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املقدمة
املقدمة

H
احلمد هلل الرب اجلواد ذي اجلالل واإلكرام ،والفضل والطوول واننو

اجلسام ،خالق اللطف واإلرشاد ،اهلادي إىل سبيل الرشاد ،العالم بما بطو

وظهر م أحوال العباد ،اننوفق للتفقه يف ادلي م لطف به واختوار مو

العباد ،أمحد أبلغ محد وأكمله ،وأزاك وأييبه وأشمله

وصىل اهلل ىلع حممود يبوا الرمحوو ،وادلاىل إىل رووه و وادي ا موو،
وخاتم انلبيني ،وسيد اننرسلني ،ورسول ِ
رّب العواننني ،إىل اللوق أنيعوني،
ّر
الُ ِ
ور اننلنيلوني ،يووم اجلوااي بوادلي  ،إىل دار
الشافع يف اننذيببني ،وقائود
اننلسنني اننطيعني ،وىلع أزواجه وذريته ،وأ ل بيته ونييع صلبه ،الربرة
الراشدي اننهديني ،اذلي ارتضا م اهلل لصولبته ،واختوار م نلصوورته،

فنرصو يف حياته ،وقاموا بإحياي ادلي بعد وفاته ،فبلُوا السو واثاوار،
وما جاي به م تبيني جممل القرآن ،ويبهنيوا يرق ا حاكم ،والفصول بوني

احلالل واحلرام ،صالة ترشفه يف القياموو ،وتوجو ه ل احل ووة والةراموو،
وتوصله إىل ما وعد به م الوسيلو والفضيلو ،وادلرجو الرفيعوو ،برمحتوه

إيبه منعم كريم
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أما بعد:
ّر
َ
فإن االشتُال بالعلم م أفضل القرّب وأجل الطااعت ،وأ م أيبووا

الري وآكد العبادات ،وأوىل ما أيبفقو

فيوه يبفوااأل ا وقوات ،وشومر يف

إدراكه واتلمك فيه أصلاّب ا يبفأل الاكيات ،ووادر إىل اال تموام بوه
اننسارعون إىل اننةرمات ،وسار إىل اتلليل بوه مسوقبقو الوريات ،وقود
ت ا ر ىلع ما ذكرتوه نيول مو آيوات القورآن الةريموات ،وا حاديو

الصليلو انلبويو اننشهورات ،وال رضورة إىل اإليناّب بذكر ا نا لةويبها

م الواضلات اجلليات

وأ م أيبوا العلم يف ذ ا زمان اننسائل الفقهيو؛ الفتقار نييع انلوا

إيلها يف نييع احلاالت ،مع أيبها تكايلف حمضو فاكيب م أ م اننهمات وقود

أكووا العلموواي م و اننالةيووو م و اتلصوونيف يف الفوورو م و اننبسووويات
واننخترصات ،وأودعوا فيها م ا حاكم والقواعد وا دلو وغري ا م انلفااأل
اجلليالت ،ما و معلوم مشهور عنود أ ول العنايوات واكيبو مصونفاتهم يف

يبهايو م الةاة فصوارت منقشوورات ،موع موا ع عليوه مو االخوتال يف
االختيارات ،فوفقين اهلل تعاىل جلمع كتاّب يف الفقه ىلع مذ  ه اإلموام مالو

ب أنأل ب مال ب أيب اعمر بو عمورو ا صوب

 سوميته «اخلالصة

الفقهي ىلع مذهب السادة املالكي » ذكرت فيه القول الراجح والصوليح مو

اننذ  ه ،بأسلوّب سهل يسري للمبتدئني ،وقد اعتمدت فيه ىلع أواوق مصوادر
ّر
اننذ  ه انناليك وأصح كتبه الىت بها القضاي والفتيا ك «خمتصةر خليل» لإلموام
خليل ب إسلاق بو موو  ،ضوياي ادليو

(اننتوىف) 777 :

اجلنودي اننواليك اننصووري 
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املقدمة

و «أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك» لإلمام أيب الرباكت أمحد ب حممد
َ
ّر
اب أمحد ادلردير ،اذلي َع َول ْ عليهما أئمو اننالةيو ،واتفق ىلع اثلنواي
ّر
عليهما لكماتهم اننرضيو
و ذا الةتاّب ضوم سلسوو كتوا ىلع اننوذا  ه منهوا «اخلالصة

الفقهي ىلع مذهب السةادة انففية » و «اخلالصة الفقهية ىلع مةذهب

السادة الشةاععي » و «اخلالصة الفقهية ىلع مةذهب السةادة انف لية »

و«اخلالص الفقهي ىلع مذهب السادة الظاهري » اذلي أسأل اهلل الع ويم
َ
ً
َ
رّب العرش الع يم أن جيعل عميل مقرويبا باإلخالص والقبّروول واإلقبوال،
ْ
وأن ينفع به العباد يف اعمو ابلالد ،وأن يسل يب سبيل الرشوادّ ،ر
ويل مه َموين
الصواّب والسداد ،ويسرت عاايت ،ويسمح ع فووايت ،فوإم متطفول ىلع
ذل  ،لس م فرسان تل اننسال  ،ولةين أستمد مو َي ْ
وول ،وأسوتعد
ً
وأخريا أقوول:
وإيله أيبي ه،

بقوته وحول ،وما توفييق إال باهلل ،عليه تولك
َ
ّر
خلق اهلل مم عنيل ،فإن أصب فم
إن الطأ والالل ما الُابلان ىلع َم

اهلل وحد  ،وإن أخطأت فم يبفيس وم الشيطان ،واهلل ورسول منه براي
وصل امهلل وسلم ىلع نبيفا حممد وىلع آهل وصح ه وسلم.

ك َتبَهُ
َ

ْ ُ َّ َّ
جار ِ
اّدل ْم َي ِ ّ
اِط
ابن َ انل ِ
َْ
َ َ
َُ َ َ َ ُ ُ َْ َ
جار َ
اّدل ْم َي ِ ّ
اِط
انل
بن
ر
د
ب
بن
د
ار ي ِ
ِ
ِ ِ
اِس بن أْح ِ
أبو عم ٍ

م55850008350900 /

Yasserbadr40@yahoo.com
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كتاب الطهارة

تعريف الطهارة:

الطهارة يف اللغ  :انل افو ،يقالَ :يهر الشو ّر
يي بفتح اهلواي وضومها-
َ
َ
الط ْهر بالضمَ ،
ً
يهارة فيهما ،واالسةمُ :
ً
تطهريا وتطهر
ويهر
ي ْط ّرهر -بالض ِم-
بانناي ،و م قوم يتطهرون ،أي :يقزن ون م ا ديبا  ،ورجل يا ر اثلياّب،

أي :مزن
ّر ْ
ّر
ّر
َ
وجو ه ننوصووفها جوواز اسوقباحو
ويف االصطالح :صوفو ح َةميوو ت م
الصووالة بووه أو فيووه أو ل ،فووا َوالن يرجعووان للووووّب واننوواكن ،وا خووري
للشخص

حكم الطهارة :الطهارة واجبو بالةتاّب والسنو واإلنيا

أما الكتاب:
عقةةةوهل ىلعةةةا

 ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ﴾ [ﮑ.]6 :

وأما السنة :فقد دل ا خبار ع رسول اهلل  ىلع وجوّب

فرض الطهارة للصالة
َ
َ
ْ
ُ
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ور»(.)1
عمن ذلك قوهل« :ال يق ل اهلل صالة بِغ ِ
ْي طه ٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مسلم ()009

01

وأما اإلمجاع:
فقد أنيع أ ل العلم ىلع أن الطهوارة ط يف صولو الصوالة ،وأن
الصالة ال جتائ إال بطهار ٍة إذا َو َج َد ّر
اننري إيلها السبيل

][5
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كتاب الطهارة

أما بيان أنواعها :عالطهةارة يف األصةل نةو:ن :يهوارة مو احلود
ً
ً
وتسىم يهارة حةميو ويهارة م الب وتسىم يهارة حقيقيو.
عاندث هو :صفو حةميو توج ه ننوصوفها منوع اسوقباحو الصوالة

سواي اكن جبميع ا عضاي اكجلنابو أو ببعضها كلد الوضوي

وطهارة اندث ثالث أنواع :ا كرب ومنوه الُسول ،وا صوُر ومنوه

الوضوي ،وودل منهما عند تعذر ما :و و اتليمم
وأما اخل ث( :ويعرب عنوه بوانلنيأل ً
أيضوا) صوفو حةميوو توجو ه

ننوصوفها منع اسقباحو الصالة به أو فيه أي منع الشخص مو اتللوبأل
ً
بالصالة بالفعل بمالبسو ذل اننوصو إن اكن ذل اننوصو بها حمموال
ً
للمصيل ،أو فيه إن اكن ذل اننوصو بها ماكيبا للمصيل
وال يقال أو ل كما يف حد الطهوارة؛ يبوه ال يقوال شوو ً
راع لللود

جناسو وال للملد جنأل

][5
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ويمكن ىلقسيم املياه باعت ار وصفها إ أربع أقسام:

مطلق ،ومستعمل ،ومسخن ،وخمتلط

أوالً :املاء املطلق:
املاء املطلق هةو :ما صدق عليه اسم ماي بوال قيود و وو ابلوا ىلع

أصل مخلقته ،ولم ختالطه جناسو ولم يُل ه عليه ىشي يا ر
وانناي اننطلق يا ر يف ذاته ّرم َط ِهر لُري
َ
ويعرب ع

ذا انلو م انناي َ
بالط ّرهور ،و و الطا ر يف يبفسه اننطهر لُري

أنواع املاء املطلق هي:
األول :ماء السماء :أي انلازل منها ،يعين اننطر ،ومنه انلدى ،لقةوهل
ىلعا  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [ﮔ]11 :
َ
ٌ
َ
واثلاين :ماء ابلحر :ملا رواه أبو هريرة  قال :سأل رجل رسول
اهلل  عقال :يا رسول اهلل إنا نركب ابلحر وحنمل معفا القليل
من املاء ،عإن ىلوضأنا به عطشفا ،أعفتوضأ من ماء ابلحر؟ عقال رسول اهلل
َ ُ ُ َ ُ ْ ّ ََُُْ
ور ماؤهُ ان ِل ميتته»(.)1
« :هو الطه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صليح ،روا أبو داود ( )00والرتمذي ( )00واب حبان ( )3090واحلوامم ()007/3
وابليهيق يف الةربى ( )0/3وغري م ايب ر يبيل ا ويوار ( )09/3وصولله ا بلوام يف
صليح س أيب داود ()77
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َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ً َ َ َ ُ
اب أحدِك ْم
واثلالث :ماء انلهر :لقوهل « :أرأيتم لو أن نهرا ب ِ ِ
ََْ ُ
َُ َْ َْ
َخ َس َم َرات هل َي ْ ََق من َد َرن ِ ِه َ ْ
َش ٌء؟.)1(»....
يغت ِسل مفه لُك يومٍ
ٍ

والرابع :ماء ابلرئ :ملا ورد عن أيب سعيد اخلدري  أنةه قةال:
ََََ َ ُ
َ َ ُ َ
ْ ُ َ َ َ َ َ ٌْ ُْ َ
ْ َ ُ
ةرئ يلةَق عيهةا ان ِةي
ةرئ بَةاع و َِ ب ِ
قِيل يا رسول اهلل أنتوضأ من ب ِ ِ
َ ُُ ُ ْ َ
لِكب َوانلَ ْ ُ
ت (أي اكنت جترعها إيلها السيول من الطرق واألعفية
ونوم ال ِ ِ
ُ
ً
ً
وال ىلطرح عيها قصدا وال عمدا)( )2عقةال رسةول اهلل « :إن
اء َط ُه ٌ
ال ْ َم َ
ور َال ُي َف ِج ُس ُه َ ْ
َش ٌء» ()3
ً
وجيوز استعمال مواي زموام مو غوري كرا وو مطلقوا سوواي أكوان
االستعمال يف الطهارة م احلد أم يف إزالو انلنيأل

واخلامس :ماء العني :و و ما ينبع م ا رض
ً
والسادس :ماء اثللج :و و ما يبال م السماي مائعا ام نيد ،أو ما يتم

جتميد بالوسائل الصناعيو احلديوو وال جيوز اتلطهر باثللج قبل اإلذابو ما

لم يتقاير ويسل ىلع العضو
ً
والسابع :ماء َ َ
جامودا اوم موا ىلع
الَبد :و و ما يبوال مو السوماي
ا رض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )050ومسلم ()777
( )2ايب ر الفتح ()09/33
( )3روا أبو داود ( )77والرتمذي ( )77وحسنه ،والشافيع يف مسوند ( )370/3وأمحود يف
اننسند ( )07/03/0واب اجلوارود ( )97وابلويهيق يف الةوربى ( )9/3وغوري م ،وقود
صلله اإلمام أمحد واب معني واب حام واب اجلوزي ،ايب ر تلخيص احلبري ()30/3
وتنقيح اتللقيق ()08/3
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واألصل يف ماء اثللج َ َ
والَبد :حديث أيب هريرة  أنه قال :اكن
َ ْ
َََْ ْ َ َ ْ َ ًَ
َْ ُ ُ
اءة ِ إِسَكىل  -قةال:
ْي وبني ال ِقر
َرسول اهلل  يس َكت ُ بني اّتلك ِ
ِ
َ ْ
َ ُ َ
ًََُ
َ ِ
ْ ُُ
ْ َ ُ َ
أح ِس ه قال هفي -
عقلت :بِأ ِيب وأِّم يا رسول اهلل إِسةَكىلك بةني اّتلك ِةْيِ
َ
ُ ُ
َُ ُ
َ َ ْ َ
ني َخ َطايَ َ
ول امهلل بَاع ِْد بَيِْن َو َب ْ َ
َوالْ ِق َر َ
اي كما باعدت
اءة ِ ما تقول؟ قال« :أق
ِ
َِ
َْْ
َْ ْ
َْ َ َ
ُ ََ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ
ْش ِق َوالمغ ِر ِب ،امهلل نق ِِن من اخلطايا كما يةفَق اثلةوب األبةي
بني الم ِ
ََ
ْ ْ َ َ َ َ
اي بال ْ َماءِ َواثلَلْج َوالْ َ َ
َب ِد» (.)1
ِ
من اّدلن ِس امهلل اغ ِسل خطاي ِ
فاننيا اننزنلو مو السوماي واننودعوو يف ا رض يوا رة مطهورة ىلع
اختال ألوايبها ّر
ويعومها وأرياحها حىت خيالطها غري ا

ثانيًا :املاء املستعمل:
و و ما استعمل يف رفع حد أو يف إزالو حكم خب  ،وحكمه :أيبه

يا ر مطهر ،لك يكر استعمال يف رفع حد أو اغقساالت مندوووو
ً
يسريا
مع وجود غري إذا اكن

وال يكره استعمال مرة أخرى يف إزالو انلنياسو أو غسل إيباي وحنو
ً
والكراه مقيدة بأمرين :أن يكون ذل اننواي اننسوتعمل قلويال كةيبيوو
الوضوي والُسل ،وأن يوجد غري  ،وإال فال كرا و ،كما أيبه ال كرا وو إذا ّرص َ
و ه
غري مستعمل ،فإن ّرص َ
ىلع انناي اليسري اننستعمل ماي مطلق ّر
 ه عليه مسوتعمل
َ ّر
تف الةرا و؛ ن ما اب لألجااي يثب لللك
موله حىت كا لم تن م

ثالثًا :املاء ا ُملسَخن:

و و إما أن يكون مسخنًا بتوأاري الشومأل فيوه ،وإموا أن يكوون
مسخنًا بتأاري غري ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )733ومسلم ()080
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ً
أوال :املاء املسخن بتأثْي الشمس عيه (املشمس) :

يكر انناي اننشمأل أي اننسخ بالشمأل يف ا قطار احلارة كوأرض

احلنياز ال يف حنو مرص والروم ،لك

ذ الةرا و يبيو ال شوورعيو؛ ن

حرارة الشمأل ال تمنع م إكمال الوضوي أو الُسل ،خبال

ما لوو اكيبو

كرا ته لشدة حرارته فإيبها شورعيو ،والفرق بني الةرا تني أن الشورعيو
الطبيو

يواّب تاركها خبال
ً
ثانيا :املاء املسخن بغْي الشمس:

انناي اننسوخ بانلوار ال يكور اسوتعمال لعودم ابووت يبو

وإلذ اّب الا ومو لقوة تأاري

عنوه

رابعًا :املاء املختلط:

ً
ً
وهو إما أن يكون خمتلطا بطاهر ،أو يكون خمتلطا بفجس.
ً
أوال :حكم املختلط بالطاهر:
َ
انناي إذا اختلط به يشي يا ر ولم يتُري به مل مقلته لم يمنع الطهارة به،

باق ىلع إيالقه
ن انناي ٍ

وكذل انناي إذا خالطه يا ر ال يمك االحورتاز منوه اكلطللو ه

والا وسائر ما ينب

يف انناي ،وكذل ورق الشنير اذلي يسقط يف انناي ،أو

حتمله الريح فتلقيه فيه ،وما جتذبه السيول مو العيودان واتلوو ،وحنوو

فتلقيه يف انناي ،وما و يف قرار انناي ،اكلةربي وغري إذا جرى عليه اننواي
فتُري به ،أو اكن يف ا رض اليت يقف انناي فيها ،فإيبه جيوز اتلطهر به ،يبه

يشق اتللرز منه
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أمةةا املةةاء ااي خالطةةه طةةاهر يمكةةن االح ة ا عفةةه كزعفةةران

والصابون وحنوهما فتُري به أحد أوصافه يعمه أو لويبه أو رحيه فإيبه يوا ر

غري يهور ،يستعمل يف العادات اكلطبخ والرشّب وال يستعمل يف العبادات

اكلوضوي والُسل
ً
ثاثلا :حكم املاء املختلط بفجس:

انناي إذا خالطه جناسو ،وغريت أحد أوصافه ،اكن اننواي ً
جنسوا ،سوواي
ً
قليال أم ً
كوريا
أكان انناي

أما إذا خالطته جناس ولم يتغْي أحد أوصاعه عهو يا ر سواي أكوان
ً
ً
كوريا أم قليال؛ ملا رواه أبو سعيد اخلدري أن انليب  قيةل هل:
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ََََ َ
ن ُم اللِكب َوانلَ ْ ُ
رئ ُي ْط َر ُح عيها ان َِي ُ َو ْ
َب ْ ٌ
ضأ من ب ْ ُ َ َ َ َ َ
ت،
أنتو
ِ ِ
رئ بَاع ؟ و ِ ِ
ِ ِ
اء َط ُه ٌ
عقال رسول اهلل « :ال ْ َم ُ
ور َال ُي َف ِج ُس ُه َ ْ
َش ٌء» ()1
لك يكر استعمال ماي يسري كةيبيو وضوي وغسل خولط بننيأل

كقطرة ففوق ال دويبها لم يُري إذا وجد غري ولم تك ل مادة كبرئ ولم
يك جاريا وإال فال كرا و ،ومفهوم لم يُري أيبه إذا غري سلبه الطا ريو،

ومفهوم بننيأل أيبه ال كرا و بطا ر إن لم يُري وإال سلبه الطا ريو ،وال

كرا و يف الةوري و و ما زاد ىلع آيبيو غسل ،فلو استعمل وصىل به فال

إاعدة

وكذا يكر استعمال ماي يسري ولغ فيه لك ه أي أدخل فيه لسايبه وحركه

ولو حتقق

لعاّب فيه

سالمو فيه م انلنياسو ال إن لم حيركه وال إن سقط منه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :سبق خترجيه

أقسـ ـ ـ ـ ـ ــام امليـ ـ ـ ـ ـ ــاه
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واناصل أن الكراه مقيةدة بقيةود سة ع  :أن يكوون اننواي اذلي
َ
َ
ً
يسريا ،وأن تكون انلنياسو اليت َحل فيه قطرة فموا
َحل فيه انلنياسو
فوقها ،وأن ال تُري  ،وأن يوجد غري  ،وأن ال يكون ل موادة كبورئ ،وأن ال
ً
جاريا ،وأن يراد استعمال فيما يتوقوف ىلع يهوور كرفوع حود
يكون
وحكم خب

وأوضيو واغقساالت مندووو ،فوإن ايبوتق قيود منهوا فوال

كرا و
ً
وىلع ذا واهلل أعلم أيبه إن اكن انناي جاريا وحل به جناسو ولك
لم تُري فال يكر استعمال

اختالط األواين واشت اه ما عيها من املاء الطهور باملاء انلجس:
إذا اختلط

ا وام اختال جماورة واكن يف بعضها ماي يهوور ،و

ابلعض اثخر ماي جنأل واشقبه ا مر ىلع الشخص ،وال قدرة ل ىلع إجياد

ماي آخر يهور غري اذلي يف بعضوها ،فينيو ه عليوه االجتهواد واتللوري
ننعرفو الطهور منها ،فإذا اجتهد وغل ه ىلع ظنه يهوريو أحد ما بعالموو

ت هر جاز ل اتلطهر به ،وإال فال

وضوء الرجل بفَل طهور املرأة ووضوء املرأة بفَل طهور الرجل:

جيوز للمرأة أن تتوضأ بفضل يهور الرجل ،وجيوز للرجول أن يتوضوأ
َ َ
بفضل يهور اننرأة وإن خل بانناي
َ َ ُ َ
وذلك ملا رواه مسلم يف صحيحه« :أن َرسةول اهلل  اكن
ََْ ُ َ ْ
َل َم ْي ُمونَ َ » ()1
يغت ِسل بِف ِ
و يبه ماي يهور جاز للمرأة الوضوي به فنياز للرجل كفضل الرجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()000
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األعيان الطاهرة واألعيان النجسة:
أوالً :األعيان الطاهرة:
األصةةل يف األشةةياء الطهةةارة ،وانلجاسة :رضة  ،و يلةةك األعيةةان

الطاهرة بأعدادها:
ً
ً
 -0اإلنسان حيا اكن أو ميتا ولو اكن ً
اكفرا أو شارّب مخر

 -1اجلماد :و و لك جسوم لوم حتلوه احليواة ولوم ينفصول عو

ويفقسم إ قسمني:

جامدات :ومنها نييع أجااي ا رض ومعاديبها وحنو ا ،ونييع أيبووا
انلباتات

،

ومائعات :منها انناي والايووت ومواي ا ز وار والول (أموا اللوو أو
السم أو العسل فليأل جبماد اليبفصال ع حيوان) ما لم يطرأ عليه موا
يننيسها
ً
ً
ً
 -1لُك يح طاهر سواء اكن حبريا أو بريا ،ولو اكن متودلا م عوذرة،
ً
خزنيرا
أو اكن يأكل جناسو ،أو اكن لكبًا أو
َ -1ع َر ُق لك ولو اكن يرشّب ً
مخرا أو يأكول جناسوو ،وكوذا دمعوه
وخمايه ولعابه (و و ما سال م فمه يف يق و أو يبوم ما لوم يعلوم أيبوه مو
اننعدة بصفرة أو يبنت ريح فإيبه جنأل) وويضه ولو م حرشات ما لم يفسد
ً
بعفويبو أو زرقو أو صار ً
دما أو مضُو أو فرخا ميتًا فإيبه جنأل أما ابلويض
اذلي اختلط صفار ببياضه بُري عفويبو أو وجود يبقطو دم غوري مسوفو
فيه فال ترض ويبىق يا ًرا
ّر ِ
 -5ما خيرج من ميت طةاهرة أو مو حيووان يوحلم حلموه وذاك ذاكة
طعيو مع دمع ولعاّب وعرق وخما وويض فطا ر

األعيان الطاهرة واألعيان النجسة
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 -6لنب اآلدِّم ولو ً
اكعرا ،ولوو غوري حمورم ا كول ولوو اكن حلموه
ً
مةرو ا اكهلر والسبع خبال حمرم ا كل اكليل واحلمري فلبنه جنأل
ً
 -7ابللغم :و و ما خيرج م الصودر منعقودا اكننخوا  ،وكوذا موا
يسقط م ادلماغ م آديم وغري

 -8الصفراء :ماي أصفر خيرج م اننعدة حوال حيواة احليووان ،وع
ْ
يا رة ن اننعدة يا رة وما خيرج منها يا ر موا لوم ي َ ْسوتَ ملل إىل فسواد
رييْ
اكليقي والقلأل ّر
المتَ َُ َ
 -9مرارة انيوان امل اح أو املكروه أكلةه غةْي حمةرم األكةل ،بعود
تذكيته ذاكة طعيو ،واننراد باننرارة انناي ا صفر الارج بعد اتلذكيو

 -01القلس :و و ما تقذفه اننعدة م اننواي عنود امتالئهوا يف حالوو
اتلنيشحل ما لم يتُري

 -00اليقء :و و الطعام الارج م اننعدة بعد استقرار فيهوا موا لوم
يتُري حبموضو أو غري ا فننيأل
 -01املسك وعأرىله :وأصله دم ايبعقد ام استلال إىل صال

 -01الصوف والوبر و غةب الةري (أموا قصوبو الورين فننيسوو)
َ
لشعر جلميع ادلواّب يا رة ولو اكيب م خزنير سواي اكن احليوان ً
حيوا
وا
ً
أم ميتا ،وسواي اكيب متصلو باحليوان أو منفصلو عنه باجلا (حلق ،قوص،
إزالو بانلورة)  ،أما لو فصل عنه بانلتف فأصوهلا جنسوو وابلوا يوا ر
يبها ال حتلها احلياة وم ما ال حتله احلياة ال يننيأل باننوت

 -01عَل انيوان امل اح أكله :رواه ووعر  ،وزول ادلجاج واحلموام
ً
ً
ً
ونييع الطيور ،ما لم تأكل أو ترشّب جناسو حتقيقا أو ظنا أو شواك ،فتةوون
ّ
فضلتها جنسو اكبلقرة اجلاللو
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ً
حنيرا) أو ختلل بنفسها أو بفعل
 -05اخلمر :إن حتنيرت (أي صار
ً
ّر
ْ
َ
فاعل يا رة ،ما لم يقع فيها جناسو قبل ختللها ويطهر إيباؤ ا تبعا هلا ولوو

اكن م فخار

 -06رماد انلجاس إذا سحقتها انلةار ،أموا إذا بقيو ىلع صوالبتها
َ َ
فتبىق جنسو وم ا ْوىل الوقود اننتننيسو فإيبها تطهر بانلار ،وكوذا دخوان
انلنياسو وخبار ا
ّ
 -07اّدلم غْي املسفوح (أي اّدلم غْي اجلاري) من انيةوان املةذى:
و و العالق ىلع العروق و قل ه احليوان وما يرشح م الللم ،خبال

يبىق ىلع حمل اذلبح فإيبه م با اننسفو فننيأل

ما

 -08الزرع ااي سيق بفجس طاهر ،وإن تننيأل ظا ر فيُسل موا

أصابه م جناسو

 -09امليت الَبي اليت ال دم هلا اكلعقرّب والنفساي والربغو وحنو

ذل مما ال يبفأل ل سائلو

 -11ميت ابلحر ولوو يالو

حيواة احليووان يف الورب اكتلمسوا

والضفد والسللفاة ابللريو ،ولو اكن احليووان ىلع صوورة لكو ه أو
خزنير أو آديم ،سواي مات يف الرب أو يف ابللر ،وسواي مات حتف أيبفوه

أو بفعل فاعل
ُِ
 -10لُك حيةوان ذّ ذاكة شورعيو بذبح أو حنر أو عقر م غري حمورم
ا كل يا ر ،خبال

حمورم ا كول اكلزنيور والوو ه واحلموري وابلُوال

وحلوم وظفور وسو
واليل فاذلاكة ال تطهر  ،وكذا أجااؤ يا رة م ع ٍم
ٍ

وجدل

األعيان الطاهرة واألعيان النجسة
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ثانيًا :األعيان النجسة
أنواع النجاسات

ً
حسيا اكن  -و و ما يسوىم البو
انلجاس لغ  :لك يشي مستقذر
ً
معنويا اكثاام ومفها قوهل ىلعا  ﴿ :ﭢﭣ ﭤ ﴾
اكبلول وادلم  -أو
[ﮕ]82 :

ً
ورش ::لك يشي مسووتقذر يمنووع الصووالة ،والطوووا  ،واننة و يف

اننسنيد

واألعيان انلجس َ:

 -0ميت لُك حيوان بري هل دم سائل ،ولو اكن مما يحلم حلمه إن موات

دون أن يذىك ذاكة طعيو (خبال

ميقتو اثديم فميقته يا رة)

 -1ما خرج من امليت انلجس م بول ودمع وخما وويض ولعواّب

وعرق

 -1لُك ما انفصل من يح ميتته جنس  ،أو ما ايبفصل م ميتو جنسوو

مما حتلوه احليواة (أجوااي اننيتوو) اكلللوم ،والع وم ،والعصو ه ،والقورن،

وال لف ،واحلافر ،وال فر ،والس  ،ويباّب الفيل (العاج) وقص ه الرين
حيا أو ميتاً،
 -1جدل لُك حيوان ميتته جنس سواي فصل م احليوان ً

ولو دبغ

 -5املِن وهو :ماي خيرج عند الذلة جبما وغري  ،و و م الرجل ىلع

الُال ه أبيض غليظ ،وم اننرأة أصفر رقيق والسب ه يف جناسوته أيبوه دم
مستليل إىل يبنت وفساد ،ووأيبه خيرج م خمرج ابلوول موجبًوا تلننييسوه
فأّر َ
حلق ُ
اننين بابلول يهارة وجناسو
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 -6املذي وهو :ماي رقيق خيرج عند تذكر اجلما وحنو
-7الودي وهو :ماي أبيض خثني خيرج عق ه ابلول ً
اغبلا
ولو اكيب

ذ اثلالاو (اننىن واننذي والودي) م مبا ا كل

 -8القيح والصديد (و و ماي اجلر الرقيق اننختلط بدم) وما يسيل

م اجلسد م قرو وغري ا مول يبفط انلار ،أو جرّب أو حةو وحنو ذل
ُ
عرج م آديم أو حيوان غري مبا ا كل ،أما مو مبوا
 -9رطوب
ٍ
ا كل فطا رة ياننا أن فضوالته يوا رة ،فمو بواّب أوىل يهوارة ريوووو

الفرج ،ما لم يك يأكل انلنياسو فننيسو

 -01اّدلم املسفوح :و و ادلم السائل م احليوان عند موجبه م ذبح

أو فصد أو جر  ،ولو اكن م سم  ،إال أيبه يعيف عموا دون ادلر وم مو

ادلم اننسفو إذا ايبفصل ع احليوان

 -00السةةوداء :و ووو مووا خيوورج مو اننعوودة اكدلم الووالص خبووال

الصفراي

 -01عَل اآلدِّم من بول وعذرة ،وإن لم تتُري ع حالوو الطعوام،
ً
صُريا لم يقناول الطعام وكذا فضلو ماال يحلم حلمه مموا ل
ولو اكن اثديم

دم يسيل اكحلمار وابلُول ،وفضولو موا يكور أكول حلموه كسوبع و ور
ً
وويوا  ،وفضلو ما يحلم حلمه إن اكن يأكل انلنياسو أو يرشوها حتقيقا أو
ً
ً
ظنا أو شاك
أوصا

 -01اليقء املتغْي ولو حبموضو أو حنو ا فهو جنأل وإن لم يشابه أحد
العذرة

 -01القلس :و ماي تقذفه اننعدة أو يقذفوه ريوح مو فمهوا ،وقود
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يكون معه يعام وحةمه حكم اليقي ىلع اتلفصيل السابق يا ر ما لوم
يتُري ع حال الطعام فإن تُري اكن ً
جنسا

حلَت النجاسة فيه:
حكم املائع واجلامد إذا َ
إذا حل

انلنياسو يف مائع كايو

تننيأل ولو كا اننائع وقل

وعسول ولوو ومواي ورد وحنوو

انلنياسو كنقطو م بول يف قنايري مموا ذكور،

كما يقننيأل اجلامد كسم جامد أو اريد أو عسل جامد إذا وقعو فيوه
جناسو أو مات فيه فأرة وحنو ا م لك حيوان ميقته جنسو إن ظ رسيان

انلنياسو يف نييعه بأن يال مةوها فيه فوإن لوم ي و رسيايبهوا يف نييعوه

فيقننيأل منه بقدر ما ظ رسيان انلنياسو فيه ،و وو خيتلوف بواختال
ا حوال م َميَعان انلنياسو ونيود ا ويول الام وقرص فريفع منه بقدر

ما ظ رسيايبها فيه ويستعمل ابلا ولو ش يف رسيايبها فيه ن الطعام ال

يطر بالش  ،ذا لكه إذا اكيب
يشي ،خبال

انلنياسو مائعو أو جامودة يتللول منوه

جناسو ال يتللل منها يشي كع م وس فال يقننيأل ما ذكر

م سقويها فيها ،وم

العنيني وحنو

ذا انلو العاج اذلي تلبسه النساي ويباطن بوه

ما ال يق ل اّتلطهْي:

إن اننائعات وحنو ا إذا حل فيهوا جناسوو فإيبهوا توننيأل وال تقبول
ً
اتلطهري حبال كما ال تطهر ا يعمو اننتننيسو بتاتا اكلللم اننطبوو بمواي
متننيأل أو اذلي حل

فيه جناسو قبل يبضنيه ،أموا إذا وقعو

فيوه بعود

يبضنيه فيطهر بُسله ،وكذا الايتون اننملح بننياسوو أو ابلويض اننسولوق

بننياسو فال يطهر
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تطهري األواني املتنجسة:

 -0األواين اخلشف ذات اننسوام الويت يمكو رسيوان انلنياسوو يف
مسامها مول الفخار والش ه والا ال تطهر إذا وضوع فيهوا جناسوو
سائلو ومة فيها مدة ي رسيايبها يف نييع أجوااي اإليبواي ،إال الفخوار
فإيبه يطهر إذا حرق بانلار؛ ن انلار تُوص يف اننسوام وكوذا انلوار تطهور
ا شياي باالستلالو

اإليباي جامدة ،أو مائعو إال أيبها لم
أما إذا اكيب انلنياسو اننوضوعو يف م
تمة يف اإليباي مدة تكيف لرسيايبها يف مسامه ،فإيبه يمك تطهري اإليباي
بإزالو انلنياسو
 -1األواين امللساء اكحلديد وانللا والاجاج تطهر بُسلها ولو ننرة
واحدة برش إزالو انلنياسو ،سواي اكيب انلنياسو اننوضوعو فيها مائعو أو
ً
ً
كوريا أم قليال
جامدة ،وسواي مةو

 -1إناء اخلمر -مهما اكن يبوعه -يطهر إذا ختلل المر أو حتنيورت
ً
تبعا هلا؛ يبها تطهر باتلخلل أو اتللنير

 -1اإلناء ااي ولغ عيه اللكب مرة فأكا يندّب إراقو انناي اذلي فيه،
ً
تعبودا ،وال ينودّب ترتيو ه إحودا ؛ إذ الوو ه
وغسل اإليباي سبع مرات
يا ر ولعابه يا ر أما إن ولغ الو ه يف حووض أو يف يعوام فوال ينودّب
الُسل
حكم االنتفاع بانلجاس وباليشء املتفجس:

ال جيو االنتفاع بانلجاس حبال إال يف أربع مسائل:

 -0اخلمر إلساغو غصو مع عودم وجوود موائع غري وا ،أموا طوهوا
كدواي -ولو تعني -أو دلفع عطن فال جيوز؛ يبه يايد
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 -1جدل امليت املةدبو جيوز استعمال يف غري اننائعات ،اكحلبوّب وادلقيق

والزب غري اننبلول ،وكذا يف انناي اننطلق؛ ن انناي الطهور ال يضور إال ما يُوري
ً
لويبه أو يعمه أو رحيه ،أما جدل الزنير فال جيوز اسوتعمال مطلقوا دبوغ أو لوم

يدبغ ،ال يف مائع وال يف غري  ،وكذا جدل اثديم لرشفه وكرامته

 -1ونم امليت للمَطر كأن تعرض إىل اهلالك م شدة اجلو
 -1وانلجاس ىلوضع يف الزرع نلفعه كإيعام ابلطويخ بوه لكو جيو ه

ابليان عند ابليع ،وجيوز ير اننيتو للالكّب ،كما جيوز أن يوقود بع مهوا ىلع

يوّب أو حنيارة ،أما اليشء املتفجس عيحرم االنتفاع به ىلع خصوص عردين:
ً
أكال وال ً
طوا ،ويكر أن يد به جسد ،
 -0اآلدِّم فال يستعمله
وجت ه إزاتله للصالة والطوا

ودخول اننسنيد

 -1واملسجد فال ينتفع فيه به ،فال يستصبح فيه بالاي اننتننيأل ،وذا
إذا اكن اننصبا داخله ،فإن اكن خارجه والضوي فيوه جواز ،و غوري وذي
جيوز االيبتفا به فيعطى الطعام اننتوننيأل لودلواّب ويسوىق باننواي اننتوننيأل
احليوايبات والار  ،ويد بالايو اننتوننيأل عنيلوو وحنو وا ،ويعمول منوه
صابون وغري ذل  ،وال جيوز بيعه لعدم إماكن تطهري  ،أما إذا أمكو تطهوري
اكثلوّب فينيوز برش أن يبني ابلائع ما حد ل م اتلننيأل
مبحث يف اللباس:
ما حيرم ىلع ااكر امللكف لبسه أو استعماهل:
ً
أوال :انرير:
ً
حيرم ىلع اذلكر ابلالغ العاقل استعمال احلرير الالص؛ ً
لبسا أو فراشا
ً
غطاي
أو
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ً
ثانيا :ااهب والفَ :
حيرم ىلع اذلكر ابلالغ العاقل اسوتعمال اننلوىل بأحود انلقودي أو بهموا
ً
ً
أوزرا ،وأوىل يف احلرمو احلىل يبفسه ً
يرزا ً
نسنيا أو ً
وحااما ولو آلوو حورّب
كأسا
كسةني وخننير وحروو ،ويسقوىن م احلرمو مخسو أشياي ف مباحو
 -0السيف فتنيوز حتليته بأحد انلقدي سوواي اكن يف قبضوته أو
جفري
 -1واملصحف فتنيوز حتليته بهما للقرشيف ،إال أن كتابته أو كتابوو
أعشار أو أجاائه بذل مةرو و يبها تشُل القارئ عو اتلودبر ،وأموا
كت ه العلم واحلدي فال جتوز حتليتها بأحد انلقدي أو بهما
ً
ً
واحودا أو متعوددا ،واننوراد بوه موا يشومل
 -1والسن سواي اكن
الرض  ،فإذا ختلخل فينيوز روطه برشيط منهما ،وموول الوروط عنود
اتلخلخل رد ا إذا سقط وروطها بما ذكر ،وإيبما جواز رد وا ن ميتوو
اثديم يا رة ،وكذل جيوز رد بدهلا م يا ر ،وأما م ميتو فقووالن
باجلواز وانننع ،وىلع القول بانننع فيني ه عليه قلعها عند لك صالة موا
لم يتعذر عليه ذل
 -1واألنف يتخذ م أحد ما إذا قطع ا يبف
 -5واخلاىلم يتخذ م الفضو بْشطني:
 -0إذا اكن وزيبه در مني طعيني فأقل
ً
ً
متلدا ال متعددا ولو اكن اننتعدد در مني فأقل فيلرم كما
 -1واكن
ً
لو اكن ذ بًا أو بعضه ذ با ،إال أن يقل اذل  ه ع الفضو فيةر ولو تمو
ع الفضو ،وكذا لو ييل باذل  ه ،واختاذ الاتم برشييه اننتقدمني مندوّب
كما يندّب كويبه بايلد اليسوورى وجعول فصوه للةوف؛ يبوه أبعود عو
العني ه ،وجيوز يبقن الواتم ويبقن أسماي أصولابها وأسوماي اهلل تعواىل
فيها ،ويكر اتلختم باحلديد وانللا وحنو ما
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حكم اختاذ اإلناء من أحد انلقدين للقفي واإلناء املغىش بأحدهما
واملَ ب واملطىل :حيرم ىلع اننوف ً
ذكرا اكن أو أيب ى اختاذ إيباي مو ذ و ه
أو فضو ولو لم يستعمله بالفعل؛ يبه ذريعو لالستعمال ،فال جيووز اختواذ

لالدخار أو لعاقبو ادل ر أو للةراي وحنوو أو للوني بوه ىلع ر وحنوو ،

خبال

احليل يتخذ الرجل لعاقبو ادل ر فنيائا ،ن احليل جيوز اسوتعمال

للنساي واإليباي ال جيوز استعمال للرجال وال للنساي ،كما حيرم اإليباي مو
اذل  ه أو الفضو إذا غىش ظا ر بنلا

أو رصواص أو قاديور ،وكوذل

حيرم تضبي ه اإليباي اننتخذ مو الشو ه أو الفخوار أو اإليبواي الصويين-

واتلضبي ه روط كرس أو شقه بأحد انلقدي  -وأما اإليباي م انللا

احلديد ومنها الراكّب إذا ييل بأحد ما فينيوز

أو

حكم استعمال اجلواهر :إن اجلوا ر اكيلاقوت والاورجد واللحللحل وابللور
ال حيرم اختاذ وال استعمال أوايبيه ،وال يلام م يبفاسته حرمو استعمال
الذي يباح للمرأة من احلرير والذهب والفضة:
جيوز للمرأة اننلبو م احلرير واذل  ه والفضو واننلىل بهموا ولوو
ً
يبعال أو قبقابًا يبهما م اننلبو  ،ويللق باننلبو ما شوابهه مو فورش
ً
ً
ملبوسا وال مللقوا
ومسايبد وزر وما علق بشعر ،وال جيوز هلا ما لم يك
به اكل ممرود والرسير وا وام م أحد انلقدي  ،واننشط واننةللو واننديو،
وكذا ال جيوز حتليو ما ذكر بهما ،وال حتليوو سويفها -إن اكن هلوا سويف-
ً
خارجا عو جسود ا ال جيووز هلوا
بذل ولو اكيب تقاتل به ،فلك ما اكن
اختاذ م أحد انلقدي  ،وال مو اننلوىل بوه ،وإيبموا حورم عليهوا حتليوو
السيف؛ يبه م زينو الرجال ،وجاز هلا اختاذ طيط السورير مو حريور؛
يبه توسع يف احلرير أكا م انلقدي
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ً
طاع عند قضاي احلاجو ،أعوم
اثداّب نيع أدّب و و ا مر اننطلوّب
ً
مندووا؛ ن بعض ما يأيت واج ه
م أن يكون الطل ه واجبًا أو

وىلَح هذه اآلداب من خالل األحَكم املتعلق بقَاء اناج  ،واليت

نبيفها عيما ييل:

 -0من اآلداب األكيدة :أن ال يدخل الةنيوف أو يقضووي حاجتوه

بفضاي ومعه مةتوّب فيه ذكر اهلل أو در م أو خواتم مةتووّب فيوه ذلو ،
ً
أكيدا
وكذا اسم يبا ويلنله قبل دخول يبدبًا
َ
ُ ُ
 -1يندّب أن يقول قبل دخول بي الالي« :بسم اهلل ،امهلل إين أعوذ
َْ َ
ُْ ُ
َ
ث َواخل ائ ِِث»( )1وعن عيل بن أيب طالةب  أن رسةول
بِك من اخل ِ
َ
ْ
ِ َ َْ َ َ ََ
ْ ُ
َ ُْ
ات ب ِِن آدم إذا دخل
اهلل
اجلن وعور ِ
ني ِ
 قال« :س ما بني أع ِ
َ َ ُ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ
)
2
(
أحدهم اخلالء أن يقولِ« :مْسِب اهللِ» .
ُ َْ َ َ
 -1ويندّب أن يقول عند الروج منه «غفرانك» ملا روت :ئشة أم
َ َ
املةةنمفني  قالةةت :اكن رسةةول اهلل  إذا خ ة َرج مةةن
َْ
ُ َْ َ َ
ك» ()3
الغائ ِِط قال« :غفران
ويزيد« :انمد هلل ااي أذهب عِن األذى و:عاين»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )390ومسلم ()070
( )2روا الرتمذي ( )907واب ماجه ( )087والطربام يف ا وسط ( )70/0والوزبار ()909
وغري م وصلله ا بلام يف صليح اب ماجه ()090
( )3روا أبو داود ( )05والرتمذي ( )7واب ماجه ( )055وأمحد ( )300/7وابو خايموو يف
صليله ( )90/3واب حبوان يف صوليله ( )083/9وغوري م وصولله ا بلوام يف
صليح أيب داود ()00
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فإن اكن يقيض حاجته يف الفضاي ،سىم قبل كشف عورتوه ،ومحود

اهلل بعد حتول ع ماكيبه ،فإن نيس سىم قبل كشف عورته يف الفضاي وال

يسىم بعد دخول الةنيف

 -1ويندّب تقديم رجله اليرسى عند ادلخول للةنيف ويقدم رجله

ايلمىن عند الروج منه ،وذل عةأل اننسنيد فيهما لقاعدة الشوور أن
ما اكن م باّب القرشيف واتلةريم يندّب فيه اتليوام وموا اكن بضود

يندّب فيه اتليارس

 -5يندّب أن يدخل معه ما يايل به انلنياسو م ماي أو أحنيار

 -6يندّب عدم اتلوم ما دام يف الالي ،وىلع اتلأكيد عدم ذكور اهلل

تعاىل ،إال إن اكن الالكم مر مهم كطل ه ما يايل به ا ذى فال مايبع ،وقد

جي ه الالكم إليبقاذ أعىم م السقو يف حفرة؛ لقول انليب :
َْ َ َ ََ َ ََ
َ َُْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ
ان عةإن
ني عن عورىل ِِهما يتحةدث ِ
ْضب ِ
ان الغائ ِط اك ِشف ِ
«ال خيرج الرجال ِن ي ِ
َُْ ُ
اهلل  يمقت ىلع ذلك» (.)1
 -7يندّب اجللو لقضاي احلاجو ويتأكد للُائط وبلول اننرأة
وإن اكن انناكن ً
رخوا يا ًرا اكلرمل جاز فيه القيام ،واجللوو أوىل؛
جنسا بال ً
رخوا ً
يبه أسرت ،وإن اكن ً
قائما خمافو أن تقننيأل ايابوه ،وإن اكن

جنسا تنىح عنه إىل غري وال يبول فيه ال ً
ً
صلبًا ً
جالسوا ،وإن اكن
قائما وال
صلبًا يا ًرا تعني اجللو ئلال يتطاير عليه يشي م ابلول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )30وأمحوود يف اننسووند ( )07/0واب و خايمووو يف صووليله ()08/3
واحلامم يف اننستدرك ( )075/3وصلله وأقر اذل ا وابليهيق يف الةربى ()88//3
وحسنه انلووي يف انننيمو ( )357/0وضعفه ا بلام يف ضعيف س أيب داود ()39
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وقد نظم ذلك الوانْشييس بقوهل:
بالطةةةاهر الصةةةلب اجلةةةس
ْ
وانلجةةةس الصةةةلب اجتفِةةةب

ةةةةةةو جنةةةةةةةس
وقةةةةةةةم برخة
ِ
واجلةةةةس وقةةةةم إن ىلعكةةةةس

 -8ويندّب االعتماد ىلع رجله اليسوورى ،وأن يرفوع عقو ه رجلوه
ً
ايلمىن ،ولو اكن الارج بوال؛ يبه أعون ىلع خروج الفضولو ،وأن يفورج

بني فخذيه ذلل حال جلوسه

 -9ويندّب أن يُطي رأسه برداي وحنو
 -01ويندّب أال يرفع اووه حىت يديبو م ا رض يف غري الةنيف
 -00ويندّب زيادة ىلع ما ذكر لقضاي احلاجو يف الفضاي ما ييل:
أ  -يندّب أن جيلأل يف ماكن يوا ر يوري ،اك ال يوننيأل ايابوه ،أو

يعود ابلول عليه ،وأن يتيق انناكن الصل ه انلنيأل

ب -يندّب أن يسقرت ع أعني انلا بشنير أو صخر أو حنو ذل
ج -يندّب أن جيلأل ً
بعيدا ع انلا حبي ال يّرسمع ما خيرج منه
د  -يندّب أن ال جيلوأل يف مهو ه الوريح ئلوال يعوود عليوه ابلوول

فيننيسه

ه -يندّب أن ال يبول يف ّرجلر مستدير أو مستطيل ،ئلال خيرج منوه

ما يحلذيه م اهلوام ،و يبه مسك اجل فلروما حصل ل منهم أذيو

و -يندّب أن يتيق اجللو يف موورد انلوا  ،و يوريقهم ،و ظلهوم،

وموله انناكن اننشمأل أيام الشتاي ،وانناكن اننقمر اذلي شأيبهم اجللو فيه
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 يندّب أن ال يلتف بعد جلوسه لقضاي حاجته ،اك ال يورى يشييفاعه فيقوم قبل االيبتهاي
ك -يندّب أن يفرج بني فخذيه
ما حيرم يف قَاء اناج :

 -0حيرم قرأة القرآن ،وادلخول بمصلف أو بعضه ولوو آيوو موا لوم
ً
ً
ً
مستورا بساتر ،وم الساتر جيبه فوضعه يف جيبه موال يمنوع
حرزا
يك
احلرمو يف اننصلف والةرا و يف غري  ،و ذا ما لم خيف عليوه الضويا ،

وإال جاز ادلخول به للرضورة

 -1حيرم عليه أن يدخل معه شيئًا كت ه عليه اسم اهلل تعاىل أو اسم

يبا ،إن اكن سيللقه جنأل ،ما لم خيف عليه م الضيا

 -1حيرم ىلع اننوف إذا قضووى حاجتوه يف الفضواي أن يسوتقبل

القبلو أو يستدبر ا بال ساتر ،فإن اسقرت اننووف حبوائط أو صوخرة أو

اوّب فنول احلرمو إال أيبه مةرو وكذا حيرم عليه الوو ي حلليلتوه يف

الفضاي بال ساتر و ذا الالكم يف غري ا كنفو ،وأما ع فال حرمو وكذا

ال حيرم استقبال بي

ساتر

اننقد

وال الشمأل والقمر ولو يف الفضواي بوال

 -1حيرم قضاي احلاجو ىلع القرب
ً
 -5حيرم قضاي احلاجو يف انناي الراكد إن اكن قلويال ،أموا إذا اكن
ً
مسقبلرا اكنناي اننوجود يف ابللريات وا حواض الةبورية ،أو اكن اننواي
ً
ً
جاريا ،فوإن ابلوول فيوه ال حيورم ،إال إذا اكن مملوواك للُوري ولوم يوأذن

باستعمال
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ما جيب يف قَاء اناج :

 -0جي ه ىلع قايض احلاجوو أن يسوقربئ باسوتفراغ أخبثيوه ،أي
موع

استخراج ابلول م اننخرج اننعتاد أو ما قام مقاموه وجيو ه ذلو
سل ذكر أي مد وسلبه بأن جيعله بني سبابو وإبهام يسو ًرا ويمر ما
وانلورت

م أصله إىل الةمرة ويبرت أي جذّب ويكون لك مو السول
ً
خفيفا فال يسلته بقووة يبوه اكلضوور لكموا سول أعطوى انلوداوة

فيقسب ه عدم اتلن يف ،وال ينرت بقوة فرييخ اننوايبو أي مستقر ابلول،
ً
يفعل ذل االاا ويايد إن احتاج أو ينقص إىل حصول ال و بانلقواي
حس ه اعدته ومااجه ومأكله وزمنه ،فليأل أكل ابلطيخ كأكل الوزب

وال الشاّب اكلشيخ وال احلر اكلربد

 -1جيب االسةتفجاء :و وو أن يايول انلنياسوو الارجوو مو أحود
ً
اسوقننياي ،أو
السبيلني ع اننلل اذلي خرج منوه ،إموا باننواي ويسوىم
ً
استنيمارا
با حنيار وما شابهها ويسىم
ويتعني املاء يف اناالت اّتلايل وال يكيف عيها انجر وحنوه:
ً
اعجاا ع الُسل لفقود
 -0إلزالو اننين -نن فرضه اتليمم -إن اكن

انناي الاكيف ،أو ننرض ،ما لم يالزم يباول اننين ولو ننورة ىلع وجوه السولأل،
فهذا يعق عنه وال يلام االسقننياي منه
 -1إلزالو اننذي الارج بذلة معتادة بن ر وغري موع وجووّب غسول
نييع اذلكر بنيو رفع احلد ع ذكر  ،وال يبيو ىلع اننرأة يف إزالوو موذيها؛
يبه ليأل فيه شائبو تعبد

 -1إلزالو بول ا يب ى والصوي تلعديو اننخورج إىل جهوو اننقعودة،
وكذل مىن الرجل إذا خرج م فرجها بعد غسلها
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آداب قضاء احلاجة

ً
ايبقشارا ً
كبريا ،كأن يصول
 -1إذا ايبقرش ابلول أو الُائط ىلع اننخرج

الُائط إىل اإليلو ،أو يعم ابلول مع م احلشفو
 -5إلزالووو دم احلوويض وانلفووا

واالستلاضووو إن اكيبو اننوورأة ال

تستطيع الُسل لفقد انناي الاكيف أو ننرضها

مندوبات االستنجاء:
 -0أن يكون بايلد اليرسى ،ويكر بايلمىن إال لرضورة
ّ
 -1بل ايلد اليرسى بانناي قبل االسقننياي ئلال يقوى تعلق الراحئو بها

إذا ال انلنياسو بها جافو
ً
 -1أن يسرتيخ قليال حال االسقننياي ،يبه أمك م اتلن يف

 -1غسل ايلد بعود االسوقننياي بورتاّب أو حنوو كأشونان واغسوول

وصابون

 -5يندّب أن يكون الُسل أو اننسح ً
وترا إن يبيق بالشوفع ،وينوت

يبدّب اإليتار بالسبع فإذا يبيق باثلام فال يندّب اإليتار للتاسع
 -6يندّب تقديم القبل يف إزالو انلنياسو ىلع ادلبر

 -7يندّب ل أن جيمع بني احلنير وانناي فيقدم إزالو انلنياسو باحلنير

ام يقبع اننلل بانناي ،فإن أراد االقتصار ىلع أحد ما فانناي أوىل م احلنيور

وحنو  ،وجيوز االقتصار ىلع ا حنيار فقط أو موا شوابهها و وو موا يسوىم

االستنيمار

][5
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2
الوضوء يف اللغ  :م َ
الوضاية أي احلس وانل افوو ّر
والوضووي بالضوم
الفعل ووالفتح :انناي يّرتوضأ به ()1

ً
ورش ::و يهارة مائيو تتعلوق بأعضواي خمصوصوو وَ األعَةاء

األربع ىلع وجه خمصوص

مشروعية الوضوء:
الوضوء مْشوع بالكتاب والسف واإلمجاع:
أما الكتاب :عقوهل

 ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﴾ [ﮑ]6 :

عهذه اآلي دال ىلع عرضي الوضوء أو َ كما يقول القةرطيب :

آيو الوضوي
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ٌ
َ
ْ ُ ُ
َ
ْي طهو ٍر» (.)2
وأما السف عقوهل « :ال تق ل صالة بِغ ِ
وأنيع

ا مو ىلع حتريم الصالة بُري يهارة م مواي أو توراّب ،وال

فرق بني الصالة اننفروضو وانلافلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1القامو اننليط ،واننصبا انننري ولسان العرّب ،واننعنيم الوسيط
( )2روا مسلم ( )009م حدي عبد اهلل ب عمر 

باب :الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء
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شروط الوضوء:
الرش

و ما يلام م وجود الوجود وم عدمه العدم ذلاته

ورشوط الوضوء ثالث :

 - 0مفها مةا هةو رشط يف وجوبةه ،وع موا يتوقوف عليوه وجووّب

الوضوي ،أو ع ما إذا اجتمع وجب الطهارة ىلع الشخص

 - 1ومفها ما هو رشط يف صحته ،وع ما تتوقف عليه صلو الوضوي ،أو

ع ما ال تصح الطهارة إال به ،وال تالزم بني انلوعني بل بينهما عموم وج
ً
 - 1ومفها ما هو رشط يف وجوبه وصحته معا ،وع ما تتوقف عليه
صلو الوضوي ووجووه
ً
أوال :رشوط وجوب الوضوء:
 - 0ابللو  :ابللوغ ط يف وجوّب الوضوي ،فوال جيو ه ىلع الصوا
لعدم تكليف القارص ،أما الصا اننم فيصح وضوؤ
 - 1القدرة ىلع استعمال انناي اننطهر ،فال جي ه ىلع اعجوا اكننوريض
وال ىلع فاقد انناي
 - 1وجود احلد اننوج ه للوضوي ط لوجوّب الوضووي فوال جيو ه
ّر ْ َ ْ
ىلع اننتوضئ اذلي لم ينقض وضوؤ
 -1دخول وق الصالة احلارضة أو تذكر الفائتو ،فال جيو ه الوضووي
قبل دخول الوق
 - 5بلوغ دعوة انلا  إىل اننوف
ً
ثانيا :رشوط صح الوضوء:
 - 0اإلسالم ط يف صولو الوضووي فوال يصوح مو اكفور ،وال خيوتص
بالوضوي ،بل و ط يف نييع العبادات م يهارة وصالة وزاكة وصوم وحج
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 -1زوال ما يمنع وصول انناي إىل اجلسد جلرمه احلائل كشمع وشولم
وعنيني ،وحنو ذل م ا وسا اننتنيسدة ىلع ا بدان
 - 1ايبقطا احلد حال اتلوضحل ط لصلو الوضووي ،فوال يصوح

الوضوي حال خروج احلد أو مأل اذلكر وحنو ؛ يبه ب هور بول وسيالن

يباقض ال يصح الوضوي
ً
ً
ثاثلا :رشوط الوجوب والصح معا:

 -0العقل ،فال جي ه وال يصح مو جمنوون حوال جنويبوه وال مو

مرصو حال رصعه

 -1انلقاي م دم احليض وانلفا

يصح م حائض ويبفساي

بالنسبو للمورأة ،فوال جيو ه وال

 -1وجود ما يكيف م انناي اننطلق ،فال جي ه وال يصح م واجود

ماي قليل ال يكفيه ،فلو غسل بعض ا عضاي بما وجد م انناي فبايول،
ً
وضويا
وال يصح أن يكون
 -1عدم انلوم والُفلو ،فال جي ه ىلع يبائم واغفل وال يصوح منهموا

لعدم انليو؛ إذ ال يبيو نلائم أو اغفل حال انلوم أو الُفلو
ً
وهذه الْشوط جتري يف الغسل واّتليمم أيَا ،عيقةال :رشوط صةح

الغسل ثالث :

اإلسالم ،وعدم احلائل ىلع أي عضو م نييع اجلسد ،وعودم انننوايف

و و اجلما وما يف معنا

ورشوط وجوبه عقط أربع  :ابللوغ ،ودخوول الوقو  ،والقودرة ىلع

االستعمال ،وابوت اننوج ه

باب :الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء

ً
ورشوط وجوبه وصحته معا َخس :
العقل ،وايبقطا دم احليض وانلفا
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بالنسبو للمرأة ،ووجوود موا يكويف

نييع ابلدن م انناي اننطلق ،وكون اننوف غري يبائم وال اغفل ،وولوغ ادلعوة
وأما اّتليمم عيقال رشوط صحته ثالث :

اإلسالم ،وعدم احلائل ىلع الوجه وايلدي  ،وعدم املفايف ااي :يوج ه
ً
الُسل أو الوضوي ،ومن املفايف أيَا :وجود انناي اننبا للقادر ىلع استعمال
ورشوط وجوبه عقط ثالث :
ابللوغ ،والقدرة ىلع االستعمال ،وابوت انلاقض
ً
ورشوط وجوبه وصحته معا ست :
العقل ،وايبقطوا دم احلويض وانلفوا  ،ووجوود الصوعيد الطوا ر،

ودخول الوق  ،وكون اننوف غري يبائم وال اغفل ،وولوغ ادلعوة
فروض الوضوء:

عروض الوضوء س ع :
ً
الفرض األول :غسل الوجه :غسل نييع الوجه و و يوال م منبو

شعر الرأ اننعتاد إىل منتىه اذلق فيم ال حليو ل ،أو إىل منتىه اللليوو
ُ
ً
عرضا م وتود ا ذن إىل الوتود اثخور ،فوال يودخل
فيم ل حليو ،وحد
الوتدان يف الوجه وال ابلياض اذلي فوقهما وال شعر الصدغني ويدخل فيه
ابلياض اذلي حتتهما يبه م الوجه ،وال بد م إدخوال جواي يسوري مو

الرأ

يبه مما ال يتم الواج ه إال به فهو واج ه
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وينووبيف يف غسوول الوجووه مراعووو غسوول أسووارير اجلبهووو -وع
َ
االيبكماشات -وغسل َوترة ا يبف ،وع احلاجا بني ياقيت ا يبوف ،وغسول
ً
تُميضوا
ظا ر الشفتني ،وغسل ما اغر م جف أو غوري بتُمويض العينوني
ً
شديدا ،وكذا غسل أار جر اغر أو ما ّرخلق ً
اغئرا ،وختليول شوعر الوجوه مو
ً ّر
اعرضني وحليو وعنفقو وغمم وحاجبني وشاروني ،إذا اكن الشعر خفيفوا تورى
البرشة م خالل ،واننراد باتلخليل إيصال انناي للبرشة بادلل ىلع ظا ر  ،وأما
الشعر الةويف فال جي ه عليه ختليله ،أي إيصال انناي للبرشة حتته ،بل يكيف
غسل ظا ر لك ال بد م حتريكه اك يدخل انناي م خالل
وضابط اللحي الكثيف واخلفيف  :أن ما سرت البرشة ع انلواظر يف
جملأل اتلخاي ه فهو كويف وما ال فهو خفيف
واّدليلل ىلع هذا الفةرض قةوهل ىلعةا  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [ﮑ]6 :

مةوث عثمةان بةن عفةان  أن
وأما السف علمةا رواه ْحةران
َََ َ َ ََ َ َ ََْ َ َ
َ َ ُ
ةرات ُ ،ةةمَ
ةال َث َمة َ
عثمةةان « :د :ب ِ َوضةةو ٍء تتوضةةأ تغسةةل كفية ِه ثة
ٍ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ْ َ َ َ ْ َََْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ
َ ََ
اتَ ،م غسةل يةدهُ ْايلمةل إ
م َْم َ َواستفَث ،م غسل وجهه ثالث مر ٍ
َ
َْ
َُ َ َ َ َ َ ُ
ُ َ َ َ ََ
َ َ
ةهَ ُ ،
ةم
اتَ ،م غسل يدهُ اليرسى مِثل ذلك ،م مسح رأس
ال ِم ْرع ِق ثالث م َر
ٍ
َْ
ُ َ َ َ
َغ َس َل ر ْجلَ ُه ايلمل إ الْ َك ْع َ ْ َ َ َ َ َ
اتَ َ ،م غسل اليرسى مِثل ذلك،
ني ثالث مر ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ ُ َ
ََ َ
ُ ُ
َ
 ىلوضأ حنةو وضةو ِ هةذا ةم قةال
َم قال :رأيت رسول اهلل
َ
ْ
َ
ََ َ
ُ ُ
ََ َ َ ََ ْ
َُ
ةني
َرسول اهلل  :من ىلوضأ حنو وضو ِ هذا م قام عركع ركعت ِ
َْ
َ َْ َ ُ ُ
ََ َ َ
ِيهما نفسه غ ِف َر هل ما تقدم َمن ذن ِ ِه»( )1وملةا رواه ابةن ع ةاس
ال حيدث ت ِ
ََ َ َ ًَ َ ًَ
)
2
(
« :أن انليب  ىلوضأ مرة مرة» .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )308ومسلم ()007
( )2روا ابلخاري ()307
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الفرض اثلاين :غسل ايلدين إ املرعقني:
جي ه غسل ايلدي إىل اننورفقني بإدخاهلموا يف الُسول موع وجووّب
ختليل أصابعه ومعا دة تكامين ا يبامل أو غري وا وال جيو ه حتريو
ّر َ ُ
الاتم اننأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقا ال يدخل انناي حتتوه ،وال يعود
ً
حائال ،خبال غري اننأذون فيه اكذل  ه للرجل أو اننتعودد ،فوال بود مو
ً
واسعا يدخل انناي حتته فيةيف حتريكوه؛ يبوه بمزنلوو
يباعه ما لم يك
ادلل بالرقو وال فرق بني احلرام اكذل  ه واننةرو اكنللوا  ،وإن اكن
اننلرم جي ه يباعه ىلع لك حال م حي إيبه حرام
وادليلل ىلع وجوّب غسل ايلدي إىل اننرافق قوهل ىلعا  ﴿ :ﭚ ﭛ
ﭜ ﴾ [ﮑ.]6:
وأما السف  :عمفها الكثْي ،مفها حديث ْحران موث عثمةان 
َ َ َ ْ َ ُ
املتقدم يف صف وضوء انليب  وعيه« :أنه ىلوضأ عغسل َوجهةه
ْ َْ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ةدهُ
ثَ َال َث َم َر ُ َ َ َ َ َ َ ُ
ات ةم غسةل ي
ات م غسل يده ايلمل إ ال ِمرع ِق ثالث مةر ٍ
ٍ
ْ
اليرسى مِث َل ذلك» ()1
وجيب غسل املرعقني مع ايلدين يف الوضوء لقةوهل ىلعةا  ﴿ :ﭚ

ﭛ ﭜ﴾ [ﮑ]6 :

الفرض اثلالث :مسح الرأس :جي ه مسح نييوع الورأ مو منابو
الشعر اننعتاد م اننقدم إىل يبقرة القفا مع مسح شوعر صودغيه مموا فووق
الع م انلاتئ يف الوجه( )2وأما و فال يمسح بل يُسل يف الوجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )308و روا مسلم ()007
( )2قال الشيخ أمحد الصاوي يف بلُو السال ( :)77/3تنبيوه :ينفوع النسواي يف الوضووي
تقليد الشافيع أو أيب حنيفو ،و الُسل تقليد أيب حنيفوو يبوه يكوتيف يف الُسول
بوصول انناي للبرشة وإن لم يعم اننسرتيخ م الشعر
ً
بل لو اكن اننسرتيخ جافا عند فال رضر ،كما ذكر يف ادلر اننختار
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ويدخل يف الرأ ابلياض اذلي فوق وتدي ا ذيبني ،وجي ه مسح موا
ً
اسرتىخ م الشعر ولو يال جدا؛ يبه م شعر الرأ
وادليلل ىلع أن مسح الرأ

يف الوضووي مو فورائض الوضووي قةوهل

ىلعا  ﴿ :ﭝ ﭞ ﴾ [ﮑ ،]6 :ولألحاديث الةواردة يف هةذا وخاصة
ُ َ َ َ َ
حديث عثمان  يف وضوء انلةيب  وعيةه « :ةم مسةح
ْ
ب ِ َرأ ِس ِه» ،وإلنيا الفقهاي ىلع ذل
الشعور املَفورة:
ً
ما ضفر خبيو االاو جي ه يبقضوه مطلقوا اشوتد أم ال يف وضووي أو

غسل ،وما ضفر بأقل منها جي ه يبقضه إن اشتد يف الوضوي والُسل وإن لم

يشتد فال جي ه يبقضه ال يف الوضوي وال يف الُسول ،وموا ضوفر بنفسوه ال
ً
ينقض يف الوضوي مطلقا اشتد أم ال وينقض يف الُسل إن اشتد وإال فال
الفرض الرابةع غسةل الةرجلني :جيو ه غسول نييوع الورجلني ،أي

القدمني مع إدخوال الةعبوني يف الُسول؛ و موا الع موان انلاتئوان -أي
َ
فصل ،وجي ه تعهود موا
ابلارزان -أسفل الساق حتتهما مفصل الساق ،والم م
حتتهما اكلعرقوّب وا مخص  -و و باي القودم  -بالُسول ،وكوذا سوائر
اننُاب ويندّب ختليل أصابع الرجلني ،يبدأ يبدبًا خبنصور ايلموىن ،وخيوتم
بإبهامها م أسفلها بسبابته ،ام يبودأ بإبهوام اليسوورى وخيوتم خبنرصو ا

كذل  ،وادلل بايلد اليرسى

وادليلل ىلع أن غسل الرجلني ال ا رتني السليمتني غري اننستورتني

خبف أو جبرية إىل الةعبني مرة واحدة م فورائض الوضووي قةوهل ىلعةا :

﴿ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [ﮑ]6 :
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ً
ً
متوسوطا
إمورارا
الفرض اخلامس :اّدللك وهو :إمرار ايلد ىلع العضو
ولو لم تال ا وسا ولو بعد ص ه انناي قبل جفافه

الفرض السةادس :املةوالة :أي يفورتض ىلع اننتوضوئ أن ينتقول إىل
ً
ً
ممسوحا ،عند
غسل العضو قبل أن جيف اذلي قبله ،سواي اكن مُسوال أو
اعتدال الامان (و و أن يكون يف فصل ال يرتت ه عليه جفا انناي حبالو
غري معتادة) وانناكن (أي أن ال يكون يف ماكن فيه حور أو بورد شوديدان
جيففان انناي) واننااج (و و أن ال يكون يف يبيعوو الشوخص موا يوجو ه
جتفيف انناي برسعو)
ُ
ويش ط لفرض املواالة رشطان:
ً
ذاكرا ،أما إن فرق بوني أعضواي الوضووي
األول :أن يكون اننتوضئ
يباسيًا ،فإيبه يبين ىلع وضوئه ويتمه سواي يال الفصل أم قصور وكوذا مو
ً
عضوا م أعضاي الوضوي أو ترك ننعو يف أاناي الوضوي يباسيًا ،فإن يال
نيس

الفصل اقترص ىلع فعل انننيس وال يعيد ما بعد م ا عضاي ،أموا إن لوم

يطل الفصل (أي لم جيف العضو بعد) فإيبه يفعل انننيس ويعيد موا بعود
ً
اسقنايبا جل حتصيل سنو الرتتي ه
ً
قادرا ىلع اننواالة ،فإن ّ
فرق بني غسول
اثلاين :أن يكون اننتوضئ

ا عضاي لعنيا ع اننواالة غري مفر  ،فقسقط عنه الفوريو ،ويكون

حةمه كلكم انلايس ،وموال ذل أن حيضور اننوف اننواي الواكيف -
باعتقاد  -للوضوي ام ي هر عدم كفايتوه ،أو يهوراق اننواي ،أو يّرُصو ه
منه ،وحيتاج إىل ماي آخر يلةمل به وضووي  ،فينت ور مودة جتوف بهوا

ا عضاي اليت غسلها ،فعند حضور انناي يبين ىلع ما فعل ويتم وضووي

ولو يال الفصل
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ً
ً
مفريا ،كم أحرض م انناي ما ال يكيف لوضوئه،
اعجاا
أما إذا اكن
فإيبه يبين ىلع ما فعل ما لم يطل الفصل ،وإال صار حةمه حكم م فرق
ً
ً
اعجاا ،فيبطل الوضوي وجي ه عليه
اعمدا ال يباسيًا وال
بني أعضاي الوضوي
إاعدته م جديد

الفرض السابع :انلي  :جت ه انليو عند ابتداي الوضوي كُسل الوجوه،
بأن ينوي بقلبه رفع احلد ا صوُر ،أي انننوع اننرتتو ه ىلع ا عضواي أو
اسقباحو ما منعه احلد أو يقصد أداي فرض الوضوي وجتائ إن َص َ
واحبَها
ً
يبيو رفع الب ع ايلد أو الرجل موال أما إذا يبوى اسقباحو ما تنودّب ل
الطهارة كقراية القرآن أو زيارة صالح إلخ دون أن ينووي رفوع احلود
فإيبه ال يرتفع حداه
وال يشرت اتللفوظ بانليوو ،كموا ال يشورت استلضوار ا إىل آخور
َ
الوضوي -بل ا ْوىل ترك اتللفظ بذل ؛ ن حقيقو انليو القصد بالقل ه ال
عالقو للسان بها  -فإن ذ ل عنها أاناي فإن الوضووي ال يبطول ،خبوال
الرفض أاناي الوضوي ،بأن يقول أاناي وضوئه أبطل

وضوو ،،فإيبوه يبطول

وجي ه عليه ابتداؤ إن أراد به صالة وحنو ا أموا إن رفضوه بعود ايبتهواي

الوضوي فال يرض  ،وجيوز ل أن يصيل به؛ إذ ليأل م يبواقض الوضوي إبطال

بعد الفراغ منه ومول والوضوي الُسل

ورشوطها :اإلسالم ،واتلم  ،واجلوام؛ فوإن توردد يف انليوو فإيبهوا ال

تصح ،كأن يقول يف يبفسه :يبوي الوضوي إن كن أحدا  ،فال تصح

][5
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سنن الوضوء:
سنن الوضوء مثانية:

ًَ
أوال إ كوعيه ق ل إدخاهلما يف اإلناء .فإن أدخلهما
 -0غسل يديه
فيه وغسلهما فيه لم يك آتيًا بالسنو تلوقفها ىلع الُسل قبول إدخاهلموا
ً
يف اإليباي ،لك برش أن يكوون اننواي قلويال كةيبيوو وضووي أو غسول،
ً
كووريا أو
جار فإن اكن
وأمك اإلفراغ منه اكلصلفو ،وأن يكون غري ٍ
ً
جاريا أو لم يمك اإلفراغ منه اكحلوض الصُري ،أدخلهما فيه  -إن اكيبتا
يب يفتني أو غري يب يفتني  -ولم يتُري انناي بإدخاهلموا فيوه ،وإال حتيول ىلع
غسلهما خارجه إن أمك  ،وإال ترك انناي وتيمم إن لوم جيود غوري يبوه

اكلعادم للماي يف احلكم

ويندّب غسلهما اايبيو وااثلو ،ويكيف غسلهما جمتمعتوني ،وينودّب

تفريقهما

-1املَمَ  :وع إدخال انناي يف الفم وخضخضته وجمه أي يرحوه،

ال إن طوه أو تركه حىت سال مو فموه ،وال إن أدخلوه وجموه مو غوري

حتريكه يف الفم ،وال إن دخل فمه بوال قصود مضمضوو فوال يعتود بوه
ويندّب أن تكون اال مرات (اننرة اثلايبيو واثلاثلو مندووتان) ووووال

غرفات

 -1االستنشاق :و و جذّب انناي بانلفأل إىل داخل أيبفه ،فوإن دخول
بال جذّب فال يكون آتيًا بالسنو ،ويندّب أن يكون اال مرات (ا وىل
سنو وا خريتان مندووتان) بوال غرفات غري غرفات اننضمضو
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ويبدّب للمفطر أن يبالغ يف اننضمضو واالستنشاق وإيصوال اننواي إىل
احللق وآخر ا يبف ،وكر اننبالُو للصائم ئلال يفسد صومه فوإن بوالغ
ووصل انناي للللق وج ه عليه القضاي
-1االستفثار :و و ير انناي م ا يبف بانلفأل ،مع وضع إصبعيه السبابو
واإلبهام م يد اليرسى ىلع أيبفه ومسةه م أعال يبه أبلغ يف انل افو

ام ال بد هلذ الس ا روعو م يبيو بأن ينوي بها س الوضوي ،أو ينووي
ً
احرتازا عما لو فعل ما ذكر جول حور أو بورد أو
عند غسل يديه أداي الوضوي
إزالو غبار ام أراد الوضوي ،فال بد م إاعدتها حلصول السنو بانليو

 -5مسح األذنني :ظا ر ما وواينهما مرة واحدة ،ويودخل يف ذلو
صما ا ذيبني

 -6جتديد املاء ملسح األذنني فلو مسلهما بال جتديد مواي هلموا اكن
آتيًا بسنو اننسح فقط ووويق عليوه سونو مسوح الصوماخني؛ إذ وو سونو
مستقلو فالس اليت تتعلق با ذيبني االاو
 -7رد مسح الرأس برش أن يبىق بلل مو أاور مسوح رأسوه ،وإال
سقط سنو الرد

 -8ال ىليب :أي ترتي ه الفورائض ا روعوو ،بوأن يقودم الوجوه ىلع
ايلدي  ،و ما ىلع الرأ ام الرجلني وأما تقديم ايلد أو الرجل ايلمىن ىلع
َ َ
كأل  -بأن قدم ً
فرضا ىلع موضعه اننشورو ل،
اليرسى فمندوّب فإن يب
كأن غسل ايلدي قبل الوجه أو مسح رأسه قبل ايلودي أو قبول الوجوه-
ّر َ
ً
ً
المنةأل فقط وننرة واحدة اسقنايبا وال يعيود موا
سهوا ويال الفصل أاعد
ً
عمدا أو ً
سهوا ولك لم يطل الفصل أاعد اننونةأل
بعد  ،أما إن يبكسه
ً
ً
مرة وأتم ما بعد مرة مرة ،وأما إن يبكأل عمدا ولو جهال ويال الفصول
استأيبف وضوي يبدبًا
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ً
ً
وم ترك فرضا م فرائض الوضوي غري انليو ،أو ترك ننعو حتقيقوا أو
ً
ً
ظنا ً
ً
عنياا ،ولم يطل الفصل
عمدا ،أو
سهوا ،سواي يال الفصل أم قرص ،أو
ً
أىت به بعد تذكر ً
وجووا ،وإال بطل ،وأىت بما بعود يبودبًا بنيوو إكموال
فورا

الوضوي

ومن ىلرك سف من سة الوضةوء اثلةالث :اننضمضوو واالستنشواق
ً
ً
عمدا أو ً
سهوا فعلها اسوقنايبا دون موا بعود ا سوواي يوال
ومسح ا ذيبني

الفصل أم ال

مندوبات الوضوء:
ومفدوبات الوضوء َ:
 -0إيقا الوضوي يف حمل يا ر وم شأيبه الطهارة ،فخورج بوذل

الةنيف حىت قبل استعمال فيةر الوضوي فيه
 -1استقبال القبلو

 -1القسميو يف أول بإن يقول عند غسل يديه إىل كوعيه«بسم اهلل»
َ َ ََ َ ْ َ
نديث أيب هريرة ىلقال :قال رسول اهلل « :ال صةالة ل ِمةن ال
ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َْ ُ ْ
اس َم اهلل عليه»()1
وضوء هل وال وضوء ل ِمن لم يذك ِر
 -1تقليل انناي اذلي يرفعه لألعضاي حوال الوضووي ،وال حتديود يف

اتلقليل الختال
يتقاير منه

ا عضاي وانلا  ،بل بقدر ما جيري ىلع العضو وإن لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا الرتمذي ( )00واب ماجه ( )080م حدي سوعيد بو زيود  وحسونه
ا بلام  /يف اإلرواي ()03
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 -5اتليووام أي تقووديم ايلوود أو الرجوول ايلمووىن يف الُسوول ىلع

اليرسى

 -6جعل اإليباي اننفتو  -اكلقصعو والطس

 -جلهو ايلد ايلموىن،

يبه أعون يف اتلناول خبال اإلبريق وحنو فينيعلوه يف جهوو اليسوورى
ً
نييعا إىل العضو
فيفرغ بها منه ىلع ايلد ايلمىن ،ام يرفعه بيديه
 -7ابلدي يف الُسل أو اننسح بمقدم العضو ،بأن يبدأ يف الوجه مو
ً
مناب شعر الرأ اننعتاد يبازال إىل ذقنه أو حليتوه ،ويبودأ يف ايلودي مو
أيرا

ا صابع إىل اننرفقني ،و الرأ

م مناب شعر الرأ

يبقرة القفا ،و الرجل م ا صابع إىل الةعبني
رأ

اننعتاد إىل

 -8الُسلو اثلايبيو واثلاثلو يف الس والفرائض أما ما يمسوح مو

وأذن وخفني ،فتةر اثلايبيو وغري ا

 -9االسقياك بعو ٍد لني قبل اننضمضو م خنل أو غري وا فضول أن

يكون م أراك ،ويكيف ا صبع عند عدمه
ً
ً
عرضوا يف ا سونان
ويستاك يبدبًا بيد ايلمىن مبتدئا باجلايب ه ا يم
ً
ويوال يف اللسان
ويندّب االسقياك ً
أيضا عنود قوراية القورآن تلطييو ه الفوم ،وعنود
االيبقبا م انلوم ،وعند تُري راحئو الفم بأكل أو غري

][5
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مكروهات الوضوء:
 -0يكر فعل الوضوي يف ماكن جنأل؛ يبوه يهوارة فيقونىح عو

انناكن انلنيأل ،أو يف موضع أعود للننياسوو وإن لوم يسوتعمل اكننرحواض
اجلديد قبل استعمال

 -1ويكر إكوار انناي ىلع العضو؛ يبه م الرس والُلو يف ادلي

اننوج ه للوسوسو

 -1ويكر الالكم حال الوضوي بُري ذكر اهلل تعاىل

 -1ويكر الاائد ىلع اثلوال يف اننُسوول ،وكوذا يكور اننسوح

اثلام يف اننمسو  ،أي يكور تكورار اننسوح يف العضوو اننمسوو  ،اكن
اضوطراريا ،لةوون اننسوح ً
ً
ً
ً
ً
مبنيوا ىلع
اختياريوا أو
بوديلا،
أصليا أو
اننسح
اتلخفيف

 -5ويكر ابلدي بمحلخر ا عضاي ،وكشف العورة حال الوضوي إذا
اكن خبلوة أو مع زوجته أو أمته ،وإال َح ّررم أمام ا جايب ه
 -6ويكر مسح الرقبو يف الوضوي؛ يبه م الُلوو يف ادليو  ،فهوو

بدعو مةرو و

 -7وتكر كاة الايادة ىلع حمل الفرض وأما أصل الايوادة فالبود

منها؛ يبه م باّب ما ال يتم الواج ه إال به فهو واج ه
ً
 -8ويكر للمتوضئ ترك سنو م س الوضوي عمودا وال تبطول
الصالة برتكها ،فإن تركها ً
عمدا أو سو ً
هوا سو ل فعلهوا ننوا يسوتقبل مو
الصالة إن أراد أن يصيل بذل الوضوي
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نواقض الوضوء:
تنقسم يبواقص الوضوي إىل االاو أقسام :إما حد  ،وإما سب ه ،وإموا

غري ما (اكلش يف احلد والردة)
ً
أوال  -اندث :و و الارج اننعتاد م اننخرج اننعتاد يف الصلو م
ريح ،واغئط ،ووول ،ومذي ،وودي ،ومين بُري ذلة معتادة ،و اد

فخرج بالارج ادلاخل ،م أصبع أو حقنو فإن إدخاهلما ال يونقض،
وكذا إخراجهما يبهما غري معتاديت الروج
واخلارج املعتاد س ع  :ست يف ااكر واألنة وَ :الوريح والُوائط
وابلول واننذي والودي (ماي خثني أبيض خيرج عق ه ابلول) واننين الوارج
بُري ذلة معتادة ،وموله خروج مين الرجل مو فورج اننورأة إن اكن دخول
بو ي وخرج بعد أن اغقسل وواحد خيتص بوا يب ى ويقوال ل اهلوادي
(ماي أبيض خيرج م فرج اننرأة احلامل قبل والدتها)

وخرج باننعتاد ،الارج غري اننعتواد ،موول احلوو وادلود ،ولوو اكن
خروجووه م وع أذى كبووول أو اغئووط ن خووروج ا ذى تووابع لروجهمووا،
ومولهما ادلم والقيح إن خرجا م غري أذى
واملخرج املعتاد هو اّدلبر :خيرج منه الريح والُائط ،والق ةل :خيورج
منه ابلول واننذي والودي واننين واهلادي فلوو خورج ريوح أو اغئوط مو
القبل فال ينقض الوضوي؛ يبه خمرج غري معتاد هلما ،وكذا إذا خرج بوول
م ادلبر فال ينقض؛ يبه خمرج غري معتاد للبول كما يسقوىن موا خورج
م الفم اكلقلأل واليقي ،وكذا احلنيامو والفصد فوها ال تنقض الوضوي،
وإذا خرج الارج اننعتاد م اقبو فوق اننعدة لم ينقض ،أما إن خرج مو
اقبو حت اننعدة واكن اننخرج اننعتاد قد انسد ،فإيبه ينقض الوضوي
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وخةةرج بقةةوهلم يف الصةةح  :أي ال ىلع وجهووه اننوورض ،فووال يوونقض

السلأل إذا الزم يبصف زم أوقات الصالة فأكا ،وأوقوات الصوالة مو

الاوال إىل يلو شمأل ايلوم اثلام ،لكو ينودّب الوضووي إذا لوم يعوم

الام

والسلأل و ما يسيل بنفسه الحنرا

الطبيعو م بول ،أو ريوح ،أو

اغئط ،أو مذي ،أو موين ،و وذا إذا لوم ينضوبط ،ولوم يقودر صواحبه ىلع
اتلداوي فإن ايبضبط كأن جرت العادة بايبقطاعه آخر الوق  ،وج ه عليه

تأخري الصالة ثخر  ،أو ينقطع أول وج ه عليه تقديمها وكذا إذا قدر ىلع
اتلداوي وج ه عليه اتلداوي واغتّر مفر ل أيام اتلداوي
وم السلأل دم االستلاضو ،فإن الزم أقل الام يبقض وإال فال
ً
ثانيا :األس اب:
واألس اب انلاقَ للوضوء ثالث َ:

ْ
 -0وال العقل :وزوال يكون جبنون أو إغماي أو ّرسةر أو يبوم اقيل
ً
ً
ً
سواجدا فوالعربة
جالسوا أو
مضوطنيعا أو
ولو قرص زمنه ،سواي اكن انلائم

بصفو انلوم ال بهيئو انلائم ،أما انلوم الفيف فال ينقض الوضوي وإن يال
زمنه ،لك يندّب ل الوضوي إن يال الام  ،وضابط الفيوف أن يسومع
ا صوات أو يشعر بسقو يشي م يد أو بسيالن لعابه أو حنو ذل  ،فإن

شعر بذل فخفيف ،وإال فوقيل

ً ُ
 -1مالمس املتوضئ شخصا يشتىه :دة ،بيد أو جباي م بديبه ولو

اكن بعضو زائد ،أو اكن اللمأل ل فر أو شعر متصل
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وذلك ضمن رشوط:

أ -رشوط الالمس:
ً
 -0أن يكون الالمأل بالُا

-1أن يقصوود الالمووأل الووذلة أو جيوود ا (إال إذا اكن اننلمووو

مو

حمارمه ولم جيد الالمأل ذلة فال ينتقض الوضوي) وكذل ينقض الوضوي
ً
إن وجد الذلة حال اللمأل ،وإن لم يك قاصودا هلوا ابتوداي ،فوإن ايبوتق
القصد والذلة فال يبقض
ً
أما القبلو يف الفم فإيبها تنقض الوضوي مطلقا ،قصد الذلة ،أو وجد ا،
َ
واننقبول ،إن اكيبوا
أو لم جيد ا؛ يبها م نو الذلة ،وسواي يف انلقوض اننقبِول

بالُني أو ابلالغ منهما إن اكن اثخر مم يّرشتىه اعدة ،ولوو وقعو القبلوو
بإكرا ؛ فال يشرت يف انلقض الطو أما إذا اكيب

فإيبها ال تنقض الوضوي إال إذا وجد الذلة

القبلو لودا أو رمحوو،

أما إن قصد الذلة أو وجد ا بانل ر أو بالفةر فال ينقض الوضووي ،وإن

أمذى وج ه الوضوي للمذي ،وإن أمىن وج ه عليه الُسل خبروج اننين
ب -رشوط املالمس :

 -0أن تكون اننالمسو بدون حائل أو حبائول خفيوف ،أموا إن اكن
ّ
ً
احلائل كويفا فال ينقض الوضوي ،إال إذا اكن اللمأل بالقبض ىلع العضوو،

وقصد الذلة أو وجد ا

ً
ً
ظفورا
شوعرا أو

 -1أن يكون اللمأل بالبشوورة ولوو اكن اننلموو
ً
متصال ،أما إن اكن اللمأل بال فر أو الشعر فال ينقض الوضووي؛ يبوه ال

إحسا

فيهما
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ج  -رشوط الشخص امللموس:
ّر
أن يكون الشخص اننلمو مم يشتىه اعدة ،م ذكر أو أيب ى سواي
اكيب إمرأة أجنبيو أو زوجو أو م حمارمه ،أو اكن شوابًا أمورد أو ل حليوو
ننس ّر
جديدة ّر
ويلتذ بموله اعدة أما إن اكن مم ال يّرشتىه اعدة فال ينقض ّر
وه
َ
الوضوي ،ولو قصد الذلة لكمأل بهيمو ،أو ننأل رجل ذي حليوو (أموا إذا اكن

اننا امرأة فإيبه ينتقض وضوؤ ا)  ،أو مأل إمرأة عنيوز ،أو يفلو صُرية
ً
وال ينتقض وضوي الشخص اننلمو إال إذا وجد الذلة واكن بالُا ،أو
ً
ً
ً
ملموسا فإن لم يك بالُا فال
المسا ال
قصد الذلة؛ يبه صار يف احلقيقو
يبقض ولو قصد ووجد

واملةراد بالعةادة :اعدة انلوا  ،ال اعدة اننلتووذ وحود  ،وإال الختلووف

احلكم باختال

ا شخاص

 -1مأل اننتوضئ ذكر اننتصل ال اننقطو  ،وسواي مسه م أعال أو
م أسفله أو وسطه ً
عمدا أو ً
سهوا ،اتلذ أم ال إذا مسه م غري حائل ببط
ً
زائودا ىلع
أو جن ه كفه ووأصبع ببطنه وجبنبه ال ب هر  ،ولو اكن ا صوبع
المسو إن اكن يترص كإخوته واكن ل إحسوا  ،وإال لوم يونقض يبوه

اكلعدم
ً
و ذا إذا اكن بالُا ،فمأل الصا ذكر ال ينقض لكمسه ،وكوذا موأل
ً
ً
ً
ابلالغ ذكر م فوق حائل ولوو اكن خفيفوا ،إال أن يكوون خفيفوا جودا
اكلعدم

وم مأل ذكر غري فإن حةمه يف ذل حكم اننالموأل إن قصود

الذلة أو وجد ا يبقض ،وإال فال
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وال يّرنقض وضوؤ بمأل دبر أي حلقو ادلبر ،وال بمسه أيبثييوه وال
ً
أصبعا أو أكا
ينتقض وضوي اننرأة بمسها لفرجها ولو ألطف  :أي أدخل

م أصابعها يف فرجها
ً
ثاثلا :نواق الوضوء غْي األحداث واألس اب وهما اثنتان:
ّر
 -0الردة :فإيبها تبطل الوضوي ،وع اإلتيان بما خيرج م اإلسالم إما
ً
ً
ً
يبطقا أو اعتقادا أو شاك ،فلو ارتد إنسوان والعيواذ بواهلل اوم اعود إسوالمه
ِ
ورجع إىل دي احلق فليأل ل الصالة حىت يتوضوأ ،وإن اكن متوضوئًا قبول
ّر
ردته ولم ينقض وضوؤ بأسباّب أخرى ،لقوهل ىلعا ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ّر
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [ﯔ ]66 :وم العمل الوضوي والُسل
 -1الشك يف اندث :يباقض؛ ن اذلمو ال توربأ مموا ّريلو ه منهوا إال
بيقني ،وال َت َع ُ َ
ني عند الشاك واملراد بايلقني :ما يشمل ال
والشك املوجب للوضوء ثالث صور:

األوث :أن يش بعد علمه بتقدم يهر  ،ل حصل منه يبواقض مو
حد أو سب ه أم ال؟

اثلاني  :عةسها ،و و أن يش بعد علوم حداوه ،ول حصول منوه
وضوي أم ال؟
ً
اثلاثل  :علم ًّلك م الطهر واحلد وش يف السابق منهما
والصور اثلال موجبو للوضوي
ً
وإذا دخل يف الصالة بتةبرية اإلحرام معتقدا أيبه متوضوئ ،اوم يورأ
عليه الش فيها  -ل حصل منه يباقض أم ال  -فإيبه يسوتمر ىلع صوالته
ً
وجووا ،ام إن بان ل أيبه متطهر ولو بعود الفوراغ منهوا فوال يعيود ا ،وإن
استمر ىلع شةه توضأ وأاعد ا و ذ ع الصورة ا وىل
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ً
ولو أحرم بالصالة معتقدا أيبه متوضئ ام يرأ عليه الش فيها ول

حصل منه وضوي بعد أن أحود أم ال؟ فإيبوه جيو ه عليوه قطوع الصوالة

ويستأيبف الوضوي و ذا حكم الصورة اثلايبيو

وأما يروي الصورة اثلاثلو يف الصالة؛ وع الش يف السوابق منهموا،

فلةمه اكثلايبيو فيقطع الصالة؛ ن الش فيها أقوى م ا وىل كما وو

ظا ر

والفرق بني الش قبلها والش فيها ،أن الش فيها ضعيف لةويبوه

دخل الصالة بيقني فال يقطعها إال بيقني وأما م ش خارجها فواجو ه
عليه أن ال يدخلها إال بطهارة متيقنو ،وأما إذا حصل الش بعد الفوراغ

م الصالة فال يرض إال إذا حتقق احلد

ما يمفعه اندث األصغر:
ً
ً
 -1الصالة جبميع أيبواعها -سواي اكيب فرضا أو سنو أو يبفال -وكذا

الصالة ىلع اجلنازة فيلرم فعلها مع وجود احلد وما جانسها م سنيديت

تالوة وشةر

 -2الطوا

ً
ً
فرضا اكن أو يبفال

 -3مأل اننصلف إن كت ه بالعرويو ولو بعود

وكذل حيرم ىلع اننلد أن يكت ه القرآن ،كما حيورم أن حيملوه
َ
ولو بُال أو م عالقته ،أو أن حيمل ما وضع عليه اننصلف م كريس
أو صندوق أو وسادة

باستثفاء ما ييل:
ّ
-1إن اكن كت ه بُري العرويو فينيوز محله ومسه
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ً
مسولما ،وأن يكوون
-2إن جعل يف حرز برش أن يكون حامله
ً
ً
مستورا بساتر يمنع وصول ا قذار إيله ،ولو اكن حاملوه حائضوا أو
احلرز
يبفساي أو جنباً

-3إن اكن يبقن ىلع در م أو دينار فينيوز محله مو اننلود  ،وإن

اكن حداه أكرب

 -4إن وضع مع أمتعو واكن القصد محل ا متعو فإن قصد اننصلف
معا منع إذا اكن قصد اننصولف ً
فقط أو قصدا ً
ذاتيوا ال بواتلبع لألمتعوو،

وإال جاز

-5محل تفسري اننصلف ومسه واننطالعو فيوه ولوو اكن جنبًوا ،ولوو

كت ه فيه آيات كورية متوايلو

-6جيوز للمعلم أو اننتعلم محل اجلاي واللو واننصلف الاكمل حال
ً
حائضا أو يبفساي لعودم قودرتهما ىلع
اتلعليم أو اتلعلم ولو اكن لك منهما
إزالو اننايبع ،خبال

اجلن ه لقدرته ىلع إزاتله بالُسل أو اتليمم

][5
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املسح لغ  :إمرار ايلد ىلع اليشي ً
بسطا
ً
ً
ً
ورش ::أن يصي ه ابللل خفا خمصوصا
ً
حكمه :جائا للرجال والنساي بدال م غسول الورجلني يف الوضووي،
ً
حرضا أو ً
سفرا ولو اكن سفر معصيو كقطع يريق أما يف الُسل فال جيوز
ً
اننسح ىلع الفني بدال م غسل الرجلني ومول الف اجلورّب ،و وو موا
اكن م قط أو كتان أو صو جدل ظا ر  ،أي كيس باجلدل ،فإن لم جيودل
فال يصح اننسح عليه
واننسح ىلع الفني رخصو رخوص بهوا الشوار لكو الُسول
أفضل منه؛ ن اننفرتض يف كتاّب اهلل تعاىل و الُسل واننسح رخصو
فالُاسل لرجليه محل ٍد ننا افرتض اهلل عليه وانناسح ىلع خفيه فاعول ننوا
أبيح ل

مشروعية املسح على اخلفني:

ثبتةةت مشةةةروعي املسةةح ىلع اخلفةةني بالسةةف انل ويةة املطهةةرة
وباإلمجاع.
أما السف :
َ َ
 -َ 0ع ما رواه مسلم عن جرير بن ع د اهلل ابلجيل « :أنه بال
ُ َ
ُ َْ َ َ َْ َُ
ُ َ َ َ َ َ
َم ىل َوضأ َومسح ىلع خفي ِه َ،ع ِقيل :تفعل هذا؟ عقال :نعم ،رأيت َرسول اهلل
ُ َْ
َ َ ُ َ َ
َ َ َ
 بال َم ىل َوضأَ ،ومسح ىلع خفي ِه»(. )1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()070
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قال األعم  :قال إبراهيم انلخة ::اكن يعنيبهم وذا احلودي

إسالم جرير اكن بعد يباول اننائدة الويت فيهوا قةوهل ىلعةا

ن

﴿ :ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ﴾ [ﮑ ]6 :واليت قيل إيبها يباسخو للمسح
َْ َ َ َ
اّدل ُ
 -1ما روي عن عيل  أنه قال« :لو اكن ِ
يةن بِةالرأ ِي لةَكن
َ ْ َ
ُ َ
َ ْ َ ُ ُْ ِ َ َ ْ َ ْ
أسفل اخلف أ ْوث بِالمسحِ من أعالهُ وقد رأيت َرسةول اهلل 
َ
ُْ َ ْ
َْ َ ُ
ني»( )1وهفاك أدل أخرى ستأيت إن شاء اهلل.
يمسح ىلع ظاه ِِر اخلف ِ
أما اإلمجاع:

فقد أنيع م يعتد به يف اإلنيوا ىلع جوواز اننسوح ىلع الفوني يف

السفر واحلرض سواي اكن حلاجو أو لُري ا ،حىت جيوز للمرأة اننالزمو بيتها

والام اذلي ال يميش

مدة املسح على اخلفني:
ال حد يف مدة اننسح فينيوز اننسح ىلع الفني م غري توقي بامان

فال يتقيد بيوم ويللو ،وال بأكا وال أقل ،فال يزنعهما إال ننوج ه الُسول،
ويندّب للموف يباعهما يف لك أسبو مرة يوم اجلمعو ،ولم يرد الُسل هلا،

فإذا يباعهما لسب ه أولُري وج ه غسل الرجلني

رشوط جوا املسح ىلع اخلفني:
ً
يشرت جلواز اننسح ىلع الفني أحد عرش طيا؛ سوتو يف اننمسوو

و و الف واجلورّب ،وَخس يف املاسح:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )370وادلارقطووين ( )059/3وابلوويهيق يف الةووربى ( )080/3وغووري م
وصلله ا بلام يف صليح أيب داود
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عست املمسوح َ:
 -0أن يكون ً
جدلا فال يصح ىلع غري .

ً
 -1وأن يكون يا ًرا فال يصح اننسح ىلع جدل اننيتو ولو مدبواغ
ً
خمروزا فال يصح ىلع م اكيبو أجوااؤ متماسوةو
 -1وأن يكون

باللااق

 -1وأن يكون ل ساق ساتر ننلل الفرض بأن يسورت الةعبوني فوال
يصح اننسح ىلع غري الساتر هلما
 -5وأن يمك اننيش فيه اعدة فال يصوح اننسوح ىلع الواسوع اذلي
ينسل م الرجل عند اننيش فيه ،و و اذلي ال يمك تتابع اننيش فيه

 -6وأن ال يكون عليه حائل يمنع وصول انناي إىل الف كخرقو أو
شمع أو عنيني أموا إن اكن احلائول يف أسوفل الوف فوال موايبع؛ يبوه ال
يتوج ه مسح أسفله بل يّرندّب
ً
حمداا

ورشوط املاسح َ:
َ
ّر
انناسح الف ىلع يهوارة فوال يصوح اننسوح إذا لبسوه
 -0أن يلبأل

 -1وأن تكون الطهارة مائيو ال ترابيو ،فال يصوح أن يلبسوه بعود
اتليمم ،سواي اكن تيممه لفقد انناي أو اننرض أو حنو ما

 -1وأن تكون تل الطهارة اكملو بأن لبسه بعد تموام الوضووي أو
الُسل اذلي لم ينتقض فيه وضوؤ  ،فلو غسل رجليوه قبول مسوح رأسوه
ولبأل خفه ام مسح رأسه لم جيا ل اننسح عليه ،وكذل لو غسل إحودى
الرجلني ولبأل فيها الف ام غسل اثلايبيو ولبأل فيها ا خرى لم جيوا ل
مسح حىت يزن ا وىل ام يلبسها و و متطهر
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ّر َ َ ِ
رتّف ًها بلبسه كم لبسه لو ىلع حناي يف رجليه
 -1وأال يكون م
ً
أو نننيرد انلوم به أو لةويبه حاكما أو لو برغو فال جيوز اننسح عليه،
خبال م لبسه حلر أو برد أو خو عقرّب أو حنو ذل فإيبه يمسح
 -5وأن ال يكون اعصيًا بلبسه اكننلرم حبج أو عمرة ،ما لم يكو
ً
مضطرا للبسه أو اكن اننلرم امرأة فلهما ذل
كيفي املسح ىلع اخلفني ومقداره:

جي ه تعميم ظا ر أىلع الف باننسح ،أما مسح أسفله فمندوّب ،فلو
ترك مسح أعال أو بعضه واقترص ىلع مسح أسفله لوم يصوح اننسوح ،وإذا
صىل به اكيب الصالة بايلو ،أما إن ترك مسح أسفله فإيبه يعيد الصالة يف
الوق اننختار م مواقي الصالة
مكروهات املسح على اخلفني:
ً
 -0يكر غسل الفني بدال م مسلها ،إال أيبه جيائ الُسل ع
اننسح إن يبوا  ،أما إن يبوى به انل افو أو إزالو ما عليهما م قذر م غوري
أن ينوي رفع احلد  ،فإيبه ال جياي ع اننسح

 -1يكر تقبع غضون الف باننسح (أي تكاميشه)  ،ن اننسح
مبين ىلع اتلخفيف
 -1تكر زيادة اننسح ىلع اننرة الواحدة ،يبه خال
نواقض املسح على اخلفني:
ينتق املسح ىلع اخلفني يف األحوال اآلىلي :

السنو

 -0يبطل اننسح ىلع الفني بطروي موج ه م موجبات الُسل ،مو
اجلنابو م مُي ه حشفو أو يباول مىن بوذلة معتوادة أو حويض أو يبفوا ،
ومعىن بطاليبه ايبتهاي اننسح إىل حصول اننوج ه ،فال بد م يباعهما وغسل
الرجلني

باب :املسح على اخلفني
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ً
 -1يبطل اننسح خبرق الف قدر ال موه فأكا ،إذا اكن اجلدل ملتصوقا

مع بعضه كشق أو فتق الرز دون أن ت هور الرجول ،أموا إن اكن الورق
يّر هر الرجل فيبطل اننسح ولو اكن الرق أقل م ال الف ،ما لم يك
ِ َْ
ً ً
الرجل فال يرض
صُريا جدا حبي إن بلل ايلد ال يصل إىل
الرق
 -1يبطل اننسح لروج أكوا القودم لسواق الوف و وو موا فووق

الةعبني ،فأوىل لو خرج لكها فيبطل اننسوح ،فوإذا خرجو القودم مو
الف واكن اننوف متوضئًا ،وج ه اننبوادرة إىل يبوا الوف لكوه وغسول
ً
عمودا
الرجلني إىل الةعبني مراعو للمواالة يف الوضوي ،فإن يوال الفصول
بني يبا الف وغسل القدمني بطل الوضوي لكه

حكم نزع اخلفني أو نزع خفني حتتهما خفان آخران أو نزع أحةد

اخلفني :إذا يبا اننتوضئ خفيه بعد اننسح عليهما بادر إىل غسل رجليوه،
وإذا اكن ال ً
بسا خفني فوق خفني ويبا الفوني ا عليوني بعود مسولهما
بادر ً
أيضا إىل مسح الفني اثخري  ،وإذا يبا أحد الفني بعد مسولهما
ً
أيضا بادر إىل يبا الف اثخر وغسل الرجلني ،واننبادرة نا اكننبوادرة يف
ً
عمدا بطل وضوؤ واستأيبفه وووىن بنيوو إن نسووي
اننواالة فإن يال الام

سواي يال الام أو قصور ،ويعترب الطوول جبفوا
الامان اننعتدل

ا عضواي اننعتدلوو يف

مندوبات املسح على اخلفني:
مفدوبات املسح ىلع اخلفني اثفان:

 -0يبا الفني يف لك يوم نيعو ولو لم حيضور ا اكننرأة ،ولوو لبسوه يووم
الميأل ،فإن لم يزنعه يوم اجلمعو يباعه يبدبًا يف مول ايلوم اذلي لبسه فيه
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 -1أن يضع باي كف يد ىلع أيرا

أصابع رجله ايلموىن ويضوع

باي كف اليرسى حت أصابع رجله ويمر ايلدي نننوتىه كعوا رجلوه،

ويعةأل احلال يف رجله اليرسى فينيعل ايلد ايلمىن حت الف واليرسى

فوقها

][5

60

باب :الغسل

2
تعريف الغسل:

ادلل

ُ ْ
ً
الغسل لغ  :سيالن انناي ىلع اليشي مطلقا
ً
ورش ::إيصال انناي الطهور إىل نييع ابلدن بنيو اسقباحو الصالة مع
أما ال مُسل فاسم للماي اذلي يُقسل به م صابون أو أشنان
حكم الغسل:

ً
ذكورا اكن أو أيبو ى إذا يورأ
جي ه الُسل ىلع اننوف ابلوالغ العاقول

موج ه م موجبات الُسل
موجبات الغسل:

ً
أي ا سباّب اليت توج ه الُسل ،وتسىم حداا أكرب وَ أربع:
ً
أوال :خروج املِن من ااكر أو األن وهل حاالىلان.

األوث :إذا خرج اننىن أاناي انلووم ،ويعورب عنوه بواالحتالم ،فإيبوه
ً
يوج ه الُسل مطلقا ،سواي اكن بذلة أم بُري ذلة ،فإذا اسقيقظ اننووف
م انلوم ووجد ً
منيا يف اووه ولم يشعر خبروجه أو خرج بنفسوه وجو ه
عليه الُسل
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اثلاني  :إذا خرج اننين أاناي إيلق و بذلة معتادة بسب ه يب ر ،أو فةور،

أو مباطة ،فإيبه يوج ه الُسل حىت لو خرج بعد ذ اّب الذلة؛ فلو اغقسل
ً
بعد حصول الذلة اننعتادة انلانيو ع غري اجلما ل نه -جهال منه -أيبوه
جي ه عليه الُسل نننيرد الذلة ،ام أيبال بعد الُسل فعليه إاعدة الُسل أما
إذا أيبال بعد غسل اجلما فليأل عليه إاعدة الُسل ،يبه يكوون أموىن

بدون ذلة كذل إن خرج اننين بُري ذلة معتوادة ،كلو جورّب ،أو مواي

ساخ  ،أو اة دابو ،فليأل عليه غسل وإيبما عليه الوضوي فقط ،إما لعدم

وجود الذلة أو لةويبها ذلة غري معتادة
ً
ثانيا :ىلغييب امللكف مجيع حشفته –أي رأس ذكره -أو قدرها ،ولوو
ً
حبائل غري كويف ال يمنع الذلة ،يف فرج شخص مطيق للنيموا  ،قوبال أو
دبرا ،م ذكر أو أيب ى أو خن ى ،ولو غري بالغً ،
ً
حيا أو ميتًا ،ولو اكن اننويووي
بهيمو ،سواي أيبال أم لم يزنل

أما املوطوء عال جيب عليه الغسل إال بْشطني:
ً
-0أن يكون بالُا ،فإن اكن مم ًا يبدّب ل الُسل
ً
ً
صوبيا ممو ًا فوال جيو ه ىلع
 -1أن يكون الوايئ موفا ،فوإن اكن

اننويوية ابلالُو إال إذا أيبال

واناصل أن الصور أربع وذل

ن الوايئ واننويوية إما بالُوان أو

بالغ وصُرية أو صُري وكبرية أو صُريان ،فيف ا وىل جي ه الُسل عليهما،
و اثلايبيو الُسل ىلع الووايئ وينودّب للمويووية ،و اثلاثلوو والرابعوو

يندّب للوايئ دون مويويته
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ً
ثاثلا :اني

ولةو دععة  :جيو ه الُسول بعود ايبقطوا دم احلويض،

وااليبقطا ط لصلو الُسل
ً
رابعا :انلفاس :جي ه الُسل م انلفوا  ،ولوو خورج الوودل بوال دم
ً
أصال ،لك إن اكن بدم فال جي ه وال يصح إال بعد ايبقطا ادلم
وال جي ه خبوروج دم االستلاضوو لكو ينودّب إذا ايبقطوع جول

انل افو وتطيي ه انلفأل

كما جي ه الُسل ىلع الاكفر بعد الشهادة ،إن اكن حصل منه موج ه
م موجبات الُسل ا روعو اننذكورة ،أما إن اكن لم حيصل منه واحد م
ذ اننوجبات ،كأن اكن بلغ بالس أو اإليببات ،فال جي ه عليه الُسل بل
يندّب ،وينوي بُسله إما رفع اجلنابو أو الطهارة الةربى أو اإلسوالم؛ ن
يبيته الطهر م لك ما اكن فيه حال مفر و و يستلام رفع احلد
فرائض الغسل:
وَ َخس  :انليو واننواالة وتعميم انناي وادلل وختليل الشعر
ً
أوال :انلي  :ع أن ينوي بقلبه َ
فورض الُسول ،أو رفوع احلود
أداي
م

ا كرب ،أو رفع اجلنابو ،أو اسقباحو ما منعه احلود ا كورب ،أو اسوقباحو
ً
الصالة موال
وحملها القل ه ،ووقتها عند غسل أول جاي م أجااي ابلودن سوواي
ابتدأ بالفرج أو بُري
ً
ثانيا :املواالة :وع أن ينتقل اننوف م غسل عضو إىل اثخر قبول
ً
ً
وقادرا عليهوا ،فوإن فورق
ذاكرا للمواالة
جفا ا ول ،برش أن يكون
ً
يباسيًا أو لعدم القدرة فال يرض ،أما إن فرق اعمدا بطول الُسول؛ إن يوال
الفصل وإال فال يبطل
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ً

ثاثلا :ىلعميم ظاهر ابلدن باملاء :بأن ينُمأل اننوف فيه ،أو يصبه ىلع

جسد بيد أو بُري ا كتلقيه م اننطر وجي ه عليوه أن يتعهود معوايف
ابلدن وتكاميشه اكلشقوق والرسة واحلابلني واإلبطني وم موا اغر مو

ابلدن وال يعترب الفم وا يبف وصما ا ذيبني والعني م ظوا ر اجلسود

الواج ه غسله ،بل تس اننضمضو واالستنشاق
ً
رابعا :اّدللك :دل نييع ابلدن بانناي ،وو داخول يف مفهووم الُسول
يبه ص ه انناي ىلع العضو مع دل وال يشرت ادلل حال ص ه اننواي ىلع

ابلدن بل يكيف ادلل بعد ص ه انناي ويباول م ىلع ابلدن بشور أن ال

جيف انناي م ىلع العضو قبل دلةه ،فإن تركه أو اسقناّب م يدل ل مع
القدرة ىلع ذل لم جيائه ،وجي ه عليه إاعدة الُسل ولو حتقق وصول انناي

إىل البرشة كما ال يشرت يف ادلل أن يكون خبصوص ايلود ،فلوو دلو
ً
جايا م جسمه بذراعه ،أو وضع إحدى رجليه ىلع ا خرى ودلةها بهوا،

فإيبه جيائه ذل  ،وكذا يكيف ادلل بمنديل أو فويو فإن عنيا ع دلو

بديبه لكه أو بعضه بيد أو خبرقو سقط عنه فرض ادلل
ً
ً
خامسا :ختليل الشعر ولو اكن كثيفا ،سواي يف ذل شوعر الورأ أو
َ
َ
ويعركه عند ص ه انناي حىت يصل اننواي إىل
يضم ّره
غري  ،ومعىن ختليله أن
م
البرشة وال جي ه يبقض مضفور شعر ما لم يشتد الضفر حىت يمنع وصول
انناي إىل البرشة أو إىل باي الشعر

كما جي ه ختليل أصابع الرجلني وم باّب أوىل أصابع ايلدي  ،لك
ً
ال جي ه يبا الاتم أو حتريكه ولو اكن ضيقا ىلع اننعتمد
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وجي ه ىلع م ش يف حمل م بديبه ل أصابه ماي أم ال وج ه عليه غسول
َْ َ
ً
كوريا)
ذا اننلل بص ه انناي عليه ودلةه ،أما إن اكن ّرم ْسقنة ًلا (أي يعرتيه الش

فيني ه عليه أن يعرض عنه؛ ن تقبع الوسوا يفسد ادلي م أصله
سنن الغسل :وَ َخس :
 -0غسل ايلدي إىل الةوعني قبل إدخاهلما اإليباي
 -1اننضمضو
 -1االستنشاق
 -1االسقنوار

 -5مسح صماغ ا ذيبيني أي اقبهما ،وال يبالغ فإيبه يرض السمع ،وأما

ظا ر ما وواينهما فم ظا ر اجلسد جي ه غسله
عَائل الغسل:
َ نفس عَائل الوضوء ويزاد عليها:
 -0ابلدي بإزالو ا ذى يف فرج أو غري

 -1غسل مذاكري بعد إزالو ا ذى (واننوراد بوه :الفورج وا يبثيوان

والصيتان) وكذا دبر
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كيفية الغسل:

ً
وحاصل كيفي الغسل املفدوب  :أن يبدأ بُسل يديه إىل كوعيه االاا

اكلوضوي بنيو السنيو ،ام يُسل ما جبسمه م أذى ،وينوي فورض الُسول
أو رفع احلد ا كرب ،فيبدأ بُسل فرجه وأيبثييه ورفُيه ودبور وموا بوني

إيلقيه مرة فقط ،ام يتمضمض ويستنشق ويسوقنا ،اوم يُسول وجهوه إىل
ً
تمام الوضوي مرة مرة ،ام خيلل أصول شعر رأسه تلنسد اننسام خوفوا مو
ً
أذيو انناي إذا ص ه ىلع الرأ  ،ام يُسل رأسه االاا يعم رأسه يف لك مورة،
ام يُسل رقبته ام منةبيه إىل اننرفق ام يفيض انناي ىلع شوقه ا يمو إىل

الةع ه ام ا يرس كذل

وال يلام تقديم ا سافل ىلع ا اعىل؛ ن الشق

لكه بمزنلو عضو واحد ،ام إذا غسل الشق ا يمو أو ا يسوور ،يُسوله
ً
ً
مسقنةلا وج ه غسله وإال فال
وظهرا فإن ش يف حمل ولم يك
بطنًا
ما جيزئ عن الغسل:
م توضأ بنيو رفع احلد ا صُر ،ام تمم الُسل بنيو رفع احلود

ا كرب دون أن يُسل أعضاي الوضوي اليت غسلها قبل الُسل ،فإيبه جيائ،
ولو اكن يباسيًا أاناي وضوئه أن عليه جنابو
والُسل الواج ه جيوائ عو الُسول اننسونون كُسول اجلمعوو ال

العةأل ،كما جيائ الُسل الواج ه ع الوضوي ،ولو لم يستلضور يف يبيته

رفع احلد ا صُر ،إن لم حيصل ما ينقض الوضوي أاناي وكذل إذا نيع

بني واجبني يف يبيو واحدة أجاأ اننُقسل غسل واحد كليض وجنابو ،ن
ا سباّب إذا تعدد موجبها يباّب موج ه أحد ما ع اثخر
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ً
ً
يلال أو ً
ً
وضويا اكمال
يبهارا أن يتوضأ
 -ويندّب للنين ه إذا أراد انلوم

كوضوي الصالة كموا ينودّب لُوري لكو وضووي اجلنو ه ال يبطلوه إال

اجلما  ،خبال

وضوي غري فإيبه ينقضه لك يباقض مما تقدم

موانع اندث األكَب:

يمنع احلد ا كرب بأيبوعه (م جنابو وحويض و يبفوا ) موا يمنوع
ومأل مصلف أو جائه ىلع ما تقدم

احلد ا صُر ،م صالة ويوا
وتمنع ً
أيضا قراية القرآن ،إال احلائض وانلفساي فال تمنع مو القوراية يف
حالو الرضورة ،كنيس ننا حف ته ،أو اكيب معلمو أو متعلمو؛ ن عوذر ا
ليأل بيد ا ،أما اجلن ه فطهارته بيد ويسقوىن م منوع القوراية اليسوري
جل تعوذ عند يبوم أو خو م إنأل أو ج  ،فينيوز واملراد باليسْي :موا
الشأن أن يتعوذ به كةيو الةريس واإلخوالص واننعووذتني ،أو جول رقيًوا

للنفأل أو للُري م ألم أو عني ،أو

جل استدالل ىلع حكم حنةو﴿ :ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [ﮎ ]876 :وتمنع ً
ً
جامعا
أيضا دخول اننسنيد سواي اكن
جمتازا أي ً
ً
مارا فيه م باّب بلاّب آخر فيلرم عليه
أم ال ،ولو اكن ادلاخل

وجيوز للنين ه اذلي فرضه اتليمم  -ننرض أو لسفر وعدم اننواي  -أن

يدخله باتليمم للصالة ويبي فيه إن اضطر ذلل

اضطر لدلخول فيه ولم جيد خارجه ماي
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2
اّتليمم لغ  :القصد واتلويخ واتلعمد يقال :تيمموه بوالرمح تقصود

وتوخا وتعمد دون م سواي( )1وموله تأممه ،ومفه قوهل ىلعةا

﴿ :ﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [ﮎ]867 :

ً
ورش ::يهارة ترابيو تشتمل ىلع مسح الوجه وايلدي بنيو

مشروعية التيمم:

اتليمم ااب بالةتاّب والسنو وإنيا ا مو و و م خصوائص وذ

ا مو بال ش وال ارتياّب ،وهلل احلمد وانننو ىلع ذل
أما الكتاب :عقوهل ىلعا

﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ﴾ [ﮐ.]34 :
وقةةةةوهل ىلعةةةةا

﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁ﴾ [ﮑ.]6 :
َ
ْ
َ
ُ ْ
ت يل األ ْر ُض َم ْسج ًدا َو َط ُه ً
ورا»(.)2
وأما السف  :عقوهل « :ج ِعل
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تاج العرو ولسان العرّب واننصبا انننري واننعنيم الوسيط مادة« :يمم»
( )2أخرجه ابلخاري ( )907ومسلم ()000
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َ
َ ْ َ
َ َْ َ
وقوهل « :عليك بِالص ِعي ِد عإنه يك ِفيك»( )1وغري ذلو
ً
م ا حادي كما سيأيت ذل مفصال إن شاي اهلل
ً
وأما اإلمجاع :فقد أنيع اننسلمون ىلع أن اتليمم مشورو بدال عو
الوضوي والُسل يف أحوال خاصو وال يكون إال يف الوجه وايلدي
وأما كون اّتليمم من خصائص هذه األم :

علما رواه جابر بن ع د اهلل  أن رسةول اهلل  قةال:
َُْ ُ َ َ َ ٌ َْ ُ ْ ُ ّ ْ َ ََ َ ْ
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جدا وطهورا عأيما رج ٍل من أم ِيت أدركته الصالة عليصةل ،وأحِلةت
األرض مس ِ
َ
َ َ َ َ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ َ
َْ َ
َُْ ُ
ْ
يل المغان ُِم ولم حتِل ِألح ٍد ق ِيل ،وأع ِطيت الشفاع  ،واكن انليب ي عث إ قومِة ِه
َ ًَ
َ َ ً َُ ْ ُ
خاص وب ِعثت إ انلاس :م »( )2وهذا انةديث مصةداق لقةوهل ىلعةا  ﴿ :ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [ﮑ ] 6 :

سبب نزول آية التيمم:
وأما س ب نزول آي اّتليمم هو ما وقع لعائش  يف غةزوة بةِن املصةطلق
َْ ََْ
ََ َْ
ف
اره ِ
قالت :ئش  وعن أبيها« :خرجفا مع رسول اهلل َ يف بع ِ أس ِ
َ
َْ ْ
ََْ َ ٌْ َ َ َ
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ىلع اّتل ِما ِس ِه وأقام انلاس معه وليسوا ىلع ما ٍء وليس معهم ماء عأَت انلاس إ أيب بكة ٍر
ََ ُ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َ:ئ ِش  :ت عثفا َ
ابلعِْي ااي كفت عليه عوجدنا العِقد حتته» ()1

شروط وجوب التيمم:
طو اتليمم ع طو الوضووي والُسول بإبودال اننواي بالصوعيد
طيا يف الوجوّب والصولو ً
ً
معوا ،فتنقسوم
(الرتاّب) وجيعل دخول الوق
طويه كما تقدم يف الوضوي والغسل إ ثالث أقسام:
األول :رشوط الوجوب وَ ثالث :

 -0ابللوغ فال جي ه اتليمم ىلع الصا يبه غري موف
 -1والقدرة ىلع اتليمم

 -1وحصول يباقض ،أما م اكن ىلع يهارة بانناي فال جي ه عليه اتليمم
ً
اثلاين رشوط الصح وَ ثالث أيَا:

 -0اإلسالم

 -1وعدم وجود حائول مو شولم ود و متنيسوم فووق العضوو
اننمسو
ً
موال

 -1وعدم انننايف للتيمم فال يصح حال خروج احلد أو مأل اذلكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابلخاري ( )007ومسلم ()077
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ً
اثلالث :رشوط الصح والوجوب معا وَ َخس :
 -0العقل
 -1وانلقاي م احليض وانلفا
َ
َ
 -1ووجود ما يقيمم به فإن فاقد ال جي ه عليه اتليمم
 -1وعدم انلوم والُفلو

70

 -5ودخول الوق فال يقيمم لفريضو إال بعد دخول وقتها ،ووقو

الصالة الفائتو و زم تذكر ا ،فم تيمم لصبح فتذكر أن عليه العشواي

فال جيائه ذا اتليمم

احلاالت املبيحة للتيمم:
األعراد ااين ي اح هلم اّتليمم س ع :
األول :فاقد انناي اننبا الاكيف  -عضاي الوضووي القرآيبيوو بالنسوبو

للوضوي وجلميع بديبه بالنسبو لُسل اجلنابو ولو كوق وضووي -للطهوارة،
ً
كأن لم جيد انناي أصال ،أو وجد وال يكفيه للطهارة ،أو أراد االحتفاظ به

العتقاد أو ظنه عطن يبفسه أو عطن آديم غري أو عطن حيوان حمرتم
ً
ً
طاع ولو لكبًا غري عقور عطشا يحلدي إىل الك أو شدة أذى فيما لو تطهر
ً
به ،أو اكن انناي اننوجود غري مبا  ،كأن اكن مسبال للشورّب فقوط ،أو اكن
ً
مملواك للُري
اثلاين :فاقد القدرة ىلع اسوتعمال اننواي موع وجوود  ،اكننةور أو اكن
ً
ً
مروويا بقرّب انناي ،أو اكن خائفا ىلع يبفسه م عدو حيول بينه ووني اننواي

ً
سواي اكن العدو ً
ً
مفرتسا ،أو لوم يقودر ىلع اسوتعمال اننواي
آدميا أو حيوايبا
لعدم وجود م يناول انناي أو لم جيد آلو لسلبه
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اثلالث :م خا

باستعمال انناي حدو مرض :إن اعتقود اننووف

أو ظ حدو مرض أو زيادته أو تأخر برئه باسوتعمال اننواي يف الطهوارة،
ً
ويعر ذل بالعر اعدة كتنيروو يف يبفسه أو يف غوري إن اكن موافقوا ل
يف مااجه ،أو بإخبار يبي ه حاذق

الرابع :الائف باستعمال انناي م العطن( ،إن اعتقد أو ظ عطن
ً
يبفسه أو عطن آديم غري أو حيوان حمرتم ً
طاع عطشا يحلدي إىل الك أو
شدة أذى) فعند ا يقيمم وحيتفظ بانناي للرشّب

اخلامس :الائف بطل ه انناي تلف ما ل بال برسقو أو يبه ه ،واننوراد
بما ل بال اننال اذلي يايد ىلع ام طاي انناي الالزم ل لو اشرتا سواي اكن
اننال ل أو لُري  ،ذا لكه إذا حتقق وجود انناي اننطلوّب أو غلو ه ىلع ظنوه
أيبه جيد فإن ش يف وجود تيمم ولو قل انناي ،ويدخل يف ذا انلو اذلي
حيرسون زروعهم ن الار مال ،وكذل ا جراي اذلي حيصدون الار
السادس :الائف باستعمال انناي خروج وق الصالة ،فعند ا يقيمم
ً
ً
رضوريوا ،ولوو اكن
اختياريوا أو
ويصيل الصالة يف وقتها سواي اكن الوق
ً
انناي موجودا ،وال يعيد الصالة
فإن ظ أيبه يدرك ركعو م الصالة يف وقتها إن استعمل انناي ،فيني ه
عليه استعمال ويقترص ىلع الفرائض مرة مرة ويرتك السو وانننودووات،
فلو تيمم ودخل الصالة اوم تبوني ل أاناي وا أن الوقو مقسوع أو خورج
الوق  ،فال يقطع الصالة يبه دخلها حبالو جواز ،أما لو تبني ل ذل قبول
ً
الصالة فال بد ل م الطهارة اننائيو ،أما لوو تورك الوضووي تشواغال عنوه
وتيمم ،فال تصح صالته ويتعني عليه الوضوي ولو خرج الوق
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السابع :م اكن ل قدرة ىلع استعمال انناي ولك لم جيد م ينواول
إيا أو فقد آل يستخرج بها انناي اكحلبل وادللو ،فإيبه يقيمم ول أن تدخل
ذا انلو يف فاقد القدرة ىلع استعمال انناي فيةون فاقد القودرة حقيقوو
ً
حةما كما يف السابع
كما يف اثلام اننتقدم أو

وهذه األقسام الس ع حبسب األعراد املأذون هلةم بةاّتليمم ىلرجةع يف
انقيق إ قسمني عقط:
ً
 -0فاقد انناي حقيقو أو حةما فيدخل فيه خو عطن احليووان
باالستعمال أو الطل ه

اننلرتم وخو تلف اننال وخو خروج الوق
ً
حةما فيشمل ابلوا  ،وا فوراد السوبعو
 -1وفاقد القدرة حقيقو أو
ً
يقيممون يف احلرض والسفر سواي اكن السفر مباحا اكلسفر للتنيارة أو سفر
ياعو اكلسفر لللج والُاو أو سفر معصيو بقصد ارتكاّب الفواحن
ً
ً
اّتليمم لسائر أنواع الصلوات من عرض أو نفل استقالال وىل عا:

لك م أذن ل باتليمم ويل ه منه جيوز ل أن يقيمم للفرض وانلفل
ً
استقالال اكلعرص وحد ا وكركعتني حتيو اننسنيد وحد ا ،وللنفل ً
تبعوا

للفرض كوركعيت الشوفع بعود العشواي متصولتني بالعشواي وللنيمعوو

وللنينازة سواي تعين عليه أم ال ،ويسقوىن احلوارض الصوليح العوادم
ً
للماي فال يقيمم للنفل اسوتقالال ولوو اكن انلفول سونو اكلووتر ،إال أن
يكون انلفل ً
تبعا لفرض ،كأن يقيمم لصوالة ال هور اوم يقبعوه بنفول
برش أن يتصل انلفل بالفرض ،ويُتفر الفصول اليسوري كوتالوة آيوو

الةريس
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فإذا ايبتقض وضوؤ قبل أن يصيل انلافلوو فوال يقويمم لصوالتها ،وال

يقيمم للنينازة إال إذا تعين عليه ولم يوجد غري م متوىضي أو مسافر أو

مريض ،وال لصالة اجلمعو فلو صال ا باتليمم لم جيا وال بود مو صوالة
ً
اعدما للمواي وقو أداي اجلمعوو
ال هر ولو باتليمم ،ذا لكه إذا اكن اننصيل
ً
و و اعلم بوجود بعد ا ،أو اكن خائفا باستعمال انناي فوات اجلمعو
وأما العادم للماي يف نييع ا وقات وليأل ً
اعلما بوجود بعد ا فال
خال

يف أيبه يقيمم للنيمعو

من تيمم لفرض أو نفل وأراد أن يفعل غريه معه:
ً
مو توويمم لفوورض  -سووواي اكن حو ً
وارضا صووليلا أم ال  -أو نلفوول
ً
ً
ً
مسافرا ،فإيبه جيوز ل أن يصيل بذل اتلويمم
مريضا أو
استقالال ،بأن اكن
ً
يبفال وجنازة ،وأن يمأل به اننصولف ،ويقورأ القورآن إن اكن جنبًوا ،وأن
يطو ويصيل ركعتيه ،وسواي قدم ذ ا شياي ىلع الفرض أو انلفول اذلي
قصد بذل اتليمم أو أخر ا عنه برش االتصال كموا تقودم لكو إن

قدم عليها ما قصد باتليمم ف ا ر ،وإن قدمها ىلع ما قصد به فوإن اكن
ً
ً
اننقصود به يبفال -كأن تيمم مريض أو مسافر لصالة الضىح موال -جاز ل
أن يصيل به ذل انلفل اننقصود بعد ا وإن اكن اننقصود به ً
فرضا لم يصح
أن يصليه بعد أن فعل شيئًا منها

وحاصل املسأل أن م يقيمم لشويي م وذ ا شوياي جيووز ل أن
ً
ً
ومتأخرا ،ال الفرض إذا يبووى ل اتلويمم
متقدما
يفعل به غري ما يبوا منها
فإيبه ال جيوز إال إذا تقدم
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حكم أداء عرضني بتيمم واحد:

ال يصح أداي فرضني بقيمم واحد ،وإن قصد ما اننتيمم فيصح ا ول
ويبطل اثلام ولوو اكيبو الصوالة اثلايبيوو مشورتكو موع ا وىل يف الوقو
ً
مريضا يشق عليوه
اكلعرص مع ال هر واكلعشاي مع اننُرّب ولو اكن اننتيمم
إاعدة اتليمم للفرض اثلام
حكم رشاء املةاء للوضةوء :جيو ه ىلع اننووف اذلي لوم جيود مواي
لطهارته أن يشرتيه باثلم اننعتاد يف ذل اننلل ،وإن اكن اثلم يف ذمتوه؛
بأن يشرتيه بوم إىل أجل معلوم ،بْشطني:
ّر َ َ َ
 -0أن يكون ً
رتَّج الوفاي ببيع يشي أو اقتضاي دي
غنيا ببدل أو ي
أو حنو ذل

 -1إذا لم حيتَ ْج ذلل اثلم يف مصارفه

فإن اختل ط م ذي جاز ل اتليمم ولم يطال ه برشاي انناي كما
ً
زائدا ىلع اننعتاد ولو اكن ً
غنيا
ال يطال ه بذل إذا اكن اثلم

حكم قبول هبة املاء واقرتاضه:
جي ه قبول بو انناي إذا و و ه ل جول اتلطهور بوه؛ ن انننوو فيوه
ضعيفو ،خبال غري ويلامه ً
أيضا أن يقرتضه إن رجا الوفاي

حكم طلب املاء:
هلذه املسأل ثالث صور:
األوث :أن يكون اننواي اننطلووّب للوضووي حمقوق العودم يف اننواكن
ً
اننطلوّب منه أو م نون العدم فال جي ه ىلع اننوف يلبوه مطلقوا ،سوواي
اكن انناي ىلع بعد ميلني أم ال ،وسواي اكن يف مشقو أم ال
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اثلاني  :أن يكون انناي اننطلوّب حمقق الوجود أو م نويبه أو مشةوكه

عيلزمه طل ه بْشطني:
ّر ْ َ ّر َ
 -0أن يكون بعد أقل م ميلني

 -1وأن ال حتصل مشقو يف الطل ه
اثلاثل  :أن يكون انناي اننطلوّب حمقق الوجود أو م نويبه أو مشةوكه
واكن ً
بعيدا ميلني فأكا ،أو اكن يف يلبه مشقو أو فوات رفقو ولو اكن ىلع
أقل م ميلني فال جي ه عليه يلبه

ىلأدي الصالة باّتليمم يف أول الوقت ووسطه وآخره:
ً
ً
املأمورون باّتليمم ثالث أنةواع :إموا أن يكوون يااسوا أومورتددا أو

راجيًا فإيلااأل و اننتيق عدم وجود انناي أو عودم حلوقوه أو عودم زوال
اننايبع اذلي منعه م اسوتعمال اننواي أو الُالو ه ىلع ظنوه عودم موا ذكور

وحةمه أيبه يندّب ل أن يقيمم ويحلدي الصالة يف أول الوق

اننختار ،فوإن

تيمم وصىل كما أمر ام وجد ماي يف الوق بعود صوالته فوال إاعدة عليوه
ً
مطلقا سواي وجد انناي اذلي أيأل منه أو غري

واننرتدد يف وجود انناي أو حلوقه أو يف زوال اننايبع -و و الشاك -يقيمم
ً
وسط الوقو اننختوار يبودبًا ،وموول اننورتدد اننوريض اذلي يعودم منواوال
والائف م لص أو َسبّرع لو ذ  ه لطلو ه اننواي واننسونيون فينودّب هلوم
اتليمم وسط الوق
الوق

الوق

والراَّج و و اجلازم أو الُال ه ىلع ظنه وجود انناي أو حلوقوه يف
أو زوال اننايبع -و و ال ان اذلي غل ه ىلع ظنه -يقيمم آخور
اننختار يبدبًا ،وإيبما لم جي ه يبه حني خويو ه بالصوالة لوم
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ً
واجدا للماي عةدخل يف قةوهل ىلعةا  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾
يك
[ﮑ]6 :

وال جيوز لواحد م اثيأل واننرتدد والرايج توأخري الصوالة للوقو

الرضوري

وم م أمر باتليمم  -إذا تيمم وصىل  -فال إاعدة عليه يبه فعل ما أمور
ً
مقرصا ،أي عند يبو م اتلقصري ،فيعيد يف الوق
به إال أن يكون
حكم املتيمم إذا وجد املاء بعد صالته:
ً
أوال :جيب إ:دة الصالة يف اناالت اّتلايل :

 -0م صىل بقيممه دون أن يطل ه انناي يلبًا يشق عليه مع ظنوه أو
ً
تردد بوجود انناي ،فعليه اإلاعدة مطلقا إن ّرو مج َد بقروه أو يف رحله
 -1م يل ه انناي فلم جيد فتيمم ام وجود اننواي قبول صوالته فلوم

يتوضأ وصىل باتليمم فاتليمم بايل
ً
ً
لصا أو سبّر ًعا فلم يسوع جللبوه واكن خوفوه شواك أو
 -1م خا
و ًما

ً
ثانيةا :يندّب إاعدة الصالة يف الوق  ،فإن لم يعد فصالته صوليلو،

يف اناالت اّتلايل :
ّْر
 -0م وجد انناي اذلي فقن عليه فيما دون اننيلني بعينوه بمقروموه -
أي فيما دون اننيلني  -فإيبه يعيد صالته يف الوقو يبودبًا تلفريطوه؛ إذ لوو
ْ
ْ ْ
أمع انل ر لوجد  ،فذلا لو وجد غري أو وجد َبع َد ّربع ٍد لم يّر معد
 -1م وجد انناي اذلي يلبه يلبًا ال يشق عليه برحله بعد االيبتهواي
م الصالة فإيبه يعيد يف الوق يبدبًا
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ً
 -1م لم يطل ه انناي للطهارة خوفا م لص أو سبع ،فتويمم وصوىل

ووعد الصالة باتليمم تبني ل عدم وجود ما خا

منه فإيبه يعيد يف الوقو

بقيود أربع :
ً
 -0أن يقبني عدم ما خافه بأن ظهر أيبه شنير موال
 -1وأن يتلقق انناي اننمنو منه
َ ً
ً
جاما أو ظنا
 -1وأن يكون خوفه
 -1وأن جيد انناي بعينه

فإن تبني حقيقو ما خافه ،أو لم يقبني يشي ،أو لم يتلقق اننواي ،أو وجود
ً
شاك أو و ًما فاإلاعدة ً
أبدا
غري انناي اننخو  ،فال إاعدة وأما لو اكن خوفه
 -1اننرتدد يف حلوق انناي إذا صىل وسط الوق

ً
مرتددا فيه
خبال

ام حلق بالوق ما اكن

اننرتدد يف وجود انناي فال إاعدة عليه إن وجود ؛ ن ا صول

عدم الوجود سواي تيمم وصىل يف وسط الوق أو يف أول
 -5م اكن راجيًا وجود انناي آخر الوق  ،إال أيبه قدم الصالة باتليمم

ام وجد انناي اذلي اكن يرجو يف الوق
 -6م نيس وجود اننواي بقرووه أو يف رحلوه ،فتويمم وصوىل ،ووعود
االيبتهاي م الصالة تذكر وجود  ،فعليه إاعدة الصالة يف الوق االختياري
فإن تذكر يف صالته بطل
 -7اننريض اذلي يقدر ىلع استعمال انناي ولةنه لم جيد مو ينواول
ً
إيا فتيمم وصىل ام وجد مناوال ،وال يعيد وذا اننوريض يف الوقو إال إذا
اكن م شأيبه أن ال يرتدد عليه انلا  ،أما م شأيبه الرتدد عليه فال يعيد

][5
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فرائض التيمم:
عرائ

اّتليمم َخس :

الفريَ األوث :انليو عند الرضوو ا وىل بأن ينووي بواتليمم أحود

شيئني اسقباحو الصالة أو اسقباحو موا منعوه احلود أو فورض اتلويمم

وجي ه عليه أن يالحظ يف انليو احلد ا كورب إن اكن عليوه أكورب بوأن

ينوي اسقباحو الصالة م احلد ا كرب فإن لم يالح ه بأن نسويه أو لوم
ً
يعتقد أيبه عليه لم جيائه وأاعد تيممه أبدا ،ذا إذا يبوى اسقباحو الصوالة
أو اسقباحو ما منعه احلد  ،فإن يبوى فرض اتليمم فينيائه عو ا صوُر

وا كرب إن لم يالح ه ،ويبيو ا كرب مع ا صُر مندووو فلو اقترص ىلع يبيو

ا كرب أجاأ ع ا صُر ،ولو اعتقد أن عليه ا كورب فنووا اوم تبوني ل
خالفه أجاأ ً
ن اتليمم ال يرفع احلد
أيضا وال ينوي رفع احلد
وال جيوز أن يصيل ً
فرضا بقيمم يبوا لُري ويندّب تعني الصوالة مو
فرض أو يبفل أو ما

الفريَ اثلاني  :الرضوو ا وىل بأن يضع كفيه ىلع الصعيد الطا ر
الفريَ اثلاثل  :تعميم الوجه وايلدي إىل الةووعني باننسوح لقةوهل

ىلعا ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ﴾ [ﮑ ،]6 :وأما م الةووعني إىل
اننرفقني فسنو ،ويدخل يف الوجه :اللليو ولو يال  ،وكذا الوترة ،وما اغر

م ا جفان ،والعذار ،وما حت

الوتد م ابليواض ويودخل يف ايلودي :

ختليل ا صابع ،ويبا الاتم يلمسح ما حتته ،ويكوون اتلخليول ببواي

الةف أو ا صابع ال جبنبها إذا لم يمسها الرتاّب

81

الفريَ الرابع  :استعمال الصعيد الطا ر ،ويقصد بالطا ر :الطي ه

أي غري انلنيأل ،فإذا مسته جناسو لوم يصوح بوه اتلويمم ،ولوو زال عوني

انلنياسو وأار ا ،لقوهل ىلعا  ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﴾

ويقصد بالصعيد :ما صعد ىلع وجه ا رض مو أجاائهوا ،فيشومل

الرتاّب (و و ا فضل)  ،والرمل ،واحلنير ،واجلص– و و يبوو مو احلنيور

حيرق بانلار ويسلق ويبىن به القناير واننساجد وابليووت الع يموو فوإذا
ً
أحرق لم جيا اتليمم عليه يبه خرج بالصنعو ع كويبه صوعيدا-؛ وكوذا
َْ
والمع مدن غري انننقول
اثللج يبه أشبه باحلنير اذلي و م أجااي ا رض،
م مقر اكلش ه واننلح واحلديد والرصاص والقصدير والةربي

فينيووز

م حملهوا

اتليمم عليها مع وجود غري ا ،ما لم تنقل م مقر ا فإن يبقل
ً
وصارت أمواال بأيدي انلا فال جيوز اتليمم بها ،وكذل ال جيوز اتلويمم
بأحد انلقدي (اذل  ه والفضو) واجلو ر وايلاقوت والاورجد واللحللحل ،فإيبه

ال جيوز اتليمم عليها ،وكذا ال جيوز اتليمم ىلع الش ه واحلشين ولو لوم
جيد غري ما ولو ضاق الوق  ،وال ىلع حصري ّ
مُرب ،ما لوم يسورت بالُبوار،

فعند ا يعترب اتليمم ىلع الرتاّب

الفريَ اخلامس  :اننوالة :وع اننتابعوو بوني أجوااي اتلويمم وووني

اتليمم بدون فاصل ووني ما فعل ل مو صوالة وحنو وا ،فوإن فورق بوني

أجاائه أو بينه ووني الصالة ويال بطل تيممه وابتدأ اتليمم م جديد ولو

اكن ترك اننوواالة بسوب ه النسويان؛ ذلا اكن دخوول الوقو ط وجووّب

وصلو فيه ،فال يقيمم لصالة إال بعد دخول وقتها
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سنن التيمم:
وَ أربع :
 -0ال ىليب :بأن يمسح ايلدي بعد الوجه فإن يبكوأل أاعد ايلودي
َ
ِ
َ
إن قرّب الام ولم يّر َصل به ،وأما لو َب ّرعد الام أو َصىل بهذا اتليمم فاتو
سنو الرتتي ه

 -1والرضوو اثلايبيو يلديه
 -1واننسح إىل اننرفقني
 -1ويبقل أار الرضّب م الُبار إىل اننمسو بأن ال يمسوح ىلع يشي

قبل مسح الوجه وايلدي  ،فإن مسلهما بيشي قبل ما ذكر كر وأجاأ
مفدوبات اّتليمم :وَ أربع :
 -1القسميو
 -2والصم إال ع ذكر اهلل
 -3واستقبال القبلو

 -4وأن جيعل ظا ر ايلد ايلمىن م ير أصابعها بباي كف يد

اليرسى ام يمر اليرسى إىل مرفق ايلمىن ،ام جيعل باي ايلموىن مو
اننرفق بباي اليرسى فيمر ا ثخر أصابع ايلمىن ،ام يفعل بيسوو ًرا كموا

فعل بايلمىن؛ بأن جيعل ظا ر ا م ير ا صوابع ببواي كوف ايلموىن

فيمر ا ثخر ير مرفق اليرسى ام جيعل باينها م
كف ايلمىن ثخر أصابع اليرسى ام خيلل ا صابع

مرفقها ببواي

81

مبطالت التيمم:
 -0يبطل اتليمم بكل ما أبطل الوضووي مو ا حودا وا سوباّب
ً
ممنوواع مو
وغري ما سواي اكن ذل اتليمم حلد أصُر أو أكرب ،ويصوري
العبادة بعد أن اكيب

مباحو؛ يبه بودل عنهموا ،ويبواقض ا صول يبواقض

للفه
ً
 -1ويبطله أيضا وجود انناي الاكيف قبل ادلخول يف الصالة مع القدرة
ىلع استعمال واتسع الوق

هلذا االستعمال حبي

يدرك ركعوو أو أكوا يف

الوق االختياري ،أما وجود انناي يف الصالة أو بعد ا فوال يبطلهوا وجيو ه

عليه االستمرار يف الصالة ،ولو اتسوع الوقو  ،وال إاعدة عليوه ،ولوو اكن
ً
ً
صليلا
حارضا
 -1إذا اكن يباسيا للماي اذلي معه فتيمم وأحرم بالصوالة اوم توذكر

فيها فيبطل تيممه وصوالته ،إن اتسوع الوقو

إلدراك ركعوو فوأكا بعود

استعمال انناي لطهارته ،وإال فال يبطل أموا إن توذكر بعود االيبتهواي مو

الصالة فيعيد يف الوق االختياري
 -1ويبطله ً
أيضا يول الفصل بينه ووني الصالة لفوات اننوالة

مكروهات التيمم:
ً
ً
يكر نن اكن متوضئا أو مُقسال و وو اعدم للمواي إبطوال

وضوئه حبد

أو سب ه أو إبطال غسوله وإن اكن غوري متوضوئ

جبما  ،برش أن ال حيصل للمتوضئ رضر مو حقو أو غوري

وأن ال حيصل للمُقسل رضر برتك اجلما ؛ فإن حصل رضر هلذا
أو ذلاك فال كرا و يف االيبتقال م الوضوي أو الُسل إىل اتليمم
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عاقد الطهورين – املاء وال اب:
ً
فاقد الطهوري و اذلي لم جيد ماي وال صعيدا يقيمم به ننايبع
كم ّر
ح مبأل يف ماكن ليأل فيه واحود منهموا ،أو يف موضوع جنوأل
ً
لعطون،
حمتاجوا للمواي اذلي معوه
ليأل فيوه موا يقويمم بوه واكن
ٍ
َ ّر
وراك ه سفين ٍو ال ي مصل إىل انناي كم ال يستطيع الوضوي
اكننصلوّب
م
أداي وقضايً
وال اتليمم ننرض وحنو ؛ فلةمه أيبه تسقط عنه الصالة ً
اكحلائض ()1
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( )1و اننذ  ه روايات أخرى فقيل :يحلديها بوال يهوارة وال يقيضو اكلعريوان وقيول:
يقيض وال يحلدي وقيل :يحلدي ويقيض عةأل ا ول لك ذا القوول اذلي ذكرتوه
ً
و الصليح واننعتمد يف اننذ  ه :أن الصالة تسقط عنه ً
وقضاي لك قال ابو
أداي
عبد الرب  /يف اتلمهيد ( :)070/38واختلوف الفقهواي يف اذلي يودخل عليوه وقو
الصالة وخيىش خروجه و و ال جيد اننواي وال يسوتطيع الوصوول إيلوه وال إىل صوعيد
يقيمم به فقال اب القاسم يف اننلبو إذا لم جيد ماي ولم يقدر ىلع الصعيد صىل كما
و وأاعد إذا قدر ىلع انناي أو ىلع الصعيد ،وقال أشه ه يف انننهدم عليهم واننلبوسوني
واننروو وم صل ه يف خشبو ولم يم ال صالة عليهم حىت يقدروا ىلع انناي أو ىلع
الصعيد وإذا قدروا صلوا ،وقال اب خواز بنداد :الصليح م موذ  ه مالو أن لك
م لم يقدر ىلع انناي وال ىلع الصعيد حىت خرج الوق أيبه ال يصيل وال عليوه يشي،
قال :روا اننديبيون ع مال  ،قال :و و الصليح م اننذ  ه ،قال أبو عمر :ما أعر
كيف أقدم ىلع أن جعل ذا و الصليح م اننذ  ه موع خالفوه نيهوور السولف
واعمو الفقهاي ونياعو اننالةيني

81

اجل ْية لغ  :العيدان اليت تشد ىلع الع م تلنيرب ىلع استواي ونيعها
جبائر ،وع م جربت الع م ّر
ً
جربا -م باّب قتول -أي :أصوللته
أجرب
ً
لح ،فيستعمل ً
َ
وجبورا أيَ :ص َ
ً
أيضا ً
فني َ َ
الزما ومتعديًا
جربا
رب و
وجَبت ايلد :وضع
اذلي ّرجيَ ِ ّر
رب الع

والم َ
َ
ورب ّ ،ر
العظةمَ :ج َ َ
ني ِ ّر
عليها اجلبريةَ ،و َج َ َ
ورب
َب

َ
ام اننةسورة ()1

ً
ً
واصطالحا :ما يداوي اجلر سواي أكان أعوادا أم لاقو أم غري ذل ؛

بأن توضع ىلع اجلر وحنو أو ىلع العوني الرموداي بوأن يضوع خرقوو ىلع

العني أو اجلبهو ويمسح عليها

ويأخذ حكم اجلبرية ال معصابو وع اليت تروط فوق اجلبرية
ً
ويأخذ حكم اجل ْية أيَةا :ما يوضوع يف اجلورو مو دواي يمنوع
وصول انناي كد أو غري
حكم املسح ىلع اجل ْية:

 -0جي ه ىلع اننوف إذا اكن به ّرجر أو دمل أو جورّب أو حورق أو
حنو ذل  ،وخيف بُسله يف الوضوي أو الُسل حدو مرض أو زيادتوه أو
تأخر بري ،أو خيف الك أو شودة رضر ،كتعطيول منفعوو أن يمسوح ىلع
اجلبرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرّب ،واننصبا انننري ،واننعنيم الوسيط مادة (جرب)
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املسح على اجلبرية

 -1جيوز إن خيف شدة ا لم أو تأخر بال شني

ومىت أمك اننسح ىلع اننلل لم جيا ل أن يمسوح ىلع اجلبورية ،وال

جيائه إن مسح عليها

فإن لم يستطع اننسح ىلع اننلل بدون جبرية مسح ىلع اجلبرية فإن لم

يستطع اننسح ىلع اجلبرية بأن خا

موا تقودم ،مسوح ىلع العصوابو الويت

تروط فوق اجلبرية ،فإن لم يستطع فعىل عصوابو أخورى فوقهوا ،وا رمود

اذلي ال يستطيع اننسح ىلع عينه أو جبهته  -بوأن خوا

موا مور -يضوع

خرقو ىلع العني أو اجلبهو ويمسح عليها كما يمسح ىلع قريوا

يوضوع

مسح ما حتتها  -م عرقيو وحنو ا ،فإن قدر ىلع مسح بعض الرأ

أىت به

ىلع صدغ لصدا وحنو أو ىلع عمامو خيوف بزنعهوا ،إذا لوم يقودر ىلع

وكمل ىلع العمامو

وال فرق يف اننسح اننذكور بني أن يكون يف وضوي أو غسل ،وسوواي

وضعها و و متطهر أو بال يهر ،وسواي اكيب قدر اننلل اننألوم أو ايبقرشت:

أي اتسع للرضورة

وحمل جواز اننسح اننذكور ،إن اكن غسول الصوليح مو اجلسود يف

الُسل أو الصليح م أعضاي الوضوي يف الوضوي ال يرض ،حبي ال يوج ه

حدو مرض وال زيادة مورض اننوألوم وال توأخر برئوه وإال اكن فرضوه
اتليمم ،وسواي اكن الصليح و ا كا أو ا قل ،فا رمد ال يقيمم حبال إال

إذا اكن غسل بقيو أعضائه يوج ه ما ذكر
فإن اكيب

ً
ا عضاي الصليلو قليلوو جودا كيود واحودة ،أو رجول

واحدة ،ففرضه اتليمم؛ إذ اتلافه ال حكم ل
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كيفية تطهري واضع اجلبرية:
 -0جي ه غسل اجلاي السليم م أعضائه

 -1وجي ه تعمييم العضو اننريض أو جبريته باننسح
حكم اجلبرية أو العمامة إذا سقطت أو نزعها بعد أن تيمم عليها:
اننتطهر إذا يبا اجلبرية أو العصوابو الويت مسوح عليهوا أو سوقط

بنفسها فإيبه يرد ا ننللها يف احلاتلني ويمسح عليها ما دام الام لم يطل،
ً
فإن يال يوال اكلطول اننتقودم يف اننوواالة اننقودر جبفوا عضوو وزمو
اعتدال بطل يهارته م وضوي أو غسل إن تعمد ،ووىن بنيو إن نىس
حكم سقوط اجلبرية املمسوح عليها يف الصالة:
إذا سقط

اجلبرية اننمسو عليها يف الصالة بطلو الصوالة وأاعد

اجلبرية يف حملها وأاعد اننسح عليها إن لم يطل ،ام ابتدأ صالته ،فإن يوال
ً
نسيايبا بىن بنيو ،وإال ابتدأ يهارته ،وال يبطل الصالة سقو اجلبورية مو

حت العصابو مع بقاي العصابو اننمسو عليها فوق اجلر
حكم اجلرح إذا برئ حتت اجلبرية:
إذا برئ اجلر وما يف معنا و و يف صوالة بطلو

الصوالة ،وووادر

لُسل حمل اجلبرية إن اكن مما يُسل اكلوجوه ومسوله إن اكن مموا يمسوح

اكلرأ  ،وإن اكن يف غري صالة وأراد ابلقاي ىلع يهارته بوادر بموا ذكريبوا،
ً
وإال بطل يهارته إن يال ً
عمدا ،ووىن إن يال نسيايبا

][5
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تعريف احليض:
اني لغ  :مصدر حاض ،يقال حاض السيل إذا فواض ،وحاضو
السمرة( )1إذا سال صمُها ،وحاض اننرأة :سال َد ّرمها ()2
ً
واصطالحا :دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه ولو بُري زمنه اننعتواد
ل م فرج امرأة حتمل اعدة ،وأنواعه ثالث :
 -0اّدلم :و و ا صل
 -1والصفرة :اكلصديد ا صفر
ُ ْ
 -1والكدرة :يشي كدر ليأل ىلع ألوان ادلماي
ً
حيضا ادلم الارج بنفسه بسب ه والدة أو افتضاض
فال يسىم

بكر أو م جر أو م عالج أو م علو وفسواد يف ابلودن ،وال
ً
يسىم ً
حيضا دم اإلستلاضو الارج م فرج م حتمول اعدة
أيضا
يبه دم علو وفساد زائد ع دم احليض ،وال ادلم إذا خرج م دبر

اننرأة ،وال اذلي خرج م فرج ابلن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصُرية اليت لوم تبلوغ تسوع

( )1السمرة :شنيرة يسيل منها الصمغ ا محر
( )2لسان العرّب ،والقامو اننليط واننصبا انننري مادة (حيض)
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سنني ،أو م فرج عنيوز كبرية بلُ

السبعني أما بن

المسوني

إىل السبيعني فيسأل النساي عنها ،فوإن قلو حويض أو شوةك
فليض ،كما يسأل يف اننرا قو ،وع بن

ما بني عرش والمسني فيقطع بأيبه حيض

تسع إىل االاو عرش ،وأما

أقل اني  :أقل احليض بالنسبو للعبادة دفقوو واحودة فينيو ه ىلع
اننرأة الُسل منها ويبطل صومها وتقيض ذل ايلوم ،وليأل حبيض تلوو
اننلل بال دفق إذا لم يدم ،أما بالنسبو للعدة واالسقرباي فوال تعود ادلفقوو
ً
ً
حيضا إال ما استمر ً
يوما أو بعوض يووم ل بوال،
حيضا وال يسىم
الواحدة
ويرجع يف تعيني ذل إىل النساي العارفات
أكَث اني :

أكا احليض خيتلف بواختال أيبووا النسواي ،والنسواي بالنسوبو
ْ
للليض االاو ،إماّ -0 :رمبْتدأة -1أو ّرمعتَادة َ -1حا ممل
ً
أوال :امل تدئ  :فأكا أيام احليض للمبتدأة -وع اليت لوم يسوبق هلوا
حيض وجرى عليها ادلم ول مرة  -إن استمر بها ادلم مخسو عرش ً
يوما،
وما زاد فهو علو وفساد فتصوم وتصيل وتويأ إىل غري ذل م ا حاكم
ً
ثانيا :املعتادة :وع اليت سبق هلا احليض ،وتقررت هلا اعدة معينو
والعادة تثب بمرة ،فإن تمادى يباول ادلم عليها وزاد ىلع أيامه اننعتادة
بالنسبو هلا فإيبها ترتوص بنفسها االاوو أيوام زيوادة ىلع أكوا اعدتهوا
ويسىم ذا باالست هار ويشرت أال يايد جممو ا يام الويت حتويض
فيها مع أيام االست هار ع مخسو عرش ً
يوما ،فم اعتادت أن حتويض
ً
مخسو أيام موال ام تمادى مةو امايبيو أيام فإن تمادى يف اننرة اثلاثلو
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مةو أحد عرش فإن تمادى يف الرابعوو مةوو أروعوو عشوور فوإن
ً
يوما وال تايد ىلع المسو عشور ،اوم ع
تمادي يف مرة أخرى مةو
ّر
بعد ذل يا ر تصوم وتصىل وتويأ ،ويسىم ادلم انلازل بعود ذلو دم
استلاضو وتسىم ع مستلاضو
ً
ثاثلا :انامل:

العادة الُابلو يف احلامل عدم يباول ادلم منها وم غري الُالو ه قود
يعرتيها ادلم ،وخيتلف حكم ادلم بالنسبو هلا باختال أشهر محلها ،فإن
تمادى بها ادلم واكن بعد شهري فمدته عرشون ً
يوما إىل ستو أشهر
وم ستو أشهر إىل آخر محلها فمدته االاون ً
يوما وما زاد ىلع ذلو

فهو دم علو وفساد
حكم الطهر املتخلل بني أيام احليض – أو الدمني والتلفيق:
ً
الطهر اننتخلل بني ادلمني إذا اكن مخسو عشور ً
يوما فصواعدا فإيبوه
ً
يكون فاصال بني ادلمني ،أما إذا اكن الطهر الفاصل بني ادلمني أقل م
يوما وايبقطع ً
ذ انندة؛ بأن أتا ا ادلم ً
يوما و ةذا – أو زادت أيام ادلم بأن
أتا ا ادلم يومني وايبقطع ً
يوما و ةذا – أو يبقص أيام ادلم ع أيام الطهر
بأن أتا ا ادلم ً
يوما وايبقطع يومني و ةذا ولم يبلغ االيبقطا يبصف شوهر
فإيبها تلفق – أي جتمع أو تضم أيام ادلم فقط دون أيام ايبقطاعوه أي أيوام
الطهر – فتلُيها مىت يبقص ع يبصف شهر فالبد يف الطهر مو مخسوو
ً
عرش ً
ً
ويبهارا ،فتلفق اننبتدأة يبصف شوهر
يوما متوايلو خايلو م ادلم يلال
واننعتادة اعدتها واست هار ا ام ىه بعد ذل مستلاضو
ً
وجووا لكما ايبقطع ادلم عنها يف أيام اتللفيق يبها ال
وتُقسل اننلفقو
تدري ل يعاود ا دم أم ال؟ إال أن ت أيبه يعاود وا قبول ايبقضواي وقو
الصالة اليت ىه فيه فال تحلمر بالُسل وتصوم إن اكيب قبل الفنير يا راً،
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وتصىل وتويأ بعد يهر ا ،فيمك أيبها تصىل وتصوم يف نييع أيام احليض
ً
بأن اكن يأتيها يلال وينقطع قبل الفنير حىت يُي ه الشفق فال يفوتها ىشي
م الصالة والصوم ،وتودخل اننسونيد وتطوو االفاضوو ،إال أيبوه حيورم
يالقها وجيرب ىلع مراجعتها
املستحاض  :ع م رأت ادلم يف غري وق احليض وانلفا

س احليض ،أو م استمر بها ادلم بعد تمام حيضها بتلفيق أو بُري
ودم االستلاضو أمحر رقيق ،خبال

ليأل ل صفاي

دم احليض وانلفا

بعد بلوغها

فإيبه كودر

وحكمهةا :أيبها إذا م ت ادلم بتُري راحئته أو لويبه أو صفته أو حنوو ذلو

بعد تمام الطهر -أي يبصف شهر -فذل ادلم اننم دم حويض ال استلاضوو،

فإذا استمر ادلم بصفو اتلم است هرت بوالاو أيام ىلع أكا اعدتها برشو أال
تتنياوز مخسو عرش ً
يوما ام يعترب ادلم انلازل بعد ذل استلاضو وإن لم يدم
ادلم بصفو اتلم بوأن رجوع صوله اذلي يودل ىلع أيبوه دم حويض بصوفاته

اننعروفو ،فإيبها تمة قدر اعدتها فقط وال است هار
عالمة الطهر:
وهو انقطاع دم اني

ويدل عليه أمران:

 -0اجلفوف :و و أن تدخل اننورأة خرقوو أو قطنوو أو حنوو ذلو يف
فرجها فتخرج الرقو خايلو م أاور ادلم ولوو اكيبو مبتلوو مو ريوووو
الفرج؛ يبه ال خيلو ً
اغبلا م الريووو
َ َ ُ
 -1القص  :و و ماي أبيض اكننين أو اجلري اننبلول ،والقصو أبلغ وأدل
ً
معوا يهورت
ىلع براية الرحم م احليض ،فم اعتادت القصو واجلفوو
َ
بمنيرد رؤيتها وال تنت ر اجلفو  ،وإذا رأت اجلفو قبل القصو ايبت ورت
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القصو إىل آخر وق الصالة اننختار حبي توقوع الصوالة يف آخور  ،وأموا
معتادة اجلفو فقط فموىت رأت اجلفوو أو القصوو يهورت وال تنت ور
اننتأخر منهما ،وحكم اننبتدأة اليت لم تعتد بواحد منهما حكوم معتوادة
اجلفو فتعتمد ىلع اننتقدم منهما وال تنت ر اننتأخر
ما ىلمفع مفه انائ :

-0الصالة :ال تصح الصالة م احلائض؛ إذ احلويض موايبع لصولتها،
َ ُ
ال ْ َ
كما أيبه يمنع وجووها ملا روت معاذة :قالت سألت :ئش « :ما ب
انائ ِ ِ
َ َ ُ َ ٌ َْ
َْ
َْ
َ َ َ
َ َْ
َْ ُ
ةت؟ قلةت :لسةت
ورية أن ِ
تق ِِض الص َوم وال َ ت َق ُ ِِض الصالة؟ عقالت :أحر َ ِ
ِ ْ
َُ َ
ُْ َ َ َ
ُ َُ
َ
الص ْ
وري ٍ َولكِِن أسأل قالت :اكن ي ِصيبفا ذلك تفنم ُر بِقَةاءِ
ةو ِم وال
ِحبر ِ
َ
َ
َ
َ
نُ ْن َم ُر بقَاءِ الصالة ِ» ()1
ِ
ً
ً
وال تقيض الصالة ال وجووا وال يبدبا ،يبهوا إن اكيبو يوا رة فقود
ً
حائضا لم ختاي ه بها
صلتها وإن اكيب
إدراك وقت الصالة:
ً
احلائض إما أن تدرك أول وق الصالة بأن تكون يا را اوم يطورأ
ً
حائضا ام تطهر
احليض عليها أو تدرك أخر الوق بأن تكون

أ -إدراك أول الوقةةت :إن حوود احلوويض يف وقوو مشوورتك بووني
الصالتني سقط الصالتان ،وإن حد يف وق خمتص بأحد ما سقط
ّر
اننختصو بالوق  ،وقضي ا خرى
ً
عمثال :إن أول الاوال خمتص بوال هر إىل أرووع ركعوات يف احلضوور
وركعتني يف السفر ،ام تشرتك الصالتان إىل أن ختتص العصور بأروع قبول
الُروّب يف احلرض وركعتني يف السفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )003ومسلم ()000
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فلو حاض اننرأة يف وق االشرتاك سقط ال هور والعصوور ،ولوو
حاض يف وق االختصاص بالعرص واكيب لم تصل ال هور وال العصوور
سقط عنها قضاي العرص وحد ا وجي ه عليها قضاي ال هر

ولو حاض يف وق االختصواص بوال هر سوقط – أي لةم جيةب

عليها قَاؤه – وإن تمادي احليض إىل وق

االشرتاك سقط

العرص فإن

واكيبو

يوا رة اوم

ارتفع قبله وجب ومول ذل يف اننُرّب والعشاي
ومعل ذلك أيبه إذا أدرك

حاض أن القضاي ساقط عنها

احلائض أول الوقو

ب -إدراك آخر الوقت :إذا يهرت احلائض يف وق

صالة فإيبها جت ه

عليها تل الصالة والصالة اليت قبلها إن اتسع الوق هلا

فإذا يهرت احلائض وقد بيق م الوق ما يسوع ركعوو واكن الوقو

قبل يلو الشمأل فإن صالة الصبح وحد ا جت ه عليهوا وتسوقط عنهوا
قبول

الصلوات الفائتو وقو احلويض ،وكوذل احلكوم إذا اكن الوقو
الُروّب وويق م الوق ما يسع ركعو أو ركعتني أو االاًا أو ً
أروعا ال أكوا

فتني ه عليها العرص وتسقط عنها ال هر ،وكذل احلكم إذا اكن الوقو
ً
قبل الفنير وويق م الوق موا يسوع ركعوو أو ركعتوني أو االاوا ال أكوا

فتني ه عليها العشاي وتسقط عنها اننُرّب؛ ن الوق إذا ضواق اخوتص

بالصالة ا خرية

ويسىم ال هر مع العصور ويسىم اننُورّب موع العشواي بالصوالتني

اننشرتكتني الشرتاكهما يف الوق

أما إذا بيق بعد يهر ا م احليض ما يسع مخأل ركعات قبل الُروّب
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فأكا وج ه ال هر والعرص؛ ن ال هر يدرك بأروع ويفضل للعرص ركعو،
وإن بيق ما يسع ً
أروعا فوأكا قبول الفنيور وجو ه اننُورّب والعشواي؛ ن

اننُرّب يدرك بوال وتفضل للعشاي ركعو
ً
ً
ً
 -1الصوم :حيرم ىلع احلائض الصوم مطلقوا فرضوا اكن أو يبفوال وال
ُ َ ِ
يصح منها لقول انليب « :إليةس إذا حاضةت لةم ىلصةل ولةم
َ ُ
ىلص ْم»( )1فإذا رأت اننرأة ادلم فسد صومها ،وجي ه عليهوا قضواي رمضوان
َُْ َ َ َ
ُ َُ
َ
ُ ْ َ
الص ْ
لقول :ئش « :اكن ي ِصيبفا ذلك تفنم ُر بِقَاءِ
ةو ِم وال نةنم ُر
َ َ
َ َ
الصالة ِ» ()2
بِقَاءِ
وال يقطع احليض اتلتابع يف صوم الةفارات ،يبه ينوايف الصووم وال
ختلوا عنه ذات ا قراي يف الشهر ً
اغبلا ،واتلأخري إىل س إيلأ فيه خطر
إدراك الصوم :إذا ايبقطع دم احليض بعد الفنير فإيبه ال جيائهوا صووم

ذل ايلوم وجي ه عليها قضاؤ ويبا هلا ا كل واتلموادي يف اننفطورات

وال يستل ه هلا اإلمساك

وإذا رأت الطهر قبل الفنير ولو بلل و وج ه عليها الصووم بول إن

رأت عالمو الطهر مقاريبو للفنير ويبوت الصوم حينئذ صح صومها
َ
ومعتادة الق َصو ال تنت ر ا نا بل مىت رأت أي عالمو جفوفا
َ
اكيب أوق َصو وج ه عليها الصوم ،ويصوح صوومها حينئوذ وإن لوم
ً
ً
طيا
قياسا ىلع اجلن ه؛ ن الطهارة ليس
تُقسل إال بعد الفنير
ً

يف الصوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()059
( )2روا ابلخاري ومسلم ()000
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ً
أما إذا يهرت يلال يف رمضان فلم تدر -أي شة  -بعد الفنير ل

يهرت قبل الفنير أم بعد فإيبها تمس  -أي تصوم -وتقضووي الحتموال

يهر ا قبله ،والقضاي الحتمال بعد

-1الطواف :احلائض ال تمنع م فعول يشي مو أفعوال احلوج غوري

الطوا بابلي  ،وحيرم عليها إن ع ياف نةديث :ئشة  أن
ْ
َ َْ َ ُ َ ّ
ةاجَ ،غ ْ َ
ةْي أال
عيل ما يفعةل ان
انليب  قال هلا ملا حاضت« :اع ِ
ْ
َُ
ت» ()1
ويف بِابلَي ِ
تط ِ
وإذا حاض اننرأة قبل يوا اإلفاضو فإيبها تبىق ىلع إحرامها حوىت
تطهر ام تطو  ،فإن ياف وع حائض لم يصح يوافها
ً
ولللائض أن تنفر بال يوا ودا ختفيفوا عليهوا نةديث :ئشة

 أن صةةفي  حاضةةت« :عأمرهةةا انلةةيب  أن

ىلفِصف بال وداع» (.)2

َ
ْ
َ َ
َُْ
ت:
وعن طاووس قال« :كفت مع ابن ع ٍ
اس إِذ قال يد بن ثاب ِ ٍ
ُ َ ْ َ َْْ
ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
َ ْ َ ُ َ
ةت؟ عقةال
ابلي ِ
تف ِىت أن ىلصدر انائ ِ ق ل أن يكون آخِر عه َدِها ب ِ
َ َ َ َ ْ َُ ََ ْ َْ َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ
اري هل أم َرها بِذل ِك رسةول
هل ابن ع ٍ
اس :إِما ال عسل عالن األنص ِ
َ
َ َ
َ ْ َ ُ
ََ َ َ َُْ
اس يَةحك
ت إ ابن ع ٍ
اهلل ؟ قال :عرجع يد بن ثاب ِ ٍ
َ َ
َ َ ْ َ
ت» ()3
وهو يقول :ما أ َراك إال قد صدق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )088/ 085ومسلم ()30/3
( )2روا ابلخاري ( )3770/ 000ومسلم ()30/3
( )3روا مسلم ()3000

َ
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 -1قراءة القرآن :حيرم ىلع احلائض قراية القرآن بعد ايبقطاعه وقبل
غسلها ،سواي اكيب ّرجنبًا حال حيضها أم ال ،أما أاناي حيضوها واسرتسوال
ادلم عليها فال حيرم عليها

 -5مس املصحف :حيرم ىلع احلائض مأل اننصلف موا لوم تكو
ً
اكمال أم ً
جايا
معلمو أو متعلمو فإيبهما جيوز هلما مأل اننصلف سواي اكن
منه أم اللو اذلي كت ه فيه القرآن

 -6دخول املسجد :حيرم ىلع احلائض دخول اننسنيد واللب فيه إال
َ ُ ّ
حةةل
لعووذر كخووو ىلع يبفووأل أو مووال لقةةول انلةةيب « :ال أ ِ
ُ
ال ْ َم ْسج َد ِ َ
ج ُفب» ()1
نائ ِ ٍ وال
ِ
ٍ
 -7االعتَكف :حيرم ىلع احلائض االعتاك

م دخول

يف اننسنيد؛ يبها ممنوعو

 -8الطةالق :حيرم ىلع الاوج أن يطلق زوجتوه أانواي حيضوها ،وإذا
يلق صح ولك جيرب الاوج ىلع رجعتها إن لم يك الطالق بائنًا ،وذا
ً
ً
بالنسبو للمدخول بها إن لم تك حامال ،فإن اكيب حامال فعدتها تنت

بوضع محلها ولو اكيب حتيض أاناي محلها
 -9االستمتاع بانائ :

حيرم ىلع الاوج أو السيد أن يستمتع باوجته أو أمته أيام حيضوها أو

يبفاسها بو ي فقط بما بني رستها وركبتها ،وحرم عليها تمةينه م ذلو

وجيوز بما عدا ذل ؛ فينيوز تقبيلها واسوتمناؤ بيود ا واودييها وسواقيها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )000وابلهييق يف الةربى ( )990/0واب خايمو يف صليله ()009/0
وغري م وضعفه ابلهييق وا بلام يف ضعيف أىب داود ()9
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ومباطة ما بني الرسة والركبو ،بأي يبو م أيبوا االسوتمتا  -موا عودا

الو ي لقةوهل ىلعةا

 ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾ [البقرة.]888 :

وتستمر حرمو و ي احلائط وانلفساي واالسوتمتا بموا بوني الرسوة

والركبو حىت تطهر بانناي ال باتليمم ،فإذا لم جتد انناي فال يقروها باتليمم إال

لشدة رضر

حكم إنزال ورفع احليض بالدواء:
يكر أن ترشّب اننورأة دواي تلوأخري احلويض خمافوو أن تودخل ىلع
ً
رضرا بذل يف جسمها
يبفسها

أما إذا طو اننرأة دواي جل تعنييل الطهر م احليض كما لو اكن

اعدتها أن يأتيها ادلم امايبيو أيام فاستعملته بعد إتيايبه االاو أيوام فوايبقطع

فإيبه حيكم هلا بالطهارة
وأما إن طو

دواي جل تعنييل يباول احليض قبل وقتوه فانلوازل

غري حيض وع يا ر ،لك ال تنقيض به العدة وال حتل للاواج وتصيل
ً
احتيايوا
وتصوم الحتمال كويبه غري حيض ،وتقيض الصووم دون الصوالة
الحتمال أيبه حيض
ّر
انلفاس :و ادلم ،أو الصفرة ،أو الةدرة ،الارج م قبول اننورأة موع
الوالدة أو بعد ا أما الارج قبلها فليض فال حيس ه مو السوقني ً
يوموا

وكذل ادلم الارج مع السقط أو بعد و دم يبفوا  ،إن اكن ظهور بعود

خلق السقط م أصبع أو أظفر أو شعر أو حنو ذل  ،أما إن لم ي هر بعض

خلقه؛ كأن اكن علقو أو مضُو ،فادلم الارج معه أو عقبه دم حيض
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مدته:
أقله :دفقو واحدة
أكَثه :ستون ً
يوما ،فما زاد فهو استلاضو ،فإن تقطوع لفقو أكوا مودة

انلفا حبي تضم أيام ادلم بلعضها ،وتليف أيام االيبقطا  ،حىت تبلغ أيوام ادلم
سقني ً
يوموا ،وجيو ه عليهوا أن تُقسول لكموا ايبقطوع ادلم ،وتفعول موا تفعلوه
مخسو عشور

الطا رات م صالة وصيام أما إن بلُ مدة ايبقطا دم انلفا
ً
يوما بصورة مستمرة (مدة أقل الطهر) فقد تم الطهر ،وموا تورا بعود فهوو دم
حيض
ً
وإن ودلت اننرأة توأمني ،واكن بينهما أقل مو سوقني يوموا ،اكن هلوا

يبفا واحد تبدأ مدته م والدة اتلووأم ا ول ،بشوور أن ال ينقطوع دم
انلفا بني اتلوأمني مدة مخسو عرش ً
يوما بصورة مسوتمرة ،فوإن ايبقطوع
اننودة بوني والدة

ادلم ننول ذ اننودة قبول والدة اتلووأم اثلوام ،أو اكيبو
اتلوأمني سقني ً
يوما فأكا ،اكن للمرأة يبفاسان للك توأم يبفا

عنها

وحكم انلفساي حكم احلائض يف نييع موا حيورم عليهوا ويسوقط

ما يعىف عفه من انلجاس  :قليل انلنياسات وكوري وا سوواي ،إال ادلم

فقليله معفو عنه ،فيعق عنه بقدر ادلر م ابلُيل -و وو ادلائورة السووداي
الاكئنو يف ذرا ابلُل -فدون

][5
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الصالة لغة  :ادلاعي ،قةال اهلل ىلعةا

 ﴿ :ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

[ﮕ ]104 :أي :اد هلم
َُْ ْ َ ْ
ُ
وقةةال انلةةيب « :إذا د ِ َ
جةةب ،ع ةإِن اكن
ِع أحةةدكم علي ِ
ُْ
َ ً َُْ َ ِ
ْ
ََْْ َ
مف ِط ًرا عليطع ْمَ ،و ِن اكن صةائ ِما عليصةل»( )1أي يلود روواّب الطعوام
بالري والربكو
ً
ورش ::قروو فعليو ذات إحورام وسوالم ،أو موع ركوو وسونيود ،أو
سنيود فقط فسنيود اتلالوة صوالة موع أيبوه لويأل ل إحورام وال سوالم
وصالة اجلنازة صالة مع أيبه ليأل فيها ركو أو سنيود
ث وت عرضي الصالة :أما فرضيو الصوالة فوابتوو بالةتواّب والسونو
واإلنيا
أما الكتاب :عقوهل ىلعا

ﯣ﴾ [ﮎ.]110 :

يف غْي موضةع مةن القةرآن﴿ :ﯢ

 ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

وقةةةوهل ىلعةةةا
ً
ً
[ﮐ ]104 :أي :فرضا محلقتوا وقةوهل ىلعةا  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﴾ [ﮎ]841 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()3903

أوقات الصلوات املفروضة:
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أمةةةا السةةةف  :عمةةةا روى ابةةةن عمةةةر  عةةةن رسةةةول اهلل
َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ
َْ
ُ َ ْ ْ َ ُ
اإلسالم ىلع َخ ٍس شهادة ِ أن ال إ ِ َهل إال اهلل َوأن
 أنه قال« :ب ِِن ِ
َُ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُُ َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ ِ
ةج ْابلَ ْيةت َو َصةو ِمْ
ةوهل َو ِق ِ
ةام الصةالة ِ و ِيتةاءِ الةزاكة ِ وح
حممدا ع ده ورس
ِ
َ َ َ َ
ان» ()1
رمَ

وملا رواه أبو أمام  قال :سةمعت رسةول اهلل 
َُ
َ ُ ْ َ ّ َْ َ ُ ْ ُ ُ
خيطب يف حج الوداع عقال« :اتقوا اهلل َربكم َوصلوا َخسكم َوصةوموا
َ ْ َ ُ ْ ََ ّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ِ ُ
ك ْم» ()2
شهركم وأدوا اكة أموال ِكم وأطِيعوا ذا أم ِركم ىلدخلوا جف رب
أما اإلمجاع :فقد ايبعقد إنيا ا مو ىلع فرضيو الصولوات الموأل
وتكفري منةر ا

مواقيت الصالة
أوقات الصالة:

الوقةت :مقدار م الامان مقدر مر ما ،وم يشي قودرت ل حينًوا
فقد وقته توقيتًا
وأوقات الصالة َ :ا زمنو اليت حدد ا الشار لفعل الصالة أداي،

ومعرفو أوقات الصالة واج ه ىلع لك موف مىت أمةنه ذل  ،وال جيوز ل

ادلخول يف الصالة حىت يتلقق م دخول وقتها؛ ن الوق سب ه وجوّب

الصالة ،فال تصح قبل دخول ،وتكون قضاي بعد خروجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )0ومسلم ()37
( )2روا الرتمذي ( )737وقال حسن صنحيح وأمحود ( )003/0واحلوامم يف اننسوتدرك
( )097/00/3وابو حبووان يف صووليله ( )907/35وصوولله ا بلووام يف الصووليلو
()077
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أوقات الصلوات املفروضة:
أصل مْشوعي هذه األوقات عرف بالكتاب قةال اهلل ىلعةا

﴿ :ﭝ

ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ﴾
[ﮪ.]12 ،17 :

يف وق

واننراد بالقسبيح الصالة أي صلوا حني تمسون ،أي :حني تودخلون
اننساي ،واننراد به اننُرّب والعشاي﴿ ،ﭡ ﭢ﴾ صوالة الفنيور

﴿ﭩ﴾ العرص ﴿ﭪ ﭫ﴾ال هر
وكذلك قةوهل ىلعةا

 ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [ﮝ.]72 :

وقد بيفت السف أوقات الصالة كما يف حديث ابةن ع ةاس  أن
َ َ
ْ ُ
ْ َ َْْ َ َ َْ َ َ َ
ََ
ني عصةىل
ج
انليب
َبيل عليه السالم عِفد ابلي ِ
 قال« :أم ِِن ِ
ت مرت ِ
ِ
َْْ ُ َْ ِ َ ُ
َْ ْ
ّ َْ ُْ َ َُْ
َ
َ
الظهر يف األوث مِفهما حني اكن اليفء مِثل الشةةراكِ ةم صةىل العصةةر حةني
ُ
ُّ َ ْ َْ ِ ُ
َ
َْ ْ َ
ََ ْ َ ْ ُ ََْ
َش ٍء مِثل ظِل ِه َم صىل المغ ِرب حني َوج ت الشمس َوأتط َر الصائ ُِم َم
اكن لُك
َ َ َ َُ ُ
ْ َ
َْ ْ
ََ َ َْ ْ ُ َ َ َُ َ َ ُ
َ
َ
َ
صىل ال ِعشاء حني َغب الشفق م صىل الفجر حني برق الفجر وحةرم الطعةام
َْ
ّ
َ َ َ َْ ََ َ َ َ ّ
َ
الظ ْه َ
ِةل لُك َ ْ
ةت
ةر حةني اكن ظ
ىلع الصائ ِِم ،وصىل المرة اثلانِية
َش ٍء مثلةه ل ِوق ِ
َ
ْ
َ ْ ْ َْ ُ
ْ ُ
ّ
َْ ْ
َْ ْ َ
َْ ْ
َش ٍء مِثلي ِه َم صىل المغ ِرب
ِص بِاألم ِس َم صىل العصة َر حني اكن ظِل لُك
الع
ِ
َ َ َ ُُ ُ َْ ُ
َْ ََْ ُ
ْ َ َ ْ ََ
ّ َْ
َ
َ
ةل ةم صةىل الصة ح
ل ِوقتِ ِه َاألو ِل مْ َصىل ال ِعش ْاء اآلخِرة حني ذهب ثلةث اللي ِ
ْ ُ
َ ْ ُ ْ َْ َ
ْ ََ ْ ْ ُ َُ ََ َ
َبيل عقال يا حممةد هةذا وقةت األنبِيةاءِ
حني أسفرت األرض ،م اّتلفت إ ِ
ج ِ
َ َ ْ َْْ َْ
َْ َ َ َْ ْ ُ َ
ني» (.)1
من ق لِك والوقت تِيما بني هذي ِن الوقت ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا الرتمذي ( )398وأبو داود ( )080واحلامم ( )057/3وغري م ،وصلله ا بلوام
يف صليح اجلامع ()3950
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أوقات الصلوات املفروضة:

عدد أوقات الصلوات املفروض :
عدد أوقات الصلوات اننفروضو مخأل بقدر عدد الصلوات
أقسام أوقات الصالة املكتوبة:
ىلفقسم هذه األوقات إ قسمني:
أ -اختياري :و وو الوقو

اذلي ّرولك إيقوا الصوالة فيوه الختيوار

اننوف م حي عدم اإلاوم ،إن شواي صوىل يف أول أو أوسوطه أو آخور ،

فاالختياري قسمان إما وق فضيلو ،وإما وق توسعه

ب -رضوري :و و يأيت عقو ه االختيواري وحيورم توأخري الصوالة

لوق رضوري ،إال صلاّب الرضورات الرشعيو ،فُري اننضوطر إذا أخور
صالته إىل الوق الرضوري اكن ً
آاما ،ما لم يدرك ركعو اكملوو يف الوقو
االختياري وأتم صالته يف الوق الرضوري ،فال إام عليه
م دأ لُك وقت ونهاي :
م دأ وقت الظهر ونهايته:
يبدأ أول وق

ال هراالختيواري إذا زالو

الشومأل ،ومعوىن زوال

الشمأل ميلها ع كبد السماي ،ويعر ذل بأن تُرز خشبو مسوتويو يف

أرض مستويو والشمأل ال زال

يف اننرشق ،فما دام ظل الشبو ينوتقص،

فالشمأل قبل الاوال ،فإذا لم يك للخشبو ظل ،أو تم يبقص ال ول ،بوأن

اكن ال ل أقل ما يكون ،فالشمأل يف وسوط السوماي ،و وو الوقو الويت
حت ر فيه الصالة فإذا ايبتقل ال ل م اننُرّب إىل اننرشق ،وودأ يف الايوادة

فقد زال الشمأل م وسط السماي ودخل وق ال هر
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وقد ىلظاهرت األخ ار بذلك ،عمفها حديث ابن ع اس املتقدم وعيةه
ْ ُ ْ َ ْ ْ
َ َ َ
ََ
ةت مةرىلني :عصةىل يب
ج
ِن
م
َبيل عِفةد ابلَي ِ
أن انليب  قال« :أ ِ ِ ِ
َ َ
َُ َ َ َْ ََ َ َ َ
ّ ْ
َِ
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ت الشمس عَكنت بِقدرِ الْشاكِ  ...م صةىل المةرة اثلانِية
الظه َر حني ال ِ
ْ َْ
ّ
َْ َْ ْ
الظ ْه َر حني اكن ظ ِّل لُك َ ْ
ِص بِاألم ِس.)1( »..
َش ٍء مثله ل ِوق ِ
ت الع ِ
وآخر وق ال هر إىل أن يكون ظل لك يشي موله بعد ظل الواوال
وذل آخر وق ال هر االختياري

أما وقتها الرضوري فيبدأ م دخول وقو

غروّب الشمأل

العصوور االختيواري إىل

م دأ وقت العِص ونهايته:

مبدأ وق

العرص االختياري و بعينه أخر وقو ال هور وذلو إذا

صار ظل لك يشي موله غري ال ل اذلي يكون عند الاوال ،ويمتد حوىت

اصفرار الشمأل

وأما آخر وق

الُروّب

وإذا ضاق الوق

العرص الرضوري :فيمتد م اصفرار الشومأل حوىت
الرضوري ذا حبي

لم يسوع إال أرووع ركعوات يف

احلرض أو ركعتني يف السفر اختص الوق بصالة العرص

وآخر وق ال هر وأول وق العرص وو وقو مشورتك للصوالتني
معا ،فلو أن رجلني يصليان ً
ً
معا أحد ما يصىل ال هر واثخر يصيل العرص

حني صار لك يشي موله وفئ الاوال بقدر ما يصىل أرووع ركعوات اكن لك
واحد منهما مصليًا هلا يف وقتها أي ً
أداي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقودم
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أوقات الصلوات املفروضة:

وذل أيبه جاي يف حدي إمامو جربيل أيبه صىل بانلا 

ال هر يف ايلوم اثلام يف الوق اذلي صىل فيه العرص يف ايلوم ا ول
م دأ وقت املغرب ونهايته:

وق

يبدأ وق اننُرّب االختياري م حني تُرّب الشومأل ولويأل ل إال
واحد عند مُي ه الشمأل ،وخيرج وقتها بقدر اال ركعوات بعود

حتصيل طويها م يهارة حد وخبو

وسورت عوورة؛ وذلو حلودي

جربيل عليه السالم فإيبه صىل بانلا  اننُرّب يف ايلوومني يف

وق واحد

أما الوق

يلو الفنير

الرضوري للمُرّب ،فيبودأ عقو ه االختيواري ويمتود إىل

م دأ وقت العشاء ونهايته:
ال

ويبدأ وق

العشاي االختياري م غياّب الشفق ا محر ،ويمتود إىل

الليل ا ول ،فإذا لم يبق يف ا فق محرة وال صفرة فقد وجب صوالة

العشاي

أما وقتها الْضوري :فيبدأ م ايبتهاي اثلل ا ول م الليل ،ويستمر

إىل يلو الفنير الصادق

وىلع ذل تشرتك صوالة اننُورّب وصوالة العشواي يف يبهايوو الوقو

الرضوري إىل يلو الفنير ،وإذا ضاق الوق الرضوري حبي لم يعد يسع
إال أروع ركعات يف احلرض أو ركعتني يف السوفر ،اخوتص بصوالة العشواي

فقط
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م دأ وقت الص ح ونهايته:

يبدأ وق الصبح االختياري م يلو الفنيور الصوادق -و وو موا
ً
احرتازا مو الواكذّب ،و وو
ينقرش ضياؤ م جهو القبلو حىت يعم ا فق،
ً
ً
اذلي ال ينقرش بل خيرج مستطيال يطل ه وسط السماي ،دقيقا يشبه ذيبو ه
اذلئ ه ،ام يذ  ه وخيرج بعد الفنيور الصوادق -إىل اإلسوفار ابلوني ،أي
ً
ظهورا بينًا بابلرص اننتوسط وختتيف فيه انلنيوم
اذلي ت هر فيه الوجو

أما وق الفنير الرضوري فم اإلسفار إىل يلو الشمأل ،نةديث
َ َََ َْ َْ ْ
ت الفج ِر حني
أيب هريرة  أن انليب  قال« :إِن أول وق ِ
ْ َ
َ
َْ ُُ َْ ْ
َْ ُُ َ ْ ُ
يطلع الفج ُرَ ،و ِن آخ َِر َوقتِها حني تطلع الشمس» (.)1
وقت الفضيلة:

ً
ً
موسوعا ويسوتقر الوجووّب بوإماكن
وجوووا
جت ه الصالة بأول الوق

الصالة أول سواي يف ذلو الفورد واجلماعوو ،وسوواي

فعلها ،وأفضل وق
ً
اكيب الصالة ظهرا أو غري ا ،ويستثل من ذلك الظهر يف صورىلني:

 -0نن ينت ر نياعو أو كاتها فيندّب ل أن يحلخر صوالتها إىل رووع

القامو تللصيل فضل اجلماعو

 -1ويندّب تأخري ا نلصف القامو يف شدة احلر لإلبراد حىت ينقشور

ال ول واننقصود باإلبراد ادلخول يف وق الربد

ويندّب للمنفرد أن يحلخر الصالة جلماعو يرجو ا يف الوق
ً
جاما لضيق وقتها
فضل اجلماعو إال اننُرّب فيقدمها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تللصيل

( )1روا الرتمووذي ( )000وادلارقطووين ( )070/3وابلوويهيق يف الةووربى ( )070/3وأمحوود
( )000/0وصلله ا بلام يف الصليلو ()3787
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أوقات الصلوات املفروضة:

إدراك الصالة يف الوقت االختياري أو الضروري:
تدرك الصالة بفعل ركعو بسنيدتيها ولو فعل بقيو الركعات خارج
ً
ً
رضوريا
اختياريا أو
الوق اذلي أكمل فيه الركعو ا وىل سواي اكن الوق

فم صىل ركعو بسنيدتيها يف آخر الوقو االختيواري وصوىل ابلوا بعود

خروجه اعتربت الصالة قد أدي يف االختياري

وكذل احلكم إذا صىل الركعو بسنيدتيها يف آخر الرضوري وصوىل

ابلا خارجه اعتربت الصالة قد أدي

الصالة لُري عذر حىت لم يبق م الوق

يف الرضوري وال إام عليه إذا أخر
إال مقدار الركعو ،وما صوال يف

آخر الرضوري وما صال خارجه ليأل بقضاي بل و أداي وإن أام باتلأخري

لُري عذر

األعةةذار الةةيت ال يةةأثم أصةةحابها بتةةأخْيهم الصةةالة إ الوقةةت

الْضوري:

ال جيو ىلأخْي الصالة لوقت رضوري .إال ألحةد األعةذار الْشةعي

العْشة اآلىلي :

 -0الَكعر األصيل (اذلي لم يسبق ل ادلخول يف اإلسالم) وكذا اننرتد
الضوروري ،فال إاوم عليوه إذا

(اذلي اعد إىل اإلسالم) إذا أسلم يف الوق
صىل يف ذا الوق  ،وذل ترغيبًوا لدلخوول يف اإلسوالم فم أسولم بعود
ً
حوارضا ،وال إاوم عليوه يف
العرص أدى ال هر والعرص؛ ن وقتهما مازال
تأخري

 -1والص ا :و و الصُر فإذا بلغ يف الوق الرضوري ،فال إاوم عليوه
ً
إن أدى الصالة فيه ،وإن اكن صال ا قبل ابللوغ أاعد ا يبها وقع يبفال
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إام

 -1-1املغىم عليه واملجفون إذا أفاقا يف الوق الرضوري وأدا ا فال

 -5عاقد الطهورين م ماي وتراّب فإن وجود فاقود ما أحود ما يف
الرضوري وأدا ا لم يأام

 -7-6انائ وانلفساء فإذا تطهرت احلائض أو انلفساي يف الوقو
الرضوري وأدت فال إام

 -9-8انلوم والغفل  :فإذا ايبقبه يف الضوروري وأدى فيه لوم يوأام
وال حيرم انلوم قبل دخول وق الصالة ولو علم أيبه سيسوتُرق يبوموه
الوق االختياري وحيرم بعد دخول الوق إن ظ االسوتُراق ثخور
االختياري

 -01من سكر بغْي مسكر حرام وأفاق يف الوقو الرضووري فوأدى
الصالة فال إام عليه ،أما السةر حبرام فليأل بعذر ،وعليوه إاوم بتوأخري
الصالة للرضوري وإام للسةر
ُْ ُ
القدر ااي ىلد َرك به الصالة ألصحاب األعذار:

تدرك الصالتان اننشرتكتان-ال هر والعرص ،واننُورّب والعشواي -يف
الوق الرضوري باوال العذر ،بأن يهورت احلوائض أو انلفسواي ،أو بلوغ
الصا فيه ،أو وجد فاقد الطهري أحد ما ،أو أسلم الاكفر فيه ،فإيبه ين ر:
فإذا اتسع الرضوري حبي يسع الصالتني ً
معا بعد تقدير زم حيصل فيوه
معا ،أي يرتتبان ً
يهارة احلد  ،فإيبه يدركهما ً
معا يف ذمته ،أو يسوع ا وىل
منها بعد تقدير الطهوارة ،ويفضول عنهوا للوايبيوو بقودر موا يسوع ركعوو
بسنيدتيها وم معذور يقدر ل الطهر إال الاكفر فال يقدر ل الطهور؛ ن
إزالو عذر باإلسالم يف وسعه ،وإن اكن ال يحلديها إال بطهارة خارج الوق ،
وال إام عليه إن بادر بطهارة وصىل بعد الوق

أوقات الصلوات املفروضة:
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و ذا خبال انلائم وانلايس والسوةران حبوالل وأموا وم فتنيو ه
عليهم الصالة مىت تنبهوا ىلع لك حال ً
أبدا لعدم إسوقايها الصوالة ،كموا

سيأيت

فإن بيق م الوق بعد زوال العذر زم يسع ركعو بسنيدتيها مع ما
يسع الطهارة الةربى يف احلائض وانلفساي ،أو الصُرى يف اننُىم وانننينون
قبل يلو الشمأل وجب الصوبح كوأخرية اننشورتكتني فقوط ،وتسوقط
ا وىل فإذا يهرت احلائض أو انلفساي أو أفاق انننينون قبل الُوروّب بموا
يسع ما ذكر وجب العرص ،وسقط ال هر أو قبل يلو الفنيور وجبو
العشاي وسقط اننُرّب وكذا إذا بيق ما يسع ركعتني أو االاو أو أروعو يف
ال هري ؛ ن الوق إذا ضاق اختص بوا خرية فتنيو ه ،وتسوقط ا وىل
لروج وقتها الرضوري
وإن بيق بعد زوال العذر ما يسع مخأل ركعات حال كويبه يف احلرضو
أو ما يسع اال ركعات يف السفر قبل الُروّب ،وج ه ال هران ً
معوا يبوه
يدرك ال هر بأروع يف احلرض أو بركعتني يف السفر ويفضل للعرص ما يسع
ركعو فيني ه ً
أيضا
وإن بيق ما يسع أروع ركعات قبل الفنير وج ه العشايان ً
معا سوواي
يف السفر أو احلرض؛ ن اتلقدير با وىل؛ فتدرك اننُرّب بوال حضو ًرا أو
سفرا يفضل للعشاي ركعو فتني ه ً
ً
أيضا ،وأوىل لو بيق قبل الفنير موا يسوع
أكا م أروع
وإن يرأ غري انلوم والنسيان م ا عوذار ىلع اننووف ،كوأن يطورأ
عليه حيض أو يبفا أو فقد الطهري أو مفر يف الضوروري ،أي يف قدر
ما يسع ركعو فأكا سقط الصالة
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وإذا يرأ العذر وابلا م الرضوري قودر موا يسوع ركعوو ال أقول،
ً
عمودا -وأخورية اننشورتكتني،
سقط الصبح  -إذا لم يك صوال ا وإن
وع العرص أو العشاي ا خري ،حلصول العذر يف وقتها ،وختودلت يف ذمتوه

ال هر أو اننُرّب لعدم حصول وقتها؛ ن الوق إذ ضاق اختص با خرية

وإذا يرأ العذر وابلا م الرضوري قودر موا يسوع مخوأل ركعوات
باحلرض أو االاًا بالسفر ،سقط ال هران -ال هر والعصورً -
معا وقودر موا
أروعا قبل الفنير سقط العشايان ً
يسع ً
معا

حكم تارك الصالة:
ً
ً
ً
خمتارا بال عذر ،يّررفع أمر إىل
 -0م ترك الصالة كسال وتهاويبا

احلامم ،ويطابله احلامم بها مع اتلهديد بالقتل دون رضوه ،وينت ور
ً
ً
ِ
ويقدر هلا ً
يهرا خفيفا صويبا لدلمواي موا
عليه إىل آخر وقتها الرضوري،

أمك فإن اكن عليه فرض ايبت ر بلقاي ما يسع ركعو بسنيدتيها مو
َ
الوق الرضوري ،وإن اكن عليه ً
فرضان مشرتاكن أخر إىل وقو يسوع
ً
مخأل ركعات يف ال هري وأروع ركعات يف العشايي يف احلضور واالاا
ً
يف السفر ،ووقدر يهرخفيف صويبا لدلماي ما أمك  ،فإن لم يسوتني ه
ً
ً
مفرا (أما إذا لم تطل ه منه يف سعو وقتها بول يف
قتل بالسيف حدا ال
ما يسع ركعوو ،أو إن يلبو

ضيقه ،أي يلب منه ولم يبق م الوق
منه يف سعو الوق لك يلبًا غري متةرر ام ضاق الوق  ،فال يقتل)،
ّر
ويصىل عليه ولك يكر ل الفضل والصال الصالة عليه كلك
بدىل وم هر كبرية ً
رداع لُري  ،وال يطمأل قرب بل جيعول كُوري مو
قبور اننسلمني
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أوقات الصلوات املفروضة:

ً
وحكم م ترك الوضوي أو الُسل م اجلنابو كسال حكم م ترك
ً
متةررا يف سعو الوق إىل أن يصوري
الصالة فيحلخر إذا يل ه بالفعل يلبًا
ابلا م الوق قدر ما يسع الوضوي أو الُسل خبال

م قال :ال أغسل

انلنياسو أو ال أسرت العورة
ً
ً
ومنةورا لوجووهوا أو ركوعهوا أو
 -1أما مو تورك الصوالة جاحودا
سنيود ا ،فهو اكفر مرتد -إال إذا اكن قريو ه عهود باإلسوالم -يسوقتاّب
ّر
ً
ومال َ ْ
يفي بلي مال اننسلمني
مفرا
االاو أيام ،فإن تاّب وإال قتل
ّر
وكذا لك م جلد ما عر م ادليو بالضوورورة كوجووّب
ً
مرتودا ،سوواي اكن
الصوم وحتريم الايبا وإباحو ابليع ،فإيبه يكوون

ً
أمورا مو
ادلال عليه الةتاّب أو السنو أو اإلنيا وأما م جلد
ادلي غري معلوم بالرضورة ،اكستلقاق بنو االبو السود موع
بن الصل ه فال يكفر
األوقات اليت حترم فيها صالة النافلة:
حترم صالة انلافلو أداي وقضاي ومنذورة ،وصوالة اجلنوازة الويت لوم
ّر َ
خين تُري ا ،وسنيود اتلالوة ،وسجود السهو ابلعدي يف األوقات اّتلايل :
 -0يف حال يلو الشمأل ،أي م ظهور حاجبها إىل ارتفا نييعها
 -1و حال غرووها

-1و حال خطبو اجلمعو يبه يشتُل به ع سماعها الواج ه ال يف
خطبو العيد
-1وحني خروج اإلمام للخطبو
 -5و حال ضيق الوقو

االختيواري أو الضووروري لفورض؛ ن

اشتُال بانلافلو يحلدي إىل خروج الفرض ع وقته الواج ه
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 -6وحني تذكر صالة فائتو مفروضو يبه حيورم تأخري وا؛ إذ جتو ه

صالتها وق تذكر ا ولو يف حال يلو الشمأل أو غرووها
 -7وحني اإلقامو لصالة حارضة؛ يبه إذا أقيم

الصالة فال صوالة

إال اننقامو ،فتلرم صالة غري ا يبه يحلدي للطع يف اإلمام
األوقات اليت ىلكره عيها صالة انلاعل :

ىلكره الصالة يف األوقات األىلي :
ً
أوال :م بعد يلو الفنير الصادق إىل أن ي هور حاجو ه الشومأل

(فعند ا حترم)
ً
ثانيا :م بعد يلو الشومأل إىل ارتفاعهوا قودر رموح مو رموا
ً
العرّب ،والرمح اانا عرش ً
متوسطا يف يب ر العني
شربا
ّر
ً
ثاثلا :م بعد أداي فرض العرص ،ولو نيع

مع ال هر نيوع تقوديم،

إىل غروّب ير الشمأل (فعند ا حترم إىل أن يتاكمل غرووها)
ً
رابعا :م بعد الُروّب إىل أن تصىل اننُرّب
ً
بالمصوىل سوواي اكن ً
خامسا :قبل صوالة العيود أو بعود ا ّر
إماموا أو
ً
مأموما
انلواعل اليت تستثل من أوقات الكراه :
يستثل من أوقات الكراه ست صلوات من انلواعل عةال كراهة يف

أدائها وَ:

 -0ركعتا رغيبو الفنير ،فال يكر ان بعد يلوعه

أوقات الصلوات املفروضة:
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 -1-1والشفع والوتر فإيبه يصليها قبل صالة الرغيبو ،فإن نسيهما وصىل
رغيبو الفنير صال ما وأاعد الرغيبو ،وإن تذكر ما و و يصويل رغيبوو الفنيور
قطعها وصال ما ام يصيل بعد ما الرغيبو؛ ما لم يبق لطلوو الشومأل وقو
يسع ركعتني ،فعند ا تمتنع لك صالة ويحلدي فريضوو الصوبح ويسوقط وقو
الشفع والوتر بصالة فريضو الصبح أي فال يصليهما بعد ا
ً
َ َ
 -1والورد و و ما َوظفه اننصيل م الصالة يلال ىلع يبفسه فال يكر
بل يندّب فعله بْشوط أربع :

 -0أن يكون قبل اإلسفار
ً
 -1وأن يكون معتادا لصاحبه
ً
 -1وأن يكون صاحبه قد غلبه انلوم عليه قبل الفنير ال كسال
ّر
 -1وأن ال خيا بفعله فوات صالة الصبح يف نياعو ،وإال كر فعل
الورد بعد يلو الفنير إن اكن الشخص خارج اننسنيدّ ،ر
وح ِرم إن اكن يف
اننسنيد وأقيم صالة اجلماعو إلمام رات ه
 -6-5وصالة اجلنازة وسنيود اتلالوة قبل اإلسفار يف الصوبح وقبول
االصفرار يف العرص ولو وقعا بعد صالة الصبح والعرص
وتكر اجلنازة وسنيود اتلالوة بعد اإلسفار واالصفرار
حكم من أحرم بصالة نافلة يف األوقات احملرمة أو املكروهة:
أ -جي ه ىلع اننصيل أن يقطع صالته إذا أحرم يف وق حرمو،
ويندّب ل أن يقطع إذا أحرم بوق كرا و سوواي عقود ركعوو أم ال،
ً
ً
متعمدا؛ ن انلافلو ع وسيلو اتلقرّب إىل
وسواي أحرم جا ال أم يباسيًا أم
اهلل ،وال يتقرّب إىل اهلل بمن عنه ،وال يقيض تل الصالة الويت قطعهوا،
ذا لكه يف غري ادلاخل واإلمام خيط ه فأحرم ،أما و فإن أحورم بانلافلوو
ً
جهال أو نسيايبًا فإيبه ال يقطع ،وإن أحرم ً
عمدا قطع

001

ب -أما م أحرم بانلافلو قبل دخول وق انل  ،ام دخل وقته و و

يف الصالة ،فال يقطعها ولك يتمها برسعو
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األذان واإلقامة

ً
أوال :األذان :األذان لغ  :اإلعالم بأي يشي اكن ،قال اهلل ىلعةا

﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﴾ أي :إعالم م اهلل ورسول وقوهل ىلعا  ﴿ :ﮇ ﮈﮉﮊ﴾ أي أعلمهم به
ً
ورش ::اإلعالم بدخول وق الصالة بألفاظ مرشوعو
مْشوعي األذان:
ا ذان واإلقاموو مرشوواعن للصوولوات الموأل بانلصووص الصووليلو
﴿ :ﭑﭒﭓﭔ﴾

