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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

ومهديه،  املستقيم  الطريق  إىل  ومرشده  ومبديه،  اخللق  خالق  للَّه  احلمد 
والصالة والسالم عىل خري خلقه سيدنا حممد املبعوث إىل خري األمم وعىل آله 
وصحبه مفاتيح احِلَكم ومصابيح الظُّلم. والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعد ؛؛؛

السنة  املقرر عىل ُطالب  التَّقريب(  الثالث من كتاب )تيسري  فهذا هو اجلزء 
 ، افعي  الشَّ اإلمام  فقه  يف  ِة  األزهريَّ باملعاهد  اإلعدادي  القسم  من  الثَّالثة 
ُب القسم اإلعدادي قد َأَتْوا عىل دراسة معظم مسائل الفقِه  وبدراسته يكون ُطالَّ
املتنُي  القويُّ  األساُس  أذهاهنم  يف  واستقر  ومعامالت؛  عبادات  من  ؛  افعيِّ الشَّ
هلذا املذهب؛ واستعدوا وهتيأوا لدراسته بطريقة أكرب وأوسع من ذلك يف القسم 

الثانوي إن شاء اللَّه تعاىل.

وقد تقدم لنا يف مقدمة كل من اجلزء األول والثاين: أن هذا الكتاب )تيسري 
الغاية  )متن  رشح  املجيب(  القريب  فتح  )تقريب  كتاب  أصله  التقريب( 

والتقريب( للقايض أيب شجاع، وقد متثل هذا التيسري يف األمور التالية:

تقريب الكتاب إىل األذهان بوضعه بعبارة سهلة وأسلوب يناسب مدارك    1
الطالب، حتى يسهل عليهم درسه وفهمه.

توضيح ما خفي من بعض عباراته ومصطلحاته، مما يزيد الكتاب إتقاًنا    2
ومجاًل وتقريًبا إىل أذهان املبتدئني.
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ترتيب موضوعات الكتاب ترتيًبا مناسًبا، والقتصار منها عىل ما يتالئم    3
مع املرحلة العمرية للطالب، وتنسيقها يف قالب جديد.

ونسأل اللَّه تعاىل التوفيق والسداد، والُهدى، والرشاد، وأن ينفع به الطالب 
والعباد.

واللَّه املوفق إىل الصواب وإليه املرجع واملآب.

* * *
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 أهداف دراسة
)الظهار ـ العدة ـ أحكام املعتدة ـ الرضاع ـ النفقات ـ احلضانة(

ح املقصود بالظهار وحكمه وكفارته.   1 يوضِّ

ح املقصود بالعدة مميًزا بني أنواعها.   2 يوضِّ

يعرف اإلحداد.   3

يبنيِّ حكم السكنى ورشوطها.   4

يبنيِّ املقصود بالرضاع وحكمه ورشوط التحريم به.   5

يبنيِّ املقصود بالنفقة موضًحا أسباهبا.   6

ح املقصود باحلضانة وحكمها ورشوط احلاضنة.   7 يوضِّ

* * *
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هار فصل يف أحكام الظِّ
تعريفه:

الظهار لغة: مأخوذ من الظَّهر؛ ألن صورته األصلية أن يقول الزوج لمرأته: 
ي. أنت عيلَّ كظهر أمِّ

ورشًعا: تشبيه الزوج زوجته غري البائن يف احُلرمة بأنثى مل تكن ِحالًّ  َلُه من قبل.
أركانه:

أركان الظهار أربعة:
ُمَظاِهر، وهو الزوج.   1
ُمَظاَهر منها، وهي الزوجة.   2
مشبه به، ورشطه: كونه كلَّ أنثى أو جزَء أنثى مل تكن حالًل له من قبل.   3
صيغة .   4

حكمه ودليله:

الظِّهار حراٌم، وهو من الكبائر.

لقوله تعاىل: نث ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ  ڇمث)1(.
هار: صورة الظِّ

ي، ُأمِّ كَظْهِر  عيلَّ  أنت  لزوجته:  الرجُل  يقوَل  أن  األصلية:  الظهار   صورة 
مة، ومثلها كل تشبيه يدل عىل قصد حتريم  ي عيلَّ حُمرَّ أو أنت عيلَّ حُمرمة كام أن ُأمِّ

الزوجة عىل زوجها.

)1( سورة  املجادلة . اآلية: 2 .
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ما جيب على الزوج يف الظهار:

ُيْتبِ ْع ظهاره ومل  الظهار  بأي صيغة من صيغ  من زوجته  الرجل   وإذا ظاهر 
عائًدا)1( صار  يطلق    ومل  الطالق  يسع  زمنًا  بعده  سكت  بأن   بالطالق   
الكفارة، حينئٍذ    ولزمته    عليه،  حتريمها  املستلزم  لقوله  وخمالًفا  زوجته،   من 
بة ابتداًء وانتهاًء، وهي عتق رقبة ُمسلمة )وهى غري موجودة ىف زماننا(،  وهي مرتَّ
فإن مل جيد املظاهر الرقبة املذكورة فصيام شهرْيِن هالليني، ولو نقص كل منهام 
يف  تتابع  نية  يشرتط  ول  الليل،  من  الكفارة  بنية  َصْوُمهام  ويكون  ثالثني،  عن 
األصح، فإن مل يستطع صوم شهرين أو مل يستطع تتابعهام فإطعام ستني مسكينًا 
ر كقمح وشعري، وإذا  أو فقرًيا، كل مسكني أو فقري ُمّد من غالب قوت بلد املكفِّ
ر عن اخلصال الثالث استقرت الكفارة يف ذمته، فإن قدر بعد ذلك  عجز املكفِّ
عىل خصلة فعلها، ولو قدر عىل بعضها مثل ُمّد طعام أو بعض مد أخرجه ويبقى 

الباقي يف ذمته.
ول حيل للُمَظاِهر وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر بالكفارة املذكورة 

كلها، ول يكفي بعضها وإن عجز عن باقيها حتى يتمها.
به كان طالًقا ومل يكن عائًدا     أتبعه  فإن  بالطالق،  ُيتبع ظهاره  مل  إذا  هذا كله 

ول يلزمه يشء من الكفارة السابقة.

)1( عائًدا: أي ناقًضا لكالمه .
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فصل يف أحكام العدة

تعريف العدة:

العدة لغة: مأخوذة من العدد لشتامهلا عليه غالًبا.

للتعبد  أو  احلمل  من  رمحها  براءة  ملعرفة  املرأة  فيها  تنتظر  ٌة  ُمدَّ  ورشًعا: 
عها عىل زوجها. أو لتفجُّ

الدليل على مشروعيتها:

تعاىل:  كقوله  بالعدة،  املتعلقة  واألحاديث  اآليات  مرشوعيتها:  ودليل 
مث)1(  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ 

وقوله: نثڃ ڃ    چ چ چ مث)2( وقوله: نث ۈ ۈ   
ائ  ىى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ مث)3(.
ومن السنة قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لُسَبْيَعَة اأْلَْسَلِميَِّة، حينام وضعت بعد وفاة زوجها 

بلياٍل: »َقْد َحَلْلِت؛ َفاْنكِِحي َمْن ِشْئِت«)4(.

حكمة مشروعية العدة:

رشعت صيانة لألنساب وحتصينًا هلا عن الختالط.

)1( سورة البقرة . اآلية: 234.

)2( سورة البقرة . اآلية: 228.
)3( سورة الطالق . اآلية: 4.

)4( النسائي وأمحد .
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أنواع املعتدة:

واملعتدة عىل رضبني: ُمَتَوىفَّ عنها زوجها، وغري ُمَتَوىفَّ عنها زوجها.
زوجها  وفاة  عن  الناشئة  فعدهتا  حاماًل  كانت  إن  زوجها:  عنها  فامُلَتوىفَّ    1

بوضع احلمل؛ لقوله تعاىل: نث ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ مث)1(.
وإن كانت حائاًل أي غري حامل، أو غري مدخول هبا، فعدهتا أربعة أشهر وعرشة 
أيام بلياليها، وتعترب األشهر باألهلة ما أمكن، ويكمل الشهر املنكرس ثالثني يوًما.
نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعاىل:  والدليل عىل ذلك قوله 

پ  پ پ   ڀ مث)2(.

احلمل، بوضع  فعدهتا  حاماًل  كانت  إن  زوجها:  عنها  امُلتَوىفَّ  وغري    2 
وإن كانت حائاًل   أي غري حامٍل وهي من ذوات احليض   فعدهتا ثالثة قروء 

وهي األطهار.
كانت  أو  اليأس  سن  تبلغ  ومل  أصاًل  حتض  مل  كبرية  أو  صغرية  كانت  وإن 
الشهر، أول  طالقها  وافق  إن  هاللية  أشهر  ثالثة  فعدهتا  آيسة،  أو   متحرية 
فإن طلقت يف أثناء شهر فبعده هاللن ويكمل املنكرس ثالثني يوًما من الشهر 
باألقراء، العدة  عليها  وجب  العدة  أشهر  يف  املعتدة  حاضت  فإن   الرابع، 

وإن حاضت بعد انقضاء األشهر مل جتب األقراء .
ڍ  ڍ  ڇ  تعاىل:نث  لقوله  عليها؛  عدة  ل  هبا  الدخول  قبل  واملطلقة 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گگ  گ گ ڳ ڳ مث )3(.
)1( سورة الطالق .اآلية: 4.

)2( سورة البقرة . اآلية: 234.
)3( سورة األحزاب . اآلية: 49.
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فصل يف أحكام املعتدة
والكسوة، الزوج،  حال  بحسب  والنفقة  السكنى  الرجعية  للمعتدة   جيب 

إلَّ إذا كانت ناشزًة عن طاعة زوجها قبل طالقها، أو أثناء عدهتا .
وكام جتب هلا النفقة جيب هلا بقية املؤن .

وجيب للبائن السكنى دون النفقة، إل أن تكون حاماًل فتجب النفقة هلا بسبب 
احلمل عىل الصحيح.

اإلحداد وأحكامه:

جيب عىل املتوىفَّ عنها زوجها اإلحداد، وهو لغة: مأخوذ من املنع.

والثوب   برتك  والطيب    البدن   كالكحل  الزينة يف  المتناع من  ورشًعا: 
لبس ذي لون يقصد به الزينة كثوب أصفر أو أمحر.

منقوش،  غري  وحرير  وكتان  وصوف  قطن  من  املصبوغ،  غري  لبس  ويباح 
ومصبوغ ل يقصد لزينة.

َكَرَمٍد،  حلاجة  إل  والكتحال  ثوب،  أو  بدن  يف  الطيب  استعامل  من  ومتتنع 
فريخص فيه للمرأة املعتدة، ومع ذلك تستعمله لياًل ومتسحه هناًرا إل إن َدَعْت 

رضورة لستعامله هناًرا.
وللمرأة أن حتد عىل غري زوجها من قريب هلا أو أجنبي ثالثة أياٍم فأقل، وحترم 

الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بال قصد مل حيرم.
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وأن حُتِدَّ عىل زوجها أربعة أشهٍر وعرشا، ودليل ذلك: قول الرسول »ل حيل 
لمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد عىل ميت فوق ثالث إل عىل زوٍج أربعة 

أشهر وعرشا«)1(.
وجيب عىل املتوىفَّ عنها زوجها واملطلقة مالزمة البيت مدة العدة، وهو املسكن 
 الذي كانت فيه عند الفرقة إن كان لئًقا هبا، وليس لزوج ول ألقاربه إخراجها
من مسكن فراقها، وليس هلا خروج منه وإن ريض زوجها إل حلاجة، فيجوز هلا 

اخلروج، كأن خترج يف النهار لرشاء ما يلزمها من متطلبات احلياة.

بيتها، كام  وتبيت يف  ترجع  أن  دار جارهتا برشط  إىل  لياًل  اخلروج  هلا  وجيوز 
جيوز هلا اخلروج إذا خافت عىل نفسها أو ولدها أو ماهلا تلًفا من هدم أو غرق   

أو نحومها.

* * *

)1( رواه البخارى ومسلم.
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فصل يف أحكام الرضاع

الرضاع لغة: اسم ملصِّ الثَّْدي مع رشب لبنه.

وجه  عىل  خمصوص  آدميٍّ  جلوف  خمصوصة  آدميٍَّة  لبن  وصول  ورشًعا: 
خمصوص.

دليله: واألصل يف التحريم به قوله تعاىل :نث ڍ ڌ ڌ   
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک ک   ک   ک گ گ مث)1(.

ُرُم ِمَن النََّسِب«)2(. َضاِع َما حَيْ ُرُم ِمَن الرَّ وقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص: »حَيْ

حكمة التحريم:

وحكمة التحريم به: أن لبن املرضعة قد صار جزًءا من الرضيع فصار الرضيع 
جزًءا منها.

أركانه:

وأركان الرضاع ثالثة:

ُمْرِضع.   1

َرِضيع.   2

لبن.   3

)1( سورة النساء . اآلية: 23.
)2( متفق عليه.
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ما يثبت به الرضاع:

ويثبت الرضاع بلبن امرأة بالغة كانت عىل قيد احلياة حال انفصال اللبن منها.

شروط التحريم بالرضاع:

إذا أرضعت املرأة بلبنها ولًدا صار الرضيع ولدها من الرضاع برشوط ثالثة:

انفصال    1 متام  من  وابتداؤمها  باألهلة،  احلوَلنْي  دون  الرضيع  يكون  أن 
الرضيع.

فام    2 بالعرف،  وضبطهن  متفرقات،  رضعات  مخس  املرضعة  ترضعه  أن 
قىض بكونه رضعة أو رضعات اعترب وإل فال.

أن يصَل اللبن يف كل مرٍة من اخلمس إىل جوف الطفل، فإن مل يصل إىل    3
اجلوف فال حتريم.

وهبذه الرشوط يصري زوج املرضعة أًبا للرضيع.

ُرم بالرضاع: ما َيْ

حَيُْرم عىل الرضيع أن يتزوج باملرضعة، وبكل من انتمى إليها بنسب أو رضاع 
من أصول وفروع وحواش كأخواهتا وعامهتا.

وحيرم عىل املرِضعة أن تتزوج بالرضيع ومن انتسب إليه كولده وإن سفل، 
دون من كان يف درجته كإخوته الذين مل يرضعوا معه، ودون من كان أعىل طبقة 

منه ومل يرضعوا معه كأعاممه وآبائه وأجداده.

* * *
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أسئلة

1  ما التعريف الرشعي لكل من :

)الظهار   العدة   الرضاع(

2  بني حكم ما يأيت :

) أ  ( الظهار .

)ب( عجز املظاهر عن خصال الكفارة الثالث.

)ج  ( اإلحداد من املتوىفَّ عنها زوجها.

) د  ( مل يصل اللبن من املرضعة إىل جوف الرضيع.

)ه ( أتبع املظاهر ظهاره بالطالق.

3  ما أركان الظهار؟ وما حكمه ؟ وما دليله ؟ وما صورته؟ وما الذي جيب 
عىل املظاهر؟

4   ) أ ( ما حكمة مرشوعية العدة ؟ وما عدة كل من:

احلامل املتوىفَّ عنها زوجها أو املطلقة   املتوىفَّ عنها قبل الدخول هبا   املطلقة 
وهي من ذوات احليض   الصغرية واآليسة   املطلقة قبل الدخول هبا(.

