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$  #  "       !
نا  سيدِ للعاملني  رمحةً  املبعوثِ  عىل  والسالمُ  والصالةُ  العاملني،  ربِّ  هللا  احلمدُ 

: ، وبعدُ د، وعىل آلِه وصحبِه أمجعنيَ حممَّ
عىل  احلاصلني  للتالميذ  التأهييل  الربنامج  يف  رة  املقرَّ املوضوعات  هي  فهذه 
كِتاب  عىل  معتمدة  ت  أُعدَّ وقد   ، احلنفيّ الفقه  مادة  يف  العامة  اإلعدادية  الشهادة 
مشقي املَيداين احلنفي (اللُّبابُ يف رشح الكتاب)؛ للشيخ  عبد الغني الغنيمي الدِّ

ه اإلمامُ  نَّفَ ـ من علامء القرن الثالث عرش اهلجريـ  عىل (خمترص القدوري)، الذي صَ
أبو احلسني أمحدُ بنُ حممد القُدوري البَغدادي، املُتوىفَّ سنة ٤٢٨هـ، وقد راعينا فيها 
مع  التالميذ  من  العمرية  الفئة  هذه  مدارك  لتناسبَ  ؛  سهلةٍ  بعباراتٍ  تكونَ  أن 
اهللا  بمشيئة  املقبلة  السنوات  يف  الحقـًا  ستدرس  التي  املباحث  بعض  اختصار 

تعاىل.
، إنه سبحانه وتعاىل  بولُ قَ هبا النفعُ والقَ وإنا لنسأل اهللا  ـ عز وجل ـ  أن يتحقَّ

. ، وأكرمُ مسؤولٍ خريُ مأمولٍ
* * *
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تَوقَّع من الطالب أن: يف هناية هذا الباب يُ
 يعرف معنى الطهارة. ـ ١
 يعرف أنواع الطهارة. ـ ٢
 يميِّز بني فرائض الوضوء وسننه. ـ ٣
ق بني أركان الغسل وسننه. ـ ٤  يفرِّ
  يميِّز بني املسح عىل اخلفني واملسح عىل اجلبائر. ـ ٥
 حيفظ النصوص الدالَّة عىل الطهارة. ـ ٦
ر بطريقة صحيحة. ـ ٧  يتطهَّ

* * *
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العبادات،  هي:  أساسية،  موضوعات  أربعة  عىل  الفقهِ  كتبُ  تشتملُ 
واملعامالت، واألحوال الشخصية (فقه األرسة)، واجلنايات.

نسَ  نَّ واإلِ ا هبا؛ ألن اجلِ ها مِن أبوابِ الفقه؛ اهتاممً مت العباداتُ عىل غريِ دِّ وقُ
مت  دِّ وقُ مث(١)،    H G F E D  C تعاىل:نث قال  هلا؛  إال  لَق  ختُ مل 
ألهنا  الصالةِ؛  عىل  الطهارةُ  مت  دِّ وقُ امدُها،  عِ ألهنا  ؛  العباداتِ بني  مِن  الصالةُ 

ها. ؛ لكثرةِ تَكرارِ مت طهارةُ الوضوءِ عىل بقيةِ الطهاراتِ دِّ ها، وقُ فتاحُ مِ

. الطهارةُ لغة: النظافةُ
ة. ا: النظافةُ من النجاسةِ احلسيَّة أو املعنويَّ ورشعً

والنجاسة احلسية مثل البول، والغائط.
ث األصغر واألكرب. دَ والنجاسة املعنوية مثل احلَ

* * *

(١) سورة الذاريات. اآلية: ٥٦. 
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. سنُ : من الوضاءة: وهو احلُ الوضوء لغةً
ا: الغسل واملسح ىف أعضاء خمصوصة. ورشعً

نث ! " # $  قوله:  يف  وجل  عز  اهللا  مجعها  الوضوءِ،  فرائضُ 
     .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %

/ 0 21 مث(١) .

