة األكذل: 

  :ػ(، ٙبقيق: د. حافظ عبد الرٞبن دمحم خّب، مؤسسة ى َّٖا٤بختصر الفقهي، البن عرفة، دمحم بن دمحم ابن عرفة الورغمي التونسي ا٤بالكي، أيب عبد هللا )ا٤بتوَب
 ـ. َُِْ -ىػ  ُّْٓخلف أٞبد ا٣ببتور لؤلعماؿ ا٣بّبية، الطبعة: األكذل، 

 ( ٨ِْٖبتصر القدكرم، أليب ا٢بسن أٞبد بن دمحم القدكرم، ا٤بتوَب سنة)ىػ. ُُْٖ، دار الكتب العلمية، الطبعة األكذل: ى 
 لبناف، عاـ  -بّبكت ، ، عن دار ا٤بعرفةمطبوع مع األٌـ ىػ(، ِْٔ: ا٤بتوَب سنةأليب إبراىيم إ٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل ا٤بزيٌن ) ،٨بتصر ا٤بزيٌن ُب فركع الشافعٌية

 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْ
  :الَباثىػ(، الناشر: دار ّٕٕا٤بدخل أليب عبد هللا دمحم بن دمحم بن دمحم العبدرم الفاسي ا٤بالكي الشهّب اببن ا٢باج )ا٤بتوَب 
  :ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓىػ(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: األكذل، ُٕٗا٤بدكنة، ٤بالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدين )ا٤بتوَب 
  دار الكتب العلمية ، ىػ(ْٔٓدمحم علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىرم )ا٤بتوَب :  يب، ألكا٤بعامبلت كاالعتقادات العباداتمراتب اإلٝباع ُب- 

 .بّبكت

  ىػ.ُِْٓىػ، ا٤بكتبة العصرية، الطبعة األكذل َُٗٔمراقي الفبلح شرح مًب نور اإليضاح، ٢بسن بن عمار بن علي الشرمببلرل ا٤بصرم ا٢بنفي، ا٤بتوَب 

 ا٤بكتب ، ق: زىّب الشاكيشيق، ٙبىػ(ُِْأٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ا٤بتوَب:  ،عبد هللا يب، ألل ركاية ابنو عبد هللامسائل أٞبد بن حنب
 .ـُُٖٗىػ َُُْالطبعة األكذل، ، بّبكت -اإلسبلمي 

 ًجٍستاين )ا٤بتوَب:  ،داكد يب، ألمسائل اإلماـ أٞبد ركاية أيب داكد السجستاين ، ىػ(ِٕٓسليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ
 .ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالطبعة األكذل، ، مكتبة ابن تيمية، مصر، ٙبقيق: أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا بن دمحم
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 [ ألِٔٔ -ىػ َِّمسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل ركاية ابن أيب الفضل صاحل ،]ىػ(، ُِْيب عبد هللا، أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ا٤بتوَب: ىػ
 ا٥بند. -الدار العلمية 

  :ىػ(، ٙبقيق: د. عبد الكرًن ْٖٓا٤بسائل الفقهية من كتاب الركايتْب كالوجهْب، للقاضي أيب يعلى، دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف ا٤بعركؼ بػ ابن الفراء )ا٤بتوَب
  البلحم، مكتبة ا٤بعارؼ، الرايض.بن دمحم

  :ىػ(، ٙبقيق: مصطفى عبد َْٓا٤بستدرؾ على الصحيحْب، أليب عبد هللا، ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم الضيب الطهماين النيسابورم ا٤بعركؼ اببن البيع )ت
 ـ.َُٗٗ -ىػ ُُُْ، بّبكت، عاـ ُالقادر عطا، عن دار الكتب العلمٌية، ط

 ىػ(، ٙبقيق: حسْب سليم أسد، عن دار ا٤بأموف َّٕلى، أليب يعلى، أٞبد بن علي بن ا٤بثيُب بن ٰبٓب بن عيسى بن ىبلؿ التميمي، ا٤بوصلي )ت: مسند أيب يع
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ، دمشق، عاـ ُللَباث، ط

 :عادؿ مرشد، كآخركف،  -ىػ(، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط ُِْ مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، أليب عبد هللا، أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيبايٌن )ت
 ـ.ََُِ -ىػ  ُُِْ، عاـ ُإشراؼ: د/ عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي، عن مؤسسة الرسالة، ط

 طليب القرشي ا٤بكي )ت: مسند اإلماـ الشافعي، لئلماـ الشافعٌي، أيب عبد هللا، دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤ب
 -ىػ ُِْٓ، الكويت، عاـ ُىػ(، ٙبقيق: ماىر ايسْب فحل، عن شركة غراس، طْٕٓسعيد، علم الدين )ت:  ىػ(، رتبو: سنجر بن عبد هللا ا١باكرل، أيبَِْ

 ـ.ََِْ

  ىػ(، ِّٓبن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسي )ا٤بتوَب:  الكتاب ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلاثر، أليب بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم مصنف ابن أيب شيبة
 ىػ.َُْٗالرايض، الطبعة: األكذل،  -كماؿ يوسف ا٢بوت، طبعة: مكتبة الرشد  ٙبقيق:

  اجمللس ، طبعة: عظميحبيب الرٞبن األ، ٙبقيق: ىػ(ُُِبكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن انفع ا٢بمّبم اليماين الصنعاين )ا٤بتوَب:  يب، ألعبد الرزاؽ ا٤بصنفمصنف
 ىػ.َُّْالطبعة: الثانية، ، بّبكت -ا٤بكتب اإلسبلمي ، ا٥بند -العلمي

 ا٤بكتب اإلسبلمي، ىػ(ُِّْصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباىن مولدا ٍب الدمشقي ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: ، ٤بمطالب أكرل النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى ،
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 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓالطبعة الثانية، 

 ( ِِْا٤بعونة على مذىب عادل ا٤بدينة، للقاضي أيب دمحم عبد الوىاب ا٤بالكي، ا٤بتوَب سنة)ٙبقيق: دمحم حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األكذل: ى ،
 ى. ُُْٖ

 دار الفكر.ىػ(، ٕٕٗ، حملمد بن أٞبد ا٣بطيب الٌشربيٌِب الشافعٌي )ت: مغِب احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج 
  ٙبقيق: د. عبد هللا الَبكي، كد. عبد الفتاح ا٢بلو، دار عادل الكتب، الرايض، ى(َِٔا٤بغِب، ٤بوفق الدين أيب دمحم عبد هللا بن دمحم ابن قدامة ا٤بقدسي، )ا٤بتوَب سنة ،

 ى. ُُْٕالطبعة الثالثة: 
 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة األكذل، ، دار الغرب اإلسبلمي، ىػ(َِٓالوليد دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب )ا٤بتوَب:  يب، ألا٤بمهدات ٤بقدماتا. 
  :بن دىيش، مكتبة ىػػ، ٙبقيق: د. عبد ا٤بلك بن عبد هللا ٓٗٔا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع، لزين الدين ا٤بنجى بن عمثاف بن أسعد بن ا٤بنجى التنوخي ا٢بنبيلي ا٤بتوُب

 ىػ.ُِِْكمطبعة النهضة ا٢بديثة، الطبعة الثالثة، 
 ٔبوار  -مطبعة السعادة ، طبعة: ىػ(ْْٕالوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )ا٤بتوَب:  يبأ، ألشرح ا٤بوط ا٤بنتقى

 .ق ُِّّالطبعة: األكذل، ، ٧بافظة مصر
  ـُٖٗٗىػ/َُْٗ، بّبكت -دار الفكر ، ىػ(ُِٗٗعبد هللا ا٤بالكي )ا٤بتوَب:  مد بن أٞبد بن دمحم عليش، أيب، حملشرح ٨بتصر خليلمنح ا١بليل 
 ( ُِِٓمنحة ا٣بالق على البحر الرائق، للعبلمة دمحم أمْب ا٤بعركؼ اببن عابدين، ا٤بتوَب سنة)ى.ُُْٖ، دار الكتب العلمية، الطبعة األكذل: ى 
 الطبعة: ، ىػ(، ٙبقيق عوض قاسم أٞبد عوض، طبعة دار الفكرٕٔٔالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو، أليب زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ا٤بتوَب: منهاج الط

 .ـََِٓىػ/ُِْٓاألكذل، 
 دار الكتب العلمية، ىػ(ْٕٗالعباس )ا٤بتوَب:  ٞبد بن دمحم بن علي بن حجر ا٥بيتمي السعدم األنصارم، شهاب الدين شيخ اإلسبلـ، أيب، ألا٤بنهاج القوًن ،

 .ـَََِ-ىػَُِْلطبعة: األكذل ا
 ى.ُِْٖاألكذل:  منية ا٤بصلي كغينية ا٤ببتدئ، لئلماـ أيب عبد هللا دمحم بن دمحم الكاشغرم ا٢بنفي، ٙبقيق: أمينة عمر ا٣براط، دار القلم دمشق، الطبعة 
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  دار الكتب العلمية، ى(ْٕٔالشّبازم، ا٤بتوَب سنة ) إبراىيم بن علي بن يوسفالشافعي، أليب إسحاؽ  اإلماـا٤بهذب ُب فقو. 
 ( ْٓٗمواىب ا١بليل، أليب عبد هللا دمحم بن دمحم ا٢بطاب الرعيِب، ا٤بتوَب سنة)دار الفكر. ى ، 