)ب( ما الذي جيب للمعتدة )الرجعية   البائن (؟

زوجها  عنها  املتوىفَّ  عىل  الذي جيب  وما  لغة ورشًعا؟  اإلحداد  ما  )ج  ( 
واملطلقة؟
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رشوط     وما  يثبت؟  وبم  أركانه؟  وما  بالرضاع؟  التحريم  حكمة  ما    5
التحريم بالرضاع؟

6  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

) أ  ( ظاهر من زوجته ومل يتبع ظهاره بالطالق

ًقا  صار عائًدا من زوجته ولزمته الكفارة   لزمه كفارة يمني(. )صار ُمَطلِّ

ر. )ب ( ظاهر من زوجته ومل ُيكفِّ

)حيل له وطء زوجته التي ظاهر منها   ل حيل له ذلك   يكره له ذلك (.

)ج  ( يثبت التحريم بالرضاع بلبن

) امرأة بالغة   امرأة مل تبلغ تسع سنني (.

)د ( حيرم عىل املرضعة التزوج

)بمن كان أعىل درجة من الُمرَضع   بمن كان يف درجته   بمن رضع فقط(.

* * *
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فصل يف أحكام النفقات
النفقة مأخوذة من اإلنفاق وهو اإلخراج ول يستعمل إل يف اخلري.

أسباب النفقة:

للنفقة ثالثة أسباب: القرابة، والزوجية، وامللك.
أوًل: نفقة القرابة:

ذكوًرا واملولودين  للوالدين  واجبة  األقارب  من  والفروع  األصول   ونفقة 
أو إناًثا اتفقوا يف الدين أو اختلفوا فيه عىل أولدهم وعىل أصوهلم بقدر الكفاية.. 

لقوله تعاىل بالنسبة للوالدين:   نث ڳ ڳ ڳ ڳ مث)1(.
ومن املعروف: القيام بكفايتهام عند حاجتهام.

وقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص:  »أطيب ما يأكل الرجل ِمْن َكْسبِِه، وولده ِمْن َكْسبِِه، َفُكُلوا 
ْم« )2(. ِمْن َأْمَواهِلِ

ات ملحقون هبم يف ذلك. واألجداد واجَلدَّ
وقوله تعاىل بالنسبة للمولودين: نث ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ مث)3(.

إذ إجياب األجرة إلرضاع األولد يقتيض إجياب نفقتهم.
األولد  وأولد  بِامْلَْعُروِف«)4(.  َوَوَلَدِك  َيْكِفيِك  َما  »ُخِذي  هلند:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله 

ملحقون هبم.

)1( سورة لقامن . اآلية: 15.
)2( رواه أبو داود .

)3( سورة الطالق . اآلية: 6.
)4( رواه البخاري.
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شروط نفقة الوالدين:

النفقة  فتجب  فقرهم،  برشط  علوا  وإن  الوالدين  نفقة  الفروع  عىل  وجتب 
قادًرا؛ كان  ولو  العمل  ُيَكلَّف  ول  عاقاًل،  صحيًحا  كان  ولو  فيهم   للفقري 

ألنه ليس من املعارشة باملعروف تكليُفه العمل مع كرب السن.

شروط نفقة األبناء:

وأما األبناء وإن سفلوا فتجب نفقتهم عىل الوالدين بأحد ثالثة رشوط:

الكسب،   1 عىل  القادر  الكبري  الفقري  أو  الصغري  فالغني  والصغر،   الفقر 
ل جتب نفقته.

أو الفقر واملرض، فالغني العاجز أو الفقري السليم ل جتب نفقته.   2

أو الفقر واجلنون، فالغني املجنون أو الفقري العاقل ل جتب نفقته.   3

ثانًيا: نفقة الزوجة:

ونفقة الزوجة واجبة عىل الزوج يوًما بيوم إذا كانت ممكنة لزوجها من نفسها.

رة، ُمقدَّ فهي  وتوسًطا  وإعساًرا  يساًرا  الزوج  حال  باختالف  ختتلف   وهي 
ان من طعام واجبان عليه كل يوم لزوجته، مسلمة  ا، َفُمدَّ فإن كان الزوج موِسً
 كانت أو ذمية، من غالب قوت البلد من ِحنَْطة أو َشِعري أو غريمها، حتى األَِقط )1(

يف أهل بادية يقتاتونه.

وجيب هلا من األُْدم والكسوة ما جرت به العادة يف كل بلد. وجيب هلا أيًضا 
حلم يليق بحال زوجها.

)1( األقط: اللبن املجفف.
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ا، بأن كان ل يملك زيادة عام يكفيه، َفُمدُّ طعام واجٌب عليه  وإن كان الزوج ُمعرِسً
لزوجته من غالب قوت البلد، وجيب هلا من الكسوة ما جرت به عادة املعرسين .

وإن كان متوسًطا، فالواجب عليه لزوجته ُمدٌّ ونصف من غالب قوت البلد، 
عىل  جيب  ما  بني  الوسط  القدر  وهو  الوسط،  والكسوة  الطعام  من  هلا  وجيب 

املوس واملعرس .

وجيب عىل الزوج متليك زوجته الطعام َحبًّا، وعليه طحنه وخبزه، وجيب هلا 
يليق هبا عادة، وإن كانت ممن خيدم  آلة أكل ورشب وطبخ، وجيب هلا مسكن 

مثلها فعليه إخدامها.

ثالثـًا: امِلْلك، وهو نفقة البهائم:

ونفقة البهائم واجبة عىل من يملكها.

ٍة َرَبَطْتَها، َفَلْم ُتْطِعْمَها، َومَلْ َتَدْعَها  خلرب الصحيحني: »َدَخَلِت اْمَرَأٌة النَّاَر يِف ِهرَّ
َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش)1( اأَلْرِض«)2(، وحلرمة الروح.

ول يكلفها ما ل تطيق الدوام عىل محله، ومثله إدامة السري والركوب، ونحو 
ذلك.

* * *

)1( خشاش األرض: أي هوامها.
)2( متفق عليه.
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فصل يف أحكام احلضانة

تعريفها:

احلضانة لغة: مأخوذة من احِلْضن بكرس احلاء وهو اجلنب؛ ألن احلاضنة تضم 
الطفل إليه.

يصلحه  ما  بفعل  أو جنون  لصغر  نفسه  بأمور  يستقل  ل  من  تربية  ورشًعا: 
ودفع ما يرضه.

ومن هذا التعريف نعلم أن الذي عىل احلاضنة األفعاُل فقط، كَغْسل َجَسِده 
مال، له  كان  إن  ماله  ففي  وغريه،  كالصابون  األعيان  أما  ذلك،  وغري   وثيابه، 

وإلَّ فعىل َمن عليه نفقته.

األحق بها:

إذا فارق الرجل زوجته بطالق أو فسخ أو غريمها، وله منها ولد، فهي أحقُّ 
وثوبه،  بدنه  وغسل  بطعامه ورشابه،  بتعهده  يصلحه؛  بام  تربيته  أي  بحضانته، 

ومتريضه، وغري ذلك من مصاحله.

مؤنة احلضانة:

ومؤنة احلضانة: تكون يف مال املحضون إن كان له مال، وإل، ففي مال من 
جيب عليه نفقته.

وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها، انتقلت احلضانة ألمهاهتا؛ أي لألم 
وإن علت.



20

مدتها:

التمييز حيصل  وتستمر حضانة الزوجة إىل بلوغ املحضون سبع سنني؛ ألن 
فيه غالًبا .. ثم بعدها خيريَّ امُلميُِّز بني أبويه فأهيام اختار ُسلِّم إليه.

فإن كان يف أحد األبوين نقص كجنون، فاحلق لآلخر مادام النقص قائاًم به، 
وإذا مل يكن األب موجوًدا، ُخريِّ الولد بني اجلد واألم، وكذا يقع التخيري بني األم 

وَمن عىل حاشية النسب كأخ وعم.

شروطها:

رشوط استحقاق احلضانة مخسة:

أحدها: العقل فال حضانة ملجنونة.

ين فال حضانة لغري املسلمة عىل مسلم. وثانيها: الدِّ

وثالثها: العفة واألمانة والعدالة الظاهرة فال حضانة لفاسقة.

ورابعها: اإلقامة يف بلد الطفل املميِّز بأن يكون أبواه مقيمني يف بلد واحد فإذا 
أراد أحدمها السفر حلاجة كحج وجتارة، طوياًل كان السفر أو قصرًيا، كان الولد 
املميِّز وغريه مع املقيم من أبويه حتى يعود املسافر منهام، ولو أراد أحد األبوين 

انتقاًل دائاًم، فاألب أوىل من األم بحضانته فينزعه منها.

وخامسها: خلو أم املحضون من زوج ليس له حق يف احلضانة، فإن نكحت 
شخًصا له حق يف احلضانة كعم الطفل أو ابن عمه وريض كل منهام باملحضون، فال 
تسقط حضانتها بذلك، فإن اختل رشط من هذه اخلمسة يف األم سقطت حضانتها.
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 أهداف دراسة
أحكام اجلنايات والدية واحلدود

يتوقع من الطالب بعد دراسته للجنايات والدية واحلدود أن:

يعرف أنواع القتل .   1

يقارن بني أنواع القتل واألحكام املرتتبة عليها .   2

ل أحكام الديات .   3 ُيَفصِّ

يستنبط م ن النص وص الش رعية احلكم ة : م ن مش روعية القص اص    4
واحلدود والديات .

ح األثر املرتتب عىل تطبيق العقوبات املقدرة رشًعا .   5 يوضِّ

يستشعر حرص اإلسالِم عىل احلفاظ عىل النفس والعرض والعقل واملال.   6

* * *
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 كتاب
أحكام اجلنايات وأنواع القتل

قتاًل أو قطًعا أو جرًحا، وتطلق عىل  اجلنايات مجع جناية أعم من أن تكون 
التعدي عىل بدن أو مال أو ِعْرض.

أنواع القتل:

َعْمٌد  أرضب:  ثالثة  عىل  وهو  فعل  عن  الناشئ  النفس  إزهاق  وهو  القتل 
حْمٍض، وخطأ حمض، وعمد خطأ وهو املعروف بشبه العمد .

1  الَعْمد املْحض: هو أن يعمد اجلاين إىل رضب الشخص املقصود باجلناية 
بيشء يقتل غالًبا .

نث ڑ ڑ  الَقَوُد )أي القصاص( عىل اجلاين؛ لقوله تعاىل:  وحينئذ جيب 
ک ک ک مث)1(.

فإن عفا املستحق للقصاص عن اجلاين يف صورة العمد املحض عىل أن يأخَذ 
الدية وجب عىل القاتل دية مغلظة حالَّة يف ماله)2(.

رجاًل  فيصيب  مثاًل    كصيد    إىل يشء  يرمي  أن  وهو  املحض:  اخلطأ    2
العاقلة مؤجلة  دية خمففة عىل  الرامي بل جيب عليه  فيقتله... فال قصاص عىل 
واملراد  كاملة،  دية  ثلث  قدر  منها  سنة  كل  آخر  يؤخذ  ثالث سنني،  يف  عليهم 

بالعاقلة: عصبة اجلاين إل أصله وفرعه)3(.
)1( سورة البقرة. اآلية: 178.

)2( مغلظة من ثالثة أوجه كوهنا مثلثة وكوهنا حالَّة وكوهنا يف مال القاتل.
)3( وسيأيت بيان ختفيضها.
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3  عمد اخلطأ: وهو أن يقصد رضبه بام ل يقتل غالًبا كأن يرضبه بعصا خفيفة 
فيموت املرضوب فال قصاص بل ديٌة ُمَغلََّظة عىل العاقلة مؤجلة يف ثالث سنني.

شروط وجوب القصاص:

ورشوط وجوب القصاص يف القتل:

بالًغا بالسن أو بالحتالم أو باحليض، فال قصاص  األول: أن يكون القاتل 
عىل صبي.

الثاين: أن يكوَن عاقاًل حال اجلناية فيمتنع القصاص من جمنون إل إْن َتَقطَّع 
جنونه فيقتص منه زمن إفاقته، وجيب القصاص عىل من زال عقله برشب ُمْسكٍر 

متعد يف رشبه.

بخالف من مل يتعد بأن رشب شيًئا ظنه غري ُمْسكر، فزال عقله، فال قصاص.

الثالث: أل يكون القاتل والًدا للمقتول، فال قصاص عىل والٍد بقتل ولده.

الرابع: عصمة القتيل: بأن يكون معصوم الدم بإيامن أو أمان.

بالصغري،  والكبري  بالشيخ،  الشاب  فيقتل  بالتفاوت يف غري ذلك؛  ول عربة 
باخلادم،  والسلطان  باخلسيس،  والرشيف  باجلاهل،  والعامل  بالقصري،  والطويل 

والذكر باألنثى، وبالعكس يف اجلميع.

* * *
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قتل اجلماعة بالواحد

منهم واحد  فعل كل  وكان  كافأهم،  إن  بالواحد  كثروا  وإن  اجلامعة   وتقتل 
لو انفرد كان قتاًل.

القصاص يف األطراف واملعاني

األطراف  يف  بينهام  جيري  النفس  يف  بينهام  القصاص  جرى  شخصني  وكل 
املعاين كسمع وبرص وشم فيجري  النفس كيد ورجل وأذن، وكذا  لتلك  التي 

القصاص فيهام أيًضا.

فكام يشرتط يف القاتل كونه بالًغا عاقاًل إىل آخر الرشوط السابقة فيه، يشرتط 
يف القاطع لطرف، أو الذي أزال معنًى من املعاين كالسمع والبرص والشم، كونه 

بالًغا عاقاًل إىل آخر ما رشط فيه .

وحينئذ فمن ل يقتل بشخص ل يقطع بطرفه، فال يقطع الوالد بقطع طرف 
ولده، كام ل يقتل به، وهكذا.

شروط القصاص يف األعضاء:

املذكورة يف قصاص  الرشوط  بعد  األطراف  القصاص يف  ورشوط وجوب 
النفس اثنان:

أحدمها: الشرتاك يف السم اخلاص للطرف املقطوع، فتقطع اليمنى مثاًل من 
ُأُذٍن أو َيٍد أو ِرْجٍل باليمنى من ذلك، واليرسى مما ذكر باليرسى منه، وحينئذ فال 

تقطع يمنى بيرسى ول عكسه.
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ثانيهام: أل يكون بطرف املجني عليه شلل؛ فال تقطع يد أو رجل صحيحة 
بالصحيحة عىل  فتقطع  ء  الشالَّ ا  أمَّ التي ل عمل هلا،  ء، وهي  أو رجل شالَّ بيد 

املشهور.

* * *
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فصل يف أحكام الدِّية

تعريف الدِّية:

هي املال الواجب بسبب اجلناية عىل النفس أو ما دوهنا، وهي مائة من اإلبل، 
أو بدهلا عند فقدها.

حكمها:

الراجح،  عىل  عليه  للمجني  فقدهم  عن  ِعوًضا  املقتول  ألولياء  واجبٌة  هي 
سواء يف القتل اخلطأ، أو شبه العمد، أو العمد إذا عفى عن القصاص إليها.

دليل وجوبها:

والدليل عىل وجوهبا الكتاب والسنة واإلمجاع.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  نث  تعاىل:  اللَّه  قال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ        
ڄ ڄڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  

ڇ ڇ مث)1(.
بِِل«)2(. َيَة ِماَئٌة ِمَن اإْلِ وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َوإِنَّ يِف النَّْفِس الدِّ

واإلمجاع منعقد عىل وجوهبا أيًضا.

)1( سورة النساء . اآلية: 92.
)2( رواه أبو داود.
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أنواعها:

والدية عىل نوعني: مغلظة، وخمففة.

)أ( املغلظة: ووجه كوهنا مغلظة.

كوهنا من مال القاتل.   1

كوهنا حالَّة.   2

كوهنا مثلثة.   3

ومعنى مثلثة: أي جتب أثالًثا، ثالثون حقًة، وهي ما هلا ثالث سنواٍت ودخلت 
أسناهنا مقدم  أسقطت  أي  أجذعت،  التي  وهي  َجَذعًة،  وثالثون  الرابعة،   يف 
وهي ماهلا أربع سنوات ودخلت يف اخلامسة، وأربعون َخلَِفة أي حوامل ويثبت 

محلها بقول عدلني من أهل اخلربة باإلبل.