. ـ ١ سلُ الوجهِ مرةً واحدةً  غَ
تَي  حمَ ، وما بنيَ شَ طْحِ اجلبهةِ إىل أسفلِ الذقنِ طوالً : مِن بدايةِ سَ دُّ الوجهِ وحَ
ة األُذُن هي: اجلزء اللنيِّ يف أسفل األذن، وهو املوضع  مَ حْ ا. وشَ رضَ األُذُنني عَ

لَقُ بالنسبة لألنثى. الذي يوضع فيه احلَ
. ـ ٢ لُ اليدينِ مع املرفقني مرةً واحدةً سْ  غَ

د. واملرفق: هو املوضع الذي يلتقي فيه الساعد مع العَضُ
. ـ ٣  مسحُ ربع الرأس مرةً واحدةً
. ـ ٤ جلني مع الكعبني مرةً واحدةً  غسلُ الرِّ

. مِ دَ زان يف أسفلِ جانبي القَ عبان: مها العظامن البارِ والكَ
(١) سورة املائدة. اآلية: ٦. 
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. ، سواء كانت طريقةً حسنةً أو قبيحةً : الطريقةُ نةُ لغةً السُّ
ا. ا: ما واظب عليه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مع تَركِهِ له أحيانً ورشعً

فرائض  من  ا  فرضً ترك  من  أن  السنن:  من  وغريها  الفرائض  بني  والفرق 
الوضوء بطل وضوؤه ووجب عليه إعادته، أما من ترك سنة فال يبطل وضوؤه، 

وإنام أساء ملخالفته السنة.

. ـ ١ النيَّة عىل املعتمد يف املذهب؛ بأن ينويَ الطهارةَ يف ابتداءِ الوضوءِ
 تسمية اهللا تعاىل. ـ ٢
ام.  ـ ٣ سغني؛ ألهنام آلةُ التطهريِ ووسيلتُه، فيبدأُ بطهارهتِ سلُ اليدينِ إىل الرُّ  غَ

. سغُ هو: هنايةُ الكفِّ عند املفصلِ والرُّ
، ودليلُه: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لوال أن أشقَّ  ـ ٤ ، أي: استخدام السواكِ واكُ  السِّ

ند كلِّ صالة»(١). م بالسواكِ عِ عىل أمتي ألمرهتُ
تنظيف  وسائل  من  غريها  أو  األسنانِ  فُرشاةِ  استخدام  السواك  مقام  ويقوم 

الفم واألسنان.
ه مرة ثانية. ـ ٥ م، مع حتريكِه، وإخراجِ ، وهي إدخالُ املاءِ يف الفَ  املضمضةُ

(١) رواه البخاري ومسلم. 
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 االستنشاقُ واالستنثار، ومها إدخالُ املاءِ يف األنفِ وإخراجه. ـ ٦
. ـ ٧ ننيِ  مسحُ األُذُ
ملَِا  ـ ٨ ؛  الغسلِ عند  اللحيةِ  عرِ  شَ يف  األصابعِ  إدخالُ  ومعناه:   ، اللحيةِ ختليلُ   

يته(١). ه يف حلِ بَّك أصابِعَ أ شَ وي أن رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا توضَّ رُ
، ومعناه: إدخالُ األصابعِ بعضها يف بعض، مع حتريكِها  ـ ٩  ختليلُ األصابعِ

عند الغَسلِ وهذا يف أصابع اليد، أما ختليل أصابع الرجلني فيكون بإدخال 
أصبع من أصابع اليد بني أصابع الرجلني مع التحريك.

ا. ـ ١٠ سل األعضاءِ ثالثً  غَ
 مسح مجيع الرأس مرة واحدة. ـ ١١

* * *

(١) رواه ابن ماجه. 
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. : اليشءُ املحبوبُ املستحبُّ لغةً
.ه أخر كَ لَه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مرةً وتَرَ عَ ا: ما فَ ورشعً

أما  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عليه  واظب  ما  السنة  أن  هو:  والسنَّةِ  املستحبّ  بني  والفرق 
املستحبُّ فهو ما مل يواظب عليه.