  مؤسسة  -امي د/ صبلح الدين الناىي، دار الفرقاف ىػ(، ٙبقيق: احملُْٔالنتف ُب الفتاكل أليب ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن دمحم السغدم ا٢بنفي، )ا٤بتوَب سنة
 ىػ.َُْْالرسالة، عماف/ بّبكت، الطبعة الثانية: 

  :ىػ(، دار ا٤بنهاج )جدة(، ٙبقيق: ١بنة َٖٖالنجم الوىاج ُب شرح ا٤بنهاج، لكماؿ الدين، دمحم بن موسى بن عيسى بن علي الدًَّمّبم أيب البقاء الشافعي )ا٤بتوَب
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓالطبعة: األكذل، علمية، 

 ( ْٖٕهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب، لعبد ا٤بلك بن عبد هللا ا١بويِب، ا٤بتوَب سنة)ى.ُِْٖ، ٙبقيق: أ.د. عبد العظيم دمحم الديب، دار ا٤بنهاج، الطبعة األكذل: ى 

 ٙبقيق: د. عبد الفتاح دمحم ى(ّٖٔ بن عبد الرٞبن أيب زيد القّبكاين، ا٤بتوَب سنة )النوادر كالزايدات على ما ُب ا٤بدكنة من غّبىا من األمهات، أليب دمحم عبد هللا ،
 ـ.ُٗٗٗا٢بلو، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األكذل 

 الناشر: إدارة الطباعة ا٤بنّبية، مد بن علي بن دمحم الشوكاين، حملارينيل األكطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخ . 

  دار إحياء الَباث العريب.ى(ّٗٓشرح بداية ا٤ببتدم، لشيخ اإلسبلـ برىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغيناين، ا٤بتوَب سنة )ا٥بداية ، 

 اىر ايسْب اللطيف ٮبيم كم ا٥بداية على مذىب اإلماـ أيب عبد هللا، أٞبد بن دمحم بن حنبل الشيباين، حملفوظ بن أٞبد بن ا٢بسن أيب ا٣بطاب الكلوذاين، ٙبقيق: عبد
 ىػ.ُِْٓالفحل، مؤسسة غراس، الطبعة األكذل 

 ىػ.َُْٕ -ـ ُٕٖٗ، ُ، طالفيض أيب ،ٞبد بن دمحم بن صديق الغمارم ا٢بسِبا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية، أل  
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  ادلىضىعاخ فهشط

 
 الصفحة اظتوضوع

 3 مقدمة
 4 الرموز اظتستخدمة ُب ختريج األحاديث

 5 كتاب الزكاة
 6 الزكاة ويشمل أربع رتل كتاب

 7 ُب كتاب الزكاةاتفاقا أو إرتاعا  -رزتو هللا-اليت ذكرىا ابن رشد اظتسائل 
 9 اصتملة األوىل: )من جتب عليو الزكاة؟( )اظتسائل اظتختلف فيها(

 01 ىل ٘بب الزكاة ُب أمواؿ الصغّب؟. (ُمسألة )
 00 حكم أخذ الزكاة من أىل الذمة. (ِمسألة )
 01 ىل ٘بب الزكاة ُب أمواؿ العبيد؟. (ّمسألة )
 02 حكم الزكاة على من عليو دين. (ْمسألة )
 03 حكم زكاة ا٤باؿ الذم ُب ذٌمة الغّب )الدَّين(. (ٓمسألة )
 04 حكم زكاة الثمار ٧ببَّسة األصوؿ )ا٤بوقوفة(. (ٔمسألة )
 05 ا٤بستأجرة؟.على من ٘بب زكاة األرض )ا٤بزرعة(  (ٕمسألة )
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 01 ىل ٘بب الزكاة ُب أرض ا٣براج إذا انتقلت إذل ا٤بسلمْب؟. (ٖمسألة )

 
 03 ما ٯبب على من أخرج الزكاة فضاعت؟. (َُمسألة )
 11 ماذا ٯبب على من ذىب بعض مالو بعد كجوب الزكاة فيو؟. (ُُمسألة )
 10 حكم الزكاة ٤بن مات بعد كجوهبا عليو. (ُِمسألة )
 11 ا٢بكم إذا بيع ا٤باؿ بعد كجوب الصدقة )الزكاة( فيو. (ُّمسألة )
 12 حكم منع إخراج الزكاة . (ُْمسألة )

(اصتملة الثانية: )ما جتب فيو الزكاة من األمواؿ( )اظتسائل اظتختلف فيها  13 

 14 ا٢بيلي من الذىبحكم زكاة  (ُٓمسألة )
 15 حكم زكاة ا٣بيل (ُٔمسألة )
 11 ىل من شرط زكاة هبيمة األنعاـ أف تكوف سائمة؟ (ُٕمسألة )
 12 حكم زكاة العسل (ُٖمسألة )
 13 أصناؼ النبات الٍب ٘بب فيها الزكاة (ُٗمسألة )
 21 ىل ٘بب الزكاة ُب الزيتوف؟ (َِمسألة )
 20 ا٤بتخذة للتجارة حكم زكاة العيركض (ُِمسألة )

 21 اصتملة الثالثة: )معرفة كم جتب الزكاة، وم ن كم جتب؟( )اصتملة اظتختلف فيها(

 23 نصاب الذىب الذم ٘بب فيو الزكاة (ِِمسألة )
 24 ُب الذىب كالفضة الوىقصزكاة  (ِّمسألة )

 02 ما ٯبب ُب أرض العيشر إذا انتقلت للذمي يزرعها؟. (ٗمسألة )
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 25 حكم ضم الذىب إذل الفضة ُب الزكاة إلكماؿ النًٌصاب (ِْمسألة )
 21 كيفية ضم الذىب إذل الفضة ُب الزكاة إلكماؿ النًٌصاب (ِٓمسألة )
 22 ىل شرط نصاب الذىب كالفضة أف يكوان ٤بالك كاحد؟ )زكاة الشريكْب( (ِٔمسألة )
 23 ىل يعترب بلوغ النًٌصاب ُب )ا٤بعدف( لوجوب الزكاة فيو؟ (ِٕمسألة )
 31 (ُِٗاإلبل إذل أف تصل )( من َُِكيفية زكاة ما زاد على ) (ِٖمسألة )
 30 ( فأكثرَُّكيفية زكاة اإلبل إذا بلغت ) (ِٗمسألة )
 31 ا٢بكم لو عيدـ الٌسن الواجب إخراجو ُب زكاة اإلبل (َّمسألة )
 32 ىل ٘بب الزكاة ُب )صغار( اإلبل؟ (ُّمسألة )
 33 مٌب ٘بب زكاة البقر، كما الواجب فيها؟ (ِّمسألة )
 34 ( بقرة َٔ( كإذل )َْكيفية زكاة الوىقص من البقر فيما بْب ) (ّّمسألة )
 35 ( شاةََّكيفية زكاة الغنم إذا زادت عن ) (ّْمسألة )
صدًٌؽ )الساعي(؟ إذا كاف (ّٓمسألة )

ي
 31 النصاب غنمنا كمعزنا، فمن أم النصاب أيخذ ا٤ب

 32 العمياء، كذات العٌلة؟ىل تيعدُّ ُب زكاة الغنم على صاحب ا٤باؿ؛  (ّٔمسألة )
خاؿ( مع األمهات ُب حساب زكاة الغنم؟ (ّٕمسألة )  33 ىل تعدُّ نسل األمهات )السًٌ
 41 أتثّب ا٣بيلطة على زكاة هبيمة األنعاـ (ّٖمسألة )
 40 كيفية زكاة نصاب ُب ا٣بيلطاء ُب هبيمة األنعاـ (ّٗمسألة )
 41 صفة ا٣بيلطة ا٤بؤثرة ُب الزكاة (َْمسألة )
 42 ىل ُب ا٢ببوب كالثمار نصاب مقدَّر لتجب الزكاة فيو؟ (ُْمسألة )
 43 ىل تيضم ا٢ببوب إذل بعضها إلكماؿ )نصاب( الزكاة؟ (ِْمسألة )
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 44 ىل ٯبوز تقدير نصاب الزكاة ُب )العنب( ك)التمر( اب٣بٍرص دكف الكيل؟ (ّْمسألة )
 45 )الزيتوف( اب٣بٍرص؟ىل ٯبوز تقدير نصاب الزكاة ُب  (ْْمسألة )
سب على الرجل ما أكل من ٜبره كزرعو قبل ا٢بصاد؟ (ْٓمسألة )  41 ىل ٰبي
 42 ىل ٯبوز إخراج القيمة ُب الزكاة بدؿ العْب؟ (ْٔمسألة )
 43 كيفية زكاة عركض التجارة (ْٕمسألة )

)اظتسائل اظتختلف فيو(اصتملة الرابعة: )ُب وقت الزكاة(   06 
 50 اشَباط مضي ا٢بوؿ لوجوب الزكاة (ْٖمسألة )
 51 اشَباط مضي ا٢بوؿ لزكاة )ا٤بعدف( (ْٗمسألة )
 52 اشَباط مضي ا٢بوؿ لربح التجارة (َٓمسألة )
 53 اشَباط مضي ا٢بوؿ ُب ا٤باؿ ا٤بستفاد، ك٤بن عنده نصاب آخر حاؿ عليو ا٢بوؿ (ُٓمسألة )
 54 اشَباط مضي ا٢بوؿ ُب الدَّين الذم ُب ًذمَّة الغّب  (ِٓمسألة )
 55 اشَباط مضي ا٢بوؿ لفائدة )نتاج( ا٤باشية (ّٓمسألة )
خاؿ( (ْٓمسألة )  51 اشَباط مضي ا٢بوؿ لزكاة نسل الغنم )السًٌ
 52 حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل مضي ا٢بوؿ (ٓٓمسألة )