)ب( املخففة: ووجه كوهنا خمففة.

كوهنا عىل العاقلة.   1

كوهنا مؤجلة يف ثالث سنني.   2

كوهنا خممسة: أي جتب أمخاًسا، عرشون حقة، وعرشون َجَذعًة، وعرشون    3
بنت خَمَاٍض، وهي بنت ناقة استحقت أن تكون من احلوامل، وعرشون 
بنت لبون وهي بنت ناقة استحقت أن تكون ذات لبن .. وعرشون ابن 

لبون.

فدية القتل العمد: مغلَّظة من ثالثة أوجه: كوهنا حالَّة، وكوهنا يف مال القاتل، 
وكوهنا مثلثة.
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ودية القتل شبه العمد: مغلظة من وجه: وهو كوهنا مثلثة، وخمففة من وجهني 
مها: كوهنا عىل العاقلة)1(، وكوهنا مؤجلة يف ثالث سنني.

ودية القتل اخلطأ: خمففة من ثالثة أوجه: كوهنا خممسة. وكوهنا عىل العاقلة، 
وكوهنا مؤجلة يف ثالث سنني.

استيفاء الدية:

ومتى وجبت اإلبل عىل قاتل أو عاقلة قاتل ُأِخَذت من إبل من َوَجْبت عليه، 
اجلديد،  القول  تسليمها عىل  قيمتها وقت وجوب  إىل  انتقل  اإلبل  ُعِدمْت  فإن 

وهو املعتمد، وقيل:

يف القديم: ينتقل إىل ألف دينار يف حق أهل الذهب أو اثني عرَش ألف درهم 
يف حق أهل الفضة، سواء يف ذلك الدية املغلظة واملخففة.

أسباب تغليظ دية اخلطأ:

وتغلظ دية اخلطأ بالتثليث فقط بدل التخميس يف ثالثة مواضع:

القتل أو  املدينة  القتل يف حرم  أما  َقَتَل مسلاًم خطًأ يف حرم مكة،  إذا   األول: 
يف حال اإلحرام، فال تغليظ فيه عىل األصح.

احلجة  وذي  القعدة  ذي  احلرم:  األشهر  يف  كافًرا  أو  مسلاًم  َقَتَل  إذا  الثاين: 
واملحرم ورجب.

الثالث: إذا َقَتَل قريًبا له ذا رحم حمرم، سواء كان مسلاًم أو كافًرا، فإن مل يكن 
ًما كبنت العم، فال تغليظ يف قتلها. ذو الرحم حمرَّ

)1( العاقلة: هم عصبة اجلانى دون أصله وفرعه.
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ما تكمل فيه الدية من األطراف:

الكوعني، فيجب يف كل يد نصف دية، ويف قطعهام    1 اليدين من  يف قطع 
الدية كاملة.

يف قطع الرجلني من الكعبني، فيجب يف كل رجل نصف دية، ويف قطعهام    2
الدية كاملة.

يف قطع َماِرِن)1( األنف، وهو جمموع الطرفني واحلاجز، وجيب يف قطع كل    3
واحد من طرفيه واحلاجز ثلث الدية.

مع    4 حصل  فإن  إيضاح)2(،  بغري  أصلهام  من  قلعهام  أو  األذنني،  قطع  يف 
فرق  ول  دية،  نصف  أذن  كل  يف  أرشه)3(، وجيب  إيضاح وجب  قلعهام 
يف ذلك بني أذن السميع وغريه، ولو أيبس األذنني   أي أشلهام   بجناية 

عليهام، ففيهام دية.
يف َقْلع العينني، وجيب يف كل منهام نصف دية، سواء يف ذلك عني أحول    5

أو أعور ووقعت اجلناية عىل عينه أو أعمش، وجيب يف كل جفن ربع دية.
يف اللسان لناطق سليم الذوق.   6
، وجيب يف قطع إحدامها نصف دية.   7 فتنْيِ يف الشَّ

ما تكمل فيه الدية من املعاني:

فأذهب كالمه ولو من غري قطع    1 الكالِم كله، كأن جنى عليه  َذهاب  يف 
اللسان.

)1( مارن: ما لن من األنف وخال من العظم وهو احلاجز بني املِنَْخرين.
)2( اإليضاح: هو وصول اجلرح إىل العظم. 

)3( وهو الفرق بني قيمة اليشء صحيح ًا وقيمته معيب ًا.
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يف ذهاب البرص من العينني ، وجيب يف إذهابه من إحدامها نصف الدية.   2

يف َذهاب السمع من األذنني .   3

املنخرين نصف    4 َذهابه من أحد  املنخرْيِن، وجيب يف  الشم من  يف َذهاب 
دية.

وجيب يف السن األصلية التامة نصف عرش دية صاحبها.   5

ما جيب يف العتداء على اجلنني احلر:

وجيب يف اجلنني وقت اجلناية عىل أمه، املنفصل منها ميًتا باجلناية عليها، ذكًرا 
ة )ُعرْش دية األم( عىل عاقلة اجلاين عليها)1(. كان اجلنني أو أنثى   ُغرَّ

* * *

)1( لورثة اجلنني عىل فرض اهلل تعاىل.
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أسئلة
1  ) أ ( ما النفقة؟ وما أسباهبا؟ وما حكم نفقة القرابة؟ مع ذكر الدليل.
)ب( ما رشوط نفقة األبناء؟ وما حكم نفقة البهائم؟ مع ذكر الدليل.

2  اذكر املصطلح الفقهي املناسب ملا يأيت:
)أ ( تربية من ل يستقل بأمور نفسه لصغر أو جنون بفعل ما يصلحه ودفع 

ما يرضه.
)ب ( أن يعمد اجلاين إىل رضب املجني عليه بيشء يقتل غالًبا.

)ج  ( أن يرمي إىل يشء كصيد فيصيب رجاًل فيقتله.
3   )أ( ما رشوط استحقاق احلضانة؟ وما احلكم إن اختل رشط من هذه الرشوط؟

)ب ( ما أنواع القتل؟ مع تعريف كل نوع ، وبيان الواجب فيه.

)ج  ( ما رشوط وجوب القصاص يف النفس ؟
)د ( ما رشط قتل اجلامعة بالواحد؟

4  بنيِّ احلكم فيام يأيت:
امتنعت الزوجة من حضانة ولدها. )أ( 

أراد أحد أبوي املحضون سفًرا. )ب( 
عفا املستحق للقصاص يف العمد املحض عىل الدية. )ج ( 

قتل الوالد بولده. )د( 

)ه (    قتل اجلامعة بالواحد.
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كتاب احلدود
تعريفها:

متنع ألهنا  حدوًدا  العقوبات  وسميت  املنع،  لغة:  وهو  حد.  مجع   احلدود 
من ارتكاب الفواحش؛ ألَنَّ َمْن علم أنه إذا زنا ُحدَّ امتنع من الزنا، وهكذا.

ورشًعا: عقوبة مقدرة )1( وجبت عىل من ارتكب ما يوجبها.
حكمة مشروعيتها:

رشعت احلدود زجًرا عن ارتكاب ما يوجبها من املعايص، وقيل جرًبا وحمًوا 
هلذه الذنوب.

واألول: مبني عىل القول بأن احلدود زواجر.

والثاين: مبني عىل القول بأهنا جوابر.

فصل يف أحكام الزنا
تعريف الزنا: هو وطء رجل لمرأة ل حَتِل له بغري شبهة رشعية.

أنواع الزاني:

والزاين عىل نوعني:

حمصن، وهو البالغ، العاقل، املتزوج.   1

غري حمصن، وهو غري املتزوج.   2

)1( وخرج بمقدرة: التعزير فإنه عقوبة غري مقدرة، بل مرتوكة إىل رأي اإلمام حسب ما  يراه.
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حد احملصن :

النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  أن  ثبت  ملا   .. الرجم  امرأة(  أو  الزاين املحصن )رجاًل كان  وحد 
ِة«)1(. »َرَجَم َماِعًزا واْلَغاِمِديَّ

حد غري احملصن:

وحد الزاين غري املحصن من رجل أو امرأة رضبه مائة جلدة متوالية، وتغريب 
عام من بلد الزنا إىل مسافة القرص فأكثر برأي اإلمام؛ لقوله تعاىل: نث ڀ ڀ 
ب  ب إىل الشام، وعثامن غرَّ ڀ ٺ      ٺ   ٺ ٺ   ٿ مث)2( وملا ثبت أنَّ عمر َغرَّ

ب إىل البرصة. إىل مرص، وعليًّا غرَّ

ضابط ما يعزر فيه:

والتعزير مرشوع يف كل معصية ل حدَّ فيها ول كفارة ، كرسقة ما ل قطع فيه، 
الذنوب  من  ذلك  نحو  إىل  زور،  وتزوير إلمضاء، وشهادة  قذف،  بغري  وسب 

واآلثام .

* * *

)1( رواه مسلم.
)2( سورة النور . اآلية: 2.
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فصل يف أحكام القذف
تعريف القذف:

هو لغة: الرمي مطلًقا.
ورشًعا: الرمي بالزنا عىل جهة التعيري.

حكمه:
تعاىل:  لقوله  القاذف؛  حد  عليه وجوب  ويرتتب  الكبائر  من  بالزنا  والرمي 

نثڑ ڑ ک ک  ک ک گ    گ  گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱڱ ڱ ں  ں مث )1(.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص هلالل بن أمية حني قذف زوجته برشيك بن سمحاء: »الَبيِّنَُة َأْو َحدٌّ 
يِف َظْهِرَك«)2(.

شروط احلد بالقذف:

زاٍن، يا  أو  زنيَت،  كقوله:  بالزنا  امرأة  أو  من رجل  قذف شخص غريه   إذا 
أو يا زانية، فعليه حد القذف برشوط: منها يف القاذف، ومنها يف املقذوف.

شروط القاذف:

شخًصا؛   1 بقذفهام  ان  حُيدَّ ل  واملجنون  فالصبي  عاقاًل،  بالًغا  يكون   أن 
بل يعزران عىل ذلك.

ولده   2 عال  وإن  األم  أو  األب  قذف  فلو  للمقذوف،  أصاًل  يكون   ألَّ 
وإن سفل، فال حدَّ عليه.

)1( سورة النور . اآلية: 4.
)2( رواه البخاري.
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أن يكون خمتاًرا، فال حدَّ عىل ُمْكَره.   3

ألَّ يكون مأذوًنا له يف القذف، فلو أذن لغريه يف قذفه، فال حد عليه.   4

شروط املقذوف:

أن يكون مسلاًم أو معاهًدا.   1

بالًغا .   2

عاقاًل.   3

عفيًفا.   4

مقدار احلّد:

وحيد احلر القاذف ثامنني جلدة؛ لقوله تعاىل: نث گ   گ ڳ مث)1(.

مسقطات احلد:

ويسقط حد القذف عن القاذف بواحد من أمور:

إقامة البينة عىل زنا املقذوف، وهي أربعة شهود.   1

عفو املقذوف عن القاذف.   2

اللعان يف حق الزوجة، وهو أن يشهد الرجل أربع شهادات أمام القايض    3
متهاًم زوجته بالزنا.

إقرار املقذوف بالزنا.   4

إرث القاذف احلد.   5

)1( سورة النور . اآلية: 4.
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فصل يف حد شارب املسكر

حكم شرب املسكرات:

ٻ       ٻ  نث  تعاىل:  قوله  حتريمه  يف  واألصل  الكبائر  من  الُمْسكرات  رشب 
پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺمث)1(.

ما يرتتب عىل رشب املسكرات:
ويرتتب عىل رشب املسكرات احلد للشارب.

مقدار احلد ورشوطه:

كالنبيذ اخلمر  غري  من  ُمْسكًرا  رشاًبا  رشب  أو  مخًرا،  أكل  أو  رشب   ومن 
)2( ذلك الشارب  من الزبيب وهو مكلف، عامل بالتحريم، خمتار، بغري رضورة، حُيَدُّ

أربعني جلدة، والزيادة عىل األربعني عىل وجه التعزير.

ما يثبت به حد الشرب:

وجيب احلد عىل شارب املسكر بأحد أمرين:

البينة: أي رجلني يشهدان برشب ما ذكر.   1

اإلقرار من الشارب بأنه رشب ُمْسكًرا.   2

فال حيد بشهادة رجل وامرأتني، ول بشهادة امرأتني أو أكثر، ول بعلم القايض 
ول بعلم غريه.

)1( سورة املائدة . اآلية: 90.
)2( دليله أنه ملسو هيلع هللا ىلص جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ]متفق عليه[.
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أن  لحتامل  ْكر؛  بالسُّ ول  فمه  من  اخلمر  رائحة  وشم  بالقيء  حُيَدُّ  ل  كام 
ب اخلمر ناسًيا أو غالًطا أو مكرًها؛ فكان ذلك شبهة، واحلدود تدرأ  يكون رَشِ

بالشبهات.

* * *
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فصل يف أحكام السرقة

تعريف السرقة:

الرسقة لغة: أخذ املال خفية.

ورشًعا: أخذ املال خفية ظلام من حرز مثله.

حد السرقة وشروطه:

تقطع يد السارق برشوط منها يف السارق ومنها يف املرسوق.

شروط السارق:

أن يكون السارق بالًغا.   1

عاقاًل.   2

خمتاًرا.   3

عامًلا بالتحريم.   4

أل يأذن له املالك يف سقة ماله.   5

له ومأذون  بالتحريم،  وجاهل  ومكره،  وجمنون،  صبي،  عىل  قطع   فال 
من املالك يف سقة مالِه.

شروط املسروق:

أن يكون املال املرسوق نصاًبا قيمته ربع دينار خالًصا وهو ما يزيُد قلياًل    1
عىل جرام من الذهِب بالعملة احلديثة.
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أن يكوَن أخذ النصاب من حرز مثله، )واحلرز ما حيفظ فيه اليشء غالًبا    2
يف العرف(.

ألَّ يكون للسارق ِمْلٌك يف املرسوق؛ فال يقطع برسقة ماله الذي بيد غريه.   3

ألَّ يكون للسارق شبهة يف مال املرسوق منه؛ فال قطع برسقة مال أصل    4
وفرع للسارق.

دليل القطع يف السرقة:

نث ٺ ٺ ٺ   األصل يف قطع اليدين بالرسقة قوله تعاىل: 

ٿ ٿ ٿ ٿ        ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ   ڤ  مث)1(.
ما يثبت به احلد فى السرقة:

ويثبت احلد ىف الرسقة بأحد أمرين:

أولً: اإلقرار: ول يشرتط تكراره كام ىف سائر احلقوق: 

 ثاني ًا: البينة وتثبت أيض ًا بشهادة رجلني، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت املال 
ول قطع.

اليد ما  باقي ًا، خلرب أبى داود: )عىل  َردُّ ما أخذه إن كان  وجيب عىل السارق 
أخذت حتى تؤديه( فإن تلف ضمنه ببدله جرًبا ملا فات.

إسقاط سيدنا عمر حد القطع فى عام اجملاعة

إذا سق السارق ىف عام جماعة  أوقحط لتعذر األقوات أو انعدامها، بأن سق 
القطع كام  الرضورة شبهة ىف سقوط  يقطع، وكانت  مل  مثله  يقدر عىل  قوت ًا ل 

)1( سورة املائدة. اآلية: 38.
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أنه قال: )ل قطع ىف عام  كانت شبهة ىف استباحة األخذ ملا روى عن عمر  
املجاعة( وروى عن مروان بن احلكم: أنه ُأتى بسارق سق ىف عام املجاعة فلم 

يقطعه، وقال: )ُأراه مضطًرا( فلم ينكر ذلك منه أحد.