واإلنيا  ،لقوهل ىلعا  ﴿ :ﭔ ﭕﭖ﴾ وقوهل ىلعا
ْ
َ
َ
ِ
َ
َ ُ ُ َ ْ ُ
ك ْ
َ َ َ
ةم
ت الصةالة عليةنذن ل
وقول الرسول « :إذا حَةر ِ
َ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ ُ ْ َ َُْ ُ
َبك ْم» .رواه الشيخان
أحدكم م ِيلنمكم أك
وال يرش ا ذان وال اإلقامو لُري المأل ،سواي اكيب منذورة أو جنوازة أو

سنو ،وسواي س هلا اجلماعو اكلعيدي والةسوفني واالسقسقاي ،أم ال اكلض
عَل األذان:

األذان من خْي األعمال اليت ىلقرب إ اهلل ىلعا وعيه عَةل كثةْي
ََْ
َ
وأجر عظيم ،لقول رسول اهلل « :لو يعل ُم انلاس ما يف انلِداءِ
َ ْ ََُ
َ ْ َْ َ ُ
َ َ ِ ََْ َُ َ ُ
جيدوا إال أن يست ِهموا عليه الستهموا» (.)1
والصف األو ِل م لم ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )730ومسلم ()907
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ََ َ َ َ َ
ُْ َ
وقةةال أبةةو سةةعيد اخلةةدري « :إذا كفةةت يف غف ِمةةك أو بادِيتِةةك
َ َْ َ ُ َ َ َ ْ ُْ َ
َ َ َ َْْ َ َْ َ َِ
َََْ َ
ةن ِذن ج ٌ
ةن
عأذنت بِالصالة ِ عارتع صوىلك بِانلداءِ عإنه ال يسمع مدى صو ِت الم ِ ِ
َ
َ ُُْ
َ َ
ْ َ َ
وال إن ْ ٌس وال َ ْ ٌ
يد :سة ِمعته مةن رسةول
َشء إال ش ِهد هل يوم ال ِقيام ِ .قال أبو س ِع ٍ
ِ
)
1
(
اهلل . »
ُْ َ ُِ َ
وعن معاوي قال :سمعت رسول اهلل  يقول« :المنذنون
َ َْ ً
َْ ُ
ْ َ َ
أط َول انلاس أعفاقا يوم ال ِقيام ِ » (.)2

حكم األذان:

ً
ً
ً
 -0يكون األذان واج ا وجوبا كفائيا يف املِص ،ويقاتلون ىلع تركه
يبه م أع م شعائر اإلسالم

 -1ويكةةون األذان سةةف منكةةدة بكةةل مسةةجد ولووو تالصووق
اننساجد خبمس رشوط:
 -0أن يكون جلماعو سواي اكيب يف حرض أو سفر

 -1وأن تطل ه اجلماعو غري ا لالجتما يف الصالة
ً
 -1وأن تكون الصالة اليت أقيم ا ذان هلا ً
فرضا ال يبفال اكلعيد

 -1وأن يكون هلا وق حمدود ،فال يقام ا ذان للنينوازة وللصوالة
الفائتو؛ ن الفائتو ليأل هلا وق معني بول وقتهوا زمو توذكر ا يف أي
زمان
ً
رضوريووا فيةوور ا ذان يف
 -5وأن يكووون الوقوو اختيار ًيووا ال
الرضوري ،أو تكون الصالة جمموعو مع الفرض االختياري كنيمع العرص
مع ال هر يف عرفو ،والعشاي مع اننُرّب يللو اننطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()758
( )2روا مسلم ()007
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 -1ويكون األذان مفدوبا:
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 -0ا ذان ا ول لصالة اجلمعو

 -1لصالة انننفرد ،وجلماعو حمصورة يف ماكن خارج اننسونيد ،أي ال
تطل ه غري ا ،وذل يف السفر ،ولو اكن السفر دون مسافو القصور ،فاننهم
أن يكون يف أرض فالة
 -1ويكره األذان لست أعراد:
 -0نننفرد يف احلرض

ً
حرضا
 -1وجلماعو حمصورة يف ماكن ال تطل ه غري ا

 -1وللصالة الفائتو

 -1وللصالة ذات وق رضوري
 -5ولصالة اجلنازة

-6ولصالة يبافلو اكلعيد والةسو

صفة األذان:

َ
َ
َب اهلل أ ْك َ ُ
ألفاظ األذان اكمل َ «اهلل أ ْك َ ُ
َب .ثةم خيفة صةوىله عيقةول:
َْ َُ َ ْ َ َ
َْ َُ َ ْ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ ََُ ً
أشةةهد أن ال إ ِ َهل إال اهلل .أشةةهد أن ال إ ِ َهل إال اهلل .أشةةهد أن حممةةدا رسةةول اهلل.
ً
َ ْ َ ُ َ َ ََُ ً
أشهد أن حممدا رسول اهلل .ثم يكرر التشهد مرجعةا هل بةأىلع صةوىله عيقةول:
َْ َُ َ ْ َ َ
َْ َُ َ ْ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ ََُ ً
أشةةهد أن ال إ ِ َهل إال اهلل .أشةةهد أن ال إ ِ َهل إال اهلل .أشةةهد أن حممةةدا رسةةول اهلل.
َْ َ
َ َ
َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َُ
ةالة ِّ َ .
ةالة ِّ َ .
حم َم ًدا رسول اهللّ َ .
يح ىلع الفةال ِح.
يح ىلع الص
يح ىلع الص
أشهد أن
َ ْ
َ َُْ َ َ
ََْ
َ
َ
ُ
َ ّ
يح ىلع الفال ِح .اهلل أكَب اهلل أكَب .ال إِهل إال اهلل»
ويس الرتجيع فيه و و أن خيفوض اننوحلذن صووته بالشوهادتني موع
إسماعه احلارضي ام يعود فريفع صوته بها
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ويايد اننحلذن عبارة «الصالة خْي من انلوم» مرتني بعد احليعلتني يف
َ َ ُ
أذان الفنيوور لقةةول انلة  أليب حمةةذورة« :عةةإذا اكن صةةالة
َِْ َ
ّ ْ ُْ َ َ
الص َالةُ َخ ْ ٌ
الص َالةُ َخ ْ ٌ
ْي من انلَ ْو ِم» (.)1
ْي من انلوم
الص حِ قلت

صفات املؤذن:

ما يش ط يف املنذن من صفات:
ً
 -0اإلسالم :فال يصح ا ذان م الاكفر وإن اكن به مسولما؛ لوقوو
بعضه يف حال مفر
 -1العقل :فال يصح ا ذان م انننينون واننُىم عليه والسةران

 -1ااكورة :فال يصح م امرأة وال م خن ى مشلك حلرمو أذايبها

 -1ابللو  :فال جيوز أذان الصىب غري اننمو  ،ويعواد ا ذان ن موا
يصدر ال ع عقل ال يعتد به

أما الصىب اننم فينيوز أذايبه إن اعتمود ىلع بوالغ عودل يف معرفوو
دخول الوق  ،فإن لم يعتمد ىلع بالغ فال يصح أذايبه
رشوط صح األذان:

 -1انلي  :فإذا أىت اننحلذن بصيُو ا ذان اننتقدمو بدون يبيو وقصود،
فال يصح؛ لقول انل « :إنما األعمال بانليات» (.)2
 -2دخول الوقةت :فال يصح ا ذان قبل الوق  ،إال الصبح فينودّب
تقديمه هلا يف سد الليل ا خري ام يعاد ىلع يريق السنيو عنود يلوو
الفنير الصادق كما تقدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )053/055واب حبان يف صليله ( )078/9وغري ما ،وصلله ا بلام
يف صليح أىب داود ()970
( )2روا ابلخارى ()3
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 -3املوالة :اننوالة بني لكمات ا ذان مأمور بها حبي ال يفصل بني

اجلمل بفعل أو قول أو سةوت ،فإذا فصل بفاصل غري يويل لم يرض ويبين

ىلع ما قال وإال أاعد

 -4ال ىليب :أن تكون لكمات ا ذان مرتبو :أي كما وردت ،عةإن
ً
يح ىلع الفالح» قبل « ّ
مثالّ « :
يح ىلع الصالة» لم يصوح أذايبوه ،وجيو ه
قال
يح ىلع الفالح» بعد قول « ّ
عليه أن يعيد « ّ
يح ىلع الصالة» فإذا لوم يعود ا
مرتبو بطل أذايبه

 -5الوقةةوف ىلع رأس لُك مجلةة مةةن مجةةل األذان بالسةةكون ،إال

اتلةبري ا ول فال يشرت الوقو عليه بالسةون بل يندّب «أي يفدب أن
ْ
ْ
أكَب».
أكَب ،اهلل
يقول اهلل
والسالمو م اللل يف ا ذان مستلبو واللل فيه مةرو  ،وإيبما لوم حيورم
ً
اللل فيه كُري م ا حادي يبه خرج ع كويبه حديوا إىل جمرد اإلعالم
مندوبات املؤذن:
ً
 -0أن يكون اننحلذن يوا را مو احلوداني ،ا صوُر وا كورب؛ ن

ا ذان ذكر مع م ،فاإلتيان به مع الطهارة أقرّب إىل اتلع يم
ً
 -1أن يكون صيتا أي حسن الصوت لقول انلةيب  لع ةد
َ ََْ
َُ
َْ َ َ ْ ً
َْ َ ََُْ ِ ْ
ةوىلا
اهلل بن يد« :تق ْم مع بِال ٍل عأل ِق عليه ما َرأيت علينذن ب ِ ِه عإنةه أنةدى ص
ْ َ
مِفك» (.)1

 -1أن يقف ىلع ماكن مرتفع ،كمنارة أو سطح مسنيد؛ يبه أبلغ يف

اإلسما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :سبق خترجيه
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 -1أن يووحلذن ً
قائمووا ،ويكوور اجللووو إال لعووذر لقةةول انلةةيب
ُ ْ َ َ ِْ
 بلالل« :قم عأذن».
 -5أن يبتدئ ا ذان مستقبل القبلو ،إال جل إسما انلوا

ادلوران أاناي ا ذان جبميع بديبه ،ولو أدى ذل إىل استدبار القبلو

فينيووز

إجابة املؤذن:
يندّب لسامع ا ذان ترديد ؛ بأن يقوول موول موا يقوول اننوحلذن مو

تكبري أو تشهد نننتىه الشهادتني ولو اكن السامع بصالة يبفول فينودّب ل

حاكيته بال ترجيع فال حييك احليعلتني وال ما بعود ما وال «الصةالة خةْي

من انلوم» وال يبدهلما بقول «صدقت وبررت».
ً
ثانيا :اإلقام  :وع اإلعالم بالقيام إىل الصالة بذكر خمصوص
حكمها:

 -0اإلقامو سنو عني للك ذكر بالغ منفرد ،أو يصيل مع نياعو نسواي ،أو

مع نياعوو صوبيان ،داي فورض ال يبفول ،سوواي اكن أداي أم قضواي ،وتتعودد

بتعدد

 -1سنو كفائيو جلماعو اذلكور ابلالُني مىت أقامها واحد منهم كق

ويندّب أن يكون اننحلذن

 -1وتندّب اإلقامو للمرأة والصا ً
رسا
ً
ويندّب للمقيم أن يكون ً
قائما ويا ًرا ومستقبال للقبلو
صفة اإلقامة:

وصفو اإلقامو أن تكون مفردة حىت قد قام الصوالة إال اتلةبوري
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ً
ً
وأخريا فموىن وىه« :اهلل أكَب اهلل أكَب .أشهد أن ال هلإ إال اهلل.
منها أوال
ً
أشهد أن حممدا رسول اهلل .يح ىلع الصةالة .يح ىلع الفةالح .قةد قامةت
الصالة .اهلل أكَب اهلل أكَب .ال هلإ إال اهلل».
ُ َ َ ٌ َ ْ َْ َ َ ْ ََ َ
وذلك ملا رواه أنس  أنةه قةال« :أمِةر بِةالل أن يشةفع األذان
َُ َ ْ َ ََ
اإلقام » (.)1
ويوىل ِر ِ
وجيوز للمحلتم أن يقوم للصالة أاناي اإلقامو ،أو بعد تمامها

وجيوز أخذ أجرة ىلع ا ذان واإلقامو أو ىلع ا ذان فقط ،وكذا جيوز
ً
تبعا لألذان واإلقامو ،وأما أخوذ ا جورة
أخذ ا جرة ىلع اإلمامو إن اكيب
ً
عليها استقالال فمةرو إن اكيب ا جرة م اننصلني ،وأما إذا اكيب مو
الوقف أو بي اننال فال تكر

األذان للصالىلني املجموعتني:

إذا نيع بني صالتني يف وق أوهلما كم نيع العصور مع ال هور يف

وق ال هر بعرفو فإيبه يحلذن ويقيم لألوىل ويحلذن ويقيم للوايبيو

شروط الصالة:
ىلفقسم رشوط الصالة إ  :طو وجووّب وطو صولو ،وطو
وجوّب وصلو ً
معا

واملراد بْشط الوجوب :ما يتوقف عليه الوجوّب ،وبْشط الصةح  :ما
ً
يتوقف عليه الصلو ،وبْشطهما معا :ما يتوقفان عليه
ً
خارجا ع حقيقته ،وركنه ما اكن ً
جايا م حقيقته
ورشط اليشء :ما اكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخارى ()757 /750
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والرش ما يلام م عدمه عدم اننرشو  ،وال يلام م وجود وجود
وال عدم
شروط وجوب الصالة:

فرش الوجوّب ابللوغ فقط :فال جت ه الصالة ىلع صوا وال صوبيو
َ
لم يبلُا وال يلامهما قضاؤ ا بعد ابللوغ لقول انليب ُ « :رع ِةع
ََ َ
ََُْ
َ
الْ َقلَ ُ
الص ِ
يب حىت ي لغ...انديث» (.)1
عن
:
ث
ال
ث
عن
م
ٍ
ِ
وإيبما يحلمر بالصالة عند دخول للعام السابع وال يرضّب إن لم
ً
رضوا غري مورب إذا دخول يف اعموه
يمتول بالقول ،ويرضّب عليها

العاط ،وحمل الرضّب إن ظ ويله أن الضورّب يفيد وإن لوم ي و
ُ ُ ََْ َ ُ
كمْ
فال يرضوه ،وديلل الرضّب قول انليب « :مروا أوالد
َ ُ ْ ََْ ُ َ ْ
َ َ َ ُ ْ ََْ ُ َ ْ
َ َ ْ ُ ُ
وه ْ
ْشة
ع
ةاء
ف
ب
أ
ةم
ه
و
عليهةا
م
ب
ارض
و
ني
ن
س
بِالصالة ِ وهم أبفاء س
عِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ َ
ََِ ُ ََُْ ْ
جعِ » (.)2
وعرقوا بيفهم يف المَا ِ

شروط صحة الصالة:

ورشوط الصح َخس :

 -0اإلسالم فال تصح م اكفر وإن اكيب واجبوو عليوه؛ ن الاكفور

خماي ه بفرو الرشيعو

 -1والطهارة م احلداني -ا صُر وا كرب -فال تصح بُري ا

 -1والطهارة م الب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم
( )2روا أبو داود ( )980وادلار قطوين ( )005/3وابلويهيق ( )008/0وصولله ا بلوام يف
صليح أيب داود ()977
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 -1وسرت العورة

 -5واستقبال القبلو

شروط الوجوب والصحة معًا:
ً
ورشوط الوجوب والصح معا ست :

 -0بلوغ دعوة انلا 

 -1والعقل فال تصح م جمنون كما ال جتو ه عليوه ومولوه اننُوىم

عليه ،فالعقل ط فيهما

 ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

 -1ودخول الوق ؛ لقوهل ىلعةا
ً
ً
أي :فرضا محلقتا فال جيوز أداي الفرض قبل وقته ولقول اهلل ىلعةا ﴿ :ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [ﮝ]72:

الصالة إال بادلخول فيها مع ايلقني بدخول وقتها

وال تصووح

 -1والقدرة ىلع استعمال الطهور ،فال تصح م فاقود الطهووري أو

العاجا ع استعماهلما لقيام مايبع احلد بوه ،كموا ال جتو ه عليوه فو
ط فيهما ً
أيضا
 -5وعدم انلوم والُفلو

 -6واللو م احليض وانلفا و و خاص بالنساي فال تصح م حائض

أو يبفساي لقيام مايبع احليض أو انلفا

بها كما ال جت ه ،فهو ط فيهما

األماكن اليت جتوز فيها الصالة:
 -0املقَبة :سواي اكيب

اعمرة أم دارسو وسوواي اكيبو

للةفار وسواي وقع ىلع القرب أم ال

للمسولمني أم

 – 1وانمام :واننراد به حمل احلرارة؛ يبه اذلي شأيبه القذارة
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 -1واملزبل  :وع حمل ير الاول
 -1وقارع الطريق :أى وسطها
 -5واملجزرة

فتنيوز الصالة يف ذ ا مام إن أمن

م انلنيأل بأن جوام أو

ظ يهارتها ،وال إاعدة عليه ،وإن حتققو جناسوتها أو ظنو فوال جتووز
ً
الصالة فيها ،وإذا صىل أاعد أبدا ،وإن ش يف جناستها أاعد يف الوق
 -6و مروض الُنم وابلقر لطهارة زولها
املواضع اليت تكره فيها الصالة:
ىلكره يف موضعني:

 -0يف معط اإلبل و و موضع بروكها ،فإن صىل فيه أاعد الصوالة يف
ً
ً
اعمدا أو يباسويًا أو جوا ال ،وسوواي أمو انلنياسوو أم ال
الوق سواي اكن
ً
ً
وسواي فرش فوق اننعط فرشا يا را أم ال
 -1و الةنيسو وع متعبود الةفوار يبصوارى أو غوري م سوواي اكيبو

اعمرة أم دارسو ،إال للرضورة كلر أو برد أو مطر أو خو عودو فوال كرا وو

ولو اكيب اعمرة ،وال إ:دة عليه يف الوقت إن صىل بها إال بثالث رشوط:
ً
ً
اضطرارا
اختيارا ال
 -0أن يزنل بها
 -1وأن تكون الةنيسو اعمرة ال دارسو

 -1وأن يصيل يف ماكن منها مشةوك يف جناسته ال يف ماكن حتققو

يهارته أو ظن  ،فإن توفرت الرشو اثلالاو أاعد يف الوق

][5
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فرائض الصالة:

عرائ الصالة أربع عْشة عريَة وَ :انليوو وتكبورية اإلحورام
والقيام هلا والفاحتو والقيام هلا والركو والرفع منه والسنيود واجللو بني
السنيدتني والسالم واجللو ل والطمأيبينو واالعتدال وترتي ه الصالة
 -0انلي  :وع العام ىلع فعل العبادة ً
تقروا إىل اهلل تعاىل وال تنعقود
﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾

الصوووالة إال بهوووا ،لقةةةول اهلل ىلعةةةا
واإلخالص :عمل القل ه ،و و انليوو وإرادة اهلل وحود دون غوري  ،وقةول
َْ ْ َ ُ َِ
ات»( )1ومعىن انليو القصد
انليب « :إنما األعمال بِانلي ِ
وال بد يف انليو م قصد تعيني الصالة م ظهر أو عرص ،وإيبما جي ه

اتلعيني يف الفرائض والس اكلوتر والعيد وكذا الفنيور دون غري وا مو

انلوافل اكلضىح والروات ه فيةيف فيه يبيو مطلق يبفل؛ يبه لويأل لصوالة
انلفل صفو زائدة ىلع أصل الصالة يللتاج إىل أن ينويها ،فاكن ط انليو

فيها تلصري هلل تعاىل وإيبها تصري هلل تعاىل بنيو مطلق الصالة
فإن اكيب

الصالة قبل الاوال ايبرصف

إىل الضىح ،وإن اكيبو

بعود

الاوال وقبل فرض ال هر ايبرصف إىل راتبو ال هر القبليو و ةذا
َ َ
وجيوز اتللفظ بانليو وا ْوىل تركها يف صالته وغري وا ،إال اننوسوو

وإن خالف لف ه يبيته فالعربة بانليوو إن

فيستل ه ل يلذ  ه عنه اللب
سهوا وأما ً
ً
عمدا فمتالع ه تبطل صالته
وقع ذل

وع فرض يف لك عبادة وذ ابها م القل ه بعود استلضوار ا عنود

تكبرية اإلحرام مُتفر غري مبطل هلا ولو بتفةري يف أمر ديبيوي ،خبوال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3ومسلم ()300
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رفضها فهو مبطل للصالة كما يُتفر عدم يبيو ا داي أو القضواي أو عودد

الركعات

وجيوز للموف ادلخول يف الصالة ىلع ما أحرم به اإلمام ،كأن جيود
ً
يدر أ و يف صالة اجلمعو أو يف صالة ال هر ،فينووي موا
اننوف إماما ولم م
أحرم به اإلمام فينيائه ما تبني منهما
ً
يدر أ و مسافر أم مقيم ،فوأحرم بموا
وكذا لو وجد اننوف إماما ولم م
أحرم به اإلمام فينيائه ما تبوني مو سوفريو أو حرضويو ،لكو إن اكن
ً
ً
مسوافرا
مقيما فإيبه يتم بعد سالم إمامه اننسافر ،وإن اكن اننوأموم
اننأموم

فيلامه متابعو إمامه اننقيم
ني اإلمام :

يش ط أن يعقد اإلمام ني اإلمام يف لُك صالة ىلتوقف صةحتها ىلع

اجلماعة وَ :اجلمعو ،واننُرّب والعشاي انننيموعتوان نيوع تقوديم يللوو
اننطر ،وصالة الو  ،واننستخلف و و م ينيبه اإلمام عند خروجه مو

الصالة لعذر طىل قبل تسليم اإلمام
 -1ىلك ْية اإلحرام:

َ :قول املصيل العتتاح الصالة« :اهلل أكَب» بال فصل بني اللف تني

بكلمو أخرى أو سةوت يويل ،وال جيوز مرادفها بعرويو أو أعنيميو فإن

عنيا ع انلطق بها سقط  ،وإن قدر ىلع اإلتيان ببعضها أىت بوه إن اكن
ل معىن وإال فال ،وال يرض إبدال اهلماة م أكرب وا ًوا نن لُته ذل
ً
وع فرض ىلع لك م يصيل ً
ً
مأموموا ،فوال
فرضا أو يبفوال ،ولوو اكن

يتلملها عنه إمامه
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فإن ش انننفرد أو اننأموم يف تكبرية اإلحرام قبل أن يركع ،أىت بهوا
م غري سالم ام يستأيبف القوراية ،وإن شو بهوا بعود الركوو فيقطوع
الصالة ويبتدئ م جديد
وإن اكن الشاك ً
إماما فيميض يف صالته حىت ينت  ،فإذا سولم سوأل

اننأمومني فإذا قالوا أيبه أحرم رجع إىل قوهلم ،وإن شةوا أاعد اجلميع
َْ ُ َ َ
ّ
الط ُهةةورُ
وديلةةل عرضةةيتها قةةوهل « :مِفتةةاح الصةةالة ِ
َ َْ ُ
ةْي َو َحتْلِيلُ َهةةا التَ ْس ةل ُ
يم َهةةا اّتلَ ْك ة ُ
ِيم»( )1ويف الصةةحيحني يف حةةديث
وحت ِر
ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ ْ َْ ْ ْ ْ َ َ
امليسء صالىله« :إذا قمت إ الصالة ِ عأس ِغ الوضةوء ةم اسةتق ِل ال ِق لة
َو َك ِ ْ
َب» (.)2
 -1القيام ّتلك ْية اإلحرام:

فال جتائ تكبرية اإلحرام م جلو أو احننواي إن اكيبو
ً
ً
قائما ،فلو أىت بها ً
فرضا بل حىت يستقل ً
مسقندا لعماد حبي
قائما
العماد لسقط لم جتائ
ً
فإن اكيب الصالة يبفال جاز اإلتيان بها م جلو
ً
جالسا وقام فأتمه م قيام
انلفل

الصوالة
لو أزيل

كموا لوو كورب يف

ويسقوىن م وجوّب القيوام تلةبورية اإلحورام اننسوبوق اذلي وجود
ً
راكعا فةرب حال احنطايه للركو وأدرك الركعو بأن وضع يديه ىلع
اإلمام

ركبقيه قبل استقالل اإلمام ً
قائما فالصالة صليلو وسواي ابتدأ اتلةبورية

م قيام وأتمها حال االحنطا أو بعد بال فصل يويول أو ابتودأ ا حوال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )730 ،73والرتمذي ( )0واب ماجه ( )070وصلله ا بلام يف صليح
أيب داود ()00
( )2روا ابلخاري ( )0087ومسلم ()087
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االحنطا كذل  ،و ذا إذا يبوى بها اإلحرام أو اإلحرام وتكبرية الركوو
أو لم ينو شيئًا منهما ،أما إذا يبوى تكبرية الركو فقط فال جيائ وال يعتد

بالركعو اليت أدرك فيها اإلمام إذا كرب حال احنطايه

 -1قراءة الفاحت  :قراية الفاحتو فرض م فرائض الصالة سواي اكيب
ً
ً
الصالة فرضا أم يبفال ،ىلع اإلمام والفذ ال اننأموم؛ ن اإلمام حيملها عنوه

دون سائر الفرائض ،فم تركها مع القدرة عليها لم تصح صوالته لقةول
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ
انليب « :ال صالة ل ِمن لم يقرأ ع ِ
اب»( )1وبقول انليب
احت الكِت ِ
َ َ ً َْ ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ٌ
َ
ْ
ِه خِةداج ع ِ َ
آن ع ِ َ
ةِه
ر
ق
ال
م
أ
ب
عيها
أ
« :من صىل صالة لم يق َر
ِ
ِ
َ ٌ َ َ َ ٌ َُْ ََ
ْي تمامٍ » (.)2
خِداج ع ِِه خِداج غ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ
وحبديث أيب سعيد اخلدري « :أمِرنا أن نقرأ بِف ِ
اب
احت ِ الكِت ِ
وما ىلَيَ َ َ
رس» (.)3
وقرايتها تكون حبركو اللسان وال يكيف إجراؤ ا ىلع القل ه دون

حتري اللسان وال جي ه عليه أن يسمع يبفسه

وجي ه ىلع اننوف تعلمها يلوحلدي صوالته بهوا إن أمكو  ،وإن لوم
ً
ً
وجوووا
معلما أو ضاق الوق ائوتم
يمك تعلمها لر وحنو  ،أو لم جيد

بم حيسنها إن وجد وتبطل إن تركه؛ لرتكه واجبًوا و وو قوراية الفاحتوو

لةويبه ال يتوصل هلا إال باإلمام ،فإذا تركه ترك الواج ه مع اإلماكن فإن لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )707ومسلم ()089
( )2روا مسلم ()080
( )3روا أبو داود ( )030وأمحد ( )87/90/0/0واب حبان يف صليله ( )80/0وقال احلوافظ
يف الفتح ( :)009/0إسناد قوي وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()700
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َ َ
جيد فصل يبدبًا بني تكبري وركوعه بسوةوت أو ذكور واذلكور أ ْوىل وال
ً
ً
كووريا أو قلويال ،وال جيو ه عليوه أن يوأيت
فرق يف الفصل بني أن يكون

بذكر بدهلا

وجت ه قراية الفاحتو ىلع اإلمام وانننفرد يف لك ركعوو مو الصولوات
المووأل ىلع اإليووالق نةةديث امليسةةء صةةالىله وعيةةه قةةول انلةةيب
ُ َْْ
َ َ َ َُِ
ُ َ ْ َْ
ةم اصةفع
َ « :م اتعل ذلك يف صالىل ِك لُكها» ( )1ويف رواي « :
ُِ ْ َ
َ َ
ذل ِك ِيف لُك َركع ٍ » .وقد علمه فيها أن يقرأ بأم القرآن.
َ ْ َُ
ةرأ يف
ونديث أيب قتةادة  أن انلةيب « :اكن يق
َ ُ َ َُْ َُ
ّ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ ْ ُ ََْ
ِص بِف ِ
ةاب وسةور ٍة ويسة ِمعفا
ني من
ني األ
احت ِ الكِت ْ ِ
ِ
الركعت ِ
الظه ِر وال ْع ُ ِ
ويل َ ُ
ْ ََ َ ْ َ ً ََْ
ْ ََْ َ
َ
َ ْ ََْ
َ
)
2
(
ني بِف ِ
اب» وقةال انلةيب
احت ِ الكِت ِ
ني األخري ِ
اآلي أحيانا ويقرأ ّيف الركعت ِ
َ
ََ ْ ُ ُ
وِن أصىل» .متفق عليه.
« :صلوا كما رأيتم ِ
فإن ترك اإلمام أو انننفرد الفاحتو أو بعضها ً
عمدا ولو يف ركعو واحدة
بطل صالته ،كما تبطل إذا لم يسنيد لسهو حىت يال الام

وأما اننأموم فال يقرأ يف اجلهريو بيشي م القرآن خلف اإلمام ،وأما يف الرسيو
فيقرأ بفاحتو الةتاّب استلبابًا ،فإن ترك قرايتها فقد أساي وال يشي عليه
 -5القيام لقراءة الفاحت :

جي ه القيام لقراية الفاحتو يف الفرض ىلع اإلمام والفذ فوإن جلوأل

أحد ما أو احنىن حال قرايتها بطل وكذا لوو اسوقند إىل يشي حبيو لوو

أزيل ما اسقند إيله سقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم
( )2روا مسلم ()903
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أما اننأموم فال جي ه عليه القيام يبه ننا جاز ل تورك قوراية الفاحتوو

جاز ل ترك القيام ،أي جاز ل أن يسقند إىل يشي يسقط بسقويه أاناي قيام

إمامه لقراية الفاحتو ،لك إن قعد خلف إمامه القائم بُري عذر ام قوام
للركو بطل صالته؛ إلتيايبه بأفعال كورية وليأل ننخالفتوه إ َ
ماموه يبوه
م
م
يصح اقتداي اجلالأل بالقائم واقتداي القائم بالقاعد العواجا عو القيوام

اإلمام القاعد الفاحتو ع اننأموم
ويتلمل م

 -6الركوع من قيام :الركو فرض يف صالة الفرض أو انلفول اذلي

صال م قيام ،فلو جلأل فركع لم تصح؛ لةويبه ابتودأ تلو الركعوو مو
قيام ،فلو جلأل وركع لاكن متالعبًا
رأ

ُ
وحد الركو

و أن ينلين اننصيل بقدر ما تصل راحتوا الةفوني إىل

الفخذي مما ييل الركبقني

وديلل عرضيته قوهل ىلعا ﴿ :ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ﴾ األية :

ولألحاديةةث اثلابتة يف ذلةةك مفهةةا حةةديث امليسةةء صةةالىله ععةةن أيب هريةةرة
َْ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َ َ َ
جد عةدخل َرجةل عصةىل عسةل َم
أن انليب « :دخل المس ِ
ْ ْ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ِ ََ َ َ ُ َ ِ
َََ
جع عصل عإِنك لم ىلصل ،عرجع يصيل كما
ىلع انليب  عرد وقال :ار ِ
ََ َ
ُ
ُ َ ِ
ْ ْ َ َ ِ َ َ َ
جع عصل عإِنك لةم ىلصةل
صىلَ ،م جاء عسل َم ىلع انليب
 عقال :ار ِ
ََ ً
َ َ َ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ُ َ ْ َُ َ َ ِ ْ
ُْ َ
ةِن ،عقةال :إذا قمةت إ
م
ثالثا ،عقال :وااِي بعثك بِانق ما أح ِس
ن غْيه تعل ِ
ْ
ً
َ َ َ َ ِْ ُ َ َْ ََ َ َ َ َ َ
ك من الْ ُق ْرآن ُ َم ْار َك ْع حىت َت ْط َم َ
ةّ َراك ِعةا،
الصالة ِ عكَب ،م اقرأ ما ىليرس مع
ِ
ِ
َ ً َُ ْ
ُ َْ
ّ َساج ًدا ُ َم ْار َت ْع حىت َت ْط َمَّ
اس ُج ْد حىت َت ْط َم َ
َم ْارتع حىت ىلعتدل قائ ِما ،م
ِ
ِ
ِ
ً َْْ
َ َ َ َُِ
جالسا َواتعل ذلك يف صالىل ِك لُكها»(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )775/709ومسلم ()087
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 -7الرعع من الركوع:

الرفع م الركو فرض فم لم يرفع رأسه م الركو بطل إن اكن
ً
اعمدا أو جا ًال كما يقع لةوري م العوام ،وأما ً
سهوا فريجع حمدودبًا حىت

يصل حلالو الركو  ،ام يرفع ويسنيد بعد السالم إال اننوأموم فوال يسونيد
حلمل اإلمام سهو  ،فإن لم يرجع حمدودبًا ورجع ً
قائما أاعد صالته ،و ذا إذا

اكن رجوعه ً
عمدا ،فإن اكن ً
سهوا ألىغ تل الركعو ويسنيد بعد السالم
واّدليلل ىلع عرضيته قةول انلةيب  للمسةةيء صةالىلهَ ُ « :
ةم
َْ
َ ً
 داوم عليةه ،لقةول أيب
ْارتع حىت ىلعتةدل قائ ِمةا»( )1وألن انلةيب
ْ
َ
َُ َ ُّ
َ َ ُ َْ
ْحيد يف صف صالة انليب « :عإذا َرتع َ َرأسه است َوى حىت يعود لُك
َ ّ
ََ َ َ َُ
َ ُُْ
وِن أصىل» .وقال انلةيب:
ار ُ مَكنه»( )2ولقوهل
تق
َ ْ « :ص ُلوا كما ُرأيتم ِّ
ّ ِ َ ُ
َ ٍْ ُ َ َ ٌ َ ُ ُ َ ُُ َ ُ
)
3
(
«ال جت ِزئ صالة ال ي ِقيم الرجل تِيها صل ه ِيف الركوع والسجو ِد» .
وحد االعتدال :أن ال يكون منلنيًا ،والةمال منه االستقامو حوىت
ً
يسوريا حوال
يعود لك عضو إىل حمله ،وىلع ذا فال يضوور بقواؤ منلنيًوا
اعتدال وايمئنايبه؛ ن ذ اهليئو ال خترجه ع أن يكون ً
قائما
 -8السجود:

وديلل فرضيته قول اهلل ىلعا ﴿ :ﮘ ﮙ﴾ ونديث امليسء
َُ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ ً
جدا».
صالىله املتقدم وعيه « :م اسجد حىت تطم ِّ سا ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم
( )2روا ابلخاري ()789
( )3روا الرتمذي ( )070والنسايئ ( )3507وابو ماجوه ( )075وابو حبوان يف صوليله
( )037/0وابليهيق يف الةربى ( )00/0وقنل ::إسناد صوليح وقنل :الررذن : :حسو
صليح والعمل ىلع ذا عنود أ ول العلوم مو أصولاّب انلوا ﷺ ومو بعود م
وصلله ا بلام يف صليح اب ماجه ()735
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واىلفقوا ىلع أن السجود ىلع س ع أعَاء مْشوع ،وَ بوادر الوجه

وايلدان ،والرك تان ،وأطراف أصابع الةرجلني لقةول انلةيب :
َْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ
ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َْ َ ْ ُ
َْ
ار بِي ِده ِ ىلع أن ِف ِه َوايلةدي ِن،
«أم ِْرت أن أسجد ىلع س ع ِ أعظ ٍم :اجل ه ِ ،وأش
َْ َ َْ
َو ِ
الر ْجلَ ْنيَ ،و َأ ْط َ
ني» (.)1
م
د
ق
ال
اف
ر
ِ
ِ
ِ
وجي ه السنيود ىلع أيرس جاي تيرس م اجلبهو ويندّب السونيود ىلع
ا يبف ،إال أيبه إن أخل بالسنيود ىلع ا يبف أاعد يف الوق اسوتلبابًا ولوم
يعد بعد خروج الوق  ،فأما إن أخل باجلبهوو موع القودرة واقتصوور ىلع
ً
ا يبف أاعد أبدا ،ويسنيد ىلع يشي ااب متصل بوا رض حبيو تسوتقر
جبهته عليه اكحلصري والبسا  ،خبال

الفراش انننفوش أو السورير ذي

انلابض وموا شوابههما فإيبهموا ال تسوتقر اجلبهوو عليهموا ،وال يصوح ىلع

السورير اننعلق يبه ال يتصل با رض

 -9اجللوس بني السجدىلني :اجللوو بوني السونيدتني فورض مو
ُ َ َْ ْ َ َ
فرائض الصالة ،لقوهل  للمسةيء صةالىله « :ةم ارتةع حةىت
ََْ َ
ً
تعتدِل جالسا».
ً َْْ
َ َ َ َُِ
ويف رواي « :حىت َت ْط َم َ
ّ جالسا َواتعل ذلك يف صةالىل ِك لُكهةا» .رواه
ِ

الشيخان.
َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ
ويف الصحيحني« :اكن رسول اهلل  إذا سجد عرتع رأسه
َْ َ
َْ ُ ْ
ً
لم يسجد حىت يست ِو َي جالسا».
وتصح صالة م لوم يرفوع يديوه عو ا رض حوال اجللوو بوني
السنيدتني حي اعتدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابلخاري ( )777ومسلم ( )985م حدي اب عبا
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 -01السالم:
َْ ُ َ َ
و و فرض ننرة واحدة ،لقول انلةيب « :مِفتةاح الصةالة ِ
ّ ُ ُ َ َْ ُ
ْيَ ،و َحتْلِيلُ َها التَ ْسل ُ
يم َها اّتلَ ْك ُ
ِيم» .و ن انلا 
الطهور ،وحت ِر
ِ
اكن يسلم م صالته
ً
وصيغته« :السالم عليكم» بالعرويو فيةون السوالم مقرويبوا بوأل
ً
متأخرا عنه وأن ال يقع فصل بينهما ،فإن تركه واكوتق
ويكون عليكم

بنيو الروج م الصالة ،أو أىت بمنا ٍ للصالة قبله بطلو
َ
يرض زيادة «ورمحو اهلل ووراكته» ،ولك ا ْوىل تركها

صوالته ،وال

 -00اجللوس للسالم:
اجللو

بمقدار إيقا السالم فيها فرض وموا عودا مسونون ،فوال

يصح م قيام وال اضطنيا  ،وعليه فلو رفع رأسه م السونيود واعتودل
ً
جالسا وسلم اكن ذل اجللو و الفرض ،وفاتته السنو ،ولوو جلوأل اوم

تشهد ام سلم اكن آتيًا بالفرض والسنو ،ولو جلأل وتشهد ام استقل ً
قائما
ً
وسلم اكن أتيًا بالسنو تاراك للفرض فتبطل صالته

 -01الطمأنيف  :جت ه الطمأيبينو يف نييع ا راكن( )1نةديث امليسةء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لك يوجد يف اننذ  ه خال يف ذا؛ قوال اإلموام ادلسوو يف حاشويته (:)093/3
القول بفرضيتها صلله اب احلاج ه ،واننشهور مو اننوذ  ه أيبهوا سونو ،ولن:ا قنل:
زروق والبنلين :م ترك الطمأيبينو أاعد يف الوق ىلع اننشهور وقيل :إيبها فضيلو
وذل ذهب إليه اب الحلجب ذهنب إلينه الطريبنغ وهينرا طنل :الطريبنغ :لمنل قنل :ات النلل :
ً
ركوواع
﴿ﮘ ﮙ ﴾ قل ::بعض علمائنا وغري م يكيف منها موا يسوىم
ً
وسنيودا ،وكذل م القيام ولم يشرتيوا الطمأيبينو يف ذل فأخوذوا بأقول االسوم يف
ذل وكأيبهم لم يسمعوا ا حادي اثلابتو يف إلُاي الصالة
=
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َْ ْ َ ََ َ َ ُ ٌ َ َ َ
جد عدخل َرجل عصىل
يف صالىله وهو« :أن انليب
 دخل المس ِ
َ َ َ
َََ
ْ ْ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ِ ََ َ َ
جع عصل عإِنك لم ىلصل ،عرجع
عسل َم ىلع انليب  عرد وقال :ار
ِ
ْ ْ َ َ ِ
يُ َص ِيل كما صىلَ ُ ،م جاء عَ َسلَ َ
جع عصةل
 عقال :ار
انليب
ىلع
م
ِ
َ َ َ ُ َ ِ ََ ً
َ َ َ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ُ َ ْ َُ َ َ ِ ْ
ةِن،
عإِنك لم ىلصل ثالثا ،عقال :وااِي بعثك ْ بِانق ما أح ِسةن غ
ةْيه ُ تعلم ُ ِ
ََ َ َ َ َ َ
ُْ َ
ةرآن َ
ْ ْ
َ َ َ َ ِْ َُ َْ
ةم
عقال :إذا قمت إ الصالة ِ ُعكَب َ ،م اقرأ ما ىليرس َمعةك ُمةن الق ِ
ً
َ ْ ُ ْ
ْ ْ
ْ َْ
ً
َْ َ َ
ةم اسةجد حةىت
اركع حىت تطم ِّ َراك ِعاَ ،م ارتع حةىت ىلعتةدل قائ ِمةا،
ً َْْ
َ َ َ َُِ
َْ َ َ َ ً ُ َْْ
َْ َ َ
جدا َم ارتع حىت تطم ِّ جالسا َواتعل ذلك يف صالىل ِك لُكها».
تطم ِّ سا ِ
ّ
ً
وحةدها :استقرار ا عضاي زمنا موا يف نييوع أراكيبهوا زيوادة ىلع موا
حيصل به الواج ه م االعتدال واالحنناي
 -01االعتدال:

و و رجو اننصيل كما اكن ،فيني ه بعود الركوو والسونيود ،وحوال
السالم ،وتكبرية اإلحرام ،وال يكيف االحننواي يف ذلو  ،وإن تركوه ولوو
ً
سهوا بطل الصالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=قل :اب عبد البنر :/وال جيايي ركو وال سنيود وال وقو بعد الركوو وال جلوو بوني
ً
ً
ً
راكعا وواقفا وساجدا ،و و الصليح يف ا اور وعليوه نيهوور
السنيدتني حىت يعتدل
العلماي وأ ل انل ر وع روايو اب و  ه وأيب مصع ه ع مال
وقل :الطلضغ أبو بكر ب اللربغ  :/وقد تكاارت الروايو ع اب القاسم وغوري بوجووّب
الفصل وسقو الطمأيبينو ،و و و م ع يم ن انلا ﷺ فعلها وأمر بها وعلمها ،فإن
اكن الب القاسم عذر أن اكن لم يطلع عليها فما لكم أيبتم وقد ايبتىه العلم إيلكم
وقام احلنيو به عليكم
ثم ذكر الطريبغ حديث ر لعة ب را ع يف حديث المسغء صالاه ثم قنل ::فهذا بيان الصالة
انننيملو يف الةتاّب بتعليم انلا ﷺ وتبليُه إيا ا نييع ا يبام ،فم لوم يقوف عنود
ذا ابليان وأخل بما فرض عليه الرمح ولم يمتول ما بلُه ع يببيوه عليوه السوالم
كننلم ذنن جمنننة ذنن لهننل يف قولننه الننلل  ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﴾ ايب وور :تفسووري الق وريا ( )090/097/3وأحوواكم القوورآن الب و العوور
( )390/3والرش الصُري ( )033/3وجوا ر اإللكيل ()98/3
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ووني االعتودال والطمأيبينوو عمووم وخصووص مو وجوه باعتبوار
اتللقق ،وإن ختالفا يف اننفهوم فيوجدان ً
معا إذا يبص ه قامتوه يف القيوام أو
ً
يف اجللو  ،ووويق حوىت اسوتقرت أعضواؤ يف حماهلوا زمنوا موا ،ويوجود
االعتدال فقط إذا يبص ه قامته يف القيام أو يف اجللو ولم تستقر أعضاؤ ،
وتوجد الطمأيبينو فقط فيم استقرت أعضواؤ يف غوري القيوام واجللوو
اكلركو والسنيود
 -01ىلرىليب األراكن:

ترتي ه أراكن الصالة فرض م فرائض الصالة؛ بأن يقودم انليوو ىلع
تكبرية اإلحرام ،وع ىلع الفاحتو ،وع ىلع الركو  ،و و موع الرفوع منوه
ىلع السنيود ،و و ىلع السالم ،فإن ترك الرتتي ه بطل الصالة ،فلو سنيد
ً
ً
عمدا بطل صالته تلالعبه ،ولو تركه ً
سهوا لم يعتد بما
موال قبل ركوعه
لريكوع اوم
فعله بعد الرك اننرتوك لوقوعه يف غري حمله ويلاموه الرجوو
َ ّ
ََ ْ ُ ُ
وِن
يسنيد ،ن انلا  صال ا مرتبو ،وقال« :صلوا كما رأيتم ِ
أصىل» .وعلمها للميسء يف صالىله مرىل « :بثم» .ويلاموه سونيود السوهو،
والرتتي ه واج ه يف الفورائض يف أيبفسوها فقوط ،وأموا ترتيو ه السونو يف
أيبفسها أو مع الفرائض فلويأل بواجو ه ،كوأن قودم االسوتعاذة ىلع داعي
االستفتا أو قدم الصورة ىلع الفاحتو لم تبطل ويطل ه بإاعدة السورة

][5
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سنن الصالة:
س الصالة أربع عْش:
ّر ََ
 -0قراية آيو م القرآن بعد الفاحتو يف ا ويلني سواي اكيب يويلوو
أو قصرية ك ﴿ ﯳ ﴾ وإتمام السورة مندوّب ويقوم مقام اثيو بعوض
آيو يويلو ل بال حنو ﴿ :ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﴾ [ﮎ ]866 :وإيبما يس ما

زاد ىلع أم القرآن فيهما إذا اتسع الوق  ،فإن ضاق حبي
بقرايتها لم تس  ،بل جي ه تركها إلدراكه

خيشوى خروجه

 -1القيام هلا :أي ليآيوو الاائودة ىلع الفاحتوو؛ ن حكوم ال ور
حكم انن رو  ،فلو اسقند ليشي حال قرايتها حبي لو أزيل لسوقط لوم
ً
جالسا فتبطل إلخالل بهيئوو الصوالة؛ لةواة
تبطل ،ال إن جلأل فقرأ ا
ا فعال م جلو وقيام فابلطالن ذلل ال لرتك السنو
ّر َ
 -1اجلهر يف الصبح واجلمعو وأول َيت اننُرّب والعشاي
 -1الرس :يف ال هر والعرص وأخرية اننُرّب وأخرييت العشواي ،و وذ
الس ا روعو خمصوصو بالفرض فال تس يف انلفل

ويتأكد اجلهر والرس يف قراية الفاحتو دون السورة بعد ا ،وأقل جهر
الرجل الاكيف يف السنو إسما م يليه وجهر اننرأة إسماعها يبفسها
 -5لك تكبريات الصالة غري تكبرية اإلحرام فإيبها فرض

 -6لك لفظ «سمع اهلل ملن ْحده» إلمام وفذ حال رفعه مو الركوو
ال مأموم فال تس يف حقه ،بل يكر ل قوهلا
ً
واحدا كما يف الصالة اثلنائيو ،أم اانني كما
 -7القشهد :سواي أكان
يف الصالة اثلالايو والرواعيو ،أم أكا م ذل كما يف سنيود السهو
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سنن الصالة

 -8اجللو
مندوّب)

للقشوهد (أموا اجللوو

للسوالم فهوو فورض ولودلاعي

 -9الصالة ىلع انلا  بعد القشهد ا خوري بوأي لفوظ
ِ
اكن ،وأعَلها« :امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد كما صليت ىلع إبراهيم
وىلع آل إبراهيم ،وبارك ىلع حممد وىلع آل حممد كما باركةت ىلع إبةراهيم
وىلع آل إبراهيم يف العاملني إنك ْحيد جميد».
 -01السنيود ىلع صدر القدمني وىلع الركبقني والةفني

 -00رد اننقتدي السالم ىلع إماموه وىلع مو ىلع يسوار إن اكن ىلع
يسار أحد شاركه يف ركعو فأكا ال أقل

وجيزئه يف السالم أن يقول« :سالم علةيكم» بةاّتلفكْي «وعلةيكم
َ
السالم» بتقديم عليكم وا ْوىل عدم زيادة «ورْح اهلل وبراكىله».
 -01اجلهر بقسليمو اتللليل فقط دون تسليمو الرد؛ ن القسوليمو
ً
ً
ا وىل تستدىل ردا فطل ه اجلهر بها ،أما اثلايبيو فال تستدىل ردا فذلل لم
ً
يطل ه اجلهر بها وسالم الفذ ال يستدىل ردا ذلا فال جهر فيه

 -01إيبصات اننأموم يف الصوالة اجلهريوو ،ولوو سوة اإلموام بوني
تكبرية اإلحرام والفاحتو أو بني الفاحتو والسورة ،سمعه أو لم يسمعه بلعد
أو صمم ،فتةر قرايته
 -01الاائد ىلع الطمأيبينو الواجبو بقدر موا جيو ه ،ويطلو ه تطويول

الركو والسنيود ع الرفع منهما
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مندوبات الصالة:
 -0يبيو ا داي يف احلارضة أو القضاي يف الفائتو
 -1ويبيو عدد الركعات كركعتني يف الصبح واالاو يف اننُرّب وأروعو

يف غري ما

 -1الشو هلل تعاىل و و استلضار ع مو اهلل تعواىل واستلضوار

امتوال أمر بتل الصالة

 -1ورفع ايلدي حذو انننةبني حبيو

تكوون ظهور موا للسوماي

ووطويبهما لألرض عند اإلحرام حني طوعه يف اتلةبري ال قبله وال عنود

الركو وال الرفع منه وال عند قيامه م اانني

 -5ويندّب يف القيام إرسوال ايلودي إىل اجلنبوني بوقوار ،مو غوري

تكلف نننافاته للخشو  ،وجيوز قبضهما ىلع الصدر يف انلفل فإن قصود

القس فمندوّب ،أما يف الفرض فيةر إذا اكن بقصد االعتمواد عليهموا،
ِ
أما إذا اكن بقصد اتبا انلا  يف فعله لم يكر
 -6ويندّب إكمال سورة بعد الفاحتو فال يقتصور ىلع بعض السوورة

وال ىلع آيو أو أكا ولو م الطوال ،ويكر تكرار السورة يف الوركعتني،

بل اننطلوّب أن يكون يف الركعو اثلايبيو سورة غري اليت قرأ وا يف الركعوو

ا وىل وتكون السورة اثلايبيو أيبوال مو السوورة ا وىل ،وذا إذا اكيبو
ً
الصالة ً
فرضا فإن اكيب يبفال جاز تكرار ا ،كما يكر قراية سورتني يف
ركعو م فرض وجازت بانلفل
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مندوبات الصالة:

 -7ويندّب تطويل القراية يف صالة الصبح بأن يقرأ فيها مو يووال

ّر َ
المف َصل (ع م احلنيرات إىل آخر انلازاعت)  ،وتليهوا صوالة ال هور يف
ّر َ
المف َصل ووسوطه (مو عوبأل إىل الليول)
اتلطويل ،فيقرأ فيها م يوال

ويكون اتلطويل اننذكور لفذ وإمام جبماعوو معينوني حمصووري  ،رضووا

باتلطويل بلسان اننقال أو احلال ،وإال فاتلقصري يف حق اإلمام أفضل؛ يبه
قد يكون يف انلا

الضعيف وذو احلاجو فيرض م اتلطويل

ويندّب تقصري القراية يف صالة العصور واننُرّب فيقورأ فيهموا مو

قصار اننفصل ،وأوهلا سورة الضىح ،ويندّب اتلوسويط يف صوالة العشواي،

فيقرأ فيها م وسط اننفصل

 -8ويندّب تقصري الركعو اثلايبيو ع الركعو ا وىل يف الام  ،فوإن
سوى بني الركعتني فهو خال ا ْوىل ،وإن َ
َ
يوول اثلايبيوو ىلع ا وىل فإيبوه
مةرو

 -9يندّب إسما اننصيل يبفسه يف الصالة الرسيو يبه أكمل

 -11ويندّب القراية خلف اإلمام يف الصالة السووريو و أخورية

اننُرّب وأخرييت العشاي
ً
 -11ويندّب للمنفرد واننأموم اتلأمني مطلقا يف السور واجلهر ،أموا
ً
رسا يف الصالة السووريو ،وأموا يف الصوالة اجلهريوو فيوحلم
اإلمام فيحلم

اننأمون دون اإلمام ً
جهرا عق ه فراغ إمامه مو الفاحتوو إن سومع إماموه
يقول﴿ ﭲ ﭳ ﴾ال إن لم يسمعً ،
ورسا يف الصالة الرسويو عقو ه فاحتتوه
وِ ،
ويأم اإلمام ىلع قراية يبفسه يف ِ ِ
الرس دون اجلهر
 -12ويندّب اإلرسار باتلأمني

018

 -13ويندّب تسوويو ظهور يف الركوو ووضوع كفيوه ىلع ركبقيوه
ً
وتمةني الةفني م الركبقني ويبص ه الركبقني فال حينيهما قليال

 -14ويندّب القسبيح يف الركو والسنيود بأن يقول حنو «سة حان

ريب العظيم وحبمده» ،أو «س حان ريب العظيم» ،دون حتديد عودد معوني،
وال يدعو اننصيل يف الركو وال يقرأ كما ينودّب ل يف السونيود القسوبيح

وادلاعي

 -15ويندّب جمافاة الرجل مرفقيه ع جنبيوه وانننيافواة اننباعودة
ً
قليال ال ً
كوريا
وتكون

 -16ويفدب أن يقول املففرد واملنىلم خلف إمامه حال القيام بعد

الرعع من الركوع« :امهلل ربفا ولك انمد» أو «ربفا ولك انمةد» ،وذلةك
ً
بعد أن يقول هو بففسه« :سمع اهلل ملن ْحةد» إن اكن منفوردا ،أو بعود أن
يقوهلا إمامه إن اكن مقتديًا وجاز حذ الواو وإاباتها أوىل
أما اإلمام عال يقول «ربفا ولك انمد» واملأموم ال يقول« :سمع اهلل»

وأما انننفرد فينيمع بينهما

 -07ويندّب اتلةبري حال الفض للركو أو السنيود أو حال الرفوع

م السنيود يف السنيدة ا وىل واثلايبيو
أما يف حال القيام م القشهد الوسط فال يكرب حىت يستقل قائماً

 -08ويندّب تمةني جبهته وأيبفه م ا رض أو ما اتصول بهوا مو

سطح أو رسير أو سقف أو حنو ذل يف حالو السنيود

 -09ويندّب تقديم ايلدي ىلع الركبقني يف حال احنطايوه للسونيود

وتأخري ما ع الركبقني عند القيام للقراية
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مندوبات الصالة:

 -11ويندّب وضع ايلدي حذو ا ذيبني أو قروهما يف سنيود
 -10ويندّب ضم أصابع ايلدي ورؤوسهما للقبلو

 -11ويندّب جمافاة الرجل يف السنيود بطنه ع فخذيوه فوال جيعول
بطنه فوق الفخذي  ،وجمافاة مرفقيه ع ركبقيه ،وجمافاة ضبّرعيه  -و و ما

فوق اننرفق إىل اإلبط -ع جنبيه جمافاة قليلو
أما اننرأة فتةون منضمو يف نييع أحواهلا

 -11ويندّب يف السنيود رفع العني ة ع الرأ

السنيود مساو ننلل القدمني يف حال القيام أو الفض

بوأن يكوون حمول

 -11ويندّب ادلاعي يف السنيود بما يتعلق بأمور ادليبيا أو اثخرة ل أو
ً
ً
عموما بال حد بل حس ه ما يسور اهلل تعواىل ،وكوذل
خصوصا أو
لُري ،
القسبيح فيه فإيبه يندّب بال حد ويقدم القسبيح ىلع ادلاعي

 -15وينوودّب اإلفضوواي يف اجللووو لكووه سووواي اكن اجللووو بووني
السنيدتني أو يف القشهد ا خري أو يف غري  ،واإلفضواي وو جعول الرجول
اليرسى مع اإليلو ىلع ا رض وجعل قدمها يف جهو الرجل ايلمىن ويبص ه
القدم ايلمىن ىلع قدم اليرسى خلفها وواي إبهام ايلمىن ىلع ا رض

-16ويندّب وضع الةفني ىلع رأ
أصابعهما ىلع الركبقني

الفخذي حبي تكوون رؤو

َ
للرجل فال يلصقهما خبال
 -17ويندّب تفريج الفخذي

اننرأة

 -18ويندّب عقد ا صابع اثلالاو موا عودا السوبابو واإلبهوام وع
النرص وابلنرص والوسطى م ايلد ايلمىن يف حال تشهد سواي اكن ا خري
أو غري جبعل رؤو ا صابع اثلالاو ما عودا السوبابو واإلبهوام بللموو
ً
اإلبهام حال كويبه مادا أصبعه السبابو جبن ه اإلبهام اكننشري بها
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 -19ويندّب حتري السبابو ً
دائما م أول القشهد إىل آخر حتريكا
ً
متوسطا إىل جهو ايلمني والشمال ال جلهو فوق وحت
 -11ويندّب القنوت و و ادلاعي بأي لفظ اكن يف صالة الصبح
إرسار القنوت؛ يبه داعي وم داعي يندّب ً
 -10ويندّب ً
إرسار
 -11ويندّب كون القنوت قبل الركو اثلام

 -11وكونه بلفظه الوارد عن انليب  ولفظه« :امهلل إنةا
نستعيفك ونستغفرك وننمن بك ونتولك عليك وخنفع لك وخنلع ونة ك
من يكفرك ،امهلل إياك نع د ولك نصيل ونسجد و يلةك نسةو وحنفةد،
نرجو رْحتك وخناف عذابك اجلد إن عذابك بةالَكعرين ملحةق» ونة ك
من يكفرك ،امهلل إياك نع د ولك نصيل ونسجد ،و يلةك نسةو وحنفةد،
نرجو رْحتك وخناف عذابك إن عذابك اجلد بالَكعرين ملحق».

 -11وينووودّب ادلاعي قبووول السوووالم ووعووود الصوووالة ىلع انلوووا
 بما حي ه اإلنسان
ً
 -15ويندّب ً
إرسار ادلاعي كما يندّب إرسار القشهد

 -16ويندّب تعميم ادلاعي؛ ن اتلعمويم أقورّب لإلجابوو ومةن اّدل:ء
ً
العام« :امهلل اغفر نلا ولواّدليفا وألئمتفا وملن س قفا باإليمان مغفرة عزمةا-
ً
أي جزما -امهلل اغفر نلا ما قدمفا وما أخرنا ومةا أِسرنةا ومةا أعلفةا ومةا
أنت أعلم به مفةا ﴿ ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ﴾
[ﮎ.]801 :
ً
 -17ويندّب اتليام بقسليمو اتللليل لكهوا إن اكن مأموموا ،وأموا

اإلمام والفذ فيشري عند انلطق بها للقبلو وخيتمها باتليام عنود انلطوق

بالاك

واننيم م قول «عليكم» حىت يرى م خلفه صفلو وجهه
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مكروهات الصالة:

 -18ويندّب سرتة لإلمام والفذ أما اننأموم فسرتته اإلمام ،والسورتة

ما جيعله اننصيل أمامه نننع انناري بني يديه إن خيش اإلمام والفذ اننورور
بملل سنيود ما ،وتكون السرتة ب ا ر م حائط أو أسطوايبو أو غري ما
وتكر بانلنيأل ،وأن يكون اابتًا ال كلبل أو منديل أو دابو ،وأقلها أن
تكون يف غلظ رمح ويول ذرا  ،وأام اننار بني يودي اننصويل إذا اكن ل

يريق غري الطريق اذلي يمر فيه بني يدي اننصيل ،فإن احتاج للمرور ولم

يك ل يريق إال بني يدي اننصيل فال إام عليه ،وما تقودم إيبموا وو يف
ً
غري الطائف بالةعبو و غري اننلرم بالصالة اذلي مر لسد فرجو مووال،
أما ما فال إام عليهما إذا َ
مرا بني يدي اننصيل ولو اكن هلموا يريوق آخور

غري الطريق اذلي َ
مرا به
سرتة

وكذل يأام اننصيل اذلي ي

مرور انلوا
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بوني يديوه ولوم يتخوذ
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مكروهات الصالة:
 -0يكر يف الصالة اتلعوذ والبسملو قبل الفاحتو والسورة يف فرض
رسا ،وتركه ْ
جهرا ،وأما يف انلافلو وانننذورة فينيوز ً
أصيلً ،
رسا اكن أو ً
أوىل
 -1يكوور ادلاعي قبوول قووراية الفاحتووو ومولووه يف الةرا ووو قووول:

«سبلايب امهلل وحبمدك تبارك اسم وتعاىل جدك وال هلإ غريك ،وجه
ً
وج لذلي فطر السموات وا رض حنيفا وما أيبا م اننرشكني

ويكر ادلاعي أاناي قراية الفاحتو والسورة  -إجابو القراية كسوحلال

الرمحو واالستعاذة -وذل يف الصالة اننفروضو ،أما يف انلافلو فينيوز

 -1ويكر ادلاعي يف الركو وقبول القشوهد ا ول وا خوري ووعود

القشهد ا ول ،أما بعد القشهد ا خري فهو مندوّب ما لم يسلم اإلمام
 -1ويكر ادلاعي بعد سالم اإلمام

 -5ويكر اجلهر بادلاعي يف السنيود و غري

 -6ويكر اجلهر بالقشهد

 -7ويكوور السوونيود ىلع يشي م و ملبووو اننصوويل أو ىلع كووور
ً
عمامته الاكئ ىلع جبهته وال إاعدة عليوه إن اكن كوور العماموو خفيفوا
اكلطاقتني -أي الطيات اننشدودة ىلع اجلبهو -فإن لم يك كور العماموو
ً
ساجدا
ىلع اجلبهو ومنع اجلبهو م وضعها ىلع ا رض لم يك
كما يكر السنيود ىلع اوّب غري ملبو ل أو ىلع بسا أو منوديل
أو حصري يباعم فلك ذا مةورو يبوه ينوايف الشوو  ،إال إذا اكن فورش
مسنيد فال كرا و
 -8ويكر القراية يف الركو أو السونيود إال إذا قصود بوالقراية يف

مكروهات الصالة:
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السنيود ادلاعي فال كرا و كأن يقول« :ربفا ال ىلز قلوبفا بعد إذ هديتفا»
إىل آخر اثيو فال يكر
 -9ويكر ختصيص داعي حبي ال يدعو بُري  -وعليوه أن يودعو

تارة باننُفرة وتارة بسعو الرزق وتارة بصال انلفأل أو الوودل أو الاوجوو

وتارة بُري ذل م أمور ادليبيا واثخرة  -ما لم يك مو جواموع ادلاعي

كسحلال حسنو ادليبيا واثخرة أو سعادتهما ،وم أع م ادلعووات اجلامعوو

أن يقول« :امهلل إين أسألك من لُك خْي سألك مفه حممد نبيةك ورسةولك
 وأعوذ بك من لُك ٍ
رش استعاذك مفه حممد نبيةك ورسةولك
.»

 -01ويكوور االتلفووات يف الصووالة بووال حاجووو مهمووو توودعو إىل

االتلفات

 -00ويكر تشبي ا صابع وفرقعتها نننافاة ذل الشو وا دّب
 -01ويكر اإلقعاي يف الصالة ،بوأن جيلوأل اننصويل بعود السونيود
حبي تكون بطون أصابع قدميوه إىل ا رض يباصوبًا قدميوه وإيلتوا ىلع
ً
واضوعا
عقبيه ،وذل لقبح اهليئو وأما جلوسه ىلع إيلقيه يباصوبًا فخذيوه
يديه ىلع ا رض كإقعاي الو ه فممنو وال يبطل

 -01ويكر اتلخرص و و أن يضع اننصيل يود ىلع خارصتوه حوال

قيامه ،يبه فعل اننتةربي وم ال مروية ل

 -01ويكر تُميض عينيه إال لو وقو برص ىلع ما يشُله ع

صالته
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 -05ويكر رفع اننصيل رجله ع ا رض واالعتمواد ىلع ا خورى

إال لرضورة كطول قيام

 -06ويكر وضع القدم ىلع ا خرى
 -07ويكر إقرار القدمني يف نييع صالته و و ضم القدمني معاً

 -08ويكر اتلفةر يف أمر ديبيوي ما لم يشُله ع الصالة ،فوإن شوُله
أبدا فإن شُله ً
حىت ال يدري ما صىل أاعد ً
زائدا ع اننعتاد ودرى ما صىل أاعد
بوق

وإن ش بىن ىلع ايلقني وأىت بما ش فيه خبال ا خروي فال يكر

 -09ويكر محل يشي يف كمه أو فمه إذا لم يمنعه خمارج احلورو

فإن منعه بطل صالته

 -11ويكر العب بلليو أو غري ا كخاتم بيد

 -10ويكر محد لعايأل أو بشارة برش بها و و يصيل
ِ
مشوم
 -11ويكر اإلشارة بالرأ أو ايلد للورد ىلع

ّ
شومته و وو

يصيل ،أما الرد بالالكم فيبطل الصالة وأما رد السالم باإلشارة عيل مسلم

عليه فمطلوّب

 -11ويكر ح اجلسد لُري رضورة فإن اكن لرضوورة جواز وذا

لكه إذا قل احل فإن كا بطل الصالة
اختيارا والةوري مبطل ولو اضطراراً
ً
 -11ويكر اتلبسم القليل
ً
 -15ويكر ترك سنو خفيفو عمدا م سوننها كتةبورية وتسوميعو

وحرم ترك السنو اننحلكدة

 -16ويكر قراية سورة أو آيو يف الركعتني ا خريتني
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مكروهات الصالة:

 -17ويكر اتلصوفيق يف الصوالة ولوو مو امورأة حلاجوو تتعلوق

بالصالة كسهو إمامه أو بُري الصالة كمنع اننار بني يديه أو تنبيهه ىلع أمر
ما ،والشأن اننطلوّب ً
طاع ننو يبابوه يشي و وو يصويل أن يسوبح عيقةول:
ً
«س حان اهلل» رجال اكن أو امرأة
 -18ويكر أن يرفع إىل جبهته أو ينص ه بني يديه شيئًا يسونيد عليوه
إن لم يقدر أن يسنيد ىلع ا رض لك يويمي ب هر ورأسه ،فإن فعل لم يعد

][5
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مبطالت الصالة:
م طالت َ:

 -1رفض يبيو الصالة وإلُاي ما فعله منها ولو بودون تلفوظ وإيبموا

القصد اك
ً
 -2تعمد ترك رك ولو اكن قصريا م أراكن الصالة -وع فرائضها
اننتقدمو -أو ترك ط م طو صلو الصالةً ،
عمدا ،أما إن اكن الرتك
ً
سهوا فال تبطل الصالة إن تذكر قبل أن يطل الفصول ،فإيبوه يلويف ركعوو

انلقص ويبين ىلع غري وا وتصوح صوالته ،أموا إن يوال الفصول فتبطول

الصالة ،والطول بالعر أو بالروج م اننسنيد
ً
ْ
 -3تعمد زيادة رك مفعيل ولو اكن جهال كركو أو سنيود ،أما زيادة

رك قويل كتةبرية اإلحرام وتكريرالفاحتو والسالم ،فال يبطلهوا ،وإيبموا
حيرم إن اكن ً
عمدا ويسنيد سنيود السهو إن اكن ً
سهوا
 -4زيادة تشهد بعد الركعو ا وىل أو اثلاثلو ً
عمدا
 -5تعمد ا كل ولو لقمو
َ
 -6تعمد الرشّب ولو قل

 -7الالكم لُري إصال الصالة ً
عمدا ولو لكمو واحدة مفهموو حنوو

بوذكر كقسوبيح يلفهوم
يبعم أو ال نن سأل ع يشي ،أما إذا قصد اتلفهيم
ٍ
غري أيبه يف صالة أو بةيو يقرأ ا يف حمل اتلالوة ويقصد بها تفهيم اثخري
فنيائا ،أما إن قرأ

ا يف غري حمل اتلالوة؛ كأن يقطع الفاحتو يلقول ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﴾ فهذا يبطل ،لك إن سبح لللاجو ولو قطوع اتلوالوة فوال
تبطل الصالة

مبطالت الصالة:
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ً
يسريا عرفًا فال يبطل ،وإن اكن ً
ً
أما الالكم ً
كوريا عرفوا
سهوا فإن اكن

فيبطل ،أما إذا أىت بصوورة الوالكم كتلريو فةيوه وشوفتيه فوال يبطول
الصالة

إلصال الصالة فقليله ال يبطول ،إذا لوم يفهوم
وأما إن اكن الالكم م
اإلمام الُرض م تسبيح اننأموم ل ،كأن يسلم اإلمام م اانتوني أو يقووم
م
لامسو ولم يفهم بالقسبيح عقال هل املأموم :أيبو سولم مو اانتوني أو
قم لامسو ،فإن كا الالكم بما يايد ع احلاجو بطل الصالة ولو اكن
إلصالحها ،سواي اكن ذا الالكم قبل السالم أو بعد
م
ايلدي

وتقدر احلاجو بالقودر اذلي يبقول عنوه  يف قصوو ذي

 -8تعمد اتلصوي الاىل م احلرو
معىن الالكم

كصوت الُراّب لةويبه مو

 -9تعمد انلفخ بالفم فإن اكن بوا يبف فوال يشي إال أن يكوا أو
يتالع ه فتبطل صالته
ً
 -11تعمد اليقي ولو اكن قليال ،وكوذا القلوأل ،أموا ابللُوم فوال
ً
صوما إال إذا كا ،أموا إن غلبوه فوال يضوور حيو اكن
يفسد صالة وال
يا ًرا
 -11تعمد السالم يف حال شةه ل تم الصالة أم ال ولو ظهر ل
ّر
بعد أن الصالة كمل  ،وأوىل يف ابلطالن لو تعمود السوالم و وو يعلوم أو
ي عدم اإلكمال
إيبما بطل الصالة بالش يف اإلتمام يبوه شو يف السوب ه اننبويح
ً
للسالم و و اإلتمام ،والش يف السب ه يرض ،وليأل شاك يف اننايبع
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 -12يروي يباقض لوضوئه م حد  ،أو سب ه ،أو ش  ،إال أيبوه يف

يروي الش يستمر يف الصالة ،فإن بان الطهر لم يعد الصالة وال يرسوي

ابلطالن للمأموم حبصول ذل لإلمام

 -13يروي كشف العورة اننُل و ال الفيفو

 -14يروي جناسو سقط عليه و و يف الصوالة أو تعلقو بوه إذا

استقرت به وعلم بها واتسع الوق

إلزاتلها وإيقا الصوالة فيوه وإال لوم

تبطل؛ ن يهارة الب واجبو موع اذلكور والقودرة سواقطو موع العنيوا

والنسيان

 -15تبطل بالفتح ىلع غري اإلمام بأن سمع غري اإلمام يقرأ فتوقف

يف القراية فأرشد للصواّب واحلال أيبه يف الصالة؛ يبوه مو بواّب انناكننوو

خبال فتله ىلع إمامه ولو يف غري الفاحتو فال تبطل
ً
ً
 -16القهقهو وع الضل بصووت فوإن اكن إماموا أو فوذا قطوع
ً
ً
ً
اختيارا أو غلبو أو نسيايبا لةويبوه
صالته واستأيبفها مطلقا ،سواي وقع منه
ً
مأموما تمادى ىلع صالته مع إمامه بثالث رشوط:
يف الصالة ،وإن اكن
ً
مقسعا دائها بعد سالم اإلمام
األول :أن يكون الوق

اثلاين :أن تكون الصالة غري اجلمعو
ً
اثلالث :أن يكون ضلةه لكه غلبو أو نسيايبا

فإن ضاق الوق

ً
عمودا
أو اكن جبمعو أو اكن ضلةو لكو أو بعضوه

قطع الصالة ودخل مع إمامه م جديد
ّر
وتبطل بكوري فعل م غري جنأل الصالة و و ما خييل للناظر إيلوه

أن فاعله ليأل يف صالة -كل جسود وعبو بلليوو ووضوع رداي ىلع

مبطالت الصالة:
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كتف ودفع ٍ
مار وإشارة بيد ،فالقليل م ذا ال يبطلها والةوري منه مبطل
َ
سهوا كم سلم ً
ولو وقع ً
سهوا فأكول أو طّب ولوو قول ا كول أوالرشوّب
اننصاح ه للسالم

 -17وتبطل بطروي شاغل ع إتمام فورض مو فورائض الصوالة
كركو أو سنيود أو قراية فاحتو أو بعضها ،كأن منعتوه مو أداي الفورض
شدة احلق أو الُويان  -و و فوران انلفأل -وحمل ابلطالن باننشُل عو
ً
الفرض إذا اكن ال يقدر ىلع اإلتيان معه بالفرض أصال أو يوأيت بوه معوه
لك بمشقو إذا دام ذلو اننشوُل ،وأموا إن حصول اوم زال فوال إاعدة
للصالة ،ويعيد الصالة يف الوق الرضوري م حد ل مشُل ع سونو
محلكدة أما م ترك سنو غري محلكدة فال يشي عليه سواي اكن الرتك ننشُل
أم لُري مشُل
 -18وتبطل بتذكر أوىل الصالتني احلارضتني ننشرتكيت الوق

وو

يف الصالة اثلايبيو ،كأن يتذكر يف صالة العصوور قبول الُوروّب أن عليوه

ال هر أو يتذكر و و يف صالة العشاي قبل الفنير أن عليه اننُرّب فتبطول
الصالة اليت و فيها؛ ن ترتي ه احلارضتني واج ه ط  ،فإن اكن ً
إماموا
ً
ً
مأموما تمادى ىلع
بطل عليه وىلع مأموميه ،وإن اكن فذا قطع ،وإن اكن
صالة بايلو حلق اإلمام إن اتسع الوق
ً
 -19وتبطل بايوادة أرووع ركعوات سوهوا يف الصوالة الرواعيوو أو
اثلالايو وزيادة ركعتني ً
سهوا يف الصالة اثلنائيو اكلصبح واجلمعو أو الووتر
وال تبطل بايادة ركعو واحدة ً
سهوا ،ذا إذا تيق أما لوو شو يف الايوادة
ً
عمودا فتقودم
الةورية فإيبها جترب بسنيود السهو و ذا يف السهو أما الايادة

الالكم عليها
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 -21سنيود اننسبوق السنيود ابلعدي مع إمامه اننرتت ه ىلع إمامه لايادة
زاد ا اإلمام ً
سهوا ،فإذا سنيد اننسبوق السنيود ابلعدي مع إمامه بطل صوالته
يبه فعل زيادة يف صالته ،سواي أدرك موع اإلموام ركعوو أم ال و وذا إن سونيد
ً
ً
اننسبوق ً
عمدا أو جهال فإن سنيد مع اإلمام نسيايبا فال تبطل

 -21وتبطل صالة اننسبوق إذا سنيد موع إماموه السونيود القوبيل
واحلال أيبه لم يدرك مع اإلمام ركعو؛ ن سونيود ال يلوام ذلو اننسوبوق
يبه ليأل بمأموم حقيقو فسنيود حمض زيادة يف الصالة ،فإن أدرك معوه
ركعو بسنيدتيها سنيد معه القبيل وقام لقضاي ما عليه بعد سالم اإلمام
 -22وتبطل بسنيود السهو قبل السالم لرتك سنو خفيفو كتةبورية
وتسميعو وأوىل يف ابلطالن لرتك فضيلو اكلقنوت
 -23وتبطل إذا ترك اننصيل سنيود السهو ثلال سو خفيفوو ،إن
يال الام بني صالته وتذكر سنيود السهو
أعمال جائزة يف الصالة ال ىل طلها:
 -0اإليبصات القليل نن أخرب أو أخرب غري عنه و و يف الصالة ،فان
يال اإليبصات بطل  ،وأما لو قال ايه ايه فتبطل بمنيرد القول
 -1قتل عقرّب قصدته أي جايت عليه
 -1اإلشارة بعضو حلاجو يرأت عليه و و يف الصالة
 -1اإلشارة لرد السالم ىلع م سلم عليه و و يصيل بل إن اإلشوارة
لرد السالم و و يصيل واجبو وتبطل إن رد السالم بالقول
َ
ً
 -5ا يبني جل وجع إن قل وإال بطل  ،وابلاكي خشواع هلل ولو كا،
فإن لم يك ا يبني للوجع ولم يك ابلاكي للخشو فهما اكلالكم فيبطل
الصالة ً
ً
وسهوا إن كا
عمدا ولو قل

مبطالت الصالة:
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و ذا يف اننمدود (ابلواكي) و وو موا اكن بصووت ،وأموا اننقصوور

(ابلىك) و و ما اكن بال صوت فال تبطول إال بكووري ولوو وقوع منوه
ً
اختيارا

 -6اتلنلنح ولو لُري حاجو
ً
 -7ميش اننصيل صفني أو االاو لسرتة يقرّب إيلها ليسقرت بها خوفوا
م اننرور بني يديه أو دلفع ٍ
مار بني يديه بناي ىلع أيبه يسوتلق أكوا مو

حمل ركوعه وسنيود وإال فال يمشوي إيله تليسوور دفعوه و وو يف ماكيبوه،

وكذل اننيش جل فرجو يف صف

 -8إصال رداي سقط م فوق كتفيه فتناول ووضعه عليهموا ولوو

يأيووأ رأسووه خووذ مو ا رض أو إصووال سوورتة سووقط ولووو احنووط
إلصالحها مرة فقط ،وأبطل إن زاد ىلع مرة
ُ
 -9سد فمه بيد للتواؤّب
 -01انلف

بووّب أو غري حلاجو اكمتالي فمه بابلصاق وانلفو

وو

ابلصاق بال صوت وكر انلف لُري حاجو ووطل الصالة إن اكن بصوت
 -00قصد تفهيم أحد ً
أمورا مو ا موور بوذكر مو قورآن أو غوري
ً ً
اكلقسبيح يلفهم غري أيبه يف صالة أو يلقناول كتابا موال عيقرأ قوهل ىلعةا :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﴾ أو يلةةةأذن هل يف اّدلخةةةول بقةةةوهل ﴿ :ﯛ ﯜ

ﯝ﴾.
و ذا اجلواز مقيد برش أن تكون اثيو اليت قصد بها اتلفهيم قود
ً
متلبسا بها ً
رسا فينيهر بها يلفهوم
افتتح بها القراية بعد الفاحتو أو يكون
ً
بواسطو اجلهر اننقصود ،أما إذا اكن يف أاناي الفاحتو أو يف آيو الةريس موال
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فايبتقل إىل اثيو اننذكورة بطل

صالته بهذا االيبتقال ،أما القسوبيح فهوو

جائا يف نييع أحوال الصالة لللاجو

وكما أيبها ال تبطل يف نييع ما تقدم لم يك عليوه سونيود يف ذلو

وإيبما لم تبطل وال سنيود عليه جلواز نييع ما ذكر

واملراد بةاجلوا  :عودم انننوع ،فوال ينوايف أن بعضوه خوال

ا وىل:

اكإليبصات للمخرب ،وقتل العقرّب إذا لم خين منها الضورر ،وأن ابلعوض
واج ه اكإلشارة لرد السالم ،ووعضها مندوّب اكننيش للسرتة وحمل عودم

ابلطالن ،إذا لم تكا ذ ا شياي كاة ي

وإال أبطل

مشا د ا أيبه ليأل يف صالة

وكذا ال تبطل بما تقدم يف اننةرو وات مو االتلفوات وموا عطوف

عليه وكذا ال تبطل بتعمد بلع موا بوني أسونايبه مو يعوام ولوو مضوُه

ليسارته

صالة املريض والعاجز عن القيام:
ً
إذا لم يقدر اننصيل ع القيوام اسوتقالال لعنيوا حول بوه أو ننشوقو
فادحو ال يستطيع معها القيام كدوخو يف صالة الفرض ،أو قدر ىلع القيام
يف الفرض ولك خا حدو مرض أو زيادته أو توأخري بوري أو خوا
خروج حد اكلوريح -يبدّب ل أن يسقند لُوري اجلنو ه واحلوائض كوأن
يسقند حلائط أو قضي ه أو ىلع شخص

فإن اسقند للنين ه أو احلائض أاعد الصالة يف وقتها الرضوري
ً
ً
ً
مسوقندا صول
جالسا استقالال مع القدرة ىلع القيوام
ولو صىل
صالته ،أما انلفل فينيوز فيه اجللو وجيوز بعضه م قيام ووعضه
م جلو
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مبطالت الصالة:

ً
ً
ً
وجووا بدون اسقناد ،فوإن
مسقندا جلأل مستقال
فإن تعذر عليه القيام
ً
ً
لم يقدر ىلع جلوسه مستقال جلأل مسوقندا وينودّب ل أن يرتووع سوواي اكن
ً
ً
ً
مرتوعا ويقرأ ويركع ويرفع كوذل
جلوسه مستقال أو مسقندا ،فيةرب لإلحرام
ام يُري جلسته إذا أراد أن يسنيد فيسنيد ىلع أيرا قدميه

أما يف حالو اجللو بني السنيدتني وللقشهد فاإلفضاي كموا مور يف
ً
مرتوعا للقوراية ،و ةوذا و وو بهوذ الةيفيوو
مندووات الصالة ام يرجع
اكننتنفل م جلو

فإيبوه يرتووع يبودبًا يف حمول القيوام ويُوري جلسوته يف

القشهد ووني السنيدتني
ً
ولو اسقند القادر ىلع القيام استقالال واكن ذل االسقناد يف اإلحرام

وقراية الفاحتو والركو حبي

لو أزيل العماد اننسقند إيله لسقط اننسوق مند

بطل صالته؛ يبه لم يأت بالفرض الركين ،وإن لم يسقط ىلع فرض زوال
أو اكن اسقناد يف قراية السورة كر اسقناد وال تبطل الصالة ،فلو جلوأل

حال قراية السورة بطل لإلخالل بهيئو الصالة ال لرتك رك
وإن لم يقدر ىلع اجللو حباتليه صىل ىلع شقه ا يم باإليماي يبدباً
فإن لم يقدر فعىل شقه ا يرس يبدبًا ً
أيضا ،فإن لم يقدر فعىل ظهر ورجوال
ً
ً
وجووا ،فإن قدم بطنه
وجووا ،فإن لم يقدر فعىل بطنه ورأسه للقبلو
للقبلو
ىلع ظهر بطلو

صوالته كموا تبطول بتقوديم االضوطنيا حباتليوه ىلع

اجللو حباتليه وال تبطل بتقديم ال هور ىلع الشوق حباتليوه وال بتقوديم
ً
الشق ا يرس ىلع ا يم وتبطل إن قدم االضطنيا مطلقا ىلع اجللوو
ً
ً
جالسا مع القدرة عليه خبال ما لو جلأل مستقال موع
حباتليه أو اسقند
القدرة ىلع القيام مسقنداً
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حكم القادر على القيام فقط أو على القيام مع اجللوس فقط:
إذا اكن الشووخص قو ً
وادرا ىلع القيووام فقووط دون الركووو والس ونيود

واجللو

أومأ للركو والسنيود م القيام وال جيوز أن يضوطنيع ويوومئ

للركو والسنيود فإن اضطنيع بطل
وإذا اكن ً
قادرا ىلع القيام مع اجللو

دون الركوو والسونيود أوموأ
لركوعه م القيام وأومأ لسنيود م اجللو فإن خالف فيهما بطل
ً
وجووا حبي لو سونيد مكو
وإذا أومأ حرس عمامته ع جبهته
وضع جبهته با رض أو بما اتصل بها م فرش وحنو
ً
ُ
وإذا سنيد َم َحقه اإليماي بالسنيود لقرو جببهته مووال ىلع أيبفوه
صل صالته؛ يبه أىت بما يف ياقته م اإليماي
حكم من ال يستطيع النهوض للقيام إذا سجد:
إذا قدر اننصيل ىلع نييع ا راكن إال أيبه إن سنيد -بعد أن كرب وقورأ
الفاحتو ً
قائما وركع ورفوع منوه -ال يقودر ىلع القيوام فإيبوه يصويل ركعوو
بسنيدتيها وع ا وىل م قيام ويتم صالته م جلو
حكم العاجز عن كل شيء إال عن النية:
إذا لم يقودر ىلع يشي مو ا راكن إال ىلع انليوو فقوط بوأن ينووي
ادلخول يف الصالة ويستلرض ا وجب عليه الصالة بما قدر عليوه فوإن
قدر مع ذل ىلع السالم سلم
وكذل احلكم نن قدر ىلع انليو مع اإليمواي فقوط فتنيو ه عليوه
ً
الصالة بما قدر عليه وال يحلخر ا ع وقتها ما دام اعقال
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قضاء الفوائت

قضاء الفوائت:
حكم قضاء الصالة الفائتة:
جي ه ىلع اننوف قضاي ما فاته مو الصولوات خبوروج وقتهوا فووراً
ً
وحيرم عليه تأخري القضاي مطلقا سواي اكن بسوفر أم حضوور وسوواي اكن
ً
ً
صليلا أم مريضا ،وسواي اكن وق القضواي وقو جوواز أم وقو يبو
كوق يلوو الشومأل وغرووهوا وخطبوو نيعوو ،إال إن اكيبو
ً
مشةواك يف فواتها م عدمه فيحلخر ا إىل غري وق الةرا و

الصوالة

وال يبا ل اتلخلف ع قضائها إال يف وقو الضوورورة كوقو ا كول

والرشّب وانلوم اذلي ال بد منه وحتصيل ما حيتاج ل يف معاشه واّدليلل ىلع ذلك
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َُْ َ َِ َ َ َ َ
قول انليب « :من نام عن صال ٍة أ ْو ن ِسيها ،عليصلها إذا ذك َرهةا»(. )1
وا مر للوجوّب ،واننراد بالفور :الفور العادي حبي ال ّري َع ُد ً
مفريا
صفة قضاء الفوائت يف السفر و احلضر:

اننعترب يف قضاي الصالة و وق فواتها ،فعليه أن يقضيها ىلع حنو ما

فاته ،فلو فاتته يف احلضور قضا ا حضوريو ،وكذل إن فاتتوه يف احلضوور
وتذكر ا يف السفر قضا ا حرضيو؛ يبها وجب

يف السفر قضا ا سفريو

عليه كوذل  ،وإن فاتتوه

وكذل تقىض الصالة بأصل صفتها ،م حي الرس واجلهر ،فتقىض
اجلهريو ً
جهرا ولو يف وق الرس كم قضوى العشواي يف انلهوار فيقضويها
جهرا بالقرأة فيها ،وتقىض السوريو ً
ً
رسا ولو يف وق اجلهر كوأن يقضووى
العرص يف الليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذين يسقط عنهم قضاء الفوائت:
انننينون واننُىم عليه والاكفر واحلائض وانلفساي وفاقود الطهووري
والسةران حبالل وتارك الفرض ً
عمدا
حكم التنفل ملن عليه فوائت:
ال جيوز نن عليه فوائ أن يقنفل حىت تربأ ذمته مما عليه ،إال الس
اكلوتر والعيد والشفع قبل الووتر والفنيور قبول الصوبح ،والسو الراتبوو
وانلوافل اليسرية كتليو اننسنيد وسنو الوضوي
حكم ترتيب الصالتني احلاضرتني املشرتكتني يف الوقت:
جيو ه ترتيوو ه الصووالتني احلووارضتني اننشوورتكتني يف الوقو و مووا
ً
وجوووا ً
طيوا
ال هران -ال هر والعرص -والعشايان -اننُرّب والعشواي-
وال يكويبان حارضتني إال إذا وسعهما الوق الرضوري ،فإن ضاق حبي
ال يسع إال ا خرية اختص به

فم صىل العرص يف وقتها االختياري أو الرضووري و وو متوذكر أن
عليه ال هر أو يرأ عليه اتلذكر أاناي العرص فالعرص بايلو ،وكذا العشواي
مع اننُرّب؛ ن ترتي ه احلارضة واج ه ً
طيا ،فإن تذكر بعد سالمه مو
اثلايبيو صل اثلايبيو وأاعد ا بوق بعد ا وىل
فم تذكر يف ابتداي الصالة اثلايبيو م احلارضتني أو يف أانائها أيبه لم
يصل الصالة ا وىل بطل اثلايبيو وعليه أن يأيت بالصالة ا وىل
حكم ترتيب الفوائت يف نفسها:
َ
ً
وجووا غري ط ترتي ه الفوائ يف يبفسها سواي قلو أو كوات،
جي ه
ً
فيقدم ال هر ىلع العصور ،والعصور ىلع اننُرّب و ةذا وجوووا ،فوإن خوالف
ّر َ َ ّر
المقد َمو مع اإلام إن تعمد وال إاعدة عليه
الرتتي ه ويبكأل صل

قضاء الفوائت
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حكم تقديم يسري الفوائت على الصالة احلاضرة:
ً
وجووا غري ط ترتي ه يسري الفوائ مع الصالة احلارضة،
جي ه

ً
وجووا اليسري منها ىلع احلارضة كم عليه اننُورّب والعشواي
فيقدم

والصبح فيني ه عليه أن يقدمها ىلع ال هر اليت ع الصوالة احلوارضة إذا

تذكر يف وق ال هر ولو خرج وق احلارضة بتقديم اليسريعليها
ويسري الفوائ ع مخأل صلوات فأقل

والةوري ما زاد ىلع المأل ،فوإن خوالف وقودم احلوارض ىلع يسوري
الفوائ صل احلارضة وأام إن تعمد ،وأاعد احلارضة يبدبًا إن خالف ولو
يف الوق الرضوري

وال يعيد اننأموم احلارضة اليت صوال ا وراي إموام قودمها ىلع يسوري

الفوائ ؛ لوقو صالة اإلمام تامو يف يبفسها السقيفاي طويها ،وإيبما يعيد

اإلمام لعروض تقديم احلارضة ىلع يسري الفوائ

حكم املصلي إذا تذكر يسري الفوائت وهو يف صالة فرض:
إذا تذكر الفذ واإلمام و و يف الصالة احلارضة يسوري الفوائو قطوع
ً
وجووا بسالم يبها منعقدة ،سواي اكن تذكر قبل الركو أو فيه أو
صالته
بعد إذا لم يتم ركعو بسنيدتيها وصىل الفوائ ام أيت باحلارضة،
وإذا قطع اإلمام قطع اننأموم ً
تبعا ل وال جيوز ل اإلتموام بنفسوه وال

باالستخال

وإذا أتم الفذ أو اإلمام ركعو يبدّب ل أن يشوفعها بركعوو اايبيوو بنيوو

انلفل وخيرج م الصالة ع شفع ،إذا اكيب احلارضة اليت و فيها انائيوو

اكلصبح واجلمعو ،وال يكون القطع يف اجلمعو إال م اإلمام
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ً
وجووا إن
وإن تذكر بعد إتمام ركعتني كمل ركعو ااثلو بنيو الفريضو
اكيب احلارضة اليت و فيها اننُرّب؛ ن ما قارّب اليشي يعطي حةمه
وإن تذكر بعد إتمام اوال ركعوات أكمول ركعوو رابعوو إن اكيبو
احلارضة رواعيو -ال هر أو العرص أو العشاي -وتعاد يبدبًا الصالة احلارضة
بوق رضوري بعد إتيايبه بيسري الفوائ
وأما اننأموم إذا تذكر اليسوري خلوف اإلموام فإيبوه يكمول صوالته
ً
وجووا ام يعيد ا يبدبًا ولو يف الوقو الضووروري بعود
احلارضة مع اإلمام
إتيايبه باليسري سواي عقد ركعو مع إمامه أم ال
حكم من تذكر يسري الفوائت وهو يف النفل:
ً
وجووا لوجووه
م تذكر اليسري م الفوائ يف صالة انلفل أتم يبفله
بالرشو فيه ،وال يقطع نفله إال بْشطني:
 -0إذا خا خروج وق الصالة احلارضة
 -1وإذا لم يتم ركعو بسنيدتيها م انلفل ،فإذا عقد ركعو م انلفل
كمله ولو خرج وق احلارضة
حكم من علم أن صالة فاتته ومل يعلم عينها:
م جهل عني صالة فائتو ولم يدر ل ع يلليو أم يبهاريو؟ فعليه أن
يصيل مخأل صلوات يبدأ بال هر وخيتم بالصبح ،وإن جهول عوني يبهاريوه
ً
فاتته صىل االاا الصبح وال هر والعرص ،وإن جهل عني يلليو صىل اانتني
اننُرّب والعشاي
وإذا جهل صالة واايبيتها :كأن يعلم أن عليه صالتني اثلايبيوو منهوا
تيل ا وىل ،ولم يدر أع ال هر مع العرص أو العرص مع اننُرّب ،أو اننُورّب
مع العشاي أو العشاي مع الصبح صىل ً
مخسا فإذا بدأ بال هر ختم بالصبح
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2
ْ
السهو :و اذل ول ع اليشي سواي تقدمه مذكر أم ال

وسجود السهو :و سنيدتان يف آخر الصالة جلرب خلول بورتك بعوض
مأمور به أو مفعل بعض من عنه دون تعمد ،بعد ما تشهد بدون صوالة
ىلع انلا  وال داعي ،وإن فعلها قبل السالم سيم ً
قبليوا ،وإن
فعله بعد السالم سيم بعديًا ،وذل حبس ه سببه
صفة سجود السهو:

سجود السهو ىلع حاّتلني:

 -1أن يكون بعد السالم (السنيود ابلعدي)
 -2أن يكون قبل السالم (السنيود القبيل)

أراكنه:
سنيدتان بينهما جلسو ،سواي اكن ً
قبليا أو بعدياً
واج اىله:

 -0ابلعدي:
ً
ً
أ -انلي  :وع واجبو وجووا طييا (أي يلام م عدمها عدمه)
ً
وجووا غري ط  ،أي إذا لم يسلم فالصالة
ب -السالم :و و واج ه

صليلو
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 -1الق يل:
ً
ال سالم ل ن بعد سالم الصالة ،وال حاجوو نليوو لةويبوه جوايا مو

الصالة فنيتها يبيته ،ما لم يحلخر إىل بعد السالم فعند ا حيتاج إىل يبيو وسالم
ً
ً
سنفه :سواء اكن ق ليا أم بعديا:
 -0تكبرية للهوي للسنيود

 -1تكبرية للرفع م السنيود

 -1القشهد بعد بدون صالة ىلع انلا  وال داعي
 -1إن اكن بعديًا س اجلهر بالسالم منه

حكم نقل سجود السهو من حمله:
ً
 -0حيرم يبقل سنيود السهو ابلعدي إىل قبل السالم عمدا ،وإذا فعول
ً
خارجا ع الصالة صار تقديموه
فالصالة صليلو مع اإلام؛ يبه ننا اكن
اكلايادة فيها
ً
 -1ويكر يبقل سنيود السهو القبيل إىل بعد السالم عمدا ،مع صلو
الصالة

ً
ً
تأخريا -بُري عمد فال حرمو
تقديما أو
أما إن اكن انلقل -سواي اكن

وال كرا و

سقوط سجود السهو:

أ -السجود ابلعدي :ال يسقط مهما يال الام ولو بعد سونيني؛ ن
ً
عمودا أم
اننقصود ترغيم الشيطان ،وال تبطول الصوالة برتكوه ،سوواي اكن

ً
سهوا ،ووإماكيبه تأديته مىت ذكر ومىت شاي ،ولو يف وق يب  ،ما لم يكو
يف صالة فال يقطعها دائه ،وإيبما يتم صالته ام يحلديه
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ب -السجود الق يل:

 -0يسقط إن يال الفصل بني الصالة ووني تذكر السنيود اننرتوك ،أو
خرج م اننسنيد ،سواي اكن الرتك ً
عمدا أم ً
سهوا ،وال تبطل الصالة برتكه
إذا اكن سببه يبقص سونتني خفيفتوني أو سونو واحودة محلكودة مو سو
الصالة أما إن قرّب الفصل ولم خيرج بعد م اننسنيد ّرس َ ل اإلتيان به

 -1إن اكن سببه يبقص اال س م س الصالة فتبطول الصوالة
ً
عمدا ،سواي يال الفصل أم قرص ،وإن اكن الرتك ً
سهوا ولوم يطول
إن ترك
ً
يأت بمنا للصالة بعود السوالم أىت بوه ،أموا إن يوال
الفصل عرفا ولم م
الفصل بطل الصالة
حكم ترك سجود السهو:
م ترت ه عليه سنيود قبيل غوري مبطول للصوالة فرتكوه ،أو سونيود
بعدي فرتكه وأاعد الصالة ،فإن صالته ذ ال جتوائ عو ذاك السونيود؛
يبه ترت ه يف اذلمو ،وورد أن ترقيوع الصوالة بالسونيود ْ
أوىل مو إبطاهلوا
وإاعدتها
أسباب سجود السهو:

أ -أس اب سجود السهو الق يل:
ً
ً
ً
سوهوا يقينوا أو شواك ،أي
 -0يبقص سنو محلكودة داخلوو يف الصوالة
يش ط لسجود السهو ل كها ثالث رشوط:
 -0أن ىلكون منكدة ،والس

املنكدة يف الصالة ثماني :

قراية ما سوى الفاحتو واجلهر والرس واتلةبري مورتني فوأكا سووى
تكبرية اإلحرام والقسوبيح مورتني فوأكا والقشوهد ا ول واجللوو ل
والقشهد اثلام يف الصالة اثلالايو والرواعيو
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أما إذا اكيب السنو اننرتوكو غري محلكدة فال حاجو جلرب بسنيود سهو،
كرتك تكبورية واحودة للهووي للركوو أو السونيود ،أو كورتك منودوّب
اكلقنوت يف الصبح ،فإذا جرب ا بسنيود قبيل بطل صالته لةويبه زاد فيها
ما ليأل منها ،أما إن سنيد بعد السالم فإيبها ال تبطل الصوالة لةويبوه زاد
زيادة خارجو ع الصالة
ً
 -1أن تكون السنو اننحلكدة اننرتوكو داخلو يف الصالة ،فوإذا سونيد
ً
سنيودا ً
قبليا لُري داخلو يف الصالة كرتك اإلقامو أو السرتة ،تبطل الصالة
 -1أن يكون الرتك ً
سهوا
ً
 -1يبقص سنتني غري محلكودتني داخلتوني يف الصوالة يقينًوا أو شواك
سهوا ،أما إذا اكن انلقص أكا م سنتني ،فإن اكن ً
ً
عمدا فالصالة بايلوو،
وإن اكن ً
سهوا فسنيود السهو واج ه جلرب ا
 -5اجتما يبقص وزيادة يف الصالة كأن يرتك سنو ولو غري محلكدة أو
ً
ً
سونيودا ً
فعال م أفعاهلا ً
قبليوا تُليبًوا جلايبو ه
سهوا ،فيسونيد هلموا
يايد
انلقص ىلع الايادة
ّر ْ َ
ً
ود وذا السونيود أن يكوون متيقنوا
وال يشرت للمصيل حىت حي م
للايادة وانلقص ،بل لو ش فيهما ،أو يف أحد ما أىت به
ب -أس اب سجود السهو ابلعدي:
ً
ً
ع الايادة القليلو يقينًا أو شاك سهوا ،سواي اكيب الايادة م جونأل
الصالة-كايادة ركعو أو سنيدة -أم مو غوري جونأل الصوالة -اكلوالكم
ّر
ا جنا عنها ،-ما لم تكا ذ الايادة أو تتعمد فعند ا تبطل الصوالة،
ً
سوهوا يف صوالة رواعيوو،
سواء أكانت من جنسها :كايادة أرووع ركعوات
وركعتني يف انائيو اكلصبح أم من غةْي جنسةها :كةووري ًّلكم أو أكول أو
ح جلسد أو حنو ذل
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ً
وكذل يف ابلطالن إن وقع عمدا ولو قل كتعمد انلفخ والالكم
أما الايادة القويلو يف الفرائض اليت م جنأل الصالة جترب بسنيود السهو،
ً
ً
سوهوا ،كمو أاعد قوراية الفاحتوو لإلتيوان بهوا ىلع
سواي زيدت عمدا أو
إرسار ،أو كرر ا ً
سنيتها م جهر أو ً
سهوا ،أو ترك اإلرسار فيها
وأما الايادة يف ا فعال فتنيرب بسنيود السهو ،كايوادة ركو فعويل أو
ً
شاك ،أما إن اكيب الايادة ً
زيادة ركعو أو ركعتني ً
عمدا بطل
سهوا يقينًا أو
الصالة

ومن األمثل ىلع الزيادة يف األععال:
ً ً
ً
 -0م ش يف عدد الركعات ل صىل االاا أم أروعا موال ،يبين ىلع
ايلقني ويأيت بركعو رابعو ،ويسنيد بعد السالم الحتمال الايادة
 -1م ش يف عدد السنيدات ل سنيدة واحودة أم اانتوني ،يبوين
ىلع ايلقني ويأيت بما ش فيه ،ويسنيد بعد السالم
 -1م ش ل و يف الصالة الشفع أم الوتر ،فإيبه جيعل ما و فيوه
ً
شفعا ويأيت بركعو ً
وترا ،ويسنيد بعد السالم
أما م كا شةه حبي صار يعرتيه الش لك يوم ،ولو ننرة واحودة،
ً
وجووا ،ويسنيد للسهو؛ إذ
وج ه عليه اإلعراض عنه ،وأن يبين ىلع اتلمام
ال دواي هلذا الش إال اإلعراض عنه
ّر
وأما م كا سهو حبي يعرتيه لك يوم ولو ننرة ،فيصلح صوالته إن
أمةنه اإلصال  ،وإال فال يصلح وال يسنيد للسهو ومووال ذلو  :كمو
سها ع سنيدة يف ركعو أوىل وقام إىل اثلايبيو ،ام تذكر قبول عقود ركوو
اثلايبيو أيبه ترك سنيدة م ا وىل ،فيعود للنيلو يلأيت بها ام يقوم ويعيود
ً
وجووا ،أما إن لم يمةنه اإلصال كوأن اكن عقود ركوو الركعوو
القراية
اثلايبيو ،ايبقلب اثلايبيو أوىل وال سنيود سهو يف احلاتلني
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 -1السهو يف انلفل ،كم قام إىل الركعو اثلاثلو سا يًا ام توذكر أيبهوا

ااثلو قبل أن يعقد ركوعها ،يرجع إىل اجللوو

ويوتم صوالته اوم يسونيد

للسهو بعد السالم ،أما إن اكن تذكر بعد عقد ركو اثلاثلو (أي بعد رفع
رأسووه منهووا) أتووم ً
ً
وجووووا ،إال يف الفنيوور والعيوودي والةسووو
أروعووا

واالسقسقاي ،ن مول ذ الايادة يبطلها
ً
وجووا يف قيامه للخامسو يف انلفل ولو اكن عقد ا (فوإن لوم
ويرجع
يرجع بطل

الصالة)  ،ويسنيد قبل السالم ،سواي أتم رابعو أو رجوع مو

الامسو نلقص السالم يف حمله

إصالح الصالة يف حالة النقص:
ً
أوال -ىلرك انلي أو ىلك ةْية اإلحةرام :ال إصوال للصوالة يف وذ
ً
احلالو ،سواي اكن الرتك ً
عمدا أم ً
سهوا؛ ن صالته ال تنعقد أصال وجيو ه
َ
عليه أن يبت مدئها
ً
ثانيا -ىلرك أي ركن من أراكن الصةالة عةدا السةالم :إن اكن الورتك
ً
عمدا بطل الصالة ،سواي يال الفصول ىلع الورتك أم قرصو ،أمةا إن اكن

ال ك ً
سهوا عهفاك ىلفصيل:

ً
ىلذكر الركن انلاقص ق ل السالم معتقدا الكمال:

 -0إذا ىلذكر ق ل عقد ركوع الركع اّتلايل لركعة انلقةص :تودارك

انلقص وسنيد للسهو بعد سالم للايادة ،فإن اكن اننرتوك الفاحتو ،ايبتص ه
ّر
ً
ركواع ،رجوع ً
ً
قائموا ،ويبودّب
قائما فيقرؤ ا ام يتم ركعته وإن اكن انلاقص
قراية يشي م القرآن غري الفاحتو يلةون ركوعه عق ه قراية ،ام ينلوين

للركو
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وإن اكن انلاقص الرفع م الركو  ،رجع حمودودبًا حوىت يصول حود

الركو فإذا وصل ايمأن ام يرفع ويوتم ركعتوه ،وإن اكن الورك انلواقص

سنيدة ،جيلأل يلأيت بها م جلو

 -1و ذا ىلذكر بعد عقد ركوع الركع اّتلايلة لركعة انلقةص :فوات
تدارك انلقص ،وأصبل الركعوو اتلايلوو أوىل ،وسونيد للسوهو إموا قبول
السالم أو بعد حس ه الركعو الواقع فيها انلقص

فإن اكن انلقص يف ا وىل واتلذكر بانلقص بعد عقد الركعو اثلايبيوو،
صارت اثلايبيو أوىل ،ووطل ا وىل ،وسنيد للسوهو بعود السوالم ننلوض
الايادة
وإن اكن انلقص يف اثلايبيو ،صارت اثلاثلو اايبيو ،ويأيت بركعتني يقورأ
فيهما الفاحتو فقط (إن اكيبو الصوالة رواعيوو)  ،ويسونيد للسوهو قبول
السالم الجتما يبقص السورة يف اثلاثلو اليت أصبل اايبيوو موع الايوادة
وع الركعو اننلُاة

وإذا اكيب
السالم

ركعو انلقص ع اثلاثلو صارت الرابعو ااثلو ويسنيد بعد

وإذا تذكر و و يف اجللو اثلام أيبوه تورك ركنًوا مو ا وىل رجعو
اثلايبيو أوىل ،واثلاثلو اايبيو والرابعو ااثلو؛ فيأيت بركعو بالفاحتوو فقوط ً
رسا
ً
ويسنيد قبل السالم نلقوص السوورة والقشوهد ا ول؛ يبوه صوار ملوىغ
بوقوعه بعد ا وىل وكذا إن تذكر بعد السالم بقرّب فإن يال بطل
ً
ب -ىلذكر الركن انلاقص بعد السالم معتقدا الكمال:

 -0إن يال الفصل بطل الصالة ،أي إن تذكر انلقص بعد السوالم
ً
بام يويل عرفا أو بعد خروجه م اننسنيد بطل صالته
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 -1وإن قرص الفصل فات تدارك الرك انلاقص ،وووىن ىلع موا معوه
م الركعات الصلا  ،وألىغ ركعو انلقص ،وأىت بركعو اكملو ً
عوضا عنها،
ويكون ذل بإحرام بنيو إكمال الصالة ،وتكبرية اإلحرام ،ويندّب رفع
ً
وجوووا غوري ط أي إذا تورك ال
ايلدي عند تكبرية اإلحرام (واج ه
جالسا ّ
ً
كرب مو جلوسوه وقوام لإلتموام وجلوأل
تبطل الصالة)  ،فإن اكن
يلأيت به م جلو

صالته

ن حركته للقيام قبلوه لوم تكو مقصوودة إلتموام

الركوع املفيت للتدارك:
الركوع املفيت للتدارك :و رفع الرأ

ً
بعود االحننواي معتودال مطمئنوا
ً

فم لم يعتدل تدارك ما فاته ،وكذا اننسبوق إذا كرب لإلحرام واحنىن بعود رفوع

اإلمام رأسه وقبل اعتدال فقد أدرك الركعو معه وكذا اننأموم إذا لم يركوع موع
إمامه لعذر أو غري حىت رفع مطمئنًا فإيبه يفوته الركو معه ،وإال ركع وأدركه

وال يكون الركوع جمرد االحنفاء إال يف س ع مسائل:
ً
ركواع م ركعو فيفوت تدارك الركو بمنيرد االحننواي
 -1م ترك

للركو يف الركعو اتلايلو ،وإن لم يطمنئ يف احننائه بعد وتقوم ذ الركعو

مقام ما قبلها

 -2وم ترك الرس للفاحتو أو السورة فيفوت بمنيرد االحننواي فوإن
اعد للقراية ً
رسا ىلع سنتها بطل صالته
 -3وم ترك اجلهر فةذل
ً
ً
 -4وم ترك تكبري عيد ًّلك أو بعضا حىت احنىن تبطول إن رجوع

وإيبما يستمر ويسنيد قبل السالم
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 -5وم ترك سورة بعد الفاحتو

 -6وم ترك سنيدة تالوة يف فرض أو يبفل حىت احنىن سا يًا عنهوا

وال جيرب بسنيود سهو وال غري ويأيت به يف اايبيو انلفل
 -7وم ذكر ً
بعضا م صالة أخرى قبل اليت وو فيهوا اكلسونيود

القبيل اننرتت ه ىلع اال س

حكم من ترك السالم:
هفاك حاالت:

 -1إذا يال الفصل ىلع ترك السالم بطل الصالة
ً
ً
متوسطا أو لم يطول إال أيبوه فوارق ماكيبوه
 -2إذا يال الفصل يوال
ِ
َ
ً
حيرم و مم ث َم يعيد القشهد اسقنايبا يلقع سوالمه بعود القشوهد اوم يسولم
ويسنيد للسهو بعد السالم للايادة
ً
َ
ً
 -3إن لم يطل الفصل واحنر ع القبلو احنرافا كوريا ،بوأن طق
ّ
أو َ
غرّب م غري مفارقو انناكن ،فعند ا يسلم بدون سابق تشهد ويسونيد

للسهو بعد السالم بال إاعدة للقشهد
ً
 -4إن لم يطل الفصل ولم ينلر ع القبلوو أو احنور احنرافوا
ّ
ً
يسريا اعتدل وسلم وال سنيود للسهو عليه
من ترك اجللوس األول سهوًا:
َ
 -1إن لم يفارق ّر
ً
نييعا ،بوأن بويق
بعد ا رض بيديه وركبقيه

ىلع ا رض ولو ً
يدا أو ركبو ،رجع وجلوأل وال سونيود عليوه هلوذا

الرجو
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َ
 -2إن فارق ا رض بيديه وركبقيوه ال يرجوع للنيلوو  ،ويسونيد
ً
عمدا لم تبطل صوالته ولوو
للسهو قبل السالم ،ولو رجع إىل اجللو ولو

قائما ،وتبعه مأمومه إن اكن ً
بعد أن استقل ً
ً
وجووا ،وسنيد
إماما يف الرجو
للسهو بعد السالم لايادة ذا الرجو

][5
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سجود التالوة
حكم سجود اّتلالوة:
ً
أ -سنو بالنسبو للقارئ ابلالغ يف الصالة ،ولو اكيب فرضا ،سواي اكن
ً
ً
ً
مأموما إذا سنيد إمامه
إماما أو منفردا أو
و خارج الصالة سواي اكن صاحلًا لإلمامو أو غري صالح هلوا؛ كوأن
ً
اكن فاسقا أو امرأة ،ولو اكن قصد إسما انلا حس َ صوته
وي ُ ّ
سن بالنس للمستمع ولكن ضمن رشوط ثالث َ:
ً
قاصدا السما م القارئ
-1أن يكون اننستمع
ً
-2أن يكون القارئ صاحلا لإلماموو يف الفريضوو ،أي أن يكوون
ً
ً
ً
ً
مسلما متوضئًا
ذكرا بالُا اعقال
َ
ّر
قصد القارئ إسما انلا حس صووته ،وإن اكن
-3أن ال يكون
ذل فال سنيود إال ىلع القارئ
ّر
فإذا توفرت ذ الرشو س للمستمع أن يسنيد سنيود اتلالوة ،ولو
لم يسنيد القارئ ،إال إذا اكن القارئ ً
إماما فال يسنيد اننأموم إذا لم يسنيد

إمامه ،وإال بطل الصالة

ب -مندوّب بالنسبو للصا القارئ أو اننستمع
ج -ال يّرس إذا قرئ آيو السنيدة يف خطبو اجلمعو ،أو ما شابهها ،أو
إن قرئ م قمبَل اننوأموم خلوف إماموه ،فوإذا سونيد ا بطلو صوالته
ننخالفو فعله فعل اإلمام
شروط صحة سجود التالوة:
يشرت لصلو سنيود اتلالوة ما يشرت لصلو الصوالة يبفسوها مو

يهارة حد وخب وسرت عورة واستقبال قبلو وغري ذل مما تقدم
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أركان سجود التالوة:
 -0انليو بال تكبرية اإلحرام

 -1سنيدة واحدة بال سالم ولو اكن خارج الصالة

سنفه:

تكبريتان؛ للهوي للسنيود وللرفع منه بال رفع ايلدي

فينلط القائم هلا سواي اكن يف صالة أم غري ا م قيامه وال جيلوأل

يلأيت بها م جلو
ً
ويزنل هلا الراك ه إال إذا اكن مسافرا فيسنيد ا صوّب سفر باإليماي
يبها يبافلو

مفدوباىله:
 -0يندّب لإلمام يف الصالة الرسيو أن جيهر باثيو اليت فيها السنيدة
ليسمع اننحلتمني فيقبعو يف سنيود  ،وإن قرأ ا ً
رسا وسنيد تبعوه اننحلتموون

فإن لم يقبعو صل صالتهم

 -1ويندّب للساجد سنيود اتلالوة يف الصالة قراية ولو م سورة أخرى قبل

ركوعه يلقع ركوعه بعد قراية كساجد ا عرا فإيبه يقرأ م ا يبفال وم غري ا
مكروهاىله:

 -0يكر ترك سنيود اتلوالوة ننلصول الشوورو اننتقدموو إذا اكن
ً
الوق وق جواز ،فإن لم يك حمصال للرشو أو اكن الوق وق يب

فإيبه يرتك اثيو اليت فيها السنيود

-1ويكر االقتصار ىلع قراية اثيو بقصد السنيود
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 -1ويكر تعمد قراية اثيو اليت فيها السنيود يف صالة الفرض ،ال
ً
عمدا أو ً
سهوا سنيد هلوا ولوو
يف صالة انلفل فال يكر فإن قرأ ا بفرض
بوق انل

غري ا

وال يسنيد هلا إن قرأ ا يف خطبو سواي اكيب خطبوو نيعوو أو

مواضع سجود التالوة:
ً
مواضع سجود اّتلالوة يف القرآن الكريم أحد عْش موضعا ،وَ:

 -0آخر سورة األعراف عفد ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﴾ [ﮓ.]116 :
 -1يف سورة الرعد عفد ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻ ﴾ [ﮙ.]05 :
 -1يف سةةورة انلحةةل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﴾ [ﮜ.]51/19:
 -1يف سورة اإلِساء ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﴾ [ﮝ.]019:
 -5يف سورة مريم ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﴾ [ﮟ.]58:
 -6يف سةةةورة انةةةج ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﴾ [ﮢ.]08:
 -7يف سةةورة الفرقةةان ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﴾ [ﮥ.]61:
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 -8يف سةةورة انلمةةل ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﴾ [ﮧ.]16/15:
 -9يف سةةورة السةةجدة ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﴾ [ﮬ.]05:
 -01يف سورة ص ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﴾ [ﯓ.]11:
 -00يف سةةةورة عصةةةلت ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [ﯖ.]17:
وال سجود يف سورة انج عفد قوهل ىلعا

﴿ :ﮕﮖﮗﮘ

ﮙ﴾ [ﮢ ]77:وال يف سورة انلنيم ،وال يف االنشقاق ،وال القلوم ،بول
ً
تقديما لعمل أ ل انندينو ىلع احلدي دلالتله ىلع نسخ احلدي
يكر
تكرار سجود التالوة:
يكرر القارئ السنيدة لك مرة كرر نيلو م القرآن فيها السونيدة
سواي كرر ً
حاوا فيه آيو سنيدة أو فيه سونيدات ولوو يف وقو واحود ،إال
اننعلم أو اننتعلم للقرآن فيسنيدان عند قراية السنيدة أول مرة فقوط وال

يكرران

فوات سجود التالوة:
 -0إن قرأ آيو السنيدة يف الصالة يفوت السنيود هلا بمنيورد احننائوه

للركو  ،ويندّب إاعدة قوراية آيوو السونيدة يف الركعوو اثلايبيوو إذا اكيبو
الصالة يبافلو ليك يسنيد هلا ،أما إن اكيب الصالة فريضو فال يعيد ا
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سجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوة

 -1إن جاوز حمل السنيود بةيات كورية فات السنيود هلا؛ ما لوم يّرعود

قراية آيو السنيدة ،سواي اكن يف صالة أو يف غري ا ،ما لم ينل م للركو إن
اكن يف صالة وإال فات اتلدارك

أما إن جاوز القارئ حمل السنيود بةيو أو آيقني فيستطيع أن يسونيد

ماكيبه بدون إاعدة تالوة آيو السنيدة مرة أخرى ،سوواي اكن يف الصوالة أو

خارجها

سجود الشكر والزلزل

يكر سنيود الشةر عند سما بشارة بمرسة أو دفع مرضة ،أو عند

الالالو

خبال

الصالة هلما ف

مندووو

][5

071

انلفةل لغة  :الايوادة ،واننوراد بووه نوا موا زاد ىلع الفورض والسوونو

والرغيبو

ً
واصطالحا :ما فعله انلا  ولم يداوم عليه
حةمها :انلدّب يف غري أوقات انل

ويبفل الصالة أفضول مو يبفول

غري ا؛ ن فرضها أفضل م فرض غري ا ،وع خري ما يتقرّب بوه العبود
ْ َ ُ َ ْ ُْ ُ
إىل اهلل تعاىل وذل لقةول انلةيب « :اسةت ِقيموا َولةن حتصةوا
َ َ َ
َ ْ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ
ْي أعمال ِك ْم الصالة» (.)1
واعلموا أن خ
ني انلفل:

ال تفتقر صالة انلافلو اننندوووو إىل يبيوو تم وا عو غري وا وإيبموا

تكيف يبيو الصالة ،فإذا وقع يف الضىح سمي ضىح ،وإذا وقعو بعود
صالة العشاي يف رمضان سمي

اكيب راتبو و ةذا

تراويح ،وإذا وقع قبل فريضو أو بعد ا

بيان النوافل املطلوبة:
ً
ً
انلواعل املفدوب ندبا منكدا قسمان :قسوم توابع للفورائض ويسوىم

روات ه ،وقسم غري تابع للفرائض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه اب ماجه ( )077وأمحد ( )000/0واب حبان يف صليله ( )033/0وغوري م،
وصلله احلافظ يف الفتح ( )350/9وصلله ا بلام يف صليح اب ماجه ()009
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أ -انلواعل املفدوب اّتلابع للفرائ :

وَ قسمان :منها ما و قبل صالة الفريضو ووعود دخوول وقتهوا،

ومنها ما و بعد صالة الفريضوو وع غوري حمودودة العودد ويكويف يف
حتصيل انلدّب ركعتان وإن اكن ا ْوىل أروع ركعات ،إال بعد اننُرّب فس
ركعات

وَ:

-0قبل صالة ال هر ووعد ا
 -1وقبل صالة العرص

 -1ووعد صالة اننُرّب

 -1ووعد صالة العشاي
احلكمة من تقديم النوافل على الفرائض وتأخريها عنها:
يف تقدم انلوافل ىلع الفرائض وتأخري ا عنها معىن لطيف مناسو ه،

أما يف اتلقديم فألن اإلنسوان يشوتُل بوأمور ادليبيوا وأسوبابها فتتةيوف
انلفأل يف ذل حبالو بعيدة ع حضور القل ه يف العبادة ،والشو فيهوا
و روحها ،فإذا قدم الس ىلع الفريضو تأنسو انلفوأل ىلع العبوادة،

وتكيف

حبالو تقرّب م الشو  ،فيدخل يف الفرائض ىلع حالو حسنو

لم يك حيصل ل لو لم تقدم السنو ،فإن انلفأل جمبولو ىلع اتلةيف بموا

ع فيه ال سيما إذا أكا أو أيال ،وورود احلالو انننافيو ننا قبلها قود تملوو
أار احلالو السابقو أو تضعفه وأما السو اننتوأخرة فلموا ورد أن انلوافول

جابرة نلقصان الفرائض ،فإذا وقع الفرض يباس ه أن يكون بعد ما جيرب
ً
خلال فيه إن وقع
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ب  -النوافل املندوبة غري التابعة للفرائض:
ً
أوال :املوقوىل :
 -0صالة الَىح:

وديللها مةا مةا روى أبةو ذر  أن انلةيب  قةال:
َ َ َ ٌَ ُّ
ُ َ َ ٌَ َ ُّ َْ
َ َ
ُ ْ ُ
«يص ِح ىلع لُك سالىم مةن أحةدِك ْم صةدق عةت تسةبِيح ٍ صةدق َولك
َ
َْ َ َ َ ٌَ َُّ َْ َ َ َ ٌَ َُّ َ ْ َ َ َ ٌَ َ ْ ٌ َْ ْ
وف
حت ِميد ٍة صدق ولك تهلِيل ٍ صدق ولك ىلك ِةْي ٍة صةدق وأم
ةر بِةالمع ُر ِ
َْ ََ
ُْْ َ َ َ ٌَ َ ُْ ُ
َْ َ ُُ َ
َص َدقَ ٌ َو َن ْ ٌ
ةان يركعهمةا مةن
ِه عن المفك ِر صدق و جي ِزئ من ذلك ركعت ِ
ّ َ
الَىح» (.)1
ْ َْ
ةان
وعن بريدة  أن
اإلنس ِ
رسول اهلل  قالِ « :يف ِ
ََ ُ َ َ ّ َ َ ْ َ ً َ َ َْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ ُِ َ ْ
ْ ُ َ َ ًَ
ثالث ِمائ ٍ و ِستون مفصال ،تعلي ِه أن يتصدق عن لُك مف ِص ٍل مِفةه صةدق »
َ ْ َُ َ
َ َ
ّ َ َ ُ
َْ ْ
َ َ َ َ ْ ُ ُ
يق َذل َِك يَا نَ َ
ج ِد ىلةدع ِفها أ ِو
قال :ومن ي ِط
يب اهلل؟ قةال« :انلخامة ِيف المسة ِ
ِ
َ ْ َْ َْ ْ ََْ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ ْ ُ َُ ِ
َ
َ
َ
ْ
يق ،عإِن لم تقدِر عركعتا الَىح جت ِزئك» (.)2
اليشء تفحي ِه ع ِن الط ِر ِ
َ
َ
ََ
َ
ْ َ
َ ْ َ َ ُ َ
ييب بِثال ٍث لن أدعه َن ما
وعن أيب
اّدلرداء  قال« :أوص ِاين ح ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ َ َ ْ
َ ََ َ ََ
ْ ُّ َ ْ َ َ
َ َ َ َ
عِشت :ب ِ ِصي ِام ثالث ِ َيامٍ مِن لُك شه ٍر ،وصالة ِ الَةىح ،وأن ال أنةام حةىت
ُ
أوىل َِر» (.)3
ََ
َ
َ َ
ِييل  بِثال ٍث:
وعن أيب هريرة  قال« :أ ْوص ِاين خل
ِ
ََ َ َ
َ ْ َ َْ ََ ّ َ َ ْ ُ
َ ْ َ َُ
ب ِ ِص َي ِام ثالث ِ َيَامٍ من لُك شهر ،وركع ْ
يت الَىحَ ،وأن أوىل َِر ق ل أن أ ْرقد» (.)4
ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()705
( )2روا أبو داود ( )0090وأمحد ( )009/0وابو خايموو يف صوليله ( )008/0وصولله
ا بلام يف صليح اجلامع ()9008
( )3روا مسلم ()700
( )4أخرجه ابلخاري ( )3370ومسلم ()703
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وعةن ج ةةْي بةةن نفةةْي عةةن أيب اّدلرداء وأيب ذر عةةن رسةةول اهلل
َ
ََ َ َ َ
آد َم اركع يل من َأ َ
ار أ ْربةع
ه
انل
ل
و
 أن اهلل  قال« :ابن
ِ
ِ
ََ َ َ ْ َ
ات أك ِفك آخ َِرهُ»(.)1
ركع ٍ
وقتها

وقتها :م يلو الشمأل قدر رمح إىل الاوال ،وال تقىض إذا خورج

وعددها :أقلها ركعتان ،وأوسطها س  ،وأكا وا اموان ،ملةا روت أم
َ
َ ْ َ َ َ
َََْ
هةةاينء « :أ َن انلة َ
ةيب  دخةةل بيتهةةا يةةوم تةةتحِ مك ة
َ َ َ ً َّ َ َ َ
َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ
ََ ُ ُ
ات ،علم أ َر صالة قط أخف مفها غْي َنةه يةتِ ّم
عاغتسل وصىل م ِ
اين ركع ٍ
ّ ُ َ ّ ُ َ
)
2
الركوع َوالسجود»( .

مايبع

ويكر ما زاد ىلع اثلمام بنيو الضىح أما بنيو انلفول اننطلوق فوال

 -1اّتلهجد:
َْ َ ُ
و و يبفول الليول ،وديللةه قةول رسةو ل اهلل « :أعَةل
َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ َْ
الصالة ِ بعد الف ِريَ ِ صالة اللي ِل»(.)3
وأعَل وقته :اثلل ا خري م الليل ،ملا روى عمرو بن عبس قال:
َ ْ ُ َْ ْ
خ ُر»(.)4
قلت :يارسول اهلل أي الليل أسمع؟ قال« :جوف اللي ِل اآل ِ
ويبفل الليل أفضل م يبفل انلهار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه الرتمذي ( )970وصلله ا بلام يف اإلرواي ()970
( )2روا ابلخاري ( )3500ومسلم ()738
( )3أخر جه مسلم ()3370
( )4أخرجه أبو داود ( )3077وصلله ا بلام وايب ر اننُين ()005/0
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ٍ
مصول آخور ،فوإن َ
أرس
ويندّب اجلهر بنفل الليل ما لوم يشووش ىلع
فاإلرسار خال ا ْوىل
-1ال اويح:

ال اويح :نيع تروحيو ،أي تروحيو للنفأل ،أي اسرتاحو ،م الراحو،

وع زوال اننشقو واتلع ه ،والرتوحيو يف ا صول اسوم للنيلسوو مطلقوو،

وسمي اجللسوو الويت بعود أرووع ركعوات يف يلوان رمضوان بالرتوحيوو
لالسرتاحو ،ام سمي لك أروع ركعات تروحيو ً
جمازا ،وسمي ذ الصالة
بالرتاويح يبهم اكيبوا يطيلون القيام فيها وجيلسون بعد لك أرووع ركعوات

لالسرتاحو

وصالةال اويح :ع قيام شهر رمضان موىن موىن
ً
محلكودا للرجوال والنسواي ،ننوا روى أيب هريةرة
حكمها :مندووو يبودبًا
َ
َ َ َ
 قال« :اكن رسول اهلل  يُ َر ِغ ُ
ةب يف قِي ِ
ةام َرمَةان مةن
َ ْ َ ْ َْ ُ ُ
َ َ َ َ َ ً َ ْ
َ َ
احتِ َسابًا ُغ ِف َ
ةر هل
ْي أن يأم َره ْم عيه بِع ِزيم ٍ عيقول« :من قام رمَان إِيمانا و
غ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ما تقدم من ذن ِ ِه»(.)1

وقتها :بعد صالة العشاي بعد مُي ه الشفق وقبول صوالة الووتر إىل

الفنير ويكر تأخري ا ع الوتر ،وإذا خرج وقتها فال تقىض

عددها :عرشون ركعو عدا الشفع والوتر ،ملا روى مالك عةن يزيةد

بن رومان قال« :اكن انلا

بوال وعرشي

ركعو»()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقومون يف زمان عمر ب الطاّب يف رمضان

( )1روا ابلخاري ( )07ومسلم ()708
( )2أخرجه مال يف اننويأ ( )000بإسناد صليح
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مفدوباىلها:

 -1يندّب أن يسلم م لك ركعتني ،فلو صال ا بسالم واحد وقعود
ىلع رأ لك ركعتني صل مع الةرا و
 -2ويندّب ختم القرآن يف الصالة بها نييوع الشوهر ،حبيو يقورأ
ً
جايا لك يللو يفرقه ىلع العرشي ركعو
 -3وتندّب فيها اجلماعو ،ولو صلي يف ابلي
 -4تندّب صالتها يف ابلي بْشوط:
 -1أن ال يرتت ه ىلع ذل تعطيل اننساجد
 -2وأن ينشط لفعلها يف بيته
 -3وأن يكون م اذلي ال يقتدى بهم
ً
 -4وأن يكون غري آفا يف مةو أو انندينو (فإن اكن آفاقيا يبودّب ل
أن يصيل لك صلواته يف احلرم)
فإن ختلف منها ط اكن فعلها يف اننسنيد أفضل
-1الشفع:
ّ
وأقله ركعتان وال حد كا
وقته :بعد صالة العشاي وقبل صالة الوتر
مفدوباىله:
 -1يفدب أن يقرأ يف الشفع يف الركع األوث بعد الفاحت بة ﴿ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﴾ ويف الركع اثلاني ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾ أما يف اثلاثلو فيندّب أن
يقرأ بسورة اإلخالص واننعوذتني ملا روت :ئش « :أن رسول اهلل
 اكن يقرأ يف الركع األوث :بة ﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ ويف اثلاني :
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾ ويف اثلاثل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ واملعوذىلني»(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )3909والرتمووذي ( )970وابو ماجووه ( )3370وصوولله ا بلووام يف
صليح اب ماجه ()870
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 -2ويندّب أن يفصل بني الشفع ووني الوتر بسالم ،وكر وصوله بوه

م غري سالم ،كما يكر االقتصار ىلع الوتر م غري شفع
 -3ويندّب تأخري مع الوتر إىل آخر الليل
 -5الوىلر:

صالة الوىلر :ع صالة تفعل ما بني صالة العشواي ويلوو الفنيور،
يبها تصىل ً
وترا ركعو واحودة وال بود
ختتم بها صالة الليل ،سمي بذل
م شفع يسبقها

و و سنو محلكدة م آكد الس لقةول انلةيب « :إن اهلل

وىلر حيب الوىلر عأوىلروا يا أهل القرآن»( )1و ن انلا  فعله

وواظ ه عليه
وقته:

أ -االختيةاري :يبدأ وقته االختياري بعد صالة العشاي اننوحلداة بعود

مُي ه الشفق ا محر ،ويستمر إىل يلو الفنير الصادق ،فإذا نيع العشاي

مع اننُرّب نيع تقديم فال يصيل الوتر إال بعد مُي ه الشفق ا محر

ب -الْضوري :م يلو الفنير الصادق إىل تمام صالة الصبح (أي

بعد االيبتهاي منها)  ،فإذا ضاق وق

الصبح ولم يقسع إال لوركعتني فعليوه

ترك الوتر وإدراك الصبح ،أما إن اتسوع الوقو ثلوال أو أرووع ركعوات،

فيصيل الوتر ولو اقترص ىلع قراية الفاحتو فقط ،اوم يصويل الصوبح ويورتك
الفنير ويقضيه يف وق

الضىح ،ويسقط عنه الشوفع وإن اتسوع الوقو

لمأل ركعات فيصيل الشفع والوتر والصبح ويرتك الفنير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا الرتمذي ( )900وأمحد ( )390/399/390/3وحسنه ا بلام
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وإذا تذكر الوتر بعد صالة الصبح فإيبه ال يقضيه
مفدوباىله:
 -0يندّب أن يقورأ بسوورة اإلخوالص واننعووذتني ملةا روت :ئشة
« :أن رسول اهلل  اكن يقرأ يف الركع األوث :بة ﴿ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ ويف اثلانيةةة  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ ويف اثلاثلةةة  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﴾ واملعوذىلني»(.)1
 -1ويندّب أن جيهر بالقراية فيه
 -1ويندّب تأخري إىل آخر الليل نن اعدته االسقيقاظ آخور  ،لقةول
انليب « :اجعلوا آخر صالىلكم من الليةل ً
وىلةرا»( )2أموا إذا
صال يف أول الليل ام قام آخر فال يعيد بعد اتلهنيد ،نديث طلةق بةن
َ َ
ً
َ َْ
ان يف ْيلل ٍ »(.)3
عيل  مرعو« ::ال ِوىلر ِ
وجتو صالة انلفل بعد الوىلر ولو لم يتقدمه نوم بْشطني:
أ -أن ال يصله به مباطة
ب -أن تطرأ يبيو صالة انلفل بعد صالة الوتر
 -1ويندّب فعله عق ه شفع منفصل عنه بسالم
مكروهاته:

 -1تكر صالة الوتر مو غوري أن يتقودمها شوفع ولوو ننوريض أو

مسافر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )3909والرتمووذي ( )970وابو ماجووه ( )3370وصوولله ا بلووام يف
صليح اب ماجه ()870
( )2روا ابلخاري ( )800ومسلم ()703
( )3روا أبو داود ( )3908والرتمذي ( )975والنسايئ ( )3778وصلله ا بلام يف صليح
أيب داود ()3077
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-2و يكر تأخري الوتر إىل وق

غفلو أو حنو ما

الضوروري بال عوذر مو يبووم أو

-3ويكر وصل الشفع بالوتر م غري سالم؛ ما لم يقتد بواصل

وجيو صالة الوىلر ىلع الراحل يف السفر كسائر انلواعل ،سواء اكن هل
َُ ِ ُ
عذر أم ال .نديث ابن عمر  أن انليب اكن« :يسة ح
َ َ ََ َ
ََ ُ َ ُ َ ِ
ْ َ َ َ ُ
الراحِل ِ ق ِ ل أ ِي َوج ٍه ىل َوجه َويةوىل ُِر عليهةا غةْي َنةه ال يصةيل عليهةا
ىلع
ْ
َ
َ
ُ
َْ
المكتوب »(.)1
وعن سعيد بن يسار أنه قال :كفةت أسةْي مةع ابةن عمةر 
َ
ُ ّ ْ َ ََْ ُ َ ََْْ ُ ُ َ َْ ْ ُ ُ
ةم أد َركتةه
بطريق مك  ،قال سعيد :علما خ ِشيت الص ح نزلت عةأوىلرت
َ
ُ َْ ْ َ َََْ ُ َ َ َ ُ
ُ َ َْ ُْ َ
زلةت عةأ ْوىل ْرت
عقال يل ابن عم َر :أي َن كفت؟ عقلت هل :خ ِشيت الفجةر ت
ُ ْ ٌ
َ َ
عقال ع د اهلل :أليس لك يف رسول اهلل  أس َوة؟ عقلةت :بةىل
ْ
َ ُ َ
ُ
واهلل قال :إِن َرسول اهلل  اكن يوىل ُِر ىلع ابلَ ِعْي»(.)2
ثانيًا  -النوافل ذات السبب:

 -0حتي املسجد:

وع ركعتان بدون زيادة ،وجيائ عنها ُ
أي صالة أخرى -عدا صالة

اجلنازة -إذا يبوا ا باإلضافو إىل يبيو الصالة ا صليو ،وينبيف أن ينوي فيهوا
اتلقرّب إىل اهلل تعاىل؛ يبها حتيوو ِ
رّب اننسونيد ،و ن اإلنسوان إذا دخول

ّر
بي اننل حييي اننل ال بيته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3597ومسلم ()755
( )2روا مسلم ()755
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ويندّب ابلدي بها قبل السالم ىلع انلا يف اننسنيد ،إال إذا خشووي
الشلناي وابلُضواي حوىت قبول السوالم ىلع انلوا  إن اكن
ً
داخال احلرم انلبوي؛ ن حتيو اننسنيد ع حق اهلل تعاىل و وو أوكود مو
حووق اننخلوووق وال تسووقط بوواجللو وإيبمووا يكوور ذلو  ،لقةةول انلةةيب
َْ ْ
َ َ َ
َْ ْ َ
جد عةةال جيلِةةس حةةىت ي ْركةةع
« :إذا دخةةل أحةةدكم المس ة ِ
ْ
َرك َع َت ْني»()1
ِ
شروط ندبها:
 -1أن يكون دخول اننسنيد يف وق جتووز فيوه انلافلوو ال يف وقو
يب
ً
 -2و أن يكون قاصدا اجللو يف اننسنيد ال اننرور فيه
 -3وأن ال يصاد دخول للنيامع خطبوو الطيو ه سوواي اكيبو
خطبو نيعو أو عيدي أو غري ا

فإذا اختل ط م ذ الرشو لم تندّب هلا حتيو اننسنيد ،ويفوب
عفهةةا قةةوهل« :س ة حان اهلل وانمةةد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكةةَب» أروووع
مرات
أما حتيو احلرم اننيك ف الطوا بالنسبو ليآفا  ،ونن دخلوه و وو
مطال ه بالطوا ولو ىلع سبيل انلدّب لُري اثفا  ،أما إن اكن ً
مةيا وغري
مطال ه بطوا فتليو احلرم كتليو سائر اننساجد يف حقه
 -1ركعتا االستخارة:
االستخارة لغ  :يل ه الورية يف الشوويي ،يقةال :اسوتخر اهلل خيور
ل ()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )900ومسلم ()739
( )2لسان العرّب ()003/0
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ْ َ ََ
ََُُِ
ارة يف
ويف انديث« :اكن رسول اهلل  يعلمفةا ِاالسةتِخ
ُْ
ِ
األ ُمور ُلُك َها»()1
ِ
ً
واصطالحا :يل ه االختيار أي :رص اهلمو ننا و اننختار عنود اهلل
وا وىل بالصالة ،أو ادلاعي الوارد يف االستخارة
وع مندووو ننو أراد ً
أمورا مو ا موور ،فيصويل ركعتوني بنيوو

االستخارة ام يدعو ،ملا رواه ابلخةاري عةن جةابر  قةال« :اكن
ْ َ ََ
َُ َُِ
َُِ َ ّ
ُُْ
لس َ
ةورة ِ مةن
ةور لُكهةا اك
م
ارة يف األ
انليب  يعلمفا ِاالسةتِخ
ُِ
ُْ
َ
َْْ ََْْ َ ْ َْ ََ ْ
ةني َ
ةم يقةول :امهلل إين
آن إذا ه َم أحدكم بِاألم ِر علْيكةع ركعت
الق ْر
ِ
ِ
َ ْ َ َْ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َُ َ
ةيم
أستخِ ْيك ب ِ ِعل ِم
ك َوأستقدِرك بِقد َرىل ِك َوأ َسةألك مةن عَةلِك الع ِظ ِ
َْ ُ ََْ َ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُُْ
ُ
َ َ َ َْ ُ
ةوب امهلل إن
عإِنك تقدِر َوال أقد ِْر َوتعلم وال أعلةم وأنةت عةالم الغي َ ِ
َ َ
َ
ْ
ُْ َ
ت َت ْعلَ ُم أ َن هذا األ ْم َر َخ ْ ٌ
ِيِن َو َمع ِ
ةري (أو
ةاَش َو:ق ِ ة ِ أم
ْي يل يف د
كف
ِ
ِ
َْ
َ ُْ ُْ َ ْ ُْ َ
َ
ت َت ْعلَ ُ
ةم َأ َن هةذا ْاألَ ْمةرَ
َ
جلِ ِه) عاقدره يل و ِن كف
ج ِل أم ِري وآ ِ
قال يف ِ :
َ َ َ
َْ
َ َ َ َْ
َ
َ
َ ٌ
ِيِن ومع ِ
جلِة ِه)
رش يل يف د
ج ِل أم ِري وآ ِ
اَش و:ق ِ ِ أم ِري ْ(أو قال يف ِ :
ِ
َ ْ ُْ َ ِ َ ْ ْ
ُ َ َ ِ
َ َْ َْ ُ
َ ُْ ْ
ةِن بِة ِه
اِصعه عِن و ِ
ع ِ
اِصع ِِن عفه واقدر يل اخلةْي حيةث اكن ةم رض ِ
َ
ََُ
ُ
َ
َ
س ِِّم حاجته»()2
وي
حكمة مشروعيتها:

حةمو مرشوعيو االستخارة ع القسوليم مور اهلل والوروج مو
احلول والطول ،واالتلنياي إيله سبلايبه؛ للنيمع بني خريي ادليبيا واثخورة،
فيلتاج إىل قر باّب اننل  ،وال يشي ذلل أجنوع وال أجنوح مو الصوالة
وادلاعي ،ننا فيها م تع يم اهلل ،واثلناي عليه واالفتقار إيله مةال وحاال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3358
( )2روا ابلخاري ()7538/3358
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كيفية االستخارة:
وردت يف االستخارة حاالت ثالث:

األوث :وع ا وفق ،تكون بركعتني م غري الفريضوو ،اوم يودعو
ََْْ َ ْ َْ ََْ
َْ
ْي
ادلاعي اننأاور بعد ا لقول انليب « :علْيكع ركعت ِ
ني من غ ِ
َْ َ
الف ِريَ ِ »

اثلاني  :جتوز بادلاعي فقط مو غوري صوالة إذا تعوذرت االسوتخارة
بالصالة وادلاعي ً
معا
اثلاثل  :جتوز بادلاعي عق ه أي صالة اكيب

بُري يبيتها كما يف حتيو اننسنيد

مع يبيتهوا ،و وو أوىل ،أو

موطن دعاء االستخارة:
ادلاعي يكون عق ه الصالة ،و و اننوافق ننا جواي يف يبوص احلودي
ََْْ َ ْ َْ ََْ ُ
ني َم يقول».
ع رسول اهلل  عإنه قال« :علْيكع ركعت ِ
تكرار االستخارة:

يندّب تكرار صالة االستخارة وادلاعي يف ا مر الواحد سبع مرات

إذا لم ي هر ل وجه الصواّب يف الفعل ،أو الرتك مما لم ينرش ل صدر ؛ ملةا
َ
رواه ابن السِن عن أنس قال :قال رسول اهلل « :يةا أنةس إذا
َْ ُ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ ُْ ُ ْ َ
ََْ
َْ َ ْ َ ْ ََ َ
ةر إ ااي يسة ِق إ
ات ةم انظ
هممت بِأم ٍر عاست ِخر ربك عيه س ع مةر ٍ
ْ
قَلْ ك عإن اخلَ ْ َ
ْي عيه»( )1فإذا ظهر ل ما ينرش به صدر لم يك نواك
ِ

ما يدعو إىل اتلةرار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
( )1روا اب السين يف عمل ايلوم والليلو ( )080قوال ا بلوام ضوعيف جودا ،ضوعيف
اجلامع ()700
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ركعتا الفجر :و ما رغيبو بمعىن أيبهما فوق اننندوّب ودون السنو وال
يوجد رغيبو إال ع
و ما ركعتان تحلديان قبل صالة الفنير وتفتقر نليو خاصو بهوا تمو
ع مطلق انلفل ،خبال غري ا م انلوافل فيةيف فيها يبيو الصالة
ووقتها م يلو الفنير الصوادق إىل صوالة الصوبح وخيوتص بهوا
بعض ا حاكم وَ:
 -1جيوز قضاؤ ا يف يومها م وقو حول انلافلوو إىل الواوال ،وال
يقىض يبفل سوا ا
 -2وإذا أقيم صالة الصبح بأن ط اننقيم يف اإلقامو ولم يك
ً
وجووا ،ودخل موع
شخص صىل ركعتا الفنير و و بمسنيد أو رحبته تركها
اإلمام يف الصبح وقضا ا بعد حل انلافلو للاوال
 -3وإن أقيم الصبح و و خارج اننسنيد ركعها خارج اننسنيد إن
لم خين بصالتها فوات ركعو م الصبح مع اإلمام
مفدوباىلها :ثالث :
 -1إيقا ركعتا الفنير يف اننسونيد ال يف بيتوه وتنووّب عو حتيوو
اننسنيد
فإن صىل ركعتا الفنير بُري اننسنيد ام أىت اننسنيد قبل إقامو الصبح
جلأل حىت تقام الصبح ولم يركع ً
فنيرا وال حتيو ن الوقو صوار وقو
يب كرا و للنافلو
 -1ويندّب االقتصار فيهما ىلع الفاحتو
-1ويندّب إرسار القراية فيهما كما يندّب اإلرسار يف يبوافول انلهوار
لكها واجلهر يف يبوافل الليل
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صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة اجلمـ ـ ــاعـ ـ ــة

صالة اجلماعة:
اننقصود بصالة اجلماعو فعل الصالة يف نياعو
حكم صالة اجلماعة:
صالة اجلماعو يف اجلمعو ط صولو ،و الصولوات اننفروضوو أداي

وقضاي والفروض الةفائيو اكجلنازة وصالة العيود والةسوو واالسقسوقاي
سنو محلكدة ،ويقاتل أ ل ابلدل إن تركو ا ً
نييعا الستهايبتهم بالسنو
و الرتاويح مندووو
ومةرو و يف با انلوافل إذا صلي يف اننسنيد أو يف مواكن يكوا

تردد انلا

إيله ،أو جبماعو كوورية ،وجوائاة إذا اكيبو جبماعوو قليلوو يف

اننزنل أو يف ماكن ال يكا تردد انلا

إيله

فضل صالة اجلماعة:
قد وردت أحادي

كورية ع انلا  يف فضل اجلماعوو

وانث عليها مفها:
َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ِ َْ
ةس
قوهل « :صةالة اجلماعة ِ تفَةل صةالة الفةذ ِخبم ٍ
َ ْ َ َ َ ً
ين د َرج »(.)1
ِْش
وع ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )738ومسلم ()705
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َ ْ َ ْ َ َ َ ً
ين د َرج »(.)1
ِْش
ويف رواي أخرى« :بِس ٍع وع ِ
ََْ
ِ َ
ً
ُ
وعن أيب هريةرة  مرعةو« ::لةو يعلةم انلةاس مةا يف انلةداءِ
َ ِ
َْ ََُ َ ََُْ َ
ََ ْ َْ َ ُ
ََ َُ َ ُ
جيدوا إِال أن يست ِهموا عليه الستهموا َول ْو يعلمون مةا
َوالصف األو ِل م لم
ِ
َْ ََُ
َْ
َ ََُْ َ
َْ َ َ ّ
الصة ْ ألَىلَ ْو ُه َمةا َول َ ْ
ةو
ْي الست قوا إيله َول ْو يعلمون ما يف العتم ِ و
حِ
يف اّتله ِ
ج ِ
َْ
ح ًوا»(.)2

وعةةن عثمةةان بةةن عفةةان  قةةال :سةةمعت رسةةول اهلل
ْ َ َْ
ََ َ َ ََََ
 يقول« :من صىل الْ ِع َش َ
اء يف مجاع ٍ عكأنما قام ن ِصف اللي ِل
َْ َ َُُ
ََ َ َ ََََ
ّ ْ َ
َ ْ
َومن صىل الص ح يف مجاع ٍ عكأنما صىل الليل لُكه»(.)3
إدراك فضل اجلماعة:

يدرك اننصيل فضل اجلماعو إذا أدرك ركعوو اكملوو بسونيدتيها موع

اإلمام ال أقل

وتدرك الركعو باحنناي اننأموم يف أول ركعو ل مع اإلمام قبل اعتودال

اإلمام م ركوعه ولو حني رفعه م الركو  ،فإن سها اننأموم ع الركوو
ً
وجووا وخور
أو ّرزوحم حىت اعتدل اإلمام م رفعه م الركو ترك الركو
ً
ساجدا مع إمامه ،وقىض الركعو بعد سالم إمامه يبها فاتته برتك الركو
حد اجلماعة:
ً
ً
وأقل اجلماعو اانان فصاعدا ،برش أن يكون اننقتودي بالُوا ولوو

امرأة ن فضل اجلماعو حيصل بها خبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )738ومسلم ()705
( )2روا ابلخاري ( )085ومسلم ()907
( )3روا مسلم ()707

الصا
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من يندب هلم إعادة الصالة يف مجاعة:
يفدب ملن لم حيصل عَل اجلماع أن يعيد صالىله اليت صالها:
ً
 -0إذا اكن منفردا أو مع صا

 -1وإذا أدرك دون ركعو مع اجلماعو ولو يف الوق الضووروري موع
نياعو اانني فأكا ال واحد إال إذا اكن ً
إماما راتبًا ن الرات ه اكجلماعوو،
إماما فإن صىل ً
مأموما ال ً
ً
إماما بطل ىلع اننأمومني
برش أن يكون
ً
وإذا صىل اإلمام الرات ه منفردا يبال فضل اجلماعو بأن ينوي اإلمامو
وال يعيد يف نياعو أخرى وال تصىل بعد نياعو
ما ينويه املعيد:

م يعيد الصالة تللصيل فضل اجلماعو فإيبه ينوي بوإاعدة الصوالة
الفريضو مع تفويض ا مر هلل يف قبول فريضو أي الصالتني
وم َح َصل فضيلو اجلماعو ال يعيد صالته يف نياعوو أخورى ولوو
ً
اكيب اجلماعو اثلايبيو أكا عددا
ما ال يعاد من الصلوات:
 -1املغرب :فال تعاد يبها تصري مع ا وىل شفعاً

 -2العشاء :إذا صىل بعد ا الوتر ،فإن صىل العشاي ولم يصل الووتر
جاز إاعدتها نياعو
فإن ط يف إاعدة اننُرّب أو العشاي سا يًا عو كويبوه صوال ا اوم
تذكر فإيبه يقطع صالته إن لم يعقد ركعو ،فإن عقد ا شفع يبدبًا فيضم هلا

ركعو وخيرج ع شفع ،وسلم إذا قام اإلمام للركعو اثلاثلو

وإذا تبني للمعيد أن صالته ا وىل فاسدة فإن صالته اثلايبيو اننعوادة
جتائه برش يبيو اتلفويض ،أما لو قصد باثلايبيو انلفل فإيبها ال جتائه
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حكم إذا أقيمت الصالة انارضة من ق ل اإلمام الراىلب يف املسجد:
ً
حيرم ىلع اننوف ابتداي صالة ً
فرضا أم يبفوال جبماعوو بعود اإلقاموو

لإلمام الرات ه

فإن أقيم

صوالة الراتو ه بمسونيد قطوع اننصويل صوالته إذا اكن

باننسنيد أو يف رحبته ودخل مع اإلمام سواي اكيب صوالته الويت يصوليها
ً
يبافلو أم فرضا وسواي اكيب عني اننقامو أم غري ا وسواي عقود ركعوو أم ال

بسالم أو منا ٍ كالكم ويبيو إبطال

برش أن خيىش بإتمام الصالة اليت و فيها فوات ركعو موع اإلموام

م الصالة اننقامو

فإن لم خين فوات ركعو فال خيلو إما أن يكون يف يبافلو أو فريضوو

غري اننقامو أو فريضو ع اننقاموو ،فوإن اكن يف يبافلوو أو يف فريضوو غوري

اننقامو أتم صالته سواي عقد ركعو أم ال

وإن اكن يف فريضو ع اننقامو يبفسها فإن عقد ركعوو قبول أن تقوام

عليه الصالة شفعها بركعو أخرى وسولم ودخول موع اإلموام ،وإن اكن يف

اثلايبيو كملها ،وإن اكن يف اثلاثلو قبل كماهلوا بسونيود ا رجوع للنيلوو
ً
عرصا أو عشايً
فيقشهد ويسلم ،برش أن تكون الصالة اننقامو ً
ظهرا أو
ً
ً
مُروا قطع صالته ودخل مع اإلمام سواي عقد ركعوو
صبلا أو
فإن ،اكيب
ً
أم ال ،كما يقطع صالته إذا لم يعقد ركعو سوواي اكيبو اننقاموو صوبلا أم
ً
مُروا أم غري ما

وإن عقد الركعو اثلايبيو م صالة اننُرّب أو الركعو اثلاثلو م الصالة

الرواعيو أىت بركعو ااثلو تلمام صالة اننُرّب ووركعوو رابعوو تلموام الصوالة
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الرواعيو ،ويكون ذا اإلكمال بنيو الفرض ،وكذل إذا عقد الركعو اثلاثلو

م الصبح فيةون إتمامها بنيو الفرض ،ام بعود وذا اإلكموال يودخل موع
ً
وجووا م اننسنيد
اإلمام إال إذا أكمل اننُرّب فال يدخل مع اإلمام وخيرج

وإذا أقيم الصالة بمسنيد إلمامه الرات ه ىلع حمصل لفضل اجلماعو
ً
وجووا ،وموله م صىل اننُرّب أو العشاي
و و يف اننسنيد أو رحبته خرج منه
ً
ً
وأوتر ،وإن لم يك حمصال فضل اجلماعو أو لم يصلها أصال فإيبها تلامه إذا
ً
ً
إماما ننسنيد آخر
اكن حمصال لرشو الصالة ولم يك
وإذا أقيم الصالة يف اننسنيد واكن اننوف يصليها خارج اننسونيد
ً
وجوووا يف
أو أقيم خارج اننسنيد واكن وو يصوليها يف اننسونيد أتمهوا

احلاتلني

 -يكر إيالو الركو أكا م اننعتواد دلاخول معوه يف الصوالة إال

لرضورة ،كأن خيش فساد صالته أو تفوي اجلماعو عليه بأن اكيب تل

الركعو ع ا خرية؛ ن عدم اإليالو تفوت ىلع اننأموم اواّب اجلماعو ،أما
اتلطويل يف القراية ،جل إدراك ادلاخل فال يكر
شروط صحة صالة اجلماعة:
ً
أوال -رشوط اإلمام :
 -1اإلسالم :فال تصح الصالة خلف اكفر ولو لم يعلم بكفر حال

االقتداي

ً
 -2حتقق ااكورة :فال تصح إمامو اننرأة مطلقا سواي اكيب
ً
ً
نساي ،وكذل الن ى اننشلك
يبافلو أم فريضو ،وسواي اكن اننحلتمون رجاال أو

الصالة
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ال تصح إمامته لُري ولو ننوله ،أموا اننورأة إذا اقتودى بهوا نسواي صول

صالتها ع فقط ،وجيوز للمرأة حضور نياعو الرجال إذا لم تك خمشيو

الفتنو

 -3العقل :فال تصح إمامو انننينون حالو جنويبه ،أما إذا اكن جنويبه
غري مطبق وصىل ً
إماما يف حالو اإلفاقو صل الصالة
 -4ابللو  :فوال يصوح اقتوداي ابلوالغ بالصوا اننمو يف الصوالة

اننفروضو ،يبها حبقه يبافلو ،والفريضوو ال تصوح خلوف انلافلوو ،أموا يف

الصالة انلافلو فيصح االقتداي

 -5أن يكون غْي مأموم :فال تصح خلف موأموم ،وال مسوبوق-
أدرك ركعو اكملو فأكا مع إمامه -قام لقضاي ما عليه فاقتودى بوه غوري
ولو لم يعلم بأن إمامه مأموم إال بعد الفراغ م صالته

أما إذا لم يدرك مع إمامه ركعو اكملو وقام داي صالته بعود سوالم
إمامه ،فإيبه يصح االقتداي به وينوي اإلمامو بعد أن اكن ً
يباويا اننأموميو
ً
 -6أال يكون متعمدا للحدث :فم تعمود احلود فيهوا أو حوال
اإلحرام ،فسدت صالته وصالة اننأمومني ،ولو لم يعلم اننأمومني بذل إال
بعد الفراغ م الصالة
أما إن نيس اإلمام حداه ودخل يف الصالة ،ام تذكر بعد السالم
ً
أو قبله ،أو إن غلبه احلد كأن سبقه ابلول أو الريح ،ولم يعمل عمال
بعد تذكر أو حداه ،وإيبما خرج م الصالة وأشار هلم باإلتمام صل
صالة اننأمومني دون اإلمام ذا إذا اكن اننأمومون ال يعلمون حبود
إمامهم قبل ادلخول معه ،أموا إذا علمووا وموع ذلو دخلووا معوه يف
ً
الصالة ولو نسيايبا بطل صالتهم وحكم صالة اإلموام واننوأموم إذا
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ً
علق باإلمام خب اكحلكم إذا اكن حمداا ،إال أن صالة اإلموام تصوح
إذا لم يعلم بالب ؛ إال بعد الفراغ مو الصوالة ،ن الطهوارة ط
لصلو الصالة مع العلم

 -7القدرة ىلع أداء األراكن ،فإن عنيا ع أداي ركو واحود منهوا
واكن اننأموم ً
قادرا عليه ،فال تصح الصالة خلفوه؛ إال ننو اكن يسواويه يف

العنيا يف ذل الرك  ،كأخر يصيل بمولوه ،واعجوا عو القيوام يصويل
بموله ويسقوىن م ذل م يصيل باإليماي فوال يصوح أن يكوون ً
إماموا
ننوله ،ن اإليماي ال ينضبط

 -8العلم بما ال ىلصح الصالة إال به من األحَكم كشةروط الصةالة

وأراكنها ،ولو لم يم الفرض م السنو ،خبال

ما إذا اعتقد بفورض أيبوه

سنو ،أو أن نييع أجاي الصالة سنو ،فال تصح الصالة

وتصح الصالة بلل يف القراية ولوو بالفاحتوو إن لوم يتعمود ،وأاوم

اننقتدي به إن وجد غري مم حيس القراية وإال فال

وتصح بقراية غري مم بني كضاد وظاي وم يقل ه احلاي اننهملو اي
ً
أو الراي ً
الما أو الضاد داال كما يف بعض ا اعجم إال إن تعمود الللو أو
تبديل احلرو بُري ا فال يصح االقتداي به

ويش ط لفرض اجلمع يادة عما ىلقدم:
ً
 -0احلريو ،فال تصح خلف عبد ولو ماكتبا يبها ال جت ه عليه

 -1واإلقامو يف بدل اجلمعو ،فال تصح صالة اجلمعو خلف خارج ع

ابلدل بقدر فرسخ
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مكروهات صالة اجلماعة:
من ىلكره إمامته بصورة :م :

 -0تكر إمامو الفاسق باجلارحو كشارّب مخر أو اعق لوادليه ،ولو بفسواق

موله؛ ما لم يتعلق فسقه بالصالة فال تصح إمامته كأن خيل برك أو ط

 -1وتكر إمامو أعرايب (أي سام ابلاديو) لُري م أ ل احلرض،
ً
مسوافرا؛ ولوو اكن
سواي اكن يف احلارضة أو يف ابلاديو ،بأن اكن احلضووري
ً
ا عرايب أكا قرآيبا أو أحكم قراية أما إمامته موال فُري مةرو و
 -1وتكر إمامو ذي سلأل وقورو للصوليح ،ومولهموا لك مو
تلبأل بننياسو معفو عنها لسالم منها ال ننوله
من ىلكره ىلرىليب إمامته:
ُ ْ
ً
أي من يك َرهُ جعله إماما راىل ا يف الفرائ
ً

 -0اخليص :و و مقطو ا يبثيني

أو الس :

 -1واألغلف :و و م لم خيتنت

 -1واملجهول النسب اكللقيط

 -1واملجهول انال أي م لم يعلم حال أ و عدل أم فاسق
 -5ووّدل الزنا

 -6املابون :أي م يقشبه بالنساي ،أو م يتةرس يف ًّلكمه اكلنساي،
أو م اكن يّرفعل به فعل قوم لو ام تاّب
 -7والع د

ما يكره يف املسجد واجلماع :

-0الصالة بني ا سايني (ا عمدة)
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 -1وصالة اننأموم أمام اإلموام بوال رضورة ،وإال فوال تكور كوأن
ً
يكون انناكن ضيقا
 -1واقتداي م بأسفل السفينو بم بأعال وا لعودم تمةونهم مو

مالح و اإلمام وقد تدور فيختل عليهم أمر الصالة خبال
 -1وصالة رجل بني نساي أو صالة امرأة بني رجال

العةأل

 -5وإمامو بمسونيد بُوري رداي يلقيوه اإلموام ىلع كتفيوه ،خبوال

اننأموم والفذ فال يكر هلما عدم الرداي بل و خال ا وىل
ً
 -6وتنفل اإلمام يف اننلراّب يبه ال يستلقه إال حال كويبوه إماموا،
و يبه قد يو م غري أيبه يف صالة فرض فيقتدي به

 -7وصالة اجلماعو يف اننسنيد قبل صالة اإلمام الرات ه فيه ،وكذل

الةرا و إذا صلوا نياعو بعد صالته ولو أذن هلم يف ذل  ،وحترم اإلقاموو

معه ووج ه ىلع اننصلني الروج منهاعند قيامها للرات ه
ً
مسنيدا فوجدوا إمامه الرات ه قد صىل خرجووا يبودباً
وإن دخل نياعو
ً
جل أن يصلوا نياعو يف غري إال باننساجد اثلالاو فيصلون فيهوا أفوذاذا إن
دخلو ا؛ ن فذ ا أفضل م نياعو غري ا ،فإن لم يدخلو ا نيعوا خارجها
الذين جتوز إمامتهم مع توهم عدم جوازها:
 -0ا عىم وإن اكيب إمامو ابلصري اننساوي ل يف الفضل أوىل

 -1واننخالف يف الفرو كشافيع أو حنيف وإن علم أيبه مسح بعض
رأسه أو لم يتدل أو موأل ذكور ؛ ن موا اكن ً
طيوا يف صولو الصوالة

فالعربة فيه بمذ  ه اإلمام ،وما اكن ً
طيا يف صلو االقتداي فوالعربة فيوه

بمذ  ه اننأموم
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فلو اقتدى ماليك يف صالة فرض بشافيع متنفل فصالته بايلو؛ ن
ط صلو االقتداي عند اإلمام مال احتاد صالة اإلمام واننأموم

 -1وا لك  :و و م ال يكاد خيرج بعض احلرو م خمارجهوا
ً
اي أو الراي ً
لعنيمو أو غري ا مول أن يقل ه احلاي ً
الما أو الضاد داال
 -1واننلدود لقذ أو طّب مخر أو غري ما
َ
َ َ
 -5والعنني :و و م ل ذكر صوُري ال يتوييت بوه اجلموا أو مو ال
ينقرش ذكر
 -6وا قطع :و و م قطع يد أو رجله
 -7وا شل

 -8والصا بموله

 -9وم به جذام يسري ال يرض انلا

و حلالي وإن جازت إمامتهم إال أيبها خال
األشياء اجلائزة يف الصالة واملسجد:

ا وىل

 -0جيوووز اإلرسا إلدراك الصووالة مووع اجلماعووو تللصوويل فضوول
َ
اجلماعو بال خبَ ه ( رولو)  -وع ما دون اجلري-؛ يبه يّرذ  ه الشوو
فيةر الب ه ولو خا فوات إدراكها ،إال أن خيا فوات الوق فيني ه
 -1وجيوز قتل احليو والعقرّب والفأرة يف اننسنيد

أو ينةف إذا يبو

أو زجور

 -1وجيوز إحضار الصا اذلي ال يعب
ع العب  ،وإال منع إحضار
ّر َ َ َ
 -1وجيوز خروج اننرأة المتنيالو (وع اليت ال أرّب للرجال فيها) للمسنيد

وجيوز خروج شابو غري مفتنو ننسنيد وجنازة قريو ه مو أ لهوا ولاوجهوا أن
ً
يمنعها م ذل  ،وأما إذا خشي الفتنو فال جيوز هلا الروج مطلقا
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 -5وجيوز فصل اننأموم ع إمامه بنهور صوُري أو يريوق أو زر ال

يمنع رؤيو اإلمام أو سماعه

 -6وجيوز علو اننأموم ىلع إمامه ولو بسطح يف غري صوالة اجلمعوو،

ويكر علو اإلمام ىلع مأمومه إال بيشي يسري كشرب وحنو أو لرضوورة أو

لقصد تعليم
إماما أو مأموماً
وأما م قصد بعلو الةرب فتبطل صالته سواي اكن ً
 -7وجيوز اختاذ مسمع يسمع انلا

والسالم يلتمك انلا

برفع صوته باتلةبري واتللميود

م االقتوداي باإلموام وجيووز االقتوداي برؤيوو

اإلمام أو مأمومه وبسما أحد ما ،ولو اكن اننأموم بدار واإلمام باننسنيد
ثانيًا :شروط االقتداء باإلمام:

الْشط األول :يبيو االقتداي؛ بأن ينووي اننوأموم االقتوداي بإماموه ،أو

ينوي الصالة يف نياعو ،يف أول صالته قبل تكبري اإلحرام ال بعد ا
ً
منفردا ام رأى ً
إماما و و يف الصالة ،فوال يصوح
فم دخل بالصالة

االقتداي به لعدم وجود يبيو االقتوداي مو أول الصوالة ،وكوذا مو دخول
ً
بالصالة مقتديًا فال يصح أن ينوي االيبتقال إىل الصالة منفردا (أي ينووي
مفارقو اإلمام) إال لرضورة كأن أيال عليه اإلمام
َ
ً
أما ني اإلمام من ق ِ ل اإلمام عليست رشطا لصح صةالة املةأموم
ولو يف صالة اجلفا ة إال يف مواضع:

 -1يف صالة اجلمعو؛ ن اجلماعو ط فيها ،فلوو لوم ينوو اإلموام
اجلماعو بطل عليه وىلع م خلفه؛ ن لك صالة اكيب اجلماعو ً
طيا
يف صلتها اكيب يبيو اإلمامو فيها ً
طيا

098

 -2يف صالة اجلمع بني العشايي ننطر ،فال بد م يبيوو اإلماموو يف
افتتا لك م الصالتني؛ ن اجلماعو ط فيها ،فوإذا تورك اإلموام يبيوو
اإلمامو بطل الصالة اثلايبيو فقط
ّر
ً
وجووا فلو تركها لم تبطل ،خبوال
وجي ه فيه يبيو اجلمع عند ا وىل
ترك يبيو اإلمامو فتبطل اثلايبيو فقط

 -3يف صووالة الووو ؛ يبووه يشوورت فيهووا اجلماعووو إذا صوولي
بطائفتني
َ
ً
ّ -4ر
مأموما ،فالبود ل مو يبيوو
للمستخلف؛ يبه دخل يف الصالة

اإلمامو؛ تلتم حاتله اثلايبيو ع ا وىل فإن لم ينو ا فصوالته صوليلو
اغيته أيبه منفرد
الْشط اثلاين :اننساواة يف ذات الصالة ،ك هر خلف ظهر فال يصوح
خلف عرص
واننساواة يف صفتها يف ا داي والقضاي ،فال يصح أداي خلوف قضواي
وال قضاي خلف أداي فال يصح أن يصيل ال هر ً
أداي خلوف مو يصوليه
ً
قضاي ،وال يصح اقتداي م يصيل الصبح بعد يلوو الشومأل بمو أدرك
ركعو قبل يلوعها؛ ن ا ول يصويل قضواي واثخور أداي وجيووز اقتوداي
مسافر بمقيم إال أيبه يتم الصالة معه
واننساواة يف زمنها ،كقضاي ظهر يوم السب خلف ظهر يوم السب ،
فال يصح قضاي ظهر يوم السب خلف ظهور يووم ا حود والعةوأل ،إال
انلفل خلف الفرض فينيوز كأروع ركعات يبفل خلف م يصيل ال هر
ً
الْشط اثلالث :متابعو اإلمام :وع أن يكوون فعول اننوأموم واقعوا
عق ه فعل اإلمام ،فال يسبقه وال يساويه وال يتأخر عنه
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وىلفقسم هذه املتابع إ ثالث أقسام:

 -3اننتابعو يف تكبرية اإلحرام :فإذا ساوا  ،أو سبقه باتلةبري ،أو كرب

بعد طو إمامه لك فرغ م اتلةبري قبله أو معه؛ بطلو صوالته يف

نييع ذ احلاالت

 -0اننتابعو يف السالم :فإذا ساوا  ،أو سبقه ،أو سلم بعد طو إمامه

إال أيبه ختم قبله ،فيف نييع ذ احلاالت تبطل صالة اننأموم ،أما إذا سولم
صوالته

عق ه طو إمامه بالسالم إال أيبه ختمه معه أو بعود صول
وإذا سلم قبله ً
سهوا فإيبه ينت ر اإلمام حىت يسلم فيعيد السالم بعد

ً
وإذا ترك اإلمام السالم ويال الام عرفا بطل صالة اجلميوع ولوو

أىت به اننأموم؛ ن السالم رك فإذا تركه اإلمام بطل صوالته ،ووطلو
صالة اننأمومني ً
تبعا بلطالن صالة اإلمام

 -0اننتابعو يف الركو والسنيود :حيرم ىلع اننوأموم أن يسوبق اإلموام

فيهما وتكر ل مساواته لإلمام فيهما ،وال تبطل الصالة بسبقه فيهما وال

بمساواته وصالته صليلو

أما إذا اكن سبقه ً
سهوا فعليه أن ينت ر حىت يركع ام يطمنئ معه يف
ً
الركو  ،أما إذا لم ينت ر ورفع ً
عمدا أو جهال بطل الصالة ،وأما إن رفع
ً
سهوا فعليه أن يرجع اايبيًا إىل االشورتاك موع إماموه يف الركوو والسونيود
وتصح صالته

أما إذا تأخر اننأموم ع اإلمام حىت ايبتىه م الرك فإن صالته تبطول،
إذا اكن ذا اتلأخري يف الركعو ا وىل واكن ً
ً
سوهوا ،أموا إن اكن يف غوري
عمدا ال
الركعو ا وىل فإن صالته تصح مع اإلام إن اكن ً
عمدا ووُري إام إن اكن ً
سهوا
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أوث انلاس باإلمام :

إذا اجتمع نياعوو لك واحود مونهم صوالح لإلماموو ينودّب تقوديم
السلطان أو يبائبه ،فإن لم يكويبا فراتبو اننسنيد إن اكيبوا فيه ،فرّب موزنل
إن اكيبوا يف اننزنل ،ويندّب تقديم اننستأجر للمزنل ىلع مالةوه ،فالاائود يف
الفقه ىلع م دويبه فيه وإن اكن أزيد منه يف غري  ،فالاائد يف احلودي أي
أوسع روايو وحف ً ا ،فالاائد يف معرفوو يريوق القورآن -أي أدرى بطورق
ً
ً
القرآن أو أكا قرآيبا أو أشد إتقايبا أو أقوى م غري يف خموارج احلورو -
فالاائد يف العبادة  -أي أكا م غري يف يبوافل الري -فإن استووا فاننسو
يف اإلسالم ،فالقريش فمعلوم النس ه فاحلسو ا خوالق فاحلسو اذلات
فاحلس اللبا
فإذا تساوى أ ل رتبو قدم ا ور منهم ،وقدم احلر ىلع العبود ،فوإن
استَ َو ْوا يف لك يشي أقر بينهم إذا لم َ
يرض ْوا بتقديم أحد م
مندوبات صالة اجلماعة:

يندّب وقو اذلكر ع يمني اإلمام ولو اكن ً
صبيا عقل القرووو-أي
ً
العبادة -ويندّب تأخري ع اإلمام قليال يلتم اننأموم ع اإلمام

ويبدّب وقو
اجلميع

اانني فأكا خلف اإلمام ووقوو

أحَكم املس وق:

النسواي خلوف

إذا دخل اننصيل اننسنيد فوجد اجلماعو قائموو ولكو فاتوه بعوض
الصالة فعليه أن يكرب تكبرية اإلحرام عند دخول الصالة ،ويدخل مع
ً
قائما أو يف اجللو ا ول أو اثلام أو بني السنيدتني بوال
اإلمام إذا وجد
تكبري ،بل يكرب لإلحرام فقط وجيلأل بال تكبري
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ً
ً
ً
أما إذا وجد اإلمةام راكعةا أو سةاجدا أو جالسةا لتشةهده أو غةْيه

عيلزمه ىلك ْيىلني:

 -0أن يكرب تكبرية اإلحرام
 -1وأن يكرب تكبرية أخرى للركو أو للسونيود بعود تكبورية
راكعا أو ً
ً
رافعا م الركو  ،ويعتود بتلو الركعوو
اإلحرام إذا وجد اإلمام
مىت احنىن قبل اعتدال اإلمام وأىت بتةبرية اإلحرام م قيام

وال يحلخر اننسبوق ادلخول مع اإلمام يف أي حالو م احلاالت حوىت

يقوم للركعو اليت تليها بل عليه أن يبادر بادلخول معه
كيفية أداء املسبوق ملا فاته من صالته:
الفعل

إذا قام اننسبوق لقضاي ما فاته م الصالة فإيبوه يقضووي القوول ويبوين
واملراد بالقول :خصوص القراية وصفتها م رس أو جهر بوأن جيعول

ما فاته قبل دخول مع اإلمام بالنسبو إيلوه أول صوالته وموا أدركوه معوه

آخر ا

واملراد بالفعل :و غري القراية فيشمل القسميع واتللميد والقنووت

بأن جيعل ما أدركه مع اإلمام أول صالته بالنسبو لألفعال وما فاته آخر ا

فيةون فيها اكننصيل وحد  ،و يَاح ذلك ما ييل:

-0إذا أدرك اإلمام يف الركعو اثلايبيو م صوالة رواعيوو ،فإيبوه يوأيت بعود
سالم اإلمام بركعو بفاحتو وسورة ً
ً
وجهورا يف العشواي
رسا يف ال هور والعصوور
لقضاي ما فاته وتسىم ذ الصالة ذات اجلناحني لوقو السورة يف يرفيها
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 -1وإذا أدرك اإلمام يف الركعو اثلاثلو م رواعيو ،فإيبه يأيت بوركعتني
بالفاحتو وسورة ً
ً
وجهرا يف العشاي قضاي ننا فاته مو
رسا يف ال هر والعرص
القول ،وتسىم ذ الصالة اننقلووو لوقو السورة يف ركعتيها ا خرتني

 -1وإذا أدرك اإلمام يف الركعو الرابعو م رواعيو فإيبوه يوأيت بركعوو
بفاحتو وسورة ً
رسا يف ال هر والعرص وج ً
هرا يف العشاي قضاي ننوا فاتوه مو

قول ،ام جيلأل للقشهد ،ام يقوم فيأيت بركعو بفاحتو وسورة ً
رسا يف ال هور
ً
وجهرا يف العشاي قضاي ننا فاته م قول ،ام يوأيت بركعوو بالفاحتوو
والعرص
ً
فقط رسا ،ام يقشهد ويسلم
 -1وإذا أدرك اإلمام يف الركعو ا خرية م اننُرّب قوام بوال تكبوري
ً
جهورا ،اوم جيلوأل
يبه لم جيلأل يف اايبيته ويأيت بركعو بالفاحتو والسورة

للقشهد ،ام يأيت بركعو بالفاحتو وسورة ً
جهرا وجيموع بوني سومع اهلل ننو
محد ورونا ول احلمد؛ يبه بام اكننصيل وحد يف ا فعال

 -5وإذا أدرك اإلمام يف الركعو اثلايبيو م الصبح ،فإيبه يقن يف ركعو

القضاي؛ يبها آخرتوه بالنسوبو للفعول اذلي منوه القنووت ،وجيموع بوني
القسميع واتللميد يبها آخرته و

و فيهما اكننصيل وحد .

املسبوق إذا أحرم قبل دخول الصف:
ً
إذا دخل اننصيل اننسنيد فوجد اإلمام راكعا وخوا

أيبوه إن مشووي

للصف أن يرفع اإلمام رأسه م الركو فتفوته الركعوو ،فإيبوه جيووز ل أن
ً
راكعا إىل الصوف ويرفوع برفوع
حيرم ويركع قبل وصول للصف ،ام يدّب
اإلمام وإن لم ي إدراك الصف قبول رفوع اإلموام ا خورية ،فوإن اكيبو
ّر ْ
ا خرية م صالة اإلمام فإيبه حي مرم دون الصف حىت ال تفوته الصالة
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وجيوز ذل الفعل نن رأى فرجو يف الصف أماموه أو عو يمينوه أو
شمال مسافو صفني غري ما خرج منه ودخل فيه

االستخالف يف الصالة:

االستخالف :و اسقنابو اإلمام غري م اننأمومني تلةميل الصوالة
بهم لعذر قام به
حكمه :مندوّب يف غري صالة اجلمعو وواج ه فيها ،وإن وج ه قطوع
ً
أحودا يبودّب للموأمومني أن يسوتخلفوا بودون أن
الصالة ولم يستخلف
يتلركوا أو يتلولوا ع القبلو ،وجيوز أن يتموا صالتهم فرداى
وإن تقدم لإلمامو غري اذلي استخلفه اإلموام وصوىل بهوم صول
صالتهم ،أو إن ائتموا بإمامني لك يائفو بإمام ،أو إن ائوتم ابلعوض بإموام
ً
ً
نييعا
وصىل اثخرون أفذاذا ،صل صالتهم
أس اب االستخالف :ثالث وَ:
 -0سب ه خارج ع الصالة :كما إذا خيش اإلمام بتماديه يف الصالة
تلف مال ل بال ولو اكن لُري  ،أو خيش تلف يبفأل حمرتمو ولو اكفرة
 -1وسب ه متعلق بالصالة مايبع م اإلماموو دون الصوالة :اكلعنيوا
ع أداي رك م أراكن الصوالة ال سونو كعنيوا عو القيوام أو الركوو
ً
مأموموا إن
حلصول راع ل ،فيف ذ احلالوو يسوتخلف اوم يرجوع وو
أمةنه ،وال جيوز ل قطع الصالة يف حالو العنيا
 -1وسب ه متعلق بالصالة مايبع م اإلمامو ومو الصوالة :كطوروي
مايبع يمنع اإلمام م إتمام الصالة لكها كسبق حد م بوول أو ريوح ،أو
تذكر حداه بعد دخول يف الصالة ،أو ش ل دخل الصالة بوضووي أم ال،
أو حتقق الطهارة واحلد لكو شو بالسوابق منهموا ال إن شو ول
الوضوي فإيبه يتمادى يف ذ احلالو بالصالة ام إن بان ل الطهر لوم
ايبتقض
َ َ َ
يّرعد وإال أاعد اإلمام فقط
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وإن يرأ العذر واإلمام يف ركو أو سنيود ،يرفع رأسه بال تسوميع يف

ا ول ووال تكبوري يف اثلوام ئلوال يرتفعووا معوه ،وإيبموا يرتفعوون موع
اننستخلف ،ولك ال تبطل صالتهم إذا رفعوا برفوع اإلموام ا ول قبول

االستخال  ،وإيبما جي ه العودة مع اننستخلف ولوو أخوذوا فرضوهم موع

ا ول قبل العذر ،فإذا لم يعودوا لم تبطل صالتهم

 ويندّب للمأمومني أن يستخلفوا إذا لم يستخلف اإلمامكما يندّب اسوتخال

اكلصفني

ا قورّب لإلموام وتقدموه علويهم إن قورّب

فيتقدم ىلع احلالو اليت وو بهوا سوواي اكن يف سونيود أو ركوعوه أو

جلوسه ،وىلع الليفو أن يقرأ م ايبتهاي قراية اإلمام ا ول إن علم وإن لم
ً
وجووا
يعلم ابتدأ القراية م أول الفاحتو
وإذا كمل الصالة بهم غري م استخلفه اإلموام صول

صوالتهم،

كما تصح إذا أتموا أفذاذا أو أتم بعضوهم أفوذاذا ووعضوها بإموام أو أتمووا

بامامني لك يائفو بإمام
ً
إال صالة اجلمعو فال تصح أفذاذا وتصوح للوبعض اذلي ل إموام إن
كمل العدد اننطلوّب يف صالة اجلمعو وتوفرت طو صلتها
رشوط صح االستخالف:

اإلمام ا ول ابت
 -1أن يكون م

واقتداي به

إمامتوه بنيو ٍو وتكبورية إحورام

لإلمام عوذر يقطوع الصوالة أو يمنعوه منهوا أو مو
 -8أن حيصل م

اإلمامو
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 -4أن يكون اننستخلف مو اننوأمومني وأدرك موع اإلموام قبول
يروي العذر ً
جايا يّرعتد به م الركعو اننستخلف فيها ،سواي اكيبو ا وىل
أو اثلايبيو ،أي أن يكون قد أدركه قبل عقد ركوعها (أي قبل االعتدال) ،
فال يصح استخال م فاته الركو مع اإلمام يف الركعو اننستخلف فيها
سواي بسب ه السبق أو لعذر اكالزدحام أو انلعا
ما جيب ىلع املستخلف أن يفعله حني استخالعه:
َْ
جي ه ىلع اننستخلف أن يراىل ن م صالة اإلمام ،فيقرأ مو ايبتهواي
قراية اإلمام إن علم االيبتهاي؛ وإال ابتدأ قراية الفاحتو م أوهلا ،وجيلأل يف
ً
حمل اجللو و ةذا ،فإذا اكن اننستخلف مسوبوقا با صول أتوم بوالقوم
صالة اإلمام حىت لو اكن ىلع اإلمام سنيود قبيل سنيد وسنيد معه القووم
ً
جلوسا ،سواي اكن فيهم اننسبوق أم غري  ،ويقوم وو
ام يشري هلم بااليبت ار
لقضاي ما فاته موع اإلموام ا صويل ،فوإذا أىت بوه سولم وسولم معوه غوري
اننسبوقني ،ام قام اننسبوقون لقضاي ما عليهم
ً
ومول ذ احلالوو موا لوو اكن اإلموام ا صويل مسوافرا واكن خلفوه
ً
مقيموا ،فيوتم اننسوتخلف صوالة
مسافرون ومقيمون واننسوتخلف اكن
ً
ً
نييعا بااليبت ار جلوسا حىت يوأيت ببقيوو صوالته ،اوم
مسافر ام يشري هلم
يسلم ويسلم معه اننسافرون ،ام يقوم اننقيمون إلتمام صالتهم

و احلاتلني إذا سلم القوم ولم ينت روا اننستخلف بطل صالتهم

وإن جهل اننستخلف اننسوبوق موا صوىل ا ول أشوار هلوم فوأفهمو
باإلشارة ،أو الالكم إن لم يفهم باإلشارة وإن قوال للمسوتخلف :أسوقط
ً
ً
ركواع -موال -عمل عليه إن لم يعلم خالفه

][5
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احلضوور (أي اإلقامة ) واجلموع

السفر لغ  :قطع اننسوافو ،وخوال
أسفار ،ورجل سفر ،وقوم سفر :ذوو سفر()1

واملقصود بالسفر :السفر اذلي تتُري به ا حاكم الشورعيو ،وهةو :أن
ً
ً
قاصدا ماكيبا يستُرق اننسري إيله مسافو مقدرة
خيرج اإلنسان م وينه

واملراد بالقصةد :اإلرادة اننقاريبو ننا عام عليه ،فلوو يوا اإلنسوان
ً
مسافرا ولوو أيبوه
نييع العالم بال قصد الوصول إىل ماكن معني فال يصري
ً
ً
قصد السفر ،ولم يقرتن قصد بالروج فعال فال يصوري مسوافرا كوذل ؛
ن اننعترب يف حق تُري ا حواكم الرشوعيو وو السوفر اذلي اجتموع فيوه
القصد والفعل

القصر واجلمع

ً
أوال :قِص الصالة:

قرص الصالة و أن تقصور الصالة الرواعيو ،وع ال هور والعصوور
والعشاي ،يف السفر إىل ركعتني ،أما اننُرّب والصبح فال تقرصان
ديلل مْشوعي القِص يف السفر:

مرشوعيو القرص اابتو بالةتاّب والسنو واإلنيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرّب وخمتار الصلا
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أمةةا الكتةةاب عقةةوهل ىلعةةا

 ﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﴾ [ﮐ. ]101 :

« :قلت لعمر بن اخلطةاب ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

قال يعيل ابن أمي
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ َ
َ
َ
جت
ج ت مِما ع ِ
ﰆﰇﰈ ﰉﰊ ﰋﰌ ﰍﰎ ﴾ وقد أمِن انلاس؟ عقال :ع ِ
َ َ َْ ُ ُ َ
َ َ ٌَ َ َ َ َ
مفه عسألت َرسول اهلل  عن ذلك عقال« :صدق ىلصدق اهلل
َ َْ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ََُ
بها عليكم عاق لوا صدقته»(.)1

وأما السف  :فقد توواترت ا خبوار أن رسوول اهلل  اكن
َ ْ ُ
ً
ً
ً
حت
ومعتمرا
حاجا
يقرص يف أسفار
واغزيا ،وقال ابن عمر « :ص ِ
َ
َ
ُ َ
َ َ
َ َ َ ُ
َرسول اهلل  - يعِن يف السفر  -عَكن ال ي ِزيةد يف السةف ِر ىلع
َ ْ ََْ ََ َ ْ
ُ َ ُ َ َُْ َ
َ َ َ
كذل ِك»( .)2وقال ابن
نيَ ،وأبا بك ٍر حىت ق ِ َوعم َر َوعثمان
الركعت ِ
َ ْ
َْ ََْ َ ََ
َ َْ ُ
ةر
مسعود « :صليت مع انليب  ركعت ِ
ني ومع أيب بك ٍ
ُ ْ ّ ُ ُ ََ
َْ ََْ ُ ََ َ ْ
َ ر ْك َع َت ْ َ َ َ ُ َ َ
ني َم تف َرقت بِكم الطرق تيةا
ني ومع عمر ركعت ِ
ِ
َْ َ َ ِ
ََْ َْ ََ ََُ َََ
)
3
(
ان» .
ان متق لت ِ
يلت حظي من أرب ٍع ركعت ِ
َ َ
َ َْ
ََ َ
وقال أنس « :خ َرجفا مع انليب  تقصة َر الصالة
َ ْ ً َْ ُ ُ َ َ
َ َ َ َْ َ
َََْ َ َ َ ََ َ
ِص الصالة حىت َرجع إ المدِيف ِ »(.)4
حىت أىليفا مك َوأقام بها عْشا يق
أما اإلمجاع :فقد أنيع ا مو ىلع أن نن سافر ً
سفرا تقرص يف موله
الصالة مول :حج أو جهاد أو عمرة أن يقصور ال هر والعصوور والعشواي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا
( )2روا
( )3روا
( )4روا

مسلم ()970
ابلخاري ( )3503ومسلم ()708
ابلخاري ( )3079ومسلم ()780
ابلخاري ( )9597ومسلم ()780
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يصيل لك واحدة منهما ركعتني ركعتوني ،كموا أنيعووا ىلع أال يقصوور يف

اننُرّب وال يف الصبح

حكم قصر الصالة يف السفر:
و سنو محلكدة ،آكد م صوالة اجلماعوو ،أي لوو لوم جيود اننسوافر
ً
ً
مسافرا موله يصيل معه نياعو صىل منفردا ىلع القرص ،وال يقتدي بإموام
مقيم ليك ال يتم ،وإذا ترك القرص حرم م اواّب ذ السنو

شروط قصر الصالة:
ً
-0أن يكون ً
مباحا :فالعايص بسفر كقايع الطريوق والعواق
سفرا

لوادليه ال جيوز ل القرص إال إذا تاّب ووقي مسافو القصور اننعتوربة بعود
تووته فإن قرص صل صالته مع احلرمو

وأما العايص يف سفر فإيبه يس ل القصور ً
قطعا والفورق بينهموا أن

العايص به يبفأل سفر معصيو ،والعايص فيه سفر جائا يف يبفسه ،لكو

قد يقع منه فيه معصيو كرشّب أو زيبا أو رسقو أو غص ه
ً
 -1أن يكون ً
سفرا يويال أروعو برد فوأكا ذ ابًوا ،والربيود أروعوو

ذرا ومخسومائو ذرا ،

فراسخ والفرسخ االاو أميال واننيول االاوو آال
ً
فطول اننسافو ذ ابًا امايبيو وأروعون ميال وع باعتبار الوام مرحلتوان

أي مسرية يومني معتدلني بال يللو ،أو مسرية يللتني بال يووم ،أو مسورية

يوم ويللو ،و ذ اننسافو حوان ( )9 ،07كيلو مرت ،ن «الَبد» نيوع بريود

و و مسافو أروعو فراسخ ،والفرسخ :االاو أميال واننيل حوان ( )0 ،3كيلو

مرت فيةون ()9 ،07
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ألن ابن عمر وابن ع ةاس « :اكنةا َي ْق ُصةة َر َ ُ ْ َ
ان يف
ان ويف ِطةر ِ
ِ
َ ََ ُ
ً
أ ْربع ِ ب ُر ٍد»( )1وع ستو عرش فرسخا

والعربة بالسري و السري الوسط ،و و سري اإلبول اننوقلوو با محوال،

وميش ا قدام ىلع ما يعتاد م ذل  ،مع ما يتخلله م يبواول واسورتاحو

وأكل وصالة

والسري يف ابللر يراىل فيه اعتدال الريا ؛ يبه و الوسوط ،وو أال

تكون الريا اغبلو وال ساكنو

فم اكن ذا حال قرصولو اكن سفر ىلع خوال

العوادة ،بوأن اكن

بطريان أو خبطوة ،فم اكن يقطع اننسافو بسفر قرص ،ولو اكن يقطعهوا يف

حل و بطريان وحنو

 -1أن يكون اننسافر ً
يباويا يف بدي سفر قطع مسافو القصور دفعوو
واحوودة ،أمووا إن اكن ً
يباويووا اإلقامووو بموواكن يف يريقووه ،ىلع دون مسووافو

القصور ،إقامو توج ه اإلتمام كأروعو أيام صلا ام يسافر بقيو اننسوافو،

فإيبه يتم كأن يسافر إىل حمل مسافو أروعو برد فأكا ام يبوى حني خروجه
ً
أن يقيم بماكن ىلع بريدي موال أروعو أيام أو أكا فال يقصوور فيموا دون
ذل انناكن

وال تعترب يبيو اتلابع بدون يبيو متبوعو اكلاوجو مع زوجهوا واجلنودي

مع قائد  ،فلو يبوت الاوجو مسافو القصوور دون زوجهوا ال يصوح هلوا أن

تقترص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صليح علقه ابلخاري (-808/0فتح) ووصله ابليهيق ( )307/0وصلله ا بلام يف
اإلرواي ( )070وصلله انلووي يف انننيمو ()903/0
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 -1أن يعام قبل بدي السفر ىلع قطع مسافو القصور أو أكوا؛ ذلا ال

يقرص اهلائم ىلع وجهه يبه ال يدري أي يتوجه ،وال السائح اذلي ال ينوي

اإلقامو يف ماكن إال أن يعلم اهلائم وحنوو قطوع اننسوافو الشوورعيو قبول
مقصد وقد عام ىلع قطعها حني خروجه فيقرص

 -5أن يرشو يف السوفر ،والشوورو فيوه يكوون إن اكن يف ابلوودل

بمنياوزة بنيايبها والفضاي اذلي حوهلا والبساتني اننسةويبو ،أموا إذا اكيبو
البساتني غري مسةويبو فال يشورت جتاوز وا ولوو اكن فيهوا حورا

يقصور بمنيرد جتاوز ابليوت
تفرق

بول

والرشو بالسفر للبدوي يكون بمُادرة حلته (بيوت الشعر) ولوو
والرشو بالسفر للسام يف حمل خال ع ابليوت واليام يكون

بمنيرد ايبفصال ع ماكيبه كسام اجلبل أو قريو صُرية ال بساتني هلا

 -6أن ال يقتدي مسافر بمقيم أو بمسافر يتم الصالة ،يبه إن فعول

ذل وج ه عليه اإلتمام ،سواي اقتدى به يف الوق أو بعد خروج الوقو ،
ولو اكن اننقتدي ً
يباويا القرص برش أن يدرك مع اإلمام اننقيم ركعو اكملو،

فإذا لم يدركها فال جي ه عليه اإلتمام بل يقرص ،ويعيد الصالة يف الوقو
ََْ َ َ َ َ َْ َ ً ََ ْ ََْ َ
ً
قرصا لقول انليب « :من أدرك مِن الصالة ِ ركعة تقةد أدرك
َ ََ
الصالة»(.)1

و ذا لم يدرك ركعو ،و ن م أدرك م اجلمعو ركعو أتمهوا نيعوو،
وم أدرك أقل م ذل  ،ال يلامه فرضها ،بل يصيل ً
أروعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم
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وكذا لو يبوى اننسافر ً
ً
مسوافرا اإلتموام فيصوليها
سهوا ع كويبوه
قرصا ،أما لو يبوى اإلتمام ً
ً
سهوا ام توذكر أن عليوه
تامو ام يعيد ا يبدبًا
ً
ً
عمدا بطلو وإن قصوور ا
قرصا فليأل ل أن يقصور ا ،وإن قصور ا
ً
سهوا فأحاكم السهو إن تذكر بالقرّب أتم وسنيد بعد السالم ،وإن يال
الوق أو خرج م اننسنيد بطل
ً
وكذا إن يبوى القرص فأتم عمدا بطل عليه وىلع مأمومه سواي أتوم
ً
معه أم ال ،أما إن أتم ً
سهوا أو تأويال (بأن يرى أن القصوور ال جيووز أو أن
ً
اإلتمام أفضل) أو جهال فيعيد يف الوق الرضوري وصل ننأموموه بوال
َ
إاعدة إن لم يقبعه باإلتموام ،وإن اتبعوه بطلو صوالته وإن قوام اإلموام
ً
لإلتمام ً
سهوا أو جهال بعد يبيو القصور ،سبح ل اننأموم فوإن رجوع سونيد
لسهو وإن لم يرجع فال يقبعه بل جيلأل حوىت يسولم إلماموه فوإذا سولم
اإلمام سلم اننأموم اننسافر ،وإن اكن غري مسافر قام إلتمام صوالته ،فوإن
سلم اننسافر أو قام اننقيم إلتمام صالته قبل سالم اإلمام بطل الصالة
حال من شك يف اإلمام هل هو مساعر أم ال:

إن ظ شخص أن اإلمام مسوافر فاقتودى بوه ف هور خالفوه ،أاعد
اننأموم صالته ً
أبدا بلطاليبها ،كم ظ أن إمامه مقويم فوإذا وو مسوافر
فيعيد ً
ً
مسافرا؛ يبه يبوى القصور وإماموه
أبدا ،إن اكن اننأموم يف اننسأتلني
ً
يبوى اإلتمام يف ا وىل ،وإن سلم م اانتني فقد خالف إمامه يبيوو وفعوال،
وإن أتم معه فقد خالف فعله يبيته
وأما يف اثلايبيو فهو قد يبوى اإلتمام ل نه أن إمامه مقيم ،واإلمام قود

يبوى القرص يبه مسافر؛ فإن قرص معه فقود خوالف فعلوه يبيتوه وإن أتوم
ً
بمقتىض يبيته فقد خالف إمامه يبيو وفعال
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أما لو اقتدى اننقيم باننسافر فصح؛ ن اننقيم دخول يف الصوالة ىلع

خمالفو إمامه م أول ا مر فاغتفر ،أما احلالو السابقو فدخل اننوأموم ىلع

موافقو إمامه فأخطأ ظنه فلم يُتفر

 -7أن ينوي القرص عند الصالة ،وتكيف يبيو القصور يف أول صالة

يقرص ا يف السفر ،وال يلام جتديد ا فيما بعد ا م الصلوات
ما مينع القصر يف السفر:
ً
-1دخول وينه اننار عليه ،بأن اكن مسافرا م ماكن غري وينه فلما
َ
مر عليه دخله ،فعليه أن يتم صالته ولو لم ينو إقامو أروعو أيام

 -2دخول ماكن إقامو زوجته انندخول بها ال ماكن إقامو أقارووه (أم،

أّب ،أ )

 -3يبيو دخول وينه أو ماكن إقامو زوجته اذلي يمر عليه يف يريقوه

إذا اكن يبعد ع بدي السفر أقل م مسافو القصور ،ولو لوم ينوو اإلقاموو
أروعو أيام به ام إذا ط يف بقيو سفر اعترب موا بويق يف سوفر فوإن اكن
َ
قرص ق َرص وإال فال يقصور أما إذا اكن وينه أو بودل زوجتوه
ابلا مسافو ٍ
انلاوي دخول أاناي سفر يبعد ع بدي السفر مسافو قصور فإيبوه يسوتمر

بالقرص حىت دخول

 -4دخول بدل الراجع إيلها سواي اكيب

وينه أم ال ،وإن لم ينو إقامو

أروعو أيام
َ
قرص قرص وإال فال يقرص
و رجوعه إن اكيب اننسافو مسافو ٍ
-5ني إقام أربع أيام بْشطني:

األول :أن تكون تامو وال حيقس ه منها يوم ادلخول إن دخول بعود

يلو الفنير ،وال يوم الروج إن خرج يف أانائه
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اثلاين :وجوّب عرشي صالة ىلع الشخص يف ذ اإلقاموو ،فمو
ً
دخل موال قبل فنير السب ويبوى أن يقويم إىل غوروّب يووم اثلالاواي
وخيرج قبل العشاي لم ينقطع حكوم سوفر ؛ يبوه وإن اكيبو

ا يوام

ا روع اكملو إال أيبه لم جي ه عليه عشورون صالة ومو دخول قبول
عرص يوم ولم يك صىل ال هور ويبووى االرحتوال بعود صوبح ايلووم

الامأل لم ينقطع حكم سفر  ،يبه وإن وج ه عليه عشورون صالة

إال أيبه ليأل معه إال االاو أيام اكملو

ويبيو اإلقامو إما أن تكون يف ابتداي السري أو يف أانائه ،فإن اكيب يف

ابتداي السري واكيب اننسافو ما بني حمل انليو وحمل اإلقامو مسوافو قصوو ٍر
َ
قرص إىل أن يدخل اننلل انننوي اإلقامو فيه ،وإن اكيب اننسوافو أقول مو
مسافو القرص ايبقطع القرص م حني انليو

أما إذا اكيب يبيو اإلقامو أاناي السفر فإيبه يقصور حوىت يودخل حمول

اإلقامو بالفعل

ومول يبيو اإلقامو أن يعلم اننسافر بالعوادة أن مولوه يقويم يف اجلهوو

اننتنيه إيلها أروعو أيام فأكا ،فإيبه يتم وإن لم ينو اإلقاموو ،أموا إن أراد أن

خيالف العادة ويبوى أن ال يقيم فيها ا روعو أيام اننعتوادة فإيبوه ال ينقطوع

حكم سفر

وإذا جهل مدة اإلقامو ،اكننقيم حلاجو اذلي يرتبط سوفر بايبتهائهوا،

فإيبه ال يرتك القرص ولو يال انندة ،إال إذا علم أن حاجته ال تقضووى إال
بعد أروعو أيام فعند ا يرتك القرص ويتم
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من نوى اإلقامة أربعة أيام أثناء صالة القصر:
إن يبوى اننسافر اإلقامو القايعو حلكم السفر ،و و يف الصالة الويت

أحرم بها سفريو فإن اكن لم يعقود منهوا ركعوو قطعهوا وإن عقود ركعوو
بسنيدتيها شفعها بأخرى يبدبًا ،وجعلها يبافلو ،وال جتايي حرضيو إن أتمها

ً
أروعا ،لعدم دخول عليها ،وال جتايي سفريو ،تلُوري يبيتوه يف أانائهوا وإن

يبوى اإلقامو بعد الفراغ منها أاعد ا يف وقتها االختياري
ُ
من دخل عليه وقت صةال ٍة يف انَةةر – وقةد ىلمكةن مةن ىللةك
الصالة – ثم ساعر :هل هل أن يقِصها أو ال؟

لو سافر يف أاناي الوق  ،وقد تمك م تل الصالة فله قرصو ا يف

السفر عنديبا

قَاء عائت انْض يف السفر وعكسه:

م فاتته صالة يف احلضوور فقضوا ا يف السوفر لاموه اإلتموام؛ ن
الصالة تعني عليه فعلها ً
أروعا فلم جيا ل انلقصوان مو عودد ا؛ و يبوه

يقيض ما فاته وقد فاته أروع

أما إذا فاتته صالة يف السفر فقضا ا يف احلضور فإيبه يقرصو ا يبهوا

صالة سفر ،فاكن قضاؤ ا كأدائها يف العدد ،و و إيبما يقضوي ما فاته ولوم

يفته إال ركعتان
ً
ثانيا :مجع الصلوات:

املراد جبمع الصلوات :و أن جيمع اننصويل بوني فريضوتني يف وقو

إحدا ما ،نيع تقديم أو نيع تأخري
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والصالة اليت جيو عيها اجلمع َ :ال هر مع العرص ،واننُرّب مع العشاي
أما الصبح فال يصح فيه اجلمع ىلع أي حال
ً
حكمةه :جائا (خوال ا ْوىل) عنود وجوود مشوقو دفعوا لللورج
وا ْوىل تركه
َ
َ
َ
ُ
ُ ْ
واّدليلل عليه حديث معاذ بةن ج ةل َ« :نهةم خ َرجةوا مةع
َ
َ َ َُ َ َ َ َ
َْ ُ
رسةول اهلل  جيمةع
رسول اهلل : م ت وك عَكن
َ
َْْ
ْ َ
َ َ َ َ ََ َْ ً ُ َ َ َ َ
ّ ْ َ َْ ْ
ةرج
ِص َوالمغ ِر ِب َوال ِعشاءِ قال :عأخر الصةالة يومةا ةم خ
بني الظه ِر والع
ِ
ً ُ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ّ َْ َ َْ ْ
َ
ةىل ال ْ َم ْغةر َب َوالْ ِع َشةاءَ
َ
عصىل الظهر والعِص مجيعا م دخل ةم خةرج عص
ِ
ً
مجيعا»()1
وحديث ابن ع اس  قال« :صةىل رسةول اهلل 
ً
َْ َ ْ َ َ َ
ً َ َْْ َ َ ْ َ َ
ّ َْ َ َْ ْ َ
س َفر»()2
ْي خو ٍف وال
الظهر والعِص مجيعا والمغ ِرب وال ِعشاء مجيعا يف غ ِ

أسباب اجلمع:

ست أس اب:
ً
قصريا ،برش أن يكون ً
برا ال حبراً
الس ب األول :السفر اننبا ولو
ً
قرصا للرخصو ىلع مورود ا
رشوط مجع اّتلقديم بني الظهرين:
 -1أن تاول الشمأل عليه حال يبواول يف اننواكن اذلي يوزنل فيوه
اننسافر لالسرتاحو
 -2أن ينوي االرحتال ع انناكن قبل دخول وق العرص ،فإذا نيع
و مر ما لم يرحتل حىت دخل وق العصور ،صول وينودّب إاعدتهوا يف
الوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -3أن يكون ً
يباويا أن ال يزنل مرة اايبيو إال بعد غروّب الشومأل،
أما إن اكن ً
يباويا الزنول مرة أخرى قبل اصفرار الشمأل وجو ه عليوه أن
يصيل ال هر فقط وال جيمع (ولك إن نيع العرص معه أجاأ موع اإلاوم
ويبدّب ل إاعدته بعد يباول)  ،أما إن يبووى الوزنول بعود االصوفرار وقبول
ّر
الُروّب خ ِري يف العرص إن شاي قدمها وإن شاي أخر ا ،و و ا ْوىل
 -1أن ينوي اجلمع عند صالة ال هر
كيفية مجع التقديم:

يحلذن لصالة ال هر ىلع انننارة اكلعادة يف أول وقتها اوم يصوليها ،اوم
يحلذن لصالة العرص بصوت منخفض يف اننسنيد ام يصليها قبل أن يرحتل
ويكر الفصل بني الصالتني بكالم أو بصالة يبفل

شروط مجع التأخري بني الظهرين يف السفر:

-1أن تاول عليه الشمأل أاناي سري
-2أن يكون ً
يباويا الزنول يف وق االصفرار أو قبله ،أموا إن يبووى

الزنول بعد اننُرّب أو اكن ال يعلم ل يزنل قبل الُروّب أو بعود فيصويل
لك واحدة يف وقتها االختياري وجيمعهما ً
نيعا صو ً
ريا بأن يحلخر ال هر إىل
آخر وقتها االختياري ،ام يصيل العرص يف أول وقته االختياري
-3أن ينوي تأخري صالة ال هر ع وقتها يلنيمعها مع العرص
ً
ً
وتوأخريا ،ع يبفوأل طو
تقوديما
وطو اجلمع بوني العشوايي
ً
ً
وتأخريا مع مالح و أن أول وق اننُرّب و و
تقديما
اجلمع بني ال هري

الُروّب يزنل بمزنلو الاوال بالنسبو لل هر ،وأن الو الليول ا ول يوزنل
بمزنلو اصفرار الشمأل بعد العصور ،وأن يلوو الفنيور بموابوو غوروّب
الشمأل
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الس ب اثلاين :اجلمع يف املرض :جيوز اجلمع بني ال هري والعشايي
ً
مريضا يشق عليه القيام للك صالة أو وضوي ،وكوذل للمبطوون،
نن اكن
ً
ويكون اجلمع صوريا بأن يصيل ال هر يف آخر وقته االختياري ،والعصور
يف أول وقته االختيواري ،ويصويل اننُورّب قبيول مُيو ه الشوفق ا محور،
والعشاي يف أول مُيبه

و و جائا م غري كرا و يف حقه لقيام عذر  ،ولصاحبه فضيلو أول
الوق أما إذا نيع غري اننعذور -الصليح -ذا اجلمع الصوري فينيوز ل
مع الةرا و؛ ن فضيلو أول الوق تفوته دون عذر
ّر
وأما صليح اجلسم ،إن خا أن ينتابه دوار يمنعه م أداي الصوالة
ىلع وجهها ،أو إغماي يمنعه م الصالة عند دخول وق اثلايبيو (العرص أو
العشاي) فإيبه جيوز ل أن يقدم اثلايبيو مع ا وىل ،فإن قودمها ولوم يقوع موا
خا منه فيستل ه ل اإلاعدة ولو يف الوق الرضوري
َ َ َ ُ ُ
وديلل ذلك ما روى ابةن ع ةاس  قةال« :صةىل رسةول اهللِ
ّ َْ َ َْ ْ َ َ ً َْ َ
ََ َ
ِيف ِ ،يف َغ ْ َ ْ
س َفر»()1
الظهر والعِص مجِيعا بِالمد
ِ
ِ
ْي خو ٍف ،وال ٍ
الس ب اثلالث والرابع :اجلمع يف املطر والطني مع الظلم :
َ
للعشايي فقط (ال ال هري لعدم اننشقو) إذا يبوال
جيوز نيع تقديم
مطر غاير أو برد أو متوقع يباول مطر أو حصول يني مع ظلمو للشوهر ال
للُيم وجيوز اجلمع يف لك مسنيد ولو مسنيد غري نيعو
رشوط صح اجلمع يف املطر أو الطني مع الظلم :

 -3أن يكون اجلمع يف اننسنيد فال جيوز يف انننازل ،فال جيموع مو

يصيل يف بيته ولو صىل يف نياعو
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 -1أن تصووىل نياعووو ،فووال جيوووز اجلمووع نننفوورد ولووو اكن يصوويل يف
اننسنيد؛ إال إذا اكن ً
إماما راتبًا ل مزنل ينصور إيله ،فإيبوه جيموع وحود
ْ
وينوي اجلمع واإلمامو ،يبه ّرمزنل مزنلو اجلماعو
 -1يبيو اجلمع عند الصالة ا وىل

كيفي اجلمع :يحلذن للمُرّب اكلعادة بصووت مرتفوع يف أول وقتهوا،
ً
وتحلخر قليال يبدبًا بقدر ما يدخل وق االشرتاك الختصاص ا وىل بقودر
اال ركعات بعد الُروّب ام تصىل ،ام يوحلذن للعشواي يبودبًا يف اننسونيد
بصوت منخفض ال ىلع انننارة ئلال ي و دخوول وقو

فيصلويبها وينرصفون

العشواي اننعتواد،

ويكر الفصل بينهما بكالم أو يبفل ،وإذا تنفل فال يمتنع اجلموع،

وكذا يكر اتلنفل يف اننسنيد بعد صالة العشاي؛ ن القصد مو اجلموع
أن ينرصفوا يف الضوي واتلنفل ِ
يفوت ذل
وتحلخر صالة الوتر حىت يُي ه الشفق يبها ال تصح إال بعد

الس ب اخلامس :اجلمع بعرع :

اإلموام
حكمه :يس لللاج بعرفو أن جيمع بني ال هر والعصور موع م

نيع تقديم ،ولو اكن احلاج م أ ل عرفو أو مو أ ول أموام النسو
ِ
اإلمام ،فإن لم يّر َصل مع
كمىن ومادلفو ،لك يرش أن يكون اجلمع مع م
اإلمام صىل لك صالة يف وقتها
م
الس ب السادس :اجلمع بمزدلف :

يس لللاج بعد أن يفيض م عرفو أن يحلخر صوالة اننُورّب حوىت

يصل إىل مادلفو فيصليها مع العشاي نيع تأخري ،ولو اكن م أ ل مادلفو
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ويس قرص العشاي فيها لُري أ لها ( ن القاعودة ع :اجلموع سونو

للك حاج ،والقرص خاص بُري أ ل انناكن اذلي و فيه :عرفو ،مادلفو)

واّدليلل ىلع هذا اجلمع ما رواه مسةلم عةن جةابر  قةال يف

صف حجه « :فأىت بط الوادي فخط ه انلوا اوم أذن اوم
أقام فصىل ال هر ،ام أقام فصىل العصور ولم يصل بينهما شويئًا ،حوىت أىت

اننادلفو فصىل بها اننُرّب والعشاي بأذان واحد وإقامتني ولم يسبح بينهموا
شيئًا»()1

][5
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ً
جهورا
صالة اجلمع  :ع صالة ركعتني بعد الاوال م يووم اجلمعوو
بعد خطبقني

حكمها :فرض عني ىلع اذلكر احلر ابلالغ العاقل غوري اننعوذور اننقويم
وال تتوقف إقامتها ابتداي ىلع إذن اإلمام وإيبما يندّب اسقئذايبه يف ذل
واّدليلل ىلع عرضي اجلمع الكتاب والسف و مجاع األم .

