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سيدنا  للعاملني  رمحةً  املبعوثِ  عىل  والسالمُ  الة  والصَّ العاملني،  ربِّ  هللا  احلمدُ 
،،، ، وبعدُ حممد، وعىل آلِه وصحبِه أمجعنيَ

مادة  يف  اإلعدادي  الثالث  ف  الصَّ طالبِ  عىل  رة  املقرَّ املوضوعات  هي  فهذه 
ت مِن كِتاب اللُّبابِ يف رشح الكتاب؛ للشيخ عبد الغني  الفقه احلنفي، وقد أُعِدَّ
اهلجري)،  عرش  الثالث  القرن  علامء  (من  احلنفي  املَيداين  مشقي  الدِّ الغنيمي 
ه اإلمامُ أبو احلسني أمحدُ بنُ حممد القُدوري  نَّفَ عىل (خمترص القدوري)، الذي صَ
وعي فيه أن يكونَ بعباراتٍ سهلةٍ ميرسة؛  البَغدادي، املُتوىفَّ سنة ٤٢٨هـ، وقد رُ
حتى تتناسبَ مع إمكاناتِ هذه الفئة العمرية، مع رضب بعض األمثلة العرصية 
ا  قً ثِ التي ستُدرس الحِ لتقريب األحكام إىل األذهان، مع اختصارِ بعضِ املباحِ

يف السنواتِ الدراسية املُقبِلةِ بمشيئةِ اهللا تعاىل.
 ، ، إنه سبحانه وتعاىل خريُ مأمولٍ بولُ قَ هبا وهلا النفعُ والقَ واهللا نسألُ أن يتحقَّ

وأكرمُ مسئول.
* * *
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وباملقاصد  وبعقوباهتا،  هبا،  لتبصريهم  والقصاص؛  احلدود  الطالب  يدرس 
السامية من ترشيعها ومايرتتب عليها من آثار تسهم يف احلفاظ عىل املجتمع.

تَوقَّع من الطالب بعد دراسته هلذه املوضوعات أن : ويُ
 يدرك املقصود باجلنايات واحلدود. ـ ١
 يقارن بني أنواع القتل واألحكام املرتتبة عليها. ـ ٢
  يستنبط من النصوص الرشعية حكمة مرشوعية القصاص واحلدود. ـ ٣
 يبني الرشوط اخلاصة بالقصاص واحلدود . ـ ٤
 يستخرج من النصوص الرشعية العقوبات املقدرة ىف احلدود والقصاص. ـ ٥
ا . ـ ٦  يرشح األثر املرتتب عىل تطبيق العقوبات املقدرة رشعً

والعقل ٧ ـ  والعرض  النفس  عىل  احلفاظ  عىل  اإلسالم  حرص  يستشعر   
واملال.

* * *
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اجلنايات مجع جناية، وهي لغة: التعدي.
ا: التعدي الواقع عىل النفس واألعضاء. ورشعً

أنواع اجلناية: اجلناية نوعان:
جناية عىل النفس. ـ ١
جناية عىل األعضاء . ـ ٢

Uƒ\Ê›^;Ê·Â;G◊iŒ’]d;‡Ê“hÂ;Gäfi’\;Ì÷¡;ÏÁ]fi°\;U; ⁄̂Â^

 عمد . ـ ١
 شبه عمد . ـ ٢
 خطأ . ـ ٣

 ما أجري جمر اخلطأ .٤ ـ 
 القتل بسبب . ـ ٥

U;∞]i’\;Êufi’\;Ì÷¡;]‚›]ËdÂ

IÅ⁄¬’\;◊iŒ’\;U;ÿÂ¯\;ƒÊfi’\

هو أن يتعمد إنسان رضب إنسانٍ آخر بسالح كسكني ونحوه، أو بيشء يقتل 
يف الغالب، كالرضب باحلجر الكبري، أو اخلشبة العظيمة.
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القتل العمد من أكرب الكبائر بعد الرشك باهللا، ومن أبشع اجلرائم التي حرمها 
اهللا عىل عباده، والذ يفعل هذا الفعل القبيح يستحق العقوبة الشديدة يف الدنيا 

واآلخرة.
العقوبات املرتتبة عليه: تنقسم العقوبات املرتتبة عىل القتل العمد إىل قسمني:

أوهلام: العقوبات الدنيوية:
١- اإلثم: ألن القاتل تعمد الرضب واإليذاء .

٢- القصاص: إال أن يعفو عنه أولياء املقتول، أو يتصاحلوا معه عىل مال .
 ^  ]  \  [  Z  Y نث  تعاىل:  قوله  ذلك:  عىل  والدليل 
 o  n  m  l  k  j  i  hg   f  e  d  c    b  a`  _
 }    |  {  zy  x  w  v  u  ts  r   q  p
 ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

»مث(١) .
ثَه: لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : [القاتل ال يرث] (٢).  رِّ وَ ٣- احلرمان من املرياث إذا قتل مُ

 d  c نث  تعاىل:  قوله  يف  املذكورة  وهى  األخروية  العقوبة  ثانيهام: 
 n  m  l   k  j  i  h  g  f   e

r q    p o مث (٣) .

(١) سورة البقرة . اآليتان: ١٧٨، ١٧٩. 
(٢) أخرجه الرتمذي وابن ماجه. 

(٣) سورة النساء . اآلية: ٩٣. 
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ليس يف القتل العمد كفارة عىل القاتل؛ فالكفارة مذكورة يف القرآن مع القتل 
اخلطأ فقط.

IÅ⁄¬’\;„eå;◊iŒ’\;UÈ›]m’\;ƒÊfi’\

ر السالح؛ مثل:  ي جمُ هو أن يتعمد القاتل الرضب بام ليس بسالح وما أُجرِ
الرضب بحجر صغري، أو سوط صغري، وهذا عند اإلمام أيب حنيفة.

وقال أبو يوسف وحممد : هو أن يتعمد الرضب بام ال يقتل غالبًا .
والفتو ىف القتل شبه العمد عىل قول اإلمام أيب حنيفة .

UÅ⁄¬’\;„eå;◊iŒ’\;Ì÷¡;fh2h;Ìi’\;‹]“t¯\

 اإلثم؛ ألن القاتل قد تعمد الرضب واإليذاء . ـ ١
القصد،  ـ ٢ عدم  حيث  من  باخلطأ  شبيه  العمد  شبه  القتل  ألن  ؛  الكفارة(١)   

والقتل اخلطأ جتب فيه الكفارة فكذلك شبه العمد .
 الدية املغلظة(٢): وهي مغلظة من حيث العدد والسن كام ستعرف يف باب  ـ ٣

الديات وخمففة من وجه آخر، وهو أهنا ال جتب يف مال القاتل، وإنام جتب 
كاألعامم  األب  جهة  من  األقرباء  هم  الشخص  وعاقلة  العاقلة  مال  يف 

واألخوة، وتُدفع هذه الدية ألولياء املقتول.
 احلرمان من املرياث لوجود القتل ، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص «القاتل ال يرث» ـ ٤

(١) الكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن مل توجد ـ كام هو احلال اآلن ـ فصيام شهرين متتابعني. 
(٢) سيأيت بياهنا يف باب الديات، وكذلك الدية املخففة. 
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ليس ىف القتل شبه العمد قصاص؛ ألن فيه شبهة أسقطت القصاص، وهى 
عدم القصد .

I_Ş£\;◊iŒ’\;Un’]m’\;ƒÊfi’\

سبيل  عىل  منه  القتل  يقع  وإنام  غريه،  قتل  اإلنسانُ  فيه  يتعمد  ال   الذ وهو 
اخلطأ .

ا. ا بسهم أو بندقية فأصاب إنسانً كمن رمى صيدً
I_Ş£\;◊iŒ’\;Ì÷¡;fh2h;Ìi’\;‹]“t¯\

يرتتب عىل القتل اخلطأ ما يىل :
 الدية املخففة، وجتب عىل عاقلة القاتل . ـ ١
 الكفارة، لقوله ـ تعاىل ـ: نث ! " # $ % & '       )(  ـ ٢

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *
 A  @  ?      >  =  <  ;  :  9  87  6  5
 L  K  J  I  H  G   F  E  DC  B
 W   V  U  T  SR  Q  P  O  N   M
a ` _  ^ ]\ [ Z Y X مث (١)  .

 احلرمان من املرياث؛ حلديث: « القاتل ال يرث »(٢). ـ ٣
(١) سورة النساء . اآلية: ٩٢. 

(٢) رواه ابن ماجه. 
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عن  ملسو هيلع هللا ىلص: «رفع  النبى  لقول  فيه؛  القصد  توافر  لعدم  إثم  اخلطأ  القتل  ىف  ليس 
أمتى اخلطأ والنسيان»(١).

ومعنى هذا احلديث : رفع عن أمتى إثم اخلطأ وإثم النسيان .
أما هذا القتل نفسه فال خيلو عن اإلثم لشبهة اإلمهال وعدم التثبت.

U_Ş£\;ÓÖ§;ÓÖp^;ÓÉ’\;◊iŒ’\;U√d\Ö’\;ƒÊfi’\

هذا النوع من القتل شبيه بالقتل اخلطأ، إال أنه يفارقه يف أنه صادر من شخص 
، مثل: النائم الذ ينقلب عىل طفل أو رجل فيقتله . ال يقصد أصالً

U;◊iŒ’\;\É·;Ì÷¡;fh2h;Ìi’\;‹]“t¯\

يرتتب عليه كل ما يرتتب عىل القتل اخلطأ من :
وجوب الكفارة . ـ ١
الدية املخففة . ـ ٢
احلرمان من املرياث . ـ ٣

I;feâd;◊iŒ’\;UäŸ]£\;ƒÊfi’\

ا يف غري ملكه بغري إذن احلاكم أو من  ا أو حفرة، أو يضع حجرً كمن حيفر بئرً
ينوب عنه؛ ويتسبب فعله هذا يف موت آدمي.

(١) رواه ابن ماجه. 
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◊iŒ’\;\É·;Ì÷¡;fh2h;9’\;‹]“t¯\

وال  إثم  وال  فيه  كفارة  وال  العاقلة  عىل  املخففة  الدية  القتل:  هذا  عىل  يرتتب 
يتعلق به حرمان من املرياث، ألن القتل معدوم منه حقيقة .

رشوط وجوب القصاص: لوجوب القصاص من القاتل رشوط هي:
أن يكون املقتول معصوم الدم حيرم التعدي عليه. ـ ١
أن يكون القتل عمدا . ـ ٢
عليهام  ـ ٣ ليس  قتال  إذا  واملجنون  فالصبى  عاقال،  بالغا  القاتل  يكون  أن 

القصاص؛ ألن القصاص عقوبة ومها ليسا من أهل العقوبة.
فإن  ـ ٤ آخر  إنسان  قتل  عىل  أحدٌ  أكرهه  فإذا  ه،  كرَ مُ غري  القاتل  يكون  أن 

القصاص يكون عىل من أكرهه .
U;ì]ëŒ’\;∫;Î\Â]â∏\

وغني  وامرأة،  رجل  بني  القصاص  تطبيق  يف  فرق  فال  كلها  عدل  الرشيعة 
وفقري، وكبري وصغري، وصحيح ومريض؛ لقوله تعاىل :نث ~ ے  ¡ ¢ 

£ ¤ مث (١).
Uä“¬’\;Â^;„fid\;g¯\;◊iÕ;Ê’;€“¢\

ال يقتص من الوالد لو قتل ابنه؛ لقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص : «ال يقاد الوالد بولده»(٢)  ـ ١
أي أن الوالد إذا قتل ولده فإنه ال يقتص منه؛ وذلك ألن الوالد سبب يف 

إحياء الولد .
(١) سورة املائدة . اآلية: ٤٥. 

(٢) أخرجه الرتمذي، وابن ماجه، وأمحد. 
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أما إذا قتل االبن أباه فإنه يقتل به؛ ألنه سبب حياته فال يصح أن يكون  ـ ٢
االبن سبب إهالكه .

Uì]ëŒ’\;Ï’`

قد  القاتل  كان  وإن  يشبهه  ما  أو  بالسيف  إال  القاتل  من  القصاص  يكون  ال 
استعمل ىف القتل غريه؛ لقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص :«ال قود إال بالسيف»(١) .

 الذ السيف  مثل  ويقطع  حيز   الذ السالح  احلديث:  ىف  بالسيف  واملراد 
يستخدم ىف القتال، واخلنجر، والسكني .

U{Ö°\;feâd;kÊ∏\

ا وظل املجروح مريضا بجرحه ومالزما للفراش  إذا جرح إنسان غريه عمدً
حتى مات فعىل من جرحه القصاص.

فِي من جراحته ومل يمت فال قصاص عىل جارحه، وللمجروح أن  أما إن شُ
ا ماليا عن ذلك الرضر الذي أصابه). يأخذ أرش اجلراحة (أي عوضً

UÔ]ï¡¯\;∫;ì]ëŒ’\

ا من أعضاء غريه مما يمكن فيه املامثلة (٢) فإنه يقطع به،  إذا قطع إنسان عضوً
جل، واألنف، واألذن، وكذا  ا قطعت يده، وكذلك الرِّ فمن قطع يد غريه عمدً

السن يقلع بالسن .

(١) أخرجه ابن ماجه. 
تقطع  فال  املنفعة  يف  العضوان   وتساو املفصل  من  القطع  يكون  بأن  املامثلة :  وإمكان   (٢)

الصحيحة بالشالء. 
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ليس فيام دون النفس شبه عمد؛ ألن إتالف ما دون النفس ال يتفاوت بتفاوت 
اآللة مثل: فقء العني، فإنه قد يكون بالسكني، وقد يكون بالعصا، وقد يكون 

باحلجر الصغري .
Uì]ëŒ’\;fl¡;Ê¬’\

التنازل عن القصاص يكون عىل قسمني:
: أن يعفو أولياء املقتول عن اجلاين ويتنازلوا عن حقهم يف القصاص . أوالً

 ¢  ¡ ے   نث~  تعاىل:  قال  وآثامهم،  لذنوهبم  كفارة  هذا  ويكون 
 « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £

¬ ®  ¯° ± μ ´ ³ ² ¶¸ مث (١) .
ثانيًا: أن يتصالح القاتل وأولياء املقتول عىل مالٍ معلوم، ويف هذه احلالة يسقط 

ا. القصاص، وجيب املال، قليالً كان أو كثريً
وإن عفا أحد أولياء املقتول، أو صالح من نصيبه عىل عوضٍ سقط حق األولياء 

الباقني ىف املطالبة بالقصاص، وكان هلم نصيبهم من العوض ىف مال القاتل .
U◊iŒ’\;∫;‘\2åˆ\

بن  عمر  أن   رو ملا  ا؛  مجيعً منهم  يقتص  فإنه  ا  عمدً ا  واحدً مجاعةٌ  قتل  إذا 
ا، وقال : «لو متاأل (٢) عليه أهل  اخلطاب  قتل مجاعة؛ ألهنم قتلوا رجالً واحدً

صنعاء لقتلتهم»(٣).
(١) سورة املائدة . اآلية: ٤٥. 

(٢) لو متاأل عليه: أي لو اجتمعوا عىل قتله. 
(٣) أخرجه مالك يف املوطأ. 
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النفس،  إحياء  حلكمة  حتقيقا  فيجبُ  القتلة؛  لزجر  رشع  القصاص  وألن 
واحلفاظ عليها، وألنه لو مل جيب القصاص عىل اجلامعة بقتل الواحد ألد ذلك 

إىل انتشار القتل.
U\ ⁄Å⁄¡;Ï¡]⁄°; žÅt\Â;◊̌ łiǪ̃

إذا قتل واحدٌ مجاعةً عمدا فحرض أولياء املقتولني مجيعا وطالبوا بالقصاص 
ا، وال يشء هلم غري ذلك؛ ألهنم اجتمعوا عىل قتله،  فإنه يُقتل ويسقط حقهم مجيعً

وزهوق الروح ال يتجزأ، فصار كل واحد منهم مستوفيًا مجيع حقه.
وإذا حرض أحد األولياء وطالب بالقصاص نفذ له القايض طلبه، وسقط حق 

الباقني؛ ألن حقهم يف القصاص قد فات، فصار كام إذا مات القاتل.
Uì]ëÕ;„Ë÷¡Â;k]Ÿ;flŸ

االستيفاء  حمل  لفوات  القصاص؛  سقط  القصاص  عليه  وجب  من  مات  إذا 
وهو القاتل، وال جيب القصاص عىل أحد غريه .

UÃ\Öö¯\;Ì÷¡;ÍÅ¬i’\;∫;‘\2åˆ\

فال  أعضائه  من  آخر  عضو  أي  أو  رجله  أو  واحد  رجلٍ  يد  الن  جُ رَ قطع  إذا 
قصاص عىل واحدٍ منهام؛ ألن كل واحد منهام قاطع بعض اليد فيضاف إىل كل 
الواحدة.  واليد  اليدين  قطع  بني  املامثلة  حتصل  فال  القطع،  بعض  منهام  واحد 

وجيب عليهام نصف الدية.
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UŽłØ÷̨p̌Ñ̨;:Ë¥;√ Žö]Õ;€“t

إذا قطع واحدٌ يميني رجلني فطالبا بالقصاص قطعه القايض وأخذ منه نصف 
فيستويان  االستحقاق  سبب  يف  استويا  ألهنام  بالتساوي؛  بينهام  وتقسم  الدية، 

يف االستحقاق.
UÖ|`;„¬Ÿ;◊iŒ…;\ ⁄Å ł⁄¡̨; ⁄̃p̌Ñ̨;ÌŸ̨Ñ;flŸ

منه  الرصاص  أو  السهم  فنفذ  رصاص  أو  بسهم  ا  عمدً رجالً  رمي  من 
الثاين  للرجل  والدية  األول،  للرجل  القصاص  فعليه  فامتا،  آخر  رجل  إىل 

عىل عاقلة اجلاين؛ ألن قتل األول عمد، والثاين خطأ.
* * *
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ÏçÕ]fi∏\

ا؟ وما أنواع القتل ؟ س١: ما اجلنايات لغة ورشعً
س٢: قارن بني أنواع القتل من حيث (املعنى ـ واألحكام املرتتبة عليها).