* * *
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فصل يف أحكام قاطع الطريق
تعريف قطع الطريق:

هو اخلروج ألخذ مال أو قتل أو إرعاب اعتامًدا عىل القوة مع البعد عن الغوث )1(.
وسمي من يفعل ذلك بقاطع الطريق ملنعه الناس من املرور فيه ألنه؛ مأخوذ 

من القطع بمعنى املنع.
حكمة مشروعية حد قاطع الطريق:

يف  وأنفسهم،  وأمواهلم  حياهتم  عىل  الناس  لتأمني  الطريق؛  قاطع  حد  رُشع 
بحقوق  واملستخفة  باألمن  العابثة  األيدي  من  ورواحهم،  وذهاهبم  أسفارهم 

اإلنسان.
شروط قاطع الطريق:

ويشرتط يف الشخص ليعترب قاطع طريق رشوط:
أن يكون مكلًفا، فالصغري واملجنون ل يعترب كل منهام قاطع طريق.   1
أن يكون له شوكة قوية .   2
أن يكون خمتاًرا فال يعترب الُمْكَره قاطع طريق.   3

: أنواع القطاع وَحدُّ كلٍّ

القتل فقط،  وقطاع الطريق عىل أربعة أقسام، ألن الفعل الصادر منهم، إما 
وإما القتل وأخذ املال، وإما أخذ املال فقط، وإما إخافة املارين يف الطريق.

)1( أي البعد عن العامرة أو الضعف يف أهلها حتى لو دخل مجع بالليل أو النهار داًرا ومنعوا 
أهلها من الستغاثة فهم قطاع طريق وينطبق هذا عىل من يصعدون إىل القطار أو األتوبيس 

ويأخذون ما مع الركاب فإهنم قطاع طريق.
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فإن قتلوا عمًدا عدواًنا ومل يأخذوا املال ُقتلوا حتاًم، وإن َقتلوا خطًأ أو شبه    1
عمد مل ُيْقتلوا.

ُقتلوا    2 فأكثر  الرسقة  نصاب  أي  املال،  وأخذوا  عدواًنا  عمًدا  قتلوا  وإن 
بوا بعد غسلهم وتكفينهم والصالة عليهم إن كانوا مسلمني. وُصلِّ

وإن أخذوا املال وهو نصاب الرسقة فأكثر من حرز مثله ول شبهة هلم فيه ومل    3
يقتلوا، تقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف أي تقطع منهم أوًل اليد اليمنى 
 والرجل اليرسى، فإن عادوا فيرساهم ويمناهم يقطعان، فإن كانت اليمنى

أو الرجل اليرسى مفقودة اكتفي باملوجودة يف األصح.

نفًسا،    4 يقتلوا  ومل  ماًل  منهم  يأخذوا  ومل  الطريق  يف  املارين  أخافوا  وإن 
رهم بام يراه. حبسهم اإلمام يف غري موضعهم وعزَّ

ڇ  ڇ  چ  چ  چ   نث  تعاىل:  اللَّه  قول  كله  ذلك  عىل  والدليل 
ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  

ڑ ڑ ک ک ک ک گ مث)1(.
حكم توبتهم:

به،  وظفره  عليه  اإلمام  قدرة  قبل  الطريق  قطع  عن  ورجع  منهم  تاب  ومن 
العقوبات املختصة بقاطع الطريق، وهي وجوب قتله  سقطت عنه احلدود أي 

ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  نث  تعاىل:  لقوله  ورجله؛  يده  وقطع  وصلبه 
ہ مث )2(.

)1( سورة املائدة . اآلية: 33.

)2( سورة املائدة . اآلية: 34.
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وهذا احلكم خاص بقطع الطريق فقط دون غريه من أسباب احلدود األخرى، 
سواء أكانت صادرة من قاطع طريق أم من غريه، فال تسقط احلدود عليها بالتوبة 
قبل القدرة؛ ألنَّ األدلة الواردة فيها مل تفصل بني ما قبل التوبة وما بعدها، بخالف 

حدِّ قاطع الطريق املختص به، كام يف اآلية: نث ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ 
ہ مث )1(.

* * *

)1( سورة املائدة . اآلية: 34.
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فصل يف أحكام البغاة

البغاة:

هم فرقة مسلمون خمالفون لإلمام العادل؛ بأن خرجوا عن طاعته بعد انقيادهم 
له، أو منع حق توجه إليهم كزكاة.

ومفرد البغاة باغ من البغي وهو الظلم.

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  نث  تعاىل:  قوله  الكتاب  من  البغي  دليل 
ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ    ھ ھے ے 

ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆمث)1(.

ما جيب على اإلمام حنوهم:

وجيب عىل اإلمام أن يبعث إليهم رسوًل عدًل فطنا ماهًرا يف املناظرة ناصًحا 
امتناعهم عن طاعته  السبب يف  َمْظلِمة هي  له  ذكروا  فإن  يكرهونه،  ما  يسأهلم 

أزاهلا فإن رجعوا إىل طاعته وإل أعلمهم بالقتال وجوًبا.

شروط قتاهلم:

وإذا مل يرجعوا إىل طاعة اإلمام بعدما تقدم وجب عليه قتاهلم برشوط ثالثة:

أحدها: أن يكونوا يف منعة؛ بأن تكون هلم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم، 
فإن كانوا أفراًدا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة.

)1( سورة احلجرات . اآلية: 9.
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ثانيها: أن خيرجوا عن قبضة اإلمام، إما برتك النقياد له، أو بمنع حق توجه 
عليهم سواء كان احلق مالًيا كالزكاة أو غري مايل كحد وقصاص .

ثالثها: أن يكون هلم تأويل سائغ، أي حمتمل كمطالبة أهل صفني بدم عثامن 
حيث اعتقدوا أن عليًّا  يعرف من قتل عثامن، فإن كان التأويل قطعي البطالن 

مل يعترب بل يكون صاحبه معانًدا فتجري عليه األحكام قهًرا عنه.

* * *
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فصل
يف حكم تارك الصالة

من  الرأس  بمنزلة  اإليامن  من  ومنزلتها  اإلسالم،  أركان  من  ركن  الصالة 
تركها  من  التحذير  وىف  عليها،  املحافظة  وجوب  ىف  كثرية  والنصوص   اجلسد 

أو التهاون فيها وتاركها عىل رضبني:

وهذا حكمه حكم  فرض،  بأهنا  يؤمن  ل  ألنه  املَكلَّف؛  يرتكها  أن  أحدمها: 
هلل   تكذيب  اجلحد  وألن  بالرضورة  الدين  من  معلوم ًا  إلنكاره  الكافر 

ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

ثانيهام: أن يرتكها كساًل وهو معتقد لوجوهبا عليه، كحال كثري من الناس، 
لقوله  اإلمام،  ره  فإن أرص عزَّ يفسق وهو عاص برتكه  أنه  املذهب  فاألصح ىف 

تعاىل: نث ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ   ژ ڑ ڑ  ک ک   ک مث)1(.

ومل ينقل ىف التاريخ اإلسالمى كله إىل يومنا هذا أن أحًدا قتل لرتكه الصالة.

ومن ترك الصالة بعذر كنوم أو نسيان يسن له املبادرة هبا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من نام 
عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ل كفارة هلا إل ذلك«)2(.

ومن تركها بال عذر لزمه قضاؤها فوًرا لتقصريه.

* * *

)1( سورة النساء . اآلية:48، 116.
)2( رواه مسلم.
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أسئلة

1  اذكر املصطلح الفقهي املناسب ملا يأيت:

)أ ( عقوبة مقدرة رشًعا وجبت عىل من ارتكب ما يوجبها.

)ب ( الرمي بالزنا عىل جهة التعيري.

)ج  ( عقوبة يف معصية ل حدَّ فيها ول كفارة .

)د ( أخذ املال خفية ظلاًم من حرز مثله .

2  ما الزنا؟ وما أنواع الزاين؟ وما العقوبة املقدرة له؟ وما ضابط التعزير؟

3  )أ( ما الرشوط التي جيب توافرها يف كل من )السارق   املرسوق(؟

)ب ( ما أنواع قطاع الطريق؟ وما عقوبة كل نوع؟

4  بني حكم ما يأيت :

)أ ( أذن املقذوف لشخص يف قذفه .

)ب ( قذف الوالد ولده.

)ج  ( أقر شارب املسكر بالرشب.

)د ( سق ماله الذي بيد غريه.

)ه ( تاب قاطع الطريق بعد قدرة اإلمام عليه .

)و( قطع الطريق صبي.
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5  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس مما يأيت:

)أ ( عقوبة الزاين املحصن.

)الرجم حتى املوت   اجللد مائة جلدة   التعزير(.

)ب ( حد القذف.

)مائة جلدة   ثامنون جلدة   أربعون جلدة(

)ج  ( حد شارب املسكر.

)الرجم   أربعون جلدة   التعزير(

)د ( حيد شارب املسكر.

)بالبينة   القيء   شم رائحة اخلمر من فمه(

)ه ( قاطع الطريق إن قتل فقط.

)يقتل ويصلب   يقتل فقط   يصلب فقط(

* * *
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 أهداف تدريس
)أحكام الصيد والذبائح ـ الضحايا ـ األطعمة ـ العقيقة(

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه املوضوعات أن:

ق بني الصيد والذبائح واألضحية والعقيقة .   1 يفرِّ

يعرف الرشوط املتعلقة بالصيد والذبائح واألضحية والعقيقة .   2

ق بني ما حيل أكله من األطعمة وما ل حيل .   3 يفرِّ

يبنيِّ كيفية الذبح الصحيح .   4

َل سنن األضحية والعقيقة .   5 ُيَفصِّ

يستشعر رمحة الترشيع اإلسالمى .   6

* * *
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 كتاب أحكام الصيد والذبائح
والضحايا واألطعمة والعقيقة

والصيد مصدر صاد، وأطلق هنا عىل اسم املفعول، فالصيد بمعنى املصيد.

والدليل عليه: قوله تعاىل: نث ٴۇ ۋ ۋ مث)1(.

واألمر بالصطياد يقتيض ِحلَّ املِصيد.

ويف الذبائح قوله تعاىل: نث ٿ   ٿ ٿ مث)2(.

يفيد  املحرمات  من  واستثناؤه  اآلية،  يف  السابقة  املحرمات  من  مستثنى  فإنه 
حل املذكيات.

تكون فذكاته  ذبحه،  أي  ذكاته،  عىل  قدر  الذى  املأكول  الربي   واحليوان 
يف حلقه وهو أعىل العنق، أو َلبَّتِِه وهي أسفل العنق.

أما احليوان البحري املأكول، فيحل عىل الصحيح بال ذبح .

تعريف الذكاة:

الذكاة لغة: التطيب؛ ملا فيها من تطيب أكل اللحم املذبوح.

ورشًعا: إبطال احلرارة الغريزية عىل وجه خمصوص.

عقًرا  عقره)3(  فذكاته  شارًدا  ذهب  كبعري  ذكاته  عىل  يقدر  مل  الذي  واحليوان 
مزهًقا للروح يف أي موضع من جسمه.

)1( سورة املائدة . اآلية: 2.

)2( سورة املائدة . اآلية: 3.
)3( طعنه بآلة حادة.
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وكمال الذكاة أربعة أشياء:

أحدها: قطع احللقوم، وهو جمرى النفس دخوًل وخروًجا.

وثانيها: قطع املريء، وهو جمرى الطعام والرشاب من احللق إىل املعدة.
دفعتني، عىل  ل  واحدة  دفعة  ذكر  ما  قطع  ويكون  احللقوم،  حتت   واملريء 

فإن املذبوح حيرم حينئذ، ومتى بقي يشء من احللقوم واملريء مل حيل املذبوح.

ثالثها ورابعها: قطع الودجني، ومها عرقان يف صفحتي العنق حميطان باحللقوم.
واملجزئ أي الذي يكفي يف الذكاة من هذه األربعة، شيئان:

قطع احللقوم واملريء فقط دون قطع الودجني ألنه مستحب، ول يسن قطع 
ما وراء الودجني.

آلة الذبح:

وجتوز الذكاة بكل حمدد جيرح، كحديد ونحاس وخشب وغريها، إل السن 
َم َوُذكَِر اْسُم  والظفر وباقي العظام فال جتوز التذكية هبا؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأهْنََر الدَّ

نَّ َوالظُُّفَر«)1(. ِه َفُكْل َما َخاَل السِّ اللَّ
من تصح منه التذكية:

وحتل ذكاة كل مسلم ومسلمة بالغ أو ُمَميِّز يطيق الذبح، وكل كتايب   هيودي 
أو نرصاين   وحيل الذبح من املجنون والسكران يف األظهر.

ول حتل ذبيحة جمويس ول وثني ول نحومها ممن ل كتاب له.

)1( متفق عليه.
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ذكاة اجلنني:

وذكاة اجلنني حاصلة بذكاة أمه، فال حيتاج لتذكية إن ُوِجَد ميًتا أو فيه حياة 
غري مستقرة، أما إن ُوِجَد حيًّا حياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه، فإنه يذبح 

حينئذ.
حكم ما يؤخذ من احليوان احلي:

ُقطَِع من السمك  وما قطع من حيوان حي فهو كميتته طهارًة ونجاسًة، فام 
نجس، وغريه  املأكول  الربي  احليوان  من  ونحوها  الشاة  من  قطع  وما   طاهر، 

عر والصوف والوبر والريش املقطوع من احليوان املأكول فإنه طاهر. إلَّ الشَّ
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعاىل:  قوله  عليه  الدليل 
ٿ  ٿ  ٺٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ  مث)1( .

فصل يف أحكام األطعمة
األطعمة مجع طعام بمعنى مطعوم كرشاب بمعنى مرشوب.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  نث  تعاىل:  قوله  عليها  والدليل 
ڻمث)2(.

ضابط احلالل واحلرام:

فهو حالل، وطباع سليمة  رفاهية  أهل  وهم  العرب  استطابته   وكل حيوان 
إل حيواًنا ورد الرشع بتحريمه؛ فال يرجع فيه لستطابتهم له، ول يكون حاللً 

وإن استطابوه.
)1( سورة النحل. اآلية: 80.

)2( سورة األنعام. اآلية: 145.
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وكل حيوان استخبثته العرب أي عدوه خبيًثا فهو حرام إل حيواًنا ورد الرشع 
بإباحته فال يكون حراًما.

وحيرم من احليوان كل ما له سن قوي يعدو به عىل غريه من احليوانات األخرى 
كأسد ونمر، وحيرم من الطيور كل ما له خملب قوي جيرح به كصقٍر وباٍز و نرٍِس، 

ومجيع جوارح الطري.

ما يستثنى من امليتة والدم:

حترم امليتة والدم ويستثنى منها:

حلديث:  والطِّحال؛  الكبد  ومها  ودمان:  واجلراد،  السمك  ومها  ميتتان: 
َماِن: َفاْلَكبُِد  ا الدَّ َراُد، َوَأمَّ وُت َواجْلَ ا امْلَْيَتَتاِن: َفاحْلُ »ُأِحلَّْت َلنَا َمْيَتَتاِن، َوَدَماِن. َفَأمَّ

َوالطَِّحال«)1(.

وحاصل ما تقدم: أنَّ احليواَن على ثالثة أقسام:

أحدها: ما ل يؤكل، كاحلامر وغريه مما تقدم فذبيحته وميتته سواء يف التحريم 
ألن ذبحه ل يفيد شيًئا.

ثانيها: ما يؤكل كالشاة وغريها مما تقدم فال حيل إل بالتذكية الرشعية بخالف 
ما مل يذكَّ أصاًل أو ذكي ذكاة غري رشعية.