تمَ  ـ ١ ، وخيَ سل الوجهِ الرتتيب، وهو أن يبدأَ بام بدأ اهللاُ  ـ تعاىل ـ  به، وهو غَ
. جلنيِ سل الرِّ تمَ به، وهو غَ بام خَ

كان  ـ ٢ ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  روي  ملَِا  عضو؛  كلِّ  يف  اليمنيِ  بغسلِ  يبدأَ  أن  وهو  التيامن،   
لِّه(١).  بُّ التيامنَ يف شأنِه كُ حيُ

ه. : هي أمور إذا فعلها املتوضئ أو وقعت منه بطل وضوؤُ نواقضُ الوضوءِ

. ـ ١ ، والسبيالن مها: مكانُ خروجِ البولِ والغائِطِ جَ من السبيلنيِ رَ لُّ ما خَ كُ

(١) رواه البخاري ومسلم. 
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ا مِن النجاساتـ  مِن البدنِ برشط السيالن؛  ـ ٢ مهِ يحِ ـ  ونحوِ مِ والقَ خروجُ الدَّ
.(١)« مٍ سائلٍ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الوضوءُ مِن كلِّ دَ

ديد. ، فإذا خالطها دم فهي الصَّ مٌ ا دَ َالِطُهَ ةُ الَّتِي الَ خيُ ِدَّ والقيح هو: املْ
نقُض. ـ ٣ ا إذا مل يمأل الفمَ فال يَ ، أمَّ ألَ الفمَ القيءُ إذا مَ
األرضِ  ـ ٤ مِن  مقعدتَه  نًا  كِّ ممُ النائمُ  كان  فإذا   ، نِ املتمكِّ هيئةِ  غريِ  عىل  النومُ   

ال يُنتقض وضوؤه.
. ـ ٥ اإلغامءُ
. ـ ٦ اجلنونُ
؛ بحيث يكون  ـ ٧ كِ حِ دةُ الضَّ ، والقهقهةُ هي: شِ القهقهةُ داخلَ صالةٍ كاملةٍ

ه. ا له وملَِن يقفُ بجوارِ مسموعً
 : الصحابةِ مِن  ه  لفَ خَ الصالةِ  يف  ضحكَ  ملَِن  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  روي  ملَِا  وذلك 

.(٢)« ن ضحكَ منكم قهقهةً فليُعِد الوضوءَ والصالةَ «أال مَ
* * *

(١) رواه الدار قطني. 
(٢) رواه عبد الرزاق. 
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. الغُسلُ  ـ بالضم ـ  هو: تعميم البدنِ كلِّه باملاءِ

. ـ ١  املضمضةُ
. ـ ٢  االستنشاقُ
. ـ ٣ ، مما يُمكنُ غسلُه مِن غريِ مشقةٍ عىل املُغتسلِ سلُ سائرِ البدنِ  غَ

يُسنُّ عند االغتسالِ ما ييل:
. ـ ١ سغَنيِ لِ بغَسلِ يديهِ إىل الرُّ  بدأُ املغتسِ
ه. ـ ٢ لُ فَرجِ سْ  غَ
نِه. ـ ٣  إزالةُ أيِّ نجاسةٍ توجدُ عىل بَدَ
. ـ ٤ ؤُ كأنه يتوضأُ للصالةِ  التَّوضُّ
ه يف كلِّ  ـ ٥ بًا جسدَ ، مستوعِ ه ثالثَ مراتٍ ه وسائرِ جسدِ   إفاضةُ املاءِ عىل رأسِ

. ا بَعدَ الرأسِ بجانبِه األيمنِ ثم األَيرسِ مرةٍ، وبادِئً

املاءُ  يدخل  مل  ولو  حتى  الغُسل،  يف  ها  ضفائرَ تفكَّ  أن  املرأةِ  عىل  جيبُ  وال 
عىل  ه  وتيسريِ اإلسالمِ  سامحةِ  مِن  وهذا   ، الرأسِ فروةَ  ه  بلوغِ برشطِ  الضفائرِ  يف 