س٣: أكمل العبارات الفقهية التالية بام يناسبها:
ا يُسمى ..................... ـ  القصاص من القاتل بقتله قصدً أ 
ا لعلة وهي ................ ب ـ  ال جتب الكفارة عىل القاتل عمدً
جـ  ـ  رشوط وجوب القصاص ..........، .........، ..........

ا .................... ا عمدً ـ  قتل مجاعة واحدً د 
هـ  ـ  الدليل عىل مرشوعية القصاص ............

س٤: علِّل ملا يأيت:
ـ  ال يقتل األب بقتل ابنه. أ 

ب  ـ  يقتل االبن بقتل والديه.
جـ  ـ  ليس يف القتل العمد كفارة.

ـ  ليس يف القتل اخلطأ إثم قتل القصد. د  
هـ  ـ  يسقط القصاص عمن مات وعليه قصاص.

* * *
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k]ÁđÅ’\;g]i—
U;]‚ÁÖ¬h

الديات مجع دية، وهي يف الرشع: اسم للامل الذي هو بدل النفس، أ املال 
الذ يُدفع إىل أولياء املجنى عليه .

 ,   +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! نث  تعاىل:  قال 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 87 مث (١) .

U;ÏÁÅ’\;‹]âÕ^

الدية قسامن:   
مغلظة. ـ ١

 خمففة .٢ ـ 
القسم األول : الدية املغلظة . وجتب يف القتل شبه العمد عىل عاقلة القاتل .

U;]·Ñ\ÅŒŸ

مائة من اإلبل، مقسمة عىل النحو التايل :
١ ـ مخس وعرشون ناقة أمتت كل واحدة منها سنة، ودخلت يف السنة الثانية، 

وتسمى عند الفقهاء (بنت خماض).
السنة  يف  ودخلت  سنتني،  منها  واحدة  كل  أمتت  ناقة  وعرشون  مخس  ـ   ٢

الثالثة، وتسمى عند الفقهاء (بنت لَبُون).
ودخلت  سنوات،  ثالث  منها  واحدة  كل  أمتت  ناقة  وعرشون  مخس  ـ   ٣

ة). قَّ يف السنة الرابعة، وتسمى عند الفقهاء (حِ
(١) سورة النساء . اآلية: ٩٢. 
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ودخلت  سنوات،  أربع  منها  واحدة  كل  أمتت  ناقة  وعرشون  مخس  ـ   ٤
ة). عَ ذَ يف السنة اخلامسة، وتسمى عند الفقهاء (جَ

القسم الثاين: الدية املخففة . وجتب يف القتل اخلطأ، وما أجر جمر اخلطأ 
عىل عاقلة القاتل .

U;]·Ñ\ÅŒŸ

مائة من اإلبل، مقسمة عىل النحو التايل:
١ ـ عرشون بنت خماض .

٢ ـ عرشون ابن خماض . ( ذكر من اإلبل).
٣ ـ عرشون بنت لبون .

٤ ـ عرشون حقة .
٥ ـ عرشون جذعة .

يثبتوا  مل  الصحابة   ألن  فقط؛  اإلبل  يف  إال  الدية  ىف  التغليظ  يكون  وال 
التغليظ إال فيها . فإن قُىض بالدية من غري اإلبل مل تتغلظ .

U;◊d¸\;3≈;flŸ;ÏÁÅ’\

تكون الدية من غري اإلبل ىف األنواع اآلتية :
الفضة  ـ ١ ومن  دينار(١)،  ألف  الذهب  من  الدية  ومقدار  والفضة،  الذهب   

عرشة آالف درهم(٢).
٤  جرام من الذهب.  ـــ١

٤ (١) الدينار يساو
ا من الفضة.  (٢) الدرهم يساوي ٣٫٥٠ جرامً
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 البقر، ومقدار الدية منه: مائتا بقرة . ـ ٢
 الغنم، ومقدار الدية منه: ألفا شاة . ـ ٣

وهذا يكون حسب تعامل كل بيئة، فالبيئة التى تتعامل باإلبل تكون الدية فيها 
من اإلبل، والبيئة التى تتعامل بالنقود تكون الدية فيها بمقدار الذهب والفضة، 
بالغنم  تتعامل  التى  والبيئة  بالبقر،  فيها  الدية  تكون  بالبقر  تتعامل  التى  والبيئة 

تكون الدية فيها بالغنم .
U;Ô]ï¡¯\;ÏÁÄ

ختتلف دية األعضاء باختالفها من حيث التعدد.
 اعتد فمن  اللسان،  مثل  كاملة،  الدية  ففيه  واحدا  العضو  كان  فإذا  ـ 

عىل لسان غريه فقطعه أو أفسد منفعته وجبت عليه الدية كاملة .
ا كان ملجموع أعضائه دية كاملة، ولكل واحد فيها دية بنسبة  ـ وإن كان متعددً

واحد إىل أصل العدد، وأمثلة ذلك :
ـ من اعتد عىل العينني ففقأمها أو أذهب منفعتهام فعليه الدية كاملة، ومن 

اعتد عىل عني واحدة ففقأها أو أذهب منفعتها فعليه نصف الدية .
ـ من اعتد عىل جفون العينني فعليه الدية كاملة ويف كل جفن ربع الدية.

ـ من اعتد عىل أصابع اليدين أو الرجلني فعليه الدية كاملة ويف كل أصبع 
عُرش الدية.
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;Ufeâd;◊iŒ’\;∫;◊]âŸ

مال  يف  الضامن  وجب  الناس  طريق  يف  حفرة  بسبب  هبيمة  ماتت  إذا   *
من تسبب يف ذلك (أي وجب عليه دفع قيمتها)؛ ألنه ضامن مال، وضامن املال 

ال حتمله العاقلة .
عىل  فسقط  ذلك  نحو  أو  ا(٢)،  ميزابً أو  ظُلة(١)،  الناس  طريق  يف  أخرج  من   *

إنسان فامت فالدية عىل عاقلة اجلاين .
ا مثل:  * من ركب دابة ضمن ما أتلفت دابته سواء كانت هذه الدابة حيوانً

اخليل أو غري ذلك مثل: السيارة .
* * *

ة (البلكونة).  فَ ـرْ (١) الظلة: الشُّ
عىل  النازل  املطر  ماء  منها  لينزل  البيت  سطح  فوق  توضع  التى  املاسورة  هو  امليزاب:   (٢)

البيت. 
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ا. وما الدليل عليها ؟ وما أقسامها؟ س١: عرف الديات لغة ورشعً
س٢: ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ 

مع تصويبها:
الدية املغلظة جتب يف القتل شبه العمد عىل القاتل نفسه.             (     ) ـ  أ 
ب  ـ الدية املخففة جتب يف القتل اخلطأ عىل عاقلة القاتل.                 (     )
جـ ـ  تكون الدية من اإلبل والذهب والفضة.                  (     )
مقدار الدية من الغنم مائتا شاة.                                                (     ) ـ  د  
ا كان ملجموع أعضائه نصف الدية .         (     ) هـ  ـ  إن كان العضو متعددً
ـ   إن كان العضو من أربعة وقطع واحد منها ففيه نصف الدية.   (     )    و 
من أتلف بسيارته شيئا ضمنه.                        (     ) ـ  ز 

* * *
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ÄÂÅ¢\;g]i—

U;]‚ÁÖ¬h

احلدود: مجع حد، وهو لغة : املنع .
ورشعا: العقوبة املقدرة حقا هللا ـ تعاىل ـ .

Z\ ČÅt;CÖÁá¬i’\;z;ì]ëŒ’\D;Ì⁄âÁ;◊·

فال يسمى القصاص حدا؛ ألنه حق العبد، وال يسمى التعزير حدا؛ ألنه غري 
مقدر.

ÄÂÅ¢\;ÏË¡ÂÖçŸ;Ï⁄“t

وعقوهلم  الناس  أموال  عىل  ا  حفاظً بتنفيذها؛  وأمر  احلدود  اهللا  رشع  وقد 
وأعراضهم، وحتى ال ينترش الفساد والظلم بني الناس، ويعيش املجتمع يف سالم 

واطمئنان.
* * *
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]›á’\;Åt;g]d;z١
U;„ÁÖ¬h

وطء الرجل امرأة ال حتل له، وال شبهة له فيها.
 : تعاىل  فقال  الشنيع،  الفعل  هذا  من  االقرتاب  من  عباده  اهللا  حذر  وقد 

نث b  a `     _    ^ ]\ [ Z مث(١)  .
Z;]›á’\;Åt;jemÁ;"

يثبت الزنى بأحد أمرين :   
البينة. ـ ١

 اإلقرار .٢ ـ 
أوالً : البينة، وهى شهادة أربعة من الرجال العدول يف جملس واحد عىل رجل 

أو امرأة بالزنا .
أسئلة  عن  الشهود  إجابة  بعد  إال  الشهادة  بمجرد  الزاين  عىل  احلد  يقام  وال 

القايض عن حقيقة الزنا، وكيفيته، وزمانه، ومكانه، وبمن زنى.
ليتحقق  عنهم؛  القايض  سأل  بدقة  األشياء  هذه  كل  عن  الشهود  أجاب  فإذا 
احلد  وأقام  بشهادهتم،  حكم  لديه  عدالتهم  ثبتت  فإذا  وصدقهم،  عدالتهم  من 

عىل الزاين .

(١) سورة اإلرساء. اآلية: ٣٢.
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U;È›\á’\;Ì÷¡;ÎÄ]‚ç’\;€“t

يسرته  أن  فاألوىل  ذلك  قبل  فعله  يعتد  ومل  بالزنا  مشهور  غري  الزاين  كان  إذا 
فالشهادة  الناس  بني  به  واشتهر  عادة  الزنا  اختذ  من  أما  عليه،  يشهد  وال  رآه  من 

عليه أوىل؛ لتحذير الناس منه.
ثانيًا : اإلقرار . وهو اعرتاف الزاين عىل نفسه بالزنا .

UÑ\ÖÕ¸\;ÏËË—

أربعة  يف  مرات  أربع  بالزنا  نفسه  عىل  ويعرتف  العاقل  البالغ  اإلنسان  يقر  أن 
ه القايض وعنَّفه؛ لريجع عن اعرتافه، وأظهر  جمالس متفرقة، وكلام اعرتف مرة ردَّ
معه  ويفعل  كذلك،  به  فعل  ثانيا  عاد  فإن  جملسه،  من  وأخرجه  لذلك،  كراهته 
ذلك يف املرة الثالثة، والرابعة، فإذا أتم الزاين إقراره أربع مرات سأله القايض عن 
الزنا: ما هو ؟ وكيف وقع ؟ وأين زنى ؟ وبمن زنى ؟ كام بيَّنا يف حالة الشهود .

فإذا تبنيّ من إقرار املعرتف ثبت الزنا ووجب عليه إقامة احلد.
U;È›\á’\;ÏdÊŒ¡

الزاين واحد من اثنني: إما أن يكون حمصنا وإما أن يكون غري حمصن، ولكل 
واحد منهام عقوبة خاصة .

I;flë,\;È›\á’\;UˆÂ^

ورشوط اإلحصان يف الزنا : (١) البلوغ .   (٢) العقل .   (٣) اإلسالم .
ا . ا صحيحً ٤) أن يكون قد دخل بزوجته بعد أن عقد عليها عقدً
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عقوبة الزاين املحصن: الرجم باحلجارة.
مَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ورمجنا  جَ : «رَ والدليل عىل ذلك: قول عمر بن اخلطاب 
بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم يف كتاب اهللا 
إذا  زنى  من  عىل  حق  اهللا  كتاب  يف  الرجم  وإن  اهللا،  أنزهلا  فريضة  برتك  فيضلوا 

، أو االعرتاف» (١). بَلُ نَ من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان احلَ أُحصِ
I;flë,\;3≈;Ì›\á’\;U]Ë›]l

 -  ,  + نث  تعاىل:  لقوله  جلدة؛  مائة  املحصن  غري  الزانى  عقوبة 
 A@  ?  >  =   <   ;  :  9  8   7  6   5   4  32    1  0    /  .

F E D C  B مث (٢)  .
U;‰Ñ\ÖÕb;fl¡;ÖŒ∏\;ƒÊpÑ

يلِّ  بِلَ رجوعه وخُ إذا رجع الزاين عن إقراره قبل إقامة احلد عليه، أو يف أثنائه قُ
احلدود  «ادرءوا  احلديث  ويف  الشبهة  لوجود  يكذبه،  أن  ألحد  وليس  سبيله، 

بالشبهات» (٣) وبرجوعه تتحقق الشبهة يف اإلقرار .
U;ƒÊpÖ’\;ÖŒ∏\;ØŒ÷h

يستحب للحاكم أن يلقن الزانى املقر الرجوع عن إقراره، ويقول له: لعلك 
ملست أو قبَّلت أو تزوجتها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ملاعز بن مالك ملا اعرتف عىل نفسه بالزنا: 

«لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت»(٤).
(١) أخرجه البخار ومسلم.

(٢) سورة النور. اآلية: ٢.
(٣) رواه الرتمذي.

.(٤) صحيح البخار
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U;ÎÄ]‚ç’\;fl¡;€·Åt^;Â^;ÄÊ‚ç’\;ƒÊpÑ

بحد  عليهم  القايض  حكم  الرجم  تنفيذ  وقبل  احلكم،  بعد  الشهود  رجع  إذا 
القذف ( ثامنني جلدة )، وسقط احلد عن املحكوم عليه، وإذا رجعوا بعد إقامة 
إتالف  ىف  تسببوا  ألهنم  الدية؛  وضمنوا  القذف  بحد  عليهم  اإلمام  حكم  احلد 
ألن  الدية؛  ربع  ويضمن  وحده  د  حيُ فإنه  الرجم  بعد  أحدهم  رجع  وإذا   . نفس 

ربع النفس تلف بشهادته .
U;Ï¬dÑ^;fl¡;ÄÊ‚ç’\;ÄÅ¡;‡]ëŒ›

إذا نقص عدد الشهود عن أربعة مل تقبل شهادهتم، وقىض القايض بإقامة حد 
القذف؛ ألهنم قذفة .

U;Å¢\;ÏŸ]Õb;◊pıh;9’\;Ô]Ëå¯\

لو  ـ ١ بحيث  ا  مريضً كان  احلد  إقامة  وعند  املحصن  غري  زنى  فإذا  املرض:   
ا فإن القايض يؤجل احلد عنه حتى ال  ا شديدً أُقيم عليه احلد يترضر رضرً

يموت.
أما إن كان حده الرجم رجم، وال ينتظر شفاؤه؛ ألنه ال حاجة للتأجيل.

ا عىل  ـ ٢ قام عليها احلد حتى تضع محلها حفاظً احلمل: فإذا زنت احلامل ال يُ
يقوم  من  يوجد  مل  إذا  عنها  الولد  يستغني  حتى  حنيفة:  أبو  وقال  اجلنني، 

برتبية الولد غريها صيانة للولد عن الضياع.
* * *
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ÃÉŒ’\;Åt;g]d;z٢
U„ÁÖ¬h

ا: الرمي بالزنا. ا، ورشعً القذف لغة: الرمي مطلقً
وطرده  صاحبها  لعنة  تستوجب  التي  الكبائر  من  كبرية  القذف  حكمه: 

 l  k     j i h g   f من رمحة اهللا، قال اهللا تعاىل: نث
r q   p o   n m مث (١) .

U„iŸ]Õb;ÏËË—Â;Å¢\;Ñ\ÅŒŸ

فَتِ  ذَ قَ أو  امرأة،  أو  الً  جُ رَ لٌ  جُ رَ قذف  فإذا  جلدة،  ثامنون  القذف  حد  مقدار 
يا  أو  يازانٍ  للمقذوف  القاذف  يقول  كأن  الزنا،  برصيح  رجالً  أو  امرأةً  امرأةٌ 
تعاىل:  قال  جلدة  ثامنني  احلاكم  ه  حدَّ باحلد  املقذوف  وطالب  زنيت،  أو:  زانية، 

نث \ [ ^    _  ` f e   d  c    b a مث (٢) .
وعند إقامة احلد عىل القاذف جيب مراعاة األمور اآلتية:

ال يتجرد القاذف من مالبسه بل يظل بمالبسه اخلفيفة التي ال متنع وصول  ـ ١
األمل إىل البدن.