أما الكتاب :عقوهل ىلعا :

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﴾ [ﯫ.]9 :

َََْ َ َ َ ْ َ ٌ
ام عةن َو ْدعِه ُ
ةم
وأما السف  :عقول انليب « :يلنت ِهني أقةو
ِ
ُ ُ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ُْ ُ َ
َ ْ َ
َ
)
1
(
ات أو يلَختِم َن اهلل  ىلع قلوب ِ ِهم ويلكتنب مِن الغاعِلِني» .
اجلمع ِ
َ َ َ
ةرك
وعن أيب اجلعد الَمري أن رسةول اهلل  قةال« :مةن ىل
َْ
ََ َ َُ ََ ًُ
َ ََ
اونا بها ط ع اهلل ىلع قل ِ ِه»( .)2وموول وذا الوعيود ال يللوق إال
ثالث مج ٍع ته
برتك الفرض
اجل ُم َع ُ َح ٌق َواجةبٌ
وعن طارق بن شهاب عن انليب  قالُ « :
ِ
ْ ََ
ُ ْ
ََ َ
َََْ ً َْ ٌ َُْ ٌ
ةةرأ ٌة ،أو َص ٌ
ةةيب ،أو
ام
أو
،
ةةوك
ىلع لُك مسةةل ٍِم يف مجاعةة ٍ إال أربعةة  :ع ةةد ممل
ِ
َ ٌ
م ِري »(.)3
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َُْ
َ َ ُ ُْ ُ َ َ
ج ٌب ىلع لُك حمتل ٍِم»( .)1وغْي ذلك
وقوهل « :رواح اجلمع ِ وا ِ
من األحاديث.
أما اإلمجاع :فقد أنيع العلماي ىلع أن اجلمعوو واجبوو ىلع ا حورار
ابلالُني اننقيمني اذلي ال عذر هلم
واجلمعو هلا طو وجوّب وع ما يتوقف وجووهوا عليهوا ،وطو
صلو وع ما تتوقف صلتها عليها
ً
أوال :رشوط وجوب اجلمع :
الْشط األول :ااكورة :فال جت ه ىلع اننرأة ،وإن اكيب مسنو ال أرّب
للرجال فيها ،ولك إن صلتها مع اجلماعو فإيبها تصح منها وجتائها عو
صالة ال هر
الْشط اثلاين :انري  :فال جت ه ىلع العبد ولو اكن فيه شائبو حريوو،
ولو أذن ل سيد  ،ولك إن حرض ا وأدا ا صل منه
الْشط اثلالث :السالم  :واننقصود بها سالمو اننصيل مو العا وات
اننقعدة أو اننتعبو ل يف الروج إىل صوالة اجلمعوو؛ اكلشويخوخو اننقعودة،
والعىم ،فإن وجد ا عىم ً
قائدا وجب عليه اجلمعو ،وإال فال
ُ
الْشط الرابع :اإلقام بابلدل الةيت ىلقةام عيهةا اجلمعة  :أو بقريوو أو
خيمو قريبو تبعد ع ماكن إقامو اجلمعو االاو أميال وال (حوان سوتو
كيلو مرتات ويبصف تقريبًا)  ،مدة اإلقامو اليت تقطع حكم السفر
وال يشرت فيم جت ه عليه أن يكون مسوتوي يف بدل وا بول
ً
مسافرا يبوى إقامو أروعو أيام فأكا؛ ن مول وذ
جت ه عليه ولو اكن
اإلقامو تقطع حكم السفر ،فال جت ه ىلع اننسافر اذلي لوم ينوو وذا
القدر م ا يام
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وال يعد م طويها ابللوغ والعقل يبهما ال خيتصان بهوا؛ يبهموا
ً
ً
مطلقا ،وال يعد اليشي ً
خمتصا
طيا يف يشي إال إذا اكن
طيان يف الصالة
بذل اليشي ،أال ترى أن الوضوي وسرت العورة ال يعودان مو طويهموا؛
لةويبهما ال خيتصان بها
ً
ثانيا :رشوط صح اجلمع :
 -0االستيطان :و و اإلقامو بنيو اتلأبيد ،فلو يبال نياعو كورية يف
ً
ً
شوهرا مووال وأرادوا أن يقيمووا نيعوو يف ذلو
ماكن ما ويبووا اإلقامو فيه
انناكن فال تصح منهم وال جت ه عليهم

ومعىن كون االسقيطان ط صلو أيبه لوال ما صل نيعو حد؛ وكما
أيبه ط صلو و ط وجوّب ً
أيضا؛ إذ لوال ما وجب ىلع أحد نيعو
ويش ط عيه رشطان:

أ -أن يكون ببدل أو أخصاص (وع ابليوت اننتخذة مو قصو ه أو
أعواد)
ب -وأن يكون جبماعو تقام وتستُىن بهم القريوو عو غوري م يف
معاشهم وا م ىلع أيبفسهم ،وال حيدون حبد كمائو أو أقل أو أكوا ،فوإن
اكيبوا مسقندي يف معاشهم لُري م واكيبوا ىلع حنو فرسخ م قريوو اجلمعوو
وجب عليهم ً
تبعا ل القريو
وإن اكيبوا خارجني ع حنو الفرسخ لم جت ه عليهم كأ ل اليم ،ولو
أحدا نياعو تتقرى بهم القريو ً
بودلا ىلع حنوو فرسوخ مو بودل اجلمعوو
ً
لوجب عليهم اجلمعو استقالال
ً
 -1حضور ااين عرش رجال غري اإلموام؛ وذلو لصوالتها ولسوما
الطبقني ويش ط يف انارضين:
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أ -أن يكويبوا مم جت ه عليهم اجلمعو ،فاليصح أن يكوون مونهم

صا أو عبد أو امرأة

ب -أن يكويبوا مستوينني يف ذ ابلدل فال تصح م اننقيمني بهوا

نللو جتارة إذا لم حيرض ا العدد اننذكور م اننستوينني بابلدل

ج -أن يكويبوا باقني مع اإلمام م أول الطبقني حىت السالم مو

الصالة مع اإلمام ،فلو فسدت صالة واحد منهم ولوو بعود سوالم اإلموام

وقبل سالمه ،فسدت اجلمعو ىلع اجلميع

 -1اإلمام ،ويش ط عيه:
ً
مقيما ولو لم يك م أ ل ابلدل ،أي يصح أن يكون
أ -أن يكون
ً
مسافرا ويبوى يبيو اإلقامو اليت تقطع السفر

ب -أن يكون و يبفسه الطي ه ،فلو صىل بهم غوري الطيو ه لوم
تصح اجلمعو ،إال لعذر َ
ألم به يبويح االسوتخال يف الصوالة كوراع أو
يبقض وضوي مع بّرعد انناي ،فيصيل بهم ّر
غري وال يعيد الطبو وجي ه ايبت ار
َ
لعذر ق ّرر َّب زوال بالعر كلد حصل بعد الطبو أو راع يسري واننواي
ٍ
قري ه
 -1اخلط تان :أن خيط ه اإلمام قبل صالة اجلمعو خطبقني ،فلو قدم

الصالة عليهما لم تصح وجي ه إاعدتها بعد ما قبل الروج مو اننسونيد

إن لم يطل الفصل ،وإال جي ه إاعدة الطبقني ام الصالة
ويش ط هلما رشوط:

 -0أن تكويبا م قيام فإن جلأل أام وصل

واج ه غري ط

اجلمعوو؛ ن القيوام
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 -1أن تكويبا بعد الاوال فإن تقدمتا عليه لم تصح الصالة
 -1أن تكويبا مما تسميه العرّب خطبو ،بأن يكون الوالكم مسونيعاً

يشتمل ىلع وعظ كقوهل« :اىلقوا اهلل عيما أمر وانتهوا عما نىه عفه و جر»

فإن سبح أو لل أو كرب لم جيا ما فعل

 -1أن تكويبا داخل اننسنيد فلو خطبهما خارجه لم تصلا

 -5أن تكويبا قبل الصالة فإن أخر ما ع الصالة أعيدت الصوالة
ً
إن قرّب الام عرفا ولم خيرج م اننسنيد فإن يال أعيدتا؛ يبهموا مو
الصالة كركعتني م ال هر
ً
ً
 -6وأن حيرض ما اانا عرش رجال مستوينا فوإن لوم حيضووروا مو

أوهلما لم جتايا

 -7وأن جيهر اإلمام بهما وال يشرت سما احلارضي وال إصُاؤ م
وإن اكن اإلصُاي واجبًا عليهم
ً
عنيما ال يعرفويبها ،فوإذا لوم
 -8وأن تكويبا بالعرويو ولو اكن القوم

يوجد بينهم م حيس اللُو العرويو حبي يحلدي الطبو بها سقط عنهم

اجلمعو

 -5اجلامع:

ال تصح اجلمعو إال يف جامع فال تصح يف ابليووت وال يف بورا مو

ا رض وال يف خان وال يف رحبو دار
وهل رشوط أربع :

 -0أن يكون ً
مبنيا فال تصح فيما حو عليه بوارّب أو أحنيوار أو

يوّب م غري بناي
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 -1وأن يكون بناؤ ىلع اعدة أ ل ابلدل فيشمل ما بناؤ مو بووص
ل ا خصاص ال لُري م
ً
 -1وأن يكون متلدا يف ابلدل ،فال جيوز اتلعدد إال يف بودل يضويق
اجلامع القديم بأ له وليأل ل يرق متصلو تتيرس الصالة فيهوا أو لوجوود
عداوة مايبعو م االجتما فينيوز
ً
ً
ً
ً
 -1وأن يكون متصال بابلدل أو منفصال عنه ايبفصاال يسوريا ،فوإن
ً
ً
كوريا أو خالف بناؤ اعدة أ ل ابلدل فال تصوح فيوه،
ايبفصل عنه ايبفصاال

وال يشرت سقفه وال قصد تأبيد إقاموو اجلمعوو فيوه ،فتصوح يف مسونيد
قصدوا بعد مدة اليبتقوال لُوري ولوو لُوري عوذر ،كموا ال تشورت إقاموو
َ
الصلوات المأل فيه فتصح اجلمعو يف جامع لوم يّر َصول فيوه إال اجلمعوو،
وتصح اجلمعو برحبته ويرقه اننتصلو به م غري فصل ببيوت أو حوايبي
أو غري ما مما بين ،وكر الصالة يف الرحبو والطرق اننوصلو إذا لم يك
يف اجلامع ضيق ولم تتصل صوفوفه ،وال تصوح فووق سوطله ولوو ضواق
بانلا وال يف ماكن حمنيور كبي القناديل أو يف دار أو حايبوت جبوار
سنن اجلمعة:
 -0استقبال الطي ه
 -1وجلو

الطي ه يف أول الطبو ا وىل و أول اثلايبيو

 -1والُسل للك مصل ولو لم تلاموه اجلمعوو اكننسوافري والعبيود
والنساي ،وهل رشطان:

 -0أن يكون عند يلو الفنير أو بعد فال يصح قبله
ً
 -1وأن يكون متصال بالروا إىل اننسنيد وال يرض الفصل اليسري،
فإن اكن الفصل ً
كوريا أاعد
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مندوبات اجلمعة :وَ:

 -0حتسني اهليئو م قص شارّب وأظفار وحلق اعيبو ويبتف إبط
 -1استعمال السواك

 -1اتلنيمل باثلياّب اجلميلو وأفضلها ا بيض

 -1اتلطي ه لُري النساي ،وحيرم اتلنيمل باثلياّب والطي ه عليه

 -5اننيش يف اذل اّب فقط للقادر عليه

 -6تقصري الطبقني واثلايبيو أقرص م ا وىل

 -7رفع الصوت بهما زيادة ىلع اجلهر الواج ه

 -8بدؤ ا باحلمد والصالة ىلع انلا 

وختم اثلانية بقةوهل« :يغفةر اهلل نلةا ولكةم» .وجيةزئ قةوهل:
«واذكروا اهلل يذكركم» .واشتماهلا ىلع ا مر باتلقوى وادلاعي جلميع
اننسلمني بإجاال انلعم ودفع انلقم ،وجيوز ادلاعي لويل ا مر بالعدل
واإلحسان
َ
ً
ْ
 -9أن يقرأي يف الطبو شيئا م القرآن ولو آيو ،وا وىل سورة مو
قصار اننفصل

 -01توكحل اإلمام ىلع عصا وأجاأ قو

وسيف

 -00قووراية «سةةورة اجلمع ة » يف الركعووو ا وىل و اثلايبيووو بسووورة

«األىلع» أو «الغاشي » أو «املفاعقون».

 -01الطهارة يف الطبقني لإلمام

 -01حضووور الصووا واننوورأة اننتنيالووو ،وع العنيوووز الوويت ال أرّب

للرجال فيها
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 -01محد العايأل ً
ً
جهورا يبوه يوحلدي إىل
رسا حوال الطبوو وكور

القشمي والرد و و م اللُو اننمنو

 -05واتلأمني أي قول آمني عند داعي الطي ه ننُفورة أو جنواة مو

انلار ،واتلعووذ عنود سوما ذكور انلوار والشويطان ،والصوالة ىلع انلوا
ً
ً
جهرا
رسا وكر
 عند ذكر  ،لك ذل
ما جيو يف اجلمع و ن اكن خالف األوث:
 -0ختطي الرقاّب قبل جلو

الطي ه ىلع انننرب لفرجو جيلأل فيها،

وكذا اتلخطي بعد الطبو وقبل الصالة سواي اكن لفرجو أو غري ا
 -1اننيش بني الصفو ولو حال الطبو
 -1الالكم بعد الطبو عند الرشو يف إقامو الصالة

أما الالكم يف حال اإلقامو فمةرو
 -1اذلكر القليل ً
رسا حال الطبوو اكلقسوبيح واتلهليول ،ومنوع

ً
جهرا؛ يبه يحلدي إىل ترك واج ه و و االستما  ،واجلهر باليسري
الةوري
مةرو

ً
 -5يبىه الطي ه يف حال الطبو إنسايبا لُا أو وقع منه ما ال يليوق أو

أمر بما يليق به كقول اسة

ذل

أو ال تتوم أو ال تتخط أعناق انلا

ً
إظهارا لعذر كأن فعل
 -6إجابو اننأموم للخطي ه

يبفأل أو مال أو حنو ذل

وحنو

ً
كذا خوفوا ىلع
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مكروهات صالة اجلمعة:
 -0ختطي الرقاّب قبل جلو

الطي ه لُري فرجو

 -1ترك الطهر للخطي ه بأن خيط ه و و حمد يف الطبقني

 -1ترك العمول يووم اجلمعوو جلوه ننوا فيوه مو القشوبو بوايلهود

وانلصارى يف السب

وا حد ،و ذا حي

تركه تع يما كموا يفعلوه أ ول

الةتاّب لسبتهم وأحد م وأما تركه السورتاحو فمبوا  ،وتركوه الشوتُال

بأمر اجلمعو م تن يف وحنو فلس يواّب عليه ،وذلل يكر اشوتُال

يوم اجلمعو بأمر يشُله ع وظائف اجلمعو

 -1اتلنفل عند ا ذان ا ول جلالأل يف اننسنيد يقتدى به م اعلوم

أو سلطان أو إمام ال غري م خو اعتقاد العامو وجووه ،ويكور اتلنفول
بعد صالتها ً
أيضا إىل أن ينرص انلا م اننسنيد
 -5حضور شابو غري فاتنو وحرم حضور الفاتنو

 -6السفر بعد الفنير إىل الاوال ،وال كرا و قبل الفنير
ما حيرم يوم اجلمع :

 -0السفر عند الاوال إال لرضورة فال حرمو

 -1ختطي رقواّب اجلالسوني أو ًّلكمهوم باننسونيد حوال الطبقوني،

ووينهما يف اجللسو اثلايبيو ولو لم يسمعوا الطبو بلعود م أو صوممهم ،إال
إذا لُا اإلمام يف خطبو كأن يس ه م ال جيوز سبه أو يمد مو ال جيووز

مدحه فينيوز الالكم حينئذ

 -1السالم م داخل أو جالأل ىلع أحد

 -1رد السالم ولو باإلشارة حال االستما إىل الطبو
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 -5تشمي العايأل والرد عليه

 -6يب

الاليغ بأن يقول ل كف ع

 -7اإلشارة ل-أي لاليغ -بأن ينةف

ذا اللُو أو حنو

 -8ا كل والرشّب ،وابتداي انلافلو عند خروج الطي ه للخطبو

 -9ابليع وحنو م إجارة وطكو وشفعو وحنو ا عند ا ذان اثلوام،

وتستمر احلرمو إىل الفراغ م الصالة فإذا وقع يشي م

ذا عنود ا ذان

اثلام فسخ وترد السلعو لروهوا ،وال يفسوخ إن وقوع قبلوه أو عنود ا ذان

ا ول

وأما انلاك واهلبو والصدقو والةتابو ال تفسخ إن وقع عند ا ذان

اثلام وإن حرم

األعذار املسقطة لوجوب اجلمعة واجلماعة يف املساجد:
 -0شدة الوحل
 -1شدة اننطر

 -1اجلذام اذلي ترض راحئته انلا

 -1اننرض اذلي يشق معه اذل اّب إىل اننسنيد

 -5اتلمريض لقري ه ولو اكن عند م يمرضه ،أو اتلمريض جنا

أو بلعيد القرابو إذا لم يك عند مو يقووم بوه وخشووي عليوه برتكوه

الضيعو

 -6شدة مرض قري ه وحنو اكلصديق انناليوف والاوجوو ولوو اكن

عند م يقوم به
وأوىل م

ذا إطافه ىلع اننوت أو موته بالفعل
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 -7الو ىلع تلف مال ل بال سواي اكن ل أو لُري

 -8الو م احلبأل أو الرضّب ،وأوىل ما و أشود منهموا اكلقتول

والقطع واجلر

 -9العري بأن ال جيد ما يسرت به عورته

 -01الراحئو الةريهو اليت توحلذي اجلماعوو كراحئوو اثلووم وابلصول

والةرا فيني ه ىلع م تلبأل براحئو كريهو إزاتلها بما يقودر عليوه إن

أمك

 -00عدم وجود قائد عىم ال يهتدي بنفسوه ،فوإن ا تودى وجو ه

عليه السيع

][5
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ً
مقسووما فيوه
صالة اخلةوف :ع فعل فرض م المأل ولوو نيعوو
اننأمومون قسمني مع اإلماكن ومع عدمه
ً
حكمها :سنو يف القتال اجلائا ،سواي اكن واجبوا كقتوال اننشووركني
ً
مباحا كقتال مريد اننال م اننسلمني
واننلاروني وابلُاة ،أو
وقد ث ت ديللها بالكتةاب والسةف الفعلية أمةا الكتةاب عقةوهل ىلعةا :

﴿ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [ﮐ ]80 :وخطاّب انلوا
 خطاّب مته ،ما لم يقم ديلول ىلع اختصاصوه؛ ألن اهلل أمرنةا
باىل اعه بقوهل ﴿ﭾﭿ﴾ ،وختصيصه بالطاّب ال يقتيض ختصيصه باحلكم

وقد صالها رسول اهلل  يف ثالث مواضع :ذات الرقوا ،

وذات انلخيل ،وعسفان

كيفية صالة اخلوف:
يف مواجهو العدو فلل وقو

الصوالة فيقوام ا ذان،

إذا اكن انلا
ً
وجي ه ىلع اإلمام أوال أن يرش كيفيو أداي ذ الصالة؛ حوىت ال يلتوبأل
ا مر ىلع اننصليني خلفه ،ويكون ذا اتلعليم واجبًا يف حقوه إن اكيبووا

ً
ومستلبا إن اكيبوا يعلمويبها ،وىلكون ىلع هذه الكيفي :
جيهلون الةيفيو

 -1يقسم اإلمام اننصلني يائفتني قسم يبدأ معه الصالة وقسم آخور

يأيت م بعد
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 -2ام يصيل بأذان وإقاموو بالطائفوو ا وىل يف أول الوقو إن اكيبووا

آيسني م ايبكشا

بني ايبكشا

العدو ،و وسط الوق

اننختار إن اكيبووا مورتددي

العدو وعدمه ،و آخر الوق إن اكيبوا راجني ايبكشافه

-3ويصيل اإلمام بالطائفو ا وىل ركعو واحدة يف الصالة اثلنائيوو

(صبح أو رواعيو مقصورة يف سفر) وركعتني يف الصوالة غوري اثلنائيوو
ً
جالسا ساكتًا أو داعيًا ويشري هلوم بالقيوام عنود
و ذ احلال يستمر

تمام القشهد
-4يقوم بعد القشهد يف غري اثلنائيو ،وودون تشهد يف اثلنائيو ،داعياً
ً
أو ساكتًا ،سواي يف اثلنائيو أو غري ا ،أو قارئا يف اثلنائيو فقط (عيف اثلفائي

خيْي اإلمام بني أمور ثالث :

 -0ادلاعي بانلرص والفرج ورفع الةرّب
 -1أو السةوت

 -1أو القراية يبه يعق ه الفاحتو فيها السورة

أما يف غري اثلنائيو خيري بني أمري فقوط :ادلاعي أو السوةوت؛ إذ ال
ً
قراية بعد الفاحتو ،حىت تتم الطائفوو ا وىل صوالتها حوال قياموه أفوذاذا
وتنرص بعد سالمها باجتا العدو للقتال
وتأيت الطائفو اثلايبيو اليت اكيب

جتا العودو فتلورم خلوف اإلموام

فيصيل بها ما بيق ل فإذا سلم اإلمام قاموا لقضاي ما فاتهم م الصالة م
جهرا يف اجلهريو ً
ركعو أو ركعتني بفاحتو وسورة ً
ورسا يف الرسيو
َ َ
وديلل هذه الكيفي ما روى ع د اهلل بن عمر  قال« :صةىل
ُ ُ
َْ ََ
َ َ َ َْ
ََ َ ْ َ َ ٌ ََُ
َرسول اهللِ  صالة اخل ْو ِف ِيف بع ِ َيا ِم ِه ،تقامت طائ ِف معه
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ََ َ ٌ َ َُْ ِ َ َ َ َ َ ََُ َْ ًَ َُ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ
ةرون،
وطائ ِف بِإ ِ اءِ العدو ،عصىل بِااِين معه ركع  ،م ذه ةوا وجةاء اآلخ
ْ
ْ
َ َ َ ْ َْ ًَ َُ َ َ
َ
الطائ َِف َتان َرك َع ً َرك َع ً »()1
ت
عصىل ب ِ ِهم ركع  ،م قَ ِ
ِ
حكم اإلمام إذا سها مع إحدى الطائفتني:

إذا سها اإلمام مع ا وىل سنيدت ا وىل بعد إكمال صالتها السنيود

القبيل أو ابلعدي ،وسنيدت الطائفو اثلايبيو السنيود القبيل مع اإلمام فوإذا

سلم قام لقضاي ما عليها وسنيدت ابلعدي بعد القضاي
انكم إذا ىلعذر قسم اجلي

طائفتني:

إذا اشتد الو م العدو وتعذر ترك القتال صل

أفوراد اجلوين

ً
أفذاذا؛ فإن قدروا ىلع الركوو والسونيود فعلووا ،وإن لوم يقودروا صولوا
باإليماي فيومئون للسنيود أكا م الركو

وجاز للمصيل عند اتللام اننعركو واشتداد القتال اننشووي والوركض

واهلرولو واجلري ورضّب العدو والطع والالكم  -م حتذير وإغراي وأمر

ويب

 -وعدم استقبال القبلو ومس سال ملطخ بادلم

وإن أمنوا -أي حصل هلم ا مان -يف صالة االتللام أتمو وا صوالة

أم بركو وسنيود
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حكم صالة العيدين:

صالة العيدي سنو محلكدة تيل الوتر يف اتلأكيد ،وليس صالة أحود
العيدي أوكد م صالة العيد اثخر
ً
ملا روى طلح بةن ع يةد اهلل « :أن رجةال جةاء إ رسةول اهلل
ْ ْ َ
َْ َُ
َ ْ َْ
اإلسةال ِم عقةال رسةول اهلل
ةد عةإذا هةو يسةأل عةن
 من أه ِل جن ٍ
ِ
َ
َْ َ
َ ََ َ ْ ُ ُ
َْ ُ َ ََ
ْيه َن؟ قةال :ال
ات يف ايلوم َوالليل ِ عقال :هل عيل غ
َ :خس صلو ٍ
َ ْ ََ َ
إال أن تط َوع...انديث»( )1وصالة العيد ليس م الموأل؛ و يبهوا صوالة
محلقتو ال ترش هلا اإلقامو ،فلم جت ه بالرش كصالة الضىح

وتكون يف حق م يحلمر بصوالة اجلمعوو ،و وو اذلكور احلور
ابلالغ اننقيم ببدل اجلمعو أو ابلعيد عنه بفرسخ ،وتسوتل ه يف حوق
م لم تلامه اجلمعو اكلصا واننرأة والعبد واننسوافر اذلي لوم ينوو
إقامو تقطع حكم السفر ،وال يف حق ابلعيد ع ابلدل بوأكا مو
ن وقوفوه
فرسخ ،وتندّب لُري الشابو ،وال تنودّب لللواج وذلو
باننشعر احلرام يوم انللر يكفيه عنه ،وال ل مىن ولو اكيبوا غري
حاجني فال ترش يف حقهم نياعو بل تندّب هلم فورادى إذا اكيبووا
غري حنياج ،وإيبما لم ترش يف حقهم نياعو ئلوال يكوون ذريعوو
لصالة احلنياج معهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )0000 ،97ومسلم ()33

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة العي ـ ـ ـ ـ ــدين

115

وقت أداء صالة العيد:
صالة العيد يبدئ وقتّرها م حل انلافلو بارتفا الشمأل ع ا فق

قيد رمح ،ال قبله فتةر بعد الرشوق ،وحترم حوال الشووروق وال جتوائ،

ويمتد وقتها للاوال فال تصىل بعد لفوات وقتها

يبه  وم بعد لم يصلو ا إال بعد ارتفوا الشومأل،

ولم يك  يفعل إال ا فضل
كيفي أداء صالة العيد:

صالة العيد ركعتان عقط بغْي أذان وال إقامة نةديث عمةر
َ َ َ ُ
َ َ ُ ُْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ
ةان وصةالة
ان وصالة ال ِفط ِر ركعت ِ
 قال« :صالة اجلمع ِ ركعت ِ
َْ ْ َ َْ ََ َ َ َ ُ َ َ َْ ََ ََ ٌ َ ُْ َ ْ
َ
ةان
ان تمام غْي قصةة ٍر ىلع ل ِس ِ
ان وصالة السف ِر ركعت ِ
األضىح ركعت ِ
َُ
حم َمد )1(»
ٍ

و ذا باإلنيا  ،وصفتها انننيائوو كصوفو سوائر الصولوات وسوننها

و يئاتها كُري ا م الصلوات ،وينوي بها صالة العيد ،ذا أقلها
أما صفتها ا كمل أن يكرب يف ا وىل ً
ستا بعد تكبرية اإلحرام ،وال

يعتد بتةبرية الركوو  ،ويكورب يف اثلايبيوو مخوأل تكبوريات ،وال يعتود

بتةبرية القيام ،ويكون اتلةبري موان بال فصل بني اتلةبريات إال بقدر
تكبري اننحلتم فيفصل ساكتًا بقدرة ،وتعترب لك تكبورية سونو ،وال يرفوع
يديه إال يف تكبرية اإلحرام فقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا النسايئ ( )3905اب ماجه ( )3579واإلمام أمحد ( )007واب خايموو يف صوليلو
( )3900وابو حبووان يف صووليله ( )0700وصوولله الشوويخ ا بلووام  /يف صووليح
وضعيف اب ماجه ()3579
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ملا رواه ناعع موث ع ةد اهلل بةن عمةر أنةه قةال« :شةهدت األضةىح

والفطر مع أيب هريرة ،عكَب يف األوث س ع ىلك ةْيات ق ةل القةراءة ،ويف
ً
اآلخرة َخسا ق ل القراة»(.)1
وألن العمل بة «املديف » اكن ىلع ذا

وإذا اقتدى ماليك بإمامٍ يايد أو ينقص عدد اتلةبريات اننوذكور ،أو

يحلخر يف القراية ،فال يقبعه يف يشي م ذل

وإذا نيس اإلمام أو انننفرد اتلةبري لكه أو بعضوه اوم ذكور قبول أن
يركع ،أىت به وأاعد القراية يبدبًا ،ويسنيد للسهو بعد السالم لايادة القراية
أما إن تذكر بعد الركو فال يرجع يلأيت بوه ،وإن رجوع بطلو

صوالته،

ويسنيد للسهو قبل السالم نلقص اتلةبوري ولوو تكبورية واحودة إذا لوم

يرجع

أما إن اكن م ً
أموما فال يسنيد تللمل إماموه عنوه انلقوص ،وإذا لوم

يسمع اننقتدي تكبري إمامه حترى تكبري وكرب

وإذا أدرك اننسبوق إمامه باتلةبري كرب معه ما بيق منه ام كمل بعود

فراغ اإلمام منه ،وال يكرب ما فاته أاناي تكبري اإلمام أما إن أدركه و و
ً
(سوتا إن اكيبو ا وىل
يقرأ فيس ل أن يكرب تكبريات الركعو اننطلووو

ومخسو إن اكيب اثلايبيو) عدا تكبرية اإلحرام ،ذا إن علم ّ
أي الوركعتني
يصيل ،أما إن لم يعلم كرب ً
ستا عدا تكبرية اإلحرام ،فإن تبني أيبها اثلايبيوو

قام بعد سالم إمامه يلقيض ا وىل ويكرب فيها ً
ستا عدا تكبرية القيوام
وال مايبع م زيادة اتلةبري يف اثلايبيو اليت كرب فيها ً
ستا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إسناد صليح روا مال يف اننويأ ()307
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مندوبات العيد:
-0الُسل لصالة العيد ويدخل وقته بالسود ا خوري وال يشورت
اتصال بالُدو إىل اننصىل ويندّب كويبه بعد صالة الصبح
ً
إظهارا نلعمو اهلل وشةر ،
 -1اتلطي ه والني باثلياّب اجلديدة
ويكون اتلطي ه والني مندو ًوا ولو لُري اننطوابلني بصوالة العيود
اكلصبيان والنساي يف بيوته
 -1اننيش يف اذل اّب إىل اننصىل ال يف رجوعه ،كما يندّب الرجو يف
يريق أخرى غري اليت ذ  ه فيها
 -1الفطر قبل ذ ابه للمصىل يف عيد الفطر ،وكون الفطور ىلع تمور
وتر إن وجد وإن لم جيد حسوا حسووات مو اننواي كموا يفعول يف فطور
رمضان وتأخري الفطر يف عيد انللر
 -5اذل اّب للصالة بعد يلو الشمأل نن قرو دار  ،فإن بعودت
خرج بقدر ما يدرك الصالة مع اجلماعو
 -6اتلةبري يف خروجه
 -7اجلهر باتلةبري إلظهار الشعرية ويستمر ىلع اتلةبري ،واننصلون
يكربون و م جالسون يف اننصىل إىل وق الرشو يف الصالة
 -8أن تكون الصالة يف ّر
المصىل (أي الصلراي)  ،وتكر صالتها
يف اننسنيد ولو مسنيد انندينو انننورة ووي اننقد  ،إال بمةوو فا فضول
فعلها يف اننسنيد احلرام لرش ابلقعو ومشا دة ابلي
وإيبما يصليها يف الصلراي تأسيًا بما اكن يفعله انلوا ،
فإيبه  اكن يصيلها يف اننصىل ،ويداوم عليها ععةن أيب سةعيد
اخلدري  قال« :اكن رسول اهلل  خيةرج يةوم الفطةر
واألضىح إ املصىل»()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()830
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واكن يد مسنيد – ااي عيه الصالة أعَل من ألف صةالة عيمةا

سواه – وكذل اللفواي مو بعود  ،وموا اكن انلوا  يورتك
ا فضل – وهو مسجده – مع قروه ،ويتوف فعل انلاقص موع بعود  ،وال
مته ترك الفضائل و يبنا قود أمريبوا باتبوا انلوا 

يرش

واالقتداي به ،وال جيوز أن يكون اننأمور به و انلاقص واننن

عنوه وو

الاكمل؛ و ن القصد م العيود إظهوار الاينوو والفخور ،وإعوالن نيوال

اإلسالم وزينته وعساكر  ،وذل إيبما يقبني يف الصلراي والفضاي واننواضع

الواسعو

 -9أن تكون القراية بعد الفاحتو يف الركعو ا

وىل بموول ﴿ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﴾ أو ب وو ﴿ ﭤ ﭥ﴾ وتكووون يف الركعووو اثلايبيووو بمووول ﴿ ﭑ

ﭒ﴾ أو بو﴿ ﮖﮗ ﮘ ﴾
 -11وخطبتان كخطبويت اجلمعوو جيلوأل الطيو ه يف أول ا وىل

وأول اثلايبيو يعلم انلوا

فيهموا زاكة الفطور ومو جتو ه عليوه ووجووّب

إخراجها يوم الفطر وحرمو تأخري ا عنه وذا يف عيود الفطور ،و عيود

ا ضىح يبني هلم م تتعلق به الضليو وما جيائ منها وما ال جيائ
 -11وأن تكون الطبتان بعود الصوالة وأعيودتا يبودبًا إن قودمتا ىلع

الصالة

 -12استفتا الطبقني باتلةبري بال حد بوالاو أو سوبعو أو غوري
ذل  ،كما يندّب ختليلهما باتلةبري بال حد ً
أيضا ،كما ينودّب اسوتماعهما

خبال

االستما للنيمعو فهو واج ه
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 -13إقامو صالة العيد لُري اننطال ه بها م الصبيان والعبيد والنساي
غري الشابو ،وحترم صالتها ىلع خمشيو الفتنو ،كما تندّب إقامتها ننو فاتتوه
ً
مع اإلمام م اننطابلني بها فيقيمهوا الفوذ منفوردا ىلع سوبيل انلودّب؛ إذ ال
تكون صالة العيدي سنو عني يطال ه بها م يطالو ه باجلمعوو إال حوني
يتمك اننصيل م أدائها مع اإلمام فإن فاتته لعذر أو لُري فتندّب يف حقه
للاوال
تكبري التشريق:
ٍ
ً
ً
يندّب للك مصل ،ولو اكن صبيا ،أو مسافرا ،أو امرأة ،عقو ه مخسوو
عرش فريضو حارضة (ال عق ه يبافلو وال فائتو ولو اكيب فائتو تشوريق بل
تكر ) تبدأ م ظهر يوم انللر إىل صبح ايلوم اثلال م أيوام القرشويق
و و الرابع م يوم انللر ،فيةرب خلفها ،ام يقطع اتلةبري فيما بعد ا ،فال
يكرب ،وذل يف حق اننلل واننلرم
ً
ً
وسواي صىل الفريضو وحد أو مع نياعو وإن تركه عمدا أو سهوا أىت
ً
به إن لم يطل الفصل عرفا ،أما إن يوال الفصول أو خورج مو اننسونيد
سقط
ً
ويندّب االقتصار ىلع لفظ اتلةبري الوارد و و «اهلل أكَب» االاا فوإن
زاد بعد اثلاثلو«ال هلإ إال اهلل واهلل أكَب وهلل انمةد» فهوو حسو لكو
ا ول أحس
مكروهات صالة العيدين:
 -1يكر اننناداة إلقامتها ،بأن يقال« :الصالة جامع »

 -2يكر الفصل بني تكبرياتها ،بأن يقول« :س حان اهلل وانمد

هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكَب».
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ّر
 -3يكر اتلنفل قبلها ووعود ا إن أديو

يف الصولراي ،وأموا إذا

أدي يف اننسنيد فال يكر اتلنفل ال قبلها وال بعد ا

][5
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الكسوف :و ذ اّب ضوي أحد انلريي (الشمأل ،والقمر) أو بعضه،

ويتُري إىل سواد ،يقال :كسف الشمأل وكذا خسف  ،كما يقةال :كسف
القمر ،وكذا خسف ،فالةسو والسو  ،مرتادفان

وصالة الكسوف :صالة تحلدى بكيفيو خمصوصو ،عند ظلمو أحود

انلريي أو بعضهما
حكمها:

 -1سنو عني محلكدة -تيل يف اتلأكيد صالة العيدي  -ىلع ا عيوان

خياي ه بها لك م فرض عليه الصالة

 -2مندووو حبق الصا
َ َ ْ َ َ َْ ََ ََ
ان
واألصل يف ذلك قول انليب « :إِن الشمس والق َمر آيت ِ
َ َْ َ
َ َْ َ َ
َ
َ
َ ْ
ةد وال
ةات
ان) ل ِمةو ِ
من آي ِ
ت أح ٍ
ان (ويف رواية  :ال خي ِسةف ِ
اهلل ال يفك ِسةف ِ
ّ
ََ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ
ََ
يل»()1
اد ُعوا اهلل َو َصلوا حىت َت ْف َج ِ َ
نياىل ِ ِه عإذا رأيتموهما ع
ِ
من أدائها:

وقتها م ارتفا الشمأل قدر رمح و و وق حل انلافلوو ويسوتمر

إىل الاوال كوق صالة العيدي  ،فلو يلع الشمأل مةسوفو لوم تصول

حىت يأيت وق حل انلافلو وكذا إذا كسف بعد الاوال لم تصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3550ومسلم ()853
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صفة صالتها:
ع ركعتان يف لك ركعو قيامان ،وقرايتان ،وركواعن ،وسنيدتان
َ ْ
ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ملا رواه ابن ع ةاس  قةال« :انكسةفت الشةمس ىلع عهة ِد
ُ
َ َ َ
ُ
رسول اهلل  عصةىل رسةول اهلل َ وانلَةاس معةه
َ َ َ َ ً َ ً َْ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ً َ ً ُ َ َ َ َ َ
ورة ِ ابلَق َرة ِ َم َركع ُركو :ط ِويال َم َرتع تقام
تقام قِياما ط ِويال قدر حن ِو س
ََْ ُ َ ََ َ ُ ُ ً َ ً
ً
ُ َ ْ َ
ُ َ
َ ً
اما َط ِويال وهةو دون ال ِقي ِ
ةويال وهةو دون
قِي
ةام األو ِل ةم ركةع ركةو :ط ِ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
وع األول م سجد م قام »()1
الرك ِ
ِ

ولو صال ا ركعتني كسنو ال هر وحنو ا صل
ً
واكن تاراك لألفضل

صالته للةسوو ،

مفدوباىلها:

-1أن تصووىل يف اجلووامع إن أراد أن يصووليها نياعووو ،أمووا انننفوورد
فيصليها يف أي ماكن شاي
-2و أن تصىل نياعو

-3وأن ينادى هلا« :الصالة جامعو»
-4واإلرسار يف القراية

-5وتطويل القراية بنلو سورة ابلقورة وموايلاتهوا يف القيوامني «آل
عمران ،النساي ،اننائدة» ما لم يترضر اننأمومون أو خيىش خروج وقتها
ً
ِ
يطوول الركوو
-6وتطويل الركو بقدر القيام اذلي قبلوه ،فمووال
ا ول بمقدار تالوة سورة ابلقرة ،واثلام بمقدار تالوة آل عمران ،و ةذا،
ويندّب القسبيح يف الركو بال داعي؛ ن الركو يع م فيه الرّب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3559ومسلم ()857
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-7تطويل السنيود بقدر الركو  ،ويسبح فيه ويدعو بما شاي
ً
-8يندّب الوعظ بعود ا ،وأن يكوون مشوتمال ىلع اثلنواي ىلع اهلل

تعاىل والصالة ىلع يببيه  ،لفعله  ذل

وال يسن هلا خط ملا روت :ئش  أن انلةيب 

انِصف وقد اجنلت الشمس عخطب انلاس وْحد اهلل وأثل عليه ثم قةال:
َ
َ
َ َ ْ َ َ َْ ََ ََ
َ ْ َ َ
ةد وال
ةات اهلل ال يفخسةفان ل ِمةو ِ
ان مةن آي ِ
ت أح ٍُ
«إِن الشمس َوالقمر آيت ِ
َ ّ َ َ َ ُ ُ
َ َ
َ ْ
ََ
ُْ
اد ُعوا اهلل َو َك ِ ُ
َبوا َوصلوا َوىلصدقوا َم قال :يا أمة
نياىل ِ ِه عإذا َرأيت ْم ذلك ع
ِ
َ َ َ ْ
َ ْ َْ َ َُْ ُ َ ْ َ ََُ ُ َُ َ
ََُ
َ
ُ
حمم ٍد واهلل ما من أح ٍد أغْي من اهلل أن يز ِِن ع ده أو ىلةز ِِن أمتةه يةا أمة
ََُْ َ َ ْ َُ َ َ ْ ُْ َ ً
ََُ
ِيال َوبلَ َك ْي ُت ْم َكثِ ً
ْيا»()1
حكتم قل
حمم ٍد واهلل لو تعلمون ما أعلم لَ ِ
عإن انليب  أمر م بالصالة وادلاعي واتلةبوري والصودقو

ولم يأمر م خبطبو ،ولو اكيب سنو مر م بها ،و يبها صالة يفعلها انننفرد

يف بيته فلم يرش هلا خطبو ،وإيبما خط ه انلا  بعد الصالة

يلعلمهم حةمها و ذا خمتص به
صالة اخلسوف:
حكمها :مندووو للموف

كيفيتها :ركعتان اعديتان كسائر انلوافل بال تطويل يف القراية ووال

زيادة ركو وقيام يف لك ركعو
وقتها :الليل لكه

مفدوباىلها:

 -1اجلهر بالقراية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )887ومسلم ()850
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 -2تكرار ا حىت يننييل القمر أو يُي ه يف ا فق أويطلع الفنيور،

فإن حصل واحد م

ذ اثلالاو فال صالة

 -3إيقاعها يف ابليوت فرادى ،وتكر فيها اجلماعو ،ويكر فعلها

يف اننسنيد

الصالة لغْي الكسوف واخلسوف من اآليات:
ً
يكر الصالة هلذ ا شوياي مطلقوا  -اكلوريح الشوديدة ،والالالوو،

وال لمو ،واننطر ادلائم ،ولريم الةواك ه والصواعق سوى الةسوو  ،ن

انلا  لم يصل لُري  ،وقد اكن يف عرص بعض وذ اثيوات

وكذل خلفاؤ

][5

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة االستسق ـ ـ ــاء

االستسقاء لغ  :يل ه السقيا ،أي يل ه إيباال الُي ىلع ابلالد والعباد
واالسم :السقيا بالضم ،واستقيت عالنًا :إذا يلب منه أن يسقي ()1
ً
ورش ::يل ه السقيا م اهلل لقلط يبال بهم أو غري بالصالة اننعهودة
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حكمها :ع سنو محلكدة مشوروعو ملا رواه ع اد بن ىلميم عن عمةه ع ةد اهلل بةن
ََ ُ َ
َ ْ َََْ ْ َْ َ
ُْ َ َ
َ َ
يد قال« :أن َرسول اهلل  خ َرج إ المصةىل واستسةَق عاسةتق ل ال ِق لة
َََ َ َ َُ َ َ َ َْ ََْ
ني»( )2وعن :ئش  قالت« :شة انلةاس إ رسةول
وقلب رِداءه وصىل ركعت
ِ
َ َََ ْ َ َُ َ
ُ ُ َ َْ َ
ةَب عو ِضةع هل يف
اهلل  قحوط المط ِر – امتفاعةه وعةدم نةزوهل – عةأمر ب ِ ِمف ٍ
َ ً َْ ُ َ
َ َ ُ ََ َ َ
ُْ َ َ َ َ
ةرج رسةول اهلل 
المصىل َو َوعد انلاس ي ْوما خي ُرجون عيه قالت :ئ ِش  :عخ
ََ َ ُ َ
ََ َ
ِةد اهلل َ ُ 
الش ْم ِس َت َق َع َد ىلع ال ْ ِم ْف َةَب َع َك َ َ
ةم
ةَب  وْح
حني بدا حا ِجب
ِ
َ ََ َْ ُ
َ ُ ْ َ َ ْ ُْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َْ َ
ك ْم وقةد َأ َمة َر ُكمْ
ان مان ِ ِه عف
ارك َم واستِئخار المط ِر عن إِب ِ
قال :إِنكم َشكوتم جدب دِي ِ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ َْ ُ ُ َ َ َ َ ُ
ْ
ْ
َ
َ
جيب لكةم ةم قةال ﴿ :ﭖﭗﭘﭙﭚ
اهلل  أن ىلدعوه ووعدكم أن يست ِ
َ َ
َ َ
َْ َُ ُ ُ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾ ال إ ِ َهل إال اهلل يفعل ما ي ِريد ،امهلل أنت اهلل ال إ ِ َهل إال أنةت
َْ ّ َ َْ ُ ُْ َ َ ُ َْ ْ َ ََْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ََْ ْ َ َُ ً َ َ َ ً
ُ َ َ
ِني َم َرتةع
ِن وحنن الفقراء أن ِزل عليفا الغيث واجعل ما أنزلت نلا قوة وبالَغ إ ح ٍ
الغ ِ
َْ
ََْ
َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ
ََ ََ ُ َ ْ َُ َ ََ
ََْ
يدي ِه علم يزل يف الرععِ حىت بدا بياض إِبِطي ِه م حول إ انلةاس ظهةره وقلةب أو حةول
َ
َ
َ
َ ٌ ََْ َُ ََْ
ََََ َ َ َ َْ ََْ َ َْ
َ َ ًَ َ َ َ ْ
َ َُ
ني عأنشأ اهلل سحاب ع َرعةدت
ِرداءه وهو راع ِع يدي ِه م أق ل ىلع انلاس ونزل عصىل ركعت ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسلم اللرب ذللة( :سىق)
( )2روا ابلخاري ( )805ومسلم ( )789وأمحد ( )95/9واللفظ ل
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َ َ ْ ُ ََْ ْ ْ
ّ ُ ُ
َْ َ ْ َ
ََ ُ ْ َ َ ُ ْ
ِسعةتهم
َوب َرقت َم أمط َرت بِإِذ ِن اهلل علم يأ ِت مس ِجدهُ حىت سألت السةيول علمةا رأى
َْ َ َ
ْ
ََ ْ َ ُ
َ َ
ةه ُد أ َن اهلل ىلع لُك َ ْ
َش ٍء
ك ِن ض ِحك  حىت بدت ن َوا ِجةذهُ عقةال :أش
إ ال ِ
َقد ٌ
ِير َو ََ ِين ع د اهلل َو َر ُس ُ ُ
وهل»()1
وقتها :م يلو الشمأل وارتفاعها قدر رمح إىل الاوال

كيفيتها :ركعتان اعديتان اكنلوافل العاديو ،بديلل ما رواه ع اد بةن
َ َ ُ َ
َ َ َ
ةرج
ىلميم عن عمه ع د اهلل بن يد قال« :أن َرسول اهلل  خ
ْ
ُْ َ َ
َ ْ َََْ ْ ََْ َََ َ َ َُ َ َ
ص َىل َرك َع َت ْني»()2
إ المصىل واستسَق عاستق ل ال ِق ل وقلب ِرداءه و
ِ
ب السُقْي:
ما يشرع ألجله طل ُ
يرش صالة االسقسقاي جل إيببات الار أو جل حياته أو لرشّب

حيوان أو آديم أو غري لعطن واقوع أو متوقوع تلخلوف مطور أو يبيول أو
لقلتهما أو لقلو جري عني وغور ا ،سواي اكن اننسقسقون بوبدل أم باديوو

حارضي أم مسافري ولو اكيبوا يف سفينو ،وتكورر الصوالة يف أيوام ال يف
يوم إن لم حيصل السيق أو حصل دون ما فيه الةفايو
مفدوباىلها:

 -0اجلهر بالقراية

 -1أن يقوورأ فيهمووا كمووا يقوورأ يف صووالة العيوودي بووو (ا ىلع)

و(والشمأل)
ً
ّر
 -1يندّب الروج ضىح مشاة إلظهار العنيا وااليبكسوار ،بثيواّب

بذلو ،مع الشو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ذل أقرّب إىل اإلجابو

( )1روا أبو داود ( )3370واب حبان يف صليله ( )073/0وحسنه ا بلام يف صليح أيب داود ()3595
( )2روا ابلخاري ( )805ومسلم ( )789وأمحد ( )95/9واللفظ ل
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ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة االستسق ـ ـ ــاء

وال يّرمنع اذلميني م الروج مع انلا

ويندّب إفراد م بماكن ع

اننسلمني
ويكر خروج شابو ولو غري خمشيو الفتنوو ،إال أن خمشويو الفتنوو
حيرم عليها الروج وتمنع ،وغري ا يكور هلوا وال تمنوع ،وأموا اننتنيالوو
فتخرج مع انلا
ويكر خروج الصبيان غري اننم ي وابلهائم وانننيايبني

 -4يندّب خطبتان بعد الصالة كخطبويت العيود ،ولكو ينودّب

إبدال اتلةبري باالستُفار بال حد ،وجيلأل يف أول لك خطبوو ،ويتوكوأ ىلع
ً
إظهارا للتواضع (وتكور الطبوو
عصا ،وخيط ه ىلع ا رض ال ىلع انننرب

ىلع انننرب)  ،ويعظ انلا

فيهما وخيوفهم ببيان أن سب ه اجلدّب اننعوايص،

ويأمر م باتلووو واإليبابو والصدقو والرب واننعرو

 -5ويندّب لإلمام بعد الفراغ م الطبقني استقبال القبلو بوجهه
ً
حال كويبه ً
قائما جاعال ظهر للنا  ،ام يقل ه رداي يبدبًا حبي جيعل موا
ىلع اعتقه ا يرس ىلع اعتقه ا يم ووالعةأل بال تنةيأل للورداي ،وكوذا

يندّب للرجال دون النساي قل ه أرديتهم و م جلو  ،ملا رواه أبو داود عن
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
اءهُ عجعةل عِطاعةه
ع د اهلل بن يةد« :أن انلةيب  حةول ِرد
َ
َ
َ
ْ َْ َ ُ َ َ َ
َ
ْاأل ْي َم َن ىلع َ:ىل ِ ِق ِه ْاألي ْ َرس َو َج َع َل ع َِطاعَ ُه ْاألي ْ َ َ
ةن ةم د:
م
ي
األ
ه
ق
ىل
:
ىلع
رس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل )1(»
 -6ويندّب لإلمام اننبالُو يف ادلاعي برفع الةرّب والقلط ،وإيباال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )3370وأمحد ( )90/93/9وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()3503
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والرمحو ،وعدم اننحلاخذة باذليبوّب ويندّب ادلاعي با دعيو الوواردة،

الُي

عن انليب  ومفها حديث جابر بن ع ةد اهلل  قةال:
ْ َ ًَْ ُ ً َ ً َ ً َ ً
قال رسول اهلل « :امهلل اس ِقفا غيثا م ِغيثا م ِريئا م ِريعا ناع ِعةا
َ ٍ َ ً
َ
ََْ ََ ْ
الس َم ُ
اء»()1
ج ٍل» قال« :عأط قت عليهم
جال غْي آ ِ
غْي ضار ِ :
وعن عمرو بن شةعيب عةن أبيةه عةن جةده قةال :اكن رسةول اهلل
َ َ َ ََ َ َ ُْ
ْ
ةق ِع ةةادك َوبهائ ِمةةك َوانشةة ْر
 إذا استسةةَق قةةال« :امهلل اسة ِ
َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ ْ َ ِ َ
ت»()2
يح بدلك المي
رْحتك وأ ِ
 -7ويندّب تأمني احلارضي ىلع داعي اإلمام حال كوويبهم مبتهلوني

مترضعني

 -8ويندّب صيام االاو أيام قبلها

 -9ويندّب هلم الصدقو ىلع الفقراي بما تيسور ورد انن الم واحلقووق

وحنو ذل

وجيوز اتلنفل يف اننصىل قبلها ووعد ا خبال

العيود؛ ن اننقصوود

م االسقسقاي اإلقال ع الطايا واالستةوار م فعل الري

][5
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( )1روا أبو داود ( )3378وغري وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()3507
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الرسير اذلي يّر َ
ّر
وض ّرع
ووالةرس
اجلفائز :نيع جنازة ،وع بالفتح اننيِ ّر ،
م
عليه اننيِ وعن اجلوهري :ع بالفتح اننيِ اذلي ىلع السوورير وإن لوم
يك عليه اننيِ فهو رسير ويبعن ،وقيل :يف لك منهما لُتان وإيبما سيم
ّر
ً
جنوزا إذا نيع
لوضع انني عليه ،م جزن الىشي
جنازة يبه جممو مهيأ
م
َ
ّر
واملوت :و مفارقو الرو اجلسد و و كيفيو وجوديوو تضواد احليواة
فال يعرى اجلسم عنهما ،وال جيتمعان فيه
والروح :جسم لطيف متللل يف ابلدن تذ  ه احلياة بذ ابه
أحكام احملتضر:
االحتَار لغ  :اإلطا ىلع اننوت ب هور عالماته
ُ َ َ
َ ْ َ ّر َ ّر
ّر
اننوت ومالئكتّره ،واننراد م قرّب موتوه
والمحتْض :و َم ْ حرض
وعالمات االحتضار كورية يعرفها اننختصون مفها :أن تسرتيخ قدما  ،فال
ْ َ
َ ْ َ ّر
َ ْ َ ّر ّر
ُ
َ ُ
وينخ مسف ّرصداغ  ،وت ْمتَد جدل ّرة الصويو ،وتمتود
وج أيبفه،
تنتصبان ،وين مع
جدلة وجهه فال يرى فيها تعطف
ما يسن للحارضين أن يفعلوه عفد االحتَار:
َُِ َ ُ َ َ
ُ َ
َ ْ
َ
َ
 -0ىللقني المحتَ َةر :ين يغ ىلع من حَةر امليت أن يلقفةه« :ال إِهل إال اهلل»
َ
َ
َ َ ّر َ ْ َ َ
َِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ََ
لك َم مت مه ال إم َل
لقوهل « :لقفوا موىلاكم ال إِهل إال اهلل» [فإميبه م اكن آ مخ ّرر م
َ َ َ َ َ
ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ ََ َْ ً َ َ ْ ْ َ
ادل مر َو مإن أ َصابَ ّره قبْل ذل م َما أ َصابَه]»(. )1
مإال اهلل معند المو مت دخل اجلَنو يوما مم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ( )837واب حبان يف صليله ( )070/7والايادة ل
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َ ََ
ً
ًّلكموا آخور فيعواد
وإذا قال مرة ال يكرر عليه إال أن يتَو َم بعود

اتلعريض به يلةون آخر ًّلكمه

 -1ىلوجيه املحتْض إ الق ل :
ّر ّر
ّر َ
ّر َ َ
برصو إىل
يستل ه نن حيتضور أن يوجه إىل القبلوو عنود شوخ م
وص م
َ َ
َ
ً
مضطنيعا ىلع شقه ا يمو
السماي ،ال قبَل ذل ئلال يفاعه ،و يّر َوجه إيلها
َ
ً
اعتبارا حبال الوضع يف القرب يبه أط عليوه ،فوإن لوم
مستقبل القبلو،

يمك لضيق انناكن أو غري فعىل جنبه ا يرس إىل القبلو ،فإن لم يمك
َ
فعىل قفا  ،وقد يكون ذل أسهل لروج الرو  ،وأيسور تلُميضوه وشود
ّر
ً
حلييه ،وأمنع م تقو أعضائه ام إذا أليق ىلع القفا يرفوع رأسوه قلويال
يلصري وجه إىل القبلو دون السماي

ملا رواه أبو قتادة أن انليب  حني قةدم املديفة سةأل عةن

الَباء بن معرور عقةالوا ىلةويف ،وأوب بثلثةه لةك يةا رسةول اهلل ،وأوب أن
ُ َ
َ ُ ُ
تَةةر ،عقةال « :أصةاب ال ِفطةرة ،وقةد
يوجه إ الق ل لما اح ِ
رددت ثلثه ىلع وّدله ،ثم ذهةب عصةىل عليةه ،وقةال :امهلل اغفةر هل وارْحةه
َ
جفتك ،وقد ععلت»()1
وأدخله
َ
َ
ّر
ّر
 -1ذكر اهلل ىلعا  :يستل ه للصاحلني مم حيضورون عند اننلتضور أن
َ ْ ّر
ّر
كاوا م ادلاعي ل بقسهيل ا مر اذلي و فيوه ،وأن
يذكروا اهلل تعاىل وأن ي م
ال يقولوا إال ً
خريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه احلامم ( )050/3وصلله وقنل ::وال أعلم يف توجيه اننلترضو إىل القبلوو غوري
ذا احلدي وابليهيق ( )009/0وحسونه شويخنا أبوو عبود اهلل يف الُسول واتلةفوني
(ص)00

كتاب اجلنائز
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َ َ ُْ
نديث أم سلم قالةت :قةال رسةول اهلل « :إذا حَةة ْرتم
َُ ُ َ
َْ َ َ َ َُ ُِ َ
ال ْ َمري َ أو ال ْ َم ِي َت َت ُقولُوا َخ ْ ً
ون»()1
ْيا عإن المالئ ِك ينمفون ىلع ما تقول
ِ
ما يسن للحارضين أن يفعلوه عفد موت املحتْض:

 -0ىلغمي عينيه:
َ َ
َ
ّر
إذا تيق احلارضون موت اننلتضور توىل أرفق انلوا م بوه إغمواض
عينيه ،نديث أم سلم  قالت :دخول رسوول اهلل 
ُ َ َ َ ُ
َ ّ َ
الروح إذا قة ِ ىل ِعةه
ىلع أيب سلمو وقد شق برص فأغمضه ،ثم قال« :إِن
ْابلَ َ ُ
ِص»(.)2
َْ
ّر
ّر
إغماضه
واحلةمو فيه أن ال يقبّر َح من ّرر لو ت مر َك
 -1أمور أخرى:
ّر َ
أ -أن يَشد حلييه بعصابو عريضو جتمعهما وتروط فوق رأسه ،يبه لو
ً
تّررك مفتو َ الفم حىت َي ْ ّر
مفتوحا فيَ ْقبّرح من ّر
ور  ،وال يوحلم دخوول
ربد بيق
م
اهلواي فيه وانناي يف وق غسله

ب -تليني مفاصله ،فيمد ساعد إىل عضد ام يرد  ،ويرد سواقه إىل
فخذ  ،وفخذ إىل بطنه ،ويرد ما ،ويلني أصابعه

ج – خلع ايابه اليت مات فيها حبي ال يرى بديبوه ،اوم يسورت نييوع
ّر
ّر
بديبه بووّب خفيف ،وال جيمع عليه أيبواق اثليواّب ،وجيعول يور وذا
اثلوّب حت رأسه ويرفّره ا ّر
ثخر حتو رجليوه ،ئلوال ينةشوف؛ نةديث
يف ُس ِ َ ُ ْ
َبد ح َ َ
:ئش أن رسول اهلل « :حني ىلُ ُو ِ َ
َِب ٍة»(.)3
ِّج ب ِ ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()838
( )2روا مسلم ()805
( )3روا ابلخاري ( )3093ومسلم ( )890واللفظ ل
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د  -أن يرتك ىلع يشي مرتفع م لو ورسير وحنو ما ،ئلال تصويبه

يبداوة ا رض فيتُري رحيه

ه  -أن يوضع ىلع بطنه يشي اقيل ئلال ينتفخ

 -1اّدل:ء هل:

نديث أم سلم السابق ،وعيةه أن انلةيب  قةال« :امهلل
َْْ ِ َ َ ْ
ْ ْ َ َ َََ َ َْْ ََ ََُ
اخلُ ْف ُه يف َعق ه يف الْ َغابر َ
ين،
و
،
ني
ِي
د
ه
م
ال
يف
ه
اغ ِفر ِأل ِيب سلم وارتع درجت
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
ْ
ْ
َ َُ َ َ ْ َ َ َ
ِ
َ ْ ْ
َ
َبه ِ ،ونور هل عيه»(.)1
واغ ِفر نلا وهل يا رب العال ِمني ،وأعسح هل يف ق ِ
 -1امل ادرة بتجهزيه و خراجه:

ويستل ه تعنييل دفنه لورود اثاار بذل إال الُريق ،فإيبه يّرسوتل ه

تأخري دفنه خمافو أن يكون انناي قد غمور فلوم تقبوني حياتوه ععةن أيب
َْ ُ
َْ َ َ َ ْ َ ُ
اجلفا ة ِ عةإِن ىلةك
ِسعوا ب ِ
هريرة  قال رسول اهلل « :أ ِ
َ ًَ َ َ ٌْ َُ ِ ُ ََ
َ َ ٌ َ َ ُ َُ
ْ َ ُ ْ
ْي تقدمونها عليه َو ِن ىلكن غْي ذلةك عشةةر ىلَةعونه عةن
ان عخ
ص ِ
َ
ُ
ْ
رقابكم»()2
ِ ِ
واإلرسا باجلنازة يدخل فيوه رسعوو تُسويله وتكفينوه وجتهو
واإلرسا يف محلها إىل القرب

 -5امل ادرة إ قَاء ديفه ،واّتلوصل إ إبرائه:
ُ َ ََ ٌ
َْ ُ ُْ ْ
نديث أيب هريرةأن انليب  قال« :نفس المنم ِِن معلق
َْ
ُْ َ
َض عفه»()3
بِديفِ ِه حىت يق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم
( )2أخرجه ابلخاري ( ، )3030ومسلم ()899
( )3صنحيح :روا اإلمووام أمحوود يف اننسووند ( ، )050 /0والرتمووذي ( ، )3570وابلوويهيق يف
=
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ّر
َْ
َ
غري أن يتةفول بوه
وإن تعذر إيفاي دي منه يف احلال ا م
لواراه أو م
ستل ه م
ِ
عنه ،كما فعل أبو قتادة ننا أىت انلا  جبنازة فلم يصل عليها،
َ ِ َ ََْ َ ُ َ
َ ََ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ
يل ديفه ،عصىل علي ِه»(.)1
قال أبو قتادة« :صل عليها يا َرسول اهلل وع
ال بمنيورد الضومان

وال ينتقل احلق ع ذمو انني إال بأدائه اكل
َ ّ
لقوهل  يف حديث جابر يف قص حتَمل أيب قتةادة اّدليةن عةن
ََ َ
امليت ،وعيه أن انلةيب  قابةل أبةا قتةادة وقةال هل« :مةا تعةل
َْ
َ َ َْ
ََ َ
َ َ َُُْ
ِ َ َ
ان؟» عقال إنما مات أم ِس قال تعاد إيله م َِن الغ ِد عقال قد قَيتهما
اّدليفار ِ
َ
ةةر َد ْت عليةةه ج ْ ُ
اآلن بَ َ
ةةدلهُ»( )2وقةةوهل
عقةةال رسةةول اهلل 
ِ
َ
ْ
ٌ
َ
ْ
َْ ُ ُْ ْ
َُ
ُ
َ
َ
« :نفس المنم ِِن معلق بِديفِ ِه حىت يقَض عفه»(.)3
وإيبما حيبأل اننديان ع اجلنو بعدم الوفاي إذا مات ً
قادرا ىلع وفائه وأما لوو

ً
اعجاا ع وفائه ،فإن تداي لرس ٍ أو غري مما ال جيوز فإيبوه حيوبأل عو
مات
اجلنو لعدم وجوّب قضائه ىلع السلطان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الةربى ( )77 /7 /73 /9وغري م

( )1رواه البخاري ( )9922ايب ر يف ذل كتابنا (اجلامع و حاكم الةفالو والضمايبات ىلع
اننذا  ه ا روعو) (. )307/303/3
( )2حس  :روا اإلمام أمحد يف اننسند ( ، )005/0والطياليسوى ( ، )3770والطلواوي يف
اننشلك ( ، )009/35واحلامم يف اننستدرك ( ، )0097وادلارقطوين ( )78/0وابلويهيق
يف الةربى ( ، )79/7م يرق ع عبود اهلل بو حممود بو عقيول عو جوابر بوه،
وعبداهلل ب حممد ب عقيل حس احلدي  ،وقل :الحلكم :صليح اإلسوناد ،ووافقوه
اذل ا ،وحسنه انننذري ( ، )08 /0وقنل :الييممنغ يف المعمنع ( :)39 /3روا أمحود
والزبار وإسناد حس  ،وحسنه الشيخ ا بلام  /يف صليح اجلامع ( )9038و أحاكم
اجلنائا ()37
( )3صحيح :تقدم
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أوالً :غسل امليت:
حكمه :غسل انني

اننسلمني سقط ع ابلا

إ
كفوايئ إذا قوام بوه ابلعوض مو
اننسلم فورض

جيب غسل امليت والصالة عليه بْشوط:
ً
مسلما فال يُسل الاكفر بل حيرم؛ يبه ليأل م أ ل
 -0أن يكون
ً
العبادة وال م أ ل اتلطهر ،و ن الُسل وج ه كرامو وتع يموا للميو ،
والاكفر ليأل م أ ل استلقاق الةرامو واتلع يم

وإيبما جي ه تكفينه ودفنه ،وكذا اننلةوم بكفر (اننرتد ،والايبديق،
ً
صُريا ،وكذا الةتايب
والساحر) ولو اكن

وإذا اختلط مويت اننسلمني بمويت الةفوار – كةأن أصةابهم هةدم أو
ّر َ ّر
ً
نييعا ،سواي أكوان اننسولمون
حريق أو غرق – ولم يّرم َ وا فأيبهم يُ َسلون
ّر َ
ّر
الاكفور
أكا أم أقل أم اكيبوا ىلع السواي؛ ن غ ْسل اننسلم واجو ه وغ ْسول
م
جائا يف اجلملو فيحليت باجلائا يف اجلملو تللصيل الواج ه
ّر َ
ّر
صىل عليهم ّر
وم ِ اننسلم بانليو يف الصالة حبي تنوى الصالة ىلع
وي

اننسلم منهم

 -1أن تكون قد استقرت حياته بعد والدته ولو حل و بوأن اسوتهل
ً
صارخا أو قام به أمارة احلياة ،فال يُسل السقط ولو حترك؛ إذ احلركو ال
ً
وجوووا يف
تدل ىلع احلياة ويُسل دم السوقط ،ويلوف خبرقوو ،ويووارى
اتلةفني وادلف

 -1أن يكون غري شهيد يف قتال احلرويني إلعالي لكمو اهلل ،وأما و
فال يُسل ننايد طفه وإن اكن جنبًا
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َ
ملا روى عن جاب ِ ِر بن ع د  قةال :اكن انلةيب 
َ
ُ
َُّ ْ َ ْ َُ َ ْ ً
َ ُ َْ
ََْ ُ ُ
ََْ ُ
َث أخذا
ني من قتىل أح ٍد يف ث ْو ٍب َواح ٍِد َم يقولَ« :يهم أك
جيمع بني الرجل
ِ
ُ
َ ْ
َ َ َ ََ َُ
َ ٌ
ُْْ
َ
ةهيد ىلع
ل ِلقر ِ
آن؟» عإذا أ ِشْي هل إ َ أح ِدهِما قدمه يف اللح ِد وقةال« :أنةا ش ِ
َ َ َ َ ْ
ََُ
َُ َ ُ
ُ َ َ
َ
ْ َ َ
ةر بِةدعفِ ِه ْم يف دِمةائ ِِه ْم ولةم يغسةلوا ولةم يصةل
هنالءِ يةوم ال ِقيامة ِ » وأم
عليهم()1
وإذا محل ً
حيا ولم يم يف اننعرتك وأكل وطّب فإيبه يُسول ّر
ويصوىل
عليه كما فعل بعمر ووعىل 
ّر
وأما م قّرت َل ً
ظلما – كمن قتله اللصةوص – أو غري أ ل الرشوك أو ق متول
م
ّر َ
َ
دون مال أو دون يبفسه وأ له فإيبه يُسول؛ ن رتبتوه دون رتبوو الشوهيد يف
اننعرتك فأشبه اننبطون ،و ن ذا ال يكا القتل فيه فلم جيا إحلاقوو بشوهيد

اننعرتك

وأما الشهداي اذلي لوم يموتووا بسوب ه حورّب الةفوار – اكمل طةون
َ ْ
ِ
ةق وشة ههم – فهوحلالي
واملطعون والغريق وصاحب اهلةدم وامليتة يف الطل ِ
ّر َ
ّر َ
ويصىل عليهم ،وأن لفظ الشوهادة الووارد فويهم اننوراد بوه أيبهوم
يُ َسلون
شهداي يف اواّب اثخرة ال يف ترك الُسل والصالة

 -1أن ال يكون فقد أكا م الوه فإن وجود مو اجلووو أقول مو

الويها كر تُسيله ووج ه تكفينه ودفنه فقط
فإذا فقد يشي م

ذ الرشو سقط غسله والصالة عليه؛ يبهموا

متالزمان فلك م وج ه غسله وجب الصالة عليه ووالعةأل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابلخاري ()3070
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أوث انلاس بغسل امليت:

أ -بالنس للرجل :أوث انلاس بغسله ىلع ال ىليب:
 -0زوجته إن َ
صح يبكاحها برش أن ال تكون رجعيو وال كتابيو،
َْ
ْ
ْ ََْ ُ
ولو أوىص خبال ذل  ،لقول :ئش « :لو استق لت من أم ِري ما
َ َ َ
َ ُ
ْ ََْ ُ
َ
انلةيب  إال ن ِسةاؤهُ»( )1وينودّب هلوا أن
استدب ْرت ما غسةل

تسرت عورته حال غسله
ّر ِ
 -1إن لم تك الاوجو أو أسقط حقهوا أو اغبو  ،قودم ا قورّب
ّ
فا قرّب م أويلائه؛ فيقدم االب  ،فابنه ،فأّب ،فوأ  ،فابنوه ،فنيود ،فعوم،

فابنه
أ

 -1فإن لم يك القري ه م أويلائه أو أسقط حقه أو اغّب ،غسله
إ
م أو خال أو جد م
 -1فإن لم يك ل أقرواي أو أسقطوا حقهم ّ
غسله أجنا
 -5إن لم يوجد ا جنا غسلته امرأة م حمارمه كأم وون وأخو

وعمو وخالو ،ووج ه عليها سرت نييع بديبه ،ووجو ه عليهوا أن ال تبواط
ّر َ
جسد بيد ا إال خبرقو تلفها ىلع يد ا وتقدم حموارم النسو ه اوم حموارم
الرضا ام حمارم اننصا رة

 -6فإن لم يوجد ل حمارم نساي َ
يممته امرأة أجنبيو ننرفقيه
ً
صبيا (امام سنوات فما دون) جاز لألجنبيو أن تن ر
وإن اكن انني

ل وأن تُسله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجووه أبووو داود ( )0393وابو ماجووه ( )3979وابو حبووان يف صووليله ()080/39
وابليهيق يف الةربى ( )080/0وصلله ا بلام يف صليح اب ماجه ()3387
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غسل امليت

ب -بالنس للمرأة :أوث انلاس بتغسليها ىلع ال ىليب:


 -1زوجها إن صح يبكاحها ولم تك مطلقو رجعيوو ،وينودّب ل

أن يسرت عورتها وذلك لقول انليب  لعائشة « :مةا
َ َ َ ُْ َ َ َ ُْ ُ َ َ َْ ُ َ َْ
ََُْ
ِ
َ َ
ك»(.)1
ك َودتفت ِ
ك م صليت علي ِ
ك وكففت ِ
رضكِ لو مِت ق يل تغسلت ِ
 -2فإن لم يك الاوج أو أسقط حقه أو اغّب ،فوأقرّب امورأة هلوا
ّ
تُسلها ،فتقدم ابلن  ،فابنو االب  ،فوا م ،فا خو الشوقيقو ،فا خو
ّب ،فبن ا

 ،فاجلدة ،فالعمو ،فابنو العم

 -3فإن توىل ا قرواي أو لم يوجودوا أو أسوقطوا حقووقهم غسولتها

اننرأة ا جنبيو

 -4فإن لم توجد اننرأة ا جنبيو غسلها أحد حمارمها ،ووج ه عليه

سرت نييع بديبها ،وأن ال يباط جسد ا بادلل بل خبرقو كويفو يلفهوا ىلع

يد ويدل بها

 -5وإذا لم يوجد اننلرم ّ
يممها ا جنا إىل الةوعني فقط
ْ ّر
غسل صبي ٍو رضيع ٍو وما قاروها كاياد مة شهر ىلع مدة الرضا ،
وجيوز
ال بن اال سنني
ََُ
مىت ييم ُم امليت ومىت يسقط اّدللك؟
ييمم امليت لواحد من أس اب أربع :

 -0عدم انناي أو لالحتياج إيله مع وجود
 -1أو تلقطيع اجلسد بانناي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا اإلمام أمحد ( )000/7والنسايئ يف الةربي ( )7578واب ماجه ( )3970وابلويهيق
يف الةربى ( )087/0وحسنو ا بلام يف صليح س اب ماجه ()3387
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 -1أو تسلخه م صبه عليه
 -1أو لعدم وجود اننلرم كما تقدم
ويسقط اّدللك ألحد سب ني:
 -0إن خيف م ادلل تسلخ اجلدل
 -1كاة اننوىت حبي يتعذر ادلل

ما جيب ىلع الغاسل:
ّر
َ
رستوه إىل ركبقيوه إن اكن
جي ه ىلع الُاسل أن يسرت عورة انني م
ً
رجال مع رجل أو إن اكيب امرأة مع امرأة
مندوبات غسل امليت:
 -0أن يكون الُسل بسدر؛ بأن يسلق ويرضّب بماي قليول يف إيبواي
حىت تبدو ل رغوة ام يعرك به جسد إلزالو الوسخ ،ام يفاض عليوه اننواي
اننطلق حىت ياول ،فهذ ع الُسلو ا وىل ،فإن لم يوجد سودر فالصوابون
وحنو م أشنان واغسول يعرك به جسد ام يفيض عليه انناي للتن يف
 -1وجتريد انني م ايابه بعد سرت عورته كما تقدم
 -1ووضعه ىلع مرتفع حني الُسل؛ يبه أمك لُاسله
ً
وترا االاًا أو ً
 -1وإيتار الُسل أي جعله ً
سوبعا ،اوم اننودار
مخسا أو
ىلع اإليبقاي ،وال يعاد الُسل ،كموا ال يعواد وضووؤ لوروج جناسوو بعود
الوضوي وتُسل انلنياسو فقط إن خرج بعد الوضوي أو الُسل
 -5وعرص بطنه حال الُسل برفق إلخراج ما فيها م انلنياسو

 -6وكاة ص ه انناي يف حال غسله خمرجيه إلزالو انلنياسو وتقليول
العفويبو؛ ن الشأن يف ا موات كاة ذل  ،وال يفيض الُاسل بيد لُسل
ذل بل يلف خرقو كويفو بيد حال غسل العورة ول اإلفضاي للعورة إن
اضطر ذلل

غسل امليت
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 -7وتوضئته يف أول الُسالت بعد إزالو ما عليه م ا ذى -جناسو
ً
أو وسخ -فإذا أزال ط يف توضئته اكجلنابو فيُسل يديه إىل كوعيه االاا
ويمضمضه بأن يضع انناي يف فمه عند إمالو رأسه

 -8وتعهد أسنايبه وأيبفه عند االستنشاق بعد اننضمضو خبرقو يب يفو

كمنديل

 -9وإمالو رأسه برفق للتمك م غسل الفم وا يبوف ،اوم يوتمم

وضوي مرة مرة ،ام جيعله ىلع شقه ا يرس فيُسل ا يم  ،اوم يودير ىلع
ا يم فيُسل ا يرس بعد تولي رأسه ام جيعل الاكفور يف ماي فيُسله به

للتربيد ،و ذ ع الُسولو اثلاثلوو ،فالُسولو ا وىل بالسودر للتن يوف،
واثلايبيو بانناي اننطلق للتطهري ،واثلاثلو بالاكفور للتربيد فإن احتويج بعود

ذل للخامسو أو السابعو لةون جسد حيتاج ذلل م أجول دمامول أو

جدري أو حنو ذل زاد ما حيتاج إيله احلال

 -01وعدم حضور إنسان غري معني للُاسل وكر حضور غري
 -00والاكفور يف الُسلو ا خرية

 -01وتنشيفه خبرقو يا رة قبل إدراجه يف الةف

 -01وعدم تأخري اتلةفني ع الُسل؛ ننا يف اإلرسا م اال تموام

بأمر  ،وئلال خترج جناسو منه فيلتاج إلزاتلها

 -01واغقسال الُاسل بعد فراغوه مو غسول اننيو لقةول انلةيب
َ َ َ ًَِ ََْْ َ ْ َ ْ ََُْ ََََْ َ ْ
ضأ»()1
« :من غسل ميتا عليغت ِسلَ ،ومن ْحله عليتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )0370/0373والرتمذي ( )880وابو ماجوه ( )3970وأمحود ()070/0
والطلاوي ( )088/3وصلله ا بلام يف اإلرواي ()399
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مكروهات الغسل:
 -0يكر ترسيح شعر رأ

الرجل وحليته؛ ن ذلو يقطوع شوعر

وينتفه ،و ن القرسيح للاينو وقد استُىن انني عنه

أما اننرأة فيضفر شوعر ا– أي جيمةع الشةعر يف ذوائةب مَةفورة –

االاو قرون ،ويليق مو خلفهوا؛ نةديث أم عطية  يف وصةف
ُ ْ
َ َ َ َْ َ ََ َ ََ ََ ُ ُ
ون
بفت
غ سل ِ
ِ
رسول اهلل  قالت« :عَفرنا ْ شع ْرها ثالث قةر ٍ
َ َ َ َ َ ْ
ََ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ت رسةول
اصيتها» ولل خاري« :جعلن رأس بِف ِ
وألقيفاها خلفها ،قرنيها ون ِ
ََ ََ ُُ
)
1
(
ون» .
اهلل  ثالث قر ٍ
 -1ويكر قص أظفار ؛ ن أجااي انني حمرتمو فال تنته بهوذا،

ولم يصح ع انلا  والصلابو يف ذا يشي؛ و ن إزالو ذ
ً
منةرسوا فوال بوأ
ا شياي للاينو ،و و مستُ ٍ عنها وأما إن اكن ظفر
بأخذ
ً
 -1ويكر قص شعر وشاروه ،وإن اكن يويال وحيرم حلوق حليتوه
َ
وشاروه ،وإن سقط يشي م ذل ّررد إىل الةف يلدف معه

 -1ويكر إزالو شعر إبطيه واعيبته؛ ن العايبو حيتاج يف أخوذ ا إىل
ّر
ّر َ
لُري واج ه ،و ن
كشف العورة وننسها و ت انني  ،وذل حمرم ال يفعل م
العورة مستورة يستُين بسرت ا ع إزاتلها
 -5يكر تُسيل اجلن ه للمي (ال احلائض)

 -6يكر تُسيل السقط ،ولو حترك؛ إذ احلركوو ال تودل ىلع احليواة
ً
وجووا يف اتلةفني وادلف
ويُسل دم السقط ،ويلف خبرقو ،ويوارى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3053
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ثانيًا التكفني

ّر
ً
ً
َ
الُاسل يف صفو انناي إن شاي باردا وإن شاي ساخنا
وخيري
م
ُ ْ
دعن امليت من غْي غسل وال صالة:
َ
ّر
ّر َ ْ ّر
ّر َ
ويُ َسل ما لم يتَُري وخيا عليه أن
إذا دف انني ولم يُ َسل خي َرج
ّر
َ
فوج ه فعلّره ،وإن ّرخ م َ
يش عليه الفساد
يتفسخ يبه واج ه مقدور ىلع فمعله

لم ينبن؛ يبه تعذر فعله فسقط كسقو وضوي ال

إذا تعذر

أخذ األجر ىلع ىلغسيل امليت:
جيوز أخذ ا جرة ىلع تُسيل اننيو وتكفينوه ومحلوه ودفنوه موع
َ ّر
ً
حمتاجا فيعطى م بي اننال ،فوإن تعوذر أعطوى
الةرا و ،إال أن يكون
ً
بقدر ع ممله ،وا فضل ل أن يفعل ذل جمايبا ،فإن أخذ يكون ذلو مو
َ َ
ت مرك مو انني م  ،وإن تعني عليه ولم يوجد غري فال يأخذ أجرة
ً
ثانيا :اّتلكفني:
ّر
حكمه :فرض كفايو ملا روى ابن ع اس أن انليب  قال:
ُ ْ ََْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
َُِ
ُ
َْ ُ
ةةْي ِيةةابِك ْمَ ،وكففةةوا عيهةةا
«البسةةوا مةةن ِيةةابِكم ابليةةاض ،عإِنهةةا خ ِ
ََْ ُ
اك ْم»()1
موىل
َ َ َْ
ََ
ََْ ِ
اب بن األرت قال« :هاجرنا مع رسول اهلل  يف
وعن خ ِ
َْ ُ ْ
ََ َ َ َ ْ َُ
َ َ
َ َ
ََْ َ ْ َ
َ
يل اهلل نبت ِيغ وجه اهلل عوجب أجرنا ىلع اهلل ع ِمفا من مَةى لم يأكةل
سبِ
ِ
ُ َْ ُ َ
ً
ُ َ ْ
َ ْ
ُ ُ
شيئا مفهم ُم ْص َع ُ
ةد هل َ ْ
َش ٌء
ةد علةم يوج
م
ع
بن
ب
ه
ر
ج
من أ
ِ
ْي قتِل يةوم أح ٍ
ِ
ٍ
َْ
َ َ َ ْ ْ َ
ُ ََ
َ ٌَ َ َُ
َ َ َْ َ
ُ
ُ
يكفن عيه إال ن ِمرة عكفةا إذا وضةعفاها ىلع رأ ِسة ِه خرجةت ِرجةاله و ذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه أبو داود ( )0070والرتمذي ( )889واب ماجه ( )3970وصلله ا بلام
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َ ُ َ
َ َْ َ
ْ َْ َ َ ْ ُ ُ
َوضعفاها ىلع ِرجلي ِه خ َرج َرأسه عقال رسول اهلل « :ضةعوها
َ ْ
َ َ َْ َ ُ
اج َعلُةوا ىلع ر ْجلَ ْية ِه ْاإل ْذخ َ
ِةر»
و
رأسه)
بها
غطوا
:
رواي
ويف
(
ه
مِما ي ِيل رأس
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َومِفا من أيفعت هل مرىله تهو يهدِبها»( )1أي :جيتنيها
صفة الكفن:
القدر الواج ه م الةف لذلكر اوّب يسورت العوورة موا بوني الرسوة

والركبو ،وما يسرت به بقيو ابلدن حىت الرأ

والرجلني سنو

وأما اننرأة فيني ه سرت نييع بديبها ،وموا زاد ىلع الةفو الواجو ه أو

السنو فهو مندوّب
ُ ْ
ََ َْ
َ
ل ِما روىله أم عطي  قالت« :علما عرغفا يعِن من غسل ابفة
َ
َ
َْ
َ ْ
ْ ََْ َ ُ
َ ْ َُ
ةزد ىلع
انليب
 -ألَق َإيلفا حِقوه عقال« :أشة ِعرنها إِيةاه ولةم ي ِ
َْ ََْ ْ ْ
ْ
َ
َ
)
2
(
ذلك» ومعل «أش ِعرنها» أل مففنها فيه ،و ن العورة جيائ يف مسرت ا اووّب
واحد فةف انني أوىل
مفدوباىله:

 -0بياض الةف

 -1وجتمري  ،و و تبخري بالعود وحنو

 -1والايادة ىلع الةف الواحد ووتر ؛ فاثلالاو أفضول مو االانوني
ّر
ََ
وم ا روعو وا فضل أن يّركف َ الرجل يف مخسو أاواّب ،وع :القميص
والعمامو واإلزار ولفافتانّ ،ر
ويكر أن يااد للرجل عليها ،ويندّب عذبوو

قدر ذرا جتعل ىلع وجه الرجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابلخاري ( )3077ومسلم ()895
( )2روا ابلخاري ( )3380ومسلم ()808

ثالثًا :محل اجلنازة وتشيعهها

161

ّر َ َ
ومخوار وإزار
وا فضل أن تكف َ اننر ّرأة يف سبعو أاوواّب ،وع :مدر م

وأروع لفائف ويبدّب مخار يلف ىلع وجهها بدل العمامو للرجل

 -1وحنو م اكفور أو فيه اكفور داخل لك لفافو مو الةفو ولوو
ً
حمرما حبج أو عمرة اليبقطا اتلويف باننوت
اكن انني

 -5وتكفينه بثياّب نيعته أو اليت شهد بها مشا د الري والصال
تكفني الشهيد:
ً
شهيد اننعركو يّردف بثيابه اليت مات فيها وجووا إن اكيب مباحو وإال
ّر إ
َ
فال ،فال يزن عنه ف ْرو وال خف وال حمشو بل يندّب ذلو إن قول امنهوا
وخاتم قل امنه ،ولك ال يّردف بةلو حرّب قتل وع معه كدر وسال
نفق اّتلكفني:

جي ه تكفني انني م مال الاص اذلي لم يتعلق بوه حوق الُوري،
ً
ّ
اكننر ون عند ادلائ  ،فإن تعلق به حق الُري اكدليو مووال يقودم ادليو
عليه ،فإن لم يك ل مال خاص فيحلخذ مم تلامه يبفقته يف حال حياتوه،

اكلوادل ىلع ودل الصُري أو العاجا ،والودل ىلع وادليه الفقوريي  ،ويسوقوىن
م ذل الاوجيو ،فالاوج غري ملام بنفقو جتهو زوجتوه ولوو اكن ً
غنيوا

واكيب

ع فقرية فإن لم يك نن تلامه يبفقته مال للةف فم بي مال

اننسلمني ،فإن لم يك فعىل اننسلمني القادري
ومول يبفقو الةف يبفقو الُسل واحلمل وادلف

ثالثًا :محل اجلنازة وتشيعهها:
حكمه :ىلع أن محل اجلنازة فرض كفايو كُسله وتكفينه والصالة
عليه ،وليأل يف محلها ديباية وسقو مروية ،بول وو ب إ
ور وياعوو وإكورام
م
َ َ
ّر
الصلابو واتلابعون َ
وم ْ بعد م م أ ل الفضل والعلم
للمي  ،وّف َعل ّره
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ُ َ ْ ْ َ َُ َ ََْ ََ ِ َ ُ
الرجةال
اجلفا ة واحتملها
َ واألصل عيه قول انليب « :إذا و ِضعت ِ
َ ًَ
ْ
َ ْ
َْ
َ
َ ِ ُ
َ
ةان ٍ قالةت :يةا
وِن َو ِن اكنةت غةْي ص ِ
ان قالت :قةدم
ىلع أعفاق ِِه ْم عإِن اكنت ص ِ
ِ
َ
ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ َ
َََْ ْ َ َْ َُ َ َْ َ ُ َ ََْ ُّ َ ْ
ص ِع َق»()1
اإلنسان ولو س ِمعه
ويلها أين يذه ون بها يسمع صوتها لُك َش ٍء إال ِ
مفدوباىلها:

 -1يندّب اننيش للمشيعيني يف ذ ابهم
ً
إرسااع ً
وسطا بوقار وسوةينو حبيو
 -2ويندّب اإلرسا يف اجلنازة

يكون فوق اننيش اننعتاد وأقل م اهلرولوو؛ لقةول انلةيب :
َْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ ْ ٌ ُ َ ِ ُ َ َ
َْ ُ
ْ َ ُ ْ
ْي تقدمونها عليه َو ِن ىلكةن غةْي
ان عخ
ِسعوا بِاجلفا ة ِ عإِن ىلك ص ِ
«أ ِ
َ ُ
َ َ ٌ َ َ ُ َُ
ك ْم»()2
ذلك عْش ىلَعونه عن ِرقاب ِ
ونديث ع د الرْحن بن جوشن قال« :كفت يف جفا ة ع ةد الةرْحن بةن
ٌ
َ ُ َ َ َ
ٌ
سم َرة ،عجعل ياد ورجال من موايله يمشون ىلع أعقةابهم أمةام السةةرير ،ثةم
ً
يقولون رويدا بارك اهلل عيكم :علحقهم أبو بكةرة يف بعة سةكك املديفة
َ ّ
َ َ
عحمل عليهم بابلغل  ،وشد عليهم بالسوط ،وقال :خلوا ! وااي أكرم وجه أيب
َُ
القاسم  لقد رأيتفا ىلع عه ِد رسول اهلل  نلةَكد أن
ً
نَ ْر َم َل بها َر َمال»()3
 -1ويندّب تقدم اننشيِع أمام اجلنازة إن اكن ماشويًا وتوأخر عنهوا إن
اكن راكبًا ملا رواه ابن عمر  أنه قةال« :رأيةت انلةيب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابلخاري ()3039
( )2أخرج ابلخاري ( )3000ومسلم ( )899م حدي أيب ريرة
( )3روا أبووو داود ( )0300والنسووايئ ( )3830وأمحوود ( )00/07/0وصوولله انلووووي يف
انننيمو ( )079/7وا بلام يف أحاكم اجلنائا ()89
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ثالثًا :محل اجلنازة وتشيعهها

ََ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ
اجلفا ة ِ»( )1و يبه شفيع للمي  ،والشفيع يتقدم
وأبا بك ٍر وعمر يمشون أمام
ىلع اننشفو ل

ولقول انليب « :الراكب يسْي خلف اجلفا

 -1يندّب توأخر اننورأة ،وإن اكيبو

الرجال

ة»()2

ماشويو ،إىل وراي اجلنوازة ووراي

 -5يندّب إن اكن انني امرأة سرت انلعن بقبو م اجلريد أو غوري

ويلىق عليه اوّب أو رداي وذل ننايد السرت
ً
صُريا محله ىلع ا يدي ال يف انلعن
 -6يندّب إن اكن انني
ما جيو يف اجلفا ة:

 -0جيوز أن حيمل انلعن أروعو أشوخاص أو أكوا أو أقول بودون

كرا و ،وابلدي بأي يباحيو يف محل الرسير بال تعيني
 -1و جيوز للمرأة اننسنو أن تشيِع اجلنازة ،أما اننرأة الشوابو فينيووز

هلا إن لم خيىش منها الفتنو واكن انني

ُ
يعا عليها كأبيها أو ابنها ،وأما
مم

م خيىش منها الفتنو فال جيوز خروجها
ِ َ ِ َْ َ
ُ َ
َُْْ
ملا روىله أم عطي  قالت« :ن ِهيفا عن ات اع اجلفائ ِِز ولم يعزم
َ ََْ
عليفا»(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )0378والرتمذي ( )3550/3557والنسوايئ ( )3839وابو ماجوو ()3900
وأمحد ( )0/0وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()0700
( )2روا أبو داود ( )0305والرتمذي ( )3503والنسوايئ ( )3890وأمحود ( )908/9وصولله
ا بلام يف أحاكم اجلنائا ()80
( )3أخرج ابلخاري ( )30/8ومسلم ()800
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 -1وجيوز للمشيعني اجللو

ا عناق

ىلع ا رض قبل وضع اجلنازة م ىلع

 -1وجيوز للمشيعني أن يسبقوا اجلنازة إىل اننقربة
 -5وجيوز يبقل انني

م ماكن إىل آخر قبل دفنه أو بعد بشورو :

بأن ال ينفنير حال يبقله ،وأن ال تنته حرمته ،وأن يكون ننصللو :كأن

خيا عليه أن يأكله ابللر ،أو ترَّج بركو اننوضع انننقول إيله ،أو يلودف
ّر
بني أ له ،أو جل قرّب زيارة أ لوه ،أو دفمو مو أسولم بمقوربة الةفوار
فيتدارك بإخراجه منها ودفنه يف مقربة اننسلمني ،فوإن ختلوف ط مو
ً
حراما
ذ الرشو اثلالاو اكن انلقل

 -6وجيوز ابلاكي عند موته ووعد بصوت منخفض ووال قول قبيح
مكروهات اجلنازة:
َ ْ َ ْ ّر َ َ َ َْ
 -0يكر الصيا خلفها بمكاستُ مفروا لها وحن مو م؛ يبوه لويأل مو

فعل السلف

 -1ويكر رفع الصووت خلفهوا ولوو بوالقراية أو بواذلكر أو يلو ه

االستُفار هلا ننخالفو السلف لقول قيس بن ع اد« :اكن أصةحاب انلةيب

 يكرهون رعع الصةوت عفةد ثالثة  :عفةد القتةال ،وعفةد
اجلفائز ،وعفد ااكر»(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابليهيق ( )79/9واب انننذر ( )008/5واب اننبارك يف الا د ( )00وأبو يبعويم
( )00/8قال ا بلام يف أحاكم اجلنائا ( )80رجال اقات
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رابعًا الصالة على اجلنازة

 -1ويكر قراية يشي م القرآن عند اننووت ووعود ىلع القبوور؛

يبه ليأل م عمل السلف ،وإيبموا اكن شوأيبهم ادلاعي بواننُفرة والرمحوو

واالتعاظ ،إال لقصد تربك بالقرآن بال اعدة فإيبه جيوز

 -1ويكر تكبري انلعون أو محول الصوُري بونعن ننوا فيوه مو

اتلفاخر

 -5ويكر فرش انلعن حبرير أو إذخر أو سرت حبرير ملون

 -6ويكر اجتما النساي للباكي عليه بصوت منخفض

 -7ويكر اتبا اجلنازة بنار وإن اكيب ببخور ننا فيه م القشواؤم

بأيبه م أ ل انلار

عند مرور اجلنازة عليهم و م جلو

 -8ويكر أن يقوم انلا

 -9ويكر محلها بال وضوي يبه يحلدي إىل عدم الصالة عليها
 -01ويكر الركوّب للمشيعني يف اذل اّب ،وال بوأ

اليبتهاي العبادة

 -00ويكر االيبرصا

بوه يف العوودة

بال صالة عليها ولو بإذن أ لهوا ،أموا بعود

الصالة عليها وقبل ادلف فينيوز بعد اإلذن م أ لها

 -01ويكر انلداي بمسنيد أو ببابه بأن يقال فالن قد مات فاسعوا

جلنازته ،إال اإلعالم بصوت خيف فال يكر
رابعًا :الصالة على اجلنازة:

حكمهةا :الصالة ىلع انني فرض كفايوو ىلع اننسولمني ملةا
َ َ َ ُ ً
َ ْ
َ
َ ْ َ
ةاّدل ْ ُ
اجل َهة ِ ِ
اب انلةةيب
رواه يةة ِد بةةن خة ِ ٍ
ةِن« :أن رجةةال مةةن أصةةح ِ
َ ُ
 ىلُة ُ
َ ْ ََ َ َ َ ُ
ةةو ِ َ
ةةول اهلل
يف يةةةوم خيةةةَب عةةةذكروا ذلةةةك ل ِرسة ِ
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َ ّ
ُ ْ َََََ ْ
َ
ت ّرو ّر
جو ّر انلوا
ح ِكم» ّفتُري
 عقال« :صلوا ىلع صا ِ
َ ُ ْ َ َ
َ
َ َ
ََ َ ْ َ ََ َ ُ
َ َ
يل اهلل» تفتشةفا متاعةه
ح كم
مذلل م عقال« :إِن صا ِ
غةل يف سةبِ ِ
َ
ْ َ َ ْ
َُ
َ َ َ ُ َ
ََ َ ْ َ َ َ ً
ني!»(. )1
عوجدنا خر ا من خر ِ يهود ال يساوِي دِرهم ِ
أركان صالة اجلنازة مخسة:

أوهلا :انلي  :بأن يقصد الصالة ىلع ذا انني أو ىلع م حضور مو
أموات اننسلمني وال يشرت معرفو كويبه ً
ذكرا أو أيبو ى وال يضوور عودم
استلضار أيبها فرض كفايو وال اعتقواد أيبهوا ذكور فتبوني أيبهوا أيبو ى وال

عةسه؛ إذ اننقصود ذا انني

وثانيها :أربع ىلك ْيات :لك تكبرية بمزنلو ركعو يف اجلملوو ،فعو
ُ َ
ةةَبِ
ك ُ
ع ةةد اهلل بةةن أيب أويف قةةال« :إن رسةةول اهلل  اكن ي
َ
أ ْر َب ًعا»()2
ً
عمدا أو ً
سهوا لم ينت ر؛ بول يسولمون قبلوه
فإن زاد اإلمام خامسو
وصل هلم ول ً
أيضا إذ اتلةبري ليأل اكلركعات م لك وجه ،فإن ايبت روا
سلموا معه وصل

وإن يبقص ع ا روع سبح ل ،فإن رجع وكرب الرابعوو

كربوا معه وسلموا بسالمه؛ وإن لم يرجع كربوا يبفسهم وسلموا وصل ،

وإيبما خالف صالة اجلنازة غري ا ن بعض السلف اكن يرى أيبهوا أكوا

م أروع تكبريات ،ووعضهم يرى أيبها أقل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )0735واب ماجه ( )0090والنسوايئ ( )3808ومالو يف اننويوأ ()39/0
وأمحد ( )380/5/339/9وصلله ا بلام
( )2أخرجه ابليهيق ( )00/9قل :األلبلين :بسند صليح

رابعًا الصالة على اجلنازة
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وثاثلها :اّدل:ء للميت :بني اتلةبريات بموا تيسوور مو قبول اإلموام

واننأمومني ولو «امهلل اغفر هل» .ول ادلاعي بعد اتلةبرية الرابعو إن أحو ه،
َ َُْ
وإن أح ه لم يد وسولم ألن انلةيب  قةال« :إذا صةليت ْم ىلع
َِْ
ّ َ
اّدلَ :ء»( )1و وذا حيصول بوأدى داعي ،و ن اننقصوود
ت عاخلصةوا هل
المي ِ
الشفاعو للمي وادلاعي ل ،فيني ه أقل ذل
ً
وإن لم يد بعد لك تكبرية أو داع وسولم بعود اوال عمودا أاعد
ً
سهوا ويوال إن لوم تودف اجلنوازة ،فوإن
الصالة وكذا إن سلم بعد اال

دفن فال إاعدة يف الصورتني
َ َ
إال أن األ ْوث أن يدعو باملأثور عن انليب  ومن املةأثور

عفه  أشياء مفها:

قال« :صةىل رسةول اهلل 
 -0عن عوف بن مالك
ْ ْ َ َْْ ُ َ َ
ُ َ
ََ َ َ َ ْ ُ
ىلع جفا ٍة عح ِفظت من د:ئ ِ ِه وهةو يقةول :امهلل اغ ِفةر هل وارْحةه و:ع ِة ِه
ََ ْ ْ ُ ُ َُ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ
ْ ُ
َب ِد َونقة ِه
َواعف عفه وأك ِرم نزهل ووسع مدخله واغ ِسله بِالماءِ واثلل ِج وال
ََ
َْ َ ْ ََْ َ
َْ َ َ
ُ
ََْ َ
ةس
من اخلطايا كما نقيت (ويف رواي  :كما يفَق) اثلوب األبي من اّدلن ِ
َ
َ
ةْيا مةن َ ْ
ِهل َد ً
َو َأبْد ْ ُ
ْيا من أ ْهلِة ِه َو َ ْو ًجةا َخ ْ ً
ْيا من َداره ِ َوأ ْه ًال َخ ْ ً
ارا َخ ْ ً
جة ِه
و
ِ
ِ
َ َ
َ َ
َْ ْ
ََ ْ ْ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ
َ
اب انلةارِ ،قةال حةىت
ةَب أو مةن عةذ ِ
وأدخِله َاجل َف وأعِذه من عةذ ِ
اب الق ِ
َََْ ُ ْ ُ َ
َِْ َ
ت»()2
تمفيت أن أكون أنا ذلك المي
ََ َ
قال :صىل  ىلع جفا ٍة عقةال
 -1وعن أيب هريرة
َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ
َ َ َ َ
ْ ْ ََِ َ َِ َ َ َ
ْينا وذك ِرنا وأنثانا وشا ِهدِنا وَغئِبِفا
ْينا وك ِ ِ
امهلل اغ ِفر ِنيفا وميتِفا وص ِغ ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه أبو داود ( )0388واب ماجه ( )3987وحسنه ا بلام
( )2روا مسلم ()870
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َ ْ ََُْ َ ََ ْ
َ ْ َ ََْ ُ َ ََ َ ُ
ْ َ
ةان َومةن ىل َوتيتةه ِمفةا تت َوعةه ىلع
اإليم ِ
امهلل من أحييته مِفةا عأ َحيِة ِه ىلع ِ
ُ َ
ْ ْ َ
َ َْ َْ ْ ُ
َل َفا َب ْع َدهُ»()1
اإلسال ِم امهلل ال حت ِرمفا أج َره وال ىل ِ
ِ
 -1وعن واثل َبن األسقع قال« :صيل رسةول اهلل  ىلع
ُ َ
ُْ ْ
َ ُ َ َ
َ َ ْ َ ُُ
َ َ
ُ
بةن عةال ٍن يف ذِمتِْةك
ن
ةال
ع
ن
إ
امهلل
يقةول:
ه
ع
م
س
أ
ع
ني
م
ل
س
َرج ٍل من الم
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ َ َ
َ
َ َ ِ
َ َ
َ َ
َ
َ
انةق
ار َوأنةت أهةل ال َوعةاءِ و
َوح ْ ِل ِ
َب وعذ ِ
ارك ع ِق ِه َ من ع ِتف ِ ْال ُق ِ
اب انل ِ
جو ِ
َ
َ
ْ َ ْ ُْ َ
الرح ُ
ك أنت الغف ُ
ور َ
ِيم»(.)2
عاغ ِفر هل وارْحه إِن
َ
َ
َ
َ
 اكن
 -1وعن يزيد بن َراكنه بن املطلب قال« :أن انليب
َََ ًَْ ُ َ َ
َُْ َ ْ ََ َ َْ َ
َ َ َ َ َ
َب أربعاَ ،م قال :امهللَ ع دك َواب ُن أمتِك ،احتاج ِإ
يت ك
إِذا صىل َىلع الم ِ
ََْ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ ُْ ً َ ْ
ْ َ َ
ْ َ
ةزد ِيف إِحسةان ِ ِهَ ،و ِن اكن
ِن عن عذاب ِ ِه ،عإِن اكن حم َِ
س ْةفا ع ِ
رْحتِك َوأنت غ ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ ً
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
يئا ت َت َج َ
َ
او ْ عفه ،م يدعو بما شاء اهلل أن يدعو»()3
م ِس
ورابعها :تسليم واحدة :جيهر بها اإلمام بقدر القسميع ويبدّب لُري
« :أن رسةول اهلل 
اإلمام إرسار ا ملةا رواه أبةو هريةرة
ً
أربعا ،وسلم تسليم واحدة»()4
صيل ىلع جفا ة ،عكَب عليها
وملا رواه عطاء بن السائب« :أن رسةول اهلل  سةلم ىلع
اجلفا ة تسليم واحدة»()5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )0053والرتمذي ( )3509واب ماجه ( )3980وأمحود ( )070/0وغوري م
وصلله ا بلام يف أحاكم اجلنائا ()300
( )2روا أبووو داود ( )0050وابو ماجووه ( )3988وابو حبووان يف صووليله ( )700وأمحوود
( )973/0وصلله ا بلام يف أحاكم اجلنائا ()300
( )3أخرجه الطربام يف الةبري ( )797/008/00والاياد ل ،واحلوامم ( )033/3وصولله
ا بلام يف أحاكم اجلنائا ()308
( )4أخرجه ادلارقطين ( )383واحلامم ( )030/3وعنه ابليهيق ( )90/9وحسونه ا بلوام
يف أحاكم اجلنائا ()370
ً
( )5مرسل أخرجه أبو داود يف اننراسيل ( )930وابليهيق ( )909معلقا
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رابعًا الصالة على اجلنازة

ً
وخامسها :القيام للقادر عليه ،فإن صىل قاعدا بُري عذر لوم تصوح

الصالة

ما يفعل املس وق يف صالة اجلفا ة:

ً
حارضا فإيبه
إذا جاي رجل وقد كرب اإلمام اتلةبرية ا وىل ولم يك
ً
وجووا بل ينت ر اإلمام حىت يكرب فيةرب معه وال يكورب حوال
ال يكرب
اشتُال اننصلني بادلاعي ،فإن كرب صول

صوالته ،ولكو ال حتقسو ه

تكبريته ذ  ،سواي ايبت ر أو لم ينت ر ،وإن سلم اإلمام قضوى اننأموم ما
َ ّ
ً
فوورا أو بقيو  ،إال أيبوه إذا بقيو
فاته م اتلةبري سواي رفع اجلنوازة
ً َ َ
اجلنازة داع عق ه لك تكبرية يقضيها ،وإن رفع فورا واىل اتلةبوري وال
يدعو ئلال يكون مصليًا ىلع اغئ ه
أما إذا اكن اإلمام وم معه قد فرغوا م اتلةبرية الرابعو فال يدخل
ِ
مةور ًرا
اننسبوق معه؛ يبه يف حكم القشوهد ،فلوو دخول معوه يكوون
َ
الصالة ىلع انني وتكرار ا مةرو
مندوبات صالة اجلنازة:
 -1رفع ايلدي حذو انننةبني عند اتلةبرية ا وىل فقوط ،وأموا يف
َ َ
غري ا وىل فخال ا ْوىل
 -2ومحد اهلل تعاىل والصوالة ىلع رسوول  عقو ه لك

تكبرية وقبل الرشو يف ادلاعي ،بأن يقول« :انمد هلل ااي أمات وأحيا،
ِ
انمد هلل ااي حييي املوىت وهو ىلع لُك َشء قةدير .امهلل صةل ىلع حممةد
وىلع آل حممد وبارك ىلع حممد وىلع آل حممةد كمةا صةليت وباركةت ىلع

إبراهيم وىلع آل إبراهيم يف العاملني إنك ْحيد جميد».
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ً
 -3واإلرسار يف ادلاعي لإلمام واننحلتمني ولو صىل عليها يلال
 -4واجلهر يف اتلةبري والسالم لإلموام حبيو

واإلرسار بهما للمحلتم

يسومع مو خلفوه،

 -5واالتلفات ىلع ايلمني بالسالم

 -6وضع انني أمام القوم ،ويقف اإلمام مقابل وسط اننيو
م غري مالصقو إن اكن ً
ذكرا ،وحوذو انننةبوني إن اكيبو أيبو ى أو
ً
ً
خن ى ،جاعال رأ انني  -رجال اكن أو امرأة  -ع يمينوه؛ إال يف
الروضو الرشيفو فينيعل رأ

انلا 
ادلابو

اننيو

ىلع يسوار اإلموام جتوا رأ

وجتوز الصالة ىلع انني اننلمول ىلع أيدي انلا

أو أعناقهم أو ىلع

 -7يندّب تكرار الصالة ىلع اجلنازة إن وقعو

ً
أوال مو فوذ ولوو

تعدد ا شخاص إن لم يدف

مكروهات صالة اجلنازة:
-0تكر قراية الفاحتو يف الصالة ىلع انني
ً
-1ويكر تكرار الصالة إن وقع أوال نياعو بإمام

-1وتكر الصوالة ىلع اننيو

يف اننسونيد وإن اكن اننيو

خوارج

اننسنيد
ْ
-1وتكر صالة فاضل بعلم أو عمل أو إمام ىلع بدىل لوم يكفور
ببدعته ً
رداع نن و موله ،أو ىلع م هر كبورية كايبوا وطّب مخور ،أو ىلع
مقتول حبد كقاتل أو زان حمص

رابعًا الصالة على اجلنازة
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-5وتكوور الصووالة ىلع ميوو اغئوو ه ولووو يف ابلوودل وصووالته
 ىلع انلنيايش وقد مات يف أرض احلبشو  -م خصوصوياته
بديلل أيبه لم يصلبه عمل ،و يبه قد تو خلق كوري ىلع عهد رسوول اهلل
 م أعا م القراي ولم ينقل عنه أيبه صىل عليهم مع حرصوه
َ َ
َُُْ
َ َُ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ
ةوِن بِة ِه عةإن صةال ِيت
ىلع ذل حىت قال« :ال يموت أحد مِفكم إال آذنتم ِ
َْ
ْحَ ٌ »()1
عليه هل ر
الصالة ىلع جفائز جمتمع :

إذا اجتمع جنائا رجال ونساي وصبيان فإيبوه يقودم الرجوال مموا يويل
اإلمام ام الصبيان ام النساي؛ يبهم ةذا يصطفون خلف اإلمام يف حال
احلياة ،ام إن الرجال يكويبون أقرّب إىل اإلموام مو النسواي فةوذا بعود
اننوت ،ويصلون عليهم صالة واحدة
ً َ َ َ َ
ْ ََ
ملا رواه ناعع عن ابن عمر« :أنه صىل ىلع ت ِسعِ جفةائ ِز مجيعةا عجعةل
ِ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ََْ َ َ َُ َ ً
َ ْ
ً
ِني ال ِق ل عصفه َن صفا َواحِةداَ ،و ُو ِضةعت
اإلمام والنساء يل
الرجال يلون ِ
َُ ُ َْ ٌ
َ َ َ ُ ُ ِ ُْ ُ ِ ْ َ ٍ ْ ََ ُ َ
َْ َ
َ
ةاب وابةن هلةا يقةال هل يةد
جفا ة أم لُكثوم بِف ِ
ت ع ِيل امرأة ِ عمر بن ْ اخلط ِ
َ
َ
ُ َ
ً َ ْ َ ُ َْ َ َ ُ
َ
اص ويف انلةاس ابةن عمةر وأبةو
ُو ِضعا مجيعا و
اإلمام يومئِ ٍذ س ِعيد بن الع ِ
ِ
ُ ٌ
َََُْ
ََ ََ َُ َ ُْ َ ُ َ َ
َ
ْ َ َ
اإلمةام عقةال َرجةل
ةيل
يد وأبو قتادة عو ِضع الغةالم مِمةا ي
ه َريرة وأبو س ِع ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ
ََ
َ َََُْ َ َ
ََ ْ ُ
َ ْ َْ ُ
يد َوأ ِيب قتةادة
عأنكرت ذلك تفظرت إ ابن ع ٍ
اس وأ ِيب هريرة وأ ِيب سة ِع ٍ
َ ّ
الس َف ُ »()2
عقلت :ما هذا؟ قالواَِ :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا النسايئ ( )009/3واب ماجوه ( )3000وابلويهيق يف الةوربى ( )90/9وصولله
ا بلام يف صليح اب ماجه ()3008
( )2أخرجه عبد الورازق ( )7007/970/0والنسوايئ ( )005/3وابو اجلوارود يف انننوتيق
( )070/077وادلارقطين ( )389وابليهيق ( )00/9وصلله ا بلام يف أحاكم اجلنوائا
()300
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أوث انلاس بالصالة ىلع امليت:

ا وىل بالصالة ىلع انني م أوىص انني بأن يصيل عليه ،فإن لم يكو

ويص فالليفو فنائبه إذا اكن الليفو أيبابه يف الطبو ،اوم ا قورّب مو عصوبو

انني ؛ فيقدم االب فاب االب فا ّب فا

فاب ا

فاجلد فالعم فابنه إلخ

وقدم الشقيق ىلع غري وعند القساوي يقدم ا فضل
ً
وتصيل النسوة عند عدم الرجال دفعو واحدة يف آن واحد أفذاذا
ً
خامسا :اّدلعن:
ً
ٌ
اّدلعن لغ  :بمعىن اننواراة ِ
والسرت يقال :دعن عالن عالنا :وارا  ،ودعن

ِسه :أي كتمه()1

ويف االصطالح :موارة انني يف الرتاّب
وحكمه :فرض كفايو إن أمك

أقل اّدلعن :ما يمنع ظهور راحئو انني وحيف ه م السبا حبيو ال
تتمك م يببشه ،وال حد كا  ،ويبدّب عدم عمقه
مندوبات الدفن:
 -0يندّب وضع انني يف قرب ىلع شقه ا يم مستقبل القبلو يبهوا
ّر
ّر َ
أط اجلهات ،وحتَل عقد كفنوه ،وأن توضوع يود ايلموىن ىلع جسود ،
ويعدل رأسه بالرتاّب ورجال برفق ،وجيعل الورتاّب خلفوه وأماموه ئلوال
ينقل ه ،فإن لم يمك وضعه ىلع جنبه ا يم فعىل ظهر مستقبل القبلو
بوجهه ،فإن لم يمك فبلس ه اإلماكن وأن يقول القائم بوضعه« :بسةم
اهلل وىلع مل رسول اهلل  .امهلل ىلق له بأحسن ق ول».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرّب ،وخمتار الصلا ذللة( :دف ) ونيهرة اللُو ()3007/0

خامسًا :الدفن
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 -1ويندّب الللد يف ا رض الصلبو (و و أن حيفر يف حائط القرب يف
أسفله إىل يباحيو القبلو قدر ما يوضع انني فيه ويسرت ) لقول سعد بن أيب
َْ ً َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ْ ً
ُ َ َ ُ
ول
« :أندوا يل ندا ،وان ِص وا ع
وقاص
يل الل ِنب نص ا ،كما صفِع بِرس ِ
)
1
(
اهلل . »
َ َ ّ َْ َ
َ ْ ُ
)
2
(
ْينا» .
ولقول انليب « :اللحد نلا والشق ل ِغ ِ
ويندّب الشق يف ا رض الرخوة (و و أن حيفر حفرة يف وسوط القورب
َ
وأسفله اكنلهر ام يبىن جايببا بالل مو ويسقف بعد وضع انني )
َ
و ،فإن لم يوجد فبلوو  ،فوإن لوم يكو
 -3ويندّب سد الللد بمل م ٍ
فبةجر ،وإال فبأي يشي آخر
ً
 -4ويندّب أن حيوو م اكن قريبا م القورب مو اننشويعني اوال
حويات م الرتاّب بكلتا يديه يف القرب م قبل رأ انني
 -5ويندّب رفع القرب بمقدار شرب ع ا رض وأن َيكون سوطله
َ ُ
ً
يت َق ْ َ
ةَب انلةيب
مسنما ملا رواه ابلخاري بإسفاده عن سفيان اّتلمار قال« :رأ
ُ َ ًَ
 مسفما»(.)3
ً
مرتفعا عليه كسنام اجلمل
و و أن جيعل تراّب القرب
وأما م مات يف سفينو بعيدة عو الشوايئ وتعسوور أن ترسوو ىلع
ماكن قري ه يمك دفنه فيه قبل تُري راحئته ،فإيبه يُسل ّر
ويصىل عليه ام
يّرلىق يف انناي مستقبل القبلو ىلع الشق ا يم غري موقل ،وجيو ه ىلع مو
جيد بعد ذل أن يدفنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()877
( )2روا أبووو داود ( )0050والرتمووذي ( )3590واب و ماجووه ( )3009وصوولله ا بلووام يف
صليح أيب داود ()0797
( )3روا ابلخاري ()3000
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مكروهات الدفن:
 -0يكر يالي القرب باجلبأل أو اجلري أو غري ذل
 -1زيكر يبقشه باحلمرة أو الصفرة

 -1ويكر بناي بي  ،أو قبو ،أو مدرسوو ،أو مسونيد ىلع القورب ،أو
بناي جدران حتيط به إذا لم يقصد منها اتلفواخر أو الاينوو ،وإال حرمو
وال فرق يف ذل بني اعلم وغري
ً
 -1ويكر اننيش ىلع القرب برشيني :إن اكن مسنما والطريق دويبوه

ولم يال فيه أجااي م انني  ،فإن زال تسنيمه أو لم تكو
جاز اننيش عليه

نواك يريوق

 -5ويكر وضع أحنيار أو خشو ه أو حنوو ذلو ىلع القورب ،إال إذا

خيف ذ اّب معالم القرب فينيوز وضع ذل للتمي

 -6وتكر كتابو اسم انني وتاريخ موته ىلع القرب

 -7ويكر نيع أموات يف قرب واحد لُوري رضورة يف وقو

وإال جاز

واحود،

احملرمات يف الدفن:
 -0حيرم يببن القرب ما دام انني

فيه؛ ن القرب حوبأل ىلع اننيو ،

إال لرضورة طعيو كضيق اننسنيد اجلامع ،أو دف آخر معه عند الضويق،

أو اكن القرب يف مل غري وأراد إخراجه منه ،أو كف بمال الُري بال إذيبه
وأراد ُ
روه أخذ قبل تُري  ،أو دف معه مال م حيل أو غري

وإذا علم أن ا رض أكلته ولم يبق يشي مو ع اموه فإيبوه ينوبن؛
ً
مسنيدا ال للار وابلناي
لك لدلف أو اختاذ حملها
وما ذكر م جواز نيع ا موات يف قرب واحد للرضورة حملوه إذا اكن
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خامسًا :الدفن

حصل دفنهم يف وق واحد ،وأما لو أراديبا دف مي ىلع آخور بعود تموام
دفنه فيلرم؛ ن القرب حبأل ،ال يميش عليه وال ينوبن موا دام بوه ،إال

لرضورة فال حيرم

 -1وحيرم كتابو يشي م القرآن ىلع القرب

 -1وحيرم دف مشووركو أو كتابيوو محلو

مو مسولم يف مقوابر

اننسلمني ،وإيبما تدف يف مقابر ا وال يستقبل بها قبلتنا وال قبلتهم

األحق بدعن امليت:
ً
ا وىل أن يتوىل ادلف الرجال سواي اكن انني رجوال أو امورأة ،فأموا

اننرأة فأوىل انلا

بإدخاهلا قرب ا زوجها و و أحوق بودفنها مو حمارمهوا؛

يبه أوىل بُسلها م ويلها فاكن أوىل بإدخاهلا قرب ا
َ
ِ
َ
ولقول انليب  لعائش « :ما رضكِ لو مِت قة يل
َ َ َ ُْ َ َ َ ُْ ُ َ َ َْ ُ َ َْ
ََُْ
ك»()1
ك َودتفت ِ
ك م صليت علي ِ
ك وكففت ِ
تغسلت ِ
أدخل امرأته قرب ا دون أقاروهوا ،وأيهموا قودم
و ن أبا بكر
فاثخر بعد  ،فإن لم يك واحد منهم -أي من الزوج أو ذي رحم -فوال
َ ْ َ ًْ
ةهدنا بِنتةا
بأ لألجايب ه وضعها يف قرب ا ،نةديث أنةس
قةال« :ش ِ
ُ ُ
َ ٌ
َ ُ
َْْ
َب
ق
ال
ىلع
ِس
ل
ا
ج

ول َاهلل  قال َو َرسول اهلل
ل ِرس َِ
َ ْ َْ ََ ِ
ٌ
َ ْ ُ َ َْْ َْ َ َ
ُ
ْ ُ ْ َ ُ
ارف الليل ؟
ان قال :عقال :هل مِف
قال :عرأيت ْعيني ِه ىلدمع ِ
كم رجل لم يق ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ َ
ْ َ
ََ
ها»()2
َب
عقال أبو طلح ً  :أنا .قال :عان ِزل .قال :تزل يف ق ِ
اّدلعن يلال:
ً
جيوز ادلف يلال بال كرا و؛ وذلك لألحاديث املشهورة يف ذلك مفها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حس  :تقدم
( )2روا ابلخاري ()3000
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َ َ َ ُ َ
َ َ َ ْ
ةَب قةد
ق
ب
ةر
م

اهلل
ول
حديث ابن ع اس « :أن رس
ِ
ٍ
ُ َ ً
َْ َ َ
ََ ُ
ََ َ َُُْ
ةوِن؟ قةالوا:
دع َِن ْيلال عقال :مىت دع َِن
ارح قال :أعةال آذنتم ِ
هذا؟ قالوا :ابل ِ
َََ
ُ َْ َْ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ
دتفاهُ يف ظلم ِ اللي ِل عك ِرهفا أن نوق ِظك تقام عصةفففا خلفةه -قةال بةن
ََ
ْ َ َ
ص َىل عليه»()1
ِيهم -ع
ع ٍ
اس :وأنا ت ِ
َُ َ
َْ
لم يت َوف حىت أمس َةى من
وعن :ئش « :أن أبا بكر
َ ْ ُ ْ َ
َْ َ ّ َ َ َ ُ َ
ح»()2
يلل ِ اثلالثاءِ ودع ِن ق ل أن يص ِ
اّتلعزي بموت املسلم:

ىلع الصرب بوعد ا جور ،وادلاعي للميو

اّتلعزي  :ع محل آل انني
َ
واننصاّب؛ كأن يقول «ع م اهلل أجركم وأحس عاايمم وغفر ننيتكم»
واّتلعزي ثلالث أشياء:

أحدها :تهوي اننصيبو ىلع ّر
الم َع َاى ،وتسليته عنهوا ،وحتضيضوه ىلع

النام الصرب واحقساّب ا جر والرضا بقدر اهلل ،والقسليم مر

اثلاين :ادلاعي بأن يعوضه اهلل ع مصابه جايل اثلوواّب وحيسو ل

العقىب واننةّب

اثلالث :ادلاعي للمي والرتحم عليه واالستُفار ل

حكمها :تعايو صاح ه اننصويبو مندوووو وا وىل أن تعوم اتلعايوو
ً
ً
ً
ً
وصوُارا ،إال اننورأة الشوابو فإيبوه ال
كبارا
ونساي
نييع أقارّب انني رجاال
ّر
يعايها إال حمارمها ً
دفعا للفتنو وكذا الصُري اذلي ال يم فإيبه ال ي َع َاى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خامسًا :الدفن

َ
وقتها :م حني اننوت إىل االاو أيام ،وا ْوىل أن تكون بعود ادلفو

و بي

اننصاّب ،وإن جعل عند القورب بعود تسوويو الورتاّب فخوال

ا فضل؛ يبه ليأل م ا دّب
الم َع َاى اغئباً
الم َع ِاي أو ّر
وتكر بعد االاو أيام إال إذا اكن ّر

َ
ويندّب للنيار وحنو تهيئو يعام ل انني لةوويبهم حول بهوم موا
يشُلهم ،ويلح عليهم با كل ن احلان قد يمنعهم منوه إال أن جيتمعووا
ىلع حمرم م يبدّب ولطم ويبياحو فال
له اتلصربوالقسليم للقضاي ،وأن حيسنوا ال

باهلل بقووة

ويبدّب
الرجاي فيه
زيارة القبور:
حكمها :يندّب زيارة القبور بال حد بيوم أو وق أو يلل أو يبهار ،يف
حق الرجال والنساي اللوايت ال خيىش منه الفتنو ،وبشوور أن ال توحلدي
زيارته إىل انلدّب وانلياحو ،وأما النساي الشابات اللوايت خيشووى مونه
الفتنو ،أو النساي اللوايت خيىش منه انلدّب وانلياحو فيلرم عليه
انكم مفها :االتعاظ واتلذكري باثخرة وإظهار الشو عند القورب

وادلاعي للمي

ويكر عند ا ا كل والرشّب والضل وكواة الوالكم،

وكذا قراية القرآن با صوات اننرتفعو

][5
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تعريف الزكاة:
َ َ َ ْ َ ً ّر ّر
ً
الزاكة لغ  :انلماي والريع والايادة ،م زاك ياكو زاكي وزكوا ،ومفه قول
ْ ُْ َْ ُ ََ
َْ
اق»
اإلنف ِ
ىلع « :ال ِعلم يزكو ىلع ِ
ً
والزاكة أيَا :الصوال  ،قةال اهلل ىلعةا ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ً
ﯗ﴾ [ﮞ ]21 :قال الفراء ،أى :صالحا ،وقةال ىلعةا ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [ﮤ ]81 :أي :ما صلح
ﭲﭳ﴾ أي :يصلح م يشاي

مونكم ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

وقيل :مننا خيرج م حق اهلل يف اننال « اكة» يبه تطهري للمال مموا فيوه
م حق ،وتومري ل ،وإصال ويبماي باإلخال م اهلل تعاىل ،وزاكة الفطور
ّري ْهرة لألبدان()1
وىف االصطالح :ع اسم خذ يشي خمصوص م مال خمصوص ىلع
أوصا خمصوصو ل لطائفو خمصوصو
ً
وىلطلق الزاكة أيَا ىلع املال املخرج نفسه كما يف قةوهلم :عوال زاكة
مال ،والساىل يقبض الااكة
ِ
ّر
ويقال :زىك مال أي :أخرج زاكته ،واملزى :م خيرج ع موال الوااكة
ِ
ً
واملزى أيَاَ :م ْ ل واليو نيع الااكة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرّب
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ً
وىلطلق الزاكة أيَا ىلع الصدقو الواجبو واننندوووو ،وانلفقوو واحلوق

والعفو

حكم الزكاة:

َ
الااكة فريضو م فرائض اإلسالم المسو ورك م أراكيبه ،وقود دل
ىلع فرضيتها ووجووها الةتاّب والسنو واإلنيا
أما الكتاب:
عقوهل ىلعا

﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ﮎ]34 :

وقةةوهل ىلعةةا

﴿ :ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ﴾ [ﮕ]46 ،43

فقد أحلق الوعيد الشديد بم كزن اذل و ه والفضوو ولوم ينفقهوا يف
سبيل اهلل ،وال يكون ذل إال برتك الفرض

وأما السف :
َ َ َ
َْ
ُ َ ْ ْ َ ُ
ادة ِ َأ ْن َال إ َهلَ
ةس :شةه
اإلسالم ىلع َخ ٍ
ِ
عقول انليب « :ب ِِن ِ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َْ ِ
َ َ ََُ ً
ةج َو َصةو ِمْ
إال اهلل َوأن حممدا رسول اهلل َو ِق ِام الصةالة ِ و ِيتةاءِ الةزاكة ِ وان
َ َ َ َ
ان»()1
رمَ

وقةةد اكن انلةةيب  يرسةةل السةةعاة يلق َةةوا الصةةدقات،
ً
ْ َ َ
َ ْ ُْ ْ َ َ
ةم أن اهلل اتة َض علةيهم
وأرسل معاذا إ أهةل ايلمةن وقةال هل« :أعلِمه
َ ْ َ ْ ََُّ ََ ُ
ُْ َ ُ
َ َ ًَ َْ
ىلع ت َق َرائ ِهم»()2
صدق يف أم َوال ِِه ْم ىلنخذ من أغفِيائ ِِهم وىلرد
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجو ابلخاري ( )0ومسلم ()37
( )2روا ابلخاري ( )3003ومسلم ()38
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ُ
ور ِوي عن أىب هريرة  أن انليب  قال« :ما من
َ َ َ
َ َ
َ َ َُِ
َ
َ ُْ ْ َ َ
ِب ذه
ب وال ع َِ ٍ ال يندي مفهةا حقهةا إال إذا اكن يةوم ال ِقيامة ِ
صاح ِ
ٍ
ُ
ْ
َ
َ
َ َ َ
ُ ِ َ ْ
ةف َم َت ُيك َ
ت هل َص َفائ ُِح من نَار عأ ْح ِ َ
ةوى بهةا
ِّم عليهةا يف نةارِ جه
صفح
ٍ
ُ
َ ْ
َ ُْ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُُ ََُ ََ َ ْ
ْ َ ُُ َْ
َْ
َخسةنيَ
جف ه وج ِيفه وظهره ،لُكما بردت أعِيدت هل يف يومٍ اكن مِقداره ِ
َْ َ
ََْ َ َ
ُْ َ
َ
ْ َ َََ َ َُ َ
اجلفة ِ َو ِمةا إ
ْيى سبِيله إِمةا إ
ألف سف ٍ حىت يقَض بني ال ِع ا ِد ت
َ ُ َ
َ
َ ْ ُ
َ ُ َِ
َ
ُ
َ
ةل ال يةندي مفهةا
ار ،قِيل يا رسول اهللِ :ع ِ
انل ِ
اإلبِل قال :وال صةاحِب إِب ِ ْ ٍ
َ
ِ
َ
ْ َ
ْ َ َ َ َُ
َ َ
َ ُْ َ َ ُ َ
حقهاَ ،ومِن حقها حل ها يوم ِوردِها إال إذا اكن يةوم ال ِقيامة ِ ب ِطةح هلةا
َ
َ
َ ً
َ
َ َ َ
ْ َ َ
ً ََ ُ
َ َْ ُ
بِق ٍ
اع ق ْرق ٍر أ ْوع َر ما اكنت ال يف ِقد مفها ع ِصيال َواحِةدا تطةنهُ بِأخفاع ِهةا
َ
ُ
ُ
َ
ْ َ َ
َ َ َُ
َ َ َ ّ ُ َْ َ ََُ َ
ْ
َ
وتعَه بِأعواهِها ،لُكما مر عليةه أوالهةا رد عليةه أخراهةا يف يةومٍ اكن
ْ َ ُُ َْ َ ََْ َ َ
ُْ َ
ْ َ َََ َ َُ َ
ْيى سةبِيله إِمةا إ
ني ألف سف ٍ حىت يقَض بني ال ِع ا ِد ت
س
مِقداره َخ ِ
َ ُ َ
َ
َْ َ َ َ
ابل َق ُر َوالْ َغ َف ُم قال :وال َصاحِبُ
َ
ول اهللَ :ع ْ َ
ار ،قِيل يا رس
انل
إ
ا
م
ِ
اجلف ِ و ِ
َ
ََ
َ َ َ
َ َ َ َُِ
َُْ ْ َ َ ُ َ
بق ٍر وال غف ٍم ال يندي مفها حقها إال إذا اكن يوم ال ِقيام ِ ب ِطح هلا بِق ٍ
اع
َ ْ
ً
َ
َ َ َ َْ ُ
َة َ ُ
جلْ َح ُ
شيئا ليس عيهةا َع ْق َص ُ
اء
ةاء وال ع
ةاء وال
ق ْرق ٍر ال يف ِقد مفها
ََْ ُ ُ ُ
ُ ْ َ
ُ َ َ َ
َ َ َ ُ َْ َ َ ََُ َ
تفطحه بِق ُرون ِها َوتطنهُ بِأظالع ِها ،لُكما م َر عليه أوالها ُرد عليه أخ َراها
ْ َ ُُ َْ َ َ
َْ
ني ألْ َف َس َف حىت ُي ْقَة َةى بةني الْ ِع َةا ِد َت َ َ
ةْيى
س
يف يومٍ اكن مِقداره َخ ِ
ٍ
ُ َ
َ
َ َْ ْ ُ
َ َُ َ
اجل َف ِ َو َما إ انلَ
َْ
ار ،قِيةل يةا َرسةول اهللِ :عاخليةل قةال:
سبِيله إِما إ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ َ ْ َََ
ُ
َْ ْ ُ َ َ َ ٌ َ ُ
َ ل َِرج ٍل وِ ٌر وىه ل َِرج ٍل ِس ٌ وىه ل َِرج ٍل أج ٌر عأمةا الةيت
اخليل ثالث ِ
ْ ْ َ َ
ْ ٌ ََ ُ ٌ َََ َ َ ً ََ ْ
َ ْ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
ةِه هل
اإلسةال ِم ع ِ
ةل ِ
َِ هل َِو ر عرجل ربطها ِري َاء وعخةرا ون ِةواء ىلع أه ِ
ُ
ْ
ٌ
ْ
ٌ َ ُ َََ َ
َ
َ َ َ َ
و ْ ٌرَ ،وأ َما اليت ِ َ
يل اهلل َم لم يةنس حةق
َ هل ِس عرجل ربطها يف َ سبِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ
ْ ٌ ََ ُ ٌ
ُ ُ َ
ٌْ َ َ
َ
َ
ورها وال ِرقابِها ع ِِه هل ِسة  ،وأمةا الةيت َِ هل أجةر عرجةل
اهلل يف ظه ِ
َْ ْ ْ َ
َْ َ َ ْ َ
َََ َ
َ
َ َ َ ْ
اإلسال ِم يف مر ٍج وروض ٍ عما أكلت من ذلك
ربطها يف سبِ
يل اهلل ِأله ِل ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ ْ َ
َ َ ْ َ َ َ ٌ
َ َ َ
ات َوكت َ
َشء إال ُكت َ
َْْ
ةب
ب هل عدد ما أكلت حسف
ِ
ِ
المر ِج أو الروض ِ من ْ ٍ
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َْ َ ُ َََ َ ْ ََ ْ َ َ ً
َ َ َ َْ َ َْ َ َ َ َ ٌ
رشعةا أو
هل عدد أر َواث ِها َوأب َوال ِها حسفات ،وال تقطةع طِولهةا عاسةتفت
َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ
َ ََْ
ََ َ
ةفات ،وال َم َ
ةر بهةا
ارهةا وأرو َاث ِهةا حس ٍ
رشت ِ
ني إال كتب اهلل هل عةدد آث ِ
َ َُ
َْ َ َ َ ْ
ُ ُ
يةد أ ْن ي َ ْسةق َي َها إال َك َت َ
ةب اهلل هل
ح ها ىلع نه ٍر عشة ِربت مفه وال ي ِر
صا ِ
ِ
ُ
َ ُ َ
َ
ْ َ َ ََ
َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ
َ ُْ ُ
ُ
ةزل عةيل
رشبت حسف ٍ
عدد ْ ما ِ
ات ْ ،قِيل ْيا رسول ْاهلل :عانمر قال :ما أن ِ
َ َ َ َُ َ َ ُ
ان ُمر َ ْ ٌ
يف ُ
َشء إال هذه اآلية الفةاذة اجلامِعة ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ِ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [ﰐ)1(»]2 ،7 :

ذل

م ا حادي

وغووري

أما اإلمجاع:

فقد أنيع ا مو ىلع فريضو الااكة ،وىلع أيبها رك م أراكيبوه ،وقود

ىلع قتال مايبعيها
اتفق الصلابو
َ َ ُ ُ َِ
عقد روى ابلخاري ومسلم عن أىب هريرة  قال« :لمةا ىلةويف
َ ْ
َ
ك َف َ
كر َ و َك َف َ
ةر مةن
ةر مةن
ْرسول اهلل  واكن َ أبو ب ٍ
ْ َ َُ ُ
ال َع َرب عقال ُع َم ُ
ةر  :كيةف تقاىل ِةل انلةاس وقةد قةال رسةول اهلل
ِ
َُ ُ َ َ
ُ ْ ُ َ ْ َُ َ
َ َ ْ َ ََ
َ
 أمِرت أن أقاىل ِل انلاس حىت يقولوا ال إِهل إال اهلل تمن قالهةا
ِ
َ ُُ
َ َ ْ َ َ َ ِ َ َُ َ ْ َ ُ
ةاهل َونفسةه إال ِحبَقة ِه َوحِسةابه ىلع اهلل؟ عقةال :واهلل
تقد عصةم مِةِن م
َ َ َ َ َ
ََ َ
ََُ
َ َ َ َ ّ َْ
َ َُ َ َ
ةوِن
ألقاىل ِلن من عرق بني الصالة ِ والزاكة ِ عإن الزاكة حق الم ِ
ال واهلل لو مفع ِ
َْ َ
ََ ً َ ُ َُّ ََ
ََ َُُْ
عفاقا اكنوا يندونها إ رسول اهلل  لقاىللته ْم ىلع مف ِعها قةال
َ
َ ْ
رش َح اهلل َص ْد َ
ُع َم ُر  :عَ َواهلل ما هو إال أ ْن قد َ َ
ةر 
ك
ب
أيب
ر
ٍ
َََْ ُ َ
ت َنَ ُه ْ َ
ان ّق»(.)2
تعرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ( )807وابلخاري ()7800/9770
( )2روا ابلخاري ( )7000 ،7007 ،3000ومسلم ()05
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احلكمة يف تشريع وفريضة الزكاة:
اعلم أن عمدة مةا ُر ِ
وِع يف الةزاكة مصةلحتان :مصوللو ترجوع إىل
ّر
حرضت الشح ،والشح أقبح ا خالق ضار بها يف
تهذي ه انلفأل ،وع أيبها أ
م
ّر ِ
ً
وذّبَ
ً
شليلا فإيبه إذا مات بويق قلبوه متعلقوا باننوال ،وع
اننعاد ،وم اكن
ً
بذل  ،وم تمرن بالااكة وأزال الشح م يبفسوه اكن ذلو يبافعوا ل ،أيبفوع
ا خالق يف اننعاد بعد اإلخبات هلل تعاىل وو سوخاوة انلفوأل ،فةموا أن
اإلخبات يعد للنفأل يئو اتلطلع إىل اجلربوت ،فةذل السخاوة تعد هلوا
ن أصول السوخاوة قهور
الرباية ع اهليئات السيسو ادليبيويوو؛ وذلو
اننلةيو ابلهيميوو ،وأن تكوون اننلةيوو ع الُابلوو وتكوون ابلهيميوو
منصبُو بصبُها آخذة حةمها ،وم انننبهات عليها :بذل اننال مع احلاجو
إيله والعفو عم ظلم ،والصرب عند الشودائد يف الةريهوات ،بوأن يهوون
عليه ألم ادليبيا إليقايبه باثخرة ،فوأمر انلوا  بكول ذلو ،
ْ ّر
وضبط أع مها و و بَذل اننال حبدود ،وقرنت بالصالة واإليمان يف مواضع
كثْية من القرآن ،وقال ىلعا عن أهةل انلةار﴿ :ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ
ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ﴾

ً
وأيَا :فإيبه إذا عن للمسةني حاجو شديدة ،واقتىض تدبري اهلل أن
يسد خلته بأن يلهم اإليبفاق عليه يف قل ه رجل ،فاكن و بوذل ايببسوط
ً
قلبه الإلهلام ،وحتقق ل بذل انرشا روحام ،وصار معدا لرمحو اهلل تعاىل
ً ً
يبافعا جدا يف تهذي ه يبفسه ،واإلهلام اجلميل اننتوجه إىل انلا يف الشورائع
ً
وأيضوا فواننااج السوليم جمبوول ىلع رقوو
تلو اإلهلام اتلفصييل يف فوائد ،
اجلنسيو ،و ذ خصلو عليها يتوقف أكا ا خوالق الراجعوو إىل حسو
ّر
ً
وأيضوا فوإن
اننعاملو مع انلا  ،فم فقد ا ففيه المو جي ه عليه سد ا،
الصدقات تكفر الطيئات وتايد يف الرباكت
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ومصللو ترجع إىل انندينو ،وع أيبها جتمع ال حمالوو الضوعفاي وذوي

احلاجو ،وتل احلواد تُدو ىلع قوم وترو ىلع آخري فلوو لوم تكو
ً
ً
وأيضوا
جوواع،
السنو بينهم مواساة الفقراي وأ ل احلاجات هللةوا ومواتوا

فن ام انندينو يتوقف ىلع مال يكون به قموام معيشو احلف و اذلابِني عنها
ً
عمال ً
يبافعا -مشوُولني
وانندبري السااسني هلا ،وننا اكيبوا اعملني للمدينو
به عو اكقسواّب كفوافهم -وجو ه أن تكوون قمووام معيشوتهم عليهوا،

واإليبفاقات اننشرتكو ال تسوهل ىلع ابلعوض أو ال يقودر عليهوا ابلعوض؛

فوج ه أن تكون جبايو ا موال م الرعيو سنو

وننا لوم يكو أسوهل وال أوفوق باننصوللو مو أن جتعول إحودى

اننصللتني مضمومو با خرى أدخل الرش إحدا ما يف ا خرى
َ
ور َ
ام مس احلاجو إىل تعيني مقوادير الوااكة؛ إذ لووال اتلقودير لف َ
ِ
اننعتدى ،وجي ه أن تكون غري يسوري ال جيودون بهوا
اننفر ّر  ،والعتدى
م
ً
باال ،وال تننيع م خبلهم ،وال اقيلو يعرس عليهم أداؤ ا ،وإىل تعني اننودة
اليت جنين فيها الااكوات ،وجي ه أن ال تكون قصرية يرس دورايبها فتعرس

إقامتهووا فيهووا ،وأال تكووون يويلووو ال تننيووع م و خبلهووم وال توودر ىلع

ار شوديد ،وال أوفوق باننصوللو مو أن
اننلتاجني واحلف و إال بعد ايبت ٍ
جيعل القايبون يف اجلبايو موا اعتواد انلوا

يف جبايوو اننلووك العادلوو يف

راعيا م؛ ن اتلويف بما اعتاد العرّب والعنيم وصار اكلضوروري اذلي
ً
حرجوا منوه ،واننسولم اذلي أذ بو ا لفوو عنوه
ال جيدون يف صدور م
الوفو أقرّب م

إجابو القوم وأوفق للرمحو بهم()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حنيو اهلل ابلالُو ( )988/987/3لدل لوى
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شروط وجوب الزكاة:
 -1انري  :فال حت ه ىلع الرقيق ولو بشائبو حريوو لعودم تموام

ملةوه ،وكموا أيبهوا ال جتو ه ىلع الرقيوق يف موال ال جيو ه ىلع السويد
إخراجها ع الرقيق واننراد نا أيبها جت ه ىلع احلر يف اننال اننذكور ولو
غري موف كصا وجمنون واننخاي ه باإلخراج ويله فليأل اتلويف
م طو وجووها وإذا خيش الويل أن يطابله الصا بعود ابللووغ أو

انننينون بعد اإلفاقو بُرامو ما دفوع مو ماهلموا بنواي ىلع موذ  ه أىب
حنيفو َ
وم ْ وافقه م عدم وجوّب الوااكة يف ماهلموا ،فينوبيف أن يرفوع

لقاض يرى وجوّب الااكة يف ماهلما؛ حىت حيكم ل بلواوم الوااكة
ا مر
ٍ

قاض بذل أن يونقض وذا احلكوم؛ ن احلكوم
هلما ،فال يستطيع ٍ

ا ول رفع الال

 -2بلو املال انلصاب :انلصاّب وو مقودار اننوال اذلي ال جتو ه
أجنا

ا موال الاكويو ،فنصاّب

الااكة يف أقل منه ،و و خيتلف باختال
َ
اإلبل مخْأل منها ،ويبصاّب ابلقر االاون ،ويبصاّب الُنم أروعون ،ويبصواّب
ً
اذل  ه عرشون موقاال ،ويبصاّب الفضو مائتوا در وم ،ويبصواّب ّرعوروض
َ َ
اتلنيارة ّرمقدر بنصاّب اذل  ه أو الفضو ويبصاّب الارو واثلموار مخسوو

أوسق كما سيأيت
ُ
الوقت ااي يعتَب عيه وجود انلصاب:
ْ
ْ
يشرت أن حيول احلول ىلع ممل م انلِصاّب أو مملو م أصوله ،عةاألول:
كما لو اكن يمل أروعني شاة تمام احلول
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بذل

واثلاين :كما لو مل

عرشي شاة م أول احلول ،فلمل

وودلت

أروعني قبل تمام احلول ،فتنيو ه الوااكة يف انلووعني عنود حوول

ا صل
ً
ومثاهل أيَا :أن يكون عند دينار ذ  ه فيشرتى سولعو للتنيوارة
ً
دينارا قبل تمام احلول ،ففيها الااكة عنودما حيوول احلوول
فيبيعها بعرشي
ْ
ىلع مملةه لدلينار

واذلي يضم إىل أصله فيتم به انلصواّب وو يبتواج السوائمو ،ورووح
َْ
تقبل
اتلنيارة ،خبال اننال اننستفاد بطريق آخر اكلعطيو واننريا فإيبه يس م
ً
بها حوال
ْ
َ
 -3حوالن انول :اننراد باحلول أن ي ّرم َر ىلع ال مملو م يف ملو
ً
ً
عرويا ،و ذا الرش إيبما و
شهرا
اننال سنو اكملو قمريو اانا عرش

بالنسبو لأليبعام وانلقوود والسولع اتلنياريوو (و وو موا يمكو أن

يدخل حت اسم زاكة رأ اننال) أما الارو واثلموار واننسوتخرج
م اننعادن والةنوز وحنو ا فال يشرت هلا ْ
حول بل جت ه الوااكة يف
َ ْ
ذ ا يبوا  ،ولو لم حيّرل عليها احلول واّدليلل عليةه حةديث ابةن
َ َ
َ ََ َ
َ
ةال حةىت حيُةول
عمر
عن انليب  أنةه قةال« :ال اكة يف م ٍ
ْ
ُ
ْ
َ
عليه انول» ()1
 -4امللك اّتلام :و و أن يكون الشخص صواح ه اتلرصو فيموا
ّر
والمود
يمل  ،فال زاكة ىلع م اكن حت يد يشي غري مملوك ل اكننرته

والُاص ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا اب ماجه ( )3780وصلله الشيخ ا بلام يف صليح اب ماجه ()3998
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وال يشرت لوجوّب الااكة اإلسالم بل جتو ه الوااكة ىلع الاكفور

ولك ال تصح منه إال بانليو ،وانليو ال تصح م الاكفر ،وإذا أسلم
عنه زاكة السنوات السابقو لإلسالم لقوهل ىلعا

سقط

﴿ :ﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ وال فرق بني الاكفور ا صويل
واننرتد (فالك ما جت ه عليه الااكة ،والك ما تسقط عنه إذا أسلم)
األنواع اليت جتب فيها الزكاة:
جتب الزاكة يف َخس أشياء:َ ،
َ
 -0انلَعم :أي ا يبعام وع (اإلبل وابلقر والُنم) ا ليو ،فال زاكة يف

الوحشيو ،وال يف اننتودلة م وحيش وأ يل كما لو رضوو فلوول ال بواي

إيبا الُنم أو بالعةأل فال جت ه يف غري ذ ا يبوا كخيل ومحري ووُال
وعبيد

 -1انرث (الزروع واثلمار)  .فال جت ه يف فواكه كتني ورموان كموا

سيأيت

 -1العني :ااهب والفَ  :ولو غري مضوورووني فوال جتو ه يف
ً
عروضوا للتنيوارة فونىك زاكة إدارة أو
معادن غري عني ما لوم تكوون

احتاكر كما يأيت

 -1املعدن والراك

 -5عروض اّتلجارة.
ً
َ
أوال :اكة انلَعم (انيوان) :

رشوط وجوب الزاكة يف انلعم :وع (اإلبل وابلقر والُنم)

األنواع اليت جتب فيها الزكاة ومقاديرها
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يشرت يف وجوّب الااكة يف انلعم تمام ْ
احلول ،ووكويبها يبصابًا فأكا،
ْ
َ
واستقرار ال ممل م  ،وميجي الساىل إىل حمل انناشيو إن اكن ث َم سا ٍ يف انلعم
َ
ال يف غري ا ،وال جيائ إخراجها قبل جميئه ولو بعد مرور احلول؛ يبه ّف َعل

ما لم جي ه عليه اكلصالة قبل دخوول وقتهوا؛ ن يف ذلو إبطوال مور
اإلمام اذلي َ
عينه جلا الااكة؛ ما لم يتخلف الساىل ع اننيجي مر مو

ا مور ،فإن ختلف أجاأت وأما إن لم يك

بمرور احلول

نواك سوا ٍ فتنيو ه الوااكة

وإن مات رّب انناشيو قبل ميجي الساىل ولو بعود تموام احلوول فوال
ً
جت ه الااكة ىلع الوار  ،بل عليه أن يستقبل بها ً
جديدا؛ يبه ملةهوا
اعما
قبل وجووها ىلع اننور  ،ما لم يك الوار عند يبصاّب وضوم موا ور
إىل ما عند يبصاّب فعند ا جت ه عليه زاكة اجلميع

وال يشرت لوجوّب زاكة انلعم أن تكوون انلعوم سوائمو (وع الويت
ّر
يكون غذاؤ ا ىلع َ
الرىل م يببات الرب) وغري اعملو (ع اليت تسوتخدم
يف احلر أو ْ
احلمل)  ،بل جت ه الااكة يف السوائمو ،واننعلوفوو ولوو يف نييوع
العام ،و العاملو باحلر أو احلمولو وغري العاملو
ََ
ْ َ
َ َ ٌ
لعموم األحاديث يف اإلبل وابلقر« :يف ابلَق ِر يف لُك ثال ِةني ىلبِيةع ويف
ََْْ َ ُ ٌَ
َْ َ َ ٌ
ني م ِسف »( )1وحديث« :يف لُك َخ ِس ذ ْو ٍد شاة» فلم خيص اعمل مو
األرب ِع
غري اعمل
و ن استعمال السائمو زيادة رفق ومنفعو حتصل للمال فال يقتيض
ذل منع الااكة بل تأكيد إجيابها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )3077والرتمذي ( )700والنسوايئ ( )0905وابو ماجوه ( )3050وصولله
ا بلام يف صليح أيب داود ()3089
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زكاة اإلبل:
املقادير الواج يف اكة اإلبل:

انلصاّب يف اإلبل تبتدئ م مخأل ،فيف مخأل إىل تسوع شواة
م الضأن سواي اكن ً
ذكرا أو أيب ى إذا اكن جل غنم ابلدل و الضأن،
فإن اكن جله اننعا أخرج

شاة مو اننعوا ،فوإن تطوو بوإخراج

الضأن أجاأ ؛ يبه ا صل وا فضل ،فيف المسو شاة ،و العرشوة
شيا  ،و العشوري أروع شويا إىل

شاتان ،و المسو عرش اال
ً
أروع وعرشي  ،فإذا بلُ مخسا وعرشي إىل مخأل واالاني ففيهوا
بن

خماض (وع اليت أكمل

السنو ودخل

يف اثلايبيو) وال جيائ
بنو

ابو خموواض وال ابو بلووون ولووو اكن أكوورب ،إال إذا عوودم
اننخاض وإذا بلغ عدد اإلبل ً
ستا واالاني إىل مخأل وأروعني ففيها

يف اثلاثلوو) فوإذا

بن بلون (وع اليت أكمل السنتني ودخلو
َ
ً
حقو (وع اليت أكمل
بلُ ستا وأروعني إىل سقني ففيها م

اثلال

إحدى وسوقني إىل مخوأل وسوبعني

ودخل يف الرابعو) فإذا بلُ
َ َ
جذعو (وع اليت أكمل ا روع ودخل يف الامسوو) فوإذا
ففيها
ً
بلُ ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا بلون فوإذا بلُو إحودى
وتسعني إىل عرشي ومائو ففيها حقتان

فإذا بلُ إحدى وعشوري ومائو إىل تسع وعشوري ومائوو
ففيها إما حقتان أو اال بنات بلون ،واليار نا للساىل ال لورّب
اننال عند وجود ا مري أو فقد ما فإذا زاد العودد ىلع ذلو (أي
ع اننائو والقسعو والعشوري ) فويف لك عشوورة يتُوري الواجو ه،
فيةون يف لك أروعني بن بلون ،و لك مخسني حقوو ،فويف مائوو
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واالاني :حقو وونتا بلون ،و مائه وأروعني حقتان وونو بلوون،
و مائو ومخسني اال حقاق ،و مائو وسقني :أروع بنات بلوون،
و مائو وسبعني :حقو واوال بنوات بلوون ،و مائوو واموايبني:
حقتان وونتا بلون ،و مائو وتسعني :اال حقاق وون بلون ،و
مائقني :إما أروع حقاق أو مخأل بنات بلون واليار للساىل
اجلدول اآليت للتوضيح:

النصاب من
من اإلبلإىل

القدر الواجب فيه

1

9

ليأل فيها شا

2

8

( )3فيها شاة واحدة

35

39

( )0فيها شاتان

30

38

( )0فيها اال شيا

05

09

( )9فيها أروع شيا

00

00

07

90

97

75

73

70

عيها جذع (وَ أن اإلبل اليت أىلمت أربع سنني ودخلت يف اخلامس ) .

77

85

فيها بنتا بلون

83

305

فيها حقتان

303

308

ففيها حقتان أو اال بنات بلون ،واليار فيها للساىل

الواج ه نا م الُنم

َ َ
عيها بفت خماض (َ أن اإلبل اليت ىلمت سف وقد دخلةت يف اثلانية  ،سةميت
بذلك ألن أمها نقت باملخاض ،وَ انوامل) .
عيها بفت بلون (َ أن اإلبل اليت ىلمت سنتني وقد دخلت يف اثلاثلة  ،سةميت
بذلك ألن أمها وضعت غْيها وصارت ذات لنب) .
َ
عيها حِق (وَ أن اإلبل اليت ىلمت ثالث سنني ودخلت يف الرابع  ،سميت بذلك ألنهةا
استحقت أن يطرقها الفحل) .
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اكة ابلقر:
َ
ابلقر يبو م ا يبعام اليت امنت اهلل بهوا ىلع عبوادة ،ويبوا بهوا
ّر َ َ
َ
خ ّرذ َ
ً
لدلر والنسول ،ولللور والسويق،
كوريا م انننافع للبرش ،ف تت
كما ينتفع بللومها وجلود ا إىل غري ذل

باختال
فيّر َ
ّر
ض ُم بعضها إىل بعض

م الفوائود الويت ختتلوف

ابلدلان وا حوال واجلواميأل صنف مو ابلقور باإلنيوا

نصاب ابلقر وما جيب عيها:
انلصاّب ا

ول يف ابلقر االاون ،وإذا بلُها ففيها تبيوع أو تبعيوو()1

أروعني ففيها ّرمسنو()2

فإذا بلُ
َََ
ةِن انلةيب  إ ايلمةن
نديث معاذ  قال« :بعث ِ
َ
ً
َ
َََ َ َ ْ ُ
َ
َ
ً
ْ
ْ
ةرةً ىلَبيعةا أو ىلبيعة َ ،ومِةن لُك أربع َ
آخ َذ من لُك ثَ َال َ
ِةني َب َق َ
ةني
عأمر ِِن أن
ِ
ِ
ِ
ُ ًَ
م ِسف »(.)3
ام ال يشي فيها سوى مسنو إىل تسوع ومخسوني ،فوإذا بلُو سوقني

ففيها تبيعان إىل تسع وسقني ،فإذا بلُ

بلُ

سبعني ففيها تبيع ومسونو ،فوإذا

امايبني ففيها مسنتان ،و تسعني االاوو أتبعوو ،و مائوو تبيعوان

ومسنو ،و مائو وعرش ،مسنتان وتبيع ،و مائو وعرشي خري الساىل يف

أخذ اال مسنات أو أروعو أتبعو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبه يقبيع أمه
( )1الربيع :و و مال سنتان ودخل يف اثلاثلو ،قيل ل ذل
( )2المسنة :اليت هلا اال سنوات ودخل يف الرابعو ،وال فرض يف ابلقر غري ما
( )3روا أبو داود ( )3077والرتمذي ( )700واب ماجه ( )3050والنسايئ ( )0905وصولله
ا بلام يف صليح أيب داود ()3089
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َ ْ
ً
رش م تبيع إىل ّرمسنو
وىلع ذا أبدا يتُري الفرض يف لك ع ٍ
جدول نصاب ابلقر ىلع انلحو اآليت:

النصاب من
البقر

191

القدر الواجب اخراجه

من

إىل

3

08

ليأل فيها زاكة

05

08

تبيع أو تبعيو

95

08

مسنو

75

78

تبيعان

75

78

تبيع ومسنو

05

08

مسنتان

85

88

االاو أتبعو

355

358

تبيعان ومسنو

335

338

مسنتان وتبيع

وإذا زاد العدد ىلع ذل فيةون يف لك االاني تبيع أو تبيعوو و لك
أروعني مسنو

][5
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زكاة الغنم:
نصاب الغفم ومقدار الواجب عيه :أول انلصواّب يف الُونم أروعوون،
فإذا بلُتها ففيها شاة ،ام ال يشي يف زيادتها إىل أن تبلغ مائوو وعشووري ،
فإذا زادت واحدة ىلع اننائو والعرشي ففيها شاتان إىل مائقني ،فوإذا زادت
ىلع اننائقني واحدة ففيها اال شيا إىل االامائوو ،فوإذا بلُو أروعمائوو
ففيها أروع شيا  ،ام يف لك مائو شاة شاة ،وىلع ذا فالضوأن واننعوا سوواي،
فيضم بعضها إىل بعض ،باعتبار ما مصنفني نلو واحد
واّدليلل ىلع ذلك ما رواه أنس بن مالك َ يف كتاب أيب بكةر
ني إ ع ِْْش َ
 وعيه« :ويف َص َدقَ الْ َغ َفم يف َسائ َِمت َها إذا اكنت أ ْر َبع َ
ين
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ْ َ َ َ
ََْ َ َ
َ َ ٌ
َ َ ْ
َ َ
ان ،عإذا ادت ىلع
ني شاىل
َومِائ ٍ شاة ،عإذا ادت ىلع ع
ِْشين ومِائ ٍ إ مِائت ِ
ِ
َ
َ
ِ َ
َ
َ
َ َ ْ
ُ َ
َ
ََْ
،
ه
ا
ي
ش
ث
ال
ث
ا
يه
ف
ع
ثالثمائ
إ
ني
مِائت
ِ
ِ
عإذا ادت ىلع ثالثمائ ع ِيف لُك مِائ ٍ
ٍ
ِ
َ َُ َ ُ َ َ ً
َ ٌ
ََْ َ َ ً َ َ ً ََ ْ َ
اكنت سائ ِم الرج ِل ناق ِص من أرب ِعني شةاة واحِةدة علةيس عيهةا
شاة عإذا
َ
َ
ٌ
َص َدق إال أ ْن ي َ َش َ
اء َر ّب َها)1(»... ،
وبيانه ىلع اجلدول اآليت:

عدد الغنم
إىل
من
3
95
303
053
955
055

08
305
055

088
988
088

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3909

املقدر الواجب فيها
ال زاكة فيها
شاة
شاتان
االاو شيا
أروعو شيا
مخسو شيا
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وهكذا يف لُك مائ شاة :شاة
حكم الفرار من الزكاة وطرقه:

لك م حاول الفرار أو اتلهرّب م الااكة بطريقو ماّ -ر
ويعر ذلو
ٍ

م قرائ ا حوال أو بإقرار  -أخذت منه الااكة اننستلقو اكملو

ومن احليل الباطلة للتهرب من الزكاة:
ً
 -0إبدال انناشيو اننوجودة دليه وابلالُو يبصابا بنوعها أو بُوري  ،كوأن
يبدل مخسو م اإلبل بأروعو أو يبدل اإلبل بُنم أو عةسه ،أو بعروض أو
بنقد ،بأن يبيعها بديبايبري أو درا م بعد ايبتهاي احلول أو قبله بقليل كشهر،
أما إذا اكن اإلبدال أاناي احلول فال تحلخذ منه الااكة ،وال يكوون ً
فوارا إال
ً
إذا اكن مالاك للنصاّب
 -1أن يه ه مال أو بعض مال لودل أو لاوجتوه قبول ايبتهواي احلوول
بقليل بقصد إسقا الااكة عنه يلأيت عليه احلول وال زاكة عليه ،ام يزنعوه
ً
زاعما ابتداي ملةه؛ فتحلخذ منه وجي ه
م ودل أو زوجته بعد مرور احلول
عليه إخراجها
اخللطة يف املواشي:
َْ
اللطو للماشيو اننتلدة انلو م موا ملةني فوأكا ،حةمهوم فيموا
ً
جي ه عليهم م الااكة كلكم اننال الواحد؛ فموال لو اكن الرشاكي االاو
وللك منهم أروعون شاة ،فمنيمو اللطو مائو وعرشون شاة فالواج ه ىلع
اللطاي شاة واحدة ىلع لك واحد منهم ال قيمتها أما لو لم يك ناك
خلطو لوج ه ىلع لك منهم شاة واكانني للك واحد منهموا سو واالاوون
ٍ
ٍ
َ
ّر
م اإلبل فعليهما جذعو ىلع لك يبصفها ،فلو اكيبا متفورقني لواكن ىلع لك
بن بلون ،فأوجب اللطو اتلُري يف الس

196

وقد توج ه اتلوقيل؛ اكانني للك منهما مائو م الُنم وشاة فعليهموا

اال شيا  ،ولوال اللطو لاكن ىلع لك منهما شاة واحدة ،فاللطو أوجب

اثلاثلو و نما يكونون اكملالك الواحد بْشوط ثالث :

أوهلا :وجود يبيو اللطو عند لك واحد م اننوالةني ،أي أن القصود

عدم وجود يبيو الفرار م الااكة
حرا مسلماً
ثانيها :أن يكون لك منهم جت ه عليه الااكة ،بأن يكون ً
مال للنصاّب وتم حول ،فإن اكن أحد م جت ه عليه فقط وجبو عليوه
وحد حي توفرت الشورو وال جت ه ىلع اثخري فهوذا الشوور قود
تضم أروعو طو
ثاثلها :أن جيتمع الليطان أو جيتمعوا إن اكيبوا نياعو ىلع السوواي يف
َ
المرا ّر (انناكن اذلي تقيل فيه أو اذلي جتتمع فيه آخر انلهار ام تساق منوه
للمبي ) ّر
ّر
وانناي بأن ترشّب م ماي واحد مملوك هلما
والمرا (ماكن اننبي )
ً
واحودا أو
أو حد ما وال يمنع اثخر أو مبا اكنلهر ،والراىل سوواي اكن
ً
متعددا يرىع اجلميع بإذيبهما ،والفلل اذلي يضوورّب يف اجلميوع بإذيبهموا
ً
ً
واحدا أو متعددا
سواي اكن
وإذا أخذ الساىل م أحد الرشيكني رجع اننأخوذ منه ىلع صاحبه
اذلي لم يحلخذ منه بنسبو عدد ما للك منهما بقيمو اننأخوذ
وتعترب القيمو م وق

ا خذ ال وق

الرجو وال احلكم؛ كما لوو

اكن حد ما أروعون م الُنم ،وليآخر امايبون ،فإن أخذ الشواة مو ذي
ا روعني رجع ىلع صاحبه بوليث قيمتها يوم أخذ ا وإن أخوذ ا مو ذي

اثلمايبني رجوع بولو

فالرتاجع بانلصف

القيموو ىلع ذي ا روعوني ولوو اكن لولك أروعوون
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ً
ثانيا :اكة انرث (الزروع واثلمار) :

احلر بمعىن اننلرو ويقصد به الارو واثلمار ،وقد ابت فرضيو

الااكة يف احلر إضافو ننا تقدم بقول اهلل ىلعا

﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ﴾ [ﮒ .]131 :وقوهل ىلعا

﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ﴾ [ﮎ.]867 :

ومن السف :

 -0ما رواه ع داهلل بن عمر  أن انلةيب  قةال:
ْ ُ
ْ
َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُُْ ُ
ون أو اكن َع ََثيًا الْ ُع ْ ُ
ْش ،وما ُس ِ َ
يق بِانلََحِ ن ِصف
«تِيما سقت السماء والعي
ِ
ََ
ُْ ْ
ْش»( )1واملراد بالعَث ّى :ما يرشّب بعروقه م ا رض م غري سيق
الع ِ
َ
 -1وعن جابر  أنه سمع انلةيب  يقةول« :تِيمةا
َ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َْ ْ ُ ُْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُْ ْ
يق بِالسانِي ِ ن ِصف العْش»(.)2
سقت األنهار والغيم العشور وتِيما س ِ
شروط وجوب زكاة احلرث:

يش ط لوجوب الزاكة عيها باإلضاع إ رشوط وجوب الةزاكة العامة

املتقدم (انري وامللك للفصاب) ما ييل:

 -1إعراك انةب :أي ييبه وولوغه حد ا كل منه واسوتُنائه عو

السيق ،ال بايلبأل وال باحلصاد وال باتلصفيو؛ ن ايلبأل غري اإلفراك

 -2طيب اثلمر :و و الا و ويكون يف ابللح بامحرار أو اصوفرار ،

و العن ه حبالوته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3930
( )2روا مسلم ()803
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فإن أخرج الااكة قبل بدو الصال  ،بأن قدم زاكته م غري لم جتائه،

أما إذا أخرجها بعد بدو الصال وقبل اتلنقيو أجاأت

وإذا با اننال اثلمر أو احل ه بعد بدو الصال (اإلفراك والطيو ه)

وجب عليه الااكة ،أما إذا مات اننالو قبول بودو الصوال فوال زاكة ىلع
ّر
ً
زراع
بعود)  ،إال إذا اكن الووار يملو
الوار ( يبها لم جت ه ىلع اننور
آخر واجلميع بلغ انلصاّب فيصبح عليه الااكة م يبصويبه ومو زرعوه ،ال

م الرتكو

وجي ه ختريص اتلمر والعن ه فقط دون غري ما ،بوأن خيورص امور

بعد بدو صالحه (الطي ه) وقبل أن يترص فيوه ،فينيو ه ىلع اإلموام أن
ً
يعني اعرفا رواّب احلوائط خيرص عليهم ،فإن لم يوجد فعىل رّب احلائط
أن يأيت بعار خيرص ما يف حائطه م اتلمر والعن ه ،وسواي اكن اثلمر مما

شأيبه اجلفا
الااكة؛ وذل

وايلبأل أم ال كري ه مصور وعنبها يلضبط موا جتو ه فيوه
ن الشأن احتيواج مالةوه هلموا با كول وابليوع واإل وداي

واتلصدق دون غري ما ،فلو ترك بال ختريص حلصل الُو ىلع الفقراي؛ إذ

ال تكاد تضبط الااكة إال به

واخلرص :و تقدير ما ىلع ا شنيار م ابللح والعن ه مم قمبَ مل عدل
اعر شنيرة شنيرة وحتديد كميتها بعد اجلفا  ،أي حوني يصوري ابللوح
ً
تمرا والعن ه زويبًا
فإذا قدر أن انلتاج م لك يبو يبلغ انلصاّب فأكا َح َس َ
و ه مقودار

وعندئذ يسوتطيع اننالو اتلرصو يف
الااكة الواج ه إخراجها ىلع اننال ،
ٍ

اثلمر كيف يشاي

األنواع اليت جتب فيها الزكاة ومقاديرها
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وجي ه ىلع اننال إخراج الااكة ً
تمرا أو زويبًا إن اكن م شوأن بللوه

وعنبه اجلفا

وايلبأل ،وإال أخرج الااكة م اثلم إن باعه ،وم القيمو

يوم استلقاق الااكة إن لم يبعه

وإذا أصاّب اثلمر جاحئو ما بعد الرص وحساّب الااكة م أكل يوري

أو جين أو برد أو حنو ذل  ،اعتربت يف السقو ف اك ما بوىق إن وجبو

فيه زاكة وإال فال وإذا وجد اننال أن انلتاج احلقوييق زادت كميتوه عموا

قدر الارص ىلع الشنير أخرج الااكة ىلع ا كا

احلاصالت الزراعية اليت جتب فيها الزكاة:
ناك فرق بني اثلمار واحلبوّب ،فأما اثلمار فال يحلخذ منها زاكة غوري

اتلمر والعن ه ،وأما احلبوّب فيحلخذ م احلنطوو والشوعري والسول واذلرة
ّر
وادلخ وا رز والعلأل وم القطام السبعو (احلمص والفوول والعود
ّر
واللوويا والرتمأل واجلّرل َبان والبسيلو) وذوات الايتوون ا رووع (الايتوون
والسمسم والقريم وح ه الفنيل) ف

ً
جنسا ،ال يحلخذ مو
لكها عرشون

يشي سوا ا زاكة ،فال جت ه يف جوز ولوز وكتوان وورسويم وحلبوو وسولنيم
وتني ،وحمل عدم وجوّب الااكة فيما ذكر وغري ما لم تكو مو عوروض

اتلنيارة وإال زكي

اشرتاط احلول يف زكاة الزروع والثمار:
﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ

ال يش ط انول يف اكة الزروع واثلمار لقوهل ىلعا
ﯘﯙ﴾ [ﮒ ]131 :و ن الارج يبماي يف ذاته فوجب فيوه الوااكة فووراً
ّر
اكننعدن ،خبال سائر ا موال الاكويو فإيبها اشرت فيها احلوول يلمكو

فيه االسقومار

111

النصاب يف زكاة الزروع والثمار:
ال جت ه يف يشي م الارو واثلموار زاكة حوىت تبلوغ مخسوو أوسوق
َ ُ َ َْ َ َ ُ َ َ ٌَ
لقول انليب « :ليس تِيما دون َخس ِ أ ْوس ٍق صةدق »( )1يبوه
مال جت ه فيه الصدقو فلم جت ه يف يسري كسائر ا موال الاكويو
ً
صااع بصا انندينوو انننوورة يف عهود 
والوسق سقني
والصا أروعو أمداد بمد انلا 

وتضم أيبوا اجلنأل الواحد بلعضها يف حساّب انلصاّب ولو زرعو

ببدلي  ،فتضم القطام بعضها إىل بعض؛ يبها جنأل واحد يف الااكة ،فوإذا
ّ
اجتمع م نييعها أو م اانني منها موا فيوه الوااكة زاك وأخورج مو لك
صنف منها ما ينووه ،ويضوم القموح والسول

والشوعري إىل بعضوه؛ ن

اثلالاو جنأل واحد ،أما با ا يبوا العشوري فال تضوم بلعضوها ،بول

يعترب لك واحد ىلع حدته
وتضم أصنا

انلو الواحد إىل بعضها اكتلمر اجليد واتلمر الرديي،

وخترج الااكة إذا اجتمع منها يبصاّب ،م لك صنف بقدر
فإذا اجتمع انلصاّب م أصنا

مقساويو ،جيود ومتوسوط ورديي،

أخرج زاكة اجلميع م أوسطها ،فإن أخرجهوا مو اجليود اكن أفضول ،وال

جيائ إخراجها م أديبا ا

لكن يش ط يف الَم :أن يار اننضموم قبل حصاد اننضموم إيلوه،

وإال فال يضم ،وأن يبىق م ح ه ا ول إىل وجوّب زاكة اثلام ما يكمالن
به يبصابًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم
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نِصَاب مَا له قِشْر وما َينْقُصُ كَ ْيلُهُ باليبس:
حيس ه ىلع اننال م انلصاّب الشورىل قشور ا رز والعلوأل اذلي
ً
مقشورا أروعو أوسق ووقرش مخسو
خيايبان به كقرشالشعري ،فلو اكن ا رز
ِ
أوسق ّرزِّكَ وإن اكن أقل فال زاكة
ً
مقشورا أو غري مقشور
ول أن خيرج ع الواج ه

وأما القرش اذلي ال خيان احل ه به كقرش الفول واحلمص فيلقس ه
َ َ
فيه الااكة ّرمقدر اجلفا  -أي مفروض اجلفا وإن لم جيوف فيقوال موا
ينقص إذا جف فإن اكن فيه مخسو أوسق بعد اتلنيفيف ففيوه الوااكة وإال

فال ،و ذا إذا اكن اعدته أن جيف

من ىللزمه الزاكة يف حال اختالف مالك الغل عن مالك األرض:

إن اكن مال الار عند وجوّب الااكة فيه و مال ا رض ،فوا مر
ُ
َ
ِ
األرض
مالةك
غةْي
الةزرع
واضح ،فتلامه الااكة وكةذلك إذا اكن مالةك
ِ
ِ

واننسوتأجر؛ ن الوااكة
اكملستعْي واملستأجر فأن الااكة جت ه ىلع اننست معري
م
ّر ْ
َ ْ ّر ْ
(العرش أو يبصفه) حق الار ال حق ا رض ،واننال م لم خيرج ل ح ه وال
ِ
يااك ً
زراع ال يملةه بل و لُري ؟!!
امر ،فةيف

وألن اهلل ىلعةةا قةةال﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ﴾ فخايوو ه أصوولاّب
ْ
الار بأداي الااكة ،و يبه ّرعرش وج ه ىلع الار جله؛ فاكن ىلع صواح ه
ْ
الم َس َ
وم ْ َ
ّر
ني يف الصودقات؛ فواكن
الار  ،و يبه حق يّرصوور يف ا صونا
ّر
يبصاّب
اننخاي ه به اننال دون غري  ،كااكة اننال ،و يبه ّرح إر مسلم خرج ل
ّر ْ
العشور فيوه كموا لوو اكيبو
زر جت ه يف جنسه الااكة ،فوج ه أن يلامه
ً
ا رض ملاك لُري
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األرض اليت تستغل باملزارعة أو املساقاة:
جي ه إخراج زاكة احلائط (البستان) اننساىق عليه م نيلو اثلمرة إن
بلُ يبصابًا ،أو اكن لرّب احلوائط موا إن ضومه إيلهوا بلُو يبصوابًا ،اوم
يققسمان ما بيق ،وال بأ أن تشرت الااكة ىلع أحد ما فيهوا ىلع اثخور،
يبه يرجع إىل جاي معلوم ساىق عليه ،فإن لم يشرتيا شيئًا فشأن الوااكة أن
يّربدأ بها ام يققسمان ما بيق
قدر املأخوذ يف اكة الزروع واثلمار:
ّر ْ
ّر
أرض ماؤ وا
 -0جي ه العرش فيما سيق بعروقه ،و و اذلي يُور يف ٍ
قري ه م وجهها تصل إيله عروق الشنير فيستُين ع السيق ،وكذل ما
اكيب عروقه تصل إىل يبهر أو ساقيو ،وكذا ما يرشّب م ماي َينْ َص ُ
و ه إيلوه
م جبل وكذا ما يسىق باننطر أو انليل
 -1وجي ه يبصف العرش فيما سيق باننحلن ،سوواي سوقته انلواضوح أم
ّرسيق بادلوان أو السوام أو ادلوايل ه ،وع اليت تدير ا ابلقر ،أو انلاعورة،
َ
وع اليت يدير ا انناي بنفسه ،أو غري ذل  ،وكذا لو َمد م انلهر ساقيو إىل
أرضه فإذا بلُها انناي احتاج رفعه بالُر أو بةلو
والضابط ذلل أن حيتواج يف رفوع اننواي إىل وجوه ا رض إىل آلوو أو
َ َ َ ْ َ َ
َ
ةم ُ
اء
ع َم ٍل واألصل يف ذلةك قةول انلةيب « :تِيمةا سةقت الس
ْ ُ ُْ ْ
ُ َ َ ْ
َ ُُْ ُ
ون أو اكن َع َ ً ْ ُ ْ ُ
ْش»(.)1
والعي
َثيا العْش وما س ِ
يق ب ِانلَحِ ن ِصف الع ِ
ِ
َََ
ةِن رسةول اهلل  إ ايلمةن
وعن معاذ  قال« :بعث
ََ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ ُ َ ْ ً ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
يق بعةال العشةةر ومةا س ِ َ
وأمر ِِن أن آخذ مِما سقت السماء وما س ِ َ
ةيق بِةاّدلوايل
ْ َ ُْ ْ
ْش»(.)2
ن ِصف الع ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3930
( )2روا النسايئ ( )0985واب ماجوه ( )3030وصولله ا بلوام يف صوليح ابو ماجوه
()3970
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وابلعل :ما طّب بعروقه م غري سيق
ما سيق بع

العام بكلف وبع

العام بغْي لُكف :

فإن سيق الار يبصف السنو بكلفو ويبصفها بُري لكفو ففيه اال

أروا العرش؛ ن لك واحد منهما لو وجد يف نييع السنو وج ه مقتضا ،

فإذا وجد يف يبصفها أوج ه يبصفه ،فيقسوم الوارج يبصوفني ،يبصوف فيوه

العرش واثخر فيه يبصف العرش

و ن سيق بأحدهما أكَث من اآلخر اعتورب أكا موا وسوقط حكوم

ا قل؛ ن احلكم للُال ه ،وذل

ن اعتبار مقدار السيق وعدد مراتوه

وقدر ما يرشّب يف لك سقيه يشق ويتعذر فاكن احلكم لألغل ه منهما

اكة العسل :ليأل يف العسل زاكة؛ يبه ليأل يف وجوّب الصودقو فيوه

خرب يثب وال إنيا  ،فال زاكة فيه ،و يبه مائع وخارج م حيووان فأشوبه
اللو ،واللو ال زاكة فيه

ثالثًا :زكاة العني :الذهب والفضة:
حكم اكة العني (ااهب والفَ ) :
وجوب الزاكة يف ااهب والفَ ثابت بالكتاب والسف واإلمجاع.
أما الكتاب :عقول ىلعا

﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [ﮕ.]43،46:
ً
فنبه اثيتان بهذا الوعيد الشديد ىلع أن يف اذل  ه والفضو حقوا
ً
هلل تعاىل إنياال
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أما السف  :عقد جاءت ببيان ما ن ةه علية القةرآن وىلأكيةده:

أن رسول اهلل 
عيف صحيح مسلم عن أيب هريرة
َ َ َ
َ َ
َ َ ُ َ ِ
َ
ب وال ع َِة ٍ ال يةندي مفهةا حقهةا إال إذا
ِب ذه
قال« :ما من صاح ِ
ٍ
ُ
َ
َ
َ ْ
َُْ ْ َ َ ُ ِ َ ْ
َ َ ُ
حِ َ
ةار
ةار عةأ
ِّم ُعليهةا يف ن ِ
اكن يوم ال ْ ِقيام ِ صفحت هل صفائ ِح من ن َ ٍ
َ ْ
َ ُْ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُُ ُ َ َ َ َ ْ
َ ََ َُ
ةردت أعِيةدت هل يف
جهف َم تيك َوى بها جف ه وج ِيفه وظهره ،لُكمةا ب
ُْ
ْ َ ُُ َْ َ َ َ
ْ َ َ ََ َ َُ
َْ
ةْيى سةبِيله
ني سف ٍ حىت يقَ َةى بني ال ِع ا ِد ت
س
يومٍ اكن مِقداره َخ ِ
َْ َ َ َ
َ
َ
ار )1(».....فلك ذا الوعيد نن ال يحلدي حق
إِما إ اجلف ِ و ِما إ انل ِ
اذل  ه والفضو
وجاء يف حديث ىلع  عةن انلةيب  قةال« :عةإذا
َ َ َ
ََ
َْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
ِةمَ ،ولةيس
اكنت لك مِائتا د ِْره ٍم َوحال عليهةا انةول ع ِفيهةا َخسة دراه
َ َْ َ َ ْ ٌ َ ْ
ْ ُ َ َ
َ َ
َ ُ َ
ِيف ً
ارا ،عإذا اكن لك
ب حىت يكون لك عِْشون د
عليك َشء يع ِِن يف ااه ِ
ْ ُ َ َ ً َ َ
َْ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ
ِيفار»()2
د
ف
ارا َوحال عليها انول ع ِفيها ن ِص
عِْشون دِيف
ٍ
ََ
ََْ َ
َ ُ َ َْ
اق مةن
وقال رسول اهلل « :وليس تِيمةا دون َخ ِ
ةس أو ٍ
ْ
َ َ
ص َدق ٌ  ....انديث»()3
ال َو ِر ِق
أما اإلمجاع :فقد أنيع اننسلمون يف لك العصور ىلع وجوّب الوااكة يف
ْ
انلَق َديْ  :اذل  ه والفضو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()807
( )2روا أبو داود ( )3000والرتمذي ( )737والنسايئ ( )07/0وابو ماجوه ( )3785وأمحود
( )303/3وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()3083
( )3روا ابلخاري ( )3909ومسلم ()878

115

األنواع اليت جتب فيها الزكاة ومقاديرها

شروط وجوب زكاة العني:
يش ط لوجوبها باإلضاع إ رشائط الوجوب العام للزاكة السةابق

ما ييل:
َ
َ
َ
ّر
َ
 -0حوالن انول :اننراد باحلول أن يمر ىلع ال ممل م يف مل اننالو
ً
سنو اكملو قمريو اانا عشور ً
عرويوا ،فوال جتو ه الوااكة إال إذا ملو
شهرا
ْ

انلصاّب وحال عليه حوول و وو مالةوه نةديث ابةن عمةر عةن انلةيب
َ َ
َْ ُ
َ ََ َ َ
ان ْول»()1
ال حىت حيُول عليه
 أنه قال« :ال اكة يف م ٍ
فإذا مل يبصابًا م اذل و ه أو الفضوو يف أول احلوول اوم يبقوص يف
أانائه ام روح فيه ما يكمل انلصاّب يف آخر احلول وجو ه عليوه إخوراج
الااكة؛ ن حول الروح حول أصله وكذا لو مل أقول مو يبصواّب يف أول
عليوه

احلول ام اجتر فيه فروح ما يكمل انلصاّب يف آخر احلوول وجبو
َ
زاكة اجلميع ،أما إن لم يتم انلصاّب إال بعد ايبتهاي احلول زاك وقو تماموه

وايبتقل حول يلوم تاكيته ،وموال ذل  :م ملو دون انلصواّب يف شوهر
ً
حمرم ام اجتر به وروح ماال يكمل رأ اننال إىل انلصاّب قبل ميجي شهر
حمرم فتني ه عليه الااكة يف شهر حمرم (حول الروح حول أصله)  ،أما إن لم
َ
يتم انلصاّب م الروح إال بعد ايبتهاي احلول كشهر رويوع زاك وقو تموام

انلصاّب و و يف شهر رويع ويكون قد ايبتقل حول يلوم تاكيته
َ ُ
وح ْول الفائدة ي دأ بعد ق َها ،وَ قسمان:
ُ
األوث :ما جتددت ع غري مال كعطيو م بو وصدقو وإر و مديوو
وصداق قبضته م زوجها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا اب ماجه ( )3780وصلله الشيخ ا بلام يف صليح اب ماجه ()3998
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واثلاني  :متنيددة م مال غري ماىك كوم يشي مقتوىن عنود مو
ً
عرض كوياّب أو دار أو فاكهو ام باعه ،فيستقبل بوم ما ذكر حوال بعود
قبضه ،وإذا اكيب الفائدة اننقبوضو أقل م انلصواّب فإيبهوا تضوم لفائودة
قبضها بعد ا حىت يتم انلصاّب ويبدأ حول اجلميع بتموام انلصواّب فمو
استفاد عرشة م اننلورم ومولهوا يف رجو ه فمبودأ احلوول رجو ه فو اك
العرشي يف رج ه اننستقبل ،ولو استفاد مخسو يف اننلرم ،ومولها يف رويع،
ومولها يف رج ه ،ومولها يف رمضان ،فمبدأ احلول رمضوان فيسوتقبل بهوا
ً
حوال منه ،وىلع ذا القيا
أما إن اكن ما قبضه ول مرة يبصابًا ام يبقص أاناي احلوول اوم رووح
فائدة أخرى فلول اجلميع حول الفائدة ا وىل
وإذا مل يبصابًا وحال عليه احلول ووجب فيه الااكة ام يبقوص بعود
َ
تمام احلول ام حصل ىلع فائدة تكمل انلصاّب ف اك لك مبلغ بعد ايبتهاي
ً
حول ،كأن مل يف اننلرم عشووري موقواال مو اذل و ه وحوال حوهلوا
ً
ووجب زاكتها ام يبقص إىل مخسو عرش موقاال ام روح مخسو مواقيول أو
أكا يف رج ه فصار انننيمو لكه يبصابًا ،فلك منهما ىلع حوهلا فوإذا جواي
اننلرم زىك اننلرميو (المسو عرش) فإذا جاي رج ه زىك الرجبيو (المسو
مواقيل أو أكا)
اّدليْن :فإن اكن اننال َمدينًا َ
 -1عرا املال من َ
بديْ ٍ يستُرق يبصاّب
م
الااكة أو يّرنقصه ،وليأل عند ما ييف به م غري مال الااكة مما ال حيتاج إيله
يف رضورياته فإن الااكة ال جت ه عليه فيه؛ ملا رواه السائب بن يزيةد قةال:
َ ْ ُ ََ ُ ْ َ َ ْ
ُ
ةن اكن عليةه َد ْي ٌ
ةن
سمعت عثمان بن عفان َ يقول« :هذا شهر اكىل ِكم تم
َ
َ َّ
َ َ َ
ْ ُ َ ْ ُ ُ ََُّ َ
ََُْ ِ ََُْ
الزاكة» ويف رواي « :و كةوا
عليندَ ديفه حىت حتصل أم َوالك ْم تتندون مفها
َ ََ َْ ُ
ِك ْم»()1
ب ِقي أموال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مال يف اننويا ( )080الشافيع يف مسند ( )87/3وعبود الورازق يف اننصونف ()80/9
وأبو عبيد يف ا موال ( )3097وغري م وصلله ا بلام يف إرواي الُليل ()708
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فإيبه قال ذل بملرض م الصلابو فلم ينةرو  ،فودل ىلع اتفواقهم
ْ َ َ
َ ْ ُْ َ َ
عليه؛ ولقول انليب  ملعاذ« :أعلِمه ْم أن اهلل اتة َض علةيهم
ََ
َ َ ًَ َْ ْ ُْ َ ُ
َ ْ َ ْ ُ ّ ََ َُ
صدق يف أم َوال ِِهم ىلنخذ من أغفِيائ ِِهم َوىل َرد ىلع تق َرائ ِِهم»( . )1فدل ىلع أيبهوا
َ ُ
حيول ل أخوذ
إيبما جت ه ىلع ا غنياي وال تدفع إال إىل الفقراي ،و وذا ممو م
الااكة ،فيةون ً
فقريا فال جت ه عليه الااكة؛ يبها ال جتو ه إال ىلع ا غنيواي
للخرب
ً
و ن الااكة إيبما وجب مواساة للفقراي وشوةرا نلعموو الُوىن ،واننودي
حمتاج إىل قضاي دينه كلاجو الفقري أو أشد ،وليأل م احلةمو تعطيل حاجو
اننال حلاجو غري  ،وال حصل ل م الُين ما يقتيض الشةر باإلخراج
ادليْ
ً
وال يّرعترب َ
مايبعا إال إن استقر يف اذلمو قبل وجوّب الوااكة ،فأموا

إن وج ه بعد وجوّب الااكة لم تسقط؛ يبها وجب يف ذمته ،فال يسقطها ما
َ
حل َقه م َ
ادليْ بعد ابوتها
م
األموال اليت يمفع َ
اّدليْن اكىلها واليت ال يمفةعَ :
ادليْو يمنوع وجووّب
الااكة يف ا موال ابلاينو ،ولو اكن َ
ادليْ م غري جنسها
وأما ا موال ال ا رة (احلر وانناشيو واننعدن) فإن َ
ادليْو ال يمنوع
ً
ْ ِ
بقورا أو ً
إبوال أو ً
غنموا لوم
وجوّب الااكة فيها؛ ن ال ّرم َصدق إذا جاي فوجد
يسأل :أي يشي ىلع صاحبها م َ
ادليْ ؟ وليأل اننال ةذا ،والفورق بوني
َ ُ
ا موال ال ا رة وابلاينو أن ت َعل َق الااك مة بال ا رة آكد ل هور وا وتعلوق
ً
قهورا ،خبوال
قلوّب الفقراي بها ،وأن زاكتها موكولو إىل الساىل يأخوذ ا
العني فإن زاكتها موكولو إىل أمايبو أروابها لفائها فيقبل قوهلم يف أن عليهم
دينًا كما يقبل قوهلم يف إخراجها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3003ومسلم ()38
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مقدار النصاب يف زكاة الذهب والفضة:
أول انلصوواّب يف أجنووا ا امووان وع اذل وو ه والفضووو مرضوووواً
ً
ً
ً
ومةسورا وت ْ ً
دينارا مو اذل و ه،
حراما عرشون
ربا( )1ويبقرة( )2ولو اكن
م
ومائيت در م م الفضوو ،فوإذا بلُو ادلرا وم موائيت در وم ،واذل و ه
ْ
ً
باننائوو) نةديث
احلول ،ففيه ّرروْ ّرع ّرعشو مر (0.0
دينارا ،وحال عليه
عرشي
ْ
َ
َ ُ ُ
َ
ابن عمر و:ئشة « :أن انلةيب  اكن يأخةذ مةن لُك
ْ َ َ ً َ َ ً ْ َ
َ َ ْ ََْْ َ َ ً َ
ِيف ً
ارا»()3
ار ومِن األرب ِعني دِيفارا د
ع ِ
ِْشين دِيفارا عصاعِدا ن ِصف دِيف ٍ
ً
مرعو« ::ليس يف
وملا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
َ َْ ً
َ َ ََ َ
ََ َ
ْ
َ َْ ْ َ
َ َ
ةم
ةب وال يف أقةةل مةةن ِمةةائيت دِرهة ٍ
أقةةل مةةن عِشةة ِرين مِثقةةاال مةةن ااهة ِ
َ َ
ص َدق ٌ »()4
وإذا خلط اذل  ه أو فضو بمعدن آخور اكنللوا أو انلويلك وراج
استعماهلما اكستعمال اذل  ه أو الفضو الالصني مو الشووائ ه ،وجبو
َ
زاكتهما اكلالص ،وإن لم يروجا يف االستعمال اكلالص زىك الالص إن بلغ
يبصابًا وإال فال ياىك
َ
ً
يبقدا
وال زاكة يف انللا والرصاص وغري ما م اننعادن ولو ّرسة
وال زاكة يف احليل اننبا للمرأة ،وقبضو السيف اننعد للنيهاد ،والسو ِ
وا يبف للرجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الرِبنر :و فتات اذل  ه والفضوو ،قبول أن يصوااغ فوإذا صويُا فهموا ذ و ه وفضوو
القامو ()3007/3
( )2النطرة :ع القطعو اننذابو م اذل  ه أو الفضو واجلمع يبقار القامو ()909/9
( )3روا اب ماجه ( )3783وادلارقطين ( )80/0وصلله ا بلام يف صوليح ابو ماجوه
()3990
( )4روا أبو عبيد يف ا موال ( )3083وصلله ا بلام يف اإلرواي ()030
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إال يف اناالت اّتلايل عإنه جيب يف انيل اكة:

-1إذا ايبكرس احليل وال يمك إصالحه إال بسبةه اايبيًا ،ولوو اكن

المرأة ،وسواي يبوى صاحبه إصالحه أم ال

 -2إذا ايبكرس واكن يمك إصالحه م غري إاعدة سبةه ،ولك

صاحبه لم ينو إصالحه ،فإن يبوى إصالحه لم جت ه يبه بمزنلوو الصوليح

حينئذ
ٍ
ً
-3أن يكون معدا نلوائ ه ادل ر وحواداه ،ال لالستعمال
ً
ً
-4أن يكون معدا نن سيوجد م زوجته أو ابنته موال فتني ه فيه
الااكة ،وكذل اننرأة إذا اختذت ً
حليا بعد كرب ا لعاقبو ادل ر ولم تني به،

أو نن اختذته نن سيوجد هلا م بن صُرية حىت تكورب أو أخو حوىت
ً
تنوج فتني ه فيه الااكة ما دام معدا ننا ذكر م يوم اختاذ ل حوىت يتووال
ّر َ
م أ معد ل
ً
-5أن يكون معدا لصداق م يريد أن ينوجها ،أو ياوجهوا البنوه
ً
موال
 -6أن يكون يبوى به اتلنيارة أي اتلةس ه والروح بابليع والرشواي،

واننعترب يف زاكة احليل الوزن ال القيمو

إذا اد ىلع انلصاب (الوقص) :
ََ
َ َْ
الااكة جت ه زيادتها باحلساّب ،وإن قل م الايادة ،فال وقص يف العوني
ّر
(اذل  ه والفضو)  ،فلو اكن عند ( )035در م فق اننائقني مخسوو درا وم،

و الاائد حبسابه ،و و يف اننوال روع در م
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ََ ْ َ َ َ
ملا ورد أن انليب  قال« :إذا اكنت لك مِائتا دِره ٍم َوحةال
َْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ
َ َ
ب حةىت
عليها انول ع ِفيها َخس دراهِم وليس عليك َشء يع ِِن يف ااه ِ
ْ ُ َ َ ً َ َ
ْ ُ َ َ
َ ُ َ
ِيف ً
ةارا َوحةال عليهةا
ارا عإذا اكن لك عِشةةرون دِيف
يكون لك عِْشون د
َْ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ
َ َ َ َ
ساب ذلك»()1
ار عما اد ع ِ ِ
ح ِ
انول ع ِفيها ن ِصف دِيف ٍ
ضم ااهب إ الفَ يف ىلكميل انلصاب ،وضم عةروض اّتلجةارة

إيلها:

يضم اذل  ه والفضو إىل اثخر يف تكميل انلصاّب ،فلو اكن عنود
ً
مخسو عرش موقاال م اذل  ه ،ومائو ومخسون در ًما م الفضوو فعليوه
الااكة فيهما ،وكذا إن اكن عند م أحد ما يبصاّب ،وم اثخر ما ال يبلغ
ً
نييعا؛ ن لك واحدة منهما يسود مسود ا خور وينووّب
انلصاّب ياكيان
ْ ّر
ً
ً
منابه ،م كويبه امنا لألشياي ،وقيما للمتلفات؛ فاكن ممل أحد ما كمل
ََ َ
ً
أيبوااع م اذل و ه ،مو جيود وردئ وتمورب
اثخر ،فنيرى جمرى م مل
َ
وم ّرصوغ ،و ن وجوّب زاكتهما روع العرش يف لك حال ،و يبه إذا اكن معوه
َ
ّر
مائو در م َ
وع َرض للتنيارة يساوي مائوو در وم فإيبوه يضومه إىل ادلرا وم
ُ
ويااك اجلميع ،أو يكون كقيمو َ
ضومه إىل موا عنود مو
الع َر مض فيني ه
ّر ِ
ااك اجلميع واننعىن فيه قيام اذل  ه مقوام قيموو َ
َ
الع ّر
وروض ،و ن
الو مرق وي
َ
مقاصد ما وزاكتهما متفقو ،فهما كنوىل اجلنأل الواحد
ً
ً
والضم يكون با جااي ،فلو اكن عند مخسو عشوور موقواال ذ بوا
ً
ومخسون در ًما فضو لوجب الوااكة؛ ن ا ول  9/0يبصواّب واثلوام 9/3
روع يبصاّب ،فيةمل منها يبصاّب ،وكذا لوو اكن عنود الو
أحد ما ،والوان م اثخر وحنو ذل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )3070وصلله ا بلام

يبصواّب مو
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ّر
ّر
 ه أو الفضو ويكمل بها يبصاّب
وأما العروض فتضم قيمتها إىل اذل م

لك منهما؛ ن الااكة إيبما جت ه يف قيمتها ،فتقوم بكل واحد منهما ،فتضم
إىل لك واحد منهما و

ذا اننعين العملو انلقديو اننتداولو

زكاة األوراق النقدية (بنكنوت) :

إن مما ال ش فيه أن الااكة يف ا وراق انلقديوو واجبوو ،يب ً
ورا يبهوا

اعمووو أموووال انلووا  ،ورؤو أموووال اتلنيووارات والش ووراكت ،واغلوو ه
انندخرات ،و يبها حل حمل اذل  ه والفضو يف اتلعامل ،وإن اكيبو مو
سندات ادلي يبها يمك رصفها فضو ً
فورا ،فلو مقيل بعودم الوااكة فيهوا
دي إىل ضيا الفقراي واننساكني

وقد قةال اهلل ىلعةا ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [ﯠ ]19 :وال
ً
سيما إيبها أصبل عملو يبقديو متواضوعا عليهوا يف نييوع أحنواي العوالم،
وينبيف تقدير انلصاّب فيها باذل  ه أو الفضو

زكاة املواد الثمينة األخرى غري الذهب والفضة:
ال زاكة فيما سوى اذل  ه والفضو ،م اجلوا ر اكيلواقوت والفوريوز

واللحللحل واننرجان والامورد والاورجود واحلديود والصوفر وسوائر انللوا
ً
ْ
والاجاج ،وإن حسن صناعتها وكات قيمتها ،وال زاكة أيضوا يف ال ممسو م
والعنرب

زكاة األموال املغصوبة والضائعة:
َ َ
اننال الضائع وحنو اكننُصوّب واننرسوق وانندفون يف صلراي إذا ضل
َ ٍ
ّر
بم ملل ال حيا به ،فإيبه ياكيه لعوام واحود إذا وجود
صاحبّره عنه أو اكن
صاحبه ،ولو بيق اغئبًا عنه سنني
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زكاة األموال املودعة:
ا موال اننودعو إذا مةو

َ
ً
أعواما عند اننود فنىك بعد قبضها للك

اعم مىض مدة إقامتها عند ا مني
َ
اكة اّدلين ااي بِيد الغريم:

ياىك ادلي بعد قبضه ع سنو واحدة فقوط وإن أقوام عنود اننودي

ً
أعواما م يوم مل ا صل أو م يوم تاكيتوه عنودما اكن بيود  ،وحمول
ً
ً
فرارا زاك للك اعم
فرارا م الااكة فإن أخر
تاكيته لسنو فقط إذا لم يحلخر

مىض ،ولزاكىله لسف أربع رشوط:

-1أن يكون أصل ادلي عينًا بيد اننال ام أسلفه للمدي (قرض)

 ،أو عروض جتارة اكيب

بيد ام باعها بوم

جل معلووم أموا إن اكيبو

أصل ادلي عطيو بيد معطيها (اكهلبو أو الصداق بيد الاوج أو اللع بيود
الاوجو) فال زاكة فيه إال بعد مرور حول م قبضه

-2أن يقبض ادلي م انندي فإن لم يقبض فال يّراىك
ً
عرضا ،فإذا
-3أن يكون ادلي اذلي قبضه عينًا (ذ بًا أو فضه)  ،ال
ً
عرضا فال ياكيه إال بعد بيعه
اكن
ً
-4أن يكون ما قبضه يبصابًا اكمال ،فإن قبضه ىلع دفعات واكيب لك منهوا

أقل م انلصاّب ف كيه عند تمام انلصاّب وإن اكن موا قبضوه أقول مو يبصواّب
لك ّرك ّمل م فائدة ّ
تم حوهلا عند قبض ادلي فتني ه عليه الوااكة ،كوأن قوبض
مائو در م م ادلي واكن عند مائو أخرى قد حال عليها احلول ،فإيبه جت ه عليوه

زاكة
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رابعًا :زكاة عروض التجارة:
َ
العروض :نيع عرض والعرض اننتا  ،وم يشي فهو ع َ
ورض سووى ادلرا وم
وادليبايبري فإيبهما عني واننقصود بالعرض لك ما أعد للتنيارة اكئنو ما اكن

اّتلجارة :ع تقلي ه اننال بابليع والرشاي لُرض حتصيل الروح مع يبيو
اتلنيارة
حكْم الزكاة يف عروض التجارة:
ُ
الااكة يف عروض اتلنيارة واجبو بالةتاّب والسنو واإلنيا
أما الكتاب :عقوهل ىلعا ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ﴾

يعل :اتلنيارة
وقوهل ىلعا ﴿ :ﮚﮛ ﮜ ﮝ﴾ فهذا اعم يف لك موال ىلع اخوتال
أصنافه وتباي أسمائه واختال أغراضه
أما السف  :اّدليلل من السف ىلع وجوب اكة عروض اّتلجارة ما يأيت:
بسم اهلل الرمح الرحيم مو
 -0عن سمرة بن جفدب  قال:
َ ُ َ
ََ َْ ُ
بنيوو ،سوالم علويكم «أمةا بعةد عةإن رسةول اهلل
سمرة ب جنودّب إىل
ْ
َْ ُ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َ
الص َدق َ من ااي نُ ِع ّد ل ِل َ ْيعِ »()1
 اكن يأمرنا أن خن ِرج
 -1عن أىب ذر  قال سمعت رسول اهلل  يقول:
ْ
ََْ
َ َ ََُ
َ َ ََُ
َْ َ َ َ
ةد َق ُت َها ويف الْ ة َ ِ
ةر صةةدقتها ويف الغةةف ِم صة
«يف َ ِ
ةل صةةدقتها ويف ابلقة ِ
اإلبِة ِ
َ َ ُُ
صدقته»(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )3070وادلارقطووىن ( )307/0وابلوويهيق يف الةووربى ( )397/9وابوو
عبدالرب يف اتلمهيد ( )303/37وحسنه اب عبد الرب ،وضعفه ا بلوام يف ضوعيف أيب
داود ()000
( )2روا اإلمام أمحود يف مسوند ( )3378/0وابو أيب اعصوم يف اجلهواد ( )00والوزبار يف
مسند ( )095/8وادلارقطين يف سننه ( )350/355/0واحلوامم يف اننسوتدرك ()090/3
وابليهيق يف الةربى ( )397/9وضعفه ا بلام يف تمام انننو ()070
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ووجه اّدلالل مفه :أن َ
الزب ع اثلياّب أو متوا ابليو مو اثليواّب