سلٍ لكان يف ذلك مشقةٌ عليها. ها عند كلِّ غُ لِّفت بفكِّ ضفائرِ املرأة؛ ألهنا لو كُ
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عليه  وجب  منه  وقَعَت  أو  اإلنسانُ  فعلها  إذا  أمورٌ  هي  الغسل:  موجبات 
الغسل، وهي:

خروج املنيّ من الرجل واملرأة يف النوم أو يف اليقظة بشهوة، أما لو خرج  ـ ١
منه بسبب مرض ونحوه فال جيب عليه الغسل.

ث إنزالٌ للمني  ـ ٢ دَ ، وهو اجلامعُ بني الرجل واملرأة سواءٌ حَ تانَنيْ التقاءُ اخلِ
أم ال ؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل»(١). 

انقطاعُ دمِ احليضِ (الدورة الشهرية). ـ ٣
انقطاع دم النِّفاس (الدم الذي ينزل من املرأة عقب الوالدة). ـ ٤

الغسلُ املسنون هو الذي واظَب عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

. ـ ١ الغُسل يومَ اجلمعةِ
. ـ ٢ الغُسل يومَ العيدينِ
، للوقوف بعرفات. ـ ٣  الغُسل يومَ عرفةَ
. ـ ٤ الغُسل لإلحرامِ باحلجِّ أو العمرةِ

، مما  حامٍ عاتٍ كبريةٍ وزِ مُّ والغُسل مسنون يف هذه األيام األربعة؛ ألهنا أيامُ جتَ

(١) رواه ابن ماجه. 
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نَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص االغتسالَ فيها  ، فَسَ ق وانتشارِ الروائحِ الكرهيةِ يتسبب يف كثرة العَرَ
اهتاممِ  مِن  وهذا   ، حٍ منرشِ بصدر  العبادةِ  عىل  فيُقبِلُ  أخاه،  املسلمُ  يؤذي  ال  حتى 

. اإلسالمِ بقيمةِ النظافةِ
* * *
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. : القصدُ مُ لغةً التيمُّ
رِ أو غريه من أجزاء األرض الطاهرة يف مسح  ا: استعامل الرتاب الطَّاهِ ورشعً

ربةِ هللاَّ تعاىل. الوجه واليدين بنية القُ
 ±   °   ̄® ¬ « ª ©  ̈ودليلُ مرشوعيةِ التيممِ قوله تعاىل: نث
 ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

Ç Æ         Å Ä     Ã ÂÁ À مث(١) .

يْن أساسيَّين: م إىل أمرَ ترجع أسباب إباحة التيمُّ
ر  أوهلام: فقدانُ املاءِ، بأن كان املكلَّف ىف مكان ومل جيد به ماء، ويريد أن يتطهَّ
عبادات،  من  غريها  أو  الة  الصَّ يَ  يؤدِّ لكى  األكرب(٣)  أو   (٢) األصغرِ ثِ  احلدَ من 
أو كان يف مكان وجد به ماءً ولكنه ال يكفيه للطهارة؛ ألن اهللا تعاىل قد يرسَّ عىل 

عباده فقال: نث º ¹ «  ¼ ½ ¾ مث .
دة: رٌ متعدِّ وَ ثانيهام: العجز عن استعامل املاء، ولذلك صُ

(أ) إذا أصيب اإلنسان بجراحة أو بمرض، وخاف زيادة املرض إذا استعمل 
(١) سورة النساء. اآلية: ٤٣. 