ق الرضب عىل أعضائه حتى ال هيلك. ـ ٢ يُفرّ

(١) سورة النور. اآلية: ٢٣.
(٢) سورة النور. اآلية: ٤.
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UÅ¢\;ÏŸ]Õb;ºÂÖå

 مطالبة املقذوف بإقامة احلد؛ ألن حد القذف من حقوق العباد اخلالصة. ـ ١
يكون  ـ ٢ أن  القذف  باب  يف  باإلحصان  واملراد  حمصنًا،  املقذوف  يكون  أن   

ا عن فعل الزنا. ، عفيفً ا مسلامً املقذوف عاقالً بالغً
UjË∏\;ÃÉÕ

قذف األحياء واألموات حرام، فإذا قذف شخص والد شخص آخر بأن قال 
له يا ابن الزاين، وكان والده ميتًا، فمن حق الولد وكل من يترضر أو يتعري هبذا 
القذف أن يطالب بإقامة احلد عىل القاذف، والذين يترضرون هبذا وهلم احلق يف 

املطالبة هم:
ا كان أو أنثى. ـ ١ ولد امليت ذكرً

 ابن ابنه أو ابن ابنته.٢ ـ 
أبوه وجده. ـ ٣
أمه وجدته. ـ ٤

UØ⁄âÕ;Ì÷¡;U]›á’\;3∆d;ÈŸÖ’\

القسم األول: ال يرتتب عليه احلد وال التعزير ومن أمثلته:
ا. ـ من قال لصديقه: لست عربيًا أو لست مرصيً

ا لعمه أو خاله أو جده. ـ من نسب شخصً
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القسم الثاين: ال يرتتب عليه احلد ويرتتب عليه التعزير ومن أمثلته:
ـ من قال لغريه: يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا سارق، أو يا آكل الربا، ونحو 
التعزير  معنى  التايل  الباب  يف  وستعرف  به.   األذ إلحلاق  يعزر؛  فإنه  ذلك، 

وأحكامه.

ÖÁá¬i’\

U„ÁÖ¬h

ا : تأديب دون احلد . التعزير لغة: التأديب، ورشعً
أكثره: تسع وثالثون جلدة، وأقله ثالث جلدات، وقال أبو يوسف: للقايض 

ا وسبعني جلدة. أن يبلغ بالتعزير مخسً
ÖÁá¬i’\;ÏdÊŒ¡;∫;Öæfi’\;„’;flŸ

والتعزير يرجع إىل نظر القايض؛ ألنه رشع للزجر والتخويف، ومها خيتلفان 
بالكالم  أو  باحلبس  االكتفاء  التعزير  يف  جيوز  وهلذا  الناس،  أحوال  باختالف 

العنيف أو بفرك األذن، وللقايض أن جيمع يف التعزير بني الرضب واحلبس.

Ï’_âŸ

تعاىل:  لقوله  تاب  وإن  ذلك  بعد  شهادته  تُقبل  ال  القذف  يف  املسلم  دّ  حُ إذا 
نث lk j i h g مث (١).

* * *
(١) سورة النور. اآلية: ٤.
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ÏÕÖâ’\;g]d;z٣
U]‚ÁÖ¬h

ذُ اإلنسانِ شيئًا مِن غريه عىل سبيل اخلفية. الرسقة لغة: أَخْ
ا خفية من حرز ال شبهة فيه. ا: أخذ البالغ العاقل نصابً ورشعً

U;„d;jemh;]Ÿ

تثبت الرسقة بواحد من أمرين:
األول: البينة، وهي شهادة رجلني.

حنيفة  أيب  عند  اإلقرار  تكرار  يشرتط  وال  االعرتاف،  وهو  اإلقرار،  والثاين: 
وحممد، وقال أبو يوسف: ال يقام عليه احلد إال إذا أقر مرتني.

UÅ¢\;ÏŸ]Õb;ºÂÖå

ا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال قطع إال يف دينار أو عرشة دراهم»  ـ ١ أن يبلغ املرسوق نصابً
وقيمة الدينار ٤٫٢٥ جرام من الذهب، وقيمة الدرهم ٣٫٥٠ جرام من 
ا من الفضة أو قيمة ذلك. الفضة وعىل هذا التقدير يكون النصاب  ٣٥  جرامً

أال توجد شبهة يف املال املرسوق، كأخذ املال من أحد والديه؛ ألن الشبهة  ـ ٢
تدرأ احلد.

أن يرسق النصاب دفعة واحدة من حرز واحد. ـ ٣
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U„¡\Ê›^Â;ÜÖ¢\;ÀÁÖ¬h

احلرز: هو املكان املُعدُّ للحفظ، وهو نوعان:
١ـ حرزٌ بنفسه: وهو املكان املعد للحفظ كالبيت، والدكان، والدوالب.

٢ـ حرز باحلافظ: وهو احلارس الذي يُعنيّّ للحفاظ عىل األموال، والبضائع، 
والسلع ونحوها.

UÏÕÖâ’\;∫;‘\2åˆ\

ا  نصابً التقسيم  بعد  منهم  واحد  كل  نصيب  فكان  رسقة  يف  مجاعة  اشرتك  إذا 
ا؛ ألن املعتاد  أو قيمته، أقيم احلد عىل اجلميع حتى وإن كان املبارش للرسقة واحدً

أن يتوىل األخذ بعضهم ويستعد الباقون للدفاع.
أما إذا كان نصيب كل سارق بعد التقسيم مل يبلغ نصاب الرسقة فال قطع عىل 

واحد منهم بل يعزرهم القايض.
U„iÕÖà;∫;√ŞÕ;ˆ;]Ÿ

نصاب  ـ ١ قيمتها  تبلغ  مل  التي  احلقرية  أو  التافهة  األشياء  رسقة  يف  قطع  ال 
الرسقة(١).

ال قطع يف أخذ األشياء غري اململوكة وتسمى باملباحة كالسمك يف البحار  ـ ٢
جانبي  عىل  يكون  الذي  (الغاب)  والبوص  الزرع،  يف  الذي  واحلشيش 

األهنار.
ال قطع عىل من رسق أبويه أو ولده. ـ ٣

(١) وعدم القطع ال ينفى كون ما فعله جريمة يستوجب عليها عقوبة تعزيرية زاجرة، غري 
أنه ال يقام عليه احلد. 
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ôÑ¯\;∫;flÁÅâ∏\;‹]“t^
œÁÖŞ’\;√ö]Õ;Åt;g]d;z٤

UœÁÖŞ’\;√ŞÕ;ÀÁÖ¬h

املارة،  إخافة  أو  الطريق،  لقطع  قوة  أو  بسالح،  مجاعة  أو  واحد  خروج  هو 
أو رسقتهم.

UœÁÖŞ’\;ƒ]ŞÕ;ÏdÊŒ¡

ختتلف عقوبة قطاع الطريق باختالف اجلناية التي ارتكبوها، وهي عىل النحو 
التايل:
ا، وعقوبتهم يف هذه  ـ ١ ، أو يقتلوا نفسً أن يُقبض عليهم قبل أن يأخذوا ماالً

احلالة أن حيبسهم القايض حتى يتوبوا.
لغريه،  ـ ٢ أم  ملسلم  املال  أكان  سواء  املال،  أخذهم  بعد  عليهم  يُقبض  أن 

وأرجلهم  أيدهيم،  بقطع  القايض  يأمر  أن  احلالة  هذه  يف  وعقوبتهم 
. (اليد اليمنى مع الرجل اليرس) من خالف

احلالة  ـ ٣ هذه  يف  وعقوبتهم  قتل،  جلريمة  ارتكاهبم  بعد  عليهم  يُقبض  أن 
أن يأمر القايض بقتلهم.

يف  ـ ٤ وعقوبتهم  املال،  وأخذ  القتل  جلريمتي  ارتكاهبم  بعد  القبض  يتم  أن 
هذه احلالة خيري فيها القايض بني ما ييل:

(أ ) إن شاء أمر بقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف جزاءً عىل جنايتهم بأخذ 
املال، وبعد ذلك يقتلهم ويصلبهم جزاء القتل
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(ب) وإن شاء قتلهم فقط.
(ج)  وإن شاء صلبهم فقط حتى املوت؛ ليكونوا عربة لغريهم.

 P  O  N  M  L   K نث  تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  والدليل 
  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 ih  g  f  e   d  cb  a  `  _  ^  ]  \

n m l k j  مث (١).  
U‡]‚Ëefih

ال يشرتط يف إقامة حد قاطع الطريق أن يبارش كل قطاع الطريق اجلناية،  ـ ١
بل لو قام باإلخافة أو الرسقة أو القتل واحد أُقيم احلد عىل اجلميع.

الذين  ـ ٢ اإلرهابيني  عىل  ينطبق  السابقة  اآلية  يف  املذكور  احلرابة  حد   
وغصب  أعراضهم  وانتهاك  دمائهم  لسفك  بالسالح؛  للناس  يتعرضون 
أمواهلم ونحو ذلك أو يزرعون املتفجرات لنسف املباين واملنشآت العامة 

أو اخلاصة أو أخذ الرهائن ... إلخ.
* * *

(١) سورة املائدة. اآلية: ٣٣.
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ÏdÖå¯\;g]i—

U]‚ÁÖ¬h

األرشبة مجع رشاب وهو يف اللغة: كل ما يُرشب.
ا : كل رشاب مسكر. ورشعً

أما األرشبة غري املسكرة والتي مل تصنع ألجل اإلسكار فيجوز رشهبا، كعصري 
العنب والتفاح والقصب وغريها.

U;gÖç’\;Åt;jemÁ;"

يثبت حد رشب اخلمر بأحد أمرين:
]  ـ ١   Z  Y نث  تعاىل:  لقوله  رجلني  شهادة  وهي  البينة: 

\[ مث (١).  وال تقبل شهادة النساء يف احلدود.
اإلقرار: بأن يعرتف البالغ العاقل عىل نفسه بأنه رشب اخلمر. ـ ٢

كر، أو رائحة اخلمر وقت اإلقرار،  قال اإلمام أبو حنيفة: ال بد من وجود السُ
ا ملحمد بن احلسن. خالفً

مقدار احلد : حد الرشب ثامنون جلدة؛ إلمجاع الصحابة  عىل ذلك.
U;„Ëefih

ال يقام حد رشب اخلمر عىل:
 من وجد منه رائحة اخلمر، أو تقيأها إال إذا أقر برشبه اخلمر، أو قامت  ـ ١

عليه البينة.
(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٨٢.



٣٤

٣٤k c

 من أقر برشب اخلمر ثم رجع عن إقراره. ـ ٢
Uk\ÑÅ}∏\;gÖå;€“t

بُ احلشيش واألفيون وما شاهبهام من أنواع املخدرات؛ ملا فيها من  ْ م رشُ ْرُ حيَ
من  ويعزر  الصالة،  وعن  اهللا،  ذكر  عن  والصدِ  العقل،  وإفسادِ  بالبدن،  إرضار 

ا له. تناول هذه املنكرات بحسب ما يراه القايض زاجرً
* * *
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ÏçÕ]fi∏\

ا، وما املقصود بالزنا؟ وبم يثبت الزنا؟ مع بيان  س١: عرف احلد لغة ورشعً
كيفية الشهادة واإلقرار.

ا. وما رشوط إقامة حد الرسقة ؟ ف الرسقة لغةً ورشعً س٢: عرِّ
س٣: ما املقصود باألرشبة؟ وبم يثبت حد الرشب؟ وهل يقام احلد عىل من 

ا؟ تقيأ مخرً
س٤: أجب عام يأيت:

ـ  ما يثبت به احلد. أ 
ب ـ رشوط إقامة حد الرسقة.

جـ  ـ أنواع احلرز.
ـ  أنواع قطاع الطرق وعقوبة كل نوع. د  

س٥: علل ما يأيت:
ا. ـ  ال يُسمى القصاص حدً أ 
ا. ب  ـ  ال يُسمى التعزير حدً
جـ  ـ  رشع اهللا تعاىل احلدود.

ـ  جيلد الشهود ثامنني جلدة إذا نقص عددهم عن أربعة. د 
هـ  ـ حرمة رشب األفيون.
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س٦: قارن بني :
العقوبة،  (املعنى،  حيث  من  املحصن  غري  والزاين  املحصن  الزاين  ـ  أ 

الكيفية، إقامة احلد عىل املريض).
ـ  احلد  مقدار  ـ  الشهود  عدد   ) حيث  من  القذف  وحد  الزنا  حد  ـ  ب 

اإلحصان ـ كيفية إقامة احلد).
جـ  ـ  احلد والتعزير من حيث (املعنى ـ السبب يف إقامته ـ مقداره ـ دور 

القايض فيه).
ـ  حد الرسقة وحد قطع الطريق من حيث (املعنى ـ العقوبة ـ اشرتاط  د 

مبارشة الفعل).
س٧: اكتب املصطلح الفقهي للعبارات التالية:

ـ  إثبات احلد بشهادة الشهود. أ 
ب ـ  اعرتاف اجلاين عىل نفسه.

جـ  ـ  الزاين الذي مل يسبق له الزواج.
ـ  اهتام شخص آلخر بجريمة الزنا وليس معه ما يثبت. د  

هـ  ـ  املكان املعد حلفظ األشياء.
ـ  كل رشاب مسكر. و 

* * *
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Ïà\ÑÄ;Ã\Å·^
ÏËuî¯\Â;w]dÉ’\Â;ÅËë’\

باألحكام  توعيتهم  هبدف  واألضحية  والذبائح  الصيد  الطالب  يدرس 
السليمة املتعلقة هبذه املوضوعات، ويتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الكتب 

أن:
ق بني الصيد والذبائح واألضحية. ـ ١ رِّ فَ  يُ

 يعرف الرشوط املتعلقة بالصيد والذبائح واألضحية .٢ ـ 
 حيفظ من النصوص الرشعية ما يستدل به عىل أحكام الصيد والذبائح. ـ ٣
 يبني حكم الصيد والذبائح والعقيقة. ـ ٤

 يوضح حكم الذبح إذا وقع من غري املسلم.٥ ـ 
 حيدد وقت األضحية . ـ ٦
 يبني كيفية الذبح الصحيح . ـ ٧
 حيفظ اآليات واألحاديث املتعلقة هبذه املوضوعات. ـ ٨

* * *
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w]dÉ’\Â;ÅËë’\;g]i—

UÅËë’\;ÀÁÖ¬h

ا. الصيد لغة: أخذُ الصيد، ويطلق عىل ما يصاد جمازً
ا: كل حيوان ممتنع متوحش بأصل خلقته، وال يمكن أخذه إال بحيلة. ورشعً

U„d;Ä]ËŞêˆ\;ÜÊ™;]Ÿ

والكالب،  املحدد،  واحلجر  كالبندقية  عادة  جيرح  ما  بكل  االصطياد  جيوز   
والطيور املعلَّمة.

UÅËë’\;Ïuê;ºÂÖå

 ذِكرُ اسم اهللا ـ تعاىل ـ عىل آلة الصيد عند االصطياد: فإذا نيس التسمية  ـ ١
صح األكل منها، أما إذا تعمد الرتك فال يصح.

كاخلشبة ـ ٢ جيرح  ال  مما  كانت  إن  أما  عادة،  جيرح  مما  الصيد  آلة  تكون  أن   
أو احلجر غري املحددين، فال يؤكل ما صيد هبا.

ا  ـ ٣  وجود اجلرح، إال إذا أدركه الصائد حيًا فإنه جيب عليه أن يذبحه ذبحً
هُ حتى مات مل يؤكل. رشعيًا، فإن ترك ذبْحَ

* * *
◊]âŸ

* إن خنق الكلب الصيد ، أو صدمه فقتله ومل جيرحه مل يؤكل ، ألن اجلرح رشط.
ا، فوقع يف املاء، فامت، مل يؤكل؛ الحتامل موته بالغرق. * إن رمى صيدً
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الحتامل  األرض؛  إىل  منها  وقع  ثم  شجرةٍ،  أو   ، طحٍ سَ عىل  وقع  إن  وكذلك 
موته من االصطدام بالسطح أو الشجرة.

* أما إن وقع الصيد عىل األرض مبارشة، أُكل؛ ألنه ال يمكن جتنب سقوط 
ا سدٌّ لباب االصطياد. مً الصيد عىل األرض، ويف اعتبار ذلك حمرَّ

U‰Ä]ËŞê\;ÜÊ™;]Ÿ

 ما يؤكل حلمه من احليوان. ـ ١
لده، أو شعره، أو قرنه، أو دفع رشه. ـ ٢  ما ال يؤكل حلمه، إذا قصد االنتفاع بجِ

UÈd]i“’\;ÏuËdÇ;€“t

ذبيحة الكتايب، حالل كذبيحة املسلم.
UCwd\É’\D;È—É∏\;ºÂÖå

العقل، بأن يعقل التسمية والذبح ويطيقه. ـ ١
التمييز. ـ ٢
أن يكون مسلامً أو كتابيًا. ـ ٣

U„iuËdÇ;◊—ıh;ˆ;flŸ

 املجويس؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «سنوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسائهم  ـ ١
وال آكيل ذبائحهم»(١).

 املرتد. ـ ٢
 الوثني. ـ ٣
ا. ـ ٤ م بحج أو عمرة إذا ذبح صيدً  املُحرِ

(١) رواه الطرباين.
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UÏË⁄âi’\;‘Â2Ÿ;€“t

 P نث تعاىل:  لقوله  تؤكل؛  ال  ميتة  فذبيحته  ا،  عمدً التسمية  الذابح  ترك  إن 
W V   U   T   S R Q مث (١)  .

، فإن اإلنسان  ا عظيامً وإن تركها ناسيًا، أُكلت؛ ألن يف حتريم هذا النوع حرجً
قلام خيلو عن النسيان، فكان يف اعتبار النسيان حرج، واحلرج مدفوع، قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

«رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان»(٢).
UÏË⁄âi’\;‡Ê“h;ÌiŸ

التسمية يف الزكاة: تكون عند مبارشة الذبح.
ويف الصيد: تكون عند اإلرسال والرمي.

UÏË⁄âi’\;Ï∆Ëê

كرٍ خالصٍ جمردٍ كقوله: بسم اهللا واهللاُ أكرب، أما  الرشط يف التسمية أن تكون بذِ
لو قال عند الذبح: اللهم اغفر يل، أو احلمد هللا، أو سبحان اهللا ونحوها؛ ال حيل.