ثالثها: ما َتِحلُّ ميتته كالسمك واجلراد فتحل ميتتهام كام مر.

* * *

)1( رواه أمحد وابن ماجه .
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فصل يف أحكام األضحية

تعريفها:

النحر  يوم عيد  النََّعم وهي اإلبل والبقر والغنم  ملا يذبح من  األضحية اسم 
وأيام الترشيق تقرًبا إىل اهلل تعاىل.

حكمها:

البيت، أهل  من  واحد  هبا  أتى  فإذا  الكفاية،  عىل  مؤكدة  سنة   التضحية 
كفى عن مجيعهم .. ول جتب األضحية إل بالنذر.

دليلها:

األصل فيها قوله تعاىل: نث ژ ژ ڑ    مث )1( 

وما روي عن عائشة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َما َعِمَل اْبُن آَدَم َيْوَم النَّْحِر َعَماًل 
، ِمْن ِهَراَقِة َدٍم«)2(. ِه َعزَّ َوَجلَّ َأَحبَّ إىَِل اللَّ

 ، َأْقَرَننْيِ َأْمَلَحنْيِ  بَِكْبَشنْيِ  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ى  »َضحَّ قال:  أنس   عن  روي  وما 
، َوَوَضَع ِرْجَلُه َعىَل ِصَفاِحِهاَم«)3(. َ ى َوَكربَّ َذَبَحُهاَم بَِيِدِه، َوَسمَّ

ما جيزئ يف األضحية:

وجيزئ يف األضحية:

اجلذع من الضأن، وهو ما له سنة وطعن يف الثانية.   1
)1( سورة الكوثر . اآلية: 2.

)2( رواه ابن ماجه.
)3( متفق عليه.
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الثني من املعز، وهو ما له سنتان وطعن يف الثالثة.   2

الثني من اإلبل، وهو ما له مخس سنني وطعن يف السادسة.   3

الثني من البقر، وهو ما له سنتان وطعن يف الثالثة.   4

البقرة هبا، وجتزئ  التضحية  يف  اشرتكوا  سبعة  عن  اإلبل  من  البدنة   وجتزئ 
 عن سبعة كذلك، وجتزئ الشاة عن شخص واحد، وهي أفضل من مشاركته

يف بعري أو بقرة.

وأفضل أنواع األضحية بالنسبة لكثرة اللحم، إبل، ثم بقر، ثم غنم، وأما من 
حيث أطيبية اللحم، فالغنم ثم البقر ثم اإلبل.

ما ل جيزئ يف األضحية:

يؤكل،  مما  غريه  أو  اللحم  ينقص  بعيب  معيبة  كل  األضحية  يف  جيزئ  ل 
العرج  حصول  كان  ولو  عرجها  الظاهر  والعرجاء  عورها،  الظاهر  كالعوراء 
مرضها، البنيِّ  واملريضة  اضطراهبا،  بسبب  للتضحية  إضجاعها  عند   هلا 
ول يرض يسري هذه األمور، والعجفاء وهي التي ذهب خُمُّها من اهُلزال احلاصل 
الذنب  ومقطوعة  أذن،  بال  واملخلوقة  بعضها،  أو  األذن  كل  ومقطوعة  هلا، 

)الذيل( أو بعضه.

، وهو مقطوع اخلصيتني، واملكسور القرن إن مل يؤثِّر يف اللحم،  وجيزئ اخلِصّ
وجتزئ فاقدة القرون، وهي املسامة اجللحاء وقت الذبح.
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وقت التضحية:

يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمُس يوم عيد النحر، ومىض قدر ركعتني 
الذبح وقت  ويستمر  أضحية؛  يقع  مل  ذلك  قبل  ذبح  فمن  خفيفتني؛   وخطبتني 
إىل غروب الشمس من آخر أيام الترشيق وهي األيام الثالثة بعد العيد املتصلة به.

سننها:

يستحب عند إرادة الذبح أشياء كثرية، منها:

أكرب،   1 اللَّه  ه  اللَّ بسم  واألكمل  اهلل،  بسم  الذابح:  فيقول   التسمية، 
ولو مل يسمِّ َحلَّ املذبوح.

الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويكره أن جيمع بني اسم اللَّه واسم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.   2

ويتوجه   3 للقبلة  مذبحها  الذابح  يوجه  أي  بالذبيحة،  القبلة   استقبال 
هو أيًضا.

التكبري قبل التسمية أو بعدها ثالًثا.   4

الدعاء بالقبول، فيقول: »اللهم هذه منك وإليك َفتَقبَّل مني«.   5

حتديد الشفرة )آلة الذبح( دون أن يبرصها احليوان وإمرارها والتحامل    6
عليها ذهاًبا وإياًبا.

غري    7 إىل  اليمنى  غري  الثالث  قوائمها  وشد  األيرس  ها  شقِّ إضجاعها عىل 
ذلك.

والدعاء، التكبري  إل  األضحية  غري  يف  أيًضا  ُتسن  السنن  هذه  أن   واعلم 
فإنه خاص هبا.
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حكم األكل منها:

ي شيًئا من األضحية املنذورة، بل جيب عليه التصدق بجميعها  ل يأكل املضحِّ
حلاًم وغريه، وليس له أن ينتفع منها فلو أجرها، فتلفت لزمه ضامهنا.

أما األضحية املتطوع هبا فله أن يأكل منها إىل الثلث عىل املعتمد، وأما الثلثان 
ثلًثا  هيدي  أنه  واملعتمد  نيًِّئا،  املسلمني  الفقراء  عىل  هبام  يتصدق  فقيل:  الباقيان 
للمسلمني األغنياء، ويتصدق بثلث عىل الفقراء املسلمني نيًِّئا، ويطعم   وجوًبا   
من حلم األضحية املتطوع هبا الفقراء واملساكني بقدر ما ينطلق عليه اسم صدقة، 
لقمة إل  بجميعها  التصدق  واألفضل  الفقراء،  من  لواحد  الرصف   ويكفى 
وتصدق  البعض  أكل  وإذا  ذلك،  له  يسن  فإنه  بأكلها  ي  املضحِّ يتربك  ُلَقاًم  أو 

بالباقي حصل له ثواب التضحية باجلميع وثواب التصدق بالبعض.

ما يرم على املضحِّي:

وحيرم عىل املضحي بيع يشء من األضحية حلاًم أو شحاًم أو جلًدا، وحيرم أيًضا 
أن جيعل اجللد ُأْجَرة للجزار ولو كانت األضحية تطوًعا.

* * *
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فصل يف أحكام العقيقة
تعريف العقيقة:

العقيقة لغة: اسم للشعر عىل رأس املولود.

ورشًعا: الذبيحة للمولود يوم سابع ولدته بُِحْسبان يوم الولدة من السبع.
حكمها:

مات  ولو  ولدته  سابع  يوم  للمولود  مؤكدة  سنة  ذبحها  بمعنى  والعقيقة 
املولود قبل السابع.

يف حق  للبلوغ سقط حكمها  رت  ُأخِّ فإن  السابع،  بعد  بالتأخري  تفوت  ول 
امُلنفق عىل املولود، أما هو بعد البلوغ فمخري يف الذبح عن نفسه.

وتتعدد العقيقة بتعدد األولد.
دليلها:

ٌن بَِعِقيَقتِِه ُيْذَبُح َعنُْه َيْوَم  واألصل فيها أخبار، كقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الُغاَلُم ُمْرهَتَ
َلُق َرْأُسُه«)1(. ى، َوحُيْ ابِِع، َوُيَسمَّ السَّ

ومعنى مرهتن بعقيقته: أنه ل يشفع يف والديه يوم القيامة.
وقيل: معناه: أنه ل ينمو نمو مثله حتى يعقَّ عنه.

قدرها:

ويذبح عن الغالم شاتان، وعن اجلارية شاة؛ ألن األنثى عىل النصف من الذكر، 
عنه. واحدة  بشاة  فيتأدَّى  السنة  أصل  وأما  للغالم،  بالنسبة  األكمل  هو  وهذا 

)1( رواه الرتمذي.
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كيفية التصرف فيها:

َوُيْطِعُم اْلَعاقُّ من العقيقة الفقراَء واملساكني؛ فيطبخها مع حلو وهيدي منها 
الفقراَء واملساكني من املسلمني، ويدعوهم إليه، ول يكرس عظمها.

وأحكام العقيقة هي أحكام األضحية؛ من حيث سنُّها، وسالمتها من عيب 
ينقص حلمها واألكل منها، والتصدق ببعضها، وامتناع بيعها، وتعيينها بالنذر، 
واألضحية  تطبخ  العقيقة  أن  ىف  عنها  وختتلف  األضحية،  يف  بيانه  سبق  ما  عىل 

توزع نيئة.

ما يسن فعله باملولود عند ولدته

وُيسّن أن يؤذِّن يف أذن املولود اليمنى حني يولد، ويقيم يف اليرسى، وأن حينك 
املولود بتمر ُيفَرم ويلني ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه يشء إىل اجلوف، 
فإن مل يوجد متر فرطب وإل فيشء حلو، وأن يسمى يوم سابع ولدته، وجيوز 

تسميته قبل السابع وبعده ، ولو مات قبل السابع ُسنَّ تسميته.

* * *
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أسئلة

1  اذكر املصطلح الفقهي املناسب ملا يأيت :

)أ ( اسم ملا يذبح من النََّعم يوم عيد النحر وأيام الترشيق الثالثة.

)ب ( الذبيحة للمولود يوم سابع ولدته.

الذي  ِسنُّها؟ وما  دليلها ؟ وما  ما األضحية ؟ وما حكمها ؟ وما   ) أ   (    2
ي؟ )جيزئ   ل جيزئ( يف األضحية ؟ وما الذي حيرم عىل املضحِّ

كيفية   وما  قدرها؟  دليلها؟وما  وما  حكمها؟  وما  العقيقة؟  ما  )ب ( 
الترصف فيها؟

3  بنيِّ احلكم فيام يأيت :

) أ  ( قطع احللقوم واملريء من الذبيحة.

نِّ والظفر. )ب ( الذبح بالسِّ

)ج  ( ذبيحة املجويس.

) د  ( ميتة اجلراد.

)ه (خرج اجلنني من أمه املذبوحة وبه حياة مستقرة.

)و ( اشرتك تسعة يف بقرة عند األضحية.
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4  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام يأيت:

)أ ( كامل الذكاة .
) قطع احللقوم   قطع املريء   قطع احللقوم واملريء والودجني(

ّن والظفر. )ب ( الذكاة بالسِّ

) جتوز   ل جتوز   تستحب (

)ج  ( حتل ذكاة .

)املسلم فقط   املسلم والكتايب   املسلم والكتايب واملجويس(

)د( يشرتط حِللِّ اجلنني دون ذبح.

خروجه من بطن أمه ) حيًّا   ميًتا (.

* * *
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 أهداف تدريس
)األميان ـ النذور ـ األقضية ـ الشهادات ـ الدعوى ـ البينات(

يتوقع من الطالب أن:

ح املقصود باأليامن والنذور.   1 يوضِّ

يبنيِّ ما ينعقد به اليمني.   2

ح احلكم يف املسائل املتعلقة باليمني.   3 يوضِّ

ُيَبنيِّ حكم كفارة اليمني.   4

ح كلَّ قسم.   5 يذكر أنواع النذر ويوضِّ

* * *
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 كتاب
أحكام األميان والنذور

األميان بفتح اهلمزة مجع ميني:

اليمني لغة: اليد اليمنى، ثم أطلقت عىل احللف؛ ألهنم كانوا إذا حتالفوا أخذ 
كل واحد بيمني صاحبه .

تعاىل أسامئه  من  اسم  بذكر  تأكيده  أو  املخالفة  حيتمل  ما  حتقيق   ورشًعا: 
أو صفة من صفات ذاته.

دليل األميان:

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  نث  تعاىل:  كقوله  آيات،  األيامن  يف  واألصل 
ْغُزَونَّ  ألََ »َواهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  كقوله  وأخبار،   ،)1(

مث ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ُقَرْيًشا« ثالث مرات ُثمَّ َقاَل: »إِْن َشاَء اللَّه«)2(.

ما ينعقد به اليمني:

ول ينعقد اليمني إل باسم من أسامئه تعاىل أو صفة من صفات ذاته القائمة به 
كعلمه وقدرته.

شروط احلالف:

أن يكون مكلًفا.   1

أن يكون خمتاًرا.   2

)1( سورة املائدة . اآلية: 89.
)2( رواه أبو داود.
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أن يكون ناطًقا.   3

أن يكون قاصًدا لليمني.   4
فال تنعقد يمني من اتصف بيشء من ضد هذه الرشوط.

حكم احللف بالصدقة:

كذا، فعلت  إن  باميل  أتصدق  أن  عيل  هلل  كقوله:  ماله،  بصدقة  حلف   ومن 
فهو خمري بني الوفاء بام حلف عليه، وهو التزامه بالنذر من الصدقة بامله أو كفارة 

اليمني يف األظهر.

حكم ميني اللغو:

. 
)1(

ول يشء يف لغو اليمني؛ لقوله تعاىل:نث ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ مث

وُفرسِّ يمني اللغو: بام سبق لسانه إىل لفظ اليمني من غري أن يقصدها، كقوله: 
 يف حال غضبه أو َعَجلتِِه )بىل واهلل، أو ل واللَّه( ومل يقصد اليمني، وقد علمت

أن القصد رشط لنعقاد اليمني.

فروع:

قال:   1 كأن  وذلك  حينث،  مل  غريه  ففعل  شيًئا  يفعل  ل  أن  حلف   من 
 واهلل ل أبيع كذا، أو ل أشرتى كذا. فوهبه يف األوىل .. أو وهب له يف الثانية،

فال حنث؛ ألنه مل يفعل املحلوف عليه.

من حلف أن ل يفعل شيًئا كبيع سيارته فأمر غريه بفعله ففعله؛ بأن باع    2
 سيارة احلالف مل حينث احلالف بفعل غريه، إل أن يريد احلالف أنه ل يفعل

)1( سورة املائدة . اآلية: 89.
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 هو ول غريه، فيحنث بفعل مأموره، أما إن حلف ألَّ ينكح فوكل يف النكاح،
 فإنه حينث بعقد وكيله له؛ ألن الوكيل يف النكاح سفري حمض، ومثل النكاح

يف ذلك الرجعة.

من حلف عىل فعل أمرين كقوله: ل ألبس هذين الثوبني. فلبس أحدمها،    3
 مل حينث، فإن لبسهام مًعا أو مرتًبا حنث، فإن قال: ل ألبس هذا ول هذا.
ولزمه  أيًضا  حنث  اآلخر  فعل  إذا  بل  يمينه،  ينحل  ول  بأحدمها  حنث 

كفارتان.
كفارة اليمني:

وكفارة اليمني، إذا حنث احلالف يف يمينه بأن مل ينفذ ما حلف عليه   خمرية 
ابتداء مرتبة انتهاء   فاحلالف إذا حنث يف يمينه خمري فيها بني ثالثة أشياء:

عرشة  إطعام  أو  والكسب،  بالعمل  خيل  عيب  من  سليمة  مؤمنة  رقبة  عتق 
مساكني كل مسكني مد)1( طعام أو كسوهتم فيدفع املكفر لكل واحد من العرشة 
 ثوًبا أي شيًئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عاممة أو مخار)2( أو كساء

أو فوطة أو منديل.
ى كسوة عرًفا. ول يكفي خف ول قفازان)3(؛ ألن كالًّ منهام ل ُيسمَّ

ول يشرتط يف القميص كونه صاحًلا للمدفوع إليه، فيجزئ أن َيدَفَع للرجل 
ثوًبا صغرًيا، أو ثوب امرأة.