)اظتسائل اظتختلف فيها(اصتملة اطتامسة )من جتب لو الصدقة(   09 
 11 ىل ٯبوز صرؼ ٝبيع الزكاة لصنف كاحد من ا٤بستحقْب للزكاة؟ (ٔٓمسألة )
 10 ىل حق )ا٤بؤلفة قلوهبم( من الزكاة ابؽ إذل اآلف؟ (ٕٓمسألة )
 11 ىل ٘بوز الزكاة على الغِب ٕباؿ؟ (ٖٓمسألة )
 12 الزكاة؟ما كصف )حٌد( الغِب الذم ال ٰبل لو أخذ  (ٗٓمسألة )
 13 أيهما أشد حاجة، الفقّب أـ ا٤بسكْب؟ (َٔمسألة )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   504 
  

 14 ؟ژ ۀژ ىل تصرؼ الزكاة للمساكْب ُب قولو تعاذل:  (ُٔمسألة )
 15 ؟ژ ھ ھ ےژ  ىل تصرؼ الزكاة لغّب اجملاىدين ُب قولو تعاذل: (ِٔمسألة )
 11 مقدار ما ييعطى للمساكْب الواحد من الزكاة  (ّٔمسألة )

 87 زكاة الفطركتاب 
 89 ُب كتاب )زكاة الفطر( اتفاقا أو إرتاعا ُب كتاب الزكاة -رزتو هللا-اليت ذكرىا ابن رشد اظتسائل 

 76 كتاب زكاة الفطر )اظتسائل اظتختلف فيها(

 20 حكم زكاة الفطر (ْٔمسألة )
 21 على من ٘بب زكاة الفطر؟ (ٓٔمسألة )
 22 عمَّن ٘بب زكاة الفطر؟ (ٔٔمسألة )
رج زكاة الفطر عن األكالد كالصغار )إف كانوا أغنياء(؟ (ٕٔمسألة )  23 من ٱبي
 24 ىل يشَبط ُب كجوب زكاة الفطر الغُب )ملك النصاب(؟ (ٖٔمسألة )
 25 ىل على السيد ُب عبده الكافر زكاة الفطر؟ (ٗٔمسألة )
 21 من ٱبرج زكاة الفطر عن ا٤بكاتىب؟ (َٕمسألة )
 22 ٘بب عن عبيد التجارة زكاة الفطر؟ىل  (ُٕمسألة )
رج منها زكاة الفطر (ِٕمسألة )  23 أنواع الطعاـ الٍب ٚبي
 31 مقدار زكاة الفطر (ّٕمسألة )
 30 مٌب ٯبب إخراج زكاة الفطر؟ (ْٕمسألة )
 31 ىل تعطى زكاة الفطر لفقراء أىل الذمة؟ (ٕٓمسألة )



 505 

 93 كتاب الصياـ
 94 قسمُت؛ الصـو اظتفروض، والفطر وأحكاموكتاب الصياـ ويشتمل على 
 95 ُب )كتاب الصياـ( اتفاقا أو إرتاعا -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

 97 القسم )األوؿ( الصـو اظتفروض )الواجب( اصتملة األوىل أنواع الصباـ الواجب
 98 الزماف )اظتسائل اظتختلف فيها( :الركن األوؿاصتملة الثانية: أركاف الصياـ. 

 ٗٗ (غيم ا٥ببلؿ رؤية دكف حاؿ إذا) رمضاف شهر ىبلؿ رؤية ٛبكن( دل) إذا ا٢بكم (ُمسألة )
 ََُ (الزكاؿ قبل) النهار ُب القمر رؤم إذا ا٢بكم (ِمسألة )
 َُُ ييفطر؟ ىل( كحده) شواؿ ىبلؿ رأل من (ّمسألة )
 َُِ (رمضاف شهر لدخوؿ) رمضاف ىبلؿ رؤية عن ا٤بخربين العدكؿ الشهود عدد (ْمسألة )
 َُّ (رمضاف شهر ٣بركج) شواؿ ىبلؿ رؤية عن ا٤بخربين العدكؿ الشهود عدد (ٓمسألة )
 َُْ (األىلَّة مطالع اختبلؼ) البلداف؟ لبقية الرؤية تلك تعترب فهل بلد، ُب ا٥ببلؿ رؤم إذا (ٔمسألة )
 َُٓ رمضاف ُب اإلمساؾ زماف أكؿ (ٕمسألة )
 َُٔ الفجر طلوع عند اإلمساؾ زماف أكؿ (ٖمسألة )
 َُٕ (الليل من جزء ُب) الفجر طلوع قبل اإلمساؾ حكم (ٗمسألة )

 448 اإلمساؾ )اظتسائل اظتختلف فيها( :الركن الثاينأركاف الصياـ. 
 َُٗ ٗبغذٌو؟ ليس ٩با( كا٤بعدة ا٢بلق) ا١بوؼ يرد ٗبا الصائم يػيٍفطر ىل (َُمسألة )
 َُُ كالشراب؟ الطعاـ منفذ( غّب) من ا١بوؼ يرد ٗبا الصائم ييفطر ىل (ُُمسألة )
 ُُُ كالشراب؟ الطعاـ( غّب) كمن ا١بوؼ( غّب) من ا١بسم يدخل ٗبا الصائم ييفطر ىل (ُِمسألة )
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 ُُِ فأمذل؟ قبَّل من صياـ يفسد ىل (ُّمسألة )
 ُُّ للصائم القيبلة حكم (ُْمسألة )
 ُُْ للصائم ا٢بجامة حكم (ُٓ)مسألة 

 ُُٓ صائم كىو القيء ذرعو من حكم (ُٔمسألة )
 ُُٔ فقاء صائم كىو استقاء من حكم (ُٕمسألة )

 447 الركن الثالث: الني ة )اظتسائل اظتختلف فيها(
 ُُٖ (رمضاف صـو) الصـو صحة ُب شرط النية ىل (ُٖمسألة )
 ُُٗ الصـو ُب اجملزية النية (ُٗمسألة )
 َُِ للصـو النية كقت (َِمسألة )
 ُُِ الصـو صحة ُب شرط ا١بنابة من الطهارة ىل (ُِمسألة )

 422 القسم )الثاين(: الفطر وأحكامو )اظتسائل اظتختلف فيها(
 ُِْ الفرض؟ عن صومو ٯبزئو ىل رمضاف، ُب كا٤بسافر ا٤بريض صاـ إذا (ِِمسألة )
 ُِٓ الفطر؟ أك الصـو كا٤بريض؛ للمسافر األفضل ما (ِّمسألة )
 ُِٔ رمضاف ُب الفطر ييبيح الذم السَّفر نوع (ِْمسألة )
 ُِٕ رمضاف ُب الفطر ييبيح الذم ا٤برض (ِٓمسألة )
 ُِٖ الفطر؟ للمسافر ييشرع مٌب (ِٔمسألة )
 ُِٗ ا٤بغرب قبل بلده كصل إذا الطعاـ عن ا٤بفطر ا٤بسافر ٲبيسك ىل (ِٕمسألة )
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؟( ال) ٍب اسفرن  يػيٍنشئ أف رمضاف ُب للصائم ٯبوز ىل (ِٖمسألة )  َُّ يصـو
 ُُّ اجملنوف على رمضاف صـو قضاء ٯبب ىل (ِٗمسألة )
؟ مفسد اإلغماء ىل (َّمسألة )  ُِّ للصـو
 ُّّ ؟امتتابعن  رمضاف صياـ من عليهما ما كا٤بريض ا٤بسافر يقضي ىل (ُّمسألة )
 ُّْ آخر رمضاف دخل حٌب رمضاف قضاء أخَّر من على ٯبب ما (ِّمسألة )
؟ كعليو مات من على ٯبب ما (ّّمسألة )  ُّٓ صـو
 ُّٔ عليهما؟ ٯبب ماذا أفطرات، إذا كا٤برضع ا٢بامل (ّْمسألة )
 ُّٕ عليهما؟ ٯبب ماذا ،أفطرا إذا الصـو على يقدراف ال اللذاف كالعجوز الكبّب الشيخ (ّٓمسألة )
 ُّٖ رمضاف هنار ُب متعٌمد ٔبماع أفطر من على الواجب (ّٔمسألة )
 ُّٗ رمضاف؟ ُب امتعمدن  كالشرب ابألكل ابإلفطار الكفارة ٘بب ىل (ّٕمسألة )
 َُْ لصومو اانسين  رمضاف هنار ُب جامع من على الواجب (ّٖمسألة )
 ُُْ رمضاف هنار ُب ا١بماع على لزكجها ا٤بطاكعة ا٤برأة على الواجب (ّٗمسألة )
 ُِْ الَبتيب؟ على أك التخيّب على رمضاف ُب ا١بماع كٌفارة ىل (َْمسألة )
 ُّْ رمضاف ُب ا١بماع كٌفارة ُب اإلطعاـ مقدار (ُْمسألة )
 ُْْ ا١بماع بتكرر رمضاف ُب -ا٤بتعٌمد- اجملامع كٌفارة تتكرر ىل (ِْمسألة )
 ُْٓ الوجوب؟ كقت امعسرن  كاف كقد أيسر إذا ،اعمدن  رمضاف ُب اجملامع على اإلطعاـ ٯبب ىل (ّْمسألة )
 ُْٔ فيو ٨بتلف بسبب أفطر من على الواجب (ْْمسألة )
 ُْٕ كفارة؟ عليو فهل الفطر، لو يبيح سبب عليو طرأ ٍب( الكفارة) يوجب ٗبا اعامدن  رمضاف ُب أفطر من حكم (ْٓمسألة )
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 ُْٖ رمضاف( قضاء) ُب اعامدن  أفطر من حكم (ْٔمسألة )
 ُْٗ للصائم ابللساف كا٣بىنىا الرَّفث حكم (ْٕمسألة )