UÏ¬dÑ^;wdÉ’\;∫;√ŞŒh;9’\;–ÂÖ¬’\

احللقوم، وهو جمر النَّفَس. ـ ١
املريء، وهو جمر الطعام والرشاب. ـ ٢
مقدم  ـ ٣ جانبي  يف  عظيامن  رقان  عِ ومها:  ـ،  بفتحتني  ـ  ودج  تثنية   ، انُ الودَجَ

العنق، بينهام احللقوم واملريء.
(١) سورة األنعام. اآلية: ١٢١.

(٢) رواه الطرباين.
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أكثرها،  قطع  وإن  ا،  اتفاقً األكل  لَّ  حَ األربعة  العروق  هذه  الذابح  قطع  فإن 
يعني ثالثة منها، فكذلك حيل األكل عند اإلمام أيب حنيفة، وهو الصحيح.

وقال الصاحبان: البد من قطع احللقوم واملريء وأحد الودجني.
UwdÉ’\;Ï’`

بِح به قطع العروق وأسال  جيوز الذبح بكل يشء له حدة تذبح به؛ بحيث إذا ذُ
الدم كالسكني ونحوها.

U‰Ö“Á;]ŸÂ;wdÉ’\;Åfi¡;fuiâÁ;]Ÿ

ِدَّ الذابح سكينه، وأن يكون ذلك قبل وضع الذبيحة عىل  ـ ١ يستحب أن حيُ
األرض، ويكره بعده.

بَّة، وهو أسفل عنق البعري، فإن ذبحها  ـ ٢ يستحب يف ذبح اإلبل: النحر يف اللُّ
من أعىل العنق جاز، و لكن يكره ملخالفته السنة.

من أسفل  ـ ٣ نحرمها  فإن  العنق،  من أعىل  الذبح  والغنم:  البقر  يستحب يف 
العنق جاز، مع الكراهة؛ ملخالفة السنة.

يكره أن يبلغ الذابح بسكينه النخاع عند الذبح. ـ ٤
يكره قطع الرأس قبل أن تسكن الذبيحة؛ ملا فيه من زيادة تعذيب احليوان  ـ ٥

بال فائدة.
مر،  ـ ٦ كام  حاجة  غري  من  التعذيب  زيادة  من  فيه  ملِا  القفا؛  من  الذبح  يكره 

وإن ذبح شاة من قفاها: فإن بقيت حية حتى قطع العروق الالزم قطعها، 
جاز الذبح وحلت الذبيحة، وإن ماتت الشاة قبل قطع العروق، مل تؤكل؛ 

لوجود املوت بام ليس بزكاة.
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ا  ن نحر ناقة، أو ذبح بقرة، أو شاة فوجد يف بطنها جنينًا ميتًا، مل يؤكل مطلقً مَ
عند أيب حنيفة.

وقال أبو يوسف وحممد: إذا تم خلقه أُكل.
U;Î]—Ü;3∆d;◊—ıÁ;]Ÿ

١ـ السمك، وال يؤكل من حيوان املاء إال السمك؛ عند احلنفية، ويكره الطايف 
منه.

ميتتان:  لنا  ملسو هيلع هللا ىلص: «أحلت  لقوله  له؛  زكاة  وال  اجلراد،  أكل  فيجوز  اجلراد،  ٢ـ 
السمك واجلراد»(١).

* * *

(١) رواه ابن ماجه.
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U]‚ÁÖ¬h

األضحية لغة: اسم ملَِا يُذبَح وقت الضحى.
ا: ذبح حيوان خمصوص يف وقت خمصوص بنية القربة. ورشعً

حكمها: واجبة، ودليل وجوهبا قوله تعاىل: نث Z ] \مث (١) .
U]‚dÊpÂ;ºÂÖå

اإلسالم. ـ ١
اإلقامة، فال جتب عىل مسافر. ـ ٢
اليسار والغنى. ـ ٣

U]‚iÕÂ

يدخل وقت ذبح األضحية بطلوع الفجر من يوم النحر، إال أنه ال جيوز الذبح 
يف اليوم األول حتى يصيل اإلمام صالة العيد.

وهي جائزة يف ثالثة أيام، هي: يوم النحر، ويومان بعده، وأفضلها أوهلا؛ ألن 
فيه مسارعة إىل أداء القربة.

UœÁÖçi’\;‹]Á^Â;Öufi’\;‹]Á^

أيام النحر ثالثة: يوم األضحى، ويومان بعده.
وأيام الترشيق ثالثة: حادي عرش، وثاين عرش، وثالث عرش ذي احلجة.

(١) سورة الكوثر. اآلية: ٢.



٤٤

٤٤k c

UÏËuî¯\;flŸ;Ï¡]⁄°\Â;Åt\Ê’\;fl¡;Ûá™;]Ÿ

. جيزئ عن الواحد يف األضحية ذبح شاة، وعن السبعة ذبح بقرة أو مجلٍ
وجتزئ األضحية عن نفس املضحي، وعن كل واحد من أوالده الصغار.

UÏËuî¯\;flŸ;Ûá™;ˆ;]Ÿ

 العمياء. ـ ١
العوراء، البني عورها. ـ ٢
 العرجاء، ظاهرة العرج. ـ ٣
 املهزولة، وهي التي هبا ضعف شديد. ـ ٤
 مقطوعة األذن، أو أكثرها. ـ ٥
نَب، أو أكثره. ـ ٦  مقطوعة الذَّ

أما ما عدا هذه العيوب فال يُؤثر يف صحة األضحية، فيجوز التضحية بالتي 
، [منزوع اخلصيتني] واجلرباء السمينة. يصّ ال قرن هلا، وبمكسورة القرن، واخلَ

ا  ها، وإن كان فقريً وإن اشرتاها سليمة ثم أصاهبا عيب مانع، فإن كان غنيا غريَّ
جتزئه.

UÏËuî¯\;flŸ;◊—¯\

ر؛ لقوله  خِ دَّ يأكل املضحي من حلم األضحية، ويطعم األغنياء والفقراء، ويَ
ملسو هيلع هللا ىلص: «كنت هنيتكم عن أكل حلوم األضاحي، فكلوا وادخروا»(١).

وال يعطي أجر اجلزار منها للنهي عنه.
(١) رواه الرتمذي.
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يستحب للمضحي ما ييل :
أن ال ينقص الصدقة من حلمها عن الثلث . ـ ١
ا يف البيت . ـ ٢  أن يتصدق بجلدها؛ ألنه جزء منها، إال إذا اختذه فرشً

 أن يذبح أضحيته بيده، إن كان حيسن الذبح؛ ألنه عبادة، وفعلها بنفسه ٣ ـ 
أفضل، وإن كان ال حيسن الذبح استعان بغريه وشهدها بنفسه، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
: «قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يغفر لك بأول قطرة من  لفاطمة 

دمها كل ذنب»(١).
وإذا أخطأ رجالن؛ فذبح كل واحد منهام أضحية اآلخر، أجزأ الذبح عنهام.

 * * *

(١) رواه احلاكم يف املستدرك.
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س١: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ:
ـ  ذكر الصياد اسم اهللا  عىل آلة الصيد فأصابته، فأخذه وأكله.(     ) أ 
ب ـ ال جيوز األكل من ذبيحة املجويس.                   (     )
جـ  ـ تكون التسمية عند إصابة اآللة للحيوان.                                 (     )

يستحب ذبح األضحية قبل الذهاب لصالة العيد حتى يتفرغ الناس  ـ  د 
لسامع اخلطبة.        (     )

س٢: أكمل العبارات التالية بام يناسبها:
أ ـ  إن أدرك الصياد الصيد حيا وجب عليه ..................

ب ـ  إن خنق الكلب الصيد، أو صدمه فقتله ومل جيرحه ...............
ا، فوقع يف املاء، فامت.................... جـ  ـ  إذا رمى صيدً

ـ  الرشط يف التسمية .............. أما لو قال عند الذبح: اللهم اغفر يل،  د 
أو احلمد هللا، أو سبحان اهللا ..................

هـ  ـ  يستحب يف ذبح اإلبل ................
والعلة  الذبيحة  تسكن  أن  قبل  الرأس  قطع  للمزكي  يكره  ـ   و  

يف ذلك .......
السبعة  وعن   ،....... ذبح  األضحية  يف  الواحد  عن  جيزئ  ـ   ز 

ذبح..........
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حـ  ـ ال جيزئ من األضحية..........، ..........، .........، ..........
س٣: بني احلكم فيام يأيت:

األكل من األضحية. ـ  أ 
ذبح األضحية يوم التاسع من شهر ذي احلجة. ـ  ب 

أكل اجلراد. ـ  جـ  
ن نحر ناقة، أو ذبح بقرة أو شاة فوجد يف بطنها جنينًا ميتًا. مَ ـ  د  

أن حيد الذابح سكينه. ـ  هـ  
مرتوك التسمية. ـ  و  

 * * *
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يدرس الطالب كتاب األيامن؛ لتعريف الطالب باأليامن وأنواعها واألحكام 
عُ من الطالب بعد دراسته هلذا الكتاب أن: قَّ تَوَ املتعلقة هبا، ويُ

ا . ـ ١  يعرف املقصود باليمني لغة ورشعً
 يفرق بني أنواع اليمني . ـ ٢

 يتعرف عىل األحكام املتعلقة بكل نوع .٣ ـ 
 يستنبط كفارة اليمني من آية املائدة . ـ ٤
 يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي . ـ ٥

* * *
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اليمني لغة: القوة.
لِفُ باهللا ـ تعاىل ـ أو بصفة من صفاته عىل فعل يشء أو تركه. ورشعا: احلَ

U‡]¥¯\;ƒ\Ê›^

األيامن عىل ثالثة أنواع، هي:
غموس. ـ ١
منعقدة. ـ ٢
لغو. ـ ٣

UãÊ⁄∆’\;Ø⁄Ë’\;UÿÂ¯\;ƒÊfi’\

أمر  أو   ، ماضٍ أمرٍ  عىل  اإلنسان  حيلف  أن  وهى:  الفاجرة،  اليمني  وتسمى 
ىف احلال وهو يتعمد الكذب فيه. 

قد  احلقيقة  يف  وهو  املكان،  هذا  إىل  ذهبت  ما  واهللا  يقول:  أن  املايض  ومثال 
ذهب، ويعلم أنه كاذب يف يمينه.

وهو  ذلك  بخالف  واحلقيقة  اآلن  البيت  ىف  أنا  واهللا  يقول:  أن  احلال  ومثال 
يتعمد الكذب

حكم اليمني الغموس(١): اليمني الغموس من الكبائر التى يأثم هبا صاحبها، 
اهللا  أدخله  ا  كاذبً حلف  «من  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  والتوبة  االستغفار  إال  فيها  كفارة  وال 

النار».
مي بذلك ؛ ألهنا تدخل صاحبها يف اإلثم ثم يف النار. (١) سُ
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مثل  يفعله،  ال  أو  احلالف،  يفعله  أن  املستقبل  يف  أمر  عىل  احللف  وهى 
بَت  جَ نثَ ووَ ذ ما حلف عليه حَ ا إىل املعهد، فإذا مل ينفِّ أن يقول: واهللا ألذهبنّ غدً

عليه الكفارة، لقوله تعاىل . نث ©ª»¬® مث(١) 
UÊ∆÷’\;Ø⁄Ë’\;Un’]m’\;ƒÊfi’\

أن  يتضح  ثم  يمينه  يف  صادق  أنه  يظن  وهو   (٢) ماضٍ أمر  عىل  حيلف  أن  وهى 
األمر بخالف ما حلف عليه، مثل أن يقول: واهللا ما دخلتُ الدار، أو ما كلمت 
ا يظنه كذلك وهو بخالف ظنه وهذه اليمني ال يؤاخذ هبا صاحبها؛ لقوله  حممدً
تعاىل: نث £¤¥¦§¨©ª»¬® مث (٣) .

UØ⁄Ë’\;∫;Èà]fi’\;€“t

دٌّ  جِ نَّ  هُ دُّ جِ ثٌ  «ثَالَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  القاصد  كحكم  حكمه  اليمني  يف  النايس 
. (٤)« نُ امَ َيْ األْ احُ وَ النِّكَ قُ وَ : الطَّالَ دٌّ نَّ جِ هلُُ زْ هَ وَ

ألفاظ اليمني: احللف يكون بواحد من األلفاظ اآلتية:
 باهللا تعاىل. ـ ١
 باسم من أسامئه، كالرمحن الرحيم. ـ ٢
مُ  ـ ٣ لْ  بصفة من صفات ذاته، كعزة اهللا وجالله، وعظمته، وكربيائه إال ( وعِ

اهللا )؛ ألنه مل يتعارف احللف به.
(١) سورة املائدة. اآلية: ٨٩.

ا كقوله: واهللا املقبل  (٢) قال صاحب كتاب االختيار عن اليمني اللغو (ويكون ىف احلال أيضً
لزيد فإذا هو عبد اهللا). 

(٣) سورة املائدة. اآلية: ٨٩.
(٤) رواه أبو داود.
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ما ال يصح احللف به: 
 احللف بصفة من صفات الفعل؛ كغضب اهللا وسخطه. ـ ١
 احللف بغري اهللا عز وجل؛ كأن حيلف بالنبي وبالقرآن والكعبة حلديث  ـ ٢

ا فليحلف باهللا أو ليصمت»(١). «من كان حالفً
حروف القسم: الواو والياء والتاء، واألمثلة من القرآن عىل ذلك قوله تعاىل: 

 Á  À نث  تعاىل:  وقوله   ، مث(٣)   Z  Y نث   : وقوله   ،(٢) مث   ¢   ¡ نث 
Â مث(٤)   .

ر هذه احلروف يف القسم مثل قوله: اهللا ال أفعل كذا. وجيوز أن تُضمَ
ريَّ يف الكفارة بني أمور ثالثة، وهي: كفارة اليمني: احلالف إن حنث يف يمينه خيُ

 عتق رقبة.١ ـ 
فيه  ـ ٢ تصح  ثوب  الكسوة  يف  جيزئ  ما  وأدنى  مساكني،  عرشة  يكسو  أن   

الصالة.
 إطعام عرشة مساكني، كل مسكني نصف صاع(٥) من قمح. ـ ٣

فإن مل يقدر احلانث عىل أحد هذه األشياء الثالثة صام ثالثة أيام متتابعات.

(١) رواه البخاري.
(٢) سورة األنعام. اآلية: ٢٣.
(٣) سورة النساء. اآلية: ٦٢.
(٤) سورة النحل. اآلية: ٦٣.

(٥) الصاع: الصاع يساوي بالتقدير املعارص ٣٫٢٥ كيلو عند احلنفية.
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ودليل الكفارة: قوله تعاىل:  نث         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مث (١).
وكلمة «أو» فى اآلية للتخيري؛ وبام أن الرق قد انتهى، فاحلانث خمري بني أحد 

أمرين: الكسوة، أو اإلطعام، وإال فالصيام.
UÏËë¬Ÿ; Ž◊ ł¬Ž…;Ì÷¡;À÷¢\

الصالة،  ترك  عىل  حيلف  كمن  معصية  فعل  عىل  حيلف  أن  للمسلم  ينبغي  ال 
ـ:  مُ  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ عَ ـ  الَ  قَ عنه  ويكفر  يمينه،  عن  يرجع  أن  عليه  وجيب 

. (٢)« هِ عْصِ الَ يَ يَهُ فَ عْصِ لَفَ أَنْ يَ نَ حَ مَ ، وَ هُ يُطِعْ لْ طِيعَ اهللا فَ لَفَ أَنْ يُ نْ حَ «مَ
I; ;;!\;ÏÒËç±;Ø⁄Ë’\;œË÷¬h

ـ من حلف يمينا وقال: إن شاء اهللا، متصالً بيمينه، فال حنث عليه؛ ألن اهللا 
ال تُعلم مشيئته.

* * *

(١) سورة املائدة. اآلية: ٨٩.
(٢) رواه البخاري.
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مَ عىل نفسه لبس قميص  رَّ ا مما يملكه؛ كمن حَ مَ عىل نفسه شيئًا مباحً رَّ ـ من حَ
ه، فعليه كفارة يمني. يملكه ثم رجع عن يمينه، ولَبِسَ

ـ من حلف ال يتكلم، فقرأ القرآن يف الصالة مل حينث، وإن قرأ يف غري الصالة 
حنث، وهذا احلكم ينطبق عىل التسبيح، والتهليل، والتكبري؛ ألن هذه األذكار 

ا. ا وال رشعً يف الصالة ليست بكالم عرفً
ـ من حلف ال يأكل حلامً فأكل السمك مل حينث؛ ألن السمك ال يسمى حلامً 

يف عرف الناس.
ـ من حلف ال يأكل من هذا القمح فأكل من خبزه مل حينث؛ ألن القمح يؤكل 

حبَّا مشويـًا وهو معروف (بالفريك).
 * * *
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ـ  الذي (يصح  وما  اليمني.  أنواع  بيان  مع  ا.  ورشعً لغة  األيامن  ف  رِّ عَ س١: 
ال يصح) احللف به؟

س٢: علِّل لألحكام التالية:
ـ  من حلف أال يصيل وجب عليه أن يرجع عن يمينه، ويكفر. أ 

ـ  من حلف ال يتكلم فقرأ القرآن يف الصالة مل حينث. ب 
ـ  من حلف ال يأكل حلام فأكل السمك مل حينث. جـ  

س٣: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ:
ـ  النايس يف اليمني حكمه حكم القاصد.                   (     ) أ 

اليمني املنعقدة: هي أن حيلف اإلنسان عىل أمر ماض وهو يتعمد  ـ  ب 
الكذب.                       (     )

* * *
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باملعلومات  لتزويدهم  والشهادات؛  والقضاء   الدعاو الطالب  يدرس 
الصحيحة عن النظام القضائي يف اإلسالم وطرق إقامة الدعاو وكيفية إثباهتا 

بام يرسخ قيم العدل واإلنصاف.
تَوقَّع من الطالب بعد دراسته هلذه املوضوعات أن : و يُ

 يدرك املقصود بكل من الدعاو والقضاء والشهادات . ـ ١
 يعرف األحكام املتعلقة بالدعاو والقضاء والشهادات . ـ ٢
 يستدل بالنصوص الرشعية عىل ما يذكره . ـ ٣
ل رشوط الدعو والشهادات والقايض . ـ ٤ صِّ فَ   يُ
 يفرق بني ما جيوز للقايض وما الجيوز . ـ ٥
  يفصل أحكام اإلكراه . ـ ٦
  يقدر دور الرشيعة اإلسالمية ىف احلفاظ عىل احلقوق. ـ ٧

* * *
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ÓÊ¡Å’\;g]i—

U]‚ÁÖ¬h

لغة: قولٌ يَقصد به اإلنسان إجياب حق عىل غريه.
ا: إخبار بحق له عىل غريه عند القايض. ورشعً

U„Ë÷¡;Ì¡̨Å∏\Â;È Ž¡Å∏\;ÀÁÖ¬h

املدعي: هو من يلتمس بدعواه إثبات حق عىل غريه.
واملدعى عليه: من ينكر دعو غريه عىل نفسه وينفيها.