وحنو ا كما يف القامو فهو يشمل ا قمشو

ومعلوم أن الزب ال جت ه فيه زاكة العني فوبو

اتلنيارة

أن الواجو ه فيوه زاكة

و ناك أحادي أخرى اعمو تطال ه بالااكة يف سائر ا موال م غوري

فصل بني مال ومال
ََ
أما اإلمجاع :فقد نقل كوري م أ ل العلم اإلنيوا ىلع وجووّب زاكة
عروض اتلنيارة()1

شروط وجوب الزكاة يف العروض:
ال جت ه الااكة يف عروض اتلنيارة ىلع لك م ملةها ،سواي اكن تاجراً
ً
ً
مديرا ،إال إذا توفرت الرشو اتلايلو:
حمتةرا أو

ً
 -0أن ال ىلكون لزاكىلها س ب آخر غْي كونها عروضةا للتجةارة أي

أن تكون العروض مموا ال تتعلوق الوااكة بعينوه اكثليواّب والةتو ه ودور

السك  ،فإن تعلق الااكة بعينه اكحلر وانناشيو ف كيهوا زاكة عوني إن
بلُ يبصابًا ،وإن لم تبلغ يبصابًا أو اكيب يف غري العام اذلي ّرزكي عينوه
فيه َ
فتقوم وتاىك زاكة العروض
فلو اكيب دليه سووائم للتنيوارة بلُو
َ َ َ
نديث« :ال ث ِل يف الصدق ِ »(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبصوابًا فوال جتتموع زاكتوان

( )1ايب ر :كتابنا :الفقه اننيرس ىلع اننذا  ه ا روعو ()050/0
( )2روا أبو عبيد يف ا موال ()970/3
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َ ْ
أي :ال تحلخذ يف َ
العوني؛ ن زاكة
السنو مرتني ،بل يكون فيهوا زاكة
العني أقوى؛ يبها ّرجمْ َمع عليها؛ و يبها يعر يبصابها ً
قطعا بالعدد والةيول
ً
خبال اتلنيارة فإيبها تعر ظنا
َ
ْ َ
كأن اكن عند مخْأل م اإلبل للتنيارة ففيها شاة وال تعترب القيموو
َ
ْ
ّر َ
فإن اكيب أقل م مخْأل فإيبها تق َوم فإن بلُ يبصابًا م ا امان وجبو
فيها زاكة القيمو
ََ ّ ُ ََ َ
الْشط اثلاين :تملك العرض بْشاء:
َََ َ َ َ
عرض أو
يشرت أن يكون قد تمل الع َرض برشاي كرشا ٍي بنقد أو ٍ
ٍ
َ
محلجل فلو َملةه بم مإر ٍ أو بو أو احتطاّب أو حنو ذل فوال
بدي م حال أو
ٍ
ً
زاكة عليه فيه ،إال بعد بيعه حي يستقبل بومنه حوال م يوم قبض اثلم
يباو اتلنيوارة بوه إال أيبوه لوم
ال م يوم ملةه ،وإذا مة عند سنني و و ٍ
تاجرا مديراً
ً
يبعه فليأل عليه أن يقومه وال ياكيه ولو اكن
الْشط اثلالث :ني اّتلجارة:

ُ

يشرت يف زاكة مال اتلنيارة أن يكون يبوى عند طائه أو تملةه أيبه

وعروض يكون
للتنيارة ،فليأل لك ما يشرتيه اإلنسان م أشياي وأمتع ٍو
ٍ
َ
ً
ُْ
مال جتار ٍة ،فقد يشرتى ايابًا للب مسه أو أاااا بليته أو دابو أو سيارة للركوووو
فال يسىم شيئًا م ذل جتارة إال بقصد بيعه والروح منه
ً
عاإلعداد للتجارة يتَمن عفِصين :عمال ويبيو ،فالعمل وو ابليوع
والرشاي ،وانليو ع قصد الروح ،فال يكيف يف اتلنيوارة أحود العنرصوي

دون اثخر ،وال يكيف جمرد انليو والرغبو يف الروح دون ممارسوو اتلنيوارة

بالفعل وال يكيف اننمارسو بُري انليو والقصد
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ْ
ةوه؛ ن اتلنيوارة
وانليو اننعتربة ع ما اكيب
مقاريبو دلخوول يف ممل م
م
َ
َ
عمل فيلتاج إىل انليو مع العمل ،فلو ملةه للق منيو ،ام يبووا للتنيوارة لوم
ً
يرص هلا ،ولو اشرتا أوال للتنيارة ام يبوى به القنيوو فوال ينتقول عنهوا إىل
اتلنيارة اايبيًا بانليو؛ ن انليو سب ه ضعيف تنقول إىل ا صول ،وال تنقول
عنه ،وا صل يف العروض القنيو

ولو قرن بنيو اتلنيارة يبيو استُالل العرض بأن ينوى عنود طائوه أن
يكريه وإن وجد رحبًا باعه ففيه الااكة ،وكذا لو يبوى مع اتلنيارة القنيو بأن
ينوي االيبتفا باليشي كركوّب ادلابو أو سةىن اننزنل ام إن وجد رحبًا باعه
ً
فإن موه للقنيو فقط ،أو للُلو فقط ،أو هلما ،أو بال يبيو أصوال فوال

زاكة عليه

الْشط الرابع :أن يكون امنه اذلي اشرتى به ذل العرض عينًوا أو

ً
عرضا امتلةه بمعاوضو مايلو (برشاي)  ،سواي اكن عرض جتوارة أو قنيوو،

كأن اكن عند عرض يقتنيه كعروو يركبها ام باعها بعرض آخر كقمواش
َ
يبوى به اتلنيارة ،فإن َح ْول زاكة جتارة القماش يبدأ م يوم طاي القماش
ً
عروضا ملةها بهبو أو إر
وأما إذا اكن دفع ام العروض اتلنياريو

ً
موال فال زاكة فيها ،وال يبدأ حول ذ العروض اتلنياريو إال م بعد بيعها

وقبض امنها
ً
الْشط اخلامس :أن يبيع العروض لكها أو بعضها بعوني ولوو در موا
خالل احلول م يوم ملةها ،فإن لم يبع منها شيئًا إال بعود ايبتهواي احلوول

َ
حينئذ ال م حني ملةها
قوم انندير وزىك ،وودأ احلول م
ٍ
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ً
ً
موديرا ،واننلتةور وو اذلي
حمتةورا أو
ن اتلاجر إما أن يكوون

يرصد بسلعه ا سواق وارتفا ا سعار
وانندير و م يبيع ِ
بالسعر احلارض ام خيلفه بُري و ةوذا اكبلقوال

وحنو

فاننلتةر يشرت لوجوّب الااكة عليه أن يبيع بوذ  ه أو فضوو يبلوغ
يبصابًا ولو يف مرات ،ووعد أن يكمل ما با به يبصابًا ياكيه ويااك ما بوا
ََ
به بعد ذل وإن قل ،فلو أقام العرض عند سنني فلم يبع ام باعه فلويأل
عليه فيه إال زاكة اعم واحد ،يااك ذا اننال اذلي قبضه

أما املدير:
ََ
فال زاكة عليه حىت يبيع بيشي ولو قل كدر م ،وىلع انندير اذلي با ولو
بدر م أن ّري َق ِوم عروض جتارته آخر لك ْ
حول ،ويااك القيمو كموا يوااك انلقود
(باسقوناي ا وام اليت توضع فيها السلع وآالت العمل ووهيمو الركوّب واحلر

بلقاي عينها فأشبه القنيو) ولو كسدت سنني
ِ
ً
مرجووا
ويقوم ادليون انلقديو اننحلجلو الويت ل مو اتلنيوارة إن اكن

ذ ادليون

خالصها؛ حي يقدر مم يشرتي م العروض فيما لو اكيب
ً
بيد ام يقدر بكم يبيعها ماال ،فهذ القيموو ع الويت تعتورب يف حسواّب
الااكة لدليون اننحلجلو

أما ادليون غري مرجوة الالص كأن اكيب ىلع معودم أو ظوالم فوال
ّر
ِ
يقومها وال تدخل يف حساّب الااكة ،وإيبما خيرج زاكتها حوال قبضوها عو
ً
فورارا مو
سنو واحدة اك موال اننُصووو أو الضائعو إال إذا أخور ادليو
الااكة فإيبه ياكيه للك اعم مىض
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ووعد حساّب ذ (قيمو العروض اننوجودة ،وقيمو العروض اليت بيد
إيلها ادليون انلقديو الويت ل

انندي وقيمو ادليون انلقديو اننحلجلو) يضا
ّ
م اتلنيارة واحلال أجلها (أما ادليون اليت ع سلف ف كيها لعوام واحود
ً
فورارا مو
فقط وإن أقام عند انندي سنني لعدم انلمواي إال أن يوحلخر
الااكة فتني ه) ويضم إيلها ا موال اننقضيو اننوجودة دليه ،فإذا بلغ جمموو
اللك يبصابًا زاك وإال فال زاكة عليه

وحول انندير اذلي يقوم فيه سلعه حول رأ اننال اذلي اشورتى بوه
السلع ،فيةون ابتداي احلول م يوم مل ا صل ،كما لو ملو يبصوابًا يف
اننلرم ،ام أدار يف رج ه (أي ط يف اتلنيارة ىلع وجه اإلدارة يف رجو ه)

فلول اننلرم

ً
واحدا بأن اجتمع عند شوخص
وأما إذا اكن اتلاجر اننلتةر وانندير

واحد إدارة يف عروض واحتاكر يف عروض ،فإذا تساوت العوروض اننودارة
ّ ً
مع اننلتةرة ،أو اكن االحتاكر أكوا ،زىك ًّلك ىلع حةموه ،أموا إذا اكيبو
َ
زىك زاكة مدير ،أي ِ
يقوم نييوع السولع
العروض انندارة أكا م اننلتةرة
اننلتةرة وانندارة يف لك اعم وياكيها

يف ا مووال

والفرق بني انندير واننلتةر أن الوااكة إيبموا طعو
َ
َ
انلاميو ،فلو زىك السلعو لك اعم (وقود تكوون اكسودة) يبقصو
عند ابليع فإن اكيبو

طائها؛ فيترضر فإذا زكي
اكمنًا فيها فيخرج زاكته؛ و يبه ليأل ىلع اننال
مال آخر

رحبو

عو

فوالروح اكن

أن خيرج زاكة مال مو
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َ
ووهذا يقبني أن تقويم السلع إيبموا وو للتواجر اننودير خاصوو دون

اتلاجر اننلتةر ،وأن اننلتةر ليأل عليه للك حول زاكة فيما احتةر بول

ياكيه لعام واحد عند بيعه وقبض امنه
زكاة القراض (املضاربة) :

القراض :و اننوال اننودفو إىل اعمول للمتواجرة بوه جتوارة إدارة أو

احتاكر
ِ
ً
والقراض إما أن يكون حارضا يف بدل رب املال أو َغئ ا عفه.
ً
 -1القراض انارض ب دل رب املال حقيق أو حكما (كأن اكن املال
ً

يف غْي بدل ربه لكن يعلم ربه حباهل)  :ياكيه رووه زاكة إدارة لك اعم مو

غري مال القراض ئلال يونقص ىلع العامول والوروح جيورب و وو رضر ىلع
العامل إال أن يرىض بذل برش أن يدير العامل سواي اكن ُ
ً
مديرا أو
روه

ً
حمتةرا

 -2القراض الغائب عن بدل ربه وال يعلم حاهل :فال ياكيه روه ولوو

اغّب عنه سنني حىت حيرض ،إال أن يأمر العامل أن ياكيه يف حال غيابه يف

لك اعم وحيس ه الااكة ىلع روه م رأ اننال ،فإذا لم ياكه العامل يف وذ
ً
السنني زاك روه بعد حضور ع نييع سين الُياّب مبتدئا بسنو احلضوور
ً
أوال ،فيلس ه ما عليه م زاكة يف ذ السنو ا خرية ام خيرج بمقودار ا
ع لك م السنني السابقو بعد تزنيل ما يحلخذ م اننال ً
زاكة ،ذا إذا اكن

مساويا للسنو ا خرية أو ً
ً
زائدا عليها،
القراض يف لك م السنني السابقو
َ
أما إن اكن أقل زاك بقدر بعد تزنيل ما أخذ زاكة
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ً
دينوارا فُواّب بهوا العامول
ومثال ذلك :كم عند واحد وعرشون

مخأل سنوات ،ام وجد ا بعد احلضور كموا ع فعنود ذلو يبودأ بالعوام

ا ول واذلي بعد وال يااك اثلال ؛ يبه قد يبقص ع انلصاّب
أما إن اكن ُ
رّب القراض أو العامل أو ما ً
معا حمتةران ف كيوه رووه
ً
أعواما
بعد قبضه بعام واحد ولو قام عند العامل

وأما انناشيو فلةمها أن تعنيل زاكتهوا حضوورت أو اغبو  ،وسوواي

احتةر ا العامل أو أدار ا ،ومول انناشيو احلور وحتسو ه الوااكة ىلع رّب

اننال فال جترب بالروح اكلسارة

وأما العامل ف اك حصته م الروح -ولو اكيب

أقل مو انلصواّب-

لسنو واحدة بعد قبضها ،ولو أقام القراض بيد سنني ،وسووي اكن العامول
ُ
ورّب القراض مديري أو حمتةوري أو خمتلفوني ،وذلةك بْشةوط َخسة
وَ:

ً
 -0إن قام القراض بيد حوال فأكا م يوم بَدأ االجتار بوه ،أموا إن

اكن بقاؤ أقل م ذل فال زاكة عليه
 -1واكن العامل ورّب اننال ّرح َري
 -1وأن يكويبا مسلمني

 -1وأن يكويبا بال دي عليهما
 -5وأن يكون رأ

اننال مع الروح يبصاّب فأكا ،أو اكن رأ

اننال

مع الروح أقل م يبصاّب ولك عند روه موا يكملوه؛ ن زاكتوه تابعوو

لااكة رّب اننال
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فإن اكن رأ اننال عرشة ديبايبري ودفعها روها للعامل ىلع أن يكوون
لروها جاي م مائو جاي م الروح فروح اننال مائو ،فإن رووه ال يوااك؛ ن
جممو رأ اننال وحصته م الروح أحد عرش ،وكذل العامل ال يااك بل
ً
يستقبل بما خصه و و تسعو وتسعون حوال م وق قبضه
اكة اّدلين :ال يّرسقط ادلي ّر َ
زاكة احلر وانناشويو واننعودن تلعلوق الوااكة
ً
بعينها ،أما زاكة العني (اذل  ه والفضو) فيسقطها ادلي ولو اكن ادلي موحلجال
أو اكن ً
مهرا لاوجته أو يبفقو واجبو عليه اكنلفقو ىلع أبويه أو زوجته جتمودت
عليه ،أو اكن دي زاكة ايبكرست عليه ،ذا إذا لم يك لورّب العوني اننودي
م العروض ما ييف بدينه ،فإن اكن ل فإيبه جيعله يف يب وري ادليو اذلي عليوه
ويااك ما عند م العني وال تسقط عفه الزاكة بْشطني:
 -0إن حال حول العرض عند

 -1واكن ذل العورض مموا يبوا ىلع اننفلوأل اكثليواّب وانللوا
وانناشيو ،ال اوّب بلاسه أو دار سةنا  ،فإن اكن عند م العرض موا يويف
ببعض ما عليه للبا ؛ فإن اكن فيه الااكة زاك  ،كما لوو اكن عنود أروعوون
ً
دينارا وعليه مولها وعند عرض ييف بعرشي زىك العرشي
والقيمو هلذا العرض تعترب وق وجوّب الااكة و و آخر احلول
ً
إخراج اكة عروض اّتلجارة هل ىلكون نقدا أو من أعيان املال؟
ا صل يف زاكة عروض اتلنيارة أن خيرجها ً
يبقدا بنسبو روع العرش م

قيمتها ،فإن أخرج زاكة القيمو م أحد انلقدي أجاأ  ،وال جيائه أن خيرج
ً
عروضا ع العروض ،وإيبموا الواجو ه عليوه أن خيورج الوااكة مو قيموو
العروض؛ ن انلصاّب معترب بالقيمو فاكيب الااكة منها اكلعوني يف سوائر
ا موال ،و ن الااكة نا تايد بايادة القيمو وتونقص بنقصوايبها وال تايود
بايادة العرض وال تنقص بنقصايبه
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خامسًا :زكاة املعدن والركاز:
ً
أوال املعدن وهو :ما خلقه اهلل تعاىل يف ا رض م ذ  ه أو فضو أو

غري ما ،وال جت ه الااكة يف اننعادن إال يف اذل  ه والفضو فقط ،فال جتو ه

الااكة يف معدن انللا

والرصاص والائبق والقصدير والعقيق وايلواقوت

والامرد والاريبيخ واننُرة والةربي

عروض جتارة فنىك زاكتها

وحنو ا ،إال إذا صوارت وذ اننعوادن

وحكمه:

اننعادن أمر ا لإلمام أو يبائبه يترص فيها بموا يورى أيبوه اننصوللو،
ا رض لشخص معني أو

وليس بقبع ا رض اليت ع فيها ،مملوكو اكيب
ّر ْ
غري مملوكو ،ولإلمام أن يق مط َع َها نن يعمل فيها م اننسلمني بوجه االجتهاد
َ
حياة اننقطع ل أو ً
مدة ما م الامان م غري أن يم مل أصلها ،أو جيعله يف

بي اننال نننافعهم ال نلفسه ،إال أن تكون يف أرض قووم صواحلوا عليهوا
فيةويبون َ
أحق بها يعاملون فيها كيف شايوا ،فإن أسلموا رجع أمر وا إىل
ن اننعادن اليت يف جو ا رض أقدم م مال اننالةني هلا
اإلمام؛ وذل
ً
فلم جيعل ذل ملاك هلم بمل ا رض إذ هو ظاهر قول اهلل ىلعا ﴿ :ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ﴾ [ﮓ .]182 :فوج ه بنلو وذا ال وا ر
أن يكون ما يف جو ا رض م اننعادن فيئًا جلميع اننسلمني بمزنلو موا

لم يوجف عليه خبيل وال راكّب

اشرتاط احلول يف زكاة املعدن:
ْ
احلول يف زاكة اننعدن؛ يبه مال مستفاد م ا رض ،فوال
وال يشرت
ْ
يعترب يف وجوّب حقه حول اكلارو واثلمار ،وإيبما جي ه وق تناول
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اعتبار النصاب يف املعدن:
ً
يعترب انلصاّب يف اننعدن و و ما يبلغ م اذل و ه عشووري موقواال

وم الفضو مائيت در م أو قيمو ذل م غري ما
َ ُ َ َْ َ َ
َ
ٌ
َْ َ
َ
َ
َ
س تِيما دون َخسة ِ أواق صةدق »()1
لعموم قوهل « :لي
ٍ
َ َ
َْ َ
َ َ ْ ُ
ْ
ْ َ َ َ َ ْ ٌ
ةب
وقوهل« :ليس ِيف ت ِس ِعني ومِائ ٍ َشء»( )2وقوهل« :ليس علةيكم يف ااه ِ
ََُْ ْ َ َْ ً
َ ْ
ين مِثقاال»( )3و ن اننعدن ليأل براكز و و مفارق ل
ِْش
َش ٌء حىت ي لغ ع
ِ
ّر
ّر َ
م حي إن الراكز مال اكفم ٍر أ مخذ يف اإلسالم أشوبه الُنيموو ،و وذا إيبموا
ً
وشةرا نلعمو الُين فواعترب ل انلصواّب كسوائر الاكووات،
وج ه مواساة
ْ
وإيبما لم يّرعترب احلول حلصول دفعو واحدة فأشبه الار واثلمار
مقدار الزاكة ومِصعها:

مقدار الااكة يف اننعدن كمقدار ا يف انلقود رووع العرشو ،ومرصوفها
ُْ
انلد َرة وع القطعو الالصو م اذل  ه أو الفضو
مرص الااكة باسقوناي
اليت ال حتتاج إىل تصفيو وال حيتاج إخراجهوا إىل يبفقوو ع يموو أو عمول
كبري فيني ه فيها المأل ،سواي اكيب تبلغ انلصاّب أو ال ،ويصور وذا
ّر ْ
ً
عبودا
المأل يف مصار الُنائم و و مصالح اننسلمني ،ولو اكن خم مرجها
أو ً
اكفرا أما إن احتاج إخراجها إىل يبفقو ع يمو أو عمول كبوري ،فينيو ه
فيها روع العرش ويرص يف مصار الااكة؛ يبه حق يتعلق باننستفاد مو
ا رض فاختلف قدر باختال اننحلن كااكة الارو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3085ومسلم ()878
( )2روا ادلارقطىن يف س ( )80/0واحلامم يف اننستدرك ( )007/3وصلله ا بلام يف
صليح اجلامع ()9070
( )3روا أبو داود ( )3070وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()3083
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ثانيًا الركاز:
الراك هو :ما يوجد يف ا رض م دف أ ل اجلا ليوو مو ذ و ه أو
فضو أو غري ما ،ويعر ذل بعالمو عليه ،فإذا ش يف انندفون ل وو
ْ
دف أ ل اجلا ليو أم دف مسلمني أم أ ل اذلمو لعدم وجود عالمو عليوه
ّر
محل ىلع أيبه دف أ ل اجلا ليو
ما جيب يف الركاز:
ِ َ ْ
ُ
ُ
ُ
جيب اخلُمةس يف الةراك لقةوهل « :ويف الةراك اخلمةس»()1
ِ
و ذا يقناول دف اجلا ليو م اذل  ه والفضو واحلديد وانللا والرصواص
والصفر والرخام وا عمدة واثيبيو والعروض واننس وغري ذل ؛ إذ احلدي ال
ً
خيص مدفويبا دون غري  ،بل و اعم يف نييع ما دفنه أ ل اجلا ليو
ْ

ويكون مرص ذا المأل اكلُنائم فيرص يف مصالح اننسلمني
العامو ،ال يف مصار الااكة ،وم َث َ
وم فإيبوه حوالل لألغنيواي وال خيوتص
بالفقراي ،و ذا إن لم حيتج يف إخراجه إىل يبفقو ع يمو أو عمل كبري
وأما إن احتاج إخراجه إىل يبفقو ع يمو أو عمل كبري فروع العشوور
(ال المأل)  ،ويرص يف مصار الااكة
وابلا م الراكز بعد إخراج ما جي ه فيه ننالو ا رض الويت ّروجود
فيها ،إن اكن ملةها بإر أو بإحياي هلا ،أما إن ملةها برشاي أو بو فابلا
م الراكز للمالو ا ول و وو ابلوائع أو الوا و ه ،وإن لوم تكو ا رض
مملوكو حد كموات أرض اإلسالم وأرض احلرّب فابلا يكوون لواجود
الراكز ،وإن ّروجد يف ا رض اننصالح عليها فال جي ه فيوه يشي -ال مخوأل
وال روع العرش -ولكه مل صلاّب ا رض ،فإذا دخلوا يف اإلسوالم اعد
حةمه لإلمام اكننعدن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )0000ومسلم ()3735
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النصاب يف الركاز:
ّر
وال يشرت انلصاّب يف الراكز بل جي ه المأل يف قليله وكورية لعموم
ِ َ
ُْ ُ ُ
الراك ِ اخلمس» فلموا لوم حيودد يف ذلو يبصوابًا
قوهل « :ويف
وج ه أن يكون يف قليله وكوورية؛ و يبوه موال خمموو فوال يعتورب فيوه
انلصاّب فأشبه الُنيمو

انول يف الراك  :وال يشرت احلول يف الراكز؛ ن احلول يعترب تلاكمل

انلماي و ذا ال يتوجه يف الراكز
دفني املسلم أو الذمي:

ُ

حكمه :ما دفنه وما وجد م ماهلما ىلع ظهر ا رض حةمه اكللقطو
ّر
ً
اعما ،فإن ّرعور اننالو أو الووار اكن ل ،وإال اكن لواجود وإن
ي ّعر
قام

القرائ ىلع عدم إماكيبيو معرفو اننال أو الووار تلووان العصوور

عليه فيوضع يف بي مال اننسلمني ،ويرص يف اننصالح العامو

اكة ما يلفظه ابلحر :ما يلف وه ابللور مو عنورب ومرجوان ولحللوحل
ً
وسم فهو لواجد اذلي وضع يود عليوه أوال بوال ختمويأل؛ ن أصوله

اإلباحو ،فلو رآ نياعو فتدافعوا عليه ،فنياي آخر فوضع يد عليه فهوو ل
ً
حرويوا حتققو
دون اننتدافعني ،فإن تقدم عليوه ملو حود فوإن اكن

حرابته أو جا ً
ليا ولو بش يف جا ليته فهو لواجود  ،لةنوه راكز خيموأل
وابلا لواجد
ّر
َ
ً
ابتوداي
وإن علم أيبه ننسلم أو ذيم فهو لقطو يع َر  ،وال جيوز تملةه
ما لم تقم القرائ ىلع توان ا عصار عليه

][5
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مصاريف الزاكة:

مرص الااكة و اننلل اذلي ترص فيه وتودفع ل ،واننرصو مو

طو الااكة اكإلسالم

ومصاريف الزاكة حمصورة يف ثماني أصفاف ،وهذه األصفاف
َ َ
اثلماني قد نص عليها القرآن الكريم يف قول اهلل ىلعا ﴿ :ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [ﮕ« ]60:و نما» اليت
ّر ِ َ ْ
ّر َ ْ
غري
رص؛ فال جيوز رص الااكة
ٍ
صدرت بها اثيو أداة ح ٍ
حد أو يف وج ٍه م
ً
داخل يف ذ ا صنا  ،وم اكن داخال يف ذ ا صنا  ،فال يستلق
ٍ
م الااكة إال أن تنطبق عليه طو معينو ،يأيت بيايبها إن شاي اهلل تعاىل
بيان األصفاف اثلماني :

الصفف األول :الفقْي :و و اذلي ال يملو قووت اعموه ولوو ملو
يبصابًا ،فينيوز اإلعطاي ل وإن وجب عليه؛ ن ا مور ّرمعتَ َ
ورب بالةفايوو،
َ
َ ّر
فم وجد م ا امان أو غري ا ما يكفيه ويكيف م ي ّرم مويبه فهو غين ،ال
ّر
الااكة ،وكذل م لم يمل شيئًا و و غري حمتاج
حتل ل
َ
ً
حمتاجا َحل ْ ل الصدقو ،ولوو اكن موا عنود
فإن لم جيد ذل و اكن
ّر
َ
َ
ّر
ْ
ّر
يبلغ يبصابًا بل يب ّرصبًا زكويو ،وىلع ذا فال يمتنع أن يوجد م جتو ه عليوه
الااكة و و مستلق للااكة
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ً
الصفف اثلاين :املسكني :و و م ال يمل شيئًا أصال وال يوجد م
ً
ينفق عليه وال كس ه ل ،فهو أسوأ حاال م الفقري
ْ
إعطاء الفقْي واملسكني القاد َِري ِن ىلع الكسب :جيوز إعطاي الفقري
واننسةني م الااكة ،وإن اكن ً
ً
قادرا ىلع أن يكقس ه
قويا مةقسبًا أي

ما يكفيه بصنعو تارك هلا وغري مشتُل بها ولو اكن تركوه اتلةسو ه
ً
اختيارا لقول اهلل ىلعا ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ و ذا فقري،
بها

و ن ما ج وز للموف حال فقر لم حيرم عليه جول قوتوه عليوه يف
اام حال ،اكلصوم يف الةفارة ننا جوز ذل ل لعدم موال لوم يعتورب يف
منعه كويبه ً
ً
قادرا ىلع أن يكقس ه ما يتوصل به إىل العتوق ،و ن
قويا
حقيقو احلاجو ال يوقف عليها ،فأدير احلكم ىلع ديللها و و الفقر

جنس الكفاية املعتةَبة يف اسةتحقاق الةزاكة :الةفايوو اننعتوربة ع
للمطعم واننرشّب واننسك وسائر ما البد منه ىلع ما يليق حبال م غري
إرسا وال تقتري للشخص يبفسه ونن و يف يبفقته
ّر ْ
القدر ااي يعطاه الفقْي واملسكني من الزاكة :يعطوى الواحود مو
أ ل احلاجو اننستلق للوااكة بوالفقر أو اننسوةنو مو الوااكة الةفايوو أو
ً
تمامها؛ م يبفقو وكسوة ل ونن يعول ً
اعما اكمال ،وال يااد عليوه ،وسوواي
ّر
اكن ما يكفيه يساوي يبصابًا أو يب ّرصبًا وإن اكن يمل أو حيصل ل بعوض
الةفايو أعطي تمام الةفايو لعام

الصفف اثلالث :العامل ىلع الااكة :اكلساىل واجلوايب واننفورق ،و وو
القاسم والاكت ه واحلاطاذلي جيمع أرواّب اننوايش لألخذ مونهم ولوو اكن
العامل ً
غنيا؛ يبه يأخذ م الااكة بوصف العمل ال بوصوف الفقور لقةوهل
ىلعا ﴿ :ﮥ ﮦ﴾
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َ َ ّ َ َ
َْ َ َ
الص َدق ُ ل َِغ ِ ٍ
ا
ِغ
ل
س
م
خل
ِ
إال
ِن
وقد قال انليب « :ال حتِل
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
َ ُ ْ ََ َ َ
َ ُ
ارمٍ أو ل ِرج ٍل اش اها بِم ِاهلِ أو ل ِرج ٍل اكن
يل اهلل أو ل ِعام ٍِل عليها أو ل ِغ
ِ
يف سبِ ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ ٌ ْ ٌ َُ ُ ِ َ
ْ
َ ْ َ َ
اها الم ْسك ُ
ِن»()1
ِني ل ِل َغ ِ ِ
ِني عأهد
ِ
هل جار مِسكِني تتصدق ىلع ال ِمسك ِ

وليأل للعامل ىلع الصدقو فريضو مسوما  ،وإيبموا ذلو إىل اإلموام

جيتهد يف ذل
ْ َ
وإن اجتمع للعامل ىلع الااكة صوفو الفقور أخوذ بوصوفيه (بصوفته
ّر ْ
كعامل ووصفته كفقري) إن لم يُ من مه ما يأخذ منها بصفته كعامل ،وكذا لك
ً
ً
فقوريا وموديايبا فإيبوه يأخوذ
م نيع بني وصوفني فوأكا ،كوأن يكوون
بالوصفني إن لم يرص ً
غنيا بأحد ما
ً
عدال ً
اعلما بأحاكمهوا؛ فوال يسوتعمل
ويشرت يف العامل أن يكون
عليها عبد وال اكفر وال اشيم وال فاسق وال جا ل بأحاكمها
ً
الصفف الرابع :املنلف قل ه :اننحللف قلبه اكفور يعطوى ترغيبوا ل يف
ً
اإلسالم ،فعليه ال تعطى الااكة نن أسلم فعال

الصفف اخلامس :يف الرقاب :و و الرقيق اننوحلم يلعتوق منهوا ،وإذا
ً
عتق فوالؤ للمسلمني ،فإذا مات وال وار ل وترك ماال فهو يف بي اننال
ال للمااك اذلي أعتقه

وال جيوز دفع الااكة إىل انناكتبني؛ ن الرقاّب وم العبيود القو أي
الالص العبوديو لقوهل ىلعا ﴿ :ﮩﮪ﴾ وذل نيوع رقبوو وم موضوع
ً
ذكر فيه الرقبو فاننراد معتقها اكملو ،فلوو أراد انناكتبوني لةتوبهم باسومهم
ا خص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود ( )3707 ،3707 ،3700واب ماجه ( )3093وغري ما وصلله ا بلوام يف
صليح أيب داود ()3995
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َ
الصفف السادس :الغارم :أي انندي  ،و و اذلي عليوه ديْو ولويأل
عند ما يو به دينه ،فيعطى م الااكة ،حىت ولو موات يّرووىف دينوه منهوا
ً
ويشرت يف الُارم :أن يكون ً
ٍ
اشيم ،وأن ال يكون قد
مسلما غري
حرا
تداي يف فساد كرشّب مخر وقمار ،وأن ال يكون قد استدان يلأخوذ مو
الااكة ،كأن يكون عند ما يكفيه وتوسع يف اإليبفواق َ
بوادلي جول أن
فقري استدان للرضورة ً
يباويا ا خذ منهوا) فوال يعتورب
ٍ

يأخذ منها (خبال
ً
اغرما إال إن تاّب م اننعصيو أو م القصد اذلميم
وأن يكون َ
ادلي ّر مما حيبأل فيه ،فودخل فيوه ديو الووادل ىلع ودل

وادلي ىلع اننعرس ،وخيرج دي الةفارات والااكة؛ ن ادلي اذلي حيوبأل

فيه ما اكن ثديم ،وأما الةفارات والاكوات ف

هلل

الصفف السابع :يف سبيل اهلل :واننراد به أ ل اجلهاد اننتلبسوني بوه،
فيعطى انننيا د م الااكة  -ولوو اكن ً
غنيوا عنود اجلهواد؛ يبوه ال يأخوذ

ننصللو يبفسه بل ننصللو اننسلمني فلوم يشورت فيوه الفقور -ليشورتي
ً
ً
سالحا أو خيال ويللق به اننرابط واجلاسوو (و وو اذلي يرسول
بالااكة
ً
اكفورا ولكو
لاليال ىلع عورات العدو ويعلم اننسلمني بها) ولو اكن

يشرت فيه احلريو

ويشة ط يف املجاهةةد ااي يسةةتحق أن يأخةةذ مةةن الةةزاكة :احلريووو،
ً
اشميا ويمكو أن
واإلسالم ،واذلكورة ،وابللوغ ،والقدرة ،وأال يكون
تدفع الااكة امنًا للسال
وجيوز الرص م الااكة يف مصالح اجلهاد ا خرى غري إعطاي الااكة،

حنو بناي أسوار للبدل حلف ها م غاو العدو ووناي اننراك ه احلرويو
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الصفف اثلامن :ابن السبيل :و و الُري ه اننلتاج ننا يوصله لوينوه
إذا سافر م بدل يف غري معصيو وإال لم يعط منها ،فإن اكن ً
فقريا يف بودل
ً
ً
ً
مسلفا أم ال ،وإن اكن ً
غنيا فإن لوم جيود مسولفا
أعطي منها مطلقا وجد
أعطي وإن وجد لم يعط

ويشرت يف إعطاي اب السبيل مو الوااكة :احلريوو ،واإلسوالم ،وأن
ً
يكون غري اشيم ،وأال تكون يف غري معصيو كقطع الطريق موال
أصفاف ااين ال جيو إعطاؤهم من الزاكة:

 -0بةِن هاشةةم آل انلةةيب حممةةد  ن الووااكة والصوودقو

حمرمتان ىلع انلا  وىلع آل

ويعطون ما حيتاجون إيله م بي موال اننسولمني ،فوإن لوم يّرعطووا
ّر
َ
وأرض بهم الفقر أعطوا م الااكة ،وإعطوائهم حينئوذ أفضول مو إعطواي

غري م

أما صدقو اتلطو فتصح بلين اشم وغري م
 -1الغِن :و و م مل شيئًا يكفيه لعام ،أو اكن ل كس ه أو رات ه
يكفيه ،أو اكيب يبفقته واجبو ىلع غري واكن الُري مليئًا ً
قادرا ىلع ادلفوع

كما سبق بيايبه

 -1الَكعر :ما لم يك
َ َ َ
ْ َ َ
اهلل اتة َض علةةيهم صةةدق
ُ
ت َق َرائ ِه ْم»()1
ِ
كما سبق بيايبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم

َ َ
ً
جاسوسا أو م اننحللفو قلووهم ،نةديث« :أن
َ
ْ
ُ
ُْ َ
َ
ْ َُ َّ
ً يف َأ ْمة َ
ةرد ىلع
ةوال ِِه ْم ىلنخةةذ مةةن أغفِيةةائ ِِهم وىلة
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كما ال جيائ إعطاي الااكة

وإال جاز اإلعطاي هلم

ل اننعايص إن ظ أيبهم يرصفويبها فيها،

-1الع د :ن يبفقته ىلع سيد فهو غين به
ُ
 -5من ألزم صاحب املال بانلفق عليه ،اكلاوجوو بالنسوبو لاوجهوا

فهو ملام بانلفقو عليها ذلا ال جيائ إعطاي زاكتوه هلوا ،إال إن اكن عليهوا
َ
ديْ فإيبه جيوز ل أن يعطيها م زاكته ليك تو دينها أما الاوجو فينيوز هلا
أن تعطي زاكتها لاوجها مع الةرا و

جهات اخلْي من غْي األصفاف اثلماني :
َ َ
ّر
ال جيوز رص الااكة إىل غري َم ْ ذك َر اهلل تعواىل مو بنواي اننسواجد

والقناير والسقايات وإصال الطرقوات وسود ابلوووق وتكفوني اننووىت
ّر
ْ
يذكر ا اهلل تعاىل
واتلوسعو ىلع ا ضيا وأشبا ذل م الق َر مّب اليت لم
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واجبات الزكاة:

 -0انلي عفد دعع الزاكة :جت ه انليو عند دفع الااكة وال تَص ّر
وح إال بنيوو؛
م

يبها عبوادة لقةوهل ىلعةا

﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [ﰏ.]6:

َْ ْ َ ُ َِ
ات»( )1وأداي الااكة عمول،
ولقوهل « :إنما األعمال بِانلي ِ
و يبها عبادة تقنو إىل فرض ويبفل فافتقرت إىل انليو اكلصالة
ً
فإن لم ينو ولو جهال أو يباسيًا لم جيا  ،وجي ه عليه إخراجهوا اايبيوو،
َْ
و ن َجهله أو نسيايبه ديلول ىلع أيبوه أدى الواجو ه بودون قصود اتلعبود

واتلقرّب إىل اهلل ،فهو بهذا عمل مي أو صورة بال رو

موال مو
وانليو الواجبو إما أن تكون ع يبفسه أو عمو يوىل ىلع م
َ
ٍ
ينوى ما وج ه يف مال أو يف مال
حمنيور عليه ،بأن
جمنون أو سفي ٍه
صا أو
ٍ
ٍ
حمنيور

وحمل وجوّب انليو عند عاهلا أو دفعها ننستلقها ويكق أحود ما،

فإن لم ينو عند العال وال ادلفع وإيبما يبوى بعود أو قبلهوا لوم جتوا وإذا

يبوا ا عند العال ورسقها م يستلقها أجاأت

وانليو احلةميو اكفيو ،فإذا عد درا مه وأخرج موا جيو ه فيهوا ولوم

يالحظ أن ذا اننخرج زاكة  -لك لو سئل جاّب  -أجاأ

وال يشرت إعالمه أو علمه بأيبها زاكة ،بل يكر إعالمه ننا فيه مو

كرس قل ه الفقري
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 -1جيب ىلفريق الزاكة يف موضع الوجوب أو قربةه و و ما دون مسافو
القرص؛ يبه يف حكم موضوع الوجووّب وال جتوائ إن يبقلهوا إىل مسوافو
َ
القرص فأكا ،إال أن يكون أ ل ذل اننوضع أشد حاجو مو أ ول حمول
الوجوّب فعند ا جي ه يبقل أكا ا إيلهم ،ويفرق ابلا يف حمل الوجوّب ،فإن
ّ
خالف وأدا ا نن بموضعه أجاأت وأام
وإن تساوى أ ل ذا اننوضع مع أ ل حمول الوجووّب يف العودم وموع
ذل يبقلها أو بعضها إيلهم أجاأت وأام؛ إذ الواج ه تفرقتها لكهوا بموضوع
الوجوّب عند اننماالو يف العدم

وموضع الوجوّب يف احلر و ماكن وجود احلور  ،و انناشويو وو
ماكن وجود ا إن اكن ناك سا ٍ  ،وإن لم يك فملل اننالو  ،و انلقود
والعروض اتلنياريو و موضع وجود اننال حي اكن ،ما لم يسافر ويووم
م خيرج عنه ببدل اننال فموضع اننال

 -3جيب إخراج الزاكة عن مةاهل انةارض والغائةب ىلع الفةور ،وال
جيوز إبقاؤ ا عند ولكما جاي مستلق أعطا منها ىلع مدار العام
ً
مسافرا زىك يف ابلدل اليت و فيها ما حضور دليه مو اننوال
وإن اكن
ً
فورا ،وما اغّب عنه إن لم يوم م خيرج الااكة عنوه يف بودل  ،ولوو اكيبو
ماشيو ،لك برش أن ال يكون ل سا يف ماكن وجود وا ،أموا إن اكن
َ
ناك م خيرج عنه زاكة مال يف بدل زىك اننال اننسافر ما حرض دليه فقط
يف بدل السفر وإن اكن دون انلصاّب

 -1جيب عدم ىلقديم إخراج الزاكة عن وقت وجوبها :فإن قدمها ع
وق وجووها ولو بوق يسوري لوم جتائوه؛ ن احلوول أحود ط الوااكة
اكنلِصاّب فلم جيا تقديمها عليه كما لم جيا تقديمها قبل مل انلصواّب،
َ
و ن الرش َوق للااكة وقتًا و و احلول ،فلم جيا تقديمها اكلصالة
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ووق وجووها يف احلر و بدو صالحه ،و انناشيو اليت هلوا سوا ٍ
و ميجي الساىل ،و ادليون والعروض اتلنياريو للتاجر اننلتةر و بعد
قبضه
 -5جيب إعطاء الزاكة ملستحقيها :فإن دفع لُري مستلق هلا كعبد
أو اكفر أو اشيم أو غين فال جتائ ،وكذا لو اجتهد ودفعها ننستلقيها اوم
تبني يف الواقع أيبه غري مستلق وتعذر رد ا منه لوم جتائوه ،إال اإلموام إذا
دفعها ننستلقيها باجتهاد ام تبني أن آخذ ا غري مسوتلق فتنيوائ؛ ن
اجتهاد حكم

دفع القيمة يف الزكاة:
ً
ً
إذا أخرج زاكة العني (اذل  ه أو الفضو) عرضا بدال م العني يبفسها
ً
جنسا مما فيه الااكة ع غري مموا فيوه زاكة لوم
لم جيائه ،وكذل إذا أخرج
ً
جيائه ،كأن أخرج ماشيو ع حر أو أخرج حراا عو ماشويو ،واننوراد
باجلنأل :ما يشمل الصنف؛ فال جيائ تمور عو زويو ه وال عةسوه وال
يشي م القطام ع آخر ،وال ح ه ذي زي ع آخور ،وال شوعري عو
قمح أو سل أو ذرة أو أرز
ً
ً
أما إذا أخرج ع العني (ذ بوا أو فضوو) حراوا أو ماشويو بالقيموو
فينيائه مع الةرا و وكذل إذا أخرج قيمو زاكة احلر أو انناشيو ذ بًا أو
فضو أجاأ مع الةرا و

][5

زك ـ ـ ــاة الفط ـ ـ ـ ــر

سمي

115

اكة الفطر :ويقال هلا ً
أيضا :صدقو الفطور ،ع زاكة لألبودان ،وقيول
زاكة فطر نسبو إىل ال مفطرة ،وع اللقو؛ يبهوا متعلقوو با بودان،

وقيل لوجووها بالفطر م الصوم

وحكم مشةةروعيتها الرفق بالفقراي يف إغنائهم ع السحلال ذل ايلووم
َ َ َ
ةرض رسةول اهلل
ويهرة للصائمني ملا جاء عن ابةن ع ةاس  قةال« :ع
َْ َ ََ
َُ َْ ً
ُ ْ ًَ َ
ََ َ ْ ْ
ةةث وطعمةة
ةةو والرع ِ
ةةر طهةةرة ل ِلصةةائ ِِم مةةن اللغ ِ
 اكة ال ِفط ِ
َْ َ
ِني...انديث»(.)1
ل ِلمساك ِ
حكم اكة الفطر :زاكة الفطر واجبو ملا رواه ابن عمر  أنةه
ََ َ
َْ
َ ً
ََ َ ْ ْ َ ً
ةر أو صةا:
م
ت
من
ا:
ص
ر
ط
ف
ال
ة
اك

اهلل
رسول
ض
قال« :عر
ِ
ِ
َ ْ ٍَ
َ
ْ َ ْ َ ُْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ةْي مةةن
ْي والك ِة ِ
ةر واألن ة والص ة ِغ ِ
ْي ىلع الع ة ِد وانةةر وااكة ِ
م ْةةن ش ة ِع ٍ
ُ ْ
المسلِ ِمني. )2(»....
ومعل عرض هفا :ألام وأوج ه فااكة الفطر فرض واج ه ّدلخوهلةا يف

عموم قوهل ىلعا ﴿ :ﮗ ﮘ﴾ وقد سما ا رسول اهلل زاكة فوىه داخلوو يف
َ َ َ
ةرض» و وو اغلو ه يف اسوتعمال
أمر اهلل تعاىل بها ولقةوهل يف انةديث« :ع

الرش هلذا اننعىن
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( )1روا أبو داود ( )3758واب ماجه ( )3007وحسنه ا بلام يف صليح أىب داود ()3905
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رشائط وجوب أداء اكة الفطر :يش ط لوجوب أدائها ما ييل:
 -0اإلسالم :فال جت ه ىلع اكفر لقوهل « :من املسلمني»
و يبها قروو م القرّب ويهر للصائم م الرف واللُو ،والاكفر ليأل م
أ لها ،وإيبما يعاق ه ىلع تركها يف اثخرة
 -1انري  :فال جت ه ىلع العبد
ْ
 -1القدرة ىلع إخراجها :ال يشورت مملو انلصواّب يف وجووّب زاكة
َ ْ
الفطر ،وإيبما جت ه ىلع م يكون عند فضل ع قوت يوم ال معيد ويلل متوه
نلفسه وعيال اذلي يلامه محليبتّرهم بمقدار زاكة الفطر ،ولو اكن اذلي عند
أقل م صا وعند قوت يومه وج ه عليه دفعه
وجي ه عليه أن يقرتض داي زاكة الفطر إذا اكن يرجو القضاي؛ يبوه
ً
حةما وإن اكن ال يرجو القضاي ال جي ه عليه
قادر
َ
َ ُ َ
َْ َ َ
نةةديث عل َةة بةةن أيب صةةعْي عةةن أبيةةه أن رسةةول اهلل
ُ
َ ْ
َ َ ََ ٌ
َ ً
ّ َ ً
 قال« :أدوا صا :من قم ٍح أو صا :من ب ٍرَ -وشك ْحةاد
ْ
َ
َ ْ َ
ةْي
ةني
ْحاد بن يد راوي
(أي
انديث) َ -عن لُك اثن ِ
ْي ِأو ك ِ ٍ
صة ِغ َ ٍ
َ َ
َ ْ ُ
َ
ََ َ ّ ُ
ُْ َ ُ
ْ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ةْي أمةا غفِةيكم تزيكية ِه اهلل
ذك ٍر أو أن حر أو ممل ٍ
وك ْغ َ ِل أو ع ُ ِق ْ ٍ
َ
َ ُ ُ ْ ََُّ
ُ َ
طى»(.)1
ْيد عليه أك
وأما ع ِقْيكم ت
َث مِما يع ِ
ّر
وجووّب انلصواّب فيوه
مال ال يايد بايادة اننوال ،فوال يعتورب
و يبه حق ٍ
م
ّر َ
ّر
َ
اكلةفارة ،وال يمنع أن يحلخذ منه ويعطى كما وجو ه عليوه العشوور يف زرعوه
ْ ّر
و و َبع ّرد حمتاج إىل ما يكفيه وعيال؛ و يبه مو أ ول الطهوارة يملو قودر
ً
الفطرة فضال ع الةفايو ،فوج ه أن تلامه الااكة؛ و ن فرض زاكة الفطر ورد
ً
مطلقا ىلع الصُري والةبري ،واذلكر وا يب ى ،واحلر والعبد ،ولوم يقيود ا ب َُ ٍ
وين
م م
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُْ َ
َ
ُ ّ
َ
قري كما قيد اكة املال بقوهل« :ىلنخذ من أغفِيائ ِِه ْم َوىل َرد ىلع تق َرائ ِِه ْم»
وال ف ٍ
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من ىلندى عفه اكة الفطر :جي ه أن خيرجها اننوف ع يبفسه ،وعن

لُك مسلم ىللزمه نفقته بأحد أمور ثالث :

 -0بقراب  :كوادليوه الفقوريي ؛ وأوالد اذلكوور حوىت يبلُووا وعو

العاجاي ع الةس ه ولو اكيبوا بالُني ،واإليبا حىت ينوج
 -1أو بزوجي  :ف اك ع زوجته وزوجو أبيه الفقري

 -1أو برق :كعبيد وعبيد أبيه وأمه وودل حيو

أ ل لإلخدام

ً
خادموا و وم
اكن

س ب الوجوب ووقته :يوجد قوالن يف اننوذ  ه ا ول أن زاكة الفطور
جت ه بطلو فنير أول شوال (يوم العيد) ملا رواه ابن عمةر  قةال:
َ َ ُ َ
َ َ َ
َ َ ََ َ ْ ْ
«أن َرسول اهلل  ع َرض اكة ال ِفط ِر من َرمَةان»( )1فالصودقو
أضيف إىل ال مفطر واإلضافو لالختصاص واالختصاص للفطر بايلوم دون
الليل؛ إذ اننراد فطر يضاد الصوم ،و و يف ايلوم دون الليل؛ ن الصووم يف
يوم الفطر حرام؛ و ن الفطر اكن يوجد لك يللو م رمضان ،وال يتعلوق
الوجوّب به ،فدل ىلع أن اننراد به ما يضواد الصووم؛ و يبهوا قرووو تتعلوق
بالعيد؛ فلم يتقدم وقتها يوم العيد اك ضليو والصالة
والقول اثلاين أيبها جت ه بُروّب الشومأل مو أخور يووم مو شوهر
ََ َ
َ َ
 اكة
رمضان لقول ابن ع اس « :ع َرض رسةول اهلل
َ
َ َ
َْ َ ََ َُ ْ َ ً َْ َ
ْ ْ ُ ْ ً َ
ِني من أداهةا ق ةل
ال ِفط ِر طه َرة ل ِلصائ ِِم من اللغ ِو والر َع ِ
ث وطعم ل ِلمساَك ِ
َ َ َ َ ٌَ
َ َ َ َ ََ ٌ َْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ةِه صةةدق مةةن
ةِه اكة مق ولة  ،ومةةن أداهةةا بعةةد الصةةالة ِ عة ِ
الصةةالة ِ عة ِ
َ َ َ
ات»()2
الصدق ِ
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دل احلدي ىلع أن صدقو الفطر جت ه بُروّب شمأل أخر يووم مو
رمضان م جهوو أيبوه أضوا الصودقو إىل الفطور ،واإلضوافو تقتضووي
االختصاص أي الصودقو اننختصوو بوالفطر ،وأول فطور يقوع عو نييوع
رمضان بُروّب شمأل أخر يوم م رمضان

وت هر فائدة الال فيم مات أو ودل بعد غروّب شمأل أخر يووم
ً
م رمضان فتخرج عنه صدقو الفطر؛ يبه اكن موجودا وق وجووها
ً
وىلع القول اثلام ال خترج عنه صدقو الفطر؛ يبه لم يك موجودا
وق وجووها

وكذل م أسلم بعد غروّب الشمأل م أخر يوم م رمضان فوال
ً
خترج عنه الااكة؛ يبه وق وجووها لم يك أ ال
ً
وىلع القول اثلاين :خترج عنه صدقو الفطر؛ يبه وق وجووها اكن أ ال

وقت إخراجها :جيوز إخراج صدقو الفطر قبول يووم العيود بيووم أو
يومني ،وال جيوز أكا م ذل ويندّب إخراجها بعد فنير يوم العيد وقبل
صالة العيد ،وحيرم تأخري ا ع غروّب شمأل يوم العيد ،وال تسقط عنه
بميض ذل ايلوم ،بل تبىق يف ذمته ً
أبدا حىت خيرجها ،ياننا اكن ً
غنيا وق
وجووها

مقدار الواجب :الواج ه إخراجه يف الفطرة صا  ،والصا أروعو أمداد،
قال« :كفا
وانند حفنو ملي ايلدي اننتوسطتني نديث أيب سعيد اخلدري
ُْ ُ ْ
َ
ِيفا رسول اهلل َ َ اك َة الْ ِف ْطر عن لُك َص ِغْي َو َك ْي ُحرٍ
خن ِرج إِذ اكن ت
ِ
ٍ ِ ٍَ
َ
َ
َ َ
ْ
َ ً
َ ً
َ ً
َُْ َ ً
ْي أو صا :من تم ٍر
أو ممل ٍ
وك صا :من طعامٍ أو صا :من أق ٍِط أو صا :من ش ِع ٍ
َ ً
ا :من َ بيب»()1
أو ص
ِ ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويكون الصا م أغل ه قوت أ ل اننلل ،و و م صنف م ذ
ا صنا القسعو :القمح والشعري والسل واذلرة وادلخ وا رز واتلمور
والاوي ه وا قط ،و و يابأل اللو اننخرج زود

فال جيائ اإلخراج م غري ا ،وال م واحد منها إذا اقتيو غوري ،
إال أن خيرج ا حس فيندّب ،كما لو غل ه اقتيات الشعري فأخرج ً
قملوا،
فإذا اقتي غري ذ ا صنا اكلعلأل والللم والفول والعد واحلمص
وحنو ا أخرج الصا م اننقتات
ّر
ِ
وإذا أخرج م الللم اعترب الشبع ،فإذا اكن الصا م الرب يكويف
اانني إذا ّرخ َ
زب أخرج م الللم ما يشبع اانني
م
وال يندّب الايادة ىلع الصا بل تكر الايادة عليه

وم لم يقدر ىلع إخراج اكمل ما عليه مو الوااكة أخورج موا قودر
ً
وجووا ،فإن وج ه عليه آصع متعددة ولم جيود إال بعوض فإيبوه يبودأ
عليه
بنفسه ام باوجته ام بقرابته اكالب وا ّب
مصارف زكاة الفطر:
ّر
لعامل
زاكة الفطر إيبما ترص للفقراي واننساكني فقط؛ فال تصور
ٍ
َ
عليها ،وال ننحلل ٍف قلبّره ،وال يف الرقا ّب ،وال الُارم ،وال انننيا د ،وال الب
ّر
سبيل يتوصل بها بلدل  ،بل ال تعطى إال بوصف الفقور وإذا لوم يوجود يف
ِ
دل فيها ذل بأجرة مو اننوااك ،ال منهوا ئلوال
بدل ا فقراي يبقل
قرّب ب ٍ
ينقص الصا
ما جيوز يف زكاة الفطر:
 -0جيوز دفع صا واحد ننساكني يققسمويبه
 -1وجيوز دفع آصع متعددة لواحد م الفقراي
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تعريف الصيام:

الصيام يف اللغ  :اإلمساك والةف ع اليشوي ،ومفةه قةوهل ىلعةا :
ً
﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [ﮟ .]81 :أي :صمتًا وإمسااك ع الالكم
ََ
ً
شهويت ابلطو والفورج وموا يقووم مقامهموا؛
ورش ::اإلمساك ع
خمالفو للهوى يف ياعو اننوىل يف نييع أجااي انلهار بنيو قبل الفنير أو معه
إن أمك فيما عدا زم احليض وانلفا وأيام ا عياد
حكم صـوم رمضـان :صوم رمضان فرض واجو ه وركو مو أراكن
اإلسالم ،وادليلل ىلع فرضيته الةتاّب والسنو واإلنيا

أما الكتاب:

عقول اهلل ىلعا

﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ﴾ [ﮎ .]124 :عقوهل﴿ :ﭦ ﭧ﴾ أي :فرض

وأما السنة:

رسةةول اهلل
 - 0عمةةا رواه الشةةيخان عةةن ابةةن عمةةر َ قةةال
َ َ َ ْ َ َ
َْ
ََ َ ُ َ َ ً
ُ َ ْ ْ َ ُ
اإلسالم ىلع َخ ٍس :شهْادة ِ أن ال إ ِ َهل إال اهلل وأن حممدا
« َ :ب ِِن ِ
َ َ َ َ
َ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َ
)
1
(
رسول اهللَ ،و ِق ِام الصالة ِ ،و ِيتاءِ الزاكة ِ ،وانج ،وصو ِم رمَان» .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )0ومسلم ()37
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َ َ َ ْ ً
ً
طلح بن ع يد اهلل« :أن َأع َرابِيةا جةاء إ
 - 1وما روياه أيَا عن
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ
رسول اهلل  ثائ َِر َ
َب ِِن ماذا ع َرض
عقال :يا َرس
الرأ ِس
ول اهلل أخ ِ
َ
ْ
َ َ
َ
َ
ْ َ َ َ
ً
َْ َ
َ
الصل َ
اهلل َع َ َ
شةيئا ،عقةال:
ع
و
ط
ت
ن
أ
إال
س
م
اخل
ات
و
عقال:
ِ؟
ة
ال
يل من الص
ِ
َ
ْ
َ
َ ْ ََ َ َ
ِ َ
َ َ َ
َأ ْخ ْ
َب ِِن ب ِ َما ع َر َض اهلل َع َ َ
يل من الصي ِام؟ قال :شةه َر َرمَ َةان إال أن تطةوع
ِ
َ
َ
ً
يل من َ
شيئا ،قال :أ ْخ ْ
الز َاكة ِ؟ قال :عَةأ ْخ َ َ
َب ِِن ب ِ َما ع َر َض اهلل َع َ َ
َبهُ رسةول اهلل
ِ
َ
َ
َ
ْ ْ َ
َْ َ َ َ ََ َ ُ
ً
ةوع َشةيئا وال
اإلسال ِم قةالَ :وااِي أكرمةك ال أتط
 بْشائع ِ
َ ََ ً
َُْ ُ َ َ َ
َْ َ
أنقص مِماُ ع َرض اهلل عيل شيئا عقال رسول اهلل « :أعلةح إن
َْ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
ْ
اجلف إن صدق»(.)1
صدق ،أو أدخِل
وأما اإلمجاع :فقد أنيع ا مو ىلع أن صيام شوهر رمضوان أحود
أراكن اإلسالم وفرض م فروضه ،وال جيلد صيامه إال اكفر

فضل الصوم:

ورد يف عَل الصوم أحاديث كثْية نذكر مفها ما ييل:
 -0عن أيب هريرة  قال :قةال رسةول اهلل َ :قةال
ْ
ِ َ َ
ََ
ُّ َ َ
َ ِ َ ُ
الصةيام
ةزي بِة ِه و
اهلل « :لُك عم ِل بن َ آدم هل إال الصيام عإنةه يل وأنةا أج
ِ
َ
ٌَُ
َ ُ ْ
َ ُ
َ ْ َ َُ َ ٌ
َ ُ َ
َ ْ َ ْ
جف و ذا اكن ي ْوم ص ْو ِم أحدِك ْم عال ي ْرعث( )2وال يصخب( )3عإِن سابه أحةد
َ
ُُ ُ َ
َ ََُ ََُْ ْ
َ
ْ ٌ َ ٌ َ َْ ُ ََُ
ةم الصةائ ِِم
َأو قاىلله عليقل إين ام ُرؤ صائ ِم َوااِي نفس حمم ٍد بيةده خللةوف َع ِ
ْ ْ
َْ ََ
َ
َْ َ َ َ
ََْ ُ َُ
ْ َ ُ َْ
ةرح
أطيب عِفد اهلل من ِريحِ ال ِمس ِ
ك ل ِلصائ ِِم عرحت ِ
ةان يفرحهمةا إذا أتطةر ع ِ
َ َ َُ َ َ َ
وملسةلم :قةال رسةول اهلل
ابلخةاري
يق َربه ع ِرح بِص ْو ِم ِه» .هةذا لفةا
و ذا ل ِ
َ
ْ
َْ َ
ََ ُ َ َ ُ
َ َ َُ َ ْ ُ َْ َ
ُّ َ َ
« :لُك عم ِل بن آدم يَاعف انسف عْش أمثال ِها إ س ع ِمائ
ْ
ِضع ٍف».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3770/97ومسلم ()33
( )2ير نث :اننراد بالرف نا الالكم الفاحن ،و وو يطلوق ىلع وذا وىلع اجلموا وىلع
ً
مقدماته وىلع ذكر مع النساي أو مطلقا ،وحيتمل أن يكون ننا و أعم منها
( )3وال يصخب :أي ال يفعل شيئًا م أفعال أ ل اجلهل اكلصيا والسفه وحنو ذل
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َ ْ
ََ ُ َ ْ َُ َ َ َ ُ
َ َ
َ قال اهلل « :إال الص ْوم عإنه يل وأنا أج ِزي ب ِ ِه يدع شةه َوىله َوطعامةه
َ ْ َ َ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ ِ َ َُ ُ ُ
ْ
َ
ان عرح عِفد ع ِط ِره ِ وعرح عِفد ل ِقاءِ ربة ِه ،وخللةوف
من أ َج ِيل ،ل ِلصائ ِِم عرحت ِ
ْ
ْ
ْ َ ُ َْ
ك».
تِي ِه أطيب عِفد اهلل من ِريحِ ال ِمس ِ
ِ َ ُ ٌَُ
ََْ ْ َ ْ ْ ُ ٌ
َ ُ ْ
ةرؤ
ويف لفا لل خاري« :الصيام جف عةال ي ْرعةث وال جيهةل و ِن ام
َُ ُ ُ َ
َ ََ ُ ََُْ ْ
َ َْ
َ ٌ َََْ
َ ََُ
ةم
قاىلله أو َ شاتمه عليقل إين صائ ِم مرت
نيَ ،وااِي نفسةِي بيةده خللةوف ع ِ
ِ
ْ ْ
َ ُْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
َ
ْ َ ُ َْ
رشابةه
ةك ،ية ك ط َعامةه و
ىلعا
اهلل
د
ب عِف
الصائ ِِم أطي
مةن ِريةحِ ال ِمس ْ ِ
َ
َ
ُ
َ َ َ َ َ ْ َْ َ
ْ
ْ
َ َ ََُْ
ِ َ ُ
ْش أمثال ِها»(.)1
وشهوىله من أج ِيل ،الصيام يل وأنا أج ِزي ب ِ ِه وانسف بِع ِ
 - 1عن ع د اهلل بن عمةرو  أن رسةول اهلل 
َْْ
ِ َ ُ ُْ ُ َْ َ َ
ِ
ِ َ ُ
ْ َ َ
ان ل ِلع ِد يوم ال ِقيامة ِ يقةول الصةيام :أي َرب
قال« :الصيام َوالق ْرآن يشفع
ِ
ََ
ََُ ُ ُْْ ُ ََُُْ َ َْ
ََُُْ َ َ َ َ َ ََ
ةوم
ار عشفعِن عيه ويقول القرآن :مفعته انل
مفعته الطعام والشهو ِ
ات ب َِانله َ ِ
َْ
ُ َ
شف َعان»()2
بِاللي ِل عشفعِن عيه قال :عي
ِ

فضل صوم رمضان:

َ َ
 -0عن أيب هريرة  :عن انليب  قال« :من صةام
َْ
َ َ َ َ ً ْ َ ً ُ
َ َ َ َْ ْ
ََ َ َ
َ ْ
َرمَان إِيمانا َواحتِسابا غ ِف َر هل ما تقدم من ذن ِ ِه َومن قةام ْيللة القةد ِر
َْ
َ ً ْ َ ً ُ
ََ َ َ
إِيمانا َواحتِسابا غ ِف َر هل ما تقدم من ذن ِ ِه»(.)3
 -1عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  اكن يقةول:
َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ُْ ْ َ ُ
ُْ ْ َ
َ َ َ ُ َِ ٌ
َ َ ُ
اجلمع ِ َو َرمَان إ َرمَان مكف َرات ما
اجلمع إ
«الصلوات اخلمس و
ْ ََ َ ْ َ َ
ََُْ
َ
)
4
(
بيفه َن إذا اجتفب الك ائ ِر» .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )0807 ،3859 ،3089ومسلم ()3303
( )2روا اإلمووام أمحوود ( )379/0واحلووامم ( )795/3وقننل :األلبننلين يف صننحيح الررهيننب
( :)809حس صليح
( )3روا ابلخاري ( )0539/00ومسلم ()775
( )4روا مسلم ()000
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 -1وعةةن كعةةب بةةن عجةةرة  قةةال :قةةال رسةةول اهلل
« :احْضوا املفَب عحْضنا ،علما ارىلةَق درجة قةال :آمةني،
علما ارىلَق اّدلرج اثلاني قال :آمةني ،علمةا ارىلةَق اّدلرجة اثلاثلة قةال
ً
آمني ،علما نزل قلفا :يةا رسةول اهلل ،سةمعفا مفةك ايلةوم َشةيئا مةا كفةا
ََُ َ ْ ْ َ
نسمعه ،قال« :إن جَبيل  عرض يل عقال :بعد مةن أد َرك رمَةان
ُ
َ
ََُ
عفةده
علم يغفر هل قلت :آمني ،علما رقيت اثلاني قال :بعد مةن ذك ِةرت
َ
ُ
َُ َ َ ْ ْ َ
صل عليك ،عقلت :آمني ،علما رقيت اثلاثلة قةال :بعةد مةن أد َرك
علم ي ِ
أبواه الك َ َ
َِب عفده أو أحدهما علم يدخاله اجلف  ،قلت :آمني»(.)1
َ ْ
أيب هريرة  قالَ :قال رسول اهلل « :إذا دخل شةه ُر
 -1عن
َ َ َ َ ُِ َ ْ ََْ ُ َ َ َ ُ َِ ْ َْ ُ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ُ
)
2
(
رمَان تتحت أبواب السماءِ وغلقت أبواب جهفم وسل ِسلت الشياطِني» .

َ -5عن أيب هريةرة  قةال :قةال رسةول اهلل :
ُ َ َ ََُ ْ
َ ُ َْ َ
َ ْ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ
اجل ِ
ةن
يلل ٍ من شه ِر َرمَان صةفدت الشةيا َطِني وم
«إذا اكن أول
ةردة ِ
َ ٌ َ ُ ِ َ ْ ْ َ ُ َْ َ
َُْ ْ
َ ُ َِ ْ ََْ ُ
َ
ار علم يفتح مفهةا بةاب و َتتحةت أبةواب اجلفة َ ِ علةم
و ْغ َلقت أبواب انل ِ
َ َ َْ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ
َُ
َ ٌ َُ
ُ ْ
الشة ِر أ ْقصةرْ
ْي أق ِل ويا ب ِ
اب َويفادِي مفا ٍد يا ب ِ
اِغ
يغلق مفها ب
ِ
اِغ اخل ِ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ َ َ
َ
ََُ ُ
لك لُك ْ
يلل ٍ »(.)3
ار وذ
و ِهلل َِ عتقاء من انل ِ
َ  -6عةةن أيب هريةةرة  قةةال :قةةال رسةةول اهلل :
َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ٌْ َُ َ ٌ َ َ
َ َ ْ ُ
َ َُ ُْ َ ُ
ارك ع َ َرض اهلل عز وجل علةيك ْم ِصةيامه تفةتح
«أىلاكم رمَان شهر م
َْ ُ ْ
ََُّ
َََُ َ َ
ََْ ُ َ َ َ ُ ْ َُ
َ
ِني ِهللِ
ح ِ
عيه أبواب السماءِ َوتغلق عيه أبواب اجل ِ
يم وتغل عيه مردة الشياط ِ
ْ َ ْ
ُ َ َ ََْ ََ ْ ُ َ
عيه َ ْيللَ ٌ َخ ْ ٌ
)
4
(
ْي من أل ِف شه ٍر من ح ِرم خْيها تقد ح ِرم» .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا احلامم ( )375/9وصلله ا بلام يف صليح الرتغي ه ()887
( )2روا ابلخاري ( )0077 ،3088ومسلم ()3578
( )3روا الرتمذي ( )700وصلله ا بلام
( )4روا النسايئ ( )0357وصلله ا بلام
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 -7عن أيب هريرة  قال :قال رسةول اهلل « :إن
َ ْ ٌَ ُ ْ َ َ ٌَ
َ َ ُِ َْ
َ
ِهلل َِ ُع َت َق َ
ةوة مسةتجاب »( .)1يعةل يف
اء يف لُك ي ْومٍ َو ْيلل ٍ ل ِت ع ٍد مفهم دع
رمَان.
َ َ َ ُ ٌ َ
َ
 -8عن عمرو بن مرة اجلهِن  قال« :جاء رجل إ ِ انل ِ
يب
ِ
َ
ََ َ َ ُ َ
َ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
ََ َ
 تقال :يا َرسول اهلل أ َرأيت إِن ش ِهدت أن ال إ ِ َهل إِال اهلل َوَنك
َ ُ ُ
َْ ْ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ
َ َ َْ ُ َ ََ
الزاكةَ ،وصمت َرمَان
ات اخلمس ،وأديت
رسول اهلل ،وصليت الصلو ِ
ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ََ َ َ
َ ِ ِ َ ّ ََ
ني َوالشهداءِ»(.)2
َوقمته ،ع ِممن أنا؟ قال« :مِن الصدي ِق

جزاء املفطرين يف نهار رمضان:
عةةةن أيب أمامةةة ابلةةةاهيل  قةةةال :سةةةمعت رسةةةول اهلل
ََ َ َ َ ْ ََ ََََ
ََْ ََ َ ٌ ْ ََ َ ُ
 :عأتيةا ِيب
الن عأخذا بَِة
 يقول« :بيفا أنا نائ ِم إِذ أىل ِاين رج ِ
ًََ ْ ََ
ْ َْ
ج ال َوع ًرا تقاال ِيل :اصعد ،عقلت :إين ال أطيقه ،عقاال :إنا سنسهله لةك
َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َُ ْ ُ َ
َ َ َ ُْ ُ
ِيد تقلةت :مةا
عصعدت حىت إِذا كفت ِيف سواءِ اجل ِل عإِذا أنا بِصو ٍت شةد ٍ
َْ َ ُ َ َ
َ
اء َأ ْهل انلَارَ ُ ،م ْان َطلَ َق يب عَإ َذا ب َق ْو ُم َعلَق َ
يلَ :ه َذا ُع َو ُ
ني
ه ِذه ِ األصوات؟ ع ِق
ِ ِ ِ مٍ
ِ
ِ
َِ
َ
َ َ
َ
ُ َ ََ ْ َ ُُ َ ُ ْ َ ُُ ًَ َُ ْ ُ َ ْ َُ
بِع َراقِي ِ ِه ْم مشقق ٍ أشداقه ْم ت ِسيل أشداقه ْم دما تقلت :من هنالءِ؟ ع ِقيل:
َ َ ُْ
َُ
َ ََْ َ َ َ
ِين يف ِط ُرون ق ل حتِل ِ ص ْوم ِِه ْم»(.)3
هنالءِ اا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا اإلمام أمحد ( )3597وقل :األلبلين يف صحيح الررهيب ( :)1112صليح لُري
( )2روا اب حبوان يف صوليله ( )000/0وقنل :األلبنلين يف صنحيح الررهينب (:)1113
صليح
( )3روا اب خايمو يف صليله ( )007/0و اب حبان يف صليله ( )007/37والنسايئ
يف الةربي ( )097/0واحلامم يف اننسوتدرك ( )000/080/3وقنل :األلبنلين يف صنحيح
الررهيب ( :)1115صليح
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أنواع الصوم:
الصوم الْشِع مفه واجب ومفه مفدوب إيله ،والواجب ثالث أقسام:
األول :ما جي ه للامان يبفسه و و صوم شهر رمضان بعينه

واثلاين :ما جي ه لعلو و و صيام الةفارات ،كةفارة القتل وال م هوار

وايلمني واإلفطار يف رمضان إلخ.

واثلالث :ما جي ه بإجياّب اإلنسان ذل ىلع يبفسه ،و و صيام انلذر
واذلي يتضم

ذا الةتاّب القول فيه م

ذ الواجبات وو صووم

شهر رمضان ،وأما صوم الةفارات فيذكر عند ذكر اننواضوع الويت جتو ه

منها الةفارات وكذل صوم انلذر

ثبوت هالل شهر رمضان:
يث ت صوم شهر رمَان وجيب صيامه بأحد األمور اّتلايل  :
ُ ُ
ً
 -1كمال شع ان ثالثني يوما لقول انلةيب « :صةوموا
َ ْ ُ ِ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ َ َ َْ َ
ل ُِر ْؤيَتِ ة ِه َو َأ ْع ِطة ُ
ةروا ل ُِر ْؤيَتِ ة ِه ع ةإِن غة َ
ةيب علةةيك ْم عةةأك ِملوا ِعةةدة شةةع ان
ثَ َال َ
ِني»(.)1
َ َ
َ
َ
 -2رؤي اهلالل من ق ل شاهدين عدلني وأ ْوث أكَث ،فينيو ه ىلع
ّر
الصوم وإن لم يرفعا لللوامم ،فوإن ابو الشوهر
لك م أخربا بالرؤيو
برؤيتهما ولم ير الل شوال بعد االاني ً
يوما م ير غري موا يف حالوو
َ َ
صلو السماي فإيبهما يّركذبان يف شهادتهما برؤيو رمضان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3035وذلن هبنغ أ  :حال بينكم ووينه سلاّب أو حنو  ،مأخوذ م
الُباوة وعدم الفطنو ،استعار ذل لفاي اهلالل
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وجي ه تبيي الصوم ،فإن شهدا ما أيبفسهما برؤيوو شووال فإيبوه ال
ّر
يقبل منهما التهامهما ىلع ترويج شهادتهما ا وىل

 -3رؤي مجاع مستفيَ  ،وع اليت يستليل اعدة توايوحل م ىلع
ُ
الةذّب ،برش أن يدىل لك واحد منهم الرؤيو ،ال أيبه يدىل السما مو
غري كما يقوع لةووري مو العووام ،وال تشورت فويهم العدالوو واحلريوو
واذلكورة
 -4رؤي عدل واحد بالنس ملن ال اعتفاء هلم باهلالل.

وال جيوز لللامم أن حيكم بثبوت اهلالل برؤيو العودل الواحود،
وال يلام الصوم إن حكم به إال ننو ال اعتنواي هلوم بشوأن اهلوالل فوإن
حكم به خمالف نلا يرى االكتفاي بالعدال الواحد لامنا الصوم

اختالف املطالع:

جي ه الصوم ويعم سائر ا قطار إذا اب اهلالل بقطر منهوا ،ال فورق
ً
بني القري ه وابلعيد م جهو اثلبوت ،وال عربة باختال اننطالع مطلقوا
لقةةةةوهل ىلعةةةةا ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [ﮎ ]126 :وقةةةةول انلةةةةيب
َْ َْ
َْ
ُ ُ
« :صوموا ل ُِرؤيتِ ِه َوأع ِط ُروا ل ُِرؤيتِ ِه»(.)1
ّر
َ
بمطلق الرؤيو جلميع اننسولمني دون
الصوم
فقد أوج ه ذا احلدي
م
ََ
تق ُيد ا بماكن

شروط الصوم:
أوالً :شروط وجوب الصوم:

 -0ابللو  :فال جي ه الصوم ىلع صا بل يكر ل ،وليأل اكلصوالة
يحلمر به عند سبع ويرضّب عليه عند عرش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3035
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ً
حةما كمرضع هلا
 -1القدرة ىلع الصوم :فال جي ه ىلع العاجا حقيقو أو
ً
قدرة ىلع الصوم لك خاف ىلع الرضيع الاك أو شدة رضر
 -1اإلقام  :فال جي ه ىلع اننسافر سفر قرص مبا

فالصلو واإلقامو طيوان يف وجووّب الصويام ال يف صولته ،وال يف
وجوّب القضاي ،فإن وجوّب الصوم يسقط عو اننوريض اننسوافر ،وجيو ه
عليهما القضاي إن أفطرا ،ويصح صومهما إن صاما

ثانيًا :شروط صحة الصوم:

 -3اإلسالم :فال يصح م الاكفر وإن اكن واجبًا عليه ،ويعاق ه ىلع
تركه زيادة ىلع عقاّب الكفر

 -0الزمن القابل للصوم :فال يصوح الصووم يف ا يوام الويت حيورم
صومها كيويم العيدي  ،واثلام واثلال م أيام القرشيق لُري احلاج؛ ن
فيه إعراض ع ضيافو اهلل تعاىل

شروط وجوب وصحة الصوم معًا:

 -0العقل :فال جي ه الصوم ىلع انننينون وال اننُىم عليوه وال يصوح
ََ َ
َ َ ْ َْ ْ ُ
ُ َ َْ َُ
ةون
منهما لقول انليب « :رع ِع القلم عن ثالث ٍ  ....وعن المجف ِ
ُ َ
حىت ي ِفيق»(.)1
أما وجوب القَاء عهو ىلع اّتلفصيل األيت:
ً
إذ أغيم ىلع الشخص ً
يوما اكمال؛ أو مع م ايلوم ،أو يبصف ايلوم ،أو

أقله واكن أول عند انليو مُىم عليه ،فيف لك ذ احلاالت جي ه القضاي
ً
أما إذا أغيم عليه نندة يبصف ايلوم أو أقل واكن ساعو انليو مفيقا فوال
قضاي عليه إن يبوى قبل اإلغماي وانننينون اكننُىم عليه يف تفصيل القضاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :سيأيت خترجيه
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وأما انلائم فال جي ه عليه قضاي ما فاته و و يبائم ولو يبام الشهر لكوه

إن َ
بي انليو يف أول الشهر

 – 1خلو املرأة من اني

ً
وانلفاس ن احلائض وانلفساي ليسوتا أ وال

للصوم؛ فال يصح منهما وال حيل هلما الصوم ،وإيبما يفطران ويقضيان؛ نديث
َْ
َْ
َ َ
:ئش  ملا سأّتلها معاذة« :ما بَ ُال ْ َ
انائ ِ ِ تقَةِي الص ْوم وال تقَةةِي
َ َ ُ ٌَ َْ
َْ ُ َُ َ َ ِ َ ْ َُ
َ َ َ
وري ٍ َ ،ولكِةِن أسةأل ،قالةت:
وري أن ِ
ت؟ قلت :لست ِحبر ِ
الصالة؟ عقالت :أحر ِ
َ َ
ُْ َ َ َ
َُْ َ َ َ
ُ َُ
َ
اكن ي ِصيبفا ذلك تفنم ُر بِقَاءِ الص ْو ِم وال ننم ُر بِقَاءِ الصالة ِ»(.)1

أركان الصوم:

للصوم ركفان.
الركن األول :انلي  :يف سائر أيبوا الصيام (الفرض وانلفول) ؛ وذلو

ن الصوم عبادة فال جيوز إال بنيوو كسوائر العبوادات ،ونةديث« :إنمةا
َْ ْ َ ُ َِ
ات»()2
األعمال بِانلي ِ
واإلمساك قود يكوون للعوادة أو لعودم االسقشوهاي أو للمورض أو

للرياضو فال يتعني إال بنيو اكلقيام إىل الصالة واحلج

ويشرت يف صلتها أن يوقعها يف الليل م الُروّب إىل آخر جاي م

الليل يف سائر أيبوا الصيام (الفرض وانلفل) لقول انليب  يف
َْ ْ
َ َ
ُْ ْ ِ َ َ
حديث حفص « :من لم جي ِمع الصيام ق ل الفج ِر عال ِصيام هل» .ويف لفةا:
َْ
َ َ
َُِ ْ ِ َ َ
«من لم يبيت الصيام من اللي ِل عال ِصيام هل»(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابلخاري ( )003ومسلم ()000
( )2روا ابلخاري ()3
( )3روا أبووو داود ( )0909وأمحوود ( )007/7والرتمووذي ( )705والنسووايئ ()0000/0003
=
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ويصح أن يوقعها مع يلو الفنيور كموا يف تكبورية اإلحورام؛ ن

ا صل يف انليو اننقاريبو للمنوي ،وال يرض ما حود بعود ا مو أكول أو

طّب أو نيا أو يبوم ويرض رفعهوا يف يلول أو يبهوار  -ن انليوو ط يف
نييعه ،فإذا قطعها يف أانائه بيق ابلا بُري يبيو فبطول ،وإذا بطول ابلعوض

بطل اجلميع؛ يبه ال ينفرد بعضه ع بعض ،وكذل يف اإلغمواي واجلنوون

إذا استمرا للفنير ،فإن رفعها ام اعود ا قبل الفنير أو أفاق قبل الفنير لوم
تبطل ،وال تنعقد انليو إذا يبوى الصوم ً
يبهارا قبل الُروّب لليوم اننستقبل أو
ً
قبل الاوال لليوم اذلي و فيه ولو اكن الصوم يبفال لم يقناول فيه قبل انليو
ً
مفطرا
وتكيف انليو الواحدة للك صوم جيو ه تتابعوه كرمضوان وكفارتوه

وكفارة القتل وال هار وانلذر اننتتوابع ،كمو يبوذر صووم شوهر بعينوه أو

عشورة أيام متتابعو ،بشور أن ال ينقطع تتابع الصووم بالسوفر واننورض
وحنو ما مما يقطع وجوّب اتلتابع ،فإن ايبقطع به لم تكف انليوو الواحودة،
بل ال بد م تبييتها لكما أراد الصوم ولو تموادى ىلع الصووم يف سوفر أو

مرضه ،ومول ما تقدم إذا ايبقطع حبيض أو يبفا

أو جنون فال بد فيه مو

إاعدة انليو ولو حصل اننايبع بعد الُروّب وزال قبل الفنير
تبيي

وتندّب انليو لك يللو فيما تكيف فيوه انليوو الواحودة ،وال بود مو

انليو لك يللو يف لك صوم جيوز تفريقه كقضاي رمضان والصيام يف

السفر وكفارة ايلمني وفديو ا ذى ويبقص احلوج ،فوال تكويف فيوه انليوو

الواحدة ،بل البد م اتلبيي يف لك يللو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ( )0390وصليح اجلامع ()7000
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الركن اثلاين :الكف من طلوع الفجر للغروب عن أمور َ:
 -0اجلما لشخص مطيوق وإن اكن ميتًوا أو بهيموو ،ويكوون اجلموا بإدخوال

احلشفو أو قدر ا م مقطوعها يف الفرج ،فإن أدخل ذكر بني اإليلقوني أو الفخوذي أو
يف فرج صُري ال يطيق فال يبطل الصوم إذا لم خيرج منه مين أو مذي

 -1إخراج اننين أو اننذي بذلة معتادة كمقودمات اجلموا ولوو يب ً
ورا أو

ً
تفةرا ،فإن خرج أحد ما بنفسه أو خرج بذلة غري معتادة فال يبطل الصوم

 -1إخراج اليقي ،فإن خرج بنفسه فال يرض إذا لم يادرد منوه شويئًا
ْ
َ
(أي يبتلع) وإال فعليه القضاي لقول انليب « :من ذ َر َع ُه ال َ ْ
يق ُء
ً َْ َْ
َ َ ٌ َ َ ْ ْ َ
ََْ َ
ةت َق َ
اء عمةدا علةيق ِ »( .)1وال كفوارة إن اكن
عليس عليه قَاء ومةن اس
ً
ازدرد (أي ابتلعه) غلبو أو نسيايبا ذا يف الفرض ،وأما يف انلفل فال يشي
عليه مع الُلبو والنسيان

 -1وصول مائع م طاّب ود و وحنو موا للللوق وإن لوم يصول
للمعدة ،ولو وصل ً
سهوا أو غلبو فإيبه مفسد للصوم ،ولو اكن اننائع الواصل

للللق م غري الفم اكلعني وا يبف وا ذن فم اكتلل ً
يبهارا أو استنشق
شيئًا فوصل أار للللق أفسد الصوم وعليه القضاي ،فإن لم يصل يشي م
ً
ذل فال يشي عليه ،كما لو اكتلل يلال أو وضع شيئًا يف أذيبوه أو أيبفوه أو
ً
يلال فهبط يشي م ذل حللقه ً
يبهارا فال يشي عليه ،خبوال
د رأسه
م د

ً
رأسه ً
يبهوارا
يبهارا ووجد يعمه يف حلقه أو وضع حنواي يف رأسوه

فاستطعمها يف حلقه فعليه القضاي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )0005والرتمووذي ( )737وابو ماجووه ( )3777وصوولله ا بلووام يف
اإلرواي ()800
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وال يفسد الصوم وصول احلصاة وادلر م وحنو موا مو غوري اننوائع

للللق بل للمعدة

 -5وصول اننائع للمعدة م منفذ مقسع اكدلبر والقبل (فرج اننورأة)

ال م إحليل و و اق ه اذلكر

 -6وصول يشي للمعدة م غري اننائع م الفم فإيبه مفطر ،خبوال

وصول للللق فقط أو م منفذ أسفل اننعدة فال يضور ولو فتائول عليهوا

د

وحاصل املسأل  :أن وصول انناي للللق م منفذ أىلع ولو غري الفوم

مفطر كوصول للمعدة م منفذ أسفل إن اتسع اكدلبر وقبل اننرأة ،ال إن لم
يصل هلا وال م إحليل وأما غري اننائع فال يفطر إال إذا وصل للمعدة م

الفم

 -7ووصول ابلخور -أي ادلخان اننتصاعد م حرق عود خبور -إىل
ّر
احللق وموله خبار القدر ودخوان السونيائر والنشووق فوهوا مفطورة إذا
وصوول إىل احللووق ،أمووا إذا وصوول إىل احللووق بُووري اختيووار أي بوودون
استنشاق فال قضاي عليه
أما دخان احلط ه وغبار الطريق فال يفطور بوصوول إىل احللوق ولوو
تعمد استنشواقه ،وكوذا راحئوو اننسو والعنورب والاوود فوال تفطور ولوو
استنشقها؛ يبها ال جسم هلا ،إال أيبها مةرو و

 -8وصول ي أو قلأل أمك يرحه فإن لم يمك يرحه بأن لوم
ً
يتنياوز احللق فال يشي فيه مطلقا

وأما ابللُم اننمك يرحه فإن ابتالعه ال يضور ولو وصول لطور
َ
اللسان وأ ْوىل ابلصاق
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ونييع الفرو اننتقدمو اننشتملو ىلع اننائع وما بعد موجبوو للفطور
ولو اكن الوصول غلبو أو ً
سهوا
 -9وصول يشي يُل ه سبقه إىل احللق م أار مضمضوو أو ريوووو

سواك ،فإذا وصل يشي إىل حلقه أو معدته فعليه القضاي يف الفرض وأموا

إذا وصل يشي م ذل إىل حلقه يف صوم انلفل غلبو فال يفسد

ما يفدب يف رمَان وما يستحب للصائم:
َ ّر َ
 -0إمساك يوم الش ّفيَةف مّفيه ع الفطور يلتلقوق احلوال ،فوإن
ًَ
أوال ،وعليوه
اب رمضان وج ه اإلمساك حلرمو الشهر ولوو لوم يمسو
الةفارة والقضاي إذا ايبته حرمته؛ بوأن أفطور ً
اعلموا باحلرموو ووجووّب
ًِ
متأوال
اإلمساك ،وال كفارة عليه إذا تناول اننفطر

 -1إمساك بقيو ايلوم نن أسلم فيه ،ويندّب قضاي وذا ايلووم اذلي
أسلم فيه ،ولم جي ه ترغيبًا ل يف اإلسالم و وذا خبوال مو زال عوذر

اذلي يبيح ل الفطر مع العلم برمضان؛ كصا بلغ بعود الفنيور وموريض
ً
صح ومسافر قدم ً
يبهوارا ،وجمنوون أفواق
يبهارا وحوائض أو يبفسواي يهرتوا
ومضطر لفطر ع عطن أو جو ؛ فال ينودّب ل اإلمسواك بقيوو ايلووم
وحينئذ فيطأ الواحد مونهم امورأة ل مو زوجوو أو أموو كوذل  -أي زال
ٍ

عذر ا اننبيح هلا الفطر -مع العلم برمضان بأن قدم معه م السوفر أو
ً
يبهوارا أو أفاقو مو جنوون و وذا
يهرت م حيض أو يبفا أو بلُ
خبال

انلايس وم أفطر يوم الش ؛ فإيبه جيو ه عليهموا اإلمسواك بعود

زوال العذر

 -1يندّب تعنييل القضاي نن عليه يشي م رمضان

مندوبات الصيام

151

 -1وتتابع القضاي كما يندّب تتابع لك صوم ال جي ه تتابعه كةفارة

ايلمني واتلمتع وصيام جااي الصيد

 -5كف اللسان واجلوار ع الفضول م ا قوال وا فعال اليت ال

إام فيها

 -6تعنييل الفطر قبل الصالة بعد حتقق الُروّب ملا يف الصةحيحني
َ َ َ ُ
ةزال
عن سهل بن سةعد  أن رسةول اهلل  قةال« :ال ي
َ َ ُ ْ ْ
َْ
ْي ما عجلوا ال ِفط َر»(.)1
انلاس ِخب ٍ
 -7كون الفطر ىلع ريبات فتمرات ً
وترا فإن لم جيد حسا حسووات

مالةك  قةال« :اكن
م انناي؛ ملا رواه أبو داود وغْيه عن أنةس بةن
َ ْ ُ َ ِ َ ْ
َُ َ
َ ُ ْ
ُْ ُ
ات ق ل أن يصيل ،عإِن لةم ىلكةن
رسول اهلل  يف ِطر ىلع رط ٍ
َ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
َُ َ ٌ ََ َ َََ
ات من ما ٍء»(.)2
ات ،عإِن لم ىلكن حسا حسو ٍ
رط ات تعىل تمر ٍ
ََ
للتق موي به ىلع الصوم نديث أنس  قةال :قةال
 -8السلور
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ور برك »(.)3
انليب « :تسحروا عإن يف السح ِ
 -9تأخري السلور ثخر الليل نديث سهل بن سعد  قةال:
َََ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ٌ َ ْ ُْ َ َ َ َ َْ ْ
ةر مةع
«كفت أتسحر يف أه ِيل ةم يكةون ِسعة ِيب أن أد ِرك صةالة الفج ِ
رسول اهلل .»
َََ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ
َ ْ ُْ َ
ةيت أن أد ِرك
ةيل ةةم ىلكةةون ِسعة ِ
ويف رواية « :كفةةت أتسةةحر يف أهة ِ
ّ ُ َ
ود مع رسول اهلل )4(»
السج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابلخاري ( )3807ومسلم ()3580
( )2روا أبو داود ( )0007والرتمذي ( )787وصلله ا بلام
( )3روا ابلخاري ( )3800ومسلم ()3580
( )4روا ابلخاري ()3805 ،077
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 -01الصوم يف السفر ولو علم أيبه يدخل لوينه بعد الفنير لقول اهلل
َ ْ
ىلعا ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ولقول انلةيب « :مةن اكنةت هل
َ ُ َ ٌ َْ
َ ََْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َْ َ ُ
ْحول ىلأ ِوي إ ِش ٍع عليصم َرمَةان حيةث أد َركةه»( .)1و ن الصووم يف
رمضان أفضل الوقتني ،والصوم يف أفضل وقيت الصوم أفضل منه يف غري
َْ َ
َ
َ َ َْ
ِلف ِ
ْح َزةَ بن َع ْمرو األ ْسةل ِ َ
ةيب
ل
قةال
ِّم
وملا روت :ئش « :أن
ٍ
ِ
َ َ
َ َ ِ َ
ََ ُ ُ
ْ َ
ت عَ ُصمْ،
 أأصوم يف السف ِر؟ واكن كثِْي الصي ِام ،عقال« :إن ِشئ
َ ْ ْ َ
ت عَأَ ْعط ْر» .متفق عليه( .)2فمو ّرخ ِ
وري بوني الصووم والفطور ،اكن
و ِن ِشئ
ِ
الصوم ل أفضل ،اكتلطو
َ
َ
َ
الصوم عو وقتوه ،واإلتيوان بوالفروض يف
و يبه إذا أفطر فقد أخر
أوقاتها أفضل ،و يبه يأم الفوات وحيوز اثلواّب ،وتربأ ذمته وقود دلو
اثيات ىلع أن الصوم عايمو والفطر رخصو ،والعايمو أفضل م الرخصو
َ ْ
ما لم ت ّرعد برضر
 -00صوم يوم عرفو لُري احلاج َملا رواه أبو قتةادة َ أن انلةيب
ْ ُ َِ َ َ ََ
َ ُ
ام يَ ْو ِم َع َرعَ َ أ ْحتَس ُ
ةب ىلع اهلل أن يكفةر السةف
 قالِ « :صي
ِ
ْ
ََُْ َ َ
َ
ُ
الس َف َ اليت َبعده»()3
اليت ق له ،و
ويكر لللاج ن الفطور يقويوه َىلع الوقوو بعرفوو ملةا روت أم
َ َ ْ
الفَةل بفةت انةارث « :أنهةا أ ْرسةلت إ انلةةيب 
َ ٌ َ ََ ََََ
َ
َ َ َُ
َ َ ََ
ْشبه»(.)4
ْيه ِ عأخذه بيده ع ِ
نب وهو واق ِف ع ِشي عرع ىلع ب ِع ِ
بِقد ِح ل ٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه أبو داود ( )0935وضعفه ا بلام يف ضعيف أيب داود ()005
( )2أخرجه ابلخاري ( )3890ومسلم ()708
( )3روا مسلم ()3370
( )4روا ابلخاري ( )0030ومسلم ()3300
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َ ْ َْ َ ََ َ ََ
ُ َ
ُ َ
وعن أيب جنيح قال« :سئِل ابن عم َر عن صو ِم يو ِم ع َرع بِع َرع عقال:
َ ْ
َ ُ ُْ
َ ُ ُْ ََ
َ َ ْ ُ
«حججت مع انليب  علم يصمهَ ،ومع أيب بك ٍر علةم يصةمه،
َ
َ
َ ُ ُْ ََ َُْ َ
ُ ُُ
َ ُ ُْ
ََ ُ َ
ُ
آم ُ
ةر بِة ِه
َومع عم َر علم يصمهَ ،ومع عثمان علم يصمه ،وأنا ال أصومه وال
َْ َ
وال أنىه عفه»(.)1

 -01صوم ا يام اثلمايبيو قبل عرفو نديث ابن ع اس  أنه
ََ ََُْ َ ُ
َ َ ّ
قال :قال رسول اهلل « :ما من َيامٍ العمل الصال ِح عيها أحةب
َ ُ َ
َْ ََ َ َْ ْ
ْ ََ
ْ َ ُ
اجلهاد
ْش  -قالوا :يا رسول اهلل وال ِ
إ اهلل من هذه األيا ِم  -يْع ِِن َيام الع ِ
ُ ٌ َ َ َْ
َ ُ َ
َ
َ
يل اهلل إال َرجل خ َرج بِفف ِس ِه َوم ِ
ةاهلِ،
يل اهلل؟ قال :وال ِ
اجلهاد يف سبِ ِ
يف سبِ ِ
َْ
ج ْع من ذلك ب َ ْ
يش ٍء»(.)2
علم ير ِ
ِ
وعةةن هفيةةدة بةةن خةةاّدل عةةن امرأىلةةه عةةن بعةة أ واج انلةةيب
ْ َ
َ ُ ُ ْ َ
 قالت« :اكن رسول اهلل  يصوم ت ِسع ذِي ان ِج ِ
َ ْ
ََ َْ َ ُ َ َ َََ َ َ ََ
َ ْ ََ َ َْ ْ
ةةني مةةن الشةةه ِر
وي ْةةوم :شةةوراء ،وثالثةة َيةةامٍ مةةن لُك شةةه ٍر ،أول اثن ِ
َ َ
َواخل ِميس»(.)3

 -01صوم تاسوواعي واعشووراي لقةول انلةيب  يف صةوم
َ ََ
َ ْ ُ َِ
َ ْ َ
ََْ ُ
:شوراء« :أحت ِس ُب ىلع اهلل أن يكف َر السف اليت ق لةه»( .)4وقةول انلةيب
َ
َ ََ ُ َ
َ ْ َ ُ
« :ل ِّ ب ِقيت إ قاب ِ ٍل ألصوم َن اّتلَا ِسةع» قةال ابةن ع ةاس:
َْ ْ َ ُ
ام ال ْ ُم ْق ِ ُل حىت ىلُ ُو ِ َ
يف رسول اهلل .)5(»
ت الع
«علم يأ ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا
( )2روا
( )3روا
( )4روا
( )5روا

الرتمذي ( )703وحسنه ،وأمحد ( )05/0وصلله ا بلام
ابلخاري ()878
أبو داود ( )0907وأمحد ( )073/0وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()0308
مسلم ()3370
مسلم ()3309
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 -01اثلمايبيو قبل تاسواعي
 -05بقيو اننلرم

 -06صوم رج ه

 -07صوم شعبان

 -08اإلانني والميأل ملا رواه أسةام بةن يةد  أن انلةيب
ُ
 اكن يصوم يوم اإلثنني ويوم اخلمةيس ،عسةئل عةن ذلةك؟
َ ُ ّ َْ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ
َ ْ َ َْ
ةيس عأحِةب أن
عقال« :إِن أعمال ال ِع ا ِد تع
ةرض يةوم اإلثنةني َويةوم اخل ِم ِ
َ
ُْ َ َ َ
)
يع َرض عم ِيل وأنا صائ ٌِم»(. 1
ُ َ
« :أن رسةول اهلل  سةئِل عةن
وملا رواه أبو قتةادة
َ َ ْ ٌ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ
َ َ َ ٌْ ُ ْ ُ
َ ْ َْ
ةزل عةيل
صو ِم يو ِم اإلثنةني قةال :ذاك يةوم و ِّدلت عيةه ،ويةوم ب ِعثةت أو أن ِ

عيه»(.)2

ََ َ
وعن :ئش  قالت« :اكن رسول اهلل  يتح َرى
َْ
َ َ
يس»(.)3
ِصيام اإلثنني َواخل ِم ِ
 -09صوم يوم انلصف م شعبان نن أراد االقتصار ىلع ذا ايلوم

وانلص ىلع ا يام اننذكورة  -مع دخوهلوا يف شوهر ا  -بليوان ع وم

شأيبها وأيبها أفضل م ابلقيو؛ فيوم عرفو أفضل مما قبله ،واعشوراي أفضول

م تاسواعي ،و ما أفضل مما قبلهما ،وع أفضل م ابلقيو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا اإلمام أمحد ( )053/0والنسايئ ( )0007وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()0350
( )2روا مسلم ()3370

( )3روا النسايئ ( )0070/0073واب ماجه ( )3798وصولله ا بلوام يف صوليح ابو
ماجه ()3939
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 -11صوم االاو أيام م لك شهر ملةا رواه أبةو هريةرة  قةال:
ََ
َ
َ ََ َ ََ
َْ َ
ِةةييل  بِةةثال ٍث ب ِ ِصةةي ِام ثالثةة ِ َيةةامٍ مةةن لُك
ل
خ
ةةاين
ص
«أو
ِ
ِ
َ ْ
شه ٍر. )1(».....
مكروهات الصوم:
مكروهات الصوم تسع وَ:

 -0تعيني ا يام اثلالاو ابليض وع اثلال

عشوور والرابوع عشوور

والامأل عشور ،والةرا و جايت م اتللديد إذا قصد صومها بعينهوا،
واعتقد أن اثلواّب ال حيصل إال بصومها خاصو ،وأما إذا قصد صيامها م

حي إيبها االاو أيام م الشهر فال كرا و

 -1صوم ستو م شوال إذا وصلها بالعيد م ً
هرا هلوا ،وال كرا وو إن

فرقها أو أخر

ا أو صامها يف يبفسه خفيو اليبتفاي علو اعتقاد الوجوّب()2

 -1ذوق الصائم ليشي ل يعم اكننلح والعسل والل يلن ر حال ولو

لصايبعه؛ خمافو أن يسبق حللقه يشي منه

 - 1مضغ العل اكللبوان واتلمورة لطفول فوإن سوبقه يشي حللقوه

فالقضاي
َ
ْ
 -5يبذر صوم مةرر كلك مخيأل وأوىل يبذر صوم ادل ر
 -6مقدمات اجلما ولو ً
فةرا أو يب ًرا؛ يبه روموا أدا ذلو للفطور
باننذي ،و ذا إن علم السالمو م ذل وإال حرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3309ومسلم ()703

( )2وقد بينا واستفضنا يف ذ اننسألو يف كتابنا«موسوع الفقةه ىلع املةذاهب األربعة »
( )303 ،305/9يبعو دار اتلقوى القا رة
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 -7اتلطو بالصيام قبل صووم واجو ه عليوه غوري معوني كقضواي
رمضان وكفارة فتطو بالصوم قبل صومها ،فإن اكن الصوم الواج ه معينًا

بيوم اكنلذر اننعني حرم اتلطو فيه
 -8اتلطي ه ً
يبهارا

َ -9ش ُم ِ
الطي ه ً
ً
مذكرا
يبهارا ولو

وإيبما كر شم الطي ه واستعمال ً
يبهارا؛ يبه م نيلو شوهوة ا يبوف
اذلي يقوم مقام الفمً ،
وأيضا الطي ه حمرك لشهوة الفرج
الذي يرتتب على اإلفطار:
ي ىلب ىلع اإلعطار َخس أمور:

 -0القضاي

 -1اإلمساك ،وم منهما إما واج ه أو مستل ه

 -1الةفارة الةربى ،وال تكون إال واجبو

ً
مندووا وواجبًا
 -1اإليعام و و الةفارة الصُرى ،ويكون

 -5قطع اتلتابع
ً
أوال القَاء:

جي ه القضاي ىلع الصائم اذلي حصل ل عذر اقتىض فطر اكننورض،

أو اقتىض عدم صلو الصوم اكحليض ،أو اختول ركو مو ركوين الصووم
ً
ً
سهوا أو غلبو كرفع انليو ً
عمدا أو ً
يبهارا أو يلال بأن يبوى عدم صوم الُود

واستمر ً
رافعا للنيو حىت يلع الفنير ،أو اختل بص ه مائع يف حلوق صوائم
ً
يبائم ،أو جبما شخص للنائم ،أو بقناول مفطر م أكول أو غوري شوااك يف
ً
معتقدا بقاي
يلو الفنير أو يف الُروّب ،أو بطروي الش بأن أكل وطّب
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ما يرتتب على اإلفطار

الليل أو غروّب الشمأل ام يرأ ل الش

ل حصل ذل بعود الفنيور أو

قبله أو بعد الُوروّب أو قبلوه ن يوروي الشو خمول بورك اإلمسواك،
ً
مطلقا سواي أفطر ً
عمدا أو ً
سهوا أو غلبو ،سواي اكن
والقضاي عليه واج ه
ً
ً
ً
جائاا اكلفطر يف السفر ،أو حراما كم أفطر منتهاك حرمو الشهر،
اإلفطار
أو واجبًا كم أفطر لوفه ىلع يبفسه اهلالك ،وسواي اكن الفورض رمضوان

أو غري اكلةفارة وصوم اتلمتع ،ويسقوىن م القضواي انلوذر اننعوني اذلي
أفطر فيه ننرض أو لعذر مايبع م صلو الصوم اكحليض وانلفا

واإلغماي

واجلنون فال يقيض لفوات وقته ،فإن زال عوذر ووويق منوه يشي وجو ه

صومه ،فإن أفطر فيه لُري عذر معترب بأن أفطر لنسيان أو إكورا أو خطوأ

يف الوق كصوم ا روعاي ي نه الميأل انننذور وج ه عليه القضواي موع

إمساك بقيو ايلوم ،أما انلذر اننضمون إذا أفطر فيه ننرض وحنو فال بد م
قضائه لعدم تعيني وقته ،ذا لكه إذا اكن الصوم ً
فرضوا ،فوإن اكن الصووم
ً
يبفال فال يقىض إال الفطر العمد احلرام ،وإن حلف عليوه إنسوان بطوالق
ً
رجعيا أو لوم
بَ ٍ فال جيوز ل الفطر فإن أفطر قىض ،وأوىل إذا اكن الطالق

حيلف عليه أحد ،وال جي ه عليه قضاي انلفل يف العمد غوري احلورام بوأن
أفطر فيه يباسيًا أو غلبو أو مةر ً ا أو ً
عمدا لةنه ليأل حبورام ،كمو أمور
وادل أو أمه بالفطر شفقو عليه أو أمر شيخ صالح أخذ ىلع يبفسه العهود

أن ال خيالفه أو شيخ م شيو العلم الرشىل
ً
ثانيا :اإلمساك:

الصوم ل أيبوا أروعو وللك منها حكم يف إمساك بقيوو ايلووم اذلي

وقع الفطر فيه
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ً
ً
يبوذرا معينوا،
األول :الصوم يف الفرض املعني :سواي اكن رمضوان أو
ً
ً
فهذا جي ه اإلمساك فيه سواي أفطر ً
عمدا أو نسيايبا أو غلبوو أو إكرا وا أو
ً
ً
خطأ ،كم يبذر أن يصوم الميأل فصام ا روعاي ينا منوه أيبوه المويأل
فيتم ا روعاي وعليه صوم الميأل

اثلاين :الصوم يف الفرض املَمون يف اام  :و وو لك صووم ال جيو ه

تتابعه اكنلذر الُري اننعني وصيام اجلااي واتلمتع ولو كفارة ايلمني وقضواي
ً
ً
رمضان فاإلمساك فيه جائا و و خمري فيه سواي اكن الفطر عمدا أو نسيايبا

أو غلبو أو إكرا ا

اثلالث :الصوم يف الفرض الغْي املعني :الواج ه فيه اتلتابع كةفوارة
ال هار والقتل فإن اكن الفطر ً
عمدا فال إمساك لفساد وإن اكن غلبوو أو
ً
سهوا وج ه اإلمساك إذا اكن ذل يف غري ايلوم ا ول ،واستل ه اإلمساك

فقط إن اكن يف ايلوم ا ول

الرابع :الصوم يف انلفةل أو اّتلطةوع :و وو واجو ه يف النسويان غوري

واج ه يف العمد احلرام

ً
مسوافرا فأقوام أو
وأما م أفطر بعذر فاال عذر يف انلهار كم اكن
ً
اكن جمنويبا فأفاق فال جي ه عليه اإلمساك وال يستل ه
ً
ثاثلا -الكفارة الكَبى:
جتب الكفارة بالفطر يف رمَان دون غْيه خبمس رشوط:
 -0العمد :فال كفارة ىلع يبا ٍ أو خمطئ أو معذور
 -1االختيار :فال كفارة ىلع ّرم َ
ةر أو م أفطر غلبو
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َ
تأول قريبًوا ،واننتوأول
 -1االنتهاك نرم الشهر :فال كفارة ىلع م
ً
تأويال قريبًا و اننسقند يف فطور إىل أمور موجوود ،ومو أمولوو اتلأويول
ّر َ ً
ةر ا ف أيبه ال جي ه عليه اإلمسواك بقيوو
القري ه :م أفطر يباسيًا أو م
ً
ً
مفطرا عمدا بعد اتلوذكر ،فوال كفوارة عليوه
ايلوم لفساد صومه ،فتناول
ً
ً
َ
السقناد إىل أمر موجود ،و و الفطر أوال نسيايبا أو بإكرا
أو م سافر مسافو أقل م مسافو القرص ،ف

أن الفطور مبوا ل

لظاهر قةوهل ىلعةا  ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﴾ فنووى
ً
مفطرا فال كفارة عليه
الفطر م الليل وأصبح

أو م رأى اهلالل يبهار اثلالاني م رمضان ،ف أيبه يوم عيد وأن
َْ
ُ ُ
الفطر مبا فوأفطر ل وا ر قةول انلةيب « :صةوموا ل ُِرؤيتِة ِه
َْ
َْ
َوأع ِط ُروا ل ُِرؤيتِ ِه ، . )1(»...فال كفارة عليه
ً
تأويال ً
بعيدا :فهو اننسقند يف فطر إىل أمر غوري موجوود،
وأما اننتأول
اكننرأة تعتاد احليض يف يوم معني فتّربَيِ يبيو الفطر ل نها إباحتوه يف ذلو

ايلوم ننيجي احليض فيه اعدة ،فتصبح مفطرة أي تعنيل الفطر قبل مويجي

احليض ،فعليها الةفارة ولو رأت احليض يف ذل ايلوم؛ حي يبوت الفطور

قبل جميئه
ف

وكذا م رأى الل رمضان ولك لم تقبل شهادته أمام احلوامم

إباحو الفطر ل فأفطر

أو م أفطر لعامه ىلع السفر يف ذاك ايلوم فلم يسوافر فيوه ،أموا إن

سافر فعليه القضاي فقط دون الةفارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -1أن يكون ً
اعلما حبرمو الفطر يف رمضان :فم جهل احلرمو كأن
ً
اكن حدي عهد باإلسالم أو جا ال أيبه يووم رمضوان ،كمو أفطور يووم
الش ام تبني أيبه م رمضان فال كفارة عليوه أموا مو جهول وجووّب

الةفارة ىلع الفطر العمد يف رمضان مع علمه باحلرمو فال تسقط الةفارة

عنه

 -5أن يكون الفطور يف أداي رمضوان :فوإن اكن يف غوري كقضواي

رمضان أو يبذر فال جت ه الةفارة

األعراد ااين جيب عليهم القَاء والكفارة:
 -0انننته حلرمو رمضان باجلما بأن أدخل حشفته يف فرج مطيق

ولو بهيمو وإن لم يزنل ،وجت ه الةفارة ىلع اننرأة إن بلُ
ّر
خرج للمين بمباطة أو غري وا وإن بإداموو فةور أو يب ور إن
 -1الم م
اكيب اعدته اإليباال م استدامتها ولو يف بعض ا حيوان ،إال أن يكوون
م اعدتوه عودم اإليبواال مو اسوتدامتها وخيوالف اعدتوه فيوزنل بعود

االستدامو فال كفارة عليه

أما إذا أمىن بمنيرد الفةر أو انل ر فال كفارة عليه
 -1وم رفع يبيو صومه ً
يبهارا  -كأن يقوول :رفعو يبيوو صوويم أو
ً
يلال واستمر ً
يباويا عدم الصوم حىت يلع الفنير؛ ن يبيوو
رفع يبييت -أو
إبطال الصوم والصالة يف ا اناي معتوربة خبوال

رفضوهما بعود الفوراغ

منهما فال يرض ،كما ال يرض رفض احلج والعمرة يف ا اناي أو بعد الفوراغ

منهما
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َ
وأما إن َعلق الفطر ىلع يشي ولم حيصل عليه ،كأن قال :إن وجدت
ً
يعاما أكل فلم جيد أو وجد ولم يفطر فال قضاي عليه
 -1وم تعمد إيصال مفطر إىل اننعدة ع يريق الفم فقط بشورو
الوجوّب السابقو ،أما وصول اننائع إىل احللق ورد فال يوج ه الةفارة وإيبما
يلام القضاي فقط

 -5اجلا ل وجوّب الةفارة مع علمه حبرمو الفطر فأفطر
ً
 -6اننتعمد إخراج اليقي فابتلعه أو ابتلع شيئًا منه ولو غلبو
 -7م تعمد االسقياك جبوزاي ً
يبهارا فابتلعهوا ولوو غلبوو ،واجلووزاي
قرش يتخذ م أصول شنير الايتون
ً
تأويال ً
بعيدا ،واتلأويول وو محول اللفوظ ىلع خوال
 -8م تأول
ظا ر ننوج ه ،وابلعيد منه ما اسقند إىل أمر مو وم غري حمقق ،كمو رأى
َ
الل رمضان فرد احلامم شهادته ف إباحو الفطر فأفطر ،وقود سوبق
ً
بيايبه مفصال
 -9م أفطر حل ّر َىم أو حليض ظ أن أحد ما يقوع ل يف ذلو ايلووم
فعنيل الفطر سواي حصل ما ظنه أم ال
 -01م أفطر لعامه ىلع السفر يف ذل ايلوم ولم يسافر فيه،
فإن سافر فيه فعليه القضاي دون الةفارة؛ يبه م اتلأويل القري ه
األعراد ااين جيب عليهم القَاء دون الكفارة:
ااين جيب عليهم القَاء دون الكفارة ثالث عْش:
 -0م أفطر يباسيًا كويبه يف رمضان
ً
 -1م أفطر جا ًال رمضان بأن ظنه شعبان ،أو جوا ال ً
يوموا مو
ً
رمضان بأن ظنه ً
يوما م شعبان كيوم الش  ،أو جا ال حرمو الفطور يف
رمضان لقرّب عهد باإلسالم
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ً
 -1م سبقه انناي موال غلبو
ّر
كر ىلع تناول اننفطر
 -1م أ م

ً
 -5م ابتلع جوزاي لالسقياك نسيايبا

 -6م أفطر بتأويل قري ه ،واتلأويل القري ه :محل اللفظ ىلع

خال ظا ر ل هور موجبه فيةون االسوقناد فيوه إىل أمور حمقوق
ً
َ
مةر ا ظايبا أيبه ال جي ه عليه اإلمساك
موجود ،كم أفطر يباسيًا أو

لفساد صومه

 -7م قدم م سفر قبل الفنير ف

الليلو فأفطر

إباحوو فطور صوبيلو تلو
إباحو الفطر فأفطر

 -8م سافر دون مسافو القرص ف
 -9م رأى الل شوال ً
يبهارا يوم اثلالاني م رمضان ف

أيبه يوم

عيد فأفطر
ً
 -01م أصابته جنابو يلال فأصبح جنبًا ولم يُقسل إال بعد الفنيور

ف

إباحو الفطر فأفطر
ً
 -00م احتنيم يبهارا ف

إباحو الفطر فأفطر

 - 01م ظ عدم وجوّب اإلمساك فأفطر يوم الش اذلي اب أيبوه

رمضان

 -01م أفطر لعامه ىلع السفر يف ذل ايلوم وسافر فيه
أنواع الكفارة:

أنواع كفارة رمَان ثالث وَ ىلع اّتلخيْي :إموا إيعوام أو عتوق أو

صوم ،وأفضلها اإليعام فالعتق فالصوم

ما يرتتب على اإلفطار
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ً
األول :اإلطعام( :و و أفضل أيبوا الةفارة) جي ه تملي سقني مسوةينا
ً ّ
ً ّر ِ
بمد انلا  ،ال أكوا وال أقول ،و وو
فقريا لك واحد منهم مدا
أو
ملي ايلدي اننتوسطني ال مقبوضتني وال مبسويتني ،مو اغلو ه يعوام أ ول
ابلدل م قمح أو غري وال جيائ ع ذل أن يطبخ ويدعو سقني مسوةينًا ىلع
غداي أو عشاي ،وال جيائ إعطاي الطعام إىل م تلامه يبفقتهم
ً
اثلاين :الصيام :و و صوم شهري متتابعني لك شهر االاني يوما ،ذا
إن ابتدأ أول الشهر ،فإن ابتدأ الةفارة أاناي شهر صام اذلي بعد بواهلالل
ً
يباقصا وكمل ا ول م اثلال االاوني ً
اكمال أو ً
يوموا ،فوإن أفطور يف يووم
ً
ً
عمدا بطل نييع ما صامه واستأيبفه ،وإن أفطر غلبو أو نسيايبا فال يبطل ما
صامه ويبين ىلع ما فعل
اثلالث :عتق رق منمفة  :ليسو فيهوا شوائبو حريوو سواننو مو
العيوّب ،سواي اكيب الرقبو ً
ذكرا أو أيب ى ،فال جتائ الاكفورة وال عووراي أو
بكماي أو صماي أو حنو ذل م العيوّب
َ َ
هريةرة « :أن
اّتلخيةْي يف الكفةارة مةا رواه أبةو
واّدليلل ىلع
َ ْ ُ َِ َ ْ
َ ُ ً َْ َ َ َ َ َ َ َََ
ُ
َ
ةق
ر َجال أتطر يف رمَان عأمره رسةول اهلل  أن يكفةر ب ِ ِعت ِ
ِ َ ْ
ً
ْ َ
َ َ
َ َ َْْ ََُ َْ
ني ،أو إِطع ِ
ني مِسةكِيفا»( .)1ولفةا:
ةام ِسةت
رق ٍ  ،أو ِصي ِام شهري ِن متتابِع ِ
«أو» للتخيري
حكم املرأة املوطوءة يف نهار رمضان:
ً
اننرأة اننويوية يف يبهار رمضان مطاوعو قد فسد صومها ،وعليها القضواي
والةفارة اكلرجل؛ ن سب ه الةفارة جنايو اإلفسواد ،ال يبفوأل الوقوا  ،وقود
شاركته فيه ،وال يتلمل عنها؛ يبها عبادة أو عقووو ،ال جيائ عنهوا اتللمول،
و يبها تة صوم رمضان باجلما  ،فوج ه عليها الةفارة اكلرجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتكفر بأحد أيبوا الةفارة اثلالاو ىلع اتلخيري

أما إن أكر ها ىلع الو ي فيكفر عنها زوجها بالعتق أو اإليعوام ال

الصوم؛ ن الصوم عمل بدم ال يقبل انليابو
تعداد الكفارة بتعدد املوجب هلا:

تتعدد الةفارة بتعدد ا يام ال بتعدد موجبات الفطر يف ايلووم

الواحد ،ولو حصل اننوج ه اثلام اننوج ه للةفارة بعد اإلخوراج أو

اكن اننوج ه اثلام م غري جنأل اننوج ه ا ول ،فلو جامع يف يبهار
ً
رمضان ام أكل عمدا فال جت ه عليه إال كفارة كربى واحودة عو
ذاك ايلوم
ََ
أما لو جامع يف يوم م رمضان ام مفر ،ام جامع يف يوم آخر فعليه

كفارة أخرى
ً
وكذل أيضا إذا جامع يف يوم م رمضان فلم يكفر حىت جامع يف

يوم آخر فيلامه كفارتني؛ يبه تكرر سب ه وجوّب الةفارة و و اجلموا ،
واحلكم يتةرر بتةرر سببه؛ ن لك يوم عبادة منفردة ،وأيبه أفسد صوم
يومني م رمضان فوج ه إخراج كفارة زائدة ىلع كفوارة ا ول ،و يبهموا

عبادتان ال يللق إحدا ا فساد ا خرى اكحلنيتني والعمرتني

مسائل ال جيب فيها قضاء وال كفارة:
ً
 -0خروج اليقي غلبو إذا لم يوادرد منوه شويئا ولوو كوا ،خبوال

خروجه باختيار فعليه القضاي فقط دون الةفارة إذا لم يادرد منوه شويئًا
ً
عمدا أو غلبو وإال فعليه الةفارة
 -1اغل ه اذلباّب
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مسائل ال جيب فيها قضاء وال كفارة:

 -1اغل ه غبار الطريق

 -1اغل ه ادلقيق واجلبأل وغبار الةيل وحنو ا لصوص الصايبع م

يلان ويباخل ومُرول وحامل ،خبال

غري الصايبع فعليه القضاي ،ويزنل

مزنلو الصايبع م يتوىل أمور يبفسه يف ذ ا شياي كلفر أرض حلاجو م

قرب ويبقل تراّب لُرض وما جرى ذا انننيرى

 -5احلقنو يف اإلحليل (و و اق ه اذلكر) ولو بمائع يبه ال يصل اعدة

إىل اننعدة ،وأما م ادلبر أو فرج اننرأة فتوج ه القضاي إذا اكيب بمائع
 -6د

عليه ادل

جائفو ،وع اجلر يف ابلط واجلنو ه الواصول للنيوو يوضوع

لدلواي ،و و ال يصل إىل حمل ا كل والرشّب وإال ننات م ساعته

 -7يبا اننأكول واننرشوّب والفرج يف مبدأ يلو الفنير فإن ظ انلواز
ً
مفطرا فعليه القضاي وال كفارة عليه تلأويله القري ه
إباحو الفطر فأصبح
أمور جائزة للصائم:

 -0جيوز السواك للصائم لك انلهار ويستل ه عند اننقتىض الرشىل

اكلوضوي

 -1اننضمضو للعطن أو احلر

 -1اإلصبا باجلنابو إن أصبح بها لعذر فإن قصود اإلصوبا بهوا

فهو خال

ا وىل

 -1الفطر يف السفر مع الةرا و بأربع رشوط:

األول :أن يكون السفر سفر قصور ،فوإن اكن السوفر دون مسوافو

القرص ف أيبه يبا ل الفطر فأفطر فعليه القضواي دون الةفوارة؛ يبوه
ً
تأول تأويال قريبًا وقد تقدم بيايبه
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ً
مباحا ،فإن اكن غري مبوا اكلسوفر لقطوع
اثلاين :أن يكون السفر

الطريق أو للرسقو وحنو ما فعىل صاحبه الةفارة والقضاي اليبتهاك حرمو

الشهر اننع م
َ
َ
اثلالث :أن يرش فيه قبل الفنير إن اكن أول يوم
الرابع :أن يّربَيِ الفطر يف أانواي اننسوافو يف غوري ايلووم ا ول ،كموا
يشرت تبيينه يف أول يوم منه

ويحلخذ م تل الرشو أيبه جيوز للصائم اننسافر الفطر ،ولوو أقوام
ً
يومني أو االاا بملل ،ما لم ينو إقامو أروعو أيام كقرص الصالة

وجيب عليه القَاء والكفارة يف ثالث مسائل ىلتعلق بت ييت الفطر

أو الصوم إذا وقع ىلع غْي الوجه املطلوب:
األوث :إذا َب َي الفطر حبرض ،بأن يبوا قبل الرشو فيه ولم يرش يف
ً
السفر قبل الفنير بأن ط فيه بعد  ،وأوىل إذا لم يسافر أصال ،وال يعوذر
بتأويل يبه حارض َب َي الفطر ،فإن سافر قبل الفنير بأن عدى البسواتني
اننسةويبو قبله فال كفارة عليه
اثلاني  :إذا َب َي الصوم بسفر بأن يبوى الصوم ويلع عليه الفنير و و

يباوي الصوم ام أفطر فيلامه الةفارة ،وال يعذر بتأويل؛ يبوه ننوا جواز ل
ً
الفطر فاختار الصوم ام أفطر اكن منتهاك متالعبًا بادلي
اثلاثل  :إذا َب َي الصوم حبرض كما و الواج ه عليه ولم يسافر قبول
الفنير ،وقد عام ىلع السفر بعد وأفطر قبول الشوورو فيوه بوال تأويول

فيلامه الةفارة اليبتهاك احلرمو ،وإال بأن تأول -بوأن ظو إباحوو الفطور

فأفطر أو أفطر بعد الرشو  -فال كفارة عليه لقرّب تأويله

مسائل ال جيب فيها قضاء وال كفارة:
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الفطر ألجل املرض وانمل والرضاع :جيووز الفطور جول اننورض بوأن
خا الصائم بصومه زيادة اننرض أو تأخر الربي أو حدو مرض آخر ،وجيو ه
ً
الفطر إن خا بالصوم الاك أو شديد رضر كتعطيل حاسو م حواسه

وجيوز الفطر لللامل وللمرضوع الويت لوم يمةنهوا اإلسوقئنيار ىلع
الرضا لعدم مال أو حنو  ،إذا خافتا ىلع ودليهما ً
مرضا أو زيادتوه ،وجيو ه
ً
الفطر إن خافتا عليه الاك أو شدة رضر ،أما خوفهما ىلع أيبفسوهما فهوو
داخل يف اننرض اننتقودم؛ ن احلمول مورض والرضوا يف حةموه ،فوإن
أمك للمرضع أن تستأجر وج ه صومها ،وتكون أجرة الرضا يف مال
الودل إن اكن ل مال ،وىلع ا ّب إن لم يك ل مال
الكفارة الصغرى (الفدي ) :

الكفارة الصغرى َ :إيعام مد بمد عليوه الصوالة والسوالم مو
اغل ه قوت أ ل ابلدل ع لك يوم ننسةني
اناالت املوج للكفارة الصغرى َ:

 -0جت ه ىلع لك م فر يف قضاي رمضان حوىت دخول عليوه رمضوان
آخر ويكون اتلفريط إن أمك قضاي ما عليه م رمضان يف شهر شوعبان
ولم يقض حىت حلول رمضان آخر ،ويتلقق اإلماكن بكون ابلا مو شوهر
شعبان بقدر ما عليه م رمضان و و صليح مقيم خال م ا عذار

أما إن اتصل عذر بقدر ا يام اليت عليه إىل تمام شعبان ،كم اكن
ً
عليه مخسو أيام موال م رمضان وترك قضاي ا وأخر ا إىل أن بويق مو
شهر شعبان مخسو أيام ،فلما بيق ذل حصل ل عوذر حوىت دخول عليوه
رمضان اثلام ،فال كفارة عليه ولو اكن يول اعموه خايلًوا مو ا عوذار
ومست ً
طيعا للقضاي
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أما إن اكن عليه مخسو أيام وويق م شهر شعبان مخسوو أيوام فلوم

يقض ومرض يف ايلومني ا خريي  ،فليأل عليه كفارة إال ع االاو أيوام

فقط؛ يبها أيام تفريط دون أيام العذر
ً
 -1جت ه الفديوو ىلع اننرضوع إذا أفطورت خوفوا ىلع ودل وا فقوط،

خبال احلامل ختا ىلع محلها فال إيعام عليها
َ
وال تتةرر الفديو بتةرر اننول (أي ال تتضواعف إذا مور رمضوايبان

دون أن يقيض) فإذا اكن عليه يومان م رمضان ومضوى ىلع ذل االاو
ّ
ّ
رمضايبات أو أكا فال يلامه إال ّرمدان ع لك يوم ّرمد
ُ
ّ
وال جيائ إعطاي مسةني واحد مدي ع يومني ولو اكن لك مود يف

يومه ،إذا اكن ذان ايلومان يعودان لشهر رمضان واحد أما إن اكن فر

يف قضاي يوم يف شهر رمضان حىت أىت موله ام فر يف قضاي يوم م شهر
رمضان حىت أىت موله ،فأصبح عليه فديتان ع يومني لك يوم يعود لعوام

فهنا جيوز إعطاي مسةني واحد فدييت ايلومني

ويندّب إخراج انند مع لك يوم يقضيه أو بعد تموام لك يووم أو بعود

تمام نييع أيام القضاي فإن أيعم بعود الوجووّب بودخول رمضوان وقبول

الرشو يف القضاي أجاأ وخالف اننندوّب

وتستل ه الفديو نن أفطر لةرب س أو ننرض ال يرَّج برؤ

حكم من نوى بصيامه غْي رمَان انارض:

ً
مسوافرا فيوه كصووم
م يبوى بصيامه غري رمضان احلارض ولو اكن

اتلطو وانلذر وصوم اتلمتع وقضواي رمضوان السوابق ،أو يبووى احلوارض
وغري فال جيائه ع واحد منهما ،ال ع رمضان احلارض وال ع غري

مسائل ال جيب فيها قضاء وال كفارة:
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حكم إفساد صوم املرأة اليت تطوعت به:
ليأل للمرأة اليت حيتاج إيلها زوجها للنيما أن تتطوو بالصووم أو
احلج أو العمرة أو أن تنذر شيئًا م ذا م غري إذن زوجها ،وللواوج إذا
تطوع

بال إذن منه إفساد ما تطوع به باجلما وجي ه عليها القضواي،

وال جيوز ل أن يفسد بأكل أو طّب؛ ن احتياجه إيلها اننوج ه تلفطري ا
م جهو الو ي فال وجه إلفساد عليها با كل والرشّب ،وكذل يمنع م

إفساد إن أذن هلا فيه

حكم من أحيا ليالي رمضان إميانًا واحتسابًا:
م أحيا يلان رمضان بالصالة واذلكر واالسوتُفار وتوالوة القورآن
ً
إيمايبا بما وعد اهلل به ىلع ذل م ا جر اجلايول واحقسوابًا جور عنود
اهلل ،و و ادخار عند  ،غفر ل ما تقدم م ذيببه لقول انلا 
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ ً ُ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َْ
ِن ذن ِه»()1
«من قام رمَان إِيمانا واحتِسابا ،غ ِفر هل ما تقدم م
ِ
أما يف حقوق العباد فتتوقف ىلع إبراي اذلمو

][5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()07
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تعريف االعتكاف:

االعتَكف لغ  :لاوم اليشي وحبأل انلفأل عليه ب ً
ورا اكن أو غوري ،
م

ومفه قوهل ىلعا

 ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [ﮡ ]68 :وقال ﴿ :ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾ [ﮓ ]142 :وقال ىلعةا

يف الةَب ﴿ :ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﴾ [ﮎ.]721 :
ً
ً
ً
ً
مباحا ،بصوم اكفا عو اجلموا
مسنيدا
ورش ::و لاوم مسلم مم ٍ
ومقدماتهً ،
يوما بليلته فأكا ،للعبادة بنيو

حكم االعتكاف:

ُ َ
االعتاك مندوّب وال جي ه إال بانلذر ععن عمر أنه قال :يةا َرسةول
َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ََ ُ
ان َ
ِةف َ ْيللَة ً يف ال ْ َم ْسةج ِد ْ َ
ةر ِام ،قةال:
اهلل إين نذ ْرت يف اجلا ِهلِية ِ أن أعتك
ِ
َ
َ ْ َ
«أ ْو ِف بِفذ ِرك»(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )0500ومسلم ()3077
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شروط وأركان االعتكاف

شروط صحة االعتكاف:
يشرت لصلو االعتاك

الواج ه واننندوّب ما ييل:

 -َ 0النيـة :فال يصح اعوتاك إال بنيوو لقةول انلةيب :
ُ
ْ ْ َ ُ َِ
ةات»( .)1و ن االعتاك و اللبو يف اننسونيد ،وقود
«إنما األعمال بِانلي ِ
ُ
يكون اللب تارة اعدة وتارة عبادة ،فافتقر إىل يبيو يصح بوه الفورق بوني
بل العادة وبل العبادة

 -1اإلسالم :فال يصح م الاكفر؛ يبه ليأل م أ ل العبادة
 -1اّتلميزي :فال يصح م انننينون واننُىم عليوه والسوةران ومو
َ
غري اننم ِ ؛ ن العبادة ال تحلدى إال بنيو ،و حلالي ليسوا م أ ل انليو ،وأما
ابللوغ فليأل برش لصلو االعتاك ؛ فيصح م الصا العاقل ،يبه م
أ ل العبادة كما يصح منه صوم اتلطو
ً
 -1الصوم :سوواي اكن ً
فرضوا أم يبفوال فوال يصوح االعوتاك بُوري
صوم لقةول اهلل  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ فقصوور الطواّب عويل
الصائم فلو لم يك الصوم م ط االعتاك لم يكو ذللو معوين،
ً
و ن أكا ما فيه أن يكون جممال ،وقد بيَنه انلوا  بفعلوه
ً
ً
ّر
مفطورا ،و يبوه بلو يف
صائما ولم ينقل أيبه اعتةف
فر موي أيبه اعتةف
ماكن خمصوص فلم يك بمنيرد قروو اكلوقو
اح :فال بد أن يكون يف مسنيد ،لقول تعاىل ﴿ :ﮈ

 -5املسجد امل
ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ وال يصح يف بي وال غري

ً
جامعوا تقوام فيوه اجلمعوو إن اكن
ويشرت يف اننسونيد أن يكوون
ً
اننعتةف مم جت ه عليه اجلمعو ،فم فرض عليه اجلمعو ويبذر اعتاكفوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3
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ً
أو أراد اعتاكفا ال خيلو م نيعو فيتعني عليه االعتاك يف اجلامع ،فإن لم
ً
وجووا ،ويبطل اعتاكفه بمنيورد خروجوه
يعتةف يف اجلامع خرج للنيمعو

ً
وجووا
وعليه القضاي
ً
ّ
ً
ويبهوارا فوإن وقوع فسود
 -6الكف عةن اجلمةاع ومقدماىلةه :يلوال

االعتاك

أركان االعتكاف:

اننم

أراكن االعتَكف أربع :
ُ َْ
 -3المعتكِف :و و لك مسلم مم فيصح م اننرأة والعبد والصوا
ُ َْ َ ُ
 -0المعتكف عيه :و و اننسنيد فال يصح يف غري
 -0الصوم :فال يصح بدويبه
 -9االستمرار ىلع عمل خمصوص من الع ادة :و و الصالة واذلكور،

وتالوة القرآن

الذي يلزم املُعْ َتكِف
ااي يلزمه َخس أمور:
ً
 -0يوم بليلته وإن يبذر يللو فقط ،فم يبذر يللو الميأل موال لامته

يللووو الموويأل وصووبيلتها؛ إذ ال يتلقووق الصوووم اذلي ووو م و أراكن
االعتاك

بعض يوم

إال بايلوم ،أما إذا يبذر بعض يوم فوال يلاموه يشي؛ إذ ال يصوام
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مندوبات ومكروهات االعتكاف

 -1تتابع االعتاك

يف انلذر اننطلق اذلي لم يقيد بقتابع وال عدمه،

فإن قيد بيشي عمل به ،فإن يبذر اعتاك

عشورة أيوام مو غوري تقييود
وشأيبه اتلتابع

بمتابعو وال تفرق فإيبه يلامه تتابعها؛ ن يريقو االعتاك
َ
 -1ما يبوا قل أو كا بمنيرد دخول ننعتةفه؛ ن انلفل يلام كموال

بالرشو فيه ،فإن لم يدخل معتةفه فال يلامه ما يبوا

 -1دخول قبل الُروّب أو معه يلتلقق ل كمال الليلو

 -5خروجه م معتةفه بعد الُروّب يلتلقق ل كمال انلهار

مندوبات االعتكاف:
 -0يندّب للمعتةف اننةو

يللوو العيود إذا اتصول اعتاكفوه بهوا

يلخرج م معتةفه إىل اننصىل فيوصل عبادة بعبادة

 -1ويندّب مةوه يف آخر اننسنيد يبه أبعد ع انلا

.

 -1ويندّب اعتاكفه يف رمضان؛ يبوه مو أفضول الشوهور وفيوه يللوو

القدر ،ويندّب كويبه يف العرش ا واخر م رمضان؛ ن يللو القدر فيه أرَّج

 -1ويندّب إعداد اوّب آخر غري اذلي عليه فيلبسه عنودما يصواّب

ما عليه بننياسو أو وسخ

 -5ويندّب اشتُال باذلكر وتالوة القرآن والصالة
مكروهات االعتكاف:
 -0يكر أكله بفناي اننسنيد أو رحبته ،فإن أكل خارج ذلو بطول

اعتاكفه ،واننطلوّب أن يأكل يف اننسنيد ىلع حدة
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 -1ويكر اعتاك

شخص غري حمصول موا حيتواج إيلوه يف مأكول

وملبأل ومرشّب إذا اكن قادر ىلع الةفايو ،فإن اعتةف غري حمصول موا
حيتاج إيله جاز ل الروج لرشاي ما حيتاج إيله وال يتنيواوز أقورّب مواكن

أمك منه ذل  ،وإال فسد اعتاكفه

 -1ويكر للمعتةف إذا خرج لقضاي حاجو أن يودخل بيتًوا فيوه

زوجته؛ ئلال يطرأ عليه ما يفسد اعتاكفه
ُ
ً
ً
ً
 -1ويكر اشتُال بعلم ولو طعيا تعليما أو تعلموا أو كتابوو ولوو
َ
اكيب مصلف إن كا االشوتُال بموا ذكور ،ال إن قول فوال كرا وو؛ ن
اننقصود م االعتاك صفاي القل ه بمراقبو ّ
الرّب ،و و إيبما حيصل ً
اغبلوا

باذلكر وعدم االشتُال بانلا

 -5ويكر اشتُال بكل فعل غري ذكر وتالوة وصوالة ،ومو بوني

الفعل اننةرو عيادة اننريض باننسنيد إن ايبتقل ل فيه ال إن اكن بلصوقه،

والصالة ىلع اجلنازة ولو وضع بقروه ،والصعود ليآذان بانننوارة أو سوطح
اننسنيد ،وإقامو الصالة والسالم ىلع الُري إن َب ّرعد
 -6ويكر حلوق رأسوه سوواي اكن يف اننسونيد أو خارجوه ،وحمول

الةرا و إذا لم يترضر بذل وإال فال
ما جيو للمعتكف:

 -0السالم ىلع م بقروه ،واننراد سوحلال عو حوال كقوول :كيوف
ً
حال  ،كيف أصبل موال ،م غوري ايبتقوال عو جملسوه ،وأموا قوول:
السالم عليكم فهو داخل يف اذلكر
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مندوبات ومكروهات االعتكاف

 -1اتلطي ه بأيبوا الطي ه ،وإن كر الطي ه للصائم غري اننعتةوف؛
ّر
ن االعتاك يبفسه مايبع مما خيىش منه إفساد االعتاك خبال الصوم
 -1وجيوز أن يعقد انلواك نلفسوه أو يعقود انلواك ننو ل واليوو

عليها ،إذا لم ينتقل م جملسه ولم يطل الام  ،وإال كر

 -1و جيوز أن يقلم ظفر ويقص شاروه ويايل شعر اعيبته إذا خورج

م اننسنيد لُسل جنابو أو نيعو أو عيد أو لرضورة أخرى غري الُسل

 -5وجيوز إذا خرج لُسول اوووه مو جناسوو ايبت وار غسول اوووه

وجتفيفه إذا لم يك ل غري وإال كر
مبطالت االعتكاف:

م طالت االعتَكف قسمان:
ّر
القسم األول :ما يبطل ما فعل منه وجي ه اسقئنافه ويشمل:

 -0خروجه م اننسنيد لصالة اجلمعو عند اعتاكفه بُري جامع
 -1ولعيادة أحد أبويه؛ إذ جي ه عليه الروج ِ
لرب بعيادته

 -1أو حلضور جنازة أحد وادليه واثخر منهما
اثخر ً
حيا فال جي ه عليه الروج
 -1ولُري رضورة ،خبال

 ،فوإن لوم يكو

خروجه لرضوراته م اشورتاي موأكول أو

مرشوّب أو لطهارة أو لقضاي حاجو فال يبطل

 -5وتعمد الفطر خبال السهو واإلكرا
ً
 -6وتعمد طّب مسةر يلال
ً
ً
سوهوا واللموأل والقبلوو
عمودا أو
 -7والو ي ولو م غري مطيقو

بشهوة ،لقةوهل ىلعةا  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [ﮎ ]127 :وإن
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ً
ً
يبوذرا خرجو بسوب ه حيضوها مو
سهوا حلائض معتةفو
وقع مول ذل
اننسنيد ،بطل اعتاكفها وعليها إاعدته م أول

القسم اثلاين :ما خيص زمنه وال يبطول موا تقودم منوه إذا لوم يوأت
بمنا ٍ لالعتاك  ،و و االاو أقسام :موا يمنوع الصووم فقوط ،وموا يمنوع
اننة باننسنيد فقط ،وما يمنعها ً
معا
 -1ما يمفع الصوم عقط :إذا يرأ ىلع االعوتاك موا يمنوع الصووم
فقط دون اننة باننسنيد اكلعيد واننورض الفيوف اذلي يسوتطيع معوه
اننعتةف اننة يف اننسنيد دون الصوم فوال يفوارق اننسونيد ،وإال بطول
اعتاكفه م أصله كم يبوذر شوهر ذي احلنيوو أو يبووا فوال خيورج يووم
ا ضىح
 -2ما يمفع املكث يف املسجد عقط :إذا يرأ ما يمنع اننسنيد فقوط

كسلأل بول أو إسالو جر أو دمل خيىش معه تلوو اننسونيد ،فيخورج
منه وج ً
ووا وعليه حرمو االعتاك  ،ولكو عنود خروجوه ال يقودم ىلع
مسةر وإال

ا فعال اننمنو منها اننعتةف م نيا ومقدماته وتعا
ً
وجووا ً
فورا بمنيرد زوال عوذر اننوايبع مو
بطل اعتاكفه م أصله ،ويبين
اننة

يف اننسنيد (اكإلغماي واجلنون واننرض الشديد والسلأل)  ،فريجوع

إىل اننسنيد ويقيض الام اذلي حصل فيه اننايبع ويكمل يبذر ولو ايبقىض
زمنه ،إذا اكن ّرم َع َينًا اكلعرش ا خري م رمضان ،فيقضووي موا فاتوه أيوام
العذر ،ويأيت بما أدركه منها ولو بعد العيد وأما غري اننعني فيأيت بموا بوىق

عليه

ً
متطواع فإن اكن بيق منه يشي أىت به وإال فال وال قضاي
وأما ما يبوا

ننا فاته بالعذر

مندوبات ومكروهات االعتكاف
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ّ
وإن أخر رجوعوه للمسونيد ولوو لنسويان أو إكورا بطول اعتاكفوه
ّ
واستأيبفه م أول ،إال إن أخر يللو العيد ويومه فال يبطول لعودم صولو
صومه ،أو أخر لو م الطريق

ولو اشرت اننعتةف نلفسه سقو القضاي عنه ىلع فورض حصوول

عذر أو مبطل ،فال ينفعه االشرتا وطيه لُو وجي ه عليه القضاي
ً
 -3ما يمفع املكةث يف املسةجد والصةوم معةا اكنةي وانلفةاس:
ّر
اكحلالو السابقو ،فإذا حاض اننرأة أو يب مف َس خترج م اننسنيد اوم تبوين
ىلع ما تقدم م اعتاكفها بعد زوال عذر ا

][5
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تعريف احلج:

انج لغ  :احلج بفتح احلاي وجيوز كسور ا ،و لُوو القصودَ ،ح َ
وج إيلنوا
فالن :أي قَد َمَ ،
وح َني ّره َحيّر ُنيه َح ًنيا :قَ َص َد َ ،و َر ّرجل ّر
حمنيوج أي مقصود
م
ً
ورش ::قصد مةو اننرشفو للنس
وحقيقته :حضور ِ
اننار أو اجلالأل أو اننضطنيع بعرفو سواعو زمنيوو

ولو اكيب بمقدار اجللسو بني السنيدتني م يللوو يووم انللور ،ويووا
سبعا ،وسيع بني الصفا واننروة ً
ً
سبعا بإحرام
بابلي

فضل احلج :تضوافرت انلصووص الشوورعيو الةوورية ىلع اإلشوادة

بفضل احلج ،وع مو اوابه وجايل أجر الع يم عند اهلل تعاىل
قال اهلل ىلعا :

﴿ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [ﮢ.]18 ،17 :

ومن األحاديث:
َ َ َ ُ َ
ُ َ
 سةئِل
عن أيب هريرة  قال« :أن رسول اهلل
-0
َ َُ َ َ
َ ّ ََْ َْ َ ُ
َ ٌ
ْ َ ُ
َ َ ُ
أي العم ِل أعَل؟ عقال :إِيمان بِاهلل ورس ِ
اجلهاد يف
وهلِ ،قِيل :م ماذا؟ قالِ :
َ َُ َ َ
َ
َب ٌ
اذا قال َح ٌج َم ْ ُ
ور»()1
يل اهلل ،قِيل :م م
سبِ ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3038 ،07ومسلم ()00

كتاب احلج
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 -1وعةةن أيب هريةةرة  قةةال :سةةمعت رسةةول اهلل 
َ ُ ْ
َْ ُ ْ َ َ ََ
ُْ ُّ ُ
َ َ
يقول« :من حج ِهللِ علم ي ْرعث ولم يفسق َرجع كي ْو ِم و َّدلىله أمةه»( )1ويف لفةا
َْ
َْ ُ ُ
َ ُ ْ
َ َ
س ْق غ ِف َر هل ما َت َق َد َم من ذن ِه»()2
ال مذي« :من حج علم ي ْرعث ولم يف
ِ
ً
 -1وعةن أيب هريةةرة  – أيَةا أن رسةةول اهلل  قةةال:
ْ
ْ
«الْ ُع ْم َرةُ إ الْ ُع ْم َرة ِ َك َف َ
َب ُ
ور ليس هل َج َز ٌاء إال َ
ار ٌة ل َِما بَيْ َف ُه َما َو ْ َ
ان ّج ال َم ْ ُ
اجل َف ُ »()3
َ
ً
ّر ْ
ّر
أحاكمه فوقوع موافمقوا
واملَبور :اذلي ال معصيو فيه ،أو اذلي وفي
َ
ل َما ّريل َ
كمل
 ه م اننوف ىلع الوج مه ا
م
م
م
 -1وما ر واه ابلخاري عن :ئش أم املنمفني  أنهةا قالةت:
َ َ
َ ُ َ
َْ َ َ
ْ َ َ َْ َ َ َْ َ َََ َُ ُ
ََ
ك َن أعَل
اجلهاد أعَل العم ِل أعال جناهِد؟ قال :ال ،ل ِ
« ْيا رسول اهلل نرى ِ
َب ٌ
اجل َها ِد َح ٌج َم ْ ُ
ور»()4
ِ

 -5وعن :ئش  أن رسول اهلل  قال« :ما مةن
َ
َ َ ََ َُ َ ُْ ُ
َث من َأ ْن ُي ْعت َق اهلل عيه َع ْ ًدا من انلَ
يَ ْومٍ أ ْك َ َ
ار من ي ْو ِم ع َرع َ ،و ِنه يلَدنو َم
ِ
ِ
ََ َ َ َ
ََْ َ َ
َُ
ه ُنالءِ؟»()5
اَ ب ِ ِه ْم المالئ ِك عيقول ما أراد
ي ِ
 -6وعةةن ع ةةداهلل بةةن مسةةعود  قةةال :قةةال رسةةول اهلل
َْ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ
َ ُ
َْْ َ ُّ َ
ةر َواانةوب
ان الفق
انج َوالعم َرة ِ عإِنهمةا يف ِفية
« :ىلابِعوا بني
ِ
ْ
َْ
َ َ َ َ ْ َ
ةَب َ
ْ ُ ََ َ َ
َ َِ ،ولَيْ َس ل ِلْ َح َج ِ ال ْ َم ْ ُ
ب وال ِف
ورة ِ
كما يف ِيف ْالكِْي خ ث اندِي ِد وااه ِ
ََ ٌ
اب إال َ
اجل َف ُ »()6
ثو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا
( )2روا
( )3روا
( )4روا
( )5روا
( )6روا

ابلخاري ( )3038 ،3003ومسلم ()3005
الرتمذي ()033
ابلخاري ( )3770ومسلم ()3098
ابلخاري ()3005
مسلم ()3090
الرتمذي ( )035والنسايئ ( )0703وصلله ا بلام يف الصليلو ()3055
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ّر
حكم احلـج :احلج رك م أراكن اإلسالم ،وفورض عوني ىلع لك مسولم
َ
موف مستطيع يف العمر مرة ،وقد ابت فريضتّره بالةتاّب والسنو واإلنيا
أما الكتاب :عقول اهلل ىلعا

 ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [ﮏ]97 :
﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [ﮎ]096 :

وقول اهلل ىلعا
ّ
وأمةةا السةةف  :عمفهةةا حةةديث ابةةن عمةةر  عةةن انلةةيب
َ ََ
َ
َ َ َ ْ َ َ
َْ
ُ َ ْ ْ َ ُ
ةس :شةهادة ِ أن ال إ ِ َهل إال اهلل وأن
اإلسةالم ىلع َخ ٍ
 قال« :ب ِِن ِ
َ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
ََُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ام الصالة ِ ،و يتاءِ الزاكة ِ ،وانج ،وصو ِم رمَان»()1
حمم ًدا رسول اهللَ ،و ِق ِ
ِ
َ َ ََ
وعن أيب هريرة  قال :خط فا رسول اهلل  عقال:
َ
ُ ٌ ّر َ
َ َ
ََّ
َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ ّ
انج عحجوا» عقال َرجةل :أكل َاعمٍ يوا
«َيها انلاس قد ع َرض اهلل عليكم
َ
َ َ
َ َ ََ ً
َر ّرسول اهلل؟م ف َسة َ حىت قال َها االاا عقةال رسةول اهلل « :لةو
َ
َ َ َ ْ ََ ْ ََ ُْ ُ
َ ُْ ُ َ ََ ََ َ
وِن ما ىل َركتك ْم عإِنمةا هلةك
قلت نعم ل َوج ت َولما استطعت ْم َم قال :ذ ُر
ِ
ْ َ
َْ َ
َْ َ ُ ْ َ َْ ُ َ
ََ ُْ ُ
ةرىلك ْم
َثة ِ سنال ِِه ْم َواختِالع ِِه ْم ىلع أنبِيةائ ِِه ْم ،عةإذا أم
من اكن ق لكم بِك
َ
َ
َ
َ ْ َُْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
استطعتم و ذا نهيتكم عن َش ٍء عدعوه»()2
يش ٍء عأىلوا مفه ما
بِ
وغري ذل م ا حادي

الةورية اليت بلُ

مبلغ اتلواتر اذلي يفيد

ايلقني اجلازم بثبوت ذ الفريضو
ْ
ّر
وأما اإلمجاع :فقد أنيع ا مو ىلع وجوّب احلج يف العمور مورة ىلع

اننستطيع ،وما زاد ىلع اننرة فهو مندوّب ،و و مو ا موور اننعلوموو مو
ْ ّر
ّر
جاحد
ادلي بالرضورة ،يَكف ّرر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )0ومسلم ()37
( )2روا مسلم ()3007

شروط وجوب احلج
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وجوب احلج علـى الفـور :جي ه احلج ىلع الفور ،وال جيوز تأخري مع
َ
فم ْ َ َ
فأخ َر يكون ً
القدرة عليهَ ،
قق فَ ْر ّرض ِ
حت َ
آاموا ،وإذا
احلج عليه يف اعمٍ
َ
أدا بعد ذل اكن أداي ال قضاي وارتفع اإلام
شروط وجـوب احلـج :طو احلج :صفات جي ه توفر ا يف اإلنسان
ً
ليك يكون ّرم َ ً
طابلا بأداي احلج ،مفروضوا عليوه ،فمو فقود إحودى وذ
ًَ
مطابلا به وهذه الْشةوط َخسة
الرشو ال جي ه عليه احلج ،وال يكون

َ :اإلسالم والعقل ،وابللوغ ،واحلريو ،واالستطاعو
ً
وهذه الْشوط اخلمس ىلفقسةم أقسةاما ثالثة مفهةا :موا وو ط

للوجوّب والصلو ،و و اإلسالم والعقول ،ومفهةا موا وو ط للوجووّب

واإلجااي ،و و ابللوغ واحلريو ،ومفها ما وو ط للوجووّب فقوط ،و وو

االستطاعو

الْشط األول :اإلسالم :فال يصح م الاكفور وإن وجو ه عليوه ،وال

يعتد بما حج يف حال الكفر
َ َ
حج

ّ
لقول انليب « :أيما أعرايب حج ثم هاجر ععليه أن حيةج
أخرى»()1

يعين أيبه إذا حج قبل اإلسوالم اوم أسولم فتنيو ه عليوه

حنيو اإلسالم ،و ن احلج عبادة

الْشط اثلاين :العقل :فال يصح احلج م انننينوون وال جيو ه عليوه؛
ً
ّر
يبه ليأل أ ال للعبادة فلو حج انننينون فلنيه غري صليح ،فإن شيف م

مرضه وأفاق إىل رشد جت ه عليه حنيو اإلسالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا الطربام يف ا وسط ( )395/0وابليهيق يف الةربى ( )000/9وصلله ا بلام يف
صليح اجلامع ()0708
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َ
ُ
وروِي عن عةيل  أن رسةول اهلل  قةالُ « :رع ِةع
ََ َ
َْ َ
َْ َ
َْ َْ َ َ َ ْ َ
َ ْ
الص ِ
ةيب حةىت حيةتل َِم َوعةن
القل ُم عن ثالث ٍ عن انلَائ ِِم حىت يستي ِقا وعن
ِ
َْ َ
َْ ْ ُ
ون حىت يع ِقل»
المجف ِ
الْشط اثلالث :ابللو  :فال جيو ه احلوج ىلع الصوا اذلي لوم يبلوغ
احلّرلم؛ يبه ال خطاّب عليه فال يلامه احلج ،إال أيبه لو حج صح حنيه واكن
َ َ ْ ْ ٌَ َ ً
ً
تطواع ملا روى ابن ع اس  قالَ « :رتعت ام َرأة ص ِيا هلا عقالت :يا
َ
َ
َ
َ ُ َ
ْ
َ َ َ ٌ
ج ٌر»()1
كأ
رسول اهلل ،أل ِهذا حج؟ قال :نعمَ .ول ِ
ُ َ
وروى ابلخاري يف صحيحه( )2عن السائب بن يزيد قةال« :حةج ِيب
مع رسول اهلل  وأنا بن َس ْ سن َ
ني»
عِ ِ ِ
ّر
وإذا بلغ الصا واكن قد حج قبل بلوغه وج ه عليه حنيو الفريضو؛
َْ َ
َ َ ٌ
َ َ َ َ
يب عَ ِ َ
الص ّ
ِه هل حج حىت يع ِقةل ،عةإذا
لقول انليب « :إذا حج
ِ
َ َ َ َ َ َْ َ َ ٌ ُ ْ
عقل تعلي ِه حج أخ َرى»( )3و يبه أدى ما لم جي ه عليوه ،فوال يكفيوه
ع احلج الواج ه بعد ابللوغ
ّر
الْشط الرابع :انري  :فال جي ه احلج (وال ت َس ُ العمرة) ىلع الرقيوق
ولو بشائبو احلريو
َ ْ
الْشط اخلامس :االستطاع  :عال جيب انج إال ىلع من ىلتةواعر عيةه
خصال االستطاع ن اهلل تعاىل َ َ
ط َ االستطاعو لوجووّب احلوج بقةوهل
ىلعا  ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [ﮏ.]97 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()3007
()3050( )2
َ
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ُ َ ُ
ورشوط االستطاع اليت تش ط لوجوب انج قسمان:
 -0إماكن الوصول إىل مةو ومواضع النسو والرجوو إىل الووي ،
ً
سواي اكن ماشيًا أو راكبًا ً
برا أو ً
حبرا ،إماكيبا اعديًا بال مشقو ع يموو (أموا
اننشقو العاديو فال بد منها يف السفر؛ إذ السفر قطعو م العذاّب)
واننشقو الع يمو ع الارجو ع اننعتواد بالنسوبو للشوخص ،وع
ختتلف باختال انلا وا زمنوو وا مةنوو ،فوإذا قودر الشوخص ىلع
الوصول إىل مةو بما يبا ىلع اننفلوأل اكلعقوار وانناشويو وايواّب الاينوو
وكت ه العلم وآلو الصايبع ،وج ه عليه احلج يبه مستطيع
اإلقاموو بمةوو ،فوإذا لوم
وتعترب االستطاعو ذ ابًا فقط إذا أمكو
م
يمةنه ذل اعتربت االستطاعو يف اذل اّب واإلياّب (بأن يّرعلم أيبه إن بىق
ً
شاك ،فرياىل موا ّريبَلِ ّرُ ّر
ّر
ويرجوع بوه إىل
وه
ناك ضا وخيش ىلع يبفسه ،ولو
أقرّب اننواضع مما يمةنه أن يعين فيه بما ال ياري به م احلر )
وإن قدر ىلع الوصول بسحلال انلا إن اكن اعدتوه السوحلال وظو العطواي
وج ه عليه احلج ،إال أيبه ال يلامه احلج بدي ولو م ودل إذا لم يورج الوفواي ،أو
ً
أن يعطيه م بو أو صدقو إن لم يك معتادا ذلل
 -1ا م ىلع انلفأل واننال فم لم يأم فال جي ه عليه احلوج؛ ن اهلل
تعاىل ط االستطاعو لوجوّب احلج ،وال استطاعو بدون أم الطريق
ويَاف ىلع ما ىلقدم بالنس الستطاع املرأة ما ييل:

 -0وجود الاوج أو اننلرم بنس ه أو رضا أو مصوا رة ،وال يشورت َ فيوه
َ َْ ُ َ ُ ٌ ْ
وإيبما يكتق باتلمي لقوهل « :ال خيل َون َرجةل بِةام َرأ ٍة وال
ابللوغ
َُ َ
ُ َ َ َ ْ ََ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ُ ٌ
ُْ ْ ُ
ةت يف َغ ْ
ةزوة َِ
تساع ِرن امرأة إال ومعه َا حمرم ،تقام رجل عقال :يا رسةول َاهلل اكتتِ
َ َ ً
َ َ َ َ َ َ ْ ْ
َْ ْ َ ُ َ
َْ َ
ِك»()1
كذا َوكذا َوخ َرجت ام َرأ ِيت حاج قال :اذهب عحج مع امرأىل
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وجيوز هلا أن خترج إىل حج الفرض مع مرفقو آمن ٍو إذا ّرع مد َم الواوج أو

اننلرم أو امتناعهما أو عنيا ما ،والبد أن تكون مأمويبو يف يبفسها ،فوإن
اننلرم م السفر معها إال بوأجرة لامتهواَ ،
َ
وح ّر
ور َم عليهوا
امتنع الاوج أو

حينئذ السفر مع الرفقو اننأمويبو
ٍ
ّر
وحمل لاوم ا جرة هلا إن اكيب ال جتلف بها

 -1أن ال تكون اننرأة معتدة مو يوالق أو وفواة ،؛ ن اهلل

تعاىل يبوىه اننعتودات عو الوروج

بقةوهل  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [ﯮ .]0 :و ن احلووج يمكوو أداؤ يف وقوو
َ
آخر ،فأما ال معدة فإيبها إيبما جي ه قضاؤ ا يف ذا الوق خاصو ،فاكن
َ َ
اجلمع بني ا مري أ ْوىل
فإذا أحرم وع معتدة صح حنيها مع اإلام
أمور ال ىلعتَب من االستطاع :
 -1ال يشرت يف االسوتطاعو القودرة ىلع الوااد ننو دليوه صونعو
يتةس ه منها وال يّرادرى صاحبها ،وعلم أو ظ رواجها ناك كبيطورة أو

حالقو أو خيايو أو خدمو با جرة

 -2ال يشرت يف االسوتطاعو القودرة ىلع الراحلوو ،بول جيو ه ىلع
ً
اننوف احلج إن اكن ً
قادرا ىلع اننيش منفردا أو مع نياعو ،ولوو اكن وينوه
ً
بعيدا ع مةو بمقدار مسافو القرص أو أكا ،ولو اكن اننشوي َ
غري معتوا ٍد

ل ،حىت ولو اكن القادر ىلع اننيش أعىم يهتدي بنفسه أو بقائد ولو بأجرة

قدر عليها

أركـ ـ ـ ــان احل ـ ـ ــج
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 -3ال يمنع االستطاعو عدم ترك يشي ننو تلوام اننووف يبفقوتهم

كودل  ،أو الو مما يحلول إيله أمر وأمور أوالد يف اننسوتقبل مو فقور أو
احتياج إىل الصدقو م انلا  ،بل جي ه عليوه احلوج؛ ن ذلو أمور هلل

تعاىل ،إال إذا خيش ضيا أوالد ولو لوم يصول إىل حود اهلوالك فعنود ا
يسقط عنه وجوّب احلج
انلياب يف انج:

إن انليابو يف احلوج عو الو ال جتووز سوواي اكن اننلنيووج عنوه
ً
ً
ً ْ
مستطيعا أو ال ،وسواي اكن احلج فرضا أو يبفال؛ لقوهل ىلعةا  ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﴾ و ذا غري مستطيع؛ ن ذ عبادة ال تدخلها انليابو مع القودرة؛

فال تدخلها مع العنيا اكلصوم والصالة
ولو وج ه عليه احلج ام َع َط َ
َ
َ
 ه وز مم سقط عنوه فورض احلوج ،وال
ّر
جيوز أن حيج عنه يف حال حياته حبال ،بل إن أوىص أن حيَ َج عنه بعد موته
ً
ُ
ّر َ
حج عنه م اثلل  ،واكن تطواع؛ لقةوهل ىلعةا ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾

غوري فقود
[ﯢ ]19 :فأخرب أيبه ليأل ل إال ما سىع ،عمن قال :أيبه ل سويع
م
َ
خالف ظا َر اثي مو

ولقةوهل ىلعةةا  ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ و ووذا غووري
ّر
قصد اننوَف ابلي َ
بنفسه
مستطيع؛ ن احلج و
م
م
الفرق يف انج بني الفرض والواجب:

ال فرق يف غوري احلوج بوني الفورض والواجو ه ،أموا يف احلوج فهموا
ّر
ّر
مفرتقان ،فالفرض -ويسىم بالرك  -و اذلي ال جيرب بوادلم إذا تورك ،بول
يفسد جله احلج ،والواج ه و اذلي جيرب بادلم
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أركان احلج:
أراكن انج أربع  :اإلحرام والسيع بني الصفا واننروة واحلضور بعرفو

ً
جايا م يللو انللر ،ويوا
فم

اإلفاضو

ذ ا راكن ما يفوت احلج برتكه وال يحلمر بيشي و و اإلحورام،

ومنها ما يفوت احلج بفواته ويوحلمر باتلللول بعمورة ووالقضواي يف العوام
اننقبل و و الوقو بعرفو ،ومنها ما ال يفوت احلج بفواته وال يتللول مو

اإلحرام ولو وصل إىل أقو اننرشق ،بل ال بد م الرجو إىل مةو يلفعله

و و يوا

اإلفاضو والسيع

الركن األول :اإلحةرام :و و يبيو أحد النسةني احلج أو العمورة
أو يبيتهما ً
معا ،فإن يبوى احلج فمفرد ،وإن يبوى العمرة فمعتمور ،وإن
يبوا ما فقارن

وال يشرت اقرتان انليو بقول اكتللبيو أو فعل اكتلنيورد فولك منهموا
ّر
(أي اتللبيو واتلنيرد) واج ه جيرب بدم إذا ترك
وال يرض انلاوي ليشي معني خمالفو لف ه نليته ،كما إذا يبووى
َ
احلج فتلفظ بالعمرة؛ إذ العوربة بالقصود ال بواللفظ ،وا ْوىل تورك
اللفظ بأن يقترص ىلع ما يف القل ه ،وال يرض رفض أحد النسةني،
بل و باق ىلع إحرامه وإن رفضه ،خبال

فمبطل كما تقدم

رفض الصالة أو الصوم

وقت اإلحرام ومكانه
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وقت اإلحرام ومكانه:
لإلحرام ميقاىلان :زمام وماكم واننيقات و موضع اإلحرام وزمايبه

امليقات الزماين لإلحرام بانج :يبدأ م أول يللو شوال إىل ما قبل يلو
َ
فنير يوم انللر بمدة ت َس ّرع اإلحرام والوقو بعرفو ولو حل و فم أحورم قبول
فنير بلل و و و بعرفو فقد أدرك احلج وويق عليه اإلفاضو والسويع بعود ا،
ويكر اإلحرام قبل شوال ،كما يكر قبل ماكيبه اننعني ،ولةنوه ينعقود ،أموا
اإلحرام بعد فنير يوم انللر فينعقد إحرامه للعام القادم

امليقات الزماين لإلحرام بعمرة :يصح اإلحرام بالعمرة يف لك أيوام السونو
بما فيها يوم عرفو وأيام القرشيق ،أو بعد االيبتهاي م ريم اجلمورات يف ايلووم
اثلال م أيام القشوريق إن لم يتعنيل ،ووقدر رميها م ايلووم اثلالو بعود
الاوال إن تعنيل ّر بالنسبو للملرم حبج ،فإن أحورم بعمورة قبول االيبتهواي مو
أعمال العمرة ا وىل أو قبل االيبتهاي م ريم نيرات ايلوم اثلال فوال ينعقود
إحرامه أما اإلحرام بعمرة يف اثلال م أيام القرشيق قبل الُروّب فيصح موع
الةرا و ،لك أفعال العمرة (الطوا والسيع) ال تصح إال بعد الُروّب ،فإن
بواق
فعلها قبل الُروّب ال يعتد بفعله وعليه إاعدتها بعد الُوروّب ،وإال فهوو ٍ
ىلع إحرامه ً
ً
وجوووا
أبدا ،وإن اكن حتلل قبول الُوروّب أفسود عمرتوه فيتمهوا
ويقضيها ويهدي
امليقات املَكين:
ً
أوال :اإلحرام بانج :وخيتلف باختال القادمني لللج
 -0اننيقات انناكم ل مةو أو نن و مقيم بها أو بمىن أو
مادلفووَ
َ ْ َْ ُ ََْ
ُ َ
ََ ْ
مةو؛ لقول انليب « :تمن اكن دون ذلك ع ِمن حيث أنشأ
و
َ
َ
َْ
ه ُل َمك َ من َمك َ »()1
حىت أ
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وألن أصحاب انليب  ملا عسخوا انج أمرهم عةأحرموا مةن
ََََ
ََ َ ْ ََْ َ ْ ُْ َ َ َ َْ
ةرم إذا ىل َوجهفةا إ
حن
ن
أ
ا
ف
ل
ل
ح
أ
ا
م
ل

انليب
ا
مك قال جابر« :أمرن
ِ
َْ
ََ ْ ََْ
ْ
ً
َ
مِل قال :عأهللفا من األبطةحِ »( .)1و ذا يدل ىلع أيبه ال فرق بني قوايين مةوو

ووني غري م مم و بها اكننتمتع إذا حل ،وم فسخ حنيه بها
َ ََ
َ ْ َ ََ
ويوجد عرق بني من أهل بانج ومن أهل بةال ِقران ،فميقات ال مقوران

و ميقات العمرة اثيت تفصيله
ُ َ
َ ََ
وأما من أهل بانج وهو من سَكن مك أو انةرم عإمةا أن يكةون
ً
ً
ً
مستوطفا أو آعاقيا نا ال:
أما اننستوي فإيبه يّرندّب ل أن حيرم م مةو ،وم اننسونيد احلورام
أفضل ،ام يلا ناك و و جالأل يف ماكن مصال  ،فإن تركها وأحورم مو
حل ِل فخال ا َ ْو َىل وال َ
إام عليه
احلرم أو ا م
َ
وأما اآلعايق عإن اكن هل سع يف الوقت وهو« :ذي انلفةس» فيّرندّب ل
الروج إىل ميقاته واإلحرام منه ،وإن لم يك ل َس َ
وعو مو الوقو فهوو

اكننستوي

 -1لغْي أهل مك (اآلعايق) :

 -0ذو انليفي  :ميقات أ ل انندينوَ ،
وم ْ مر بهوا مو غوري أ لهوا
وتسىم اآلن« :آبار َع ِ ّ
يل» فيما اشتهر دلي العامو( )2و وذا اننيقوات يبعود
(905مم) ع مةو تقريبًا ويقع شماهلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()3039
ً
( )2ه:ا اسمية ذبنية عنغ قصة ذك:وبة ذخرنطة ذوضوعة هغ :أن عليا  قاتل اجلو
مسا م اهلل بالري وال َ
فيها و ذا م وضع الرافضو – ال َ
صبلهم

وقت اإلحرام ومكانه
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ُ -1
اجلحف  :وع ميقات أ ل الشام ومرص واننُرّب ،وع تبعد عو
ّر ْ
ّر
احلنياج اثن م (رابغ) وتقع قبل اجللفوو
مةو (307مم) تقريبًا وحي مر ّرم
إىل جهو ابللر ،تبعد ع مةو حوان 005مم تقريبًا
عاملحرم من« :رابغ» حمرم قبل اننيقات
ََْ َ
 -1يلملم :ميقات أ ل ايلم وتمهامو واهلند و و جبول مو جبوال

تهامو جنوّب مةو

 -1قرن املفا ل :ميقات أ ل جند والةويو واإلموارات والطوائف،
ً
و و جبل ىلع مرحلتني م مةو ،ويقال هل أيَةا« :قةرن اثلعالةب» وهةو
قريب من املَكن املسىم اآلن« :بالسيل» (87مم)

 -5ذات عِرق :ميقوات أ ول العوراق وخرسوان وغوري م مو أ ول

اننرشق ،وع قريو ىلع مرحلتني م مةو مشوورفو ىلع وادي العقيوق ،يف

الشمال الرش م مةو (389مم)
ّ ُ
ُ
ُ
َ
ِ
لإلحرام السف واإلمجاع:
واألدل عيل حتديدِها مواقيت
أ -أما السف عمفها:

 -0مةةا رواه الشةةيخان عةةن ابةةن عمةةر  أن رسةةول اهلل
ُْ َ ْ َ ُ ّ َ ْ ُ
ُ ّ َ ُْ َْ َ
انليف ِ َوي ِهل أهةل الشةام
 قال« :ي ِهل أهل المدِيف ِ من ذِي
ُْ ْ َ َ ُ ّ َ ْ َ
َ
ه ُل جنْد من ق ْرن»()1
من اجلحف ِ وي ِهل أ
ٍ
ٍ
ََََ َ َ َ ُ َ
َُ ّ َْ ُ
قال ابن عمر« :وبلغ ِِن أن رسول اهلل  قال :وي ِهل أهةل
ََْ َ
ايلمن من يلمل َم»
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ً
 -1وروي الشةةيخان أيَةةا عةةن ابةةن ع ةةاس  أن انلةةيب
ُْ ْ َ َ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ ْ
ةل الشةام اجلحفة
« :وقت ِأله ِل َالمدِيفة ِ ذا انليفة ِ و ِأله ِ
ُ َ َُ َ َ ْ
َو ِألَ ْهل َجنْد قَ ْر َن ال ْ َم َفا ل َو ِأل ْهل ايلمةن يَلَ ْملَ َ
ةن َول ِمةن أَت
ةم قةال :هةن له
ِ ٍ
ِِ
ِ
َ َْ
َ ْ َْ ُ
ُ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
ْيهِن مِمن أراد انج والعمرة ومن اكن دون ذلك ع ِمن حيث
علي ِه َن
من غ ِ
ََْ َ
َ
َ
َْ
ه ُل َمك َ من َمك َ »()1
أنشأ حىت أ
َّْ ََ ُ
َ
ْي َنةةه سةةمع جةةاب ِ َر بةةن ع ةةد اهلل
-1
وروى مسةةلم عةةن أيب الةةزب ِ
ُْ َ ِ
ُْ َُ
َ ْ َ ُُ ََ َ
 يسةةأل عةةن المهةةل عقةةال :سةةمعت أحسةة ه رتةةع إ انلةةيب
ُْ َ ْ َ
ُ َّ َ ْ َْ َ
ُ
َ
يةق ْاآل َخ ُ
ةر
انليف ِ َوالط ِر
 عقال« :مهل أه ِل المدِيف ِ من ذِي
َُ ّ
اجل ْح َف ُ َو ُم َه ّل َأ ْهل الْع َراق من َذات ع ِْرق َو ُم َه ّل َأ ْهل َجنْد من قَ ْ
ُْ
ةر ٍن َومهةل
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ٍ
ََْ َ
َْ
أه ِل ايلمن من يلمل َم»( )2وغْي ذلك من األحاديث.
أما اإلمجاع :فقد أنيع العلماي ىلع ذ اننواقي
ور بميقوات مو وذ اننواقيو أو حواذا قاصو ً
وم مو مو ّ
ودا أحوود
ُ ّر َ
ة ْني (احلج أو العمرة) وج ه عليه اإلحرام منه ،سواي ّ
مر عليه ً
حبرا أو
النس م
ً
جوا ،فإن جاوز بُري إحرام حرم عليه ذل ولامه دم ،إال إذا اكن اننيقات
جهته أمامه ويمر عليه فيما بعد ،فإيبه يندّب ل اإلحرام م أول ميقات

 -1أما م اكن مسةنه بني مةوو واننيقوات فوإن ميقوات إحراموه
ُ
انناكم لللج و موضعه «عيحرم من داره أو من مسجده ،وال ينخر ذلك»
ّر
وا حس أن حيرم م أبعد ما م مةو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3007 ،3008 ،3009ومسلم ()3303
( )2روا مسلم ()3300
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وقت اإلحرام ومكانه

ثانيًا :امليقات املكاني للعمرة:
اننيقات انناكم للعمرة و اننيقوات اننواكم لللوج بالنسوبو ليآفوا

واننيقايت
ّ
حلل م أي ماكن،
أما م اكن بمةو م أ لها أو غري أ لها فميقاته ا م
ولو اكن بعد احلرم ولو خبطوة ،فإن لم خيرج لللل ويا

وسىع أاعد يوافه

وسعيه بعد خروجه لللل لفساد ما ،وال فديو عليه إذا لوم يكو حلوق

قبل خروجه
ُ
َ
َ
و نما ل ِزم اإلحرام من انل يلجمع يف النسك بني انل وانةرم ن
م شأن اإلحرام أن جيتمع يف أفعال احلل واحلرم ،فلو أحرم اننيك بوالعمرة
م مةو وأفعال العمرة تحلدى بمةو لم جيتمع يف أفعاهلا احلل واحلورم؛ ن

أفعال العمرة لكها يف احلرم خبال

احلج فإيبه يفتقر إىل الروج إىل عرفوو

فينيتمع ل احلل واحلرم ،والعمرة خبال
عمل اإلحرام يف الرش

ذل ؛ ن لك أفعاهلوا يف احلورم،

و ذا خال
َ
وأ ْوىل ا مةنو يف العمرة أن حيرم اننعتمر م اجلعرايبوو ،وع مواكن
ْ
ْ
اع َت َم َ
ةر مةن اجل ْع َرانَة ِ »()1
بني مةو والطائف؛ ألن انليب « :
ِ
وإال فم اتلنعيم ،وع مساجد السيدة اعاشو  ،نةديث :ئشة
َ ُ َ
َْ ِ
َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ
ةانج؟
 قالت« :يا رسول اهلل أَتفطلِقون بِعمر ٍة وحجة ٍ وأنطلِةق ب ِ
ْ
َ ْ ْ َْ َ َ َ َ
َ ََْ ْ َْ َ
َََ َ ْ َ
يم عةاعتم َرت بعةد
عأم َر ع د الرْحن بن أيب بك ٍر أن خي ُرج معها إ اّتلَف ِع ِ
ْ َ
َْ ِ
ج ِ »()2
انج يف ذِي ان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()0837 ،3853
( )2روا ابلخاري ( )0000/3780ومسلم ()3033
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ً
وإيبما اكيب اجلعرايبو أفضل م اتلنعيم؛ يبها أكا بعدا ع مةو
حكم جماو ة امليقات بدون إحرام:

لك موف حور أراد دخوول مةوو فوال يودخلها إال بوإحرام بأحود
ً
وجووا ،وال جيوز ل تعدي اننيقات بال إحرام ،إال أن يكون م
النسةني

اننرتددي ىلع مةو للتنيارة ،أو يعود هلا بعد خروجه منها م ماكن قريو ه
دون مسافو القرص ولم يمة فيه ً
كوريا فال جي ه عليه كما ال جيو ه ىلع
العبد وال ىلع غري اننوف اكلصا وانننينون

ً
وجووا يللرم منه ولوو دخول
وم تعدى اننيقات بال إحرام رجع ل

مةو ،وال دم عليه إذا رجع ،فإن أحورم بعود تعديوه اننيقوات لوم يلاموه
ً
الرجو وعليه ادلم تلعديه اننيقات حالال ،وال يسقط عنه رجوعه ل بعود
اإلحرام ،وجي ه الرجو اننذكور إال لعذر كخو فوات احلوج لوو رجوع أو

فوات رفقو أو خا ىلع يبفسه أو مال أو لعدم القودرة ىلع الرجوو فوال
ً
جي ه عليه الرجو وعليه ادلم تلعديه اننيقات حالال
ّر
وم يمر بميقاتني اثلام منهما ميقاته يبدّب ل اإلحورام مو ا ول،

وال جي ه عليه اإلحرام منه؛ ن ميقاته أمامه ،وذل ملةا ث ةت عةن ابةن
َ َ
ُْ
ع»()1
عمر أنه« :أ َهل م َِن الف ْر ِ
و و موضع بني ذي احلليفو ومةوو ،وابو عمور وو راوي حودي

اننواقي  ،مر بذي احلليفو ميقات أ ل انندينوو فلوم حيورم منهوا وأحورم

بعد ا م الفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مال يف اننويأ ( )707بإسناد صليح

واجبات وسنن ومندوبات اإلحرام
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اّتلقدم باإلحرام عن املواقيت املَكني :
َ ْ
حمر ًما تثب يف حقه أحاكم اننيقات
م أحرم قبل اننيقات يصري م
إال أن ا فضل اإلحرام م اننيقوات؛ ن انلوا  حوج
فأحرم م اننيقات ولم حيج إال مرة واحدة ،ولوو اكن اإلحورام مو موزنل
َ ّر
ور اتلقودم بواإلحرام
أفضل بلينه بفعله ،و يبه أحد يبووىل اننواقيو  ،فة م
عليه ،اكإلحرام باحلج قبل أشهر
ّ
لفعول حم وراتموه ،وفيوه مشوقو ىلع
و يبه تُرير باإلحرام ،وتعرض
م
َ ّر َ
اكلو َصال يف الصوم
انلفأل ،فة مر م

واجبات اإلحرام:
 -0اإلحرام م اننيقات
 -1جترد اذلكر م اننخيط سوواي اكن اذلكور مووف أم ال ،وىلع ويل
الصُري وانننينوون أن جيرد موا ،وسوواي اكن اننخويط خبيايوو اكلقمويص
والرساويل أم ال اكلنسيج أو الصياغو أو بنفسه كنيدل سلخ بدون شق ،وال
جي ه ىلع ا يب ى اتلنيرد
 -1واتللبيو وع واجبو ىلع اذلكر وا يب ى ،وجي ه وصلها بواإلحرام،
فم تركها أو فصل بينها ووني اإلحرام بفاصل يويل وج ه عليوه دم ولوو
أىت بها بعد الفاصل الطويل
 -1وكشف رأ اذلكر
س اإلحرام:
 -0الُسل قبل اإلحرام ولو حلائض أو يبفساي ،وال حتصول السونو إال
ً
إذا اكن الُسل متصال باإلحرام ،وال يضور الفاصل اليسوري بوني الُسول
واإلحرام بمقدار شد الرحال وإصال احلال ،أما إن فصل بينهما بفاصول
يويل كأن اغقسل بالُدو وأحرم ً
ظهرا فال جيائه الُسل
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 -1ولبأل إزار بوسطه ورداي ىلع كتفيوه ويبعلوني يف رجليوه كنعوال

اتلةرور ،فلو خالف واتللف برداي أو كساي أجاأ وخالف السنو

 -1وركعتان بعود الُسول وقبول اإلحورام وجيوائ عنهموا الفورض

وحتصل به السنو وفاته ا فضل و و اننندوّب احلاصل بصوالة انلفول ،وال

دم عليه يف ترك الس خبال
مفدوبات اإلحرام:

الواج ه

 -0إحرام الراك ه إذا استوى ىلع ظهر دابته ،وإحرام اننايش إذا ط

يف اننيش

 -1وإزالو شع

اننلرم قبل الُسل بأن يقص أظافر وشاروه وحيلق

اعيبته وينتف شعر إبطه ويرجل شعر رأسه أو حيلقه ليسرتيح بوذل مو

رضر ا و و حمرم
َ
ْ
َ
 -1واالقتصار ىلع تلبيوو الرسوول  وع« :بلَيةك امهلل
ََ ْ َ َ َْ ْ َ َ ِ ْ َ َ
َ ُْ ْ َ َ َ
َ
ََْ َ ََْ َ َ َ َ
رشيةك
رشيك لك بليك إِن انمد وانلعم لك والملك ال ِ
بليك بليك ال ِ

لك»

 -1وجتديد اتللبيو عند تُري احلال؛ كقيام وقعود ،وصوعود و بوو ،

واسقيقاظ م يبوم أو غفلو ،ووعد صالة فرض أو يبفل ،وعند مالقاة رفقو،

وغري ذل

ويستمر يف اتللبيو حىت يدخل اننسونيد احلورام ،ويرشو يف يووا

القدوم فيرتكها حىت يطو  ،ويسىع إذا أراد السيع عق ه يوا

القودوم،

ام يعادو ا بعد ذل حىت زوال الشمأل يوم عرفوو ووصوول إىل مسونيد
ً
عندئذ؛ فإن لم يعادو ا اكن تاراك للواج ه وعليه دم
عرفو فيقطعها
ٍ

حمرمات اإلحرام
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فُايو اتللبيو مقيدة بقيدي  :الوصول إىل مسنيد يبَ مم َ
ورة ،وكويبوه بعود
الاوال م يوم عرفو؛ فوإن وصول قبول الواوال َ
لوىب حوىت يصويل ال هور

والعصور نيوع تقوديم يف يومهوا ،ووعود الصوالة يقطوع اتللبيوو ويتوجوه
ً
ً
ً
باتلضور مبتهال بادلاعي وجال خائفا م اهلل راجيًا القبول
ذا نن أحرم باحلج م خارج مةو ،أما م أحرم به م مةو فيلا

باننسنيد احلرام يف ماكيبه اذلي أحرم منه ،ويستمر باتللبيو حىت الروا إىل

مصىل عرفو بعد الاوال وأما م أحرم م اننيقات بعمرة أو حج ولكو
َ
فاته حبرص أو مرض فتللل منه بعمرة ،فإيبه يلا حوىت يصول إىل احلورم،

ويلا اننعتمر (دون اننيقات) م اجلعريبو أو اتلنعيم حىت يصول إىل بيووت

مةو؛ ن اننسافو قصرية
ً
 -5واتلوسط يف علو صوته ،فال يرس ا وال يرفع صوته جدا

 -6واتلوسط يف ذكر ا ،فال يرتكها حىت تفوت الشوعرية وال يوايلهوا

حىت يللقه الضنير

حمرمات اإلحرام:
حيرم ىلع ااكر واألن املحرمني َخس أشياء:

 -0د شعر الرأ أو اللليو أو اجلسد لُري علو ،فإن اكن ادل و
ً
لعلو جاز وعليه الفديو إن اكن ادل بطي ه مطلقا ،سواي اكن لضوورورة

أم ال ،وسواي اكن ادل للنيسد أو بلاي الةف والرجل ،وإن اكن ادل و
ً
بُري الطي ه فإن اكن لُري رضورة ففيه الفديوو مطلقوا سوواي اكن ادل و
للنيسد أو بلاي الةف والقدم ،وإن اكن لرضورة فال فديو إن اكن بلاي
ً
الةف والقدم اتفاقا
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 -1وإزالو ال فر م ايلد أو الرجل لُري عذر

 -1وإزالو الشعر م سائر جسود حبلوق أو قوص أو يبتوف ،وإزالوو

الوسخ م سائر بديبه ،إال اذلي حت

أظافر فال يشي عليوه فيوه ،كموا ال

يشي عليه يف غسل يديه بما يايل الوسخ ،وال يف تسواقط شوعر حليتوه أو

رأسه أو حنو ما جل وضوي أو غسل أو ركوّب دابو
 -1ومأل الطي ه اننحليب  -اكلور

أو ادل

اننطي ه -بأي عضو م

أعضائه ولو ذ  ه ريح الطي ه ،وجت ه عليه حفنو م يعام يعطيها للفقري
يف قلم ال فر الواحد ،و إزالو الشعرة الواحدة لعرش شوعرات ،و قتول

القملو الواحدة لعرش قمالت ،و ير القمالت يف ا رض بال قتول إن
ً
اكن ما فعله م اننذكورات ،ال جل إمايو ا ذى بأن فعله ً
ترفها أو عبوا

 -5وحيرم اجلما واإليباال ومقدماته اكلقبلوو واننبواطة ولوو علوم
ً
السالمو م يباول اننين أو اننذي ،ويفسد اجلموا احلوج والعمورة مطلقوا
ً
ّر َ ً
ً
ةر ا يف أديم أو غوري بالُوا أم ال ،إذا وقوع
اعمدا أو يباسيًا أو م
أيبال أم ال
قبل يوم انللر أو وقع فيه قبل ريم نيرة العقبوو أو يووا

اإلفاضوو ،و

العمرة قبل تمام السيع ،فإن وقع ما ذكر بعد ذ ا شياي فال يفسد حنيه

وال عمرته ،ولك يلامه دي ،وجي ه إتمام اننفسد مو حوج أو عمورة

فيستمر ىلع أفعال اكلصليح وعليه القضاي واهلدي يف قابل
ً
 -6وحيرم ىلع اننلرم عقد انلاك  ،ويقع بايال إن عقد
وحيرم ىلع املرأة خاص أمران:

 -0لبأل اننليط بكف (كقفاز وكيأل) أو أصبع إال الاتم فيُتفور

هلا وهلا لبأل اننليط ببدن أو رجل
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مكروهات اإلحرام

 -1وسرت وجهها أو بعضه ولو خبمار أو منوديل ،إال لوو فتنوو ىلع
ً
مُوروزا
الرجال منها فيني ه عليها سرت  ،برش أن يكون السواتر لويأل

ً
مروويا برأسها ،بل جتعله اكللوام وتليق يرفيه ىلع رأسوها ،فوإن
بإبرة وال
خالف يف ا مري فتلامها الفديو

وحيرم ىلع ااكر خاص ولو اكن غْي ملكف ويتعلق اخلطاب بويلةه
ً
أمران أيَا:
ً
ساترا
 -0سرت وجهه ورأسه بأي يشي يّرعد
ً
 -1اننليط بأي عضو مو أعضوائه -كيود ورجول وأصوبع مطلقوا
َ
ً
ً
حااما
خاتما أو
ورأ وأ ْوىل نييع ابلدن  -ولو اكن
ويستثل من املحيط أمران:

األول :اخلف وحنوه مما يلبس يف الرجل بْشطني:
ً
ً
 -0إذا لم جيد يبعال ،أو وجد واكن امنه فاحشا
 -1وقطع أسفل م الةع ه كبلُو اننُاروو

اثلاين :االحزتام :بووّب أو غري  ،برش أن يكون جول عمول فوال

فديو عليه فيه ،فإن فرغ م عمله وج ه يباعه ،وم لوبأل اننلويط مو

غري ما اسقوىن أو سرت وجهه أو رأسه فعليه الفديو
مكروهات اإلحرام:

 -0روط يشي فيه يبفقو بعضد أو فخذ
ُ -1
وك ه وجهه ىلع وسادة وحنو ا ،ال وضع خد عليها
ُ -1
وشم يي ه مذكر -و و ما خيف أار كرحيان وياسمني وورد-

وال يكر جمرد مسه وال اننة

بانناكن اذلي و فيه وال استصلابه

111

 -1واننة

بماكن فيه يي ه محليب

يكر استصلاّب الطي ه اننحليب

بال مأل ل وإال حرم

كمس وعطر وزعفوران ،كموا

يف خرجه أو صندوقه ،كما يكر شومه

 -5واحلنيامو بال عذر إن لم يال الشعر ،فإن أزال لُري عوذر حورم
ً
وافتدى مطلقا أزال لعذر أم ال
 -6وغمأل رأسه يف ماي لُري غسل خفيو قتل ادلواّب
 -7وجتفيف رأسه بقوة
ً
 -8وانل ر يف اننرآة خيفو أن يرى شعوا ف يله
الفدي وأنواعها:
الفديو تكون يف لك يشي يقنعم به اننلرم أو يايل بوه عو يبفسوه

أذى مما حرم عليه فعلوه لُوري رضورة ،اكحلنواي والةلول فيلرموان ىلع

اننلرم إال لرضورة ،وكنيميع ما مر ذكر م سورت اننورأة ووجههوا وكفيهوا

بمليط إلخ ،وال فديو يف تقليد سيف أو مأل يي ه محليب

ذ  ه رحيوه

وإن حرم لك منهما لُري رضورة ،فإن لم يذ  ه رحيه ففيه الفديو

وأنواع الفدي ثالث ىلع اّتلخيْي:
ً
ً
ا ول :شاة م ضأن أو معوا فوأىلع حلموا وفضوال مو بقور وإبول،
ً
ويشرت فيها م الس وغري ما يشرت يف الضوليو سونا وسوالمو ،فوال
جيائ صُ ً
ريا وال معيبًا كما سيأيت
اثلةاين :إيعام ستو مساكني م اغل ه قوت أ ل اننلل اذلي أخرجها

فيه للك مسةني مدان بمد  فاجلملو االاو آصع

مكروهات اإلحرام
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اثلالث :صيام االاو أيام ولو اكيب أيام موىن (وع اوام يووم انللور
وتايليه) وال ختتص الفديوو بأيبواعهوا اثلالاوو بمواكن أو زموان ،فينيووز
تأخري ا بلدل أو غري يف أي وق شاي ،خبال اهلدي فوإن حملوه موىن أو
مةو كما يأيت
ىلعدد الفدي :

األصل أن ىلتعدد الفدي بتعدد موج ها إال يف أربع مواضع عتتحدد
وال ىلتعدد:
 -0إذا تعدد موجبها بفور كأن يمأل الطي ه ويلبأل اووه ويقلم أظفوار
وحيلق رأسه يف وق واحد فعليه فديو واحدة للنيميع ،فإن تراىخ تعددت
 -1وإذا يبوى عند فعل اننوج ه ا ول اتلةرار ،كأن ينوي فعل لك ما
حيتاج ل م واجبات الةفارة ففعل اللك أو ابلعض
 -1أو قدم يف الفعول موا يبفعوه أعوم ،كوووّب قدموه يف اللوبأل ىلع
رساويل إذا لم خيرج لألول كفارته قبل فعول اثلوام ،فوإن أخورج لوألول
كفارته وج ه اإلخراج ع اثلام
 -1أو ظ أيبه يبا ل فعلها؛ يبه ظ خروجه مو اإلحورام ،كمو
ً
معتقدا أيبه متوضئ ،فلما فرغ م حنيه حسو ه
يا لإلفاضو بال وضوي
اعتقاد فعل موجبات الةفارة ،ام تبني ل فسواد وأيبوه بواق ىلع إحراموه
فعليه كفارة واحدة
وتطلق الفديوو ىلع الةفوارة (و موا بمعوىن واحود) وط وجووّب
الةفارة يف اللبأل ثلوّب أو خف أو غري ا االيبتفا بما لبسوه مو َح ٍ
ور أو
برد ،بأن يلبسه مدة ع م نو االيبتفا به ،وال فديو عليه إن يباعه بقورّب
لعدم االيبتفا  ،وأما غري اللبا اكلطي ه فالفديو بمنيرد ؛ يبه ال يقع إال
ً
منتفعا به
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الركن اثلاين :الس :بني الصفا واملروة :و و اننيش بني الصفا واننروة

سبعو أشوا متوايلو يبدأ م الصفا وخيتم باننروة

حكمةه :أيبه رك م أراكن احلج ال يصح بدويبه وال ينوّب عنوه ادلم،
َ
ُ
َ َ َ َ
َ
ل ِما َرواه عروة قال قلةت ل ِعائ ِشة ْو ِج انلةيب  :موا أ َرى ىلع
َ
َ
َ
ّر
ْ َ
َ َ ْ
َ ْ
َ ْ
الصفا َوال َم ْر َو مة شيئًا وما أبان أن ال أ ّريو بَينَ ّره َما قالت:
أ َح ٍد لم ي ّرطف بني
ّر ْ
ََ َ
َ
ْ
ّر ْ
ويتَ ،يوا رسووول اهلل  ويووا
بموْ َأل مووا قلو َ يوا بو أخو
م
َ
ْ ّر ْ ّر َ
ون – يعين بني الصفا واننروة  -فَ َاكيبَ ْ ّرس َن ًو فَلَ َع ْموري موا أ َت َ
وم اهلل
المس ملم
م
ْ
َح َج م لم َي ّرط ْف بني َ
الص َفا َوال َم ْر َو مة»()1
وعن َح ي َ َ ب ْفت أيب جتراه قالت َد َخلْ َفا ىلع َدار أيب ُح َس ْني يف ن ِْس َ
ةو ٍة
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
َُ ُ
ُ ْ
َ َ َ َْ
ْ
َ
من ق َري ٍ وانليب  يطوف بني الصفا والمةروة ِ ،قالةت :وهةو
ْ َ
َ
َْ َ
ور به إ َ ُ
َْ َ َُ ُ
ارهُ من ِشدة ِ الس :وهو يقول ألصةحاب ِ ِه« :اسةع ْوا إن اهلل
يسو يد ِ ِ ِ
ََ َ َْ ُ
كت َب عليك ُم الس .)2(»:و يبه نس يف احلج والعمرة فاكن ركنًوا فيهموا
اكلطوا

بابلي

وشرط صحة السعي بني الصفا واملروة:
َ
 -0أن يكون سبعو أشوا  ،فإن سىع أقل م سبعو أشوا فوال جيائوه،
ً
وعليه أن يكمله إال إذا يال الفصل عرفا فعند ا يستأيبفه م أول

 -1أن يبدأ السيع م الصفا وينت باننروة ،فوإن ابتودأ بواننروة لوم
شويا والعودة تعترب ً
حيقس ه به ،وابلدي يعترب ً
شويا آخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3780ومسلم ()3077
( )2روا اإلمووام أمحوود يف اننسووند ( )907/903/7واب و خايمووو يف صووليلو ()000/9
وادلارقطين ( )000/0واحلامم ( )78/9وصلله ا بلام يف صليح اجلامع ()870
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شروط وواجبات وسنن ومندوبات السعي

 -1أن يوان بني أشوا السيع ،فإن فورق بفاصول يويول فعليوه أن
يستأيبفهّ ،ر
ويُتفر الفاصل القصري
صليح ،سواي اكن الطوا

ركنًا أو واجبًوا

 -1أن يكون بعد يوا
ً
ً
حمرما بعمرة وسىع بعد يوافها غري الصليح (يا و وو
أو يبفال ،وإن اكن
ً
ً
حمرما ،وعليه أن يرجع م أي ماكن اكن فيوه لويك
حمد موال) فإيبه يبىق
يعيد الطوا

والسيع بعد  ،فإن اكن قد أصاّب النساي فقد أفسد عمرتوه،

فعليه أن يقضيها م اننيقات اذلي أحرم منه ويهدي ،وعليوه لولك صويد
أصابه اجلااي ،وعليه فديو اللبأل والطي ه إلوخ ،وإن اكن حلوق فعليوه

فديو احللق ،وال بد م إاعدة احللق بعد إاعدة الطوا والسيع؛ ن احللق
ً
ا ول وقع يف غري حمله وإن لم يكو حلوق أوال ولوم يفعول شويئًا مو

حمرمات اإلحرام ّر
بعد فعليه أن يعيد الطوا
عليه يشي آخر ال دي وال غري

والسويع اوم حيلوق ،ولويأل

واجبات السعي بني الصفا واملروة:
 -0أن يقع بعد يوا رك اكإلفاضو أو واج ه اكلقدوم ،فوإن سوىع
ً
بعد يوا لم ينو به شيئًا وقع الطوا يبفال ،أو يبوى بطوافه يووا حتيوو
بنيو يوا

اننسنيد ،فعليه يف احلاتلني إاعدة الطوا
َ
جي ه عليه يوا القدوم) و مم ث َم عليه إاعدة السيع بعد يلةون سوعيه
بعد يوا

واج ه ،إال إذا خا

والسيع ،ووعد يوا
اكن واجبًا عليه وتركه

القدوم (إن اكن مم

فووت عرفوو فإيبوه يورتك إاعدة الطووا

اإلفاضو يأيت بالسيع ،وعليه دم؛ ن يوا

القدوم
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أما إن لم يك مم جي ه عليه يوا القدوم فيني ه عليوه توأخري
َ
السيع إىل ما بعد يوا اإلفاضو ،فوإن قدموه ىلع يووا اإلفاضوو بوأن
أوقعه بعد يوا يبفل فيني ه عليه إاعدته بعد يوا اإلفاضوو موا دام يف
مةو ،فإن تباعد ع مةو فعليه دم لرتكه وجوّب إيقا السيع بعد يوا
ً
اإلفاضو ،وال جي ه عليه الرجو يف ذ احلالو؛ يبه لم يورتك ركنوا وإيبموا
ترك واجبًا
 -1أن يقدم السيع ىلع الوقو بعرفو بأن يوقعه بعد يوا القدوم
ً
ً
 -1اننواالة بني السيع والطوا  ،فإن جعل فاصال يويال بني السيع
ويوا اإلفاضو وج ه عليه إاعدة يوا اإلفاضو إلتباعه بالسيع ما دام
بمةو ،فإن تباعد ع مةو ولم يّرعد السيع فعليه دم لرتكه وجووّب إتبوا
السيع بطوا اإلفاضو دون فاصل
ً
ً
ً
 -1أن يسىع ماشيًا إن اكن قادرا ،فإن سىع راكبا أو حمموال لاموه دم
ْ
إن لم يّر معد واكن خرج م مةو ،أما إن لم خيرج م مةوو فعليوه إاعدتوه
ماشيًا ولو يال الفصل ولم جيائه ادلم
سنن السعي:
 -0تقبيل احلنير ا سود قبل الروج للسيع ووعود صوالة الوركعتني
للطوا
ّر
 -1وصعود َ
الرجل ىلع الصفا واننروة ،أما اننورأة فوال يسو هلوا
الصعود إال إذا اكن اننواكن خايلًوا ،فوإن لوم يكو خايلًوا وقفو
أسفلهما
 -1واإلرسا بني العمودي ا خرضي اننالصوقني جلودار اننسونيد
فوق َ
الر َمل ودون اجلري ،وذل يف ذ ابه مو الصوفا إىل اننوروة ،وكوذا يف
عود إىل الصفا

شروط وواجبات وسنن ومندوبات السعي
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 -1وادلاعي عليهما

مندوبات السعي:

 -0يندّب للساىل ما يشرت للصالة م يهارة حد وخب وسورت
عورة ،فإن ايبتقض وضوؤ أو تذكر حداًا ْ
استّر مل ه ل أن يتوضأ ويبين فوإن
أتم سعيه جاز
 -1ويندّب الوقو ىلع الصفا واننروة ،واجللو مةرو أو خال ا وىل
ااي يفدب ّدلاخل مك :

 -0أن يزنل بطوى ،وع بطلاي مقسعو تكتنفها جبال قورّب مةوو
يف وسطها برئ

 -1ويبدّب غسل يف يوى لُري حائض ويبفساي ،أما احلائض وانلفساي
فال يمةنهما الطوا و ما حبالو احلويض وانلفوا ؛ نةديث ابةن عمةر
ُ ْ َ ََْ َ
َ َْ ُ َ َ َ
َ َ
َ
« :أنه اكن ال يقدم مك إال بات بِذِي ط ًوى حىت يص ِح َويغت ِسل
َ َ َ
َُ َْ ُ ُ َ َ َ ََ ً ْ ُ
ارا َويَذك ُر عن انليب َ نَ ُه ت َعل ُه»()1
م يدخل مك نه
 -1ويبدّب دخول مةو يبهاراً
َ
 -1ويبدّب دخول م كداي اسم لطريق بني جبلني فيها صعود تهبط
منها ىلع اننقربة اليت بها أم اننحلمنني السيدة خدجيو 
 -5ويبدّب دخول اننسنيد م باّب بوين شويبو اننعورو اثن ببواّب
السالم
ّر
 -6ويبدّب خروجه بعد ايبقضاي نسةه م كدى اسم لطريق يمرون
منها ىلع الشيخ حممود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم ()3008
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اليشء ااي ي دأ به املحرم إذا دخل املسجد:
إذا دخل اننسنيد فإيبه يبدأ بطوا

القدوم وينوي وجووه ،فإن يبووى

ً
يبفال أاعد بنيو الوجوّب ،وأاعد السيع اذلي سعا بعد انلفل يلقوع السويع
بعد يوا
وق

واج ه كما تقدم ،و ذ اإلاعدة مرشويو بما إذا لم خيف فوات

احلج إن اشتُل باإلاعدة ،فإن خا

والسيع ،وأاعد السيع بعد يوا

الفووات تورك اإلاعدة للطووا

اإلفاضو وعليه دم لطوا

القدوم

الركن اثلالث :انَور بعرع يللة انلحةر :احلضوور بعرفوو ركو
أسايس م أراكن احلجَ ،م ْ فاته فقد فاته احلج
وقد ثبتت ركفي الوقوف بعرع باألدل القاطع من الكتاب والسف واإلمجاع:
أما الكتاب:
عقوهل ىلعا  ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [ﮎ ]199 :وقد ث ت

أنها نزلت ىلأمر انلاس بالوقوف بعرع  ،ععن عروة عةن أبيةه عةن :ئشة
َ َ
ُْ ْ
ْ ََ َ َ ْ
ةس( ﴿ )1ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
« :أن هذه اآلي ن َزلت يف
انم ِ
َََ
َْ َُ ُ
َ ُ ُ ُ َ
ات»(.)2
ﮕ ﴾ قال :اكنوا ي ِفيَون من مج ٍع عدع ِعوا إ عرع ٍ
وأما السف :
َ ْ ُ َ ُ َ
ْ
َ
َْ َ
َ َ
ةهدت رسةول اهلل
ما رواه ع ةد الةرْحن بةن ي َعمةر اّدليةيل َقةال« :ش ِ
ْ َْ َ َ ُ
ُ َ
ٌ َ ََ َ َ ٌ
 وهو َواق ِف بِع َرع َوأىلاهُ ناس من أه ِل جن ٍد تقالوا :يةا َرسةول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ا ْل ُح ْم ِ
س :م قرين وما ودلت ،وقد اكيبوا يف اجلا ليوو يفيضوون مو نيوع ويفويض
انلا م عرفات ،فأمروا أن يفيضوا م عرفات
( )2روا ابلخاري ( )3770ومسلم ()3038
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َ َ
َ َ َْ ْ
َ ْ َ َْ ّ
َْ ّ َ َ ُ َ َ ْ
انج؟ عقال:
اهلل ،كيف
انج ع َرع  ،تمن جاء ق ل صالة ِ الفج ِر من ْيللة ِ
َْ ََ ْ َ
ُ
ّ
َ
َ
مج ٍع تقد تم حجه. )1(»....