 454 كتاب الصياـ )الثاين(: الصـو اظتندوب إليو )اظتسائل اظتختلف فيها(
 ُُٓ عاشوراء؟ يـو ىو ما (ْٖمسألة )
 ُِٓ عرفة يـو صياـ حكم (ْٗمسألة )
 ُّٓ شواؿ من الست صياـ حكم (َٓمسألة )
 ُْٓ شهر كل من الغيرر صياـ حكم (ُٓمسألة )
 ُٓٓ التشريق أايـ صياـ حكم (ِٓمسألة )
 ُٔٓ ا١بمعة يـو صياـ حكم (ّٓمسألة )
 ُٕٓ الشك يـو صياـ حكم (ْٓمسألة )
 ُٖٓ السبت يـو صياـ حكم (ٓٓمسألة )
 ُٗٓ الدىر صياـ حكم (ٔٓمسألة )
 َُٔ شعباف من اآلخر النصف صياـ حكم (ٕٓمسألة )
 ُُٔ (عذر ببل) التَّطوع صـو ُب أفطر من على ٯبب ما (ٖٓمسألة )
 ُِٔ اانسين  التَّطوع صـو ُب أفطر من على ٯبب ما (ٗٓمسألة )

 كتاب االعتكاؼ
 463 كتاب االعتكاؼ )اظتسائل اظتختلف فيها(

 ُْٔ (ا٤بسجد من كخركجو) ا٤بعتكف ٱبص الذم العمل (َٔمسألة )
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 ُٓٔ االعتكاؼ منو للرجاؿ يصلح الذم ا٤بسجد (ُٔمسألة )
 ُٔٔ ا٤بسجد غّب ُب االعتكاؼ حكم (ِٔ) مسألة

 ُٕٔ ا٤برأة اعتكاؼ مكاف (ّٔمسألة )
 ُٖٔ االعتكاؼ زماف أقل (ْٔمسألة )
 ُٗٔ (االعتكاؼ نذر إذا) اعتكافو إذل ا٤بعتكف فيو يدخل الذم الوقت (ٓٔمسألة )
 َُٕ رمضاف من األكاخر العشر اعتكف ٤بن معتكفو من ا٤بعتكف خركج كقت (ٔٔمسألة )
 ُُٕ االعتكاؼ؟ لصحة شرط الصـو ىل (ٕٔمسألة )
 ُِٕ ا١بماع دكف ما بفعل االعتكاؼ يفسد ىل (ٖٔمسألة )
 ُّٕ اعتكافو ُب اجملامع على ٯبب ما (ٗٔمسألة )
 ُْٕ التتابع؟ شرطو من ىل ابالعتكاؼ النذر مطلق (َٕمسألة )
 ُٕٓ حاجة لغّب ا٤بسجد من ا٤بعتكف خركج (ُٕمسألة )
 ُٕٔ مسجده؟ بيت غّب( اسقفن ) ابيتن  يدخل أفٍ  للمعتكف ىل (ِٕ)مسألة 

 ُٕٕ للمعتكف ا٤بسجد ُب كالنكاح البيع حكم (ّٕمسألة )
 ُٖٕ االعتكاؼ أثناء شرطو إذا شرط ا٤بعتكف ينفع ىل (ْٕمسألة )
 ُٕٗ (ا٤برض لعذر) ا٤بسجد من اب٣بركج -انذرن  للمعتكف- التتابع انقطع إذا ا٢بكم (ٕٓمسألة )
 َُٖ اإلغماء؟ أك اب١بنوف االعتكاؼ يفسد ىل (ٕٔمسألة )
 ُُٖ عذر بدكف اعتكافو قطع إذا ا٤بعتكف على ٯبب ما (ٕٕمسألة )
 ُِٖ كبّبة؟ بفعل االعتكاؼ يفسد ىل (ٖٕمسألة )

 483 كتاب اضتج
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 484 والثاين والثالث اصتنس األوؿكتاب اضتج يشمل؛ 
 485 ات فاقًا أو إرتاًعا ُب )اصتنس األوؿ( -هللا رزتو-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

 486 اصتنس األوؿ: األشياء اليت جتري من عبادة اضتج  غترى اظتقد مات )اظتسائل اظتختلف فيها(
 ُٕٖ حكم حٌج الصيٌب )ىل يثاب على فعلو؟( (ُمسألة )
 ُٖٖ ما ىي االستطاعة ٤بن يريد ا٢بٌج بنفسو )ا٢بٌج ا٤بباشر(؟ (ِمسألة )
 ُٖٗ النيابة ُب ا٢بج عن ا٢بٌي العاجز ببدنو دكف مالو )ا٤بعضوب( (ّمسألة )
 َُٗ حكم ا٢بٌج عن ا٤بيت (ْمسألة )
 ُُٗ من يريد ا٢بج عن غّبه، ىل يشَبط أف يكوف حٌج عن نفسو (ٓمسألة )
 ُِٗ حكم أخذ )األجرة( على أداء ا٢بٌج عن الغّب (ٔمسألة )
 ُّٗ على العبد؟ ىل ٘بب فريضة ا٢بج (ٕمسألة )
 ُْٗ ىل ٯبب ا٢بج على الفور أـ الَباخي؟ (ٖمسألة )
؟ (ٗمسألة )  ُٓٗ ىل من شرط كجوب ا٢بج على ا٤برأة أف يكوف معها زكج أك ٧بـر
 ُٔٗ حكم العمرة (َُمسألة )

 ُٕٗ اصتنس الثاين: األشياء اليت جتري من عبادة اضتج  غترى األركاف
 497 ُب القوؿ ُب )شروط اإلحراـ( اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

 498 )اظتسائل اظتختلف فيها( القوؿ ُب )شروط اإلحراـ(
 ََِ ما ميقات أىل العراؽ؟ (ُُمسألة )
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 َُِ من أٌقت ذات عرؽ ألىل العراؽ؟ (ُِمسألة )
 َِِ كقٍصده ا٢بٌج أك العمرة، كأحـر بعده حكم من تعٌدل ا٤بيقات (ُّمسألة )
 َِّ )قبل( ا٤بواقيت امكاف إحراـ من كاف منزلو خارجن  (ُْمسألة )
 َِْ حكم من ترؾ اإلحراـ من ميقاتو، كأحـر من ميقات آخر (ُٓمسألة )
 َِٓ حكم من مٌر اب٤بواقيت كيريد دخوؿ مكة، كدل يرد ا٢بج أك العمرة (ُٔمسألة )
ـر أىل مكة اب٢بج (ُٕمسألة )  َِٔ مٌب يستحٌب أٍف ٰبي
 َِٕ ىل ما بعد )تسع( من ذم ا٢بجة من أشهر ا٢بٌج؟ (ُٖمسألة )
 َِٖ حكم من أحـر اب٢بج قبل أشهر ا٢بج (ُٗمسألة )
 َِٗ تكره العمرة ُب أم يـو من أايـ السنة؟ ىل (َِمسألة )
 َُِ حكم تكرار العمرة ُب السنة الواحدة (ُِمسألة )
 ُُِ ل كىو ٧بـر لعدـ اإلزاراكيما ٯبب على من لبس السر  (ِِمسألة )
 ُِِ حكم قطع احملـر للخفْب إذا دل ٯبد النعلْب (ِّمسألة )
 ُِّ حكم لبس احملـر للخفٍْب مقطوعٍْب كىو كاجد للنعلٍْب  (ِْمسألة )
 ُّْ حكم لبس ا٤برأة احملرمة للثوب ا٤بعصفر (ِٓمسألة )
 ُِٓ ٚبمّب الرجل احملـر كجهوحكم  (ِٔمسألة )
 ُِٔ حكم لبس ا٤برأة احملرمة للقفازين (ِٕمسألة )
 ُِٕ حكم الطيب للمحـر )قبل( إحرامو (ِٖمسألة )
 ُِٖ حكم غسل احملـر لرأسو )لغّب ا١بنابة( (ِٗمسألة )
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 ُِٗ حكم غسل احملـر رأسو اب٣ًبٍطمىًٌ  (َّمسألة )
 َِِ )ا٤بغتسل( للمحـرحكم دخوؿ ا٢بماـ  (ُّمسألة )
( ىل ٯبوز للمحـر األكل منو (ِّمسألة )  ُِِ إذا صاد من ىو حبلؿ )غّب ٧بـر
 ِِِ لو اضطر احملـر لؤلكل كىو قادر أف يصيد )صيد بٌر( فماذا أيكل؟ (ّّمسألة )
 ِِّ ىل عقد النكاح للمحـر من ٧بظورات اإلحراـ (ّْمسألة )