ZÓÊ¡Å’\;◊eŒh;ÌiŸ

ا يف جنسه، وقدره؛ كأن  ال تقبل الدعو من املدعي حتى يدعي شيئًا معلومً
يدعي أن له عىل غريه مائة جنيه مرصي، فاجلنس هو اجلنيه املرصي، والقدر هو 

املائة؛ ألن فائدة الدعو هي اإللزام باحلق، واإللزام باحلق املجهول ال يتحقق.
UÈî]Œi’\;k\Ô\Öpb

تِ الدعو من املدعي: سأل القايض املدعى عليه عنها، فإن اعرتف  إذا صحَّ
قىض عليه هبا؛ ألنه غري متهم يف حق نفسه.

ى عليه: طلب القايض من املدعي البينة؛ إلثبات ما ادعاه،  أما إن أنكر املدعَ
استحلف  خصمه  يمني  وطلب  إقامتها  عن  عجز  وإن  هبا،  قىض  البينة  أقام  فإن 

القاىض اخلصم املُنْكِر والبد من طلب املدعي؛ ألن اليمني حقه.



٥٧
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وال جيوز أن حيلف املدعي؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «البينة عىل املدعي، واليمني عىل 
من أنكر»(١)؛ حيث جعل اليمني يف جانب املدعى عليه.

وإذا امتنع املدعى عليه عن اليمني، بأن قال: «ال أحلف»، قىض القايض باحلق 
ر املدعى عليه؛ بأن يقول له: إين أعرض  نذِ وألزمه بدفعه،ولكن ينبغي للقايض أن يُ
عليك اليمني ثالثًا، فإن حلفتَ فيها وإال قضيتُ عليك بام ادعاه خصمك، فإذا 

كرر القايض العرض عليه ثالث مرات وهو عىل امتناعه قىض عليه.
UÈî]Œi’\;∫;Ø⁄Ë’\;Ï∆Ëê

لِفْ  يَحْ لْ ا، فَ الِفً انَ حَ نْ كَ اليمني تكون باهللا ـ تعاىل ـ دون غريه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
. (٢)« تْ مُ باهللا أَوْ لِيَصْ

ويُستحلف  موسى   عىل  التوراة  أنزل  الذي  باهللا  اليهودي  ويُستحلف 
النرصاين باهللا الذي أنزل اإلنجيل عىل عيسى 

العرص،  بعد  اجلمعة  كيوم  بزمان؛  املسلم  عىل  اليمني  تغليظ  جيب  وال 
املدينة؛  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  منرب  وعند  بمكة،  واملقام  كنِ  الرُّ  َ كبَنيْ بمكان؛  وال 

م به، وهو حاصل هنا بدون ذلك. ألن املقصود تعظيم املقسَ
UÓÂ]¡Å’\;flŸ;ÑÊê

وأقاما  ـ ١ له،  أهنا  يزعم  منهام  واحد  وكل  آخر،  يد  يف  عينًا  اثنان  ادعى  إذا 
ى هبا بينهام نصفني؛ الستوائهام يف سبب  عَ البينة عىل ذلك، قُىضِ بالعني املدّ

االستحقاق.
(١) رواه الرتمذي.
(٢) رواه البخاري.



٥٨

٥٨k c

فهو  ـ ٢ فقط  للرجال  يصلح  فام  البيت،  مستلزمات  يف  الزوجان  اختلف  إذا 
للرجل، وما يصلح للنساء فقط فهو للمرأة، وما يصلح هلام، فهو للرجل؛ 

ألن املرأة وما يف يدها يف يد الزوج، والقول يف الدعاو لصاحب اليد.
* * *
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k\Ä]z‚ç’\;g]zzi—
U;ÀÁÖ¬i’\

الشهادات مجع شهادة وهى لغة : خرب قاطع .
ا : إخبار صدق، إلثبات حق، يف جملس القايض، بلفظ أشهد. ورشعً

U]‚iuê;ºÂÖå;flŸ

ا، فال تقبل شهادة الصبي، وال املجنون. ـ ١  أن يكون الشاهد عاقالً بالغً
 الضبط، ومعناه: حسن السامع، والفهم، واحلفظ إىل وقت أداء الشهادة. ـ ٢

;U]‚fi—Ñ

لفظ أشهد، أي ال بد للشاهد عند أداء الشهادة أن يقول: أشهد بكذا.
ما يرتتب عىل أداء الشهادة: وجوب احلكم عىل القايض بموجبها إذا استوفت 

رشوطها.
لِمها.  حكم أداء الشهادة : أداء الشهادة فرض عىل من عَ

;U]‚›]⁄i—Â

إذا  وهذا  مث(١)     A@  ?   >  =  < نث  تعاىل:  اهللا  لقول  حرام، 
عِي هبا؛ ألهنا حقه فتتوقف عىل طلبه كسائر احلقوق، إال إذا مل يعلم  طالبهم املُدَّ

هبا صاحب احلق وخاف الشاهد من ضياع احلق لزمه أن يشهد بال طلب.
وإذا كانت الشهادة يف حق من حقوق اهللا جيب عىل الشاهد األداء بال طلب، 
وجب  األزواج  معارشة  يعارشها  هو  ثم  ا  ثالثً زوجته  طلق  رجالً  أن  علم  كمن 

ا. عليه الذهاب إىل جملس القضاء ليشهد عليه بطالقها ثالثً
(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٨٣.
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UÄÂÅ¢\;∫;ÎÄ]‚ç’\

بني  الشاهد  فيها  َّري  خيُ احلدود  يف  الشهادة  أن  اإلسالمية  الرشيعة  سامحة  من 
بثوبك  سرتته  عنده: «لو  شهد  للذي  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  أفضل  والسرت  واإلظهار  السرت 
لكان خريا لك»(١) وقال عليه الصالة والسالم «من سرت مسلامً سرته اهللا يف الدنيا 

واآلخرة»(٢) .
ذَ املال، وال يقول: رسق؛ صونـًا  ويشهد باملال يف باب الرسقات، فيقول: أَخَ

ليد السارق عن القطع، فيكون هبذا قد مجع بني السرت واإلظهار.
* * *

(١) رواه أبو داود.
(٢) رواه ابن ماجه.
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k\Ä]zzz‚ç’\;fh\ÖŸ

Ufh\ÖŸ;√dÑ^;Ì÷¡;ÎÄ]‚ç’\Â

األوىل: الشهادة يف الزنا :
نث ! " #  تعاىل:  اهللا  لقول  الرجال؛  من  أربعة  فيها  ويعترب 

$ % &   ' ) (* مث(١) .
الثانية: الشهادة ببقية احلدود والقصاص :

 Y تعاىل:نث  لقوله  رجلني؛  شهادة  كالقذف  احلدود  بقية  يف  تقبل 
Z  ] \[ مث (٢). وال تقبل فيها شهادة النساء.

الثالثة: ما سو ذلك من احلقوق :
تقبل فيها شهادة رجلني، أو رجل وامرأتني، وذلك سواء كان احلق املشهود 

، أو غري مال مثل: النكاح أو الطالق. به ماالً
طَّلِعُ عليه الرجال: الرابعة: الشهادة عىل ما ال يَ

تقبل فيه شهادة النساء ولو امرأة واحدة، كالوالدة، والبكارة، والعيوب التي 
بالنساء يف موضع ال يطَّلع عليه الرجال.

(١) سورة النساء. اآلية: ١٥.
(٢) سورة البقرة. اآلية: ٢٨٢.
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IÄÊ‚ç’\;∫;Ï’\Å¬’\

البد أن يتوافر يف الشاهد العدالة لقوله تعاىل: نث Z Y X ]  مث(١) 
فاكتفى  حاهلم،  عن  والسؤال  الشهود  تزكية  يف  املذهب  أئمة  واختلف 
الشهود  عدالة  عن  يسأل  ال  القايض  أن  بمعنى:  الظاهرة،  بالعدالة  حنيفة  أبو 

أو فسقهم، إال يف حالتني:
١ـ إذا طعن اخلصم يف الشهود.

٢ـ يف احلدود والقصاص.
الشهود  عن  القايض  يسأل  أن  بد  ال  احلسن:  بن  وحممد  يوسف  أبو  وقال 

يف الرس والعالنية يف سائر احلقوق.
U€‚hÄ]‚å;◊ęŒȟ;ˆ;flŸ̨

وال تقبل شهادة كل من:
يز إال باألصوات، واألصوات قد تتشابه. ـ ١ األعمى؛ ألنه غالبـًا ال يمِّ
واملحدود يف قذف وإن تاب . ـ ٢
شهادة الوالد لولده وولد ولده. ـ ٣
شهادة الولد ألبويه وأجداده. ـ ٤
شهادة أحد الزوجني لآلخر. ـ ٥
شهادة الرشيك لرشيكه ىف مال الرشكة. ـ ٦

(١) سورة الطالق. اآلية: ٢.
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شهادة مرتكبي الكبائر وأهل الفسق والفجور. ـ ٧
شهادته؛  بِلَت  قُ الكبائر  وجيتنب  الذنوب،  صغائر  يف  يقع  الشاهد  كان  إن  أما 

ألن العصمة ال تكون إال لألنبياء. وهلذا اعترب األغلب.
UÎÄ]‚ç’\;ÿÊeÕ;ºÖå

يشرتط لقبول الشهادة: اتفاق الشاهدين يف اللفظ واملعنى عند أبى حنيفة.
وقال أبو يوسف وحممد: يكتفى باملوافقة املعنوية .

وأحرض  اجلنيهات  من  ا  ألفً غريه  أقرض  أنه  رجل  ادعى  ذلك:  عىل  واملثال 
ا، وشهد  ا اقرتض من هذا الشخص ألفً شاهدين فشهد أحد الشاهدين أن فالنً
اآلخر بألفني مل تقبل الشهادة عند أبى حنيفة الختالفهام لفظًا، وعند أيب يوسف 

وحممد تقبل عىل األلف.
U√Ÿ]âi’]d;ÎÄ]‚ç’\

 وهي ما يعتمد فيه الشاهد عىل السامع دون الرؤية.
ال جيوز للشاهد أن يشهد بيشء مل يره بنفسه إال النسب، واملوت، والنكاح، 
والدخول، ووالية القايض، فإنه جيوز له أن يشهد إذا علم هبا من شخص يثق به.

ÎÄ]‚ç’\;Ì÷¡;ÎÄ]‚ç’\

له  جاز  سفر  أو  ملرض  القايض  جملس  إىل  الذهاب  الشاهد  يستطع  مل  إذا 
الشهادة  ويؤديا  القضاء،  جملس  إىل  فيذهبا  شاهدين  شهادته  عىل  يُشهد  أن 
وال يُقبل ذلك يف احلدود والقصاص أما ما عدامها من سائر احلقوق فيقبل فيها 

الشهادة عىل الشهادة.
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UÑÂá’\;ÎÄ]‚å;€“t

شهادة الزور حرام وهي من الكبائر وقد اختلف أئمة املذهب يف عقوبة شاهد 
الزور فاكتفى أبو حنيفة بالتشهري به وحتذير الناس منه، وقال أبو يوسف وحممد: 

بس حتى يتوب. ا وحيُ يُوجع رضبً
UÎÄ]‚ç’\;fl¡;ƒÊpÖ’\

كم هبا سقطت شهادهتم، وال ضامن  بْلَ احلُ * إذا رجع الشهود عن شهادهتم قَ
عليهم.

كم ووجب عليهم دفع قيمة ما أتلفوه  خ احلُ * وإن رجعوا بعد احلكم مل يُفسَ
بشهادهتم.

وقد  هلا،  فسخ  ألنه  القايض؛  بحرضة  إال  الشهادة  يف  الرجوع  يصح  وال   *
اشرتط يف الشهادة أن تكون يف جملس القايض.

* * *
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Èî]Œ’\;gÄ^;g]i—

األدب هو: التخلق باألخالق اجلميلة واخلصال احلميدة يف معارشة الناس.
والقضاء لغة: يطلق عىل أكثر من معنى منها : اإللزام، واإلخبار، والتقدير، 

والفراغ.
مٌ يصدر من القايض. لزِ ا: قولٌ مُ ورشعً

UÔ]ïŒ’\;∞ÊiÁ;flŸ;ºÂÖå

 أن يكون عاملًا بأحكام الكتاب والسنة.١ ـ 
ا، واملقصود باجتهاد القايض: أن يتوصل من خالل ذلك ٢ ـ   أن يكون جمتهدً

إىل إحقاق احلق وإبطال الباطل، فيجب عىل القايض أن يبذل غاية جهده 
ق يف التعامل بني  يف إعطاء احلق لصاحبه، فال حيايب، وال يظلم، وال يفرِّ
املتنازعني يف االستامع إليهم، واالهتامم بأمرهم، ثم يقيض بعد ذلك، بام 

يظهر له أنه احلق.
 أن يكون أهالً للشهادة: فال يصح أن يتوىل القضاء من ليس أهالً له.٣ ـ 
ا به يف دينه وأمانته؛ ألن القايض يترصف يف أموال الناس ٤ ـ   أن يكون موثوقً

الناس  أموال  عىل  به  يوثق  ال  وأمانته  دينه  يف  به  يوثق  ال  ومن  ودمائهم، 
ودمائهم.

ا به يف عقله وفهمه؛ بمعنى: أن يكون عنده رجاحة عقل  ـ ٥ أن يكون موثوقً
ا. وفطنة ذهن، بحيث يستطيع فهم القضايا املعروضة عليه فهمـًا صحيحً
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Ô]ïŒ’\;f÷ö

جيوز طلب القضاء ملن يثق يف نفسه إقامة فرض القضاء؛ بأن حيكم فيه بالعدل 
الذي أمر اهللا ـ تعاىل ـ به يف قوله تعاىل: نث N M L K  مث (١)  .

ا من خاف العجز عن القيام به عىل الوجه املطلوب ـ كأن خاف أن يقع  وأمَّ
يف الظلم ـ فإنه يكره له تويل القضاء.

Ô]ïŒ’\;∞Êh;flŸ;Ì÷¡;f™;]Ÿ
من توىل القضاء فعليه أن يبادر بالنظر يف أمور وهي:

 النظر يف حال املحبوسني عىل ذمة القضايا.١ ـ 
 النظر يف الودائع املودعة عند أمناء املحكمة، وكذا أموال اليتامى وهو ما ٢ ـ 

يُعرف اآلن باملجلس احلسبي.
U;Èî]Œ÷’;ÜÊ™;]Ÿ

١ـ حضور اجلنازة؛ لعدم التهمة.
٢ـ عيادة املريض؛ ألنه من حق املسلم عىل املسلم.

UÈî]Œ÷’;ÜÊ™;ˆ;]Ÿ

 قبول اهلدايا؛ فال جيوز للقايض أن يقبل هدية من أحد إال من ذي رحم ١ ـ 
حمرم أو من جرت عادته قبل توليه القضاء بمهاداته.

 إجابة الدعوة؛ فيجوز للقايض أن حيرض الدعوة العامة كالعُرس ونحوه، ٢ ـ 
(١) سورة النحل. اآلية: ٩٠.
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وال جيوز له أن حيرض الدعوة اخلاصة .
 التكلم مع الناس يف أمر اخلصومات.٣ ـ 

Ô]ïŒ’\;ä÷§;∫;Èî]Œ’\;g\Ä`

هذه  وتتحق  قضائه،  جملس  يف  اخلصوم  بني  يَ  وِّ يُسَ أن  القايض  عىل  جيب 
التسوية بام ييل:

يِّف أحد اخلصمني دون اآلخر؛ ملا فيه من التهمة.١ ـ   ال يُضَ
 التسوية بني اخلصمني يف اجللوس بني يديه. ـ ٢

 التسوية بني اخلصمني يف اإلقبال عليهام بوجهه.٣ ـ 
ة.٤ ـ  جَّ مها، وأالَّ يشري إليه، وأالَّ يلقنه حُ َّ إىل أحدِ  أالَّ يُرسِ
، وكذا ال يامزحه.٥ ـ  رِ  أالَّ يضحك يف وجه أحدمها دون اآلخَ

Ô]ïŒ’\;Î^Ö∏\;È’Êh

جيوز أن تتوىل املرأة القضاء يف كل القضايا املتنازع فيها، ما عدا قضايا احلدود 
والقصاص؛ ألن الغالب عىل النساء الرقة، وقضايا احلدود والقصاص تتناىف مع 

طبيعة املرأة.
œd]à;Ô]ïŒ’;Èî]Œ’\;óŒ›

فِعَ إىل القايض حكم قاضٍ آخر يف دعو صحيحة أمضاه وعمل بام فيه  إذا رُ
ما  وهو  اإلمجاع،  أو  السنة  أو  القرآن  لنص  خمالفة  احلكم  هذا  يف  أن   رأ إذا  إال 

يُعرف اآلن بمحكمة االستئناف، والنقض.
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€Ë“ui’\

التحكيم لغة: احلكم.
امً بينهام غري القايض. كَ ا: تولية اخلصمني حَ ورشعً

 W  V  U  T  S  R نث  تعاىل:  قوله  جوازه  يف  واألصل 
Xمث (١) .