وأما اإلمجاع :فقد أنيع أ ل العلم ىلع أن الوقو بعرفو فورض ،وال
َ
َ ْ
َ َ
بل
حج نن فاته الوقو بها ،وأن م فاته فعليه احلج م قام ٍ
ويقصد بانَور :احلضور بأرض عرفو ىلع أي حوال مو ا حووال
ً
ً
يبائما أو مُوىم عليوه ،وسوواي اكن ً
ان أو ً
قاعودا أو
قائموا أو
سواي اكن يق

راكبًا ىلع دابو ،وسواي علم أيبها عرفو أم ال
شروط صحة احلضور بعرفة:

 -0احلضور حل و م يللو العاط م ذي احلنيو (وتبدأ الليلوو مو

غروّب شمأل عرفو إىل أذان فنير يوم انللر) فوإذا يبفور مو عرفوو قبول
الُروّب لم يصح حنيه؛ ملا رواه َع ْ َد الرْحن بن َي ْع َم َر اّدلييل قةالَ :شوه ْد ّر
ت
م
َ ْ َْ ََ ُ
َ
ََ ََ َ
َر ّرسول اهلل  و و َواقمف بم َع َرفو َوأتا ّر يبا م أ مل جن ٍد تقةالوا:
َ ّر َ
َ َ َْ ْ
ََْ
َْ ّ َ َ َ ُ َ َ ْ
َْ ُ
ةر
يا رسول اهلل ،كيف احلج؟ عقال« :انج عرع  ،تمن جاء ق ل صالة ِ الفج ِ
َ َ َْ ََ ْ َ َ ّ ُ
من ْيلل ِ مج ٍع تقد ت َم حجه. )2(»....
وجيائ الوقو يوم العاط يللو احلادي عشور م ذي احلنيوو إن أخطوأ

أ ل الوقو  ،بأن لم يروا اهلالل لعذر م غيم أو غري فأتموا عدة ذي القعودة
االاني ً
يوما ،فوقفوا يوم اتلاسع يف اعتقاد م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )3898والرتمووذي ( )008والنسووايئ ( )079/0وابوو ماجووه ()0530
وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()3750
( )2روا الرتمووذي ( )008والنسووايئ ( )0537واب و ماجووه ( )0530وصوولله ا بلووام يف
صليح اب ماجه ()0993
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فوب بعد وقوفهم أيبه يوم العاط بنقصان ذي احلنيو فينيائهم ،خبال

اتلعمد فال جيائ

 -1يشرت يف احلضور مباطة أرض عرفوو أو موا اتصول بهوا ،فوال

يكيف أن يقف يف اهلواي كأن يمر عليها بالطائرة فال جيائوه ،أموا إن اكن
راكبًا ىلع دابو فال مايبع
وأما املار بها ولم يستقر ويطمّ عيش ط هل رشطني:
األول :أن يعلم أيبه يمر بأرض عرفو

اثلاين :أن ينوي بمرور أداي رك احلج و و احلضور بعرفو ،فوإن ّ
مور
بها ولم يعلم أيبها عرفو ،أو ّ
مر بها دون أن ينوي أداي رك احلج فال جيائوه
اننرور
انليو

وأما م استقر وايمأن يف أي جاي منها فال يشرت فيوه العلوم وال
واج اىله:

 -1الطمأيبينو و و االستقرار بقدر اجللسو بني السنيدتني ً
قائموا أو
ً
جالسا أو راكبًا ،فإذا يبفروا قبل الُروّب -كما و الُال ه يف ذ ا زمنو-
وج ه عليهم قبل الروج م عرفو استقرار بعود الُوروّب ،وإال فعلويهم

ادلم إن لم يتداركوا الوقو

 -2الوقو بعرفو ً
يبهارا بعد الاوال إىل غروّب الشمأل ،وال يكيف

قبل الاوال ،فإن لم يأتوا بوه فعلويهم ادلم وال جيوائ وذا احلضوور عو

احلضور يللو انللر
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شروط وسنن وواجبات ومندوبات الوقوف بعرفة

سنن الوقوف بعرفة:
 -0الطبتان -اكجلمعو -بعد الاوال بمسنيد عرفوو ،يعلمهوم الطيو ه

بعد احلمد والشهادتني ما عليهم م اننناس إىل يوا اإلفاضو
 -1ونيع ال هري  -ال هر والعرص -نيع تقديم حىت

ل عرفو

 -1وقرص ما -أي ال هر والعرص -إال ل عرفوو فيتموون بوأذان
وإقامتني م غري تنفل بينهما ،وم فاته اجلمع مع اإلمام نيع يف َرحله
مندوبات الوقوف بعرفة:
 -0الوقو بعد صالة ال هري جببول الرمحوو -و وو مواكن معلووم
ط عرفو -عند الصخرات الع يمو ،ويكون وقوفه متوضئًا
 -1والوقو مع انلا ؛ ن نيعهم مايد الرمحو والقبول

 -1وركووه يف حالو وقوفه ،فإن لم يك ل ما يركبوه فعليوه القيوام

ىلع قدميه إال تلع ه فينيلأل

 -1وادلاعي بما أح ه م خريي ادليبيا واثخرة واتلرضو واالبتهوال

إىل اهلل تعاىل؛ يبه أقرّب لإلجابو ،ويستمر ىلع ذ احلالو للُروّب
الركن الرابع :طةواف اإلعاضة  :ويقوال ل ً
أيضوا :يووا الورك ،
الايارة ،و و :الطوا

ويوا

فصل كوري

حول ابلي

سبعو أشوا متتايلوو بوال

وقد ث ت عرضي طواف اإلعاض بالكتاب والسف واإلمجاع:
أما الكتاب :عقوهل ىلعا  ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [ﮢ ]40 :واننراد

منه يوا

اإلفاضو
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َ َ َ
َ َ َ ََ ْ َ ُ ٍَ َ َ
ةيي ْوج انلةيب
وأما السف  :ععن :ئ ِش  أن صة ِفي بِفةت ح
َ ُ
َ َ ْ َ َ َْ ُ
ةول اهلل  عقةةال:
 حاضةةت عةةذكرت ذلةةك ل ِرسة ِ
َ
ً
َ؟» قالوا :إ َن َها قد أَفَ َ
«أ َحاب َستُ َفا ِ َ
اض ْ قال« :عال إِذا»( )1فدل ىلع أن وذا
م
ِ
الطوا البد منه ،وأيبه حابأل نن لم يأت به
وأما اإلمجاع :فقد أنيع أ ل العلم ىلع فرضيته

وقته :يبدأ وقته م يلو الفنير اثلام م يووم انللور فوال يصوح

قبله ،ن ما قبل الفنير م الليل وق الوقو بعرفو ،والطووا مرتو ه
عليه ،فال يكون وقتًوا للطووا ؛ ن الوقو الواحود ال يكوون وقتًوا
َ
لركنني ،ويستمر إىل آخر شهر ذي احلنيو ،فإذا أخ َر ع ذل لامه دم
أما احلائض أو انلفساي فتلبأل الرفقو والويل حوىت تطهور وتطوو

برش أم الطريق حال الرجو بعد الطووا  ،فوإذا لوم يوحلم الطريوق

رجع

بطوا

إىل بدل ا وع ىلع إحرامهوا ،اوم تعوود يف العوام القابول لإلتيوان
اإلفاضو

شروط صحة الطواف:
 -1الطهارة م احلداني والب يف ابلدن واثلوّب وانناكن اكلصالة؛
َ َ َ
َ َ ُ ْ ْ
َ َ ٌ َ َ َ
ةت صةالة إِال أن اهلل أحةل تِية ِه
لقول انليب « :الطواف بِابلَي ِ
َ
َْْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َْ
ط ُق إال خبَ ْْي»()2
المف ِطق ،تمن نطق ،عال يف ِ ِ ِ ٍ
 -2سرت العورة :كما يف الصالة يف حق اذلكر وا يب ى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3775ومسلم ()3033
( )2روا ادلاريم ( )99/0وابو خايمووو ( )0708وابو حبوان ( )088وغووري م وصوولله
ا بلام يف صليح اجلامع ()0809
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شروط وواجبات وسنن ومندوبات الطواف

َ
 -3أن يكون سبعو أشوا  ،فإن ترك شيئًا م السبع وإن قل ال

جيائه ،وال يكيف عنه ادلم إذا اكن الطوا

يوا

ركو وإن شو

يف

العدد بىن ىلع ايلقني ،وتمم ا شوا السبعو ،ويعمل بقوول غوري ولوو
ً
ً
مسقنةلا (أي صوار الشو ل اعدة) فعنود ا
اكن واحدا إذا لم يك

يبين ىلع ا كا وإن زاد ىلع السبعو أشوا فال يرض؛ ن الاائد لُو ال
اعتداد به

 -4وأن جيعل ابلي
وجهه أو ظهر

ع يسار حال يوافه ال ع يمينوه وال جتوا

 -5وأن يكون داخل اننسنيد فال جيائ خارجه
ً
 -6وأن يكون متوايلًا بال كوري فصل ،وإال بأن فصل كوريا حلاجو
ً
وجوووا ولوو ركنًوا
أو لُري ا ابتدأ م أول ،ووطل ما فعله ،وقطوع يوافوه
ً
إلقامو صالة فريضو لرات ه ،إذا لم يك صال ا ،أو صال ا منفوردا وع
مما تعاد واننراد بالرات ه :إمام مقوام إبورا يم ،و وو اننعورو اثن بمقوام
الشافيع ،وأما غري فال يقطع ل؛ يبه بمزنلو غري الرات ه
وإذا أقيم عليه أاناي شو يبدّب ل كمال الشو اذلي و فيه ،بأن
ينت لللنير يلبين ىلع يوافه اننتقدم م أول الشو  ،فوإن لوم يكملوه
ابتدأ يف موضع خروجه ويندّب ل أن يبتدئ ذل الشوو  ،وووىن ىلع موا
فعله م يوافه بعد سالمه ،وقبل تنفله؛ فعلم أن الفصل بصالة الفريضو
ال يبطله ،خبال انلافلو واجلنازة

وكذا ال يبطله الفصل لعذر كوراع ؛ فإيبوه يبوين بعود غسول ادلم
ً
موضعا قريبًا بعد
بالرشو اليت تقدم يف الصالة؛ م كويبه ال يتعدى
منه ،وأن ال يبعد انناكن يف يبفسه ،وأن ال يطأ جناسو

101

َ َْ
حلنير ،فإذا دخل بعض ابلودن
 -7وخروج نييع ابلدن ع الشاذروان وا م

يف واي ابلي أاعد  ،أما إذا اكن خرج م مةوو ووعود ذلو ذكور أيبوه أانواي
َ َ
الطوا اكن يدخل بعوض بديبوه يف وواي الشواذ ْروان ،فلويأل عليوه العوودة
لإلاعدة ولك يلامه دي؛ ذلا م أراد أن يقبول احلنيور ا سوود أو يلموأل
ً
وجوووا اوم
الرك ايلمام أاناي الطوا ينص ه قامته بعد اتلقبيول أو اللموأل
يطو ؛ يبه لو يا و و لم يال مطأيئًا رأسه اكن بعض بديبه يف ابليو فوال
يصح ذاك الشو

واجبات الطواف:
 -0ابتداي الطوا م احلنير ا سود ،فإن ابتدأ م غري ولم يعد لامه دم
ً
 -1أن يطو ماشيًا إن قدر عليه اكلسيع ،فإن يا راكبًا أو حمموال
ْ
فعليه اإلاعدة إن لم خيرج م مةو ،فإن لم يّر معد فعليه دم

 -1صالة ركعتني بعد االيبتهاي م الطوا  ،وينودّب أن يكويبوا يف

اننسنيد وخلف اننقام ،فإن صال ما خوارج اننسونيد أجواأ وأاعد موا يف
ّر
اننسنيد ما دام ىلع وضوي ،ويندّب أن يقرأ فيهما بعد الفاحتو يف ا وىل ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﴾ و اثلايبيو ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾
 -1أن يقع يوا

اإلفاضو بعد الريم

سنن الطواف:

 -0تقبيل احلنير ا سود بال صوت يبدبًا يف أول الشوو ا ول قبول

ابلدي فيه ،فإن لم يتمك مو تقبيلوه ننسوه بيود إن اسوتطا  ،وإن لوم
ً
يستطع ننسه بعود موال ام وضع يد أو العوود ىلع فموه بعود اللموأل بوال
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شروط وواجبات وسنن ومندوبات الطواف

ّ
كرب فقط عند حماذاته ،وال يشري بيد
صوت ،فإن لم يستطع شيئًا م ذل
بل يقترص ىلع اتلةبري ام يستمر يف يوافه

 -1استالم الرك ايلمام يف الشو ا ول ،بوأن يضوع يود ايلموىن

عليه ام يضعها ىلع فمه م غري تقبيل
َ
والر َمل -و اإلرسا يف اننيش دون الب ه  -لذلكور ولوو غوري
-1
َّر
ابلالغ يف ا شوا اثلالاو ا ول يف يوا القدوم ويوا العمرة ننو اكن
ً
حمرما هلا م اننيقات بأن اكن ً
أفاقيا
 -1وادلاعي بما حي ه م يل ه اعفيو وعلم وتوفيق وسعو رزق ،بوال
حد حمدود يف ذل  ،بل بموا يفوتح عليوه ،وا وىل أيبوه يودعو بموا ورد يف
الةتاّب والسنو
مندوبات الطواف:

 -0تقبيل احلنير ا سود واستالم الورك ايلموام يف أول لك شوو
ماعدا الشو ا ول فمسنون
ّر
َ ّر
َ
الر َموول لذلكوور يف ا شوووا اثلالاووو ا ول إن أحوورم م و دون
-1
اننواقي اكتلنعيم واجلعرايبو ،أو باإلفاضو ننو لوم يطوف يووا
لعذر أو نسيان

بعد

 -1ادليبو م ابلي

القودوم

للرجال أما النساي فيندّب هل الطوا

ع

 -1ادلاعي عند اننلنم بعد الطوا وقبل ركعيت الطوا  -واننلنم
و حائط ابلي بني احلنير ا سوود ووواّب ابليو  -يضوع صودر عليوه
ويفرش ذراعيه عليه ويدعو بما شاي ،ويسىم احلطيم ً
أيضا
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 -5إيقا يوا

اإلفاضو بعد الريم وعق ه احللق

 -6وكاة الرشّب م ماي زمام بنيو حسنو

 -7ويبقل ماي زمام إىل بدل وأ له للتربك به

واجبات احلج:
ً
أوال :طواف القدوم:

وال جيب طواف القدوم إال بْشوط ثالث :
ً
ً
 -0إن أحرم باحلج مفردا أو قاريبوا مو احلول إن اكيبو دار خوارج
ً
مقيما بمةو وخرج لللل لقرايبه أو ننيقاته
احلرم أو اكن
 -1ولم خين فوات احلج إن اشتُل بطووا

فوات احلج سقط عنه يوا

القودوم ،فوإن خشووي

القدوم ووج ه تركه ،و ذا احلكم يكوون

لللائض وانلفساي واننُىم عليه وانننينون إذا استمر عذر م
 -1ولم يرد

احلج ىلع العمرة حبرم

فإن اختل ط م الرشو اثلالاو فال جي ه عليه يوا

القدوم

ويشرت لصلته ط واحد و و يبيو الوجوّب كما تقدم ،فإن يا بنيو
ً
انلفل أو يا بال يبيو ايبصور يوافه يبفال ولم جيائه ع يوا القودوم ،أو
ً
إن اعتقد عدم وجووه فعليه إاعدته ،أما إن لم ينو يبفال واعتقد بوجووه أجاأ
ً
ثانيا :الزول بمزدلف :
َْ َ َ ِ ِ
حال وصوالة العشوايي (اننُورّب
جي ه الزنول باننادلفو قدر حط الر م
والعشاي) وتناول يشي م أكل وطّب يف يللو َ
انللر ،وانندار ىلع مضووي
قدر ما ذكر وإن لم يفعل شيئًا م ذل  ،فلو َ
مر بها ولم يزنل وج ه عليوه

دم

واجبات احلج
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ما يسن عفد مزدلف :

 -0نيع العشايي بمادلفو ،بأن توحلخر اننُورّب إىل موا بعود مُيو ه
الشفق ا محر فتصىل مع العشاي فيها ،و ذا إن وقف مع انلا يف عرفوو،
ً
فإن ايبفرد بوقوفه عنهم فيصيل ًّلك م الفرضني لوقته؛ فيصيل اننُرّب بعد
الُروّب ويصيل العشاي بعد الشفق صالة قرص وإن صال ما-العشايي -
قبل وصول إىل مادلفو أاعد ما يبودبًا فيهوا إال ننعوذور (كمو توأخر عو
انلا لعذر به أو بمركووه) فإيبه يصليهما ً
نيعا يف أي ماكن و فيه إن اكن
اإلمام يف عرفو
وقف مع م
 -1وقرص العشايي جلميع احلنياج إال ل مادلفو فيتمويبهوا كموا
يتم أ ل مىن وعرفو؛ إذ القاعدة أن أ ل لك حمل م مةو ومىن ومادلفوو
وعرفو يتمون يف حملهم ويقرص غري م

 -1والوقو باننشعر احلرام -و و حمل ييل اننادلفو م جهوو موىن-
ً
ويكون يف وقوفه مستقبال للبيو جهوو اننُورّب؛ ن وذ ا موام
واقعو لكها يف طق مةو بني جبال شا قو فيدعو باننشعر احلرام بواننُفرة
وغري ا ،ويثين ىلع اهلل تعاىل أفضل اناي ويستمر ىلع ذل لإلسفار
مندوبات مزدلفة:
 -0اننبي بها

 -1واالرحتال منها بعد صالة الصوبح بُلوأل قبول أن تتعوار
الوجو
ّر َ
ّ
 -1واإلرسا ببط حم مرس ،و و واد بني اننشعر احلرام ومىن

 -1اتلقا سبع حصيات م مادلفو لريم نيرة العقبو ،ولو اتلقطهوا
م ً
مىن جاز
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ً

ثاثلا :رِّم مجرة العق يوم انلحر:

وقتها :م يلو فنير يوم انللر إىل غروّب شمسه؛ نةديث جةابر
َ ْ
ََ
ُ ً
ةر ضةىح
بن ع د اهلل  قال« :رىم انلةيب  يةوم انلح ِ
َو َر َىم َب ْع َد ذلك َب ْع َد َ
الز َوال»()1
ِ
واج اىلها:

 -0أن تكون بسبع حصيات

يا

 -1أن يقدم الريم ىلع احللق واإلفاضو ،فلو حلق قبل الريم أو
يوا

اإلفاضو قبل الريم فعليه دم ،خبال

تقديم الريم ىلع

انللر وتقديم انللر ىلع احللوق وتقوديمهما ىلع يووا

اإلفاضوو

فمندوّب ،فإن حنر قبل الريم أو أفاض قبل انللر أو قبول احللوق أو
قبلهما ً
معا أو قدم احللق ىلع انللر فال يشي عليه يف المسو ،و و

حممل احلدي « :ما سئل عن َشء قدم أو أخر يوم انلحةر إال قةال:

«اععل وال حرج»()2

مندوبات الرمي:
-0اإلرسا إىل ريم نيرة العقبو حني وصول هلا ىلع أيو حالوو
بسبع حصيات يلتقطها م اننادلفو ،وإذا أتا وا راكبًوا فوال يصورب
للزنول بل يرميها يف حالو ركووه ،فاننبادرة بالريم ع حمل انلودّب،
وإذا وصل إىل ً
مىن قبول يلوو الشومأل فينودّب ل أن ينت ور إىل

يلو الشمأل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
( )1روا مسلم ( )3088وابلخاري معلقا ()3708
( )2روا ابلخار ( )309ومسلم ()3057
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 -1أن يقع الريم يف الوق ما بني يلو الشمأل وزواهلوا ،ويكور
َ
تأخري إىل ما بعد الاوال؛ نديث جابر بن ع ةد اهلل  قةالَ « :رىم
َ ْ ُ
ض ًىح َو َر َىم َب ْع َد ذلك َب ْع َد َ
الز َوال»()1
انليب  يوم انلح ِر
ِ
 -1أن يقدم الريم ىلع انللر

 -1أن يكرب مع ريم لك حصاة م العقبو أو غري ا م با ا يوام

بأن يقول« :اهلل أكرب»

 -5أن يتابع احلصيات بالريم فال يفصل بينهما بما يشُله م ًّلكم وغري

 -6أن يلتقطها م أي حمل إال العقبو فم اننادلفوو ،ويكور ل أن
حنيرا ً
ً
كبريا كما يكر ل الريم به
يكرس
وإذا رىم نيرة العقبو حل ل لك يشي حيرم ىلع اننلرم إال النساي والصيد،

ويكر ل الطي ه حىت يأيت بطوا اإلفاضو ،و ذا يسىم اتلللل ا صُر
ً
رابعا :امل يت بمل يلايل أيام التْشيق:
جي ه اننبي

بمىن يلان أيام القشوريق إن لم يتعنيل ،أموا إذا تعنيول

فيةفيه مبي يللتني ،ويسقط عنه مبيو
القرشيق والريم يف ذلو ايلووم؛ ملةا ُر ِوي أن الع ةاس بةن ع ةد املطلةب
ْ ََْ َ ُ َ
َ ْ َ َ َ َ َ
ً
« :استأذن َرسول اهلل  أن يبِيت بِمك يلايل مِل من
َ ْ
َ َ ََ َ
أج ِل ِسقايتِ ِه عأذِن هل»( )2و ذا يدل ىلع أيبه موأمور بوه ،وإال فواكن جيووز
للعبا

يللوو ايلووم الرابوع مو أيوام

ذل ولُري دون إرخاص ،وقد تأكد ذل بفعل ا ئمو بعد انلوا

 ام بمنع عمر اننبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وراي العقبو ،وألن انليب 

ً
( )1روا مسلم ( )3088وابلخاري معلقا ()3708
( )2روا ابلخاري ( )3000ومسلم ()3030
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ً
َ ُ
ُ ُ َ َ
ععله نسَك وقال« :خذوا عِن مفا ِسكك ْم»(.)1

وجي ه الروج م مىن للمتعنيل قبل غوروّب الشومأل ،واتلعنييول
َ
جائا ال مةرو وال خال ا ْوىل ،إال اإلمام فيةر ل اتلعنييل
فإن ترك احلاج اننبي

نندة أكا م يبصف يللو فموا فووق لاموه دم

(حيس ه الليل م الُروّب إىل الفنير)  ،إال اننتعنيل فليأل عليه دم لرتكه

مبي الليلو اثلاثلو
وإذا ترك اننبي

يلوال فوالالزم دم واحود وال
يللو اكملو أو اثلال
ٍ

يتعدد
ً
خامسا :رِّم اجلمرات اثلالث أيام التْشيق اثلالث إذا لوم يتعنيول،

و يومني إن تعنيل

ويبدأ وق الريم م بعد الاوال إىل غروّب الشمأل؛ ملةا رواه جةابر
َ
َ َْ َ
ْ ُ ً
« :أن رسول اهلل َ رىم يوم انلَح ِر ضةىح َو َرىم بعةد
ذلك َب ْع َد َ
الز َوال»()2
ِ
ُ ُ َ ِ ََ
َ ُ
وقد قال « :خذوا عِن مفا ِسةكك ْم»( )3و وذا بواّب ال
يعر بالقيا

بل باتلوقيف

فإذا رىم قبل الاوال فال جيائ ،فإن لم يعد فعليه دم ،وإن أخر الريم

إىل بعد غروّب الشمأل أو إىل ايلوم اثلوام وجو ه عليوه دم كموا يف يووم

انللر ووقع الريم قضاي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :تقدم
ً
( )2روا مسلم ( )3088وابلخاري معلقا ()3708
( )3صحيح :تقدم
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اإلناب يف الرِّم :م يطيق الريم ولةنه ال يستطيع اننشوي ننورض أو
ً
وجووا ،وال يسقني ه وال يريم احلصاة يف كف
حنو فإيبه حيمل ويرىم بنفسه
غري لريميها عنه فإن فعل لم جيا

وأما العاجا ع الريم فيسقني ه َم ْ يريم عنه وال يسقط عنوه ادلم

بريم انلائ ه ،وفائدة االسقنابو سقو اإلام ،فيتلرى العاجا وقو الوريم
عنه ،ويكرب للك حصاة ،كما يتلرى وق داعي يبائبه ويدعو
ّر َ
الم ْسق مني ه قبل الفوات احلاصل بوالُروّب مو ايلووم
وإن زال عذر
الرابع أاعد الريم بنفسه ،فإن أاعد قبل غروّب ا ول فال دم ووعود فوادلم،

وقضاي لك م اجلمار ولو العقبو ينت

إيله -أي غروّب الرابع -وال قضاي

لليوم لفوات الريم بُرووه ،والليل عق ه لك يوم قضاي ذلل ايلوم جي ه به

ادلم

وأما الصُري وانننينون مم ال حيسنون الريم فرييم الويل عنهما ،فوإن

أخر لوق

القضاي فيني ه ادلم ىلع الويل ،وأما الصُري اذلي حيسو الوريم

فرييم ع يبفسه ،فإن أخر لوق القضاي لامه ادلم
شروط صحة الرمي:

 -0أن يكون الريم حبنير ،فال يصح بطني وال بمعدن ،وال يشورت

يهارته

 -1وأن يكووون احلصوووى كلصوووى احلووذ  -و ووو اذلي يوورىم

بالسبابقني -بأن تكون احلصاة قدر الفولو أو انلوواة ،فوال جيوائ صوُري
ً
جدا اكحلمصو وكر كبري وأجاأ
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 -1وأن يرىم ،بأن يدفع بايلد ،فال جيائ وضع احلصاة ىلع اجلمورة
أو يرحها -واجلمرة ع ابلناي وما حوول مو موضوع احلصووى -فوإن
وقع احلصاة يف شق م ابلناي أجاأت ،وال جتائ إن جاوزت اجلمرات
ووقع خلفها ببعد أو وقع دويبها أو لوم تصول احلصواة إيلهوا ،فوإن
وصل أجاأت
ّر
 -1وترتي ه اجلمرات اثلال  ،بأن يبتدئ با وىل اليت تويل مسونيد
ً
مىن (اليف) ام بالوسطى ام بالعقبوو ،وال جيائوه إن يبكوأل بوأن قودم
العقبو والوسطى ،أو ترك ً
بعضا م احلصووى واحودة أو أكوا مو نييوع
اجلمرات أو م بعضها ولو ً
سهوا ،فلو رىم لك واحدة م اجلمرات خبموأل
َّر
م احلصيات اعتد بالمأل ا ول مو اجلمورة ا وىل وكملهوا حبصواتني
وأاعد اثلايبيو واثلاثلو ،وإن لم يدر موضوع حصواة تركهوا مو اجلمورات-
ً
ً
حتقيقا أو شاك -أع م اجلمورة ا وىل أم مو غري وا؟ اعتود بسو مو
ً
وجووا ،وال دي عليوه
اجلمرة ا وىل ،وأاعد ما بعد ا م اثلايبيو واثلاثلو
ّر
ً
إن تذكر يف يومه ،ولو يبكأل أاعد انننةأل ،فلو رىم ا وىل ابتداي فالعقبو
فالوسطى أاعد العقبو ،وال دم عليه إن تذكر يف يومه
مندوبات الرمي:

 -0اننيش إىل الريم (يف غري يوم انللر)

 -1وريم نيرة العقبو عند يلو شمأل يوم انللر إىل الاوال ،وكور
تأخري للاوال ،فملط انلدّب و يلو الشمأل

 -1وريم غري نيرة العقبو م با ا يوام إاور الواوال قبول صوالة
ال هر مع كون الرايم متوضئًا ،وتقدم أن دخول الاوال ط صلو للريم
يف ا يام اثلالاو ،وحمط انلدّب اتلعنييل قبل صالة ال هر

واجبات احلج
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ّر
ً
جالسا إاور اجلمورتني ا ويلوني -ا وىل والوسوطى-
 -1ومةوه ولو
ً
لدلاعي واثلناي ىلع اهلل حال كويبه مستقبال للبي قدر إرسا قراية سورة
ابلقرة
ً
 -5وتيارس يف اجلمرة الوسطى ،بأن يقف ىلع يسار ا متقدما عليهوا

جهو ابلي  ،ال أن يكون حماذيها جهو يسار ا

 -6وجعل اجلمرة ا وىل خلفه حال وقوفه لدلاعي ،وأما نيرة العقبوو

فريميها وينرص وال يقف لضيق حملها ،وإذا استقبلها للريم اكيب

جهو يسار ومىن جهو يمينه

مةوو

 -7ويباول غري اننتعنيول بعود ريم نيوار ايلووم اثلالو باننلصو ه

يلصيل فيه أروع صلوات (ال هر والعرص واننُرّب والعشاي)  ،وأما اننتعنيل

فال يندّب ل ذل  ،واننلص ه اسم بلطلاي خارج مةو
سادسًا :احللق والتقصري:

حلق شعر الرأ أو تقصري واج ه م واجبات احلج والعمرة جيورب
َ ّ
ْ ْ
ْ َ ُ
ِك ْم ب َط َ
ةت
بادلم؛ لقول انليب « :أحِلوا مةن إِحةرام
ةو ِ
اف ابلَي ِ
ِ
َََْ َ
ُ
الص َفا َوال ْ َم ْر َوة ِ َوقَ ِ ُ
وأمةره للوجةوب ،وقةوهل :
ِصةوا»(.)1
وبني
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ت َوبِالصفا َوالم ْر َوة ِ َويلُقصةة ْر
« َومن لم يكن مِفكم أهدى عليطف بِابلَي ِ
َ َْ ْ ْ
حلِل»()2
ويل
واحللق أفضل للرجال م اتلقصري ،فإن ّ
قصور الشوعر أجواأ ؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3980ومسلم ()3037
( )2روا ابلخاري ( )3757ومسلم ()3007
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ُْ َ
ني قالواَ :وال ْ ُم َق ِِص َ
حلِق َ
َ َ
ين يةا
لقول انليب « :رحِم اهلل الم ِ
ِ
ُ َ
َ ُ َ
َ َُْ ِ
صةر َ
ُْ َ ِ َ
َ َ
ين يةا َرسةول
رسول اهلل؟ قال :رحِم اهلل المحل ِقني ،قالوا :والمق ِ
ُ َ
َ َُْ ِ
صةر َ
ُْ َ ِ َ
َ َ
ين يا َرسول اهلل قال:
اهلل ،قال :رحِم اهلل المحل ِقني ،قالوا :والمق ِ
َوال ْ ُم َق ِِص َ
ين»()1
ِ
وال جيائ حلق أو تقصري بعض شعر الرأ  ،بول ال بود مو تنواول
احللق أو اتلقصري لك شوعر الورأ

[ﯝ ]87 :والرأ

؛ لقةوهل  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ﴾

اسم للنيميع وكذا روى أن انلةيب  حلةق

مجيع رأسه .ويبدأ حبلق ايلمني م رأسه ،وا فضل أن يكوون احللوق أو
اتلقصري يف ً
مىن

أمووا اننوورأة فيس و هلووا اتلقصووري يبيابووو ع و احللووق؛ لقةةول انلةةيب
« :ليس ىلع النِ َساءِ َحلْ ٌق إنما ىلع النِ َساءِ اّتلَ ْق ِص ُ
ْي»()2
ِ
وذل بأن تأخذ قدر ّر
أيبملو م يبهايو شعر رأسها لكه ،فوال يكفيهوا
تقصري بعض الشعر

وم ترك احللق أو اتلقصري ولوو اكن لوجوع يف رأسوه وال يقودر ىلع

أحد ما فعليه دم

وا صلع اذلي ال شعر ىلع رأسه يمر اننو

ىلع رأسه

وقته :م بعد ريم نيرة العقبو الةربى ،فإن حلق قبل رميها فعليوه

دم؛ يبه إذا لم يرمها لم حيصل ل حتلل ،فال جيوز ل احللق وال غوري مو
ّ
َ
حمرمات اإلحرام إىل ما قبل خروجه م مةو ،فإذا خرج منها بعد ايبتهواي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3795ومسلم ()3053
( )2روا أبو داود ( )3800/3809وصلله ا بلام يف صليح أيب داود ()3700
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ّ
أيام القرشيق ولم حيلق بعد ،أو اعد إىل بدل دون حلوق فعليوه دم ،أموا إذا
َ َ
ّ
أخر احللق إىل ما بعد أيام القرشيق ام حلق بمةو فليأل عليه يشي
مفدوباىله:

-1أن حيلق بعد اذلبح

-2أن حيلق قبل الاوال م يوم انللر بعد ريم نيرة العقبو
مندوبات احلج:
ييل:

مفدوبات انج كثْية قد مر أكَثها يف ركن اإلحرام ،وي َق هفةا مةا
 -1فعل اذلبح قبل زوال الشمأل يووم انللور ولوو قبول يلوو

الشمأل

 -2ويندّب يوا الودا للك خارج م مةو ،سواي اكن م
َ
أ لها أو م غري م ننيقات م اننواقي أو ننا حواذا  ،وأ ْوىل إذا اكن
انناكن الارج إيله أبعد م ذل  ،سواي خرج حلاجو أم ال أراد العود
أم ال ،فإن خرج ننا و دون اننيقات اكجلعرايبو واتلنعويم فوال ودا
عليه ،إال إذا أراد اتلووي فيموا دون اننيقوات فينودّب ل الوودا ،
ويتأدى يوا الودا بطوا اإلفاضوو ويووا العمورة وحيصول
لصاحبه اوابه إن يبوا بهما ،كتليو اننسنيد تحلدى بالفرض وحيصول
اوابها إن يبوا ا به
وم أقام بمةو بعوض يووم ل بوال أاعد يووا الوودا  ،وال يبطول
بإقامته بسب ه شُل م بيع أو طاي أو قضاي دي وحنو ذل  ،فال يطلو ه
بإاعدته ،وإذا بطل أو لم يأت به م أصله رجوع ل إن لوم خيوف بوالرجو
فوات رفقو أو حنو ذل  ،وإال لم يرجع
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 -1ويندّب زيارة الرسول  وع م أع م القروات
ً
ً
ويبهوارا موا
 -1ويندّب اإلكووار مو الطووا بابليو يلوال

استطا  ،وإذا أراد الروج م اننسنيد احلرام بعد الوودا أو غوري

فال يرجع القهقرى -بأن يرجع ب هر ووجهه للبي  -يبه م فعل
ا اعجم ال م السنو

كيفيات احلج:

ََُ
ّ
ات وَ حبسب ىلرىليب أعَليتها:
يندى انج ىلع
ِ
ثالث كيفي ٍ
َ
 -0اإلعراد :و و أن يّر مهل احلاج أي ينوي احلج فقط عند إحرامه ،اوم
يأيت بأعمال احلج وحد

 -1ال ِقران :وهل صورىلان:
ُ
ً
األوث :أن حيرم بالعمرة واحلج معا ،بأن ينوي القران أو ينوي العمرة
ً
وجووا إن رت ه ،ويبودبًا
واحلج بنيو واحدة ،وقدم العمرة يف انليو واننالح و
يف اللفظ إن تلفظ

اثلاني  :أو أن ينوي العمرة ام يبدو ل فريد احلج عليها ،بأن ينويوه
بعد اإلحرام بها قبل الرشوو يف يوافهوا ،أو ينويوه و وو يف يوافهوا قبول
تمامه ،وال يصوح اإلردا إال إذا صول العمورة لوقو اإلردا  ،فوإن
فسدت جبما أو إيباال قبل اإلردا لم يصح ،ووج ه إتمامها فاسودة اوم
يقضيها وعليه ادلم

وكمل الطوا اذلي أرد احلج ىلع العمرة فيه وصىل ركعتيوه
ً
وجووا ،ولك ال يسىع هلذ العمرة حوني أرد احلوج يف يوافهوا؛
يبه صار غري واج ه اليبدراج العمرة يف احلج ،فوالطوا الفورض
و اإلفاضو وال قدوم عليه؛ يبه بمزنلو اننقيم بمةو حيو جودد
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يبيو احلج فيها ،والسيع جي ه أن يكون بعد يوا واج ه وحينئوذ
فيحلخر بعود اإلفاضوو ،وايبودرج العمورة يف احلوج يف الصوورتني
ً
واحدا ،ويكر اإلردا بعد الطووا  ،ويصوح
فيةون العمل هلما
قبل الركو و الركو  ،وال يصح بعد تلمام اغل ه أراكيبهوا إذا لوم
يبق عليه منها إال السيع
ً
ً
ً
واحدا ما ُر ِوي عةن :ئشة
واحدا وسعيًا
وادليلل ىلع أن هلما يوافا
َْ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ُ
ََ َ َ َ َ َ ُ
 أنها قالت« :وأما ااِين مجعوا بني انج والعمرة ِ عإنما طاعوا هلمةا
َ َ ً َ ً
ِدا»()1
طواعا واح

وبما رواه مسلم عن :ئش  أن انليب  قال هلا
ََ ُ َ َ ُ
ُ ْ
َ ِ
ك َوعم َرىل ِِك»(.)2
ك ِ
نج ِ
ك طواع ِ
ملا قرنت بني انج والعمرة« :يسع ِ

وعن ابن عمر  قةال :قةال رسةول اهلل « :مةن
َ َ
َ
ْ
ٌ
َ َ
ٌ
أ ْح َر َم ب ْ َ
ان ِج َوال ُع ْم َرة ِ أ ْج َزأهُ َط َواف َواح ٌِد َو َس ْ ٌ
ةَ :واحِةد عفهمةا حةىت حيِةل
ِ
ً
َُْ
مِفهما مجيعا»( )3و يبه يباس يكفيه حلق واحود ،وريم واحود ،فةفوا
ّر ْ
اكلمف مرد ،و يبهما عبادتان م جنأل واحد ،فإذا
يوا واحد وسيع واحد
ّر
اجتمعتا دخل أفعال الصُرى يف الةربى اكلطهارتني
ً
 - 1اّتلمتع :و و أن حيرم بالعمرة فقوط أوال يف أشوهر احلوج ،ويوأيت
مةو فيحلدي نييع مناس العمرة أو بعضها يف أشهر احلج ،ويتللول منهوا
ً
ّر
ويمة بمةو حالال ،ام حيرم باحلج ويأيت بأعمال يف يبفأل العام ،وجي ه
عليه أن ينلر ديًا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ()3007
( )2روا مسلم ()3033
( )3روا مسلم ( )3005والرتمذي ( )890واللفظ ل
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ً
والطي ه وغري ما
وإيبما سيم متمتعا تلمتعه بعد تمام عمرته بالنساي م
الس َفريْ
مما ال جيوز ّر
للملرم ،ولرتفهه بسقو أحد َ
م
ّر ّر َ ْ
َ ُ
واحد،
ني بإحرامٍ
ٍ
والصلو بني ال مقران واتلمتع أن يف ال مقران إتمام نسة م
دون أن يتللل منها وينشئ ً
حنيا بإحرام جديد
شروط حتقق اهلدي على املتمتع والقارن:
يش ط يف دم القران واّتلمتع رشطان:

 -0عدم إقامو اننتمتع أو القوارن بمةوو أو ذي يووى وقو اإلحورام

بالعمرة وإن اكن أصله م مةو وايبقطع بُري ا ،وال دم ىلع اننقيم بمةوو أو
ذي يوى كما أيبه ال دم ىلع م أقام بمةو بنيو ادلوام وأصوله مو غري وا،
م يبيته االيبتقال أو ال يبيو ل فعليه اهلدي ،ويندّب اهلدى ننو اكن

خبال

الن أ ل بمةو وأ ل بُري ا ولو اكيب إقامته بمةو أكوا مو إقامتوه
لأ م
بُري ا

 -1واحلج م اعمه يف اتلمتع والقران ،فم أحول مو عمرتوه قبول

دخول شوال ام حج فليأل بمتمتع فال دم عليه ،وكذل احلكم إذا فوات

القارن احلج فال دم عليه لقرايبه

ويش ط للممتتع يادة ىلع الْشطني املتقدمني رشطان آخران:

 -0عدم رجوعه بعد أن حل م عمرته يف أشهر احلج بلودل

أو نناكن مماال بلدل يف ابلعد ،فم اكن م أ ل انندينو أو ميقات

م اننواقي

اننتقدمو -كرابغ -واعتمر يف أشهر احلوج اوم رجوع

بلدل بعد أن حل م عمرته ام رجع ننةو وحج مو اعموه فوال
دي عليه

مشروعية كيفيات احلج
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 -1وأن يفعل اننتمتع ولو بعض رك مو العمورة يف وقو احلوج اذلي
يدخل بُروّب الشمأل م آخر رمضان ،فوإن َ
أتوم سوعيه مو العمورة قبول
ً
متمتعوا ،وإن غروو قبول تماموه اكن
الُروّب وأحرم باحلج بعد لم يكو

ً
متمتعا

مشروعية كيفيات احلج:
يصح احلج بكول نسو مو ا نسواك اثلالاوو (اإلفوراد وال مقوران

واتلمتع) اليت ذكريبا ا واّدليلل ىلع ذلك الكتاب والسف واإلمجاع:

أما الكتاب:
عقةةةوهل ىلعةةةا
وقوهل ىلعا

 ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [ﮏ]97 :

﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [ﮎ ]096 :وقةوهل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ﴾ [ﮎ.]096 :

وأما السنة:

َ َْ
عمفهةةا حةةديث :ئش ة  قالةةت« :خ َرجفةةا مةةع رسةةول اهلل
َ ََ َُْ َ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
َ َ َ َ َ
: م حج ِ الود ِ
اع ع ِمفا من أهل بِعمر ٍة ومِفا من أهةل ِحبجة ٍ
َ َ َ َْ ِ ََ َ َ
َ
ُ ْ
َْ ِ َ َ َ
َوعم َر ٍة َومِفا من أهل بِانج ،وأهل رسول اهلل  بِةانج ،عأمةا
َ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ّ
َُْ َ ْ
َ َ َ َْ ِ
حر»()1
من أهل بِانج أو مجع انج والعمرة لم حيِلوا حىت اكن يوم انل ِ

وأما اإلمجاع:

فقد ايبعقد إنيا العلماي ىلع جواز اإلفراد واتلمتع وال مقران م غري كرا و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )3907ومسلم ()3033
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واإلعراد أعَل من ال ِقران واّتلمتع ملا يل:

 -0ث ت عن جابر وابن عمر و:ئش
َ َ َ َْ ِ ُ ْ ً
َ َ َ َْ ِ
انج»( )1ويف رواي « :أهل بِانج مفردا»
أه ل ب ِ
 -1أن اللفاي الراشدي

« :أن انليب 

بعد انلا  أفردوا احلج

وواظبوا عليه كذل فعل أبو بكر وعمر وعومان واختلف فعل عيل
ُ ْ َ ُ
َ ْ ُ َ َ ُ
ةرىل ِك ْم ،عإنةه
 -1أن عمر  قال« :عاع ِصلوا حجك ْم مةن عم
َ َ ّ َ ِ ُ ْ ََ َ ّ ُ ْ َ ُ
ِك ْم»()2
أتم ِنجكم وأتم ل ِعمرىل
َ ََ
 -1وقال عثمان  ملا ذكر هل اّتلمتع بالعمرة إ انج« :إنه أتم
َ َ ُ َ َ ْ ُ َْ ِ َ َ َ َ ُ
ُْْ ََ
ْ َ ِ ُْْ
ةرة حةىت
انج عل ْو أخ ْرت ْم هةذه العم
ل ِلحج َوالعم َرة ِ أن ال يكونا يف أشه ِر
َْ َ َ
َْْ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ
َ ُ ُ
ةني اكن أعَةةل عةةإن اهلل ىلعةةا قةةد َوسةةع يف
ىلة ْةزوروا هةةذا ابليةةت ورتة ِ
اخلَ ْْي)3(»..
ِ

 -5عن ابن عمر  قال« :و ين كفةت حتةت ناقة رسةول اهلل

 يمسِن لعابها أسمعه يليب بانج»()4

 -6و ن اننفرد يأيت باحلج يف أشهر ىلع الةمال ،ام يأيت بوالعمرة يف

غري أشهر احلج ىلع الةمال ،فاكن أفضل م ال مقران

و ن اننفرد يقترص ىلع عمل نس واحد فاكن أفضول؛ ن اننتمتوع

والقارن يأتيان بالعمرة يف أشهر احلج ،وذل رخصو
م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا
( )2روا
( )3روا
( )4روا

ابلخاري ( )9397 ،3757 ،907ومسلم ()3033
مسلم ()3037
أمحد ( )80/3واب جرير ( )057/0بسند صليح
ابليهيق ( )8/0وقل :النوو يف المعموع ( :)124/7إسناد صليح
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التحلل من احلج:
لللج حتلالن أصُر وأكرب
 -0اّتلحلل األصغر :وحيصل بريم نيرة العقبو أو فوات وقتها (و وو

يوم انللر)  ،ووه حيل لللاج لك حمرموات اإلحورام ،إال النسواي والصويد

فيلرمان ،ويكر الطي ه
يوا

 -1اّتلحلل األكَب :وحيصل بطوا

ّ
اإلفاضو إن اكن قدم السيع بعد

القدوم ،وإال فال يتللل إال بعود السويع عقو ه يووا

اإلفاضوو

الواقع بعد احللق وريم نيرة العقبو أو فوات وقتها فإذا قرّب النساي قبول

احللق ووعد يوا

اإلفاضو الواقع عق ه ريم نيرة العقبو أو فوات وقتهوا،

فعليه دم ،أما إن صاد فال يشي عليه

وحيل باتلللل ا كرب اننلرمات اليت بقي بعود اتلللول ا صوُر؛

فيلل لللاج النساي كما حيل ل الصيد والطي ه

][5
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ُْ
العمرة :بَم العني وسكون امليم لغ  :الايارة ،وقود اعتمور إذا أدى
العمرة ،وأعمره :أاعيبه ىلع أدائها()1
ً
واصطالحا :الطوا بابلي والسيع بني الصفا واننروة بإحرام
َّ
َ
الع ْمر ً
محلك َدة يف ّر
مرة وليس واجبوو ،وحتصول
حكمها :العمرة ّرسنو
م
السنو بفعلها مرة يف العمر ،وتندّب الايادة عليها لك يف اعم آخر؛ يبوه
يكر تكرار ا يف العام الواحد
أركان العمرة:

أراكن العمرة ثالث وَ عني أراكن انج بفقص انَور بعرع :

 -0اإلحرام م اننيقات ليآفا وم احلل نن
 -1الطوا

و بمةو

 -1السيع بني الصفا واننروة

وتحلدى وذ ا راكن اثلالاوو ىلع انللوو السوابق بيايبوه يف أراكن احلوج،

ويراىع يف لك منها م واجبات وس ومندووات كما سبق يف نييع موا تقودم

بيايبه سواي بسواي ،فإن أحرم م احلرم وجو ه عليوه الوروج لللول؛ ن لك

إحرام ال بد فيه م اجلمع بني احلل واحلرم ،وال يصح يوافوه وسوعيه إال بعود
ً
وجووا ىلع ما مر
ذا الروج ،ام إيبه بعد سعيه حيلق رأسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرّب ،وانلهايو الب ا اري والقامو

اننليط للفريوزوادي مادة (عمر)
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ويكر تكرار العمرة يف العام الواحد ،وإيبما تطل ه كاة الطووا ،

وأول العام و اننلرم ،فإن اعتمر آخر يوم م ذي احلنيوو وأول يووم مو

اننلرم لم يكر

التحلل من العمرة:
ِ
ليأل للعمرة إال حتلل واحد ،يكون بعد ايبتهاي أفعاهلا لكها
إفساد احلج والعمرة
أسباب إفساد احلج والعمرة:
ً
ً
ذاكرا أم يباسيًا
 -1اجلما مطلقا ،سواي أيبال أم لم يزنل ،وسواي اكن
ً
ّر
ً
أم جا ال ،يف قبل أو دبر آديم أو غري  ،بالُا اكن أم ال ،وسواي اكن اننفعوول
ً
به مطيقا للنيما أم ال ،أيبال اننين بتقبيل أم مباطة أم بُوري ذلو  ،حوىت
ولو اسوتداعي بن ور أو فةور مسوتديمني ال بمنيرد موا ،اكن االسوتداعي
ً
ً
اننذكور ً
عمدا أم جهال أم نسيايبا لإلحرام
وحمل اإلفساد إذا وقع ما ذكر بعد إحرامه قبل يوم انللر ،أو وقوع يف

يوم انللر قبل ريم العقبو (اليت حيصول بهوا اتلللول ا صوُر) ويووا
اإلفاضو (اذلي حيصل به اتلللل ا كرب)

أو وقع اجلما أو اإليباال يف إحرامه بالعمرة قبل تمام السيع ويلامه اهلدي
وال يفسد حنيه ما ذكر بعد يوم انللر قبلهما أو بعد أحد ما يف يوم

انللر أو بعد تمام سيع العمرة وقبل احللق ،أو أيبال بمنيرد يب ور أو فةور
ّر ْ
م غري استدامو أو خرج منه اننذي بال إيباال ،أو َق َبل َ
وذ،
الفم وإن لم يم م
وال يشي عليه يف تقبيل الد أو غري
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ما جيب ىلع من أعسد حجه أو عمرىله:

 -1إتمام النس

اننفسد م حوج أو عمورة ،فيسوتمر ىلع

اإلحرام بمنيرد
أفعال اكلصليح ،فإن لم يتمه ل نه أيبه خرج م
م
ً
اإلفساد فال يفيد ذل ؛ ويبىق ىلع إحرامه ،فإن أحرم جموددا يف
م
ً
العام القابل اكن إحرامه اجلديد لُوا ووويق ىلع إحراموه بواحلج
ً
قضواي ،بول إتموام لللوج اننفسود
اذلي أفسد  ،وال يعترب حنيه
ً
وجووا
وعليه غري

 -2وجي ه قضاي اننفسد (احلج أو العمرة) ىلع الفور يف العام القابل
َ
ً
مىت اكن ً
تطوواع فوإن اكن
قادرا ،فإن أخر قضواي أاوم ،ولوو اكن اننفسود
النس اننفسد عمرة فعليه القضاي يف أي وق

 -3وجي ه قضاي القضاي إذا فسد ً
أيضا ولوو تسلسول ،فيوأيت

حبنيتني إحدا ما قضاي ع ا وىل واثلايبيو قضاي ع اثلايبيو وعليه
ديان

 -4وجي ه حنر دي يف نس القضاي لإلفسواد ،وال يقدموه يف اعم

الفساد ،وأجاأ إن قدمه يف اعم الفساد

 -5وال يتعدد اهلدي بتعدد اجلموا أو بتعودد النسواي يف النسو

اننفسد

كيفية تأدية القضاء:
جيائ اتلمتع يف القضاي ع اإلفراد اذلي فسد ،كما جيوائ عةسوه

و و اإلفراد م اتلمتع ،وال جيائ قران ع إفراد أو تمتع ،وال عةسه و و

اإلفراد واتلمتع ع قران
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األشياء اليت ىلوجب اهلدي:
اهلدي :و ما يهدى إىل احلرم م اإلبل أو ابلقر أو الضوأن أو اننعوا

ً
تقروا إىل اهلل تعاىل ،وتوجبه أمور كورية منها :اتلمتع والقران ،وترك واج ه
يف احلج أو العمرة كرتك اتللبيو أو يوا القدوم أو الوقو بعرفو ً
يبهارا أو

الزنول باننادلفو أو ريم نيرة العقبو أو غري ا أو تورك اننبيو بموىن أيوام

انللر أو احللق ،كما يوجبه اجلما وحنو كمذي وقبلو ىلع الفم
حمل ذبح اهلدي:

يذبح أو ينلر اهلدي بأحد موقعني؛ ً
موىن أو مةوو ال بُري موا ،وال
ً
جيب حنره بمل إال بثالث رشوط:
ً
تطواع
 -0إذا ساق اهلدى يف إحرامه حبج ولو اكن احلج
 -1وأن يقف به اننلرم و أو يبائبه بعرفو ً
جايا م الليل

 -1وأن يكون انللر يف أيام انللر
فإن اختل ط م الرشو اثلالاوو فمللوه مةوو ،بوأن سوبق يف

عمرة ،أو لم يقف به يف عرفو ،أو خرج أيام انللر
شروط صحة اهلدى:

ً
بموىن أيوام
 -0أن جيمع فيه بني احلل واحلرم ،فال جيوائ موا اشورتا

انللر وذحبه بها كما يقع لةوري م العوام ،خبال

ما اشورتا مو عرفوو

يبها م احلل ،فإن اشرتا م احلرم فال بد أن خيرج بوه لللول عرفوو أو
ً
حمرموا أم ال ،اكن اهلودي واجبًوا أو
غري ا ،سواي خرج وو أم يبائبوه ،اكن
ً
تطواع
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ً
يبهارا بعد يلو الفنير ولوو قبول حنور اإلموام وقبول
 -1وأن ينلر
ً
يلو الشمأل ،فال جيائ ما حنر يلال ،واهلدي اننسوق للعمرة ينلر بمةو
بعد تمام سعيها ،فال جيائ قبله
ً
 -1أن يكوون اهلودي سوالما مو العيووّب ،ويشورت يف سوونه و

سالمته م العيوّب ما يشرت يف ا ضليو اثتيو أحاكمها ،فال جيائ م

الُنم ما لم يو سنو ،وال بعي ه كأعور ،والوق اننعترب يف الس والعيو ه

و وق تعيني اهلدي للهدي باتلقليد فيما يقودل أو بواتلمي عو غوري
بكويبه ديًا يف غري اكلُنم ،فال جيائ مقدل معي ه أو لم يبلغ الس ولوو
ً
سوليما اوم
صح أو بلغ الس قبل حنر  ،خبال العةأل؛ بأن قدل أو عينه
تعي ه قبل ذحبه فينيائ ،وال فرق بني تطو وواج ه
سنن اهلدي:
 -0تقليد اإلبل وابلقر ،واتلقليد جعل حبول ىلع يئوو قوالدة مو

يببات ا رض بعنقها لإلشارة إىل أيبها دي
ً
 -1وإشعار سنام اإلبل م الشق ا يرس يبدبا ع جهو الرقبوو قودر
ً
ً
أيبملتني حىت يسيل ادلم يلعلم أيبها دي ،وإشعار السنام شقه شقا خفيفوا
بسةني

حكم من مل جيد اهلدي:
من لزمه اهلدي ولم جيده ععليه أمران من نوع واحد:

 -0صيام االاو أيام يف احلج م حني إحرامه باحلج إىل يوم انللور

لقةةول اهلل ىلعةةا

 ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
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َََ َ
انلةاس مةع رسةول اهلل
وقال ع ةد اهلل بةن عمةر « :تمتةع
َ
ْ
َ
َ َ َ ْ
ُْْ
َْ ِ َ َ َ
ْ َ
انج عَكن من انلاس من أهدى عساق الهةد َي
 بِالعم َرة ِ إ
َ َ َ
ُْ
َ
َ َ
ُْْ
ةاس:
َومِفهم من لم يه ِ َد علما قدِم رسول اهلل  مكة قةال ل ِلف ِ
َ
َْ
َ ّ
َ ْ َ َُ
ْ ُ ْ َ
ةرم مفةه حةىت يق َِةة َي
«من اكن مِفك ْم أهدى عإنه َال حيِةل مةن َش ٍء ح
ْ
ْ
ْ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ
َ َ َ
ْ
ةفا َوال َم ْ
ةت وبِالص
ةر َوة ِ
حجهَ ،ومن لم يكن مِفكم ْأهةدى عليطةف بِابلَي ِ
ْ
َ
َ
َ َُْ ِ ْ ْ ْ ْ ُ
َ
َ ِ َ ُْْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ َ ُ ْ َ َ
ِص َويلَحلِل َم ِيلُ ِهل بِانج َويلهدِ ،تمن لم جيِد هةديا عليصةم ثالثة
َويلق
َْ ِ َ َ ْ َ ً
ْ
َ
َ َ َ
هلِ ِه»()1
َيامٍ يف انج وس ع إذا رجع إ أ
وإذا فاته صومها قبل أيام ً
مىن كملها َبعد م أيام مىن َ ملةا رواه ابةن
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ ْ
ُ ْ
عمر و:ئش  قاال« :لم ي َرخص يف َي ِ
يق أن يصةم َن إال
ةام التشةة ِر ِ
َ ْ َْ ْ
َ ْ
جيد الهد َي»( )2و ذا ينصور إىل ترخيص انلوا ،
ل ِمن لم ِ
و ن اهلل تعاىل أمر بصيام اثلالاو يف احلج ،ولم يبق م أيام احلج إال وذ
ا يام فيتعني الصوم فيها ،و ذا يقيد بموا إذا تقودم اننوجو ه للهودي ىلع
الوقو بعرفو اكتلمتع والقرآن ،فإن توأخر اننوجو ه عو الوقوو كورتك
الزنول بمادلفو صام اثلالاو مىت شاي
ً
 -1وصيام سبعو أيام إذا رجع م مىن بعود أيامهوا سوواي صوامها يف
مةو أو يف غري ا ،ويندّب تأخري ا ليآفا حىت يرجع له ،وم لم جيود
ديًا يف العمرة صام اثلالاو مع السبعو مىت شاي
وال جيائ صوم ا يام السبعو إذا قدمه ىلع الوقوو بعرفوو ،كموا ال
جيائه الصوم ع اهلدي إذا أيرس قبل الرشو فيه ولو اكن يسار بسولف،
ويندّب الرجو للهدي إن أيرس قبل كمال صوم ايلوم اثلال وجي ه إتمام
ايلوم اثلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما ينلك مما يذبح يف انج أو العمرة من اهلدي وجزاء الصيد والفدي

وما يمفع:

ىلفقسم هذه اللحوم بهذا اخلصوص ىلع أربع أقسام:
ً
القسم األول :حيرم عليه ا كل منه مطلقا بلوغ اهلودي حملوه أم ال

وحتت هذا القسم ثالث أنواع:
َ ْ
انلذر اننعني اننخصص للمساكني باللفظ أو انليوو ،كةأن يقةول:
-0

يل للمساكني» أو «هذه الشاة نةذر هلل عة ّ
«هذه الشاة نذر هلل ع َ
يل» ويبووى

بقلبه للمساكني

 -1و دي اتلطو اذلي يبوا للمساكني

 -1وفديو الرتفه أو إزالو ا ذى اذلي لم ينو بها اهلدي ،سواي ذحب

يف مةو أو يف غري ا
ً
فهذ اثلالاو حيرم ىلع صاحبها ا كول منهوا مطلقوا ،فأكول انلوذر

اننعني للمساكني حيرم؛ يبه باتلعيني ال يلامه بدل إذا عط ه قبول بلووغ

حمله ،وكذا دي اتلطو حيرم؛ يبه جعله للمساكني ،وأموا فديوو ا ذى
فإذا لم جتعل ديًا ف عوض عو الرتفوه اذلي حصول للملورم بإزالوو
الشع وحنو ؛ فذلا حيرم ا كل منها

القسم اثلاين :حيرم عليه ا كل منه بعد بلوغ اهلدي ننلله وجيوز ل

ا كل منه إذا تعط ه قبل بلوغه حمله ،وحتةت هةذا القسةم ثالثة أنةواع
ً
أيَا:
 -0انلذر الُري اننعني اذلي سما للمساكني :كقةوهل« :هلل عويل يبوذر

بديبو للمساكني» أو يبوا هلم
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 -1وجااي الصيد

 -1والفديو اليت يبوى بها اهلدي
فهذ ا يبوا اثلالاو جيوز ِ
لروها أن يأكل منها إذا عطب يف الطريق

قبل بلوغ اننلل؛ ن عليه بدهلا ،أما إذا بلُ سواننو فوال جيووز ا كول
منها؛ يبها حق للمساكني بالنسبو للنذر ،وقيمو الصيد بالنسبو للنيوااي،

وودل ع الرتفه بالنسبو للفديو

القسم اثلالث :حيرم عليه ا كل قبل بلووغ اننلول وي ةاح هل بعةد

ابللو :

 -0دي اتلطو اذلي لم جيعل للمساكني عني أم ال
 -1وانلذر اننعني اذلي لم جيعل للمساكني
فال جيوز ا كل مو

ودي اتلطوو وانلوذر اننعوني إذا لوم جيعوال

للمساكني قبل اننلل؛ يبهما إذا عطبا ليأل عليه بدهلما ،فلو جاز ا كل
ُ
التهم بأيبه و اذلي تسب ه يف عطبهما ،وأما بعد اننلل فله أن يأكل يبهما

لم يعينا للمساكني
ً
القسم الرابع :يبا ل ا كل منه مطلقا بلغ اهلدي حمله أم ال ،فيأكل

م لك دي وجو ه يف حوج أو عمورة كهودي اتلمتوع والقوران وتعودي

اننيقات وترك يوا

القدوم أو احللق أو اننبي بمىن والزنول بمادلفوو أو

وج ه ننذي وحنو أو يبذر مضمون لُري اننساكني ،كموا يبوا ل أن يونود

منه ويطعم الفقري والُين والقري ه ،والطوام واجلوالل اكلللوم يف انننوع
واجلواز ىلع حس ه اتلفصيل اننتقدم يف الللم ،وال جيوز ل بيع ما أبويح ل

أكله اكلضليو

118

وإذا أكل مما ال جيوز ل ا كل منه فإيبه يضم بدل ما أكله منه ديًا

ً
اكمال ،إال انلذر اننعني للمساكني فإيبه يضم قدر ما أكل منه ،وال يصوح
ً
تطواع ،وموله الفديو واجلااي فال يصوح االشورتاك
االشرتاك يف اهلدي ولو

فيهما

حكم من فاته الوقوف بعرفة:
ً
ً
م فاته الوقو بعرفو يللو انللر بعد أن أحرم حبج مفردا أو قاريبوا
لعذر منعه منه كمرض وحنو كلبسه ومنع عودو ل أو لةويبوه ً
اغلطوا يف

عدد ا يام -فإن احلج قد فاته؛ ن احلج عرفو ،وسقط عنه عمل ما بويق
م اننناس بعد عرفو اكلزنول بمادلفو والوقو باننشعر احلورام والوريم
واننبي

بمىن ،ويندّب ل أن يتللل م إحرامه بعمرة ،و ذا اتلللول وو

أن يطو ويسىع وحيلق بنيو العمرة م غري جتديد إحرام اان غري ا ول،

بل ينوي اتلللل م إحرامه ا ول بما ذكر ام يقضوي حنيه اذلي فاته يف
ً
وجووا للفوات ،وال جيائه للفوات ديه السابق اذلي
العام القابل ويهدى

ساقه يف حنيو الفوات ،وعليه أن خيرج لللل جيموع يف إحراموه اننتللول
ً
منه بني احلل واحلرم إن أحرم أوال قبل الفووات حبورم ،وال يكويف عو
ً
يوا العمرة وسعيها يوا قدومه وسعيه الواقعني أوال قبل الفوات
ً
وجيوز نن فاته الوقو بعرفوو ابلقواي ىلع إحراموه متنيوردا جمتنبًوا
للطي ه والصيد والنساي إىل العام القابل حىت يتم حنيه ويهدى وال قضاي

عليه ،و ذا ابلقاي مرشو بأن ال يدخل مةو وال يقاروها ،فإن دخلهوا أو
ً
حمرما
قاروها كر ل ابلقاي ،وتأكد يف حقه اتلللل بفعل عمرة ننا يف ابلقاي
م مايد اننشقو والطر مع إماكن اتلخلص
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وال جيوز ل أن يتللل بعمرة إن استمر ىلع إحرامه حىت دخل وقو

احلج يف العام القابل بدخول شوال ،والواج ه حينئذ إتمامه ،فوإن خوالف

وحتلل بعمرة بعد دخول وقته فيمىض حتلله ،فإن أحرم حبج بعود اتلللول

فمتمتع؛ يبه حج بعد عمرته يف اعم واحد فعليه اهلدى للتمتع
ُ
حكم من وقف بعرع وأحِص عن ابليت :م وقف بعرفو وحصور
ع ابلي

بعدو أو مرض أو حبأل ولو حبق فقد أدرك احلج ،وال حيول إال

بطوا اإلفاضو ولو بعد سنني ،وعليه للريم ومبي مىن ومادلفو دي
ُ
ً
حكم من أحِص عن الوقوف بعرع وابليت معا أو أحصةر عن الوقةوف
ً
معا بسب ه عودو صود أو
عقط :إذا أحرص ع الوقو بعرفو وع ابلي

حبأل ً
ظلما فله اتلللل -و و ا فضل -مىت شاي بانليو ولو دخل مةو أو
قاروها ،وليأل عليه اتلللول بفعول عمورة ول ابلقواي ىلع إحراموه حوىت

يتمك م ابلي

فيتللل بعمرة أو يبىق للعام القابل حىت يقوف ويوتم

حنيه ،وينلر ديه عند حتلله بانليو وحيلق ويقِص بْشطني:

 -0إن لم يعلم باننايبع حني إرادة إحرامه ،أو علم أو ظ أيبه ال يمنعه

فمنعه؛ فله أن يتللل بانليو

 -1ولم يتللل إال يف الام اذلي لو سار فيه إىل عرفو م ماكيبه لوم

يدرك الوقو  ،فإن علم أو ظ أو ش أيبه ياول قبلوه فوال يتللول حوىت

يفوت ،فإن فات فال يتللل إال بفعل عمرة بعد زوال اننوايبع عو ابليو ،
كما يطال ه بالعمرة يف حتلله لو أحرم ً
اعلما باننايبع أيبه يمنعه أو حبأل حبق
أو منع ننرض أو لطأ يف عدد ا يام ،ومول م صد عنهما مو صود عو

الوقو فقط بماكن بعيد ع مةو
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وال دم ىلع اننلصور بما ذكر ،وىلع اننتللل بانليوو أو بفعول عمورة

حنيو الفريضو ،وال تسقط عنه بهذا اتلللل ولو اكن احلرص م عودو أو
بسب ه حبأل ً
ظلما ،خبال حنيو اتلطو فيقضيها إذا اكن احلصور ننرض
أو خطأ عدد أو حبأل حبق
ً
وأما لو اكن لعدو أو فتنوو أو حوبأل ظلموا فوال يطالو ه بالقضواي،
وحكم املحصور يف العمرة اكنكم املتقدم بالْشطني املتقدمني:
 -0أن ال يعلم باننايبع

 -1وأن ال يتمك م ابلي إال بمشقو ،فإيبه يتللل بانليوو موىت شواي

وحيلق وينلر ديوه إن اكن ل ودى ،وال دم عليوه ،وال تسوقط عنوه سونو

العمرة

][5

110

باب :األضحيـ ـ ــة

2
األضحي  :ع اسم ننا يّر ْذبَح أو ّرينْ َ
انل َعم يف أيام انللور؛ ً
لر م َ
تقرووا
م
إىل اهلل تعاىل
ديلل مْشوعيتها:
َ
َ
َ
ما ُر ِوي عن أنس بن مالك  قال« :ضىح انل ّ
يب 
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ ً َ َ َ ُ َ َ
َ
َ ُِ َ ِ َ ُ َ
ك ُِ
ةَب،
اضعا قدمه ىلع ِصةفاح ِِهما ،يسةِّم وي
ني ،عرأيته و ِ
ني أملح ِ
بِكبش ِ
َ َ ََُ َ َ
ده ِ»)1(.
عذحبهما بِي ِ
ً
ً
حكمها :ع سنو محلكدة عينا –أي ىلع لك واحد بعينه -حلور ولوو يقيموا
ً
ذكرا أو أيب ى غري حاج وغري فقري ،أما احلاج فإن سنته اهلدى ،وأما الفقري فوال
تس ل؛ يبه ال يمل قوت اعمه ،وخيرج ع ايلقيم م مال ويله

وتس لللر ع يبفسه وع أبويه الفقريي وع أوالد اذلكوور دون
ابللوغ وع بناته الُري منوجات وعم ودل يوم انللور وأيوام القرشويق
وال تس ع زوجته؛ يبها غري تابعو
األصفاف الىت جتزئ يف األضحي :

ال جتزئ األضحي إال من بهيم األنعام لقوهل ىلعا

﴿ :ﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾ [ﮢ ]11 :وع الُنم( الضأن واننعوا) وابلقور
وموله اجلامو  ،واإلبل بأيبواعها
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ً
أعَلها :الضأن مطلقا ،ام اننعوا ،اوم ابلقور ،اوم اإلبول؛ ن انلوا
 ضىح بالضوأن ،ولوو اكن غري وا أفضول لضوىح بوه ،و ن
ا ضليو ا فضل فيها يي ه الللم وجودته ،خبال اهلدي فإن ا فضول
فيه كاة الللم
ويفضل يف اجلميع اذلكر ىلع ا يبو ى ،والفلول ىلع الصووي ،إال إذا
اكن اليص أسم فعند ا يفضل ىلع الفلل
ويشرت يف الُنم أن يكون قد دخل يف السنو اثلايبيو ،وأن يكوون
ذا ادلخول بينًا اكلشهر يف اننعا ،خبال الضأن فيةيف جمرد دخول ،فلوو
ودل يوم عرفو أجاأ أضليو يف العام القابل
ويشرت يف ابلقر أن يدخل يف السنو الرابعو

ويشرت يف اإلبل أن تدخل يف السنو السادسو

وقت ذبح األضحي  :يبدأ وق ذحبها ضوىح يووم العيود بعود ذبوح
اإلمام أو يبائبه بعد صالته والطبو ،ويسوتمر اجلوواز إىل غوروّب شومأل
ايلوم اثلال م أيام انللر ،وتفوت ا ضليو بالُروّب منه وال تقضوووى
بعد  ،وال جتائ إن سبق اإلمام ،إال إذا لم يربز وا اإلموام إىل اننصوىل ،وإن
تواى اإلمام وتراىخ ع اذلبح بال عذر ايبت ر قدر ذحبه وذبح

وا فضل للمض أن جيمع بوني ا كول منهوا واإل وداي
نللو جار والصدقو ىلع فقري مسلم بوال حود بولو أو غوري ،
وا فضل م ا يام ذلحبها ايلوم ا ول للُوروّب ،وأفضوله أول
للاوال فأول ايلوم اثلام للواوال فوأول ايلووم اثلالو للواوال
فةخر اثلام فةخر اثلال  ،فم فاته أول اثلام يبدّب ل أن يحلخر
ول اثلال
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شروط صحتها:
رشوط صحتها أربع :

األول :انلهار ،فال تصح بليل ،وانلهار يعترب بطلو الفنيور يف غوري

ايلوم ا ول ،أما ايلوم ا ول فالرش لإلمام :صوالته وخطبتوه بعود حول

انلافلو ،ولُري  :ذبح اإلمام كما تقدم
ً
ُ
اثلاين :إسالم ذاحبها ،فال تصح بذبح اكفر أيبابه روها ولو كتابيا؛ يبوه
ً
كتابيا ،أما انننيويس فال تحلم
ليأل م أ ل القرّب وإن جاز أكلها إذا اكن

ذبيلته

اثلالث :السالمو م االشرتاك يف امنها ،فلو ذحبو ا ضليو عنهم

لم جتا ع واحد منهم ،إال أن يفصلها واحد منهم نلفسه ويُرم هلم ما
عليه م امنها ويذحبها ع يبفسه ،ولك جيوز أن يشوورك اننضو

غري معه يف اثلواّب قب ل اذلبح ال بعود ولوو زاد عودد م عو سوبعو

أشخاص ،ويسقط يلبهوا عنوه وعو لك مو أدخلوه معوه ،وإن اكن
ادلاخل معه ً
غنيا بْشوط ثالث :

 -0أن يكون اذلي وقع ترشيكه قريبًوا اكبنوه وأخيوه وابو عموه

وتللق به الاوجو

 -1وأن يكون يف يبفقته ،سواي اكن اإليبفاق واجبًا ىلع اننض
واب العم

واب فقريي  ،أو غري واج ه اك
 -1وأن يكون ساكنًا معه يف دار واحدة

كأّب

َ
اننرشك ،أي تسوقط عنوه
فإذا توافرت الرشو سقط الضليو ع
سننّرها إن اكن ً
غنيا
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الرابع :السالمو م العيوّب ابلينو وَ تسع عْش عي ا:
 -0العور ،فال جتائ عوراي ولو اكيب صورة العني قائمو

 -1وفقد جاي كيد أو رجل ولو خلقو ،غوري الصووي فينيوائ؛ ن
الصاي يعود ىلع الللم بسم ومنفعو
 -1وابلةماي اليت فقدت صوتها
 -1وابلخراي وع منقنو الفم

 -5والصماي اليت ال سمع هلا
ً
 -6والصمعاي وع صُرية ا ذيبني جدا

 -7والعنيفاي وع اليت ال مخ يف ع امها هلااهلا
 -8وابلرتاي وع اليت ال َذيب ه هلا خلقو أو عروضاً
 -9وكرس قرن يدىم لم يربأ ،فإن برئ أجاأت

 -01ويبأل رض حىت ال يزنل منها اللو ،فإن أرضع
أجاأت

ولو بابلعض

 -00وذ اّب ال ذيب ه فأكا ال أقل فينيائ

 -06 – 05 - 01 -01 - 01موورض بووني وجوورّب وبشووم (أي ختمووو)
وجنون وعرج والفيف يف اجلميع ال يرض

 -37وفقد أكا م س لُري إشوُار أو كورب ،ففقود السو ال
يرض وكذا ا كا إذا اكن إلشُار أو كرب ،وأما لُري موا بضوورّب أو
مرض فمرض

 -09 – 08وفقد أكا م ال أذن ،وشق أكوا مو الوهوا،
خبال فقد أو شق اثلل فال يرض يف ا ذن خبال اذليب ه كما
تقدم
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مندوبات األضحية:
 -0سالمتها م لك عي ه ال يمنع ا جااي كمرض خفيوف وكسوور

قرن ال يدىم

 -1وكويبها غري خرقاي وطقاي وغري مقابلو ومودابرة ،فالرقواي ع

اليت يف أذيبها خرق مستدير ،والشورقاي مشقوقو ا ذن أقول مو اثللو ،
ً
واننقابلو ما قطع م أذيبها م جهو وجهها وترك معلقا ،وانندابرة ما قطوع
ً
م أذيبها م جهو خلفها وترك معلقا
 -1وكويبها سمينو

 -1وكويبها حسنو يف يبوعها
انلا

 -5وإبراز ا للمصىل نللر ا فيوه ،وتأكود ىلع اإلموام ذلو يلعلوم
ذحبه ،وكر ل -دون غري  -عدم إبراز ا

 -6وذحبها بيد اننض

ولو امرأة

مكروهات األضحية:
ِ
 -0يبيابو اننض غري لُري رضورة ،فإن أيباّب أجاأت ع روهوا ولوو

يبوى انلائ ه ذحبها ع يبفسه إذا اكن قري ه للمض

اذلبح ل ،ال إن ذبح أجنا فال جيائ وعليه بدهلا
 -1وقول اننض

عند القسميو «اللهم منك وإليك»؛ ألنه

عمل أهل املدصنة
 -1وطّب بلنها يبه يبوا ا هلل
 -1وجا صوفها قبل ذحبها
 -5وويع صوفها

أو صديق ل واعتواد
صحههب
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 -6وإيعام اكفر منها

 -7وفعلها ع مي إن لم يكو عينهوا قبول موتوه ،وإال فينودّب

للوار إيبفاذ ا

 -8واتلُان يف امنها زيوادة ىلع اعدة أ ول ابلودل؛ ن ذلو م نوو

اننبا اة ،كما تكر العترية وع شاة اكيب تذبح يف اجلا ليو لرج ه
ممنوعات األضحية:

 -0بيع يشي م ا ضوليو كنيودل أو صوو أو ع وم أو حلوم ،وال
يعطى اجلاار شيئًا م حلمها يف يب ري جاارته
َ
 -1وابلدل هلا أو ليشي منها بعد اذلبح ،إال اننتصدق عليه واننو وّب

ل فينيوز هلما بيع ما اتصال به م الللم ولو علم رّب ا ضليو بذل
بموله

ويبطل ما وقع فيها م بيع وحنو  ،فإن فات اننبيوع وجو ه اتلصودق

تعيني األضحية:
ال تتعووني ا ضووليو إال بوواذلبح ،وال تتعووني بانلووذر وال بانليووو وال

باتلمي هلا ،فإن حصل هلا عي ه بعد ما ذكر لم جتوا أضوليو ولوم تتعوني

لذلبح ،فله أن يصنع بها ما شاي وعليه بدهلا
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2
العقيق  :ع ما تذبح م َ
انلعم يف سابع والدة اننولود
دليل مشروعيتها:
عن سمرة بن جفدب  قةال قةال رسةول اهلل :
َُ ُ ُ ََ َ َ َُُْ َُْ َ َ َ
َُ
َُُْ ْ ُ ُ
«الغالم م ْرته ٌن بِع ِقيقتِ ِه يذبح عفه ي ْوم السابِعِ َ ،ويس َىمَ ،و حيلق َرأسه»(.)1
حكمها :ع مندووو ع احلر القادر
وع اك ضليو م حي

م بهيمو ا يبعام

سنها وما جيائ فيها وما ال جيائ وكويبهوا

وقت ذحبها:
ً
تذبح يف ايلوم السابع للوالدة -ويلىغ يوم الووالدة إن ودل يبهوارا بعود

الفنير فإن ودل قبله أو معه حس ه منها -م يلو فنير ايلوم السابع إىل

غروّب شمسه ،وتسقط بُرووه

ولوقتها ثالث أقسام:
ً
 -0مستح ا :م الضىح إىل زوال الشمأل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا الرتمذي ( )3000واحلوامم يف اننسوتدرك ( )079/9وغري موا وصولله الشويخ
ا بلام  /يف صليح اجلامع()9309
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ً
 -1ومكروها :م بعد الاوال للُروّب ،وم بعد الفنيور إىل يلوو

الشمأل
ّر
ً
 -1وممفو ::و و الليل ،فال جتائ إذا ذحب فيه
تتعدد العقيقة:

تتعدد العقيقو بتعدد اننولود فللك مولود ً
ذكرا أو أيب ى عقيقو واحدة-

وليأل لذلكر اانتان وا يب ى واحدة -ولو ودل ل توأمان يف بط واحدة عق

ع لك واحد منهما واحدة

ن
دن
ملا رواه مالك عن ناعع أن ع د اهلل بن عمر « مَل ْ ميك ُْن مي ْس مأ ُل ُه مأ محدٌ م ْ
نن ن
مان مي ُع ُّق مع ْن مو مل نٌ نه بن مشداة مَداة .مع ن
دن ُ
الدو ُك ن ،
اها .موك م
مأ ْهله معقي مق ًة ،إنّالَ مأ ْع مطا ُه إن َي م
اْلن ن
ماث»()1
وْن
م

مندوباتها:
 -0ذحبها بعد يلو الشمأل

 -1وحلق رأسه يومها
ً
 -1واتلصدق بايبو شعر اننولود ذ با أو فضو
ّر
َ
ِ
 -1وتسميته يومها -وخري ا سماي ما ّر ِ
مح َد أو عبد -فإن لم يعق عنه

سىم يف أي يوم شاي
مكروهاتها:

 -0ختايبه يف السابع؛ يبه م فعل ايلهود

 -1ولطخه بدمها؛ يبه م فعل اجلا ليو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مال يف اننويأ( )3090بإسناد صليح
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 -1وعملها ويلمو ،بأن جيمع عليها انلا

كويلمو العر  ،بل عليوه

أن يتصدق منها ويطعم اجلار يف بيته ويهدي ويأكل اك ضليو
جائزاىلها:

 -0كرس ع امها خالفا ننا اكيب عليه اجلا ليو
ً
 -1وتلطيخ اننولود خبلوق و و الطي ه بدال ع ادلم
حكم اخلتان:
التان لذلكر سنو محلكدة ،والفاض يف ا يبو ى منودوّب ،و وو قطوع

الللمو انلاتئو بني الشفري فوق الفرج
وإذا بلغ الشخص قبل التان وخا

ىلع يبفسه م التان فله تركه؛

ن بعض الواجبات يسقط خبو اهلالك ،فالسنو أحرى ،وال جيوز للبالغ

أن يكشف عورته لُري جل التان ،بل إن لوم يمةنوه الفعول بنفسوه

سقط السنو ،وسقويها ع ا يب ى أوىل بذل

][5
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2
اااكة :ع السب ه اننوصل حلل أكل احليوان الربي يف حال االختيوار

ال الرضورة

وأنواعها أربع :

 -0اذلبح  -1وانللر  -1والعقر

 -1وما يموت به ما ليأل ل يبفأل سائلو

وَ ىلع اّتلفصيل األيت:
ً
أوال :اابح :و قطع اننم اننسلم أو الاكفر الةتوايب نييوع احللقووم

والودجني م اننقدم بملدد بوال رفوع ليآلوو قبول اتلموام بنيوو إحوالل

اننذبو

ويكون اذلبح يف الُنم وابلقر والطيور والوحوش اننقدور عليها ،إال

الارافو فلها انللر

ورشوط اابح ىلنخذ من حقيقته وَ س ع :

ذحبه

 -0اتلمي  :فُري اننم لصُر أو جنون أو إغمواي أو سوةر ال يصوح
ً
ً
كتابيا :فال تصح ذاكة غري الةتوايب
مسلما أو
 -1وأن يكون اذلابح

اكنننيويس واننرشك وادل ري واننرتد ،ويشمل الةتايب انلرصام وايلهودي

باب الذك ـ ـ ــاة
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 -1وأن يقطع فيه نييع احللقوم والوودجني ،واحللقووم وو القصوبو

اليت جيري فيها انلفأل ،فال يكويف قطوع بعضوه ،والودجوان عرقوان يف

صفليت العنق يتصل بهما أكا عروق ابلدن ويتصالن بادلماغ ،فلو قطع
َ
وريي
أحد ما وأبىق اثخر أو بعضه لم تحلم اذلبيلو ،وال يشرت قطوع الم م
اننسىم بابللعوم ،و و عرق أمحر حت احللقوم متصل بالفم ورأ اننعودة
جيري فيه الطعام إيلها

 -1وأن يكون القطع م اننقدم فال جيائ القطع م القفا ،وأما لو

ابتدأ م صفلو العنق ومال بالسةني إىل الصفلو اثلايبيوو فيوحلم إذا لوم
ينخعها ابتداي ،بأن لم يقطع انلخا اننتصل بالرقبو وسلسلو ال هور قبول

الوصول إىل احللقوم والودجني فتةون ميتو

 -5وأن يكون القطع بملدد سواي اكن اننلدد مو حديود أم مو

غري كاجاج وحنير ل حد وووص ،فال يكيف ادلق حبنير وحنو أو انلهن

أو القطع بايلد

 -6وأن ال يرفع اذلابح اثلو قبل تمام اذلبح ،فوإن رفوع يود ويوال
ً
ً
ً
اضطرارا ،وإن لوم يطول لوم يضوور
اختيارا أو
الفصل لم تحلم مطلقا رفع
ً
مطلقا ،والطول معترب بالعر  ،و ذا إذا أيبفذ بعض مقاتلها ،فإن لم ينفوذ
ً
حينئوذ مسوتقلو عو
فال يرض مطلقا يف نييع الصور؛ ن اذلاكة اثلايبيوو
ٍ
اذلاكة ا وىل فتلتاج إىل يبيو وتسميو إن يال ،ال إن لم يطل فال حتتاج
 -7وأن يكون القطع مصاحبًا نليو إحالهلا ،فإن قصد جمرد موتهوا

أو قصد رضوها فأصاّب حمل اذلبح أو اكن القايع غري مم فال تحلم
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ً
ثانيا :انلحر:
و و يع اننم اننسلم بمس يف بلو -واللبو بفتح الوالم انلقورة

اليت فوق الرتقوة وحت الرقبو -ويشرت يف انللر أن ال يرفع يد قبل
ً
اختيارا كموا تقودم يف اذلبوح،
اتلمام ،وال يرض الفصل اليسري ولو رفع
وال يشرت فيه قطوع احللقووم والوودجني ،ويكوون انللور يف اإلبول

والارافو ويكر يف ابلقر

شروط أكل ما ذحبه الكتابي:
 -0أن يذبح ما حيل ل برشعنا م غنم ووقر وغري ما
ً
 -1وأن ال يهل به لُري اهلل ،بأن يذكر اسم غري اهلل جاعال ما ذحبوه

قروو هلذا الُري ،فإن قال باسم اننسيح أو العذراي لم تحلم ذبيلته ،وأوىل لو

قال باسم الصنم

 -1وأن ال يُي ه عنا حال ذحبها ،فال بد م حضوور مسولم اعر
ً
باذلاكة الرشعيو؛ خوفا م قتله لذلبيلو أو خنعها أو تسميو غوري اسوم اهلل
عليها ،وال تشرت تسميته خبال

اننسلم فقشرت

مكروهات الذكاة:
عليه

 -0أكل ما ذحبه الةتايب مما حرم عليه برشعه ،بأن أخربيبا بأيبه حيورم
 -1وطاي ما ذحبه نلفسه مما يبا ل أكله عنديبا
ً
جاارا يف ا سواق أو يف بي م بيووت اننسولمني لعودم
 -1وجعله

يبصله هلم
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 -1وأكل شلم بقر وغنم ذحبهوا يهوودي نلفسوه ،واننوراد بالشولم

الشلم الوالص ،أموا اننخوتلط بوالع م واذلي محلتوه ظهور موا (ابلقور
والُنم) واذلي محلته احلوايوا (أي ا معواي) فوإن اهلل اسوقوىن ذلو فو

اكلللم ،فينيوز أكلها ويكر طاؤ ا اكلللم
 -5وما ذحبه الةتايب ً
تقروا لعيىس عليه السالم أو للصلي ه وإن لوم
يسم اسم اهلل ،وإيبما حيرم أكله إذا سىم عيىس أو الصلي ه كما تقدم
 -6وذاكة خن ى وخو وجمبوّب وفاسق نلفوور انلوا

ً
اغبلا ،خبال

ذاكة الصا واننرأة وا غلف فتنيوز وال تكر

مو أفعواهلم

 -7وإيبابو اننسلم للةتايب يف اذلبح

 -8وتكر اإلجارة وابليع لةتايب إذا قصد بما استأجر ووما اشرتا

إقامو شعائر دينه؛ يبه م قبيل إاعيبتهم ىلع الضالل وإشهار أديايبهم
ً
ثاثلا :العقر:
ً
ً
وحشيا غري مقدور عليوه إال ّر
بعسوور
العقر جر مسلم مم حيوايبا
ِ
بملد أو حبيوان ّرعلم كيفيو االصطياد م يري كباز أو غري كو ه
وشروطه تؤخذ من حقيقته وهي أربعة:
ً
ً
مسلما ،فال يحلم صيد الاكفر ولوو كتابيوا ولوو
 -0أن يكون العاقر

سىم اهلل عليه
ً
 -1وأن يكون مم ا ،فال يحلم صيد السةران وانننينون والصا
ً
ً
وحشيا ،فال يحلم ما عقر مو ابلقور
 -1وأن يكون اننعقور حيوايبا

واإلبل وا وز وادلجاج؛ يبها م اإلنيس ،ولو طدت فلم يقدر عليهوا أو

سقط حبفرة فلم يقدر ىلع ذحبها أو حنر ا فال تحلم بالعقر
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ً
سوالحا أو
 -1وأن يكون العقر بأحد شيئني :إما بملدد سواي اكن

غري كلنير ل س  ،ويدخل فيه الرصاص فيحلم الصيد به؛ يبه أقوى م

السال  ،وإما حبيوان معلم
ّر
ّر َ
ْ
المعلم و اذلي إذا أر مسل أيا وإذا زجور ايباجور ولوو اكن
واحليوان
م جنأل ما ال يقبل اتلعليم اعدة اكنلمر فيبا أكل صيد
الرابع :ما ليس هل نفس سائل :

و و لك فعل يايل احلياة عو لك موا ال دم ل ،اكجلوراد والقشوريات
ابللريو(اجلمربي وحنو ) فهو يعترب اكذلاكة ل ولو لم ّري َع ِ
نيول موتوه كقطوع
جنا أو رجل أو إلقاي بماي حار برش يبيو ذاكته والقسميو عليه

حكم النية:
ِ
ّر
انليو واجبو وجووّب ط يف نييوع أيبووا اذلاكة ،وال تقيود بواذلكر

والقدرة ولو م اكفر باط اذلاكة ،فال بد م انليو ولو لم يستلضوور حول

ا كل ،فم لم يك عند يبيو اكنننينون لم تحلم ذبيلته ،وكذا م قصود
بذل الفعل إز اق روحها وموتهوا دون اذلاكة ،أو لوم يقصود شويئًا كمو
ً
رضّب احليوان دلفع ط موال بسيف فقطع حلقومه وأوداجه فال يحلم
حكم التسمية:
وجي ه عند اتلذكيو ذكر اسم اهلل بأي صيُو م تسميو أو تهليول أو

تسبيح أو تكبري ،إال الةتايب فال جي ه عند ذحبه ذكر اهلل ،بل الشور أن

ال يذكر اسم غري مم يعتقد ألو يته

ووجوب ذكر اسم اهلل للمسلم مقيد بْشطني:

 -0إن تذكر اننسلم عند اذلبح ،فإن نيس أكل ذبيلته
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 -1وقدر ىلع ذكر اسم اهلل ،ال أن عنيا اك خر

فال جيو ه عليوه،

وا فضل يف ذكر اسم اهلل أن يقوول اذلابوح« :بسدم ا وا أكدر» وانليوو
والقسميو تكويبان يف الصيد يف حال إرسال الو ه وحنو أو السهم ال حال

اإلصابو ،وكذل عند يلق بندق الرصاص

حكم الذكاة يف احليوان امليئوس من حياته:
احليوان اننيئو

م حياته بسوب ه مورض أو ايبتفوا بعشو ه

كربسيم أو بسب ه دق عنق أو سقو م شا ق أو غري ذل

تعمول

فيه اذلاكة بْشطني:
ْ
األول :أن يصل ه اذلاكة قوة حركو عق ه اذلبح كمد مرجل وضومها،
ْ
ال جمرد مد مرجل أو ضم أو ارتعاش أو فتح عني أو ضمها فال يكيف
ويقوم مقام قوة احلركو شخ ه ادلم ،و و خروجه بقوة مو احليووان
وإن لم يتلرك ،وال يكيف جمرد سياليبه ،خبال احليوان الصليح فيةيف
ً
يف اذلاكة جمرد سيالن دمه وإن لم يتلرك أصال

اثلاين :أن ال ينفذ مقتله قبل اذلبح ،فإن يبفذ لم تعمل فيه اذلاكة؛ يبه
صار يف حكم اننيتو
ونفاذ املقتل واحد من َخس أمور:

 -0قطع انلخا  :و و اننخ اذلي يف فقار ال هر أو العنوق ،فإيبوه موىت
قطع ال يعين احليوان ،وأما كسور الصل ه بودون قطوع انلخوا فلويأل
بمقتل
 -1وقطع أحد الودجني أو لكيهما

 -1ويبا ادلماغ ،و و ما حتويه اجلمنيمو ،وأما ط الرأ
خريطو ادلماغ بال ايبقشار فليأل بمقتل

أو خورق
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 -1ويبا احلشوة ،وع ما حوته ابلط م قل ه وكبد ويلال ولكيوو
ً
وأمعاي ،فإزالو ما ذكر ع موضعه حبي ال يمك رد يعد مقتال
 -5وخرق اننرصان وأوىل قطعه ،وأما اق ه الةرش فليأل بمقتل
وأس اب نفوذ املقاىلل كثْية ومن بيفهما َخس :

 -0النق  -1والوقذ ،و و الرضّب حبنير أو غري

 -1والسقو م ماكن مرتفع  -1وانلطح
ً
 -5وأكل السبع بلعض احليوان ،أو غري ذل م لك ما ينفذ مقوتال
ً
حةما
هلا ،وإال بأن يبفذ مقتل منها لم تعمل فيها ذاكة؛ يبها صارت ميتو
حرَم أكله:
ذكاة احليوان املُ َ
َ
ّر
ال تعمل اذلاكة يف احليوان المل َ
ورم أكلوه ،و وو ميتوو جنوأل جبميوع
أجاائه ما عدا الشعر وزغ ه الرين؛ ن احلياة ال حتل فيهما

ذكاة اجلنني:
ََ ُ ُ
َ َ ُ َْ
ِ
ُروي عن انليب  أنةه قةال« :ذاكة اجلفِةني ذاكة أمة ِه»()1
ِ
ِ
فاجلنني ال يف بط أمه إذا مات بعد ذاكة أمه فذاكته ع ذاكة أمه ويةنلك
لكن بْشطني:
 -0أن يتم خلقه ولو اكن يباقص يد أو مرجل مخلقو
 -1وأن ينب شعر جسد ولو لم يتاكمل ،وال يكيف شعر رأسوه أو
عينيه ،فإن خرج اجلنني بعد ذاكة أمه ً
حيا لم يحلم إال بذاكة ،إال إذا سوار
حينئذ ًّلك
إيله اننذاك باذلاكة ففات ذاكته بموته فإيبه يحلم للعلم بأن حياته
ٍ
حياة فةأيبه خرج ميتًا بذاكة أمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبووو داود ( )0000والرتمووذي ( )3977وغري مووا وصوولله الشوويخ ا بلووام  /يف
صليح اجلامع()0903
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وأما ابليض اذلي يوجد يف اننذبو فيةون يا ًرا فيوحلم إن أخورج

بعد ذاكة أصله ،أما لو مات بال ذاكة فال حيل أكله
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امل اح :و لك ما يذىك مما تعمل فيه اذلاكة ،و و بانل ر ننا يحلم جنسان:
حيوان وغري حيوان كما أيبه يشمل ما يبا طوه
وانيوان نو:ن :حبري ووري
ً
واحليوان ابللري ال يفتقر إىل ذاكة فهو مبا أكله مطلقوا ولوو اكن
ً
ً
تمساحا أو سللفاة ،سواي اكن ذل انني راسبًا يف اننواي
خزنيرا أو
ميتًا أو
أو يافيًا أو يف بط حوت أو يري ،وسواي ابتلعه ميتًا أو ً
حيا ومات يف بطنه

فيُسل ويحلم ،وسواي صاد مسلم أو جمويس

وميتو ابللر يا رة ولو تُريت بنتويبو ،إال أن يتلقق رضر ا فيلرم
َ
أكلها لرضر ا ال نلنياستها ،وكذل اننذىك ذاكة طعيو فهو يا ر ولو تُوري

بنتويبو ويحلم ما لم خيف الرضر

أنواع امل اح من انيوان الَبي:
أنواع امل اح من انيوان الَبي أربع :
األول :انلعم م بقر وغنم وإبل
اثلاين :الطري جبميع أيبواعه إال الويوا

باب :املباح
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ولو اكن لك م انلعم والطري جاللو -أي تستعمل انلنياسات -ولوو

اكن الطري ذا خمل ه اكبلاز والعقواّب والورخم ،واننخلو ه للطوائر والسوبع

اكل فر لإلنسان

اثلالث :الوحن جبميع أيبواعوه اكحلموار وابلقور الوحشويني وابلُول

والفر واكلارافو والُاال وا ريب ه والريوو والفأر ما لم يصل للننياسو
ً
ً
حتقيقا أو ظنا وإال كر أكله ،فإن ش يف وصول لم يكر  ،ولك فضلته

جنسو ،واكلوور -دويبو فوق الريوو ودون السنور -والقنفذ واحليوو الويت
ّر
أم سمها ،فإن لم يحلم سمها لم تبح
ويسقوىن م الوحن احليوان اننفرت فإيبه م اننةرو كما سيأيت
الرابةةع :خشوواش ا رض اكلعقوورّب والنفسوواي واجلّرنوودّب

للقوو -وانلمول وادلود
وونات وردان -قريبو مو اجلنودّب يف ا م
ً
والسو  ،فاذلاكة تعمل يف ذا انلو بموا يمووت بوه قياسوا ىلع
اجلراد؛ يبه ليأل ل يبفأل سائلو ،فيةون مبا ا كل إن قبلتوه
يبيعو اثلك ،وإال فال جيوز حي

ترت ه عليوه رضر؛ يبوه قود

يعرض للمبا الطا ر ما يمنع أكله اكننوريض إذا اكن يرضو بوه

يبو م الطعام فال جيوز أكله
املباح من الطعام والشراب:

اننبا م الطعام والرشاّب :و الطا ر منهما ولم يفسد العقول وال

ابلدن اكنلبات الشامل لللبوّب وابلقول وغري ما ،واكللو اننبا الوارج
حال احلياة أو بعد اذلاكة ،وإال فإيبه جنأل ولو مةرو ا كول مةورو إن

خرج بالصفو اننتقدمو وإال فهو جنأل
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ً
أما لو اثديم فطا ر مبا مطلقا خورج يف احليواة أو بعود اننووت،
ّر ّ
واكبليض إذا خرج بالصفو اننذكورة ،وكعصري العن ه والفقا  -بضم الفاي

وتشديد القا  -و و طاّب يتخذ م القمح واتلمر ،وم ذل الرشواّب
اننسىم بانناريسو ،واكلسوويا و و طاّب يتخذ م ا رز أو القمح يضوا

إيله عسل أو سةر

املكروه من األطعمة واألشربة:
 -0الويوا و و الفاش

 -1واحليوان اننفرت اكلسوبع واذلئو ه والضوبع واثلعلو ه والفهود
ً
وحشويا ،واننفورت وو موا
وانلمر وانلمأل والقرد وادلّب واهلر وإن اكن
افرت

اثديم أو غري  ،وأما العادي فمخصوص باثديم

 -1والو ه اإلنيس ()1

 -1وطاّب خليطني ،بأن خيلط يبواعن ويرشّب منهما كاوي ه وتمور
ّر
أو تني أو مشمن أو حنو ذل  ،وسواي خلطا عند االيبقباذ أو عند الرشوّب،

وحمل الةرا و إن أمك اإلساكر؛ بأن يال زمو انلبوذ اكيلووم والليلوو
ً
فأىلع ،ال إن قرّب الام فهو مبا  ،وال إن دخله اإلسواكر ولوو ظنوا فهوو

حرام جنأل
ً
 -5وانلبذ ليشي م الفواكه ولو مفردا كاوي ه فقط يف واحود مةن
هذه األواين األربع :

 -0يف ادلباي و و القر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يوجد قوالن يف الو ه اإلنيس باحلرمو والةرا و ،وصلح اب عبد الرب اتللريم
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 -1أو احلنتم ،وع ا وام اننطليو بالاجاج ا خضوور أو ا صوفر أو
غري ما م لك ما د باجاج ملون
ْ َ
 -1أو ال ّرمق َري ،و و اننطيل بالقار أي الاف
 -1أو انلقري ،و و ما يبقر م ا وام م جذو انلخل

وإيبما كر انلبذ يف ذ ا روعو؛ ن شأيبها تعنييل اإلسواكر ننوا يببوذ
فيها خبال غري ا م ا وام
احملرم من الطعام والشراب:
املحرم من األطعم واألرشب  :و ما أفسد العقل مما ذكر ،وما أفسد
ً
ً
مسةرا وإن لم يك متخوذا مو مواي العنو ه
العقل م ا طوو يسىم
َ ّر
َ
اننسىم بالمر ،و و جنأل وحيد شاروه قل أو كا ،وأما ما أفسد العقل م
انلبات اكحلشيشو وا فيون والسيةران وادلاتورة ،أو م اننركبات كبعض
ً
ً
ً
ومرقدا اك فيون ،و و يوا ر
وخمدرا اكحلشيشو
مفسدا
اننعاجني فيسىم
ال حيد مستعمله بل يحلدّب ،وال حيرم القليل منه اذلي ال أار ل بل يكر
الفرق بني املسكر واملخدر واملرقد:

املسكر :ما غي ه العقل دون احلوا

مع نشوة ويرّب اكلمر

واملخةةدر :مووا غيوو ه العقوول دون احلوووا

اكحلشيشو
ً
واملرقد :ما غيبهما معا اكدلاتورة وا فيون

ال مووع نشوووة ويوورّب

حرَم:
ما يباح للمضطر من املُ َ
إن الرضورة -وع حفظ انلفأل م اهلالك أو شدة الضورر -تبويح

لصاحبها أن يقناول ما حرم عليه م ميتو وغري وا بقودر موا حيفوظ بوه
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حياته ،وجيوز ل الشبع م اننيتو وحنو ا ،كما يبا ل الونود منهوا إىل أن
ّر
يرحها ،إال ميتو اثديم فوال جيووز
يستُين عنها ،فإن استُىن عنها وج ه

أكلها للرضورة ولو مات اننضطر ،كما أن المر ال جيوز تنواول لضوورورة
العطن؛ يبه مما يايد  ،وال يبا طوه إال إلزالو غصو حي خيش منها

اهلالك فقط
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ايلمني يف اللغ  :مأخوذة م ايلمني اذلي و العضو؛ يبهم اكيبووا إذا
ً
حتالفوا وضع أحد م يمينه يف يمني صاحبه ،فسيم احللف يمينا ذلل
وايلمني يف العرف :احللف ،وهو قسمان ايلمني:

األول :تعليق ياعو أو يالق ىلع وجه قصد االمتنا م فعل اننعلق

عليه ،أو احلض ىلع فعله ،حنو :إن دخل ادلار ،أو إن لم أدخلهوا فطوالق؛

وا ول يمني بر؛ يبه ىلع بر حىت يفعول اننللوو عليوه ،واثلوام يموني
ً
حن ؛ يبه إن لم يفعل يكون حايبوا
واثلاين :قسم باهلل أو بصفو م صفاته

القسم األول :و و تعليق مسلم مووف قرووو أو حول عصومو ولوو

ً
حةما ىلع حصول أمر أو يبفيه ولو اكن اننعلق معصيو كشورّب مخور ،وإال

حن بفوات ما علق عليه ولو ننايبع طىل

عينخذ من هذا ما ييل:
ً
ً
 -0أن يكون مسلما :فال يعترب تعليق الاكفر ولو كتابيا ،وال يلاموه

إن حن يشي ولو أسلم بعد اتلعليق
ً
 -1أن يكون ملكفا :فال يلام الصا وانننينون واننةر يشي بتعليقه

 -1وأن يكون اّتلعليق قرب  :كصالة أو صوم أو ميش ننةو أو حل

عصمو :كطالق حقيقو؛ كإن دخل ادلار فعبدي حر ،أو فو

يوالق ،أو

161

ً
حةما :حنو عليه الطالق ال يدخلها ،فإيبه يف قوة :إن دخلها فو

يوالق،

وحنو :عليه الطالق دخل  ،فإيبه يف قوة قول :إن لم أدخول فو
ّر
فا وىل صيُو بر ،واثلايبيو صيُو حن بالقوة ال باتلرصيح
ً
جائاا غري حل العصمو أو علق معصيو ىلع أمر ال يلاموه
فلو علق
يشي؛ حنو :إن دخل

يوالق،

ادلار فعيل أو فيلامين اننشوي يف السوق ،أو إىل بودل

كذا أو طّب المر ،لم يلامه يشي ،بل حيرم عليه اننعصيو كرشّب المر

 -1وأن يكون ىلع حصةول أمةر أو ىلع نفيةه :عةاألول :كودخول دار أو

لبأل اوّب ،حنو :إن دخل أو لبسو
ألبأل ذا اثلوّب ف

واثلةاين حنةو :إن لوم أدخول ،أو :إن لوم

يالق ،و ذ صيُو حن ؛ يبوه ال يوربأ إال بوادلخول أو

اللبأل ،وما قبلها صيُو بر؛ يبه ىلع الرباية ا صوليو حوىت يفعول اننللوو

عليه

وكذل لو اكن اننعلق عليه معصيو كشورّب مخور حنوو :إن طوو

المر ف

العبد

يالق أو فعبد حر ،فإن طوه وقع عليه الطالق وعتوق عليوه

فعلم أن اننعلق -و و اننللو به -ال بد أن يكوون قرووو أو حول
ً
عصمو ،وأن اننعلق عليه -و و اننللو عليه إاباتا أو يبفيًا -أعم مو أن
ً
ً
حمرما ً
ً
ً
طاع أو واجبًا ط ًاع أو اعدة أو عقال أو مستليال
جائاا أو
يكون
 -5وأن يقصد اننعلق بتعليقه اننذكور االمتنا م فعل اننعلق عليه
يف صيُو الرب ،أو احلض ىلع ا مر انننيف يف صيُو احلن  ،أو قصود حتقوق
ذل ا مر
القسم اثلاين :و و ايلمني باهلل تعاىل أو بصفو م صفاته
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َ
ً
وهو :حتقيق ما لم جي ه أو ق َسوم ىلع أمور كوذل أي إاباتوا أو يبفيًوا

بقصد االمتنا م اليشي اننللو عليوه أو احلو ىلع فعلوه أو حتقوق
ََ
ً
تلرضونه،
زيدا ،أو :ال أرضوه ،أو:
وقو يشي أو عدمه حنو :واهلل رضو
أو :ال ترضوه أيب  ،وحنو :واهلل لقد قام زيد ،أو :لم يقم
صفة احللف:
يكون احللف بذكر اسم م أسماي اهلل تعواىل أو بوذكر صوفو مو

صفاته اذلاتيو ،أي القائمو بذاته -اكلعلم والقدرة واإلرادة -أو السلبيو -

اكلقدم وابلقاي والوحدايبيو -ال الفعليو اليت ع تعلق القدرة باننقودورات

اكللق والرزق واإلحياي واإلماتو

وع اليت تكفر إذا حن «كبا وتا ّال أفعد كدوا ،أو :ألفعلنده»،

و«ها » و«الرمحن» و«أيمن ا » أي بركته ،وقد حتذ
ا » «و ب الكعبة» أو ابلي

يبويبه فيقال« :وأيدم

أو العاننني أو حنو ذل  ،و«اخلالّق» و«العزيدز»

و«الرازق» م لك ما يدل ىلع صفو فعل ،فوأوىل موا يودل ىلع صوفو ذات
اكلقادر ،و«حقه» و«وج ده» و«عظمتده» و«جاللده» و«كريائده» ،و« نقٌمده»
و«بقائه» و«وحٌانيته» و«علمه» و«قٌ ته» و«القرآن» و«املصحف» و«سد ة
ً
ً
البقرة» موال و«آية الكريس» موال و«التد اة» و«اْلنجيد » و«الزبد »؛ ن
اللك يرجع لالكمه اذلي و صفو ذاته ،و«كعزة ا ّال أفع كوا» و«أمانتده»
و«عهٌه» و«ميثاقه» و«عيل عهٌ ا ألفعلن»
إال أن يريد بيشي اننخلوق اكلعاة اليت يف اننلوك وحنو م املشار إيلها

بقوهل ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ وا مايبو اتلاكيلف أي اننوف بهوا اكإليموان
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والصالة ،وكذا العهد واننيواق ،ومعنا ما واحد ،بأن يريد اذلي وااقنا اهلل

حينئذ يمني ،خبال
به م اتلاكيلف باننعىن اننذكور ،فال ينعقد بها
ٍ

ما لو

أيلق فإيبها ترجع لالكمه القديم اكإلجياّب واتللريم
ُ
و«كأحلف ما فعلت كوا أو ألفعلن» ،و«أقسم» و« ُأَهٌ» إن يبوى باهلل
وأوىل إن تلفظ به يف اثلالاو ،وأعام إن قال -أي لفوظ -بواهلل بوأن قوال:

«أعزم با ألفعلن كوا» ،فيمني ،ال إن لم يقل باهلل فليأل بيمني ،ولو يبووى
باهلل؛ ن معنا أقصد وأ تم ،فإذا قال باهلل اقتىض أن اننعىن أقسم
ما ليس بيمني:
ال يكون ايلمني بنلو «اْلحياء» و«اْلماتة» م لك صفو فعل
كما تقدم؛ يبها أمور اعتباريو تتنيدد بتنيدد اننقدور ،وال «بأعاهٌ
ا ما فعلت كوا أو ألفعلدن» ،فلويأل بيموني؛ ن معا دتوه تعواىل
ليس

بصفو م صفاته ،أو «لك عيل عهٌ أو أعطيك عهًٌ ا ألفعلن»

فليأل بيمني ،أو «عزمت عليك بدا لدتلعلن كدوا» فلويأل بيموني؛
خبال

«عزمت با » أو «أعزم با ألفعلن» فيمني ،و«كدوا أقسدمت

عليك با » فيمني ،وال بنلو «النبي» و«الكعبة» مو لك موا ع موه
اهلل تعاىل ال ينعقد به يمني ،ويكر احللف به
حكم إذا قصد حبلفه بغري اهلل التعظيم:
إن قصد حبلفه «بكدال ُعز » م لك ما ّرع مبد م دون اهلل اتلع يم م

حي إيبه معبود مفر وارتداد ع دي اإلسالم جتري عليه أحاكم اننرتد،
وإن لم يقصد فلرام ً
قطعا بال ردة ولو قصد به السخريو
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انلف بغْي اهلل:
السولطان أو رأ

فوالن كوأيب وعويم،

ال جيو انلف بفحو :رأ
ّر
وشيخ العرّب ،وتروو م ذ مكر أو كهو يهودي أو يبصورام أو ىلع غري ديو

اإلسالم أو مرتد إن فعل كذا ،فال جيوز وال يرتد إن فعلوه ،ويسوتُفر اهلل
ً
ويتوّب إيله مطلقا فعله أو لم يفعله؛ يبه ارتك ه ذيببًا
وايلمني باهلل أو بصف من صفاىله ىلع ما ىلقدم قسمان:
 -0مفعقدة :وع ما فيها الةفارة
 -1وغْي مفعقدة :وع ما ال كفارة فيها
ً
وغْي املفعقدة قسمان أيَا:
ً
غموسوا؛ يبهوا تُموأل صواحبها يف
القسم األول :الغموس :سمي

انلار ،أي سب ه غمسه فيها ،وذلا ال تفيد فيها الةفارة ،بل الواجو ه فيهوا
اتلووو وع أن حيلف باهلل ىلع يشي مع ش منه يف اننللوو عليوه ،أو

مع ظ فيه ،وأوىل إن تعمد الةذّب

وحمل عدم الكفارة عيها :إن تعلق بماض حنو« :وا ما فعلت كوا»
أو «َل يلع زيٌ كوا» أو «َل يقع كوا» ،مع شةه أو ظنوه يف ذلو أو تعمود
الةذّب
فإن تعلق

بمستقبل ولم حيصل اننللو عليه مفرت -وتكون

ً
غموسا ىلع لك حال سواي وجب فيها الةفوارة أم ال -حنوو« :وا آلتيندك
غًٌ ا» أو«ألقضينك حقك غًٌ ا» وحنو ذل  ،و و جازم بعدم ذل أو مرتدد
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فعىل لك حال جي ه عليه الوفاي بذل  ،فإن لم يو بما حلف عليوه

ننايبع أو غري فالةفارة ،وإن حرم عليه احللف مع جامه أو تردد يف ذل ،
وكذا تكفر إن تعلق

باحلوال حنوو« :وا إن زيدًٌ ا ملنطلدّق أو مدريو أو

معوو » ،أي يف ذا الوق و و مرتدد يف ذل أو جازم بعدم ذل
والقسم اثلةاين :اللغةو :بوأن حلوف ىلع يشي يعتقود  -أي يعتقود

حصول أو عدم حصول -ف هر خالفه ،فال كفارة فيها لعذر  ،قال ىلعةا :

﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [ﮑ]89 :

وحمل عدم الةفارة فيها إن تعلق بُري مستقبل ،بوأن تعلقو بمواض
ً
معتقدا حصول ما حلف عليه،
حنو« :وا ما زيٌ فع كوا» ،أو«لقٌ فع كوا»،
فتبني خالفه ،أو حبال حنو :إيبوه نننطلوق فوإن تعلقو بمسوتقبل حنوو« :وا

ألفعلن كوا يف غٌ»  -مع اجلام بفعله فلم يفعل  -مفرت اكلُموو  ،فواللُو
والُمووو ال كفووارة فيهمووا إن تعلقتووا بموواض ،وفيهمووا الةفووارة إن تعلقتووا
باننستقبل ،فإن تعلقتا باحلال مفرت الُمو دون اللُو

وال يفيد اللُو يف غري ايلمني باهلل ،فم حلوف بطوالق أو عتوق أو
ً
معتقودا ذلو ،
ميش ننةو :لقد فعل زيد كذا ،أو :إن ذا الشويي لفالن
فتبني خالفه لم يفد اعتقاد ولامه ما حلف به
االستثفاء يف ايلمني ورشائطه:

ال يفيد االسقوناي وال ينفع يف غري ايلمني باهلل ،فم قال« :إن لُكمت
َ ََ
ً
يدا عامرأيت طالق» ،أو«ععيل صدق بديفار إن شاء اهلل» فوموه لاموه موا

ذكر وال يفيد االسوقوناي «بةإن شةاء اهلل» أو «إال أن يشةاء اهلل» أو«إال أن

يريد اهلل» أو«إال أن يقِض اهلل»
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ويفيد ذلك يف ايلمني باهلل إذا ىلعلقت بمستق ل حنو« :وا ّال أفعد

كوا أو ألفعلنه» ،ومعىن اإلفادة أيبه ال كفارة عليه بْشوط أربع :

 -0أن يقصد االسقوناي ،فإن جرى ىلع لسايبه بال قصود أو إن قصود
به اتلربك فال يفيد
 -1وأن يتصل االسقوناي باننسقوىن منه ،فإن ايبفصل لم يفود ولاموه
الةفارة ،إال لعوارض ال يمكو رفعوه كسوعال أو عطوا أو توواؤّب أو
ايبقطا يبفأل ،ال تلذكر ورد سالم وحنو ما فال يفيد
 -1وأن ينطق به ولو ً
رسا حبركو لسان ،ال إن أجرا ىلع قلبه بال يبطق

فال يفيد

 -1وأن يكون حلفه يف غري تواق حبق ،فإن اكن يف تواق حبق  -كما
لو ط عليه يف عقد يبكا أو بيع أو دي طو  -كأن ال يضوروها يف
معرشة أو ال خيرجها م بدل ا ،أو ىلع أن يوأيت بواثلم أو ادليو يف وقو
كذا ،ويل ه منه يمينًا ىلع ذل فللف واسقوىن لم يفد ؛ ن ايلموني ىلع
يبيو اننللف ال احلالف
االستثفاء بإال وأخواىلها:

يفيد االسقوناي يف نييع ا يمان اكيب باهلل أو بُري مو يوالق أو غوري
بإال وأخواتها :وع غري وسوى وسواي وليأل وال يكون وما عدا وحاشا ،حنو:
«وا ّال آك سمنًا إّال يف الشتاء ،وإن أكلته فهن ا الّق أو أحرا إّال فالندة» «وإن
كلمت زيًٌ ا فعيل امليش إىل مكة إّال أن يكلمني ابتٌاء» ،أو «فعبيٌي أحرا مدا عدٌا

زيًٌ ا» ،أو «ألتصٌقن بكوا عىل فقراء بني فالن غري زيٌ»

وذل بالرشو اننتقدمو م القصد ،واالتصوال ،وانلطوق بوه ،وأال
يكون يف توايق حق
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اليمني املنعقدة:
ً
ايلمني املفعقدة عيها الكفارة مطلقا ،وَ قسمني:

ً
 -0ايلمني املفعقدة ىلع بر :كقول إن فعل كذا يف ذا ايلووم مووال

فعيل كفارة ،أو واهلل ال أفعله يف ذا ايلوم ام يفعل اننللو عليه يف ذل

حينئذ كفارة يمني
ايلوم فإيبه تلامه
ٍ
يبيف

و اتان الصيُتان معنا ما واحد؛ إذ لك منهموا فيوه حور

وقاعدة املفعقدة ىلع بر :أن تكون ىلع يبويف الفعول أي أن يكوون

الفعل اننللو عليه بعد ايلمني غري مطلوّب م احلالف ،وسمي يموني
بر ن احلالف بها ىلع بر حىت يفعل ،فإيبه حين أي احلوالف ىلع الورباية

ا صليو إذ ا صل براية اذلمو

 -1ايلمني املفعقدة ىلع حفث :وهلوا صويُتان مولهموا كقوول «واهلل
ً
ً
آللُكن هذا الطعام مثال ،أو إن لم آكل هذا الطعام مثال ععيل كفارة» ام لم
يأكل الطعام اننللو عليه حىت ذ  ه فيلامه الةفارة

وقاعدة ايلمني انننعقدة ىلع حن أن تكون ىلع إابوات الفعول أي
ً
مطلووا مو احلوالف ،وسومي
يكون الفعل اننللو عليه بعد ايلمني
يمني حن

ن احلالف بها ىلع حن حىت يفعل اننللو عليه فيورب؛ إذ

احلالف بها ىلع غري الرباية ا صليو فاكن ىلع حن

ويشرت يف صيُيت احلن عدم اتلأجيل ،فاحلالف إيبما يكوون ىلع
ً
ً
حن إذا لم يرضّب يلمينه أجال أما إن رضّب ل أجوال فوال يكوون ىلع
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ً
حن بل يكون يمينه ىلع بر إىل ذل ا جل «كةواهلل ألكلمةن يةدا يف
هذا الشهر» أو «واهلل إن لم أكلمه ق ل شهر ال أقيم يف هذه ابلدلة» فهو ىلع
بر وال حين إال بمضيه
ومثل ايلمني املفعقدة اليت جتب بها الكفارة ثالث :

 -0انلذر امل هم :و و اذلي لم يعني فيه انننذور ،أما لو عينه باللفظ أو

انليو لامه ما عينه وموال اننبهم كو«عةيل نةذر» أو «هلل عةيل نةذر» أو«إن

ععلت كذا» ،أو«إن شىف اهلل مريَةي ععيل نةذر» ،أو «عللةه عةيل نةذر»؛

فأمولته أروعو فيه كفارة يمني

 -1ايلمني :بأن قال «عيل يمني» أو«هلل عيل يمني» أو «إن ععلت كذا
ّ
ععيل يمني»أو «علله عيل يمني» ام فعله فيلامه كفارة يمني
وحمل لاوم الةفارة يف احللف بايلمني ما لم يك العر يف ايلموني

الطالق ،وإال لامه ويرجع لعر ابلدلان اذلي تعوارفو يف الطوالق ،فوإن

اكن عرفهم ابلتات لامه اثلال  ،وإن اكن عورفهم اسوتعمال يف الطوالق
ً
فقط محل ىلع الرجيع ،وعر مرص إذا قال يمني سفه اكن يالقا ،فلو نيع
ا يمان «لُكله عيل أيمان» تعددت الةفارة ،فإن ادىع أيبه أراد بقوول عويل
أيمان يمينًا واحدة لم يقبل؛ ن اجلمع يبص
 -1الكفارة :كقوهل« :إن ععلت كذا ععيل أو علله عيل كفةارة» ،اوم

فعله فعليه كفارة يمني و ذا تعليق فيهما وموا ال تعليوق فيوه «هلل عةيل
كفارة» فيلامه كفارة أو قال :عيل يمني أو :عيل كفارة ،بقصد اإلنشواي ال

اإلخبار
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بيان أنواع الكفارة:
ّر
الكفةةارة أربعةة أنةةواع :اثلالاووو ا ول ىلع اتلخيووري ،والرابووع ىلع
ّر
الرتتي ه ،أي ال جيائ إال عند عدم ا ول

انلوع األول :إطعام :أي تملي عرشة مساكني أحرار مسلمني ولوو
إ
ً
صُارا ،للك واحد منهم ّرمود مو أوسوط يعوام ا ول بمود انلوا
اكيبوا

 ال أقل ،أو ريلني م تمر أو زوي ه أو حلم ،وجيائ إشباعهم
مرتني كُداي وعشاي يف يوم أو أكا

انلوع اثلاين :كسوة عْشة مساكني :للرجل اوّب يسرت نييع بديبه إىل
كعبه أو قري ه منه ال إزار وعمامو وللمرأة در سابغ ومخار
ولو كسا م م غري وسط كسوة أ ل حمله فإيبه اك ؛ ن اننراد منها
السرت ال الاينو ،ويعطي الصُري كسوة كبري وال يكيف ما يسرت خاصو
انلوع اثلالث :عتق رقبو محلمنو سليمو م العيوّب اكل هار

انلوع الرابع :صيام االاو أيام إذا عنيا وق اتلةفوري عو اثلالاوو
انناضيو لكها ،عإنه ينتقل إ الصوم لقةوهل ىلعةا ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [ﮑ ]89 :فووال جيائووه الصوووم و ووو قووادر ىلع
خصلو م الصال اثلالاو اننتقدمو ،ويندّب تتابعها ،وجاز تفريقها
ً
ً
يعاما قبل تمامها رجع لإليعام ،ومو وجود مسولفا موع
وم وجد
القدرة ىلع الوفاي فليأل بعاجا
التلفيق يف الكفارة:
ال جيائ اتللفيق م يبوعني يف الةفارة كإيعام مخسو وكسوة مخسو،
وأما م صنيف يبو فينيائ؛ كخمسو أمداد لمسو مساكني ،وريلني للك
م المسو ابلاقيو ،أو يشبعهم مرتني
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اكملوو يف يبفسوها

وال جيائ يباقصو ع انند للمسواكني ،وإن اكيبو
ً
كعرشي مسةينا للك منهم يبصف م ا مداد
وال جيائ تكرار م أمداد الطعام أو مو الةسووة كخمسوو لولك
منهم مدان أو كسوتان ولو يف أزمنو متباعدة
ً
ً
إال أن يكمل يف اتللفيق م يبوعني واحدا منهما الغيا ليآخور ،و
انلاقصو لعرشة م العرشي الغيًا ننا أخذته العرشة ابلاقيو و اتلةورار
ً
لمسو بإعطاي مخسو أخرى تاراك للخمسو ا وىل ما زاد
إخراج القيم عن الطعام والكسوة:
ال جتاي القيمو ع اإليعام والةسوة
وقت إخراج الكفارة :جت ه الةفوارة ىلع احلوالف باحلنو  ،و وو يف
صيُو الرب بفعل ما حلف ىلع تركه ،و احلن بالرتك
وجتائ قبل احلن جبميوع أيبواعهوا ولوو بالصووم إذا قصود  ،إال أن
يكر ىلع احلن يف صيُو الرب حنو« :واهلل ال أععل كذا» أو «ال أععلةه يف
ً
هذا الشهر مثال» ،فأكر ىلع الفعل فال كفارة عليه؛ يبه مُلوّب عليه ما
لم يفعله ً
يائعا بعد اإلكرا  ،خبال احلن حنو« :واهلل ألععلن كذا» ،فمنع
ً
م فعله كر ا فإيبه حين وعليه الةفوارة؛ ن يمينوه وقعو ىلع حنو
ً
يائعا
فأوىل إن ترك
تكرار الكفارة:
ىلتكرر الكفارة ىلع انالف يف صيغ الَب بتكرار انفث لُكمةا ععةل
بْشوط:
 -0القصد :حنو« :وا ّال أكلم زيًٌ ا» ،وقصد أيبوه لكموا لكموه فعليوه

يمني أو كرر ايلمني حنو« :وا ّال أكلم زيًٌ ا وا ّال أكلمه» ،أو قوال« :وا
ّال آك وا ّال أدخ » ويبوى للك يمني كفارة فتتةرر ،ال إن لم ينو
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 -1وأن يقتِض اّتلكرار العرف :بأن اكن تكرار احلن يستفاد مو
حال العادة والعر ال م جمرد اللفظ ك«ّال أرشب لك ماء» ،فإن العور
يقتيض أيبه لكما طّب ل ماي حنو

ومثلةهّ« :ال آكد لدك خبدزًا» ،و«وّال

سالما» ،و«وّال أجلس معك يف جملس»
أقرئك
ً
وحنو« :وا ّال أترك ال تر» فإيبه حين

لكما تركه؛ ن العر يقتيض

لوم يبفسه والقشديد عليها ،فوما تركه لامه كفارة

أو حلف ال يفعل كذا وحلف أن ال حيفةث ثةم حفةث ،كةأن :قةال:
«وا ّال أكلم زيًٌ ا وا ّال أحنث» فومه؛ فعليوه كفارتوان كفوارة يلمينوه
ا صيل وكفارة لللن فيه

 -1وأن يشتمل لفظه ىلع مجع للكفةارة أو ايلمةني ،حنةو« :إن كلمتده

فعيل كلا ات» ،أو «فعيل أيامن» ،وكذا إذا قال « :عديل أيدامن أو كلدا ات»،

فإذا لكمه لامه أقل اجلمع وكذا يف غري اتلعليق
ً
وأقل اجلمع االاو ما لم ينو أكا ،فلو سىم شيئا لامه حنو :هلل عيل ،أو إن
َ
ً
زيدا فعيل عرش كفارات لامه العرشة ،يف ا َول أو إن لكمه يف اثلام
لكم
ً
وكذل لو دل أداته وضعا ىلع تكرار حنو« :كلام أو مهدام» كموا لوو

قال« :كلام كلمته فعيل يمني أو كلا ة»« ،ومهام دخلدت الدٌا فعديل يمدني أو

كلا ة» ،فتتةرر الةفارة بتةرر الفعل
ما ال ىلتكرر الكفارة عيه:

إذا قال« :متى ما كلمته فعيل يمني أو كلا ة» فال يلاموه كفوارة إال يف

اننرة ا وىل؛ ن«متى ما» ليس م صيغ اتلةرار بل م صويغ اتلعليوق،
وأما مىت بدون ما فال تقتيض اتلةرار ً
قطعا كإن وإذا
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وكذلك إن قال« :وا ثدم وا » ال أفعول كوذا ففعلوه فوال تكورر
الةفارة عليه ،بل عليه كفارة واحدة إال إذا قصد تكرار ا

أو قال« :والقرآن واملصحف والكتداب ّال أفعد كدوا» ،أو قوال:

«واللرقان والت اة واْلنجي ّال أفع كوا» ،أو قال« :والعلم والقدٌ ة
واْل ادة» ال أفعل كذا ففعله؛ فليأل عليه إال كفارة واحدة إذا لوم
ينو كفارات يف اجلميع ،وإال لامه ما يبوا  ،وم ذا يف ايلموني بواهلل

وموله انلذر اننبهم والةفارة ،وأما العتق والطوالق فيتةورر إن لوم

يقصد اتلأكيد ،أما الطالق فلالحتيوا

فلقشو

الشار لللريو

يف الفوروج ،وأموا العتوق

و ن علق قرب كأن قال« :إن دخلت اّدلار ععيل عتق ع د وصوم :م
ً
وصدق بديفار» ،أو يبوى ذل  ،أو علق يالقا كما لو قال« :إن دخلت ععيل
طالق عالن وعالن أو مجيع وجايت ،أو باثلالث أو طلقتني»أو يبوى شويئًا

م ذل لام ما سما أو يبوا فالعربة بالقسميو إن لم يك ل يبيو تقتضوي
اتلعدد ،وإن اكن ل يبيو تقتيض اتلعدد عمل بها ،وإن اكن اللفظ يقتضووي

االحتاد

و ذا قال« :أيامن املسلمني تلزمني إن فعلت كوا» ففعله يلامه ب

م

يمل عصمتها واحدة أو متعددة ،وعتق م يملو رقبتوه مو الرقيوق،

وصدقو بول

مال وق احلن

مال م عرض أو عني أو عقار حني يمينوه ،إال أن يونقص
ع وق احللف فول ما بيق ،ومشوي حبوج ال عمورة،

وصوم اعم وكفارة يلمني ،و ذا إن اعتيد حلف بما ذكور مو ابلو وموا

عطف عليه؛ ن ا يمان جتري ىلع عر انلا

واعدتهم
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انلا

وإن لم جتر اعدة باحللف جبميع ما ذكور ،بول ببعضوه فاننعتواد بوني
م ا يمان و اذلي يلام احلالف واننعتاد بني أ ل مصور اثن أن

حيلفوا باهلل ووالطالق ،وأما العتق واننشوي ننةو وصووم العوام والصودقو

وحينئوذ فوالالزم يف« :أيمةان
باننال فال يكواد حيلوف بهوا أحود مونهم،
ٍ
املسلمني ىللزمِن» كفارة يمني وو ُ َم ْ يف عصمته فقط
حكم حتريم ما أباحه اهلل:
أو بلا

اننوف إذا حرم ىلع يبفسه شيئًا مما أباحه اهلل ل م يعوام أو طاّب

أو غري ذل سواي أفرد أو نيع كقول« :إن ععلةت كةذا عةانالل

عيل حرام» أو قال« :اليشء الفالين عيل حةرام» فإيبوه ال حيورم عليوه؛ ن

اننللل واننلرم و اهلل تعاىل؛ إال الاوجو فقوط فإيبوه إذا حرمهوا حرمو
ً
عليه؛ ن حتريمها و يالقها ،فتطلق عليه االاا دخول بهوا أم ال ،إال أن

ينوي أقل

مقتضيات الرب واحلنث:
أربع أمور :األول :انليو اثلاين :البسا

الرابع :اننقصد الرشىل

اثلالةث :العور القوويل

األول :انلي  :انليو ختصص العام وتقيود اننطلوق وتبوني انننيمول إذا
صلح اللفظ هلا ،ومعىن كون اللفظ صاحلًا هلا أن ال يكون اللفظ رصحيًا
به كذا عمل بنيته؛ فإذا حلف ال ألبأل

فيما يبوا احلالف ،فإذا قال :يبوي
اجلَون :يطلق ىلع ا بويض وا سوود ،وقوال :أردت ا بويض اكن ل لوبأل

ا سود
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ثم إن انلي ال ختلو من ثالث أحوال:

 -0إما أن تكون انليو مساويو ل ا ر اللفظ ،أي حتتمل إرادة ظا ر

اللفظ ،وحتتمول إرادتهوا ىلع السوواي بوال تورجيح حود ما ىلع اثخور
ً
فيصدق مطلقا يف ايلمني باهلل وغري ا م اتلعايلق يف الفتووى والقضواي،

كللفه لاوجته إن تاوج يف حياتهوا فواليت ينوجهوا يوالق فونوج بعود

يالقها وقال :يبوي حياتها يف عصميت وع اثن ليس يف عصميت ،وم
ذل ما لو حلف بما ذكر أو باهلل ال آلك ً
حلما فأكل حلم يري ،وقوال :أردت
ً
غري الطري فيصدق مطلقا ننساواة إرادة يبيته ل ا ر لف ه

 -1وإما أن تكون إرادة ظا ر اللفظ أقرّب يف االسوتعمال مو إرادة
ً
ّر
انليو اننخالفو ل ا ر ؛ قبل دعوا انليو مطلقا يف ايلمني باهلل وغوري  ،إال
يف أمري  :الطالق ،والعتق اننعني يف القضواي :أي فيموا إذا رفوع للقوايض
وأقيم عليه ابلينو أو أقر ،فال يقبل ويتعني احلكم عليه بوقو الطالق
والعتق ذلل العبد
ً
ً
فإذا حلف «ال آكل نما ،أو :ال آكل سمفا» فأكل حلم الضأن وسم
ابلقر ،فإذا رفع للقايض فقال :يبوي ال آلك حلم بقر وأيبا قود أكلو حلوم
ضأن ،أو يبوي ال آلك سم ضأن وأيبا قد أكل سوم بقور ،فوال يقبول
ً
ويقبل يف الفتوى مطلقا يف الطالق والعتق و غري ما؛ يبها قريبوو مو
اننساواة ،وكذا «ال أكلمه» أو «ال أدخل داره» ام فعل اننللو عليه وقال:
يبوي ال أكلمه يف شهر أو يف اننسنيد ،أو حلف«ال يبيعه» أو «ال يَةربه»،
فباعه ل الوكيل أو رضوه ،وقال :يبوي أن ال أبيعه بنفسووي أو ال أرضووه
بنفيس فيقبل يف الفتوى لقورّب وذ انليوو وإن لوم تسواو ،وال يقبول يف
القضاي يف يالق وال عتق معني
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 -1وإما أن تكون إرادة انليو بعيدة ع ظا ر اللفوظ شوأيبها عودم
ً
القصد فال تقبل مطلقا ال يف الفتوى وال القضواي يف يوالق أو عتوق أو
ً
غري ما؛ كإرادة زوجو ميتو يف حلفه« :إن دخلت دار يد مةثال عزوجتةه
زوجيت اننيتو ،فال يقبل منه ذل بلعد يبيتوه

طالق» ،فلما دخل قال :يبوي
ع اننساواة ً
بعدا بَيِنًا ل هور أن الطالق أو احلريو ال يقصد بهما انني

أو إرادة كذّب يف حلفه أيبها حرام ،فلما وقوع اننللوو عليوه قوال:
ً
أردت أن كذبها حرام ال ع يبفسها ،فال يصدق مطلقا
مىت ىلعتَب انلي ؟:
وإيبما تعترب انليو يف اتلخصيص أو اتلقييد إذا لم يستللف احلوالف

يف حق عليه لُري  ،فإن استللف يف حق فالعربة بنيو اننللف ،سوواي اكن
ً
مايلا – كدي ورسقو  -أم ال فم حلفه انندىل أيبه ليأل ل عليوه ديو ،
أو :لقد وفا وأيبه ما رسق أو ما غص ه فللف ،وقال يبوي م بيع أو م

قرض أو م عرض واذلي عيل خبال

ذل لم يفد ولاموه ايلموني بواهلل

ووُري  ،أو حلف ما رسق وقال :يبوي م الصندوق ورسقيت اكيب مو

الاايبو ،أو حنو ذل لم يفد
وكذا لو طي

عليه الاوجو عند العقد أن ال خيرجها م بدل وا أو

ال ينوج عليها ،وحلفته ىلع أيبه إن تاوج عليها أو أخرجها فاليت ينوجها

يالق أو فأمر ا بيد ا ،فللف ام فعل اننللو عليه وادىع يبيو يشي لوم
تفد ؛ ن ايلمني بنيو اننللف؛ يبه اعتاض ذا ايلموني مو حقوه -أي

كأن ذ ايلمني عوض ع حقه -فصارت العربة بنيته دون احلالف
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اثلاين :البسةاط :و السب ه احلامل ىلع ايلمني؛ إذ و م نتها ،فليأل فيه
ايبتفاي انليو بل و متضم هلا؛ يبه يبيو حةميوو حمفوفوو بوالقرائ وضوابط
ً
صلو تقييد يمينه بقول« :ما دام هذا اليشء أي انامةل ىلع ايلمةني موجةودا»
ً
كللفه« :ال أش ي نما أو ال أبيع يف السوق لزْح » أي جل وجود زمحو« ،أو
وجود ظالم» محله ىلع احللف لصلو تقييد يمينه بقول« :ما دامت هذه الزْحة
ً
ً
أو الظالم موجودا» ،وكما لو اكن خادم اننسونيد أو احلموام يوحلذي إنسوايبا لكموا
دخله فقال ذل اإلنسان« :واهلل ال أدخل هذا املسجد أو هةذا انمةام» ،فإيبوه
ً
يصح أن يقيد بقول« :ما دام هذا اخلادم موجودا» ،فإن زال ذا الادم جواز ل
ادلخول وإال حن وكما لو اكن يف يريق م الطرق ظالم يوحلذي اننواري بهوا
فقال شخص :واهلل ال أمر يف ذ الطريق ،أي ما دام ذا ال الم فيها ،وكذا لوو
اكن فاسق بماكن فقال لاوجته« :إن دخلت هذا املَكن عأنت طةالق» ،فوإذا زال
ً
الفاسق منه ودخل لم حين ؛ يبه يف قوة قول« :ما دام هذا الفاسةق موجةودا
يف ذلك املَكن»
َ َ
ٌ
َ
خبالف ما لو س ك إنسان عحلفت« :ال أكلمه» أو تشاجر مع جوار
فللف« :ال يدخل بيته» ،وحنو ذل فليأل فيه بسا ؛ يبه يشرت يف يبفع
البسا أن ال يكون لللالف مدخل يف السب ه احلامل ىلع ايلمني ،كموا
لو تناز مع ودل أو زوجته أو أجنا فللف أيبه ال يدخل ىلع مو تنواز
ً ً
دارا موال ،ام زال الزنا واصطلح احلوالف واننللوو عليوه ،فإيبوه
معه
حين بدخول؛ ن احلالف ل مدخل يف السب ه ،فالبسا نا غري يبوافع،
ً
كما أيبه ال ينفع فيما جنا بالفعل ،كما لو تشاجرت زوجته مع أخيوه مووال
فطلقها ام مات أخو فال يرتفع الطالق؛ ن رفع الواقع حمال ،ومول ذل
ً
ما لو دخل ىلع زوجته مووال فوجود ا أفسودت شويئًا يف اعتقواد فننيوا
يالقها ،فتبني ل بعد ذل أيبه لم يفسد فليأل نا بسا
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اثلالث :العرف القويل :أي فإن لم يك لللوالف يبيوو ولويأل َث َ
وم

بسا حتمل يمينه عليه محل

ىلع العر القويل أي منسوّب إىل القوول،

بأن يكون اننعىن و اذلي ينصور إيله القوول عنود اإليوالق حبسو ه
متعارفهم يف إيالق أقواهلم؛ يبه اغل ه قصد احلالف اكختصواص ادلابوو

عند م باحلمار واننملووك بوا بيض واثلووّب بوالقميص ،فمو حلوف ال
ً
ّر
موال فاشرتي ً
فرسا أو أسود أو عمامو فال حين
يشرتي ما ذ مكر
و ذا خبال العر اللُوي ،فم حلف ال ركو ه دابوو ،وال لوبأل
ً
اووا ،وليأل هلم عر يف دابو معينو وال اوّب معني حن بركووه اتلمسا
ولبسه العمامو؛ يبه انندلول اللُوي

الرابع :املقصد الْشةِع :أي فإذا لم توجد يبيو وال بسا وال عر قوويل،
فالعر الرشىل إن اكن احلالف م أ ل الرش فم حلف :ال يصيل يف ذا
ا لوق أو ال يصوم أو ال يتوضأ أو ال يتطهر أو ال يقويمم حنو بالرشوىل مو
ذل دون اللُوي فال حينو بالصوالة ىلع انلوا  ،وال بُسول
ً
ً
وضويا
ايلدي إىل الةوعني موال وإن اكن يف اللُو
إذا عقد ما خيصص ايلمني أو يقيدها حيفث بفوات ما حلف عليه:

إذا لم يوجد يشي م ا مور ا روعو السابقو حن يف صيُو احلن ،
وع« :ألععلن» ،أو« :إن لم أععةل» ،بفوات ما حلف عليه ،أي يتعذر فعله
حنو« :واهلل ألدخلن اّدلار وألطأن الزوج وأللبسن اثلوب» ،وحنو« :إن لةم
أععل ما ذكر ععيل كذا» ،فتعوذر فعول اننللوو عليوه ولوو ننوايبع طىل
كليض نن حلف يلطأيبها الليلو ،أو مايبع اعدي كسوورقو ثلووّب حلوف
يللبسنه ،أو حيوان حلف ذحبنه ،أو يعام حلف يلأكلنه ،واننوضو أيبوه
ال يبيو وال بسا
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وال حين

بمايبع عقيل :كموت حليوان يف حلفوه« :ليوبحنده ،وخدرق

ث ب يف «أللبسنه» وحمل عدم احلن يف العقويل :إن لوم يفور بوأن بوادر
فلصل اننايبع قبل اإلماكن فإن أمةنه الفعل وفور حوىت حصول اننوايبع

حن

ً
إذا حلف ىلع َشء وععله ناسيا أو خطأ:

إذا حلف ىلع يشي بصيُو الرب ففعله يباسيًا حللفه أو خمطئًا كموا لوو
ً
فعله معتقدا أيبه غري اننللو عليه فيلن

و ذا إن أيلق يف يمينه ولم يقيد بعمد وال تذاكر
ً
ً
ً
عإن قيد بأن قال« :ال أععله ما لم أنس أو :مدا خمتارا أو متذكرا عال
ً
ً
حفث بالنسيان أو اخلطأ ،وأما لو قال« :ال أععله عمدا وال نسةيانا» ،فإيبوه
ً
غد فأكل فيه نسويايبا فإيبوه حينو  ،ولوو
حين  ،فإذا حلف أيبه ال يأكل يف ٍ
ً
ً
ً
غدا فأصبح صائما اوم أكول يباسويا فوال حنو
حلف بالطالق يلصوم
ً
ّر
عليه؛ يبه حلف ىلع الصوم وقد و مجد واذلي فعلوه نسويايبا وو ا كول،
و ذا ا كل غري مبطل لصومه؛ ن ا كول يف اتلطوو ال يبطلوه و وذا
الصوم كتطو حبس ه ا صل ،فلما لم يبطل صومه لم حين
حكم من حلف ىلع ىلرك َشء عفعل بعَه:

إذا فعل بعض اننللو ىلع تركه يف صيُو الرب حن  ،فمو حلوف

«ال آكل الرغيف» أو «هذا الطعام» فأكل بعضه ولو لقمو حن
أما إذا اكيب

الصيُو صيُو حن

وحلف ىلع فعل يشي ذي أجوااي

فال يرب بفعل ابلعض حنو« :واهلل آللُكن هذا الطعام أو الرغيف ،أو «إن لةم

آكله عِه طالق» ،فال يرب بفعل ابلعض
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2
ّر
انلةذر :و النام مسلم موف قرووو ولوو بواتلعليق ىلع معصويو أو

غضبان بصيُو

وأراكن انلذر ثالث :

الركن األول :الشخص امللزتِم :ويش ط عيه:
ً
مسلما ،أما الاكفر فال يلامه الوفاي به ،ولو أسلم بعود،
 -0أن يكون

لك يندّب ل أن ييف به بعد اإلسالم
ً
 -1وأن يكون موفا ،فال يلام انننينون واننةر والصوُري ولكو

يندّب ل بعد ابللوغ

ّر

َ
امللزتم :ويشرت فيه أن يكون قروو يعين مما ال
الركن اثلاين :اليشء

يصح أن يقع إال قروو ،وأما ما يصح وقوعه تارة قروو وتارة غري ا فال يلام

بانلذر
ً
فيلام بانلذر ما يبدّب أي يلو ه يلبوا غوري جوازم فيشومل السونو

والرغيبو «لُكله عيل» أو«عيل» بدون هلل «ضحي أو ركعتا الفجر أو الَىح

أو صدق أو عمرة أو ميش ملك »
ً
ومفهوم ما نةدب :أن انلذر ال يلام منه إال ما اكن مندووا فعله أو تركوه،
فال يلام يف اننبا كنذر «عيل أن أمشةي يف السوق»؛ إذ ال قروو فيه ،واننةورو
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ً
أحرى كنذر «عيل أن أصيل نفال بعد العصةةر» واننلورم أحورى كنوذر «عةيل
ً
مووال ويبوذر ّر
ورم ّرحمَ َ
الم َل َ
ورم،
رشب اخلمر» والواج ه الزم بنفسه كصالة ال هر
وكذا اننةرو واننبا ؛ فال يفعله فإن قدم عليه وفعله الزمه ما سما كما سيأيت

الركن اثلالث :الصيغ  :فيلام انلذر بكل لفظ فيوه إلواام منودوّب
مول« :إن شىف اهلل مريِض أو قدم َغئيب أو جنوت من أمر كذا وكذا عأنةا
أصوم يومني أو أصيل كذا أو أىلصدق بكذا»
الفرق بني انلذر وبني ايلمني:

الفرق بني انلذر وبني ايلمني ذات اّتلعليق :أن انلذر يقصد بوه اتلقورّب
وايلمني يقصد به االمتنا م اننعلق عليه أو احل ىلع فعله أو حتقق وقوعوه
ىلع ما تقدم ،خبال انلذر؛ وذلا يصح يف ايلمني إن تقدم قسم باهلل؛ فتقول يف
الرب« :واهلل ال أدخل اّدلار و ن دخلتها يلزمِن كذا» ،واننقصوود االمتنوا مو
دخوهلا ،وتقول يف احلن « :واهلل ألدخلن اّدلار و ن لةم أدخةل يلةزمِن كةذا»،
واننقصود يل ه ادلخول ،وتقول يف بيان حتقق اليشي« :واهلل لقد قام يةد و ن
لم يكن قام يلزمِن كذا» ،خبال قول « :إن شىف اهلل مريَةي ععيل كةذا»،
فإيبه ال يصلح تلقديم يمني إال ىلع وجه اتلربك أو توكيد الالكم
حكم انلذر املطلق واملكرر واملعلق:

يندّب انلذر اننطلق و و ما ليأل معلق ىلع يشي ،وال مةرر ،و و ما
ً
شةرا هلل تعاىل ىلع يبعمو وقع ولم يعلق ىلع يشي ،كم
أوجبه ىلع يبفسه
ً
شق اهلل مريضه أو رزقه ودلا أو زوجو فنذر أن يصوم أو يتصدق

ويكر اننةرر كنذر صوم لك مخيأل ننا فيه م اثلقل ىلع انلفوأل،
فيةون إىل غري الطاعو أقرّب
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ويكر انلذر اننعلق ىلع غري معصيو حنو« :إن شىف اهلل مريَةي أو
قدم يد من سفره ععيل صدق كذا» يبه اكنننيازاة واننعارضوو ال القرووو
اننلضو ،وكذا لو اكن اننعلق عليه ياعوو حنوو« :إن حججةت عللةه عةيل
كذا»؛ يبه يف قوة :إن أقدرين اهلل ىلع احلج جازينه بكذا
وإن علق القروو ىلع معصيو حرم ووج ه تركها ،فإن فعلها أام ولام

ما سما م القروو وغري حنو« :إن شىف اهلل مريَةي ععةيل صةدق مائة

ديفار أو بدن » فيلامه مائو دينار أو بديبو
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2
اجلهاد لغ  :اتلع ه واننشقو
ً
واصطالحا :قتال مسلم ً
اكفرا غري ذي عهد إلعالي لكمو اهلل تعواىل،

أو حضور ل أو دخول أرضه
حكمه:

اجلهاد فرض كفايو لك سنو ،بأن يوجه اإلمام لك سنو يائفو ،وخيرج
ّر
بنفسه معها أو خيرج بدل مم يوق بهم فال جيوز تركه سنو كإقامو اننوسم
وإيبما جي ه ىلع اننوف احلر اذلكر القادر ال العاجا ع ذلو بفقود

قدرة أو مال

تعيني اجلهاد:
ً
يتعني اجلهاد ويصْي عرضا بما ييل:
 -0بتعيني اإلمام لشخص ولو ً
عبدا وامرأة
 -1ووفجي العدو حملو قوم

 -1وىلع م بقروهم إن عنياوا ع دفوع العودو بأيبفسوهم ،وإن اكن
ً
م فنيئ أو م بقروه امرأة أو رقيقا ،وحمل ذل إن لم خيشوا ىلع نسوائهم
وويوتهم م عدو يهنيمهم ،وإال فال يتعني عليهم
 -1ووانلذر
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ً
اّدلعوة أوال لإلسالم:
ً
جي ه دعوتهم أوال لإلسالم ولو بلُتهم دعوة انلا  ما

لم يبادرويبا بالقتال ،وإال قوتلوا بوال دعووة وموول ذلو إذا قول جوين
اننسلمني ،وم ذل اكيب إاغرة رسايا عليه الصالة والسالم

فإن أجابوا لإلسالم وأسلموا تركووا بملول أمو  ،وإن امتنعووا منوه

فيطل ه منهم اجلايو فإن أجابوا تركوا ورضوو علويهم بملول أمو  :أي
مأمون حبي

تناهلم أحاكمنا فيه ،إما بالرحيل إىل بالديبا ،وإموا أن يكوون

حملهم يبقدر عليهم فيه وال خنىش فيه اغئلتهم

وإال بأن لم جييبوا لإلسالم أو اجلايو أو أجوابوا ولكو اكن اننلول

اذلي م فيه غري مأمون ولم يرحتلووا إىل بالديبوا قوتلووا وقتلووا إن قودر

عليهم
َ ْ
من ال جيو قتله يف اجلهاد:

ال جيوز قتل اننرأة والصا؛ يبهما مو ا مووال ،إال إذا قواتال قتوال
ً
أحودا مو اجلوين
الرجال بالسال وحنو ال بريم حنير وحنوو  ،أو قوتال

فينيوز قتلهما

وك وذل ال جيوووز قتووال الو َ
وا مم  -أي العوواجا  -وا عووىم واننعتووو
وانننينون والشيخ الفام -أي اهلرم
وال جيوز قتال الرا  ه انننعال ع انلا  -خبال

ر بان الةنااأل

فإيبهم يقتلون -إذا اكن بال رأي أي تدبري لللروّب فال جيوز قتول واحود
منهم -أي الام وما بعد  ،-فإن اكن لواحد منهم تدبري ورأي لللورويني
جاز قتله
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وإذا لم جيا قتلهم فإن تعدى أحد ىلع قتلهم اسوتُفر قواتلهم؛ يبوه
ارتك ه ذيببًا وال ديو عليه وال قيمو وال كفارة
وإذا لم جيا قتل واحد منهم ترك هلم موا يكفويهم ولوو مو أمووال
اننسلمني وقدم ماهلم ىلع مال غري م ،فإن اكن عند م زيادة ىلع كفايتهم
جاز أخذ ا وختمأل
وإن ح وا يف اننُنم؛ يبهوم وإن لوم جيوا قوتلهم جيووز أرس وم ،إال
الرا  ه والرا بو ال جيوز قتلهما وال أرس ما برش العالو وعدم الورأي -
فقيمتهم ىلع قاتلهم بعد احلوز جيعلها اإلمام يف الُنيمو
والرا  ه والرا بو انننعواالن بوال رأي حوران ال جيووز قتلهموا وال
أرس ما وإن اكن ال ديو وال قيمو ىلع قاتلهما
بأي َشء يكون القتال:
ويكون القتال باآلل  ،واملراد باآلل  :نييع أيبوا السال وما أحلوق
به كمقال ومننينيق ،وقطع ماي عنهم أو عليهم يلُرقوا ،وونار يللرقووا،
لك إن لم يمك غري ا وإال لم يقاتلوا بهوا -موا لوم خيوف مونهم وإال
تعين  -ولم يك فيهم مسلم وإال لم يقاتلوا بها خمافو حرق اننسلم
وإذا اكيبوا باحلص مع ذريو ونسواي فيقواتلون بُوري اتلُريوق باننواي
واتللريق بانلار يب ًرا حلق الُايبمني ننا هلم يف اذلراري والنساي م حق
فإن ترتسوا باذلريو والنساي تركوا بال قتال؛ حلق الُوايبمني إال لشودة
ً
خو ىلع اننسلمني فيقاتلون مطلقا بكل يشي وىلع لك حال
وإن ترتسوا بمسلم قوتلوا وقصد غري الرت اننسلم بالريم ،وال جيوز
ريم الرت ولو خفنا ىلع بعض الُوازي  ،إال لوو ىلع أكوا اننسولمني
فقسقط حرمو الرت  ،ويرىم ىلع اجلميع ولو اكن اننسلمون اننتورت بهوم
أكا م انننيا دي
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ما حيرم يف اجلهاد واألخذ من الغنيمة:
 -0حيرم الفرار من العدو إن بلغ املسلمون انلصف من عدد

الكفار فال يفر واحد م اانني ،وال عرشة م عرشي  ،لقوهل ىلعا :

﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [ﮔ ]66 :وأن يبلغ
ً
اننسلمون ااين عرش ألفا ،فإن بلُو ا حرم الفرار ولو كا الةفار جدا
ً
شخصا متلرفا لقتال :أي أظهر م يبفسه اهلايمو يلقبعه الاكفور
إال
فريجع عليه فيقتله
ً
شخصا متل ًا لفئو أي لطائفو م اننسلمني يلتقوى بهم ،و وذا
أو
ً
ً
إن خا اننتل م العدو خوفا بينا وقرّب انننلاز إيله
 -1وحيرم املثل  :أي اتلمويل بالاكفر بقطع أيبفه أو أذيبه أو حنوو ذلو

بعد موته ما لم يقع منهم تمويل باننسلمني ،وإال جواز اتلمويول بهوم بعود

القدرة عليهم

 -1وحيرم ْحل رأس من اكعر بلدل آخر غْي اليت وقع بةه القتةال،

وال -أي أمري جين -ولو اكن يف بدل القتال ،وأما محلها يف
أو محله إىل ٍ
وال فنيوائا ،خبوال
ابلدل يبفسه م غري أن تنقول إىل ٍ

جيوز

وحمل حرمو محل الرأ

ابلُواة فإيبوه ال

بلدل اان موا لوم يكو يف ذلو مصوللو

طعيو،
ً
اكيمئنان قلوّب انننيا دي واجلام بعني اننقتول موال وإال جاز فقد
محل للنا  رأ

كع ه ب ا ط م خيرب للمدينو
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 -1وحيرم السفر بمصحف ألرضهم ولو يف جي

بسقويه واسقيالي أيديهم عليه

 -5وحيرم السفر باملرأة ألرضهم إال يف جي

أمن خو إ ايبته

أمن.

 -6وحيرم خيان األسْي.
ُ
 -7وحيرم الغلول :و وأخذ يشي م الُنيمو قبل حوز ا ،ولو قل
حكم التخريب واإلتالف لديار العدو وغري ذلك
 -0جيوز ختري ه ديار م باهلدم واإلتال

حيوان هلم وعرقبته وإتال

واحلرق وقطع انلخل وذبح

أمتعو م عرض أو يعام عنيا ع محلها أو

ع االيبتفا بها إن أيبكى ذل العدو

 -1وجاز و ي أسري يف أيديهم حليلته م زوجوو أو أموو ،وحملوه إن
علم ا سري سالمتها م و ي احلر
 -1وجاز االحتنياج عليهم بالقرآن وا حادي
 -1وجاز بع كتاّب إيلهم فيه اكثيو واثيقني م القورآن إن أمو
االمتهان والس ه وإال لم جيا
 -5وجاز إقدام الرجل اننسلم ىلع كوري م الةفار بْشطني:
أحدهما :قصد يبرص دي اهلل بأن ال يكون قصود إظهوار شونياعو
وال ً
يمعا يف غنيمو
ثانيهما :أن يعلم أو يُل ه ىلع ظنه يبكايتوه هلوم ،وإال لوم جيوا وإن
ً
شهيدا ظا ًرا
مات يكون اعصيًا وإن اكن
 -6وجاز االيبتقال م سب ه موت لسب ه موت آخر ،كأن ينتقل مو
ً
رضّب موال للسقو يف برئ أو حبر ،ووج ه االيبتقوال إن رجوا بوه حيواة أو
يوهلا ولو مع ضيق
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حكم األمان للَكعر واملعاهدات اإلسةالمي  :جيوز لإلمام أو يبائبه ا مان

للاكفري  ،بأن يعطيهم ا مان ىلع أيبفسهم وأمواهلم ننصللو اقتضته تعوود ىلع
ً
ً
إقليما أو غري لاص أو اعم
اننسلمني ،ال لُري مصللو مطلقا
وجيو لغْي اإلمام األمان ملصلح بْشوط وَ:

 -0اإلسالم
 -1والعقل

 -1واحلريو
 -1والطو

ً
خارجا ىلع اإلمام
 -5ولم يك

ً
ً
حمصورا
 -6وأم دون إقليم بأن أم عددا
بها

 -7واكن تأمينه قبل الفتح أي اسقيالي اجلين ىلع انندينوو وال فور

ً
فإذا أعطى أمايبا؛ اكن كأمان اإلمام

وإذا وقع ا مان م اإلمام أو م غري برشويه وج ه ىلع اننسولمني

ً
نييعا الوفاي به ،فال جيوز أرس م وال أخذ يشي م ماهلم إال بوجه طىل،
وال أذيتهم بُري وجه طىل
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فصل :يف اجلزيـ ـ ـ ــة

E
جلزية لغ ة  :مووأخوذة مو انننيووازاة؛ يبهووا جووااي لةفنووا عوونهم
وا ِ
وتمةينهم م سةىن داريبوا وتوأمينهم وحقو دموائهم موع إقورار م ىلع

الكفر  ،وع مشتقو م اجلااي و و اننقابلوو يبهوم قوابلوا ا موان بموا

أعطو م اننال فقابلنا م با مان وقابلويبا باننال
ً
واصطالحا :مال يرضوه اإلمام ىلع اكفر كتايب أو مشورك أو غري موا
ً
فتحلخذ م نييع الةفار ولو قرشيا
األدلة على مشروعية اجلزية
ثبتت مْشوعي اجلزي بالكتاب والسف واإلمجاع.

أما الكتاب عقوهل ىلعا

﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾
[ﮕ]19 :

ذ اثيو ع ا صل يف مرشوعيو اجلايو

وأما السف عقد وردت أحاديث كثْية مفها:
َ َ َ ُ
مةةا رواه مسةةلم وغةةْيه عةةةن بريةةدة ﭬ قةةال« :اكن رسةةةول اهلل
َ َ َْ
َ َََ َ ً ََ َ ْ َْ َ َ َ َ
ِسية ٍ أ ْوصةاهُ ِيف خاصة ِ نف ِسة ِه
 إِذا أمر أم
ِةْيا ىلع جةي ٍ أو ِ
َْ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُْ ْ
َ َ ًْ
بِتق َوى اهلل ومن معه مِن المسلِ ِمني خْيا.
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ْ
ْ
ُ َ
ْ
َ ُ َ ْ َ
َ
اغ ُ
ك َف َ
ةز َوا
ةر بِةاهلل.
َم قال« :اغ ُز َوا بِاس ِم اهلل ِيف سبِيل اهلل .قاىل ِلوا من
َ َ َُّ َ َ َْ ُ َ َ َُُِ َ َ َُُْ َ ً َ َ َ َ َ ُ
ةد َو َك م َ
ِةن
وال تغلوا وال تغدِروا وال تمثلوا وال تقتلوا و ِيلةدا .و ِذا ل ِقيةت ع
َ َ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ُْ ْ
َ َ ََُُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ
ال أ ْو خِةال ٍل .عةأيتهن مةا أجةابوك عاق ةل
ِني عادعه ْم إ ِ ثال ِث خِص
ْشك
الم
ٍ
ِ
ُْْ ََُ َُْْ َُ ْ ُ ُْ َ
ُْْ َُ َ
ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ
مِفهم وكف عفهم ،م ادعهم إ ِ اإلسال ِم .عإ ِن أجةابوك عاق ةل مِةفهم وكةف
ةَب ُه ْم ََ َن ُه ْ
َع ْف ُه ْمَ ُ ،م ْاد ُع ُه ْم إ َ اّتلَ َح ّول َع ْن َداره ِْم إ َ َدار ال ْ ُم َهاجر َ
ينَ .و َأ ْخ ْ
ةم
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َ ْ ََ ْ َ ْ
َ َ َ َْ ْ َ ََ ُْ َ
ْ ََُ َ َ ََُْ َ َُْ
ج ِرين ،عةإِن أبةوا أن
ج ِرين ،وعلي ِه َم ما ىلع المها ِ
إِن تعلوا ذل ِك علهم ما ل ِلمها ِ
َ َ ْ
ََ َ َُ َْ ََ ْ ْ ُ ْ ََُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ
ُْ ْ
َ َْ
ةيهمْ
َ
يتحولوا مِفها عأخ َِبهم َنهم يكونةون كةأعر ِ
ةري عل ِ
اب المسةلِ ِمني ،جي ِ
ْ َ َ َ ْ َْ
ُ ْ
ََ ُْ ْ َ َ َ َ ُ ُ َُ
َ َْ
ْ
حك ُم اهلل ااِي جي ِري ىلع المةن ِمفِني ،وال يكةون لهةم ِيف الغفِيمة ِ والةيفءِ
َ
َ
ْ
َ ْ ٌ َ ْ َُ ُ َ َ ُْ ْ
َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ ْ ُْ َ ْ َ َ ُُْ
اجل ْزية  ،عةإِن هةم
ََشء ،إِال أن جياهِدوا مع المسلِ ِمني ،عإِن هم أ َبةوا عسةلهم ِ
َ ُْ
َ ُ َ َ َْ ُْْ َُ َ َ ُْْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ةوا عاسةت ِعن بِةاهللِ َوقةاىل ِله ْم...
أجابوك عاق ل مِفهم وكةف عةفهم عةإِن هةم أب
انديث» ()1

َ ْ ُ ْ ََْ َ َ ُْ ُ ْ ََ
اجل ْزي » يدل ىلع مرشوعيو
عقوهل « :عإِن هم أبوا عسلهم ِ
اجلايو وإقرار ا
وأما اإلمجاع :فقد أنيع اننسلمون ىلع جواز أخذ اجلايو يف اجلملو
ممن ىلنخذ اجلزي ؟:
 -0ااكر :فال جت ه ىلع أيب ى
 -1انر :فال جت ه ىلع رقيق
-1امللكف :فال جت ه ىلع صا وجمنون
 -1القادر ىلع األداء :فال جت ه ىلع فقري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا مسلم يف صليله ()3703

فصل :يف اجلزيـ ـ ـ ــة

191

ً
 -5املخالط ألهل ديفه ولو مفعزال بكفيس  :ال را  ه منعال بودير

وحنو فال ترضّب عليه

 -6يصح أِسه ،خرج اننرتد واننعا د زم عهد
مقدار اجلزية:
اجلزي رضبان :صلحي  ،وعفوي :

عالْضب األول :اجلزي الصلحي  :وع اليت عقدت مع اذلي منعووا

أيبفسهم وأمواهلم ووالد م م أن يستويل عليها اننسولمون بالقتوال ،وع

تتقدر حبس ه ما يتفق عليه اإلمام ،وال حد قلها وال أكا ا ،وإن أيلوق
ً
الصل يف صلله ولم يبني ً
معلوما فاكلعنوي اثيت
قدرا
والْضب اثلاين :اجلزي العفوية  :وع اليت تفورض يف آخور لك سونو

قمريو ىلع أ ل ابلوالد اننفتوحوو عنووة ،وتقودر بأروعوو ديبوايبري ىلع أ ول
اذل  ه ،وأروعني در ًما ىلع أ ل الفضو ،بال زيادة وال يبقصان
َ
َْ َ
َ ْ ََ
ُ ََ
ةاب « مأ َن
ملا رواه اإلمام مالك عن ناع ٍِع عن أسلم موث عمر بن اخلط ِ
اب مَض مب ْن
دىل مأ ْهد ن
ُع مم مر بن ْم
اْل ْز مي مة عىل مأ ْهد ن َ
الدو مه ن مأ ْ مب معد مة مدنمدانن مري مو مع م
اخل َط ن م
ن
نن
ا ْل ن نق مأ ب نع ن
ال مث نة مأيام»()1
َها مع ذلك مأ ْ ز ُ
ماق ا ُْمل ْسلم م
ْم م
م
ني موض ميا مف ُة مث م َ
ني د ْ م ً
مسقطات اجلزية:
 -0اإلسالم :تسقط اجلايو عم دخل يف اإلسالم أاناي احلوول ،فوال

يطال ه بها فيما يستقبل م الامان ،وكذا إذا أسلم وقود اجتمعو عليوه

جايو سنني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه اإلمام مال يف اننويأ ( )078/3رقم ()737
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ً
 -1املوت :تسقط اجلايو باننوت مطلقا ،سواي أحصل اننووت يف أانواي

احلول أو بعد ايبتهائه

إحداث الكفائس:

الكفيس  :ع متعبد الةفار ،سواي اكيب بيعو أو بي يبار

خيتلف حكم إحةداث الكفةائس يف أمصةار املسةلمني بةاختالف

األمصار ىلع انلحو اّتلايل:
ً
أوال :بالد أنشأ ا اننسلمون يف اإلسالم ،مول ابلرصة والةوفو ووُداد

والقا رة
ً
فهذ ابلالد ال جيوز إحدا كنيسو فيها قطعوا ،وال تورميم منهودم

فيما أحداو بها ،بل جي ه دمها إال ننفسدة أع م م اإلحدا فال يمنع
ارتكابًا خف الرضري  ،وملوك مرص لضعف إيمايبهم قد مةنو م مو
ذل ولم يقدر اعلم ىلع اإليبكار إال بقلبه أو بلسايبه ال بيد
ً
ثانيا :بالد أنشئ قبل اإلسالم فافتتلها اننسولمون عنووة وملةووا

أرضها وساكنيها

فهذ ابلالد ال جيوز أن حيد فيها يشي م ابليع والةنااأل وال يّررم

منهدم منها ،إال إن ط اإلحدا عند رضّب اجلايو عليه ،أي إن سوأل

اإلمام وريض اإلمام به ،وإال فهو مقهور ال يتأىت منوه ط  ،سوواي اكن يف
ذ ابلالد مسلمون أم ال

وأما الةنااأل القديمو اننوجودة قبل الفتح فإيبها تبىق ولو بوال ط

كما ع
ثاثلًا :بالد أنشئ قبل اإلسالم وفتلها اننسلمون صللاً
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فهذ ابلالد جيوز ل أن حيد كنيسو فيها ،وأن يرم موا ايبهودم مو

الةنااأل القديمو ،وسواي ط ذلو ىلع اننسولمني عنود رضّب اجلايوو

عليه أم ال
ُ
ما يفق به العهد:
ً
ُ
يفق عهده ويكون هو وماهل عيئا بما ييل:

-0بقتال لعامو اننسلمني ىلع وجه الروج عليهم
 -1وومنع اجلايو؛ يبه إيبما أم يف يب ري دفعها

-1وواتلمرد ىلع ا حاكم الرشعيو ،بإظهار عدم اننباالة بها
 -1وغص ه حرة مسلمو ال اكفرة ىلع أن ياين بها أو ز ى بها بالفعل
 -5ووُرور حرة مسلمو ىلع أيبه مسلم وتاوجها وويئها
ّْر
ً
جاسوسوا يط ملوع
 -6ووتطلعه ىلع عورات اننسلمني ،بوأن يكوون

احلرويني ىلع عورات اننسلمني
ِ
وبس ه يبا جممع ىلع يببوته عنديبا  -وإن أيبكر ا ايلهود كنبووة
-7

داود وسليمان ،وأما سبه اننختلف فيه عنديبا اكلرض ولقمان فال ينتقض

به عهد وإيبما يعار -أي بما لم يبقر م عليه م مفر م ،ال بما أقور بوه
حنو عيىس اب اهلل ،أو اال

للعرّب

االاو ،أو حممد لم يرسول إيلنوا وإيبموا أرسول

وتعني قتله -وحرقه ً
حيا وميتًا -يف الس ه بما لوم يقور عليوه إن لوم

يسلم ،وأما غص ه احلرة اننسلمو وغرور ا فيخري فيه اإلمام كما يف منعوه
اجلايو ،ومقاتلو أ ل اإلسالم
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ُ
أخذ العْش من ااميني وانربيني:

َ
يحلخذ م جتار أ ل اذلمو ،ولو اكيبوا أرقاي أو صبيو ّرعشوور امو موا

باعو م العروض وا يعمو مما قدموا به م بودل إىل بودل آخور كمصوور
والشام ،فإذا لم يبيعوا شيئًا لم يحلخذ منهم يشي

وما دام يف إقليمه اكننصوري ينتقول بتنيارتوه مو اإلسوةندريو إىل
ً
القا رة موال ،لم يحلخذ منه يشي
ويحلخذ منهم ّرعرش عرض أو حيوان اشرتو يف غري إقليمهم بعوني أو
عروض قدموا بها م بالد م ال بوم ما باعو ؛ يبه قد أخذ منهم عشور

فال يحلخذ منهم مما اشرتو بابلا يشي
ويحلخذ ّرعرش اثلم منهم ولو اختلفوا (أي ترددوا) إىل غري إقلويمهم
ً
مرارا لفعل عمر  -ريض اهلل عنه  ،-و ن العلو االيبتفا
يف السنو

و ذا باسقوناي جل ه الطعام إىل احلورمني (مةوو وانندينوو) فيحلخوذ
منهم يبصف ّرعرش امنه وإيبما خفف عونهم يف الطعوام يف ابلدليو لشودة
حاجو أ لهما ل فيةا جلبه إيلهما و ذ العلو كما جتري يف أ ل اذلموو

جتري يف احلرويني إذا دخلو ما بأمان

ويحلخذ م جتار احلرويني انلازلني عنديبا بأمان ّرعشور ما قودموا بوه

للتنيارة م عروض ويعام باعوا أو لم يبيعوا واذلي ل ا خذ منهم اعمل
ّر
أول قطر دخلو  ،وال يحلخذ منهم إذا ايبتقلوا ثخر ما داموا يف بالديبوا حوىت
يذ بوا بلالد م وينقلبوا إيلنا مرة أخرى؛ ن نييع بالد اإلسوالم اكبلودل
الواحد بالنسبو إيلهم وأما أ ل اذلمو فعلو ا خذ منهم االيبتفا و م غري

ممنوعني م بالد اإلسالم ،فوما تكرر يبفعهم تكرر ا خذ منهم
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ويحلخذ ذا منهم إال لرش فيحلخذ منهم ما وقع االشرتا عليه قول
أو كا ،ولو قدموا بعني للتنيارة أخذ ّرعرش قيمو ما اشرتو بها

وال يمةنون م بيع مخر إال إذا محلو
هلم ،ويحلخذ منهم ّرعرش ام ما باعو منه

][5

ل اذلمو فيمةنون م بيعه
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2
املسابق  :مشتقو م السبْق بسةون ابلواي مصودر سوبق إذا تقودم،

ووفتلها اننال اذلي يوضع بني أ ل السباق
حكمها:

ا صل يف اننسابقو انننع ننا فيها مو اللعو ه وال مقموار ،وع اننُابلوو

واتلليل ىلع أكل أموال انلا

بُوري احلوق ،وحلصوول العووض واننعووض

لشخص؛ ن السابق و اذلي قد يأخذ اجلعل ولكو أجاز وا الشوار

للتدري ه ىلع اجلهاد ومنع الصائل ،فلو اكيب نننيرد اللهو لم جتا
ْ
وَ جائزة جبُعل يف أربع أمور:
 -0يف اليل م اجلايببني مفرسني أو أفرا

 -1و اإلبل كذل م اجلايببني وأما غري اليول واإلبول اكبلُوال

واحلمري فال جتوز باجلعل ،وأما بُري فتنيوز

 -1ووينهما؛ خيل م جايب ه وإبل م جايب ه
 -1و السهم إلصابو الُرض أو بّرعد الرميو

شروط جوازها باجلعل:
ً
ً
ً
ً
 -0أن يصح بيع اجلعول :بوأن اكن يوا را معلوموا منتفعوا بوه مقودورا ىلع

تسليمه ال بننيأل وال بمنيهول ،وال مخر وال خزنير وال بمن عنه كنيدل أضليو
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 -1وأن يعني اننبدأ والُايو اليت ينتىه إيلها يف اننسوابقو بواحليوان أو

بالسهم وال تشرت اننساواة فيهما

 -1وأن يعني اننرك ه :أي ما يرك ه م خيل أو إبول كهوذا الفور

و ذا ابلعري

 -1وأن يعني الرايم يف الريم كايد أو ذا الرجل فلو وقع العقد ىلع

مسابقو شخصني م غري تعيني لم جيا

 -5وأن يعني عدد اإلصابو بمرة أو مرتني

 -6وأن يعني يبو اإلصابو م خواق خبواي وزاي معنيمتوني و وو:
اق ه الُرض م غري أن يثب السهم فيه ،وخسوق خبواي معنيموو وسوني
مهملو ساكنو وقا و و :اقبه وسةون السهم فيه ،وخورم خبواي معنيموو
وسةون الراي و و :إصابو ير الُرض فيخدشه
لزوم عقد املسابقة:
تلام اننسوابقو بوني اننقسوابقني أو بوني الوراميني إذا وقعو جبعول
اكإلجارة فليأل حد ما حلها إال برضا ما ً
معا

ولو أخرج اجلعل متورب بوه غوري اننقسوابقني يلأخوذ السوابق ،أو
أخرجه أحد اننقسابقني ىلع أيبه إن سبقه غري أخذ ذل الُري ،وإال يسبقه
غري فلم حرض وال يرجع لروه ،وال يشرت اتلرصيح بذل عند العقود،
ّر
ّر
بل إن سةتا صح العقد ومحل ىلع ما ذكر ،خبال لو اشرت خمرجه أيبه إن
سبق اعد إيله ففاسد
ً
وال تصح إن أخرج لك منهموا جعوال يلأخوذ السوابق منهموا -أي
يلأخذ السابق اجلعل اذلي أخرجه غري مع بقاي جعله ل -يبه م القمار
اننلض ،و و لروه سبق أو لم يسبق
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وكذل ال تصح لو وقع ذل بمللل :أي مع اال لم خيرج شويئًا إن
أمك سبقه لقوة فرسه ىلع أيبه إن سوبق أخوذ اجلعلوني ً
معوا ،وإن سوبق

أحد ما أخذ ما ً
معا وعلو انننع جوواز رجوو اجلعول ننخرجوه وأوىل يف
انننع إن قطع بعدم سبق اننللل؛ يبه حينئذ اكلعدم

املسابقة بغري جُعل:
ً
ً
جتوز اننسابقو بُوري اجلعول ،بوأن تكوون جمايبوا مطلقوا يف ا موور

ا روعو اننتقدمو وغري ا اكجلري ىلع ا قدام ووالسف واحلموري وابلُوال،

والريم با حنيار واجلريد وحنو ذل مما يتدرّب به ىلع قتال العدو إن صوح

القصد ،بأن وافق الرش

فإن لم يصح بأن اكن نننيرد اللهو واللع ه كما يفعله أ ل الفسوق لم

جتا ،وال سيما إن حصل بلعبهم اإليذاي برضّب وغري
ما جيو يف املسابق :

 -0االعتخار :أي ذكر اننفاخر بااليبقساّب إىل أّب أو قبيلو
 -1الرجز :أي ذكر يشي م الشعر لدلاللو ىلع االفتخار

 -1وتسمي نفسه :كأيبا فالن أو أبو فالن

 -1والصيا بصوت مرتفع كما جيوز ذل يف حال احلرّب

وا ح ه م ذل لكه ذكر اهلل تعاىل م تسوبيح وتكبوري وتهليول،

وحنو يا دائم يا واحد
قال اهلل ىلعا
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انلَكح يف عرف الْشع :عقد حلل اسوتمتا وايبتفوا وتوذلذ بوأيب ى
ً
ً
وضما وغري ذل بصيُو لقادر حمتاج
ويئًا ومباطة وتقبيال
حكم انلَكح :وا صل فيه انلدّب ،وقد جي ه إن خيش ىلع يبفسه
الايبا ،وقد حيرم إن لم خين الايبا وأدى إىل حرام م يبفقوو أو إرضار أو
إىل ترك واج ه
ديلل مْشوعيته:
َ ْ ََ َ َ ََ ََََْ َ ْ َ َ ُ َ َ ّ
قول انليب « :م ِن استطاع ابلاءة عليزتوج ،عإِنةه أغة
ْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ
الص ْو ِم ،عَإنَ ُه َ ُهل و َج ٌ
اء»)1(.
ب
ه
ي
ِ
ِ
ِص ،وأحصن ل ِلفر ِج ،ومن لم يست ِطع تعل ِ
ل ِل ِ
ِ
ِ َ ُ
وعن :ئش  قالت :قال رسول اهلل « :انلةَكح
ْ ُ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ََْ َ ِ َََ َ ُ َ ِ ُ َ ٌ ُ
ك ُ
ةم
مِن سنيت ،تمن لم يعمل بِسنيت عليس مِِن ،وىلزو
جوا ،عةإِين مَكث ِةر ب ِ
ْ ُ َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ِ َ ِ َ َ َ َْ
جيد تعلي ِه بِالصيام ،عإِن الصوم
َاألمم ،ومن اكن ذا طو ٍل عليفكِح ،ومن لم ِ
ُهل و َج ٌ
اء»()2
ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه البخاري ( )1292ومسلم(.)1099
( )8رواه ابن ماج ( )1401وصهه الشيخ األلباين  /يف الحهيهة(.)9242
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أركان النكاح:
أراكن انلَكح ثالث :

 -1الصيُو
 -2الويل

 -3اننلل :و و اننعقود عليه و و الاوج والاوجو
شروط صحة النكاح:
 -0الصداق :ولو لم يذكر حال العقد ،فالبد م ذكر عند ادلخوول،

أو تقرير صداق اننول بادلخول كما سيأيت

 -1شهادة رجلني عدلني غري الويل :فال يصح بال شوهادة ،أو شوهادة

رجل وامرأتني ،وال بشهادة فاسقني ،وال بعدلني أحد ما الويل
وإن حصل

الشهادة بهما بعد العقود وقبول ادلخوول تعوني فسوخ

انلاك بطلقو لصلته بائنو

وإن دخل الاوجان بال إشهاد ّرح َدا ً
جودلا أو ً
ً
رنيوا إن
معا حود الايبوا

ويئ وأقرا به أو اب بأروعو اكلايبا ،وال يعذران جبهل

وال حد عليهموا إن فشوا انلواك بويلموو أو رضّب د

أو اكن ىلع

العقد أو ىلع ادلخول شا د واحد غري الويل ولوو علوم لك مو الواوجني

وجوّب اإلشهاد قبل ابلناي وحرمو ادلخول بُري إشهاد

والشا دي الفاسقني فال حد ولوو علموا أن اإلشوهاد واجو ه قبول

ادلخول وحرمو ادلخول م غري إشهاد
يك

ومثل الفشو :الشا د الواحد غري الوويل فوال حود للشوبهو وإن لوم
ناك فشو
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اخلطبة وأحكامها:
حكمهةةا :مندووووو وع ًّلكم مسوونيع مبوودوي باحلموود والشووهادتني
خب ْطبوو أي
مشتمل ىلع آيو فيها أمر اتلقوى وىلع ذكر اننقصوود وتكوون م م
عند اتلما انلاك
ل ْطبو وو الواوج ويقوول
وخطبو عند العقد ،لك ابلادي عند ا م

بعد اثلنواي والشوهادتني« :أمةا بعةد عإنةا قةد قصةدنا االنَةمام إيلكةم
ومصاهرىلكم واّدلخول يف حومتكم» ،وما يف معىن ذل

عيقول الويل بعد اثلفاء« :أما بعد عقد ق لفاك ورضيفا أن ىلكون مفا

وعيفا» وما يف معنا

وابلادي عند العقد الويل بأن يقول بعود موا ذكور« :أمةا بعةد عقةد

أنكحتك بنيت أو جمَبِت عالن أو مولكيت عالن ىلع صةداق قةدره كةذا»،

فيقول الاوج بعد الطبو« :قد ق لت نكاحها نلفيس» ،ويقول وكيله« :قد
ق لت نكاحها ملويلك» وما يف معىن ذل
مندوبات اخلطبة:
 -0تقليل الطبو يف احلاتلني؛ إذ الةاة توج ه السةمو
 -1وإعالن انلاك أي إظهار بني انلا

بلعد تهمو الايبا

 -1وتفويض الويل العقد لفاضل رجاي بركته ،ويقوول« :أنكحتةك
ً
عالن بفت مويلك» موال
 -1وتهنئو الاوجني ،حنو :مباركو إن شاي اهلل ،ويوم مبارك وحنو ذل
 -5وداعي للاوجني بالربكو والسعو وحس العرشة وما يف معىن ذل
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 -6واإلشووهاد عنوود العقوود :أصوول اإلشووهاد ىلع انلوواك واجوو ه،

وإحضار ما عند العقد مندوّب فإن حصل عند العقد فقد وجد ا مران

الوجوّب وانلدّب

وإن فقد وق العقد ووجد عند ادلخول فقد حصل الواج ه وفوات

اننندوّب وإن لم يوجد إشهاد عند ادلخول والعقد ولك وجدت الشهود
عند واحد منهما فالصلو قط ًعا
ً
ويأام أويلاي انلاك لعدم يل ه الشهود ،وإن لم يوجود شوهود أصوال
فالفساد ً
قطعا
وجيوز أن يعقد فيما بينهما ً
رسا ام خيربا به عدلني ،كأن يقوال هلموا:

قد حصل منا العقد فالن ىلع فاليبو ،أو أن الويل خيرب عدلني والاوج خيرب
ً
ً
عدلني غري ما ،وال يكيف أن خيرب أحود ما عودال واثلوام خيورب عودال

غري ؛ يبهما حينئذ بمزنلو الواحد

 -7وذكر الصداق :أي تسميته عنود العقود ننوا فيوه مو ايمئنوان

انلفأل ،ودفع تو م االختال

يف اننستقبل

 -8ويبدّب حلول الصداق لكه بال تأجيل بلعضه

 -9وانل ر لوجهها وكفيها خاصو قبل العقود يلعلوم بوذل حقيقوو

أمر ا بعلم منها أو م ويلها ،ويكر استُفاهلا وانل ر يكون بنفسه أو
وكيله إن لم يك ىلع وجه اتلذلذ بها ،وإال منوع كموا يمنوع موا زاد ىلع

الوجه والةفني يبه عورة ،امهلل إال أن يكون قد وم امرأة فينيوز هلا م

حي إيبها امرأة

 -01ويبكا بكر؛ يبها أقرّب حلس العرشة
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ما حيل بالعقد؟:
حيل للك منهما بالعقد الصليح انل ر لسائر أجااي ابلدن حىت يب ور

الفرج م صاحبه ،و حيول اتلمتوع بُوري و ي دبور ،وأموا اإليوالج فيوه

فممنو  ،وأما اتلمتع ب ا ر ولو بوضع اذلكر عليه فنيائا
ما حيرم باخلطبة:

 -0حيرم الرصيح خبطبو امرأة معتدة عدة وفاة أو يالق م غوري ال
م عدتها منه ،فينيوز إذ لم يك ً
بتا
 -1وحيرم مواعدة اننعتودة أي اننواعودة مو اجلوايببني بوأن يعود ا

بالنويج بعود العودة وع تعود وأموا العودة مو أحود ما دون اثخور

فمةرو

 -1وحيرم رصيح الطبو لويلها ومواعدته وع يف العدة؛ أي بأن اكن

ً
جمربا ،ويكر مواعدة غري
ما جيوز يف اخلطبة:

 -0جيوز اتلعريض للمعتدة و و اننراد بقوهل ىلعةا

﴿ :ﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈ ﴾ [ﮎ ]115 :كووأن يقووول هلووا :إم ايلوووم في و راغوو ه أو حموو ه أو
معني ه أو إن شاي اهلل يكون ً
خريا و و ضد اتلرصيح ،و و أن ي هور يف
ًّلكمه ما يصلح لدلاللو ىلع مقصود  ،ويسىم تلوحيًا؛ يبه ذكور الوالكم يف
معنا ولو به إىل إرادة الزمو

 -1وجيوز اإل داي يف العدة اكلرض والفواكه وغري ما ،ال انلفقو فال

جيوز إجراي انلفقو عليها يف العدة بل حيرم
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فلو تاوج

بُري فال رجو ل عليها بيشي وكذا لو أ دى أو أيبفق

ننخطووو غري معتدة ،ام رجع عنه ،ولو اكن الرجو م جهتها إال لعر
أو ط

 -1وجيوز ذكر اننساوئ :أي العيوّب يف أحد الاوجني يللوذر عمو

ع فيه

مكروهات اخلطبة:
 -0يكر عدة م أحد ما :أي الاوجني لصواحبه يف العودة ،كوأن
َ
اننخاي ه منهموا ،وأموا
يقول هلا :أتاوج بعد العدة أو عةسه ،فيسة

اننواعدة م اجلايببني فلرام كما تقدم ،وإيبما ت هر الةرا و إذا اكن اننتوم
يعلم أن اننخاي ه ال جييبه بيشي ،وإال فال وجه هلا

 -1ويكر تواوج امورأة زايبيوو :أي مشوهورة بوذل ولوو بقورائ

ا حوال وإن لم يثب

وقع النوج بها

عليها بالوجه الرشىل ،ويبدّب فراقها أي الاايبيوو إن

وإذا فارق الاايبيو اننبيلو فرجها للُري فال صداق هلا حي

غري اعلم بذل

تاوج بها

 -1كر تاوج امرأة مصوور هلوا بالطبوو يف العودة ،أي يكور ل

تاوجها بعد العدة إن رص هلا بالطبو فيها ويبدّب فراقها إن وقع النوج

بها

بيان األركان وشروطها وما يتعلق بها:
بيان الركن األول :الصيغ  :وع اللفوظ ادلال ىلع حصوول انلواك ،
ً
وحتققه إجيابًا وقبوال
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واإلجياّب كقول الويل« :أنكحتك بنيت عالن » ،أو « وجتك بنةيت أو
ً
مولكيت عالن » ،ولو لم يسم صداقا كما يأيت يف يبكا اتلفويض
والق ول« :كق لت ورضيت» م الاوج أو وكيله ،وال يضور الفصل
اليسري بني اإلجياّب والقبول

وصح تقديم القبول م الاوج كأن يقول « :وجِن ابنتةك» ،فيقوول
الويل « :وجتك إياها» فينعقد
وال تكيف اإلشارة وال الةتابو إال لرضورة َخر ٍَ

ولام انلاك بمنيرد الصيُو؛ يبه م العقود الالزمو بال خيوار ولوو
باهلال

بيان الركن اثلاين :الويل :وهةو قسةمان :جمورب وغوري  ،عةاملجَب أحةد
ثالث :

مو أو عبد ل جرب ىلع انلاك ولو اكن اننالو أيبو ى؛
األول :اننال
ّر َ ِ
ً
فلها جرب أمتها أو عبد ا ىلع انلاك  ،ولك تووم يف العقود وجوووا ،إال
لرضر يللق اننملوك يف انلاك  ،اكلنويج م ذي اع و فال جورب للمالو
ويفسخ ولو يال
اثلاين من الويل املجَب :ا ّب ل اجلرب ولو بدون صداق اننول ولو قل
حال منها أو لقبيح من ر ثلالاو م بناته
ُ
ً
ً
بكرا ولو اعنسا بلُ م العمر سوقني
األوث :ابلكر :أي ما دام

سنو أو أكا ،إال إذا رشد ا ا ّب :أي جعلها رشيدة أو أيلق احلنير عنهوا
ننا قام بها م حس اتلرص فال جرب ل عليها حينئوذ ،وال بود أن توأذن
بالقول أو أقام بعد أن دخل بها زوج سنو فأكا ببي زوجها ،ام تأيم
ً
وع بكر فال جرب ل عليها تزنيال إلقامتهوا ببيو الواوج سونو مزنلوو
اثليووو

518

واثلاني  :اثليِ ه الصُرية بأن لم تبلوغ فتأيمو بعود أن أزال الواوج

بكارتها؛ فله جرب ا لصُر ا؛ إذ ال عربة بثيووتها يف ذ احلالو
أو كربت بأن بلُ

وزال بكارتها بايبا ولو تكرر منها الايبا حىت

زال جلباّب احلياي ع وجهها ،أو ودلت منه فله جرب ا وال حوق لوالدتهوا

م الايبا معه
ّر
أو زال بكارتها بعارض كوابو أو رضوو أو بعود وحنوو ذلو فلوه
ً
جرب ا ولو ً
جممعا ىلع فساد فلويأل ل
اعنسا ،ال إن زال بناك فاسد ولو
جرب ا إن درأ احلد لشبهو ،وإال فله جرب ا

اثلاثل  :انننينويبو ابلالُو اثليو ه لعودم تمي وا ،إال مو تفيوق مو
ً
جنويبها أحيايبا فتنت ر إفاقتها لقستأذن وال جترب

وحمول جوورب ا ّب يف اثلالاووو إذا لووم يلووام ىلع تاوجيهووا رضر اعدة،

كنوجيها م خيص أو ذي اع و؛ كنينون وورص وجذام مما يرد الاوج بوه
ً
طاع ،وإال فال جرب ل
اثلالث من الويل املجَب :ويص ا ّب عند عودم ا ّب ل اجلورب فيموا

لألّب فيه جرب

َ
ُ
وحمله إن عني هل األب الزوج بأن قال هل :زوجها م فالن ،فلوه جرب وا
ً
عليه فقط دون غري إن بذل مهر اننول ،خبال ا ّب ل جرب ا مطلقا
أو أمره األب باجلَب بأن قال :اجرب ا ،وما يف معنا ولو ضمنًا ،كما لو

قال ل :زوجها قبل ابللوغ أو بعد أو ىلع أي حالو شئ

أو أمر بانلاك ولم يعني ل الاوج وال اإلجبار ،بأن قال ل :زوجها أو

أيبكلها أو زوجها مم أحبب أو نن ترضا ؛ فله اجلرب
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بيان الويل الغْي املجَب ،ومن هو أحق باّتلقديم عفةد وجةود متعةدد
َ
من األويلاء :ا ْوىل عند وجود متعدد م ا ويلواي تقوديم ابو للمورأة يف
العقد عليها برضا ا ،فابنه ىلع ا ّب ،فلو عقد ا ّب مع وجوود االبو أو
ابنه جاز ىلع االب  ،وال رضر
فأّب للمرأة فمرتبته بعد االب وابنه ،فوأ لوألّب فابنوه وإن سوفل،
فنيد ّب فمرتبته بعد ا وابنه ،فعم ّب فابنوه ،فنيود أّب فعموه :أي
عم ا ّب فابنه
َ
َ
ْ
وا ْوىل تقديم الشقيق م لك صنف ىلع اذلي لألّب ،وا وىل تقديم
ا فضل عند القساوي يف الرتبو

وإن تناز مقساوون يف الرتبو والفضل كوإخوة لكهوم علمواي يب ور
ّر ْ
احلامم فيم يقدمه إن اكن حامم ،وإال لم يك أق مر بينهم
حكم النكاح إذا عقده الولي األبعد مع وجود األقرب:
يصح انلاك بأبعد م ا ويلاي كعم وابنه مع وجوود أقورّب ال جيورب
كأّب واب يف طيفو وغري ا فال يفسخ حبال
ً
جمربا  -كسيد وكأّب أو وصيه يف بكور أو
أما إذا اكن الويل
صُرية أو جمنويبو -فال يصح انلاك با بعد مع وجود يف طيفو
ال ديبيئو
ً
وفسخ أبدا مىت ايلع عليه ولو بعد مائو سنو ،إال أن حيكم بصلته

حامم اكحلنيف
شروط صحة الولي:
ً
يش ط يف الويل ااي يتوث العقد للزوج رشوطا َ:
 -0اذلكورة :فال يصح م أيب ى ولو مالةو
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 -1واحلريو :فال يصح م عبد ولو بشائبو

-1وابللوغ :فال يصح العقد م صا

 -1والعقل :فال يصح م جمنون ومعتو وسةران

 -5واإلسالم يف اننرأة اننسلمو :فال يصوح أن يتووىل عقود يبكاحهوا
َ
اكفر ولو اكن أبا ا ،وأما الاكفرة الةتابيو ينوجهوا مسولم فينيووز بيهوا
الاكفر أن يعقد هلا عليه

 -6واللو م اإلحرام حبج أو عمرة :فواننلرم بأحود ما ال يصوح

منه تويل عقد انلاك

 -7وعدم اإلكرا فال يصح م مةر

وال تشرت العدالو يف الويل؛ إذ فسقه ال خيرجه ع الواليو ،فيتووىل

غري العدل عقد يبكا ابنته أو ابنو أخيه أو معتوقتوه إذا لوم يوجود هلوا

اعص ه نس ه

وال يشرت فيه الرشد ً
أيضا ،ف وج السفيه ذو الرأي جمربته ،خبال

السفيه اننعتو  -أي ضعيف العقل -فال يصح عقد ويفسخ؛ يبه مللوق

بانننينون

التوكيل يف النكاح:
يصح توكيل الاوج جلميع م تقدم ذكر إال اننلورم حبوج أو عمورة،

واننعتو  -أي ضعيف العقل -فأوىل انننينون ،فال يصح للواوج توكيلهموا

ننايبع اإلحرام وعدم العقل

وال يصح توكيل ويل امرأة نن يتوىل عقود يبكاحهوا يبيابوو عنوه إال

موله يف اسقيفاي الرشو اننتقدمو

كتاب النكاح
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بيان الركن اثلالث :و و اننلل وطويه وأحاكمه :اننلل و الواوج
معووا ول طو تكووون فيهمووا ً
والاوجووو ً
معووا ،وطو ختووص الوواوج،

وطو ختص الاوجو
ً
عْشطهما أي الزوج والزوج معا ،أي رشط صح نكاحهما:
مةر و ويفسخ ً
َ
َ
أبدا
مةر أو
 -0عدم اإلكرا  :فال يصح يبكا

 -1وعدم اننرض :فال يصح يبكا موريض أو مريضوو ،وسويأيت إن

شاي اهلل تعاىل ما يتعلق بذل م الفسخ وغري

 -1وعدم اننلرميو مو نسو ه أو رضوا أو صوهر :فوال يصوح يبكوا

َ ْ
المل َرم

 -1وعدم اإلشاكل :فال يصح يبكا الن ى اننشلك ىلع أيبه زوج أو زوجو
ّر ْ
المل مرم وال م
 -5وعدم اإلحرام حبج أو عمرة :فال يصح م الاوج
ّر ْ
ّر ْ
المل مرم كما تقدم
المل مرمو ،وال م الويل
الاوجو
ما خيتص به الزوج من الشروط:
 -0اإلسالم :فال يصح م اكفر كتايب أو غري
ّر ّر َ
 -1وخلو ّرل م أروع م الاوجات فال يصح م ذي أرووع يبكوا ،
ً
ً
رجعيا فال يصوح عقود ىلع غري وا
ولو اكيب إحدى ا روع مطلقو يالقا

حىت يبينها ،أو خترج م العدة

ما ختتص به الزوجة من الشروط:
 -0أن تكون خايلو م زوج :فال يصح عقد ىلع منوجو

 -1وأن تكون خايلو م عدة غري  :فال يصح عقد ىلع معتدة مو

غري الاوج ،وأما معتدة منه فيصح إذا لم تك مبتوتو
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 -1أن تكون غري جموسيو :فال يصح عقد ىلع جموسيو ،واننوراد بهوا

غري الةتابيو

 -1وأن تكون غري أمو كتابيو :فال يصح عقد ىلع أموو كتابيوو ننوا

يلام م اسرتقاق ودل ا لسيد ا الاكفر

عالْشوط إحدى عْشة :مخسو منها اعموو فيهموا ،وخيوتص الواوج

برشيني ،والاوجو بأروعو وبيق ثالث رشوط:
 -0أن ال يتفقا ىلع كتمايبه
 -1وأن ال تكون مبتوتو للاوج

 -1وأن ال يكون حتته ما حيرم نيعها معها ،فا ول منها اعم فيهموا،

واثلام خاص بالاوجو ،واثلال

خاص بوالاوج ،فتةوون نيلوو الرشوو

أروعو عرش ،ستو اعمو ،واالاو خاصو بالاوج ،ومخسو خاصو بالاوجو

املرأة إذا طل ت من ويلها أن يزوجها بكفء:
جي ه ىلع الويل -ولو أبًا غري جمرب -اإلجابو لةفي رضي به الاوجو
ً
الُري انننيربة ،فإن امتنع م كفي رضي الاوجو به اكن اعضال بمنيورد
االمتنووا  ،فيووأمر احلووامم إن رفع و ل بنوجيهووا ،اووم إن امتنووع زوج

احلامم ،وال ينتقل احلق نن بعد العاضول مو ا ويلواي ،إال أن يكوون
ً
امتناعه لوجه صليح ،فال ياوج احلامم وال يكون الويل اعضال
ً
وال يكون ا ّب اعضال نننيربة برد لألزواج متةرر؛ ن ا ّب انننيورب

أدرى بأحوال انننيربة منها وم غري ا ،حىت يتلقق العضل ،فيوأمر احلوامم
حينئ ٍذ بنوجيها ،فإن أجاّب؛ وإال َز َوج احلامم وال بد م إذيبها بالقول

كتاب النكاح
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ولو دع لةفي وداع ويلها لةفي غري اكن كفحل وا أوىل فيتعوني؛
يبه أقرّب دلوام العرشة ويأمر احلامم بنوجيها
وجيوز للويل -ولو بالواليو العامو -إذا يل ه أن ينوج بم ل عليها
الواليو تاوجيها م يبفسه إن عني هلا أيبه الاوج ورضي به ،وإذيبها صمتها
ً
بكرا ،وإال فوال بود مو انلطوق ،ول توويل الطورفني اإلجيواّب
إن اكيب
والقبول ،فال حيتاج لويل غري يتوىل معه العقد؛ فيقول« :ىلزوجتك بكةذا
من املهر» وال حيتاج لقول قبل يبكاح نلفيس ،بعود ذلو ؛ ن قوول
«ىلزوجتك» متضم للقبول ،وال بد م شهادة عدلني ىلع ذل  ،وحيرضان
العقد أو يشهد ما بعد وقبل ادلخول
إذا أذنت املرأة غْي املجَبة يف ىلزوجيها لويلني:
إ
إ
إذا أذيب اننرأة لويلني يف أن ياوجها لك م رجول فعقود هلوا لك ىلع
زوج فتةون للاوج ا ول دون اثلوام؛ يبوه تواوج ذات زوج ،فوإن اكن
ً
واحدا فال بد م فسخ اثلام ولو دخل بها ،و ذا برش إن لم يوتذلذ
الويل
اثلام منها بمقدمات و ي فما فوقها ،بال علم منه أو م العاقد ل بعقود
ا ول عليها قبله و ذا صادق بصورتني :أن ال حيصول مو اثلوام توذلذ
ً
اوان؛ تكوون لوألول فيهموا،
أصال ،أو حصل منه تذلذ بها مع علمه بأيبه ٍ
ويفسخ اثلام بال يالق
اوان ،فو
وإال بأن تذلذ اثلام بو ي أو مقدماته بال علم منه بأيبوه ٍ
للوام دون ا ول
وحمل كونها للثاين :إن لم يك عقد عليها يف عدة وفاة ا ول ،بأن
عقد عليها بعد موته ،ولم يتذلذ بها ا ول قبل تذلذ اثلام ،فإن تبوني أيبوه
ً
جاموا َّف ّر َ
ورتد لعودتها منوه وتراوه،
عقد عليها يف عدة ا ول اكيب لألول
وتأخذ الصداق وكذا إن اب تذلذ ا ول بها قبل تذلذ اثلام اكيب لوألول
بال ري ه ،سواي مات أو اكن ً
حيا
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عتحصل أن رشوط كونها للثاين ثالث :

اان
 -0أن يتذلذ بها غري اعلم بأيبه ٍ
 -1وأن ال يكون عقد اثلام يف عدة ا ول

 -1وأن ال يسبقه ا ول باتلذلذ بها
ً
وفسخ يبكاحهما ً
معا بال يالق إن عقودا بوام واحود حتقيقوا أو

ً
شاك ،سواي حصل دخول منهما أو م أحود ما أم ال ،كوناك اثلوام -أي

كما يفسخ يبكا اثلام بال يالق -و ذا إذا شهدت بينو ىلع اثلوام أيبوه
اان؛ فإن يبكاحه يفسوخ بوال يوالق
قبل دخول عليها أقر ىلع يبفسه أيبه ٍ
ً
وتكون لألول كما تقدم؛ يبه اب أيبه توذلذ بهوا اعلموا ،ال إن أقور بعود
ً
اان ،فيفسوخ بطوالق كنيهول الوام موع
ادلخول أيبه دخل بها اعلما بأيبه ٍ

العلم بوقوعهما يف زمنني وجهل اننتقدم منهما فيفسخ لك منهموا بطوالق
معا ولم يعلم اننتقدم منهما يف ادلخول ً
إن لم يدخال ،أو دخال ً
أيضوا فوإن
إ
دخل أحد ما ف ل ،كما لو دخال وعلم اننتقدم ولو أقام لك منهما بينوو
ىلع أيبه ا حق بها لسبقيو يبكاحه ليآخر تساقطا تلعارضهما ،ولوو اكيبو

إحدا ما أعدل م ا خرى وأعديلو بينقني متناقضتني ملُاة يف انلواك

وإن صدقتها اننرأة تلزنيل الايوادة مزنلوو شوا د و وو سواقط يف انلواك ،

خبال

غري اكبليع

أقسام انلَكح الفاسد:

انلَكح الفاسد بالنس للفسخ وعدمه ثالث أقسام:

 -0ما يفسخ قبل ادلخول ووعد إن لم يطل
 -1وما يفسخ قبل ادلخول ال بعد
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ً
ً
-1وما يفسخ أبدا (مطلقا)
ُ
القسم األول :ما يفسخ ق ل اّدلخول وبعده إن لم يطل:
ً
و و يبكا الرس أي االستةتام ،فيفسوخ يبكوا ّرمووىص بكتموه

واننويص و الواوج وحود أو موع زوجتوه اجلديودة،
م
حالو العقد أو قبله،
َ
واننوىص م الشهود؛ ن يبكا الرس و موا أوىص فيوه الواوج الشوهود

بكتمه ع زوجته أو ع نياعو ،ولو أ ول موزنل ،و وذا إذا لوم يكو
ً
الةتم خوفا م ظالم أو حنو
وإيبما فسخ ن الةتم م أوصا

الايبا ،فلموا اكن يبكوا اننووىص

بكتمه شبيها بالايبا فسخ ووطل ،و ذا صادق بما إذا لم يدخل يال أم ال،
ُ
والطوول فيوه
ووما إذا دخل ولم يطل ،فإن يال بعد ادلخوول لوم يفسوخ

بالعر ال بوالدة ا والد ،والعر باشتهار بني الاص والعام
ُ
القسم اثلاين :ما يفسخ ق ل اّدلخول ال بعده:
يفسخ انلَكح ق ل اّدلخول ال بعده بما ييل:

 -1إن تاوجها ىلع ط أن ال تأتيه الاوجو ،أو أن ال يأتيها وو إال
ً
ً
يبهارا فقط ،أو يلال فقط؛ يبه مما يناقض مقتىض انلاك وننا فيه م اللل
يف الصداق ،وذلا اكن يثب بعد بصداق اننول؛ ن الصداق يايد وينقص

بالنسبو هلذا الرش
ً
ً
 -2أو وقع انلاك خبيار يوما أو أكا حد الاوجني أو هلما معوا أو
غري أجنا يلرتوى يف ذل ؛ فيفسخ قبل ادلخول ،ويثب

بعد باننسىم إن

اكن ،وإال فبصداق اننول ،وال يفسخ خبيار انننيلأل جلواز خيوار انننيلوأل

فيه دون ابليع
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 -3أو وقع ىلع ط أيبه إن لم يأت بالصداق لوق كذا فال يبكا

بيننا؛ فيفسخ قبل ادلخول فقط إن جاي به يف الوق اننذكور أو قبله ،فوإن
لم يأت به فسخ ً
أبدا
 -4وم ما وقع ىلع ط يناقض اننقصود م انلاك ؛ كأن وقع ىلع

ط أن ال يقسم بينها ووني رضتها يف اننبي

أو ىلع ط أن يحلار عليها

رضتها ،بأن جيعل لرضتها نيعو أو أقل أو أكا تستقل بها عنها ،أو طي

عند تاوجيها بملنيور عليه أن يبفقتها تكون ىلع ويله -أبيوه أو سويد -

فإيبه ط مناقض؛ ن ا صل أن يبفقو الاوجو ىلع زوجها ،فرش خالفه
مرض ،أو ط الاوج أن يبفقته عليها فإيبه ط خمل ،وكذا لو طيو أن
ينفق ىلع ودل ا أو ىلع أبيها أو ىلع أن أمر ا بيد ا موىت أحبو ؛ فيفسوخ

قبل ادلخول يف اجلميع ،ويثب بعد بصداق اننول ،وأليف الرش انننواقض

فال يعمل بوه؛ ن لك ط خوالف كتواّب اهلل وسونو رسوول فهوو الغ

ووايل
ً
ُ
القسم اثلالث :ما يفسخ مطلقا:
ً
يفسخ انلاك مطلقا قبل ادلخول ووعد وإن يال يف غري ما مر مو

القسمني؛ كما لو اختل ط م طو الويل أو الاوجني أو أحود ما ،أو

اختل رك ؛ كما لو زوج اننرأة يبفسها بال ويل ،أو لم تقع الصيُو بقول بل
ً َ َ
ً
طاع ،وأ ْوىل إن لوم تقوع أصوال
بكتابو أو إشوارة ،أو بقوول غوري معتورب
اكننعاياة أو لم حيصل شهود قبل ادلخول ،أو وقع بشهادة عدل وامرأتني أو

بفاسقني

كتاب النكاح
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ّر ِ
جل :و و يبكا اننتعو عني ا جول أم ال -فمووال

تعيني ا جل كقول« :زوجين بنت عشور سنني بكوذا» ،وعودم تعيينوه

كقول« :زوجين بنت مدة إقاميت يف ذا ابلودل فوإذا سوافرت فارقتهوا»،-
ّر ّ
ويعاق ه فيه الاوجان وال حيَدان ،ويفسوخ بوال يوالق ،وفيوه اننسوىم إن

دخال ن فساد لعقد واننرض و بيان ذل يف العقود للمورأة أو ويلهوا،

وأما لو أضمر الاوج يف يبفسه أن ينوجها ما دام يف ذ ابلدلة أو مدة سنو

ام يفارقها فال يرض ،ولو فهم اننرأة م حال ذل

أما انلاك بمرض م الاوج أو الاوجو فيفسخ قبول ابلنواي ووعود ،

لك للصلو ،فإن صح اننريض لم يفسخ

ييل:

أقسام الفسخ:
ٍ
الفسخ ىلارة يكون بطالق وىلارة بغْيه ،وي ىلب ىلع لُك أحَكم كمةا

ً
صوليلا
فالفسخ قبل ادلخول أو بعد يالق ،فإن أاعد العقد بعود
ً
صليلا قبلوه اسوتمر ىلع موا وو عليوه،
اكيب معه بطلقتني ،وإن أاعد

وسواي أاعد يف انننيلأل أو غري

حكم املختلف عيه بني الصح والفساد:
لك ما اختلف فيه بني أ ل العلم بالصلو والفساد ففسخه بطوالق
أبدا بطالق لالختال فيه ،وإيبكا ويل َّف َق َ
كشُار أي رصحيه ،يفسخ ً
ود
ّر ْ
ً
والمل مرم يتووىل عقود يبكوا امورأة ،فإيبوه
طيا مما تقدم ،اكلعبد واننرأة
يفسخ ً
أبدا بطالق
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وم خمتلف فيوه فواتللريم بوه لألصوول والفورو اكلصوليح ،أي

اكتللريم بانلاك الصليح ،فالعقود الفاسود اننختلوف فيوه حيرمهوا ىلع
َْ
أصول وفصول ،وحيرم عليه أصوهلا؛ ن العقد ىلع ابلنات حيرم ا مهات،

ال فصوهلا؛ ن العقد ىلع ا مهوات ال حيورم ابلنوات ،فوإذا دخول بوا م
ً
أيضا
حرم ابلن
و اننختلف فيه اإلر بوني الواوجني إذا موات أحود ما قبول

الفسخ و ذ قاعدة جتمع اثلالاو :أن لك خمتلف فيه فهوو اكلصوليح يف

اتللريم واإلر وفسخه بطالق

و ذا باسقوناي يبكا اننريض ،فإيبه خمتلف فيه وال إر فيه ،سوواي

مات اننريض أو الصليح؛ ن علو فساد إدخال وار دخل أو لم يدخل
حكم املتفق على فساده:

اننتفق ىلع فساد يكون فسخه بال يالق دخول أو لوم يودخل،

وال حيتاج الفسوخ فيوه حلكوم لعودم ايبعقواد مو أصوله ،خبوال
اننختلف فيه حي

امتنع الاوج م فسخه بنفسه ،فإيبه حيتاج الفسخ

فيه حلكم حامم ،فلو عقد عليها غري قبل حكم احلامم بالفسخ
وقبل رضا الاوج بفسخه لم يصح يبكاحه؛ يبه عقود ىلع ذات زوج،

وال إر فيه لو موات أحود ما قبول فسوخه؛ يبوه لوم ينعقود بوجوه

اكلامسو فإيبه متفق ىلع فساد

واتللريم يف انننيمع ىلع فساد ىلع أصول زوجته وفروعها ،وحتوريم

زوجته ىلع أصول وفصول باتلذلذ بها بالو ي أو مقدماته ،ال بمنيرد العقد
يبه عدم

كتاب النكاح
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حكم صداق النكاح الفاسد:
ً
لك يبكا فسخ بعد ادلخول ولو متفقا عليه ،وال يكون فساد إال
ً
لعقد فقط أو لعقد وصداقه ً
معا؛ ففيه اننسىم م الصداق حاال إن اكن،
ام مسىم معلوم

ً
حراموا ذلاتوه كخمور ،أو
وإن لم يك مسوىم ،أو اكن ولةنوه اكن

لوصفه كنيهله أو عدم القدرة ىلع تسليمه كةبق؛ فيني ه صداق اننول

وال يشي م الصداق بالفسخ قبل ادلخول ،سواي اننختلف يف فساد

واننتفق عليه إال عيما ييل:

 -1يف يبكا ادلر مني ،واننراد به :ما قل م الصداق الرشوىل إذا

امتنع الاوج م إتمامه ،ففسخ قبل ادلخول ففيه يبصفهما

 -2و دعوى الاوج الرضا مع اليت عقد عليها ولم يدخل بهوا،

فأيبكرت ففسخ إلقرار بالرضا  ،فيلامه يبصف اننسىم التهامه ىلع أيبوه

قصد فراقها بال يشي

ً
ً
وحكم يالق الاوج اكلفسخ ،فإن اكن خمتلفا يف فساد وقع يالقا،
ً
وإن اكن متفقا ىلع فساد فهو جمرد فراق ،وال حيتاج لرفع بعد  ،فإن دخل

فالعدة م يوم الفسخ أو الطالق وهلا اننسىم إن اكن وإال فصوداق اننوول،

وال يشي هلا إن يلق قبله إال يبكا ادلر مني فنصفهما

وتعاض اننرأة اننتذلذ بها يف انلاك الفاسد بوال و ي -بول بقبلوو أو

مباطة -بيشي يف يب ري تذلذ بهوا باالجتهواد ،وال صوداق هلوا يف الفسوخ
ً
ً
والطالق ،سواي اكن خمتلفا فيه أو متفقا ىلع فساد
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الكفاءة املطلوبة يف النكاح:
الكفاءة لغ  :اننماالو واننقاروو ،واملراد بها املماثل يف ثالث أمور:
ً
احرتازا مو أ ول الفسووق
 -0ادلي  :أي اتلدي أي كويبه ذا ديايبو؛

اكلايباة والرشيبني وحنو م

 -1احلال :أي السالمو م العيوّب اننوجبو للرد
-1واحلريو
وللاوجو وللويل ترك الةفاية والرضا بعودمها ،والونويج بفاسوق أو
معيوّب أو عبد ،فإن لم يرضيا ً
معا فالقول نن امتنع منهما ،وىلع احلوامم
منع م ريض منهما ،وليأل لألّب جرب ابلةر ىلع فاسق أو ذي عي ه ،فإن
تاوجها الفاسق أو ذو العي ه أو العبد فلها وللويل الرد والفسخ
بيان من حيرم نكاحه أصال :
ً
إنيااع ا صل :و و لك م ل عليه والدة وإن
 -0حيرم ىلع الشخص
عال
 -1والفر  ،وإن اكن م زيبا
 -1وحرم زوجهما :أي ا صل والفر  ،فيلرم علي زوجوو أبيو
وزوجو جدك وإن عال ،وزوجو ابن وإن سفل وحيرم ىلع اننرأة زوج أمها
أو جدتها وإن عل  ،وزوج بنتها وإن سفل
 -1وحرم فصول أول أصل و م :اإلخوة وا خوات م جهو ا ّب أو
ا م وأوالد م وإن سفلوا

 -5وأول فصل فقط م لك أصل م جهوو ا ّب أو ا م اك عموام
والعمات ،وا خوال والاالت ،وعم ا ّب أو عمته وإن عال ،وخال ا م أو
خاتلها وإن عل  ،دون بنيهم فتلل بن العم أو العموو وونو الوال أو
الالو
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كتاب النكاح

 -6وحرم أصول زوجته :أمها وأم أمها وإن عل وإن لم حيصل تذلذ

بالاوجو؛ ن جمرد العقد ىلع ابلنات حيرم ا مهات

بنتها ،و ةذا إن

 -7وحرم فصوهلا :أي فصول الاوجو كبنتها وون
ّر
تذلذ باوجته اليت ع ا م؛ فال حيَ ِرم ابلنات إال ادلخول با مهوات لقةوهل

ىلعا  ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [ﮐ ]11 :اننراد بن

الاوجو ﴿ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﴾
[ﮐ ]11 :واننراد بادلخول :مطلق اتلذلذ ولو بُري نيا

وإن اكن اتلذلذ با م بعد موتها ،ولو تذلذ بن ور لُوري وجوه وكفوني
ً
كشعر ا ووديبها وساقيها ،وأما اتلذلذ بالقبلو واننباطة فملرم مطلقا

وم ز ى بامرأة جاز أن ينوج بأصوهلا وفصوهلا وجازت ع صول
وفروعه ،ولو ز ى ببن امرأته لم حترم عليه أمها ووالعةأل
 -8وحرم خامسو لللر والعبد ،وجاز للعبد ا روعو اكحلور ،ولوو
ً
ً
نيع المسو يف عقد واحد لاكن ً
فاسدا اتفاقا
عقدا
ً
ذكورا حورم ىلع ا خورى
 -9وحرم نيع اانتني لو قدرت لك منهموا
اك ختني والعمو وون أخيها والالو مع بن أختهوا ،فوال جيووز اجلموع
ً
ذكورا حلورم يبكاحوه أختوه ،ولوو
بينهما؛ يب لو قدرت إحدى ا ختني
قدرت العمو ً
ذكرا حلرم عليه بن أخيه ،وكذا العةأل ،ولو قدرت الالوو
ً
ً
ً
ذكرا حلرم عليه خاتله
ذكرا لاكن خاال ،ولو قدرت بن ا خ
َ
ّر
أما اننرأة وون زوجها أو أ ُم ّره ،واننرأة وأ َمتّرها فينيوز نيعهما ،فإيب لو
قدرت اننالةو ً
ذكرا جاز ل و ي أمته
وفسخ يبكا اثلايبيو م حمرميت اجلمع بال يوالق وال مهور هلوا إذا
فسخ قبل ادلخول
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وإن نيعهما بعقد واحد فسخ بال يوالق ،وتأبود عليوه حتوريم ا م
وونتها إن دخل بهما ً
معا ،وال إر بينه ووينهما لإلنيا ىلع فساد
وإن لم يدخل بواحودة منهموا حلتوا؛ ن عقود عودم ،وإن دخول

بواحدة دون ا خرى حرمو

ا خورى الويت لوم يودخل بهوا -أي تأبود

حتريمها -تلذلذ بأمها أو بنتها ،وأما اليت دخل بهوا فتلول ل بعود فسوخ
َ
ا َول ،واننوضو أيبه نيعهما يف عقد واحد

وحل اثلايبيو م لك حمرميت اجلمع كأختني إذا اكن حتته إحودا ما
ببينويبو ا وىل خبلع أو ب ٍ أو بايبقضاي عدة رجيع

][5
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فصل يف الصداق

E
مهرا ً
َ
الصداق -ويسىم ً
أيضا :و ما جيعل للاوجو يف يب ري االستمتا
َ
بها واالتفاق ىلع إسقايه مفسد العقد

مقدار املهر:
ً
ً
أقل اننهر روع دينار ذ با طعيا ،أو االاو درا م فضوو خالصوو مو
الُن ،فال جيائ بأقل م ذل  ،وأكا ال حد ل ،أو مقوم بهوا ،أو عورض
مقوم بروع دينار أو االاو درا م ،أي قيمته ذل
ً
ً
ً
مقدورا
منتفعا به
ويشرت فيه طو اثلم م كويبه متموال يا ًرا
ً
ً
ً
معلوما ً
قدرا وصنفا وأجال
ىلع تسليمه
وإذا اكن الصداق م العروض أو احليوان أو ا صول ،فإن اكن اغئباً
ّر
ع بدل العقد صح انلاك إن أ ِجل قبضه بأجل قري ه حبي ال يتُري فيوه

ً
ً
حوارضا يف ابلودل وجو ه تسوليمه هلوا أو
اغبلا ،وإال فسد انلاك  ،وإن اكن
لويلها يوم العقد ،وال جيوز تأخري ولو رضي بذل حي اشرت اتلأخري
يف صل ه العقد ،وإن لوم يشورت اكن تعنييلوه مو حقهوا ،وإن رضوي
باتلأخري جاز
نكاح اّتلفوي  :جيوز يبكا اتلفويض ،و و عقد بال تسميو مهور
وال دخول ىلع إسقايه ،فإن دخال ىلع إسقايه فليأل م اتلفوويض ،بول
يبكا فاسد كما تقدم
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وللاوج يف يبكا اتلفويض بعد العقد أحوال ،إن شاي فرض صداق

اننول ويلامها ذل  ،وإن شاي فرض أقل منه وهلا اليار ،وإن شاي يلق قبل

الفرض وال يشي عليه

وال تستلق اننرأة صداق مولها يف يبكا اتلفويض إال بوالو ي ولوو

ً
حراما ،ال بموت أحد ما قبل ادلخول وإن اكن هلا اننريا  ،وال بطالق قبل
ابلناي ولو بعد إقامتها سنو فوأكا يف بيو
وترىض به

زوجهوا إن لوم حيصول فورض

وللرشيدة الرضا بدون صداق اننول يف يبكا اتلفوويض والقسوميو

ولو بروع دينار ،ولألّب يف جمربته الرضا بدويبه ولو بعد دخول
ً
حكم الزوج إذا عرض لزوجته شيئا يف مرضه:
إذا فرض الاوج يف يبكا اتلفويض هلا شيئًا يف مرضه قبل ادلخوول

فوصيو لوار فتةون بايلو ،فإن أجاز ا الوار فعطيو منه

ولو فرض هلا أزيد م صداق مولها و و مريض ردت للووار زائود

مهر اننول إن ويئ يف مرضه ام موات؛ يبوه وصويو لووار  ،إال أن جيو

الوراو واستلق

بالو ي مهر اننول ،فإن صح م مرضه لام الاوج نييوع

ما فرضه ولو أضعا

صداق اننول

][5
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فصل يف خيار أحد الزوجني إذا وجد عيبًا بصاحبه

E

يثب اليار حد الاوجني بسب ه وجود عي ه بصاحبه ،إذا لم يسبق
علم بالعي ه قبل العقد ،ولم يرض بالعي ه حال ايالعه عليه ،فوإن ريض
به رصحيًا أو ضمنًا ،بأن تذلذ بصاحبه بعد ايالعه ىلع العي ه فال خيار ل
وأما إن علم أحد الاوجني بالعي ه قبل العقد فال خيار ل

وإذا أراد أحد الاوجني أن يرد صاحبه بالعي ه اذلي وجد به ،فقوال
اننعي ه للسليم :أيب علم بالعي ه قبل العقد ودخل عليه ،أو علمو
به يف العقد ورضي به ،واحلال أيبه ال بينو ذلل انندىل بما اداع  ،وأيبكر
انندىع عليه الرضا ،أو العلم وأراد انندىع عليه أن حيلفه ىلع يبيف العلم أو
الرضا؛ فإيبه يلامه أن حيلف ويثب ل اليار ،وحمول ذلو إذا لوم يكو
العي ه ظا ًرا ،أو يدىل علمه به بعد ابلنواي ،أو يطول ا مور كشوهر ،وإال

فالقول قول اننعي ه بيمينه.