ول يشرتط أيًضا كون املدفوع جديًدا، فيجوز دفعه ملبوًسا مل تذهب قوته.

)1( وهو ما يزيد عن نصف كيلو جرام قلياًل.
)2( غطاء الرأس للمرأة.

)3( هو ما يلبس يف الكفني.
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أيام، ول جيب  ثالثة  لزمه صيام  السابقة،  الثالثة  من  شيًئا  املكفر  مل جيد  فإن 
تتابعها يف األظهر.

الثالثة  من  واحدة  بأي  يكفر  أن  له  إن  أي  ابتداًء،  خمرية  كوهنا  معنى  وهذا 
السابقة، ومرتبة انتهاء، أي إنه ل يصح أن يكفر بالصوم إل إذا عجز عن اخلصال 

الثالث السابقة.
* * *
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فصل يف أحكام النذور
تعريف النذر:

. النذر لغة: الوعد بخري، أو رشٍّ
ورشًعا: التزام قربة مل تتعني بأصل الرشع.

دليله: األصل فيه آيات، كقوله تعاىل: نث ے  ۓ مث)1(، وأخبار، 
َه َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفاَل َيْعِصِه«)2(. كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اللَّ

أنواع النذر:

والنذر نوعان إمجاًل:
أحدمها: نذر اللَّجاج، وهو التامدي يف اخلصومة، كأن يقول: إن كلمت زيدا 
فلله عىلَّ حّج أو صدقة، أو أن يقول إن فعلت كذا فلله عيلَّ أن أطلق امرأيت، 
 واملراد هبذا النذر أن خيرج خمرج اليمني يف قصد املنع من يشء أو احلث عليه..

أو حتقيق خرب ول يقصد به القربة. 
والواجب فيه إما كفارة يمني.. أو ما التزمه بالنذر.

ثانيهام: نذر التربر، وهو قسامن:
أن ل يعلقه الناذر عىل يشء، كقوله ابتداء: هلل عيلَّ أن أصوم غًدا.   1

ِه عيلَّ    2 أن يعلِّقه)3( عىل يشء مرغوب فيه، كقوله: إن َشَفى اهللُ مرييِض، فللَّ
ق   مثاًل   أو أصوم، أو أصيل. أن أتصدَّ

)1( سورة احلج . اآلية: 29.
)2( رواه البخاري.

)3( الناذر يف نذر املجازاة وهو املعلق عىل يشء مرغوب فيه.
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النذر املَعلَّق على معصية:

ِه  فللَّ  ، املعلق عىل املعصية، كقوله: إن قتلُت فالًنا بغري حقٍّ النذر  ينعقد  ول 
عيلَّ كذا. ألن املعلق عىل املعصية معصية، وكام ل ينعقد النذر املعلق عىل املعصية 
كام سبق، ل ينعقد نذر املعصية نفسها؛ كأن يقول: للَّه عيلَّ قتل فالٍن. فال ينعقد 
باألَْوىَل؛ خلرب البخاري السابق: »َمن نذر أن يطيَع اهللَ فليطعه، ومن نذر أن يعصيه 

فال يعصه«.
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: الدهر؛  كنذر شخص صوم  املكروه  نذر  ينعقد  ل  أنه   واألصح 

ِه َعزَّ َوَجّل«)1( . »َل َنْذَر إِلَّ فِياَم اْبُتِغَي بِِه َوْجُه اللَّ
ِه، والنذر ل يكون إلَّ فيام يتقرب به. وألنه ل يتقرب به إىل اللَّ

ول يصحَّ أيًضا نذر الواجب املعني كالصلوات اخلمس؛ ألنه لزم عينًا بإلزام 
الرشع قبل النذر، فال فائدة من التزامه بالنذر.

أما الواجب عىل الكفاية كصالة اجلنازة واجلامعة يف الفرائض، فينعقد نذره 
وجيب عىل ناذره الوفاء به.

نذر املباح:

ول ينعقد النذر برتك مباح أو فعله.
فاألول كقوله: للِه عيلَّ ألَّ آكل حلاًم، أو ل أرشب لبنًا، أو ل ألبس كذا.

والثاين كقوله: للِه عيلَّ أن آكل كذا أو أرشب كذا أو ألبس كذا.
فعله، نذر  ما  ترك  أو  تركه،  نذر  ما  ففعل  املباح،  النذر  الناذر  خالف   وإذا 

مل تلزمه كفارة يمني عىل املعتمد.
)1( رواه أمحد.
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 كتاب 
أحكام األقضية والشهادات

تعريف القضاء:

القضاء لغة: إحكام اليشء وإمضاؤه.

ورشًعا: فصل اخلصومة بني خصمني فأكثر بحكم اللَّه تعاىل.

دليل مشروعيته:

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  نث  تعاىل:  كقوله  آيات،  القضاء  يف  واألصل 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ مث)1(.

وقوله: نث ٹ ٹ ٹ مث)2(.

 وأخبار كخرب الصحيحني: »إَِذا اْجَتهَد احْلاكُِم َفأْخطأ َفَلُه أجٌر َعىَل اْجتِهاِدِه
يف طلب احْلقِّ وإن أصاب َفَله أْجٌر َعىَل اْجتِهاده وأجٌر َعىَل إصابتِِه«)3( .

حكم تولي القضاء:

وتويل القضاء فرض كفاية يف حق من صلح له إن وجد غريه صاحًلا يف الناحية، 
فإن مل يوجد صالح له فيها صار فرض عني، ولزمه طلبه إن مل يولِّه اإلمام ابتداء.

)1( سورة املائدة . اآلية: 49.

)2( سورة املائدة . اآلية: 42.
)3( متفق عليه.
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شروط القاضي:
ول جيوز أن ييل القضاء إل من اجتمعت فيه إحدى عرشة خصلة.

اإلسالم.   1
البلوغ، فال ولية لصبي.   2
العقل، فال ولية ملجنون دام جنونه أو ل.   3
عىل    4 واإلرصار  الكبائر  اقرتاف  من  متنع  النفس  يف  ملكة  وهي  العدالة، 

الصغائر، فال ولية لفاسق.
معرفة أحكام الكتاب والسنة عىل طريق الجتهاد املطلق، وهو استنباط    5

ول  األحكام  آليات  حفظه  يشرتط  ول  والسنة،  الكتاب  من  األحكام 
أحاديثها املتعلقة هبا عن ظهر قلب.

وهم    6 حممد ملسو هيلع هللا ىلص،  أمة  من  والعقد  احلل  أهل  اتفاق  وهو  اإلمجاع،  معرفة 
من  مسألة  لكل  معرفته  يشرتط  ل  أنه  معنى  عىل  العوام،  دون  العلامء 
املسائل املجمع عليها، بل يكفيه يف املسألة التي ُيفتي هبا أو حيكم فيها، أن 

قوله ل خيالف اإلمجاع فيها.
معرفة الختالف الواقع بني العلامء .   7
معرفة طرق الجتهاد؛ أي كيفية الستدلل عىل األحكام من أدلتها.   8
 معرفة اللغة العربية وعلوم التفسري .   9

 سالمة احلواس؛ أي أن يكون سميًعا بصرًيا ناطًقا.   10
 ألَّ يكون خمتل النظر أو الفكر ملرض أو كرب أو غريمها؛ فال يصح تولية    11

مغفل، وهو من اختل نظره أو فكره بسبب مرض أو كرب أو غريمها.
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األمور اليت جيب على القاضي فعلها:

َي بني اخلصَمنْيِ يف مجيع وجوه اإلكرام؛ كالدخول  جيب عىل القايض أن ُيَسوِّ
عليه، والقيام هلام، ورد السالم عليهام، وطالقة الوجه هلام، وجلوسهام، ومكان 
والنظر؛  .. رشًفا  استويا  إذا  يديه  بني  اخَلصمني  القايض  فُيْجلِس   اجللوس، 
فال ينظر ألحدمها دون اآلخر، وباجلملة ل جيوز له أن خيصَّ أحَدمها دون اآلخر 

بيشء من أنواع اإلكرام.

ُرم على القاضي: ما َيْ

إليه أهدى  فإن   ، عمله  حمل  أهل  من  اهلدية  يقبل  أن  القايض  عىل   وحَيُْرم 
من هو يف حمل وليته وله خصومة، حرم قبوهلا عليه، ومثل اهلدية يف احلرمة اهلبة 
والضيافة والعارية والرشوة، وهي ما ُيبذل للقايض ليحكم بغري احلق، أو ليمتنع 

من احلكم باحلق.

ما يكره للقاضي:

ُيْكره للقايض القضاء يف حال يتغري فيها ُخلُقه وكامل عقله، فيكره له القضاء 
عند الغضب غري الشديد، وأما الغضب الشديد الذى خيرجه عن حالة الستقامة 
املؤمل،   املرض  وعند  املفرطني،  والفرح  احلزن  وعند  عنده،  القضاء  عليه  فيحرم 
بأن  تقدم؛  مما  حاٍل  يف  حكم  وإذا  ُخلِقه،  وكامل  عقله  عىل  يؤثر  مما  ذلك  وغري 

خالف وقىض فيها، َنَفَذ حكمه مع الكراهة.

ما جيب اتِّباعه يف نظر القضية:

َعى عليه إل بعد فراغ  ل جيوز للقايض إذا حرض اخَلصامِن عنده أن يسأل املدَّ
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اْخُرْج عليه:  للمدعى  القايض  يقول  وحينئذ  الصحيحة،  الدعوى  من   املدعي 
 من دعواه. أي انفصل منها، فإن أقر بام ادعى عليه به لزمه ما أقر به، ول حيتاج
مع  شاهد  أو  بينة  ألك  للمدعي:  يقول  أن  فللقايض  وإلَّ  باللزوم؛  حكم  إىل 

يمينك؟ إن كان احلق مما يثبت بشاهد ويمني.

ِعي من القايض حتليفه. َعى عليه إل بعد طلب املدَّ ول حُيَلِّف القايض املدَّ

ول ُيَلقِّن القايض خصاًم حجة، أي ل يقول لكل من اخلصمني قل كذا وكذا.

فيقول  قتاًل عىل شخٍص،  يدعي شخص  كأن  فجائز،  اخلصم  استفسار  أما 
عمًدا القتل  كان  هل  أي:  أو خطأ؟  عمًدا  قتله  املدعي:  من  مستفرًسا   القايض 

أو خطًأ؟.

ول يعنت شاهًدا؛ أي ل يشق عليه، كأن يقول له: مِلَ شهدت؟ وما هذه الشهادة؟.
عدالة  القايض  عرف  فإن  عدالته،  َثُبَتت  من شخص  إل  الشهادة  يقبل  ول 
عدالته يعرف  مل  فإن  شهادته،  رد  فسقه  عرف  وإن  بشهادته،  عمل   الشاهد 

ول فسقه طلب منه التزكية.
ول يكفي يف التزكية قول املدعى عليه: إن الذى شهد عيلَّ عدٌل، بل لبد من 

إحضار من يشهد عند القايض بعدالته فيقول: أشهد أنه عدل.
ويشرتط يف امُلزكِّي رشوط الشاهد من العدالة، وعدم العداوة وغري ذلك.

من تقبل شهادته ومن ل تقبل:

فإهنا  له  شهادته  بخالف  للتهمة،  عدوه  عىل  عدو  شهادة  القايض  يقبل  ول 
تقبل؛ لنتفاء التهمة حينئذ.
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لوالده وإن عال  ول شهادة والد وإن عال لولده وإن سفل، ول شهادة ولد 
للتهمة، أما الشهادة عليهام فتقبل لنتفاء التهمة.

متى يقبل كتاب قاض إىل قاض:

بعد شهادة شاهدين  إلَّ  آخر يف األحكام،  إىل قاض  يقبل كتاب قاض  ول 
يشهدان عىل القايض الكاتب بام يف الكتاب.

وصورة ذلك: أنه إذا ادعى شخص عىل شخص غائب بامل، وثبت املال عليه 
ِعي احلجة، فإن كان له مال حارض قضاه القايض منه، وإن مل يكن له  بإقامة امُلدَّ
ِعي إبالغ احلال إىل قايض بلد الغائب أجابه لذلك بالكتابة  مال حارض وسأل امُلدَّ
إىل قايض بلد الغائب، ويشرتط يف شهود الكتاب واحلكم ظهور عدالتهم عند 

القايض املكتوب إليه، ول تثبت عدالتهم عنده بتعديل القايض الكاتب.

* * *
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فصل يف أحكام الدعوى والبينات
تعريف الدعوى:

الدعوى لغة: الطلب والتمني.

م. ورشًعا: إخباٌر بحقٍّ له عىل غريه عند حاكم يصح حكمه أو حُمَكَّ

والبيِّنات: مجع بينة وهم الشهود.

دليل مشروعيتها:

واألصل يف ذلك قول اللَّه تعاىل: نث ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ     ۀ مث)1(.

ِرَجاٍل  ِدَماَء  َناٌس  َعى  َلدَّ بَِدْعَواُهْم،  النَّاُس  ُيْعَطى  »َلْو  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبى  وقول 
َعى َعَلْيِه«)2(. َوَأْمَواَلُهْم، َوَلكِنَّ اْلَيِمنَي َعىَل امْلُدَّ

ِعي، َواْلَيِمنَي َعىَل َمْن َأْنَكر«)3(. وقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَلكِنَّ اْلَبيِّنََة َعىَل امْلُدَّ

احلكم بالبينة:

عدالتها، عرف  إن  هبا  وحكم  احلاكم  سمعها  بينٌة،  املدعي  مع  كان   وإذا 
وإلَّ طلب تزكيتها، وإن مل يكن للمدعي بينٌة، فالقول قول املدعى عليه باليمني.

عي من خيالف قوله الظاهر، واملدعى عليه من يوافق قوله الظاهر،  واملراد بامُلدَّ
مة. والظاهر هو براءة الذِّ

)1( سورة النور . اآلية: 48.
)2( متفق عليه.

)3( رواه البيهقي.



75

ِعي، فيحلف  امُلدَّ املطلوبة منه، ردت عىل  اليمني  املدعى عليه عن  امتنع  فإن 
حينئذ ويستحق املدعى به.

ممتنع  أنا  اليمني:  عليه  القايض  عرض  بعد  عليه  املدعى  يقول  أن  والمتناع 
عنها. أو يقول له القايض: احلف. فيقول: ل أحلف.

ادعاء شخصني شيًئا:

بيمينه اليشء  معه  من  قول  فالقول  أحدمها،  يد  يف  شيًئا  اثنان  ادعى   وإذا 
أن الذي يف يده له، وإن كان يف أيدهيام مًعا أو مل يكن يف يد واحد منهام، حلف كل 

َم املدَعى به بينهام نصفني. منهام عىل نفي كونه لآلخر، َوُقسِّ

احللف على فعل النفس والغري:

ومن حلف عىل فعل نفسه إثباًتا أو نفًيا حلف عىل القطع، ومن حلف عىل فعل 
غريه فإن كان إثباًتا حلف عىل القطع، وإن كان نفًيا مطلًقا حلف عىل نفي العلم، 
وهو أنه ل يعلم أن غريه فعل كذا، أما النفي املقيد بزماٍن أو مكاٍن خمصوص، 

فيحلف فيه الشخص عىل القطع؛ لتيرس الوقوف عليه.

* * *
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فصل يف شروط الشاهد

تعريف الشهادة:

الشهادة لغة: احلضور.

ورشًعا: إخبار بحقٍّ لغريه عىل غريه بلفظ خمصوص.

رشوط الشاهد: ول تقبل الشهادة إل من شخص اجتمعت فيه أربع خصال: 
اإلسالم .. والبلوغ .. والعقل .. والعدالة.

تعريف العدالة وشروطها:

العدالة لغة: التوسط.