U„d;ÏŒ÷¬i∏\;‹]“t¯\

م رشوط القايض، فإذا احتكم اثنان ١ ـ  كِّ  التحكيم جائز إذا توافرت يف املُحَ
يف دعو إىل ثالث ليحكم بينهام جاز إال يف دعاو احلدود والقصاص؛ 

لعدم الوالية، وكذا حكمه بالدية يف القتل اخلطأ.
أن  ـ ٢ وله  أحدمها،  من  باإلقرار  يقيض  أن  وله  البينة،  يسمع  أن  م  كِّ حَ للمُ  

يقيض عىل أحدمها بالنكول.
م ألبويه وولده وزوجته باطل؛ لوجود التهمة. ـ ٣ كِّ مُ املُحَ كْ  حُ

* * *

(١) سورة النساء. اآلية: ٣٥.
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ا، وما الفرق بني املدعي واملدعى عليه ؟ س١: ما الدعو لغة ورشعً
س٢: متى تقبل الدعو؟

س٣: ما إجراءات التقايض؟ وما رشوط من يتوىل القضاء؟
س٤: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ:
ا يف جنسه فقط.    (     ) ـ  تُقبل الدعو من املدعي إذا ذكر شيئًا معلومً أ 
ب ـ  جيوز أن حيلف املدعي.                        (     )

جـ  ـ إذا اختلف الزوجان يف مستلزمات البيت أعطاها القايض للمرأة؛ 
لكوهنا أضعف.                      (     )
ـ  جيب عىل القايض التسوية بني اخلصمني.                      (     ) د 
ا.                       (     ) هـ  ـ  جيوز تويل املرأة القضاءَ مطلقً

* * *
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Ïà\ÑÄ;Ã\Å·^
Ït]d¸\Â;Öæ¢\

تَوقَّع من الطالب بعد دراسته هلذا الكتاب أن : يُ
 يعرف املقصود باحلظر واإلباحة . ـ ١
م عىل الرجل وما ال حيرم . ـ ٢  حيدد ما حيْرُ
ل أحكام استخدام الذهب والفضة . ـ ٣ صِّ فَ  يُ

 يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي .٤ ـ 
* * *
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Ït]d¸\Â;Öæ¢\;g]i—

احلظر لغة: املنع واحلبس.
ا. نِع من استعامله رشعً ا: ما مُ ورشعً

واإلباحة لغة: ضد احلظر.
ا: ما جاز للمكلف فعله وتركه، وال ثواب عليه وال عقاب. ورشعً

U◊´;]ŸÂ;í’]£\;ÖÁÖ¢\;flŸ;‹Ö´;]Ÿ

ا ملا ١ ـ   حيرم عىل الرجل لبس احلرير اخلالص، وحيل للمرأة أن تلبسه مطلقً
عىل  حرام  هذين  وقال: «إن  واحلرير  بالذهب  أمسك  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ورد 

ذكور أمتي حل إلناثها» (١).
َدة) وكذا افرتاشه ٢ ـ   ال بأس بتوسد احلرير اخلالص؛ بأن جيعل وسادة (خمَ

والنوم عليه عند أيب حنيفة.
والفراش  الوسادة  ىف  استعامله  يكره  احلسن:  بن  وحممد  يوسف  أبو  وقال 

لعموم النهي.
ºÊ÷}∏\;ÖÁÖ¢\

ال بأس بلبس احلرير املخلوط الذي بطانته حرير، واجلزء اخلارجي منه قطن 
ل ونحوها. أو صوف أو كتان كام يف البِدَ

(١) رواه أبو داود.
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Ïï’\Â;f·É’]d;È÷ui’\

يزيد  ال  فضة  من  خاتم  إال  ا  مطلقً والفضة  بالذهب  التزين  للرجال  جيوز  ال 
وزنه عىل ٤٫٢٥ جرامات.

ا. أما النساء فيجوز هلن التحيل بالذهب والفضة مطلقً
]·3≈Â;È›\Â¯\;∫;Ïï’\Â;f·É’\;ÿ]⁄¬ià\

وكذا  والنساء  للرجال  والفضة  الذهب  آنية  يف  والرشب  األكل  جيوز  ال 
استعامهلام يف سائر االستعامالت كاألكل بملعقة ذهب أو فضة ولبس ساعة من 

ذهب أو فضة لعموم النص.
املصنوعة  كاألواين  الذهب  غري  من  املصنوعة  األواين  استعامل  وجيوز 
من األملنيوم والنحاس والزجاج؛ وكذا املصنوعة من املعادن النفيسة كالياقوت 

ونحوه .
U;Ïï…;Â^;f·Éd;ÏfiÁá∏\;Ô]Ëå¯\;ÿ]⁄¬ià\

كاألواين،  حنيفة  أيب  عند  والفضة  بالذهب  املزينة  األشياء  استعامل  جيوز 
والكرايس، ونحوها.

Åqâ∏\;éŒ›

إذا  الذهب  بامء  وزخرفته  وتزيينه  املسجد  ونقش  املصحف  بتحلية  بأس  ال 
قصد تعظيمه ويكره فعل ذلك إن كان بقصد الرياء.
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يد  عىل  باهلدايا  يبعث  إذ  بذلك  العادة  جلريان  اهلدايا  يف  الصبي  خرب  يقبل 
الصبيان، وذلك إذا غلب عىل الظن صدقهم.
k˜Ÿ]¬∏\;∫;Ö…]“’\Â;œà]’\;1|;€“t

يقبل يف املعامالت قول الفاسق والكافر وذلك لكثرة وجود ذلك بني الناس 
فلو رشط اإلشهاد عىل خربهم ألد ذلك إىل احلرج وال يقبل يف أخبار الديانات  

إال العدل ، لعدم كثرة وقوعها حسب وقوع املعامالت.

ÏËefip¯\;Î^Ö∏\;∞b;Öæfi’]d;ÏŒ÷¬i∏\;‹]“t¯\
عند  املحارم)  غري  من  التي  األجنبية (وهي  املرأة  وكف  وجه  إىل  النظر  جيوز 
والبيع  واإلعطاء،  األخذ  يف  الرجال  مع  تعاملها  إىل  للحاجة  وذلك  الفتنة؛  أمن 

والرشاء وسائر املعامالت.
وأما قدم املرأة األجنبية (وهو ما يطأ األرض من رجلها إىل الكعبني) فيجوز 
النظر  يوسف  أبو  ز  وجوَّ رضورة،  فيه  ألن  حنيفة؛  أيب  اإلمام  عند  إليه  النظر 

إىل الذراع؛ ألنه قد يبدو منها عادة إذا أُمِنت الفتنة.
U”’Ç;flŸ;ÌfimiâÁÂ

الشاهد  وكذا  عنه  األجنبية  املرأة  وجه  إىل  النظر  له  فيجوز  القايض:  ١ـ 
إحياء  إىل  للحاجة  وذلك  الشهوة  فتنة  خاف  وإن  حتى  عليها  الشهادة  أراد  إذا 

حقوق النساء بالقضاء والشهادة.
٢ـ الطبيب: جيوز أن ينظر إىل مواضع املرض منها، وينبغي عليه أن يسرت كل 

موضع منها، ما عدا موضع املرض مع وجوب غض البرص بقدر اإلمكان.
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ÏpÂá’\;‡Åd;∞b;Öæfi’\;€“t
من  إال  عورتك  «احفظ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  ا  مطلقً زوجته  بدن  إىل  ينظر  أن  للرجل 

زوجتك»(١).
I{]eÁ;ˆ;]ŸÂ;‹Ñ],\;flŸ;„Ë’b;Öæfi’\;{]eÁ;]Ÿ

الرسة  بني  ما  عدا  جسدها  إىل  التأبيد  عىل  حمارمه  من  ينظر  أن  للرجل  يباح 
إىل  النظر  له  جيوز  وال  والساقني.  والصدر،  والرأس  كالوجه  الركبة؛  منتهى  إىل 

الظهر والبطن والعورة املغلظة .
◊pÖ’\;flŸ;Öæfi’\;√î\ÊŸ

ينظر الرجل من الرجل إىل مجيع بدنه ما عدا ما بني رسته إىل منتهى الركبة، 
فالرسة ليست بعورة والركبة عورة.

أمنت  إذا  الرجل  منه  إليه  ينظر  ما  إىل  الرجل  من  تنظر  أن  للمرأة  جيوز  كام 
الشهوة الستواء الرجل واملرأة يف النظر إىل ما ليس بعورة.

كام جيوز للمرأة أن تنظر إىل مثلها من النساء يف املواضع التي جيوز للرجل أن 
ينظر إليها من الرجل من الرسة إىل منتهى الركبة النعدام الشهوة غالبًا.

* * *

(١) رواه أبو داود.
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U;„ÁÖ¬h

االحتكار لغة: اجلمع واحلبس.
ا للغالء. ا: رشاء طعام ونحوه واالمتناع عن بيعه انتظارً ورشعً

والتمر،  والشعري،  كالقمح  اآلدميني،  أقوات  يف  االحتكار  يُكره  حكمه: 
االحتكار  يرض  بلد  يف  ذلك  كان  إذا  والقش؛  والتبن  كالعلف  البهائم  وأقوات 

بأهله، فإذا مل يكن يرض بأهله ال يكره.
عىل  هبا  يُغايل  أن  يريد  حكرة  احتكر  «من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ذلك:  عىل  والدليل 

املسلمني فهو خاطئ»(١).
UÑ]“itˆ\;ÏË·\Ö—;ºÂÖå

 أن يكون االحتكار ضارا بأهل البلد. ـ ١
ال  ـ ٢ ه،  أرضِ ةَ  لَّ غَ احتكر  فمن  تَكِر؛  حْ للمُ ا  ملكً ر  املُحتَكَ اليشء  يكون  أال   

يكره له ذلك؛ ألنه خالص حقه، ومل يتعلق به حق العامة.
بلده، ٣ ـ  غري  آخر  بلد  من  ر  تَـكَ حْ الـمُ اليشء  جلب  قد  املحتكِر  يكون  أال   

فمن احتكر سلعة جلبها من بلدٍ آخر، فليس بمحتكر يف قول أيب حنيفة 
ع يف البلد، وقال أبو يوسف:  وهو األصح؛ ألن حق الناس إنام يتعلق بام مجُ

يكره؛ إلطالق النص.
(١) رواه احلاكم.
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إليه  فيكون  العاقد،  حق  الثمن  ألن  الناس؛  عىل  يسعِّر  أن  للحاكم  ينبغي  ال 
بأن  العامة،  رضر  به  تعلق  إذا  إال  حلقه،  يتعرض  أن  للحاكم  ينبغي  وال  تقديره؛ 
كان أرباب الطعام يتحكمون ويزيدون يف أسعارها زيادة كبرية، فحينئذ ال بأس 

به بمشورة أهل الرأي واخلربة.
* * *
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س١: ما معنى احلظر؟ وما معنى اإلباحة؟
س٢: ما املقصود باالحتكار ؟ وما حكمه ؟ وما دليل هذا احلكم؟

س٣: أكمل العبارات التالية بام يناسبها:
ا. حيرم عىل الرجل لبس .............. وحيل .............. مطلقً ـ  أ 

واجلزء   ............ بطانته  الذي  املخلوط  احلرير  بلبس  بأس  ال  ـ  ب 
اخلارجي منه من ..............

ويقدر   ............. إال  والذهب  بالفضة  التزين  للرجل  جيوز  ال  ـ  جـ 
املباح منه بمقدار ..............

قصد  إن  ذلك  ويكره   .............. إن  املسجد  نقش  جيوز  ـ  د 
..............

هـ  ـ املواضع املباح النظر إليها من املحارم ..................
ـ  رشوط كراهية االحتكار................... و  

س٤: علل لألحكام التالية:
يكره عند أيب يوسف وحممد بن احلسن استعامل الوسائد من احلرير. ـ  أ 

ب ـ  جيوز األكل يف آنية من الزجاج.
جـ  ـ يقبل قول الفاسق يف املعامالت وال يقبل يف أخبار الديانات.
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ال ينبغي للحاكم أن يسعِّر عىل الناس. ـ  د  
ـ   جيوز التسعري إذا كان جتار األطعمة يغالون يف سعرها. هـ  

* * *
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Ïà\ÑÄ;Ã\Å·^
o\3∏\Â;]Á]êÊ’\

تَوقَّع  ويُ األمور،  هبذه  مداركهم  لتنمية  واملرياث؛  الوصايا  الطالب  يدرس 
من الطالب بعد دراسته هلذين الكتابني أن:

 يعرف املقصود بكل من الوصية واملرياث . ـ ١
 يبني األحكام املتعلقة بكل من الوصية واملرياث . ـ ٢

 يميز بني الوصية واملرياث .٣ ـ 
 يوضح احلكمة من مرشوعية الوصية واملرياث . ـ ٤
 حيفظ من النصوص الرشعية ما يستدل به عىل ما يذكر من مفاهيم . ـ ٥
 يبني الرشوط واألركان واملوانع اخلاصة باملرياث . ـ ٦
 يقدر دور الترشيع اإلسالمي الذي حرص عىل إعطاء الفرد الترصف ىف  ـ ٧

ماله، مع املحافظة عىل حقوق اآلخرين .
 يستشعر عدالة اإلسالم يف توزيع احلقوق . ـ ٨
م الرتكات بصورة سليمة . ـ ٩  يقسِّ

* * *
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ÀÁÖ¬i’\

الوصية: متليك مضاف إىل ما بعد املوت.
ومعنى هذا أن التمليك يف حال احلياة ال يُسمى وصية.
حكم الوصية : مستحبة؛ ألهنا تربع عىل جهة الصدقة.

U;ÏËêÊ’\;‡]—Ñ^

 املويصِ : الشخص الذي ملَّك غريه شيئا يأخذه بعد موته. ـ ١
املوىصَ له : الشخص الذي أوىص له غريه بيشء. ـ ٢
 املوىصَ به: اليشء الذي أوىص به اإلنسان لغريه. ـ ٣

UÏËêÊ’\;ºÂÖå

UÈ ŽêÊ∏\;ºÂÖå;U ⁄̂Â^

 التكليف (العقل، والبلوغ). ـ ١
تنفيذ ٢ ـ  عىل  م  قدَّ مُ امليت  دين  سداد  ألن  هلا؛  مستغرق  دين  من  تركته  خلو   

وصاياه.
I„’;ÌêÊ∏\;ºÂÖå;U]⁄Ë›]l

. ـ ١  حتقق حياته بعد موت املويصِ
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؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال وصية لوارث»(١) إال أن  ـ ٢ ا للمويصِ  أال يكون وارثً
يزها باقي الورثة. جيُ

 أال يكون قاتالً ملن أوىص له. ـ ٣
I„d;Ìę̂Ê∏\;ºÂÖå;U]⁄m’]l

. ـ ١ أن يكون قابالً للتمليك بعد موت املُوىصِ
أن ال يزيد عىل ثلث الرتكة. ـ ٢

وجيوز أن يوىص املسلم ألهل الكتاب الذين يعيشون يف بالدنا، وجتوز الوصية 
منهم للمسلم؛ ألن هلم ما لنا وعليهم ما علينا يف املعامالت.

U;ÏËêÊ’\;∫;fuiâÁ;]Ÿ

يستحب يف الوصية عدة أمور منها:
 الوصية بأقل من الثلث لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:«فالثلث والثلث كثري»(٢). ـ ١

أغنياء ٢ ـ  ورثتك  تدع  إن  ملسو هيلع هللا ىلص: «إنك  لقوله  الورثة .  فقر  عند  الوصية  ترك   
ا من أن تدعهم فقراء»(٣). خريً

IÏËêÊ’\;∫;◊]âŸ

دينه،  قضاء  أو  وصيته،  تنفيذ  عىل  وصيا  عيَّنه  بأن  رجل  إىل  أوىص  إن   *
أو وصيـًا عىل أوالده الصغار فقبل الويص أمام املويص ثم قرر أن يرفضها بغري 
 . عليه  اعتمد  املويص  ألن  ردا؛  ذلك  فليس  موته  بعد  أو  حياته  يف  املويصِ  علم 

(١) رواه أبو داود.
(٢) رواه البخاري.
(٣) رواه البخاري.
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وإن ردها يف حرضته فهو رد .
اآلخر،  موافقة  دون  يترصف  أن  ألحدمها  جيز  مل  اثنني  إىل  أوىص  من   *
إال يف األمور التي ال حتتمل التأخري كرشاء كفن امليت وجتهيزه وطعام الصغار 

وكسوهتم.

ÏËêÊ’\;fl¡;ƒÊpÖ’\

عنه  الرجوع  فجاز  يتم  مل  تربع  ألهنا  وصيته؛  عن  الرجوع  للمويصِ  جيوز 
كام  به)  أوصيت  عام  (رجعت  يقول:  أن  مثل  بالقول  يكون  والرجوع  كاهلبة، 

يكون الرجوع بالفعل مثل: أن يبيع ما أوىص به.