العيوب اليت يرد فيها النكاح:

ً

العيوب اليت يرد عيها انلَكح ثالث عْش عي ا ،يش اكن يف أربع :
َْ
اجلفون ،واجلذام ،والةَبص ،والعذيطة  :وع خوروج الُوائط عنود
ّر ْ ّر
ود عنود اجلموا والرجول
اجلما  ،ويقال للمرأة عذيويو وع الويت حت م
عذيو  ،ومول الُائط ابلول عند اجلما  ،ال يف الفرش وال يف الريح
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وخيتص الرجل بأربع :
ْ ّر ْ َ َ ْ
ني
 -0اخلصاء :قطع اذلكر دون ا يبثي م
 -1واجلب :قطع اذلكر وا يبثيني
ً
 -1والعف  :صُر اذلكر جدا
 -1واالع اض :عدم االيبقشار
وختتص املرأة خبمس :

 -0الرىلق :و و انسداد مسل اذلكر حبي ال يمك اجلموا معوه،

إال أيبه إن انسد بللم أمك عالجه ال بع م

 -1والقرن :و و يشي يربز يف فرج اننرأة يشبه قورن الشواة يكوون
ً
حلما ً
اغبلا فيمك عالجه ،وتارة يكون ع ًما فال يمك عالجه

 -1والعفل :و و حلم يربز يف قبلها يشبه ا درة وال خيلو عو رشوح،
وقيل :رغوة حتد يف الفرج عند اجلما
 -1واإلعَاء :و و اختال مسل ابلول واذلكر
ً
 -5وخبر عرجها :أي يبتويبته يبه منفر جدا ،خبال يبنت الفم فال رد به
حمل الرد بهذه العيوب يف النكاح:
وحمل الرد بهذ العيوّب إن اكيب موجودة حال العقد ،ولم يعلوم بهوا
كما تقدم ،وأما ما حد منها بعد العقد ،فإن اكن بالاوجو فال رد للواوج
َِ
ني
به و و مصيبو يبال به ،وإن اكن بالاوج فلها رد بربص مرض وجذام ب ٍ
وجنون ،حدا ذ ا دواي اثلالاو بعد العقد ،أو حودا بوالاوج بعود
ادلخول لعدم صرب ا عليها ،وليس العصمو بيد ا ،خبال الاوج ليأل
ل رد بها إن حدا بها بعد العقد ،وع مصيبو يبال به ،فإما أن يورىض،
وإما أن يطلق؛ إذ العصمو بيد

فصل يف خيار أحد الزوجني إذا وجد عيبًا بصاحبه
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وال رد لاوجو بكنيبه واعرتاضه وخصائه إن حصل ل بعود ويئهوا
ولو مرة ،وع مصيبو يبال بها ،فإن لم حيصول و ي فلهوا القيوام حبقهوا
وفسخ انلاك
ويحلجل الاوجان يف ذ ا دواي اثلالاو (اجلنون واجلوذام والوربص)
سنو اكملو إن ريج برؤ ا ،وإال فال فائدة يف اتلأجيل

وللاوجو يف ا جل انلفقو ىلع زوجها دون أجرة الطبي ه وادلواي ،أي
إن دخل بها ،ال إن لم يدخل
وال خيار بُري العيوّب اننتقدمو م سواد وقر وعىم وعور وعورج
وشلل ،وقطع عضو ،وكاة أكل ،وحنو ا مما يعد يف العر عيبًا ،إال برشو
فيعمل به
لطبوو كوأن يقوول :ع سوليمو
ول الرد ولو بوصف الويل هلا عنود ا م
العينني يويلو الشعر ال عي ه بها ،فتوجد خبالفه فله الرد؛ ن وصفه هلوا
مزنل مزنلو الرش  ،وكذا وصف غري كأمها حبضور و و ساك
[ال خيار بغْي عيوب انلَكح املعروع إال بْشط]
ً
بكرا فوجد ا ايبًا ،فإن لم يك ط فوال
وم تاوج امرأة ي نها
ً
ً
رد مطلقا علم الويل بثيووتها أم ال ،وإن ط العذارة فله الرد مطلقوا ،أو
ابلاكرة واكن زواهلا بناك  ،وإن ط ابلاكرة واكن زواهلا بوابو أو زيبا ،فوإن
علم الويل وكتم ىلع الاوج اكن ل الرد ورجع بالصداق ىلع ا ّب وىلع غري
إن توىل العقد
بيان ما ي ىلب ىلع الرد ق ل ابلفاء وبعده من الصداق:
ال صداق يف الرد قبل ابلناي ولو وقع بلفظ الطوالق؛ ن العيو ه إذا
اكن به فقد اختوارت فراقوه قبول اسوقيفاي سولعتها ،وإن اكن بهوا فُوارة
مدلسو
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وإن ردته الاوجو بعد ابلناي لعيبه فلها اننسىم تلدليسه
َْ َ
وإن رد ا الاوج بعد ابلناي لعيبها رجع به الواوج ىلع ويل لوم خيوف
ّر
عليه حاهلا كأّب وأ واب تلدليسه بالةتمان جبميوع الصوداق ،وال يشي

عليها م الصداق اذلي أخذته ،فال رجو للوويل وال للواوج عليهوا إذا

اكيب اغئبو ع جملأل العقد

وإن حرضت جملأل العقد فالاوج باليوار إن شواي رجوع ىلع الوويل

اننذكور ،أو عليها تلدليسهما بالةتمان ،ام يرجوع الوويل عليهوا إن أخوذ

الاوج م الويل ،فقرار الُرم عليها يف ذ احلالو ،و ذا يف العي ه ال ا ر

اكجلذام والربص ،وأما ما ال ي هر إال بعد ابلناي أو بالو ي اكلرتوق فوالويل
القري ه فيه اكبلعيد يف عدم الرجو عليه إن لم يعلم بالعي ه ،فوإن علوم

وكتمه فاكلقري ه فريجع عليه

ً

إذا طلقها أو مات الزوجني أو أحدهما ووجد به عي ا:
لو يلق الاوج زوجته أو ماتا ً
معا أو أحد ما فَ ّر
اي مل َع ىلع موج ه خيار
ً
م جذام أو برص أو غري ذل يف أحد ما فاكلعدم؛ فلها الصوداق اكموال
ً
يف اننوت مطلقا ،و الطالق إن دخل ،ويبصفه إن لم يدخل ،واإلر ااب

بينهما

حكم الويل إذا كتم بع

العيوب:

جيوز للويل كتم العىم والقر والسواد والشلل وم عي ه ال يوجو ه

اليار إذا لم يشرت الاوج السالمو منه؛ ن انلاك مبوين ىلع انناكرموو،

خبال

ابليع؛ فيني ه ىلع ابلائع بيان لك ما يكر وه اننشورتي ،وأموا موا

يوج ه اليار فعليه بيايبه

فصل يف خيار أحد الزوجني إذا وجد عيبًا بصاحبه

519

وجي ه ىلع الويل كتم الَىن -أي الفواحن اليت توج ه العار -اكلايبا

والرسقو ،ولو اشرت الاوج السالمو مو ذلو  ،واذلي ينوبيف حينئوذ أن

يقال :جي ه الةتم للسرت وانننع مو تاوجيهوا ،بوأن يقوول للواوج :ع ال

تصلح ل ؛ ن ادلي انلصيلو
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E

الويلم مشتق من الةولم :و و االجتما ؛ الجتما الاوجني وانلا
َ َ
ّر
الُالم إذا اجتمع عقله وخلقه
فيها ،ومفها :أ ْول َم
وع يعام العر
ً
ويلمو التان موال

خاصو ،وال تقوع ىلع غوري إال بقيود ،بوأن تقوول

ً
سوفرا وحضوو ًرا فوال
حكمها :مندووو للقادر عليها ولو قبل ابلنواي

يقىض بها ،ويندّب كويبها بعد ابلناي
ّر
وجت ه إجابو م ع ِني هلا بالشخص رصحيًا أو ضمنًا ولو بكتواّب أو
ً
ً
رسول اقو ،يقول ل ُ
روها :اد فاليبوا وفاليبوا ،وكوذا :اد حملوو كوذا ،أو:
العلماي أو انندرسني و م حمصورون ،ال إن لم حيرصوا ،وال إن قال ل :اد

م لقيته؛ فال جت ه كما ال جت ه دعوة لطعام ختان ،أو قدوم م سفر ،أو

بلناي دار ،أو لرصفو صا ،أو لتم كتاّب وحنو ذل
ً
صائما فيّر مني ه وال جي ه عليه ا كل
وإن اكن انندعو
األعذار اليت ىلبيح عدم انَور:

 -0إذا لم يك يف انننيلأل م يتأذى منه مر ديوين ،كمو شوأيبه

الوض يف أعراض انلا

أو م يحلذيه
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فصل يف الوليمة

 -1أو وجووود منةوور مفوورش حريوور جيلووأل عليووه ،ووو أو غووري

حبضورته ،وآيبيو ذ  ه أو فضو كل أو طّب أو تبخري أو حنو ذلو  ،ولوو
اكن اننستعمل غري حبرضته

-1وسما اغيبيو ورقص نساي وآلو هلو غري د

وزمارة وووق

 -1وصور حيوان اكملو هلا ظل ال منقوشو حبائط أو فرش وليأل م

انننةر سرت اجلدران حبرير إذا لم يسقند إيله

 -5وكاة زحام فإيبهوا مسوقطو لوجووّب ادلعووة ومولوه موا إذا اكن
ادلاىل امرأة غري َحمْ َ
ورم ،أو اكيبو الويلموو لُوري مسولم ،ولوو اكن ادلاىل
ً
مسلما ،وكذا إن اكن يف ابلي لك ه عقور ،أو اكن يف الطعام شبهو كطعام
انناك  ،أو خص بادلعوة ا غنياي ،أو اكيب الطريوق فيهوا نسواي واقفوات
يتعرض لدلاخل
 -6وإغالق باّب دويبه إذا قدم ،وإن ننشاورة

 -7أو وجد عذر يبيح اتلخلف ع اجلمعو كةاة مطر أو وحل أو
خو ىلع مال أو مرض أو تمريض قري ه وحنو ذل
ما حيرم يف الوليمة:
حيرم ذ اّب غري مدعو وحرم أكله إن ذ  ه -ويسىم الطفوييل -إال
ِ
حينئوذ ال ينوايف حرموو
رّب الطعام فينيوز أكله وجواز ا كول
بإذن م
ٍ
ً
ً
اذل اّب ابتداي ،وحمل حرمو جميئه بُري إذن ما لم يكو تابعوا ذلي قودر
معرو بعدم جميئه وحد  ،فينيوز
ما يكره يف الوليمة:
 -0يكر يبا اللوز والسةر وحنو ما يف انننيلأل جول االيبتهواّب؛
يبه ليأل م فعل انلا وأما وضع ذل لألكل ىلع العادة فنيائا
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ً
 -1وكر الامارة وابلوق إذا لم يكا جدا حىت يل

لك اللهوو ،وإال

حرم كةالت اننالع ذوات ا وتار ،والُناي اننشتمل ىلع فلن القوول أو

اهلذيان
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فصل يف القسم بني الزوجات

E
الذي جيب عليه القسم:
ً
ً
اذلي جي ه عليه القسم و الاوج ابلالغ العاقول ولوو جمبوووا أو مريضوا
ً
مرضا يقدر معوه عليوه ،للاوجوات يف اننبيو  ،ال يف غوري اكلوو ي والةسووة
وانلفقو
ً
وال جي ه القسم يف الو ي إال أن يقصد برتكه رضرا فيمنوع ،وجيو ه

عليه ترك الرضر كةفه ع و ي واحدة مع قدرتوه عليوه ،تلتووفر ذلتوه
لألخرى
وما قيل يف الو ي يقال يف الةسوة وانلفقو

ويفوت القسم بفوات زمنه ،سواي فاته لعذر أم ال فال يقىض ،فليأل
لليت فات يللتها يللو بدهلا

وإن فات ب لم ،بأن بات عند إحدى الرضتني يللتني يللتهوا ويللوو
رضتها ،وكذا إذا بات عند إحدى الرضتني يللتها ووات يللوو ا خورى يف
اننسنيد لُري عذر
ما يفدب يف القسم بني الزوجات :يندّب االبتداي بالليل؛ يبه وقو
اإليواي ،اكبليات عند الاوجو الواحدة اليت ال رضة هلا ،فإيبه يندّب ننوا فيوه
م حس العرشة ما لم تقتض احلاجو خالفه ،فإن شة الوحدة ّرض َ
وم
نن يحلانسها أو أىت هلا بم يحلانسها
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ما جيوز يف القسم بني الزوجات:
 -0جيوز برضا الايادة ىلع يوم ويللو وانلقص؛ ن احلق يف ذلو
ّر
هل فإن لم يرضني وج ه القسم بيوم ويللو ،وحمول وذا إذا مو َ بوبدل
ّر
واحد أو يف بدلي يف حكم الواحد ،وأما إذا م َ ببدلي متباعدي فوال
بأ

بالقسم باجلمعو أو الشهر مما ال رضر عليه فيه

 -1وجاز استداعؤ ننلله ،بأن يكون ل حمل خبصوصه يودعو لك
َ
م اكيب يبووتها أن تأيت إيله فيه ،وا ْوىل أن يذ  ه إيلها بمللهوا لفعلوه
عليه الصالة والسالم

 -1وجاز نيعهما بمزنلني بدار واحدة ولو بُري رضا ما

 -1وجاز ا ارة :أي أن يحلار رضتهوا عليهوا برضوا ا يف يب وري يشي
ً
تأخذ منه ،أو م غري  ،وجاز بُري يشي بل جمايبا
ذل

وليأل اننراد با ارة اتلفضيل يف انلفقو والةسوة؛ إذ ال جي ه قسم يف

 -5وجاز عطيو منها أو م غري ا لاوجهوا -اكيبو رضة أو ال -ىلع
إمساكها يف عصمته وعدم يالقها فينيوز ،وليأل م أكل أمووال انلوا
بابلايل وجيوز العةأل ،بأن يعطي الواوج زوجتوه شويئًا ىلع أن حتسو
معرشته
 -6وجاز طاي يومها منها بمال أو منفعو ،و ذا م باّب إسقا حق
ً
وج ه يف يب ري يشي ،ال بيع حقييق؛ يبه ليأل متموال
 -7وجاز و ي رضتها يف يومها بإذيبها ال بُري

 -8وجاز ل سالمه عليها وسحلال ع حاهلا بابلاّب م غوري دخوول
عليها وإال منع
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فصل يف القسم بني الزوجات

 -9وجاز ل ابليات عند رضتها إن أغلق

ابلاّب دويبه حال دخوول

هلا أو قبله ولم تفتح ل ،إن لم يقدر ىلع ابليات حبنيرتها لو م لص أو

غري  ،فإن قدر لم جيا ل ابليات عند رضتها
هبة املرأة نوبتها لضرتها أو للزوج:

وإن و ب امرأة يبووتها لرضتها فالالكم للاوج ال هلا ،فله أن يورىض وأن

ال يرىض؛ إذ قد يكون ل غرض يف الوا بو دون اننو ووو ،فإن ريض اختصو
ً
عودما (أي
اننو ووو بتل الليلو ،خبال بتها يللتها للاوج فتقودر الوا بوو
كأيبها معدومو) فيستلق تل الليلو م يليها يف القسم ،وليأل ل أن جيعلهوا

نن يشاي ،ال إن اشرتى الاوج يللو م رضة ،فيخص بها م يشاي

وجيوز للوا بو الرجو فيما و ب سواي قيدت بوق أم ال ،وكوذل

لو باع يبووتها؛ ننا يللقها م الُرية فال قدرة هلا ىلع الوفاي
ما مينع يف القسم بني الزوجات:

 -0حيرم ىلع الاوج دخول ىلع رضتها يف يومها بال إذيبها إال حلاجوو،

فينيوز ادلخول بقدر زم قضاي احلاجو بال مة بعد تمامها
 -1ومنع ىلع الاوج دخول ً
محاما بهما ً
معا ولو برضا ما؛ يبه م نوو

كشف العورة ،خبال

دخول بواحدة فينيوز

 -1ومنع نيعهما معه يف فراش واحد وإن بال و ي
ولو تاوج رجل برضة قيض عليه للبةر بسبع م الليوان متوايلوات

ختتص بها عنه  ،وللوي ه بوال  ،ام يقسم بعد ذل  ،و و خمري بعد ذلو

يف ابلداية بما شاي
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وال جتاّب ابلةر أو اثلي ه كا مما جعله هلا الرش إن يلبتوه ولوو

طي ذل عند العقد؛ يبه ط خمالف للسنو

وإن لم يقدر اننريض ىلع القسم لشدة مرضه ،فعند م شاي منه بال تعيني

وإن سافر الاوج اختار منه للسفر معه م شاي ،إال إذا أراد السفر

يف قروو (أي لعبادة) كلج وغاو فيقر بينهما أو بينه  ،فم خرج سهمها

أخذ ا معه؛ ن الرغبات تع م يف العبادات
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أحكام النشوز

إذا نزشت الاوجو وخرج ع ياعو زوجها؛ بمنعها اتلمتع بهوا ،أو
خروجها بال إذن نناكن ال جي ه خروجها ل ،أو ترك حقوق اهلل اكلطهارة
والصالة ،أو أغلق ابلاّب دويبه أو خايبته يف يبفسها أو مال وع ها
برفق

والةوعا :ذكر ما يقتيض رجوعها عما ارتكبته مو ا مور وانلو

نفقة الناشز:
ً
إذا اكن الاوج قادرا ىلع رد ا ولو باحلكم م احلامم ،ولوم يفعول
فلها انلفقو ،وإن غلب عليه حلميوو قومهوا ،واكيبو ممو ال تنفوذ فويهم
ا حاكم فال يبفقو هلا
ْ
ّر
ام إن لم يّر مفد فيها الوعظ نير ا يف اننضاجع ،فال ينام معها يف فرش،
وال يباط ا لعلها ترجع ع نشوز ا
ْ
ً
ام إن لم يّر مفد اهلنير رضوهوا رضووا غوري مورب وال جيووز الرضوّب
اننرب  -و و اذلي يكرس ع ًما أو يشني ً
حلما -ولو علم أيبها ال ترجع عما
جان فلها اتلطليق والقصاص
ع فيه إال به ،فإن وقع فهو ٍ
وال ينتقل حلالو حىت ي

أن اليت قبلها ال تفيد

وحمل جواز الرضّب إن ظ إفادته وإال فوال يضوورّب ،فهوذا قيود يف
الرضّب دون ما قبله لشدته
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إذا تعدى الزوج على زوجته بالضرب أو السب:
إذا تعدى الاوج ىلع الاوجو بضورّب لُوري موجو ه طىل ،أو سو هٍ

لكع وحنو  ،واب

ببينو أو إقرار؛ زجر احلوامم بووعظ فتهديود إن لوم

يزنجر بالوعظ ،فرضّب إن ظ إفادته وإال فال ،و وذا إن اختوارت ابلقواي

معه وهلا اتلطليق باتلعدي إذا اب وإن لم يتةرر اتلعدي منه عليها
وليأل م الرضر منعها م احلموام والزنا وو ورضوهوا ً
رضووا غوري

مرب ىلع ترك الصالة وحنو ا ،خبال

وال ًّلكم لويلها يف ذل

اننرب وإن اكيب

صُرية وسوفيهو،

وإن أشلك ا مر -فلم يعلم ل الرضر منها أو منه  -بأن ادعو

الرضر وتكررت شةوا ا ،ولم تثب

ذل  ،أو ادىع لك منهما الضورر،

وتكررت منه الشةوى ولم يك ل بينو؛ أمر احلامم بإساكيبها بني

قوم صاحلني إن لم تك بينهم يل هر هلم احلوال ،فيخوربوا احلوامم

بذي الرضر

ً
َ
حةموا مو
حةموني
احلوامم

ام إن استمر اإلشاكل والزنا بع
ً
وحةما م أ لها إن أمك  ،فإن لم يمك فأجنبيني
أ له
ويبدّب كويبهما جاري ؛ ن اجلار أدرى حبال اجلار

ورشط صح انكمني:

 -0العدال  :فال يصح حكم غري العدل ،سوواي حكوم بطوالق أو

إبقاي أو بمال ،وغري العدل صا أو جمنون أو فاسق
 -1وااكورة :فال يصح حكم النساي

 -1والرشد :فال يصح حكم سفيه

أحكام النشوز
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 -1والفقه بذلك :فال يصح حكم غري الفقيه ما لم يشاور العلمواي
ً
بما حيكم به ،فإن حكم بما أشاروا عليه به اكن حةمه يبافذا
الذي جيب على احلكمني:
جيب ىلع انكمني اإلصةالح مةا اسةتطا﴿ ::إ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﴾ [ﮐ ،]15 :فإن تعذر اإلصال حةموا بوالطالق ،ويبفوذ حةمهموا
ظا ًرا وواينًا وإن لم يرض الاوجان حبةمهما ،أو لم يرض احلامم به

ولو اكن احلةمان مقامني م جهو الاوجني فهو يبافذ ولو لم يرض به
الاوجان أو احلامم ،فأوىل إذا أقامهما احلامم ،ويكون بطلقو واحودة،
وال يلام الاوج ما زاد ىلع الواحدة إن أوقعا أكا م واحودة؛ ن الاائود
خارج ع معىن اإلصال
وجيوز لللةمني الطالق ابتداي بما فيه اننصللو فيطلقان بال خلع،
أي بال مال يأخذايبه منها للاوج إن اكيب اإلساية منه ل لمه ،وووالعةأل
بأن اكيب اإلساية منها فقط
ً
وإن اكيب اإلساية منها ائتمنا عليها ،بمعوىن أيبهموا جيعاليبوه أمينوا
عليها بالعدل وحس ال معشورة ،وإن رأيا أن يأخوذا ل منهوا شويئًا ويوقعوا
ً
الفراق بينهما فعال إن اكن ذل يب ًرا وسدادا ،ولو اكن ما أخوذا منهوا ل
أكا م صداقها
ً
وإن اكيب اإلساية منهما معا ،أي اكن لك منهما يرض بصاحبه تعوني
الطالق بال خلع إذا لم ترض باننقام معه
فإذا حةما بني الاوجني فإيبهما يأتيان -إن شايا -إىل احلوامم اذلي
ً
وجووا ،وال جيوز ل
أرسلهما خيربايبه بما حةما به ،وعليه أن ينفذ حةمهما
تعقبه وال يبقضه كما تقدم ،وإن خالف مذ به ،وفائدته نيع الومو وعدم
االختال
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وللاوجني إقامو حكم واحد يرضيايبه م غري رفوع لللوامم ىلع
ً
ً
ذكرا ً
رشيدا ً
اعلما بوذل  ،وينفوذ حةموه
الصفو اننتقدمو؛ م كويبه عدال
ولو لم يرضيا به ،فأوىل أن هلما إقامو حةمني ،خبال

احلوامم إذا رفعوا

إيله فال بد م بع حةمني إذا اكن للك م الاوجني قريو ه مو أ لوه،
واثيو الةريمو تفيد ذل ؛ ألن قوهل ىلعا  ﴿ :ﯞ ﴾ يفيد أن ذل عند
الرفع ،وأيبهما إذا رضيا بإقامو واحد بال رفع كق

وجيووز للواوجني إذا أقاموا حةموني أن يرجعوا عو ذلو ويعواال

احلةمني ما لم يستوعبا الةشف ع أمر الواوجني ويعاموا ىلع احلكوم

بينهما ،أما إن استوعبا الةشف بني الاوجني وعرفوا أمر موا وعاموا ىلع

احلكم بينهما فإيبوه حينئوذ ال عوربة برجوو مو رجوع مو الواوجني،
ويلامهما ما حيةمان به م أمر ما ،وسواي رجع أحود ما أو رجعوا ً
معوا،
وظا ر ولو ريض الاوجان بابلقاي عند عام احلةمني ىلع الطالق

وإذا اتفق احلةمان ىلع وقو الطالق واختلفا يف العوض (و و اننال)
عقال أحدهما :وقع الطالق بعوض ،وقال اآلخةر :بال عوض؛ فإن النمو
ً
اننرأة اننال وقع الطالق ووايب منه ،وإال فال يقع يالق أصال ،واعد احلوال
كما اكن ،و ذا إن اختلفا يف أصل اننال ،وأما لو اختلفا يف قدر ؛ بةأن قةال
أحدهما :يلق بعرشة ،وقال اآلخر :بومايبيو ،أو صفته؛ بأن قال أحدهما:
بمقطع ندي ،وقال اآلخر :ببدلي ،أو يبوعه؛ بةأن قةال أحةدهما :بفور ،
واآلخر :ببعري -فيني ه الرجو إىل خلع اننول ما لوم يواد خلوع اننوول ىلع
ً
نييعا أو ينقص ع دعوى أقلهما
دعوا ما
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E
اخللع لغ  :اإلزالو واإلاعيبو ،مو خلوع الرجول اوووه :أزال وأبايبوه،
إ
والاوجان لك منهما بلا لصاحبه قال ىلعةا  ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﴾

[ﮎ ]087 :فإذا فارقها كأيبه يباعها منه
وأراكنه َخس :

 -0القابل :اننلنم للعوض

 -1واملوجب :زوج أو ويل صُري

-1والعوض :اليشي اننخالع به
 -1واملعوض :بضع الاوجو

 -5والصيغ  :خالعت
حكمه وأنواعه:

حكمه األصيل اجلوا  ،وهو الطالق ،وهو نو:ن:

األول( :و و الُال ه) ما اكن يف يب ري عوض قل أو كا ولو زاد
ىلع الصداق بأضعا  ،إن اكن العوض منها أو م غري ا م ويل أو
غري

واثلاين :ما وقع بلفظ اللع ولو لم يك يف يب ري يشي ،كةأن يقةول
هلا« :خالعتك» ،أو «أنت خمالع »
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واللع بنوعيه يالق بائ ال رجعو فيه ،وال حتل ل إال بعقد جديود

برشويه اننتقدمو ،وإن قال الاوج حني دفع العوض أو حني تلفظ باللع:
يلقت يلقو رجعيو؛ فال يفيد ويقع بائنًا ،وم لووازم ابلينويبوو سوقو
انلفقو واإلر

ما جيوز به اخللع ونفقة املخالعة:
 -0جيوز اللع بنفقتها ىلع يبفسها مدة محلها ،وواإليبفواق ىلع ودل وا

منه أو ما تدل م احلمل مدة الرضا اعمني وأكا

وال تسقط خبلعها ىلع يبفقو ما تدل م احلمل يبفقوو احلمول؛ يبهموا

حقان أسقط أحد ما عنه يف يب ري اللع فيبىق اثخر

ووالعةأل ،أي إذا خالعها ىلع إسقا يبفقو احلمول فوال يسوقط بوه

يبفقو الرضا

فإن مات

اننرأة أو ايبقطع بلنها أو ودلت أكا م ودل يف بط فعليها

انلفقو ،ويحلخذ ما ييف برضاعه يف بقيو احلولني م تركتهوا ولوو اسوتُرق
نييع الرتكو ،فإن َ
ادلي يقدم ىلع نييع الوراو
وإن أعرست اننرأة أيبفق ا ّب ىلع ودل انندة اننشرتيو ،ورجع عليهوا

إذا أيرست

وإن مات الودل أو غري م زوج أو غري رجع الوار ىلع اننرأة ببقيو

يبفقو انندة اننشرتيو ،إال لعر أو ط فيعمل به

 -1وجيوز اللع بإسقا حضايبتها لودل
ً
 -1وجيوز اللع مع ابليع ،كأن تدفع ل عبدا ىلع أن خيالعها ويودفع

هلا عرشة
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ولو خالعته بمال جل جمهول عنيل اننحلجل بمنيهول فيأخوذ منهوا
ً
حاال ،واللع صليح
َ
وإن أخرت دينًا عليه يف يبطر خلعها ،وقد حل أجله ،فإيبه ال يشي ل
ِ
عليها ن تأخري احلال سلف وقد جر هلا ً
يبفعا و و خالص عصمتها منه،
ً
وتأخذ منه ادلي حاال
موجب اخللع:
ً
ج ه :أي موقعه وموبته زوج ال غري  ،إال أن يكون وكيال عنوه
ومو ِ
ً
ً
موف ،ال صا وجمنون ،ولو اكن الواوج سوفيها أو عبودا؛ ن العصومو
بيد  ،ول أن يطلق بُري عوض فيه
أو ويل غري اننوف م صا أو جمنون ،سواي اكن الويل أبا للاوجو أم
ً
ً
ً
ً
مقاما م جهته ،إذا اكن اللع منوه ننصوللو،
حاكما أم
وصيا أم
سيدا أم
خبال أّب السفيه فال خيالع عنه بُري إذيبه

خلع املري :
ً
اننريض ً
مرضا خموفا وم يف حةمه م اننلنيوور علويهم كلوارض
ً
ابتوداي؛
صف القتال واننلبو لقتل أو قطع -ال جيوز ل أن خيالع زوجته
ن فيه إخراج وار  ،فإن فعل فإيبه ينفذ ويقع عليه الطالق

وإذا يلق يف مرضه اننخو ام مات فيه فإن الرجول ال يراهوا ولوو
يلقها مريضو؛ يبه اذلي أسقط ما اكن بيد  ،ولو مات الرجل فوإن اننورأة
ً
حينئذ م اإلر اكيب مدخوال بها أم ال ايبقض
تراه؛ يبه فار بطالقها
ٍ
عدتها وتاوج أم ال ،وأما غري اننريا م ا حاكم فلةمها فيه كُري ا؛
م عدة يف انندخول بها وعدمها يف غري ا ،ويقنصف الصداق عليوه ،وال
تصح الوصيو هلا ،وإن قتلته خطأ ورا م اننوال دون ادليوو ،وإن قتلتوه
ً
ً
عمدا عدوايبا ال تر م مال وال ديو

511

ً
ً
وال جيوز خلع الاوجو اننريضو مرضا خموفا ،أي حيرم عليها أن ختالع

زوجها ،وكذا حيرم عليه إلاعيبته هلا ىلع احلرام ،وينفذ الطالق وال تووار
ً
صليلا ولو مات يف عدتها
بينهما إن اكن الاوج

وحمل انننع إن زاد اللع ىلع إراه منها لو مات  ،بأن اكن إراوه منهوا
َ
عرشة وخالعته خبمسو عشور ،وأ ْوىل لو خالعته جبميع ماهلا ،فوإن خالعتوه

بقدر إراه فأقل جاز وال يتواراان

ورد الاائد ىلع إراه منها ،واعترب الاائد ىلع إراه يووم موتهوا ال يووم

اللع ،وحينئذ فيوقف نييع اننال اننخالع به إىل يوم اننوت ،فوإن اكن قودر
َ
إراه فأقل استقل به الاوج ،وإن اكن أكا رد ما زاد ىلع إراه ،فإن صول
م مرضها تم اللع وأخذ نييع ما خالعته به ولو أىت ىلع نييع ماهلوا ،وال

توار بينهما ىلع لك حال ،سواي مات قبول الصولو أو بعود ا ايبقضو

العدة أم ال؛ ن الطالق بائ

خمالفة الوكيل يف اخللع:
ً
إذا وم الاوج وكيال ىلع خلعها ويبقص وكيله عما سما ل ،بأن قوال

ل« :ولكتك ىلع أن ختالعها بعشةرة» فخالعها خبمسو ،أو يبقوص عو خلوع
اننول ،فإن أيلق الاوج للوكيل بأن لم يسم ل شيئًا ،أو أيلق للاوجوو بوأن

قال هلا« :إن أىليتيِن بمال أو بما أخالعك به عأنت طالق» لم يلاموه اللوع
يف الصور اثلال
ّر
إال أن يتم الوكيل يف ا وىل ما سما ل ،و اثلايبيو خلع اننول ،وتوتمم

الاوجو يف اثلاثلو خلع اننول ولو زاد الوكيل ىلع موا سوما ل أو ىلع خلوع
ّر
اننول فيما إذا أيلق ل فاللاوم ظا ر با وىل
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ً
وإن ولك الاوجو وكيال يلخالعها وسوم ل شويئًا أو أيلقو وزاد

وكيلها ىلع ما سم

أو ىلع خلع اننول؛ فإن أيلق

فعليه الايوادة ىلع موا

سم  ،أو ىلع خلع اننول إن أيلق  ،وال يلامها إال دفع ما سم أو خلوع

اننول ،ولام الطالق ىلع لك حال
رد مال اخللع:

إذا خالع الاوجو زوجها بمال وادع أيبها إيبما خالعته لضورر منه
َ ّر
جيوز اتلطليق به؛ ّررد اننال اذلي أخذ الاوج منها إن أقام بينو تشهد هلا
ىلع الرضر ولو بسما  ،بأن تقول ابلينو« :لم نزل نسمع أنةه يَةاررها» أو
بيمني مع شا د أو مع امرأتني شهدتا برؤيو الرضر منه ولو مرة ،ذا إذا لم
تسقط قيامها بينو الرضر ،بل وإن أسقط القيام بها ،بوأن قوال هلوا« :أنةا
أخالعك بْشط أن تسقطي حقك من القيام ببيف الْضر» فوافقته ،فلهوا
أن تقيمها بعد الطالق وتأخذ منه اننال اذلي دفعته ل؛ ن الرضر حيملها
ً
قهرا؛ فال يعمل بالنامها ذلل  ،ووايب منه
ىلع ذل
ّر َ
ً
ورد اننال اذلي خالعها به أيضا بثبوت كويبها وق اللع اكيب مطلقوو
ً
ً
يالقا بائنًا؛ إذ اللع لم يصاد حمال حالو ابلينويبوو منوه ال إن خالعهوا يف
ً
ً
رجعيا لم تنقض عدته فال يرد اننال ،وصوح اللوع
حال كويبها مطلقو يالقا
ولامه يلقو أخرى بائنو؛ ن الرجعيو زوجو ما دام يف عدتها
ً
كأن قال هلا« :إن خالعتةك عأنةت طةالق ثالثةا» اوم خالعهوا فيقوع
ً
ً
الطالق عليه االاا ،ورد هلا ما أخذ منها؛ ن اللوع لوم يصواد حموال
لوقو اثلال عليه
ً
عإن لم يقل :ثالثا ،بل قال« :إن خالعتك عأنت طالق» وأيلق؛ لاموه
يلقتان ولم يرد اننال ،فإن قيد باانتني لم يرد اننال ولامه اثلال
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إذا ىلفا ع الزوجان يف عدد الطالق:

و ن ىلفا  :يف عدد الطالق عقةال« :طلقتهةا واحةدة» ،وقالةت« :بةل

ً
ثالثا» وال بينو ،فقول بيمني ول تاوجها قبل زوج ،ولو تاوجها بعود زوج
ً
اكيب معه بطلقتني عمال بقول ،ذا و اذلي تقتضيه القواعد م العمل
با صل؛ إذ ا صل عدم الطالق ،وقد ادع عليه خال

ابليان
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حكم الطالق:

ا صل يف الطالق أيبوه جوائا وإن اكن خوال

َ
ا ْوىل ،ولكو قود

تعرتيه ا حاكم ا روعو؛ من ندب ووجوب وحرم وكراه :

منهوا الوقوو

 -0قد يندّب لعارض كما لو اكيب بذيو اللسان خيا
ً
يف احلرام لو استمرت عند  ،كأن يضوروها ً
مربحا ،أو يسوبها ويسو ه
رضوا
ُ َّر
وادليها ،أو اكيب قليلو احلياي تقربج إىل الرجال ،وأكا يس ه أم الواوج

إذا اكيب عند ابنها وغري ذل

 -1وقد جي ه لعارض؛ كما لو علم أن بقاي ا يوقعه يف حمرم م يبفقو

أو غري ا ،كما إذا اكن ينفق عليها م حرام ،وغري انلفقو اكلضورّب اننرب

أو الس ه اننتلقق وقوعه بالفعل ،وحمل وجوّب يالقها عند اإليبفاق عليها
م حرام ما لم خين بفراقها الايبا ،وإال فال جي ه عليوه يوالق ويقتصود

مهما أمك

 -1وقد حيرم كما لو علم أيبه إن يلقها وقع يف احلرام اكلايبا وال قدرة

ل ىلع زواج غري ا

 -1وقد يكر و و إذا يلقها ايبقطع عو عبوادة مندوووو كةويبهوا

معينو ل ىلع يل ه العلم اننندوّب
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أقسام الطالق:

ست :

والطالق م حي و قسمان :سين وودىل
ً
والسِن :أي الطالق اذلي أذيب السنو يف فعله ،وهةو مةا اسةتوىف رشوطةا
 -0أن يكون واحدة ال أكا
 -1أن تكون اكملو ال بعض يلقو كنصف يلقو
ّر ْ
بطهر ال يف حيض أو يبفا
-1أن تكون
 -1وأن ال يطأ ا يف الطهر اذلي يلق فيه
 -5وأن ال يوقعه عليها يف عدتها م رجيع قبل ذا
 -6وأن يوقعه ىلع نيلو اننرأة ال ىلع بعضها كيد ا
فإن ايبتف

ذ الرشو أو بعضها؛ بأن أوقع أكوا مو واحودة ،أو

بعض يلقو ،أو يف حيض أو يبفا  ،أو يف يهر مسها فيه ،أو أرد

يف عدة رجيع أوقعها ىلع بعض اننرأة فبدىل

أخورى

وابلدِع :إما مةرو وإما حرام
عاملكروه :إن اكن وقوعه بُري حيض أو يبفا  ،كما لو يلقها يف يهر مسها

فيه ،أو زاد ىلع الواحدة ،أو أردفه ،وال جيورب ىلع الرجعوو؛ إذ لوم يورد اجلورب ىلع
الرجعو إال يف حق م يلق يف احليض ،فيقترص فيه ىلع حمل الورود
حكم الثالث طلقات يف طلقة واحدة:
ايبعقد اإلنيا ىلع لاوم اثلال إذا أوقعها يف لفظ واحد يبقلوه ابو

عبد الرب وغري
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أركان الطالق وشروطه وما يتعلق:
أراكنه أربع :

ً
صُريا
 -0أهل ،واملراد بهّ :رم َوقمعه م زوج أو يبائبه أو ويله إن اكن

 -1وقصد :أي قصد انلطق باللفظ الرصيح أو الةنايو ال ا رة ،ولوو

لم يقصد حل العصمو وقصود حلهوا يف الةنايوو الفيوو ،خبوال
َ َ
اللسان يف ا َولني وعدم قصد حلها يف اثلال
ً
ً
تقديرا
 -1وحمل :أي عصمو مملوكو حتقيقا أو
لعر

سوبق

 -1ولفا :رصيح أو كنايوو ظوا رة أو خفيوو ،ال بمنيورد يبيوو وال بفعول إال

شروط صحة الطالق ثالثة:
 -0اإلسالم :فال يصح م اكفر
 -1ابللو  :فال يصح م صا

-1العقل :فال يصح م جمنون أو مُىم عليه

طالق السكران:
ً
ً
َ
عمودا خمتواراً
ً
ً
مخورا-
سةرا حراما -كما لوو طّب
ةر اننوف
لو س م
َ
ةر حبوالل
فيلامه الطالق م أم لم يم ؛ يبه أدخله ىلع يبفسه أما إن س م
فال يقع يالقه اكننُىم عليه وانننينون
طالق الفَويل:

يالق الفضويل -و و م أوقع الطالق ع غري بُري إذيبه -كبيعوه

متوقف ىلع اإلجازة ،فإن أجاز الاوج لام ،والعدة م يوم اإلجازة ال مو

يوم إيقا الفضويل
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طالق اهلا ل واملكره:
ً
يلام الطالق ولو وقع منه ازال ،اكلعتوق وانلواك والرجعوو؛ فإيبهوا

تلام باهلال وانناا وإن لم يقصد إيقاعها ال إن سبق لسوايبه ،بوأن قصود
انلطق بُري لفظ الطالق فال لسايبه فنطوق بوه؛ فوال يلاموه يف الفتووى،

ويلامه يف القضاي إن لم يثب سبق لسايبه بابلينو ،وإال فال يلامه يف فتوى
وال يف قضاي

وإن أكر ىلع الطالق فال يلامه يف فتوى وال قضاي ،حمل ذل ما لوم
ً
ً
يك قاصدا بالطالق حل العصمو باينا ،وإال وقع عليه

حمل الطالق وهو بيان الركن اثلالث:
ً
وط اننلل اذلي يقع فيه الطالق أن يكون مملوواك للواوج قبول
ً
ً
يبفوذ الطالق ،سواي اكن ملةه حني اتللفظ به ملاك حمققا كاوجته اليت يف
ً
عصمته أو تعليقا ،سواء اكن اّتلعليق بانلي كقوهل ألجفبي « :أنةت طةالق»

ويبوى إن تاوجها ،أو «أنت طالق إن دخلت اّدلار» ويبوى إن دخلتهوا بعود

يبكاحها ،أو بالبساط كقوهل عفد خط امرأة َ« :طالق» ولو لم ينوو إن
تاوجها؛ ن وقو

ذا الالكم عند الطبو بسا يودل ىلع اتلعليوق موع

فقد انليو ،ومول قول عند خطبتها ما إذا قال ذلو حوني قيول ل :تواوج

فاليبو

ّر َ
وتطلق عق ه انلاك يف ا وىل ودخول ادلار يف اثلايبيو

وللاوجو اننعلق يالقها ىلع تاوجيها أو ىلع دخول ادلار ويبووى بعود

يبكاحها -انلصف م صداقها ،لك يف اثلايبيو إن دخل قبل بنائه بها،
وإال فيني ه هلا نييعه
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إذا أَت بصيغ ىلقتِض اّتلكرار كقوهل« :لُكما ىلزوجتك عأنةت طةالق»

فإيبه يتةرر عليه الطالق لكما تاوجها ،وعليه انلصف لكما عقود ،إال أن
يتةرر يبكاحه اال مرات ام ينوجها رابعو قبل أن تونوج ً
زوجوا فوال
يلامه هلا صداق؛ ن انلاك فاسد ،أما لو تاوجها بعود زوج بعود اوال

فيلامه انلصف حينئذ ويلامه انلصوف إن اكن مسوىم ،وإال فوال يشي

عليه

وإذا تاوج بهذ اننرأة ا جنبيو اليت علق يالقها ىلع تاوجيها ودخل

بها فليأل عليه إال اننسىم إن اكن ،وإال فصداق اننول

إال إذا عم النساء يف ىلعليقه ،كةأن قةال« :لُك امةرأة أىلزوجهةا ،أو إن

دخلت اّدلار عت امرأة أىلزوجها عِه طالق» ،ام دخول؛ فوال يلاموه يشي

لللرج واننشقو باتلضييق ،وا مر إذا ضاق اتسع
ً
أو أبَق قليال من النساء «كت امرأة أىلزوجهةا عةِه طةالق»« ،أو إن

ععلت كذا عت امرأة أىلزوجها طالق إال من قرية كةذا»؛ وع أي القريوو

صُرية ،خبال

الةبرية اكلقا رة

والية الزوج على حمل الطالق حال النفوذ:
واعترب يف واليو الاوج ىلع اننلل اذلي و العصمو والواليوو عليوه،

ملةه حال انلفوذ :وحال انلفوذ و وق وقو اننعلق عليه

فلو فعل الاوجو اننللو عليه حال بينويبتها لم يلام ،ولو يبكلها

ففعلته حن إن بيق م العصمو اننعلق فيها يشي
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ً
إذا قال لزوجته« :إن ععلت كذا عأنت طةالق ثالثةا» اوم أبايبهوا بوأن

خالعها أو يلقها يلقو رجعيو وايبقض

العدة ،ام فعل

ذلو اننللوو

عليه؛ فال يشي عليه يبها اثن أجنبيو وحمل الطالق معدوم ،فلو تاوجها

بعد أن أبايبها ففعل اننللو عليه لامه موا حلوف بوه إن بويق ل مو
ً
قارصا ىلع الُايو ،وسواي
العصمو اننعلق فيها يشي ،بأن اكن يالقها ا ول

تاوجها قبل زوج أو بعد ؛ ن يبكا ا جنا ال يهدم الطوالق السوابق،

وحمل اللاوم إذا لم تك ايلمني مقيدة بام وايبقضوى ،أما لوو ايبقضووى

زمنها فال تعود ،كما لو حلف يلقضينه حقه يف ذا الشهر فأبايبها ،ام بعد

ايبقضاي الشهر رد ا ولم يقضه؛ فال يشي عليه ،ولو حلف ال يفعول كوذا
ففعله وحن فال حين بفعله اايبيًا إن لم يكو بوأداة تكورار أو يبووى
اتلةرار

ولو أبايبها بالطالق اثلال اوم تاوجهوا بعود زوج اوم إيبهوا فعلو
اننللو عليه؛ فإيبه ال يلامه يشي ن العصمو اننعلق عليها قود زالو
بالويو ولو اكن تعليقه بأداة تكورار كقةوهل« :لُكمةا دخلةت اّدلار عأنةت
طالق» فإذا أبتها فةأيبها مات وصارت كُري وا ممو لوم يسوبق ل عليهوا
يمني
ً
وكذلك إذا قال لزوجته« :إن دخلت اّدلار مةثال عأنةت عةيل كظهةر
أِّم» ام إيبها دخلتها فإيبه يلامه ال هار ،فلو أبايبها ام دخل ادلار فإيبوه ال
يلامه ال هار لاوال العصمو م ملةه ،فلو يبكلها فودخل ادلار فإيبوه
يلامه ال هار إن بيق م العصمو اننعلق عليها يشي ،فوإن لوم يبوق منهوا
يشي كما لو أبايبها باثلال ام رجع إيله بعد زوج ام دخل ادلار؛ فإيبه
ال يلامه ظهار يبها اعدت إيله بعصمو جديدة
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ألفاظ الطالق ،وهو بيان الركن الرابع وهو :الصيغ :

اللفظ ينقسم إىل رصيح وغري فالرصيح اذلي تنلل به العصمو ولو

لم ينو حلها مىت قصد اللفظ

 -0الطالق :كما لو قال« :الطةالق يلةزمل» أو «ىلع الطةالق»«أنةت

الطالق» وحنو ذل

 -1وطالق بةاّتلفكْي :أي يلوامىن أو عليو أو أيبو يوالق أو« ّ
ىلع
طالق» ،وسواي يبطق باننبتدأ ك(أيب ) أو بالرب ك(عو ّ
يل) أم ال؛ يبوه مقودر
واننقدر اكثلاب
َ َ ُ
 -1وطلقت :بالفعل اننايض واتلاي مضمومو
َ
قت :بقشديد الالم اننفتوحو وكرس اتلواي ،أي موين أو أيبو
 -1وىلطل ِ
تطلق

 -5وطالق :اسم فاعل
َ ّ
 -6ومطلق  :حنو أيب مطلقو

ورصيح الطالق منلرص يف تل ا لفواظ السوتو دون غري وا مو

ا لفاظ

ما يلزم بصريح الطالق:
يلام يف رصيح الطالق يلقو واحدة ،إال نليو أكا فيلامه موا يبووا ؛

كما لو قال هلا« :اعتدي» فإيبه يلامه يلقو واحدة ،إال أن ينوي أكوا فإيبوه
يلامه ما يبوا  ،وصدق يف يبيف الطالق م أصله يف قوول« :اعتةدي» إن دل

بسا ىلع يبيف إرادة الطالق يف اعتدي ،بأن قوال :لوم أرد الطوالق وإيبموا
ً
مرادي عد ادلرا م موال فيصدق يف ذل
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القسم اثلاين من أقسام لفظه :الكفاي الظاهرة:
ً
ىللزم اثلالث طلقات مطلقا يف املدخول بها وغْيها بإحةدى هةذين
اللفظني عقط:
 -0أيب بتو :إذ ابل القطع ،فةأن الاوج قطع العصومو الويت بينوه
ووينها
 -1وحبل ىلع اغرو  :أي عصمت ىلع كتف  ،كنايو ع كويبه لم
يك ل عليها عصمو اكننمس بامام دابو يرميه ىلع كتفها
كأن اش ت وجتةه العصةم مةن وجهةا ،بةأن قالةت هل:
ً
«بعِن عصمتك بمائ » ،فباعها هلا بها ،فإيبها تطلق االاا دخول أو
لم يدخل
ويوجد ثالث ألفاظ يلزمه عيها اثلالث يف املدخول بها ،وواحةدة يف
غْيها إال أن يفوي أكَث.
 -0لو قال هلا «أنت طالق واحدة بائف » ن ابلينويبو بُري عوض بعود
ادلخول إيبما ع باثلال
 -1أو يبوا ا أي الواحدة ابلائنو إما «خبليت سبيلك» وحنوو مو لك
كنايو ظا رة
 -1أو قول« :ادخيل اّدلار» وحنو م لك كنايو خفيو ،وأوىل إذا يبوا ا
بقول هلا «أنت طالق»؛ يبه إذا لامه اثلال مع الةنايو ولو الفيوو فوأوىل
مع الرصيح
أقسام الكناية الظاهرة:
الكفاي الظاهرة أقسام كما س ق بيانه وَ.
األول :ما يلام فيه يلقو واحدة إال نليو أكا يف انندخول بهوا و وو:

«اعتدى» ،وأما غري انندخول بها فال عدة عليها ،فإن قال هلوا« :اعتةدى»،
فهو م الةنايو الفيو يف حقها
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ً
اثلاين :موا يلوام فيوه اثلوال مطلقوا و وو« :بتة » و« :ح لةك ىلع

َغربك»

اثلالةث :ما يلام فيه اثلال يف انندخول بها ،وواحدة يف غري ا ما لم

ينو أكا ك«واحدة بائف »

الرابع :ما يلام فيه اثلال يف انندخول بها كُري ا إن لم ينو أقل وع

«ميت » وما عطف عليها
ً
اخلامس :ما يلام فيه اثلال مطلقا ما لم ينو أقول ،و وو« :خليةت

سبيلك»

السادس :ما يلام فيه اثلال يف انندخول بها وينوى يف غري ا ،و و:

«وجِه من وجهك حرام» إىل آخر

السابع :ما يلام فيه واحدة إال نليو أكا و و« :عارقتك»

وم ذل ما لم يدل البسا والقرائ ىلع عودم إرادة الطوالق ،وأن

اننخايبو بلفظ مما ذكر ليس يف معرض الطالق حبال

فيصدق يف يبيف الطالق إن دل بسا ىلع انلويف يف نييوع الةنايوات

ال ا رة ،اكلرصيح :فإيبه يصدق يف يبفيه عند قيام القرائ  ،كما لو أخوذ ا
ً
ً
اسوتعالما ،أو اكيبو
إعالموا أو
الطلق عند والدتها ،فقوال :أيبو يوالق
مروويو فقال

يقتضيه احلال

ل ع أو غري ا :أيلقين ،فقال :أيب يالق ،وحنو ذلو مموا

وحاصل القول يف الكفاي أنها قسمان:

ظاهرة :وع ما شأيبها أن تستعمل يف الطالق وحل العصمو

وخفي  :وع ما شأيبها أن تستعمل يف غري
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والضابط يف ال ا رة يف غري واحدة بائنو أن اللفوظ إن دل ىلع قطوع

العصمو باننرة لام فيه الطالق اثلال يف انندخول بها وغري ا ،وال ينووى،
وذل ك :بتو ،و :حبلو ىلع اغروو  ،ومولهموا :قطعو العصومو بيوين
ووين  ،و :عصمت ىلع كتف أو ىلع رأ

جبل ،وحنو ذل  ،وإن لم يدل

ىلع ذل بل دل ىلع ابلينويبو وابلينويبو لُري خلع اال يف اننودخول بهوا،
ً
ً
راجلوا فووال يف
ظهورا
وصادقو بواحدة يف غري ا فإن اكن ظا ًرا فيها

ً
جاما كُري ا ما لم ينو ا قل ،كو :حرام ،و :ميتوو ،و :خليوو،
انندخول بها
لو  ،وموا ذكور معهوا ،وإن اكن اللفوظ ظوا ًرا يف
و :بريو ،و :و بت
ً
ً
ً
ظهورا مساويا فوال مطلقا إال نليو أقول ،ك :خليو سوبيل ،
ابلينويبو
ً
وإن اكن مرجوحا لامه الواحدة ما لم ينو أكا ك :فارقت وأما :سائبو ،أو:
ليأل بيين ووين حرام وال حالل ،فهذا مو قبيول :وجو

مو وجهو

حرام ،و :ما أيبقل ه إيله م أ ل حرام ،و و اال يف انندخول بها ،وينوى

يف غري ا

الكفاي اخلفي يف الطالق:

ّر
ويبوى يف أصل الطالق و عودد يف لك كنايوو خفيوو توو م م

قصد الطالق حنو« :اذهيب وانِصيف وانطليق» ،أو«أنا لم أىلةزوج» ،أو

قيل ل :أل امرأة؟ فقال :ال ،أو قال هلا« :أنت حةرة ،أو :معتقة  ،أو:
ً
ّر ِ
صودق ،وإن ادىع عوددا
انيق بأهلك» ،فإن ادىع عودم الطوالق
ً
ّر ِ
صدق ،فإن ادىع أيبه يبوى الطالق ولم ينو عددا لامه
واحدة أو أكا
اثلال

يف انندخول بها وغري ا
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حكم من قصد التلفظ بالطالق فعدل لغريه:
ً
ال يلام إن قصد اتللفظ بالطالق فعدل لُري غلطا؛ كما لوو أراد أن

يقول :أيب

يالق ،فاتلف

لسايبه بقول :أيب قائمو ،فال يلامه يشي لعودم

وجود ركنه ،و و اللفظ ادلال عليه أو غري مع يبيته ،بل أراد إيقاعه بلف ه

فوقع يف غري

وكذل إذا أراد أن ينطق باثلال فقال :أيبو يوالق ،وسوة عو

اتللفظ باثلال  ،فال يلامه ما زاد ىلع الواحدة؛ يبه لوم يقصود اثلوال

بقول :أيب

يالق ،وإيبموا أراد أن ينطوق بواثلال فبودا ل عودم اثلوال

فسة ع انلطق به

بيد أو رأ ٍ
الطالق باإلشارة املفهم  :يلام الطالق باإلشارة اننفهمو ٍ
ولو م غري ا خر  ،ال بُري اننفهمو ولو فهمتها الاوجو؛ يبها م ا فعال

اليت ال يالق بها

واملفهم  :ع اليت يقطع م رآ ا بقصد الطوالق ،ولوو اكيبو اننورأة
ً
بلالدتها لم تفهم منها يالقا
إرسال الطالق مع رسول :يلام الطالق بمنيرد إرسوال الطوالق موع

رسول ،ولو لم يصل الرب إيلها ،فمىت قال للرسول :أخرب وا بوأم يلقتهوا،

لامه الطالق

الطالق بالكتاب  :إذا كت ه الاوج إىل زوجته أيبه يلقها و و اعزم ىلع
َ
ذل فإن الطالق يقع عليه بمنيرد فراغه م الةتابو ،ويزنل كتبه لملفوظ

الطالق مزنلو مواجهتها به ،وسواي اكن يف الةتابو« :إذا جاءك كتايب عأنت

طالق» أو «أنت طالق» وسواي أخرجه ووصل إيلها أو لم خيرجه
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وإذا كت ه إىل زوجته بطالقها و و غري اعزم عليوه حوني كتبوه ،أي
اعزما ً
ً
أيضا ،بل كتبه وأخرجه يلن ر؛ فإيبه يقع عليوه الطوالق
وال أخرجه
إن وصل الةتاّب هلا ،ال إن لم يصل ،وسواي كت ه أيب يالق ،أو إذا جوايك

كتايب فأيب يالق

ىلكرار الطالق:

إذا كرر الاوج الطالق بعطف :بواو أو فاي أو ام أو بُري حنو« :أنةت

طالق طالق طالق» أو «أنت طالق وطالق وطةالق» أو «أنةت طةالق وأنةت
ً
طالق وأنت طالق» لام ما كرر مرتني أو االاا يف انندخول بها ،نسوقه -أي
ً
خلعا؛ ن الرجعيوو زوجوو
تابعه -أو فصل بسةوت أو ًّلكم إذا لم يك

يللقها الطالق ما دام
ً
اتلةرار مرتني أو االاا

يف العودة كُوري اننودخول؛ فإيبوه يلاموه بقودر
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تعليق الطالق

ً
إذا علق الطالق ىلع أمر مستقبل حمقوق الوقوو عقوال ،أو اغلو ه
وقوعه ،أو مشةوك يف حصول يف احلال ويمك االيال عليه ّر
بعد أو ال

يمك ؛ فإيبه يننيا عليه الطالق يف احلال وبيانه كما ييل:
ً
 -0إن علقه بملقق الوقو عقال؛ كقول« :أنت طالق بعد سف » وما

أشبه ذل مما يبلُه عمر يف ظا ر احلال ،أو قال هلا« :أنت طالق يوم مةوِت

حينئوذ شوبيه
أو ق ل موِت بيوم» فإيبه يننيا عليه يف وق اتلعليوق؛ يبوه
ٍ

معلوم يبلُه عمر يف ظا ر

بناك اننتعو؛ يبه جعل حليو فرجها إىل وق
ّر
احلال ،فألجل ذل جنِا عليه ،وال فرق بني أن يقول قبول موويت بشوهر أو

قبل موت

وأما إن قال :أيب يالق بعد مويت أو بعد موت أو أيب يالق إذا م
أو إذا مم ِيت؛ فإيبه ال يشي عليه يف ذل لكه إذ ال يالق بعد موت

أو«إن أمطرت السماء عأنت طالق»؛ إذ اننطر أمور واجو ه اعدة أو«إن

لم أمس السماء عأنت طالق» ،إذ عدم مسه هلا حمقق اعدة

أو«إن قمت أو قام يد أو جلست أو أكلت أو جلس أو أكل يةد»
م لك فعل ال صرب لإلنسان عنه؛ فيننيا عليه ن ما ال صورب ىلع تركوه
اكننلقق الوقو  ،فةأيبه علق الطالق ىلع حمقق الوقو  ،فذلل جنا عليه؛
ن بقاي بال تنني يشبه يبكا اننتعو ،وحمل اتلنني اننوذكور إن أيلوق
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ً
يف يمينه أو قيد بمدة يعرس فيها ترك القيام مووال ،وأموا إن عوني مودة ال
ُ
يعرس ترك القيام فيها كما إذا قال« :إن قمت يف مدة ساع عأنةت طةالق»؛
فإيبه ال يننيا عليه ،بل ينت ر إن لم حيصل منه قيام فوال يشي عليوه ،وإن
حصل منه قيام وقع الطالق
ً
 -1أو علقه بملقق طاع ك« :إن صليت أو صمت رمَةان عأنةت

طالق» ،فيننيا عليه م اثن ،وسواي صىل المأل أو صوام رمضوان أم ال
لوجووه عليه ً
طاع

-1أوعلقه بُال ه وقوعه« ،كإن حَت» أو« :حاضةت هفةد» ،وقوال
لُري آيسو م احليض -وع َم ْ شأيبها احلويض -أو صوُرية يتوقوع منهوا
احليض ولو بعد عرش سنني؛ فيننيا عليه ،خبال ما لو قوال ثيسوو فوال
يشي عليه؛ ن احليض يف حقها م اننمتنع اعدة
ً
ً
أو علقه بما ال يعلم حاال :أي يف حال اتلعليق ،بأن اكن مشوةواك يف
احلال ،وإن اكن يعلم يف اننةل ،كقول حلامل حمققو احلمل «إن اكن يف بطفك
غالم ،أو إن لم يكن يف بطفك غالم -أي ذكةر -عأنةت طةالق»؛ فيننيوا
عليه وال ينت ر موا يف بطنهوا للشو حوني ايلموني ،وال بقواي ىلع فورج
مشةوك

أو قال هلا« :إن اكن يف هذه اللو ة قل ةان» أو« :إن لةم يكةن عأنةت
طالق»؛ فإيبه يننيا عليه للش حال ايلمني ،وحنو :إن اكيب ذ ابلطيخو
حلوة أو إن لم تك
أو قال« :إن اكن عالن من أهل اجلف » أو« :إن لم يكةن مةن أهلهةا
عأنت طةالق» للش يف احلال؛ فيننيا عليه ما لم يك مق ً
طواع بأيبوه مو
أ لها كأحد العرشة الةرام وحنو م مم ورد انلص فيهم بدخول اجلنو

تعليق الطالق
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ً
ً
 -1أو علق بما ال يمك ِ
ايالعنا عليه حاال ومةال كمشويئو

اهلل أو اننالئكو أو اجل  ،كقوهل« :أنةت طةالق إن شةاء اهلل» ،أو«إن

شاءت اجلن» أو «إال أن يشةاء اهلل» إلوخ؛ فإيبوه يننيوا عليوه ن
مشيئو م ذكر ال ايال نلا عليها خبال

يشاي زيد فتنت ر مشيئته

إن شاي زيود أو إال أن

 -5أو علق بملتمل وقوعه ،أي ممكو لويأل يف وسوعنا ك :إن لوم
تمطر السماي يف ذا الشهر ،أو ً
غدا أو يف ذا ايلوم ،بأن قيد بام يمك
فيه الوجود والعدم فأيب يالق؛ فإيبه يننيا عليه يف يمني احلنو  ،خبوال
ً
يمني الرب ك« :إن أمطرت السماء يف هذا الشهر مثال عأنت طالق» فينت ر،

فإن أمطرت يف ا جل اننذكور يلق وإال فال
ُ َ
أو علقه بمح َرم بصيغ حفث ك« :إن لم أ ن أو أرشب اخلمر عأنةت
طالق»؛ فإيبه يننيا عليه الطالق لك حبكم حامم فلو أخورب مفو ٍ
بوقو الطالق م غوري حكوم فاعتودت زوجتوه وتاوجو  ،اوم فعول
الم َ
اننللو عليه ّر
ل َرم؛ فإن زوجته ترد لعصمو ا ول
ً
وال حن عليه إن علوق الطوالق بمسوتقبل ممتنوع وقوعوه عقوال،
اكجلمع بني الضدي  ،أو اعدة لكمأل السماي كو«إن مجعةت بةني الَةدين
عأنت طالق» ،أو«إن ملست السماء عطالق» ،أو«إن شاء هةذا انجةر»؛ إذ ال
مشيئو لللنير فيمتنع اعدة أن تكون ل مشيئو
أمود ىلع َمودة
أو علقه بيشي ال يشبه ابللووغ إيلوه اعدة ،بوأن زاد
َ ّ ََ َْ ّ ْ
ةت
اتلعمري ،ك« :بعد ثمانني سف أنت
طالق» أو َ قال« :إذا مِت أنا أو مِت أن ِ
َ ْ ْ ّ َ ْ ّ َ ْ ُ ِ ّ َ ْ ّ َْ َ ْ َ ٌ
ت طال ِق» ،فال يشي عليه؛ إذ
ت عأن ِ
أو إن مِت أو مِت أو ميت مِت أو مِت أن ِ
ال يالق بعد موت ،خبال يوم مويت أو قبله كما تقدم
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وال حن إن علقه بملتمل وقوعه غري اغل ه كودخول دار ،وأكول

وطّب وركوّب ولبأل ،وايبت ر حصول اننللو عليه ،فوإن حصول لوام

الطالق وإال فال
ً
و ن قال« :إن لم أطلقك عأنت طالق» جنا عليه الطوالق وكووريا موا

يقع ذا م العوام بلفظ :عيل الطالق يلقن
اإلقرار واإلنكار مع اليمني يف الطالق:
إن أقر موف بفعل كرسقو أو غص ه أو طّب مخر أو زيبا أو سولف
ّر
َ
خربت خبال الواقع ّ -رو ملك إىل دينوه
ام حلف بالطالق :ما فعلته -وقد أ م
وصدق بيمينه أيبه كذّب يف إقرار يف القضاي ،وال يمني عليوه يف الفتووى،
فإن يبكل يلق عليه احلامم
وأخذ بإقرار إن اكن إقرار حبق هلل ،أو ثديم اكدلي فيُرموه للمقور
ل ،والرسقو حق هلما فيقطع حلق اهلل ويُرم حلق اثديم ،والايبا فيلد حلوق
اهلل ،إال أن يقر بفعله بعد احللف بالطالق أيبه ما فعلوه؛ فيننيوا الطوالق
عليه يف القضاي ويقبل يف الفتوى
ً
ً
وجووا بمفارقتها بال جرب عليه -فإن لم يطلق اكن اعصيا برتك
وأمر
الواج ه وعصمته باقيو غري منللو -يف تعليقه ىلع معي ه لم يعلم صدقها
َ
فيه م عدمه ،حنو« :إن كفت حت يِن ،أو« :إن كفت ىل غَيِن عأنت طالق»
ّر
إذا لم جت ه بما يقتيض احلن  ،بأن أجاب بما يقتيض الرب ،كأن قال « :ال
أح ك» ،أو« :ال أبغَك» أو سةت  ،فإن أجاب بما يقتضوي احلن  ،بأن
قال « :إين أح ك أو أبغَك»؛ جنا عليه الطالق ً
جربا
الشك يف انلف :يحلمر اننوف بال قضاي عليه بقنفيذ ما شو فيوه
م ا يمان إن حلف وحن  ،وش

ل اكن حلفه بالطالق أو بوالعتق أو

باننيش إىل مةو؟ أمر بقنفيذ اجلميع م غري قضاي
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تعليق الطالق

و ذا إذا حتقق احللف وش يف اننللو به ،وإن ش

ال ،أو ش

الطالق

ل حلوف أم

ل يلق أم ال؟ فال يشي عليه؛ ن ا صل عدم احللف وعدم

إذا حلف على فعل غريه وشك فيه:
إذا حلف ىلع فعل غري وش

ل حصل اننللوو عليوه كموا لوو

حلف ىلع زيد ال يدخل ادلار ،وإن دخلها فيلامه الطالق ،ام شو

ول

دخلها زيد أم ال؟ فال يشي عليه إال أن يسقند احلالف مر مو ا موور

فيتقوى حصول ما حلف عليه ،فيحلمر بالطالق

و ذا لكه يف سالم الاير ،وأما م اسقنةله الش فال يشي عليه

إذا مل يعرف احمللوف عليها بعينها:
ولو ش  :ل يلق واحدة م نسائه أو أكا؟ فاجلميع يطلق عليوه

لالحتيا ويبيف اتللكم ،كأن قال لاوجاته« :إحداكن طالق» ولوم ينوو

معينو أو عينها ونسيها فاجلميع
فعلته

حلــف بــالطالق علــى شــخص لــتفعلن كــذا فحلــف ا خــر بــالطالق ال

لو حلف موف بالطالق أو غري ىلع شخص غري  :تلفعل كذا حنو
ً
«ّتلدخلن اّدلار» ،أو «ّتلأكلن من طعامفا» فللف اثخر بالطالق مووال ال
ً
فعلته حنو« :ال دخلةت» أو «ال أكلةت لةك طعامةا» قضووي باحلنو ىلع
اثلام ،ما لم حينو

ا ول؛ حللفه ىلع ما ال يملةه ،خبال
بالفعل ً
يواع ،وإال فال حن ىلع ا ول ،و وذا موا لوم يكور اثلوام ىلع
الفعل ،وإال فال حن ىلع واحد

اثلوام يبفسوه
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تعلق الطالق على شرطني:
ً
لو علق الطالق موال ىلع طيني ،ويسىم تعليق اتلعليوق ،كموا لوو

قال« :إن لُكمت إن دخلت عأنت طالق أو حرة أو ععيل امليش إ مك »؛ لم
حين احلالف إال بهما ً
معا ،سواي فعل اننتقودم يف اللفوظ أم ال أو أخور أم
فعلهما ً
معا فيما يمك فيه اجلمع يف آن واحد
متكني املطلقة من نفسها:
ال جيوز للمطلقو أن تمةنه م يبفسها إن علم

بينويبتها منوه ،وال

بينو هلا تقيمها عند حامم أو نياعو اننسولمني يلفرقووا بينهموا ،وحيورم
عليها الاينو إال إذا اكيب مة َر و بالقتل ،و جي ه عليها أن توتخلص منوه

بما أمك م فداي أو روّب
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واّتلفوي اكجلنس حتته ثالث أنواع :اتلوكيل ،واتلخيري ،واتلملي :
ّر َ ِ
ْ
ووم ل
عاّتلوكيل :جعل إنشاي الطالق لُري باقيًا َمن ّرع الاوج منوه؛ ن الم
عال وكيله مىت شاي؛ ن الوكيل يفعول موا وم فيوه يبيابوو عو مولكوه
ً
ً
ً
حةما -حقا لُوري  ،مثةال
واّتلخيْي :جعل إنشاي الطالق االاا -رصحيًا أو
انكِّم :اختاريين أو اختاري يبفس
ً
ً
راجلا يف اثلال  ،ومو صويُه:
واّتلمليك :جعل إنشائه حقا لُري
جعل أمرك أو يالق بيدك

بيان األنواع اثلالث وأحَكمها:
ً
ً
جيوز للاوج تفويض الطالق للاوجو أو لُري ا تووكيال أو تملوياك أو
ً
ختيريا

فإن وم يف إنشائه حنو :ولكت يف يالق  ،أو :جعلته -أي الطالق-
ً
ً
ل توكيال ،أو فوضته ل توكيال ،فللاوج عال وكيله م زوجته أو غري ا
قبل إيقاعه ،كما للك موم عال وكيله قبل فعل ما وم عليه

إال تلعلق حقها فليأل ل العال ،كموا لوو ط هلوا أيبوه :إن تواوج
ً
عليها فقد فوض هلا أمر ا أو أمر ادلاخلو عليها توكيال؛ ن احلوق -و وو
رفع الرضر عنها -قد تعلق هلا فليأل ل عاهلا عنه
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ال إن مل

أو خري ،كأن قال هلا يف اتلمليو « :جعلةت أمةرك أو

طالقك بيدك» و اتلخيري «اختاريِن أو اختةاري نفسةك» فلويأل ل
ً
عاهلا؛ يبه فيهما قد جعل هلا ما اكن يملةه ملاك هلا ،خبال اتلوكيل
ً
وجووا يف
فإن جعلها يبائبو عنه يف إيقاعه ،وحيل بينهما -أي الاوجني-
اتلملي واتلخيري اكتلوكيل إن تعلق به حق هلا فوال يقروهوا كموا إذا
ً
قال« :إن ىلزوجت عليك عأمرك أو أمر اّدلاخل بيدك ىلوكيال» وتواوج،
فيلال بينه ووني اننللو

هلا حىت جتي ه

ويعمل جبوابها الرصيح يف اختيار الطالق أو رد  ،كأن تقول« :طلقت

نفيس ،أو« :أنا طالق مفك ،أو :بةائن ،أو :حةرام ،أو :اخة ت نفسةةي ،أو:

لست لك بزوج » أو حنو ذل م الةنايات ال وا رة وكوأن تقوول يف رد
ً
الطالق« :اخ ىلك وجا ورددت لك ما ملكتِن» ،ذا إن ردت ما جعلوه
َ
مةر وو
هلا م الطالق بقول ،أو بفعل :كتمةينها مو يبفسوها يائعوو ال
اعننو باتلملي أو اتلخيري وإن لم يطأ بالفعل ،ال إن اكيب

غري اعننوو بموا

جعله هلا وأما جهل احلكم ،بأن لم تعلم أن اتلمةني مسقط حلقها فوال

ينفعها ،ومولها ا جنا
ً
ً
علو ملك أو خْي أجفبيا عقال :شأنك بها ،أو خل بيفه وبيفها طائعةا

عرد.

إذا مضى زمن التخيري أو التمليك:
إذا قال هلا« :خْيىلك يف هذا ايلوم ،أو :نصف هةذا ايلةوم أو أكةَث أو

أقل» ،فايبقىض زم اتلخيري فال ًّلكم هلا بعد
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فأوقع
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وإذا فوض الاوج الطالق لاوجته ىلع سبيل اتلخيري قبل ادلخول بها
أكا م يلقو؛ فإن ل أن يناكر ا فيما زاد عليها ،بأن يقول هلوا:

ما أردت إال يلقو واحدة ،وأما بعد ابلناي فليأل ل مناكرتها

وأما اننملةو فله أن يناكر ا قبل ادلخول ووعد إذا زادت ىلع يلقو

رشوط صح املفاكرة:
ً
األول :أن يايد اننوقع م اننخرية قبل ابلنواي واننملةوو مطلقوا ىلع
ً
الواحدة ،فال تفيد مناكرته يف الواحدة بأن يقول :ما أردت يالقا

اثلاين :أن يكون يبوى الطلقو اليت يناكر فيها عند تفويض الطالق،
فإن لم ينو عند شيئًا فال مناكرة ولو يبوى بعد ويلام ما أوقع
اثلالث :أن يبادر ىلع الفور للمناكرة عند سماعه الاائد ىلع الواحدة،

فلو لم يبادر وأراد اننناكرة وادىع اجلهل يف ذل لم يعذر ويسقط حقه وال

يعذر باجلهل

الرابع :أن حيلف أيبه ما أراد إال يلقو واحدة ،فإن لم حيلف وقوع موا

أوقعته وال ترد عليها ايلمني ،وحمول يمينوه وقو انننواكرة إن اكن دخول

باننرأة يللكم ل اثن بالرجعو ،وتثب

أحاكم الاوجيو م يبفقو وغري وا،

وإن لم يك دخول بهوا فإيبوه حيلوف عنود إرادة تاوجيهوا -و وو اننوراد

باالرجتا  -ال قبله؛ إذ لعله ال ينوجها

اخلامس :أن ال يكرر «أمرها بيةدها» أما إن كرر  ،بأن قوال هلوا :أمورك

بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك؛ فال مناكرة ل فيما زاد ويقع موا أوقعو  ،إال أن
ينوي اتلأكيد للفظ اثلام واثلالو  ،كموا إذا قالو اننورأة :يلقو يبفسووي،

وكررته فهو ىلع اتلأسيأل ،إال أن تنوي اتلأكيد فيقبل قبل االفرتاق
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السادس :أن ال يكون اتلملي أو اتلخيري مشوو ً
رويا هلوا يف عقود
ً
ً
مرشويا هلا يف عقد يبكاحها ويلقو يبفسوها االاوا؛
يبكاحها ،فإن اكن
فإيبه ال مناكرة ل ،بىن بها أم ال ،لك ل الرجعو إن دخل إن أبقو شويئاً
م العصمو

شروط التفويض يف الطالق:
ً
ً
ً
وط اتلفويض توكيال أو ختيريا أو تملياك لُري الاوجو م ذكور أو
أيب ى ولو ً
ذميا ليأل م طعه يالق:

حضور بابلدل ،أو قرّب غيبته ،اكيلومني ال أكا ،فريسل إيله إموا أن

حيرض ،وإما أن يعلمنا ببينو بما أراد
ً
حارضا وال قري ه الُيبو ،بأن اكن بعيد الُيبوو ايبتقول
وإن لم يك
اتلفويض هلا ،وجرى فيه نييع ما تقدم

وىلع اننفوض ل انل ر يف أمر الاوجو؛ فال يفعل إال ما فيه اننصللو،

وإال يب ر احلامم

ويصري اكلاوجو يف اتلخيري واتلملي واتلوكيل ،فينيري فيه نييع ما

تقدم فيها م حيلولو وإيقا

ومناكرة وغري ذل

تفويض الزوج يف الطالق ألكثر من واحد:
إذا فوض الاوج كا م واحد ،كأن يفوض يالقها الانوني فوأكا

لم تطلق عليه إال باجتماعهما أو باجتماعهم إن زادوا ىلع اانوني؛ يبهموا

بمزنلو الوكيل الواحد ،اكلوكيل يف ابليع أو الشوراي فإن أذن ل أحد ما يف
ً
نييعا ،وإن مات أحد ما أو اغّب فليأل ليآخر ًّلكم
ويئها زال ما بيد ما
اليبعدام انننيمو بايبعدام بعض أجاائه

فصل يف ذكر تفويض الزوج الطالق لغريه من زوجة أو غريها

إال أن يقول هلما -جمتمعني أو متفورقني :جعلو

فوض للك منةما يالقها ،فللك االستقالل
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لولك منةموا ،أو:

ولو قال :أعلما وا بوأم يلقتهوا ،فوالطالق الزم وإن لوم يعلما وا،

ويسىم رسالو يف عرفهم
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الرجع لغ  :اننرة م الرجو
ً
ً
ٍ
َ
ورش ::عود الاوجو اننطلقو يالقا غري بوائ خبلوع أو بو لعصومو

زوجها بال جتديد عقد ،بل بقول أو فعل أو يبيو
وا صل فيها اجلواز

ويتعلق ابلحث عيها بأربع أمور :اننرجتع واننرجتعو وسوب ه الرجعوو

وأحاكم اننرجتعو قبل االرجتا
ً
ّر ْ
أوال :املرجتع :و و اننوف ابلالغ العاقل ولو اكن حم مر ًما حبج أو عمرة،
ً
ً
سفيها
مريضا أو
أو

ً
ثانيا :املرجتع  :اننطلقو يف يالق غري بائ يف عدة يبكا صليح
ً
ثاثلا :س ب الرجع  :بقول ولو لم يطأ ،رصيح ك :رجع لواوجيت ،أو
ارجتع ّر زوجيت ،وكذا :راجعتها ورددتها لعصميت أو نلاك

أو غْي ِصيح ك :مسةتها وأمسةتها أو بفعل كو ي ومقدماته ،مع
يبيو قصد لرجعتها يف القوول والفعول تلةوون رجعوو حقيقيوو أي ظوا ًرا
وواينًا ،فإن جتردا ع انليو؛ فيف رصيح القول رجعو يف ال ا ر فقوط ،و
ً
حمتمله و الفعل ليأل برجعو أصال
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و تصح الرجعو بمنيرد انليو فقط ،واننراد بها حدي انلفأل ،أي قوول يف
ً
يبفسه :راجعتها وأما جمرد قصد أن يراجعها فوال يكوون رجعوو اتفاقوا ،وع
باننعىن اننراد :رجعو يف ابلاي فقط ،جيوز االستمتا بها وتلامه يبفقتهوا ال يف
ال ا ر ،أي عند احلامم إذا رفوع يلمنوع منهوا ،فوادىع بعود العودة أيبوه اكن
راجعها بانليو؛ فال حيكم بالرجعو لفاي انليو ،فال يمك إاباتها وال يصدق

يف دعوا
ً
إ
وتصح بقول رصيح ولو اال؛ ن الرجعو اهلا جد ،لكو اهلوال

رجعو يف ال ا ر فقط ،لعدم انليو فيلامه احلامم بانلفقو وسائر احلقوق،

فال حيل ل االستمتا بها

وال تصح ل الرجعو بملتمل م القول بال يبيو ال يف ال وا ر وال يف

ابلاي « ،كأعدت انل ورععت اّتلحةريم»؛ إذ حيتمول ا ول ن ولُوريي،
وحيتمل اثلام عين وع غريي ،أو فعل بال يبيو ال تصح به الرجعو كوو ي

وأوىل غري وال صداق يف ذا الو ي الان ع يبيو الرجعو؛ يبهوا زوجوو

ما دام يف العدة

وحاصل الفقه :أن الفعل مع انليو حتصل به الرجعو ،وكذا القول مع
ً
انليو ،سواي اكن القول رصحيًوا أو حموتمال ،وأموا الفعول وحود أو القوول
ً
اننلتمل وحد فال حتصل بهما رجعو أصال ،والقول الرصيح وحد حتصول

به الرجعو يف ال ا ر ال ابلاي  ،وأما انليو وحد ا فإن اكيب بمعىن القصد
ً
فال حتصل بها رجعو اتفاقا ،وإن اكيب بمعىن الالكم انلفيس فتلصل بهوا
الرجعو يف ابلاي ال ال ا ر
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ً
رابعا :أحَكم املرجتع  :وع اننطلقو اليت يمل مطلقها رجعتهوا؛ ع

اكلاوجو الُري مطلقو يف لاوم انلفقو والةسوة واتلوار وال هار والطالق

وغري ذل  ،إال يف حتريم االستمتا وادلخول عليها وا كل معها بوال يبيوو
مراجعتها بذل ؛ فال جيوز ولو اكن معها م حيف ها
ما يندب يف الرجعة:
 -0اإلشهاد ىلع الرجعو دلفع إيهام الايبا ،وأصاب

م منع

يبفسوها

م زوجها جل اإلشهاد ىلع مراجعتها ،وذل ديلول ىلع كموال رشود ا،
واننعترب يف اإلشهاد غري الويل وشهادة الويل م سيد أو أّب أو ويص َع َ
ودم،

ال تفيد وال حيصل بها انلدّب

 -1ويبدّب اننتعو :وع ما يعطيه الاوج نن يلقها زيادة ىلع الصداق

جلرب خاير ا انننةرس بألم الفوراق ،بقودر حوال الواوج مو فقور وغوىن

باننعرو  ،ىلع اننورس قدر وىلع اننقرت قدر

وتكون اننتعو بعد تمام العدة للرجعيو؛ يبهوا موا دامو يف العودة

ترجو اننراجعو فلم ينةرس قلبها بألم الفراق

وتندّب اننتعو للك مطلقو يف يبكا الزم ،إال اننختلعو فال متعو هلا؛

ن الطالق جاي م جهتها فال كرس عند ا
وكذل م يلق

قبل ابلناي يف يبكوا القسوميو فوال متعوو هلوا؛

خذ ا يبصف الصداق مع بقاي سلعتها
ً
ً
ً
ختيريا أو تملياك أو توكيال فال متعو هلا
وكذل اننفوض هلا يالقها
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E
ً
اإليةالء رش ::حلف الاوج اننسلم اننوف اننمك ويحل بموا يودل

ىلع ترك و ي زوجته ،سوواي اكن حلفوه بواهلل أو بصوفو مو صوفاته ،أو
ّر
بالطالق ،أو بميش ننةو أو بالنام قروو
غري اننرضع؛ فال إيالي يف مرضع ننا يف ترك ويئها م إصال الوودل،
ً
ً
أكا م أروعو أشهر ترصوحيًا بوا كا أو احتمواال ل ولألقول؛ تعليقوا أو
تنني ًا
واألصل عيه قوهل ىلعةا

 ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [ﮎ.]116 :

أمثل اإليالء:
عمثال اّتلعليق كقوهل« :إن وطئتها ععيل صوم أو صوم يوم أو شهر»
ومثال اّتلِصيح باألكَث« :واهلل ال أطنك حىت ىلمِض َخس أشهر ،أو

يف هذه السف »

ومثال املحتمل لألكَث« :ال أطنك حىت يقدم يد من سفره»
أو قال« :واهلل ال أطنك حىت تسأيلِن وطأك» ذا مموا يودل ىلع تورك
الو ي أكا م أروعو أشهر ً
ً
عرفيا؛ إذ شأن النساي ال يسأل ا زواج
لاوما
الو ي ننعرة ذل عليه  ،ومشقته عليه  ،وفيه تقييد الرتك بسحلاهلا
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أو قال« :واهلل ال أّتليق معها أو ال أغتسل من جفاب » وذا يودل ىلع
ترك الو ي ً
ً
ً
وطعيا يف اثلام
عقليا يف ا ول،
لاوما
أو قال« :إن وطئتك عأنت طالق» فهو محلل ،ويلامه يالقهوا بمنيورد

مُي ه احلشفو ،واننخلص ل م ذلو أيبوه إن غيبهوا يبووى ببقيوو ويئوه

الرجعو ،وإن اكيب غري مدخول بها؛ يبه بمنيرد مُيو ه احلشوفو صوارت
ً
مدخوال بها فتصح رجعتها بما ذكر ،فلو اكيب ا داة تقتيض اتلةرار حنوو:
ّر َ
لكما ويئت فأيب يالق ،فال ي َمك م ويئها ،وكذا لو اكن اثلوال أو
أبلتو حنو :إن ويئت فأيب يالق باثلال أو أبلتو

وكقوهل« :إن لم أدخل اّدلار عأنت طالق» فامتنع م ويئها يلرب فإيبوه
يكون محليلًا
وال يكون منيلا يف قوهل« :إن لم أطةأك ،عأنةت طةالق»؛ ن بور يف

ويئها ،فإن امتنع وعام ىلع الضد يلق

وال إيالء يف قوهل« :ألهجرنها أو ال لُكمتها»؛ يبه ال يلام مو اهلنيور

وال م عدم الالكم ترك الو ي ،إذ يطحل ا وال يكلمها ويطحل ا مع اهلنيور

يف مضنيعها واننةو معها

وال إيالء يف حلفه «ألعزلن عفها» بأن يمين خارج الفرج ،أو حلفه

«ال أبيت معها)» فال يرضّب ل أجل اإليالي ،ويلق عليوه جول الضوورر
بذل باالجتهاد م احلامم بال أجل يرضّب ،حي قام حبقها وشة

رضر العال أو ابليات معها ،كما جيتهد ويطلق عليه لو ترك الوو ي ،وذا
ً
حارضا ،بل وإن اكن اغئبًا
إن اكن

فصل يف الرجعة
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ويكت ه ل :إما أن حيرض وإما أن يطلق ،فإن لم حيضور ولوم يطلوق

يلق عليه احلامم ،إال أن ترىض بذل  ،ومعىن االجتهواد بوال أجول :أن
يطلق عليه ً
فورا إن علم احلامم منه العناد والرضر ،أو يتلوم ل إن رجوا

منه ترك ما و عليه بقدر ما يرا
وقت رضب األجل:

ام إن رضّب ا جل للمحليل ،حي قام اننرأة حبقها يف تورك الوو ي
ورفعته لللامم؛ تروص ل أروعو أشهر إن اكن ً
حورا ،و وذا وو ا جول

فايلمني ىلع ترك الو ي اذلي يرضّب هلا ا جل ال بد أن تكون برتكه أكا
م أروعو أشهر ،ولو بقليل يف احلر

وا جل اننذكور ابتداؤ م يوم ايلمني إن دل يمينه ىلع ترك الو ي

رصحيًا إن اكيب رصحيو يف انندة اننذكورة حنو« :واهلل ال أطنهةا أكةَث مةن
ً
أربع أشهر ،أو مةدة َخسة أشةهر ،أو ال أطنهةا أبةدا أو حةىت أمةوت أو
ىلموِت» ،أو أيلق كو« :واهلل ال أطنك»
بيان ما يفحل به بعد انعقاده:

ينلل اإليالي بتعنييل مقتضوى احلن

كموا لوو قوال« :إن وطئتةك

عزوجيت عالن طالق» ،أو« :ععةيل اّتلصةدق بهةذا اّدلرهةم ،أو :هةذا الع ةد
ليشء معني» ام عنيل يالق الاوجو اننذكورة بائنًا ،أو الصودقو بالشوويي
اننعني؛ فإيبها تنلل يمينه

واحنل اإليالي بتةفري ما يكفر م ا يمان و و ايلمني بواهلل

أو صفاته ،كما لو قال« :واهلل ال يطنها َخس أشةهر» فكفور عو

يمينه قبل ويئه
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فإن لم تنلل إيالؤ بوجه مما سبق ،بأن استمرت منعقدة عليه،

فالاوجو اننطابلو بعد ميض ا جل بالفيئو ،وع تُيي ه احلشوفو يف
ّر
قبّرل ،فإن امتنع م ويئها بعد أن يلبته يلق عليه احلوامم مو
غري تلوم ،وإن لم يمتنع م الو ي بل قال عند ذل  :أيبوا أيفي ،ولوم

يفعل؛ فإن احلامم خيترب اننرة بعد اننرة إىل اال

يفعل يلق عليه

مرات ،فوإن لوم

وإذا ادىع الاوج أيبه جوامع زوجتوه يف أجول اإليوالي وكذبتوه فإيبوه

يصدق يف ذل مع يمينه وال فرق بني ابلةر واثلي ه
حكم رجوع الزوجة:
رضي

يوف إن
وللاوجو القيام ىلع زوجها ،ويل ه الفيئو أو الطالق إن لوم م

باوجها ،أي باننقام معه بال و ي بعد أن حول أجول اإليوالي ،اوم

رجع ع ذل الرضا ويلب الفراق أو الفيئو فلها ذل  ،بال اسوقئنا
ً
أجل آخر غري ا ول وال يلامهوا الرضوا بوه أوال؛ ن وذا أمور ال صورب

للنساي عليه

و ذا حي

أسقط

ً
ً
إسوقايا مطلقوا غوري مقيود
حقها م الفيئوو

بام  ،ام رجع ع ذل الرضا ويلب القيام بالفيئو؛ فلها أن توقفه يف
وإما يلقّ ،
فإما فاي َ
أي وق م غري رضّب أجل ،وم غري تلومَ ،
وأما لوو
ً
ً
مقيدا بمدة ،بأن قال بعد ا جل أقويم معوه سونو
إسقايا
أسقط حقها
لعله أن يفئ؛ فليأل هلا العود إال بعد تل انندة
حكم رجعة املؤلي بعد أن طُلِق عليه:
وتصح رجعو اننحليل بعد أن يلق عليه ما دامو يف العودة ،إن احنول
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اإليالي عنه بويئها يف العدة أو بتةفري ما يكفر يف العدة ،كما لوو اكيبو

ايلمني باهلل أو بتعنييل مقتىض احلن

يف العدة ،كعتق اننعني ويالق بائ

وشبه ذل
ّر
وإن لم ينلل اإليالي بوجه مما ذكر حوىت ايبقضو
رؤيو احليضوو اثلاثلوو ،بطلو

لألزواج

العودة بوضوع أو

رجعتوه الصوادرة منوه يف العودة وحلو
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الظهار :مأخوذ م ال هر؛ ن الو ي ركووّب ،والركووّب ً
اغبلوا إيبموا

يكون ىلع ال هر

وحقيقته :تشبيه اننسلم اننووف َمو حتول (مو زوجوو أو أموو) أو

جاأ ا -كيد ا ورجلها وشعر ا -بملرمو عليه أصالو ،أو ظهر أجنبيو يف
تمتعه بهما

واألصل عيه قوهل ىلعا

 ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ []1/1 :¹

ىلعليق الظهار وىلقيده:
يصح ىلعليق الظهار حنو« :إن دخلت اّدلار عأنت عيل كظهر أِّم ،و ن

ىلزوجتك عأنت عيل كظهر أِّم ،عإن علقه بمحقق حنو« :إن جاء رمَةان

عأنت عيل كظهر أِّم» ،أو «إن طلعت الشمس يف غد عأنةت عةيل كظهةر
َِ
أِّم ،أو عالن األجفبي » تننيا م اثن ،ومنع منها حىت يّركفر
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و ن قيده بوقت ىلأبد اكلطالق حنةو« :أنةت عةيل كظهةر أِّم يف

هذا ايلوم أو الشهر عال يفحل إال بالكفةارة .ومفةع مفهةا يف صةيغ

انفث حنو« :إن لم أدخل اّدلار عأنت عيل كظهةر أِّم» ،حىت يفعول،
بأن يدخل ،فإن عام ىلع الضد أو فات اننللو
َ ِ
يقروها بها حىت يّركفر

عليه فم وا ر ال

وإذا منع منها حىت يفعل فلم يفعل ،واكيبو يمينوه مطلقوو ّررضّب ل
أجل اإليالي م يوم الرفع ،ك« :إن وطئتك عأنت عةيل كظهةر أِّم» وذ
صيُو بم ٍر إال أيبه علق ال هار فيها ىلع الو ي ،فوإذا غيو ه احلشوفو صوار
م ا ًرا منها ،وال جيوز ل الزن ؛ إذ و ويئ ،وقود صوار م وا ًرا فيمنوع
ّر َ
منها ،وال ي َمك منها ،ويرضّب ل أجل اإليالي م يوم ايلمني
أراكن الظهار أربع :

 -0مظاهر :و و الاوج أو السيد ،وطيه اإلسالم واتلويف
َ
ً
ً
رجعيا ،وا موو ولوو
 -1ومظاهر مفةه :و و الاوجو ولو مطلقو يالقا

مدبرة

-1ومش ه به :و و م حرم ويحل أصالو م آديم أو غري

 -1وصيغ دال عليه :وع إما رصحيو فيه ،وإما كنايو ،والةنايو إما
ظا رة ال تنرص عنه إال بنيو ،وإما خفيو ال تعترب فيه إال بنيو

عِصيح الظهار :بلفظ ظهر امرأة محلود حتريمها بنس ه أو رضوا أو
صهر ،فال بد يف الرصيح م ا مري  :أي ذكور ال هور ومحلوودة اتللوريم
«كأنت عيل كظهر أِّم أو أخيت من الرضاع أو أمك» والطوالق بصووريح
ال هار ال ينرص إيله؛ ن رصيح لك باّب ال ينصور لُري  ،وال يحلاخذ
بالطالق مع ال هار ال يف الفتوى وال القضاي
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وكفايته الظةاهرة :وع ما سقط فيه أحد اللف ني؛ أي لفظ ظهور أو

لفظ محلودة اتللريم؛ عاألول :حنو «أنت كةأِّم ،أو«أنةت أِّم» حبوذ
القشبيه فهو ظهار ،إال لقصد كرامو :أي أيب

أداة

مولها يف اننزنلوو واتلةوريم

عندي ،وحنو ا اكلشفقو واحلنان منهوا ،وكوذا إن كوىن بوه عوين اإل ايبوو
ً
ظهارا
واتلوويخ فال يكون

اثلاين :كقوهل« :أنت كظهر ذكر ،كزيد أو عمرو ،أو كظهةر أيب أو ابةِن» أو
أجنبيو حيل ويحل ا يف اننستقبل بناك أو مل  ،فاننراد با جنبيوو غوري َ
الم ْل َ
ورم
ً
والاوجو وا مو« ،كأنت عيل كظهر عالن وليست حمرما وال حليل هل»

أو عَب جبزء كقوهل« :يدك أو رأسك أو شعرك كأِّم ،أو مثل يةد أِّم
ّر
أو رأسها أو شعرها» ،وتقبل يبيته يف قسيم الةنايو ال ا رة -و موا موا إذا
أسقط لفظ ال هر ،أو أسقط محلودة اتللريم -يف قصد الطالق

فإن يبوى ال هار أو ال يبيو ل ف هار ال يالق ،وإن يبوى بهوا الطوالق

فابلتات يلامه -وال يلامه ظهار -يف انندخول بها وغري وا ،إن لوم ينوو يف
غري انندخول بها أقل م اثلال  ،فإن يبووى ا قول لاموه فيهوا موا يبووا ،

خبال

انندخول بها؛ فإيبه يلامه فيها ابلتات وال يقبل منه يبيو ا قل

ولزوم ابلتات كقوهل« :أنةت كفالنة األجفبية » أو «َ أجفبية » إذ

لفظ ا جنبيو ليأل م نيلو لف ه ،أو«أنت اكبةِن»أو«كةت َشء حرمةه

الكتاب» حنو« :أنت اكخلمر أو اكمليت أو اّدلم أو نم اخلزير»؛ فيلاموه يف
ذل لكه ابلتات؛ إال أن ينوي يف غري مدخول بها ا قل ،واننوضو أيبه لوم
ً
ظهوارا إذا لوم ينوو بوه
يذكر لفظ «ظهةر» وال «منبةدة حتةريم» ،وإال اكن
الطالق ،فتةون ذ م كنايات الطالق ال ال هار

باب :يف الظهار
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بيان الكفاي اخلفية ( :وع موا ال تنرصو لل هوار أو للطوالق إال
بالقصد) فيلام ال هار بأي ًّلكم يبوى ال هوار ك« :انصةةريف واذهةيب ويلك
وارشيب» ،كما أيبه لو يبوى به الطالق لامه الطالق ،وإن لم ينوو شويئًا فوال
يشي عليه
ما حيرم على املظاهر وما جيوز:
حيرم ىلع انن ا ر االستمتا بانن ا ر منها بوو ي أو مقدماتوه قبول
الةفارة ،ووج ه عليها منعه م االستمتا بها ،وإن خاف االستمتا بها
ً
وجووا لللامم يلمنعه منها
م زوجها رفعته
وجيوز كويبه معها يف بي إن أم عليها منه ،وجاز انل ور يرافهوا
اكلوجه وايلدي والرجلني بال قصد ذلة
سقوط الظهار:
يسقط ال هوار عو انن وا ر إن تعلوق ىلع يشي كودخول دار ولوم
ً
حيصل ما علق ال هار عليه ،بالطالق اثلال  :أي سقط بطالقها االاا أو
بما يتمم اثلال  ،فم قال« :أنت عيل كظهر أِّم إن دخلت اّدلار» ،فقبول
ً
ادلخول يلقها االاا أو ما يكمل اثلال ؛ سقط عنه ال هار ،فإذا تاوجها
بعد زوج فدخل لم تك عليه كفارة ذل واّب العصومو اننعلوق فيهوا،
و ذ عصمو أخرى
ً
وسقط الظهار إذا ىلأخر عن الطالق اثلالث لفظا كةة« :أنةت طةالق
ً
ثالثا أو أبلت وأنت عيل كظهر أِّم» فإن ال هار ال يلامه لسقو تعليقوه
لعدم وجود حمله و و العصمو ،وكذا ال يلامه ال هار إذا تأخر ع الطالق
ابلائ دون اثلال  ،كقول لُري مدخول بها «أنت طالق :وأنت عيل كظهر
أِّم»؛ ن غري انندخول بها تبني بمنيرد إيقا الطوالق عليهوا فوال جيود
ً
ال هار حمال ،وكذا لو قال نندخول بها« :خالعتك وأنت عيل كظهر أِّم»
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وال يسقط ال هار إن تقدم ىلع الطالق يف اللفوظ ،كوو« :أنةت عةيل
ً
كظهر أِّم وأنت طالق ثالثا» ،فإن تاوجهوا بعود زوج فوال يقروهوا حوىت
يكفر كفارة ال هار لقوهل ىلعا

﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ []1 :¹

وكذل ال يسقط ال هار إذا صاحبه الطالق يف الوقو ال يف اللفوظ
ً
تلعذر ا كقول المرأة أجنبيو «إن ىلزوجتك عأنت طالق ثالثةا وأنةت عةيل

كظهر أِّم» فإيبه إذا تاوجها يلامه ال هار؛ ن اننعلق واننعلق عليه يقعان
يف آن واحد عند وجود سببهما اليبتفاي الرتتي ه فيهما ،وسواي وقع اتلعليق
اننذكور يف جملأل أو جملسني فإيبهما يقعان بالعقد ،فتطلق بمنيورد العقود
ً
االاا ،فإذا تاوجها بعد زوج فإيبه ال يقروها حىت يكفر كفارة ال هار
كفارة الظهار:
َ َ ّر
وجت ه الةفارة -اثيت بيايبها -بوالعود ،و وو العوام ىلع ويئهوا ،وال

جتائ قبل العود؛ يبه إخراج هلوا قبول الوجووّب ،وتتلوتم وتتقورر عليوه
بالو ي حبي ال تقبل السقو حبال ولوو وقوع منوه يباسويًا ،سوواي بقيو

ً
بعصمته أو يلقها؛ يبها صارت حقا هلل
بيان الكفارة:

الكفةةارة ثالث ة أنةةواع للحةةر ىلع ال ىليةةب باإلمجةةاع ،وال مةةدخل

للكسوة يف ذلك كما يف اآلي السابق :

األول :إعتاق رق  :ذكر أو أيب ى ،محلمنوو معلوموو السوالمو مو

العيوّب

باب :يف الظهار
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انلوع اثلاين :الصةوم :نن لم جيد رقبو أو أعرس ع مال حيصلها بوه،
ال إن قدر ،فم عنيا ع الرقبو أو عما حيصلها به وق إخراجهوا صوام
شهري متتابعني؛ لقوهل ىلعا ﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﴾

[ ،]1 :¹وال بد م يبيو اتلتابع ويبيو الةفارة ،ويكفيه أن ينوي ذلو يف
أول يللو م الشهري  ،وكذل لك كفوارة واجبوو؛ فإيبوه ال بود أن ينووي
بصومه اتلةفري ع تل الةفارة
ويبتدأ باهلالل إن ابتدأ أول شهري اكملني أو يباقصوني أو أحود ما،
فإذا ابتدأ الصوم م أول يوم يف الشهر؛ فإيبه يصوم الشهري باهلالل سواي
اكيبا اكملني أو يباقصني ،وأما إذا ابتدأ الصوم يف أاناي الشوهر؛ فإيبوه يصووم
بقيو ذل الشهر اذلي ابتدأ فيه الصوم ،ويصوم الشهر اذلي بعد باهلالل،
ام يكمل ا ول انننةرس م الشهر اثلال  ،فلو صام م اننلرم عشوورة
ً
ً
اكمال أو ً
ً
يباقصا ،ام يكمول
صفرا باهلالل سواي اكن
أيام موال؛ فإيبه يصوم
م رويع ا ول ما بيق م اننلرم ،وكذا لو مرض يف صفر َ
تممه االاني ،ولو
مرض يف ا ول ام صح ام مرض يف اثلام ام صح كملهما االاني االاني
وإذا ط يف الصوم ام أيرس بعد ذل وقدر ىلع العتق فإيبه يتموادى
ً
وجووا إن أيرس يف ايلوم الرابوع ،إال أن يفسود
ىلع الصوم ،وال يرجع للعتق
صومه بمفسد م اننفسدات ولو يف آخر يوم منه؛ فإيبوه يرجوع للعتوق وال
حينئذ
جيائه الصوم
ٍ
وإن أيرس يف ايلوم ا ول أو بعد كمال وقبل الرشو يف اثلام وجو ه
الرجو للعتق ،وإن أيرس بعد الرشو يف اثلوام أو اثلالو أو بعود فوراغ
اثلال وقبل الرشو يف الرابع يبدّب الرجو للعتق ووجو ه إتموام صووم
ذل ايلوم اذلي حصل فيه اليسار ىلع لك حال
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بيان ما يقطع التتابع يف الصوم:
 -0بو ي انن ا ر منها ،فإن ذل يقطع تتابع صوومه ،ويبتدئوه مو
ً
يلال أو يبها ًرا ً
اعلما أو يباسيًا جا ًال أو ً
اغلطوا ،كوبطالن
أول ،وسواي ويئها

اإليعام بو ي انن ا ر منها أاناي اإليعام فإن ذل يبطل إيعاموه ولوو لوم

يبق منه إال إيعام مسةني واحد ،أما و ي غري انن ا ر منها فإيبه ال يبطل
ً
يلال أو ً
يبهارا
إيعامه سواي اكن الو ي
 -1ووفطر يف سفر  ،فإذا سافر يف أاناي صومه ً
سفرا تقصور فيوه الصوالة

فأفطر فيه فإن ذل يقطع تتابعه؛ يبه فعل ذل باختيار فيستأيبف الصوم مو

أول

 -1وينقطع تتابع الصوم بسب ه اننرض اذلي حركه السفر وأفطر فيه؛

يبه فعل ذل باختيار  ،وأما إن حصل ل اننرض بُري سوب ه السوفر فوإن

ذل ال يقطع تتابعه ،ويبين ىلع صومه إذا صح

 -1وينقطع تتابعه بالعيد إن علم أن العيد يأيت يف أاناي صومه؛ كما
ً
اعلما بيوم ا ضىح ،ال إن جهله
لو صام ذا القعدة وذا احلنيو ل هار
وحكم جهل رمضان -كما إذا ابتدأ بشعبان ي نوه رجبًوا -كنيهول

العيد فال يقطع اتلتابع ،ويبين بعد يوم العيد

 -5وينقطع اتلتابع بفصل القضاي اذلي وج ه عليه ع صيامه ولوو

يباسيًا أن عليه قضاي ننايد تفريطه

وال ينقطع تتابعه بإكرا ىلع الفطر ،وال ظ غروّب أو بقاي يلل ،وال

نسيان لةويبه يف صيام ،كلويض ويبفوا

وقتل أو فطر رمضان
كفار ٍة ٍ

ال يقطوع لك منهموا اتلتوابع يف
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انلوع اثلالث :اإلطعام :إذا لم يسوتطع الصووم لقةوهل ىلعةا
ً
أحرارا مسلمني ،فلو
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﴾ :و و تملي سقني مسةينًا

دفع الةفارة قل م ذا العدد فال جتائ
ُ
للك مسةني منهم ّرمد والوان بمد  فمنيموعها مائو مد،
ً
برا :أي ً
صااع ً
قملا ،إن اقتاتو  ،فوال جيوائ غوري مو
وع مخسو وعرشون
ً
ً
شعري أو ذرة أو غري ذل  ،فإن اقتاتوا غري الرب فعدل شبعا ال كيال ،بأن يقال:

إذا شبع الشخص م مد حنطو والوني فما يشبعه م غري ا؟ فإذا قيل :كذا،

أخرجه

وال جيائ إيعام السقني مسةينًا يف كفارة ال هار غداي وعشواي ،إال

أن يتلقق بلوغهما -الُداي والعشاي  -انند واثللوني

][5
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2
اللعان لغ  :اإلبعاد ،يقال :لعنه اهلل ،أي أبعد  ،واكيب العورّب تطورد
الرشير اننتمرد؛ ئلال تحلخذ جبرائر وتسوميه لعينًوا ،واشوتق مو اللعنوو يف

خامسو الرجل ،ولم يسم غضبًا خبامسو اننرأة تُليبًا لذلكر ،ولسوبق لعايبوه
وكويبه سببًا يف لعايبها
واللعان يف العرف :حلف وج مسلم ملكف ىلع أحد أمرين:
 -0ىلع رؤيو زيبا زوجته
 -1أو ىلع يبيف محلها منه

وحلف الاوجو ىلع تكذيبه؛ ً
أروعا مو لك منهموا ،بصويُو :أشوهد

باهلل لرأيتها تاين ،أو لايب  ،أو ما ذا احلمل مين ،فتقول :أشوهد بواهلل موا
َ ّ
زيبي كما يأيت ،حبكم حامم يشهد القضيو ،وحيكم باتلفريق ،أو حيّرود

َ ََ
م يبكل
ّر
الاوج إن قذفها بايبا ولو بودبر يف زمو يبكاحوه ،أو زمو
فيّرالع

عدته ،وإال بأن قذفها قبل يبكاحها أو بعود بايبوا قبول انلواك  ،أو بعود
َ
خروجها م عدته ولو برؤيو زيبا قبله ّرحد وال لعان

باب يف اللعان
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ً
وايبتق بلعان ما ودل اكمال لستو أشهر فأكا م يوم الرؤيو ،وتعتورب
ً
ا شهر يباقصو ولو اكيب اكملو يف الواقع وإال بأن ودلته اكمال دلون سوتو
أشهر م الرؤيو اكلشهر والشهري ؛ حلق به للنيام بوجود يف رمحها وقو

الرؤيو واللعان ،إيبما اكن للرؤيو ال نليف احلمول إال السوقرباي قبول رؤيتوه

الايبا ،فإن اسقربأ ا حبيضو ولم يقر بها بعد لم يللق به

ولو قذفها بنيف محل أو بنيف ودل؛ فله أن يالع وإن موات احلمول أو

الودل أو مات الاوجو ،وفائدته سقو احلد عنه بالريم
رشط اللعان نليف انمل أو الوّدل:
ً
 -0إن لم يطأ ا أصال بعد العقد

 -1أو ويئها وأت به بعد الو ي نندة ال يلتلق الوودل فيهوا بوالاوج،

لقلو كما لو دخل عليها وأت بودل اكمل بعد شهر أو شهري أو مخسو م

يوم الو ي ،فيعتمد ىلع ذلو ويعلوم أيبوه لويأل منوه ويالعو  ،أو كواة

كخمأل سنني بعد الو ي فال يللق به ويعتمد ىلع ذل  ،ويالع نلفيه

 -1أو ويئها واسقربأ ا حبيضو بعد الو ي ،أو وضع حلمل ،وأتو بوه

بعد ستو أشهر م يوم االسقرباي باحليضوو أو بالوضوع ،فيعتمود ىلع ذلو
ويالع نلفيه؛ إذ و ليأل منه ً
قطعا

ومعنا أيبه اسقربأ ا حبيضو بعد ويئه إيا ا ولم يطأ ا بعد اسوقربائه
ام رآ ا تاين ام ودلت ً
ودلا ،ووني االسقرباي ووضع احلمل انننيف ستو أشهر

فأكا؛ فإيبه يعتمد يف يبفيه ىلع ذل ويالع واحليضو يف ذل جتائ
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ال ينتيف انمل أو الوّدل بغْي اللعان:

ال ينتيف احلمل أو الودل بُري اللعان ولوو تصوادق الاوجوان ىلع يبويف

الو ي أو ىلع يبيف الودل ع الاوج ويللق به ،وال حد عليه؛ يبه رىم غري

عفيفو ،وحتد ع

إال أن تأيت به دلون ستو أشهر م العقد كشهر أو شوهري ؛ فينوتيف

عنه حينئذ بُري لعان لقيام اننايبع الرشىل م حلوقه به ،أو تأيت به والاوج

صا أو جمبوّب فينتيف عنه بُري لعان ،أو مقطو ابليضو اليرسى؛ يبه ال

يودل ل اكنننيبوّب ،أو تدىل احلمل أو الودل مم امورأة ال يمكو اجتموا
الاوج عليها اعدة كمرشقيو ومُر  ،بأن يكون بينهما م اننسافو ما إن
قدم بعد العقد اكن ابلا ال يمك فيه الودل أو احلمل ىلع الوجه اذلي و

به

املسائل اليت ال جيو للرجل أن يعتمد يف واحدة مفها ويالعن ،علةو

العن ال يعتَب لعانه ،ولكن ال حد عليه لعذره.

 -0وال يعتموود يف اللع وان ىلع ظ و  ،بوول ال بوود م و ايلقووني

كرؤيتهما متنيردي يف حلوا

ويحل ا بني فخذيها

واحود؛ إذ يمكو عودم ويئهوا أو

 -1وال يعتمد فيه ىلع يبيف احلمل ىلع عوال منوه بوأن يموين خوارج
الفرج؛ ن انناي قد يسبقه ً
قهرا
 -1وال يعتمد فيه ىلع مشابهو يف الودل لُري م انلوا

وإن اكيبو

مشابهو الُري بسواد أو عةسه ووادل ىلع الضد م ذل ؛ ن الشار لوم
يعول عليها

باب يف اللعان
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 -1وال ىلع و ي بني الفخذي دون الفرج إن أيبال بوني الفخوذي ؛
ن انناي قد جيري للفرج فيرشوه الرحم
 -5وال يعتمد فيه ىلع عدم إيباال منه حال ويئها إن اكن أيبال قبول
َ
ويئها ولم يبّرل بعد قبل ويئها؛ الحتمال أن يكون يف أصول ذكور بقيوو
مين ،فايبص ه يف رمحها حال نياعها ،خبال ما لو بال قبل ويئها ولم يزنل
فله مالعنتها؛ ن ابلول خيرج بقايا اننين

وحينئذ فالودل الحق به يف ذ اننسائل ،وال عوربة بلعايبوه إن العو
وال حد عليه لعذر
املواضع اليت حيد الزوج عيها:
َ
َ -0و ّرحد الاوج اننالع إن استللق الودل اذلي الع فيوه وحلوق بوه
تلبني قذفه إيا ا ،إال أن يثب بعد اللعان زيبا ا بإقرار أو بينوو فوال حيود؛
يبه قذ غري عفيفو
 -1أو سىم الاام بها؛ بأن قال« :رأيتك ىلزِن بفالن» فإيبه حيد لقذفه-
ً
أي بعد إعالم اننقذو بأن فاليبا قذفه بامرأته؛ يبه قد يعورت أو يعفوو
إلرادة السرت ولو بلغ اإلمام -إال أن يثب زيبا ولو بُري ا فوال حيود يبوه
قذ غري عفيفو
شروط اللعان:
 -0اّتلعجيل :أي تعنييله بعد علمه يف احلمل أو الودل ،فينيعل اللعان
نليف احلمل والودل وال يتقيد بامان ،وال فرق بني كون اننرأة يف العصمو أو
ً
رجعيا خرج م العدة أم ال اكيبو حيوو أو
مطلقو اكن الطالق بائنًا أو
ميتو ،خبال اللعان للرؤيو فإن طيه أن تكون يف العصمو أو يف العدة،
فمىت رما ا وع يف العصمو أو يف العدة الع  ،ولوو ايبقضو العودة فوإن
ادىع بعد العدة أيبه رأى فيها أو قبلها أو بعد ا فال لعان
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ً
 -1وعدم الوطء هلا مطلقا يف انمل والوّدل والرؤي  ،فإن ويئ اننورأة
َ َ
اننالعنو بعد علمه حبمل م غري أو وضع أو رؤيو هلا تاين ،أو أخر لعايبها
ّر َ
ولو ً
يوما بال عذر بعد علمه باحلمل أو الوضع؛ امتنع لعايبه هلا وال ي َمك
منه ،فاننايبع يف الرؤيو الو ي فقط ال اتلأخري وحلق به الودل ووقي

سواي اكيب مسلمو أو كتابيو ،وحيد للمسلمو

زوجو،

صف اللعان:

وصفته :أن يقول يف لك مرة م ا روع «أشهد باهلل لرأيتها ىلزِن» ثةم

يقول بعد الرابع « :لعف اهلل عليه إن اكن من الَكذبني»
ً
وشهدت املرأة لرد أيمانه بأن ىلقول أربعا« :أشهد باهلل مةا رآين أ ِن»
أو تقول يف رد وا حللفوه يف يبويف احلمول «مةا نيةت» -فوأو للتفصويل ال
للتخيري -وىلقةول يف اخلامسة « :غَةب اهلل عليهةا إن اكن وجهةا مةن
الصادقني»
ووج ه ط لفظ «أشهد» يف حوق الرجول واننورأة واللعو يف حوق
الرجل والُض ه يف حق اننرأة ،فال جيائ غري ا مما رادفها أو أبودل اللعو
بالُض ه أو عةسه
ورشطه :بدؤ باحللف عليها فإن بدأت به أاعدت بعد  ،وال يكويف
ما وقع منها ابتداي
وأشار ا خر
يعر الةتابو

منهما بايلمني وتكفيوه اإلشوارة ،أو كتو ه إن اكن

ً
ورشطه أيَا :حضور نياعو للعان أقلهوا أروعوو مو العودول؛ ن
اللعان شعرية م شعائر اإلسالم وخصلو م خصال ومو خصوصوياته،
فاكن أقل ما ت هر به تل الشعرية أروعو عدول

باب يف اللعان
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مندوبات اللعان:
 -0يبدّب إيقاعه إار صالة ننا فيه م الرد والر بو
 -1ويبدّب بعد صالة العرص؛ يبها الصالة الوسطى
 -1ويبدّب ختويفهما بالوعظ؛ بأن يقال هلما :إن اإلقدام ىلع احللوف
باهلل اكذبًا فيه الووال ا خروي وادليبيوي ،واالعرتا باحلق فيه انلنياة وإن
ً
وخصوصا ينودّب اتلخويوف
لامه احلد؛ يبه يكون كفارة ل وحنو ذل ،

عند الامسو

 -1ويبدّب القول هلما عند ا :إيبها اننوجبو للعذاّب بوزنول اللعنوو أو

الُض ه ىلع الاكذّب
مكان اللعان:

ً
وجووا باننسنيد؛ يبه أط ا مام فيُلظ فيه به،
يالع اننسلم

ال يعترب رضا ما أو أحد ما بدويبه

واذلميو تالع زوجها اننسلم بابليعو أو الةنيسو ،فإن يبكل أدب

ولم حتد؛ ن احلدود طويها إسالم اننلدود ،وردت بعود تأديبهوا

دينها يلفعلوا بها ما يرويبه عند م

ول

ويحلدّب الاوج إذا قال ع زوجته« :وجدىلها مةع رجةل يف نةاف أو

متجردين» وال حد عليه وال يالع  ،ولو قال جنبيو حلد
ْ َ َ َ
اإلذايوو اننلضوو،
والفرق بني الاوج وا جنا ،أن ا جنوا يقصود م
والاوج قد يعذر به بالنسبو إىل صيايبو النس ه
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وإن رىم الاوج زوجته بُص ه بأن قال هلا« :غصة ت ىلع الزنةا» ،أو

شبهو بأن قال« :وطئها عالن أو رجل ظفته إياي» ،وأيبكورت أو صودقته،
فإن اب

ببينو أو ظهر للنا ؛ اتلع الاوج فقط دويبها ،وال يفرق بينهما،

وفائدة لعايبه يبيف الودل عنه ،كصُرية تويأ -أي يمك ويحل ا -إذا رما ا

زوجها برؤيو الايبا بها؛ فإيبه يلتع فقط ،وال تفريق بينهموا؛ ن اتلفريوق
إيبما و بلعايبهما ً
معا فوإن أىب يف اننسوائل اثلوال مو اللعوان لوم حيود
ّر
ََ
ني
للقذ ؛ لفقد اتلويف يف ا خرية وحقيقو الايبا يف ا ويل م
وإال بأن لم يثب ما رما ا به م الُص ه أو الشبهو ،ولم ي هر ذل للنا ؛
اتلعنا ً
معا وفرق بينهما ،وتقول يف لعايبها« :ما نيت ولقد غل ت» ذا إن صودقته،
ّر َ
وحد انلالك منهما يف ذ احلالو
وتقول« :ما نيت وما غل ت» إن أيبكرت،
َ ِ
حِك ُم اللعان:
َ ُ
وحِكمه -أي ثمرىله امل ىل عليه -ست :
ثالث م ىل ىلع لعان الزوج.
ُ
األوث :رفع احلد عنه إن اكيب الاوجو حرة مسولمو ،أو رفوع ا دّب

عنه يف ا مو واذلميو

واثلاني  :إجياّب احلد أو ا دّب ىلع اننرأة إن يبكل بعد لعايبه

واثلاثل  :قطع نسبه م محل ظا ر أو سي هر
وثالث م ىل ىلع لعانها:

تأبيد حرمتها عليه ،وفسخ انلاك  ،ورفع احلد عنها

][5
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َ ُ ِ
ويف عفها وجها :مدة م الام معينو ً
طاع؛
العدة للمطلق أو من ىل
م
نننع اننطلقو انندخول بها دون غري ا ونننع اننتوىف عنها زوجها م انلاك ؛
فسببها يالق أو موت

وأنواعها ثالث  :وضع محل ،وأقراي ،وأشهر
ً
والعدة لللامل مطلقا -مطلقو أو متوىف عنها -وضع محلهوا لكوه ،فوإن
ً
ً
واحودا فبايبفصوال ولاوجهوا
اكن متعددا فبايبفصوال ا خوري عنهوا ،وإن اكن
مراجعتها بعد بروز  ،وقبل ايبفصال عنها فإذا وضعته حل لألزواج ولو بعد
حل و بعد اننوت أو الطالق ،خبال ما إذا وضع قبلهما ولوو بلل وو ،و وذا
ً
إذا اكن الودل الحقا بالاوج ،فإن حتقق أيبه م زيبا فأقصوى ا جلني ا شوهر أو
ا قراي أو وضع احلمل ،وحتقس ه با شهر م يوم الوفواة ،وووا قراي مو يووم
الطالق ،فلو حاض حال محلها فال تعتود بوه ولوو وضوع علقوو و وو دم
اجتمع ،وعالمو أيبه علقو أيبه لو ص ه عليه ماي حار ال يذوّب
ً
وإن لم تك حامال فال خيلو ،إما أن تكون مطلقو أو متوىف عنهوا
م ذوات احليض أو ال

فللمطلقو اثيسو م احليض -كبن سبعني سنو ،أو الويت
ً
لم تر احليض أصال لصُر ا ،أو لةوون اعدتهوا عودم احلويض-
االاو أشهر
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ً
يوما

وذلات احليض اننطلقو االاو قروي -أيهار -أقلوه مخسوو عشوور
بيان شروط عدة املطلقة باألشهر أو األقراء:
إن اختىل بها زوج بالغ غري جمبوّب وع مطيقو للو ي خلوة يمك

فيها الو ي اعدة وإن تصادقا ىلع يبيف الو ي؛ يبها حق هلل تعواىل يسوقطها
ّر
ما ذكر ،وأخذ بإقرار لك واحد منهما إن أقر بنفيه فيما وو حوق ل ،فوال
رجعو ل عليها وال يبفقو هلا ،وال يتةمل هلا الصداق وإال بأن اختل ط

مما ذكر؛ فال عدة عليها

إقرار وحد مع تكوذيبها

إال أن تقر الاوجو بالو ي فتعتد ،خبال
ّر
ل ولم تعلم خلوة؛ فال عدة عليها ويحلخذ بإقرار فيتةمل عليه الصوداق
وتلامه انلفقو والةسوة

أو ي هر بها محل ولم ينفه بلعان فتعتد بوضعه ،فإن يبفا به فال عدة

وإن اكيب ال حتل لألزواج إال بوضعه

حكم املستحاضة واليت تأخر حيضها:
إن استلاض

مطلقو ولم تم احليض م غري  ،أو توأخر حيضوها

لُري رضا مةو سنو اكملو ،وحل لألزواج

فإن رأت م تتأخر حيضوها لُوري رضوا احلويض يف أانواي السونو

ايبت رت احليضو اثلايبيو واثلاثلو أو تمام سنو بعود اثلايبيوو ،فتلول بوأقرّب

ا جلني احليض أو تمام السنو ،و ذا فيم تأخر حيضها لُري رضا  ،وأما

م اعدتها احليض يف لك سنو أو سنتني أو االاو مرة واحدة فتعتد با قراي
ً
قطعا

باب يف العدة
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ام إن احتاج  -مو توأخر حيضوها لُوري رضوا ومةوو سونو

وتاوج

حاض

-لعدة م يالق فوالاو أشهر عدتها إن لم حتض فيها ،وإال بأن

فيها ايبت رت احليضو اثلايبيوو واثلاثلوو أو تموام السونو ،أي سونو

بيضاي ال دم فيها

وإن م ت مستلاضو أو تأخر حيض لرضا فا قراي

وللاوج اننطلق ايبنا ودل ا الرضيع منها يلتعنيل حيضوها لُورض

م ا غراض ،اكلفرار م إراها ل إن مات ،وكنويج أختهوا أو رابعوو ،إن

لم يرض الزن بالودل

وجي ه ىلع احلرة اننطيقو قدر العدة ،فذات ا قراي االاو قروي ،وذات

ا شهر االاو ،واننرتابو سنو؛ اسقرباي لرمحهوا إن ويئو بايبوا أو شوبهو أو

ساّب وحيرم عيل زوجها ويحل ا ما لم تك ظا رة
اغّب عليها اغص ه أو ٍ
احلمل ،وال يعقد عليها زوج إن اكيب خليو ،فإن عقد وج ه فسخه ،فوإن

ايبضم للعقد تذلذ بها تأبد حتريمها عليه
ّر
وال تصدق اننرأة يف يبيف الو ي حي اغّب عليهوا مو ذكور الُيبوو
اليت يمك فيها الو ي منه ،وإال فتصدق وال يشي عليها

واعتدت اننطلقو بطهر الطالق -أي بالطهر اذلي يلق فيه وإن اكن

قد ويئها فيه -وإن حل و ،بل وإن اتصل كما لو قال« :أنةت طةالق» فوزنل
ادلم بعد يبطقه بالقا  ،فتلل بأول يباول اثلاثلو ،وأما إن يلق

يف حوال

حيضها فبالرابعو حتل
وينبيف أن ال تعنيل العقد ىلع أحد بمنيرد رؤيو ادلم ،بل تصرب يوماً
أو جل يوم ئلال ينقطع قبل ذل فال يعتد به
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وإن أت اننطلقو بعد العدة بودل دون أقو أمد احلمل ،كما لو ودلته

بعد ايبقضاي العدة بسونو أو سونتني أو االاوو حلوق بوالاوج اننطلوق؛ ن

احلامل قد حتيض ،ما لم ينفه الاوج ع يبفسه بلعان
وإن شة

لألزواج

معتدة يف محلها مةو

إىل منتىه أمد احلمل ،ام حلو

بيان عدة الوفاة:
ً
عدة اننتوىف عنها زوجها أروعو أشهر وعرش وإن اكيب مطلقو يالقوا

ً
رجعيا أو اكيب غري مدخول بها

حكم اإلحداد على املتوفى عنها:
جي ه ىلع اننرأة اننتوىف عنها دون اننطلقو اإلحداد يف مدة عدتها

واإلحةداد :و ترك ما يني به م احليل والطي ه ،وعمله واتلنير
ً
فيه ،وترك اثلوّب اننصبوغ مطلقا ننا فيه م الني  ،إال ا سود موا لوم
يك زينو قوم كأ ل مرص ،فإيبه يني يف خروجه باحلرير ا سود،

وترك االمقشا باحلناي ،خبال

حنو الاي

م لك موا ال ييو ه فيوه

والسدر ،واالستلداد :أي حلق العايبو ،وموله يبتف اإلبط؛ فال يطلو ه

ترك ذل

ً
وال تكتلل ،إال لرضورة فتةتلل وتمسله ً
وجووا
يبهارا

نفقة املعتدة وسكناها:
ال يبفقو للمعتدة م وفاة أو يالق بائ ىلع زوجهوا؛ ن انلفقوو
ً
يف يب ري االستمتا وقد ّرع مد َم ،إال إذا اكيب حامال فلها انلفقو م أجل

احلمل

باب يف العدة
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ً
ً
واجبو هلا اتفاقا مطلقا يف اننطلقو ،وىلع تفصيل يف

ً
وجوووا ىلع
وبيان ذلك :أن للمعتدة م يالق بوائ أو رجويع

الاوج السةىن يف اننلل اذلي اكيب

فيه ،قال ىلعةا

﴿ :ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [ﯮ ]0 :أي ال جيوز هلا الروج إال لرضورة
تقتضيه

وللمتوىف عفها السكل يف عدىلها بْشطني:

 -0إن دخل بها أو لم يدخل بها وأسةنها معه يف بيته
ً
 -1وأن يكون اننسك اذلي مات فيوه ملواك ل ،أو بوأجرة ويبقود

كراي يف اننستقبل؛ فلو يبقد ابلعض فلها السةىن بقدر فقوط ،وإال ينقود

فال سةىن هلا

عليوه قبول

وسةن اننعتدة مطلقو أو متووىف عنهوا ىلع موا اكيبو
ً
وجووا إن يبقلهوا لُوري اوم
الطالق أو اننوت ،وال تنتقل لُري ورجع ل

يلقها ،أو مات م مرضه أو اكيب حال الطوالق أو اننووت مقيموو بُوري
لُرض م ا غراض ،فإيبها ترجع ننللها ا صيل

وللمعتدة الروج يف حواجئها الرضوريو كتلصويل قووت أو مواي أو

حنو ما ،ال لايارة وال جتارة وال تهنئو وال تعايو
وتسقط

ايبتقل إيله

السةىن إن سةن

غري بال عذر؛ فال يلاموه أجورة موا

ويبفقو ذات الاوج الُري انندخول بها اننويووية بشوبهو إذا لوم حتمول

تكون عليها يبفسها دون الوايئ هلا
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E

اننفقود إما مفقود يف بالد اإلسالم يف زمو الووواي أو غوري  ،أو بوني

مقاتلو بني أ ل اإلسالم ،أو بني اننسلمني والةفار

فتعتد زوجوو اننفقوود يف أرض اإلسوالم عودة وفواة ىلع موا تقودم،
ابتداؤ ا بعد ا جل اثيت بيايبه إن رفع أمر ا لللامم ،ودام يبفقتهوا
م مال؛ بأن ترك هلا ما تنفق ىلع يبفسها منوه ،وإال فلهوا اتلطليوق عليوه
لعدم انلفقو برشيه اننعلوم يف حمله ،و ذا إن لم ختن العن  ،وإال فتطلق
عليه للرضر؛ ف أوىل م معدومو انلفقو
فيحلجل أروعو أعوام لعلوه أن ي هور خورب بعود العنيوا عو خورب
بابلل عنه يف ا مام اليت ي ذ ابه إيلها

فإذا تم ا جل دخل يف عدة وفاة وال حتتواج إىل يبيوو دخوول
فيها ،وهلا الرجو إىل اتلمس باوجها قبل الشورو فيهوا لفورض
حياته عند ا

وليأل هلا بعد الرشو يف العدة الرجو إىل عصمو زوجها ،وابلقواي
عليها لفرض موته عند ا بالرشو فيها
فيها

وال يبفقو هلا يف عدتها ،بل تسقط ع زوجها لفرضها موته برشوعها

فصل :يف بيان عدة من فُقد زوجها ومل يعلم أهو حي أو ميت
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َ
وقدر بالرشو يف العدة َيالق م اننفقود عليهوا يّر مفيتّر َهوا عليوه ىلع

احتمال حياته ،يتلقق وقوعه بدخول الاوج اثلام عليهوا حوىت لوو جواي

ا ول قبل دخول اثلام اكن أحق بها ،ووعد ادلخول بايب م ا ول وتأخذ

منه نييع اننهر وإن لم يك قد دخل بها

فتلل لألول اننفقود إن جاي بعصمو جديدة بعد اثلام ،بوأن يلقهوا

اثلام أو مات عنها إن اكن ا ول -أي اننفقود -يلقها اانتني قبل دخوول
ً ّر ُ
حيل اننبتوتو
اثلام بها ،أي وإن ويئها اثلام ويئا م

فإن جاي اننفقود بعد عقود اثلوام عليهوا أو تبوني حياتوه أو موتوه؛
فةذات الويلنيَّ ،فتَ ّرف ّر
وت عليه إن تذلذ بهوا اثلوام غوري اعلوم بمنييئوه أو
حياته ،أو بكويبها يف عدة وفاة ا ول ،فإن تذلذ بها ً
اعلما بواحد م وذ
ا مور ف

للمفقود

وفائدة كويبها للمفقود يف اثلال فسخ يبكاحها مو اثلوام ،وتأبيود

حرمتها ىلع اثلام وإراها لألول وذل يف أحوال أروعو :أن يموت يف العدة،
أو بعد ا ولم يعقد اثلام ،أو عقد ولم يدخل ،أو دخل ً
اعلما
وأما إن يبيع إيلها زوجها؛ بأن أخربت بموت زوجها الُائ ه ،فاعتدت

وتاوج  ،ام قدم زوجها أو تبني حياته؛ فال تفووت بودخول اثلوام غوري

اعلم ،ولو ودلت ا والد أو حكم بموته حامم
املفقود يف دار احلرب:

تبىق زوجو ا سري وزوجو مفقود أرض الرشك مدة اتلعمري إن دام

يبفقتهما ،وإال فلهما اتلطليق كما لو خشيتا الايبا ،واتلعمري :سوبعون سونو
م يوم ّرو م َدل ،فيور مال وتعتد زوجته عدة وفاة
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واعتدت عدة وفاة يف الفقد بني صيف اننسلمني والةفار بعود سونو

بعد انل ر يف شأيبه بالسحلال واتلفتين حىت يُل ه ىلع ال

حينئذ
ويور مال
ٍ
ال

عدم حياتوه،

وتعتد يف اننفقود زم الطاعون والوواي بعد ذ ابه ،وور مال لُلبو
بموته
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ّر
حي ِرم الرضا بوصول لو امرأة -وإن اكيب ميتو أو اكيب صُرية لوم
ّر
تطق الو ي إن قدر أن بها بلنًا -جلو رضيع ال كبري ،ولو مصو واحدة يف
احلولني أو بايادة شهري عليهما إال أن يستُين الصا بالطعام ع اللو
ّر
استُناي بينًا ولو يف احلولني؛ بأن فطم أو لوم يوجود ل مرضوع يف احلوولني

فاستُىن بالطعام أكا م يومني وما أشبههما ،فأرضعته امرأة فوال حيورم
ّر َ
ً
ستمرا ىلع الرضا فهو حم ِرم ولو اكن يستعمل الطعام
وأما ما دام م
حىت لو وصل اللنب بما ييل:

 -0بسعوط :و و ما ص ه يف ا يبف
ُ
 -1أو وصوهل للجوف بس ب حقف  -دواء يصةب يف اّدلبةر -ىلغةذي،
ً
غذاي ،ال مطلق وصول بها ،وأما ما وصل م منفذ اعل كأيبف
أي تكون

فال يشرت فيه الُذاي بل جمرد وصول للنيو اك

يف اتللريم

 -1أو خلط لنب املرأة بغْيه من طعام أو رشاب فإيبه حيرم إذا وصول
ّر
الُري ىلع اللو حىت لوم يبوق ل يعوم وال أاور موع
للنيو  ،إال أن يُل ه
ّر
ً
الطعام وحنو فال حيَ ِرم ولو خلط لو امرأة مع لو أخرى صار ابنا هلموا،
تساويا أو غل ه أحد ما ىلع اتللقيق
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وحيرم الرضا بما سبق يف احلولني ما حرمه النسو ه :أي حيورم لك موا

حرمه النس ه م ا صول وإن عل والفرو وإن يبال  ،وأول فصل مو لك

أصل؛ يبه أ أو أخ أو عم أو خال أو عمو أو خالو ،وم فر

أو أخ

ومثةةل النسةةب الصةةهارة :وع أمهووات الاوجووو ووناتهووا إن دخوول

بالاوجو ،وحالئل ا بناي كما يف اثيو

بيان عسخ انلَكح بالرضاع وسب ه:
ً
يفسخ انلَكح وجوبا بني الزوجني بأحد أمرين:
 -0إن تصادقا ً
معا ىلع الرضا بأخوة وأمومو وحنو ما ،ولو سوفيهني

قبل ادلخول ووعد

 -1أو أقر الاوج اننوف به ولو بعد العقد؛ ن اننوف يحلخذ بإقرار ،
ً
كإقرار الاوجو فقط إذا اكيب بالُو قبل العقد عليها
وحمل فسخه إن اب

إقورار أو إقرار وا ببينوو ،ال إن أقورت بعود ؛

التهامها ىلع مفارقته بُري حق فإن حصل الفسخ قبل ابلناي فال يشي هلا،

إال أن يقر الاوج فقط بعد العقد فأيبكرت؛ فلها انلصوف ،وهلوا اننسوىم
بادلخول ،علما ً
معا أم ال ،إال أن تعلم قبل ادلخول بالرضوا فقوط دويبوه
فروع دينار بادلخول

ما يث ت به الرضاع:

واب الرضا برجل وامرأة ووامرأتني إن فشا ذل منهما وأوىل مو

غري ما قبل العقد ،ال إن لم يفن أو فشا بعد  ،فال يثب بما ذكر

وال تشرت مع الفشو عدالو
ً
واب بعدلني أو عدل وامرأتني مطلقا قبل العقد ووعد فشا أم ال
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ّر
وال يثب بامرأة فقط ولو فشا منها أو م غري ا قبول العقود ،إال أ َم

صُري مع الفشو فيني ه اتلزن  ،وال يصح العقد معه
ّر
ويبدّب اتلزن يف لك ما ال يّرقبل مما تكلم به؛ يبه صار م الشوبهات

اليت م اتقا ا فقد اسقربأ دلينه وعرضه
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2
ً
انلفق مطلقا :ما به قوام معتاد حال اثديم دون رس
اننل

وأس ابها ثالث  :يبكوا  ،وقرابوو خاصوو ،وملو  -وال داىل ذلكور
نا لعدم وجود اثن -وأقوى أسبابها انلاك

رشوط وجوب انلفق :

جت ه يبفقو الاوجو اننطيقو للو ي ىلع الاوج ابلوالغ اننوورس بهوا ىلع

قدر حال إن دخل بها ومةنته م يبفسها بعد ادلخول بهوا ،ال إن منعو

يبفسها منه أو لم يدخل بها ودعته ع أو جمرب ا أو وكيلهوا لدلخوول ،ولوو

عند غري حامم ،وال يبفقو لُري مطيقو ولو دخل
بيان انلفق :

انلفقو م قوت وكسوة ومسك بالعادة ،فال جياّب يبقص منها إن

قدر ،وال جتاّب اننرأة كا إن يلبته
ً
وتعترب العادة بقدر وسع الاوج ،وحال الاوجو؛ فإن اكن غنيوا رفعهوا
ً
فقوريا لاموه أن ينفوق عليهوا يبفقوو
ع الفقراي إن اكيب فقرية ،وإن اكن
ً
معتربا فيها حاهلا م فقر أو غىن؛ فليأل ىلع اننورس أن ينفق ىلع الفقورية

ما يساوي يبفقو الُنيو ،وال يكيف م غري اننقسع يف الُنيو يبفقو الفقرية،

بل ال بد م رفعها ع حال الفقرية بقدر وسعه
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وحال ابلدل؛ فإذا اكيب اعدتهم أكل اذلرة فال جتواّب إىل يلو ه أكول

القمح ،وحال ابلدو واحلرض ،وحال السفر ،وتااد اننرضع ما تقووى بوه ىلع

الرضا م حنو ا د ان

إال قليلو ا كل واننريضو إذا قل أكلها فال يلامه إال قودر أكلهوا ال

اننعتاد للنا  ،إال أن يقرر هلا يشي عند حامم يرى ذل فيلامه ما قرر،

أي قدر هلا

ال فاكهو ودواي ننرض أو جر وأجورة محوام أو أجورة يبيو ه؛ فوال

يلامه
َ ّر َ ْ
َ
وال يلامه حرير ولو اعتاد قوم وال اوّب خمر ٍج

وجاز للاوج إعطاي اثلم عما لامه م انلفقو لاوجته م ا عيان

وهلا ا كل مع زوجها وهلا االيبفراد با كل عنه
مسقطات انلفق :

 -1تسقط يبفقتها عنه بعرس ؛ فال تلامه يبفقو ما دام معسوو ًرا ،وال

مطابلو هلا بما مىض إن أيسور ،وهلا اتلطليق عليوه حوال العسوور بوالرفع

لللامم وإاباته عند
ً
 -2وومنعها االستمتا ولو بدون الو ي إذا لم تك حامال وإال لم
تسقط

 -3وخروجها م بيته بال إذن منه ولم يقدر ىلع رد ا ولو حبامم،

أي أو لم يقدر ىلع منعها ابتداي ،فإن خرج و و حارض قوادر ىلع منعهوا

لم تسقط؛ يبه كخروجها بإذيبه
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ً
إن لم تك حامال؛ ن انلفقو حينئوذ لللمول ،وكوذا الرجعيوو ال
ً
تسقط يبفقتها اكبلائ خبلع أو بتات فقسقط يبفقتها إن لم تكو حوامال،
ً
فإن اكيب حامال فلها انلفقو لللمل
ً
مورسا ،وإذا لم تسقط رجع
وال تسقط انلفقو بميض زمنها إذا اكن
ىلع زوجها بما جتمد عليه منها زم يسوور ولوو تقدموه عسوور يوجو ه

سقويها ،أو تأخر ع عرس  ،فما جتمد عليه حال يرس يف ذمته تطابله به،

وإن لم يفرضه عليه حامم ،وال يسقط العرس إال زمنه خاصو

ورجع الاوجو ىلع زوجهوا بموا أيبفقتوه عليوه إذا اكن غوري رس
ً
معرسا حال إيبفاقها عليه
بالنسبو إيله ،وإن اكن
وللاوجو الفسخ إن عنيا زوجها ع يبفقو حارضة ال ماضيو ترتب

يف ذمته إن لم تعلم الاوجو حال العقد فقور  -أي عسوور  -فوإن علمو
فليأل هلا الفسخ ،ولو أيرس ّر
بعد ام أعرس ،إال أن يشتهر بالعطواي وينقطوع

عنه فلها الفسخ؛ ن اشتهار بذل يزنل مزنلو اليسار ،فإن أاب الواوج

عرس عند احلامم أمهل باالجتهاد م احلامم حبس ه ما يرا م حوال
الاوج؛ لعله أن حيصل انلفقو يف ذل الام

وإن لم يثب عرس عند احلامم أمر احلامم بانلفقو أو بوالطالق

بال تلوم ،بأن يقول ل :إما أن تنفق وإما أن تطلقهوا ،فوإن يلوق أو أيبفوق

فا مر ظا ر ،وإال يلق عليه ،بأن يقول احلامم :فسوخ يبكاحوه ،أو:

يلقت منه ،أو يأمر ا بذل ام حيكم به

وال يطلق عليه إن قدر ىلع القوت ولو م خش اننوأكول ،وىلع موا

يواري العورة ولو م غليظ الصو وإن اكيب غنيو شأيبها لبأل احلرير
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ً
يسارا يقوم
وللاوج اذلي يلق عليه لعرس رجعتها إن وجد يف العدة
بواج ه مولها اعدة ،ال دويبه فال رجعو ل ،بل ال تصح وهلا حينئذ انلفقوو
يف العدة؛ ن الرجعيو هلا انلفقو دون ابلائ وإن لم يرجتع

وإن تنازاع فيما فرض هلا م انلفقو دلى حوامم ،فقالو  :عرشوة،
ً
وقال :بل امايبيو موال ،فالقول قول إن أشبه بيموني أشوبه ع أم ال وإال
يشبه ،فقوهلا إن أشبه  ،وإال يشبه واحد منهما ابتدئ الفرض ننا يستقبل
وليأل للاوج منع أبويها وودل ا مو غوري أن يودخلوا هلوا ،وكوذا
ا جداد وودل الودل واإلخوة م النس ه ،خبال ا بوي وما بعد ما مو
الرضا فله انننع منه

وحن و إن حلووف ىلع ا بوووي وا والد فقووط أن ال يوودخلوا هلووا،
كللفه أن ال تاور وادليها فإيبه حين إن اكيب مأمويبو ولو شابو ،وا صول
ا مايبو حىت ي هر خالفهوا ،وال حينو إال بوادلخول عليهوا أو بايارتهوا
بالفعل ،ال بمنيرد يمينه وال بمنيرد احلكم
وللرشيفو االمتنا م السةىن مع أقاروه ولو ا بوي يف دار واحدة
ننا فيه م الرضر عليها بايالعهم ىلع حاهلا واتلوم فيها ،إال لشور عند
العقد أن تسك معهم ،فليأل هلا امتنا ما لم حيصل مونهم الضوورر أو
االيال ىلع عوراتها ،وأما الوضيعو فلويأل هلوا االمتنوا مو ذلو إال
لرش أو حصول رضر
بيان انلفق بس ب القراب :

جت ه انلفقو بسب ه القرابو الاصو ال مطلوق قرابوو ىلع الوودل احلور
ً
ً
اننورس ك ً
مسلما أو ً
صُرياً ،
اكفرا يبفقو وادليوه احلوري
ذكرا أو أيب ى،
بريا أو
ً
كفوارا
اننعرسي ولو اكفري والودل مسلم اكلعةأل ،وأما إذا اكن اجلميوع
فال حنكم بينهم إال إذا ترافعوا إيلنا ورضوا بأحاكمنا

618

وحمل وجوّب يبفقو الوادلي للودل ما لم يقودرا ىلع الةسو ه ويورتاك ،

وإال لم جت ه عليه

وال جي ه ىلع الودل اننعرس لوادليه تكس ه يلنفق عليهما ولوو قودر

ىلع اتلةس ه ،وأجربا -أي الوادلان -ىلع الةس ه إذا قدرا عليه
وجي ه ىلع الودل إعفا

بتعدد

ا ّب باوجو ،وال تتعدد يبفقو زوجات ا ّب

وال جت ه يبفقو ودل ىلع زوج أمه الفقري ،بل ىلع أمه فقط
وال جت ه يبفقو ىلع جد أو جدة وال ىلع ودل اب
ووزع انلفقو ىلع ا والد اننورسي بقدر اليسار حي تفاوتوا فيه
وجت ه يبفقو الودل احلر ىلع أبيه فقط -ال ىلع أمه -حىت يبلوغ اذلكور
قادرا ىلع الةس ه ،فإذا بلغ ً
ً
قادرا عليه سقط ع ا ّب ،وال تعود بطروي
جنون أو زمايبو أو مرض أو عىم

ً
أو يدخل الاوج با يب ى ولو لم يك بالُا
وتسقط انلفقو ع الودل أو الوادل بميض الام  ،فليأل نن وجب

رجو ىلع م وجب عليه؛ يبها لسد اللو ،خبال

الاوجو فلها الرجو

ل

بما مىض زمنه؛ يبها يف يب ري االستمتا إال لقضاي م حامم بها

وإذا أيبفق إنسان غري مترب ىلع الودل خاصو دون الوادلي لريجع ىلع
ً
مورسا كوجوود اننوال للوودل ،ال إن اكن
أبيه ،فله الرجو ؛ ن وجود ا ّب

ً
معرسا أو أيبفق مترب فال يرجع ىلع الوادل
ا ّب
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ىلع األم املزتوج بأيب الرضيع أو الرجعي رضةاع وّدلهةا مةن ذلةك

الزوج بال أجر:

وجي ه ىلع ا م انننوجو بأيب الرضيع أو الرجعيو رضوا ودل وا مو

ذل الاوج بال أجر تأخذ م ا ّب ،إال لعلو قدر؛ بأن اكيب م أطا
اذلي شأيبهم عدم إرضا نسائهم أوالد

انلا

 ،فال يلامها رضا  ،فإن

أرضع فلها ا جرة يف مال الودل إن اكن ل مال وإال فعىل ا ّب

وكذل ابلائ ال يلامها إرضا فإن أرضع فلها ا جورة ،إال أن ال

يقبل الودل غري اعيلو القدر أو ابلائ ؛ فيلامهوا رضواعه للضوورورة وهلوا

ا جرة

انَان :

حضايبو اذلكر اننلقق ،وع :القيام بشأيبه يف يبومه ويق توه للبلووغ،
ً
فإن بلغ ولو َز ممنًا أو جمنويبا سقط ع ا م واسوتمرت انلفقوو ىلع ا ّب
ً
إذا بلغ َز ممنًا أو جمنويبا ،وعليه القيام حبقه ،وال تسقط حضايبتها ع اننشلك
ً
ما دام مشالك
وحضايبو ا يب ى دلخول الاوج بها اكئنو لألم ولوو اكيبو ا م اكفورة،

و ذا يف ا م اننطلقو ،أو م مات زوجها ،وأما م يف عصمو زوجهوا فو

حق هلما

عإذا لم ىلوجد األم -بأن ماىلت -عِه ىلع ال ىليب األيت:
ّر
ُّ
أمها :أي أ ُم ا م وع جدة الودل ،عإذا لم ىلوجد عجدىلها :أي جدة ا م

أحق باحلضايبو م غري ا وإن عل

عإن لم ىلوجد عخاّتله :أخ أمه
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عإن لم ىلوجد عخاّتلها :أي خالو أمه أحق م غري ا ،فعمو ا م
عإن لم ىلوجد عجدىله ألبيه :أي جدته مو قبول أبيوه ،وع أم ا ّب،
فأمها ،فأم أبيه ،فاليت م جهو أم ا ّب تقدم ىلع اليت م جهو أم أبيه
عإن لم ىلوجد عأبوه :أي أبو اننلضون ،فأخ اننلضون ،فعمته ،فعمو
أبيه ،فخالو أبيوه ،فبنو أخيوه -أي اننلضوون -شوقيقو أو م أو ّب،
ً
وون أخته كذل  ،فإن لم تك واحدة مم ذكر فالويص ،فا شقيقا أو
م أو ّب ،فاجلد لألّب -أي م جهوو ا ّب -ا قورّب فوا قرّب ،فواب
ا للملضون فالعم ،فابنه
وال حضايبو جلد م وال لال ،وقدم يف احلضايبو الشوخص الشوقيق
ً
ذكرا أو أيب ى ىلع اذلي لألم ،فلألم؛ ن الشأن أن م اكن مو جهوو ا م
أشفق مم اكن م جهو ا ّب فقط ،فلألّب يف اجلميع ،أي نييوع اننراتو ه
اليت يتأىت فيها ذل  ،اكإلخوة والعمومو وونيهم
وقدم يف اننقساويني كأختني وخاتلني وعمتني بالصيايبو والشفقو فإن
تساويا فا س
رشوط انَان :
 -0العقل :فال حضايبو نننينون ولو اكن يفيق يف بعض ا حيوان ،وال
نن به يين وعته
 -1والكفاءة :فال حضايبو نن ال قدرة ل ىلع صيايبو اننلضون؛ كمسنو
 -1واألمان يف اّدلين :فال حضايبو لسةري أو مشتهر بالايبوا أو اللهوو
احلرام
 -1وأمن املَكن :فال حضايبو نن بيتوه موأوى للفسواق ،أو جبووار م

حبي خيا

غصبه

ىلع ابلن اننطيقو منهم الفساد ،أو رسقو موال اننلضوون أو

باب :وجوب النفقة على الغري
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 -5والرشد :فال حضايبو لسفيه مبذر؛ ئلال يتلف موال اننلضوون أو
ينفق عليه منه ما ال يليق
 -6وعدم كجذام مْض وبرص :فال حضايبو نن به يشي مو ذلو ،
و ذ الرشو الستو يف احلاض اذلكر أو ا يب ى
ويزاد لذلكر اناضن من أب أو غْيه:
 -0أن يكون عند م حيض م اإليبا كوأم أو زوجوو أو أموو أو
خالو أو عمو؛ ن الرجال ال قدرة هلم ىلع أحوال ا يفال كما للنساي
ً
ً
حمرما كأّب أو أ أو عم ننطيقو وإال فال ولو مأمويبا
 -1وكويبه
ويزاد لألن اناضف :
 -0عدم سةىن مع م سقط حضوايبتها ،فوال حضوايبو للنيودة إذا
سةن مع بنتها أم الطفل إذا تاوج  ،إال إذا ايبفردت بالسةىن عنها

 -1واللو ع زوج دخل بها ،فإذا لم تدخل لوم تسوقط حضوايبتها،
فإن دخل بها سقط الشتُاهلا بأمر زوجها ،وتنتقل نن يليها يف الرتبو إال
أن يعلم م يليها بدخوهلا باوج ويسة بعد علمه العام بال عذر فوال
تسقط حضايبو انننوجو ،وليأل نن يليها أخذ اننلضون منها ،فإن لم يعلم
بادلخول ،أو علم ولم يمض بعد العلوم اعم ،أو مضووى اعم واكن سوةوته
لعذر يمنعه م اتلوم  -ومنه جهله باستلقاقه احلضايبو بودخول الواوج
بها  -فله أخذ اننلضون م ا م انندخول بها موا لوم تتوأيم قبول القيوام
عليها أو إال أن يكوون الواوج اذلي دخول بهوا حم ً
رموا للملضوون ول
حضايبو كعم ،بل وإن اكن اننلورم ال حضوايبو ل اكلوال يونوج حباضونو
أجنبيو منه ،أو يكون الاوج ويلًا للملضون ل حق يف احلضايبو اكب عم
للملضون تنوجه احلاضنو ،فال تسقط حضايبتها فليأل نن يليهوا أخوذ
منها
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أو ال يقبل الودل غري احلاضنو ،سوواي اكيبو

بدخوهلا للرضورة

ً
أموا أم ال ،فوال تسوقط

وال تعود احلضايبو نن سقط حضايبتها بدخول زوج بها ،بعود تأيمهوا-
أي فراقها -بطالق أو موت لاوجها ،أو فسوخ الفاسود بعود ادلخوول ،أو بعود
إسقايها احلضايبو اثلابتو هلا بال عذر ،أو بعد إسقا احلضوايبو ،فوإذا أسوقط
حقها منها ام أرادت العود هلا فال ًّلكم هلا؛ ن احلضايبو حق لللاض
خبال لو سقط حضوايبتها لعوذر كمورض وخوو مواكن أو سوفر ويل
باننلضون سفر يبقلو ،وزال ذل العذر فلها الرجو فيهوا ،واسوتمرت احلضوايبو
لللاضنو إذا دخل بها زوج ،إن تأيم بطالق أو فسخ يبكا أو مووت زوجهوا،
قبل علم م ايبتقل احلضايبو ل بادلخول با م؛ فال ًّلكم ل بعد تأيمها
ّر
ولللاضنو أ ًما أو غري ا قبض يبفقته وكسوته وما حيتاج إيله م أبيه

باالجتهاد م احلامم أو غري ىلع ا ّب بانل ر حلال؛ م يوم أو نيعوو أو
شهر أو أعيان أو أامان ،وليأل لألّب أن يقول لللاضونو :ابعويوه يلأكول
عندي ام يعود ل ؛ ننا فيه م الرضر بالطفل واإلخالل بصويايبته ،ولويأل
هلا موافقته ىلع ذل
وهلا السةىن باالجتهاد فيما خيصها وخيص الودل ،فما خيص الودل فيف
مال أو ىلع أبيه ،وما خيصها فعليها ،وكذا يلامه الةراي ننسةنه ويكوون
عليه م الةراي ىلع قدر ما جيتهد
وليأل هلا أجرة يف يب ري احلضايبو ،وليأل هلا أن تنفق ىلع يبفسها مو
يبفقو الودل جل حضايبتها ،إال إن اكيبو ا م معسوورة فلهوا انلفقوو ىلع
يبفسها م مال لعرس ا ال لللضايبو

][5
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ابليع لغ  :مصدر باع الشةيء :إذا أخرجه عو ملةوه أو أدخلوه فيوه
بعوض؛ فهو م أسماي ا ضداد يطلوق ىلع ابليوع والشووراي اكلقوري للطهور
واحليض
ً
وابليع رش ::عقد معاوضو ىلع غوري منوافع ،و وذا تعريوف للبيوع
باننعىن ا عم؛ أي الشامل للسلم والرص واننرايلو( )1و بو اثلواّب
وأما تعريفه باننعىن ا خص اذلي غل ه معىن االستعمال فيه عند
الفقهاي فهو  :عقد معاوضو ىلع غري منافع وال متعو ذلة ذو ماكيسو ،أحد
عوضيه غري ذ  ه وال فضو ،معني غري العني فيه
فهو يبفأل اتلعريف ا ول مع زيادة االاو قيود
حكم ابليع:

ابليع عقد مرشو جائا ابت طعيته بالةتاّب والسنو واإلنيا وقد
تواترت ا دلو ىلع مرشوعيته وجواز
َ ُ َ َ ّر َ َ
ََ
أما الكِتابّ :فق ْو ّرل ت َعاىل﴿:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ﴾ [ﮎ،]175 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املراطل  :ع بيع ذ  ه بذ  ه أو فضو بفضو مقساويني يف الوزن
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ََ َ
وقول تعاىل ﴿:ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﴾ [ﮎ]181 :
َ َ ْ ّر ّر َ َ َ
ل تعوواىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
وقووو

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ﴾

[ﮐ]19 :

ََ َ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ
ن ىلَ َراض»()1
وأما السف  :عحدِيث« :إِنما ابليع ع
ٍ
َ
َ
َ
َ َ ُ
َ
ِيث« :ابلَ ِي َعان باخل َِيار َما ل ْم َي َتفرقا»()2
وحد
ِ
ِ
ُ َ
َ
يج  قوال« :قيةل يةا رسةول اهلل أي
وع رافم مع بو
م
خود ٍ
ّ
ُ
ُ
َ ْ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ور»( )3أي ال غون
ب أطيب؟ قال :عمل الرج ِل بيده ولك ب ٍ
الكس ِ
يع مةَب ٍ
فيه وال خيايبو
ْ
َ ْ ْ ُ َ
ْ
الاوري ب ال َ
وع ُ
عوامم  عو انلوا قوال«:ألن يأخةذ
م
ْ
ْ
َ ْ ََ ََ َ ُ َ
َ
َُْ ََ َ ُْ َ
ب ىلع ظهةره ِ تيبيعهةا عيكةف اهلل بهةا
أحدكم ح له تيأ
يت حب َزم ِ انط ِ
ْ ْ َ
َ
ْ
ْ َ
ْ
ُ
وج َه ُه ْ ٌ
مف ُعوهُ»()4
خْي هل من أن يسأل انلاس أعطوه أو
و يبه  بع

وانلا

يقبايعون فأقر م عليه  ،وقد با عليه

الصالة والسالم واشرتى مباطة وتوكيال
وأما اإلنيا  :فقد أنيع

ا مو ىلع مرشوعيو ابليع وىلع كويبه سببا

إلفادة اننل و ذا م اننعلوم م ادلي بالرضورة وقد يبقل غري واحد م
العلماي ذل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحيح :رواه ابن حبان ( ،)4664وابان انها( ( ،)2115والبيهقا

الربا ( ( ،)/266وصاحح( الالماا

األلبنين  $اإلرواء ()1213

( )2ذرفق عنيه :روا ابلخاري ( ،)0578ومسلم ()3000
()3روا اإلمووام أمحوود يف اننسووند ( ،)37059واحلووامم يف اننسووتدرك ( )0375وغري مووا وصوولله
ا بلام يف سلسلو ا حادي الصليلو()757
()4روا ابلخاري ()3950

ً

كتاب البيوع

605

أركان البيع:
أراكن ابليع اليت ىلتوقف عليها حقيقته ثالث َ يف انقيق َخس :

الركن األول :العاقد :م بائع ومشرت

الركن اثلاين :اننعقود عليه :م ام وموم

الركن اثلالث :الصيُو ،أو ما يقوم مقامها مما يدل ىلع الرضا ،م قول

أو إشارة أو كتابو م اجلوايببني أو أحود ما ،بول وإن اكن موا يودل عليوه
معاياة م اجلايببني ،ولو يف غري اننلقرات اكثلياّب؛ بوأن يودفع اننشورتي

اثلم للبائع ويأخذ اننوم أو يدفعه ل ابلائع وعةسه
ً
ابتةداء لل ةائع« :اشة يتها مفةك بكةذا»
كما يفعقد بقةول املشة ي
ً
بالفعل اننايض أو يقول ابلوائع للمشورتي« :بعتكهةا بكةذا» باننوايض أيضوا

ويرىض اثخر وك«أبيعها بكذا» م ابلائع أو قول اننشرتي للبائع« :أش يها

مفك بكةذا» باننضار فيهما فريض اثخر أو قال اننشورتي« :بعةِن» بفعول
ا مر أو قال ابلائع للمشرتي« :اش مِن هذه السلع بكذا» فوريض اثخور

فينعقد ابليع

شروط الركن األول:
ورشط صح عقد العاقد :اتلمي ؛ فال يصح م غري مم لصوُر أو

جنون أو إغماي أو سةر

وشروط لزوم البيع:
ً
ً
ً
 -0اّتللكيف :فال يلام صبيا مم ا وإن صح ،ما لم يك وكويال عو

موف؛ وإال لام ن ابليع يف احلقيقو م اننوم

 -1وعدم حجر :فال يلام اننلنيور لسفه أو رق إال بإذن الويل

606

 -1وعدم إكراه :فال يلام اننةر عليه ،ال إن أجرب العاقد ىلع ابليوع
ً
أو ىلع سببه ً
حراما ،أي :ليأل حبق فيصح وال يلام ،وأما لو أجرب ىلع
جربا
ً
ً
ابليع ً
الزما ،كنيرب ىلع بيوع سولعو لوفواي ديو أو
جربا حالال لاكن ابليع
نلفقو زوجو أو ودل أو وادلي  ،ورد اننبيع ىلع ابلائع إذا لم يمضه ،وال يفوت

عليه ببيع وال بو بال ام يُرمه للمشرتي ،و ذا خاص بما إذا أجرب ىلع
سببه؛ كما إذا أجرب ظالم ىلع موال فبوا سولعته إلنسوان يلودفع امنهوا

لل الم ،أو أكر ه ىلع أن يبيعها يلأخذ ال الم امنها منه أو مو اننشورتي

وأما لو أكر ه ىلع بيعهوا وأخوذ روهوا امنهوا ،فإيبهوا إذا ردت عليوه دفوع

للمشرتي ما أخذ منه
ً
ً
 -1وأن يكون العاقد مالاك أو وكيال عنه ،وإال فهوو صوليح غوري

الزم

ما مينع من البيوع:
حيرم ىلع اننوف بيع مصلف أو جائه وكت ه حدي

كتايب أو غري وابليع صليح وإن منع

وعلوم لاكفور

شروط الركن الثاني :املعقود عليه:
ورشوط صح املعقود عليه َخس :

 -0الطهارة :فال يصح بيع جنوأل وال متوننيأل ال يمكو تطهوري كود

تننيأل

ً
 -1واالنتفاع به رش ::فال يصح بيع آلو هلو

 -1وأن ال يكون مفِه عن بيعه فال يصح بيع ما يبو

اكلك ه فال جيوز بيعه ويضم متلفه قيمته

عو بيعوه
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 -1والقدرة ىلع تسليمه :ال يري يف اهلواي وال وحن يف الفالة

 -5وعدم اجلهل به :فال يصح بيع جمهول اذلات وال القدر وال الصفو

ابليع

فال بد م كون اثلم واننوم معلومني للبائع واننشرتي وإال فسود

فإن جهل اثلم أو اننوم أو جهل قدر أو صفته فسد ابليع

ول أحوال:

 -3إما أن يكون جمهول نيلو وتفصيال  :كبيع ما يف بي أو حايبوت

أو ما وراه أو ما و  ه ل و ما ال يعلمايبه فهذا ال يصح
ً
 -0وإما أن يكون معلوم نيلو وجمهول تفصيال :فال يفسد ابليع بل
و صليح كما إذا اكن لك م اجلملو واتلفصيل معلوموا كموا إذا ابتوا

عبدي لرجلني صفقو واحدة ولم يعني للك عبد منهما ما خيصه فنيملتوه

معلومو وتفصيله جمهول
ً
 -0وإما أن يكون جمهول نيلو ومعلوم تفصيال فال يفسد ابليع بل
و صليح كما إذا اكن لك م اجلملو واتلفصيل معلوما كشوراي صربة أو

شقو معلومو القدر لك ذرا أو أردّب منها بكذا

واحلاصل أن ا حوال أروع علم اجلملو واتلفصيل وجهلهموا وجهول

اجلملو فقط وجهل اتلفصويل فقوط فيفسود ابليوع يف حواتلني ويصوح يف

حاتلني

وجهل أحد ما كنيهلهما ىلع اننذ  ه سواي علم العالم منهما جبهول

اجلا ل أو ال فمىت حصل اجلهل بأحود العوضوني مو اننتبوايعني أو مو

أحد ما فسد ابليع
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وقيل :ال يكون ابليع فاسدا إال إذا جهال معا قدر اننبيع أو صفته أو

جهل ذل أحد ما ،وعلم اثخر جبهله ،وتبايعوا ىلع ذلو وأموا إذا علوم
ذل أحد ما ،وجهل اثخر ،ولم يعلم جبهله فليأل ببيع فاسد ،وإيبموا وو

يف احلكم كبيع غن ،وخديعو يكون اجلا ل منهما إذا علم خموريا بوني

إمضاي ابليع أو رد

بيع الفَويل :يصح بيع غري اننال للسلعو -و و اننسىم بالفضويل-

ولو علم اننشرتي أن ابلائع ال يمل اننبتا  ،و و الزم مو جهتوه منلول

م جهو اننال  ،ووقف ابليع ىلع رضا ما لوم يقوع ابليوع حبضوورته و وو
ً
ساك فيةون ً
الزما م جهته أيضا وصار الفضويل اكلوكيل
َ
وادليلل ىلع صلو بيوع الفضوويل َ ،حةدِيث ُع ْ
ةر َوةَ ابلَةار ِ
« ::أ َن انلَ َ
ةيب
ِِ
َ ِ
َ
َ َ
َ ْ َ ُ َ ً َ ْ َ َُ َ ً َ ْ ََ ُ َ َ ْ
ني ،ت ةاع
 أعطاه دِيفارا يش ِي هل ب ِ ِه شاة ،عاش ى هل ب ِ ِه شةات ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ
ْ َ َُ
الَبك ِ يف َب ْي ِع ِه»()1
ِ
ار وشا ٍة ،عد :هل ب ِ
ار ،وجاءه بِدِيف ٍ
إِحداهما بِدِيف ٍ
فأجاز َ
انل ما  صنيعه ولم ينةور عليوه وداع ل بالربكوو ،
واكن فضويلا يبه با الشاة واشرتى ا خرى بُري أمور ومعلووم أيبوه لوم
يك مأمورا ببيع الشاة فلو لم ينعقد ترصفه ننا با وننا داع ل رسول اهلل

بالري والربكو ىلع ما فعل و يبكر عليه ن ابلايل ينةر

والُلو للمشرتي يف نييع صور بيع الفضوويل ،إال يف صوورة واحودة

فالُلو فيها للمال  ،وع إذا لم يعلم باتلعدي م بائعه بأن ظ أيبه اننال

أو أيبه وكيل عنه أو ال علم عند بيشي ،فإن علم اننشرتي بتعودي ابلوائع

فالُلو للمال إن رد ابليع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحيح :روا ابلخاري()0790
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وحي أمىض اننال بيع الفضويل فإن اننال يطال ه الفضويل باثلم
ما لم يمض اعم ،فإن مىض و و ساك سقط حقه ،ذا إن ب َ
يع حبضورته،
م
وإن بيع بُري ا ما لم تمض مدة احليازة عرشة أعوام

وحمل كون اننال ينقض بيع الفضويل إن لم يف اننبيوع ،فوإن فوات
بذ اّب عينه فقط اكن ىلع الفضويل ا كا م امنه وقيمته وال فرق بني
كون الفضويل اغصبًا أو غري اغص ه
بيع امل يع الغائب:
جيوز ابليع ىلع رؤيو بعض اننويل م مةيل وموزون كقط وكتان وقمح
وشعري ،أي :جيوز العقد مةتفيًا برؤيو بعضه يف معرفو الصفو ن رؤيو
ابلعض اكفيو فيه سواي اكن ابليع ً
بتا أو ىلع اليار ،خبال اننقوم فال
يكيف رؤيو بعضه كووّب م أاواّب وحمل عدم االكتفاي برؤيو ابلعض
فيه إن لم يك يف نرش إتال اكلشاش وإال اكتق برؤيو ابلعض

وجيوز ابليع ىلع رؤيو الصوان -ما يصون الشوويي كقشوور الرموان
واجلوز واللوز -فال يشرت كرس بعضه لوريى موا يف داخلوه ومو ذلو
ابلطيخ
َ
وجيوز ابليع ىلع رؤيو الربيبا ممج :ادلفورت اننةتووّب فيوه صوفو موا يف
العدل م اثلياّب اننبيعو؛ أي جيووز أن يشورتي ايابًوا مروويوو يف العودل
ً
معتمدا فيه ىلع ا وصا اننذكورة يف ادلفرت للرضورة؛ ننا يف حول العودل
م احلرج واننشقو ىلع ابلائع م تلويوه ومحليبو شد إن لم يرضه اننشورتي
فأقيم الصفو مقام الرؤيو فإن وجدت ىلع الصفو لام ،وإال خري اننشرتي
ً
إن اكيب أدى صفو ،فإن وجد ا أقل عددا وضع عنه م اثلم بقدر  ،فإن
كا انلقص أكا م انلصف لم يلامه ورد به ابليوع فوإن وجود ا أكوا
ً
ً
عددا اكن ابلائع طيكا معه بنسبو الاائد
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ولو قبضه اننشرتي واغّب عليوه وادىع أيبوه أدى أو أيبقوص مموا وو

مةتوّب يف الربيبامج؛ حلف ابلائع أن ما يف العدل موافق للمةتوّب حيو

أيبكر ما اداع اننشرتي فالقول للبوائع بيمينوه؛ وإال بوأن يبكول حلوف

اننشرتي ورد ابليع وحلف أيبه ما بدل فيه وأن ذا و اننبتا بعينوه ،فوإن

يبكل اكبلائع لامه

ابليع بالصف والرؤي السابق :

وجاز بيع لسلعو ىلع الصفو هلا م غري بائعها أو مو ابلوائع ،إن لوم
يك اننبيع يف جملأل العقد؛ بأن اكن اغئبًا عو جملسوه وإن اكن بوابلدل،

فال يشرت لصلو ابليع حضور
ً
وإن لم يك اغئبًا عنه فال يصح بيعه ىلع الصفو لاوما وال بد مو

الرؤيو ل تليرس علم احلقيقو ،إال أن يكون يف فتله رضر للمبيع أو فساد

ل فينيوز بيعه ىلع الصفو ،ام إن وجد عليها فابليع الزم وإال فللمشرتي

رد

حاصله أن الُائ ه إذا بيع بالصفو ع اللاوم فال بد يف جواز بيعوه

م كويبه اغئبا ع جملأل العقد وأما ما بيع ىلع الصفو باليار أو بيع ىلع
اليار بال وصف أو ىلع رؤيو متقدمو بتا أو خيارا فوال يشورت يف جوواز

بيعه غيبو بل جيوز ولو حارضا يف انننيلأل وإن لم يك يف فتله فساد

وجاز ابليع باتا وىلع اليار برؤيو سابقو للمبيع ىلع وقو العقود إن

لم يتُري بعد ا اعدة إىل وق العقد ولو حارضا جملأل العقد ،و و خيتلف
باختال

ا شياي؛ م فاكهو واياّب وحيوان وعقار ،فإن اكن شأيبه اتلُوري

لم جيا ىلع ابل

كتاب البيوع
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وجاز ىلع اليار بالرؤيو إن لم يبعود موا بيوع ىلع الصوفو أو الرؤيوو
ً
ً
اننتقدمو جدا فإن بعد جدا كخراسان باننرشق م إفريقيوو بواننُرّب مموا

ي فيه اتلُري قبل إدراكه ىلع صفته لم جيا ،إال ىلع خيار اننشرتي عنود
ً
مطلقا سواي بيع ىلع الصفو أو الرؤيوو اننتقدموو َب ّرع َ
ود أو لوم
رؤيته فينيوز
َْ
يب ّرعد إن لم يشرت يبقد اثلم للبائع فإن ط لم جيا لرتدد بني السلفيو
واثلمنيو

واحلاصل:
أن يف بيع الُائ ه اانيت عرشة صورة؛ يبه :إما أن يبا ىلع الصوفو،
ٍ
لك :إما أن يبوا ىلع َ
ابلو ِ  ،أو ىلع
أو ىلع رؤيو متقدمو ،أو بدويبهما ،و
ٍ
ً ً
اليار بالرؤيو ،و لك :إما أن يكون بعيدا جدا أو ال فإن اكن ىلع اليار
ً
جاز مطلقا إن لم ينقد ،وإن اكن ىلع ابل جاز؛ إال فيموا بيوع بودويبهما-
َ
ً ً
بعيدا جدا ،وأموا إن اكن
ق ّرر َّب أو َب ّرع َد للنيهل باننبيع -أو اكن يتُري اعدة أو
ً
حارضا جملأل العقد فال بد م رؤيته إال أن يكون يف فتلوه مشوقو أو
فساد فيبا بالوصف أو ىلع ما يف الربيبامج ىلع ما تقدم
وضمان اننبيع اغئبًا ىلع الصفو أو برؤيو متقدموو مو اننشورتي؛ أي
عقارا وأدركته الصفقو ً
ً
سالما
يدخل يف ضمايبه بالعقد إن اكن
ً
عقارا أو أدركته الصفقو معيبًا فم ضومان ابلوائع إال
وإن لم يك

لرش م اننشرتي يف العقار أيبه ىلع ابلائع أو م ابلوائع ىلع اننشورتي يف

غري فيعمل به
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وقبض اننبيع اغئبًا -أي الروج ل -ىلع اننشرتي و جيوز انلقود فيوه
ً
ً
ً
عقارا أو غري  -كما جيوز انلقد فيه بشور إن اكن اننبيوع
تطواع مطلقا-
ً
ً
عقارا ىلع اللاوم ولوو َب ّرعود ال جودا؛
الُائ ه ىلع الصفو أو برؤيو متقدمو

ن شأيبه أال يرس إيله اتلُري ،إال أن يصفه بائعه فوال جيووز انلقود فيوه
ً
تطواع
برش  ،وجيوز
َ
أو اكن غري عقار وق ّررّب كيوم وحنو يووم اوان ،ال أكوا ن الشوأن

عدم اتلُري يف ايلومني بعد الرؤيو أو الوصف

][5
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E
حتريم ربا الفَل وربا النساء والِصف:

حيرم باإلنيا روا فضل يف عني -ذ  ه وفضوو -ويعوام روووي إن
احتد اجلنأل فيهما؛ فال جيوز در م بدر مني وال دينار بديناري وال صا
ً
ً
بيد
قمح -موال -بصاعني ولو يدا ٍ
فإذا اختلف اجلنأل أو اكن الطعام غري رووي جوازت اننفاضولو إن
ً
ً
بيد؛ كدينار بقنطار م فضو ،وإردّب قمح بأرادّب م فول موال
اكيب يدا ٍ
مناجاة
َ
ً
وحرم عيهما ربا نساء :أي تأخري مطلقا ،احتود اجلونأل أو اختلوف،
اكن الطعام ً
روويا أم ال؛ فال جيوز دفع دينوار يف مولوه أو يف درا وم لوقو
كذا ،وال يعام رووي أو غري يف يعام آخر لوق كذا كما سيأيت تفصويله
ويسقوىن م ذل القرض فال يرض فيه اتلأخري مع أيبه متلد اجلنأل
ََ
عإذا علمت ذلةك :فينيوز رص ذ  ه بفضو قل ع رص الوقو أو
َك ّرات عند الرضا بذل مناجاة؛ أي ً
يودا بيود الخوتال اجلونأل وال جيووز
ذ  ه وفضو م جايب ه بمولهما م اجلايب ه اثخر ولو تساويا؛ كدينار ودر وم
بدينار ودر م ،وحمل ذل ما لم تتلقق مساواة ادلينار لدلينار وادلر م لدلر م،
وإال جاز ،ويكون مو قبيول اننبادلوو ال مو قبيول الصووور  ،أو أحود ما
وعرض م جايب ه ،كدينار واوّب بمولهما أو در م وشاة بمولهما
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ً
ما يمفع من الِصف سدا لذلرائع

قاعدة اننذ  ه سد اذلرائع؛ فالفضل اننتو م اكننلقوق ،فتوو م الرووا
كتلققه ،فال جيوز أن يكون مع أحد انلقدي أو مع لك واحد منهما غري
يبوعه أو سلعو؛ ن ذلو يوو م القصود إىل اتلفاضول إذ روموا اكن أحود
اثلووني أقل قيمو م ادلينار اثخر أو أكا فتأيت اننفاضلو

فال جيوز رص موحلخر ننوا فيوه مو رووا النسواي ولوو اكن
اتلأخري غلبو؛ كأن حيول بينهما عدو أو سيل أو يبار أو حنو ذل
أو قرّب اتلأخري مع فرقو يف انننيلأل قبل القبض ،فإذا تصارفا يف
جملأل وتقابضا يف جملأل آخر منوع ىلع اإليوالق وأموا دخوول
الصري حايبوته يلخرج منه ادلرا م أو مشوى قودر حوايبوت أو
حايبوتني تلقلي ه ادلرا م فمةرو
أو عقد ووم غري يف القبض فيمنع إال حبضورة مولكه ،أو اغّب يبقود
أحد ما ويال بال تفورق يف انننيلوأل فيمنوع ويفسود الصوور أو اغّب
يبقدا ما ً
معا ع جملأل العقد ولو لم يطل؛ يبه م نو الطول ومعنوا  :أن
تعقد الرص مع غريك وليأل معةما يشي ،ام تقرتض ادلينار مو رجول
جبايبب و و يقرتض ادلرا م م رجل جبايببه فدفع ل ادلينار ودفوع لو
ادلرا م؛ فلرام ولو لم حيصل يول ولو اكيب ادلرا م معه واقرتض أيب
ادلينار فإن اكن ً
أمرا قريبًا كلل الرصة ولم تقم ولم تبع ل فذل جائا
أو وقع الرص بدي م اجلوايببني؛ كوأن يكوون لو ىلع شوخص
درا م ول علي ديبايبري فقسوقط ادلرا وم يف ادليبوايبري ،فيمتنوع إن تأجول
ً
َ
ادلي م لك أو م أحد ما؛ ن م عنيل اننحلجل ّرعد مسلفا ،فإذا جواي
ا جل اقتىض م يبفسه نلفسه ،فةأن القبض إيبما وقع عند ا جل وعقود
الرص قد تقدم ،فلو حال ً
معا جاز
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التصديق يف الصرف:
ّر
ال جيوز اتلصديق يف الرص  -أي فيما ذكر م انلقد والطعوام-

ئلال يوجد يبقص ،فيدخل اتلفاضل إن ط عدم الرجو بانلقص ،أو

اتلأخري إن ط الرجو به بعد االيال  ،ال يف عودد وال وزيبوه وال
ً
مشوهورا
جودته ،بل جي ه العد والووزن وانلقود وإن اكن ادلافوع لو
ً
ً
ً
ً
يباقصا عددا أو وزيبا ،أو زائفا ،فريجع به
با مايبو والصدق؛ إذ روما اكن
فيحلدي إىل الرص اننحلخر

مثال منع التصديق:
ً
 -0امل ادل يف نقد :أي ذ  ه أو فضو؛ كوأن تبودل دينوارا بمولوه أو
ً
صااع م قمح بموله
در ًما بموله ،أو يعام ولو اختلف اجلنأل؛ كأن تبدل

أو بفول؛ فال جيوز اتلصديق فيه ،وال بد م معرفو العدد وقدر الةيول أو

الوزن فيما يوزن منه
ً
ً
َ
 -1وقرض :ال جيوز اتلصديق فيه ،م اقرتض يبقدا أو يعاما أو

غري ما ال جيوز ل أن يصدق اننقرتض فيموا أخوذ منوه؛ الحتموال
وجود يبقص أو رداية فيتُاىض عنه آخذ حلاجته و يب ري اننعرو

 -1وم يع ألجل من طعام أو غةْيه :ال جيووز اتلصوديق فيوه جلوواز

وجود يبقص فيُتفر جل اتلأخري أو احلاجو فيحلدي كول أمووال انلوا

بابلايل

 -1ومعجل من اّدليون ق ل أجله :ال جيوز فيوه اتلصوديق؛ ن موا
عنيل قبل أجله سلف فيلتمل أن يكون ً
يباقصا فيُتفر للتعنييل فيةون
ً
سلفا جر ً
يبفعا

616

اجتماع الصرف مع البيع:
ً
ال جيوز اجتما رص مع بيع يف عقود واحود؛ كوأن يشورتي اوووا
بدينار ىلع أن يودفع فيوه دينواري ويأخوذ رص دينوار درا وم ،تلنوايف
أحاكمهما؛ جلواز ا جل واليار يف ابليع دون الرص
وكذا ال جيوز اجتما ابليع أو الرص مع ّرجعل أو مساقاة أو طكوو
أو يبكا أو قراض ،وال اجتما اانني منها يف عقد
بيع احمللى بأحد النقدين:
ّر ِ
جيوز أن يبوا بأحود انلقودي موا حويل بأحود ما ،إن اكن اننلوىل
ً
ً
بأحد ما ً
اووا أو سيفا أو مصلفا إذا اكن خيرج منه يشي بالسب بانلوار،
وإن لم خيرج منه يشي إذا سب فاكلعدم؛ فنيواز بيعه ظا ر بال ط
ويش ط جلوا بيع املحىل ااي خيرج مفه َشء بالس ك رشوط ثالث :
 -0إن أبيل احلليو ال إن حرم  ،كسةني واوّب رجل -كعماموو
مقصبو -ودواة ،فال جيوز بيعوه بأحود ما بول بوالعروض إال أن يكوون
اثلم م غري احلليو وجيتمعا يف دينار
 -1وسمرت احلليو يف اننبا  :حبي يلام ىلع خلعها منه فساد
ّر
 -1وعنيل اننعقود عليه م ام وموم فإن أ ِجال أو أحد ما منوع
بانلقدي وجاز بالعروض وإذا وجدت الرشو جواز ابليوع بُوري صونفه
مطل ًقا اكيب احلليو ً
تبعا للنيوا ر أم ال
املبادلة يف الذهب والفضة:
ً
جتو امل ادل يف ااهب والفَ وَ :بيع العني ذ با أو فضو بموله؛
ً
عددا كعرشة ديبوايبري بمولهوا ً
يودا بيود إن
أي ذ بًا بذ  ه أو فضو بفضو،
ً
ً
تساويا عددا ووزيبا ولو اكن أحد ما أجود وال يشرت للنيواز إذا تسواويا
ً
ً
عددا ووزيبا إال اننناجاة وعدم دوران الفضل م اجلايببني
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و ن لم يتساويا عيما ذكر عال جيو إال بْشوط س ع :

617

 -0القلو يف العدد :فال جيوز يف الةوري ،والقلو سوتو فأقول ال سوبعو
فأكا؛ ن شأن ابتُاي اننعرو إيبما يكون يف القليل

 -1والعدد :ال الوزن كواحد بواحد أو ستو بستو؛ فال جتوز اننبادلوو
ً
يف ادلرا م أو ادليبايبري اننتعامل بها وزيبا كأوقيو ترب اكملو بأوقيو يباقصو

 -1وأن تكون الايادة يف الوزن فقط دون العدد ،بأن تكون زيادة
وحينئذ فال بود أن يكوون
لك واحد ىلع ما يقابله يف الوزن ال يف العدد،
ٍ
ً
ً
واحدا باانني
واحدا بواحد ال
 -1وأن تكون الايادة السد

فأقل يف لك دينار أو در م

 -5وأن يكون ىلع وجه اننعرو ال اننُابلو

 -6وأن يكون بلفظ ابلدل دون ابليع
ً
 -7وا جود جو ريو أو ا جود سةو حال كويبوه أيبقوص وزيبوا عو
مقابله ممتنع؛ دلوران الفضل م اجلوايببني فينوتيف اننعورو وإال يكو
ً
مساويا ننقابله أو أزيد جاز اليبتفاي
ا جود جو ريو أو سةو أيبقص بل اكن
علو انننع
املراطلة يف الذهب والفضة:
جتوز اننرايلو وع :عني م ذ  ه أو فضوو بمولوه؛ ذ و ه بوذ  ه
ً
وفضو بفضو وزيبا ،إما بصننيو يف إحدى الةفتوني واذل و ه أو الفضوو يف
ا خرى أو مكفتني؛ بوأن يوضوع عوني أحود ما يف كفوو وعوني اثخور يف
ا خرى فيساوى بينهما ،ولو لم يوزيبا قبل ذل ؛ ن لك واحود أخوذ زيبوو
ً
ً
معلوما قدر ا وزيبا قبل ذل أم ال ،وإن اكن أحد انلقدي لكوه
عينه ،اكن
أو بعضه أجود م اثخر فينيوز
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ال إن اكن بعضه أدى م مقابله ووعضه اثخر أجود منوه كمرصوي
ووند ويقابالن بمُر ؛ فاننُر متوسط واننصوري أدى وابلنود أىلع،
فيمنع دلوران الفضل م اجلايببني
بيع املغشوش:

جيوز بيع اننُشوش بموله مرايلو ومبادلو أو غري ما وخبالص وحمل
اجلواز إن بيع نن ال يُن به ،بل نن يكرس وجيعله ً
حليا أو غري  ،وفسخ
م
إن بيع نن يُن به
قضاء القرض مبا هو أفضل صفة أو أقل:
ً
ً
عرضا بأفضل صفو حل
يعاما أو
جيوز قضاي القرض إذا اكن عينًا أو

ا جل أم ال؛ ن احلق يف ا جل يف القرض نن عليه ادلي  ،كدينار جيود
ع أدى منه أو اوّب أو يعام أو حيوان جيد ع دمي؛ يبه ّرحس قضاي،
أحسنهم قضاي ،و ذا بشور عدم دخوهلموا عليوه ،وإال اكن

وخري انلا
ً
سلفا جر منفعو و و فاسد

وقدرا ً
ً
معا كنصف دينار أو در م ويبصوف
وجاز القضاي بأقل صفو
ً
إردّب أو اوّب ع اكمل أجود ،وأوىل بأقل صفو فقط أو قدرا فقط إن حل
ً
ا جل وإال فال؛ ننا فيه م  :ضع وتعنيل وال جيوز القضاي بأزيد عوددا أو
ً
ً
وزيبا مطلقا حل ا جل أم ال للسلف بايادة ،كدوران الفضل م اجلايببني
فال جيوز ،كعرشة يايديو ع تسعو حممديو أو عةسه

وام اليشي اننبيع اننرتت ه يف ذمو اننشرتي حال كويبه مو العوني-

اذل  ه والفضو -قضاؤ كذل أي قضاي القرض يف جواز بأفضول صوفو
ً
ً
وقدرا إن حل ا جل
مطلقا ووأقل صفو
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ً
وجيري يف قضاي امو اننبيوع حيو اكن عينوا موا جورى يف قضواي

القرض م اتلفصيل؛ فينيوز قضاؤ منها باننسواوي وأفضول صوفو قبول
ً
وقدرا إن حل ا جل ال قبله ،إال أيبه نوا جيووز
ا جل ووعد  ،ووأقل صفو
ً
ً
القضاي ع ام اننبيع م العني بأكا عددا أو وزيبا كقضاي عرشوة امو

سلعو ع تسعو ،خبالفه يف القرض؛ اليبتفاي علو منعوه يف قضواي القورض
وع سلف جر ً
يبفعا وسواي حل ا جل أم ال؛ ن العني ال يودخلها حوط

الضمان وأزيدك؛ ن ا جل فيها ننو ع عليوه ،وأموا العورض والطعوام
ً
قودرا وصوفو ،ال أزيود حلوط الضومان
فينيوز قضاؤ قبل أجله بمسواويه
ً
عرضوا ،فوإن اكن
وأزيدك ،وال أقل لضع وتعنيل ،فوإن حول جواز إن اكن
ً
يعاما وجعل ا قل يف موله وأبرأ م ابلا جاز ،وإال منوع للمفاضولو يف
الطعام ،و ذا إن قضا جبنسه ،فإن قضا بُري جنسه جواز إن اكن اثلمو

غري يعام ،وجاز بيعه باننأخوذ مناجاة وسلم رأ

اننال فيه

إذا بطلت معاملة من دنانري أو دراهم أو فلوس:
إذا بطل معاملو م ديبايبري أو درا م أو فلو

ترتب لشوخص ىلع

غري م قرض أو بيع ،أو اكيب وديعو وترص فيهوا أو دفعهوا ننو يعمول
ً
قراضا ،أو تُريت قيمتها مع استمرار اتلعامول بهوا بايوادة أو يبقوص؛
فيها
فالواج ه قضاي اننول ىلع م ترتبو

يف ذمتوه إن اكيبو موجوودة يف بودل

اننعاملو
ً
ً
فم أسلفته فلوسا فأخذت بها ر نا ففسدت الفلوو
عليه إال مول فلوس ويأخذ ر نه

فلويأل لو
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يووم

وإن بعته سلعو بفلو إىل أجل فإيبما ل موول وذ الفلوو
ابليع وال يلتف لةساد ا ،وكذل إن أقرضته درا م ً
فلوسوا وع يومئوذ

مائو فلأل بدر م ام صارت مائيت فلأل بدر م؛ فإيبما يرد إيل موول موا

أخذ ال غري ذل

وإن عدم يف بدل اننعاملو -وإن وجدت يف غري ا -فتعتورب القيموو
ّر َ
ً
عرضا أو يق ِو ّرم العرض بعني م اننتنيددة
يوم احلكم؛ بأن يدفع ل قيمتها
و ذا مقيد بما إذا لم يك م انندي مطل ،وإال اكن لروها ا حوظ

م أخذ القيمو أو مموا آل إيلوه ا مور مو السوةو اجلديودة الاائودة ىلع
القديمو ،ل لم انندي بمطله؛ كم عليه يعام امتنع روه م أخوذ حوىت

غال فليأل لروه إال قيمته يوم امتناعه وتبني ظلمه

اّتلصدق بما يغ به:
ّر
ُ
َ
ّر
َ
جيوز لللامم اتلصدق بما يُن ب مه َ
انلوا بوأن يتصودق بوه ىلع
م
م
الفقراي؛ وال حيرم عليه ،وجاز أن يحلدبه برضّب وحنو  ،وال جيوز أدبه بأخذ
مال منه كما يقع ً
كوريا م ال لمو ،ولللامم أن خيرجه م السوق

والغةةة يكةةةون يف لُك َشء حةةةىت يف انيةةةوان ،وقةةةال انلةةةيب
َ ْ َ َ َ ََْ َ َ
« :من غشفا عليس مِفا»( ،)1كخلط يشي جيد -لكو وسم

وزي

ودقيق -برديي م جنسه أو غري جنسه م يعام أو غري كويواّب

وقط وكتان وحنو
ً
وحمل اتلصدق به إن اكن قائما بيد ابلائع أو اننشرتي ويفسخ ابليوع
ً
قائما -بأن ذ ب عينه أو تُري -فباثلم اذلي بيع به
وإال يك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

 )1رواه مسلم (.)191
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علة حتريم ربا النساء:
علو حرمو روا النساي يف الطعام الرووي وغري جمرد الطعم :أي كويبه
ً
مطعوما ثديم ،ىلع غري وجه اتلداوي به؛ فما يتوداوى بوه مو مسوهل أو
غري جيوز فيه النساي أي اتلأخري
الذي يدخل يف ربا النساء:
 -0الفواكه :فتدخل نييعها كرمان

 -1واخلْض :ما يحلم أخرض اكليار وابلطيخ

 -1وابلقول :اكجلار والقلقا

والفنيل واحللبو

والفرق بني اخلَةر وابلقول :أن ابلقول موا يقلوع مو أصوله اكلفنيول،
خبال الرض فإيبه ما يقناول شيئًا بعد يشي اكبلاميو واننلوخيو يف بعض ابلالد
َ
وجيوز اتلفاضل فيها قل أو كا ولو باجلنأل الواحد كريول بوريلني
يف غري الطعام الرووي منها إذا اكن ً
يدا بيد
عل حتريم ربا الفَل:

وعلو حرمو روا الفضل يف الطعام االقتيوات واالدخوار :أي جمموو

ا مري
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فالطعام الرووي :ما يقتات ويودخر؛ أي موا تقووم بوه ابلنيوو عنود

االقتصار عليه ويدخر إىل ا مد اننبتىغ منه اعدة وال يفسد باتلأخري ،وال
ً
متخذا للعين ً
اغبلا ،وال حد يف االدخار بل وو يف لك يشي
يشرت كويبه

حبسبه ،ام إيبه ال بد أن يكون االدخار ىلع وجه العموم ،فوال يلتفو ننوا
ً
يبادرا
اكن ادخار
عد الربويات وبيان أجناسها:
 -0بر وشعري وسل  ،و ذ اثلالاو جنأل واحود تلقوارّب منفعتهوا؛
ً
متفاضال ولو ً
يدا بيد
فيلرم بيع بعضها ببعض
َ
 -1وعلأل :قري ه م خلقو الرب ،و و يعام أ ل صنعاي ايلم
ّر ْ
 -1وذرة ودخ  :ح ه صُري فوق ح ه الربسيم يعام السودان
 -1وأرز

و ووذ ا روعووو أجنووا

ُ
لك واحوود منهووا جوونأل ىلع حدتووه جيوووز

اتلفاضل بينها مناجاة ومنع يف اجلنأل منها
 -5والقطام السبعو :وع أجنا

وجيوز بني اجلنسني ،وع :العد

يمنع اتلفاضل يف اجلنأل الواحود

واللوويا واحلموص والورتمأل والفوول

واجللبان والبسيلو والةرسنو ،وسومي قطوام؛ يبهوا تقطو بوانناكن أي

تمة به

 -6وتمر وزوي ه وتني ،وع أجنا
 -7وذوات الاي

م زيتون وسمسوم وقوريم وفنيول أمحور وووار

الةتان والردل ،وع أجنا

كايوتها فإيبها أجنا  ،أي فيبا ريل مو

الاي الطي ه بريلني م الشريج أو م الاي احلار مناجاة
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 -8والعسول :نيع عسل ،اكيب
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م حنل أو تمور أو قصو ه أو غوري

ذل أجنا ؛ جيوز فيها اتلفاضل ،كريل م عسل حنل بريلني م عسل
قص ه إذا اكن ً
يدا بيد ويمنع يف انلو منها
 -9والل وانلبيذ لك واحد منهما جنأل ىلع حدته؛ ن اذلي يوراد

م الل غري ما يراد م انلبيذ اعدة

 -01وا خباز لكها ولو بعضها م قطنيو كفوول ووعضوها مو قموح

جنأل واحد حيرم اتلفاضل فيها

 -00وويض م دجاج أو غري ا جنأل واحد؛ فتتلرى اننساواة ولوو

اقتىض اتللري بيضو بيضتني أو أكا

 -01وسةر و و جبميع أصنافه جنأل واحد؛ فيمنع ريل م اننةورر

أو انلبات بريلني مع غري

 -01ومطلق لو م بقر أو غري ا ،و و بأصونافه احلليو ه وا قوط

واننخيض واننرضوّب جنأل واحد

 -01وحلم يري إنيس أو وحيش كلدأة ورخم ،و و م نييعها جنأل

واحد يمنع فيه اتلفاضل ،واننطبو منه جنأل ولو اختلف مرقته

 -05ودواّب انناي م حوت وغري صُرية وكبرية وع جنأل
 -06ومطلق ذوات ا روع م غنم ووقر وغري موا وإن اكن وحشوياً

جنأل واحد كُاال ووقر وحيش ومحار يمنع اتلفاضول فيهوا ،واننطبوو

منها جنأل واحد ولو اختلف مرقته
ً
ومصلح الطعام الرووي مللقا به؛ فيدخله روا الفضول ،و وو موا ال