ورشًعا: ملكة يف النفس متنعها من اقرتاف الكبائر والرذائل املباحة.

وللعدالة شروط مخسة:

أن يكون الشخص جمتنًبا الكبائر.   1

أن يكون غري مرص عىل القليل من الصغائر.   2

أن يكون سليم العقيدة.   3

أن يكون مأموًنا عند الغضب.   4

أمثالِه   5 بُخُلق  اإلنساِن  ختلُّق  واملروءة  مثله،  مروءة  عىل  حمافًظا  يكون   أن 
من أبناء عرصه؛ فمن اتَّصف بيشء من ضد هذه الرشوط ل يعترب عدًل، 

وبالتايل ل تقبل شهادته.
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أسئلة
1  اذكر املصطلح الفقهي املناسب ملا يأيت:

)أ ( حتقيق ما حيتمل املخالفة أو تأكيده بذكر اسم من أسامئه تعاىل أو صفة 
من صفات ذاته .

)ب ( التزام قربة مل تتعني بأصل الرشع.

)ج  ( فصل اخلصومة بني خصمني فأكثر بحكم اللَّه تعاىل .
م. )د ( إخبار بحق له عىل غريه عند حاكم أو حُمكَّ
)ه ( إخبار بحق لغريه عىل غريه بلفظ خمصوص.

)و ( ملكة يف النفس متنعها من ارتكاب الكبائر والرذائل املباحة.
2  بنيِّ حكم ما يأيت:
)أ ( يمني الصبي .

)ب ( حلف غري قاصد لليمني .

)ج  ( حلف أل يفعل شيًئا فأمر غريه بفعله ففعله.
)د ( نذر فعل معصية.
)ه ( نذر واجًبا عينيًّا.

3  ما القضاء لغًة ورشًعا ؟ وما دليل مرشوعيته من الكتاب والسنة؟
وما الرشوط التي جيب توافرها يف القايض ؟
وما الذي )حيرم   يكره   يستحب( للقايض؟
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4  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام ييل:

)أ ( تنعقد اليمني .

)باسم من أسامئه تعاىل أو بصفة من صفاته   باآلباء واألجداد(

)ب ( يمني اللغو.

)جتب فيها الكفارة   ل جتب فيها الكفارة   يلزمه فعل ما حلف عليه(.

)ج  ( كفارة اليمني .

)مرتبة ابتداًء خمرية انتهاًء   خمرية ابتداًء مرتبة انتهاًء   عىل الرتتيب مطلًقا(.

)د( كفارة الصيام يف اليمني.

)ثالثة أيام   عرشة أيام   ستون يوًما(.

* * *
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أهداف دراسة املواريث

يدرس الطالب املرياث لتنمية مداركهم هبذه الدراسة، ويتوقع من الطالب 
بعد دراسته أن:

يبنيِّ املقصود باملرياث.   1

يبنيِّ األحكام املتعلقة باملرياث.   2

ح احلكمة من مرشوعية املرياث.   3 يوضِّ

حيفظ من النصوص الرشعية ما يستدل به عىل ما يذكر من مفاهيم.   4

يبنيِّ الرشوط واألركان واألنواع اخلاصة باملرياث.   5

يقدر دور الترشيع اإلسالمي الذى حرص عىل إعطاء الفرد الترصف يف    6
ماله مع املحافظة عىل حقوق اآلخرين.

يستشعر عدالة اإلسالم يف توزيع احلقوق.   7

يقسم الرتكات بصورة سليمة.   8

* * *
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 كتاب
أحكام الفرائض )املواريث(

املراد من الفرائض مسائل قسمة املواريث أى الرتكات سواء أكانت بالفرض 
أم بالتعصيب.

والفرائض مجع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير.
والفرض شرًعا:

اسم نصيب مقدر ملستحقه.
دليل مشروعية قسمة املواريث:

األصل فيها آيات كقوله تعاىل: نث گ گ  گ ڳڳ ڳ  ڳ ڱ 
ڱ مث)1(.  نث ٻ ٻ ٻ ٻ پ مث)2(.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فألوىل رجل ذكر«)3(.
علم املرياث: علم يبني كيفية الترصف يف تركة امليت .

أركان اإلرث

أركان اإلرث ثالثة:
وارث: وهو من سيخلف امليت ىف تركته كابنه وأبيه وزوجته.   1
ث: وهو امليت.   2 مورِّ
حق موروث: وهو الرتكة.   3

)1( سورة النساء . اآلية: 11.

)2( سورة النساء . اآلية: 12.
)3( متفق عليه.
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ما يتوقف عليه اإلرث

يتوقف اإلرث عىل ثالثة أشياء:

أوًل: وجود أسبابه.

ثانًيا: انتفاء موانعه.

ثالًثا: وجود رشوطه.

أسباب اإلرث

أسباب اإلرث شيئان:

قرابة: ناشئة عن الرحم.   1

نكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح.   2

موانع املرياث

وُيْمنَع الشخص من املرياث بواحد من أمور ثالثة:

الرق )وهذا املانع ل وجود له اآلن()1(.   1

ث.   2 قتل الوارث للمورِّ

اختالف الدين.   3

)1( بعدما دعا اإلسالم إىل حترير الرقاب وإرساء قواعد املساواة بني البرش ُألغى الرق دولي ًا 
ول وجود له رشع ًا وقانون ًا اآلن عىل مستوى العامل.
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نث ەئ وئ وئ  حكم تعلم علم املرياث وتعليمه: فرض كفاية لقوله تعاىل: 
ی   ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ی مث)1(.

َا نِْصُف اْلِعْلِم«)2(. ُموا اْلَفَرائَِض َوَعلُِّموَها، َفإهِنَّ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَعلَّ

حكم تطبيق أحكامه: فرض لقوله تعاىل: نث ی ی ی مث)3(.

شروط املرياث

للمرياث رشوط أربعة:

ث.   1 حتقق موت املَورِّ

ث.   2 حتقق حياة الوارث عند موت املورِّ

معرفة صلته بامليت بقرابة أو نكاح .   3

العلم باجلهة املقتضية لإلرث تفصياًل.   4

الوارثون من الرجال

املستحقون لإلرث من الرجال املجمع عىل إرثهم عرشة إمجاًل، ومخسة عرش 
)الشقيق  واألخ  عال،  وإن  وأبوه  األب،  نزل،  وإن  البن  وابن  البن،  تفصياًل: 
وألب وألم( وابن األخ )الشقيق وألب( وإن تراخى، والعم )الشقيق وألب( 

وابن العم )الشقيق وألب( وإن تباعدا، والزوج، واملوىل املعتِق.

)1( سورة التوبة .اآلية: 122.
)2( سنن ابن ماجه.

)3( سورة النساء . اآلية: 11.
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من يرث من الرجال عند اجتماعهم

لو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثالثة: األب، والبن، والزوج، ول يكون 
والباقي لالبن،  الربع،  السدس، وللزوج  أنثى، فلألب  إل  احلالة  امليت ىف هذه 

والباقون حمجوبون.

الوارثات من النساء

املستحقات لإلرث من النساء املجمع عىل إرثهن سبع إمجاًل وعرش تفصياًل: 
علتا،  وإن  لألب  واجلدة  لألم  واجلدة  واألم،  سفل،  وإن  البن  وبنت  البنت، 

واألخت الشقيقة، وألب وألم، والزوجة، واملولة املعتِقة.

من يرث من النساء عند اجتماعهن

ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن مخس: البنت، وبنت البن، واألم، 
والزوجة، واألخت الشقيقة. ول يكون امليت ىف هذه احلالة إل رجاًل، فللبنت 
النصف، ولبنت البن السدس تكملة للثلثني، ولألم السدس. وللزوجة الثمن، 

ولألخت الشقيقة الباقي.

من ل يسقط من الورثة حبال

من ل يسقط من الورثة بحال ستة)1(: الزوج والزوجة، واألب، واألم، والبن، 
والبنت؛ ألهنم ل حيجبون حجب حرمان بالشخص.

)1( الزوجان   الزوج والزوجة، األبوان   األب واألم، وولد الصلب )ذكًرا أو أنثى(
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من ل يرث حبال

الزنديق؛  ومثله  واملرتد،  قتله،  ممن  يرث  ل  القاتل  بحال:  يرث  ل   من 
وهو من خيفى الكفر ويظهر اإلسالم، وأهل ملتني فال يرث الكافر من املسلم، 
واملرتد واحدة،  ملة  كله  الكفر  ملتهام؛ ألن  اختلفت  وإن  الكافر  الكافر   ويرث 

ل يرث من مرتد ول من مسلم ول من كافر.

الفروض املقدرة

والربع،  النصف،  وهى:  ستة  تعاىل  اهلل  كتاب  املذكورة ىف  املقدرة  الفروض 
والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وقد يعرب عنها الفرضيون بعبارة خمترصة 

وهى الربع والثلث وضعف كل ونصف كل)1(.

أصحاب النصف

النصف فرض مخسة أفراد: البنت )2( وبنت البن إذا انفرد كل منهام عن ذكر 
ُبهام وعمن يساوهيام ىف الدرجة من البنات وبنات البن، واألخت الشقيقة،  ُيَعصِّ
ُبهام وعمن يساوهيام ىف الدرجة  واألخت ألب إذا انفرد كل منهام عن ذكر ُيَعصِّ

من األخوات، والزوج إذا مل يكن معه فرع وارث للميت ذكرا كان أو أنثى )3(.

الثمن والسدس وضعف كل  أو  ُكلِّ ونصف نصفه  النصف والثلثان ونصف  )1( ويقال 
وضعف ضعفه.

)2( لقوله تعاىل: نث ہ ہہ ھ   ھ مث سورة النساء . اآلية: 11.
)3( منه أو من غريه.



85

مناذج على أصحاب النصف

1  ماتت امرأة عن: زوج   أخت شقيقة. وتركت عرشين فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

10 أفدنة21عدم وجود الفرع الوارث مطلًقاالنصفالزوج

األخت 
النصفالشقيقة

عدم وجود فرع وارث للميت 
ذكر  وارث  أصل  أو  مطلًقا 
يف  هلا  مساٍو  أو  شقيق  أخ  أو 

الدرجة

10 أفدنة21

2  ُتويف شخص عن بنت   أخ شقيق، وترك مائة جنيه:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1البنت
2

انفرادها عن ذكر يعصبها أو 
50جنيًها21مساٍو هلا يف الدرجة

األخ 
عدم وجود عاصب أقرب الباقيالشقيق

50 جنيًها21منه
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3  مات شخص عن: أخت ألب   عم. وترك عرشين فداًنا :

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

األخت 
ألب

1
2

عدم وجود فرع وارث 
للميت أو أصل وارث ذكر 
أو أخ شقيق أو أخت شقيقة 
أو ذكر يعصبها أو مساٍو هلا 

يف الدرجة

10 أفدنة21

10 أفدنة21لكونه أقرب عاصبالباقيالعم

4  مات شخص عن: بنت ابن   أخت شقيقة. وترك )6( أفدنة :)1(

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1بنت البن
2

وارث  فرع  وجود  عدم 
ذكر  أو  منها  أقرب  للميت 
يعصبها أو مساٍو هلا يف الدرجة

3 أفدنة21

أخت 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ]اجعلوا األخوات الباقيشقيقة

3 أفدنة21مع البنات عصبة[ )1(

)1( صحيح البخاري
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أصحاب الربع

الربع فرض اثنني: الزوج)1( مع الولد أو ولد البن سواء أكان الولد منه أم 
من غريه، الزوجة)2( أوالزوجتني أوالزوجات مع عدم الولد وولد البن ختتص 

به الواحدة، ويشرتك فيه األكثر بالتساوي .

مناذج على الربع

1  ماتت امرأة عن: زوج   بنت   عم ، وتركت )24( فداًنا :

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوج
4

للميت  وارث  فرع  وجود 
6 أفدنة41وهو البنت

1البنت
2

انفرادها عن ذكر يعصبها أو 
12 أفدًنا42مساٍو هلا يف الدرجة

6 أفدنة41لكونه أقرب عاصبالباقيالعم

)1( لقوله تعاىل: نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿمث
سورة النساء . اآلية: 12.

)2( لقوله تعاىل: نث ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث
سورة النساء . اآلية: 12.
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2  مات رجل عن زوجة   أخت شقيقة   أخ ألب، وترك )20( فداًنا :

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوجة
4

وارث  فرع  وجود  عدم 
5 أفدنة41للميت مطلًقا

أخت 
شقيقة

1
2

وارث  فرع  وجود  عدم 
أصل  أو  مطلًقا  للميت 
شقيق  أخ  أو  ذكر  وارث 
الدرجة يف  هلا  مساٍو  أو 

10 أفدنة42

5 أفدنة41لكونه أقرب عاصبالباقياألخ ألب

3  ُتويف رجل عن زوجتني   أخت ألب   عم، وترك )32( قرياًطا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوجتان
8ط لكل 41عدم الفرع الوارث4

زوجة 4ط

األخت 
ألب

1
2

وارث  فرع  وجود  عدم 
وارث  أصل  أو  للميت 
أخت  أو  شقيق  أخ  أو  ذكر 
يعصبها  ذكر  أو  شقيقة 
الدرجة يف  هلا  مساٍو  أو 

16قرياًطا42

لكونه أقرب عاصب فهو الباقيالعم
8قراريط41عصبة بنفسه
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أصحاب الثمن

الثمن: فرض الزوجة والزوجتني والزوجات مع الولد أو ولد البن)1( ختتص 
به الواحدة ويشرتك فيه الزوجتان والزوجات بالسوية.

مناذج عن فرض الثمن

1  ُتويف رجل عن زوجة   بنت   أخ شقيق، وترك )40( فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوجة
5 أفدنة81وجود البنت8

1البنت
2

يعصبها ذكر  عن   انفرادها 
20 فداًنا84أو مساٍو هلا يف الدرجة

األخ 
كونه أقرب عاصب فهو الباقيالشقيق

15 فداًنا83عاصب بنفسه

)1( لقوله تعاىل: نث ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ  مث 
سورة النساء . اآلية: 12.
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2  ُتويف رجل عن ثالث زوجات   بنت ابن ابن   ابن عم شقيق، وترك )24( 
جنيًها:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

الزوجات 
الثالث

1
81لوجود فرع وارث للميت8

3جنيهات 
لكل زوجة 
جنيه واحد

بنت ابن 
البن

1
2

وارث  فرع  وجود  عدم 
ذكر  أو  منها  أقرب  للميت 
يعصبها أو مساٍو هلا يف الدرجة

12 جنيًها84

ابن عم 
كونه أقرب عاصب فهو الباقيشقيق

9 جنيهات83عاصب بنفسه

أصحاب الثلثني

واألختني  فأكثر)1(،  البن  وبنتي  فأكثر،  البنتني  أربعة:  فرض  والثلثان 
الشقيقتني فأكثر، واألختني ألب فأكثر)2(، وهذا عند النفراد عن معصب من 
يأخذن  فإن كان معهن ذكر  منهام،  أقرب  فرع  البن عن  بنتي  وانفراد  إخوهتن 

الباقي تعصيًبا للذكر مثل حظ األنثيني.

)1( لقوله تعاىل:  نث ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ مث سورة النساء . اآلية: 11، 
وبنو البن كبني الصلب.

)2( لقوله تعاىل: نث ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ مث سورة النساء . اآلية: 176.