Ï¬fi∏]d;ÏËêÊ’\

سنني  موته  بعد  داره  يسكن  أن  لشخص  يويص  كأن  باملنافع  الوصية  جيوز 
حمددة (كسنة أو سنتني).

* * *
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س١: عرف الوصية، وبني حكمها.
س٢: أكمل العبارات التالية بام يناسبها:

ـ  أركان الوصية ...............، ...............، ............... أ 
ب ـ رشوط املُويصِ ...............، ...............، ...............

جـ  ـ يستحب يف الوصية أال تزيد عن ...............
س٣: علِّل لألحكام التالية:

ـ  ال جتوز الوصية لوارث إال أن جييزها الورثة . أ 
ب ـ جيوز أن يوىص املسلم ألهل الكتاب الذين يعيشون يف بالدنا.

جـ  ـ ال تصح وصية الصبى.
ـ  جيوز للمويص الرجوع عن وصيته. د  

هـ  ـ جيوز لإلنسان أن يويص لشخص آخر أن يسكن منزله بعد موته.
* * *
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g]i—
CnÁÑ\Ê∏\D;ó\Ö’\;‹]“t^

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

والفرائض: مجع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير.
U] ⁄¡Öå;ôÖ’\Â

اسم نصيب مقدر ملستحقه.
UnÁÑ\Ê∏\;Ï⁄âÕ;ÏË¡ÂÖçŸ;◊Ë’Ä

 j i  h gf e  d c األصل فيها آيات كقوله تعاىل:نث
lk مث(١).

نث " # $ % & مث(٢).
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فألوىل رجل ذكر»(٣).

علم املرياث : علم يبني كيفية الترصف يف تركة امليت .
* * *

(١) سورة النساء. من اآلية: ١١.

(٢) سورة النساء. من اآلية: ١٢.
(٣) متفق عليه.
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oÑ¸\;‡]—Ñ^

UÏl˜l;oÑ¸\;‡]—Ñ^

وارث: وهو من سيخلف امليت ىف تركته كابنه وأبيه وزوجته. ـ ١
ث: وهو امليت. ـ ٢ مورِّ
حق موروث: وهو الرتكة. ـ ٣

oÑ¸\;„Ë÷¡;ÀÕÊiÁ;]Ÿ

UÔ]Ëå^;Ïl˜l;Ì÷¡;oÑ¸\;ÀÕÊiÁ

: وجود أسبابه. أوالً
ثانيًا: انتفاء موانعه.

ثالثًا: وجود رشوطه.

oÑ¸\;g]eà^

UÈ·;oÑ¸\;g]eà^

 قرابة: ناشئة عن الرحم. ـ ١
 نكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح. ـ ٢
الوالء. ـ ٣
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o\3∏\;√›\ÊŸ

UÏl˜l;ÑÊŸ^;flŸ;Åt\Êd;o\3∏\;flŸ;í}ç’\;√fį ł¥̌Â

 الرق. ـ ١
قتل الوارث للمورث. ـ ٢
اختالف الدين. ـ ٣

حكم تعلم علم املرياث وتعليمه: 
 Ç Æ Å Ä Ã          Â Á À ¿ فرض كفاية لقوله تعاىل: نث

Ï  Î  Í Ì Ë Ê É    È مث (١) .
.(٢)[ مِ لْ فُ الْعِ ا، فإهنا نِصْ وهَ لِّمُ عَ ائِضَ وَ رَ وا الْفَ لَّمُ عَ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: [ تَ

حكم تطبيق أحكامه: فرض لقوله تعاىل: نث ÑÐ Ï Î مث  (٣) .

o\3∏\;ºÂÖå

UÏ¬dÑ^;ºÂÖå;o\3⁄÷’

 حتقق موت املورث. ـ ١
ث. ـ ٢  حتقق حياة الوارث عند موت املورِّ

(١) سورة التوبة. اآلية: ١٢٢.
(٢) سنن ابن ماجه.

(٣) سورة النساء. من اآلية: ١١.
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 معرفة صلته بامليت بقرابة أو نكاح . ـ ٣
. ـ ٤  العلم باجلهة املقتضية لإلرث تفصيالً

ÿ]pÖ’\;flŸ;‡ÊlÑ\Ê’\

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

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

€‚¡]⁄ip\;Åfi¡;ÿ]pÖ’\;flŸ;oÖÁ;flŸ

لو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثالثة: األب، واالبن، والزوج، وال يكون 
لالبن،  والباقي  الربع،  وللزوج  السدس،  فلألب  أنثى،  إال  احلالة  هذه  ىف  امليت 

والباقون حمجوبون.

Ô]âfi’\;flŸ;k]lÑ\Ê’\

 : املستحقات لإلرث من النساء املجمع عىل إرثهن سبع إمجاالً وعرش تفصيالً
علتا،  وإن  لألب  واجلدة  لألم  واجلدة  واألم،  سفل،  وإن  االبن  وبنت  البنت، 

واألخت الشقيقة، وألب وألم، والزوجة، واملوالة املعتِقة.
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fl‚¡]⁄ip\;Åfi¡;Ô]âfi’\;flŸ;oÖÁ;flŸ

ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن مخس: البنت، وبنت االبن، واألم، 
فللبنت   ، رجالً إال  هذه احلالة  ىف  امليت  يكون  وال  الشقيقة.  واألخت  والزوجة، 
النصف، ولبنت االبن السدس تكملة للثلثني، ولألم السدس. وللزوجة الثمن، 

ولألخت الشقيقة الباقي.

ÿ]ú;ÏlÑÊ’\;flŸ;ªŒâÁ;ˆ;flŸ

من ال يسقط من الورثة بحال ستة(١): الزوج والزوجة، واألب، واألم، واالبن، 
والبنت؛ ألهنم ال حيجبون حجب حرمان بالشخص.

ÿ]ú;oÖÁ;ˆ;flŸ

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

من مرتد وال من مسلم وال من كافر.

ا أو أنثى). (١) الزوجان ـ الزوج والزوجة، األبوان ـ األب واألم، وولد الصلب (ذكرً
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ÎÑÅŒ∏\;ôÂÖ’\

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

وهى الربع والثلث وضعف كل ونصف كل(١) 
Àëfi’\;g]uê^

النصف فرض مخسة أفراد: البنت(٢) وبنت االبن إذا انفرد كل منهام عن ذكر 
بُهام وعمن يساوهيام ىف الدرجة من البنات وبنات االبن، واألخت الشقيقة،  عَصِّ يُ
بُهام وعمن يساوهيام ىف الدرجة  عَصِّ واألخت ألب إذا انفرد كل منهام عن ذكر يُ

ا كان أو أنثى(٣). من األخوات، والزوج إذا مل يكن معه فرع وارث للميت ذكرً

كل  وضعف  والسدس  الثمن  أو  نصفه  ونصف  لِّ  كُ ونصف  والثلثان  النصف  ويقال   (١)
وضعف ضعفه.

(٢) لقوله تعاىل: نث z y   x w   }| مث سورة النساء اآلية: ١١.
(٣) منه أو من غريه.
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Àëfi’\;g]uê^;Ì÷¡;sÇ]≥

ا: ١ـ ماتت امرأة عن: زوج ـ أخت شقيقة. وتركت عرشين فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
عدم وجود الفرع الوارث النصفالزوج

١٠ أفدنة٢١مطلقًا

األخت 
النصفالشقيقة

عدم وجود فرع وارث للميت 
أو  شقيق  أخ  أو  أب  أو  ا  مطلقً

١٠ أفدنة٢١مساوٍ هلا يف الدرجة

٢ـ تُويف شخص عن بنت ـ أخ شقيق، وترك مائة جنيه:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

١البنت
٢

انفرادها عن ذكر يعصبها 
ا٢١أو مساوٍ هلا يف الدرجة ٥٠جنيهً

األخ 
ا٢١عدم وجود عاصب أقرب منهالباقيالشقيق ٥٠ جنيهً
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ا : ٣ـ مات شخص عن : أخت ألب ـ عم . وترك عرشين فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

األخت 
ألب

١
٢

وارث  فرع  وجود  عدم 
شقيق  أخ  أو  أب  أو  للميت 
ذكر  أو  شقيقة  أخت  أو 
يعصبها أو مساوٍ هلا يف الدرجة

١٠ أفدنة٢١

١٠ أفدنة٢١لكونه أقرب عاصبالباقيالعم

٤ـ مات شخص عن : بنت ابن ـ أخت شقيقة . وترك ٦ أفدنة :(١)

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

١بنت االبن
٢

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

٣ أفدنة٢١

أخت 
الباقيشقيقة

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: [اجعلوا 
األخوات مع البنات

عصبة](١)
٣ أفدنة٢١

(١) صحيح البخاري. 
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√dÖ’\;g]uê^
الربع فرض اثنني (١): الزوج مع الولد أو ولد االبن سواء أكان الولد منه أم من 
غريه، الزوجة (٢) أوالزوجتني أوالزوجات مع عدم الولد وولد االبن ختتص به 

الواحدة، ويشرتك فيه األكثر بالتساوي .

√dÖ’\;Ì÷¡;sÇ]≥
ا : ١ـ ماتت امرأة عن: زوج ـ بنت ـ عم ، وتركت ٢٤ فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوج

٤
للميت  وارث  فرع  وجود 

٦ أفدنة٤١وهو البنت

١البنت
٢

انفرادها عن ذكر يعصبها أو 
١٢ أفدانًا٤٢مساوٍ هلا يف الدرجة

٦ أفدنة٤١لكونه أقرب عاصبالباقيالعم

(١) لقوله تعاىل: نث- . / 0 1 2 3 4مث
سورة النساء . اآلية: ١٢.

(٢) لقوله تعاىل: نث < ? @ F E D C B A مث
سورة النساء . اآلية: ١٢.
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٢ـ مات رجل عن زوجة ـ أخت شقيقة ـ أخ ألب، وترك ٢٠ فدانا :

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوجة

٤
عدم وجود فرع وارث للميت 

٥ أفدنة٤١مطلقًا

أخت 
شقيقة

١
٢

عدم وجود فرع وارث للميت 
ا أو أب أو أخ شقيق أو  مطلقً

مساوٍ هلا يف الدرجة
١٠ أفدنة٤٢

٥ أفدنة٤١لكونه أقرب عاصبالباقياألخ ألب

ا: ٣ـ تُويف رجل عن زوجتني ـ أخت ألب ـ عم، وترك ٣٢ قرياطً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوجتان

٨ط لكل ٤١عدم الفرع الوارث٤
زوجة ٤ط

األخت 
ألب

١
٢

وارث  فرع  وجود  عدم 
للميت أو أب أو أخ شقيق أو 
أخت شقيقة أو ذكر يعصبها 
الدرجة يف  هلا  مساوٍ  أو 

٤٢١٦
قرياطًا

لكونه أقرب عاصب فهو الباقيالعم
٨قراريط٤١عصبة بنفسه
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fl⁄m’\;g]uê^
الثمن: فرض الزوجة والزوجتني والزوجات مع الولد أو ولد االبن(١) ختتص 

به الواحدة ويشرتك فيه الزوجتان والزوجات بالسوية.

fl⁄m’\;ôÖ…;fl¡;sÇ]≥
ا: ١ـ تُويف رجل عن زوجة ـ بنت ـ أخ شقيق، وترك ٤٠ فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوجة

٥ أفدنة٨١وجود البنت٨

١البنت
٢

يعصبها ذكر  عن  انفرادها 
٢٠ فدانًا٨٤أو مساوٍ هلا يف الدرجة

األخ 
كونه أقرب عاصب فهو الباقيالشقيق

١٥ فدانًا٨٣عاصب بنفسه

(١) لقوله تعاىل: نث S R Q  PO N M L K J I H مث   
سورة النساء . اآلية: ١٢.
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٢ـ تُويف رجل عن ثالث زوجات ـ بنت ابن ابن ـ ابن عم شقيق، وترك ٢٤ 
ا: جنيهً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

الزوجات 
الثالث

١
٨١لوجود فرع وارث للميت٨

٣جنيهات 
لكل زوجة 

جنيه

بنت ابن 
االبن

١
٢

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

ا٨٤ ١٢ جنيهً

ابن عم 
كونه أقرب عاصب فهو الباقيالشقيق

٩ جنيهات٨٣عاصب بنفسه

Øm÷m’\;g]uê^
واألختني  فأكثر(١)،  االبن  وبنتي  فأكثر،  البنتني  أربعة:  فرض  والثلثان 
من  معصب  عن  االنفراد  عند  وهذا  فأكثر(٢)،  ألب  واألختني  فأكثر،  الشقيقتني 
يأخذن  ذكر  معهن  كان  فإن  منهام،  أقرب  فرع  عن  االبن  بنتي  وانفراد  إخوهتن 

الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ األنثيني.

(١) لقوله تعاىل:  نث u t s r q p   o n m مث سورة النساء. من اآلية:١١، 
وبنو االبن كبني الصلب.

(٢) لقوله تعاىل: نث = < ? @ C B A مث سورة النساء . من اآلية: ١٧٦.
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Øm÷m’\;Ì÷¡;sÇ]≥
ا: ١ـ مات رجل عن بنتني ـ زوجة ـ أخ شقيق . وترك ٤٨٠ جنيهً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

٢البنتان
٢٤١٦انفرادمها عن معصب٣

ا  ٣٢٠ جنيهً
لكل بنت 
ا ١٦٠ جنيهً

١الزوجة
ا٢٤٣لوجود الفرع الوارث٨ ٦٠ جنيهً

األخ 
عاصب بنفسه؛ وهو أقرب الباقيالشقيق

١٠٠ جنيه٢٤٥عاصب

ا:  ٢ـ مات عن زوجة ـ أختني شقيقتني ـ عم شقيق، ترك ١٢ فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوجة

٤
وارث  فرع  وجود  عدم 

٣ أفدنة١٢٣للميت مطلقًا

األختان 
الشقيقتان

٢
٣

عدم وجود فرع وارث 
ا أو أصل  للميت مطلقً
وارث ذكر يعصبهام

١٢٨
٨ لكل 
أخت ٤ 
أفدنة

العم 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالشقيق

١ فدان١٢١عاصب
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ا: ٣ـ ماتت امرأة عن زوج ـ بنتي ابن ـ ابن أخ ألب، وتركت ٢٤٠ جنيهً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوج

ا١٢٣وجود فرع وارث للميت٤ ٦٠ جنيهً

٢بنتا االبن
٣

عدم وجود فرع وارث للميت 
١٢٨أقرب منهام أو ذكر يعصبهام

 ١٦٠
ا لكل  جنيهً

بنت ٨٠ 
ا جنيهً

ابن األخ 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيألب

ا١٢١عاصب ٢٠ جنيهً

n÷m’\;g]uê^
UØfil\;ôÖ…;n÷m’\Â

ا كان أو مؤنثًا ، أو اثنان  ـ ١ األم(١) إذا مل يكن للميت ولد، وال ولد ابن مذكرً
أم  ألم  أم  ألب  أم  أشقاء  أكانوا  سواءٌ  األخوات،  أو  اإلخوة  من  فأكثر 

خمتلفني.
كانوا  ـ ٢ ا  ذكورً األم،  ولد  من  واألخوات  اإلخوة  من  فأكثر  االثنني(٢) 

ا ، واألصل الوارث  ا أو خناثى، وهذا عند عدم الفرع الوارث مطلقً أو إناثً
تعصيب  ال  ألنه  يعصبها؛  وال  واألنثى  كر  الذَّ الثلث  يف  يستوي  الذكر، 
(١) لقوله تعاىل: نث ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³ مث سورة النساء . من اآلية:١١.
 i نث  تعاىل:   قوله  إىل  مث    _  ^  ]  \  [  Z  Y نث  تعاىل:  قوله   (٢)

q p o n  m l k j مث  سورة النساء . من اآلية: ١٢.
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ذكرهم  فإن  ألب  أو  األشقاء  اإلخوة  بخالف  األم  وهي  به؛  أدلوا  فيمن 
يعصب أنثاهم فللذكر مثل حظ األنثيني؛ ألن فيمن أدلوا به تعصيبًا وهو 

األب كالبنني والبنات.