يتم االيبتفا بالطعام إال به
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ّر ّر ّر
كملح ووصل واوم ،وتابل م فلفل وكاورة وكرويا وشمار وكموويبني

وأيبيسون ،وع -أي اننذكورات -أجنا
ما ليس بربوي:

 -0الفواكه اكلرمان والو فليسو

كتفا ولوز ووندق

جيوز اتلفاضل بينهما مناجاة

ّر
بروويوو ولوو ادخورت بقطور؛

 -1وادلواي ليأل برووي كلايببل وحرمل وسائر العقاقري

 -1وحلبو يابسو أو خرضاي
ً
 -1وولح صُري بأن ايبعقد ولم يا ليأل روويا؛ يبه ال يوراد لألكول،
ً
خبال الا و فأىلع م برس فري ه فتمر فرووي اتفاقا
 -5وماي عذّب أو مالح ليأل برووي بل وال يعام

وجاز لك م ابللح الصُري وانناي بطعام جل ،اك دويو جتوز بطعوام
جل يبها اكلعروض
البيوع الفاسدة:
عساد املفِه عفه:

مطلق انل ع العقد م جهو الشار يدل ىلع فساد فلك مون
عنه فاسد أي بايل سواي اكن عبادة كصوم يووم العيود أو عقودا كوناك
اننريض أو اننلرم وكبيوع موا ال قودرة ىلع تسوليمه أو جمهوول ن انلو
يقتيض الفساد إال أن يدل ديلل طىل ىلع صلو اننن عنه بعد الوقوو
فال فساد ويكون حينئذ خمصصا هلذ القاعودة وذلو اكنلنيون وويوع
ً
ً
اننرصاة وتليق الركبان وسواي اكن ادليلل متصال بانل أو منفصوال عنوه،
فاننتصل كأن يكون انل والصلو يف حو واحود ،وانننفصول يكوون
انل يف ح والصلو يف ح آخر
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و ذ قضيو لكيو شاملو للعبادات واننعوامالت وع العقوود سوواي

اكن عقد يبكا أو بيع فلك من

ىلع صلته

عنه فهو فاسود إال دليلول طىل يودل

والصلو يف العقود يرتت ه آاار ا عليها ،كلل اتلذلذ بعقود انلواك

واتلرص باننبيع بعد عقد ابليع

والفساد عدمه ،أي عدم ترت ه آاار ا عليهوا ،كعودم حول انلواك

بالعقد وعدم جواز اتلرص يف اننبيع بسب ه عقد

َ

ويف الع ادة :موافقو الفعل ذي الوجهني الرش فما يبىه عنه ففاسد
بيان ما نىه عفه:

 -0الغ

وهو قسمان:

األول :إظهار جودة ما ليأل جبيد؛ كنفخ الللم بعد السلخ ودق اثلياّب
واثلاين :خلط يشي بُري ؛ كخلوط اللوو باننواي والسوم بود

برديي م جنسه كقمح جيد برديي

أو

 -1وانناابنو ،وع :بيع جمهول وزيبه أو كيله أو عودد بمعلووم قودر

م جنسه؛ كنياا م قمح أو غري بإردّب منه ،أو بمنيهول م جنسوه،
قملا بُرارة أخرى مملوية ً
كبيع غرارة مملوية ً
قملا وال يعلم قدر ما فيهما،
ً
أو بيع قفص خوخا بموله ال يدري قدر ما فيهما ،أو بيع صوربة مو قطو
بمولها ،ويكون يف الطعام وغري اكلقط واحلديد وغري ما م اننوليوات

فإن اختلف اجلنأل ولو بانلقل جاز ابليع برشو اجلاا

وايبتقل الطعام ع جنسه بالطبخ با باار ويبا السوم مو اللوو

والزب
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وايبتقل غري الطعام ع أصله بصنعو معتربة اك وام
 -1والُرر :فإيبه فاسد للن

عنه ،و و :ذو اجلهل بوم أو مووم أو

أجل ،والطر؛ كتعذر القسليم كبيع آبوق وسوم يف مائوه وويوع موا فيوه
ٍ

خصومو

وكبيعها بقيمتها اليت ست هر أو اليت يقوهلا أ ل السوق أو بما يرضا

فالن ،واكن ابليع ىلع رضا ىلع اللاوم ال ىلع اليار؛ فإيبوه جوائا ن بيوع

اليار منلل

 -1وانننابذة :فإيبه فاسد للن عنه إذا اكن ىلع اللاوم ،فوإن اكن ىلع
اليار جاز وويع انننابذة :أن يبيعه ً
اووا بموله أو بدرا م وينبذ ل ىلع أيبه
يلام بانلبذ م غري تأمل فيه ،فاننفاعلو فيه قد تكون ىلع بابهوا وقود ال
ّر
تكون؛ فا وىل :كما إذا ط علي يببذ اننووم واشورتي عليوه يببوذ

اثلم واثلايبيو :كما إذا اكن الرش م أحد ما

وأما اننالمسو فال تكوون ىلع بابهوا ،بول مو جايبو ه واحود ،وع أن

يشرت ابلائع ىلع اننشرتي لاوم اننبيع بمنيرد ننسه ل م غري تفتين فيوه وال

تأمل

 -5وويع لك ما فيه خصومو :أي يف تسوليمه ننشورتيه ،بوأن يتوقوف

تسليمه ل ىلع منازعو كبيع مُصوّب أو مرسوق وحنو ذل حت يود غوري

مالةه ابلائع ل
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َ َ
َْ
ووي َعتَني يف بيعو :ننا روى أبو ريرة  قال« :نىه انليب
-6
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ني ِيف بيع ٍ »( )1أي بيعتني حاصلتني يف بيعو أو
 عن بيعت ِ
يباشْتني بسب ه بيعو؛ فإيبه فاسد للن

يبيعها اننال

عنه للنيهل باثلم حال العقد ،بأن

برش إلاام للمشرتي أو للبائع بالرشاي ،وأيبه ليأل ل تركه

ىلع وجه يرتدد فيه انل ر وحيصل به الُرر كبيعها خبمسو م ادلرا م
ً
ً
موال يبقدا أو بأكا منها كعرشة جل كشهر واحلال أيبهما دخال ىلع إن
السلعو قد لامته بأحد اثلمنني فريىض اننشرتي ذل

ويأخذ السلعو م

سةوت ام خيتار بعد تمام العقد فهذا بيع فاسد إن أدرك فسخ وإن قبض
السلعو وفات رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالُو ما بلُ

وإيبما منع ذل للُرر ن ابلائع ال يدري بم با واننشرتي ال يدري

ما اشرتى وذلل

لو عةأل اتلصوير اكن يبيعها بعرشة يبقدا أو خبمسو

جل جلاز لعدم الرتدد حينئذ ن العاقل إيبما خيتار ابليع إىل أجل باثلم

القليل وتسميو ذل العقد بيعتني باعتبار تعدد اثلم

فإن اكن ابليع ىلع أن اننشرتي باليار فيهما نييعا بني أن يأخذ

بأيتهما شاي ووني أن يرد ما نييعا كأن قال ل  :بعت

ذ السلعو خبمسو

حالو ووعرش محلجلو ىلع أن يكون ل اليار فذل جائا وليأل م باّب
بيعتني يف بيعو ن ابليع هنا يبافذ وقع ىلع يشي بعينه خيتار م شيئني

معلومني ل اليار يف أحد ما والسلعو ا وىل لم يقع طاؤ ا ىلع يشي

بعينه بقطع أو خيار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0روا أبو داود( )0973والرتمذي( )3003واب حبان يف صليله( )9870وحسنه العالمو
ا بلام
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قال يف انندويبو :ال جيوز بيع سلعو ىلع أيبها بانلقد بدينار أو إىل شهر

بديناري  ،وكذل

ىلع أيبها إىل شهر بدينار أو إىل شهري بديناري ىلع

اإللاام هلما أو حد ما ،وليأل للمبتا تعنييل انلقد إلجازة ابليع يبه

عقد فاسد ،وإن اكن ىلع غري اإللاام جاز
ومول ذل

الوصف

ما إذا با واحدة م سلعتني خمتلفني يف اجلنأل أو

موال خمتليف اجلنأل أن يقول  :بعت أحد ذي ا مري «اثلوّب أو

ادلابو» بعرشي ام خيتار اننشرتي منهما بعد تمام ابليع ما حي ه و ذا ابليع

فاسد بدون ط اليار أما إذا ط اليار فإيبه يصح

وموال خمتليف الوصف  :أن يبيعه واحدا غري معني م رداي وكساي

فإيبه ال يصح ن اننبيع يف ا مري غري معني وال يصح بيع انننيهول وإذا
اشرتا بوم خمتلف اكن الفساد أظهر ن اجلهالو تكون يف اننبيع و

اثلم أما إذا اكيبا خمتلفني جودة ورداية فقط كما إذا باعه إحدى صربتني

م قمح إحدا ما جيدة وا خرى رديئو بوم واحد ىلع أن خيتار منهما ما

يعنيبه فإيبه يصح ن اننعتاد يف مول ذل طاي اجليد ال الرديي

 -7وويع حامل م احليوان برش احلمل إن قصود اسونادة اثلمو

للُرر؛ ن احلامل يااد يف امنها فأخذ ما زيد م اثلم إن ختلف احلمول
م أكل أموال انلا بابلايل؛ إذ قد تودل ً
حيوا وقود ال تودل اليبفشواش

احلمل وقد تدل ميتًا ،فإن قصد اتلربي جاز

واغتفر للرضورة غرر يسري لم يقصد ،فإن اكن يقصد كبيوع حامول

برش احلمل لم جيا كما تقدم
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ً
 -8وويع الاكلئ بالاكلئ :و و دي بموله ،سيم بذل ؛ ن ًّلك منهما

حيفظ صاحبه ويراقبه

وهو ثالث أقسام :وع فسخ ادليو يف ادليو  ،وويوع ادليو بوادلي ،

وابتداي ادلي بادلي

عاألول :فسخ ما يف اذلمو يف محلخر م غري جنسه أو يف أكا ،مموا لوو

اكن عليه عرشة درا م فسختها يف دينار أو اوّب متأخر قبضوه أو يف أحود
عرش در ًما يتأخر قبضها ،وأما تأخري ا مو غوري زيوادة أو موع حطيطوو
بعضها ،بأن حيط عنه ابلعض ويحلخر بابلا فنيائا ،ذا إذا اكن اننفسوو
ً
عقارا أو غري يتوأخر قبضوه كُائو ه عو
فيه يف اذلمو بل ولو اكن معينًا

جملأل الفسخ؛ يبه ال يدخل يف ضمايبه إال بالقبض مع بقاي الصفو اننعينو

حني الفسخ

أو اكن اننفسو فيه منافع يشي معني؛ كأن يفسخ ما عليه م ادلي

يف ركوّب دابو أو خدمو عبد أو سةىن دار معينو ،وأموا غوري اننعينوو فوال
جيوز ،فعلم أيبه ال جيوز نن ل دي ىلع يباسوخ أن يقوول ل :انسوخ ن وذا

الةتاّب بما ن علي م ادلي  ،وأما لو نسخ ل الةتاّب أو خدم بأجر

معلوم بُري ط  ،ووعد الفراغ قاصصته بموا عليوه فنيوائا؛ يبوه لويأل

بفسخ ما يف اذلمو يف محلخر بل و مقاصصو طعيو
واثلاين :بيع ادلي بدي لُري م

بدي يف ذمو رجل اال

و عليه ،كبيوع ديو ىلع غريمو

أو رابع موال :بكر ل دي ىلع زيد وخادل ل دي

ىلع عمرو فيبيع خادل دينه اذلي ىلع عمرو بودي بكور اذلي ىلع زيود،
ً
ََ ِ
و ذ ممتنعو ولو اكن لك م ادلينني حاال لعدم تييت احلوالو
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وأما بيعه حبال أو بمعني يتأخر قبضه أو بمنافع معني فال يمنع
واثلالث :ابتداي ادلي بادلي ؛ كتأخري رأ

موال السولم أكوا مو

االاو أيام
ً
ومعنا  :أن يتعاقدا ىلع أن يسولمه دينوارا يف يشي ىلع أيبوه ال يأتيوه
برأ

السلم إال بعد االاو أيام أو أكا ،فإيبه ممنو ننا فيه م ابتوداي ديو

بدي ؛ إذ لك منهما أشُل ذمو صاحبه بدي ل عليه
حكم بيع الدين بالنقد:
يش ط لصح بيع اّدلين بانلقد:
 -0حضور انندي وذل يستلام حياته

 -1وإقرار به ،ال إن لم يقر ولو اب بابلينو؛ يبه مو بيوع موا فيوه

خصومو

 -1وتعنييل اثلم  :وإال اكن بيع دي بدي وتقدم منعه
 -1وكون اثلم م غري جنأل ادلي أو جبنسه يف غري العني
 -5وأن يتلدا ً
قدرا وصفو ،ال إن اكن أقل؛ ننا فيه م دفوع قليول يف

كوري و و سلف بمنفعو
 -6وليأل عينًا بعني

 -7وال يعام معاوضو ،وإال لام بيع يعام اننعاوضو قبل قبضه ،وقود

ورد انل

عنه

ال دي مي

فال يصح بيعه؛ يبه م بيع ما فيه خصوومو ،وال ديو

اغئ ه ولو قرو غيبته ،وال دي حارض لم يقر به وإن اب بابلينو ننا ذكر

فصل :يف بيان علة حتريم ربا النساء وربا الفضل

610

بيع العربان:
العربان :اسم مفرد ،ويقال :عروون ،و و :أن يشرتي أو يكورتي
سلعو ويعطيه شيئًا م اثلم ىلع أيبه أي اننشرتي إن كور ابليوع تورك

العروون للبائع ،وإن أحبه حاسبه به أو تركه فال جيوز؛ يبه مو أكول
أموال انلا

بابلايل؛ ويفسخ فإن فات مضوى بالقيمو وحيس ه منها

العروون
ً
ً
وأما إن اشرتى شيئا وأعطوا عروويبوا ىلع أيبوه إن رضويه أخوذ وإن
سخطه رد وأخذ عروويبه فال بأ

به

ابليع أو الْشط ااي خيل باثلمن :اعلم أن الرش اذلي حيصل عند

ابليع إما أن ينايف اننقصود ،أو خيل باثلم  ،أو يقتضيه العقد ،أو ال يقتضيه

وال ينافيه؛ فاننرض ا والن دون ا خريي

فاذلي يناقض اننقصود م ابليع؛ كأن يبيعها برش أال يركبهوا أو ال

يبيعها أو ال يلبسها وال يسةنها أو ال يحلجر ا أو أن ال خيرج منها م ابلدل

أو ىلع أيبه إن باعها فهو أحق بها باثلم

واذلي خيل باثلم ؛ كبيع برش سلف

واذلي يقتضيه العقد كرش تسليم اننبيع للمشرتي والقيام باعلي ه

ورد العوض عند ايبتقاض ابليع ،فهذ ا مور الزموو دون ط القتضواي

العقد هلا فرشيها تأكيد

واذلي ال يقتضيه وال ينافيه :كرش أجل ور

ال تنايف العقد وال يقتضيها بل إن طي
اذلي قبله الزم ل ىلع لك حال

ومحيل ،فهذ أموور

عمل بها وإال فوال  ،والشوور

611

الضمان يف مبيع البيع الفاسد:
ً
ال ينتقل ضمان مبيع ابليع الفاسد للمشرتي مطلقا إال بقبضوه مو
ً
ً
بائعه سواي اكن متفقا ىلع فساد أو خمتلفا فيه ،يبقد اثلم أم ال ،اكن اننبيع

يدخل يف ضمان اننشرتي يف ابليع الصليح بالعقد و و ما ليأل فيوه حوق
توفيو أي ال يكال وال يوزن وال يعد اكثلياّب والعبيد أو بالقبض و و ما

فيه حق توفيو بأن اكن يكال أو يوزن أو يعد

ويتعني رد اننبيع الفاسد إىل روه ما لم يف

وجووا وحيرم ايبنتفا

اننشرتي به ما دام قائما  ،كأن لم خيرج ع يد ببيع  ،أو بنيان  ،أو غر

وال غلو تصلبه يف رد بلائعه بل يفوز بها اننشرتي اليبه اكن يف ضمايبه

والُلو بالضمان وال يرجع اننشرتي ىلع ابلائع بانلفقو اليت أيبفقها ىلع
ً
اننبيع فاسدا؛ الن م ل الُلو عليه انلفقو  ،ن انلفقو يف يب ري الُلو

تساويا أو ال
فإن أيبفق ىلع ما ال غلو ل رجع بهوا ىلع ابلوائع كموا إذا سوىق زراعً
ً
وامرا لم يبد صالحه وحصل الرد قبل بدو
وإن أيبفق ىلع ما ل غلو ال تيف بانلفقو رجع باائد انلفقو

فإن فات اننبيع فاسدا بيد اننشرتي مىض اننختلف فيه بني العلماي  -ولو
ً
خارج اننذ  ه انناليك  -باثلم اذلي وقع به ابليع فاسدا
وإن لم يك خمتلفا فيه بل متفقوا ىلع فسواد عنود نييوع انلوا ،

ضم اننشرتي قيمته إن اكن مقوما يوم قبض اننشورتي ل  ،وضوم موول

اننويل إذا بيع كيال أو وزيبا  ،وعلم كيله أو وزيبه  ،ولم يتعوذر وجوود  ،وإال

ضم قيمته يوم القضاي عليه بالرد
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ما يفوت به املبيع يف البيع الفاسد:
 -0يفوت اننبيع يف يف ابليع الفاسد بالفوات ،والفوات يكون بتُوري
ً
سوق غري اننويل ،وأما اننويل فال يفوت بتُري سوقه ،و ذا ما لم يبوع جاافوا،
وإال فيفوت بتُري سوقه ،والوالزم فيوه القيموو وغوري العقوار اكلعوروض
واحليوان ،وأما العقار :و و ا رض وما اتصل بها م بنواي أو شونير فوال

تفوت بتُري سوقه اكننويل ويرد بعينه

 -1ويفوت بطول زمان حيوان عند اننشرتي بعد قبضه ولو لم يتُري

سوقه وال ذاته ،والطول كشهر
ً
 -1وحيصل الفوات بنقل اننبيع فاسدا م حمل ننلول آخور بكلفوو
يف الواقع وإن لم يك ىلع يباقلوه لكفوو كلملوه ىلع دوابوه بعبيود أو يف
سفينو ،فإن لم يك يف يبقلوه لكفوو ولوو بلودل آخور لوم يفو  -اكلعبود

واحليوان -فريد بعينه ،إال أن تكون الطريق خموفو
ً
فاسدا بعي ه كعور وعرج أو
 -1وحيصل الفوات بتُري اذلات للمبيع

غر كصبغ ويل وخزب ،بول وإن بسوم دلابوو أو واال دلابوو وغري وا،

فيلامه قيمو اننقوم ومول اننويل
 -5وحيصل الفوات بوالروج عو ايلود :أي يود مشورتيها فاسوداً
َ
بكبيع صليح ،ال فاسد فال يفي وويع بعض ما ال ينقسم ولو قل كبيع
اللك كأكا ما ينقسم ،وإال فات منه ما بيع فقط
ً
فاسدا لُري مشرتيه كر
 -6وتعلق حق باننبيع
الزمو ولم يقدر ىلع فسخها برتاض بأن اكيب

معلومو

ل يف ديو وإجوارة

وجيبو ،أو يبقود كوراي أيوام
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ووُر

ً
ً
بيعا فاسودا،
 -7وحيصل الفوات حبفر برئ أو حفر عني بأرض بيع
لشنير فيها أو بناي ع ييم اننحليبو ،ومولهما القلع واهلدم يبهما م

تُري اذلات

وارتفع حكم الفوات -و و لاوم القيمو أو اثلم يف اننختلف فيه-
ً
فاسدا صله؛ بأن رجع للمشرتي بعد خروجه م يود ولوو
إن اعد اننبيع
ً
اضطرارا كإر  ،أو زال ما به م عي ه أو غري  ،إال تُري السووق إذا فوات

به ام رجع صله ،فال يرتفع به حةمه ووج ه ىلع اننشرتي ما وج ه؛ ن
تُري السوق اذلي أوج ه الفوات ليأل م سب ه اننشرتي فال يتهم ىلع أيبه

حصله تلفوي السلعو ،فذلا إذا اعد السوق ا ول لوم يعود ،خبوال

حنوو

ابليع والصدقو وانلفل فإيبه يتهم ىلع فعله ذل للتفوي  ،فإذا حصل يشي
م ذل حةمنا بالفوات يب ً
ورا ل وا ر احلوال ،فوإذا زال حةمنوا بواوال

حةمه يب ًرا لالتهام ،وال يقال إن تُري اذلات ليأل م سببه؛ يبه يقال قد
حيصل منه بتنيويع أو تفريط يف صويبه أو غري ذل  ،فالُالو ه كويبوه مو

سببه ومحل غري الُال ه عليه
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E
و و بيع اننشرتي ما اشرتا بلائعه أو لوكيله جل ،و وو بيوع ظوا ر

اجلواز ،لةنه قد يحلدي إىل ممنو ؛ فيمتنع ولو لوم يقصود فيوه اتلوصول إىل
ً
اننمنو سدا لذلريعو
واحلاصل أن ما أدى إىل الواج ه واج ه ،وما أدى إىل احلورام حورام

ولو لم يقصد احلرام ،كما أن ما أدى إىل اجلائا جائا
يمفع من ابليوع ما أدى إ ممفوع:

يمنع م ابليو ما أدى إىل ممنو يكا قصد للمتبوايعني ولوو لوم

يقصد بالفعل ،كسلف بمنفعوو :أي كبيوع أدى إىل ذلو ؛ كبيعوه سولعو
بعرشة جل ام يشرتيها خبمأل ً
يبقدا أو إىل أجل أقول ،فقود آل ا مور إىل
ً
قليال اعد إيله ً
كوريا
رجو السلعو لروها وقد دفع
ودين بدين :أي وكبيع أدى إىل ذل  ،كموا لوو باعهوا بعرشوة جول

واشرتا ا بمولها لألجل ،وطيا يبيف اننقاصو؛ فالسلعو رجعو
منهما ابتدأ يف ذمو صاحبه دينًا

لروهوا وم

وِصف منخر :أي وكبيع أدى ذلل  ،كما لو باعهوا بعشوورة ديبوايبري

جل واشرتا ا بمائو در م حالو أي جل أقل أو أكا
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ما مينع وما جيوز من بيع ا جال:
م با شيئًا جل ام اشرتا و أو وكيلوه مو اننشورتي أو وكيلوه

جبنأل امنه اذلي باعه به م عني أو يعوام أو عورض ،فإموا أن يشورتيه
ً
يبقدا ،أو لألجل ا ول ،أو أقل منه أو أكا منه؛ فهذ أرووع صوور بالنسوبو
لألجل ا ول ،و لك منها؛ إما أن يشرتيه بمول اثلم ا ول ً
قدرا أو أقل أو

أكا ،فهذ اانتا عرشة صورة ،يمنع منهوا اوال وع -أي اثلالاوو -موا
ً
تعنيل فيه اثلم ا قل :كأن يبيعها بعرشة لرج ه ام يشرتيها بومايبيو يبقدا،
أو دلون رج ه ،أو بأكا م العرشة بعد م رج ه كشعبان ننا فيوه مو

السلف بمنفعو ،وجتوز القسعو ابلاقيو؛ فينيوز تساوي ا جلني سوواي اكن
ً
مساويا لألول أو أقل أو أكا ،أو تساوي اثلمنني سواي احتد ا جالن
اثلم
أو اختلفا ،اكختالفهما -أي ا جلني واثلمنني -بالقلوو أو الةواة إذا لوم
يرجع لليد السابقو بالعطاي أكا ،فإن رجوع هلوا أكوا منوع ،وع اثلالاوو

اننتقدمو؛ و ذا معىن قوهلم :إن تساوى ا جالن أو اثلمنوان فواجلواز وإال
ً
فايب ر لليد السابقو بالعطاي فإن دفع قليال واعد إيلهوا كووري منوع ،وإال

فال

و ذا إن عنيل اثلم اثلام لكه أو أجله لكوه ،وأموا لوو يبقود بعضوه

وأجل بعضه امتنع م الصور ما تعنيل فيه بعوض ا قول ،وسوواي فيهموا

تعنيل ىلع نييع ا كا أو بعضه؛ فالصور أروعو

][5
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العيف ََ :بيْ ّرع َم ْ ّري ملبَ ْ منه سلعو للرشاي وليس عند لطابلها-

اننشرتي -بعد طائها نلفسه م آخر
حكمها :جوائاة بمعوىن خوال

َ َ
ا ْوىل ،فأ ول العينوو قووم يبصوبوا

أيبفسهم لطل ه طاي السلع منهم وليس عند م ،فيوذ بون إىل اتلنيوار
ٍ
ليشرتو ا بوم يلبيعو ا للطال ه ،وسواي باعو وا لطابلهوا بووم حوال أو
ٍ
محلجل أو بعضه حال ووعضه محلجل
أما إذا قال الطالب للسلع  :اشرت ا بعشورة ً
يبقدا وأيبا آخوذ ا منو
بااين عرش جل؛ فيمنع ننا فيه م تهمو سلف جر ً
يبفعا؛ يبه كأيبه سولفه

عرشة ام السلعو يأخذ عنها بعد ا جل ااين عرش
ّر
ثم ىلارة يقول الطالب :خذ ا ن ،وتارة ال يقوول :ن؛ فتلوام السولعو
الطال ه بالعرشة ً
َ
يبقدا إن قال للمطلووّب منوه :اشورت ا ن بعشوورة إلخ،
وللمطلوّب منه ا قل م جعل موله وم الروح ،وفسخ ابليع اثلوام و وو

االانا عرش جل

عإن لم يقةل :ن -يف الفرض اننذكور -مضوى اثلام بواالاين عشوور

لألجل؛ بلعد تهمو السلف بمنفعو ،ولامه االانا عرش لألجل
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ً
ً
و ال أن يقول :اشرت ا ن بعرشة يبقدا وآخذ ا بااين عرش يبقدا؛

فيمنع إن ط الطال ه انلقد ىلع اننأمور ،بوأن قوال ل :اشورت ا ن
بعرشة برش أن تنقد ا عين ،وأيبا أشرتيها من بااين عشور ً
يبقدا؛
حينئذ قد جعل ل در مني يف يب ري سلفه وتويلته الشوراي ،فهو
يبه
ٍ

سلف وإجارة برش

ولام السلعو الطال ه بالعشورة ،وللمأمور يف يب ري عمله ا قل م

جعل موله أو ادلر مني فيهما :أي يف ذ  ،و أول قمسيم اليت قبلهوا وع
قول :اشرت ا ن بعرشة ً
يبقدا وآخذ ا بااين عرش جل

ً
تطوواع ول ادلر موان ،كنقود
وجاز انلقد بُري ط م الطال ه بل
ً
اثمر فإيبه جائا ،بأن قال ل :اشرت ا ن بعشوورة يبقودا -ويبقود ا ل -وأيبوا
آخذ ا بااين عرش ً
يبقدا ول ادلر مان يبهما أجورة ،وإن لوم يقول :ن -يف
ّر
ذا الفرض -و و ما إذا ط الطال ه انلقد ىلع اننأمور ك مر  ،كقول بوائع
ننشرت :خذ مين بمائو ما -أي سلعو -بومايبني قيمو؛ ننا فيه م راحئو الروا،
وال سيما إذا قال ل اننشرتي :سلفين اموايبني وأرد لو عنهوا مائوو ،فقوال
اننأمور :ذا روا ،بل خذ مين بمائو إلخ أو قال شخص ثخر :اشرت ا وأيبا
ْ
أرحب  ،ولم يعني ل قدر الروح؛ فإيبه يّرك َر  ،فإن عينه منع
و ن قال :اشرت ا ن بعرشة جل وأيبا اشورتيها منو بومايبيوو ً
يبقودا؛
فيمنع ننا فيه م السلف بايادة
ّر
َ
اثمر بما أمر ،و وو العشوورة جلهوا ،وال يعنيول ل
وتلام السلعو
ا قل ،و و اثلمايبيو يف اننوال ،فإن عنيل ا قل للمأمور رد ليآمر ،وللمأمور
جعل موله ،وإن لم يقل :ن؛ فسخ ابليع اثلام ،فورتد السولعو للموأمور إن
اكيب قائمو ،فإن فات فالقيمو ىلع اثمر يوم قبضها
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اخليار قسمان:
َ
األول :خيار ىل َر ٍو :أي يب ر وتأمل يف إبرام ابليوع وعدموه ويقوال ل:
خيار ط  ،و و اذلي ينرص ل لفظ اليار عند اإليالق
واثلاين :خيار نقيصة  :و و ما اكن موجبه وجود يبقص يف اننبيوع مو
عي ه أو استلقاق
َ
َ
عاألول :أي خيار الرتوي :بيع َوقف ّر
لاومه ىلع إمضاي مم ل اليوار
م مشرت أو بائع أو غري ما يتوقع يف اننستقبل

وإيبما حيصل برش م اننتبايعني وال يكون بانننيلأل

وجاز اليار ولو اكن لُري اننتبايعني ،والالكم يف إمضاي ابليع وعدموه
نن جعل ل اليار دون غري م اننتبايعني؛ كأن علق ابليع ىلع رضا الُري،
فإن الالكم نن علق اإلمضاي ىلع رضا كو :بعته لو  ،أو :اشورتيته منو
بكذا إن ريض فالن ،خبال اننشورة كو :بعتوه أو :اشورتيته بكوذا ىلع
مشورة فالن؛ فلم علوق اننبيوع ىلع اننشوورة مو اننتبوايعني االسوقبداد
باإلمضاي أو الرد للبيع دون م علق اننشورة عليه
والفرق أن م علق ا مر ىلع خيار غري ورضوا قود أعورض عو
يبفسه باننرة ،وم علق ىلع اننشورة لُري فقد جعل نلفسه ما يقوي يب ر ؛
فله أن يستقل بنفسه
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مدة خيار الرتوي:
ننا اكن اليار رفقا باننتبايعني للن ر والرأي واالختبار اكن أمد

اليار خمتلفا فيما تبايعا بقدر ما حيتاجان إىل ذل

؛ ن اننفهوم م

اليار و اختيار اننبيع وإذا اكن ذل كذل وج ه أن يكون ذل حمدودا
بامان إماكن اختيار اننبيع وذل

خيتلف حبس ه مبيع مبيع فةأن انلص

إيبما ورد تنبيها ىلع ذا اننعىن و و م باّب الاص أريد به العام

فمنتىه زم اليار يف العقار -و و ا رض وما يتصل بها م بناي أو
شنير -ستو واالاون ً
يوما ،جل اختبار جدر ا وأسسها ومرافقها
وماكيبها وجريايبها  ،وادلور وا رضون سواي  ،وكذا بقيو أيبوا العقار

وال جيوز للمشرتي يف مدة اليار أن يسك ادلار اننشرتاة به إن

كات بال أجرة ،اكيب

اختبار ا بُري السةىن

السةىن الختبار ا أم ال ،طي

أم ال ،ول

وفسود ابليووع إن ط السووةىن يف صوول ه العقوود؛ يبووه ط ينووايف

اننقصود م ابليوع ،إذ ال جيووز اتلصوور يف اننبيوع إال إذا دخول يف ملو

مشرتيه
ً
وجازت السةىن يف مدة اليار بأجرة مطلقا اكيبو كوورية أو يسورية

الختبار ووا أو لُووري اختبار ووا ،طيهووا أم ال ،اكليسووري اذلي ال بووال ل
الختبار ا ،ال لُري  ،فإن سك الةوري أو اليسري لُري اختبار وا بوال إذن

فهو معتد تلامه ا جرة

ومدته يف العروض االاو أيام اكثلياّب أو سفينو أو كتاّب أو غري ا

مما ليأل حبيوان وال عقار
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واليار يف ادلابو ال خيلو م االاو أوجه ا ول :الختبار حاهلا لُري
ركووها م غالي ورخص وكاة أكلها وقلته وقوتها ىلع احلمل وضعفها
فمتدته االاو أيام وقيل منتها مخسو أيام وكذا يف دابو ليأل شأيبها أن
ترك ه كبقرة أو شأيبها أن ترك ه  ،ولم يشرت اختبار ا به فإن ط
اختبار ا به فام اليار فيها يوم وحنو
واثلاين :الختبار ركووها يف ابلدل فمدته يوم

واثلالث :الختبار ركووها خارج ابلدل فمدته بريد وحنو

وأما حنو ادلجاج والطيور ووقيو احليوايبات الىت ال عمل هلا فال ا ر
إن مدة اليار فيها ليس كذل إلرسا اتلُري هلا فتةوون مودة اليوار
فيها ما لم تتُري فيه ويقا عليها سائر الفواكوه وا يعموو الوىت تفسود
باتلأخري فيف انندويبو م اشرتى شويئا ريو ه الفواكوه والضوور ىلع أيبوه
باليار فإن اكن انلا يشاورون غوري م يف وذ ا شوياي وحيتواجون إىل
رأيهم فلهم م اليار بقدر احلاجو مما ال يقع فيه تُري أو فساد
اخليار بعد انعقاد البيع:
وصح اليار بعد ايبعقاد ابليع ىلع ابل للمشرتي أو للبائع بأن جيعل
أحد ما لصاحبه أو لك منهما ليآخر اليار أو لُري ما بعد بَو ٍ للبيوع إن
يبقد اثلم للبائع ،وأما اجلمع بني ابل واليار يف عقد واحد فهوو ممنوو
ن اليوار
لروج الرخصو ع مورد ا ن إباحو اليار رخصوو وذلو
حمتو ىلع غرر إذ ال يدري لك م اننتبوايعني موا حيصول ل ول اثلمو أو
اننوم جلهله بايبربام العقد ومىت حيصل فاكن مقتضوا أن يكوون ممنوواع
لك رخص الشار فيه فأباحه عند ايبفراد و و بيع محلتنف بمزنلو بيع
اننشرتي هلا م غري ابلائع  ،وضمايبه حني وقوعه بعد ابل م اننشورتي؛
يبه صار ً
حينئذ
بائعا
ٍ
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وإن لم ينقد اثلم فال يصح يبه إذا لم ينقد فقد فسخ ابلائع موال

يف ذمو اننشرتي يف معني يتأخر قبضه
ما يفسد خيار الرتوي:

يفسد خيار الرتوي إذا ط يف العقد مدة جمهولو فال جيوز يف يشي

م السلع أن تكون مدة اليار فيه جمهولو ،فإن عقد ىلع ذل  ،كقوهلما:

إىل قدوم زيد وال أمارة ىلع قدوموه ،أو إىل أن يوودل لفوالن ودل وال محول
عند  ،أو إىل أن ينفق سوق السلعو وال سلعو ،أو يُلو ه ىلع ال و عرفوا

أيبها تنفق فيه إىل غري ذل مما يرجع إىل اجلهل بانندة فابليع فاسد ويسوتمر

الفساد فيما ذكر ولو أسقط الرش

أما إن اكن ا جل معلوما بالعر

ل كقدوم احلاج وحنو جاز إذا لم

يك زائدا ىلع انندة اننعتربة يف تل السلعو

وإن وقع العقد ىلع أيبه باليار ولم يعني مودة معلوموو وال جمهولوو،

فالعقد صليح ،وجيعل ل م اليوار موول موا يكوون ل يف موول تلو

السلعو  ،ولو زاد يف مدة اليار ىلع ما و أمد خيار ا فسد ابليع

وفسد بيع اليار إذا وقع برش انلقد للووم للورتدد بوني السولفيو

واثلمنيو وإن لم ينقد بالفعل ،خبال

اتلطو به بعد العقد

انقطاع اخليار:
ينقطع اليار ولام ابليع أو رد بما دل ىلع اإلمضاي أو الرد للبيع م

قول؛ كقول من هل اخليار« :أمَيت ابليع أو ق لته أو رددىله» ،وحنو ذلو ،
أو فعل كما سيأيت

ً
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ويفقطع بمِض مفه:
أي اليار ،أي مدته اننشرتيو أو الرشعيو ،وإذا مض مدتوه فيلوام

اننبيع م

و بيد م بائع أو مشرت ،اكن اليار هلما أو حد ما ولوو اكن

اننبيع بيد م ليأل ل اليار ،ونن بيد اننبيع الرد بايلوم أو ايلوومني بعود

ايبقضاي انندة ،وال يقبل مم ل اليار بعد زم اليار وما أحلق به دعوا أيبه
اختار ،أي قبل اننبيع يف أيام اليار يلأخذ ممو

وو بيود أو يلامهوا ننو

ليس يف يد  ،أو دعوا أيبه رد ابليع إال ببينو تشهد ل بما اداع
انتقال اخليار للوارث

إذا مات م ل اليار أو فلأل ايبتقول اليوار لووار ل لويأل معوه
ّر
حيط ادلي بمال انني وحينئذ فوال ًّلكم لووار
غريم ،أو معه غريم ولم م
مع الُريم اننذكور

ولو مات اننشرتي وتعدد واراه فليأل هلوم إال أن يأخوذوا أو يوردوا

ً
نييعا ،وليأل هلم اتلبعويض ،والقيوا

إذا اختلفووا فأجواز ابلعوض ورد

ابلعض رد اجلميع إن رد بعضهم ،فينيرب اننني ىلع الرد موع مو رد ننوا يف

اتلبعيض م رضر الرشكو

ملك املبيع زمن اخليار وضمانه:
ْ ّر
و ممل اننبيع باليار يف زمنه -سوواي اكن حود اننتبوايعني أو جنوا-

للبائع ،والضمان منه؛ فالُلو وأرش اجلنايو ىلع اننبيع باليار للبائع
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ولو قبضه اننشرتي وادىع ضياعه زم اليار؛ ضم فيما يُاّب عليوه

اكلر  ،إال بلينو تشهد بضياعه بال تفريط م اننشرتي فال يضم  ،وحلف

يف غري ما يُاّب عليه -اكحليوان -حي اتهمه ابلائع :لقد ضا وموا فور ،
إال أن ي هر كذّب اننشرتي يف دعوا الضيا  ،كأن يقول :ضوا يووم كوذا،

فقشهد ابلينو ىلع رؤيته عند بعد ذل ايلوم ،أو تشهد عليوه بأيبوه أكلوه أو
أتلفه أو باعه؛ فإيبه يضم  ،وال يقبل منه يمني ،وإذا يبكل عند توجه ايلمني

عليه غرم

ويضم اننشرتي للبائع إذا ادىع ضيا ما يُاّب عليه أو موا يعواّب

إذا ظهر كذبه أو يبكل ا كا م اثلم اذلي وقع به ابليع والقيمو ،وذا

إن اكن اليار للبائع يف الصور اثلال  ،إال أن حيلف يف صوورة موا يُواّب

عليه :إيبه ما فر يف ضياعه؛ فاثلم خاصو إن قل ع القيمو

وإذا اكن اليار للمشرتي ،فإيبه يُرم اثلم اذلي وقع بوه ابليوع ولوو

اكن اليار هلما غل ه جايب ه ابلائع فيما ي هر ن اننل ل
الغلة احلاصلة يف املبيع زمن اخليار:

الُلو احلاصولو يف أيوام اليوار الاكئنوو ىلع اننبيوع اكللوو وابلويض

واثلمرة للبائع  ،وكذل ا رش اننأخوذ م ا جنا اجلام ىلع اننبيع يف

أيام اليار للبائع وإذا أخذ ابلائع أرش اجلنايو فيخري اننشرتي حينئوذ

إما أن يأخذ معيبا جمايبا وإما أن يرد وال يشي عليه

وما تصدق به أو و  ه للعبد يف أيام اليار فللبائع أيضا  ،وعليه

انلفقو يف أيام اليار
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وأما الودل فللمشرتي واليكون للبوائع يبوه لويأل بُلوو فهوو
كنياي م اننبيع  ،وموله الصو تم أم ال
إذا اشرتى سلعتني فادعى ضياعهما:
لو اشرتى شخص أحد سلعتني كوووني وقبضهما م ابلائع يلختوار
ً
ً
واحدا منهما ويرد اثخر ،فادىع ضياعهما ً
واحدا منهموا فقوط
معا ضم
باثلم اذلي وقع به ابليع؛ يبه يف اثخر أمني ال ضمان عليه فيه

وإن ادىع ضيا واحد منهما -ولم يك ل بينو بضياعه -فيف اليار

معه :أي مع االختيار؛ بأن ط أيبه ط فيما خيتار باليار ضوم يبصوفه
لعدم العلم بالضائع ل و اننبيع باليوار أو اثلوام؟ فأعملنوا االحتموالني،
احتمال كون الضائع و اننبيوع واحتموال كويبوه غوري  ،أي ارتكبنوا حالوو

وسطى؛ يبه ىلع احتمال كون الضائع و اننبيوع يلاموه لكوه ،وىلع احتموال

كويبه غري اننبيع ال يلامه يشي؛ يبه وديعو عند  ،فتوسوطنا وأخوذيبا مو لك
ً
يرفا
وللمشرتي يف اداعي ضيا واحد فقط اختيار ابلوا ورد لرووه ،إن
اكن زم اليار باقيًا ،وليأل ل اختيار يبصفه ننا فيه م رضر الرشكو
بيان القسم الثاني وهو خيار النقيصة:
خيار انلقيصو قسمان:
 ما وج ه لفقد ط -وما وج ه ل هور عي ه يف اننبيع
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َ ْ َْ
ود يشي
ول ّفق م
عاألول :خيار وج ه :أي ابو بعود إبورام ابليوع م ج م
َ
ّر
ط يف العقد -فيه غ َرض للمشرتي اكن فيوه مايلوو؛ كرشو
مرشو  -م
كويبها يباخو فلم توجد كذل  ،أو ال مايلو فيه؛ اكشرتا كويبها ايبًا يلمني
ً
ً
ً
حةموا،
بكرا ،إذا وقع الرش يف العقد ولوو
بكرا فوجد ا
عليه أال يطأ
كمناداة عليها حال تسويمها أيبها يباخو أو خيايو فتوجد خبالفه؛ فيثبو

للمشرتي اليار فله الرد ويصدق يف دعوى ايلمني ،ال إن ايبتق الُورض،
ً
كما لو اشرتى عبدا للخدمو واشرت أال يكون اكتبًا فوجد اكتبًا ،وال إن
ً
بكرا يف غري يمني فيلىغ الرش  ،وال رد
وجد ا

ً
ً
عقارا اكن اننبيوع أو عرضوا
القسم اثلاين :ما وج ه نلقص يف اننبيع-
أو عينًا فيشمل اثلم  -العادة السالمو منه يف ذل اننبيع ،فله الرد بوه إن
أخل باذلات أو باثلم أو اتلرص العادي أو اكن خيا

خيل بيشي م ذل

اعقبته ،ال إن لوم

اّتلغرير الفعيل من ابلائع:

واتلُرير الفعيل م ابلائع اكلرش اننرص به ،فريد به اننبيوع؛ يبوه
غرر؛ كتلطيخ اوّب عبد بمداد أو جيعل بيد ً
قلما وحمربة يلوو م اننشورتي
أيبه اكت ه ،وكصبغ اثلوّب القديم يلو م أيبه جديد ،وكصقل سويف يلوو م

أيبه جيد فيوجد خبالفه ،وكترصيو احليوان

و ذا خبال اتلُرير القويل كقول :اشرت مين ذا اليشي فإيبه جيود
ً
منقصا فله الرد وإال فال
فيوجد خبالفه ،فإن وجد به عيبًا
ً
وم الُرور القويل أن يقول شخص ثخور :اعمول فاليبوا فإيبوه اقوو

ميلي ،و و يعلم خال

ذل ؛ فال يضم ذل الشخص القائل ما اعمل به
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اثخر وحمل عدم الضمان ما لم يقل :اعمله وأيبا ضوام  ،وإال ضوم موا

اعمله فيه

اإلعالم بالعيب يف املبيع:
َ
ّر
جي ه ىلع ابلائع ليشي بيان ما علمه م عي ه سلعته قل أو كا ولو
ً
ً
ً
حاكما أو واراا أو وكيال
اكن ابلائع

وعليه تفصيل العي ه أو إرايته للمشرتي ،وال جيوز ل إنيال العي ه،

أي جيمل يف اجلنأل الصادق ىلع أفراد ولم يعوني الُورر القوائم بوه؛ كهوو

معي ه ،ولم يعني عني العي ه
الرباءة من العيوب:

وال ينفع ابلائع اتلربي مما لم يعلم يف سلعو م العيووّب ،فوإن

با سلعو ىلع أيبها ليأل بها عي ه وإن ظهر بها عي ه لم ترد عليوه

لم يعمل بهذا الرش  ،وللمشرتي الرد بما وجد فيهوا مو العيو ه

القديم ،وال تنفعه الرباية منه إال يف الرقيق خاصو إذا بيع ىلع الورباية
م العيوّب ام ايلع اننشرتي ىلع عي ه قديم عند ابلائع فال رد ل لكو

برشيني :ا ول :أال يعلم ابلائع به  ،فإن علم به فال ينفعه اتلربي منوه إال
إذا بينه تفصيال أو أرا إيا  ،والرش اثلام :إن يال

بائعه

إقامو الرقيق عنود

إذا زال العيب عند املشرتي قبل احلكم بالرد:
وال رد بعي ه زال عند اننشرتي قبل احلكوم بورد  ،سوواي زال قبول

القيام به أو بعد وقبل احلكم بالرد ،إال أن حيتمل عود العي ه بعود زوال

فال يمنع الرد
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وال رد إن أىت اننشرتي بما يودل ىلع الرضوا بالعيو ه بعود االيوال

عليه م قول أو فعل أو سةوت يال بال عذر ،فإن اكن لعذر كُيبو مو

بائع أو مشرت أو ننرض أو سني أو خو م ظالم فال يدل ىلع الرضا كما

إذا لم يطل زم السةوت

وجود العيب القديم ببعض املبيع:
ً
ً
مقوما معيبًا متعددا -كوووني فأكا بأعيايبها قائمو -يف
إن ابتا

صفقو واحدة كما لو اشرتى عشورة أاوواّب بأعيايبهوا ف هور ل عيو ه
بابلا ،

ببعضه فله رد ابلعض اننعي ه حبصته م اثلم ولامه اتلمس
ول اتلمس باجلميع جبميع اثلم ؛ فإذا اكن اننعيو ه ً
اوووا أو أكوا إىل
مخسو ،واكيب قيمو لك اوّب عرشة ،رجع ّر
بعشور اثلمو يف ا ول و وو
ّر
عرشة وخبمسه يف االانني و و عشورون و ةذا ،وليأل للمشورتي رد
اجلميع إال برضا ابلائع ،وليأل للبائع أن يقول :إموا أن تورد اجلميوع أو

تأخذ اجلميع
ً
و ذا إن لم يك اثلم سلعو ،بأن اكن عينا أو ً
موليا ،وإال بوأن اكن
اثلم سلعو كعبد أو دار فيف قيمتها يرجوع ،فوإذا اكن اننعيو ه ً
اوووا مو

العرشة و و يساوي عرشة ،رد ورجع بعرش قيمو العبد أو ادلار ،وال يرجع

جباي م السولعو ،إال أن يكوون اننعيو ه ا كوا بوأن زاد ىلع انلصوف
والسالم م العي ه ا قل باقيًا عند اننشرتي لم يف ؛ فاجلميع يرد ويأخذ

نييع اثلم أو يتماس به ،وليأل ل اتلماس با قل السوالم ورد ا كوا
ً
اننعي ه أما لو فات عند اننشرتي فله رد اننعي ه مطلقا قل أو كوا وأخوذ
حصته م اثلم أو م قيمو السلعو وإن وقع امنًا
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انتقال الضمان:
ينتقل ضمان اننبيع م بائعه إىل اننشرتي بالعقد الصليح الالزم ولو

لم يقبضه م ابلائع ،فمىت ل أو حصل فيه عي ه بعد العقود فضومايبه
ً
عرضا أو غري
م مشرتيه وسواي اكن
ويستثل من انتقال الَمان للمش ي بالعقد الصحيح مسائل:

 -0اننبيع اذلي فيه حق توفيوو ننشورتيه ،و وو اننوويل مو مةيول أو

موزون أو معدود؛ فعىل ابلائع ضمايبه لقبضوه بالةيول أو الووزن أو العود

واسقيالي اننشرتي عليه

 -1والسلعو اننلبوسو :أي اليت حبسها بائعها ولم يسلمها للمشورتي

جل قبض اثلم م اننشرتي

 -1واننبيع الُائ ه ىلع الصفو أو رؤيو متقدموو فبوالقبض يودخل يف
ً
ضمان اننشرتي ،وقبله ضمايبهما ىلع ابلائع وكذل لك مبيع ً
فاسودا
بيعوا
م عقار أو غري ال يدخل يف ضمان اننشرتي إال بالقبض

 -1واثلمار اننباعو بعد بدو صالحها فألم اجلاحئو حوىت تودخل يف

ضمان اننشرتي ،وا م يكون بتمام ييبها
القبض يف العقار:

القبض يف العقار -و و ا رض وما اتصل بهوا مو بنواي أو شونير-

باتلخليو بينه ووني اننشرتي ،وتمةينه م اتلرص به ،وإن لم خيل ابلائع

متاعه منه إن لم تك دار سةنا  ،و دار السةىن باإلخالي ننتاعه منهوا
وال يكيف جمرد اتلخليو
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والقبض يف غري العقار م حيوان وعرض يكون بوالعر اجلواري

بني انلا

كقسليم اثلوّب وزموام ادلابوو أو سووقها أو عاهلوا عو دواّب

ابلائع أو ايبرصا

ابلائع عنها

ىللف امل يع وقت ضمان ابلائع بسماوي ال جبفايته:
ً
وتلف اننبيع اننعني ً
صليلا -وق ضمان ابلائع ل لةويبه فيه حق
بيعا

توفيو أو اكن اغئبًا أو ً
امارا قبل أمنه اجلاحئوو -بسوماوي :أي بوأمر مو اهلل
تعاىل ،ال جبنايو أحد عليه؛ مبطل لعقد اننبيع ،فال يلام ابلائع اإلتيان بموله،
ّر َ
ً
ً
الم ْسلم إيله إذا أحرض
خبال ما إذا اكن موصوفا متعلقا باذلمو اكلسلم ،فإن
اننسلم فيه فتلف قبل أن يقبضه اننسلم لام اإلتيان بمول ما يف ذمته

وتلف بعض اننبيع اننعني وق ضمان ابلوائع أو اسوتلقاق ابلعوض

اننعني كعي ه به؛ فين ر يف ابلوا بعود اتللوف أو االسوتلقاق ،فوإن اكن
انلصف فأكا لام ابلا حبصته م اثلم إن تعدد اننبيع واكن ً
قائموا فوإن

احتد أو فات خري اننشرتي

وإن اكن ابلا أقل حرم اتلمس با قول وتعوني الفسوخ ،إال اننوويل
ً
فيخري مطلقا فيهما بني الفسخ واتلماس بابلا حبصته مو اثلمو وإن
اكن اتلخيري يف العي ه بني رد اجلميع واتلماس باجلميع باثلم

أما إذا جىن عليه جان ،و و إما ابلائع أو اننشرتي أو غري موا؛ خوري

اننشرتي بني فسخ ابليع واتلماس به فريجع ىلع ابلائع بقيموو اننقووم أو

مول اننويل إن غي ه بائع اننبيع ،أي أخفوا وادىع ضوياعه ،وال بينوو ،ولوم

يصدقه اننشرتي ويبكل ابلائع ع ايلمني
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البيع قبل القبض:
جيوز نن مل شيئًا برشاي أو غري  ،ابليع ل قبل القبض ل م مالةه
ا ول ،إال يعام اننعاوضو فال جيوز بيعه قبل قبضوه ل َِق ْ
ةو ِهلِ :
َ َ ُ
َ ْ َْ َ َ َ ً ََ َ ُْ َ َ َْ َ َُ
«من ابتاع طعاما عال ي ِعه حىت يست ْوتِيه» و روايوو «حةىت يق َِةه»(،)1
وسواي اكن الطعام ً
روويا أو غري رووي ويعام اننعاوضو :ما استلق يف يب ري
عوض ولو اكن العوض غري متمول؛ كرزق قاض وجندي فإيبوه مو بيو

اننال يف يب ري حةمه وحراسته وغاو  ،وكذا رزق اعلم أو إموام أو موحلذن أو

حنو م يف وقف أو بي موال يف يب وري اتلودريأل أو اإلماموو أو ا ذان ،ال

جيوز بيعه قبل قبضه م يباظر وحنو ؛ يبه يف يب ري عمله و و عوض
ً
يعاما إقراضه قبل قبضوه لشوخص أو وفواؤ عو
وجاز نن اشرتى

قرض عليه؛ ن اإلقراض والوفاي ع قرض ليسا ببيع فليأل فيوه تووان
ّر ْ
عقديت بيع لم يتخللهما قبض خبال وفائه ع دي أصله بيع فال جيوز

لوجود علو انننع

وجاز ننقرتض بيعه قبل قبضه مم اقرتضوه منوه ،وسوواي باعوه ننو

تسلفه منه أو جنا

][5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ذرفق عنيه :روا ابلخاري ( ،)0307ومسلم ()3007
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E
املراحب  :ع بيع ما اشرتى -أن يبيع بائع شيئًا اشرتا بوم معلووم -
بومنه اذلي اشرتا به مع زيادة روح معلوم هلما يتفقان عليه

حكمها :جائاة وإن اكيب خال ا وىل وتركوه أحو ه  ،لةواة موا
حيتاج إيله ابلائع م ابليان حبال اننبيع وويان ما دفع م اثلم وويوان موا
سومح فيه إذا اكن قد سومح وا وىل ابليع بطريق اننساومو و و ما تقودم
م ابليعات
حمل جوا املراحب :

وحمل جواز اننراحبو إن بني حال ابليع أصل اثلم وموا يوروح ل وموا ال
يروح ل والروح وجعل الروح ىلع اجلميوع أو ىلع موا يوروح ل فقوط أو أيلوق أو
أنيل وقال :أبيع ىلع روح العرشة أحد عشور ام قال :وقف عيل بمائو ،ولوم
يبني ما ل الروح م غري  ،أي بعد بيان ما حتصل به عند م ام ويفصول
الروح ىلع ما يروح ل دون غري
ّر
و يد إذا قال :ىلع روح العرشة أحد عرش ،عرش ا صول ،أي اثلمو

اذلي اشرتي به السلعو ،وكذا ام ما ل عني قائمو ،فإذا اكن ا صل مائو

زيد عرشة ،وإذا اكن مائو وعرشي فالروح اانا عرش
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فصل :يف بيان حكم بيع املراحبة وبيان حقيقته

فإن أبهم ،كقام

عيل بكذا ،أو :قام

بشد ا وييها بكذا،

ولم يبني ما و أصل امنها وال امو موا ل عوني قائموو وال غوري ؛

فللمشرتي الفسخ والرضا بما يرتاضيان عليه ،وال يتعوني الفسوخ،
إال أن حيط ابلائع ع اننشرتي الاائد ىلع أصل ما يلام ورحبه ،فإن
حطه لام ابليع ،وحمل اتلخيري :إذا اكيب

احلط يف الفوات

السلعو لوم تفو  ،وحتوتم

ما جيب ىلع ابلائع
ووجب ىلع ابلائع عفد العقد ما ييل:
 -0تبيني ما يكر اننشرتي يف ذات اننبيع أو صفته
 -1وتبيني ما يبقد وعقد  ،أي عقد عليه إن اختلف انلقد والعقد،
ً
عرضا
فقد يعقد ىلع ديبايبري وينقد عنها درا م أو
 -1وتبيني ا جل اذلي اشرتا إيله أو اذلي اتفقا عليه بعود العقود؛
ً
عقارا؛ ن انلا يرغبون
ن ل حصو م اثلم  ،ويول مةوه عند ولو

يف اذلي لم يتقادم عهد عند م

 -1وتبيني اتلنياوز ع زيف أو يبقص م اثلم  ،أي رضا بائعه بما

وجد يف اثلم م ذل

 -5وتبيني أيبها ليس بدليو إن اكيب الرغبو يف ابلدليو أكوا ،وكوذا

عةسه إن اكيب الرغبو يف غري ا أكا ،أو أيبها م الرتكو
 -6وتبيني الركوّب وتبيني اللبأل
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وابلائع عفد ابليان قد يغلط وقد يكذب وقد يغ :

فإن غلط بنقص يف اثلم  ،بأن قال للمشرتي منه مراحبوو :اشورتيته
خبمسني ،ام ادىع الُلط ،وقال :بل بمائوو ،وصودقه اننشورتي يف ذلو أو
اب بابلينو؛ فللمشرتي اليار ،إما الرد للسلعو أو دفع ما تبني بابلينوو أو
بإخبار حي صدق ،ورحبه ذا إن لم تف السلعو عند اننشرتي

فإن فات خري اننشرتي بني دفع اثلم الصليح ورحبه ،والصوليح:
ما اب بعد ابليع ،ودفع قيمو السلعو يوم بيعه ما لم تونقص القيموو عو
الُلط ورحبه ،فإن يبقص فال ينقص عنهما؛ فتلصل أن للمشرتي اليار
يف الفوات وعدمه وإن اختلف اتلخيري
وإن كذّب ابلائع ،بأن زاد يف اثلم ولو خطأ ،بأن خيرب بأيبه اشرتا ا بمائو
وقد اشرتا ا بأقل؛ لام اننشرتي الشوراي إن حطوه ابلوائع عنوه ،أي حوط
الةذّب بمعىن اننةذوّب به ورحبه ،وإن لم حيط ابلائع عنه فوإن اننشورتي
خيري بني أن يرد السلعو  ،ويأخذ امنه أو يأخذ ا جبميع اثلمو اذلي وقوع
ابليع به و ذا خبال الُن فإيبه ال يلام اننشرتي ابليع  ،وإن حط بائعوه
عنه ما غشه به كما إذا اشرتا ا بومايبيو موال  ،ويرقم عليهوا عشوورة اوم
يبيعها مراحبو ىلع اثلمايبيو يلو م اننشرتي أيبه غلط ىلع يبفسه فهوو غون
وخديعو فاننشرتي يف حالو الُن مع قيام السلعو خيري بني أن يتماس بها
جبميع اثلم أو يرد ا ويرجع بومنه
والُن :أن يو م وجود مفقود مقصود وجود يف اننبيع أو يكتم فقد
موجود مقصود فقد منه ،كأن يكتم يول إقامتوه عنود أو يكتو ه ىلع
السلعو امنًا أكا مما اشرتا ا به ،ام يبيع ىلع ما اشرتى به يلو م أيبه غلوط
وحنو ذل  ،و ذا إن اكيب السلعو قائمو ،فوإن فاتو بيود اننشورتي فويف
الُن يلام اننشرتي ا قل م اثلم اذلي وقع به ابليع والقيمو

فصل :يف بيان حكم بيع املراحبة وبيان حقيقته
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و الةذّب خري ابلائع بني الصليح ورحبه أو القيمو يوم قبضه ،وال

روح هلا ما لم تاد القيمو ىلع الةذّب ورحبه ،فإن زادت عليهموا لوم يلوام

الاائد

وانندلأل يف اننراحبوو اكننودلأل يف غوري  ،خيوري اننشورتي يف الورد أو

اتلماس وال يشي ل ،إال أن يدخل عند عي ه فينيري فيه موا تقودم يف

العيوّب
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ً
أوال :املداخل  :ما يدخل يف اننبيع بال ط وما ال يدخل
ّر
ّر
والشنير -أي العقد ىلع لك منهما م بيع أو ر وكذا
ابلناي
يقناول
َ
اهلبو والصدقو واحلبأل -ا رض اليت ما بها وتناوتلهما يف العقد عليها؛
فم اشرتى ً
أرضا وفيها بناي أو شنير لم يذكرا حني الرشاي أرضهما دخوال

يف بيع ا رض ،إال لرش أو عر فيعمل به ،فإذا اشرت ابلائع أو الورا
أو حنو ما إفراد ابلناي أو الشنير ع ا رض يف ابليع أو الر أو حنو موا،
فال تدخل يف العقد عليهما ،وكذل لو اشرت ابلوائع إفوراد ا رض عو
ابلناي أو الشنير فإيبهما ال يدخالن يف العقد عليها
ّر
َ
ابلذر اذلي لم ينب فيدخل يف
وتناول ا رض إذا بيع أو ر ن
بيعها
ال يقناول بيع ا رض الار ال ا ر عليها بل و بلائعه إال لرش أو
عر ؛ ن ظهور ىلع ا رض إبار ل ،فيةون ننالةه عنود عودم الرشو
والعر
ً
ّر
وال تقناول ا رض مدفويبا بها م رخام وعمد وحيل ويبقد وغري ذل بول
و ننالةه بال خال إن علم باإلابات أيبوه اننالو  ،أو دلو القورائ عليوه،
وحلف سواي اكن و ابلائع أو غري م بائع ل أو وار أو غري

فصل :جامع يف املداخلة وبيع الثمار والعرايا واجلوائح
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وإن لم يعلم مالةه فلقطو إذا لم يوجد عليوه عالموو اجلا ليوو،
ً
فيعر ىلع حكوم اللقطوو إن ظو إفوادة اتلعريوف ،وإال اكن مواال
جهل

أروابه ،حمله بي

مال اننسلمني ،أو راكز إذا وجد عليه عالموو

اجلا ليو فيةون لواجد وخيمأل

ً
وال يقناول العقد ىلع الشنير ً
محلورا -واتلأبري خاص بانلخل -أو
امرا
ً
ً
منعقدا م غري انلخل ،أي بروز وتم ع أصله ،إال لشوور مو
امرا

اننشرتي فيةون ل وكذا العر
ْ
وكذا اخل ِلف  :وع ما خيلف الار بعود جوذ  ،فوال تودخل يف بيوع
ا صل ،اكلربسيم والقص ه ،وليأل للمشرتي إال ما وقع عليوه ابليوع مو

ا صل إال لرش
َ
ّر
ّر
وسلم ّرسو ِمر ورىح
ادلار اننعقود عليها اثلاب َ فيها كباّب ور
وتناول
مبنيو ،خبال رسير وسلم لم يسمر ورىح غري مبنيو؛ فللبائع إال لرشيه
ً
ثانيا :بيع اثلمار وان وب وابلقول:
ّر
صالحها أو بيعو
اثلمار واحلبوّب وابلقول ال يصح بيعها إال إذا بدا

مع أصلها أو أحلق بأصلها ،أو بيع ىلع اجلذ بقرّب إن يبفوع واحتويج ل

ولم يكا ذل بني انلا  ،فإن ختلف ط م

ذ اثلالاوو منوع بيعوه

ىلع اجلذ كما يمنع ىلع اتلبقيو أو اإليالق
ً
ثاثلا :بيع العرايا:
من وهب ً
ثمرا من حائطةه إلنسةان عإنةه جيةو هل أن يشة يه مفةه

خبرصه للجذاذ بْشوط:

 -0أن تكون اثلمرة اننو ووو مما ييبأل ويدخر
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 -1وأن يكون الرشاي خبرصها -أي قدر ا -ال بأكا وال أقل

 -1ويبوعها ،أي صنفها ،فال يبا تمر بقني وال تمر صيلام بربين
مقامه

 -1وأن يكون الرص يف اذلموو ،أي ذموو اننشورتي يف وا و ه أو قوائم
وال جيوز ىلع اتلعنييل؛ ن بيعها ىلع الوجه اننذكور رخصو يقتصور

فيها ىلع ما ورد ،وال يف حائط معني
ً
رابعا :اجلوائح:

ً
اجلاحئ مأخوذة من اجلوح :و و اهلالك ،واصطالحا :ما أتلوف مو
َْ
معنيوز ع دفعه اعدة قد ًرا م امر أو يببات بعد بيعه
ال تنت

ً
وتوضع جاحئو اثلمار ع اننشرتي ولو اكن شأيبها ال تيبأل أو بطويبوا
كموز ومقاائ ،يشمل ابلطيخ واليوار والقوواي والقور

أو تنت

وابلاذجنان ،فليأل اننراد باثلمار خصووص موا ييوبأل ويودخر كموا وو

اننتعار

وإن بيع

ىلع اجلذ فأجيل

قبل تمامه يف انندة اليت جتذ فيها اعدة

أو بعد ا إن حصل مايبع منه فأجيل فتوضع

َ

وحمل وضعها ع اننشرتي إن أصاب اجلاحئو اثلل فأكا م اثلمور ال

ّ
أقل ،ذا فيما إذا أجيل بُري العطن ،وأما بالعطن فيوضع وإن قل

واجلاحئو لك يشي ال يستطا دفعه اعدة م أمر سماوي كربد والوج

وغبار وسموم -أي ريح حار -وجراد وفأر ويبار وحنو ذل أو جين
وإذا وضع م

ذ ا شياي ما قل وما كا لام اننشرتي ما بويق بعود

اجلاحئو وإن قل ،وليأل ل فسخ ابليع وحله ع يبفسه

فصل :جامع يف املداخلة وبيع الثمار والعرايا واجلوائح
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وإن ايبتىه يي ه اثلمار وما أحلق بها ،بأن بلُ احلد اذلي اشورتي

ل فتواى اننشورتي يف جوذ ا حوىت أجيلو ؛ فوال جاحئوو لفووات حمول

الرخصو ،وأما لو أجيل أيام جذ ا ىلع العادة فإيبها توضع

وإن اختلفا -أي ابلائع واننشرتي -يف حصول اجلاحئو؛ فوالقول قوول

ابلائع إيبها لم جتح ،فعىل اننشرتي اإلابات

و ن ىلواعقا عليها واختلفا يف قدر املجاح :ل و اثلل

أقل؛ فالقول قول اننشرتي

][5
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اختالف املت ايعني يف جنس اثلمن:

إن اختلف اننتبايعان يف جنأل اثلم  ،كأن قال ابلائع :بعته لو بودينار

وذا احلموار

وقال اننشرتي :بل بووّب ،أو اختلفوا يف جونأل اننووم ك :بعتو
بدينار ،فقال :بل العبد بدينار ،وأوىل إن اختلفا فيهما ً
معا ،أو اختلفا يف يبوعوه،

أي اثلم أو اننوم كديبايبري ودرا م أو قمح وشعري أو اوّب كتوان واووّب قطو ؛
ً
حلف لك منهما ىلع إابات دعوا ورد دعوى صاحبه ،وفسخ ابليع مطلقا أشبها
أو لم يشبها أو ايبفرد أحد ما بالشبه ،اكن اننبيع ً
قائما أو فات ،لك إن لم يف

رد ا بعينها ورد قيمتها يف الفوات ،وتعترب القيمو يوم ابليع ال يوم احلكوم وال
ً
مقوما فإن اكن ً
موليا رد موله
يوم الفوات ،و ذا إذا اكن
اختالف املت ايعني يف قدر اثلمن أو املثمن:

وإن اختلفا يف قدر اثلم كعرشة ،وقال اننشرتي :بل بقسعو ،أو قدر

اننوم كووّب بكذا ،وقال اننشرتي :بل اووني به ،أو اختلفا يف قدر ا جل

بعد اتفاقهما عليه ،أو يف الر
بال ر

بأن قال ابلائع :بر  ،وقال اننشرتي :بول

أو يف احلميل(الةفيل) بأن قال ابلائع :حبميل ،وخالفوه اننشورتي؛

فيف ذ المأل مسائل يتلالفان ويتفاسخان ابليع عنود قيوام السولعو،
وأما مع فواتها فإن اننشرتي يصدق بيمني إن ادىع ا شبه ،أشبه ابلوائع أم

ال ،ويلام ابلائع ما قال اننشرتي

فصل :يف اختالف املتبايعني يف الثمن أو املثمن
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فإن ايبفرد ابلائع بالشبه اكن القول قول بيمني ويلام اننشرتي ما قال،

فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ ،وردت قيمو السلعو يووم بيعهوا إن
اكيب مقومو ،ومولها إن اكيبو موليوو ،ويبكوهلموا كللفهموا ويقضووى

لللالف ىلع انلالك

اختالف البائع واملشرتي يف انتهاء األجل:
و إن اختلفا يف ايبتهاي ا جل عند اتفاقهما عليه ،كأن يودىل ابلوائع أول

شعبان أن ا جل شهر أول رج ه وقد ايبقىض ،ويدىل اننشرتي أن أول يبصوف

رج ه فلم ينقض أو أيبه شهران؛ فالقول نننةر االيبتهاي وأيبه لم يونقض بيمينوه
إن أشبه قوول اعدة انلوا يف ا جول ،أشوبه اثخور أم ال سوواي اكن ً
بائعوا أو

ً
ً
ً
مةرتيا ،والفرض عدم ابلينو فإن اكن حد ما بينوو عمول
مةريا أو
مشرتيا
ً
بها ،فإن اكن للك بينو ىلع دعوا عمل بأسبقهما تارخيا
فإن لم يشبهما ً
معا حلفا لك ىلع يبيف دعوى خصمه مع حتقيق دعوا

ويقىض لللالف ىلع انلالك ،وفسخ ابليع ورد يف الفووات القيموو وإذا لوم

تف رد ا

وإن اختلفا يف أصل ا جل ،بأن قال ابلائع :بال أجول بول بواحللول،

وقال اننشرتي :بل جل كذا؛ فالقول نن وافق قول العر يف بيع السولع،

فمول الللم وابلقول وا باار وكوري م اثلياّب شوأيبها احللوول ،و موول

العقار شأيبها اتلأجيل ،وم ذل حال ابلائع واننشرتي
َ
وإال يوافق قوهلما ً
معا العر  ،بوأن اكن الشوأن يف تلو السولعو أن

تبا بأجل تارة ووُري أخرى؛ حتالفا وفسوخ يف القيوام للسولعو وصودق

اننشرتي بيمني ،والقول ل بيمينه إن فات
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اختالف البائع واملشرتي يف قبض الثمن:
وإن اختلفا يف قبض اثلم بعد تسليم السلعو ،بوأن قوال اننشورتي:

أقبضت اثلم  ،وأيبكر ابلائع ،أو اختلفا يف قبض السلعو ،بأن قال ابلائع:

أقبضتها ،وأيبكر اننشرتي؛ فا صل بقاؤ ما وعدم اإلقباض ،فوالقول ننو
ادىع عدمه منهما بيمينه إال لعر يشهد خبوال

ا صول ،فوالقول ننو

شهد ل العر  ،اكجلاار فقد جرت العادة أيبه ال يقطع الللم إال بعد قبضه
اثلم  ،فإذا ادىع بعود أن أعطوا الللوم أيبوه لوم يقوبض اثلمو فوالقول

للمشرتي بأيبه أقبضه إيا  ،ومعلوم أن العر خيتلف باختال

][5
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2
السلم :و بيع يشي موصو م يعام أو عرض أو حيووان أو غوري
ذل مما يوصف محلجل يف اذلمو بُري جنسه
حكم السلم:

السوولم جووائا بالةتوواّب والسوونو واإلنيووا و ووو عقوود ط ىلع
خووال القيووا لةويبووه بيووع اننعوودوم  ،إال أيبووه توورك القيووا
بالةتاّب والسنو واإلنيا

َ ُ ََ ُْ ََ َ
ََ
ةةو ُهل تعةةا ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
أمةةا الكِتةةاب :تق
َ َ ْ ُ ََ
َْ َُ َ َ
اس « :أشةةةةهد أن
ﭘ ﭙ﴾ [ﮎ »]181 :قةةةةال ابةةةةن ع ةةةة ٍ
َ
َ َ
ُ َ ً َ ْ َ َ َ ُ
َ ََ َ ْ ُ َ َ َ َ
ةةه ُ
اهلل ِيف ك ِتابِةة ِهَ ،وأذِن
ةةل مسةةىم قةةد أحل
ج
الس
ةةلفَ َالمَ َةةمون إ ِ أ ٍ
ُ
تِي ِهَ ،م ق َرأ اآليَ ()1
ّ َُ
َ
ََ
َوأمةةةا السةةةف  :ععةةةن ابةةةن ع ةةةاس  قةةةال« :قةةةدِم انلةةةيب
ّ ََ َ ََْ
ْ َ َ ُ ْ ْ ُ َ
ِ
ني عقةةال
ةم يسةلِفون يف اثلمة
 املدِيفة وهة
ةار السةةف والسةةنت ِ
ِ
ُْ
ُْ
ُْ ْ ْ
ْ ََ
ْ
َ ْ
ْ
َ
ةل
مة
ةن أسةةلف يف ىلمة ٍ
ةل معلةةومٍ وو ٍن معلةةومٍ إ أجة ٍ
ةر عليس ةلِف يف كية ٍ
ُْ
معلومٍ »()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحيح :أخرجه الشافيع يف اننسند ( ،)3039واحلامم ( ،)007/0وابليهيق ( ،)30/7وصلله
العالمو ا بلام  $يف اإلرواي ()3078
( )2ذرفق عنيه :روا البخنري ( ،)0095ومسلم ()3759
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َ
َ
ْ َ
وادل قوال َب َعووين عبود اهلل ِ بو شودا ٍد وأبوو
وع حممد ب أيب اننني م م
َ َ
َ َ
َْ
وواالَ «:س ّر
ووله وول اكن
بوورد َة إىل عبوود اهلل ِ بوو أيب أوىف  فق
َ
صووول ّر
َ
هووود انلوووا 
اّب انلوووا  يف َع
أ
م
ْ ّر َ َ َ
ْْ
ْ ّر َ
َ
ول الشوام يف
يس ملفون يف احلنط مو قال عبود اهلل كنوا نسو ملف يببويط أ م
َ
َْْ َ َ
ْ
ْ
َ
الشعري َو َ
ول َمعلوومٍ قلو إىل
يول َمع
الايو م يف ك
احلنط مو و
م
لوومٍ إىل أج ٍ
ٍ
َ
َ
ّر
ْ
َ َََ
َ
ْ
ّر
ّر
م اكن أصله عند ّر قوال موا كنوا ْ
نسوأله ْم عو ذلو اوم بعووام إىل
َ َْ
ْ
وول ّر
أص َ
عبوود الوورمح بوو أبْ َ
اّب انلووا
فسووأ ّرتل ّره فقووال اكن
وواى
ّر َ
ْ
ّر ْ
ووود انلووووا  ولووووم
 يسوووولفون ىلع عهو م
حر ْ
ْ
نسأَل ْ ّره ْم أل َ ّره ْم ْ
أم ال»()1
وأما اإلمجةاع :فقود يبقول عودد كبوري مو أ ول العلوم اإلنيوا

ىلع جواز

شروط صحة السلم:
يش ط يف صحته رشوط س ع يادة ىلع رشوط ابليع:

الْشط األول :تعنييل رأ

اننال ،فال يصح ادلخول فيه ىلع اتلأجيول،

وجاز تأخري بعد العقد االاو أيام ولو اكن اتلأخري برش عند العقد ،سوواي
اكن رأ اننال عينًا أو ً
عرضا أو ً
موليا ،وفسد بتأخري ع اثلالاو

وجاز رأ السلم بمنفعو يشي معوني مودة معينوو ،كوأن يقوول ل:
ً
شهرا يف إردّب قمح آخوذ
أسلمت سةىن داري ذ أو ركوّب دابيت ذ

من يف شهر كذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1روا البخنري ()0300
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الْشةةط اثلةةاين :أن ال يكووون العوضووان أي رأ

اننووال واننسوولم

فيه يعامني مطلقوا وال يبقودي كوذ  ه يف فضوو وعةسوه أو ذ و ه يف
ذ  ه أو فضوو يف فضوو؛ يبوه يوحلدي إىل رووا النسويئو مطلقوا وإىل رووا

الفضل يف اجلنأل الواحد

فووال جيوووز أن تقووول ثخوور :أسوولم إردّب قمووح يف إردّب قمووح أو
ً
دينوارا يف قودر مو فضوو أو يف دينوار ،موا لوم يتلود
فول ،وال :أسلم
القدر والصنف ،ويكون بلفظ القرض أو السلف وإال جاز

وحكم الفلو نا حكم العني يبه رص
ّر َ
الم ْسلم فيه بأجل معلوم ،ال إن لم يحلجل أو
الْشط اثلالث :أن يحلجل

أجل بمنيهول ،وا يام اننعلومو عند انلوا

اكنننصوصوو ،فمو هلوم اعدة

بوق القبض ال حيتاجون تلعني ا جل ،وذل كأرواّب اننواار وأروواّب
ّر
ا بلان وأرواّب اثلمار ،فإن اعدة ا َول القبض عند حصواد الوار  ،واعدة
م بعد م الوفاي بدفع ما عليهم زم الرويع وزم جذ اثلمار

الْشط الرابع :أن يكون السلم فيه يف اذلمو ،ال يف يشي معني اغئ ه

أو حارض لفساد بيع معني يتأخر قبضو

الْشط اخلةامس :أن يضبط اننسلم فيه بعادته اليت جرى بها العر

م كيل أو وزن أو عدد

الْشط السادس :أن تبني ا وصا

تبيينًا شوافيًا الويت ختتلوف بهوا

ا غراض يف اننسلم فيه اعدة يف بدل السلم م يبو  :كقموح وشوعري وفوول
وحنو ذل  ،وصنف :كرب بري ورويم وحبيش ،وضأن ومعا ،وكتان وقطو

وحرير وصو  ،وجودة ورداية ووينهما
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الْشط السابع :أن يوجد اننسولم فيوه عنود حلوول ً
اغبلوا وال يرضو

ايبقطاعه قبل حلول ا جل مع وجود عند

تسليم املسلم فيه قبل أجله:
جيوز قبل حلول ا جل قبول اننسلم فيه بصفته اليت وقع عليها العقد
فقط ،ال إن قضا أجود أو أكا كيال ؛ يبه يف أخذ ا جود م باّب «حوط
عين وازيدك» وال يأخذ أدى صفو أو أقل كيال فيةون م «ضع وتعنيل» ،
والك ما ممنو يف السلم

وكذا جيوز للمسلم أن يقبل م اننسلم إيله العرض قبول حملوه سوواي
حل أجل السلم أم ال ،وأما الطعام فينيوز قبول قبل حمله إذا حول ا جول
وإن لم حيل لم جيا
وللمسلم أن يمتنع م قبول الصفو قبل ا جل ن ا جول يف السولم
حق للك ما لم يك اننسلم فيه م انلقد  ،وإال جرب ىلع قبول قبل ا جل
 ،وأما القرض فينيرب ىلع قبول قبل أجله اكن القورض عينوا أو حيوايبوا أو
يعاما
وال يدفع ابلائع للمشرتي كراي حلمله ننلل القبض إن قبه قبول حملوه
فإن دفع اننسلم إيله للمسلم كراي حلمله إىل حمله منع ن ابلدلان بمزنلوو
اثجال ،ويايد يف الطعام بيعه قبل قبضه  ،والنسيئو يبه أخذ ع الطعام
اذلي جي ه ل ليستوفيه م يبفسه يف بدل الرش واتلفاضل ،وفيه و غري
سلف جر يبفعا إذا اكن اننأخوذ م جنأل رأ اننال ،وويع ،وسلف  ،وحط
الضمان ،وأزيدك إذا اكن يف موضع االشرتا أرخص
ولام اننشرتي القبول كما يلام ابلائع ادلفع بعد ا جل واننلول ،فوإذا
دفع ابلائع للمشرتي ما يف ذمته يف انناكن اننشرت فيه قوبض السولم بعود
حلول ا جل فإيبه يلامه قبول
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ويلام القايض القبول إن اغّب رّب ادلي فلم يوجد يف بدل القبض ودفعه

إيله ابلائع فإيبه يلامه القبول يللف ه لروه حىت يقدم
ً
وجاز بعد ما-أي بعد ا جل واننلل -أجود مما يف اذلموو ً
دفعوا وقبووال؛

يبه حس قضاي ،وأدى صفو كذل ؛ يبه حسو اقتضواي و وو مو بواّب
ً
ً
ً
يعاما اكن أو ً
ً
يبقدا ،إال أن يقبل ا قل
اننعرو  ،ال أقل كيال أو وزيبا أو عددا

ويربئه م الاائد فينيوز؛ يبه معرو ال ماكيسو وأموا العوروض اكثليواّب
ً
ً
يعاموا وال
فينيوز قبول ا قل مطلقا ،أبرأ أم ال ،وكذا اننوويل إذا لوم يكو
ً
يبقدا اكحلديد وانللا
وجيو للمسلم إيله أن يقِض السلم من غْي جنس املسلم عيه

سواء حل األجل أم ال بثالث رشوط:

ا ول :أن يكون اننسلم فيه مما يبا قبل قبضه كما لو أسلم اووا

يف حيوان فأخذ ع ذل احليوان درا م إذ جيوز بيع احليوان قبل قبضه

احرتازا م يعام السلم فال جيوز أن يأخذ عنه درا م أو يشي م

غري جنسه يبه يحلدي إىل بيع الطعام قبل قبضه  ،وقد وقع انل

عنه

اثلام :أن يكون اننأخوذ مما يبا باننسلم فيه يدا بيد كما لو أسلم

درا م يف اوّب موال فأخذ عنه يش

يدا بيد

ً

احرتازا م أخذ الللم الُري اننطبو ع احليوان اذلي و م

جنأل الللم  ،وال العةأل فإن ذل

للن

حنا

إذ جيوز بيع الطش

باثلوّب

ال جيوز المتنا بيعه به يدا بيد

ع بيع الللم باحليوان أي م جنسه  ،و ذا اعم يف بيعه نن

عليه  ،وغري

و
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و ذا إذا اكن احليوان م جنأل الللم إذ و اذلي يمتنع بيع بعضه

ببعض مناجاة  ،وأما م غري اجلنأل فينيوز

اثلال  :أن يكون اننأخوذ مما جيوز أن يسلم فيه رأ

اننال كما لو

أسلم درا م يف حيوان فأخذ ع ذل احليوان اووا فإن ذل جائا إذ جيوز

أن يسلم ادلرا م يف اثلوّب
ً
احرتازا م أخذ ادلرا م ع اذل  ه  ،وعةسه إذ ال جيوز أن تسلم
ادلرا م يف ادليبايبري  ،وال عةسه دائه إىل الرص اننستأخر  ،و ذا خاص

بما إذا با اننسلم اننسلم فيه م غريمه فإن باعه م أجنا لم يرا
رأ

اننال فينيوز أن يسلم ديبايبري  ،ويبيع اننسلم فيه م أجنا بورق أو

غري يبه ال يراىع يف ابليع م زيد ما ابقيع م عمرو

وال يلام اننسلم إيله دفع اننسلم فيه للمسلم ،وال يلام اننسلم قبوول

لو دفعه ل اننسلم إيله يف غري اننلول اذلي اشورت القسوليم فيوه أو حمول
ً
العقد إذا لم يشرتيا حمال ولو خف محلوه كنيوو ر واووّب لطيوف ،إال أن
يرضيا بذل فينيوز إن حل ا جل
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ىلعريف القرض وحكمه:
َ
القرض -و و اننسىم يف العر بالسلف :و إعطاي متمول م مويل
َ
ً
للمعطوى يف ذموو
وقودرا
أو حيوان أو عرض يف يب ري عوض متماال صفو
ً
اننعطي -بالةسور -وال موا معوا،
اننعطى ل نلفع اننعطى ل فقط ،ال يبفع
م
وإال اكن م الروا انننيمع ىلع حتريمه
وخرج ابليع والسلم واإلاعرة واإلجارة والرشكو واهلبو والصدقو

و و مندوّب؛ يبه مو اتلعواون ىلع الورب واننعورو لقوول تعواىل:

﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [اننائودة]2 :

و اإلقووراض إاعيبوو ىلع الوورب وقووول

تعاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﴾ [ﮢ ]44 :واإلقراض فعل خري
ََ َ
وع أيب ريرة  أن انلا قال«« :من نفس عن
ُ
ُ
ُ ًَ
ُ ًَ
ُْ
َّْ ََ َ
َ ْ َ َ
اّدلنيا نفس اهلل عفه ك ْرب من ك َر ِب ي ْو ِم ال ِقيام ِ،
منم ٍِن ك ْرب من ك َر ِب
َّْ ْ
َ ْ َ َ ُ ْ ً
رس ىلع ُم ْع ِرس ي َ َ َ
َو َم ْن ي َ َ َ
اّدلنيا َواآلخ َِرة َِ ،ومن س َ مسلِما
رس اهلل عليه يف
ٍ
َّْ ْ
َْْ
َ َ
َ
َ
َُْْ
اّدلنيا َواآلخ َِرة َِ ،واهلل يف ع ْو ِن الع ِد ما اكن الع د يف ع ْو ِن
س َهُ اهلل يف
َ
أخِي ِه»( )1والقرض مما تفرج به الةرّب
وع عبد اهلل اب مسعود  قال قال رسول اهلل « :ما من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1روا مسلم()0788
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َ َ َ َ َ ًََ
ُ ْ
ُْ ُ ُ ْ ً َْ ً َََْ
ني إال اكن كصدقتِها مرة
مسل ٍِم يق ِرض مسلِما قرضا مرت ِ

ا حادي الةورية

()1

وغري ا م

األشياء اليت ىلقرض :لك ما يصح السلم فيه م حيوان وعرض ومويل

يصح أن يقرض ،إال جاريو حتل للمقرتض ننا يف ذل م اعريو الفروج

أما ما ال يصح السلم فيه -كدار وأرض وحايبوت وخان ومحام وتراّب

معدن وصائغ وجو ر يبفيأل يندر وجود وجاا  -فال يصح أن يقرض
هدي املق ض ملن أقرضه:

حيرم ىلع اننديان -سواي م بيع أو سلم أو قرض  -أن يهدي لصاح ه

ادلي

ديو وحيرم ىلع صاح ه ادلي قبوهلا ؛ يبه يحلدي إىل سلف بايادة،

ام إن اكيب

قائمو وج ه رد ا وإن فات

بمفوت ابليع الفاسد وج ه رد

مولها إن اكيب موليو وقيمتها يوم دخل يف ضمايبه إن اكيب مقومو
إال أن يتقدم مول اهلديو بينهما قبل اننداينو وعلم أيبها ليس

ادلي فإيبها ال حترم حينئذ حالو اننداينو  ،وإال أن حيد

جل

موج ه اهلديو

بعد اننداينو م صهارة وحنو ا مفر أو موت أحد عند أو سفر وحنو

ذل فإيبها ال حترم

و ديو رّب القراض للعامل حرام ئلال يقصد بذل

أن يستديم العمل

فيصري سلفا جر منفعو وكذل حيرم ديو العامل لرّب اننال ولو بعد شُل
اننال أما قبل الشُل فبال خال

أ دى إيله يلبىق اننال بيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ن لرّب اننال أخذ منه فيتهم أيبه إيبما

( )1صنحيح :أخرجه اب ماجه ( )0905قوال ابلوصوريي ( :)78/0وذا إسوناد ضوعيف،
وصلله العالمو ا بلام  $يف صليح اجلامع ()0778
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وال جيوز ذلي اجلا أخذ مال ىلع جا ه إن لم يتقدم مولها أو حيد
موج ه وكذل ال جيوز للقايض أخذ دايا انلا حبي يتوصل باهلديو ل
إىل أمر ممنو أو إىل أمر جي ه ىلع ذي اجلا دفعه ع اننهدي بال تع ه وال
حركو وأما كويبه يتوصل بذل إىل أن يذ  ه به يف قضاي مصاحله إىل حنو
ظالم أو سفر نناكن ،فينيوز اكهلديو ل ال حلاجو ،وإيبما ع ننلبو أو
اكقساّب جا
ً
ً
وجيوز نن حبسه السلطان أو غري ظلما أن يبذل ماال نن يوتوم يف
خالصه جبا ه أو غري وع ىلع وذا جوائاة لدلافوع حورام ليآخوذ؛ ن
ختليص انن لوم واج ه ىلع لك م قدر عليه
إال أن يتقدم نن أ دى نن ذكر -و اننقرض ورّب القراض واعملوه
والقايض وذو اجلا  -ديو مولها ،أو حيود ننو ذكور موجو ه يقتضووي
اإل داي ل اعدة ،مفر أو موت أحد عند أو سوفر وحنوو واكن اإل وداي
ذلل ال لدلي فينيوز
وكما حترم اهلديو حيرم مبايعو اننديان وذي اجلا  ،والقايض لورّب ادليو
مساحمو -أي بُو بُري ام اننويل  -ذلل  ،ال جول وجوه اهلل أو جول أمور
اقتىض ذل وسواي اكن قبل ا جل  ،أو بعد وحي ال مساحمو ال حتريم
َ ً
نفعةا:وفسود القورض إن جور ً
يبفعوا للمقورض
عساد القرض إن جر
كعني -ذ بًا وفضو أو غري ما -كر إقامتها عند مر م ا مور ،إما
ثلقل محلها يف سفر أو خو سوسوها أو قودمها أو عفنهوا أو تُوري ذاتهوا
ً
ً
سالما ،حورم
جديدا أو
بإقامتها عند  ،فيسلفها يلأخذ بدهلا يف بدل آخر أو
ويرد ىلع صاحبه ما لم يف فالقيمو كما و مقتىض الفساد ،إال لضورورة
فينيوز كعموم الو ىلع اننال يف الطرق ،فينيوز أن يسلفه نن علوم أيبوه
يسلم معه ،وكذا إن قام ديلل ىلع يبفع اننقرتض فقط ،كمنياعو أو اكن بيوع
اننسو اثن أحظ للمسلف لُالئه ورخص اجلديد يف إبايبه فينيوز
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بأي َشء يملك القرض وهل حيةق للمقةرض أن يرجةع يف القةرض إذا اكن هل

مدة مْشوط أم ال؟

القوورض يملةووه اننقوورتض بمنيوورد عقوود القوورض وإن لووم يقبضووه

اننقرتض اكهلبو والصدقو ويصوري مواال مو أمووال ويقضووى ل بوه وإذا

قبضووه فووال يلامووه رد لروووه إال بعوود اننوودة اننشوورويو وإذا لووم يكو

بينمهووا ط يرجووع فيووه إىل العووادة فووال يوورد إال إذا ايبتفووع بووه اعدة

أموووال مووع عوودم الش وور فووإن مض ووى ا جوول اننشوورت  ،أو اننعتوواد

فيلامه رد

ولو أراد تعنييله قبل أجله وج ه ىلع روه قبول ولو غوري عوني ؛ ن

ا جل فيه م حق م

و عليه

ويرد اننقرتض ىلع اننقرض موله ً
قدرا وصفو أو رد عينه إن لم يتُوري

يف ذاته عند وال يرض بُري تُري السوق ،فإن تُري تعني رد موله

وجاز رد أفضل مما اقرتضه صوفو؛ يبوه حسو قضواي ،إذا اكن بوال

ط  ،وإال منع ا فضل ،والعادة اكلرش  ،ويتعني رد موله
وجاز يف القرض اشرتا ر

ضام للتواق بذل
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E
املقاص  :متاركو مدينني بمتماالني ،أي مودينني بودينني متمواالني

ً
قدرا وصفو ،كعرشة حممديو وعرشة حممديو ،أو غري متماالني حوال كوون
لك واحد منهما عليه مول ما ىلع صاحبه ل ،لك واحد منهما يرتك ادليو
اذلي ل ىلع صاحبه يف يب ري ادلي اذلي عليه لصاحبه
حكم املقاص :

جتوز اننقاصو ،واننراد باجلواز اإلذن فيصدق بالوجوّب؛ فإيبها قد جت ه

أي جي ه القضاي بها كما إذا اكيبا متماالني وحل ا جل أو يلبها أحود ما
ً
يف ديين العني مطلقا اكيبا م بيع أو م قرض أو أحد ما م بيع واثخور
قدرا وصفو سواي حال ً
م قرض ،إن احتدا ً
معوا أو حول أحود ما واثخور
محلجل أو اكيبا محلجلني ً
معا ،أو اختلفا صوفو أي جوودة ورداية ،أو اختلفوا
ً
يبواع كذ  ه وفضو ،إن حال ً
معا فينيوز؛ إذ ع يف اختال الصفو مبادلو،

و اختال

انلو رص  ،وال تأخري فيهما عند حلوهلما

فإن اكيبا محلجلني أو أحد ما لم جيا للتأخري
قدرا كعرشة حممديو وأكا منها مولها أو أقل و ما ً
أو اختلفا ً
معا م
بيع وحال ً
معا فينيوز وأال يكويبا م بيع بأن اكيبا م قورض أو أحود ما
ّرم من َع اننقاصو سواي حل ا جالن أو أحد ما أم لم حيال
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والطعامان م قرض كذل ؛ فينيوز فيهما اننقاصوو إن اتفقوا صوفو
وقدرا حال أو أحد ما أم ال ،أو اختلفا صوفو كسومراي وحممولوو أو ً
ً
يبوواع
كقمح وفول إن حال ً
معا ،وإال فال كأن اختلفا ً
قدرا
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2
ً
الرهن :يشي متمول أخذ م مالةه تواقا به يف دي الزم م بيوع أو

قرض أو قيمو متلف أو دي صائر إىل اللاوم ،كأخذ ر و مو صوايبع أو
ً
مستعري خوفا م اداعي ضيا  ،فيةون الر يف القيمو
أراكن الرهن:

أراكن الرهن أربع :

األول :العاقد :م را

ومرته

واثلاين :اننر ون ،و و اننال اننبذول

واثلالث :اننر ون به -أي فيه -و و ادلي اننذكور

والرابع :الصيُو :اكبليع وال يكيف ما يدل ىلع الرضا ،بل البد فيهوا

م اللفظ الرصيح

ما جيو أن يرهن:

 -1جيوز ر

اننشا  ،وجاز للرا

دي آخر برضا اننرته ا ول ال بُري رضا

ر

اجلاي ابلا م اننشا يف

 -2وجيوز ر يشي مستأجر نن استأجر  ،فإذا استأجر زيود ً
دارا
ً ً
شهرا موال جاز لروها إذا تداي م زيد دينًا أن ير نه تلو ادلار
م روها

قبل ايبقضاي مدة اإلجارة
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 -3وجاز ر

 -4وجاز ر

حائط مساىق للعامل

مويل م مةيل أو موزون أو معدود

 -5وجاز ر دي ىلع إنسان ولو اكن ىلع اننرته ل؛ كأن يقسلف
أو يشرتي اننسلم سلعو م اننسلم إيله وجيعل اننسلم فيوه ر نًوا يف ذلو
ادلي

 -أي جول الور

 -6وجاز ر اليشي اننستعار للر
َ
أو لري نه يف دي عليوه ،فوإن َوىف اننسوتعري دينوه رجوع الور
وويع الر

لصاحبه اننعري ،وإن لم يو

-

يف ادلي رجوع صواحبه

اننعري ىلع اننستعري بقيمته يوم استعار  ،ورجع بومنه اذلي بيع به
إن بيع يف ادلي  ،وضم اننستعري -أي تعلق به الضمان ولوو اكن

مما ال يُاّب عليه أو قام

ىلع ضياعه بال تفريط بينو -إن ر نه

يف غري ما أذن ل فيه؛ كأن استعار لري نه يف دي عني فر نوه يف
ً
قائما لم يتُري يف ذاته عو
عرض أو يعام ،فلروه أخذ إن وجد
ً
ً
قائما فقيمته تلام اننستعري مطلقا ولو اكن مما
اننرته  ،وإال جيد
ال يُاّب عليه أو ل

من جيو هل الرهن:
جيوز الور

ببينو

مو ويل حمنيوور كوأّب أو ويص أو غري موا مو موال

اننلنيور يف دي ىلع اننلنيور تداينه الويل ل ننصللو م يعامه وكسووته

وحنو ذل م ا مور الرضوريو
ولام الر

به ،وال يتم الر

بالقول أي الصيُو فللمرته مطابلو الرا
إال بالقبض

ويقضوى ل
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غلة الرهن:
غلو الر

م كراي وغوري للورا

يف الر

ال للمورته  ،وتوال وا اننورته

بتويله قبضها فيبطل واحتيج

للرا بإذيبه؛ ئلال جتول يد الرا
إلذيبه ً
قطعا للمنازعو يف اننستقبل؛ ئلال يدىل عليه الرا
يساوي عرشة خبمسو وحنو ذل

أيبوه أكورى موا

بطالن الرهن مبعنى العقد بشرط:
ووطل الر

بمعىن العقد برش منا

أن لك عقد ط فيه ط منا

ننا يقتضيه العقد؛ إذ القاعدة

ننا يقتضيه مفسد ل ،كوأن ط أن ال

يقبضه م را نه أو ط أن ال يبيعه عند ا جل
بطالن الرهن مبانع:
ووطل الر

حبصول مايبع كموت الرا

اننتصل بموته قبل حوز

أو فلسه أو جنويبه أو مرضه

وال يقبل م اننرته بعد حصول اننايبع للرا

حوز للر  -أيبه حاز الر

 -كموت أو فلأل مع

قبل اننايبع ويبازعه الُرماي ،وقالوا :إيبما حاته

بعد ؛ فال تفيد دعوا ولو شهد ل ا مني احلائا ل؛ يبها شهادة ىلع فعول

يبفسه إال ببينو تشهد ل ىلع اتللويا قبله
بطالن الرهن بإذنه يف االنتفاع:
ووطل الر

بإذن اننرته للرا

يف سةىن دلار مر ويبو أو يف إجارة

ذلات مر ويبو ،وابلطالن حيصل ولو لم يفعل الرا

ما ذكر
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اشرتاط املرتهن االنتفاع بالرهن:
جيو ملرىلهن رشط مففعة يف الةرهن كسةكل أو ركةوب أو خدمة

بْشطني:

بام أو عمل للخروج م اجلهالو يف اإلجارة يف ديو

 -0إن عين

بيع فقط ،ال يف قرض فال جيوز؛ يبه يف ابليع بيع وإجارة و وو جوائا ،و
القرض سلف جر ً
يبفعا و و ال جيوز
ً
 -1وىلع أن حتس ه م ادلي مطلقا

بيع الرهن:
الرا

جيوز لألمني اذلي وضع الر

حت

يد بيع الر

يف ادليو إن أذن

يف بيعه ولو يف عقد الور  ،سوواي أذن ل يف بيعوه قبول ا جول أو

بعد ؛ يبه وكيل ع روه حينئذ ما لم يقل :إن لم آت بادلي وقو كوذا،

فإن قال ذل لم جيا ل ابليع ،اكننرته جيوز ل بيوع الور

العقد الصادق ببعد ا جل ،ال يف حال العقد

إن أذن ل بعود

لواحود منهموا :إن لوم آت

وحمل اجلواز هلما إن لم يقول الورا
ّر
بادلي  ،وإال بأن قال ما ذكر لواحد منهموا أو أذن للمورته يف صول ه

العقد -قال أو لم يقل -لم جيا ابليع يف الصوور الموأل ،وأوىل إن لوم
ً
يأذن أصال إال بإذن احلامم ،يلثب عند العسور أو اننطل أو الُيبوو
للرا

 ،فإن لم يستأذن احلامم وووا ا موني أو اننورته بوال رفوع

لللامم مىض بيعه م ا مني أو اننرته وإن لم جيوا ابتوداي ،وووا

احلامم الر

إن امتن ع روه م بيعه بعد ا جل وم وفاي ادلي فيما
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إذا لم يأذن ،وكذا يبيع احلوامم إن اغّب الورا

أو موات ،إال أيبوه يف

الُيبو ال بد م يمني االست هار
ً
و ن قال األمني للمرىلهن :بعتها بمائو -موال -وسلمتها ل  ،فوأيبكر
اننرته  ،ضم ا مني فال يصدق يف القسليم إال بينو ،وأمايبتوه ال ترسوي
ىلع تسليم اثلم  ،وأما يف أصل ابليع وقدر ما با به فمصدق يبوه وكيول
يف ذل
رجوع املرتهن بالنفقة:
ويرجع اننرته ىلع الرا بنفقته الويت أيبفقهوا ىلع الور يف ذموو
الرا ولو لم يأذن ل يف اإليبفاق
ضمان الرهن وعدمه:
يَمن املرىلهن الرهن بْشوط ثالث :
 -0إن اكن الر

بيد

 -1واكن مما يُاّب عليه ،أي يمكو إخفواؤ اعدة اكحلويل واثليواّب
والسال والةت ه ،ال إن اكن بيد أمني أو اكن مما ال يُاّب عليه اكحليووان
وادىع ضياعه أو تلفه
 -1ولم تقم ىلع الكه بينو بضياعه بُري تفريط

فيضمنه اننرته  ،ولو اشرت الرباية م الضمان؛ وال ينفعه طيهوا
يف غري ر متطو به ،وإال بأن اكن بيد أمني أو اكن مما ال يُاّب عليه أو
ً
متطوواع بوه بعود العقود واشورت عودم
قام ىلع ضياعه بينوو أو اكن
الضمان؛ فال ضمان ىلع اننرته ن ضمايبه ضمان تهمو وقد زالو فوال
ضمان ،ولو اشرت ابوت الضمان إال أن تكذبه ابلينوو الشواملو للعودل
وامرأتني ،كما لو ادىع موت ادلابو الر فقال جريايبه أو رفقته يف السفر:

691

أو ضاع

يوم كذا ،فقال

ابلينوو :رأينا وا

لم يبعلم بذل  ،أو قال :مات
عند بعد ذل ايلوم
ً
وحلف اننرته مطلقا يف ضمايبه وعدم ضمايبه لقود ضوا أو تلوف بوال

تفريط منه وأيبه لم يعلم موضعه؛ الحتمال أيبه فر أو لم يفور  ،ولةنوه يعلوم

موضعه

وإن ادىع رد لروه وأيبكور رووه لوم يقبول منوه ويضوم  ،واسوتمر

الضمان عليه إن قبض ادلي أو و  ه ل حىت يسلمه لروه ،وال يكون بعد
وفاي ادلي اكلوديعو؛ يبه لم يقبض ىلع وجه ا مايبو بل ىلع وجوه اتلواوق

به ،إال أن حيرض اننرته لروه أو يدعو خذ فقال رووه للمورته  :دعوه
عندك ،ام ادىع ضياعه فال يضم ؛ يبه صار بعد الرباية م ادلي ووعد

إحضار لروه أو يلبه خذ حمض أمايبو ،وال بد يف اثلايبيو م قول :دعوه

عندك أو ما يف معنا وإال ضم  ،وأما إحضار فال حيتاج ذلل
بقاء مجيع الرهن إذا بقي بعض الدين:
الر

الرا

لو قىض الرا

بعض ادلي أو أسقط بعضه بهبو أو صودقو فنيميوع

فيما بيق م ادلي  ،وليأل للورا

أخوذ يشي منوه ،إال أن يتعودد

ويقيض بعضهم ما عليه فله أخذ منابه م الرا

أو يتعدد اننرته  ،فلك م أخذ دينه رد مو الور

اننتلد انننقسم ما عند منه
قال يف املدون  :م ر

أخذ حصته م ادلار

إن اكن ينقسم،

اننتعودد ،كويواّب ،أو

ً
دارا م رجلني صفقو فقىض أحد ما حقه
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تنازع املرتاهنني:
والقول عند تناز اننرتا نني -كأن يقول رّب السلعو للمورته  :ع

عندك أمايبو أو اعريو ودين بال ر

وقال اثخر :بل ع ر  ،وقد يدىل اننرته يبيف الر

يدىل الر نيو كما إذا اكيب

ورّب السلعو

مما يُاّب عليه وضاع منه فيدىل روها أيبهوا

ر يلضمنه القيمو أو اننول -نندىل يبيف الر نيو منهما تلمسةه با صل
ً
وصفا ً
زائدا فعليه ابليان
وم ادىع الر نيو فقد أاب
اختالف الراهن واملرتهن:
ولو اختلفا يف مقبوض ،فقال الرا

« :هو عةن ديةن الةرهن» ،وقوال

اننرته « :هو عن غْيه» حلفوا لك منهموا ىلع يبوق دعووا ويبويف دعووى
صاحبه ،ووز اننقبوض ىلع ادلينني ً
معا اكننلاصو
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الفلس :إحايو ادلي بمال انندي واّتلفليس :خلع الرجل مو موال

لُرمائه واملفلس :اننلةوم عليه حبكم الفلأل ،و و مشتق م الفلو

اليت ع أحد انلقود

واعلم أن ملن أحاط اّدلين بماهل ثالث أحوال:

األوث :ق ل اّتلفليس :وع منعه وعدم جواز اتلرص يف مال بُوري
عوض فيما ال يلامه مما لم جتر العادة بفعله م بو وصودقو وعتوق وموا
أشبه ذل  ،كخدمو وإقرار بدي نن يتهم عليه ،وجيوز بيعه وطاؤ

انال اثلاني  :ىلفليس :م :و و قيوام الُرمواي عليوه وهلوم سونينه
ومنعه حىت م ابليع والرشاي وا خذ والعطاي

انال اثلاثل  :ىلفليس خاص و و خلع مال لُرمائه
ً
واّتلفليس األعم :قيام ذي دي حل أجلوه أو اكن حواال أصوالو ىلع
مدي ل ليأل للمدي م اننال ما ييف بادلي بأن اكن موا معوه أقول مو
ً
مساويا ل ،وأما لو اكن معه أكا م ادليو فلويأل ل
ادلي  ،وكذا إذا اكن
منعه ،إال أن يقرب بما ينقص مال ع ادلي فله منعه ،أي مفع من أحاط
اّدلين بماهل من:
 -0بيعه وطائه وأخذ وعطائه
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 -1ومنعه م إعطاي لك ما بيد م اننال بلعض مو الُرمواي دون
بعض أو إعطاي بعضه قبل حلول ا جل
 -1ومنعه م إقرار ننتهم عليه مو ودل وحنوو وزوجوو يميول هلوا

وصديق ماليف ،ويرد إقرار بذل  ،خبال

غري اننتهم عليه فإيبه جائا

 -1ومنعه م حنيو الرصورة؛ ن مال اثن للُرماي فلج اتلطوو

أوىل بانننع

 -5ومنعه م سفر تلنيارة أو غري ا إن حل دينه أو اكن حيل بُيبته
احلكم خبلع مال املفلس لغرمائه:
للُريم رفع م أحا ادلي بمال لللامم ،فويلكم بعود إابوات

إحايو ادلي بمال خبلع مال لُرمائه ،حضور انندي أو اغّب ،وال يتوقوف

احلكم ىلع حضور فيققسمويبه باننلاصو ،و ذا و اتلفليأل ا خص

وحمل حكم احلاكم مبا ذُكر إذا توفرت هذه الشروط:
ً
ًّلك أو ً
بعضا ،فال يفلوأل
 -0إن حل ادلي اذلي و عليه بعد ابوته

م لم حيل عليه يشي

 -1ويل ه تفليسه ابلعض م أرواّب ادليون
 -1وزاد ادلي احلال ىلع مال اذلي بيد  ،ال إن اكن موال أكوا أو اكن
ً
مساويا ل ،أو لم ياد احلال ىلع ما بيد  ،بأن اكن أقل لك بيق م مال ما ال
ييف باننحلجل م ادلي اذلي عليه فيفلأل ،ولو اكن عليه مائتان مائوو حالوو

ومائو محلجلو ومعه مائو ومخسون فالمسون ابلاقيو ال تيف باننحلجل فيفلأل

 -1وأدل :بفتح اهلماة وتشديد اننهملو ،أي :مايل بعد حلول ا جول
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ولم يدفع ما عليه ،فإن دفع هلم نييع ما بيد ولوم يوتهم بإخفواي يشي لوم

يفلأل باننعىن الاص

ما يرتتب على احلجر على املفلس:
ي ىلب ىلع هذا انجر أمور َخس  :منعه م اتلرص اننان ،وحلول

للمحلجل عليه ،وويع ما معه مو العوروض حبضوورته ،وحبسوه ،ورجوو
اإلنسان يف عني شيئه

تقسيم ما حتصل على الدائنني:
يقسم ما حتصل إذا لم يف بنسبو لك دي نننيمو ما عليه ،ويأخوذ

لك غريم بتل النسبو؛ فإذا اكن لُريم عرشون وثخور االاوون وثخور

مخسون فمنيمو ما عليه مائو ،نسبو العرشي هلا الموأل فيأخوذ روهوا
مخأل ما حتصل ،ونسبو اثلالاني مخأل وعرش ،ونسبو المسني انلصوف،

فإذا اكن مال اننفلأل عرشي أخذ صاح ه العرشي مخسها أروعو وأخوذ

صاح ه اثلالاني ستو وأخذ صاح ه المسني عرشة

إذا حدث للمفلس مال بعد فك احلجر عليه:
ًَ
إذا ايبف حنير فيلنير عليه ً
أيضا كما حنير عليه أوال إن حد ل

مال بعد احلنير ا ول؛ كمريا و بو وصدقو ووصيو وديو وغري ذل ؛ ن
احلنير ا ول اكن يف مال خمصوص وايبف حنير  ،فيترص فيما حد إىل

أن حينير عليه فيه

ظهور ديون على املفلس أو امليت:
اننفلأل أو انني

إذا اققسم الُرماي مال اوم يورأ علويهم غوريم أو

شخص استلق السلعو م يد  ،واحلال أيبهم لم يعلموا بذل الُريم ولم
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ً
مشهورا بادلي  ،فإيبه يرجع ىلع لك واحد م الُرماي باحلصو
يك انني
ً
اليت تنووه لو اكن حارضا ،وال يأخذ أحد ع أحد

فلو اكن مال اننفلأل عشورة وعليه ثلالاوو لك واحود عرشوة

أحد م اغئ ه لم يك معهما علم به اققسم احلارضان مال ،فأخذ
لك واحد منهما مخسو ام قدم الُائو ه ،فإيبوه يرجوع ىلع لك واحود

منهما بواحد والوني

اسرتداد الدائن عني ماله من التفليسة:
ً
لرّب ادلي أخذ عني مال اذلي باعه للمفلأل قبل فلسه -عرضوا أو
ً
ً
موليا أو حيوايبا -اننلوز ع الُريم يف الفلأل حي اب ببينوو أو إقورار
م اننفلأل قبل فلسه ،ال يف اننوت فلويأل ل أخوذ عوني موال إن وجود

لراّب ذمو انني  ،بل يكون يف امنه أسوة الُرماي
ّر ْ
وحمل أخذ عني مال إن لم يف مد الُرماي بدفع امنه للُريم ولو بماهلم
فأوىل بمال اننفلأل ،فإن فدو فليأل ل أخذ  ،ولم ينتقل ع أصله بناقل؛
ً
كأن ينتقل احل ه بكطل حنطو موال فليأل ل أخذ بعد انلقل
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أس اب انجر س ع  :مخسو اعمو واانان خاصان بما زاد ىلع اثلل
عاخلمس العام َ:

 -0فلأل باننعىن ا عم أو ا خص
 -1وجنون برص أو اسقيالي وسوا
 -1وصبًا
 -1وتبذير ننال
ٍ
ورق
 -5م
وأما االثفان اخلاصان بما اد ىلع اثللث:
 -0اننرض اننتصل باننوت
 -1ويبكا باوجو ،أي فالاوج حينير عليهوا فيموا زاد ىلع اثللو

وليأل هلا حنير ىلع زوجها
إذا علمت ذلك:

فانننينون بما ذكر حمنيور عليه ،واحلنير بيوه أو وصويه -إن اكن-
وج و قبوول بلوغووه ،وإال فلللووامم إن وجوود منت ًمووا ،وإال فنيماعووو
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ً
اننسلمني ،ويمتد احلنير عليه لإلفاقو م جنويبه ،ام إن أفاق رشيدا ايبفو
ً
حنير بال حكم ،وإن أفاق ً
سفيها حنير عليه جلهما
صبيا أو

ً
ً
سوفيها حنيور
رشيدا ،فإن بلغ
والصا حمنيور عليه نن ذكر بللوغه

عليه للسفه يف الودل ذي ا ّب ،وال حيتاج لف حنيور وإىل فو الوويص
وف اننقدم عليه م القايض ،واحلاصل :أن الصا إذا رشد حلفظ مال ال
حيتاج إىل ف احلنير عنه م أبيه ،خبال

يقول للعدول:

اشهدا أم فةة

اننقدم والويص فيلتواج ،بوأن

احلنير ع فالن وأيلق

ل اتلصوور ننوا قوام

عندي م رشد وحس تصورفه؛ فتصورفه بعود الفو الزم ال يورد وال

حيتاج إلذن احلامم يف الف

ويزاد يف خروج األنة ابلكةر مةن حجةر األويلةاء اثلالثة  -األب

والويص واملقدم -رشطان:
 -0دخول الاوج بها

 -1وشهادة العدول ىلع صال حاهلوا ،وإيبموا احتويج لإلشوهاد؛ ن

شأن النساي اإلرسا  ،فمدار الرشود ىلع صوون اننوال فقوط دون صوون
ادلي وىلع ذا فوذات ا ّب ال ينفو احلنيور عنهوا إال بوأمور أروعوو:

بلوغها ،وحس ترصفها ،وشهادة العدول بذل  ،ودخول الاوج بهوا وأموا

ذات الويص واننقدم فال ينف احلنير عنها إال بأمور مخسو؛ ذ ا روعو،
ّ
ً
وف الويص أو اننقدم ،فإن لم يفاك احلنير عنها اكن تصورفها موردودا ولوو
عنس أو دخل بها الاوج ويال إقامتها عند
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ما جيو لويل املحجور عليه:
للويل -أّب أو غري  -اليار بني اإلجازة والرد إذا تصور السوفيه أو

الصا اننم بمعاوضو مايلو بُري إذن ويله ،كبيع وطاي و بو اواّب

وإال يك بمعاوضو ،كهبو وصدقو وعتق تعني ىلع الويل رد كإقرار

م اننلنيور بدي يف ذمو أو إتال

عليه بابلينو جرى ىلع ما سيأيت

ننال يتعني رد اإلقرار بذل  ،فإن اب

وللمم رد ترص يبفسه قبل رشد إن رشد حي تركه ويلوه لعودم

علمه بترصفه أو لسهو أو لإلعراض ع ذل لُري مصللو أو لم يك ل
ويل ولو حن بعد رشد  ،كما لو حلوف حوال صوُر  :أيبوه إن فعول كوذا

فاوجته يالق أو عبد حر ففعله بعد رشد ؛ فله رد فال يلامه يالق وال
عتق ول إمضاؤ  ،أو وقع تصورفه حال صبا صووابًا فلوه رد بعود رشود

وإمضاؤ حي تركه ويله

ضمان الصغْي ما أعسده:

يضم الصا ولو غري مم ما أفسد م مال غري يف اذلموو فتحلخوذ

قيمو ما أفسد م مال احلارض إن اكن ،وإال اتبع بها يف ذمته إىل وجود مال
إن لم يحلم الصا ىلع ما أتلفه ،وإال بأن أم عليه فال ضمان عليه؛ ن

م أمنه قد سلطه ىلع إتالفه ،فإن اكن اذلي أمنه و رّب اننال فقد ضوا
ً
درا ،وإن اكن غري فعىل اننحلم الضمان تلفريطه

ً
وكوريا ما يقع أن اإلنسان قد يرسل مع صا شيئًا يلوصوله إىل أ ول

حمل فيضيع م الصا أو يتلف؛ فال ضمان ىلع الصا ،وإيبما الضمان ىلع

م أرسله به ،فإن اكن اننرسل رّب اننال فهدر
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ً
وانننينون والصا غري اننم إذا أتلفا ماال أو حصل منهما جنايو ولو

ىلع يبفأل؛ فإيبهما يضمنان اننال يف ذمتهما وادليو ىلع اعقلتهموا إن بلُو

اثلل  ،وإال فعليهما يف ماهلما حي وجد تلعلقهما باذلمو

والسفيه مثل الصيب املمزي يف مجيع ما ىلقدم ،إال عيما ييل:

 -0يالقه فإيبه يلامه ،خبال

إن رشد كما تقدم

الصا فال يلامه وللوويل رد ول وو

 -1واستللاق نس ه ويبفيه
 -1وقصاص اب

عليه بابلينو فيلامه ويقتص منه ،خبال

فادليو ىلع ما تقدم اكنننينون

الصوا

 -1وعفو ع قصاص اب ل ىلع جان عليه أو ىلع ويله فإيبه يلامه وال يرد
وأما الطأ والعمد اذلي يتعني فيه اننال اكجلائفوو فلويأل ل العفوو؛
ً
يبه م اننال خبال الصا فليأل ل عفو مطلقا
 -5وإقرار بموج ه عقووو كأن يقول :أيبا جنيو ىلع زيود أو قذفتوه

فيلامه احلد
خبال

انننينون يف اجلميع فال يلامه يشي م ذل اكلصا ،وادليوو

إن بلُ اثلل فأكا ىلع اعقلتهما ،وإال فعليهما اكننال كما تقدم

اّتلِصعات ق ل انجر:
َ َ ُ ّر
رص اذلكر السفيه اننلقق السفه قبول احلنيور عليوه -بوأن اكن
وت

ً
مهمال ال ويل ل -الزم ال يرد ولو ترص بُري عوض كعتق؛ ن علو الرد
احلنير عليه و و مفقود
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و ذا خبال

ترص الصا فإيبه غري ماض ول رد  ،وخبال

ا يب ى

اننهملو فترصفها مردود ولو تاوج  ،إال أن يدخل بها زوج ويطول مةوها
معه كسبع م السنني فأكا وتترص بعد ذل فيميض وال يرد

وترصفه بعد احلنير عليه مردود ولو حس تصورفه ،موا لوم حيصول

الف عنه م ويص أو حامم أو مقدم؛ لوجود علو احلنير عليه
السفه أحد أسباب احلجر:

السفه ااي هو أحد أس اب انجر :و اتلبوذير ،أي رص اننوال يف
ً
طاع كخمر وقمار ،أو برصفه يف معاملو مو بيوع أو طاي
غري ما يراد ل
بُو فاحن خارج ع العادة بال مصللو ترتت ه عليه بأن يكون شأيبه

ذل م غري مباالة ،أو رصفه يف شهوات يبفسايبيو ىلع خوال اعدة مولوه
ً
ودرا ،كوأن
يف مأكله ومرشوه وملبوسه ومركووه وحنو ذل  ،أو بإتالفوه

يطرحه ىلع ا رض أو يرميوه يف حبور أو مرحواض كموا يقوع لةووري مو
ّر
السفهاي يطرحون ا يعمو وا طوو فيما ذكر وال يتصدقون بها

تصرفات الولي على احملجور:
ً
يترص الويل ىلع اننلنيور وجوووا باننصوللو العائودة ىلع حمنيوور
ً
ً
حاال أو مةال فله ترك شفعو وتورك قصواص وجو ه للملنيوور ىلع جوان
ً
بانل ر واننصللو فيسقطان ،وال يعفو الويل ع عمد أو خطوأ جمايبوا بوال
أخذ مال ننا فيه م عدم اننصللو ،ول القيام إذا بلغ الصا حبقه

وال جيوز للويل م ويص أو حامم بيوع عقوار يقويم أو سوفيه؛ ن

العقار يحلم عليه م اتللف فيقدم غري عليه ،إال حلاجوو بينوو ظوا رة

كنفقو يتوقف معاشهم عليها أو وفاي دي يتوقف ىلع بيعه
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احلجر على املريض:
ً
ً
ً
ً
حينير ىلع مريض ذكرا أو أيب ى سفيها أو رشيدا إذا مرض مرضا ينشأ

اننوت عنه اعدة وإن لم يُل ه اننوت عنه واحلنير للوار

وال حنير بمرض خفيف حنو رمد وصدا وحىم خفيفو ومرض بيد

أو رجل وجرّب م لك ما ال ينشأ عنه اننوت اعدة

واحلنير ىلع اننريض يكون يف ترب كهبو وصدقو وحوبأل ووصويو

إذا زاد اتلرب ىلع ال مال ال يف اثلل فدون
احلجر على الزوجة:

وحينير ىلع زوجو حرة رشيدة لاوجها فقط يف ترب زائود ىلع الوهوا

ولو بعتق حلف به وحنو ؛ فله رد وال يعتق منه يشي ولوو اكن تربعهوا
ً
الاائد حاصال بكفالو لُري زوجها ،فله رد ال إن ضومنته فلويأل ل رد ،
وتربعها بالاائد ماض حىت يرد الاوج نييعه أو ما شاي منه
وللاوج رد نييع ما تربع

به إن تربعو باائود ىلع اثللو  ،ال إن

تربع باثلل فدون ،وإذا تربع باثلل ولام ليأل هلا ترب بعود ذلو

اثلل  ،إال أن يبعد الام بعد اتلرب به كنصف سنو فأكا ،فلها اتلورب

م اثللوني ابلاقيني ،وإال يبعد فليأل هلا ،وحينئذ فله الرد إن تربع
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الصلح :ايبتقال ع حق أو دعوى بعوض لرفع يباا أو خو وقوعه

ً
وهو ىلع ثالث أقسام :بيع ،وإجارة ،و بو؛ ن اننصالح به إن اكن ذاتا

فبيع ،وإن اكن منفعو فإجارة ،وإن اكن ببعض انندىع به فهبو

و ذ ا قسام اثلالاو جتري يف الصلح ىلع إقرار وىلع اإليبكار وىلع

السةوت؛ فهذ اثلالاو الصلح جائا فيها إن لم يحلد إىل حرام ،فإن أدى إيله
ّ
ُ ْ ً
ةني ال ْ ُم ْسةلم َ
الصلْ ُح َجائ ٌِز َب ْ َ
ني إِال صةلحا
َح ّرر َم لقول انليب « :
ِِ
َ َ َ َ َ ً َْ َ ََ َ ً
حالال»()1
أحل حراما أو حرم
والصلح ىلع غري انندىع به بيع للمدىع به إن لم يك الصلح بمعىن
ً
اننصالح به منفعو ،فيشرت فيه طو ابليع وايبتفواي موايبعوه؛ مو كويبوه
ً
ً
ً
مقدورا ىلع تسليمه ليأل يعام معاوضو إىل غوري
منتفعا به
معلوما
يا ًرا
ذل مما تقدم؛ كما لو ادىع عليه بعورض أو حيووان أو بوديبايبري أو درا وم

فأقر انندىع عليه أو أيبكر أو سة ام صالح بيشي خمالف للمودىع بوه
ً
يبقدا ،فيشرت يف اننأخوذ ما تقدم م طو ابليع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود يف سننه ( )0089واب حبوان يف صوليله( )0583وصولله ا بلوام يف
صليح اجلامع()0007
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وإال -بأن اكن اننصالح به منفعو -فإجارة للمصالح به ،و و القسوم

اثلام فيشرت فيها طويها

والصلح ىلع بعض انندىع به بو للبعض اننرتوك وإبراي م اننودىل

م ذل ابلعض؛ و ذا و القسم اثلال يف ا حوال اثلالاو
ما جيوز الصلح عنه:

جيوز الصلح ع دي بيشي يبا به ذل ادلي  ،أي بما يصوح بيعوه
ً
ً
ً
يعاما م قرض فصاحله بديبايبري أو درا وم
به؛ كدعوا عرضا أو حيوايبا أو
ً
أو ما ،أو بعرض أو يعوام خموالف للمصوالح عنوه ً
يبقودا ال موحلجال ،وال
بمنافع كسةىن دار أو ركوّب دابو لفسخ ادلي يف ادلي
َ
وجاز الصلح ع ذ  ه بورق وعةسه إن حوال -أي اننصوالح عنوه

ووه -وعنيل اننصالح به ،وإال لام الرص اننحلخر

وجاز الصلح بيشي ىلع االفتداي م يمني توجه ىلع انندىع عليوه

انننةر ،ولو علم براية يبفسه

ما ال جيوز الصلح فيه وعلة املنع:
ال جيوز الصلح بومايبيو ً
يبقدا ع عشورة محلجلو ننوا فيوه مو  :ضوع

وتعنيل ،وال عةسه ننا فيه م  :حط الضمان وأزيودك ،وال بودرا م عو

ديبايبري محلجلو وال عةسه

وال جيوز الصلح ىلع تأخري ما أيبكر انندىع عليه؛ كأن يدىل عليوه

بعرشة حالو ،فأيبكر ا اننودىع عليوه ،اوم صواحله ىلع أن يوحلخر بهوا أو
ً
ببعضها إىل شهر موال؛ فإيبه ال جيوز
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جنسا أو ً
ً
قدرا أو صفو؛ يبه بيع وإجارة أو
وال جيوز الصلح بمنيهول

إبراي فال بد م تعني ما صالح به

وال حيل الصلح لل الم يف الواقع ولو حكم ل حامم يرى حله لل الم

ولو أقر ال الم منهما بعد الصلح فللم لوم يبقضوه؛ يبوه اكننُلووّب

عليه ،أو شهدت للم لوم منهما بينو لم يعلمها حال الصولح -وإن اكيبو
َ َ
حارضة بابلدل -فله يبقضه إن حلف أيبه لم يعلم بها ،وإال فال ،وأ ْوىل إن أقر
ً
أو شهد عليه بعلمه بها أو يعلمها ولك بعدت جدا
الصلح عن الدم:
ً
ً
جيوز الصلح ع دم العمد يبفسا أو جرحا بما قل م اننال وكا؛ ن

العمد ال ديو ل أصالو
إتال

وذلي دي حميط ىلع اجلام منع اجلام م الصلح بمال؛ ننا فيوه مو
مال اذلي يستلقه رّب ادلي يف دينه

وجيوز وقو الصلح ىلع أن يرحتل القاتل م بدل ا ويلاي ،وحيكوم
ىلع القاتل أال يساكنهم ً
أبدا كما طيو  ،وعليه فإن لوم يرحتول القاتول أو

اعد واكن ادلم اابتًا اكن هلم القود يف العمد وادليو يف الطأ ،وإن لم يكو
ً
قايعا لصامهم
اب اكن لوراو اننقتول العود للخصام وال يكون الصلح
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ً
قدرا وصوفو
انوال  :يبقل دي ع ذمو انندي بدي مماال للمطرو
ّر
إىل ذمو أخرى تربأ بسببها اذلمو ا وىل ،كوأن يكوون لايود عشوورة ىلع
عمرو ولعمرو عرشة ىلع خادل فيوجه عمرو ً
زيدا بالعشوورة اليت ل عليوه
ىلع خادل ويربأ عمرو مما عليه لايد
أراكن انوال :

أراكنها َخس :

 -0حميل :و و م عليه ادلي
 -1وحمال :و و م ل ادلي

 -1وحمال عليه :و و م عليه دي مماال للمدي ا ول
َ ٌ
 -1وحمِل به :و و ادلي اننمول

 -5وصيغ ىلدل ىلع اّتلحول واالنتقال ولو بإشارة أو كتابو

رشط صح انوال :

 -0رضا اننليل واننلوال فقوط دون اننلوال عليوه ،وإيبموا يشورت
حضور وإقرار

 -1وابوت دي للمليل ىلع اننلال عليه ،وابوت ديو للملوال ىلع
اننليل
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 -1وحلول ادلي اننلال به فقط ،ال حلول ادلي اننلال عليه
ً
قودرا وصوفو ،فوال تصوح
 -1وتساوي ادلينني -اننلال به وعليوه-

حوالو بعرشة ىلع أكا منها وال أقل ،وال بعرشة حممديو ىلع عرشة يايديو

وال عةسه ،فليأل اننراد بالقساوي أن يكون ما ىلع اننليل مول موا ىلع
اننلال عليه ً
قدرا وصفو؛ يبه جيوز أن حييل بعرشة عليه ىلع عشورة مو
عرشي ىلع غريمه ،وأن حييل خبمسو م عشوورة عليوه ىلع مخسوو ىلع

غريمه

 -5وأن ال يكون ادلينان يعامني م بيع؛ ئلال يلوام بيوع الطعوام

قبل قبضه ،فإن اكن أحد ما م بيع واثخر م قرض جاز إذا حل اننلال

به

أثر احلوالة:
إذا صل احلوالوو برشوويها المسوو اننتقدموو؛ فيتلوول بمنيورد

عقد ا حق اننلال ىلع اننلال عليه ،وال رجو ل ىلع اننليل ،وإن أعودم
اننلال عليه أو مات أو جلد احلق اذلي عليه بعد احلوالوو ،إال أن يعلوم

بذل اننليل فقط دون اننلال فله الرجو عليه يبه قد غر
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الَمان ثالث أقسام :ضمان اننال ،وضمان الوجه ،وضمان الطل ه
َْ
والَمان :النام موف غري سفيه دينًا ىلع غري  ،و ذا ضمان اننوال،
أو يلبه م عليه ادلي نن و ل سواي اكن الطل ه ىلع وجوه اإلتيوان بوه
ً
لرّب ادلي  ،و ذا ضمان الوجه ،أو جمردا ع ذل  ،و ذا ضومان الطلو ه؛
بما يدل ىلع االلنام م صيُو
أركان الضمان:
أراكنه َخس :
ً
ً ً
َ
ً
 -0ضامن :ويشرت فيه أن يكون حرا رشيدا بالُا اعقوال غوري مةور ٍ،
صبيا وال جمنويبًا وال مةر ً ا وال ً
ً
سفيها وال ً
عبدا إن لم يأذن ل سيد
فال يلام
 -1ومَمون :وال يشرت إذيبه

 -1ومَمون هل.

 -1ومَمون به ،و و ادلي الالزم أو اثيل إىل اللاوم اذلي يمك
ً
اسقيفاؤ م ضامنه كما سيأيت مفصال

 -5وصيغ لفظي ك :أيبا ضام  ،أو ضمايبه عويل ،أو غري وا كإشوارة
مفهمو أو كتابو

وط ادلي لاومه للمضمون يف احلال أو يف اننةل كنيعل فإيبوه قود
يئول للاوم
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ً
كما لو قال شخص ثخر :إن أتي ن بعبدي اثبق موال فل دينار؛
فيصح ضمان القائل ،فإن أىت اننخاي ه بالعبد لام الضام ادلينوار إن لوم
ً
يدفعه رّب العبد للعامل ،وكذا :داي فاليبا وأيبا أضومنه ،أو :إن ابو لو
عليه دي فأيبا ضام
ضمان الزوج أو املري :
يصح ضمان الاوجو واننريض بقدر ال ماهلما فيلامهموا ،فوإن زاد
ىلع اثلل لم يلامهما بل يتوقف ىلع إجازة الوار أو الاوج
ضمان الَامن:

وجيوز ضمان الضام ولو تسلسل ،ويلامه ما يلام الضام ا صيل
ً
وجا « :داين عالنا وأنا ضامن» ولام الضمان فيما اب أيبه داينوه بوه
إن اكن ما اب مما يعامل به موله ،ال إن لم يثب وال إن اعمله بشوويي ال
يعامل به موله ،ول الرجو ع الضمان قبل اننعاملو ال بعد ا

ما يرجع به الَامن إذا غرم:
ً
يرجع الضام ىلع انندي بما أدى عنه ولو مقوموا؛ يبوه اكننسولف
يرجع بمول ما أدى حىت يف اننقوم ال بقيمته حي اكن م جنأل ادلي إن
اب ادلفع منه لرّب ادلي ببينو أو إقرار رّب ادلي
مطابل رب اّدلين للَامن:
وليأل لرّب ادلي مطابلو الضام إن تيرس ا خذ م موال اننودي ،
ً
مورسا غري مدل وال ظالم ،ولو اكن انندي اغئبًا حيو اكن ادليو
بأن اكن
ً
اابتًا ومال انندي حارضا يمك ا خذ منه بال مشقو ،إال أن يشرت رّب
ادلي عند الضمان أخذ أيهما شاي أو يشرت تقديمه يف ا خذ ع انندي ،
أو ضم الضام انندي يف احلاالت السو  :احليواة ،واننووت ،واحلضوور،
والُيبو ،واليرس ،والعرس؛ فله مطابلته ولو تيرس ا خذ م مال الُريم
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تعجيل الدين مبوت الضامن:
يتعنيل ادلي بموت الضام قبل ا جل م تركتوه إن اكن ل تركوو،

ورجع وار الضام ىلع الُريم بعد ا جل أو بعد موت الُريم ىلع تركته

إن ترك ما يحلخذ منه ادلي وإال سقط
مبطالت الضمان:
ي طل الَمان بما ييل:

 -0إن فسد متلمل به ،أي ادلي اننضمون كودرا م بوديبايبري جول

ينئذ يشي
وعةسه فال يلام الضام ح ٍ

 -1أو فسدت احلمالو يبفسها ً
طاع؛ بأن اختل منهوا ط أو حصول

مايبع فتبطل ،بمعىن أيبه ال يرتت ه عليها حةمها م غرم أو غري فال يلام

احتاد اننعلق واننعلق عليه
تعدد احلمالء:

وإن تعدد محالي لشخص ولم يشرت عليهم محالو بعضهم ع بعض

اتبع لك منهم حبصته فقط دون حصو صاحبه ،فوإذا اكيبووا االاوو ضومنوا
ً
إنسايبا يف االاني وتعذر ا خذ منه ،ضم لك واحد منهم عرشة ،وال يحلخذ
بعضهم ع بعض ،بأن قالوا :يبضمنه ،أو :ضمايبه علينا

وكذا إن تعدد غرماي ولم يشرت إال أن يقول رّب احلق هلم :أيكم شوئ
ً
حضورا أملياي
أخذت حبيق ،فله أخذ نييع احلق مم شاي منهم ولو اكيبوا

ورجع ادلافع لللق ىلع لك منهم بما خيصه فقط إن اكيبوا غرماي لرّب

احلق أصالو؛ كأن اشرتوا منه سلعو وضم لك صاحبه ،بوأن قوال هلوم موا

ذكر
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وإال يكويبوا غرماي بل اكيبوا محالي ىلع مدي فريجع ادلافع بما أدى

لرّب ادلي ىلع الُريم ،وال يرجع ىلع أحد م أصلابه؛ ن اننوضو أيبوه

لم يشرت محالو بعضهم ع بعض

القسم اثلاين من الَمان :ضمان الوجه :و و النام اإلتيان بوالُريم

عند حلول ا جل ،وورئ الضام بقسليم اننضمون ل لرّب احلوق وإن اكن
ً
عديما؛ يبه لم يضم إال وجهه ،أو بسني أو سلمه ل بُري ابلدل
اننضمون

إن اكن بُري ابلدل حامم يقيض باحلق

وورئ الضام بقسليم اننضمون يبفسه لرّب احلوق إن أمور الضوام

بالقسليم ،بأن قال :اذ  ه لرّب احلق وسلمه يبفس ففعل ،فإن لم يأمر به
ّر
لم يربأ وحل احلق يف نييع ما تقدم ،وإال بوأن ف مقود يشي مموا تقودم غورم
َ
الضام ّر
احلق لروه بعد تلوم خف م احلامم بوانل ر لعول الضوام أن
ً
حارضا أو قرو غيبته اكيلومني ال
يأيت به ،وحمل اتللوم إن اكن اننضمون
أكا ،فإن بعدت غيبته اكثلالاو فأكا غرم ماكيبه

وللاوج رد ضومان الوجوه عو زوجتوه إذا ضومن

ولوو اكن ديو

اننضمون أقل م الوها؛ يبه يقوول :قود حتوبأل أو ختورج للخصوومو أو

لطل ه اننضمون و ذل معرة ،و ذا إن ضومن بُوري إذن زوجهوا ،وإال

فليأل ل رد  ،ومول ضمان الوجه :ضمان الطل ه

القسم اثلالث :ضمان الطلب :و و النام يلبه واتلفتين عليوه إن

تُي ه ام يدل رّب احلق عليه وإن يأت به لورّب احلوق؛ وذلا صوح ضومان

الطل ه يف غري اننال م احلقوق ابلديبيو اكلقصواص واتلعوازير واحلودود،

خبال

ضمان الوجه
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وصيغته املحقق هل ك :أيبا محيل بطلبه ،أو ىلع يلبه ،أو ال أضم إال

يلبه ،أو اشرت يبيف اننال كأن يقول :أضم وجهه برش عدم غرم اننوال

إن لم أجد  ،أو قال :ال أضم إال وجهه ،أي دون غرم اننال فضمان يل ه

وإذا ضمنه كذل يلبه بما يقوى عليوه اعدة إن اغّب عنود حلوول

ا جل ع ابلدل وما قرّب منه وعلم موضعه وأما احلارض فيطلبه يف ابلودل
وما قاروه إذا جهل موضعه ،وإن اغّب ولوم يعلوم موضوعه فوال يكلوف

باتلفتين عنه

فإن ادىع أيبه لم جيد صدق ،وحلف ما قصوور يف يلبوه ولوم يعلوم

موضعه
ُ
وال غرم عليه إال إذا فر يف الطل ه حىت لم يتمك رّب احلق منه
أيبه ال يكون به وترك موا ي و

فإيبه يُرم؛ كأن يلبه يف انناكن اذلي ي
َ
أيبه به ،وأوىل إن َر َوه أو علم موضعه ولم يدل رّب احلق عليه

وحيمل الضمان يف مطلق قول الضام « :أنا ْحيل أو عيم أو كفيل»
يل ضمايبه ،أو :أيبا قبيل ،أو :عندي ّ
وإن وعو ّ
وشبهه ك :أيبا ضام  ،أو :ع َ
يل»،

ىلع ضمان اننال

واملراد باملطلق :ما خال ع اتلقييد بيشي م لفظ أو قرينو

][5

701

2
الْشك لغ  :االختال
ِ
َ
ً
ورش ::عقد ماليك مالني فأكا ىلع اتلنير يف اننالني ً
معوا؛ أي لك

منهما يتاجر يف اننالني مع صاحبه ولو اكن لك واحد يف مواكن منعوال

ع اثخر؛ ن ما حيصل م روح أو خسور يكوون بينهموا وخورج
فيما

بذل الواكلو والقراض م اجلايببني؛ إذ لك واحد منهما يتصور
ً
بيد ليآخر استقالال ،والشووركو وقوع فيهوا العقود ىلع أن لك واحود
يتصور فيما بيد ل ولصاحبه ً
معا ،و ذا انلو ا ول مو الشووركو،
و و طكو اتلنير

وانلوع اثلاين :و و طكو ا بدان :وع عقد ىلع عمول كخيايوو أو

حياكو بينهما ،والروح يف انلوعني بينهما ىلع حس ه ما للك أو عملوه بموا
ً
يدل عرفا ،فال يشرت صيُو خمصوصو ،بل انندار ىلع ما حيصل بوه اإلذن

والرضا م اجلايببني
ولام

بما يودل عليهوا مو صويُو لف يوو أو غري وا؛ لف يوو ك:

شاركين ،فوريىض اثخور بسوةوت أو إشوارة أو كتابوو ،فلويأل حود ما
اننفاضلو قبل اللط إال برضا ما ً
معا
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أركان الشركة:
أراكنها ثالث  :العاقدان ،واننعقود عليه -و و اننال -والصيُو
شروط صحتها:
 -1أن تقع م أ ل اتلرص  :و و احلر ابلالغ الرشويد اذلي يصوح
ً
منه اتلوكيل واتلوم؛ فال يصح م عبد إال بإذن سيد أو اكن مأذويبا مو

قبل يف اتلنيارة ،وكذا غري م اننلنيور عليهم
ً
ً
 -2أن تكون بذ بني :أي أخورج وذا ذ بوا واثخور ذ بوا ولوو
ً
ً
اختلف السةو ،أو ورقني -فضو -بأن أخرج ذا ورقا واثخر ورقا موله
ً
ً
إن اتفقا اذل بان أو الورقان رصفا وق العقد ،ووزيبا وجودة أو رداية
وتصح باذل  ه والفضو ً
معا م الشوريكني ،بأن أخرج أحد ما ديبايبري
ودرا م كعشورة ديبايبري وعشورة درا م وأخرج اثلوام مولوه؛ فتصوح وتعتورب
مساواة ذ  ه لك وفضته ذل  ه وفضو اثخر يف ا مور اثلالاو اننتقدمو

وتصح بعني م جايب ه ووعرض م اثخر ووعرضني م لك جايبو ه
ً
ً
جنسا أو اختلفا كعبد ومحار أو اوّب ودخل فيه يعام
عرض مطلقا اتفقا
م جهو وعرض م أخرى

واعترب لك م العرضني أو العرض مع العني بالقيمو يوم العقود

اكلرشكو يف العني مع العرض بالعني وقيمو العرض ،فإن اكيب

قدر العني فالشوركو بانلصوف ،وإن اكيبو

قيمتوه

قودر ا مورتني فباثللو

واثللوني ،و العرضني بقيمو لك فإن تسواويا فبانلصوف وإن تفاوتوا

فبلس ه لك إن صل

الرشكو
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فإن فسدت -كما لو وقع

فال تقويم ،ورأ

مال لك ما بيع به عرضه إن بيع وعر

العرض يف الفاسدة لم يال ىلع مل
اعترب قيمو لك وق

ىلع اتلفاضول يف الوروح أو العمول-
اثلمو ؛ ن

روه فإن بيع ولم يعور

ابليع فإن لم يبع أخذ لك عرضه

امو لك

الضمان يف الشركة:
ما تلف م مال الرشكو قبل اللط فم روه دون صاحبه ،إن اكن موال
موليا كعي وإال بأن حصل اتللف بعود اللوط أو اكن اننوال ً
الرشكو ً
عرضوا
فمنهما الضمان ً
معا ،وال خيتص برّب اننال ،اوم إذا تلوف يشي قبول اللوط -
وقلنا ضمايبه م روه فقط  -فالرشكو لم تنفسخ يبها الزمو بالعقد

ويكون ما اشرتى بالسالم بينهما ىلع ما دخال عليه م مناصفو أو
ً
غري ا ،وىلع اننال اتلالف ام ما خيصه م الرشكو يبصفا أو أقل أو أكوا،
أي فإذا اشرتى بالسالم سلعو بمائو فعوىل اذلي تلوف موال يبصوف اننائوو

حي اكيب الرشكو ىلع اننناصفو

انفراد أحد الشريكني مبال يتجر فيه:
ال يرض ايبفراد أحد الرشيكني بيشي م مال الرشكو يتنير فيه ىلع

حدة يف ماكن آخر يف ابلدل أو يف بدل آخر ،ىلع أن ما حصل م رووح يف لك

فهو بينهما ىلع ما دخال عليه

والْشك قسمان :طكوو مفاوضوو وطكوو عنوان ،وي ىلةب ىلع لُك

مفهما أحَكم:

القسم األول :رشك املفاوض  :إن أيلق لك واحود اتلصوور  -وإن

اكن اإليالق يف يبو خاص -لصاحبه بابليع والشووراي وا خوذ والعطواي
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دون توقف ىلع إذن اثخر ،فو
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َ َ َ
ووض
طكوو مفاوضوو؛ ن لك واحود ف

لصاحبه اتلرص  ،إال أيبه إذا لم يقيود بنوو تسوىم مفاوضوو اعموو ،وإذا

خص بنو سمي مفاوضات خاصو ،أي بنو اذلي أيلق اتلرص فيه

و حد اننتفاوضني اتلرب يف مال الرشكو بُري إذن طيكه بشوويي

كهبو وحطيطو بلعض ام باننعرو إن استألف بواتلرب قلووّب انلوا

للتنيارة
ً ً
ول أن يبضع م مال الرشكو ،بأن يعطي إنسايبا ماال منه ليشورتي ل

بضاعو م بدل كذا
ً
وهل أن يقارض :بأن يعطي ماال لُري قراضا حيو اتسوع اننوال وإال
منع ،ويود وديعو منه لعذر اقتىض اإليدا  ،وإال يكو اإليودا لعوذر
ضم إن ضاع الوديعو
ً
ول أن يشارك يف يشي معوني أجنبيوا حيو ال جتوول يود يف موال
للرشكو

اثخر

وأن يقبل اننعي ه إذا باعه وو أو طيكوه اوم رد بالعيو ه وإن أىب

ول أن يقر بدي عليه م مال الرشكو نن ال يتهم عليوه ،ويلوام
طيكه اثخر ،ال نن يتهم عليه؛ اكب وزوجو وصديق ماليف فوال
يلام صاحبه
ول أن يبيع سلعو م مال الرشكو بدي  ،أي بوم

جل معلوم

وال جيوز ل الرشاي بادلي ؛ يبه إذا اشرتى بدي يف ذمته للرشكو م

غري إذن طيكه لم يك لصاحبه يشي م رحبها وال عليوه يشي مو
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خسارتها؛ يبهما م طكو اذلمم وع ال جتوز ،ئلال يأكل طيكوه رووح

ما لم يضم أو يُرم ما ليأل عليه؛ ن ضمان ادلي م اننشرتي وحود ،
ً
فإن أذن ل يف سلعو معينو جاز؛ يبوه صوار بواإلذن ل وكويال عنوه فيموا
خيصه ،فاكيبا بمزنلو رجلني اشرتيا سلعو بينهما بدي فإيبه جائا ً
قطعا
ً
وأصل رشك اامم املمفوع  :أن يتفوق اانوان مووال ىلع أن لك مو
ً
اشرتى منهما سلعو بدي يكون اثخر طيكا ل فيها
والعمل بينهما يف مال الرشكو جي ه أن يكون بينهما بقودر اننوالني،

والروح والرس يكون بينهما بقودر اننوالني مناصوفو وغري وا ،وصول

الرشكو إن دخال ىلع ذل أو سةتا ويقيض عليهما بذل

وفسدت برش اتلفاوت يف ذل عند العقد ،ويفسوخ إن ايلوع ىلع

ذل قبل العمل ،فإن ايلع عليه بعد فض الروح ىلع قدر اننوالني ،ورجوع

لك منهما ىلع صاحبه بما يثب ل عند اثخر م أجر عمل أو روح

و حد الرشيكني اتلرب لصاحبه بيشي م الوروح أو العمول بعود

العقد ىلع الصلو ،فإذا عقدا ىلع أن لصاح ه ال اننال اثلل م الوروح
وعليه ال العمل فالعقد صليح ،ول أن يعمل بعد ذل انلصف أو أكا،
ولصاح ه اثللوني أن يقرب ل بيشي م رحبه؛ يبوه مو بواّب اننعورو

والصلو
ً
ول اهلبو لصاحبه والسلف بأن يسولف صواحبه شويئا بعود العقود
ً
صليلا ال حينه
الواقع

والقول يف تنازعهما يف اتللف أو الرس نندىل اتللف والسور؛ يبه

أمني وحيلف إن اتهم ،و ذا إن لم ي هر كذبه وإال غرم
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وألُي يبفقتهما ىلع أيبفسهما وكسوتهما فال حيسبان عنود انلضووض أو

اننفاوضو وإن اكن لك واحد منهما ببدل غري اذلي به اثخر خمتليف السوعر ولوو
ً
اختالفا بينًا ،برش أن يقساويا أو يتقاروا يف انلفقو ،وأن يقساويا يف اننال بوأن

اكيب الرشكو ىلع انلصف ،فإن لم يقساويا فلك واحد ىلع قدر مال ،كما تلوىغ
ً
انلفقو والةسوة ىلع عياهلما إن تقاروا عيواال ويبفقوو ،وإال يتقارووا َح َسوبَا موا
ُ
أيبفقه لك واحد ،ورجع ذو القليل ىلع ذي الةوري بما خيصه ،اكيبفوراد أحود ما
بانلفقو ىلع يبفسه أو العيال فإيبه حيس ه

القسم الثاني من قسمي الشركة :شركة العنان:
وإن طيا يبيف االسقبداد باتلرص  ،بل لك واحد يتوقف ترصفه ىلع

إذن اثخر؛ ف

طكو عنان

فإن ترص أحد ما بال إذن فللوام رد  ،وضم إن ضا ما ترص

فيه؛ مأخوذ م عنان ادلابو :كأن لك واحد أخذ بعنان صاحبه
لو قال إنسان آلخر :اشرت كذا ن ول

واثلم بيننا ،ف

واكلوو

فقط بالنسبو تلويل الرشاي ،كما أيبها بالنسبو ذلات السلعو اننشرتاة
ً
طكو وإذا اكن وكيال يف الرشاي اكن ل يلبه باثلم اذلي أدا عنه
بلائعها فليأل ل حبسها عند يف يب ري اثلم سوواي قوال ل :وايبقود

عين ،أو لم يقل
ّر َ ِ
و ن قال هل :اشرت ا ن ول واحبسها عنودك حوىت أوفيو اثلمو ،
فاكلر

فله حبسها حىت يوفيه اثلم ويكون أحق بها يف فلأل أو موت

حي حبسها وعليه ضمايبها ضمان الر ان
وجا  :اشرت ن ول

وايبقد عين ما خيصين م اثلمو ؛ يبوه
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م اننعرو  ،إذ و سلف ل وواكلو عنه يف الرشاي ،وحمل اجلوواز
إن لم يقل :وأيبا أتوىل بيعها عن  ،وإال منع؛ يبه سلف جر ً
يبفعا

فإن وقع اكيب
ّر
جعل موله

السلعو بينهما وال يتوىل ابليع ،فوإن تووال اكن ل

وجا  :اشرت ن ول وأيبا أيبقد عن ؛ يبه معرو إال لربة اننشورتي
ً
خبريا أو ذا وجا و -فوال جيووز ننوا فيوه مو
بالرشاي -أي لةون اننشرتي
السلف بمنفعو

شركة األبدان:
جتو رشك األبدان -كمةا سة ق -اكخلياطة وانياكة واّتلجةارة،

بْشوط:

 -0إن احتد العمل كخيايني ال كخيا وجنار ،أو تالزم عملهما بأن

اكن أحد ما ينسج واثلام ينري أو يدور ،أو أحد ما يصوغ واثلام يسوب

ل ،أو أحد ما يُوص لطل ه اللحللحل واثلام يمس عليه وجيود ؛ فواننراد

باتلالزم توقف أحد العملني ىلع اثخر

 -1وأن يأخذ لك منهما م الروح بقدر عمله :أي دخوال ىلع ذلو

وال يضور اتلرب بعد العقد وفسدت إن طيا اتلفاوت وال يضوور ط
القساوي إن تقاروا يف العمل

 -1وأن حيصل اتلعاون بينهموا وإن بماكيبوني ،حبيو جتوول يود لك

منهما ىلع ما بيد صاحبه ،كخيايني يف حايبوتني يأخذ لك منهموا موا بيود

صاحبه

 -1وأن يشرتاك يف اثلو اليت بها العمل؛ اكلفأ

والقودوم واننطرقوو
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وغري ذل  ،إما بمل أو إجارة هلما مو غري موا ،أو اكن أحود ما يملو
اثلو واستأجر صاحبه منه يبصفها ،فإن اكيبو

اثخر لم جيا

اثلوو مو أحود ما دون

واغتفر اتلفاوت اليسري يف العمل مع كون الوروح بينهموا بالسوويو؛
ً
ً
كةون عمل أحد ما أقل م انلصف قليال وعمل اثخر أكا منه قلويال
ً
أو اكن عمل أحد ما أكا م اثلل قليال وعمل اثخر أقل مو اثللووني
ً
قليال وقسما ىلع اثلل واثللوني
ً
ولام ًّلك م طاكي العمل ما قبله صاحبه ولاموه ضومان موا قبلوه
صاحبه بال إذيبه؛ يبهما صوارا اكلرجول الواحود ،فموىت ضوا يشي عو
أحد ما ضمنا ً
معا وإن افرتقا فما قبال أو أحد ما حال االجتموا فهوو

يف ضمايبهما

و ذا إذا قبله يف حضور صاحبه أو غيبته القريبو اكيلومني أو حوال

مرضه القري ه الذلي يلُيان ،فإن قبله يف غيبته أو مرضه الطويلني فإيبوه

ال يلام صاحبه ضمايبه وال العمل معه
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املزارع  :الرشكو يف الار  ،ويقال :الرشكو يف احلر
وعقد ا غري الزم قبل ابلذر وحنو ولام بابلذر وحنو
وابلذر :إلقاي احل ه ىلع ا رض يلنب  ،ومول ابلوذر وضوع الاريعوو

با رض مما ال بذر حلبه ،اكبلصل والقص ه ،و ذا و اننراد بنلو
وللك م الرشيكني أو الرشاكي فسخها قبل ابلذر
ً
اتفاقا

واعلم أيبهما إن تساويا يف ا رض والعمل واثلوو والاريعوو جوازت
ً
وإن اختص أحد ما بابلذر واثخر با رض فسدت اتفاقا الشتماهلا

ىلع كراي ا رض بما خيرج منها
رشوط صح املزارع :

ىلصح املزارع بثالث رشوط:
َ
أوهلا :إن سلِما :أي الرشيكان م كراي ا رض بأجر ممنو كراؤ ا

به؛ و و الطعام ولو لم تنبته ا رض كعسول ،وموا تنبتوه ولوو غوري يعوام
ً
ًّلك أو ً
بعضا م غري روهوا ،فلوو قابلهوا
كقط وكتان ،بأن ال يقابلها بذر
بذر كأن يكون ابلذر م أحد ما وا رض ليآخر فسدت
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َ
املخرج :أي ما أخرجه لك
واثلاين :ودخال ىلع أن الربح بيفهما بنس

منهما؛ كأن يكون كراي ا رض مائو وكراي العمل م بقر أو غري سووى

ابلذر مائو ،ودخال ىلع أن الروح مناصفو ،أو أخرج أحود ما موا يسواوي
مخسني وأخرج اثخر ما يساوي مائو ودخال ىلع أن لصواح ه اننائوو مو

الروح اثللوني ولصاح ه المسني اثلل  ،و ةذا ،فإن دخال يف ا ول ىلع

اثلل واثللوني و اثلام ىلع اننناصفو فسدت

وجاز اتلرب م أحد ما ليآخر بالايادة م عمل أو روح بعد لواوم
الرشكو بابلذر بعد العقد الصليح
واثلالث :وىلماثل ابلذران مفهما إن أخرجاه من عفدهما كموا لوو اكيبو
ا رض بينهما وأخرج لك منهما منابه يف ابلذر فوال بود مو تماالهموا ،يبوواعً
كقمح أو شعري أو فول ال إن اختلفا كقمح مو أحود ما وشوعري أو فوول مو
اثخر
ومثال ما استوىف الْشوط ما ييل:
 -0كأن تساويا :أو تساووا إن اكيبووا أكوا يف اجلميوع ،بوأن تكوون
ا رض بينهما والعمل بينهما واثلو كذل بكراي أو مل منهما أو مو
أحد ما فهذ مما ال خال يف جواز ا
 -1أو قابل ابلذر م أحد ما عمل م اثخر وا رض بينهما
 -1أو قابل ا رض م أحد ما عمل م اثخور وابلوذر بينهموا أو
ما :أي قابل ابلذر وا رض ً
معا م أحد ما عمل م اثخر
فهذ اثلالاو جائاة ً
أيضا اك وىل؛ يبه لم يقابول ا رض بوذر فيهوا
وال بد م بقيو الرشو ؛ بأن يدخال ىلع أن الروح بينهما ىلع حسو ه موا
أخرج لك ،وأن يتماال ابلذران يف اننسألو اثلاثلو؛ وع ما إذا قابل ا رض
عمل واكن ابلذر بينهما
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 -1أو اكن حد ما اجلميع :ا رض وابلذر واثلو م حيوان وغري

إال عمل ايلد فقط م حر وتنقيو وحصود ودر  ،وع جوائاة برشو
زائد ىلع ما تقدم :إن عقدا بلفظ الرشكو ىلع أن للعامل ً
جايا م المأل

أو غري  -وتسىم مسألو الما  -ال إن عقد بلفظ اإلجارة؛ يبها إجوارة

بأجر جمهول وع فاسدة ،أو أيلقا :أي لم يقيدا بلفوظ طكوو وال إجوارة
فتفسد ً
أيضا حلمل اإليالق ىلع اإلجارة
 -5أو اكن حد ما أرض ولو رخيصو ال بال هلا وعمل ،وم اثخور

ابلذر ،ففاسدة ننقابلو جاي م ا رض ببذر

عساد املزارع  :إذا فسدت انناارعو لفقد ط أو وجود مايبع؛ كما لو تلف ا

باإلجارة أو أيلقا يف مسألو الما أو اكللتني بعد ا؛ فإما أن يقع العمل منهموا
أو ينفرد به أحد ما؛ فإن وقع منهما وعمال ً
معوا واكن ابلوذر حود ما وليآخور

ا رض فبينهما الار وتورادا غوري  ،فعوىل صواح ه ابلوذر يبصوف كوراي أرض
صاحبه ،وىلع صاح ه ا رض لرّب ابلذر يبصف مةيلو الار
وإن لم يعمال ً
معا بل ايبفرد أحد ما بالعمل ،ول مع عمله إما ا رض

وإما ابلذر -وىلع لك حال ف

فاسدة  -فللعامل الوار وحود إن اكن ل

مع عمله أرض أو بذر أو بعض لك منهموا ،بوأن اكيبو ا رض بينهموا أو

ابلذر أو ما والعمل يف لك م أحد ما ،وعلو الفساد اتلفاوت

وىلع العامل اذلي حكم ل جبميع الار مول ابلوذر إذا اكن ل موع

عمله ا رض واكن ابلذر مو صواحبه أو بعوض ا رض؛ كموا لوو اكيبو

ا رض بينهما وأخرج صاحبه ابلذر فقد قابل بعض ابلذر بعض ا رض؛

فالار للعامل وعليه مول ابلذر لصاحبه
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أو عليه أجرة ا رض أو ابلقر انننفرد به اثخر إن اكن ل موع عملوه

بذر واكيب ا رض أو مع ابلقر لصاحبه

وإذا لم يك للعامل بذر وال أرض بل اكن ل عمل يد فقط،

كما يف مسألو الما

إذا عقدا ا بلفظ اإلجوارة أو أيلقوا -فوال

يكون ل يشي م الوار  ،وإيبموا يكوون ل أجورة عملوه فقوط،

والار لرّب ا رض وابلذر
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الواكل  :لغ احلفظ والةفالو والضمان واتلفويض يقال :ولك أمري

لفالن فوضته إيله
ً
والواكل رش ::يبيابو يف حق غري مرشويو وال إمارة ،كعقد نلواك أو

بيع أو إجارة -أو غري ذل فينيوز توكيل الُري فيوه -وفسوخ لعقود وأداي
دلي أو قضاي ل وعقووو وحوالو وإبراي م حق ،وحج -بأن يوم م حيوج
عنه الفريضو أو م يسقني ه ل مو حيوج عنوه -وكوذا اهلبوو والصودقو
والوقف وم ما يقبل انليابو ،ال يف ما ال يقبلها م ا عمال ابلديبيوو حنوو

يمني فال يصح توكيل م حيلف عنه ،وصالة فال يصح توكيل مو يصويل
ً
عنه ً
فرضا أو يبفال ،خبال توكيل غري يف اإلمامو بملل يحلم فيه انلا أو

خيط ه عنه فينيوز

وال يف معصيو ك هار فال يوم م ي ا ر عنوه زوجتوه وال يلاموه

يشي وكذا سائر اننعايص

وأراكنها أربع  :موم ،ووكيل ،وموم فيه ،وصيُو
ما تنعقد به الوكالة:

ً
تنعقد الواكلو بما يدل عرفا ،و ذا و الرك الرابع م أراكيبها

فصل :يف الوكالة

715

ً
وادلال عرفا أعم م أن يكون لف ا أو غري كةتابوو أو إشوارة ،ال
ً

بمنيرد :ولكت  ،أو :أيب وكييل ،فإيبه ال يفيد ،وتكوون واكلوو بايلوو ،بول

حىت يفوض للوكيل ،بأن يقول اننووم ولكتو واكلوو مفوضوو أو يف نييوع
أموري أو يف لك يشي وحنو ذل

أو يعني ل بنص أو قرينو يف يشي خاص

كناك أو بيع أو طاي لاص أو اعم

ما جيوز للوكيل وما جيب عليه:
للوكيل يف ىلوكيله ىلع ابليع :يل ه اثلم م اننشرتي وقبضوه منوه؛

يبه م توابع ابليع اذلي وم عليه

ول يف توكيله ىلع الرشاي قبض اننبيع م بائعه وتسليمه ننولكه

وهل رد امل يع بعيب ظهر عيه إن لم يعيفه مولكه ،عإن عيفه بةأن قةال

هل :اشرت ن ذ السلعو أو سلعو فالن الفاليبيو؛ فال رد للوكيل بعي ه ظهر
فيها و ذا يف غري الوكيل ّ
اننفوض ،وإال فله الرد ولو عني ل
ويول ه الوكيل باثلم لسلعو اشرتا ا ننولكوه ،ووواثلم اذلي باعوه

ننولكه ىلع بيعه إال أن يرص الوكيل بالرباية م ذل  ،بأن يقول :وال أتوىل

دفع اثلم ل  ،أو :ال أتوىل دفع اننوم ؛ فال يطال ه وإيبما يطال ه باثلم أو

اننوم مولكه

ويول ه الوكيل بالعهدة ،فإذا با الوكيل سلعو وظهور بهوا عيو ه أو

حصل فيها استلقاق رجع اننشرتي ىلع الوكيل ما لم يعلوم اننشورتي بأيبوه
وكيل ،وإال فالطلو ه ىلع اننووم ،إال اننفووض فالطلو ه عليوه ولوو علوم

اننشرتي أيبه وكيل

وجي ه ىلع الوكيل أن يفعل ما فيه اننصللو ننولكه
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من ال جيوز توكيله:
 -0ال جيوز توكيل اكفر يف بيع ننسلم أو طاي ل أو تقاض دلي وحنو

كُلو وقف أو خراج ىلع مسلم؛ يبه ال يتلرى احلالل وال يعور ط

اننعقود عليه م ام وموم ولو ريض م يتقاىض منوه احلوق؛ حلوق اهلل

تعاىل ،وربما أغلا ىلع مةن يتقةام مفةه انةق ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﴾ [ﮐ]010 :

ً
عدوا يف ادلي كيهوودي ىلع
 -1وال جيوز توكيل عدو ىلع عدو ولو

يبرصام وعةسه؛ ننا فيه م العن

ىلع ذيم خبال

العةأل

وزيادة الرش ،إال أيبه جيوز توكيل مسلم

ما ال جيوز للوكيل:
لوكيول وم ىلع بيوع يشي طاؤ نلفسوه موا وم ىلع بيعوه،
ال جيوز
ٍ

ويوقف ىلع إجازة مولكه ولو سىم ل اثلم الحتمال الرغبو فيه بوأكا إال

أن تنت

فيه الرغبات

وال جيوز طاؤ ما وم ىلع بيعه ننلنيور م صُري أو سوفيه؛ يبوه

مول الرشاي نلفسه ولو سىم اثلم للوكيل
الوكالة من الباطن:

وال جيوز للوكيل توكيله يف يشي وم فيوه؛ ن اننووم لوم يورض إال

بأمايبته ،إال أن ال يليق بالوكيل تويل ما وم عليه ،بوأن يكوون مو ذوي
اهليئات ووم ىلع مستلقر فينيوز توكيله ،أو يكا ما وم عليه ،فيووم
ً
ّ
اننفووض،
م يعينه ىلع حتصيله ال استقالال خبال ا ول و ذا يف غوري
وأما اننفوض فال يمنع أن يوم
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وحمل جواز اتلوكيل فيما إذا اكن الوكيل ذو وجا و ال يليق به ابليوع
ً
مشوهورا بوذل
أو الرشاي ننا وم فيه إن علم اننوم بوذل واكن الوكيول
وحيمل اننوم ىلع علمه بذل فال يصدق إن ادىع عدم العلم وأما إذا لم

يعلم بذل ولم يشتهر الوكيل به؛ فليأل ل اتلوكيول ،و وو ضوام للموال

وحيمل اننوم ىلع عدم العلم إن اداع
وحي

جاز للوكيل اتلوكيل فوم فوال ينعوال الوكيول اثلوام بعوال

ا ول وال بموته ،إذا عال ا صيل وكيله فال ينعال وكيل الوكيل ،وينعال

لك منهما بموت ا صيل ،ول عال لك منهما وللوكيل عال وكيله

ضمان الوكيل:
َ
ً
ً
يضم الوكيل إن أقبض دينا ىلع مولكه أو أقبض مبيعا ولكه ىلع بيعه
أيبكور القوابض أو موات أو اغّب

ننشرتيه ولم يشهد ىلع اإلقباض حي
ً
بعيدا أي لم تقم ل بينوو عليوه وإن لوم يقصود ا ،وسوواي جورت العوادة

باإلشهاد أو بعدمه ،أو أيبكر الوكيل القبض ننا ولكه ىلع قبضه فشهد عليه
بينو بأيبه قبض فشهدت ل بينو بتلف اننقبوض؛ فإيبوه يضوم  ،وال تنفعوه

بينو اتللف بال تفريط؛ يبه أكذبها بإيبكار القبض ،اكننديان ينةور موا
عليه م ادلي فقشهد ابلينو به عليه فيقيم بينو بأيبه دفعه لروه فيضوم ،

وال تنفعه بينته بادلفع؛ يبه أكذبها بإيبكار  ،خبال

ل عيل فأقيم عليه بينو به فأقام بينو بادلفع فتنفعه

ما لو قوال :ال حوق

ويصدق الوكيل بيمينه يف دعوى اتللف ننا وم عليه؛ يبه أمني و

دعوى ادلفع ثلم أو موم أو دفع ما وم عليه ننولكه
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انعزال الوكيل:
ينعال الوكيل بموت مولكه أو بعال ،إن علم الوكيل باننوت أو العوال
فليأل ل اتلرص بعد العلم بما ذكر ،وإال اكن ضامنًا وما تصوور فيوه
قبل العلم فهو ماض وكذا ينعال غري اننفوض بتمام ما وم فيه
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اإلقرار :و االعرتا

أركان اإلقرار:

ً
بما يوج ه حقا ىلع قائله برشويه

أراكنه أربع :
 -0مقر

 -1ومقر به ،اننال أو غري اكجلنايات

 -1ومقر ل

 -1وصيُو

وشرط املقر:
ً
 -1أن يكون موفا ،ال صا وجمنون ومةر

 -2وغري حمنيور عليه يف اننعامالت؛ ال سفيه حنيور عليوه ،وكوذا
سةران يف اننعامالت فإيبه حمنيور عليه فيها

 -3وغري متهم :خرج اننريض فيما يتهم عليه اكبنه ابلوار وزوجتوه
اليت يميل إيلها والصليح اننفلأل بالنسبو ننا فلأل فيه إال بما جتودد ل يف
اننستقبل
ً
ورشط املقر هل :أن يكون أ ال -أي قابل -لإلقرار ل غري مةوذّب
للمقر يف إقرار  ،بأن قال للمقر :ليأل ن عليو يشي ،وكوذا إذا قوال :ال
علم ن واستمر اتلةذي ه فال يحلاخذ بإقرار وإيبما يعتورب اتلةوذي ه مو
بالغ رشيد
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صيغة اإلقرار:

وع أحد أراكيبه ا روعو تكون بوو :عو ّ
يل كوذا ،أو قوال ل إنسوان:
علي ن كذا ،فقال :ع ّ
يل و ذميت ل كذا ،وعندي ،وأخذت من كوذا،

وأعطيقين كذا

أو قال نن قال أعطين حيق وحنو  :اصرب ع ّ
يل به؛ فإيبه إقرار
أو قال نن ادىع عليه بشوويي :أيبو

و بتوه ن ،أو :بعتوه ن؛

فإقرار ،وعليه إابات اهلبو أو ابليع ،فإن لم يثب

حلف أيبه ما باعه

وال و به ل واستلقه أو قال نن يابله بشويي :وفيته ل ؛ فوإقرار

وعليه بيان الوفاي

أو قال هل :ليس ن ىلع الوفاي ميرسة؛ فإيبه مول اصرب عيل به
أو قال :يبعم ،أو :بىل أو :أجل ،جوابًا يف اثلالاوو ل :ألويأل ن عنودك

كذا ،وكذا لك ما دل بوضع أو عر أو قرينو ظا رة

ما ال يثبت به اإلقرار:
ّر
وال يثب إقرار بقول للمدىل :أقر؛ يبه وعود ،أو بقوول :عو ّ
يل وىلع

فالن؛ يبه تهكم أو استفهام ،أو بقول :مم أي رضّب تأخذ ا؟ ما أبعدك
منها؛ يبه ظا ر يف اتلهكم ،فلو حذ  :موا أبعودك منهوا؛ فوال يكوون
ً
إقرارا أيضا لةنه حيلف أيبه لم يرد اإلقرار
أو علق إقرار ىلع ط كقول ل :عيل ألوف إن اسوتللها ،فلويأل

بإقرار

أو إن أاعرين كذا ،فال يلامه يشي
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أو قال هل :ع ّ
يل ألف إن حلف ،فللف فال يلاموه؛ ن ل أن يقوول
ً
ظنن أيبه ال حيلف بايال ،و ذا إذا اكن يف غري دعووى عنود حوامم أو

حمكم وإال لامه
ً
أو قال هل :ع ّ
يل كذا إن شهد فالن ،فال يكون إقرارا ،لةنه إن شوهد
ً
واكن عدال عمل بشهادته فال بد م اان أو يمني أو :ل ع ّ
يل كذا إن شواي
فالن؛ فال يلامه يشي

االستثناء يف اإلقرار:
واالسقوناي يف اإلقرار كُري فيفيد؛ فإذا قال :ل ألف إال مائوو لاموه
تسعمائو وإذا قال :ع ّ
يل عرشة إال امايبيو لامه اانان
وصح نا االسوقوناي اننعنووي حنوو قوول :ل ادلار وابليو

الاتم وفصه ن إن وصل ذل بإقرار  ،ال إن لم يصله

ن أو :ل

اإلبراء من احلق:
ً
إذا أبرأ إنسان شخصا مما ل قبله ،أو أبرأ م لك حق ل عليه أو أبرأ
ً
ً
ً
معلوما أو جمهوال ،حىت م الرسقو
وأيلق ،برئ مطلقا مما يف اذلمو وغري ا
و مم حد القذ  ،إن اكن رسق منه شيئًا أو قذفه ولم يبلوغ اإلموام وأموا

قطع ايلد فال يربأ منه؛ يبوه حوق هلل ،وحينئوذ فوال تقبول دعووا عليوه
ً
ً
مةتووا بص  -أي وايقو -إال ببينو تشهد أيبه بعود
بشويي ،وإن اكن حقا
اإلبراي فله القيام حينئذ به

وإن أبرأ مما معه برئ م ا مايبو اليت عند اكلوديعوو والقوراض ،ال

م ادلي اذلي يف ذمته
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وإن أبرأ مما يف ذمته فالعةأل :أي فيربأ م ادليو ال ا مايبوو؛ ن

ا مايبو ليس يف اذلمو
وعمل ّر
بالعر وقوة القرائ
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E
االستلحاق يف العرف :إقرار ذكر موف أيبه أّب نننيهوول نسوبه ولوو

كذبته أمه لقشو الشار لللوق النس ه ،ال ننقطو نسوبه كوودل الايبوا

اننعلوم أيبه م ز ى ،وال ننعلوم نسبه ،وإذا أقر أن جمهول النس ه ابنه حلوق

به الودل إن لم يكذبه عقل لصُر  ،أو اعدة اكستللاقه م ودل ببدل بعيدة
ً
جدا يعلم أيبه لم يدخلها أو ط
ً
ً
ً
استلحق أخا أو عما أو أبا:
ََ
ّر
ً
أخا أو ً
إنسان َ
عموا أو أبًوا ،بموأن
غري ودل؛ بأن استللق
وإن استللق
ً
فالن أيخ ،أو أيب ،أو عيم ،أو اب عيم ،وتسميو ذا استللاقا جماز -يبه
جمرد إقرار ننا علم  -لم يراه إن اكن نواك وار للمقور كوأ أو أّب أو

عم معلوم ،وإال يك ل وار ور وإن لم يطل اإلقرار
ً
وإن أقر عدالن مات أبو ما موال بوال اب النسو ه للوالو  ،وإال
يكويبا عدلني بل جمروحني ،أو اكن عدل واحد؛ لوم يثبو نسو ه وور
ً
اننقر به م حصو اننقر ما يبقصه اإلقرار م حصو اننقر ،اكن عودال أم ال،
وال يمني
ً
ً
فلو ترك شخص أما وأخا فأقرت ا م بأ اان للمي وأيبكر ا ؛
فللمقر به منهما السد حلنيبها بهما م اثلل إىل السد  ،فلوو تعودد
ا اثلاب النس ه فال يشي للمقر به؛ إذ ال تنقص ا م ع السد
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2
يعم َ
ُ
حق
الوديع لغ  :ا مايبو ،وتطلق ىلع االسقنابو يف احلفظ ،وذل
اهلل َ
وحق اثديم
ً
وحقيقتها عرعا :مال ّرموم ىلع حف ه
ضمان الوديع باّتلفريط عيها:
الوديعو أمايبو يف يد اننود  ،وم أمايبو ال يضمنها ا مني إال إذا فور

م يصح توكيله فيها ،فيضم رشيد باتلفريط ،ال بتفريط صا وال سفيه

لعدم صلو واكتلهم

ً
واحدا مونهم فهوو اننفور يف موال ،وإن أذن أ ول ويل
فم استود

الصا والسفيه فال ضمان إال فيما صون به مال و و ميلي
وجوه اّتلفريط يف الوديع :
ىلَمن الوديع بما ييل:

 -0بسقو يشي عليها م يد اننود ولو خطأ؛ ن الطأ اكلعمد يف

ا موال ،وال يضم إن ايبكرست الوديعو منه يف يبقل مولها اننلتاج إيلوه

م ماكن إىل آخر ،فإذا لم حتتج إىل انلقل فنقلها أو احتاج

غري مولها ضم إن ايبكرست

ويبقلها يبقول

715

باب :يف الوديعة وأحكامها

 -1وتضم خبلطها -أي الوديعوو -بُري وا إذا تعوذر تمي وا عموا

خلط فيه ،إال أن يتم اتلالف م السالم فما تلف فعىل روه خاصو
 -1ويضم بايبتفاعه بها بال إذن م روها ،فتلف

ذل ؛ كركوّب ادلابو ولبأل اثلوّب

أو تعيب

بسب ه
أو

 -1ويضم بسفر بها :فإذا سافر وأخوذ الوديعوو معوه فضواع
ً
حينئوذ صوار مفريوا
تلف  ،فإيبه يضم إن َوجد أمينًا يرتكها عند ؛ يبه
ٍ
ً
بأخذ ا معه ،فإن لم جيد أمينا يرتكها عند  -بأن لم جيود أمينًوا أصوال ،أو

وجد ولم يرض بأخذ ا عند  -فال ضمان عليه إذا سافر بها فتلف ؛ يبه
أمر تعني عليه

أما إذا رد الوديعو بعد االيبتفا بها أو بعد سوفر بهوا سواننو ننوضوع

إيداعها ام تلف أو ضاع بعد ذل بال تفريط فال يضم

والقول نن ايبتفع بها أو سافر بها عند وجود أمني يف رد ا ساننو ننلل

إيداعها إذا خالفه روها يف ذل  ،و ذا إن أقر بأيبه ايبتفع بها أو سافر ،ال إن

أيبكر ذل  ،وشهد عليه به ،فادىع رجوعها ساننو ننلل إيداعها فال يقبول

قول ويضم

عنه بأن قال ل روها :ال تقفول عليهوا

 -5و تضم بقفل عليها يب
ً
الصندوق موال ،لةويبه خا عليها م لص؛ ن شأن اللص أن يقصد ما
قفل عليه ،فقفل عليها فرسق  ،خبال

ما لو تلفو بسوماوي أو حورق

بال تفريط فال يضم ؛ يبها لم تتلف م اجلهو اليت خا منها
 -6وتضم بنسيايبها بموضع إيداعها ،فأوىل غوري ؛ ن عنود يبوواعً
م اتلفريط
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 -7وتضم بدخول محام بها ،أو دخول سوق بها فضاع
وال يضم إن ط عليه الضمان فيما ال ضمان فيه ،بأن اكن مما ال
يُاّب عليه ،أو قام ىلع الكه بينو ،فال يعمل بالرش وال ضمان
 -8وتضم بإيداعها لُري زوجو وأمو اعتيدا للوضع عند ما ،فوإذا
َ
اعتيدا فال ضمان عليه ،إال لعذر حد بعد اإليدا للمود  ،كهدم ادلار
ويرو جار سوي أو ظالم وكسوفر أراد وعنيوا عو الورد لروهوا لُيبتوه أو
سنينه ،فينيوز اإليدا لُري الاوجو وا مو اننعتادي وال ضمان إن تلف
َ
وال يصدق اننوود يف العوذرإن أودعهوا وضواع وادىع أيبوه إيبموا
ً
وجوووا إن زال
أودعها لعذر إال ببينو تشهد ل بالعذر ،وعليه اسورتجاعها
العذر اننسوغ إليداعها أو يبوى الرجو م سفر عند إرادته ام رجع ،فإن
لم يسرتجعها ضم  ،فإن لم ينو الرجو بأن يبوى اإلقامو أو لم ينو شيئًا ،ام
رجع لم جي ه عليه اسرتجاعها وال ضمان عليه
 -9وتضم بإرساهلا لروهوا بوال إذن منوه فضواع أو تلفو مو
الرسول ،وكذا لو ذ  ه و بها لروها بال إذن فضاع منه
 -01وتضم جبلد ا م اننود عنود يلبهوا ،بوأن قوال لروهوا :لوم
َ
تودعين شيئًا ،ام اعرت وأقام عليه روها بينو باإليدا  ،اوم أقوام اننوود
بينو ىلع الرد لروها أو ىلع اإلتال هلوا بوال تفوريط ،وإيبموا ضوم ؛ يبوه
ً
أكذبها أوال جبلد
أخذ الوديع من ال ك :
وأخذت الوديعو م تركته حي اب أن عند وديعو إذا لم توجد بعينها
ولم يوص بها قبل موته؛ الحتمال أيبه تسلفها ،إال لعشورة أعووام تمضووي مو
يوم اإليدا فال تحلخذ م تركته إذا لم توجد ولم يووص بهوا ،وحيمول ىلع أيبوه
رد ا لروها إن لم تك أودع ببينو تواق ،فإن أودع ببينو مقصودة للتواوق
ً
أخذت م تركته مطلقا ولو زاد الام ىلع العرشة سنني
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االختالف يف الوديع :
َ
يصدق اننود يف دعوى اتللف والضيا والرد لروها؛ يبوه اسوتأمنه

عليها وا مني يصدق ،إال أن يودعها روها عند ببينو قصود بهوا اتلواوق،

بأن يقصد بها أن ال تقبل دعوا الرد إال ببينو به؛ فال يقبول إن ادىع الورد

حينئذ إال ببينو ،ويشرت علم اننود بذل  ،فال يكيف غري اننقصودة وال

مقصود ليشي آخر غري اتلواق ،فيفيد دعوى الرد

وحلف اننتهم دون غري يف دعوى اتللف أو الضيا أيبهوا تلفو

أو

ضاع وما فر  ،ولو ط اننتهم عند أخذ ا يبيف ايلموني عنوه؛ فإيبوه ال
يفيد وحيلف ،فإن يبكل غرم بمنيرد يبكول وال تتوجه ايلمني ىلع روها؛
يبها دعوى اتهام

وال يصدق يف الرد ىلع وار روها إذا ادىع أيبه رد ا عليه إال ببينوو،
َ
وال يصدق وار للمود يف الرد ىلع مالةها اذلي و اننو مد أو يف الرد ىلع
وار مالةها إال ببينو

واناصل :أن صاح ه ايلد اننحلتمنو إذا ادىع الرد ىلع صواح ه ايلود

اذلي ائتمنه صدق وال ضمان ،وأن الوار إذا ادىع الورد ىلع روهوا أو ىلع
واراه أو ادىع صاح ه ايلود اننحلتمنوو الورد ىلع وار روهوا فوال يصودق

ويضم

وال يصدق رسول يف ادلفع نن أرسل إيلوه اننوال إذا أيبكور إال

ببينو ،إال إن ط الرسول ىلع م دفع ل اننوال عودم ابلينوو عنود

ادلفع فتنفعه
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أجرة حمل الوديع واألخذ مفها:
َ
للمود أجرة حملها -أي اذلي توضوع فيوه -إن اكن مولوه تحلخوذ

أجرته ،ال أجرة حف هوا؛ ن حف هوا مو قبيول اجلوا فوال أجورة ل
اكلقرض والضمان ،إال لرش فيعمل به؛ يبه ليأل مو اجلوا حقيقوو

وإيبما و يشبهه يف اجلملو
َ
وللمود ا خذ م الوديعو بقدر حقه إن ظلموه روهوا بمولهوا مو

﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

رسقو أو خيايبوو أو غصو ه لقةوهل ىلعةا
َ
ّر
ﮕ ﮖ﴾ [ﮎ ]091 :وحمل جواز ا خذ بمول حقه إن أم اثخذ الرذيلو

بالنسبو إىل اليايبو وأمو العقوووو ىلع يبفسوه ،وإال لوم جيوا؛ ن حفوظ

ا عراض واجلوار واج ه ،والرتك لألخذ م الوديعو بقودر حقوه أسولم

للنفأل وادلي

][5
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2
اإل:رة :تملي منفعو محلقتو بال عوض

حكمها :مندووو؛ يبها م اتلعاون ىلع الري واننعرو
ّر َ
الم َمل منفعته
والعاري  :ع اليشي اننعار ،أي

أراكن اإل:رة:

غري

أراكنها أربع  :معري ،ومستعري ،ومستعار ،وما دل عليها م لفوظ أو

عاألول :معْي :و و مال انننفعو ولو لم يمل اذلات بال حنير عليه؛
خرج الصا والسفيه ،وخرج ً
أيضا َم حنير عليه اننال رصحيًا أو ضمنًا
كما لو قام قرينو ىلع ذل  ،حنو قول :لوال أخوت ما أعرت إيا  ،وخرج
ً
الفضويل فإيبه ليأل بمال ليشي ،وإن اكن مالاك هلا بإاعرة وال حنير عليه؛

فتصح إاعرته وإن اكن ال ينبيف ل ذل  ،أو إجارة فتصح إاعرته هلا يف مول
ً
ً
ركووا أو محال أو غري ما
ما استأجر ا ل
ً
واثلاين :مستعْي :و و م اكن أ ال للترب عليه بتل انننفعو
واثلالث :مستعار :و و ذو منفعو مباحوو مو عورض أو حيووان أو

عقار ينتفع به مع بقاي عينه لريد لروه بعد االيبتفا به ،ال يعام أو طاّب

يلحلم أو يرشّب فإن فيه ذ اّب عينه بذل
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والعووني-أي ادليبووايبري وادلرا ووم  -والطعووام والش ووراّب إن وقع و

وأعطي للُري وإن بلفظ العاريو ف

قرض ال اعريو؛ ن حقيقو العاريو

ما ردت عينها لروها بعد االيبتفا بها ،و االيبتفا بما ذكر ذ اّب العوني

فيضمنه ولو قام بينو بهالكه

والرابع :ما يدل عليها من صيغ لفظي  :كأعرت أو غري ا ،كإشارة

ومناولو مما يدل ىلع الرضا
ً
وجا أن يقول« :أعِن بغالمك مثال يف هذا ايلوم أو الشهر ألعيفةك
ً
غد مثال بغالِّم أو دابةيت» وع حينئوذ إجوارة ال إاعرة؛ يبهوا منوافع
يف ٍ
بمنافع وسواي احتد يبو اننعار فيه أو اختلف ،كبناي وحصاد ،وسوواي احتود
الام فيهما أو اختلف ،فيشرت فيها تعني الام أو العمل اكإلجارة

ضمان املستعْي :يضم اننستعري ما يُاّب عليه اكحليل واثليواّب مموا

شأيبه الفاي إن ادىع ضياعه إال بلينو ىلع ضياعه بال سببه ولو ط يبيف
الضمان ع يبفسه ،خبال

لو طيه عليه اننعري

ما ال يُاّب عليه اكحليوان والعقار فال يضم

والقول للمستعري يف اتللف أو الضيا فيما ال يُاّب عليه ،فيصودق

وال ضمان عليه إال لقرينو كذبه ،كأن يقول :تلوف أو ضوا يووم كوذا،

فتقول ابلينو :رأينا معه بعد ذل ايلووم ،أو تقوول الرفقوو الويت معوه يف
السفر :ما سمعنا ذل وال رأينا  ،وحلف ما فر إن ادىع عليه أيبوه إيبموا

حصل اتللف أو الضيا أو العي ه اذلي قام بوه بتفريطوه ،سوواي اكن مموا
يُاّب عليه أم ال ،كسو

وقرض أرضو أو فأر أو بلل أو د و أو حورب أو

حنو ذل باننستعار كووّب وكتاّب
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والقول ل يف رد ما لم يضم لروه و و ما ال يُاّب عليه اكحليوان إال

بلينو مقصودة أشهد ا اننعوري عنود اإلاعرة لوو اداعي اننسوتعري الورد،

فلينئذ ال يقبل قول برد ا إال بلينو تشهد ل برد ا لروها
ٍ
ما جيو للمستعْي ععله:

جيوز للمستعري أن يفعل الفعل اننأذون ل فيه وأن يفعل موله؛ كوأن

استعار ا لريكبها نناكن كذا فركبها إيله م

وو مولوه ،أو يللمول عليهوا

إردّب فول فلمل عليها إردّب قمح ،وأما اذل اّب بها يف مسافو أخرى مول
ما استعار ا هلا فال جيوز ،ويضم إن عطب اكإلجارة ،وال جيووز ل فعول

أرض مما استعار ا ل ،لو اكن ذل اإلرضار أقل يف الوزن أو اننسافو
لزوم االستعارة:

ىللزم االستعارة املقيدة بعمل :كطل إردّب أو محله لةذا أو ركووّب

ل ،أو أجل :كأروعو أيام أو أقل أو أكا ،اليبقضاي العمل أو ا جل ،فلويأل
لروها أخذ ا قبله ،سواي اكن اننستعار ً
أرضوا لاراعوو أو سوةىن أو لوضوع
ً
ً
عرضا
يشي بها أو اكن حيوايبا لركوّب أو محل أو غري ذل أو اكن
وإال يك تقييد بعمل أو أجل بل أيلق فال تلام ،ولروها أخوذ ا

مىت شاي وال يلام قدر ما تراد ننوله اعدة
ضمان الرسول:

وإن زعم شخص أيبه مرسل ،بأن قال :أرسلين فالن الستعارة حنو حويل

منكم ل ،فصدق ودفع ل ما يل ه ،فأخوذ وادىع أيبوه تلوف منوه؛ ضومنه
اننرسل ل إن صدقه يف إرسال ،وإن كذبه حلف أيبه ما أرسله ووورئ وضوم

الرسول
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وال حيلف إال بلينو تشهد ل أيبه أرسله فوالن فالضومان حينئوذ ىلع

م أرسله ،وال عربة بيمينه اذلي حلفه

وإن اعرت الرسول باتلعدي وأيبوه لوم يرسوله أحود ضوم إن اكن
ً
ً
رشيدا ،ال ً
سفيها؛ إذ ال ضمان عليهما
صبيا وال
منن أخذ العاري :

ومحليبو أخذ العاريو م حمل روها -إن اكن حيتاج ننحليبو -ومحليبو رد وا

ىلع اننستعري ،والعلف وع عند اننستعري ىلع روها ال ىلع اننستعري
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2
الغصب لغ  :أخذ اليشي ً
ظلما
ً
ورش ::أخذ مال ً
قهرا تعديًا بال حرابو

ىلأديب الغاصب:
ً
يحلدّب الُاص ه اننم ولو صبيا بما يرا احلامم حلق اهلل ولوو عفوا
عنه اننُصوّب منه -برضّب أو سني أو ما أو مع يبيف؛ فإن الُاصو ه قود
ً
مشهورا بذل  ،ذا بويف ويُيوان ،وقود ال يكوون كوذل  ،وقود
يكون
ً
ً
يكون كبريا وقد يكون صُريا ،فاحلامم ل انل ر يف ذل

ويحلدّب م ادىع الُص ه أو الرسقو أو حنو موا ىلع صوالح مشوهور
بذل ال يشار إيله بهذا
وأما م يشار إيله بذل ولم يشتهر به فوال أدّب ىلع اننودىع عليوه
وحيلف يلربأ ،فإن يبكل حلف انندىل واستلق ،فإن اشتهر بالعداي بوني
انلا فإيبه حيلف ويهدد ويرضّب ويسني
ضمان الغاصب:

يضم الُاص ه اننم بمنيرد االسقيالي ىلع اليشي اذلي غصبه ولو
ً
عقارا أو غري ولو مات حتف أيبفوه أو
تلف بسماوي أو جنايو غري عليه؛
ً
قصاصا أو قتل لعداي منه حبي ال يمك اتلخلص منوه إال بقتلوه،
قتل
فيضمنه الُاص ه
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ويضم إذا أكل م يعام مُصوّب علم بأيبه مُصوّب؛ فإيبه يضوم
لروه ما أكله ،ولروه الرجو عليه ابتداي؛ يبه بعلمه بالُص ه صار اغصبا
كُري  ،أي كما يضم اثلك غري العالم بالُص ه
ً
مةر غري ىلع اتللف ،وكذا مو أغورى ظالموا ىلع تلوف
ويضم
م
يشي أو أخذ م روه فإيبه يضم وإن قصد بذل دفع الرضر ع يبفسوه؛
يبه ال جيوز ل يبفع يبفسه برضر غري
ىلقديم امل ارش ىلع املتس ب:

َ
اننةور يف الضومان
وقدم اننباط ىلع اننقسب ه عند اإلماكن؛ فيقدم
اننةر  ،ويقدم ال الم ىلع م دل أو أغرا ىلع اتللوف وحنوو  ،ويقودم
ىلع
م
اننردي يف ابلرئ ىلع احلافر هلا
ً
ضمان من ىلرك باب اّدلار مفتوحا:
ً
ويضم فاتح حرز ىلع حيوان -يريا أو غري  -أو غري حيوان كعسل
وسم مو اننائعوات أو مو اجلامودات وتلوف أو ضوا منوه يشي ،إال
بمصاحبو روه ل حني الفتح وعلمه؛ فال ضمان ىلع الفاتح إن أمك روه
حف ه ،ال إن لم يمةنه
ىلع موال فأخوذ أو

ويضم دال لص وحنو ك الم واغص ه وماك
أتلفه؛ فإيبه يضم وقدم اننباط
ضمان املغصوب املثلي:
ويضم باالسقيالي اننويل إذا تعي ه أو تلف بموله ولوو بُوالي ،فوإذا
غصبه و و يساوي عرشة وحني اتلضمني اكن يسواوي مخسوو أو عةسوه
أخذ بموله وال ين ر للسعر الواقع ،ولو ايبقطع اننويل كفاكهوو وغصوبها يف
ً
وجووا ويقيض عليه به لوجود يف القابل
إبايبها ام ايبعدم صرب
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وصرب للبدل اذلي غصبه فيه فيوفيه موله فيها؛ ن يبقلوه بلودل آخور

فوت يوج ه رد اننول ال عينه ،ول أخذ ام اننوويل مو الُاصو ه يف وذا
ابلدل إن عنيل دفع اثلم وإال منع ننا فيه م فسخ دي يف دي  ،ولويأل ل

أخذ عني شيئه حي

وجد معه؛ يبه قد فات بنقله ،فلويأل ل إال مولوه

يف بدل الُص ه إذا لم يرض الُاص ه بدفعه ل
ما يفوت به املغصوب:

يفوت املغصوب املثيل وكذا املقوم بما ييل:
َْ
 -0بتُري ذاته عند الُاص ه بهاال أو عرج أو عوور وحنو وا ،فوأوىل

ذ اّب عينه بموت أو أكل أو طّب أو ضيا ولو بسماوي
 -1وونقله بلدل ولو لم يك فيه لكفو إن اكن ً
موليا وموع الوفوو إن

ً
مقوما
اكن

-1وودخول صنعو فيه
ً
ومىت حصل فوات فليأل لروه أخذ إن اكن موليا ،بول يتعوني أخوذ
ً
مقوما خري روه بني أخذ أو أخذ القيمو
موله إال برضا الُاص ه ،وإن اكن
يوم الُص ه

ضمان املغصوب املقوم:
وضم قيمو اننقوم م عرض أو حيوان وقيمو ما أحلق بواننقوم مو

اننوليات إذا فات عند الُاص ه كُال وحيل وآيبيوو مو معودن ،فإيبهوا إذا
َ
فات بنسج وحنو أو بكرس أو صياغو أخورى وأ ْوىل إن ضواع ذاتهوا؛
فإيبه ال يأخذ مولها بل يأخذ قيمتها يوم غصبها
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ومول الُاص ه م أتلفها أو عيبها ولو خطأ فإيبوه يضوم  ،والعمود
والطأ يف أموال انلا سواي
ضمان األرض واملباني املغصوبة:
ً
خيري رّب اليشي اننُصوّب إذا اكن أرضا إن بوىن الُاصو ه عليهوا أو

ً
شنيرا -يف أخذ ما غص ه منه م ا رض وما فيها م بنواي أو
غر فيه
ً
غر مع دفع قيمته منقوضا إن اكن ل قيمو بعد انلقض ،ال ما ال قيموو ل
كرتاّب وجص وزوقه بأمحر أو أخرض بعد سقو لكفو لم يتوهلا الُاصو ه
بنفسه أو خدمو ،أي إن اكن شأيبه ال يتوىل ذل موع تسوويو ا رض كموا
اكيب ؛ فيقال :ما يساوي يبقض ذا ابلناي أو الشنير لو يبقوض؟ فوإذا قيول:
عرشة ،قيل :وما أجرة م يتوىل اهلدم وتسويو ا رض؟ فإذا قيول :أروعوو،
غرم للُاص ه ستو ،فإذا اكن الُاص ه شأيبه أن يتوىل ذل بنفسه أو خدمو
غرم ل اننال نييع العرشة
أو بني أمر بقسويو أرضه بعد أن يهدم ما بنا أو يقلع ما غرسه
إن جنى على املغصوب أجنّيبٌ:

وخري روه إن جىن ىلع اننُصوّب أجنا غري الُاصو ه بوني أن يقبوع
الُاص ه أو اجلام
فإن اتبع ُ
روه الُاص ه بقيمته يوم الُص ه رجع الُاص ه ىلع اجلوام بقيمتوه
ََ
يوم اجلنايو قل ع قيمته يوم الُص ه أو كات عنها ،والاائد يكون ل

وإن اتبع اجلام بالقيمو يوم اجلنايو فأخذ أقل م قيمته يووم الُصو ه-
كما لو اكيب قيمته يوم اجلنايو عشورة ويوم الُص ه مخسو عشور -فأخذ م
اجلام العشو رة؛ يبها اليت تلاموه ،رجوع بالاائود و وو المسوو يف اننووال ىلع
الُاص ه
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ً
ولرّب اننُصوّب دم بناي بنا الُاص ه ىلع اننُصوّب إذا اكن عمودا
ً
حنيرا ،فيأخذ عني شيئه بعد دم ما عليه ،ول تركوه وأخوذ
أو خشبو أو

قيمته

ول غلو مُصوّب استعمله الُاص ه أو أكرا  ،سواي اكن ً
عبدا أو دابو
أو ً
أرضا أو غري ذل  ،فإذا لم يستعمله فال يشي عليه ولوو فووت ىلع رووه
استعمال ،إال إذا نشأ م غري استعمال لكو وصو وامر
ما أنفقه الغاصب على املغصوب:
وما أيبفوق الُاصو ه ىلع اننُصووّب ،كعلوف ادلابوو وسويق ا رض

وعالجها وخدمو شنير وحنو ذل مما ال بود للمُصووّب منوه؛ يكوون يف

يب ري الُلو اليت استُلها الُاص ه مو يود اننُصووّب؛ يبوه وإن ظلوم ال
يّر لووم ،فووإن تسوواويا فواضووح ،وإن زادت انلفقووو ىلع الُلووو فووال رجووو
للُاص ه بالاائد ،كما أيبه إذا اكن ال غلو للمُصوّب فال رجو ل بانلفقوو

ل لمه ،وإن زادت الُلو ىلع انلفقو فلروه الرجو باائد ا
لرب املغصوب تضمني الغاصب قيمته:

ولرّب اننُصوّب تضمني الُاص ه قيمته إن وجود الُاصو ه يف غوري

حمل الُص ه ،بأن وجد يف بدل آخر بُري اننُصوّب ،وال يلامه الصرب إىل أن
يذ  ه ننلل الُص ه ،خبوال

اننوويل فإيبوه يلاموه الصورب ننللوه ،ول أن

يكلفه الرجو معه ننلله يلأخذ بعينه ،ذا إذا لم جيود اننُصووّب موع

الُاص ه أو وجد معه واحتاج اننُصوّب يف رجوعه ننلله لوفو ،ول أخذ

بال أجرة محل ل وخريته تنيف رضر
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وإال بأن وجد معه وال لكفو ىلع روه يف محله ورجوعه ننللوه أخوذ
بعينه ،وليأل ل أن يلامه القيمو ،خبال اننويل فإيبه يلامه الصورب ننللوه
ولو وجد معه ،وجاز أن يأخذ امنه برش تعنييله كما مر
رشاء الغاصب للمغصوب وبيعه هل:

يمل الُاص ه اننُصوّب إن اشرتا م روه أو وراه عنه أو غورم ل
قيمته تللف أو ضيا ام وجد  ،أو يبقص يف ذاته واننراد :إن حكم عليه
بالُرم ولو لم يُرم بالفعل
والقول للُاص ه؛ يبوه اغرم يف دعووى تلفوه ويبعتوه وقودر وجنسوه
بيمينه إذا خالفه روه إن أشبه يف دعوا  ،أشوبه رووه أم ال وإال يشوبه فلرووه
القول بيمينه ،فإن ظهر كذّب الُاص ه يف دعوا ما ذكر فلروه الرجو عليه
بما أخفا

واننشوورتي م و الُاصوو ه وواراووه ومو ووووه إن علموووا بالُصوو ه
اكلُاص ه ،جيري فيهم ما جورى يف الُاصو ه مو ضومان اننوويل بمولوه
واننقوووم بقيمتووه ،ويضوومنوا الُلووو والسووماوي؛ يبهووم غصوواّب بعلمهووم
الُص ه ،ويقبع روه أيهم شاي

وإال يعلموا فالُلو للمشرتي؛ يبه صاح ه شبهو لعدم العلم ،والُلو
ذلي الشبه لللكم به لروه ،وال يرجع رووه بهوا ىلع الُاصو ه؛ يبوه لوم
يستعمل ،وال يضم السماوي خبال غري السماوي بأن جىن عليه ً
عمدا
أو خطأ فإيبه يضم

لك عند عدم العلم إذا غرم يف غري السماوي يبدأ بالُاص ه عند
ً
مورسا أو تركته إن مات ،فإن تعذر الرجو ىلع الُاص ه فاننو وّب
وجود
ل غري العالم بالُص ه ،يرجع عليه بمول اننويل وقيمو اننقوم وتعترب القيمو
يوم اجلنايو ،وأما الُاص ه فيوم الُص ه
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وال رجو لُارم م اغص ه أو مو وّب ىلع غري مم لم يُرم منهما،

فإذا غرم الُاص ه فال رجو ل ىلع اننو ووّب ،وإذا غورم اننو ووّب عنود

تعذر الُاص ه فال رجوو ل ىلع الُاصو ه وأموا اننشورتي فللمالو أن
ً
ً
مقودورا
موورسا
يرجع عليه ولو غري اعلم بالُص ه عند وجود الُاصو ه
عليه ،فإن اتبعه رجع ىلع الُاص ه باثلم اذلي اكن دفعه ل ،ام إذا غورم

اننشرتي للمال اثلم أو القيمو يوم جنايته -واكن ذل أقل م قيمته يوم

غصبه -رجع بالاائد ىلع الُاص ه إن تيرس وإال ضا عليه

وال جيمع اننال بني أخذ قيمو وغلو ،بل إما أن يأخذ القيمو وال غلو

ل -وليأل ل أخذ القيمو إال إذا فات  -وإموا أن يأخوذ ا موع غلتهوا إن
استُل لُري مشرت بال علم

ىلعريف اّتلعدي وأحَكمه:
اّتلعدي :و اتلرص يف يشي بُري إذن روه دون قصد تملةه
واننتعدي اغص ه انننفعو ال اذلات أو اجلام ىلع بعوض اذلات؛ كوأن

جيين ىلع يد ا أو رجلها أو عينها أو ىلع لك بال يبيوو تملو ذلاتهوا؛ كوأن

حيرقها أو يقتلها أو يكرس ا أو حيبسها ،ومنه تعدي اننةرتي أو اننستعري

اننسافو بال إذن ،وذ ابه يف يريق غري اننأذون فيها
وال يضم اننتعدي السماوي -خبال

انننفعو اليت أفاتها ىلع روه ولو لم يستعمل

الُاص ه -بل يضوم غلوو

إال احلر إذا تعدى عليه فوال يضوم غلتوه إال إذا اسوتعمله ،ال إن

حبسه حىت فاته عمل م جتارة أو خدمو أو صنعو فال يشي فيه
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وإن تعدى اننسافو اننأذويبو مستعري أو مستأجر دلابو بيسري ،فالةراي

عليه ذلل الاائد وال خيار لروها إن سلم
ً
فإن لم تسلم بأن عطب أو تعدى بكوري مطلقا خري يف أخذ كوراي
الاائد ،و أخذ قيمته وق تعدي اننسافو

واننتعدي يضم قيمو السلعو يف الفساد الةوري -إن شواي مالةهوا-

دون اليسري فإيبه يضم يبقصها فقط
ً
ً
وىلع اجلام ىلع احلر خطأ -وليأل فيه مال مقرر طاع -أو عمدا ال
قصاص فيه وال مال أجرة الطبي ه وقيمو ادلواي ،وأما ما فيوه مقورر ً
طاع
اكجلائفو فال يلامه أجرة
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E

االستحقاق لغ  :إضافو اليشي نن يصلح ل ول فيه حق؛ اكستلقاق
ً
ذا م الوقف موال بوصف الفقر أو العلم
ً
واصطالحا :و رفع مل يشي بثبوت مل قبله أو حريو
وحكمه :الوجوّب إن توافرت أسبابه يف احلور أو غوري إن ترتو ه ىلع

عدم القيام به مفسدة؛ اكلو ي احلرام ،وإال جاز

وسب ه :قيام ابلينو ىلع عني اليشي اننستلق أيبوه ملو للمودىل ال

يعلمون خروجه وال خروج يشي منه ع ملةه إىل اثن

ويمفعه :عدم قيام انندىل بال عذر مدة أمد احليازة ،أو اشرتاؤ مو
حائا م غري بينو يشهد ا ً
رسا قبل الشووراي :بوأم إيبموا قصودت طاي
ظا ًرا خو أن يفيته ع ّ
يل بوجه لو ادعي به عليه
استحقاق الزرع:

َ
إن زر متعد بُص ه ا رض أو منفعتها ا رض اليت استوىل عليها

فقدر عليه بعد أن زر ؛ فإن لم ينتفع بالار بأن لم يبلغ حود االيبتفوا

به -سواي برز ىلع ا رض أم لم يوربز -أخوذ بوال يشي يف مقابلوو ابلوذر
والعمل ،وإن شاي أمر بقلعه ،وإال بأن بلغ حود االيبتفوا بوه ولوو لورىل

751

فللمستلق أمر روه بقلعه وتسويو أرضه ،فاليار للمستلق إن لوم يفو
وق ما تراد ا رض ل مما شأيبه أن يار فيها ً
اغبلوا ،ال خصووص الوار

اذلي زرعه اننتعدي خاصو
ً
وللمستلق أخذ الار بقيمته مقلواع بعد إسقا لكفوو لوم يتوهلوا

الُاص ه

وإال بأن فات وق ما تراد ل فةراي سنو يلام اننعتدي ،وليأل لروها

ًّلكم والار للُاص ه
ً
ً
من أحيا أرضا ظفها مواىلا عتبني أنها مملوك :
ً
م أحيا ً
أرضوا ظنهوا مواتوا فتبوني أيبهوا مملوكوو فوال غلوو ل ،بول
ننستلقها

رجوع املش ي املستحق مفه باثلمن ىلع ابلائع:
م اشرتى شيئًا فاستلق م يد رجع اننشرتي اننستلق منه ذللو

اليشي باثلم اذلي خرج م يود ىلع بائعوه ،إال أن يعلوم صولو ملو

ابلائع ننا استلق منه وأن مدىل االستلقاق و ال الم؛ فال رجوو ل ىلع

ابلائع ،وصارت اننصيبو منه
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2
ْ
الشفع  :أصلها م الشوفع ضود الووتر؛ ن الشوفيع يضوم حصوو
ً
شوفعا بعود أن اكن ً
وتورا،
طيكه إىل حصته فتصوري حصوتني فيةوون
الوتر ً
َ
شفعا
والشافع :و اجلاعل