 ِِْ ُب القوؿ ُب )أنواع النسك( اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
 225 القوؿ ُب أنواع النسك )اظتسائل اظتختلف فيها(

 ِِٔ من ىو ا٤بتمتع اب٢بج؟ (ّٓمسألة )
 ِِٕ [ُٔٗ]البقرة  (ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ )من ىم حاضرم ا٤بسجد ا٢براـ ُب قولو تعاذل:  (ّٔمسألة )

 ِِٖ يقع التمتع من ا٤بكي؟ىل  (ّٕمسألة )
 ِِٗ احكم فٍسخ ا٢بج إذل عمرة ليكوف ا٢باج متمتعن  (ّٖمسألة )
 َِّ من أنشأ عمرة ُب رمضاف كاعتمر ُب شواؿ ىل يكوف متمتعا؟ (ّٗمسألة )
 ُِّ الوقت الذم ٯبوز فيو القراف )إدخاؿ ا٢بج على العمرة( (َْمسألة )
 ِِّ ا٢براـ( ىل عليهم دـ القراف؟ أىل مكة )من حاضرم ا٤بسجد (ُْمسألة )
 ِّّ أم األنساؾ أفضل؟ (ِْمسألة )

 234 ُب القوؿ ُب )اإلحراـ( اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
 235 القوؿ ُب اإلحراـ )اظتسائل اظتختلف فيها(
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 ِّٕ حكم االغتساؿ لئلحراـ (ّْمسألة )
 ِّٖ ابلتلبية للنسك حكم التلفظ (ْْمسألة )
 ِّٗ حكم الزايدة على لفظ التلبية الواردة عن الرسوؿ  (ْٓمسألة )
 َِْ حكم التلبية (ْٔمسألة )
 ُِْ حكم رفع الصوت ابلتلبية (ْٕمسألة )
 ِِْ ا٤بوضع الذم أىلَّ منو النيب (ْٖمسألة )
 ِّْ ا٢بكم لو أحـر )ا٤بكي( ابلعمرة من مكة (ْٗمسألة )
 ِْْ احملـر )اب٢بج( مٌب يقطع التلبية؟ (َٓ)مسألة 

 ِْٓ احملـر )اب٢بج( مٌب يقطع التلبية عند رميو ١بمرة العقبة؟ (ُٓمسألة )
 ِْٔ احملـر )ابلعمرة( مٌب يقطع التلبية؟ (ِٓمسألة )
 ِْٕ حكم إدخاؿ العمرة على ا٢بج ليكوف قارانن  (ّٓمسألة )
 ِْٖ الثبلثة األكؿ ُب طواؼ القدـك كالعمرة حكم )الرَّمىل( ُب األشواط (ْٓمسألة )
 ِْٗ ىل على أىل مكة رىمىل ُب الطواؼ إذا حٌجوا؟ (ٓٓمسألة )
 َِٓ األركاف الٍب تستلم ُب الطواؼ (ٔٓمسألة )
 ُِٓ حكم ٝبع ركعٍب الطواؼ إذا كرر الطواؼ (ٕٓمسألة )
 ِِٓ حكم الطواؼ من داخل ا٢ًبجر (ٖٓمسألة )
 ِّٓ الطواؼ )كالركوع بعده( كقت النهي عن الصبلةحكم  (ٗٓمسألة )
 ِْٓ اشَباط الطهارة للطواؼ (َٔمسألة )
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( عن طواؼ )اإلفاضة(؟ (ُٔمسألة ) زئ طواؼ )القدـك  ِٓٓ ىل ٯبي
 ِٔٓ ىل ٯبزئ طواؼ )الوداع( عن طواؼ )اإلفاضة(؟ (ِٔمسألة )
 ِٕٓ عدد الطواؼ كالسعي الواجب على )القارف( (ّٔمسألة )
 ِٖٓ حكم السعي بْب الصفا كا٤بركة )للحٌج كالعمرة( (ْٔمسألة )
 ِٗٓ ا٢بكم لو )عكس( السعي فبدأ اب٤بركة قبل الصفا (ٓٔمسألة )
 َِٔ اشَباط الطهارة للسعي (ٔٔمسألة )
 ُِٔ حكم من سعى قبل أٍف يطوؼ للحٌج كالعمرة (ٕٔمسألة )

 262 ُب )الوقوؼ بعرفة( اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
 263 الوقوؼ بعرفة )اظتسائل اظتختلف فيها(

 ِْٔ كقت أذاف ا٤بؤذف بعرفة للظهر كالعصر (ٖٔمسألة )
 ِٓٔ كم أذاف كإقامة لصبلٌب الظهر كالعصر بعرفة؟ (ٗٔمسألة )
( الصبلة ٗبُب كعرفات كمزدلفة؟ (َٕمسألة )  ِٔٔ ىل يقصر ا٢باجُّ )ا٤بكيُّ
 ِٕٔ حكم صبلة ا١بمعة ٗبُب كعرفات (ُٕمسألة )
 ِٖٔ حكم من كىقىف بعرفة )بعد الزكاؿ( كدفع منها )قبل الغركب( (ِٕمسألة )
 ِٗٔ حكم من كقف يـو عرفة بعيرنة (ّٕمسألة )
 َِٕ حكم ا٤ببيت ٗبزدلفة (ْٕمسألة )

 274 ُب القوؿ ُب )رمي اصتمار( اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
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 272 القوؿ ُب رمي اصتمار )اظتسائل اظتختلف فيها(
 ِّٕ حكم رمي ٝبرة العقبة )قبل( الفجر (ٕٓمسألة )
 ِْٕ حكم من أٌخر رمي ٝبرة العقبة حٌب غابت الشمس (ٕٔمسألة )
 ِٕٓ حكم من حلق قبل أف يرمي يـو النحر (ٕٕمسألة )
 ِٕٔ قبل أف ينحر حكم من حلق (ٖٕمسألة )
 ِٕٕ حكم من قٌدـ طواؼ اإلفاضة على الرمي (ٕٗمسألة )
 ِٖٕ حكم الرمي قبل الزكاؿ أايـ التشريق (َٖمسألة )
 ِٕٗ حكم من ترؾ رمي بعض ا١بمار أايـ التشريق (ُٖمسألة )

 284 اصتنس الثالث: األشياء اليت جتري ُب عبادة اضتج  غترى األمور الالحقة )أحكاـ األفعاؿ(
 284 ات فاقًا أو إرتاًعا ُب القوؿ ُب )اإلحصار( -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

  القوؿ ُب اإلحصار )اظتسائل اظتختلف فيها(
 ُِٖ مب ٰبصل اإلحصار ُب ا٢بج ُب قولو )فإف أحصرًب(؟ (ِٖمسألة )
 ِِٖ ىل ٯبب ا٥بدم على احملصر ابلعدك؟ (ّٖمسألة )
 ِّٖ أين يذبح ا٥بدم احملصر ابلعدك؟ (ْٖمسألة )
 ِْٖ احملصر ابلعدك ىل ٯبب عليو إعادة النسك؟ (ٖٓمسألة )
 ِٖٓ احملصر ابلعدك ىل ٯبب عليو ا٢بلق أك التقصّب (ٖٔمسألة )
 ِٖٔ احملصر عن ا٢بٌج اب٤برض ىل ٯبوز لو أف يتحلل؟ (ٕٖمسألة )
 ِٕٖ ىل ٯبب ا٥بدم على احملصر اب٤برض؟ (ٖٖمسألة )
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 ِٖٖ حكم من فاتو ا٢بج بسبب االحصار بغّب العدك كا٤برض (ٖٗمسألة )
 289 القوؿ ُب أحكاـ جزاء الصيد

 294 ُب )أحكاـ جزاء الصيد( اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
 294 القوؿ ُب أحكاـ جزاء الصيد )اظتسائل اظتختلف فيها(

 ِّٗ على احملـر ُب قتل الصيد؟ ما الواجب (َٗمسألة )
 ِْٗ ىل ييستأنف ا٢بكم على احملـر القاتل للصيد أك ٰبكم بو ٕبكم الصحابة  (ُٗمسألة )
 ِٓٗ ىل ا٢بكم ُب آية الٌصيد للمحـر على الَبتيب أك التخيّب؟ (ِٗمسألة )
؟كيف يقٌوـ الصيد إذا اختار احملـر أف يكفًٌر ابإلطعاـ ُب كفارة  (ّٗمسألة )  ِٔٗ الصيد للمحـر
 ِٕٗ كيفية تقدير الصياـ ابلطعاـ ُب كفارة الصيد للمحـر (ْٗمسألة )
 ِٖٗ ىل عليو كفارة؟ اأك انسين  طأن إذا صاد احملـر خ (ٓٗمسألة )
 ِٗٗ ا٢بكم لو اشَبؾ ٝباعة ُب قتل صيد ا٢بـر (ٔٗمسألة )
 ََّ الصيد ىو قاتل الصيد )ا١باين(؟ىل ٲبكن أٍف يكوف أحد ا٢بكمْب ُب تقدير مثل  (ٕٗمسألة )
 َُّ موضع اإلطعاـ ُب كفارة الصيد (ٖٗمسألة )
 َِّ ا٢بكم لو قتل ا٢ببلؿ صيد ا٢بـر (ٗٗمسألة )
 َّّ عدد الكفارات على احملـر إذا صاد كأكل الصيد (ََُمسألة )
 َّْ فدية صيد األرنب كالّببوع (َُُمسألة )
 َّٓ صغار الصَّيدمقدار الفدية ُب  (َُِمسألة )
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 َّٔ فدية صيد ا٢بماـ (َُّمسألة )
 َّٕ الفدية ُب كسر بيض النعامة للمحـر (َُْمسألة )
 َّٖ الفدية ُب صيد ا١براد للمحـر (َُٓمسألة )
 َّٗ حكم قتل احملـر ما زاد على ا٣بمس الفواسق (َُٔمسألة )
 َُّ للمحـرما الذم يلحق ابلكلب العقور فيجوز قتلو  (َُٕمسألة )
( ُب ا٢بـر (َُٖمسألة )  ُُّ حكم قتل الوزغ )للمحـر
 ُِّ ما ٯبوز للمحـر من قتل الغرابف؟ (َُٗمسألة )
 ُّّ حكم صيد احملـر للحيواف )الربمائي( (َُُمسألة )
 ُّْ حكم صيد احملـر لطّب ا٤باء (ُُُمسألة )
 ُّٓ ا١بزاء ُب قطع نبات ا٢بـر (ُُِمسألة )