* * *
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n÷m’\;Ì÷¡;sÇ]≥
ا: ١ـ تُويف رجل عن أم ـ أخت شقيقة ـ عم ألب، وترك ١٢ فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

١األم
٣

عدم وجود فرع وارث للميت 
أو  اإلخوة  من  عدد  أو  ا  مطلقً

األخوات
٤ أفدنة٦٢

األخت 
الشقيقة

١
٢

عدم وجود فرع وارث للميت 
ذكر  وارث  أصل  أو  ا  مطلقً
يف  هلا  مساوٍ  أو  شقيق  أخ  أو 

الدرجة
٦ أفدنة٦٣

عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالعم ألب
٢ فدان٦١عاصب

ا: ٢ـ توفيت امرأة عن زوج ـ ثالثة إخوة ألم ـ أخ شقيق . وتركت ٣٦٠ جنيهً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوج

١٨٠ ٦٣عدم الفرع الوارث مطلقًا٢
ا جنيهً

األخوة ألم 
الثالثة

١
٣

ا  مطلقً وارث  فرع  وجود  عدم 
٦٢أو أب أو جد وإن عال

 ١٢٠
ا لكل  جنيهً
أخ ٤٠ج

األخ 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالشقيق

ا٦١عاصب ٦٠ جنيهً



١٠٠
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ا: ٣ـ تويف عن زوجة ـ أخ ألم ـ أخت ألم ـ أم ـ عم شقيق، وترك ٣٦ فدانً
أصل السببالفرضالوارثون

املستحق السهاماملسألة
من  الرتكة

١الزوجة
٩ أفدنة١٢٣عدم الفرع الوارث مطلقًا٤

أخ ألم ـ 
أخت ألم

١
٣بالتساو

ا  مطلقً وارث  فرع  وجود  عدم 
١٢ فدانًا١٢٤أو أب أو جد

١أم
٦ أفدنة١٢٢وجود عدد من اإلخوة٦

الباقى عم شقيق
٩ أفدنة١٢٣ألنه عاصب بنفسهتعصيبـًا

ãÅâ’\;g]uê^

U;Ï¬eà;ôÖ…;ãÅâ’\

ا. ـ ١ ا أو عدد من اإلخوة واألخوات مطلقً األم (١) مع الفرع الوارث مطلقً
ية  ـ ٢ وِ اجلدة فأكثر عند عدم األم ختتص به الواحدة، ويشرتك فيه االثنتان بالسَّ

. إذا استويتا ىف الدرجة وإال قدمت القربى عىل البُعد
بنت االبن فأكثر مع بنت الصلب تكملة للثلثني . ـ ٣
األخت ألب فأكثر مع األخت الشقيقة تكملة للثلثني. ـ ٤

(١) لقوله تعاىل: نث º    ¹ ¸       ¶ μ « مث سورة النساء . اآلية: ١١.
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فرع  ـ ٥ األب  مع  كان  فلو  أنثى،  أو  كان  ا  ذكرً الوارث  الفرع  مع  األب(١) 
املؤنث؛ الوارث  الفرع  مع  أما  ا،  فرضً السدس  لألب  كان  مذكر  وارث 

ا والباقي تعصيبًا. فله السدس فرضً
 واجلدّ الصحيح عند عدم األب أو اجلدّ األقرب منه درجة وقد يفرض  ـ ٦

للجد السدس ىف بعض حاالته مع اإلخوة األشقاء وألب.
ا  ـ ٧ مطلقً الوارث  الفرع  عدم  عند  أنثى  أو  كان  ا  ذكرً األم  ولد  من  الواحد 

واألصل الوارث الذكر.

ãÅâ’\;Ì÷¡;sÇ]≥

ا. ١ـ مات شخص عن : أب ـ أم ـ زوج ـ ابن. وترك ١٢٠ جنيهً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١األب

ا١٢٢لوجود الفرع الوارث املذكر٦ ٢٠ جنيهً

١األم
ا١٢٢لوجود الفرع الوارث٦ ٢٠ جنيهً

١الزوج 
ا١٢٣لوجود الفرع الوارث٤ ٣٠ جنيهً

ا١٢٥لكونه أقرب عاصبالباقياالبن ٥٠ جنيهً

مث   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } نث  تعاىل:  لقوله   (١)
سورة النساء . اآلية: ١١.
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ألم،  أخت  ـ  ألب  أخت  ـ  شقيقة  أخت  ـ  ألب  جدة  عن  شخص  مات  ٢ـ 
وترك ٦ أفدنة:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
اجلدة 
ألب

١
١ فدان٦١عدم وجود األم واألب٦

األخت 
الشقيقة

١
٢

عدم وجود فرع وارث 
ا أو أصل وارث ذكر مطلقً

أو ذكر يعصبها أو مساوٍ هلا 
يف الدرجة

٣ أفدنة٦٣

األخت 
ألب

١
١ فدان٦١تكملة الثلثني مع الشقيقة ٦

األخت 
ألم

١
٦

الوارث  الفرع  وجود  عدم 
ا أو أصل وارث ذكر ١ فدان٦١مطلقً

ا: ٣ـ ماتت عن بنت ـ بنت ابن ـ أم ـ جد، وتركت ١٨ فدانً
أصل السببالفرضالوارثون

املستحق السهاماملسألة
من  الرتكة

١البنت
٢

أو  يعصبها  ذكر  وجود  عدم 
٩ أفدنة٦٣مساوٍ هلا يف الدرجة

١بنت االبن
٣ أفدنة٦١تكملة الثلثني مع البنت الصلبية٦

١األم
٣ أفدنة٦١وجود الفرع الوارث٦

اجلد
٦     +١

الباقي تعصيبًا
٣ أفدنة٦١وجود الفرع الوارث املؤنث



١٠٣
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٤ـ مات شخص عن جدتني ـ ثالث زوجات ـ أخ ألم ـ أخ شقيق، وترك ٢٤ 
: سهامً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

١اجلدتان
٦

واألب  هلام  بالنسبة  األم  عدم 
٤ أسهم ١٢٢بالنسبة للجدة ألب

لكل جدة٢

الزوجات 
الثالث

١
١٢٣عدم الفرع الوارث٤

٦ أسهم 
لكل زوجة 

٢
١األخ ألم

٦
عدم الفرع الوارث أو األب 

٤ أسهم١٢٢أو اجلد وإن عال
األخ 
١٠ أسهم١٢٥عصبة بنفسهالباقيالشقيق

fq¢\
تعريفه: احلجب لغة: املنع .

ا: منع من قام به سبب اإلرث من إرثه أو من أوفر حظيه. رشعً

„Ÿ]âÕ^

U;‡]¡Ê›;fq¢\

األول: حجب احلرمان: وهو حجب الشخص من مرياثه كله.
عن  حجبه  والذي  منه  يرث  ال  مثالً  أباه  قتل  فمن  كالقتل  بالوصف  ويكون 
مجيع  عىل  القسم  هذا  ويدخل  القتل،  وهو  به؛  قام   الذ الوصف  هو  املرياث 

الورثة.
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ات فإهنن يسقطن باألم من كل جهة سواءٌ  دَّ ويكون احلجب بالشخص كاجلَ
أقربن أم بعدن ويسقط األجداد باألب.

ا واألصل الوارث  ا كان أو أنثى بالفرع الوارث مطلقً ويسقط األخ ألم ذكرً
الذكر، وال حيجب باألم وإن أدىل هبا.

ويسقط األخ الشقيق بواحد من ثالثة: االبن وابنه وإن سفل، واألب.
وباألخ  ذكرهم،  السابق  الثالثة  هؤالء  أربعة:  بأحد  لألب  األخ  ويسقط 

الشقيق .
وال يدخل هذا القسم عىل الزوجني واألبوين وولد الصلب.

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

ا. أو األخوات مطلقً
* * *
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fq¢\;Ì÷¡;sÇ]≥

١ـ تُويف شخص عن ابن قاتلـ  أخت شقيقةـ  أخ ألبـ  بنتـ  أخ ألم ، وترك 
ا: (٥٠) فدانً
أصل السببالفرضالوارثون

املستحق السهاماملسألة
من  الرتكة

االبن 
القاتل

اليشء (حمروم 
بالقتل)

وهو  بالقتل  التصافه 
ــ٢مانع لإلرث

١البنت
٢

معصب  عن  النفرادها 
الدرجة يف  هلا  ٢٥ فدانًا٢١ومساوٍ 

األخت 
٢٥ فدانًا٢١ألهنا عصبة مع البنتالباقي تعصيبًاالشقيقة

حمجوباألخ ألب
لوجود األخت الشقيقة 
التى صارت عصبة مع 

البنت
ــ٢

ــ٢لوجود الفرع الوارثحمجوباألخ ألم
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٢ـ مات شخص عن أمـ  ابن رقيقـ  أخ ألمـ  جدة ألمـ  جدة ألبـ  أخ شقيق 
ا : ـ أخ ألب ، وترك ٤٢ جنيهً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١األم

األخوة٦ من  عدد  ٧جنيهات٦١وجود 
الرقيق اإلرثال يشءاالبن  من  مانع  ـــالرق 

١األخ ألم
٦

لعدم الفرع الوارث 
٧جنيهات٦١واألصل الذكر

ـــلوجود األماليشءاجلدة ألم
ـــلوجود األماليشاجلدة ألب

األخ 
ا٦٤عصبة بنفسهالباقيالشقيق ٢٨ جنيهً
ـــحلجبه باألخ الشقيقال يشءاألخ ألب
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٣ـ مات شخص عن : أم أم ـ زوجة ـ أم أب أب ـ أخ شقيق ـ ابن، وترك ٢٤ 
سهامً يف رشكة احلديد والصلب:

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١أم أم

٤ أسهم٢٤٤عدم وجود األم٦

١زوجة
٣ أسهم٢٤٣لوجود الفرع الوارث٨

ـــوجود أم األماليشءأم أب أب
١٧ سهام٢٤١٧ًلكونه أقرب عاصبالباقيابن

وجود فرع وارثحمجوبأخ شقيق
ـــوهو االبن

k]eë¬’\

UÏeë¬’\;ÀÁÖ¬h

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

Ïeë¬’\;‹]âÕ^

UÏl˜l;Ïeë¬’\;‹]âÕ^

عصبة بالنفس. ـ ١
عصبة بالغري. ـ ٢
عصبة مع الغري. ـ ٣



١٠٨

١٠٨k c
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ألب،  واألخ  الشقيق،  واألخ  عال،  وإن  واجلد  واألب  نزل،  وإن  وابنه  االبن 
العم  وابن  ألب،  والعم  الشقيق،  والعم  ألب،  األخ  وابن  الشقيق،  األخ  وابن 
الشقيق، وابن العم ألب، وذو الوالء، واألحق بالتقديم منهم من جهة العصوبة 
االبن وإن نزل ثم األب ثم أبوه ثم األخ الشقيق ثم األخ ألب ثم ابن األخ الشقيق 
ثم ابن األخ ألب ثم  العم الشقيق ثم العم ألب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم 

ألب هكذا.
U3∆’]d;Ïeë¬’\

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

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

٢ ـ بنو األعامم. ١ ـ األعامم.    
٤ ـ بنو اإلخوة ألب. ٣ ـ بنو اإلخوة األشقاء.  

U3∆’\;√Ÿ;Ïeë¬’\

كل أخت شقيقة أو ألب مع البنت أو مع بنت االبن؛ حلديث: (اجعلوا 
األخوات مع البنات عصبة).
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ا: ١ـ مات شخص عن : زوجة ـ أب ـ ابن، وترك ٤٨ فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١األب

٨ أفدنة٢٤٤وجود الفرع الوارث املذكر٦
١الزوجة

٦ أفدنة٢٤٣وجود الفرع الوارث٨

٣٤ فدانًا٢٤١٧عصبة بنفسه ومقدم عىل األبالباقياالبن

ا: ٢ـ ماتت عن زوج ـ بنت ـ أب ـ جد ـ أخ شقيق، وتركت ١٢ فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوج

٣ أفدنة١٢٣لوجود الفرع الوارث٤

١البنت
٦ أفدنة١٢٦عدم العصب واملساوي٢

١األب
+ الباقي تعصيبًا٦

لوجود الفرع الوارث 
٣ أفدنة٢+١٢١املؤنث

ـــحمجوب باألبال يشءاجلد
األخ 
ـــ حمجوب باألبال يشءالشقيق



١١٠
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ا: ٣ـ مات شخص عن بنت ـ أم ـ أخت شقيقة ـ أخت ألم، وترك ٦٠ جنيهً
أصل السببالفرضالوارثون

املستحق السهاماملسألة
من  الرتكة

١البنت
٢

يعصبها  ذكر  عن  انفرادها 
ا٦٣أو مساوٍ هلا يف الدرجة ٣٠ جنيهً

١األم
٦

وعدد  الوارث  الفرع  لوجود 
١٠جنيهات٦١من األخوة

واألخت 
الشقيقة

الباقي 
ا٦٢لكوهنا عصبة مع البنتتعصيبًا ٢٠جنيهً

ـــلوجود الفرع الوارثال يشءاألخت ألم



١١١
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٤ـ مات شخص عن: بنت ـ بنت ابن ـ أخ شقيق ـ أخت شقيقة ـ أخ ألب ـ 
ا: عم، وترك ١٨ فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١البنت

٢
عدم املعصب واملساوي 

٩ أفدنة٦٣هلا يف الدرجة هلا

١بنت االبن
٦

البنت  مع  الثلثني  تكملة 
٣ أفدنة٦١الصلبية

األخ 
الشقيق 

واألخت 
الشقيقة

الباقي تعصيبًا 
للذكر مثل حظ 

األنثيني
تعصيب األخ الشقيق 
٦٢ألخته (عصبة بالغري)

٦ أفدنة 
لألخ (٤) 
ولألخت 

(٢)
ـــاحلجب باألخ الشقيقال يشءاألخ ألب

احلجب باألخ الشقيق ال يشءالعم
ـــ وباألخ ألب

* * *
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س١:
(أ) ما الفرض رشعاً؟ وما دليل مرشوعية قسمة املواريث؟

(ب) بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:
(تويف عن : زوجة ـ ابن ـ بنت ـ أم ـ أخ شقيق)

س٢:
(أ) ما أركان املرياث؟ وما موانعه؟

(ب) بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:
(توفيت عن: زوج ـ أم ـ أخ ألم ـ بنت)

س٣:
ن الذي ال يسقط بحال من الورثة؟ (أ) ما رشوط املرياث؟ ومَ

(ب) بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية :
(تويف عن : زوجة ـ بنت ـ أخت ألم ـ عم شقيق)

س٤:
ن أصحاب النصف؟ (أ) ما الفروض املقدرة يف كتاب اهللا عز وجل ؟ ومَ

(ب) بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:
(تويف عن : زوجتني ـ ابن ـ أب ـ أخ شقيق)
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س٥: 
ن أصحاب الربع ؟ وما أسباب املرياث ؟ (أ) مَ

(ب) بني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:
(توفيت عن : زوج ـ أم ـ ابن ابن ـ أخ ألم ـ أخت ألم)

* * *
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رقم الصفحة املوضوعات
٤ أهداف دراسة اجلنايات واحلدود والديات.....................  
٥   ..................................... كتاب اجلنايات وأنواعها
١٥   ...................................................... املناقشة
١٦ يات................................................   كتاب الدِّ
٢٠   ...................................................... املناقشة
٢١   ................................................ كتاب احلدود
٢٢   ................................................ باب حد الزنا
٢٦ باب حد القذف..............................................  
٢٨   ...................................................... التعزير
٢٩   .................................................. باب الرسقة
٣١ باب حد قاطع الطريق........................................  
٣٣   ............................................... كتاب األرشبة
٣٥   ...................................................... املناقشة
٣٧ أهداف دراسة الصيد والذبائح واألضحية.....................  
٣٨ كتاب الصيد والذبائح........................................  
٣٨ مسائل.......................................................  
٣٩   ............................................. ما جيوز اصطياده
٣٩   .......................................... حكم ذبيحة الكتايب
٣٩ رشوط املزكي (الذابح).......................................  
٣٩   .......................................... من ال تؤكل ذبيحته
٤٠   ......................................... حكم مرتوك التسمية
٤٠   ........................................... متى تكون التسمية
٤٠ صيغة التسمية:...............................................  
٤٠ العروق التي تقطع يف الذبح أربعة:............................  
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رقم الصفحة املوضوعات
٤١   .................................................... آلة الذبح
٤١ ما يستحب عند الذبح وما يكره...............................  
٤٢   ................................................. حكم اجلنني
٤٢   .......................................... ما يؤكل بغري زكاة:
٤٣   .............................................. كتاب األضحية
٤٦   ...................................................... املناقشة
٤٨   .................................. أهداف دراسة كتاب األَيْامن
٤٩ كتاب األيمـان...............................................  
٥٣ مسائل.......................................................  
٥٤   ...................................................... املناقشة
٥٥   ................. أهداف دراسة الدعاو والقضاء والشهادات
٥٦   ...............................................كتاب الدعو
٥٩   .......................................... كتــاب الشهـادات
٦١   ......................................... مراتب الشهـــادات
٦٥ كتاب أدب القايض...........................................  
٦٨ التحكيم.....................................................  
٦٩   ...................................................... املناقشة
٧٠   ................................ أهداف دراسة احلظر واإلباحة
٧١   ........................................ كتاب احلظر واإلباحة
٧٣   ...................... األحكام املتعلقة بالنظر إىل املرأة األجنبية
٧٤ حكم النظر إىل بدن الزوجة...................................  
٧٥ االحتكار والتسعري...........................................  
٧٧   ...................................................... املناقشة
٧٩   .............................. أهداف دراسة الوصايا واملرياث
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رقم الصفحة املوضوعات
٨٠   ............................................... كتاب الوصايا
٨٣   ...................................................... املناقشة
٨٤ كتاب أحكام الفرائض (املواريث)............................  
٨٥   ................................................ أركان اإلرث
٨٥ ما يتوقف عليه اإلرث........................................  
٨٥   ............................................... أسباب اإلرث
٨٦   ................................................ موانع املرياث
٨٦   ............................................... رشوط املرياث
٨٧   ......................................... الوارثون من الرجال
٨٧   ........................... من يرث من الرجال عند اجتامعهم
٨٧   .......................................... الوارثات من النساء
٨٨   ............................ من يرث من النساء عند اجتامعهن
٨٨   ................................. من ال يسقط من الورثة بحال
٨٨ من ال يرث بحال.............................................  
٨٩   ............................................. الفروض املقدرة
٨٩   ............................................ أصحاب النصف
٩٢ أصحاب الربع...............................................  
٩٤   .............................................. أصحاب الثمن
٩٥ أصحاب الثلثني..............................................  
٩٧ أصحاب الثلث..............................................  
١٠٠ أصحاب السدس............................................  
١٠٣ احلجب......................................................  
١٠٧   .......................................... العصبات وأقسامها
١١٢   ...................................................... األسئلة
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