91

مناذج على الثلثني

1  مات رجل عن بنتني   زوجة   أخ شقيق . وترك )480( جنيًها:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

2البنتان
2416انفرادمها عن معصب3

320 جنيًها 
لكل بنت 
160 جنيًها

1الزوجة
60 جنيًها243لوجود الفرع الوارث8

األخ 
عاصب بنفسه؛ وهو أقرب الباقيالشقيق

100 جنيه245عاصب

2  مات عن زوجة   أختني شقيقتني   عم شقيق، ترك )12( فداًنا: 

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوجة
4

وارث  فرع  وجود  عدم 
للميت مطلًقا

3 أفدنة123

األختان 
الشقيقتان

2
3

عدم وجود فرع وارث 
للميت مطلًقا أو أصل 
وارث ذكر يعصبهام

128
)8( أفدنة 
لكل أخت 

4 أفدنة

العم 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالشقيق

فدان 121عاصب
واحد
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3  ماتت امرأة عن زوج   بنتي ابن   ابن أخ ألب، وتركت )240( جنيًها:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوج
60 جنيًها123وجود فرع وارث للميت4

2بنتا البن
3

عدم وجود فرع وارث 
للميت أقرب منهام أو ذكر 

يعصبهام
128

 160
جنيًها 

لكل بنت 
80 جنيًها

ابن األخ 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيألب

20 جنيًها121عاصب

أصحاب الثلث
والثلث فرض اثنني:

1   األم)1( إذا مل يكن للميت ولد، ول ولد ابن مذكًرا كان أو مؤنًثا ، أو اثنان 
فأكثر من اإلخوة أو األخوات، سواٌء أكانوا أشقاء أم ألب أم ألم أم خمتلفني.

كانوا  ذكوًرا  األم،  ولد  من  واألخوات  اإلخوة  من  فأكثر  الثنني)2(     2 
أو إناًثا أو خناثى، وهذا عند عدم الفرع الوارث مطلًقا ، واألصل الوارث الذكر، 
به؛  أدلوا  فيمن  تعصيب  يعصبها؛ ألنه ل  كر واألنثى ول  الذَّ الثلث  يستوي يف 
وهي األم بخالف اإلخوة األشقاء أو ألب فإن ذكرهم يعصب أنثاهم فللذكر 

مثل حظ األنثيني؛ ألن فيمن أدلوا به تعصيًبا وهو األب كالبنني والبنات.
)1( لقوله تعاىل: نث ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ مث سورة النساء . اآلية: 11.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    .. ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  نث  تعاىل:  قوله   )2(
ڱ  ں ں ڻ ڻ مث  سورة النساء . اآلية: 12.
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مناذج على الثلث
1  ُتويف رجل عن أم   أخت شقيقة   عم ألب، وترك )12( فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1األم
3

وارث  فرع  وجود  عدم 
من  عدد  أو  مطلًقا  للميت 

اإلخوة أو األخوات
4 أفدنة62

األخت 
الشقيقة

1
2

وارث  فرع  وجود  عدم 
أصل  أو  مطلًقا  للميت 
أو  شقيق  أخ  أو  ذكر  وارث 

مساٍو هلا يف الدرجة

6 أفدنة63

عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالعم ألب
2 فدان61عاصب

2  توفيت امرأة عن زوج   ثالثة إخوة ألم   أخ شقيق . وتركت 360 جنيًها:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوج
180 63عدم الفرع الوارث مطلًقا2

جنيًها

األخوة 
ألم الثالثة

1
3

وارث  فرع  وجود  عدم 
62مطلًقا أو أب أو جد وإن عال

 120
جنيًها 

لكل أخ 
40ج

األخ 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالشقيق

60 جنيًها61عاصب
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3  تويف عن زوجة   أخ ألم   أخت ألم   أم، عم شقيق وترك )36( فداًنا:

 املستحق
من الرتكة السهام أصل املسألة السبب الفرض الوارثون

9 أفدنة 3 12
عدم 

الفرع الوارث 
مطلًقا

1
4 الزوجة

12 فداًنا 4 12
عدم وجود فرع 
وارث مطلًقا أو 
أصل وارث ذكر

1
3

بالتساوى
 أخ ألم   أخت

ألم

6 أفدنة 2 12 وجود عدد من 
اإلخوة

1
6 أم

9 أفدنة 3 12 ألنه أقرب عاصب الباقي العم الشقيق

* * *
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أصحاب السدس

السدس فرض سبعة:

األم مع الفرع الوارث مطلًقا أو عدد من اإلخوة واألخوات)1( مطلًقا.   1

ِوية    2 اجلدة فأكثر عند عدم األم ختتص به الواحدة، ويشرتك فيه الثنتان بالسَّ
إذا استويتا ىف الدرجة وإل قدمت القربى عىل الُبعدى .

بنت البن فأكثر مع بنت الصلب تكملة للثلثني .   3

األخت ألب فأكثر مع األخت الشقيقة تكلمة للثلثني.   4

فرع    5 األب  مع  كان  فلو  أنثى،  أو  كان  ذكًرا  الوارث  الفرع  مع  األب)2( 
املؤنث؛ الوارث  الفرع  أما مع  السدس فرًضا،   وارث مذكر كان لألب 

فله السدس فرًضا والباقي تعصيًبا.

اجلد الصحيح عند عدم األب واجلد األقرب منه درجة وقد يفرض للجد    6
السدس ىف بعض حالته مع اإلخوة األشقاء وألب.

مطلًقا    7 الوارث  الفرع  عند عدم  أنثى  أو  كان  ذكًرا  األم  ولد  من  الواحد 
واألصل الوارث الذكر.

)1( لقوله تعاىل: نث ې ې       ې ې    ى ى مث سورة النساء . اآلية: 11.
)2( لقوله تعاىل: نث ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ مث

سورة النساء . اآلية: 11.
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مناذج على السدس

1  ماتت عن : أب   أم   زوج   ابن. وتركت )120( جنيًها.

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1األب
20 جنيًها122لوجود الفرع الوارث املذكر6

1األم
20 جنيًها122لوجود الفرع الوارث6

1الزوج 
30 جنيًها123لوجود الفرع الوارث4

50 جنيًها125لكونه أقرب عاصبالباقيالبن
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2  مات شخص عن جدة ألب   أخت شقيقة   أخت ألب   أخت ألم، 
وترك )6( أفدنة:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

اجلدة 
ألب

1
1 فدان61عدم وجود األم واألب6

األخت 
الشقيقة

1
2

عدم وجود فرع وارث 
 مطلًقا أو أصل وارث ذكر

أو ذكر يعصبها أو مساٍو هلا 
يف الدرجة

3 أفدنة63

األخت 
ألب

1
1 فدان61تكملة الثلثني مع الشقيقة 6

األخت 
ألم

1
6

الوارث  الفرع  وجود  عدم 
الوارث  األصل  أو  مطلًقا 

الذكر
1 فدان61
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3  ماتت عن بنت   بنت ابن   أم   جد، وتركت) 18( فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1البنت
2

عدم وجود ذكر يعصبها
9 أفدنة63أو مساٍو هلا يف الدرجة

1بنت البن
3 أفدنة61تكملة الثلثني مع البنت الصلبية6

1األم
3 أفدنة61وجود الفرع الوارث6

اجلد
1+      
6

الباقي تعصيًبا
3 أفدنة61وجود الفرع الوارث املؤنث

4  مات شخص عن جدتني   ثالث زوجات   أخ ألم   أخ شقيق، وترك 
)24( سهاًم:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1اجلدتان
6

عدم األم بالنسبة هلام واألب 
122بالنسبة للجدة ألب

4 أسهم 
لكل 
جدة2

الزوجات 
الثالث

1
123عدم الفرع الوارث4

6 أسهم 
لكل 

زوجة 2

1األخ لم
6

عدم الفرع الوارث أو األب 
4 أسهم122أو اجلد وإن عال

األخ 
10 أسهم125عصبة بنفسهالباقيالشقيق
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احلجب
تعريفه: احلجب لغة: املنع .

رشًعا: منع من قام به سبب اإلرث من إرثه أو من أوفر حظيه.
أقسامه:

احلجب نوعان :
األول: حجب احلرمان: وهو حجب الشخص من مرياثه كله.

أباه مثاًل ل يرث منه والذي حجبه عن  بالوصف كالقتل فمن قتل  ويكون 
املرياث هو الوصف الذى قام به؛ وهو القتل، ويدخل هذا القسم عىل مجيع الورثة.
ات فإهنن يسقطن باألم من كل جهة سواٌء  ويكون احلجب بالشخص كاجَلدَّ

أقربن أم بعدن ويسقط األجداد باألب.
ويسقط األخ ألم ذكًرا كان أو أنثى بالفرع الوارث مطلًقا واألصل الوارث 

الذكر، ول حيجب باألم وإن أدىل هبا.
ويسقط األخ الشقيق بواحد من ثالثة: البن وابنه وإن سفل، واألب.

ويسقط األخ لألب بأحد أربعة: هؤلء الثالثة السابق ذكرهم، وباألخ الشقيق .
ول يدخل هذا القسم عىل الزوجني واألبوين وولد الصلب.

الثانى: وهو حجب النقصان: كحجب الزوج من النصف إىل الربع بالفرع 
الوارث للزوجة، وحجب الزوجة من الربع إىل الثمن بالفرع الوارث للزوج، 
وحجب األم من الثلث إىل السدس بوجود الفرع الوارث، أو العدد من اإلخوة 

أو األخوات مطلًقا.
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مناذج على احلجب
1  ُتويف شخص عن ابن قاتل   أخت شقيقة   أخ ألب   بنت   أخ ألم ، وترك 

)50( فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

البن 
القاتل

ليشء )حمروم 
بالقتل(

وهو  بالقتل  لتصافه 
  2مانع لإلرث

1البنت
2

لنفرادها عن معصب 
الدرجة يف  هلا  25 فداًنا21ومساٍو 

األخت 
25 فداًنا21ألهنا عصبة مع البنتالباقي تعصيًباالشقيقة

حمجوباألخ ألب
لوجود األخت 

الشقيقة التى صارت 
عصبة مع البنت

2  

  2لوجود الفرع الوارثحمجوباألخ ألم
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2  مات شخص عن أم   أخ ألم   جدة ألم   جدة ألب   أخ شقيق   أخ ألب، 
وترك )42( جنيًها:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1األم
7جنيهات61وجود عدد من األخوة6

1األخ ألم
6

لعدم الفرع الوارث 
واألصل الوارث 

الذكر
7جنيهات61

   لوجود األمليشءاجلدة ألم

   لوجود األمليشاجلدة ألب
األخ 
28 جنيًها64عصبة بنفسهالباقيالشقيق

   حلجبه باألخ الشقيقل يشءاألخ ألب
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ابن، وترك  أم   زوجة   أم أب أب   أخ شقيق    أم  3  مات شخص عن: 
)24( سهاًم يف رشكة احلديد والصلب:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1أم أم
4 أسهم244عدم وجود األم6

1زوجة
3 أسهم243عدم وجود الفرع الوارث8

   وجود أم األمليشءأم أب أب
17 سهاًم2417لكونه أقرب عاصبالباقيابن

 وجود فرع وارثحمجوبأخ شقيق
   وهو البن

* * *
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العصبات
تعريف العصبة:

العصبة: كل شخص ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من امُلْجَمع عىل إرثهم، 
فإذا انفرد أخذ مجيع الرتكة أويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض.

أقسام العصبة

أقسام العصبة ثالثة:

عصبة بالنفس.   1

 عصبة بالغري.   2

عصبة مع الغري.   3
فالعصبة بالنفس على الرتتيب:

الشقيق، واألخ ألب،  نزل، واألب واجلد وإن عال، واألخ  وابنه وإن  البن 
العم  وابن  والعم ألب،  الشقيق،  والعم  األخ ألب،  وابن  الشقيق،  األخ  وابن 
الشقيق، وابن العم ألب، وذو الولء، واألحق بالتقديم منهم من جهة العصوبة 
البن ثم األب ثم أبوه واألخ الشقيق ثم ابن األخ الشقيق ثم ابن األخ ألب ثم 

العم الشقيق ثم العم ألب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم ألب هكذا.
العصبة بالغري:

كل أنثى صاحبة فرض النصف معها ذكر يعصبها .
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كالبنت مع أخيها، وبنت البن مع أخيها، أو ابن عمها واألخت الشقيقة مع 
الثلث  أما األخ ألم فال يعصب أخته بل هلام  أخيها، واألخت ألب مع أخيها، 

بالسوية.

ملحوظة: أربعة يرثون دون إخوهتم فال يعصب الذكر أخته؛ وهم:

األعامم.   1

بنو األعامم.   2

بنو اإلخوة األشقاء.   3

بنو اإلخوة ألب.   4

العصبة مع الغري:

)اجعلوا  حلديث:  البن؛  بنت  مع  أو  البنت  مع  ألب  أو  شقيقة  أخت  كل 
األخوات مع البنات عصبة(.

مناذج على اإلرث بالعصوبة
1  مات شخص عن: زوجة   أب   ابن، وترك) 48( فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1األب
8 أفدنة244وجود الفرع الوارث املذكر6

1الزوجة
6 أفدنة243وجود الفرع الوارث8

عصبة بنفسه ومقدم عىل الباقيالبن
34 فداًنا2417األب
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2  ماتت عن زوج   بنت   أب   جد   أخ شقيق، وتركت )12( فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1الزوج
3 أفدنة123لوجود الفرع الوارث4

1البنت
6 أفدنة126عدم العصب واملساوي2

األب
1
6

+ الباقي تعصيًبا
لوجود الفرع الوارث 

3 أفدنة2+121املؤنث

   حمجوب باألبل يشءاجلد
األخ 
    حمجوب باألبل يشءالشقيق

3  مات شخص عن بنت   أم   أخت شقيقة   أخت ألم، وترك )60( جنيًها:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1البنت
2

انفرادها عن ذكر يعصبها
30 جنيًها63أو مساٍو هلا يف الدرجة

1األم
10جنيهات61لوجود الفرع الوارث6

واألخت 
الشقيقة

الباقي 
20جنيًها62لكوهنا عصبة مع البنتتعصيًبا

األخت 
   لوجود الفرع الوارثل يشءألم
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4  مات شخص عن: بنت   بنت ابن   أخ شقيق   أخت شقيقة   أخ ألب   
عم، وترك) 18( فداًنا:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

1البنت
2

عدم املعصب 
واملساوي هلا
يف الدرجة هلا

9 أفدنة63

1بنت البن
6

البنت  الثلثني مع  تكملة 
الصلبية

3 أفدنة61

األخ 
الشقيق 
واألخت 
الشقيقة

الباقي تعصيًبا 
للذكر مثل حظ 

األنثيني

تعصيب األخ الشقيق 
62ألخته )عصبة بالغري(

6 أفدنة 
لألخ )4( 
ولألخت 

)2(

   احلجب باألخ الشقيقل يشءاألخ ألب

احلجب باألخ الشقيق ل يشءالعم
    وباألخ ألب

* * *
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األسئلة

س1:

)أ( ما الفرض رشعًا؟ وما دليل مرشوعية قسمة املواريث؟

)ب( بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:

تويف عن: زوجة   ابن   بنت   أم   أخ شقيق .

س2:

)أ( ما أركان املرياث؟ وما موانعه؟

)ب( بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:

توفيت عن: زوج   أم   أخ ألم   بنت

س3:

 )أ( ما رشوط املرياث ؟ وَمن الذي ل يسقط بحال من الورثة؟

)ب( بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:

تويف عن: زوجة   بنت   أخت شقيقة   عم شقيق.

س4:

)أ( ما الفروض املقدرة يف كتاب اهلل عز وجل؟ وَمن أصحاب النصف؟

)ب( بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:

تويف عن: زوجتني   ابن   أب   أخ شقيق .
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س5: ) أ ( َمن أصحاب الربع؟ وما أسباب املرياث؟

    )ب( بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:

توفيت عن: زوج   أم   أخ ألب   أخ ألم   أخت ألم   ابن أخ شقيق.

* * *
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