 346 ُب )فدية األذى( اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
 347 القوؿ ُب فدية األذى )اظتسائل اظتختلف فيها(

 ُّٖ الفدية إذا أماط احملـر األذل بغّب ضركرة (ُُّمسألة )
 ُّٗ أك اب٣بطأ كىو ٧بـر أك جاىبلن  احكم الفدية على من أماط األذل انسين  (ُُْمسألة )
 َِّ القدر الواجب ُب فدية األذل للمحـر إف اختار الصياـ أك اإلطعاـ (ُُٓمسألة )
 ُِّ مقدار اإلطعاـ لكل مسكْب ُب كفارة األذل للمحـر (ُُٔمسألة )
 ِِّ الفدية ُب قص األظفار للمحـر (ُُٕمسألة )
 ِّّ الفدية ُب قص )بعض( األظفار للمحـر (ُُٖمسألة )
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ِّْالفدية ُب حلق شعر ا١بسد للمحـر(ُُٗمسألة )
ِّٓالفدية على احملـر ُب نػىتىف من شعر رأسو أك ٢بيتو؛ شعرة أك شعرتْب(َُِمسألة )
ِّٔموضع أداء فدية األذل(ُُِمسألة )
ِّٕىل حلق الرأس من مناسك ا٢بج؟(ُِِمسألة )

328ُب )كفارة اظتتمتع( اإرتاعً أو  ااتفاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
334)اظتسائل اظتختاؼ فيها( القوؿ ُب كفارة اظتتمتع

ِّّا٥بدم الواجب على ا٤بتمتع(ُِّمسألة )
ّّّلو صاـ من دل يستطع دفع ٜبن ىدم التمتع ٍب كجده أثناء الصياـ(ُِْمسألة )
ّّْإذل أايـ التشريق -غّب الواجد لثمن ا٥بدم-الواجبة على ا٤بتمتع ـ الثبلثة حكم أتخّب صياـ األاي(ُِٓمسألة )
ّّٓقبل دخوؿ شهر ذم ا٢بجة -غّب الواجد لثمن ا٥بدم-ـ الثبلثة الواجبة على ا٤بتمتع حكم صياـ األاي(ُِٔمسألة )
ّّٔالوصوؿ ألىلوقبل  -غّب الواجد لثمن ا٥بدم-حكم صياـ األايـ السبعة الواجبة على ا٤بتمتع (ُِٕمسألة )
ّّٕما يَبتب على فوات ا٢بج أك إفساده(ُِٖمسألة )
ّّٖحكم ا٤بضي ُب ا٢بج الفاسد(ُِٗمسألة )
ّّٗحكم من جامع بعد الوقوؼ بعرفة كقبل رمي ٝبرة العقبة الكربل(َُّمسألة )
َّْحكم حج من جامع بعد رمي ٝبرة العقبة الكربل كقبل طواؼ اإلفاضة(ُُّمسألة )
ُّْىل ٰبل للمحـر اب٢بج استعماؿ الطيب كالصيد بعد التحلل األكؿ(ُِّمسألة )
ِّْمٌب يتحٌلل ا٤بعتمر من عمرتو؟(ُّّمسألة )
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ّّْحكم حج من ابشر فأنزؿ(ُّْمسألة )
ّْْمقدار ا٥بدم على من كطئ مرارا ُب ا٢بج(ُّٓمسألة )
ّْٓ()أك جاىبلن  احكم من كطئ ُب ا٢بج انسين (ُّٔمسألة )
ّْٔىل على ا٤برأة )الزكجة( ا٤بوطوءة ُب ا٢بج ىدم؟ (ُّٕمسألة )
ّْٕحكم تفريق الرجل كا٤برأة اجملامعْب ُب حج القضاء(ُّٖمسألة )
ّْٖمن أين يفَبؽ اجملامعاف ُب حجة القضاء؟(ُّٗمسألة )
ّْٗما ىو ا٥بدم الواجب على احملـر إذا جامع؟(َُْمسألة )
َّٓالواجب على اجملامع كىو ٧بـر إذا دل ٯبد ا٥بدم(ُُْمسألة )
ُّٓىل ٯبب ا٥بدم على من فاتو الوقوؼ بعرفة؟(ُِْمسألة )
ِّٓمن فاتو ا٢بج كىو قارف كيف يقضي؟(ُّْمسألة )
ّّٓإذل العاـ القادـ ٤بن فاتو ا٢بج احكم البقاء ٧برمن (ُْْمسألة )

354ُب )الكفارات اظتسكوت عنها( اإرتاعً أو  ااتفاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
355الكفارات اظتسكوت عنها )اظتسائل اظتختلف فيها(

ّٔٓالفدية ُب ترؾ الفرض ُب ا٢بج(ُْٓمسألة )
ّٕٓمن أشواطو احكم الواجب على من نكَّس الطواؼ أك نسي شوطن (ُْٔمسألة )
ّٖٓالواجب على من نسي ركعٍب الطواؼ(ُْٕمسألة )
ّٗٓالواجب على من ترؾ طواؼ الوداع(ُْٖمسألة )
َّٔحكم من دل ييدخل ا٢ًبٍجر ُب طوافو(ُْٗمسألة )
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 ُّٔ (ا)راكبن  حكم الطواؼ ٧بموالن  (َُٓمسألة )
 ِّٔ ما ٯبب على من ترؾ السعي (ُُٓمسألة )

 363 اعتدي(ُب ) اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
 364 القوؿ ُب اعتدي )اظتسائل اظتختلف فيها(

 ّٓٔ حكم إىداء ا١بذع من هبيمة األنعاـ (ُِٓمسألة )
 ّٔٔ حكم تقليد غنم ا٥بدم (ُّٓمسألة )
 ّٕٔ موضع إشعار ا٥بدم (ُْٓمسألة )
 ّٖٔ ا٥بدم بعرفة )أك ا٢بل( توقيف (ُٓٓمسألة )
 ّٗٔ ٧بل ٫بر ا٥بدم (ُٔٓمسألة )
 َّٕ حكم ذبح ا٥بدم قبل يـو النحر (ُٕٓمسألة )
 ُّٕ مكاف أداء الصدقة ا٤بعدكلة عن ا٥بدم الواجب ُب الصيد (ُٖٓمسألة )
 ِّٕ حكم ركوب ا٥بدم (ُٗٓمسألة )
 ّّٕ أيكل منو؟إذا عطب ىدم التطوع كذٕبو دكف ٧بلو فمن  (َُٔمسألة )
 ّْٕ حكم بيع ٢بم ا٥بدم الواجب ا٤بعطوب إذا عطب دكف ٧بلو (ُُٔمسألة )
 ّٕٓ حكم األكل من ا٥بدم الواجب إذا بلغ ٧بلو (ُِٔمسألة )

 376 كتاب اصتهاد
 377 اصتملة األوىل: ُب معرفة أركاف اضترب
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 378 ات فاقًا أو إرتاًعا ُب اصتملة األوىل )معرفة أركاف اضترب( -رزتو هللا-اظتسائل الفقهية اليت ذكرىا ابن رشد 
 379 اصتملة األوىل: ُب معرفة أركاف اضترب )اظتسائل اظتختلف فيها(

 384 حكم ا١بهاد على ا٤بسلمْب (4مسألة )
 384 ىل أخذ اإلذف من األبوين ا٤بشركْب شرط لوجوب ا١بهاد؟ (2مسألة )
 382 شرط لوجوب ا١بهاد؟ىل إذف الغرًن  (3مسألة )
 383 ىل ٰبارب ا٢ببشة كالَبؾ؟ (4مسألة )
 384 حكم استعباد الرىباف كقتلهم كأسرىم (5مسألة )
 385 حكم قتل األسّب (6مسألة )
 386 أماف العبد (7مسألة )
 387 أماف ا٤برأة (8مسألة )
 388 يطيق القتاؿ(حكم قتل من )ال( يشارؾ ُب ا٢برب من الكافرين )٩بن ال  (9مسألة )
 389 حكم قتل ا٤بشركْب ُب ا٢برب اب٢برؽ ابلنار (44مسألة )
 394 رمي )ا٤بدف( اب٤بنجنيق )ا٤بدافع( (44مسألة )
 394 النكاية ابلعدك اب٤بباين )الدكر( كا٢بيواف كالنبات (42مسألة )
 392 حكم تكرار الدعوة لئلسبلـ قبل ا٢برب (43مسألة )
 393 الذم ال ٯبوز الفرار عنهم ُب ا٤بعركةالضعف  (44مسألة )
 394 ىل ٘بوز مهادنة الكفار؟ (45مسألة )
 395 حكم كقوع ا٥بدنة على ماؿ يدفعو ا٤بسلموف للكفار (46مسألة )
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396مقدار مهادنة الكٌفار (47مسألة )
397ىل تقبل ا١بزية من ا٤بشركْب )غّب( أىل الكتاب؟ (48مسألة )
398السفر ابلقرآف إذل أرض العدٌك )دار ا٢برب(حكم  (49مسألة )