وحقيقتها :استلقاق طي أخذ ما اعوض به طيكه مو عقوار

بومنه أو قيمته بصيُو
فيها
فيه

فخرج بو «ما :وض به» :اهلبو والصدقو والوصيو بشقص ،فال شفعو
ووو «من عقار» خرج غري العقار م احليوان والعروض ،فال شوفعو
أركان الشفعة:
أراكنها أربع  :آخذ ،ومأخوذ منه ،ووائع ل ،وصيُو
بيان الركن األول :و و اثخذ

فللرشي اننستلق أو وكيله ا خذ بالشفعو ننا اعوض عليوه طيكوه
طعيا ولو اكن الرشي اننستلق ً
ً
م العقار ً
ذميا با طيكه اننسلم أو
جربا
اذليم يبصيبه ذليم أو مسلم ،فلذليم ا خذ م اننشرتي بالشفعو
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والويل بالشفعو ل ا خوذ بالشوفعو ننلنيوور السوفيه أو الصوا أو

انننينون إذا با طيكه اننلنيور ،والسلطان ل أخذ بالشفعو بلي اننال

ال حمبأل عليه فليأل ل أخذ بالشفعو ،أو يباظر ىلع وقف فليأل ل

أخذ بها ولو يللبأل بها فيما حبأل ا ول؛ يبه ليأل ل أصل يأخذ به ،إال
أن يكون ل اننرجع ،أي مرجوع الوقوف ،أي رجوعوه ،كمو حوبأل ىلع
ً
نياعو مدة معلومو ام بعد ذل يكون لفالن ملاك ،فلوه حينئوذ ا خوذ

بها وكذا إن جعل اننلبأل ل ا خذ يللبأل يف مول ا ول فله ذل ؛ يبه
ً
جعله وكيال عنه يف ذل
ً
وال شفعو جلار وإن مل يريقا إىل ادلار اليت بيع  ،بأن اكيب الطريوق
اننوصلو إىل دار لك واحدة فبا أحد اجلاري دار فال شفعو فيها ليآخر

الركن اثلاين :وهو املش ي :وللرشي اذلي لم يعواوض ا خوذ ممو
يرأ ملةه ىلع م أراد ا خذ؛ فلو ملاك العقوار ً
معوا برشواي أو حنوو فوال
شفعو حد ما ىلع اثخر ،الالزم -يبع

ً
اختيوارا فوال شوفعو يف
ننلةه-

مل يرأ بال اختيار اكإلر بمعاوضو ،ولو غري مايلو ،كناك وخلع
الركن اثلالث :املشفوع عيه:

العقار :و و ا رض وما اتصل بها م بناي وشنير؛ فال شفعو يف غري
ً
إال ً
تبعا ولو اكن العقار مناقال به ،بأن يبا العقار بموله
الشفع يف اثلمار:
ومقوأة م بطيخ أصفر أو أخرض أو خيار وحنو ا ،فيهوا الشوفعو إذا

با أحد الرشيكني ،وواذجنان وقر وواميو وحنو وا مموا ل أصول جتوىن
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َ ْ
امرته وأصله باق اكل مق ِ والفول ا خضور اذلي يار يلبا أخضوور ولوو
بيع مفوردة عو أصولها ،ال زر  :كقموح وكتوان وفوول ّرز مر يللصود
وورسيم؛ فال شفعو فيه ،وال بقل مما يزن م أصله كفنيل وجوار ووصول
وقلقا

وملوخيو ولو بيع الار أو ابلقل مع أرضه؛ فال شفعو فيه ،وإيبموا

ع يف ا رض فقط بما ينووها م اثلم
ما ال شفع عيه:
ال شفع يف:

 -0عرصو :وع ساحو ادلار اليت بني بيوتها أو ىلع جهو مو بيوتهوا

تسىم يف عر العامو باحلوش

 -1وال يف ممر قسم بني الرشويكني أو الشووراكي متبوعهموا مو
ً
ابليوت ووقي الساحو أو اننمر مشورتاك بينهموان فوإذا بوا أحود ما
حصته منهما مع ما حصل ل م ابليوت ،أو باعها مفردة ،فوال شوفعو

فيها ليآخر؛ يبها ننوا اكيبو

انننقسمو -اكن ال شفعو فيها

تابعوو ننوا ال شوفعو فيوه -و وو ابليووت

ً
 -1وال شفعو يف حيوان ،إال حيوايبا يف حائط -بسوتان -فوإذا اكيبو

احلائط مشرتكو وفيها حيوان كبقر أو آديم بينهما فبوا أحود ما يبصويبه

م احلائط فليآخر ا خذ بالشفعو يف احلائط واحليوان

 -1وال شفعو يف بيع فاسد يبه منلل ،إال أن يفوت فتثب الشوفعو

بالقيمو يف اننتفق ىلع فساد وواثلم يف اننختلف فيه

 -5وال شفعو يف كراي :فم أكرى يبصيبه منهما فليأل ليآخر أخذ بالشفعو
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سقوط الشفعة:
تسقط الشفع بما ييل:
إ
 -0بقنازعهما يف سبق اننل  ،فقال لك منهموا :أيبوا ملويك سوابق ىلع

مل اثخر فالشفعو ن؛ فال شفعو حد ما ىلع اثخر عند عودم ابلينوو
الشا دة حد ما ،وحلفا ً
معا أو يبكال ،إال أن حيلف أحد ما فقوط ىلع

دعوا وينلك اثخر فالقول لللالف ول الشفعو

 -1أو قاسم الشفيع اننشرتي فقسقط شفعته ،وكذا إن يل ه القسمو

ولم يقسم بالفعل فقسقط شفعته

 -1أو اشرتى الشفيع الشقص م اننشرتي فقسقط شفعته
 -1أو ساوم الشفيع اننشورتي فقسوقط ولوو لوم يشورت بالفعول؛ ن

مساومته ديلل ىلع إعراضه ع اثخذ بالشفعو

 -5أو استأجر الشفيع احلصو م اننشرتي
 -6أو با حصته فقسقط شفعته؛ يبها طع دلفوع الرضور وقود

ايبتق الرضر بابليع

 -7أو سة الشفيع بال مايبع مع علمه بهدم أو بناي م اننشرتي
وقت الشفعة:
وللمشرتي أن يطال ه الشوفيع با خوذ بالشوفعو أو الورتك بعود اشورتائه

الشقص ،ال قبله فليأل ل يلبه با خذ إذا لم جي ه ل استلقاقه ،ولو يابله قبل

الرشاي فأسقط فال يلامه اإلسقا ولو علق اإلسقا ىلع الشوراي ،بأن قوال :إن
اشرتي فقد أسقط شفعيت ،فله القيام بها؛ يبه أسقط شيئًا قبل وجووه
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وللمشرتي أن يستعنيله با خوذ أو الورتك بعود الشووراي إن قصود
الشفيع ً
ترويا يف ا خذ وعدمه ،وال يمهل ذلل بأن يوقفوه عنود حوامم
ويستعنيله

عإن قال :أخروين حىت أتروى ،فال يوحلخر فوإن أجواّب بشوويي وإال

أسقطها احلامم وسقط
َ
اننشرتى باننشوا دة يلعلوم حقيقتوه ،فوال
أو قصد يب ًرا يف الشقص

جياّب تلأخري حىت يذ  ه إيله فين ر بل يوصف ل باحلرضة لصلو ابليع،

ويقال ل :إما أن تأخذ أو تسقط ،فإن أجاّب بيشي ،وإال أسقطها احلامم
ىلقسيم الشفع ىلع حسب األنص اء عفد ىلعدد الْشاكء:

الشفعو تفض ىلع حسو ه ا يبصوباي عنود تعودد الشووراكي ،ال ىلع

الريو  ،فإذا اكيبوا االاوو -حود م انلصوف وللووام اثللو وللوالو

السد  -فإذا با صاح ه انلصف فذلي اثللو منوه الووا و وو الو
اجلميع ،وذلي السد
ادلار ،ومع ذي اثلل

الوه و و سد

اجلميع فيصوري معوه الو

الوا ا ،وإذا با صواح ه اثللو

سهام فذلي انلصف االاو منها وذلي السود
السد

نييوع

فوض ىلع أروعوو

سوهم ،وإذا بوا صواح ه

فض ىلع مخسو أسهم لصاح ه انلصف االاو ولصواح ه اثللو

اانان ،وسواي فيما ينقسم وما ال ينقسم

وإذا اكيب ىلع ا يبصباي ووا أحد الرشاكي لواحد منهم ،كما لو بوا

صاح ه انلصف لصاح ه اثلل فيورتك للمشورتي حصوته سوهمني مو

االاو ما الوا اجلميع ،وأخذ صاح ه السد

سهما و سد

اجلميع
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وملك الشفيع الشقص امل اع بأحد أمور ثالث :

 -1حبكم م حامم به بعد ابوت ابليع عند
 -2أو دفع ام أو قيمو للشقص ننشرتيه

 -3أو إشهاد با خذ بشفعته ولو يف غيبو اننشرتي
فإذا لم يوجد واحد م

ذ اثلالاوو لوم يودخل الشوقص يف ملو

الشفيع؛ فال ترص ل فيه بوجه م وجو اننل
ترتيب الشفعاء يف األخذ بالشفعة:

وقدم يف ا خذ بالشفعو ا خص يف الرشكو ىلع غري  ،و وو اننشوارك

يف السهم -أي الفرض -اكثلل بالنسوبو لإلخووة م واثللووني بالنسوبو
لألختني وإن كأخ

ّب مع شقيقو؛ يبهما طيكتوان يف اثللووني وإن

اكيب الشقيقو هلا انلصف؛ إذ و ليأل بفرض مستقل عند االجتما

فإذا باع إحدى ا ختني يبصيبها فالشفعو لألخرى دون غري ا م

الرشاكي الواراني أو غري الواراني
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2
القسم  :تعيني يبصي ه لك طي م الشوراكي -كاوا أو قلووا  -يف

مشا عقار أو غري  ،ولو اكن اتلعيني اننذكور باختصاص تصوور فيموا

عني ل مع بقاي الشووركو يف اذلات؛ كوأن خيوتص لك بدابوو مو ادلواّب

اننشرتكو أو جبهو م ادلار مع كويبها بينهم ،فإيبه م القسمو الرشعيو
والقسم ثالث أقسام:

األول :قسم املهايأة :وع اختصاص لك طيو عو طيكوه يف

يشي متلد كعبود أو دار ،أو متعودد كعبودي أو داريو  -بمنفعوو يشي
ً
ً
متلد كعبد بينهما يستخدمه أحد ما ً
شوهرا مووال ،أو دار
شهرا واثلوام
يسةنها أحد ما مدة واثلام مولها ،أو متعدد كوداري أو عبودي يأخوذ
دارا أو ً
واحد منهما ً
عبدا واثلام يأخذ اثخر ،أو دار وعبد بينهموا يأخوذ
أحد ما ادلار يسةنها ،ويأخذ اثلام العبد يستخدمه ،يف زم معلوم وإال

فللك الفسخ مىت شاي
ً
القسم اثلاين :مراضاة :بأن يرتاضيا ىلع أن لك واحد يأخذ شويئا مموا

و مشرتك بينهم يرىض به بال قرعو ،وم ريض بشويي منوه ملو ذاتوه

وليأل ل رد إال برتاضيهما اكإلقالوو ،وال رد فيهوا بوالُو إال إذا أدخوال
ً
مقوما
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القسم اثلالث :قسم قرعة  ،وع اننقصودة م ذا ابلاّب؛ ن اننهايأة
يف انننافع اكإلجارة ،وقسمو اننراضواة يف اذلات اكبليوع ،ولولك مو اإلجوارة
وابليع باّب خيصه وقسمو القرعو :تمي حق يف مشا بني الشوراكي ،ال بيع؛
فذلا يرد فيها بالُو ،وال بد فيهوا مو مقووم وجيورب عليهوا َمو ْ أبا وا ،وال
تكون إال فيما تماال أو جتانأل ،وال جيوز فيها اجلمع بني حظ اانني

فيفرد فيها لك يبوو أو صونف يلقسوم ىلع حدتوه مو عقوار أو
حيوان أو عرض ،احتمل القسمو يف ذاته أو ال ،كدور وأقرحو؛ يفرد لك
منهما ىلع حدته يلقسم ،وا قرحو نيع قرا بالفتح وختفيوف الوراي:
أرض الاراعو
امنه

فإن لم يمك قسمه كنخلو وعبد ودار صُرت ومحام ،بيوع وقسوم

ىلقسيم العقار واملقوم:

يقسم العقار واننقوم بالقيمو ال باننساحو وال بالعدد ،فقود يكوون
فدان أو عبد أو اوّب قيمته عرشة وقيمو اثخر مائو جلودته والرغبوو فيوه،
فقد يقابل يشي بمولوه أو أكوا ،إال أن يكوون أرض أو غري وا مسوتويو
جودة أو رداية ورغبو فال حيتاج تلقويم بل تقسم باننساحو أو العدد

وأما اننويل اكدلرا م وادليبايبري واحلبوّب والقط واحلديد فإيبها تقسوم
بالعدد أو الةيل أو الوزن وال حتتاج لقرعو
ما يمفع عيه القسم :

 -0منع قسمو ما فيه فساد :أي قسمو قرعو أو مراضاة؛ ننوا فيوه مو
إضاعو اننال بُري حق كياقوتو ،وحنير أىلع وأسفل لرىح ،وقلنسووة مموا ال
ينتفع به إذا قسم ،بل يبا ويقسم امنه
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 -1ومنووع قسوومو زر بأرضووه قبوول بوودو صووالحه بووالرص -أي
الشنير سواي

اتللري -إن لم يدخال ىلع جذ  ،ومنع قسمو امر ىلع ريو
ً
اكن امر خنل أو امر غري  ،منفردا لك منهموا عو أصوله ،و وو ا رض يف
ً
الار والشنير يف اثلمر ،أو مع أصوله منهموا ،فهوو ممنوو مطلقوا إال إذا
ً
دخال ىلع جذ اعجال
صفة القرعة:

يكت ه القاسم أسماي الرشاكي يف ورق صُري بعودد م بعود تعوديل

اننقسوم بالقيمو يف اننقوم واتللري فيما يتلرى فيه ،ويلوف لك ورقوو يف
كشمع أو يني أو عنيني ،ام رىم لك واحدة ىلع قسم فم خرج اسمه ىلع

قسم أخذ

أو يكت ه اننقسوم بوصفه ،بوأن يكتو ه احلود الُور والشوور

وا وسط يف أوراق للك واحد م الرشاكي ،فاليت خرج فيها جهو أخذ ا

ولام ما خرج بها؛ فليأل حد م يبقضها وكذا يلوام يف قسومو موا

ريض به لك ،فم أراد الفسخ لم يمك منه

وال يصح اشرتاي ما خيرج بالقرعو م ا قسام قبل رميها ،بأن يقول:

بعين ما خيرج ل بكذا ،أو يقول ابلوائع للمشورتي :اشورت موا خيورج ن
بكذا للنيهالو ،وإن اكيب

ا قسام مقساويو قيمو ومساحو و ذا إن وقع

ابليع ىلع ابل  ،فإن وقع ىلع اليار جاز؛ ن بيع اليار منلل
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إجبار الشريك على البيع:
وأجرب ىلع ابليع م أبا مو الشووراكي فيموا ال ينقسوم مو عقوار

كلايبوت ووي

صُري وغري م عرض كعبد وسيف ،إن يبقصو

حصوو

طي اثيب ،و و م أراد ابليع؛ كأيبه قال :إن يبقص حصو مريد ابليع لو
باعها مفردة ع حصو طيكه؛ ن الشأن يف السلعو اليت تساوي مائوو

لو بيع يبصفها لم يبع خبمسني بل بأقل ،فإن لم تنقص لو بيعو مفوردة لوم

جيرب ل اثيب ىلع ابليع لعدم الرضر ،كما ال جيرب فيما ينقسوم أو يف اننوويل؛
ن القول نن أراد القسم فيه

وال يلزتم اآليب انلقص ،عإن قال اآليب :بع ما خيص يف ذا احلوايبوت وإن
يبقص ع بيعه نيلو فع ّ
يل ما يبقص؛ فإيبه ال جيرب ىلع ابليع معه لعدم الرضر

][5
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2
ال ِقةراض :مأخوذ م القرض و و القطع؛ ن رّب اننال قطع للعامول
قطعو م مال يترص فيها بقطعو م الروح ،ويسىم مضاروو ً
أيضا
ً
ّر َ َ
ً
سولم-
وال مقراض عرفا :دفع مال ٍ ماال م يبقد مضوروّب م
ً
قدرا وصفو نن يتنير به
ال بدي عليه أو حمال ىلع أحد -معلوم
يف يب ري جاي شائع معلوم م رحبه قل أو كا بصويُو دالوو ىلع

ذل  ،ولو م أحد ما وورىض اثخر وال يشرت اللفوظ اكبليوع

واإلجارة

وال جيوز أن يكون مال القوراض ديو وال ر و وال وديعوو عنود
العامل أو غري كأمني ،فال جيوز أن يكون واحد م ذ اثلالاو قر ً
اضا

ولو وقع القراض بدي ىلع العامل ،بأن قوال رووه :اجعول موا
ً
قراضا ىلع أن الروح بيننا كذا ،استمر ادليو دينًوا
علي م ادلي
ىلع العامل يضمنه لروه وخيتص العامل بالروح وعليه السوور ،وال
عربة بما وقع منهما إال أن يقبض ادلي  ،بأن يقبضه روه م انندي

ام يرد ىلع أيبه قراض ولو بالقرّب أو حيضوور لرووه ويشوهد عليوه
بعدلني أو عدل وامرأتني :ىلع أن ذا اننال اذلي أحرض و ما ع ّ
يل
ً
قراضا؛ فينيوز
م دي لفالن ،ام يدفعه ل روه
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الوديعو إذا قبضا أو أحرضا مع اإلشهاد فإيبه جيووز

وكذا الر
ً
قراضا ،فإن لم يقبضا ولم حيرضا وقال روهموا ل :اجتور بموا
دفعهما

عندك م ر

ً
قراضوا ،فوالروح
أو وديعو ىلع أن الروح بيننوا كوذا

لروهما وعليه الرس وللعامل أجر موله
القراض الفاسد:

ً
قراضوا ،وكوذا ىلع
وإن وم العامل ىلع خالص دي ام يعمول فيوه

خالص ر أو وديعو عند أمني أو ىلع بيع عرض عنود أو دفعوه أو ىلع
بيعه بعد طائه ،أو ولكه ىلع رص  ،بأن دفع ل ذ بًوا يلصوورفه بفضوو أو
ً
قراضا فقراض فاسد
عةسه ام يعمل يف ام العرض أو فيما رصفه
ً
ً
فاسدا فللعامل أجور مولوه يف تويلوه موا ذكور مو
قراضا
وإذا اكن

اتلخليص أو ابليع أو الرص يف ذمو رّب اننال ،روح العامل أو لم يروح ول

قراض موله يف رحبه -أي روح اننال -فإن روح أعطي منه قراض موله وإن
ً
لم يروح فال يشي ل يف ذمو روه ومول ذ اننسائل ما لو دفع ل مواال ىلع
ً
قراضا
أن يشرتي به سلعو فالن ام يعمل فيها
ما مينع من القراض وما فيه قراض املثل:
 -0لُكك رشك :وإن وقع ففيه قراض اننول ما إذا ايبتق علم اجلاي للعامل،

بأن قال ل :اعمل فيه ول يف الروح طك واحلال أيبه ال اعدة بينهم تعوني قودر
ً
اجلاي ،فإن اكن هلم اعدة تعني إيالق الرشك ىلع انلصف مووال عمول عليهوا،
وأما لو قال :والروح مشرتك بيننا ،أو طكو ،فهو ظا ر يف أن ل انلصوف؛ يبوه
ً
يفيد القساوي عرفا ،خبال  :ل طك؛ فإن اننتبادر منه ل جاي
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ً
 -1والقراض امل هم بأن قال :اعمل فيه قراضا وأيلق ،فإيبه فاسود ،وفيوه

بعد العمل قراض اننول يف الروح وكذا إذا أبهم اجلاي كأن قال :ول جواي مو
رحبه ،أو يشي م رحبه ،إذا لم يك هلم اعدة تعني اننراد بما ذكر كرشك

 -1أو قراض أجل عيه العمل ابتداء أو انتهاء اكعمل عيه سةف مةن

اآلن ،أو :إذا جاي الوق

الفالم فاعمل فيه؛ ففاسد ننا فيه مو اتللنيوري

انننايف لسنو القراض ،وفيه -إن عمل -قراض اننول

 -1أو قراض رشط عيه ىلع العامل ضمان رأس املةال إذا أىللةف أو ضةاع

بال ىلفريط عفاسد ،وال يعمل بالرش  ،وفيه قراض اننول يف الروح إن عمل

 -5أو قراض قال عيه للعامةل :اشورت السولع بودي يف ذمتو  ،فخوالف

العامل واشرتى بنقد ،ففيه قراض اننول؛ ن الشور فاسد ،وقد يبقد مال رّب
ً
اننال حاال ،فالسلع لرّب اننال وللعامل قراض موله يف الروح ،فإن لم خيالف بأن
اشرتى بدي كما ط فيه ،فالروح ل والسارة عليه؛ ن اثلم صوار ً
قرضوا
يف ذمته وكذا لو ط عليه أن يشرتي بنقد فاشرتى بدي

 -6أو رشط عليه ما يقل وجوده -أي ما يوجد تارة ويعدم أخورى-

ففاسد وفيه -إن عمل -قراض اننول يف الروح ،وسواي خالف واشرتى غري
أو اشرتا

 -7وكذا إذا اختلف العامل ورب املال يف قةدر الةربح بعةد العمةل
ٌ
وادىع لُك مفهما ما ال يش ه العةادة ،كوأن يقوول رّب اننوال :جعلو لو
سد

الوروح ،ويقوول العامول :اثللووني ،واكيبو

اعدة انلوا

اثللو

انلصف فريدان إىل قراض اننول ،فإن ايبفرد أحد ما بالشبه فالقول ل
فإن أشبها ً
معا فالقول للعامل؛ لرتجح جايببه بالعمل

أو
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ما عيه أجرة املثل:
ْ
ّر
و فاسد غري ما تقدم مذكر م اننسائل أجرة موله يف ذمو رّب اننال

روح العامل أو لم يروح ،خبال

اننسائل اننتقدمو فإن فيها قراض اننوول يف

الروح ،فإن لم حيصل روح فال يشي للعامل
ً
ويف قان أيَا من جه أخرى :وع أن ما فيه قراض اننوول يفسوخ
قبل العمل ويفوت بالعمل ،وما فيه أجرة اننول يفسخ مىت ايلع عليوه ول

أجرة ما عمل

أمثلة فاسدة غري ما تقدم مما للعامل فيه أجرة مثله:
 -0عند اشرت يد رّب اننال مع العامل يف ابليوع والشووراي وا خوذ

والعطاي مما يتعلق بالقراض؛ ففاسد ننا فيه م اتللنيوري ،وللعامول أجورة

موله

 -1أو اشرتا مشاورة رّب اننال يف ابليع والرشاي ،ففاسد ننا فيه مو

اتللنيري ،وفيه أجرة اننول

 -1أو اشرتا أمني ىلع العامل

 -1أو اشرتا تعيني حمل للتنير ال يتعدا لُري

 -5أو اشرتا تعيني زم ل ال يتاجر يف غري
ً
 -6أو تعيني شخص للرشاي منه حبي ال يشرتي شيئا مو غوري أو

ابليع ل حبي

ال يبيع سلعو لُري ؛ فيفسد القراض يف ذل لكه للتلنيوري

اننخالف لسنو القراض

الزتامات العامل :وىلع العامل ما جرت العادة به ،اكلنشوور والطوي

للوياّب الفيفني ال الةوريي مما لم جتر العادة به
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الروح
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وعليه ا جر م مال إن استأجر ىلع ذل  ،ال ىلع رّب اننال وال مو

وإن اشرتى إنسان سلعو نلفسه بوم معلووم فلوم يقودر ىلع وفائوه
فقال لُري  :أيبا اشرتي سلعو بكذا فأعطين اثلم يبقد لروها ورحبهوا
ً
بيننا مناصفو موال ،فدفعه ل؛ فقرض فاسود ال قوراض ،فينيو ه رد لرووه
ً
فورا؛ يبه لم يقع ىلع وجه معرو
فإن يبقد يف السلعو فالروح للعامل وحد والرس عليه ،خبوال موا
إذا لم خيرب رّب اننال بالرشاي بل قال ل بعد أن اشورتا ا :ادفوع ن عشوورة
ً
ً
قراضوا ىلع موا
موال ىلع وجه القراض والروح بيننا كذا فينيوز ،ويكون
ً
رخيصا أشرتيه
دخال عليه ك :ادفع ن كذا ىلع وجه القراض فقد وجدت
به والروح بيننا ىلع كذا ،فينيوز إن لم يسم السولعو أو ابلوائع ،فوإن سوىم
ً
ً
فاسدا
قراضا
السلعو أو ابلائع لم جيا ،واكن
ضمان مال القراض وخمالف العامل:

يضم العامل مال القراض لروه لو تلوف أو ضوا بوال تفوريط يف
اشرتا الروح للعامل ،بأن قال ل روه :اعمل فيه والروح ل ؛ يبه حينئوذ
صار ً
قرضا وايبتقل م ا مايبو إىل اذلمو ،لكن بْشطني:
األول :إن لم ينف الضمان ع يبفسه ،أو لم ينفه عنه رّب اننال فوإن
يبفا بأن قال :وال ضمان ع ّ
يل ،أو قال ل روه :وال ضمان علي  ،لم يضم ؛
يبه زيادة معرو
ً
ً
واثلاين :ولم يسم قراضا بأن قال :اعمل فيه والروح ل  ،فوإن سوىم قراضوا
بأن قال ل :اعمل فيه ً
قراضا والروح ل  ،لوم يضوم  ،ولوو ط عليوه الضومان
قراضا ً
فيلىغ الرش  ،لةنه إن طيه يكون ً
فاسدا يفسخ قبل العمل
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وجيوز خلط مال القراض وإن خلطه العامول بموال إذا لوم يشورت

عليه روه اللط ،وإال لم جيا ،وفسد وفيه أجرة اننول

وجيوز سفر العامل بمال القراض ،إن لم حينير عليه رّب اننوال قبول
ً
شُل اننال ،بأن لم حينير عليه أصال أو حنير بعد شُله ،فإن حنير عليوه
قبل شُله ولو بعد العقد لم جيا ،فإن خالف وسافر ضم خبوال

موا لوو

خالف وسافر بعد شُله؛ إذ ليأل لروه منعه م السفر بعد
وإذا اشرت رّب اننال ىلع العامل أال يزنل واديًا يونص ل عليوه أو ال
ً
ً
يميش باننال يلال خوفا م حنو لص أو ال يزنل ببلر أو ال يبتا به سولعو

عينها ل لُرض فينيوز ،وضم إن خالف يف نييع ما ذكر وتلف اننوال أو

بعضه زم اننخالفو ،وأما لو جترأ واقتلم انل وسلم ،ام حصل تلف بعد
ً
اضطرارا
ذل م غري ا مر اذلي خالف فيه فال ضمان ،وكذا لو خالف

بأن مىش يف الوادي اذلي يب

ً
اضوطرارا
عنه أو سافر بالليل أو يف ابللور

لعدم اننندوحو فال ضمان ولو حصل تلف

وإذا تناز العامل ورّب اننال يف أن اتللوف وقوع زمو اننخالفوو أو

بعد ا صدق العامل يف دعوا

ويضم إن عمل باننال بموضع جور للعامل ،بأن اكن ال حرمو ل فيه
ً
جورا لُري كما أيبوه ال ضومان عليوه
وال جا فإيبه يضم  ،وإن لم يك

فيما ال جور عليه فيه وإن اكن ً
جورا لُري

ويضم إن عمل باننال بعد علمه بموت روه إن اكن عينًا؛ يبه صار
ً
عرضا فباعه بعد علمه فوال
لُري  ،ال إن لم يعلم بموته لعذر  ،وال إن اكن
يضم خرس ؛ إذ ليأل للوراو أن يمنعو م اتلرص فيه
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ً
ويضم إن شارك العامل يف مال القراض غري  -ولوو اعموال آخور-

لرّب ذل القراض بُري إذن رّب اننال؛ ن روه لم يستأم غري فيه

ويضم إن با سلعو م سلع القراض أو أكا بدي بال إذن
ً
قراضا ثخر بوال إذن مو رووه ،والوروح
ويضم إن دفعه أو بعضه

بينهما ،أي بني رّب اننال والعامل اثلام اذلي حرك اننال ،وال رووح لوألول

تلعديه بدفعه للوام بال إذن م روه

وىلع العامل ا ول الايادة للوام إن زاد ل يف الروح ىلع موا جعلوه ل

رّب اننال ،كما لو جعل ل اثلل يف الروح ،فقارض آخر بانلصوف ،فوالروح
بني روه والعامل اثلام ىلع اثلل واثللوني ،وىلع العامل ا ول للوام تمام

انلصف ،فإن دخل معه ىلع أقل -اكلروع يف اننوال -فالاائد لرّب اننال

وإن يبىه رّب اننال العامل ع العمل بمال قبل العمل ،واحنل العقود

حينئذ فخالف وعمل فله الروح وحد وعليه السور ،ولويأل لورّب اننوال
عليه إال رأ
يف ذل

مال

وال جيوز للعامل أن يشرتي ً
سلعا للقراض بنسويئو وإن أذن رووه ل

وأما طاؤ نلفسه فنيائا إذا لم يشُله ع القوراض ،وال يشورتي

للقراض بأكا م مال القراض ولو بنقد م عند

فإن اشرتى سلعو بدي للقراض أو بأكا م مال فالروح للعامل ،أي

روح تل السلعو وال يشي منه لرّب اننال كما أن السور عليوه كموا لوو
اشرتى بدي نلفسه ،ام إذا اشرتى تل السلعو نلفسه أو للقرض بدي يف

ذمته منفردة ع سلع القراض وواعها كذل  ،فنيميع رحبها ل وخسوور ا

عليه وال تعترب قيمتها
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إنفاق العامل على نفسه من مال القراض:
جيو للعامل أن يففق ىلع نفسه من مال القراض ،ويقَةى هل بذلك

بْشوط أربع :

 :1 ،0إن سافر به للتنيارة ،م يعام وطاّب وركوّب ومسك وموا

يتعلق بذل م محام وغسل اوّب ىلع وجه اننعرو حوىت يرجوع لوينوه،

ومفهوم الرش أيبه ال يبفقو ل باحلرض ،ما لم يشُله ع الوجو اليت يقتات

منها ،وإال فله اإليبفاق

 -1ما لم يو باوجو يف ابلدل اذلي سافر ل للتنيوارة ،فوإن بوىن بهوا

سقط يبفقته منه ،ال إن لم يو ولو دىل لدلخول
ً
ً
 -1واحتمل اننال اإليبفاق منه ،بأن يكون كوريا عرفا فوال يبفقوو يف
ً
ً
خصوصا يف زم الُالي
دينارا
اليسري اك روعني والمسني
وإذا جاز ل انلفقو ىلع يبفسه أيبفق ذ ابًا وإيابًوا بواننعرو  ،ال

وكلج م القرّب كُاو وروا وصلو رحم

ول

عسخ القراض:

وللك م رّب اننال والعامل فسخه قبل الرشو يف العمول :أي طاي

السلع باننال ،ولروه فقط الفسخ إن تاود العامل مو موال القوراض ولوم

ي ع  -أي يرش يف السفر -وليأل للعامل حينئذ فسخ بل الوالكم لورّب
اننال ،إال أن يلنم ل العامل غرم ما اشرتى به الااد فإن تاود العامل مو

مال فله الفسخ ال لرّب اننال ،إال أن يدفع ل ما غرموه يف الوااد وإال بوأن

عمل يف احلرض أو ظع يف السفر فلنضوض اننوال ببيوع السولع ،وال ًّلكم

لواحد منهما يف فسخه
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وإن يل ه أحد ما يبضوضه ببيع سلعو يل هر اننوال ،ويلو ه اثخور

الصرب لُرض كايادة روح؛ يب ر احلامم فيما و ا صولح فوإن اتفقوا ىلع

يبضوضه جاز كما لو اتفقا ىلع قسمو العروض بالقيمو
العامل أمني يف القراض:

والعامل أمني؛ فالقول ل يف دعوى تلف اننال ودعووى خرسو  ،ورد

لروه بيمني يف اللك ما لم تقم ىلع كذبه قرينو أو بينو ،إن قبضه بوال بينوو

تواق ،ذا ط يف دعوى رد فقط؛ أي ادىع رد لرووه ،فوالقول للعامول

بيمني إن لم يك قبضه ببينو مقصودة للتواق بها خو دعوى الرد ،بأن
ً
قبضه بال بينو أصال أو بينو لم يقصد بها اتلواق ،فإن قبضه ببينوو قصود
ً
رّب اننال بها اتلواق خوفا م دعوا الرد فال يقبل قول إال ببينو تشهد به
ولو قال العامل:
و قراض ،وقال روه :و بضاعو عندك لقشرتي ن بوه سولعو كوذا

بأجر معلوم ،وعةسه؛ فالقول للعامل فيهما
أو قال العامل :أيبفق

ىلع يبفيس يف السفر م غري فيل الرجو بوه

يف اننال ،فالقول للعامل ويرجع بما ادىع ،رووح أو لوم يوروح ،اكن يمةنوه

اإليبفاق منه أم ال -بيمني حي أشبه

والقول ل يف جاي الروح ،بأن ادىع انلصف فيه ،وادىع رووه اثللو

ً
موال؛ فالقول ل بيمني إن أشبه ،أشبه روه أم ال

أو قال رب املال :إيبه قرض -أي سولف عنودك -يف اداعي قوراض أو

وديعو م اثخر ،فالقول لروه بيمني؛ ن ا صل تصديق اننال يف كيفيوو

خروج مال م يد
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من مات وعنده قراض:
وم مات وعند قراض أو وديعو أو بضواعو ،فوإن وجود يف تركتوه
ّر
ّر
بعينه واب ؛ أخذ بعينه ،وأخذ م تركتوه اننوول أو القيموو إن لوم يوجود
بعينه ،الحتمال إيبفاقه أو تلفه بتفريطه

حكم اهلبة أو التولية لسلعة من مال القراض:
وحيرم ىلع العامل بو لُري اواّب ولو السوقئال

إن كوا ،أو تويلوو

لسلعو م مال القراض ،بأن يعطيها لُري بمول ما اشورتى إذا لوم خيوف

رخصها ،وإال جاز ،وال بأ

أن يأيت بطعام كُوري لألكول موا لوم يقصود

اتلفضيل ىلع غري بايادة هلا بال ،وإال منع وحتلل رّب القوراض فوإن لوم

يساحمه اكفأ
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2
ً
املساقاة عرعا -وَ مأخوذة من سيق اثلمرة ألنه معظمهةا :-عقود

م رّب احلائط أو الار مع غري ىلع القيام بمحلويبو شنير أو يببوات جبواي
م غلته ال مةيلو ،وال جباي م غلو غوري  ،بصويُو :سواقي  ،أو لفوظ

اعمل فقط ،ال بلفظ إجارة أو طكو أو بيع؛ فال تنعقود بوذل  ،أي مو
ابلادئ منهما ،ويكيف م اثلام أن يقول :قبل  ،أو :رضي  ،وحنو ذل
وأراكنها أربع :

األول :متعلق العقد ،و و ا شونيار وسوائر ا صوول اننشوتملو ىلع

الرشو اثيت بيايبها

اثلاين :اجلاي اننشرت للعامل م اثلمرة

اثلالث :العمل

الرابع :ما ينعقد به و و الصيُو

واننساقاة م العقود الالزمو ،فليأل حد ما فسوخها بعود العقود

دون اثخر ما لم يرتاضيا عليه

ويستلق العامل اثلمار يف اننساقاة ب هور ا ىلع الشونير أو الوار ،
ً
فيةون طيكا جبائه م حينه ،ال قبلوه وال باجلوذاذ وال بالطيو ه وإذا
وقع العقد وع بارزة استلقه م حوني العقود ،فوإذا يورأ ديو ىلع رّب

احلائط فال يوىف فيه جاي العامل؛ يبه طي ل به
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شروط صحة املعقود عليه يف املساقاة:
ورشوط صح املعقود عليه من شجر أو رع:
ُ
 -0أال خيلف :فإن اكن خيلف اكننوز مما خيلوف قبول قطوع ابلطو ا ول
وال ينت  ،واكبلقل والرحيان والةرا ؛ فال تصح فيه مساقاة إال ً
تبعا لُري ا

 -1وأال ي دو صالحه :فإن بدا صالحه و وو يف لك يشي حبسوبه لوم
تصح مساقاته اليبتهائه واستُنائه إال ً
تبعا
 -1وكون الشجر املساىق عليه ذا ثمر :أي يومور يف اعم اننسواقاة ،ال

إن اكن ال امر ل اك ال ،أو لم يبلغ حد اإلامار اكلودي ،فال تصح اننساقاة
عليه إال ً
تبعا
وشروط اجلزء املساقى به اثنان:
 -0شيوعه يف امر احلائط ،فال يصح بشنير معني وال بكيل

 -1وعلمه كروع أو ال أو أقل أو أكا
ً
شائعا ولم يعلم كما لو قال :ول م اثلمر جاي أو بعض؛
وإال يك

فسدت اننساقاة

ما على العامل يف املساقاة:
ً
وجي ه ىلع العامل نييع ما يفتقر احلائط إيلوه عرفوا كإبوار وتنقيوو

نننافع الشنير وتقليم للنخل وإزالو ما يضوور بالشونير مو يببوات وغوري

ودواّب وأحبال وخدمو بأجرة وعليه بدل ما ر فيها

املساقاة لسنني:
ً
جيوز مساقاة سنني يف عقد ولو كات ما لم تكا جدا ،وما لوم خيتلوف

اجلاي يف السنني ،فإن اختلف -بأن اكن يف سنو خيالف غري يف أخرى -لم جيا
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شروط صحة مساقاة الزروع:
وطو صلو مساقاة الار زيادة ىلع ما تقدم والقصو ه وابلصول

واننقواة ومنها ابلاذجنان والقرع ثالث :
األول :عنيا روه ع القيام به
اثلاين :خو

الكه لو لم يقم بشأيبه م سيق وعمل

اثلالث :بروز م أرضه ليشابه الشنير

فسخ املساقاة الفاسدة قبل العمل مطلقًا:
اننساقاة إذا وقع فاسدة -لفقد ط أو وجوود موايبع -فوإذا ايلوع

عليها قبل العمل فسخ وال راجوع حود ،سوواي اكن جيو ه فيهوا بعود

اتلمادي أجرة اننول أو مساقاة اننول
وإن ايلع عليها بعد العمل ،فإن وج ه فيها أجرة اننول فسخ أيضاً

وحاس ه العامل بأجرة ما عمل ،وإن اكن الواج ه فيهوا مسواقاة اننوول لوم

تفسخ بعد الرشو يف العمل ،وتبىق اليبقضاي أمد ا؛ ن حق العامول يف

اثلمرة ،فلو فسخ العقد قبل ييبها لوام أن ال يكوون للعامول يشي؛ ن
اننساقاة اكجلّرعل ال تستلق إال بتمام العمل

][5
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2
اإلجارة :عقد معاوضوو ىلع تمليو منفعوو بعووض ،بموا يودل ىلع

تملي انننفعو م لفظ أو غري
دليل مشروعيتها:

قول اهلل ىلعا ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [ﯮ ،]6 :وجه ادلاللو أن
اإلرضا بال عقد ترب ال يوج ه أجرة ،وإيبما يوجبها ظا ر العقد فتعني
َْ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ
َ وخةةَب الصةةحيحني« :أنةةه  احةةتج َم َوأعط ْةةى انجةةام
ْ
ْ َ َ
أج َرهُ»( ،)1وخَب ابلخاري عن :ئش  قالةتَ « :واسةتأج َر رسةول
َ ْ َ ُ ً
َ
ِ
يةل»( ،)2واحلاجوو داعيوو
اهلل  وأبو بك ٍر رجال من ب ِ
ةِن اّدل ِ
إيلها؛ إذ ليأل للك أحد مركوّب ومسك وخادم ،فنيوزت ذلل
أركان اإلجارة :أراكنها أربع :
األول :اعقد م محلجر ومستأجر ،اكبليع ،فشور صولتهما العقول
والطو
ورشط اللزوم :اتلويف والرشد؛ فالصا اننم يتوقف لاوم إجارتوه
نلفسه أو مال ىلع إذن ويله ،وموله السفيه يف سلعو ،فإن أجر يبفسوه فوال
َ
ومةر
ًّلكم لويله إال إذا حاىب ،وال تصح م جمنون ومعتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1روا ابلخاري ( ،)0308ومسلم()3050
()2روا ابلخاري (0390
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واثلاين :صيُو ،اكبليع فتنعقد بما يدل ىلع الرضا وإن معاياة
ً
ً
مقدورا ىلع تسليمه
منتفعا به
واثلالث :أجر ،اكبليع م كويبه يا ًرا
ً
ً
ً ً
معلوما ذاتا وأجال أو حلوال

والرابع :منفعو :وع اننعقود عليها ،تتقوم :أي هلا قيمو ،بأن تكوون
ً
مقودورا ىلع تسوليمها للمسوتأجر ،غوري
مملوكو ىلع وجه خاص ،معلومو
ً
حرام وال متضمنو اسقيفاي عني قصدا وال متعينوو ىلع اننوحلجر اكلصوالة،
ومحل مي أو دفنه ىلع م تعين عليه ،أو فتوى تعين ىلع اعلوم ،ال إن
لم تتعني
الضمان يف اإلجارة:

اننستأجر ليشي -م حيوان أو عرض -وكذا ا جري اكلراىل أموني؛
فال ضمان عليه إن ادىع الضيا أو اتللوف ،اكن مموا يُواّب عليوه أم ال
ً
متهما :لقد ضا وما فري وال حيلف غري
وحيلف إن اكن

وال يضم ولو ط عليه الضمان ،وال عربة بهذا الشور  ،وتفسد
اإلجارة بهذا الرش ؛ يبه ط يناقض العقد ،فإن وقع فلوه أجورة مولوه
زادت ىلع اننسىم أو يبقص  ،وحمول الفسواد إن لوم يسوقط الرشو قبول
الفوات ،وإال صل  ،والفوات نا بايبقضاي العمول ،فايبقضواؤ يف أانائوه
كإسقايه قبله يف إفادة الصلو

ولو عا أجري محول أو عوات دابتوه بود أو غوري أو عوا بةيبيوو
فايبكرست أو ايبقطع احلبل اذلي روط به ا متعوو فتلفو ؛ فوال ضومان
عليه ،ما لم يتعد يف فعله أو سوقه ادلابو؛ فإيبه يضم تلعديه ،فوإن كذبوه
روه فال يصدق يف الطعام واإلدام إال ببينو ،ويصودق يف غوري  ،والسوفينو
اكدلابو
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وحار

ادلار أو البسوتان أو الوار أو حوار

يعوام أو عورض ال

ضمان عليه؛ يبه أمني ،إال أن يتعدى أو يفر  ،وم اتلفريط ما لو قوال:
ً
رأي رجال يلبأل اثلياّب ف نن أيبه صاحبها؛ فعلوم أيبوه ال ضومان ىلع
الفراي يف احلارات وا سواق وال عوربة بموا كتو ه أو ط علويهم مو
الضمان ما لم يفريوا ،وكذا ابلوابون يف الايبات وغري ا

وال ضمان ىلع أجري لصايبع؛ يبه أمني للصوايبع ،اكن يعمول حبرضوة

صايبعه أم ال

والسمسار اذلي يطو بالسلع يف ا سواق يلبيعها ،ال ضومان عليوه

إذا ادىع ضيا يشي مما بيد بُري تعديه ووال تفريط منه
ضمان الصانع:

يَمن الصانع مصفوعه بْشوط:

 -0إن يبص ه يبفسه للصنعو للنا  ،خبال

أو نياعو خمصوصني فال ضمان عليه

ا جري لشوخص خواص

 -1واغّب الصايبع ىلع اليشي اننصنو  ،خبال ما إذا صنعه حبضوور
ً
حارضا -فال ضمان عليه
روه ولو يف غري بيته أو بي روه -وإن لم يك
 -1وأن يكون اننصنو مما يُاّب عليه
 -1وأن ال يكون يف صنعته تُرير

 -5وأن ال تكون ل بينو بتلفه بال تفريط

وإذا ضم فالقيمو يضمنها يوم دفعه للصايبع ال يوم اتللف وال يووم
احلكم ،إال أن يّررى اننصنو عند الصايبع بعد يوم ادلفوع ،فوإن ر ،بعود

فبةخر رؤيو ،وإذا اكيب القيمو تعترب يوم ادلفع فال أجرة للصايبع
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ً
ً
مصونواع
مصنواع ،فوإن اكن
وكذا إذا اعتربت بةخر رؤيو ولم يك
ً
مصنواع وىلع روه ا جرة
ضم قيمته
ولو ط الصايبع يبيف الضمان عو يبفسوه فإيبوه يضوم وال يفيود

طيه و و ط مفسد للعقد ،ففيه أجر اننول قل أو كا دون ما سىم

إال أن تقوم للصايبع بينو بضياعه أو تلفه بوال تفوريط؛ فوال ضومان

عليه ،وحينئذ فقسقط ا جرة ع روه؛ يبه ال يستلقها إال بقسليمه لروه
ً
مصنواع
ً
مصنواع ىلع الصوفو اننشورتيو ،فرتكوه عنود
أو حيرض الصايبع لروه

فادىع ضياعه فال ضمان عليه؛ يبه خرج حينئوذ إىل حكوم اإليودا
و ذا ما لم يرتكه عند ر نًوا يف يب وري ا جورة ،وإال اكن حةموه حكوم
الر

بيان ما يطرأ ىلع اإلجارة من عسخ وعدمه:
وفسخ

اإلجارة بتعذر ما يستوىف منه انننفعو ،كدار وحايبوت ومحام

وسفينو وحنو وا ،واتلعوذر أعوم مو اتللوف؛ فيشومل الضويا واننورض
ً
قهرا وغري ذل  ،وإذا فسخ رجوع للملاسوبو
والُص ه وغلق احلوايبي
ً
ً
وقرصوا
باعتبار ما حصل م انننفعو وما لم حيصل وواعتبار اننسافو يوال
وسهولو وصعووو

وال تنفسخ بتعذر ما يستوىف به اكلسام والراك ه وما محل

وإذا لم تنفسخ قيل للسوام والراكو ه ورّب ا محوال أو لواراوه:

علي نييع ا جورة وائو بموول ا ول تلموام اننسوافو أو اننودة ،ويأتيوه
اننستأجر بموله وعليه نييع الةراي
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E
اجلعال يف العرف :النام أ ل اإلجارة ً
عوضا علم تللصيل أمر مو
َ
ا مور؛ كإتيان بيشي ومحل وحفر ،يستلقه السامع -للملنم العوض ولوو

لم خيايبه -باتلمام للعمل اننطلوّب ،وتمامه بتلصيل امرتوه إال أن يتموه
غري بأجر قل أو كا ،فإن أتمه غري فلألول م ا جر بنسبو أجور عمول

العامل اثلام ولو اكن اثلام أكا م ا ول؛ ن اجلاعل حينئذ قد ايبتفوع

بما عمله ل ا ول ،مثاهل:

أن جيعل لألول مخسو ىلع أن حيمل ل خشبو نناكن معلووم ،فلملهوا

نلصف الطريق وتركها ،فنيعل ثخر عشورة ىلع أن يوصلها ذللو اننواكن
فأوصلهان فلألول عرشة مول اثلام؛ ن اثلام ننوا اسوتحلجر مو يبصوف

الطريق بعرشة علم أن أجرة الطريق لكها عرشون
أركان اجلعالة:

وأراكنها أربع اكإلجارة :العاقد ،واننعقود عليه ،واننعقود به ،وما يدل

م صيُو

شروط اجلعالة:
رشوط صح اجلعال أمران:

األول :عدم ط انلقد ّر
للنيعل ،فرش انلقد يفسد ا للورتدد بوني

السلفيو واثلمنيو ،وأما تعنييله بال ط فال يفسد ا
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واثلاين :عدم ط تعيني الام  ،بأن ط عدم اتلعيوني أو سوة

عنه فإن ط تعيينه ،ك :إن تأتين باثبق ،أو :حتفر ن ابلرئ ،أو حنو ذلو
يف مدة كذا؛ فسدت ن العامل ال يستلق اجلّرعل إال بتمام العمول ،فقود
ً
ينقيض الام قبل اتلمام فيذ  ه عمله بايال ففيوه زيوادة غورر ،موع أن
ا صل فيها الُرر ،وإيبما أج ت إلذن الشار بها
ً
مفسدا ما إذا لم يشرت العامول أن ل
وحمل كون ط تعيني الام

الرتك مىت شاي ،فإن ط ذل أو ط ل ذل لم تفسد؛ يبوه قود رجوع

فيها حينئذ صلها م عدم تعيني الامان ،أي م حيو

تعيينه ملىغ

إيبوه قود صوار

عسخ اجلعال ولزومها :ولويهما الفسخ قبل الرشو يف العمل؛ ن

عقد ا ليأل بالزم ،ولام اجلاعل فقط دون العامل بالرشو يف العمل

ما جتو عيه اجلعال  :لك ما جاز فيه اجلعل ،كلفر برئ بموات ،وويوع

اوّب أو طائه ،ومحل خشبو نناكن ،أو محل يشي بسوفينو ،واقتضواي ديو ،

وحنو ذل  -جازت فيه اإلجارة برشيها وال عةأل ،أي ليأل موا جوازت
فيه اإلجارة جتوز فيه اجلعالو ،كخيايو اووّب ،وخدموو شوهر ،وويوع سولع

كورية ،وحفر برئ يمل  ،وسةىن بي ؛ فاإلجارة أعم باعتبار اننلل
ْ ّر
اجلعال الفاسدة :و اجلعالو الفاسدة لفقد ط ّرجعل اننول إن توم

العمل ال أجرته ،فإن لم يتم العمل فال يشي فيه ،إال أن تقع اجلعالو جبعل
ً
مطلقا تم العمل أم لم يتم ،كأن يقول ل :إن أتيتوين بعبودي اثبوق فلو
كذا ،وإن لم تأت به فل كذا؛ فله أجرة مولوه توم العمول أم ال لروجهوا
حينئذ ع حقيقتها؛ ن سنتها أيبه ال جعل إال بتمام العمل
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موات األرض :ما سلم -أي خال -ع اختصاص بوجه مو الوجوو

ا تيو

أنواع االختصاص:
االختصاص أنواع:

األول :ما اكن بإحياي
ً
حريما بلدل أو برئ أو شنير أو دار
واثلاين :ما اكن

واثلالث :ما اكن بإقطا اإلمام
والرابع :ما اكن حبما

واإلحياء يكون بأحد أمور س ع :

األول :بتفنيري ماي بلرئ أو عني فتمل به ،وكذا تمل ا رض الويت

تار بها

واثلاين :بإزالو انناي منها حي اكيب ا رض اغمرة بانناي

واثلالث :ببناي بأرض
والرابع :بسب ه غر

لشنير بها

واخلامس :بسب ه حتري أرض حبراها وحنو

والسادس :يكون بسب ه قطع شنير بها بنيو وضع يد عليها
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والسابع :بسب ه كرس حنير ا مع تسويتها

وال يكون اإلحياي بتلويط لوألرض بنلوو خوط عليهوا ،وال رىل

إل بها ،وال حفر برئ ماشيو بها ،إال أن يبني اننلةيو حني حفر وا ،فوإن
كو ٍ
بينها فإحياي

وافتقر اإلحياي إن قرّب للعمران إلذن م اإلموام ،وإال بوأن تعودى

اننسلم وأحيا فيما قرّب بُوري إذن اإلموام؛ فلإلموام إمضواؤ ل فيملةوه،
وجعله متعديًا فريد للمسلمني ويعطيوه قيموو غرسوه أو بنائوه أو حفور
ً
منقوضا تلعديه ،وال يرجع عليه فيما أغله فيما مىض ،يب ًرا إىل أن ل شبهو

يف اجلملو خبال ابلعيد م العمران بأن خرج ع حريموه فوال يفتقور
إلذن م اإلمام ،وما أحيا فهو ل ولو ً
ذميوا حيو اكن إحيواؤ يف ابلعيود

بُري جايرة العرّب

][5
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ً
الوقف -ويعَب عفه بانبس :-جعل منفعوو مملووك ولوو اكن مملوواك

بأجرة أو جعل غلته ننستلق بصيُو دالو عليه كو :حبس  ،أو :وقفو ،

مدة ما يرا اننلبأل ،فال يشرت فيه اتلأبيد

وحكمه :مندوّب؛ يبه م الرب وفعل الري
َ
َ ْ ُ ََ
ُ َ
َْ َ
ةاب
واألصل عيه خَب ناع ِع عن بن عم َر
« :أن عمر بن اخلط ِ
َْ َْ
َ َ َ َْ ً َََْ َََ
ُ َ
َب عأَت انليب  يستأم ُِرهُ عيها عقال :يةا َرسةول
أصاب أرضا ِخبي
ْ
َ َ ْ ُ َْ ً َََْ ُ ْ َ ً َ ّ ََْ َ
َ ْ ُُ
اهلل إين أص ت أرضا ِخبيَب لم أ ِصب ماال قط أنفس عِفدِي مفه عما ىلةأمر
ََ َ َ َ
ُ َ ََُ
ْ َ ََ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ
ب ِ ِه قال :إن ِشئت حبست أصلها َوىلصدقت بها ،قال :تتصدق بها عم ُر َنه
َ َُ ُ
ُْ ْ َ
ُ َ
ُ َ ُ ََ َ َ
وه ُ
ةد َق بهةا يف الْ ُف َق َ
ةر ويف
ةراءِ ويف الق
ةب وال يةورث وىلص
ال ي اع وال ي
َِ
َ َ ْ
َ
َ
َ ْ َ َُ َ
يل َوالَي ِف ال جفةاح ىلع مةن َو ِيلَهةا أن
يل اهلل وابن السبِ
اب ويف سبِ
الرق ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ
ْ
َ َ َْ ُ
ت بةه ابةن سةْي َ
ََُِ
املع ُر ِ ُ ْ َ
ين
يأكل مفها ب
وف َويط ِعم غْي متمو ٍل ،قال :عحةدث ِ ِ
ِ
ِ ِ
ً
َِ
عقال :غْي ُم َتأثل َماال»()1
ٍ

أركان الوقف:
أراكنه أربع :

األول :واقف :و و اننال لذلات أو انننفعو اليت أوقفها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1روا ابلخاري ( )0007ومسلم ()3700
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ورشط صح وقفه :أن يكون م أ ل اتلورب  :و وو ابلوالغ احلور

الرشيد اننختار؛ فال يصح مو صوا وال جمنوون وال عبود وال سوفيه وال
َ
مةر
ً
واثلاين :موقوف :و و ما مل م ذات أو منفعو ولو حيوايبا أو غوري
ً
يعاموا
يوقف ىلع مستلق لاليبتفا خبدمته أو ركووه أو احلمل عليوه ،أو

وعينًا ،يّروقف لك منهما للسلف ،ويزنل رد بدل مزنلو بقاي عينه

واثلالث :موقوف عليه :و و ا ل ،أي اننستلق لرص انننافع عليه
ً
ً
سواي اكن حيوايبا اعقال كايد أو العلماي أو الفقراي أو غري كروا وقنطرة

ومسنيد ،فإيبها تستلق رص غلو الوقوف أو منافعوه عليهوا إلصوالحها
ً
وإقامو منافعها ،وحنو م سيودل يف اننسوتقبل لايود مووال فيصوح الوقوف
عليه

ولو اكن اننوقو عليه اننوجود أو م سيوجد ً
ذميوا فيصوح الوقوف

عليه ،وسواي ظهرت قروو أو لم ت هر قروو ،كموا لوو اكن اننوقوو عليوه
ً
غنيا

َ َ
والرابع :صيغ ِصحية بةة«وقفةت أو حبسةت أو سة لت» ،أو غةْي

ِصحي حنو« :ىلصدقت» إن اقرتن بقيد يدل ىلع اننوراد حنوو :ال يبوا  ،وال

يو  ه ،أو تصدق به ىلع بين فالن يائفو بعد يائفو ،أو عقبهم ونسلهم
ً
فإن لم يقيد تصدق بقيد يدل ىلع اننراد؛ فإيبه يكون ملاك نن تصدق به

عليه ،فإن لم حيصور اكلفقوراي واننسواكني بيوع وتصودق بومنوه علويهم

باالجتهاد
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وال يش ط يف انبس اّتلفجزي ،عيجو أن يقول :و حبأل ىلع كوذا

بعد شهر أو سنو ،ومحل يف اإليالق ىلع اتلنني  ،كقسويو ذكر يب ى فإيبوه

حيمل إذا أيلق عليها ،فإن قيد بيشي عمل به

وال يش ط عيه اّتلأبيةد :بل جيوز وقفه سنو أو أكا جل معلوم اوم
ً
يرجع ملاك ل أو لُري
وال يش ط عيه ىلعيني املِصف يف حمل ِصعه عجا أن يقول :أوقفته

هلل تعاىل ،م غري تعيني م يرص ل ،ورص فيما يصور ل يف اغلو ه

عرفهم ،وإال يك اغل ه يف عرفهم فيرص ىلع الفقراي
ً
ً
وال يش ط ق ول مستحقه إال أن يكون املستحق معيفا واكن أهال
ً
رشيدا ،وإال فالعربة بويله؛ فوإن رد اننعوني ا ول أو ويل
للق ول ،بأن اكن
ً
صا أو جمنون أو سفيه فللفقراي وال يرجع ملاك لروه
م طالت الوقف:

 -0يبطل الوقف حبصول مايبع للواقف قبل أن حيوز اننوقو عليوه،
ً
ً
صوُريا أو ويلوه -حوىت حصول
سفيها أو
فإذا لم حيا اننوقو عليه -ولو
للواقف مايبع م موت أو فلأل أو مرض متصل بموته؛ بطل الوقف ،ورجع
للُريم يف الفلأل ،وللوار يف اننوت إن لم جيا الوار  ،وإال يبفذ و ذا إذا
حبأل يف صلته ،وأما م حبأل يف مرضه فهو اكلوصيو خيرج م اثللو

إذا اكن لُري وار وإال بطل

وللواقف يف اننرض الرجو فيه يبه اكلوصويو ،خبوال

الواقوف يف

الصلو فال رجوو ل فيوه قبول اننوايبع ،وجيورب ىلع اتللوويا إال إذا ط

نلفسه الرجو فله ذل
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 -1ووطل الوقوف ىلع وار بمورض موتوه؛ ن الوقوف يف اننورض
اكلوصيو وال وصيو لوار وإال يك الوقف يف اننرض ىلع وار بول ىلع
غري ؛ فم اثلل خيرج ،فإن محله اثلل صح وإال فال يصح منوه إال موا
محله اثلل
 -1ووطل الوقف ىلع معصيو كةنيسو وكصور غلته ىلع مخور أو
طاي للسال لقتال حرام

 -1ويبطل الوقف ىلع حر  ،وتقدم صلته ىلع ذيم
 -5ويبطل الوقف ىلع يبفسه ولو مع طي غري وار  ،كوو :أوقفتوه
ىلع يبفيس مع فالن ،فإيبه يبطل ما خيصه وكذا ما خيص الشووري  ،إال أن
ً
شائعا فإن حاز اجلميع قبل اننايبع صح ل
حيوز الرشي قبل اننايبع ،فإن اكن
ً
منابه ،وإال فال ،فإن أوقفه ىلع يبفسه ام ىلع أوالد وعقبه رجع حبسا بعد
موته ىلع عقبه ،إن حازوا قبل اننايبع ،وإال بطل ،ذا إن أوقف يف صولته،
فإن أوقف يف مرضه صح إن محله اثلل
 -6ويبطل الوقف ىلع أن انل ر للواقف؛ فإيبوه يبطول ننوا فيوه مو
اتللنيري ،ذا إن حصل مايبع ل ،فإن ايلع عليه قبول حصوول موايبع اكن
ً
صليلا ،وأجرب ىلع جعل انل ر لُري
 -7ووطل الوقف م اكفر لةمسنيد وروا ومدرسوو مو القورّب
اإلسووالميو وأمووا وقووف اذليم ىلع كنيسووو فووإن اكن ىلع مرمتهووا أو ىلع
َ َ
الم ْرىض بها فالوقف صليح معمول به
إعمال رشط الواقةف :جي ه إتبا ط الواقف إن جاز؛ كتخصيص
أ ل مذ  ه م اننوذا  ه ا روعوو بصوور الُلوو هلوم أو بتودريأل يف
مدرسته ،أو بكويبه ً
إماما يف مسنيد  ،أو ختصيص يبواظر معوني ول عوال
يبفسه ،فيويل الواقف غري مم شاي؛ وإال فاحلامم
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وتبدئو فالن م اننستلقني بكذا م غلته اوم يقسوم ابلوا ىلع

ابلقيو ،فيني ه العمل به؛ ن ط الواقف كنص الشار

أو ط أيبه إن احتاج م حبأل عليه إىل ابليوع مو الوقوف بوا

فيعمل برشيه ،وال بد م إابات احلاجو واحللف عليها ،إال أن يشرت أن

يصدق بال يمني
ً
أو ط أيبه إن تسور ىلع الوقف ظالم رجع الوقوف ملواك ل إن اكن
ً
ً
حيا أو لواراه إن مات أو رجع لفالن ملاك؛ فإيبه يعمل برشيه
حكم ما إذا انقطع احملبس عليه:

إن ايبقطع وقف محلود ىلع جهو بايبقطا اجلهو اليت وقف عليها رجع

ً
حبسا قرّب فقراي عصبو اننلبأل ،فيقدم االب فابنه فا ّب فا
فاجلد فالعم فابنه ،وال يدخل فيه الواقف ولو ً
فقريا وال موايلوه فوإن اكن
ا قرّب ً
غنيا فلم يليه يف الرتبو ،كما إذا لم يوجد

فابنه

و ن لم ينبد الوقف عال خيلو إما أن يقيد بيشء أو ال:

فإن قيد حبياتهم أو حيايت أو حياة فالن كايد ،أو قيد بأجل كعشورة

أعوام والوقف ىلع معينني كقوول :وقفتوه ىلع أوالدي أو ىلع أوالد فوالن
مدة حياته أو مدة حيايت إىل آخر ؛ فللبا  :أي فم موات مونهم فنصويبه

بلقيو أصلابه حىت ينقرضوا ،ام إذا ايبقرضوا ولم يبوق مونهم أحود يرجوع
ً
ملاك لروه أو لواراه إن مات
وإال يقيد بيشي مما تقدم بأن أيلوق فريجوع بعود ايبقوراض نيويعهم

مرجع ا حبا

قورّب عصوبو اننلوبأل فوإن لوم يكو ل عصوبو أو

ايبقرضوا فللفقراي باالجتهاد م انلاظر
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2
ً
اهل  :تملي م ل اتلرب ذاتوا -خورج تمليو انننفعوو اكإلجوارة
واإلاعرة والوقف والعمرى -تنقل ط ًاع بال عوض ل بصيُو رصحيو أو

ما يدل ىلع اتلملي وإن معاياة ،إن اكن ذلات اننعطوي فقوط واتلمليو
ثلواّب اثخرة ولو مع قصد اننعطي ً
أيضا صدقو
أركان اهلبة:

أراكنها أربع :
ً
األول :واهب :وطيه أن يكون أ ال للتورب ؛ فوال تصوح بوو

الصا ،وانننينون ،والسفيه ،وم أحا ادلي بمال ،والسةران ،وكوذا
اننريض والاوجو فيما زاد ىلع الوهما ،إال أن بتهما فيما زاد ىلع اثلل

صليلو موقوفو ىلع الوار والاوج ،فةذا مو أحوا ادليو بموال،
فإيبها موقوفو ىلع رّب ادلي  ،خبال

انننينون والسفيه والصُري فبايلو

اكننرتد
ً
واثلاين :موهوب :وطيه أن يكون مملواك للوا  ه
ً
ْ
واثلالث :موهوب هل :وطيه أن يكون أ ال ن يمل ما و  ه ل
والرابع :صيغ .

فمىت وجدت الرشو صل اهلبو
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اهلبة اجملهولة جنسًا وقدرًا:
ً
ً
جنسا أو قدرا حي حصل القبول ك :و بت ما يف
إذا اكيب جمهولو
ً
يدي أو بييت أو ذ ادليبايبري أو لكبا لصيد أو حراسو وإن اكن ال يصح بيعه
ً
وآبقا ودينًا؛ فتصح بته نن و عليه ولُري
و بو ادلي إبراي إن و  ه نن

اإلبراي حيتاج للقبول ،وإال يهبه نن

و عليه ،فوال بود مو القبوول؛ ن

و عليه بل لُري فيةون كر

يتعني فيه اإلشهاد ،وكذا دفع الوايقو للمو وّب ل

ادلي

ما تبطل به اهلبة:
 -0تبطل اهلبو حبصول مايبع قبل حوز ا م وا بها وإن بُري إذيبه

واننايبع حيصل بإحايو دي بالوا  ه ،أو جنوون ل أو مورض اتصوال

بموته ،أو موت للوا  ه قبل احلوز

وإن مات الوا  ه قبل إيصاهلا للمو وّب ل إن استصولبها الوا و ه
ً
معه يف سفر أو أرسلها ل فإيبها تبطل ،وترجع مريااا إذا مات الوا و ه قبول
إيصاهلا ل ،اكن اننو وّب ل معينًا أم ال
 -1ووطل بهبو م وا بها لشخص اان غري ا ول وحاز اثلام قبل
ا ول؛ فتةون للوام ِ
تلقوي جايببه باحليازة وال قيمو ىلع الوا و ه لوألول

ولو جد يف الطل ه

وال قيمو ىلع الوا  ه للمو وّب ل

ىلملك الصدق  :يكر نن تصدق بصدقو تمل صدقو تصودق بهوا

ىلع غري بُري إر  ،بل برشاي أو بوو أو صودقو ،وأموا تملةهوا بواإلر

فنيربي ال كرا و فيه ،وأما اهلبو فال كرا و يف تملةها
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وكما يكر تمل اذلات يكر تمل انننفعو

اهل بْشط اثلواب:

جيوز للوا  ه ط اثلواّب ىلع بته :أي العوض عليها ،وتسىم بو

اواّب ،وسواي عني اثلواّب أم ال

ولام اثلواّب بتعيينه إذا قبل اننو وّب ل؛ فيلامه دفع ما عني كمائوو

دينار أو ذا اثلوّب أو ادلابو ،واننراد اتلعيني ولو بالوصوف كوووّب صوفته

كذا

وصدق الوا  ه عند اتلناز يف قصد اثلواّب بيمني بعد القبض
بضد فوال يصودق

إن لم يشهد عر بضد اثلواّب ،فإن شهد العر
ً
وأما اتلناز قبل قبضها؛ فالقول للوا  ه مطلقا ولو شهد العر بعدم
اثلواّب

وحموول تصووديق الوا وو ه يف دعوووى اثلووواّب يف غووري انلقوود

اننسةوك ،وأما و فال يصدق الوا  ه؛ ن الشأن فيه عدم اإلاابو

إال لرش أو عر

أما الاوجني والوادلي وحنو ما م ا قارّب اذلي بينهم الصولو،
بعدمه فويم ذكور

فال يصدق الوا  ه يف دعوا اثلواّب لقضاي العر
ً
اكننسةوك إال لرش حال اهلبو فيعمل به مطلقا حىت يف اننسوةوك ،أو
قرينو تدل ىلع ذل

فإيبه يصدق ،ويقضوى ل بواثلواّب لكو يف غوري

اننسةوك ،وأما و فال تكويف فيوه القرينوو ،وال بود مو الشوور ،
ً
ً
ً
يعاموا ال مسوةواك ننوا
عرضا أو
ويكون اواّب اننسةوك عند الرش
فيه م الرص أو ابلدل اننحلخر

791

ويلام الوا  ه قبول القيمو إذا دفعها ل اننو وّب ل ،وأما اننو ووّب ل

فال يلامه دفعها؛ ن ل أن يقول ل :خذ بت ال حاجو ن بها و وذا إذا

قبضها ،وأما قبل قبضها فال يلام الوا  ه قبوهلا ،بل ل االمتنا ولو دفع ل
اننو وّب ل أضعا

القيمو ،وال يلام اننو وّب ل دفوع القيموو ولوو قوبض

اهلبو إال لفوت عند اننو وّب ل بايادة أو يبقص
العمرى وحكمها:

العمرى مندوووو؛ يبهوا مو اننعورو وع :تمليو منفعوو يشي
عقارا أو غري إنسايبًا أو غري مفر ووعري حياة َ
ً
اننعطى :أي مدة
مملوك-
ً
حياة اننعطى ،بُري عوض؛ ك :أعمرت أو أعمرت زيدا أو أعمرت واراو
ً
موال وال يشرت لفظ اإلعمار ،بل ما دل ىلع تملي انننفعو
ْ
ْ
ورجع العمرى -بمعىن اليشي اننعمر -إذا مات ال ّرم َع َم ّرر لمل ّرم َع ِم مر إن
اكن ً
حيا أو واراه يوم موته إذا مات ،ال يوم اننرجع فلو مات عو أ حور
مسلم واب اكفر أو رقيق فأسلم ،أو حترر ام مات َ
اننعمر -بالفتح -رجع

لأل ؛ يبه الوار يوم موت اننع ممر بالةرس
َ
والعمرى يف احلوز اكهلبو ،فإن حاز ا اننعمر -بالفتح -قبول حودو

مايبع تم  ،وإال بطل
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َُ
ً
ً
وفرسوا
اللقط  :مال معصوم َع َرض للضويا وإن لكبًوا مأذويبوا فيوه

ً
ومحارا

رد اللقط ملن عرعها:

جي ه رد اللقطو بمعرفو ال معفاص والوواكي وقضووي ننو عرفهوا ىلع ذي

العدد والوزن -أي ىلع م عرفهموا دون العفواص والوواكي -بيموني ،وأموا إن
عر العدد فقط أو الوزن فقط؛ فيقىض نن عر العفاص والواكي بال يمني

وإن وصف شخص اان وصف شخص أول ،ولم ينفصول ا ول بهوا
ً
ايبفصاال يمك معه إشاعو الرب؛ حلفا وقسم بينهما وأما لو ايبفصول
ً
ايبفصاال ال يمك معه إشاعو الرب اختص بها ا ول
حكم اّتلقاط اللقط :
ّر
جي ه ىلع م وجود لقطوو أخوذ ا عنود خوو خوائ ال ي َع ِرفهوا؛

يللف ها لروها م الائ  ،إال أن يعلم خيايبو يبفسه فيلرم أخوذ ا خوا
ّر
ّر
الائ أم ال وإن لم خيف الائ ك مر أخذ ا علم أمايبو يبفسه أو ش فيها
ىلعريف اللقط :

جي ه ىلع م اتلقطها تعريفها سنو اكملو إن اكن هلا بال ،ويعر حنو

ادللو وادلينار فأقل ا يام؛ يبها ال تلتف إيلها انلفو

لك االتلفات
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ويعرفه بم ان يلبها ووباّب اننسنيد ال داخلوه يف لك يوومني أو

االاو مرة ،بنفسه أو بم يوق به مايبته وال ضومان عليوه إن دفعهوا
مني يعرفها
ْ
َ
أو يعرفها غري بأجرة منها ،إن لم ي ملق اتلعريوف بمولوه لةويبوه مو

ّر
أويل اهليئات؛ وإال ضم  ،كما لو تراىخ يف اتلعريف حىت لة
وإن وجدت بني بدلي عرفها فيهما
ىلعريف اليشء اّتلاعه:

وال يعر يشي تافه ،و و ما ال تلتفو إيلوه انلفوأل اعدة؛ كودون

ادلر م الرشىل وعصا وسو  ،وكقليل م تمر أو زويو ه ول أكلوه إذا لوم

يعلم روه ،وإال منع وضم وتقدم أن ما فوق اتلافه إذا لوم يكو ل بوال
ً
أياما بمقتىض انل ر
قوي -اكدللو وادلينار وادلر م الرشىل -يعر
صف اّتلعريف:

ال يذكر اننعر جنسها م ذ  ه أو فضو أو اوّب أو حنو ذلو  ،بول

بوصف اعم ،ك :أمايبو أو مال أو يشي؛ ن ذكر جنسها الاص روموا أدى

بعض أذ ان احلذاق إىل ذكر عفاصها وواكئها باعتبار العادة
حبس اللقط :

خيْي امللتقط بعد سف اّتلعريف بني ثالث أشياء سواء وجدها بمك

أو غْيها:

 -0حبسها لعله أن ي هر صاحبها

 -1أو اتلصدق بها ع روها أو ع يبفسه

 -1أو اتلمل هلا بأن ينوي تملةها
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وإذا تصدق بها ولو ع روها أو يبوى تملةها ضم  ،كموا يضوم

إذا أخذ ا بنيو تملةها قبل السنو؛ يبه بتل انليوو صوار اكلُاصو ه
َ
فيضمنها لروها ولو تلف بسوماوي بعود تلو انليوو وأ ْوىل لوو يبووى

اتلمل

عند اتلقايها

رد اللقط إ موضعها:

إذا أخذ اللقطو ام رد ا إىل موضعها اذلي أخذ ا منوه بعود أخوذ ا
لللفظ واتلعريف؛ ضمنها سواي رد ا بعد بّرعد أو قرّب
أكل ما يفسد من اللقط :

للملتقط أكل ما يفسد لو تركه؛ كايد وحلوم وفاكهوو وخرضو ،خبوال

اتلمر والاوي ه وحنو ما مما ال يفسد ،فليأل ل أكله ،سوواي وجود يف قريوو أو

بفالة م ا رض ،وال ضمان عليه يف أكله كُري إن لم يك ل امو لقلتوه
ً
جدا؛ حنو اتلمرة والاويبو فإن اكن ل ام فليأل ل أكله فإن أكله ضم

ول أكل شاة وجد ا بفيفاي ال بعمران وعرس عليه محلهوا للعموران،

وال ضمان عليه يف أكلها ،فإن تيرس محلها وج ه عليه محلهوا وتعريفهوا،
فإن محلها حيو ّرع ِرف وجو ًوا وىلع روها أجرة محلها وإن محلهوا مذبوحوو
فروها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة محلها

ول أكل بقرة بملل خو م سوبا أو جوو أو عطون بفيفواي،

وعرس سوقها للعمران؛ وال ضمان عليوه فوإن تكلوف سووقها عرفو

اكلشاة وإن وجدت بملل مأمون ترك فإن أكلهوا ضوم  -وإن محلهوا
ً
ً
وجووا مطلقا وجود ا
للعمران عرف كما لو وجد ا به -كإبل فإيبها ترتك

بصلراي أو بالعمران ،إن خا

عليها أم ال
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اللقيط:
اللقيط :صُري آديم لم يعلم أبو وال رقه
ً
ً
صوُريا ال قودرة ل ىلع القيوام بمصوالح
ووج ه ىلع م وجد يفال

ً
لقيطا
يبفسه م يبفقو وغري ا اتلقايه لللفظ ويسىم الطفل اننلقو
ً
قوادرا ىلع الةسو ه،
ويبفقته وحضايبته واجبو ىلع ملتقطه حىت يبلغ

وال رجو ل عليه إن لم يّرعط ما يكفيه م بي اننال ،فإن أعطي منه لم

جت ه انلفقو ىلع اننلتقط إال أن يكون للقيط مال م كهبوو ،فوإن اكن ل

مال فنفقته م مال وحيوز ل ملتقطه ،أو يوجد معه مال مروو بووووه أو
ً
يوجد مال مدفويبا حتته فينفق عليه منه إن اكن معه ورقو مةتوّب فيها أن
اننال انندفون حتته للطفل فينفق عليه منه ،وإال اكن لقطو يعور ىلع موا

تقدم

ويرجع اننلتقط بما أيبفقه ىلع الطفل ىلع أبيه إن علم إن اكن أبو يرحوه

ً
عمدا واب بإقرار أو ببينو؛ فال رجوو بمنيورد دعووى ملتقطوه أيبوه يرحوه
ً
عمدا
ً
ً
مورسا وق
أيضا أن يكون ا ّب
ويشرت

اننلتقط أيبفق حسبو هلل تعاىل

اإليبفاق ،وأن ال يكون

والقول للملتقط عند اتلنواز موع ا ّب أيبوه لوم ينفوق حسوبو هلل

بيمني ،فإن حلف رجع ،وإال فال
واللقيط إ
حر ال رقيق نن اتلقطه ،إذا مات ولم يعلوم ل وار فموال
للمسلمني؛ أي يكون مال يف بي اننال ال ننلتقطه
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وحيكم بإسالمه إن وجد يف بودل اننسولمني ولوو اكيبو

الةفار ،كأن وجد ببدل لم يك فيها إال بي

بوني بوالد

واحد م اننسولمني فوأوىل

بيتان واالاو ،و ذا إن اتلقطه مسلم ،فإن اتلقطه اكفر فاكفرن كأن وجود

يف قريو طك فإيبه حيكم بكفر  ،حي لم يك بها بي للمسلمني

وال يللق اللقيط بملتقط أو غري إال ببينوو تشوهد بأيبوه ابنوه ،وال

يكيف قوهلا إيبه ضا ل ودل أو وجه يصودق اننودىل :أي يفيود بصودقه
كم عر أيبه ال يعين ل ودل فاعم أيبه ودل  ،وإيبما يرحه ننا سومع قوول

انلا

إن اجلنني إذا ير يعين ،أو يرحه لُالي أو خو عليه م يشي

بينه مما يدل ىلع صدقه ،فيللق بصاح ه الوجه انندىل أيبه ودل
ويبا لقيط حمةوم بإسالمه م اكفر اتلقطه
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2
معان مرجعها إىل ايبقضاي اليشي وتمامه
القَاء يف اللغ  :يطلق ىلع
ٍ
ويف الْشع :و حكم حامم أو حمكم بأمر اب عنود ؛ كودي ،
وحبأل ،وقتل ،وجور  ،ورضّب ،وسو ه ،وتورك صوالة وحنو وا ،وقوذ ،
وطّب ،وزيبا ،ورسقو ،وغص ه ،وعدالو وضد ا ،وذكورة ،وأيبواوو ،ومووت،
وحياة ،وجنون ،وعقل ،وسفه ،ورشد ،وصُر ،وكرب ،ويبكا  ،ويالق ،وحنو
ذل ؛ لريت ه ىلع ما اب عند مقتضا أو حةمه بذل اننقتىض
مثاهل :لو اب عند دي أو يالق ،فاحلكم تارة بادلي أو الطوالق،
لريت ه ىلع ذل الُرم أو فراقها وعدتها ،أو حيكم بوالُرم أو الفوراق ننوا
اب عند ىلع حس ه ما يقتضيه احلال م الرفع ل
وانكم :اإلعالم ىلع وجوه اإللواام والقةا ::احلوامم بوا مور
الرشعيو؛ أي م ل احلكم ،حكم أو لم حيكم
ً
وال يستحقه رش :إال من ىلواعرت عيه رشوط أربع :
ً
 -0العدال  :أي كويبه عودال والعدالوو تسوتلام اإلسوالم وابللووغ
والعقل واحلريو وعدم الفسق
 -1وااكورة :فال يصح م أيب ى وال خن ى ،وال ينفذ حةمها
 -1والفطف  :فال يصح م بليد مُفل ينخد بتلسني الوالكم وال
يقنبه ننا يوج ه اإلقرار أو اإليبكار وتناقض الالكم؛ عالفطف  :جودة اذل
وقوة إدراكه ننعام الالكم
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 -1والفقه :أي علم با حاكم الشورعيو الويت ويل للقضواي بهوا ولوو

ً
مقدلا نننيتهد عند وجود جمتهد مطلق

و يد لإلمام األعظم :رشط خامس :و و كويبه م قرين؛ ن انلا

 جعل الالفو يف قرين

وجي ه ىلع اننقدل م خليفو أو قاض احلكم بالراجح م مذ  ه

مقدل سواي اكن قول أو قول أصلابه ،ال بالضعيف وال بقول غري م

اننذا  ه ،وإال يبقض حةمه ،إال أن يكوون للضوعيف مودرك تورجح

عند واكن م أ ل الرتجيح وكذا اننفويت وجيووز لإلنسوان أن يعمول
بالضعيف مر اقتىض ذل

عند  ،أي لضورورة يف خاصوو يبفسوه وال

يفىت به لُري ؛ يبه ال يتلقق الرضورة بالنسبو لُري كما يتلققها م
ً
يبفسه سدا لذلريعو
والليفو إذا ويل مستوفيًا للرشو ال جيووز عوال إذا تُوري وصوفه؛
كأن يرأ عليه الفسق وظلم انلا  ،خبال

غري مو قواض ووال وكوذا

وال جيوز تعدد الليفو إال إذا اتسع
ً
ً
ً
متوما
بصريا
سميعا
يكون احلامم

ووعودت ا قطوار ،وجيو ه أن

الويص بعد موت اننويص
ً
وجاز للموم عال وكيله مطلقا

وجي ه عال أعىم أو أصم أو أبكم ،ولو يرأ عليه بعد تويلته ويبفذ
حةمه إن وقع صوابًا؛ ن اتصافه باثلالاو واج ه غري ط وفقد اانوني
منها مرض ال ينفذ به حةمه؛ إذ ال تنعقد واليته بفقد اانوني وأموا فاقود

اثلالاو فال تصح معاملته وكذل فاقد االانني لعدم ايبضبايه
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تعني القضاء على منفرد يف عصره:
يتعني القضاي ىلع منفرد يف عرص برشويه أو ىلع خائف فتنوو ىلع
يبفسه أو مال أو ودل أو ىلع انلوا إن لوم يتوول القضواي أو ىلع خوائف
ضيا حق ل أو لُري إن لم يتول
اهلدية للقاضي:
حيرم ىلع القايض قبول ديو م أحد م انلا  ،إال أن يكون مم
يهاديه قبل تويلته القضاي لقرابو أو صلبو أو صلو
ما يندب يف القاضي:
 -0يندّب كويبه ً
غنيا ال فقرياً
 -1ويندّب كويبه ً
وراع؛ يبه م نو اتلوزن عو الطموع ننوا يف أيودي
انلا
ً
 -1ويندّب كويبه يبا ا :أي كوري الزنا و وابلعد ع شووائ ه الطموع
وما ال يليق م سفاسف ا مور ،بأن يكون اكمل اننروية
ً
حليما؛ ن احللوم م نوو الوري والةموال ،وسووي
 -1ويندّب كويبه
اللق م نو الرش وال لم وأذيو انلا بُري حق
 -5ويندّب كويبه نسيبًا :أي معرو النس ه؛ ن جمهوول ال يهواّب
ويقسار انلا يف الطع فيه
َ ٍ
َ
 -6ويندّب كويبه بال ديْ ٍ عليه ،ووال حد؛ ن انندي منلط الرتبو
عند انلا  ،وأحط منه اننلدود يف زيبا أو رسقو أو غري ما

 -7ويبدّب اختاذ م خيرب م أ ل الصدق والصال بما يقوال فيوه
م خري أو ط؛ يللمد اهلل ىلع ما يقال فيه م خري ويقباعود عموا يقوال
فيه م ط إن وقع ،أو يبني أيبه لم يقع أو يبني الوجه ،فقد يعورتض عليوه
بفعل يشي ،و و يف الواقع قد يكون واجبًا عليه لرضورة اقتضته

باب :يف بيان أحكام القضاء
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 -8ويبدّب تأدي ه م أساي عليه بمنيلسه لللكم ،كوأن يقوول ل:
حةم بايل ،أو :أيب حتكم بُري احلق ،أو :تأخذ الرشووة ،أو لوو اكن يف
ً
َجا ٍ أو أعطيت ماال حلةم ن ،أو :لقبل شوهاديت ،وحنوو ذلو إال يف
حنو قول ل« :اىلق اهلل» ،أو« :خف اهلل» ،أو« :اذكر وقوعك بني يةدي اهلل»،
فال يحلدبه ،بل يرفق به ،ويقول ل :رزقنا اهلل تقوا  ،وحنو ذل
 -9ويبوودّب للقووايض إحضووار العلموواي يف جملووأل احلكووم ل هووور
الصواّب أو مشاورتهم ذلل و ذا يف مشالكت اننسائل وأما الرضوريات
فال حيتاج فيها ذلل
ما جيوز للقاضي:
جيو للقا :ما ييل:
 -0اختاذ حاج ه ووواّب حيني ه ادلاخل بال حاجو ،وتأخري م جاي
بعد غري حىت يفرغ السابق م حاجته

 -1وعال نن وال بملل ننصللو اقتض عال ،كةون غوري أفقوه
أو أقوى منه وإذا عال برأ بأن يقول للنا  :ما عاتله ل لوم وال جنلوو،
ولةين رأي م و أقوى منه ىلع القضاي ،إال أن يكون عال ع ظلوم
فال يربئه بل ل إظهار إن خف ،فإن كا تعني إظهار خشيو تويلتوه مورة
أخرى م غري م عال
التسوية بني اخلصمني:
جي ه ىلع القايض أن يسوي بني الصمني ،فوال يقودم أحود ما ىلع
ً
مسلما واثخر ً
اكفرا؛ ن القسويو م العدل
اثخر وإن اكن أحد ما

وجي ه تعاير شا د الاور :و و م شهد بما لوم يكو يعلموه ولوو
ً
صاد الواقع يف اننأل ،ام ال تقبل ل شهادة ولو تاّب وحسن تووته اتفاقا
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ال حيكم احلاكم ملن ال يشهد له:
ال حيكم احلامم نن ال يشهد ل كأبيه وابنه وأخيه وزوجته ،وجاز

أن حيكم عليه ،وكذا ال حيكم ىلع م ال يشهد عليه كعدو  ،وجواز أن
ً
اختيوارا بوال إكورا ،
حيكم ل إال بإقرار م انندىع عليوه ل يف جملسوه

ً
اختيارا
فينيوز أن حيكم ل حينئذ؛ إذ ال يتهم القايض إذا أقر الصم

ويندّب لللامم أمر ذوي الفضل كأ ول العلوم عنود خماصومتهم

وذوي الرحم -أي ا قارّب -عند خماصمو بعضوهم بعضوا بالصولح؛ يبوه
أقرّب جلمع الواير وتأيلف انلفو اننطلوّب ً
طاع ،خبال القضاي فإيبوه

أمر يوج ه الشلناي واتلفرق فإن خشوي احلوامم تفواقم ا مور وجو ه
ً
أمر م بالصلح سدا للفتنو
نبذ حكم اجلائر:

ينبذ حكم اجلائر يف أحاكمه :و و اذلي يميل ع احلق ً
عمدا ،ومنه

م حيكم بمنيرد الشهادة م غري يب ر تلعديل وال جتريح؛ فينقضوه مو
توىل بعد  ،وال يرفع الال

تثب صلو باينه

ولو اكن ظا ر الصلو يف ظا ر احلال ،ما لوم

ويببذ حكم جا ل لم يشاور العلمواي ،وال يرفوع الوال

ظا ر الصلو؛ ن احلكم باحلد

باينه لم ينقض اكجلائر

واتلخمني ال يفيد ،فإن اب

ولوو اكن
صولو

وال يتعق ه حكم العدل العالم ،فال ين ر فيه م توىل بعود ؛ ئلوال

يكا اهلرج والصام اننحلدي إىل تفاقم ا مر والفساد ،ومحل عنود جهول

احلال ىلع العدالو إن وال عدل

باب :يف بيان أحكام القضاء

َ

ّر
حكم العدل العالم الال
ورفع
ً
العدل العالم إن حكم صوابا واننراد :أيبه يرتفع الال
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الواقع بوني العلمواي وكوذا غوري

يف خصوص موا

حكم به فإذا حكم بفسخ عقد أو صلته لةويبوه يورى ذلو لوم جيوا

لقاض غري يرى خالفه -وال ل -يبقضه وال جيوز ننف ٍ علوم حبةموه أن
يفيت خبالفه ،وإذا حكم حامم بصلو عقد لةويبه يورا وحكوم آخور
بفساد موله لةويبه يرا  ،صار لك منهما اكنننيمع عليه يف خصوص ما وقوع
احلكم به وال جيوز حد يبقضه ،وال ل قال عمور ت يف احلماريوو :ذاك

ىلع ما قضينا و ذا ىلع ما يبقيض ولم ينقض حةمه ا ول إال ما خوالف
ً
إنيااع أو ً
ً
يبصا أو ً
قياسا جليًا فال يرفوع خالفوا وجيو ه يبقضوه عليوه وىلع

غري

ّر
َ
وإذا يبّرقض َب َ َ
السب ه اذلي يبقض احلكم م أجلوه ،ئلوال
ني انلاقض

ينس ه انلاقض للنيور واهلوى بنقضه ا حاكم اليت حكم بها القضاة
استناد احلاكم يف حكمه لعلمه:

وال يسقند احلامم يف حةمه لعلمه ،بل ال بد م بينو أو إقورار ،إال

يف العدالو ،كشا د علم القايض بعداتله فيسقند لعلمه ،واجلر فيسقند

لعلمه ،اكلشهرة بالعدالو واجلر فيسقند هلوا ،إال أن يعلوم القوايض منوه

خال

ما اشتهر

][5
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الشهادة :تطلق لُو ىلع اإلعالم وىلع احلضور ،حنو :شهد زيد جملأل

القوم وىلع العلم حنو« :شهد اهلل أنه ال هلإ إال هو»
ً
ً
حاكموا بموا علوم ولوو بوأمر اعم يللكوم
وَ عرعا :إخبار عدل

بمقتضا

رشوط صح الشهادة:

رشط صح الشهادة عفد اناكم:
العدال  :والعدل هو:

 -1انر :ولو أيب ى يف بعض ا مور اكننال والوالدة؛ فال تصح شوهادة
رقيق ولو ً
ذكرا
 -2املسلم :فال تصح شهادة اكفر ولو لاكفر ىلع اكفر

 -3ابلالغ :فال تصح م صوا إال إذا شوهد الصوبيان بعضوهم ىلع

بعض يف القتل برشو تأيت

 -4العاقل :فال تصح م معتو وجمنون لعدم ضبطه

 -5وبال عسق جبارح فال تصح مو الواام والشوارّب والسوارق

وحنو م ،وكذا جمهول احلال

 -6وبال حجر عليه لسفه فال تصح م سفيه حمنيور عليه
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 -7وبال بدع ولو تأول كقدري وخاريج
ً
وذو املروءة وَ :كمال انلفأل بصويبها عما يوج ه ذمها عرفوا ولوو

ً
مباحا يف ظا ر احلال ،كأكل بسوق لُري أ له

واعلم أيبه إذا تعذر وجود العدل اننوصو بتلو ا وصوا

كموا يف

زمايبنا ذا؛ اكتيف باحلر اننسلم ابلالغ العاقل اننستور احلال اذلي ال يعر

عليه فسق

رشوط ق ول شهادة العدل:
ً
ً
جازما يف شهادته
طو قبول شهادة العدل أن يكون فطنًا ال مُفال،
ً
ً
بما أدى ال شااك أو ظايبا ،غري متهم يف شهادته بوجه مو الوجوو اثتيوو؛ إذا

علم ذل  :فال شهادة تقبل ننُفل تلتبأل عليه ا مور العاديو إال فيموا ال

يلبأل

وال شهادة ملتأكد القرب التهامه جبر انلفع لقريبه كوادل لوودل وإن

عال اكجلد وأبيه ،وودل لوادل وإن سفل اكب االب أو ابلنو  ،وزوجهموا-

أي الوادل والودل -فال يشهد الوادل لاوجو ابنه ،وال لواوج بنتوه ،وال الوودل
لاوجو أبيه وزوج أمه؛ فأوىل أن ال يشهد لاوجته ،خبال

شهادة أ

خيه

وصديق ماليف فتنيوز إن برز الشا د منهم يف العدالو ،بأن فاق أقرايبوه
فيها واشتهر بها ،ولم يك الشا د يف عيال اننشهود ل ،وإال لم جيوا ولوو

برز

كأجْي عتجو شهادىله ملن اسةتأجره إن بةر ولةم يكةن يف عيةاهل.

وطي جتوز شهادته لرشيكه يف غري مال الرشكو إن برز ،ولم يكو يف

عيال ،ال يف مال الرشكو ولو برز
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وىلق ل الشهادة من وّدل ألحةد أبويةه ىلع اآلخةر ،أو مةن واّدل ألحةد

وّدليه ىلع اآلخر فتقبل لعدم اتلهمو إن لم ي هر ميل م الودل أو الوادل نن
شهد ل ،فإن ظهر ميل نن شهد ل لم تقبل شهادته

وال شهادة لعدو ىلع عدوه يف أمةر دنيةوي متعلةق بعةداوة دنيوية ولةو
ً
احرتازا مو ا خرويوو؛ كشوهادة مسولم ىلع اكفور
اكنت من مسلم ىلع اكعر،
ليأل بينهما عداوة ديبيويو فتنيوز أو شهادة عدو لرجول ىلع ابو العودو فوال

تقبل

شهادة من جر بشهادته نفعًا أو دفع ضرًا:
ً
وال شهادة لشاهد إن جر بشهادىله نفعا كشهادته بعتق عبود يوتهم

الشا د يف والئه

أو شهادىله بمال ملن هل عليه دين

دينه اذلي ىلع انندي

يبه يتهم ىلع أخذ ذلو اننوال يف

ً
ومن الشهادة اجلارة نفعا :شهادة انننفق عليه للمنفق ،خبال

انننفق للمنفق عليه

ً
رضرا كشةهادة بعة
وال شهادة لشاهد إن دعةع بشةهادىله

بفسق شهود القتل خطأ
ً
عديما ال يلامه م ادليو يشي فتنيوز
يكون

شهادة
العاقلة

يبه دفع بها الُرم يف ادليوو عو يبفسوه ،إال أن

أو شهادة مدين معرس لرب اّدلين بمال أو غْيه فال تقبول التهاموه

ىلع دفع رضر مطابلو رّب ادلي ل بدينه ،وذلا لو اب

عرس عند حامم

جازت لعدم اننطابلو ،كما جتوز م اننيلي لقدرته ىلع الوفاي
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وال شهادة لشةاهد إن شةهد لشةخص باسةتحقاق لشةةيء وقةال يف

شهادىله باستحقاقه« :أنا بعته هل» التهامه ىلع رجو اننشرتي عليه لوو لوم
يشهد ل؛ فهو م أمولو ادلفع

عسق الشاهد بعد اإلدالء بشهادىله وق ل انكم بها:

وال شهادة ىلق ل إن حدث للشاهد عسق بعد اإلدالء عفةد انةاكم
وق ل انكم بها دلالتله ىلع أيبه اكن اكمنًوا يف يبفسوه ،فوإن حود بعود

احلكم مىض وال ينقض ،خبال
ً
موال قبل ا داي فينقض

ً
مخورا
ما لو اب بعد احلكم أيبوه طّب

وخبال حدو عداوة بعد ا داي ،فال يرض إن حتقق حدواها ،وإال
ً
خماصوما :تتهموين
منع ؛ كما لو قال الشا د للمشهود عليوه بعود ا داي
وتشبهين بانننيايبني؟ فإن ذل يقتيض أن العداوة سابقو ىلع ا داي
ً
وال ىلق ل شهادة إن شهد نلفسه بكثْي من املال عرعا وشةهد لغةْيه
ً
دينوارا
بقليل أو كثْي يف وصي  ،كأن يقول :أشهد أيبوه أوىص ن خبمسوني

ولايد أو للفقراي بمول ذل أو أقل أو أكا ،فال تصح ل وال لُوري تلهموو

جر انلفع نلفسه

و ال بأن شهد نلفسه بقليل أي ىلاعه ولغْيه بقليل أو كثْي ق ةل مةا

شهد به نلفسه ولغْيه ،فإن لم يوجد إال ذا الشوا د حلوف الُوري معوه
واستلق وصيته ،وال يمني ىلع الشا د؛ يبه يستلق ما أوىص ل بوه ً
تبعوا
لللالف ،فإن يبكل الُري فال يشي لواحد منهما و ذا إذا كت ه الوصويو

بكتاّب واحد بُري خط الشا د ،فإن كت ه خبط الشا د ،أو لوم تكتو ه
ً
أصال؛ قبل شهادته لُري ال نلفسه
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وكذا إن كت ه بكتابني أحد ما للشا د واثلام ليآخر؛ فال تصح ل

وتصح ليآخر لعدم اتلبعيو حينئذ وأما شهادته ل ولُوري يف غوري وصويو
ً
كدي فال تقبل ل وال لُري مطلقا تلهمو جر انلفع نلفسه
وال شهادة لشاهد إن اىلهم بالعص ي وانمية لةون اننشوهود عليوه

م قبيلو تكر قبيلو الشا د؛ كما يقع للرتك مع أبناي العرّب
شهادة املماطل:

وال شهادة ملماطل :و و م يحلخر ما عليه م ادلي بعد الطل ه بال
ْ
ْ
ِن ُظل ٌم»()1
عذر طىل؛ لظلمه ويف انديث « َم ْط ُل ال َغ ِ ِ
وال يق ل شهادة مةن شةأنه انلةف بطةالق أو عتةق يبوه مو يموني
الفساق

وال شهادة لشاهد باّتلفات يف صالة أو ىلأخْيها عةن وقتهةا االختيةاري
َ
يبه يدل ىلع عدم اكرتااه بها فال اكرتا ل بُري ا بوا ْوىل ،أو عودم إحواكم

وضوي أو غسل ،أو زاكة نن لامته ،ومنه :القسا ل فيها ،وكذا الصوم واحلج
من يصح منه التزكية:

وإيبما يااك الشهود مربز يف العدالو ،ال مطلق عودل ،وإال الحتواج ننو
ّري َع ِدل ً
أيضا ويقسلسل ،معرو عند احلوامم ولوو بواسوطو ،كوأن يعرفوه

العدول عند وخيربو بأيبه مربز ،اعر بأحوال اتلعديل واتلنيوريح فطو ال

خيد يف عقله ،معتمد يف معرفو أحواهلم ىلع يول عشوورة ننو ياكيوه ،وال
سيما إذا ايبضم إيلها سفر معهم؛ ن جمرد الصلبو ال تفيود معرفوو أحووال

الصاح ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1روا ابلخاري ( )0377ومسلم()3079
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ووجبو الشووهادة بالنكيووو إن بطوول حووق برتكهووا أو ابو بايوول

اكتلنيريح للشا د جي ه إن اب برتكه بايل أو بطل حق

واتلنيريح يقدم ىلع اتلعديل :يعين أن بينو اتلنيريح تقودم ىلع بينوو

ما لم حتف ه بينو اتلعديل ،مع أن ا صل يف انلا
اتلعديل؛ يبها حف
ً
اجلر ال العدالو ،بل وجود العدل يف زمايبنا ذا يبادر جدا
شهادة الصبيان بعضهم على بعض:

شهادة الصبيان ا صل فيها عدم اجلوواز يف لك يشي لعودم العدالوو

والضبط فيهم ،إال أنها جو ت يف َشء خاص للْضورة بْشوط:
األول :أن تكون ىلع بعضهم ،ال ىلع كبري

اثلاين :أن يكوون يف جور وقتول فقوط ،ال يف موال وال يف غوري مو

غري ما
حرا ال عبداً
اثلالث :أن يكون الشا د منهم ً
ً
مسلما ال ً
اكفرا
الرابع :أن يكون الشا د

ً
اخلامس :أن يكون الشا د ً
ذكرا ال أيب ى ،متعوددا اانوني فوأكا ال

ً
واحدا ،لم يشتهر الشا د بالةذّب ،ال إن اشتهر به فال تقبل منه
السادس :أن يكون مم ًا؛ ن غري اننم ال يضبط موا يقوول ،فوال

يوصف بصدق وال كذّب

السابع :أن يكون الشا د غري عدو نن شهد عليه

اثلامن :أن يكون الشا د غري قري ه للمشهود ل ولو َب ّرعودت اكبو

العم واب الال أو الالو
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اّتلاسع :أن ال خيتلفوا يف شهادتهم؛ فإن اختلفوا بوأن قوال بعضوهم:

قتله فالن ،وقال غري  :بل قتله فالن آخر؛ لم تقبل م واحد منهم ،وكوذا

لو سة ابلا  ،أو قال :ال أعلم

العارش :أن ال يتفرقوا بعد اجتمواعهم إىل حنوو منوازهلم ،فوإن

تفرقوا لم تقبل شهادتهم؛ ن تفريقهم م نو تعليمهم ما لم يكو

وقع ،إال أن يشهد عليهم قبل فرقتهم فإن شهد عليهم العدول قبل

فرقتهم صل

انادي عْشة :ولم حيرض بينهم كبري -بالغ -وق القتل أو اجلور ،

فإن حرض وقته أو بعد لم تقبول إلمواكن تعلويمهم ،و وذا ظوا ر إن اكن
ً
الةبري غري عدل ،فإن اكن عدال وخالفهم لم تقبل شوهادتهم وإن وافقهوم

قبل ،

ام إذا قبل  -عند الرشو  -فال قسامو؛ إذ ال قصاص عليهم ،إيبموا

عليهم ادليو يف العمد والطأ وأصل القسامو القصواص ،وإذا ايبتفو

عمد م ايبتف يف خطئهم

يف

وال يقد يف شهادتهم رجوعهم بعد ا عنها قبل احلكم أو بعد وال

جترحيهم بيشي ،إال بكاة كذّب م نييع الشا دي
مراتب الشهادة

مراىلب الشهادة أربع  :إما أروعو عدول وإما عدالن
وإما عدل وامرأتان ،وإما امرأتان

املرىل األوث ما يطلب عيه أربع عدول:

للشهادة ىلع حصول الايبا واللوا يطل ه أروعو م العدول

باب :يف الشهادة
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وأما اإلقرار بهما فيةيف فيه العدالن وإيبما تصح شهادتهم

إن احتد الزنا عفدهم أو اللواط يف:

 -0الصفو ،وأدوا الشهادة كذل م اضطنيا أو قيام أو وو فوقهوا
أو حتتها يف ماكن كذا يف وق كذا وال بد م ذكر ذل لكه لللامم ىلع
ايبفراد م بعد تفرقهم قبل ا داي ،بأمةنو
 -1و الرؤيا :بأن يروا ذل يف وق واحد نييعاً
 -1وأن يحلدو ا ً
معا يف وق واحد ال متفرقني يف أوقات ،وإال لوم تقبول؛
ً
وحدوا للقذ  ،أي حي ختلف ط مما ذكر واكن اننقذو عفيفا

يشهدون بأيبه أولج اذلكر يف الفرج اكل ممرود يف اننةللو ،وال بد مو
ذ الايادة ،ال أيبها تندّب فقط ،زيادة يف القشديد عليهم ويلبًا للسرت موا
أمك

وإذا أرادوا أداي الشهادة جاز للك واحد منهم يب ور العوورة تلأديتهوا
َ
ىلع وجهها ،والسرت أ ْوىل إال أن يشتهر الاام بالايبا أو يتنيا ر به
ىلفريق الشهود عفد الشهادة:

جي ه أن يفرقوا يف الايبا واللوا خاصو عند ا داي بالشوهادة ،وسوأل
ً
احلامم ًّلك منهم بايبفراد ىلع الةيفيو والرؤيا ،فإن ختلخل واحود مونهم
أو لم يوافق غري حدوا للقذ
املرىل اثلاني  :ما يطلب عيه عدالن:

ما ليأل بمال وال يئول إيله ال يكيف فيه إال عدالن؛ كعتق ويالق
ونس ه ووالي ورجعو ادعتها ع أو ويلها ىلع زوجها انننةر هلوا ،ويبكوا
وردة وإحصان وكتابو وتدبري وتوكيل بُوري موال كتوكيول ىلع يبكوا أو
يالق ،وكرشّب مخر وقذ وقتل
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املرىل اثلاثل  :ما يطلب عيه عدل وامرأىلان:
ً
إن اكن اننشهود به مواال أو آيوال ننوال فعودل وامرأتوان عودتلان أو
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َََ َ َ
ان ّفقط -مع يمني؛ كبيوع وطاي؛ وأجول
أحد ما -أي عدل ّفقط وامرأت م
ً
وخيار وشفعو وإجارة وجر خطأ أو جر مال عمدا كنيائفوو وإيصواين
ويبكا ادعته امرأة بعد موت لرجل أيبوه تاوجهوا ،فويةيف فيوه الشوا د
واننرأتان أو أحد ما مع ايلمني ،مو حيو

اننوال فيقضووى هلوا بواإلر

والصداق ،ال م حي ذاته ،فال حترم ىلع أصول وفروعه وال عدة عليهوا

يف ظا ر احلال

أو إذا شهد بسبقيو اننوت بني متواراني فيةيف الشوا د واننرأتوان أو
ً
أحد ما مع ايلمني :أي إذا مات لك م الاوجني موال ،وشهد شوا د بوأن

الاوج سبق موته الاوجو أو العةوأل ،فويةيف الشوا د وايلموني ،فوري
ً
اننتأخر موتا صاحبه

وقصاص يف جرح :يكيف فيه الشا د واننرأتان أو أحد ما ىلع يمني

انننيرو  ،ويقتص م اجلار
ً
ً
وإذا ادىع مد ىلع آخر أيبه رسق ل ماال أو أيبه حارّب وأخوذ منوه مواال
وأقام ىلع ذل شا ًدا وامرأتني أو أحد ما وحلف؛ اب اننال بذل دون احلد
م قطع أو غري برسقو وحرابو؛ ن احلد يثب بالعدلني خبال اننال
املرىل الرابع ما يطلب عيه امرأىلان:

لك ما ال ي هر للرجال يطل ه فيه امرأتوان عودتلان ،كعيو ه فورج

المرأة حرة اداع الاوج وأيبكرت ورضوي أن ين ر وا النسواي ،أو أموو

اداع مشرتيها وأيبكر ابلائع

باب :يف الشهادة
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واستهالل ننولود أو عدمه ،وكذا ذكورته وأيبواته ،ويرتتو ه ىلع ذلو

اإلر وعدمه

نقل الشهادة:
جيو نقل الشهادة عن الشاهد األصيل ،وتسىم :شهادة انلقل .و نمةا

ىلصح بْشوط ست :

أوهلا :إن قال الشاهد األصيل للفاقةل عفةه« :اشةهد ىلع شةهاديت» أو

حنو مما يرادفه ،أو سمعه يحلديهوا عنود حوامم؛ إذ سوماعه يحلديهوا عنود

حامم بمزنلو قول :اشهد ىلع شهاديت

وثانيها :إن اغّب ا صل و و رجول ،فوال يصوح انلقول موع حضوور
ً
ا صل إذا اكن رجال وأما اننرأة فيصح مع حضور؛ ن شأن النساي عودم
الروج يف ادلاعوى

وثاثلها :إن اغّب بماكن ال يلام ا صيل ا داي منه كمسافو القرص ،أو
مات ا صل أو مرض ً
مرضا يعرس معه احلضور عند احلامم
ورابعها :ولم يطرأ لألصيل فسق أو عداوة للمشهود عليه قبل ا داي
خبال

يروي جنون لألصل بعد حتمل ا داي فال يرض يف انلقل عنه

اكننوت واننرض
ّر
َ
وخامسها :ولم يكذبه -أي انلاقول أصوله :فوإن كذبوه حقيقوو أو
ً
حةما ،كشةه يف أصل شهادته لم يصح انلقل عنه ،قبل احلكوم بشوهادة
انلقل

وإال بأن كذبه بعد احلكم بها مىض احلكم ،وال غورم ىلع انلاقول

وال ىلع ا صل اننةذّب ل
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وسادسها :ويبقل ع لك واحد م شا دي ا صل اانان :و و صادق
ً
ِ
بأروعو ع لك واحد اانان متُايران ،وواانني يبقال ع ذا وعو اثخور،
وووالاو يبقل اانان منهم ع زيد وأحد ما مع اثلال ع عمرو
ً
ليأل أحد ما -أي انلاقلني -أصال أدى شهادته بال يبقل عنوه؛ يبوه إذا
ً
اكن أحد ما أصال لام ابوت احلق بشا د فقط؛ ن انلاقل انننفرد اكلعدم

ويبقل يف الايبا أروعو ع لك م ا روعو ،صادق بستو عرش ووأروعوو

فقط ،يبقل ع لك م ا روعو ووُري ذل كما علم مما قبله

أو يبقل أروعو يف الايبا اانان منهم ع لك اانني م ا صل ،كأن يبقال

ع زيد وعمرو ويبقل اثخران ع بكر وخادل؛ فيةيف ،فإن يبقول اانوان
ع االاو وع الرابع اانان آخران لم تصح؛ ن شهادة الفر ال تصح إال

إذا صل

شهادة ا صل لو حرض ،والرابع لو حرض مع االانني انلاقلني ال

تصح شهادته معهما نلقص العدد

رجوع الشاهدين عن شهادىلهما :ووطل

الشهادة إن رجوع الشوا د

قبل احلكم ووعد ا داي ،ال إن رجع بعود احلكوم فوال تبطول ،وقود توم

احلكم ومىض يف اننال فيُرمه اننشهود عليه للمدىل بمقتىض شهادتهما

وغرم الشا د اننال وادليو للمشهود عليوه بعود أن غرموه للمودىل

اننشهود ل

ويبقض احلكم وإن اب كذبهم بعود احلكوم وقبول االسوقيفاي يف

القتل والقطع واحلد حلياة م شوهدوا بقتلوه ،أو ابو

أيبوه جمبووّب قبول

شهادتهم بالايبا اذلي شهدوا به وال يلوامهم حود القوذ ؛ ن مو رىم

انننيبوّب بالايبا ال حد عليه
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وإال يثب قبل االسقيفاي -بل اب
قصاصا أو ً
ً
رنيا بشهادتهم
قتل

كذبهم بعد  -غرمووا ديوو مو

وال يشاركم يف الُورم شوا دا اإلحصوان :أي إذا شوهد أروعوو بايبوا
ً
جمبوووا قبول الايبوا
شخص وشهد اانان بإحصايبه فرجم ،ام تبوني أيبوه اكن

فادليو ىلع شا دي الايبا فقط وال يشاركهم فيهوا شوا دا اإلحصوان؛ ن
ً
شهادتهما يف يبفسها ال توج ه حدا
وأدّب الشا دان إذا رجعا بعد احلكم باحلد

وال يقبل رجوعهما ع الرجو ع الشهادة ،فوإذا شوهدا حبوق اوم

رجعا قبل احلكم بطل شهادتهما فإن رجعا ع الرجو إىل الشوهادة لوم

تقبل منهم ،وإذا رجعا بعد احلكم ع الشهادة ام رجوع إيلهوا لوم تقبول

منهم ويُرمان ما أتلفا بشهادتهما ،اكلراجع اننتمادي؛ ن رجوعهما عو
الرجو يعد ً
يبدما ،و يبه بمزنلو م أقر ورجع ع إقرار
وإن علم احلامم بكذبهم يف شهادتهم وحكم بما شهدوا به مو

قتل أو رجم أو قطع؛ فالقصاص عليه دون الشهود وسواي باط القتل أم ال

وكذا ويل ادلم إذا علم بكذبهم وأقامهم وحكم احلامم بهم فإيبوه

يقتص منه ،فإن علم احلامم والويل اقتص منهما
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2
يببني يف ذا ابلاّب أحاكم اجلنايو ىلع انلفأل أو ىلع ما دويبها مو يور
أو غري  ،كموضلو ً
عمدا أو خطأ ،وما يتعلق بذل م قصاص وغري
موجب القصاص ورشطه:
وموجب القصاص ثالث :
األول :جان :وطيه اتلويف والعصمو وأن ال يكوون أزيود مو
ً
معصوما و و حر أو زائد حريوو
انننيين عليه بإسالم أو حريو ،فلو قتل

أو إسالم أو غري موف فال قصاص

واثلاين :جمِن عليه :وطيه العصمو وانناكفأة للنيام أو الايادة عليه

ال أيبقص منه وال يشرت فيه اتلويف بل العصمو ،فخرج احلر واننرتد،

فال يقتص م قاتله لعدم عصمته باالرتداد
ما ىلكون به العصم :

العصمو إيبما تكون بأحد أمري  :إسالم ،أو أمان حلر م سلطان

أو غري  ،وشمل ا مان عقد اجلايو

فالقصاص واج ه لويل ادلم عليه ال لُري ويل ادلم ،بل وو معصووم
ً
بالنسبو ل ،فإذا قتل غري ويل ادلم قاتال ننعصوم فإيبه يقتص منه

باب :يف أحكام اجلناية
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وإن قال اننعصوم إلنسان :إن قتلتين أبرأت فقتله؛ فال يسقط القود ع

قاتله ،وكذا لو قال ل بعد أن جرحه ولم ينفذ مقتلوه :أبرأتو مو ديم؛ يبوه
ً
أسقط حقا قبل وجووه ،خبال ما لو أبرأ بعد إيبفاذ مقتله أو قوال ل :إن مو
فقد أبرأت ؛ فيربأ ،ام إن حمل تعني القود إذا لم يعف ويل ادلم ع اجلام

وليأل للويل عفو ع اجلام ىلع ادليو إال برضا اجلام ،بول ل العفوو

ً
جمايبا أو ىلع ادليو إن ريض اجلام ،فإن لم يرض اجلام بها خري الويل بني أن
ً
يقتص بها أو يعفو جمايبا
وليأل للويل قود إال بإذن احلامم م إمام أو يبائبه ،وإال بأن اقوتص

الويل بُري إذن احلامم أدّب الفتياته ىلع اإلمام
َ
ْ
ً
واستلق الويل دم م قتل القاتل ،فلو قتل زيد عمرا ،فقتول أجنوا
ً
زيدا فويل عمرو يستلق دم ا جنا القاتل لايد ،إن شواي عفوا وإن شواي
اقتص ،وال ًّلكم لويل زيد ىلع قاتله

ً
واستلق مقطو عضو م قطع القايع ل ً
عمدا عدوايبا؛ كما لو قطع

زيد يد عمرو فقطع أجنا يد زيد فعمرو يستلق يود ا جنوا وال ًّلكم

لايد ،ذا يف العمد

واستلق م ذكر يف الطأ ديو الطأ م ا جنا ىلع اعقلته والقطع

ىلع ما سيأيت

فإن أرضا ويل اننقتول اثلام ،كما لوو أرىض ويل زيود و وو اننقتوول
ً
اثلام يف اننوال ويل عمرو اننقتول أوال فله؛ أي فيصري دم القاتول اثلوام -

اذلي و ا جنا  -لويل اننقتول اثلام ،اذلي و زيد ،إن شاي عفا وإن شاي

اقتص
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واثلالث :وجفاي  :وطيها العمد العدوان
رشط اجلفاي اليت بها القود:
ً
وط اجلنايو اليت بها القود إن تعمد اجلام رضوا لم جيا -خبوال
اتلأدي ه اجلائا -بملدد ،بل وإن بقضي ه -أي عصا أو سو أو حنو ما مما
اغبلا ،وإن لم يقصد قتله ،أو قصد ً
ال يقتل به ً
زيدا فإذا و عمرو،
أو موقل -كلنير ال حد فيه -كخنق ومنع يعام حىت مات أو منوع
طّب حىت مات ،فالقود إن قصد بذل موته ،فإن قصود جمورد اتلعوذي ه
فادليو ،إال أن يعلم أيبه يموت ،وسيق سم ً
عمدا فيه القود
وال قسامو حي تعمد ما ذكر إن أيبفذ الضارّب مقتله أو لوم ينفوذ
ً
ً
مُمورا م الرضّب أو اجلر حوىت
مُمورا مما ذكر ،بأن رضوه فرفع
ومات
ً
مات ،بل يقتص منه بال قسامو؛ كما لو رفع ميتا مما ذكر؛ فإن لوم ينفوذ ل
مقتل وأفاق بعد الرضّب أو اجلر ام مات؛ لم يقتص إال بالقسامو ،وكوذا
ال ديو يف الطأ إال بها ولو لم يأكل أو يرشّب حال إفاقته الحتمال موته م
أمر اعرض
ً
وكطر معصوم غري حمس عوم يف يبهر مطلقا لعداوة أو غري وا ،أو
ير م حيسنه عداوة فُرق فالقود وإال يك لعوداوة بول لعبًوا فديوو
و ذا إذا علم أيبه حيسونه أو ال حيسونه ،فوإن جهول ذلو فالقصواص يف
العداوة وادليو يف اللع ه؛ فادليو يف صورتني والقصاص يف ابلا
وما ىلقدم لُكه يف اجلفاي م ارشة ،وأما اجلفاي بالس ب عِه كما ييل:
فلو تسب ه اجلام يف اإلتال كلفر برئ ،وإن حفر ا ببيته فوقع فيها
اننقصود ،أو وضع يشي مالق كقرش بطيخ ،أو ماي بنلو يني مالق بطريق
ننقصود ،أو روط دابو بطريق ننقصود ،أو اختاذ لك ه عقور ،ننعوني -راجوع
جلميع ما قبله -و لو اننعوني اننقصوود بوابلرئ وموا بعود ؛ فوالقود مو
اننقسب ه
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وإال يهل اننقصود بل غري  ،أو لم يكو ننعوني بول قصود مطلوق
ً
رضرا باحلفر وما بعود فوال
الرضر فهل بها إنسان فادليو ،وإن لم يقصد
يشي عليه ،ويكون ً
درا و ذا إن حفر ابلرئ بملةوه أو بمووات نننفعوو

ولو لعامو أو وضع اننالق ال بطريق انلا

أو روط ادلابو ببيتوه أو بطريوق

ىلع وجه االتفاق؛ كسوق وعند مسنيد أو بي أحد نللو ضيافو أو اختوذ
الو ه ببيته حلراسو ،وإال فادليو ً
أيضا
من أكره غْيه ىلع القتل:

اننةر  -بالةسور -لقسببه كموا
م أكر غري ىلع قتل يبفأل فيقتل
م
ً
َ
اننةر  -بالفتح -ننباطته ،وإيبما يكوون اننوأمور مةر وا إذا اكن ال
يقتل
يمةنه اننخالفو كخو م اثمر ،فإن لم خيف اقتص منه فقط

القتل بالسم:
ً
ً
وم قدم مسموما ننعصوم اعلما بأيبوه مسوموم ،فتنواول غوري اعلوم
فمات؛ فالقصاص ،فإن تناول ً
اعلما بسمه فهو القاتل نلفسه ،وإن لم يعلوم
اننقدم فهو م الطأ

وم رىم حيو حيو ىلع غري فمات وإن لم تدلغه؛ فوالقود ،ال إن رىم

حيو ميتو فادليو وكذا إن اكن شأيبها عدم الدلغ لصُر ا

وم أشار ىلع غري بسال كسويف وخننيور فهورّب اننشوار عليوه

ويلبه اننشري يف رووه لعداوة بينهموا ،فموات بوال سوقو ؛ فوالقود بوال

قسامو ،وإن لم يرضوه بالفعل وإن سقط حال رووه فبقسوامو الحتموال
موته م سقويه ،وإشارته فقط بال عداوة وال رّب فخطأ ،فادليو خممسو

ىلع العاقلو ،وكذا إن رّب وال عداوة
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وإن أمس غري للقتل ،ولوال اإلمساك موا قودر القاتول ىلع قتلوه؛

اننمس لقسببه والقاتل ننباطته ،وإال :بأن أمسوةه لُوري
فالقود عليهما
م
ً
القتل أو ل واكن القاتل يدركه مطلقا؛ فاننباط و اذلي يقتول فقوط دون
ّر ِ
اننمس وأد َّب
قتل األدىن باألىلع واألىلع باألدىن:
ٍ
كلر كتايب بعبد مسلم؛ فاإلسالم أىلع م
يقتل ا دى صفو با ىلع

احلريو ،ال العةأل؛ أي ال يقتل ا ىلع با دى كمسلم ٍ
حبر كتايب
قتل اجلماع بالواحد:

يقتل اجلمع اكانني فأكا بواحد إن تعمدوا الضورّب ل ورضوو ولوم

تتم الرضوات أو تم ت وتساوت ،وإال بوأن تمو ت واكن بعضوها أقووى
شأيبه إز اق الرو ؛ قدم ا قوى ً
رضوا يف القتل دون غري إن علم ،فإن لوم
يعلم قتل اجلميع

أو تمائلوا ىلع قتله؛ بأن قصد اجلميع قتله ورضوه وحضوروا وإن لوم

يباط إال أحد م ،لك حبي إذا لم يباط ذا لم يرتكه اثخر

ويقتل اذلكر با يب ى ،والصليح باننريض ،ويقتول الاكمول ا عضواي
ً
عضوا كيد أو رجل ،أو حاسو كسمع وورص
واحلوا بانلاقص

َ
ّر
غوري فيهوا،
ويقتل اننقسب ه مع اننباط ،كلوافر بورئ ننعوني ،فوردا
َ
مةر  -بالفتح؛ ذا لقسببه و ذا ننباطته
وكمةر  -بالةرس -مع
م
َ
ً ََ ُ
لك م ا ّب أو اننعلوم صوبياً
ّر
ويقتل أّب أو معلم صنعو أو قرآيبا أمر
بقتل إنسان فقتله ،وال يقتل الصُري لعدم تكليفه
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ِ
يكر  ،وإال قتال ً
ً
َ
معا
كبريا قتل وحد إن لم
فإن اكن الودل أو اننتعلم
ّر
كما تقدم وىلع اعقلو الودل الصُري أو اننتعلم يبصف ادليو موع القصواص
م ا ّب أو اننعلم
ً
ويقتل طي صا دون الصا إن تماث معا ىلع قتل شوخص ،وىلع
ّر
اعقلو الصا يبصف ادليو؛ ن عمد كخطئه فوإن لوم يتمواث ىلع قتلوه
وتعمدا أو الةبري فقط فعليه يبصف ادليوو يف موال وىلع اعقلوو الصوُري
ٍ
ّر
يبصفها ،وإن قتال أو الةبري خطأ ،فعىل اعقلو لك يبصف ادليو

وال يقتل طي خمطئ وال طي جمنون ،بل عليه يبصف ادليوو يف
ّر
مال وىلع اعقلو اننخطئ أو انننينون يبصفها ذا إن تعمد ،وإال فانلصوف
ىلع اعقلته ً
أيضا
اجلفاي عيما دون انلفس:

وما دون انلفس  -كجرح وقطةع ورضب و ذهةاب مففعة كسةمع
ً
ً
ععال :أي يف الفعل م كويبه ً
عمدا عدوايبا
وبِص -اكجلفاي ىلع انلفس
ً
ً
موفا غري حر وال زائد حريو أو إسالماً
وعاعال :أي م كويبه
ً
ً
معصوما لإلصابو بإيمان أو أمان
ومفعوال :م كويبه
ما يقتص مفه مما دون انلفس ،وما ال يقتص مفه:
القصاص يف املوضح وغْيها من اجلراحات:

اننوضلو وع :ما أوضل  -أظهرت -ع َم الرأ أو ع َم
يقتص م
م
ّر
َ
َ
اجلبهو أو ع م الدي  ،فما أوضل ع م غري ما ذكر -ولو بالوجه كوأيبف
ول أسفل -ال يسىم موضلو عنود الفقهواي ،وإن اقوتص مو عمود وال
يشرت يف اننوضلو ما ل بال واتسا  ،بل وإن ضاق كإبرة :أي كقدر مُرز ا
فيقتص منه وهفاك ست أشياء أخرى غْي املوضح يقتص مفها وَ:
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 -0اّدلامي  :وع ما أضعف اجلدل حىت رشح منه دم بال شق ل
 -1وانارص  :ما شق اجلدل

والسمحاق :ما كشط اجلدل ع الللم
ِ -1
 -1وابلاضع  :وع ما شق الللم
 -5واملتالْح  :وع ما اغص

ولم تقرّب للع م

فيه بتعدد :أي يف عدة مواضوع منوه

 -6وال ِملطأة :وع ما قرو للع م ولم تصل ل ،وإال فموضلو كما تقدم
وإن منقلو كما سيأيت

ويقتص م جرا اجلسد غري الرأ
ً
ً
ً
وعرضا وعمقوا ،و وذا إن احتود اننلول؛ فوال
وتعترب باننساحو يوال
ً
يقتص م جر عضو أيم يف أيرس وال عةسه ،وال تقطوع سوبابو مووال
ً
قصريا لم يكمول بقيوو اجلور مو عضوو
بإبهام ،ولو اكن عضو اجلام
اثلام
ً
وإال يتلد اننلل فالعقل ىلع اجلام؛ فإذا قطع خنرصا وال خنصور ل
ً
عمودا أو
فال قصاص لعدم احتاد اننلل وتعني العقل فإن اكيبو اجلنايوو

دون اثلل فيف مال ،وإال فعىل العاقلو

ما ال قصاص عيه ويتعني عيه العقل:
َُّ
 -0مف ِقل  :وع ال تكون إال يف الرأ أو الوجه ،وع :ما ينقل بهوا

فراش الع م :أي ما يايل منها الطبي ه فراش الع م لدلواي يللتئم اجلر

وإيبما لم يك فيها قصاص لشدة خطر ا
 -1وآم  :وع موا أفضو

م ادلمواغ ،وأم ادلمواغ :جودلة رقيقوو

مفروشو عليه مىت ايبكشف عنه مات
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فال قصاص م ذل  ،وال م لطموو -أي رضووو ىلع الود -إذا لوم

ينشأ عنها جر وال ذ اّب منفعو ،وال عقل فيها

وال م رضوو بيد أو رجل بُري وجه؛ كصفعو بقفوا لوم ينشوأ عنهوا

جر وال ذ اّب منفعو اكللطمو
ّر ْ
وال م إزالو حليو وال م إزالو شفر عني وال م شعر حاج ه

وعمد وذ اننوذكورات مو اللطموو وموا بعود ا اكلطوأ يف عودم

القصاص والعقل إال يف ا دّب فيني ه يف عمد ا دون خطئها
االستيفاء يف القصاص:

واالسقيفاي يف انلفوأل للعاصو ه اذلكور ىلع ترتيو ه الووالي فيقودم

ا قرّب فا قرّب ،فيقدم اب فابنه إلخ

استيفاء النساء للقصاص:
ً
واالستيفاء للنساء أيَا بثالث رشوط:

ً
احورتازا عو العموو والالوو
األول :إن ورثن :أي مو واراوات،

وحنو ما
ً
واثلاين :ولم يساوهن :صب يف اّدلرجة  ،بأن لم يوجد اعص ه أصال،
أو يوجد أيبال ،كعم مع بن

أو أخ  ،فخرج

ابلن

مع االب أو ا خ

مع ا فال ًّلكم هلا معه يف عفو وال قود
واثلالثّ :
ً
ذكةورا :فوال ًّلكم للنيودة مو ا م
وكن عص لةو كةن

مسواو فلهو
وا خ لألم والاوجو فإن م الواراات مع اعص ه غوري
ٍ

ول القود وال يعترب عفو إال باجتما الفريقني أو بواحود مو لك فريوق

اكبلنات مع اإلخوة ،سواي اب القتل ببينو أو قسامو أو إقرار
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ىلأخْي القصاص عيما دون انلفس لعذر:

يحلخر القصاص فيما دون انلفأل لعوذر ،كوربد أو حور خيوا

منوه

اننوت؛ ئلال يموت فيلام أخذ يبفأل بدون يبفأل ،وكذا يحلخر اجلام إذا اكن
مريضا حىت يربأ ،ويحلخر ً
ً
أيضوا القصواص فيموا دون انلفوأل حوىت يوربأ
انننيرو ؛ الحتمال أن يموت فيةون الواج ه القتل بقسامو
أسباب سقوط القصاص:
سقوط القصاص بالعفو:
يسقط القصاص إن عفا رجل م اننستلقني ،حي اكن العايف مسواوياً
َ
يف درجو ابلا واالستلقاق؛ اكبنني أو عمني أو أخووي  ،وأ ْوىل إن اكن العوايف

أىلع كعفو اب مع أ  ،فإن اكن أيبال درجو لم يعترب عفو  ،كعفوو أ موع ابو ،
وكذا لو اكن العايف لم يساو ابلا يف االستلقاق كإخوة م مع إخوة ّب

وابلن أو بن االب أحق م ا خ يف عفو وضد  ،فموىت يلبو

القصاص اثلاب ببينو أو اعورتا

أو العفوو عو القتول فلهوا ،وال ًّلكم

لألخ وإن اكيب مساويو هلا يف اإلر  ،وال يشي هلا م ادليو

ومهما عفا ابلعض م اننستلقني لدلم -مع تسواوي درجوتهم بعود
ً
ابوت ادلم مطلقا ببينو أو غري ا -فإيبه يسقط القصاص

وإذا سقط فلم بيق مم لم يعف ول اتلوم ،أو مع مو ل اتلووم-
يبصيبه م ديو عمد ،وكذا لو عفا نييع م ل اتلوم مرتبًا ،فلم بيق ممو
ال تكلم ل يبصيبه كودلي وزوج أو زوجو؛ يبه موال ابو بعفوو ا ول،

خبال لو عفوا يف فور واحد فال يشي نن ال تكلم ل ،كما إذا اكن م ل
ً
واحدا وعفا
اتلوم
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الصلح على أقل أو أكثر من الدية:
جيوز صلح اجلام مع ويل ادلم يف القتل العمد ومع انننيوين عليوه يف
ً
ً
اجلر العمد -بأقل م ديو انننيوين عليوه أو أكوا منهوا حواال وموحلجال

بذ  ه أو فضو أو عرض

والطأ كبيع ادلي  ،فينيوز الصلح حي ال مايبع كبنقود عو إبول-

حال ،أما لو وجد مايبع فال جيوز
قتل القاتل مبا قتل به:

ويقتل القاىلل بما قتل به ولو ً
نةارا لقةوهل ىلعةا
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ [ﮜ ]016 :وقوهل ىلعةا :
ﮕ ﮖ﴾ [ﮎ ]091 :وحممل ذل حي

اب

﴿ :ﯡﯢﯣ

﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

القتل ببينو أو اعرتا

أما

لو اب بقسامو فيقتل بالسيف
إال أن يثب القتل خبمر فيتعني قتل اجلام بالسيف ،وكذا لو أقر بأيبه

قتله بلوا إذ لو اب بأروعو شهود فلد الرجم وسلر اب ببينو أو إقرار
أيبه قتل به فيتعني السيف ،وال يلام بفعل السلر مع يبفسه حىت يموت
عيغرق :إن صدر منه القتل بالُرق
وخيفق :إن صدر منه القتل بالنق
وحبجر :فإذا قتل برضّب حبنير فيقتل برضّب حبنير
ويرضّب بالعصا للموت حي قتل برضّب بعصا ،فيرضّب بعصا حىت

يموت
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دية احلر املسلم يف القتل اخلطأ:
وديو احلر اننسلم يف القتل الطأ ىلع سام ابلاديو مائو م اإلبول
ً
خممسو رفقا باننخطئ :بن خماض ،وودلا بلون وحقو وجذعو ،م لك يبو
م ا يبوا المسو عرشي فإن لم يك عند أ ل ابلاديو إبل فقيمتها

وروع ادليو يف عمد ال قصاص فيه؛ كعفو عليها مبهموو ،أو لعفوو
ً
بعض ا ويلاي جمايبا ،فللبا يبصيبه م ديو عمد حبذ ابو اللبوون مو
ٍ
ا يبوا المسوو؛ فتةوون اننائوو مو ا صونا ابلاقيوو مو لك مخسوو
وعرشي

والو

ً
ً
مسولما يف
جموسيا ،فال يقتل بفرعوه ولوو اكن
يف ا صل ولو

عمد لم يقتل به واتلُليظ يكون بوالاني حقو واالاني جذعو وأروعني

خلفو -احلامل م اإلبل بال حد س  ،كنير العمد :فوتُلظ ادليوو فيوه

كما تُلظ يف انلفأل م تولي وترويع ،ال فرق يف اجلر بني موا يقوتص
ً
فيه -اكننوضلو أو ال اكجلائفو  -فيف اجلائفو ال ادليوو مُل وا ىلع قودر
ّر
ّر
نسووبته مو ادليووو ،فوواثلالاون بالنسوبو للمائووو مخووأل ويبصووف مخووأل،
ّر
ّر
وا روعون مخسان؛ فع ال ادليو يحلخذ م احلقاق مخأل ويبصف مخأل
اثلل  ،وم اجلذاعت كذل  ،وم اللفات مخسان

وم اكن م أ ل اذل  ه فألف دينار طعيو؛ ما لم يك الُالو ه

الفضو

وإن اكن م أ ل الفضو فاانا عرش ألف در م ،ما لم يُل ه اذل و ه

عند م فمنه ،وال يااد ىلع ذل القدر
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باب :يف أحكام اجلناية

ال

وديو الةتايب يبصف ديو احلر اننسلم وديو انننيويس اننعا ود واننرتود
ّر
ً
دينوارا والووا
مخأل ،خطأ وعمدا ،فيةون م اذل  ه سوتو وسوتون

دينار ،وم الورق امايبمائو در م ،وم اإلبل ستو أبعرة والوا بعري

وديو أيب ى لك م ذل يبصفه؛ فديو احلرة اننسلمو م اإلبل مخسوون

و ةذا ،وديو انننيوسيو واننرتدة أروعمائو در م و ةذا
احلكومة يف جرح ال قصاص فيه:
العار

ويف جرح ال قصاص عيه حكوم  :أي يشي حمةوم به حيكم بوه
إذا برئ انننيورو  ،وإيبموا أخور للوربي خوو

أن يئوول إىل

انلفأل أو إىل ما حتمله العاقلو واحلةومو إذا بورئ ىلع شوني؛ وإال

ففيه ا دّب يف العمد وال يشي عليه يف الطأ ،ومعىن احلةومو :أن
ً
ً
ً
سالما بعرشة موال ام معيبًا بقسوعو مووال،
يقوم ىلع فرض أيبه رقيق
اجلنايوو

فاتلفاوت بني القيمتني و العشور يف اننوال ،فقود يبقصو
ْ
العرش ،فيّرل ما َمه اجلام بنسبو ذل م ادليو؛ كمائو دينوار ،كنينوني
ابلهيمو إذا رضّب أمه فألقته ففيها ما يبقصها بتقويمهوا سوليمو اوم

يباقصو ،ويلام الضارّب أرش ما يبقص م القيمو ،وأما اجلنني فوإن
يبال ً
حيا ام مات ففيه القيمو ،وإال فال يشي فيه
تتعدد الدية بتعدد اجلناية:
ىلعددت اّدلي بتعدد اجلفاي  :فإذا قطع يد فاال عقله فوديتان؛ ديوو

لليد وديو للعقل ،ولو زال مع ذل برص فوال و ةذا

إال انننفعو الاكئنو بملل اجلنايو فال تتعدد ادليو يف ذ ابها مع ذ اّب
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حملها؛ كما لو رضوه فقطع أذيبيه فاال سمعه فديو واحدة ،أو رضووه فقلوع
ٍ
عينه فاال بصور ؛ ن انننفعو بملول اجلنايوو ،وال حةوموو يف حمول لك
ً
وساوت اننرأة الرجل م أ ل دينهوا يف قطوع أصوابعها مووال ثللو ديتوه
بإخراج الُايو ،فإذا قطع هلا االاو أصابع ففيها االاوون مو اإلبول ،فلوو

بلُ

اثلل

لرجع

دليتها ،كما لو قطع هلا االاو أصوابع والو أصوبع،

فديتها ستو عرش ً
بعريا والوا بعري ،أو أروعو أصابع يف فور ففيهوا عرشوون
م اإلبل لرجوعها دليتها ،وع ىلع انلصف م الرجل م أ ل دينها
ىلفجيم دي انر:

وجنم ديو احلر الطأ بال اعرتا

واعقلته إن بلُ

ال

م اجلام بل ببينوو ،ىلع اجلوام

ديو انننيين عليه أو اجلام ،وإال تبلغ ال أحد ما

فعىل اجلام فقط حالو كديو العمد
كفارة القتل:

جي ه ىلع القاتل كفارة قتل الطأ ،وع عتق رقبوو ،وال تكوون إال ىلع

اننسلم احلر؛ إذ ال كفارة ىلع اكفر؛ يبه ليأل مو أ ول القورّب ،وال ىلع عبود
ً
ً
قتل غري خطأ وإن اكن قاتل الطأ ً
صبيا أو جمنويبا أو طيكوا هلموا فيلاموه،
فال يشرت فيها اتلويف؛ يبها اكلعوض ع اننتلف فصارت كسلعو أتلفها

فإن عنيا ع الرقبو صام شهري متتابعني اكل هار
ً
ً
ً
بالُا ولم يقتل نللو عفو مطلقاً -
ذكرا أو
عمدا إذا اكن
وىلع القاتل
ً
ً
أيب ى ً
حرا أو رقيقا مسلما أو غري  -جدل مائو وحبأل سنو م غري تُري ه
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2
ً
ابليغ لغ  :اتلعدي ،ورش ::االمتنا م ياعو م ابت إمامتوه يف

غري معصيو

اإلمام ىلث ت بأحد أمور ثالث :

إما بيعو أ ل احلل والعقد ،وإموا بعهود اإلموام اذلي قبلوه ل ،وإموا

بتُلبه ىلع انلا  ،وحينئذ فال يشرت فيه ط ؛ ن م اشتدت ويأتوه

وجب ياعته ،وأ ل احلل والعقد م اجتمع فيه اال صفات :العدالوو،

والعلم برشو اإلمامو ،والرأي

ّر
ً
ً
قرشيا،
مستنيمعا لرشو الفتيا ،وكويبه
ورشوط اإلمام ثالث  :كويبه

وكويبه ذا جندة وكفايو يف اننعضالت ويباول ادلواع واننلمات
َ
ابلاغي  :فرقو م اننسلمني أبَو ياعوو اإلموام احلوق اذلي ابتو
ً
إمامته يف غري معصيو بمُابلو ،ولو لم يقاتل اإلمام ولوو توأويال يف عودم

ياعته لشبهو قام عند م ،وال إام

فلإلمام قتاهلم ،وجي ه كفايو ىلع انلا

معاويبته علويهم حيو اكن

ً
عدال ،وإال فال جيوز ل قتاهلم الحتمال أن خروجهم عليه لعدم عدل ،وإن

اكن ال جيوز هلم الروج عليه ،وقتلهم بسيف وريم بنبل وتُريوق وقطوع

اننرية وانناي عنهم ورميهم بنار إذا لم يك فيهم نسوة وذريو
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وجي ه عليه إيبذار م فيدعو م لطاعته وإن م لم يطيعوا قاتلهم ما

لم يعاجلو بالقتال

وحرم سا ذراريهم؛ يبهم مسلمون ،وإتال

بعد قتلهم برما فيلرم؛ يبه مولو باننسلمني

ماهلم ورفوع ريوسوهم

وإن حصل ا مان لإلمام بوال هور علويهم تركووا وال يسورتقوا ،وال

جيوز لإلمام أخذ مال منهم اكجلايو ،بل إن تركهم مع ا م منهم يورتكهم
ً
جمايبا وال يذفف -أي ال جيها -ىلع جرحيهم وال يقبع منهامهم ،فوإن لوم
يّر َ
حلمنّروا أجها ىلع جرحيهم وأتبع منهامهم
ً
ماال وال ً
يبفسا أتلفهموا،
وال يضم باغ متأول يف خروجه ىلع اإلمام
ابلايغ غوري اننتوأول فعليوه الضومان واإلاوم

وال إام عليه تلأول خبال
ً
حي اكن اإلمام عدال؛ إذ الارج ىلع غري العدل اكننتأول

ومىض حكم قايض ابلايغ اننتأول اذلي وال و و خارج ع ياعو

اإلمام ،فال يتعق ه ،ويرفع الال  ،فال يعاد احلد اذلي أقامه إن اكن غري
ً
قتل ،وال ديو عليه إن اكن قتال
ً
يائعا ،وال يعد خروجه مع اننتأول
ورد ذيم معه ذلمته إن خرج معه
ً
ً
ً
يبفسا وال ماال
يبقضا للعهد فال يضم
وابلايغ اننعايبد غري اننتأول الارج ع اإلمام العدل ضام انلفوأل

والطر واننال لعدم عذر
واذليم الارج ً
يواع مع اننعايبد يباقض للعهد فهو ومال يفي
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2
قوول
الردة :مفر مسلم برصيح م القوول كقةوهل :أطك بواهلل ،أو
ٍ
يقتضيه ،أو فعل يتضمنه كإلقاي مصلف أو بعضه ولو لكمو ،وكذا حرقوه
ً
ً
استخفافا ال صويبا أو ننريض ،ومول إلقائه تركه بمواكن قوذر ولوو يوا ًرا
كبصاق ،أو تلطيخه به ال حنو تقلي ه ورق به ،ومول اننصلف :احلودي ،

وأسووماي اهلل ،وكتوو ه احلوودي  ،وكووذا كتوو ه الفقووه إن اكن ىلع وجووه
االستخفا

بالرشيعو ،وشد زيبوار موع دخوول كنيسوو ،وسولر فيكفور

بتعلمه وتعليمه

وقول بقدم العالم :و وو موا سووى اهلل تعواىل؛ يبوه يسوتلام عودم

الصايبع

أو بقاي العالم؛ يبه يستلام إيبكار القيامو ،ولو اعتقد حدواه و وو

تكذي ه للقرآن
ً
أو أيبكر جممعا عليه كوجوّب الصالة أو حتريم الايبوا ،أو حول

جممع ىلع عدم إباحته مما علم م ادليو رضورة بكتواّب أو سونو

متواترة

أو جوز اكقساّب انلبوة بسب ه رياضو؛ يبه يسوتلام جوواز وقوعهوا

بعد انلا 
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ً
ً
ً
أو س ه ً
جممعا ىلع ملةيته
جممعا ىلع يببوته أو ملاك
يببيا
أو َع َرض بس ه نلا أو مل  ،بأن قال عند ذكر  :أما أيبا فلس باان

أو بساحر
ً
أو أحلق بنا أو مل يبقصا وإن ببديبه كعرج وشلل ،أو وفور علموه؛
إذ لك يبا أعلم أ ل زمايبه وسيد م  أعلم اللق ،أو ز د
الشهادة عيل املرىلد:

وجي ه تفصيل الشهادة يف الكفر؛ فإذا شوهد بأيبوه مفور ،فيقوول

القايض :بأي يشي؟ فيقول الشا د :بقول كذا أو بفعل كذا؛ ئلال يكوون
ً
مفرا واعتقد الشا د أيبه مفر
يف الواقع ليأل
استيتاب املرىلد :جي ه اسقيتاّب اننرتد االاوو أيوام بليايلهوا وابتوداي

اثلالاو م يوم احلكم عليه ،ال م يووم الكفور ،وال مو يووم الرفوع،

ويلىغ يوم اثلبوت إن سبق بالفنير
الرجو

بال جو وعطون و بوال معاقبوو بكضوورّب ولوو أرص ىلع عودم

فإن تاّب ترك ،وإال قتل بعد غروّب شمأل ايلوم اثلال

ومال يفي جيعل يف بي اننال ولو ارتد دلي واراه

وجي ه تأخري اننرضع اننرتدة بال قتل لوجود مرضع يقبلوه الوودل ،وإال

أخرت تلمام رضاعه

وأخرت ذات زوج وسيد حليضو إن اكيبو مو ذوات احلويض ،ولوو

اكيب اعدتها يف لك مخأل سنني مرة ،وما زاد ىلع احليضو يف العدة تعبد ال

حيتاج إيله نا
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قتل الزنديق بال استتاب :

يقتل الايبديق بعد االيال عليه بال اسقتابو :و و م أرس الكفور
ً
وأظهر اإلسالم واكن يسىم يف زم انلا  وأصلابه منافقا،
ً
بال قبول تووو م حي قتله وال بد م تووته ،لك إن تاّب قتل حودا،
ً
مفرا ،إال أن ييجي قبل االيال عليه فال يقتل
وإال
ومال الايبديق إن تاّب -وجاي تائبًا أو بعد االيوال عليوه ،أو موات

قبل االيال عليه ام ابت زيبدقته -لواراه ،أما لو ايلع عليه فلوم يتو ه

حىت قتل أو مات فمال بلي اننال

وكذا الساّب نلا جممع عليه؛ فيقتل بدون اسقتابو وال تقبل تووتوه،
ً
ام إن تاّب قتل حدا وال يعذر الساّب جبهل؛ يبه ال يعذر أحد يف الكفر
ً
حراما أو تهور -كاة الالكم بدون ضبط -وال يقبل منوه
باجلهل ،أو سةر
سبق اللسان أو غيظ؛ فال يعذر إذا س ه حال الُيظ بل يقتل

إال أن يسلم الساّب الاكفر ا صيل ،فال يقتل؛ ن اإلسالم جيو ه موا
ً
قبله ولو اكن إسالمه خوفا م القتل
أما الساّب اننسلم إذا ارتد بُري الس ه ،ام أسلم فوال يسوقط قتلوه،

وس ه اهلل كس ه انلا يقتل الاكفر ما لم يسلم
ويسقتاّب اننسلم فإن تاّب ترك وإال قتل

ما يسقط بالردة:
ً
وأسقطت الردة ،صالة وصوما وزاكة إن اكيب عليه أو اوابهوا إن اكن

فعلها ،فال يطل ه منه فعلها بعد رجوعه لإلسالم ،إال أن يسلم قبل خروج

وق الصالة
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ً
وحنيا تقدم منه فيني ه عليه إاعدته إن أسلم بلقاي
وأسقطت طهارة
وقته و و العمر
ً
ً
ً
وأسقطت نذرا ويميفا باهلل كقوهل :واهلل ال أكلم زيدا ،ام لكمه بعود
ردته أو بعد إسالمه؛ فال كفارة عليه
أو ظهار كقةوهل :إن دخل ادلار فأيبو عويل ك هور أيم ،اوم ارتود
فدخل بعد ردته أو إسالمه
أو طالق :أي يمينًا بطالق؛ كإن :دخل ادلار فأيب يالق ام دخول
بعد ردته أو تووته
ً
وأبطلت إحصانا :فإذا ارتد اننلص بطل إحصايبه فإذا أسلم وز ى ال
يرجم
وأبطل وصيته
ً
ً
وال تسقط الردة طالقا صدر مفه ق لها فإذا يلق االاا ام ارتود اوم
رجع لإلسالم فال حتل ل إال بعد زوج ،ما لم يرتدا ً
معا ام يرجعا لإلسالم،
فتلل بدون زوج
وال تسقط الردة إحالل حملل فإذا ارتود اننللول للمبتوتوو؛ فوال
يبطل إحالل بل حتل نن أبتها خبال حل اننرأة ،فإيبوه تبطلوه ردتهوا؛
فإذا حللها شخص ،ام ارتدت ورجع لإلسالم؛ ال حتول ننبتهوا حوىت
تنةح ً
زوجا؛ يبها أبطل انلاك اذلي أحلها كما أبطل اذلي صري ا
حمصنو
الَكعر إذا انتقل ّدلين آخر:
َُ
َ ْ
يق ّر الَكعر إذا انتقل لكفر آخر عال نتعرض هل وأمةا حةديث« :مةن
ََ َ َُ َ ُُْ
بدل دِيفه عاقتلوهُ»( )1حممول ىلع ادلي احلق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري()0537
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ّر
ً
معتذرا ،حني
وقبل عذر م أسلم م الةفار ام رجع للكفر وقال

أرديبا قتله إن لم يت ه :كن أسلم ع ضويق مو خوو ىلع يبفوأل أو

مال ،إن ظهر عذر بقرينو ،وإال حكم فيه حكم اننرتد
ما يوجب األدب مما يش ه الردة:

وأدّب م يبطق بالشهادتني ولم يقف ىلع ادلاعئم :أي لم يلنم أراكن
ذا يف غري م

اإلسالم ،فإذا رجع ال يكون حةمه حكم اننرتد لك
ً
وصوما إلخ ،وإال فهو مرتد
بني أظهريبا ويعلم أن علينا صالة

ً
ً
رضرا ىلع مسلم،
مسلما إن لم يدخل بسلر
وأدّب ساحر ذيم سلر
ً
فإن أدخل ىلع مسلم ّ
أي رضر اكن يباقضا للعهد ،يفعل فيه اإلمام القتل أو
ً
رضرا ىلع أ ل الكفر أدّب ما لم يقتول
االسرتقاق ما لم يسلم فإن أدخل
منهم ً
أحدا وإال قتل
ّر
وشدد بالرضّب والسني ىلع م س ه َم لم جيمع ىلع يببوته :اكلرض
ً
صلابيا :شمل اعاشو بُري الايبوا
ولقمان ،وكذل مريم بُري الايبا ،أو س ه
ً
أحودا مو ذريتوه  فإيبوه يشودد عليوه يف اتلأديو ه
أو س ه
بالرضّب والسني

إلخ إن علم أيبه م آل عليه أفضل الصوالة والسوالم،

ال إن س ه م لم يعلم أيبه م آل؛ كأن ايبقس ه ل بُري حق،
ً
بأن لم يك م ذريته وادىع رصاحو أو احتماال أيبه م ذريته

][5

816

2
ً
ً
الزنا حمرم كتابا وسف و مجا :وجاحد حرمته اكعر.

ً
والزنا ااي عيه اند :إيوالج مسولم -ال اكفور -مووف حشوفو أو

َ
قدر ا ولو بُري ايبقشار أو مع حائول خفيوف ال يمنوع الوذلة يف فورج آديم
مطيق للو ي اعدة ً
عمدا بال شبهو وإن اكن الفرج اننولج فيه ً
دبرا ذلكر أو
حيا أو ميتًا؛ فإن تُيي ه احلشفو يف دبر اذلكر يسىم زيبا ً
أيب ى ً
طاع
ث وت الزنا:

يث ت الزنا بعدة أمور:

 -0بإقرار ولو مرة إن لم يرجع عو إقورار  ،فوإن رجوع فوال يثبو

ً
مطلقا ،أو يهرّب سواي اكن اهلروّب قبل احلد أو يف أانائه

 -1ووابلينو العادلو أروعو رجال يرويبه اكننرود يف اننةللوو يف وقو

واحد إىل آخر ما تقدم

 -1وو هور محل غري منوجوو بمو يللوق بوه الوودل ،بوأن ال تكوون
ً
ً
منوجو أصال أو منوجو بصا أو جمبوّب ،أو أت به اكموال دلون سوتو أشوهر

م دخول زوجها ،وال يقبل دعوا ا الُص ه بال قرينو تصدقها ،بل حتد
ّر
أثر ث وت الزنا :يرجم اننلص َ
اإلموام أو يبائبّروه ،ولويأل ل أن يورجم

يبفسه؛ ن م فعل موج ه القتل ال جيوز ل أن يقتل يبفسه
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َ
بل ذل لإلمام أو يبائبه ،وا ْوىل أن يسرت ىلع يبفسه وخيلوص اتلوووو

فيما بينه ووني اهلل

ً
مباحا بناك الزم مع ايبقشوار بوال يبكورة،
واملحصن هو :م ويئ
ً
و و حر مسلم موف ،واكيب مويويته مطيقو ولو لم تكو بالُوا وموىت
اختل ط ال يكون حمصنًا؛ فال يرجم

ويرجم حبنيارة معتدلو بني الصُر والةرب قدر ما يطيق الرايم بدون

تكلف ،وحمل الرجم ال هر وابلط حىت يموت
ً
ويرجم الالئط واننلو به مطلقا أحص أم ال برش اتلويف؛ فوال
ً
ً
يشرت يف الفاعل أن يكون مفعول بالُا بل مطيقا ،وط رجم اننفعول:
ً
صبيا وإن اكيبا اكفري وال يسقط احلود
بلوغ فاعله فال يرجم م مك

بإسالم الاكفر

جدل غْي املحصن:
ً
وجيدل اننوف ابلةر غري اننلص احلور ذكورا أو أيبو ى مائوو جودلة،

وغرّب بعد احلد دون ا يب ى ولو رضي

وجيدل الرقيق مخسون جدلة وال يُرّب
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2
فرا ً
القذف :ريم موف ولو اك ً
حرا بنيف نس ه ع أّب أو جد أو بايبا

و و حمرم بالةتاّب والسنو واإلنيا

رشوط القذف:

هل رشوط عْشة :اثفان يف القاذف :العقل ،وابللوغ

وست يف املقذوف :العقل وابللوغ واإلسالم واحلريو والعفو عما ريم

به ،وأن يكون معه آلو الو ي؛ فال حيد قاذ

واثفان يف املقذوف بةه :أن يكون القذ

جمبوّب وحنو

بو ي يلام به احلود و وو

الايبا أو اللوا  ،أو يبيف نس ه اننقذو ع أبيه فقط
حد القذف:
وىلع القاذ

ً
ً
مسلما اكن أو ً
اكفرا ولو سوةرايبا أو
احلر ابلالغ العاقل

أبًا احلد امايبني جدلة ،وىلع العبد أروعني جدلة
والاكفر احلر حيد يف القذ

قاذ

وال حد ىلع قاذ

امايبني جدلة لعموم اثيو

عبد أو قاذ

اكفر؛ يبه ال حرمو لعرضهما وحيد

الصبيو بالايبا إن اكن مولها يويوأ ،وال حيود قواذ

والفرق بينهما أن اننعرة تللق الصبيو خبال

بأيبه فعل به؛ يبه يللقه العار يف ذا

الصوا بوذل ،

الصا إال أن يكون قذفوه
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وال يف و ي الرتفا القلم عنه

وال حد ىلع م لم يبلغ يف قذ
ً
ً
ومن نىف رجال مثال من نس ه من أبيه و ن عةال مثةل أن يقةول هل:

لس باب فالن ،فعليه احلد؛ ن اننعرة اليت تدخل ىلع اإلنسان يف كويبوه

ودل زيبا أع م م فعله الايبا؛ ن معرة الايبا تاول باتلووو ،ومعرة كويبه ودل
زيبا ال تاول ً
أبدا
اند :و و اتلعبري ع الُرض باللفظ اننوضو لضود

ويف اّتلعري

حنو :ما أيبا باان
احلد

وكذا من قال لرجل :يا لو ؛ حد يبه نسبه إىل فاحشو يلام فاعلها
من قذف مجاعة بكلمة واحدة:

ً
نييعا ،أو لك واحد واحدة؛ فعليوه
نياعو بكلمو واحدة

وم قذ

إ
حد واحد يلامه نن قام به منهم ،ام بعد ذل ال يشي عليه نن قام منهم؛
ن احلد يف القذ

إيبما و جل دفع اننعورة عو اننقوذو وتكوذي ه

القاذ  ،فإذا حد فقد ارتفع اننعرة ،فال حيتاج إىل تكرار احلود عليوه،

وأما اإلام فعليه

وم كرر طّب المر أو كرر الايبا فيلامه حد واحد يف ذلو لكوه؛
ً
ً
واحدا تداخل  ،اك حدا إذا تكررت فإن
جنسا
ن احلدود إذا اكيب

الواج ه يف نييعها يهر واحد ،وكذا م طّب المر وقذ
لالحتاد خبال

م قذ

وز ى فإيبه يتعدد احلد

ال يتعدد احلد
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وم لامته حدود وقتل؛ مول أن ياين ويرشّب المر ويرسق ويقتول

ً
مسلما فالقتل جيائ ع ذل لكه ،وال حيود إال يف اجتموا القوذ
القتل ،فليلد للقذ
اّتلأديب:

قبل أن يقتل نليف اننعرة

موع

من قال لغْيه :يا فاجر ،أو :يا محار ،أو :يا اب انلصورام ،أو :يا ابو

الو ه ،أو :يا يهودي ،أو :يا اكفر؛ عإنه يندب الرىلكابه القول املحرم.
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2
الرسق اليت ي ىلب عليها القطع :أخذ موف يبصابًا فأكا م موال
ّر ْ ً
حمرتم لُري بال شبهو قوي خفيَو؛ بإخراجه م حرز غري مأذون فيه وإن
لم خيرج و بقصد واحد ،أو أخذ ً
حرا ال يم لصُر أو جنون
حد الرسةق  :فتقطع يد ايلمىن م الةو ؛ ننا بينوه 
م عموم اثيو ،إال لشلل بايلمىن أو قطع بسماوي أو قصاص سابق أو
يبقص أكا ا صابع م ايلمني كوالاو؛ فينتقل احلكوم لقطوع رجلوه
اليرسى ،وتكون اايبيو اننرات ه

ام إن رسق بعد قطع رجله اليرسى ،فيد اليرسى تقطع ام إن رسق
فرجله ايلمىن ام إن رسق سالم ا عضاي بعد الرابعو أو رسق ا شل مورة
رابعو عار باجتهاد احلامم وحبأل إىل أن ت هر تووته ،وال يقتل
ً
فلو تعمد اإلمام قطع يرسا أوال بدون عذر أجاأ
مقدار انلصاب يف الرسق :

وانلصاّب اننتقدم اذلي يقطع بسوورقته رووع دينوار طىل أو االاوو
درا م طعيو خالصو م الُون ،أو جمموع منهموا أو مو أحود ما موع
عرض ،أو ما يساويها م العرض واحليوان ،ولو تعدد مال انلصاّب ،فمىت
رسق ما قيمته االاو درا م قطع ،فإن لم يساو ا ولو ساوى رووع دينوار ال
يقطع ،إال أن ال يوجد يف ابلدل إال اذل  ه
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حمرتزات القطع يف السرقة:
ال قطع لغْي ملكف ،وال قطع يف ِسق أقل من نصاب حني إخراجه

م احلرز

وال قطع يف ِسق غْي حم م كخمر وخزنير ولو لاكفر رسقوه مسولم

أو ذيم ،يبعم يُرم قيمتها لذليم إن أتلفها ،وإال رد عينها ،ال إن اكيب ننسلم

لوجوّب إراقتها عليه

وال قطع يف ِسق آل هلو إال أن تساوي انلصاّب بعد كرس ا
ً
ً
ً
وال يقطع من ِسق لُك ا مطلقا ولو معلما أو للحراس .
ً
وال قطع إن اختلس :أي أخذ حبرضة صاحبه ً
اروا به سوواي
جهرا
ً
جهارا أو ً
رسا
جاي
ً
قهورا؛ فإيبوه لويأل
وال قطع ىلع مَكبر :أي ادىع أيبه ملةوه وأخوذ

بسارق بل اغص ه

انر يف الرسق :
ً
ّر ُ
َ
ّر
انر  :ما ال ي َعد الواضع فيه مضيعا عرفا ،و و خيتلف باختال

جيعل فيه

ما

إث ات الرسق :
ً
أكر ىلع
تثب الرسقو ببينو عدلني أو بإقرار م السارق يواع فإن م

اإلقرار ولو برضّب؛ فال قطع وال يلامه يشي
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2
املحارب ااي ي ىلب عليه أحَكم انراب  :قايع الطريق نننع سولوك
فيها أو آخذ مال حمرتم ىلع وجه يتعذر معه الُو  :أي اإلاغاوو واإلاعيبوو
واتلخليص منه ،فشمل جبابرة ال لمو اذلي يسلبون أموال انلا
ً
حماروا ولو ايبفرد ببدل وقصد أذيوو
وال يشرت تعدد اننلارّب بل يعد
بعض انلا  ،فال يشرت قصد عموم انلا
ً
جوازا ويندّب أن يكون قتال بعود اننناشودة ،بوأن
فيقاتل اننلارّب
يقول ل اال مرات :يباشدت اهلل إال ما خلي سبييل

وحمل يبدّب اننناشدة إن أمك  ،بأن لم يعاجل اننلارّب بالقتال ،وإال
فيعاجل بالقتال بالسيف وحنو
ً
فيقتل اننلارّب وتعني قتله إن قتل سواي اكن اننقتول ماكفئا كمسلم
ً
حر بل ولو ً
اكفرا ورقيقا قتله مسولم حور ،أو أاعن ىلع قتلوه ولوو جبا وه؛
فيقتل لللرابو بال صل ه أو مع صل ه وال جيوز قطعوه وال يبفيوه ولويأل
لويل ادلم عفو عنه قبل جميئه تائبًا فإن جاي تائبًا فللويل العفو؛ ن قتلوه
حينئذ قصاص ال يسقط بمنييئه تائبًا بل بعفو الويل عنه
ً
و ن قدر عليه ولم يكن قد قتل أحدا ،عيخْي اإلمام يف أمور أربع
ويفدب هل العمل باملصلح :
 -0فلإلمام قتله بدون صل ه
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 -1ول قتله و و مصلوّب

 -1ول قطع يمينه م الةو  ،ورجله اليرسى م مفصل الةع ه

 -1ول يبيف اذلكر احلر كما ينق يف الايبا ،وحيبأل لألقو م السونو
ً
وظهور اتلووو ،ورضّب قبل انليف اجتهادا حبس ه ما يرا احلامم
و ذ احلدود ا روع خيري فيها اإلمام واتلخيري بوني ا رووع يف حوق

اننلارّب اذلكر ،أما اننرأة فال تصل ه وال تنق إيبما حد ا القتول أو القطوع

م خال

ودفع ما بأيديهم نندعيه بعود االسوقيناي بيموني مو اننودىل ذللو
َ
ْ
اليشي ،وال يحلخذ منه محيل ،أو ببينو رجلني م رفقو اننأخوذ منوه ،وأوىل

غري م ما لم يك أبا أو ابنه ،ومولهما الرجل واننرأتان أو أحد ما بيمني
ّر
ّر
ّر
نييوع موا سولبه وو
واملحاربون ْحالء :فم قدر عليوه أخوذ منوه
وأصلابه ولو لم يأخذ منه شيئًا -اكبلُاة والُصواّب واللصووص  -ويقبوع

اننلارّب اكلسارق إذا لم حيد أو أيرس م ا خذ لللد

ويث ت اند بشهادة عدلني :أيبه اننشهور باحلرابو بني انلا  ،وإن لم

يعاينا حالو احلرابو

سقوط حد احلرابة:
يسقط حد انراب عقط دون حد الزنا والقةذف والشةةرب والقتةل

بأحد أمرين:

ً
يائعا قبل القدرة عليه؛ فال يسقط حةمها
 -0بإتيايبه اإلمام أو يبائبه
ً
ً
بتووته بعد القدرة عليه ،كما ال يسقط الضمان بإتيايبه يائعا مطلقا
 -1أو برتك اننلارّب ما و عليه م احلرابو ولو لم يأت اإلمام
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ضمان ما أخذوا من مال:
ً
ً
إذا أخذ اننلاروون ماال وأقيم عليهم احلد ضمنوا اننال مطلقا
ويعترب لك واحد منهم ضامنًا للموال اننوأخوذ بفعلوه أو بفعول صواحبه،

يبهم اكحلمالي (الةفالي)؛ فلك م قدر عليه منهم أخذ جبميع موا أخوذ وو
وأصلابه ِ
تلقوي بعضهم ببعض ،وم دفع أكا مما أخذ يرجع ىلع صاحبه
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2
ً
خمتارا بوال عوذر
جيدل اننسلم اننوف بسب ه طّب ما يسةر جنسه
ً
ووال رضورة وإن قل جدا أو جهل وجوّب احلد مع علم احلرموو ،أو جهول
احلرمو لقرّب عهد بإسالم ،فإيبه حيد امايبني جدلة بعد صلو

فال حيد الشارّب الاكفور ،ويوحلدّب إن أظهور  ،وال الصوا وانننينوون

ويحلدّب الصا

وأما العبد فينيدل أروعني

و ذا احلد خمتص باننائعات ،أما ايلابسات اليت تحلار يف العقل فليأل
فيها إال ا دّب ،كما أيبه ال حيرم منها إال القدر اذلي يحلار يف العقل ،ال موا
قل؛ يبها يا رة خبال المر يف نييع ذل
ما يث ت به اند:

يث ت اند بأحد األمور اّتلايل :

 -0إن أقر بالرشّب ،لك إن رجع بعد إقرار يقبل ولو لُري شبهو

 -1أو شهد عدالن برشّب أو شم لراحئته يف فمه لعلمهم ذل ؛ إذ قود
يعرفها م ال يرشوها أو شوهد أحود ما بواحود :كشوهادة عودل برؤيوو
الرشّب ،وشهادة اثلام باثخر ،أي راحئتها
 -1أو بتقايئه للخمر
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2
الوصي  :عقد صوجب ح ًقا يف ثلث مال عاقده ،صلزم بموت أو نيابهة عنه
بعده.
وع مندووو إذا اكيب بقروو يف غري الواج ه ولو لصليح؛ ن اننوت
َ
يزنل فنيأة ويعرض هلا بقيو ا حاكم فتني ه عليوه إذا اكن دينًوا أو حنوو ،
وحترم بملرم اكنلياحو وحنو ا ،وتكر إذا اكيب بمةرو أو يف مال قليل،
َ
وتبا إذا اكيب بمبا م بيع أو طاي وحنو ذل  ،اوم إن إيبفواذ موا عودا

اننلرم مأمور به

أراكن الوصي :

وأراكنها أربع :
ً
ً
ِ
املويص :ورشطه :أن يكون مةالَك للمةوب بةه ملةَك
الركن األول:

ً
ىلاما .فمستُرق اذلمو وغري اننال للموىص به ال تصح وصيتهما
وأن يكون ً
ممزيا :ال جمنون وسةران وصا ال تميو عنود م حوال
اإليصاي وتصح م السةران اننم

وتصح وصيو السفيه والصُري اننمو

والاكفر ما لم يوص ننسلم بنلو مخر
َ
الركن اثلاين :املوب به :و و ما مل أو اسوتلق؛ كواليوو يف قريوو،
غري زائد ىلع الوه
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َ
الركن اثلالث :املوب هل :و و ما صح تملةوه للمووىص بوه وإن اكن

اننوىص ل كمسنيد وروا وقنطرة ،ورص اننووىص بوه يف مصواحله مو

مرمو وحرص وزي  ،وما زاد ىلع ذلو فعوىل خدمتوه مو إموام وموحلذن

وحنو م ،احتاجوا أم ال ،كما إذا لم حيتج اننسنيد ليشي مما ذكر فلهم

أو م سيةون م محول موجوود أو سويوجد فيسوتلقه إن اسوتهل
ً
صارخا
ً
جوارا أو سوبق منوه
وذيم تصح الوصيو ل وال تمنع إن اكن قريبًوا أو
معرو  ،وإال منع مع الصلو

وقبول اننوىص ل اننعني اذلي عينه اننوويص كايود ط يف وجووهوا
ً
ً
رشيدا
وتنفيذ ا حي اكن بالُا

الركن الرابع :الصيغ  :بلفظ يدل عليها رصاحو كو :أوصي  ،أو اكن

غري رصيح يف ادلاللو عليها لك يفهم منوه إرادة الوصويو بالقرينوو ك:

أعطوا اليشي الفالم لفالن بعد مويت

أو بإشارة مفهمو ولو م قادر ىلع انلطق أو بكتابو

ىل طل الوصي بما ييل:

ً
عبدا

 -0بردة املويص أو املوب هل ،ال بردة اننوىص به بأن اكن اننووىص بوه

 -1وبمعصي  :كوصيو بمال يشرتي به ً
مخرا يشورّب ،أو دفعه ننو
ً
يبفسا ً
يقتل ً
مسنيدا يف أرض حمبسوو للمووىت كقرافوو
ظلما ،أو يبين به
مرص ،أو نن يصيل عنه ،أو يصوم عنه ،أو بقنديل ذ  ه أو فضو يعلوق

يف قبو ويل

باب :يف الوصية

ص َي َ ل َِوارث»()1
 -1ولوارث :لقول انليب « :ال َو ِ
ِ ٍ
 -1وبزائد عن اثللث:
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فإذا أوىص شخص لوار أو باائد ع اثلل يف صولته أو مرضوه؛
فلبقيو الوراو أو الورا اإلجازة والرد فإن أجاز حال مرض اننويص لامته
اإلجازة ،فال رد ل بعد ذل حي لم يصح اننويص صلو بينو ولوم يكو
للمني عذر جبهل

 -5وبرجوع من املويص عيها و ن اكن الرجوع بمرض بقةول ِصيةح
ك :أبطل وصييت ،أو :رجع عنها
كتابة الوصية واإلشهاد عليها:
ً
يندّب كتابو الوصيو ويستل ه ل أيضا أن يبودأ ا بالشوهادتني بعود
البسملو واحلمد هلل والصالة ىلع انلا 
وأشهد اننويص ىلع وصيته جول صولتها ويبفوذ وا ،وحيو أشوهد
فينيوز للشهود أن يشهدوا ىلع ما ايبطوت عليوه وصويته؛ وإن لوم يقرأ وا
عليهم ولم يفتح الةتاّب اذلي فيه الوصيو

وتنفذ الوصيو حي أشهد ،بقول هلم :اشهدوا بما يف ذ  ،ولم يوجد
فيها حمو ولو اكيب الوصيو عند حىت مات
الوصي املعني:
إذا قال املويص :فالن ويص ىلع كذا ،ليشي عينه خص به فال يتعدا
ً
زيودا
لُري  ،فإن تعدا لم ينفد ،كقول :زيد ويص حىت يقدم عمورو ،فوإن
يكون وصيه يف لك يشي حىت يقدم عمرو فينعوال زيود بمنيورد قودوم
عمرو فإن مات عمرو يف السفر استمر زيد ً
وصيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا أبو داود( )0070والرتمذي( )0303وصلله ا بلام يف صليح أيب داود()0007
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أو قال املويص :زوجويت فاليبوو وصوييت ،إال أن تونوج فقسوتمر إىل

تاوجها فتعال

إيصاء األم ىلع أوالدها ورشوطه:

و نما يوب ىلع املحجور عليه لصةغر أو سةفه أب -رشةيد مسةلم

عدل -أو وصيه ،إال األم علها اإليصاء ىلع أوالدها بْشوط:

 -0إن قل اننال اننوىص عليه ،ال إن كا فليأل هلا اإليصاي
ّر
َ -1و ّرو مر اننال عنها بأن اكن اننال هلا ومات عنه أما لوو اكن اننوال
للودل م غري وا -كأبيوه أو مو بوو -فلويأل هلوا اإليصواي ،بول ترفوع

لللامم

 -1وال ويل للموىص عليه م أّب أو ويص م ا ّب أو مقدم قاض،

فال وصيو هلا ىلع أوالد ا عند وجود واحد منهم

][5
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كتاب الفرائض

يسىم علم الفرائ

وعلم املواريث .و و علم يعر بوه مو يور

وم ال ير ومقدار ما للك وار وموضوعه الرتاكت

وَغيته :إعطاي لك ذي حق حقه م الرتكو
وال ك  :حق يقبل َ
اتل َني ِا َي ،يثب ننستلقه بعد موت م اكن ل ذل

األيت:

وانقوق املتعلق بال ك َخس باستقراء الفقهاء ،وَ ىلع ال ىليب

َ
ً
وجوووا
يبدأ م تركو انني حبق تعلق بعني كمر ون يف دي فيقودم

تلعلق حق اننرته به ىلع محلن اتلنيه
فمحلن جته

وغري ذل

باننعرو فتقدم ىلع ادليون؛ م كفو وغسول ومحول

عقَاء ديفه :يقدم م رأ

َ
اننال ىلع الوصايا ،أي دينوه اذلي عليوه

ثديم ،ام دي تمتع أوىص به أم ال ام زاكة فطر فر فيها وكفارات أشهد
يف صلته أيبهما بذمته أو أوىص فقط ومول كفارات أشهد بهوا :زاكة عوني

حل وأوىص بها

فوصايا م ال ابلا بعد ما تقدم
ً
ً
ام ابلا بعد الوصايا يكون لواراه فرضا أو تعصيبا ،أو ما

851

الوارثون من الرجال:

الوارثون من الرجال عْشة بطريق االختصار :االب وابنه وإن سفل

وا ّب واجلد لألّب وإن عال

وا

وابنه

والعم وابنه
والاوج

وذو الوالي

ولكهم عصبو إذا ايبفرد واحد حاز نييع اننال ،إال الاوج وا
فإيبهما أصلاّب فرض كما يأيت

لوألم

وإن اجتمع نييع اذلكور فال يور مونهم إال االاوو الواوج واالبو
وا ّب كما يأيت
الوارثات من النساء:

الوارثات من النساء س ع بطريق االختصار :ابلنو  ،وونو االبو ،
ً
ً
وا م ،واجلدة مطلقا ،وا خ مطلقا ،والاوجو ،وذات الوالء :أي اننعتقو

ولكهن ذوات عرض ،إال األخْية :وع اننعتقو؛ فإن اجتمع فال يور
منه إال الاوجو وابلن وون االب وا م وا خ الشقيقو كما يأيت
الفروض يف املرياث:
الفروض ست :

 -0انلصف :وهو عرض َخس  :الاوج :يراه م زوجتوه عنود عودم
ً
ذكرا أو أيب ى ،أو ودل الودل كذل وإن سفل ،اكن الودل منه أو
الفر الوار
م غري
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كتاب الفرائض

للمي

وابلن
بن

شقيقو معها

إذا ايبفردت ع أخ

وال اب ابو

وا خو

أو أ

وون

االب إن لم يك

شوقيقو أو ّب إن لوم توجود

 -1الربع :وهو عرض اثفان:

الاوج إذا اكن للاوجو فر ير كبنو أو ابو منوه أو مو غوري

والاوجو الواحدة أو الاوجات عند فقد الفر الوار للواوج مو ودل أو
ً
ذكرا أو أيب ى منها أو م غري ا
ودل اب
الوار

 -1اثلمن :وهو عرض لواحد :للاوجو أو الاوجات عند وجود الفور

 -1واثللثان :وهةو عةرض أربعة  :اوات انلصةف إن ىلعةددن :وع

ابلن وون االب وا خ الشقيقو وا خ لألّب

ً
ذكورا أو أيبو ى
 -5اثللث :عرض لألم إن لوم يكو ودل وال ودل ابو
ً
ً
ً
واحدا أو متعددا ،وال اانان فأكا م اإلخوة أو ا خوات مطلقا أشقاي أو

ّب أو م أو خمتلفني أو حمنيووني حني ه شخص -كإخوة م مع جود-

فيسقطون باجلد وحينيبون ا م

ولوّدليها :أي ا م فأكا م ودلي فال يايدون ع اثلل ويسوتوي

اذلكوور وا يبوو ى فيووه ،كمةةا قةةال ىلعةةا

 ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﴾ [ﮐ]01 :

والرشكو عند اإليالق تفيد اننساواة ولألم ال

يف الُراوي

ابلا بعد فرض الواوج

 -6السدس :وهو عرض لس ع  :لألم إن وجود مو ذكور مو فور
ً
وار ؛ اكب واب اب وون وون اب واانني ففوق م اإلخوة مطلقا
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ولودل ا م ً
ذكرا اكن أو أيب ى إن ايبفرد

وبلن االب مع ابلن الواحدة تكملو اثللوني
وا خ

لوألّب موع ا خو

الشوقيقو الواحودة تكملوو اثللووني

واتلقييد بالواحدة يف ا خ وابلن ؛ يبه لو اكيب بن االب مع بنتني أو
ا خ لألّب مع شقيقتني لسقطتا ما لم تعص ه كما يأيت

وأّب وجد عند عدم ا ّب مع فر وار للميو  ،فوإن اكن الفور
ً
ً
ذكرا فليأل لألّب أو اجلد غري السد  ،وإن اكن أيب ى فله السد فرضوا
ً
وابلا تعصيبا كما يأيت
ً
واجلدة مطلقا م جهو ا م أو ا ّب ،لك مو ايبفوردت أخذتوه وإن
اجتمعتا فهو بينهما إذا لم تدل بذكر غري ا ّب :كوأم ا م وأم ا ّب ،فوإن
أدل بذكر غري ا ّب فال تر
العاصب:
جونأل
اننال لكه إن ايبفردَ ،أو ور ابلا بعد
العاصب :و م ور
َُ َ َْ َ
ْ َ
َ ْ ُ ََْ َ
الفرض لقوهل « :أن ِقوا الفرائ ِ بِأهلِها عما بةَق تهةو ِألوث
َ ُ َ َ
جل ذكر»)1(.
ٍ
ر ٍ
والعاصب هةو :االب فابنه :أي اب االب وإن سفل ،وعص ه لك م
ً
حةما؛ اكب مع بن عمه اننساويو يف الرتبوو فإيبوه
االب أو ابنه أخته ولو
ً
حةما
أخو ا
وكذا يعص ه اب االب انلازل بن االب ا ىلع منه إذا لم يك هلا
يشي يف اثللوني كبنتني وون اب واب اب اب  ،وع عصبو بالُري ولوال
لسقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روا ابلخاري ( )7003ومسلم()3730

855

كتاب الفرائض

عاألب :اعص ه حيوز نييع اننال عند عدم االب أو ابنه
قرّب ا بعدَ
ّر
عاجلد :وإن عال عند عدم ا ّب وحيني ه ا
واإلخوة وا شقاي يف مرتبو اجلد

ام اإلخوة لألّب عند عدم الشقيق وعص ه لك م اإلخوة ا شوقاي

واإلخوة لألّب أخته اليت يف درجته؛ فلذلكر مول حوظ ا يبثيوني فواب لك
م ا شقاي أو لألّب مرتبته بعد مرتبو أبيه ،فيقدم اب ا

اب ا

لألّب

الشوقيق ىلع

فالعم الشقيق والعم لألّب

عأبفاؤهما :أي أبناي العم الشوقيق والعوم لوألّب ،فيقودم ابو العوم

الشقيق ىلع اب العم لألّب

فعم اجلد فابنه يف نييع اننرات ه ،يقدم ا قورّب فوا قرّب يف ادلرجوو

ىلع ا بعد

عذو الوالء :أي اننعتق ً
ذكرا أو أيب ى
ً
ع يت املال :وإن لم يك عودال ،فيأخوذ نييوع اننوال أو موا أبقو

الفروض وال يرد ذلوي السهام عند عدم العاص ه بل يدفع ابلوا بليو

اننال

وال يدفع اننال أو ابلا ذلوي ا رحام ،وذا وو اننشوهور ،ولكو

اذلي اعتمد اننتأخرون :الرد ىلع ذوي السهام فإن لوم يكو فعوىل ذوي

ا رحام

وىلع الرد :فريد ىلع لك ذي سهم بقدر ما ور  ،إال الواوج والاوجوو
ً
إنيااع
فال رد عليهما
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ً
فإن ايبفرد ذو السهم أخذ اجلميع كما إذا موات اننيو عو أم مووال

فإيبها تأخذ اجلميع ،وال فرق بني كون انننفورد سوهمه انننيعوول ل حبسو ه
ً
ً
كوريا ،فال يشي ذلوي ا رحام موا دام واحود مو أ ول
ا صالو قليال أو
ً
السهام موجودا غري الاوجني
الذين يرثون بالفرض والعصوبة:
ويرث بفرض وعصوب  :ا ّب أو اجلد مع بن أو بنو ابو فوأكا،
فيفرض لألّب مع م ذكر السد ويأخذ ابلا تعصويبًا ،وكوذل اجلود
عند عدم ا ّب ،وكذل احلكم مع بنتني فأكا أو بنيت اب فأكا
ً
أخوا م وابلوا تعصويباً
واب عم و أ م فري السد لةويبه

لةويبه اب عم

مْياث ذي الفرضني:

ير ذو فرضني با قوى فقط ال باجلهتني والقوة تكوون بكويبهوا

ال تسقط حبال اكبلنوة وا مومو مع اإلخوة
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فصل :اجلد مع اإلخوة

E
للجد مع اإلخةوة األشةقاء أو األخةوات أو ألب ولةم يكةن معهةم

صاحب عرض األعَل من أحد األمرين:
 -0اثللث :أي ال نييع اننال

 -1أو املقاسم  :كأيبه أ معهم

اننال

فيقاسم اإلخوة إذا اكيبوا أقل م موليه؛ ن اننقاسمو خري ل م ال

وذلك يف َخس صور:

جد وأ  ،أو أختان ،أو أخو  ،أو أ وأخو  ،أو اوال أخووات؛ إذ

ينووه يف ا وىل واثلايبيوو يبصوف اننوال ،و اثلاثلوو اثللووان ،و الرابعوو

والامسو المسان

ويأخذ اثللث :أي ال

نييع اننوال إن زاد اإلخووة وا خووات عو

موليه؛ بأن زادت اإلخوة ع اانني أو ا خوات ىلع أرووع كنيود وأخووي
وأخ  ،فاننسألو م سبعو ،لو قاسم خذ ّرسبْ َعني -بضم السني -واثللو
سبعان وال سبع فهو خري ل ،وما بيق لإلخوة بقدر مريااهم

و ذا مما يفرتق فيه ا ّب م اجلد؛ ن ا ّب حيني ه اإلخووة واجلود

ال حيني ه إال اإلخوة لألم
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َ
ً
َو َاعد الشقيق اجلد عند اننقاسمو بُري م اإلخووة لوألّب واحودا أو
َ ُ
أكا يلمنعه كاة اننريا  ،وكذا ي ّرعد الشقيق ىلع اجلد ا خ لألّب سوواي
اكن معهم ذو سهم أم ال ،كم مات عو أ شوقيق وأخووي

فللنيد اثلل لايادة اإلخوة ع موليه وللشقيق اثللوان

ّب وجود

ام إذا أخذ الشقيق يبصيبه رجع ىلع اذلي لألّب فيأخوذ موا صوار ل

باننعادة؛ يبه حيني ه اذلي لألّب اكلشقيقو تعد ىلع اجلد اإلخوة لألّب اوم
ترجع عليهم بماهلا ،و و انلصف للواحدة واثللوان لألكا لوو لوم يكو

جد ،وما فضل بعد ذل فهو لأل واإلخوة لألّب

وللنيد مع ذي فرض معهما -أي مع اإلخووة وا خووات ا شوقاي أو
ُ
ّب بعد أخذ صاح ه الفرض فرضه -األعَل من أحد ثالث أمور:
السدس من أصل الفريَ  :كبنتني وزوجو وجود وأ فوأكا ،مو

أروعو وعرشي لرضّب خمرج اثلل يف خمرج اثلم  ،للبنتني سوتو عشوور
ً
وللاوجو امنها االاو ،يبىق مخسو فلو قاسم فيها ا أخذ اانوني ويبصوفا
ً
واحدا واليث واحد ،فسد نييع اننال خوري ل منهموا
ولو أخذ الوها أخذ
و و أروعو يفضل واحد لأل أو ا كا

أو ثلث ابلايق :كأم وجد ومخسو إخوة ،م امايبيو عرش ،لألم سدسها

يبىق مخسو عرش ال

اننقاسمو

ابلا مخسو خري للنيد م سد

نييع اننال ومو

أو املقاسم  :كنيدة وجد وأ  ،م ستو سدسها واحد فاننقاسمو خري

للنيد م السد

وم الو

ابلوا  ،فينوووه باننقاسومو اانوان ويبصوف

فترضّب خمرج انلصف يف ستو ومنها تصح
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فصل :اجلد مع اإلخوة

وال يفرض ألخت شقيق أو ألب مع اجلد يف عريَ مةن الفةرائ

إال يف األكدري :

وأراكنهةةا أربع ة  :زوج وأم وجوود وأخ و شووقيقو أو ّب :فيفوورض

لألخ انلصف ول السد
ولو اكن بدل ا خ

ً
شقيقا أو ا ّب

ام يقاسمها

ً
فصواعدا سوقط ا
أ ومعه إخوة م اانان

][5

861

E
ً
صوليلا،
واملراد باألصل :العدد اذلي خيورج منوه سوهام الفريضوو

واألصول س ع  :اانان وضعفهما أروعو وضعف ضوعفهما امايبيوو ،واالاوو
وضعفها ستو

وهذه األصول اخلمسة َ خمةارج الفةروض السةت يف كتةاب اهلل

ىلعا  :انلصف والروع واثلم واثللوان واثلل والسد  ،ولم تك سوتو

كأصلها الحتاد خمرج اثلل

ا ول

واثللوني ،ولكها مشتقو م موادة عودد ا إال

واثفا عْش ضعف الست  :كاوجو وإخوة م فمخورج الرووع أروعوو

واثلل االاو ووني اننخرجني تباي فنرضّب أحد ما يف اثخر بااين عرش

وأربع وعْشون :ضعف االاين عرش ،و يبه قود يوجود يف اننسوألو

ام وسد كاوجو وأم وودل ووني اننخرجني توافق بانلصوف ،فيضوورّب
ً
ذكورا
يبصف أحد ما يف اكمل اثخور بأروعوو وعشووري  ،والوودل إن اكن
فعاص ه ل ابلا  ،وإن اكن أيب ى واحودة فلهوا انلصوف خمرجوه داخول يف

اثلمايبيو ،وإن اكيب متعددة فلهما اثللوان وخمرجهما داخل يف الستو

فانلصف خمرجه م اانني والروع خمرجه م أروعو واثلم خمرجوه

م امايبيو واثلل خمرجه م االاو والسد

م ستو

فصل :األصول ملسائل الفرائض
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والروع واثلل أو الروع والسود أو الرووع واثللووان أو الرووع موع
انلصف والسد خمرجه م ااوين عرشو؛ ن خمورج الرووع مو أروعوو
واثلل م االاو تباينا ،فيرضّب أحد ما يف اثخر بااين عشوور ،وخمورج
السد م ستو فيوافق خمرج الروع بانلصف فيرضّب يبصف أحود ما يف
اكمل اثخر بااين عرش كاوجو وأم وأ  ،وكاوج وأم واب  ،وكاوج وونتني
وأّب ،وكاوج وون وون اب  ،وفرائض االاين عشور لكهوا يباقصوو كموا
رأي
واثلمن والسدس وما بيق :كاوجو وأم واب  ،أو ام ويبصف وسد :
كاوجو وون وون ابو وعوم ،أو اثلمو واثللووان والسود  :كاوجوو
وونتني وأم وعم -م أروعو وعرشي تلوافق اننخرجني باإليبصا فيرضّب
يبصف أحد ما يف اكمل اثخر ،وانلصف يدخل يف السد  ،واثلمو موع
اثللوني م أروعو وعرشي تلباي خمرج اثلم واثلل فيضورّب أحد ما
يف اكمل اثخر ،كاوجو وونتني واب اب  ،وال يتصور أن جيتمع اثلم موع
اثلل وال مع الروع ،وفريضو ا روعو والعرشي يباقصو ً
دائما

وما ال فرض فيها م اننسائل :اكبنني مع بنو فوأكا أو إخووة موع
ً
ذكورا لكهم ف ا ر
أخوات -فأصلها عدد ريو عصبتها ،فإن اكيبوا
ً
وعفد اجتماع ذكر وأن عصاعدا لذلكر ضعفا األن  :اكبو وونو
م االاو ،وابنني وون م مخسو و ةذا
العول :وإن زادت الفروض -أي سوهام الوراوو -ىلع أصول اننسوألو
اعل الفروض :أي زيد فيها بأن جتعل الفوروض بقودر السوهام فيودخل
انلقص ىلع لك واحد م أصلاّب الفروض؛ كاوج وأخ شقيقو وأخ
م ،ففيها يبصفان وسد ف م ستو يستُرقها انلصفان فو اد عليهوا
بمول سدسها فتبلغ سبعو

861

والعائل من األصول الس ع املتقدم ثالث  :الستو أروع عوالت متوايلوات
فتعول لسبعو بمول سدسها :كاوج وأختني شوقيقتني أو ّب ،للواوج انلصوف
االاو ولألختني اثللوان أروعو و ذ أول فريضو اعل يف اإلسالم
وتعول الستو ثلمايبيو بمول الوها ،كم ذكر و و الاوج وا ختان مع
أم ،للاوج انلصف االاو ولألختني أروعو ولألم السد واحد
وتعول الستو لقسعو بمول يبصفها ،فيةون يبقص لك واحد الو موا
بيد كم ذكر مع أ م
وتعول الستو لعرشة بمول الويها فينقص لك واحد مما ل مخسان مو
نسبو أروعو هلا بعوهلا كم ذكر مع إخوة م وكأم الفرو  :أم وزوج وودلا
أم وأختان لُري أم
واثلاين من اثلالث اليت قد ىلعول :االثفا عْش :ىلعةول ثةالث عةوالت
ً
أعرادا إ س ع عْش:
فتعول ثلالاو عرش بمول يبصف سدسها
وتعول االانا عرش لمسو عشور بمول روعهوا ،ويكوون يبقوص لك
مخأل ما بيد كاوج وأبوي وونتني
وتعول لسبعو عرش بمول روعها وسدسها ،وينقص لك وار مما بيود
مخسو أجااي م سبعو عرش ً
جايا م واحد؛ كاوجو وأم وودليها وأخو
ّب
شقيقو وأخ
وتعووول ا روعووو والعش وورون عولووو واحوودة بمووول امنهووا لسووبعو
ّر
وعشوري  ،فيةون يبقص لك واحد تسع ما بيد  :زوجوو وأبووان وابنتوان؛
وع ال ممنربيو
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E
ااين ال حيج ون حجب حرمان ثالث :

ا بوووان والاوجووان والووودل ،فووال يوودخل علوويهم حنيوو ه حرمووان
با شخاص وأما حني ه با وصا فيدخل ىلع اجلميع
الذين حيجبون من اإلرث:
 -0اب االب باب ؛ ن االب أقرّب للميو  ،وم مو أدىل بواسوطو
حنيبته تل الواسطو إال اإلخوة لألم ،وم أسفل حمنيوّب بأىلع منه فواب
اب اب حمنيوّب باب اب
 -1وحيني ه اجلد با ّب؛ يبه أقرّب للمي م اجلد
ً
ً
شقيقا أو ّب أو م ً
ذكرا أو أيب ى أو خن ى،
 -1وحيني ه ا مطلقا
باب للمي وابنه وإن يبال ووا ّب ا دى دون اجلد فوال حينيو ه اإلخووة
كما تقدم
ً
ذكورا أو
وا لألم حيني ه بم ذكر ،ويايد بأيبه حيني ه سوواي اكن
أيب ى باجلد ووابلن وون االب ؛ فلاصله أن اإلخوة لألم حينيبون بستو
وحيني ه اب ا وإن اكن بوي  -و و الشقيق -بأ ّب
 -1وحيني ه العم وابنه با وابنه؛ ن جهو اإلخووة وإن يبالو مقدموو
ْ
ّر
بعود مو
ىلع جهو العمومو فإذا احتدت جهو أخوة أو جهو عمومو فيًل َني ه ا
اجلهتني با قرّب وإن اكن ا قرّب غري شقيق ،فيقدم ا لوألّب ىلع ابو ا
الشقيق ،والعم لألّب يقدم ىلع اب العم الشقيق ،واب العم لألّب يقدم ىلع عوم

861

ا ّب الشقيق وما ّب منهما حمنيوّب بما لألبوي ؛ يبه أقوى منه
ً
 -5وحتني ه اجلدة مطلقا م أو ّب با م

 -6وحتني ه اجلدة ّب بأّب إلدالئها به
ّر
وحتني ه اجلدة ّر
ابلعدى م جهو :كأم أم أم بقروا ا كأم أم ،وكأم
-7

أم أّب بأم أّب إلدالئها بها
ّر
 -8وحتني ه جدة بّرعدى ّب بقرىب م :كأم أم أّب مع أم أم ،فليأل
ّر
هلا يف السد يشي وإال تك ّر
ابلعودى
ابلعدى م جهو ا ّب بل اكيب
م جهو ا م ،فإن القرىب م جهوو ا ّب ال حتنيبهوا لقوتهوا واشورتاك يف
السد
وال تر م أدل م اجلدات بذكر؛ كأم أّب ا م ،سوى م أدلو
بذكر و ّب كأم ا ّب
 -9وحتني ه بنات اب باب أو بنتني؛ يبه لم يفضل هل م اثللووني
يشي ،وكذل بنتا اب مع بن اب اب هلما اثللوان ،وال يشي بلنو ابو
ً
مسواويا عصوبه
االب و ةذا ،أو اب اب أىلع ،وإال يك أىلع بل اكن
ً
مطلقا اكن بلنات االب يشي أو لم يك
 -01وحتني ه أخ أو أخووات ّب بوأختني بووي ؛ السوتُراقهما
اثللوني ،إال إذا اكن مع ا خ لألّب أ ّب فيعصبها
وسقط اعص ه باستُراق ذوي الفروض؛ كاوج وأم وأ م وشوقيقو وأ
وأخ ّب ،ف م ستو واعل ثلمايبيو وسقط أوالد ا ّب يبهم عصبو
رشوط اإلرث وأس ابه وموانعه:
رشوطه ثالث  :حتقق حياة الووار  ،وحتقوق مووت اننوور  ،والعلوم
باجلهو

فصل :يف احلجب

ً
وأس ابها ثالث أيَا :انلاك والوالي والنس ه
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وموانعه أربع :

الرق :فال ير رقيق وال يور  ،ولسيد اننبعض نييع مال
ً
ً
عمدا :فال ير القاتل عدوايبًا ولو ً
صبيا أو جمنويبا مقسوببًا أو
والقتل
ً
مباطا ،ولو أىت بشبهو تدرأ عنه القتل؛ كوريم الووادل ودل حبديودة شوأيبها

عدم القتل ،كمخطئ ال ير م ادليو وير م مال اننقتول

وال املخالف يف اّدلين :كمسلم مع غري فال ير اننسولم غوري  ،وال

يراه الُري ،وكيهودي مع يبرصام فاختال

ادلي بايلهوديوو وانلصوورايبيو

يمنع اننريا بينهما وغري ايلهود وانلصارى ملو واحودة؛ فوري بعضوهم
ً
بعضا
وال من جهل ىلأخر موىله :فإن ماتا بُرق أو حورق أو ودم أو جهول

أسبقهما فال يتواراان ،ومال لك واحد لوراته
ِ
هذا وآخر دعوانا أن انمد هلل رب العاملني ،وصةل امهلل وسةلم ىلع

نبيفا حممد  وآهل وصح ه أمجعني.

كَتَبَهُ
ابْنُ ال ّنَجَّا ِر الدِمْيَاطِيُ
َ
َْ
ْ
َ
َُ َ َ َ ُ ُ َ َْ َ
ِ
َ
اِطّ
ار اّدلمي ِ
ج
انل
بن
ر
د
ب
بن
د
ار ي ِ
ِ
ِ ِ
اِس بن أْح ِ
أبو عم ٍ

م55850008350900 /

Yasserbadr40@yahoo.com
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8

بيان أيبوا الطهوارة

33

ا عيان الطا رة وا عيان انلنيسو
ً
أوال :ا عيان الطوا رة
اايبيًا :ا عيان انلنيسو

30

مبل

يف اللبوا

30
03
00

آداّب قضاي احلاجوو

00

 2الوضوي

09
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03
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 2اننسح ىلع الفني

00

 2الُسل

13

 2اتلوويمم

10

اننسح ىلع اجلبرية

09

 2احلوويض

03

كتاب الصـالة

80

مواقي

الصالة

88

حكم تارك الصالة

350

ا وقات اليت حترم فيها صالة انلافلو

358

ا وقات اليت تكر فيها صالة انلافلو

335

ا ذان واإلقامووو

330

طو

الصالة

338

ا مام اليت جتوز فيها الصوالة

303

اننواضع اليت تكر فيها الصالة

300

فرائض الصوالة

300
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309

مةرو ات الصالة

390

مبطالت الصالة

391

أعمال جائاة يف الصالة ال تبطلهوا

305

صالة اننريض والعاجا ع القيوام

300

قضاي الفوائ

300

 2سنيود السوهو

308

صالة انلوافول

339

صالة اجلماعو

303

طو صلو صالة اجلماعوو

383

مةرو ات صالة اجلماعوو

389

اذلي جتوز إمامتهم مع تو م عدم جواز وا

380

ا شياي اجلائاة يف الصالة واننسونيد

381

طو االقتداي باإلموام

383

أحاكم اننسوبوق

055

871

املوضوع
االستخال

يف الصوالة

الصفحة
050

الصالة يف السوفر
ً
أوال :قرص الصوالة

051

طو قرص الصالة

050

حالو م ش يف اإلمام ل و مسافر أم ال

033

ما يمنع القرص يف السوفر
ً
اايبيا :نيع الصلوات

030
039

صالة اجلمعو

005

صالة الو

003

صالة العيدي

009

صالة الةسو

والسو

051

093

صالة االسقسقاي

090

كتــاب اجلنــائز
ً
أوال :غسل اننيو
اايبيًا :اتلةفني

098
009
013
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ً
رابعا :الصالة ىلع اجلنازة
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010
013

ً
خامسا :ادلف

009

زيارة القبوور

038

كت ــاب الزك ــاة

005

حكم الوااكة

003

طو وجوّب الااكة

001

ا يبوا اليت جت ه فيها الوااكة
ً
أوال :زاكة َ
انل َعم (احليوان)

000

اايبيًا :زاكة احلر (الارو واثلمار)
ااثلًا :زاكة العني :اذل  ه والفضوو

000
083
050

ً
رابعا :زاكة عروض اتلنيارة
ً
خامسا :زاكة اننعدن والوراكز

000

مصاريف الااكة

001

واجبات الوااكة

000

030

871

املوضوع

الصفحة

زاكة الفطر

000

كت ــاب الص ــيام

095

أيبوا الصووم

090

ابوت الل شهر رمضان

090

طو الصوووم

091

أراكن الصوووم

090

ما يندّب يف رمضان وما يستل ه للصائم

000

مةرو ات الصووم

003

اذلي يرتت ه ىلع اإلفطوار

000

أيبوا الةفوارة

019

أمور جائاة للصوائم

013

الةفارة الصُرى (الفديو)

018

كتــاب االعتكــاف

030

طو صلو االعتاك

030

أراكن االعتاك

039

875
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مندووات االعوتاك

030

ما جيوز للمعتةوف

031

مبطالت االعتاك

033

كتــاب احلــج

005

حكم احلوج

000

طو وجوّب احلوج

000

انليابو يف احلج

003

أراكن احلج
ً
أوال :اإلحرام

000
000

الرك اثلام :السيع بني الصفا واننوروة

950

الرك اثلال  :احلضور بعرفو يللو انللور

951

الرك الرابع :يوا
واجبات احلوج
ً
أوال :يوا القدوم
اايبيًا :الزنول بمادلفو

اإلفاضو

958
939
939
939

876

املوضوع

ااثلًا :ريم نيرة العقبو يوم انللر
ً
رابعا :اننبي بمىن يلان أيام القرشيق

الصفحة
931
933

ً
خامسا :ريم اجلمرات اثلال أيام القرشيق اثلالاو
ً
سادسا :احللق واتلقصري

903

مندووات احلوج

900

كيفيات احلوج

909

اتلللل م احلوج
ّر ْ
العمرة

908
905

أراكن العموورة

905

ا شياي اليت توج ه اهلدي

900

 2ا ضليو

993

 2العقيقو والتان والفواض
َ
 2اذلاكة

993
905

 2اننبا

900

 2ايلمووني

910

930
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 2انلذر

900

 2اجلهوواد

900

 Eيف اجلايو

998

 2اننسابقو

3

980

كت ــاب النك ــاح

053

أراكن انلوواك

050

طو صلو انلواك

050

الطبو وأحاكمها

050

بيان الرك ا ول :الصويُو

051

بيان الرك اثلام :الوويل

053

حكم انلاك إذا عقد الويل ا بعد مع وجود ا قورّب

058

طو صلو الويل

058

اتلوكيل يف انلواك

035

بيان الرك اثلال  :و و اننلل وطويه وأحاكمه

033

أقسام انلاك الفاسد

039

878

املوضوع

الصفحة

أقسام الفسخ

033

حكم صداق انلاك الفاسد

038

الةفاية اننطلووو يف انلاك

005

بيان م حيرم يبكاحه أصوالو

005

 Eيف الصداق

000

 Eيف خيار أحد الواوجني إذا وجود عيبًوا بصواحبه؛

اليار يف الرد
توج ه
وويان
انلواك
اليتفيها
العيوّب يرد
العيوّب اليت

000

بيان ما يرتت ه ىلع الرد قبل ابلناي ووعد م الصداق

003

حكم الويل إذا كتم بعض العيوّب

000

 Eيف الويلمووو

005

 Eيف القسم بني الاوجوات

000

أحاكم النشووز

003

 Eيف الالكم ىلع اللع وما يتعلق به

093

 Eيف بيان أحاكم الطالق وأراكيبه وما يتعلق

093

أقسام الطالق

090
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حكم اثلال يلقات يف يلقو واحودة

090

أراكن الطالق وطويه وما يتعلوق

098

طو صلو الطوالق

098

يالق السةران

098

يالق اهلازل واننةر

005

ألفاظ الطالق

000

تكرار الطالق

000

تعليق الطالق

008

اإلقرار واإليبكار مع ايلمني يف الطالق

010

الش يف احللوف

010

 Eيف ذكر تفويض الاوج الطوالق لُوري مو زوجوو أو

010

غري ووا
 Eيف الرجعووو

035

 Eيف اإليووالي

030

 2يف ال هار

030

 2يف اللعووان

001

881

الصفحة

املوضوع
 2يف العدة

ّر
 Eيف بيان عدة م ف مقد زوجها ولم يعلم أ و

080
أو مي

080

 2يف بيان أحاكم الرضوا

153

بيان فسخ انلاك بالرضا وسببه

150

ما يثب

به الرضا

150

 2وجوّب انلفقو ىلع الُوري

159

احلضووايبو

158

كت ــاب البي ــوع

130

أراكن ابليووع

130

بيع الفضوويل

130

بيع اننبيع الُائ ه

138

ابليع بالصفو والرؤيو السابقو

105

 Eيف الروووا

100

بيع اننُشوش

100

قضاي القرض بما و أفضل صفو أو أقل

100

880

فهرست املوضوعات

املوضوع

الصفحة

 Eيف بيان علو حتريم روا النساي وروا الفضل،

103

ابليو الفاسودة

109

حكم بيع ادلي بانلقد

195

بيع العروان

193

ابليع أو الرش اذلي خيل باثلم

193

الضمان يف مبيع ابليع الفاسد

190

 Eيف بيان حكم بيو اثجال

190

 Eيف حكم بيع العينوو

193

 Eيف اليار وأقسامه وأحاكمه

198

ابليع قبل القبض

113

 Eيف بيان حكم بيع اننراحبو وويان حقيقتوه

110

ما جي ه ىلع ابلوائع

110

 Eجامع يف اننداخلو وويع اثلمار والعرايا واجلوائح

111

 Eيف اختال
 2السوولم

اننتبايعني يف اثلم أو اننووم

135
130

881

املوضوع

الصفحة

 2القوورض

138

 Eيف اننقاصو

100

 2الوور

100

 2يف الفلووأل

180

 2يف بيان أسبابه احلنير

181

 2يف أحاكم الصلح وأقسامه

350

 2يف احلوالو

350

 2يف الضمان

353

 2يف الشوركو

330

 Eيف انناارعووو

305

 Eيف الواكلو

309

 2يف اإلقرار

308

 Eيف االسووتللاق

300

 2يف الوديعو وأحاكمها

309

 2يف اإلاعرة وأحاكمها

308

881

فهرست املوضوعات

املوضوع

الصفحة

 2يف الُص ه وأحاكمه

390

 Eيف االستلقاق

303

 2يف الشووفعو

300

 2يف القسوومو

308

 2يف القراض

310

 2يف اننسوواقاة

330

 2يف اإلجووارة

331

 Eيف اجلعالووو

305

 2إحياي اننووات

300

 2يف الوقف

309

 2يف اهلبو والصودقو

308

 2يف اللقطو

380

 2يف بيان أحاكم القضواي

380

 2يف الشووهادة

059

 2يف أحاكم اجلنايو

031

881

املوضوع

الصفحة

 2يف ابليف

008

 2يف الووردة

003

 2يف حد الايبوا

001

 2يف القووذ

000

 2يف أحاكم الرسقو

093

 2يف احلرابو

090

 2حد الشارّب

091

 2يف الوصيو

093

كتــاب الفــرائض

003

الواراون م الرجال

000

الواراات م النسواي

000

الفروض يف اننوريا

000

العاص ه

009

اذلي يراون بالفرض والعصووو

001

مريا ذي الفرضوني

001

885

فهرست املوضوعات

املوضوع

الصفحة

 Eاجلد مع اإلخووة

003

 Eا صول ننسائل الفرائض

015

 Eيف احلني ه

010

طو اإلر وأسبابه وموايبعوه

019

فهرس

اننوضواعت

013
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