399اصتملة الثانية: أحكاـ أمواؿ احملاربُت إذا دتلكها اظتسلموف
444 ات فاقًا أو إرتاًعا ُب اصتملة الثانية )أحكاـ أمواؿ احملاربُت إذا دتلكها اظتسلموف( -رزتو هللا-اظتسائل الفقهية اليت ذكرىا ابن رشد 

444)اظتسائل اظتختلف فيها( الثانية: أحكاـ أمواؿ احملاربُت إذا دتل كها اظتسلموفاصتملة 
443كيفية تقسيم ا٣بمس (24مسألة )
444؟من الغنيمة، كسهم ذكم القرىب بعد موتو  ماذا يفعل بسهم الرسوؿ (24مسألة )
445[؟ُْ]األنفاؿ: (ڀ ڀ) القرىب ُب قولو تعاذل كمن ىم ذك  (22مسألة )

446حكم الصفي من الغنيمة (23مسألة )
447ىل يستحق من الغنيمة من خرج لوحده للقتاؿ بغّب إذف اإلماـ؟ (24مسألة )
448ىل للنساء سهم من الغنيمة إذا خرجن مع ا١بيش؟ (25مسألة )
449ىل للعبيد سهم من الغنيمة إذا خرجوا مع ا١بيش؟ (26مسألة )
444ا٤براىق سهم من الغنيمة إذا خرج مع ا١بيش؟ ىل للصيبٌ  (27مسألة )
444ىل يسهم للتٌجار كاأليجراء من الغنيمة؟ (28مسألة )
442حكم ا١بعائل (29مسألة )
443إذا ٢بق عسكر اإلسبلـ مدد ُب دار ا٢برب قبل أف يقسموا الغنيمة، أك ٰبرزكىا بدار اإلسبلـ، ىل يشاركوهنم فيها؟ (34مسألة )
444كيفية توزيع الغنيمة لو خرجت سريٌة من العسكر كغنمت (34)مسألة 
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445مقدار ما ٯبب للفارس من الغنيمة (32مسألة )
446ما ٯبوز للمجاىد أخذه من الغنيمة قبل القسمة (33مسألة )
447عقوبة الغاؿ (34مسألة )
448من أم شيء من الغنيمة يكوف النفل؟ (35مسألة )
449ا٢بٌد األعلى للٌنفل (36مسألة )
424ىل ٯبوز الوعد ابلتنفيل قبل ا٢برب؟ (37مسألة )
424ىل تنفيل اإلماـ شرط ُب استحقاؽ السَّلىب؟ (38مسألة )
422ما شرط استحقاؽ السلب؟ (39مسألة )
423ىل ٱبٌمس السلب؟ (44مسألة )
424حكم ما كجد من أمواؿ ا٤بسلمْب عند الكفار (44مسألة )
425حكم العبد كاألمة ا٤بغنومة من الكفار إذا تبٌْب أهنا ألحد ا٤بسلمْب (42مسألة )
426لو الكافر أسلم كُب يده ماؿ للمسلم ىل ٯبوز ٤بن بيده ا٤باؿ أخذه؟ (43مسألة )
427إذا دخل مسلم إذل الكفار احملاربْب خلسة كأخذ ماؿ )مسلم( منهم فلمن يكوف ا٤باؿ؟ (44مسألة )
428إذا أسلم ا٢بريب كىاجر إذل دار اإلسبلـ كترؾ كلده كزكجتو كمالو ُب دار ا٢برب فما حكمها؟ (45مسألة )
429حكم ما افتتح ا٤بسلموف من األرض عنوة (46مسألة )
434كيفية قسمة الفيء (47مسألة )
434ك٫بوىم؟ ىل ٘بب ا١بزية على الفقّب كا٤بقعد كالشيخ الكبّب كأىل الصوامع (48مسألة )
432مقدار ا١بزية الواجبة (49مسألة )
433لو أسلم الٌذمي بعد ٛباـ ا٢بوؿ ىل تسقط ا١بزية عنو ؟ (54مسألة )
434حكم أخذ الزكاة من نصارل بِب تغلب (54مسألة )
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 435 ىل ٯبب تعشّب ٘بارة أىل الٌذمة؟ (52مسألة )
 436 كتاب األمياف

 437 )األشياء الرافعة لألمياف( واصتملة الثانية )ضروب األمياف( اصتملة األوىل
 438 ُب كتاب األمياف اأو إرتاعً  اات فاقً  -رزتو هللا-اظتسائل الفقهية اليت ذكرىا ابن رشد 

 444 اصتملة األوىل: ُب معرفة ضروب األمياف وأحكامها )اظتسائل اظتختلف فيها(
 444 ا٢بلف بغّب هللا تعاذل (4مسألة )
 442 ا٢بلف بصفات هللا عٌز كجل كأفعالو (2مسألة )
 443 ا٤براد ابليمْب اللغو (3مسألة )
 444 ىل ُب اليمْب الغموس كفارة؟ (4مسألة )
 445 ا٢بلف ابلكفر ابهلل تعاذل (5مسألة )
 446 حكم األٲباف الٍب ٚبرج ٨برج اإللزاـ بشرط (6مسألة )
 447 أشهد( ىل ىو ٲبْب؟ قوؿ القائل )أقسم أك (7مسألة )

 449 )اظتسائل اظتختلف فيها( اصتملة الثانية: ُب معرفة األشياء الرافعة لألمياف الالزمة وأحكامها
 454 حكم االستثناء إذا فصلو عن اليمْب (8مسألة )
 454 إذا نول ا٢بالف االستثناء بقلبو )كدل( ينطق بو ىل يصح؟ (9مسألة )
 452 االستثناء ا٤بتأخرة عن النطق ابليمْب؟ىل تصح نية  (44مسألة )
 453 ىل يؤثر استثناء ا٤بشيئة ُب الطبلؽ كالعتق؟ (44مسألة )
 454 ؟اأك مكرىن  الو أتى ا٢بالف اب٤بخالف انسين  (42مسألة )
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 455 لو فعل بعض احمللوؼ عليو ىل ٰبنث؟ (43مسألة )
 456 لو اختلف لفظ ا٢بالف عن نيتو (44مسألة )
 457 حكم التورية ُب اليمْب (45)مسألة 

 458 فأكل رؤكس حيتاف )٠بك( الو حلف أف )ال( أيكل رؤكسن  (46مسألة )
 459 افأكل شحمن  الو حلف أف )ال( أيكل ٢بمن  (47مسألة )
 464 مقدار اإلطعاـ لكل مسكْب ُب كفارة اليمْب (48مسألة )
 464 ىل يكوف مع ا٣ببز إداـ؟ (49مسألة )
 462 ما اجملزئ من الكسوة ُب كفارة اليمْب؟ )مقدار الكسوة( (24مسألة )
 463 ىل يشَبط التتابع ُب األايـ الثبلثة ُب صياـ كفارة اليمْب؟ (24مسألة )
 464 اشَباط العدد ُب ا٤بساكْب ُب كفارة اليمْب (22مسألة )
 465 ىل يشَبط اإلسبلـ كا٢برية ُب ا٤بساكْب ُب كفارة اليمْب؟ (23مسألة )
 466 سبلمتها من العيوب؟ -ا٤بعتقة ُب كفارة اليمْب-ىل من شرط الرقبة  (24مسألة )
 567 أف تكوف مؤمنة؟ -ا٤بعتقة ُب كفارة اليمْب-ىل من شرط الرقبة  (25مسألة )
 468 حكم نقدًن كفارة اليمْب على ا٢بنث (26مسألة )
 469 كثّبة كحنث  االكفارة لو حلف على شيء كاحد مرارن  (28مسألة )
 الكفارة لو حلف ُب ٲبْب كاحد أبكثر من صفتْب من صفات هللا تعاذل ٍب حنث (28مسألة )

 
474 

 474 كتاب النذور
 473 اتفاقًا أو إرتاًعا ُب كتاب النُّذور -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 
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474كتاب النذور )اظتسائل اظتختلف فيها (
475النَّذر ا٤بطلق ُب القيرب )الطاعة(حكم  (4مسألة )
476ىل يشَبط ُب النَّذر التصريح بلفظ )النَّذر( ُب النذر ا٤بطلق؟ (2مسألة )
477ىل يشَبط ُب النَّذر أٍف ٱبرج على كجو الٌرًضا ُب النَّذر ا٤بطلق؟ (3مسألة )
478من حرَـّ على نفسو شيئا من ا٤بباحات (4مسألة )
479االنذر ا٤بطلق )ا٤ببهم( الذم دل ييعْبًٌ فيو النَّاذر شيئن  (5مسألة )
484إذل بيت هللا ا٢براـ ٗبكة كعجز عن ا٤بشي امن نذر الذَّىاب ماشين  (6مسألة )
484أك إذل بيت ا٤بقدس من نذر أف ٲبشي إذل مسجد النيب (7مسألة )
482من نذر أٍف ٲبشي إذل غّب ا٤بساجد الثبلثة (8مسألة )
483الواجب فيمن نذر أٍف ينحر ابنو ُب مقاـ إبراىيم (9مسألة )
484من نذر فعل معصية (44مسألة )
485من نذر أٍف ٯبعل مالو كلو ُب سبيل هللا تعاذل )نذر أٍف يتصدؽ بكل مالو( (44مسألة )

486كتاب الضحااي
488اتفاقًا أو إرتاًعا ُب كتاب الضحااي -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

489)اظتسائل اظتختلف فيها( كتاب الضحااي
494حكم األضحية (4مسألة )
494أفضل الضحااي (2مسألة )
492التضحية ٗبا فيو عيب )أشد( من العيوب ا٤بنصوص عليها (3مسألة )
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493عليها التَّضحية ٗبا فيو عيب )مساكو( للعيوب ا٤بنصوص (4مسألة )
494التضحية ُب الصكَّاء (5مسألة )
495التضحية ابألبَب (6مسألة )
496التضحية اب١بىذىع من الضأف (7مسألة )
497االشَباؾ ُب األضحية ُب )اإلبل كالبقر( (8مسألة )
498من ذبح األضحية )قبل( ذبح اإلماـ كبعد الصبلة (9مسألة )
499األضحية من ليس لو إماـ من أىل القرلمٌب يذبح  (44مسألة )
544آخر زماف ذبح األضحية (44مسألة )
544الذبح ُب )الليارل( الٍب تتخلل أايـ النحر (42مسألة )
542كيفية تقسيم األضحية (43مسألة )
543-غّب اللحم-حكم بيع أجزاء من األضحية  (44مسألة )

544كتاب الذابئح
546ات فاقًا أو إرتاًعا ُب كتاب الذ ابئح -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

547)اظتسائل اظتختلف فيها( كتاب الذابئح
549أتثّب الذَّكاة ُب ا٤بنخنقة كا٤بوقوذة كا٤بَبدية كالنطيحة كما أكل السبع (4مسألة )
544ابلذكاة؟ىل تطهر جلود ا٢بيواانت ٧برَّمة األكل  (2مسألة )
544أتثّب الذكاة ُب البهيمة الٍب أشرفت على ا٤بوت من شدة ا٤برض (3مسألة )
542ىل ذكاة األـ ذكاة ١بنينها ُب ا٢بيواف مأكوؿ اللحم؟ (4مسألة )
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 543 بعد ذكاة أمو ليحل أكلو اما ييشَبط ُب ا١بنْب إذا خرج ميتن  (5مسألة )
 544 ىل للجراد ذكاة؟ (6مسألة )
 545 ىل يذكى ا٢بيواف الربمائي؟ (7مسألة )
 546 حكم ٫بر ما ييذبح، كذبح ما يينحر (8مسألة )
 547 ليباح أكل ا٢بيواف -عند التذكية-ما الواجب قطعو ُب ٧بل الذبح  (9مسألة )
 548 الذبح فوؽ ا١بوزة (44مسألة )
 549 القىًفيَّة(الذبح من انحية العنق )الرقبة( )الذبيحة  (44مسألة )
 524 لو ٛبادل الذَّابح حٌب قطع ٬باع الذبيحة )النٍَّخع( (42مسألة )
 524 ىل ييشَبط ُب الذبح أٍف يكوف على فور )دفعة( كاحدة (43مسألة )
ن كالظُّفر كالعظم (44مسألة )  522 حكم التذكية ابلسًٌ
 523 حكم التسمية عند ذبح الذبيحة (45مسألة )
 524 حكم توجيو الذَّبيحة إذل جهة الًقبلة عند الذَّبح (46مسألة )
 525 ىل تشَبط نية الذبح؟ (47مسألة )
 526 لو ذبح الكتايب استنابة عن ا٤بسلم (48مسألة )
 527 حكم ذابئح نصارل بِب تغلب (49مسألة )
 528 حكم ذبيحة ا٤برتد (24مسألة )
 529 ككنائسهم حكم ذبيحة الكتايب لو ذبح ألعيادىم (24مسألة )
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534حكم ذبيحة الكتايب لو ذبح ٩با حرـٌ عليو ُب دينو (22مسألة )
534حكم شحـو ذابئح الكتايب احملرمة عليهم (23مسألة )
532حكم ذابئح اجملوس (24مسألة )
533ذبيحة ا٤برأة كالصيب (25مسألة )
534ذبيحة اجملنوف كالسكراف (26مسألة )
535السارؽ كالغاصبتذكية  (27مسألة )

536كتاب الصيد
538اتفاقًا أو إرتاًعا ُب كتاب الصيد -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

539)اظتسائل اظتختلف فيها( كتاب الصيد
544كيفية ذكاة ا٢بيواف ا٤بستأنس إذا استوحش (4مسألة )
544الصيد اب٤بعراض كا٢بجر (2مسألة )
542الصيد ابلكلب األسود البهيم (3مسألة )
543حكم الصيد اب١بوارح غّب الكلب (4مسألة )
544اشَباط االنزجار ُب سائر ا١بوارح )عدا الكلب( (5مسألة )
545أك غّبه(؟ اىل من شرط ا١بارح أٍف ال أيكل من الصيد )سواء كاف كلبن  (6مسألة )
546فمات قبل أٍف يذكيو كدل ٲبكنو ذكاتو الو أدرؾ الصيد حيِّ  (7مسألة )
547لو أرسل ا١بارح على صيد معْبَّ فصاد آخر (8مسألة )
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548كليس معو ما يذكيو بو من آلة حادة الو أدرؾ الصائد صيده حيِّ  (9مسألة )
549الصيد ابلشبكة كا٢ببل (44مسألة )
554الصائد(لو رمى الصيد فغاب عن مصرعو )غاب عن عْب  (44مسألة )
554ابلسهم أك ا١بارح فسقط ُب ا٤باء أك تردَّل من مكاف عاؿ الو صاد صيدن  (42مسألة )
552لو ضرب الصيد فأبْب منو عضو )لو تبق بو حياة مستقرة( (43مسألة )
553إذا اصطاد احملـر فهل ٰبل الصيد للحبلؿ (44مسألة )
554ا٤بعلَّماالصطياد بكلب اجملوسي  (45مسألة )

555كتاب العقيقة
557اتفاقًا أو إرتاًعا ُب كتاب العقيقة -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

558كتاب العقيقة )اظتسائل اظتختلف فيها(
559حكم العقيقة (4مسألة )
564األفضل ُب العقيقة (2مسألة )
564ىل ييعق عن الكبّب؟ (3مسألة )
562ىل ييعق عن ا١بارية )األنثى(؟ (4مسألة )
563عدد ما ييعق بو عن الذكر كاألنثى (5مسألة )
564األفضل ُب كقت ذبح العقيقة (6مسألة )
565حكم إدماء رأس ا٤بولود )تلطيخ رأسو بدـ العقيقة( (7مسألة )
566حكم حلق رأس ا٤بولود يـو السابع كالصدقة بوزف شعره ًفضَّة (8مسألة )
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567كتاب األطعمة واألشربة
569اتفاقًا أو إرتاًعا ُب كتاب األطعمة واألشربة -رزتو هللا-اظتسائل اليت ذكرىا ابن رشد 

574كتاب األطعمة واألشربة )اظتسائل اظتختلف فيها(
574حكم ميتة البحر (4مسألة )
لة (2مسألة ) 572حكم أكل ا١ببلَّ
573ا٤بطعـو ا٢ببلؿإذا خالطت النجاسة  (3مسألة )
574حكم الدـ غّب ا٤بسفوح (4مسألة )
575حكم دـ ا٢بوت )السمك( (5مسألة )
باع من ذكات األربع (6مسألة ) 576حكم السًٌ
577جنس )نوع( السباع احملرمة (7مسألة )
578حكم السباع من الطيور (8مسألة )
579حكم أكل ٢بـو ا٢بيمير االنسية (9مسألة )
584حكم أكل ٢بـو البغاؿ (44مسألة )
584حكم أكل ٢بـو ا٣بيل (44مسألة )
582حكم أكل ٢بم ا٢بيواف ا٤بأمور بقتلو (42مسألة )
583حكم أكل ما تستخبثو النفوس (43مسألة )
584حكم أكل ا٢بيواف ا٤بنهي عن قتلو (44مسألة )
585ك٫بوىاحكم أكل خنزير ا٤باء ككلب البحر  (45مسألة )
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586حكم شرب القليل من األنبذة (46مسألة )
587حكم االنتباذ ُب غّب األسقية (47مسألة )
588انتباذ ا٣بليطْب (48مسألة )
589حكم ا٣بمر إذا ٙبولت إذل خلًٌ  (49مسألة )
594التداكم ابلنجاسات كاحملرمات (24مسألة )
594ا٤بيتة حٌب الشبع؟ىل ٯبوز للمضطر األكل من  (24مسألة )
592ىل أيكل ا٤بضطر من ا٤بيتة إف كاف ُب سفر معصية؟ (22مسألة )

593اطتادتة

594الفهارس
595فهرس اظتراجع

644فهرس اظتوضوعات
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