(٢) احلدث األصغر: هو ما يوجب الوضوء. 
(٣) احلدث األكرب: هو ما يوجب الغسل. 
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بَاح له التيمم. لِم ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة، ففى هذه احلالة يُ املاء، وعَ
برودة  لشدة  شديد  رضرٌ  أصابه  املاء  لَ  استعمَ لو  أنه  املكلَّف  يتيقَّن  أن  (ب) 

املاء، وال يتيرسَّ له تسخينه.
إليه  الوصول  من  يمنعه  مانع  ووجد  اإلنسان،  من  قريبًا  املاء  كان  إذا  (ج) 

كخوفه عىل نفسه أو ماله أو أهله.
لو  أنه  وتيقن  عنه،  غنى  ال  فيام  استعاملِهِ  أو  لرشبه،  املاء  اإلنسان  احتياج  (د) 
كأن  وذلك  للخطر،  حياته  وستتعرض  غريه،  جيد  فلن  معه   الذ باملاء  توضأ 

. ا مثالً يكون مسافرً
بعد  إال  التيمم  عىل  اإلقدام  عدم  مكلَّف  كل  عىل  جيب  األحوال  مجيع  وىف 
نِه من فقدان املاء، أو عجزه عن استخدامه، أو أنه ىف حاجة شديدة إىل ما معه  يَقُّ تَ

ه لألخطار التى قد تؤد إىل املوت. ضُ رِّ يُعَ نَ أن استعامله للامء سَ يَقَّ من ماء، أو تَ

األرض  أجزاء  من  ه  غريِ أو  الطاهر  الرتابِ  عىل  هِ  يْ بيدَ اإلنسانُ  يرضبَ  أن 
. الطاهرة رضبتَنيْ

. هُ رضبةٌ يمسحُ هبا وجهَ
. ورضبةٌ يمسحُ هبا يديه مع املرفقنيِ

: مسحُ العضو كلِّه لكلٍّ من الوجه واليدين مع املرفقني كام  مِ ويُشرتطُ يف التيمُّ
هو احلال يف الوضوء.
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رِ جَ ، واحلَ لِ مْ ، والرَّ ، مثل الرتابِ جيوزُ التيممُ بكلِّ ما كانَ مِن جنسِ األرضِ
...إلخ.

تعاىل: قولِه  بدليلِ  األشياءِ؛  هذه  مِن  ا  طاهرً كان  بام  إال  التيممُ  جيوزُ  وال 
آلةُ  هو  الرتابَ  وألن   ، الطاهرُ  : بالطيبِ املرادَ  ألن  (١)؛  نث ¼ ½ ¾مث 

. ه أوالً كاملاءِ ، فالبدَّ مِن طهارتِه يف نفسِ التطهريِ
. وجيوزُ التيممُ بالغبارِ مع القدرةِ عىل الرتابِ

. يفرتقُ التيممُ عن الوضوءِ يف أن النيةَ فرضٌ يف التيمم سنةٌ يف الوضوءِ

ه. ؛ ألن التيممَ بدل عن الوضوءِ فيأخذُ حكمَ ١ ـ  كلُّ يشءٍ ينقضُ الوضوءَ
ر عىل استعاملِه. دَ ٢ ـ  رؤيةُ املاءِ الكايف للوضوءِ إذا قَ

ر عىل استعاملِه بسببِ  قدِ دَ ماءً كافيًا لوضوئِه إال أنَّه ال يَ جَ ن وَ وبالتايل: فإنَّ مَ
. ، فإنه يكونُ يف حكم الفاقد للامء، وجيوزُ له أن يتيممَ مانعٍ

(١) سورة النساء. اآلية: ٤٣. 
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رَ  ه يف آخرِ الوقتِ أن يؤخِّ ، وغلبَ عىل ظنه أن جيدَ ١ ـ  يُستحبُ ملنْ مل جيد املاءَ
 ِ أَ به؛ ليقعَ األداءُ بأكملِ الطهارتَنيْ دَ املاءَ توضَّ ، فإن وجَ الصالةَ إىل آخرِ الوقتِ

وهو الوضوء.
ت  حَّ ه وصَ مُ ، جازَ تيمُّ ، وتيممَ وصىلَّ يف أولِّ الوقتِ ر الصالةَ إال أنه لو مل يؤخِّ

صالتُه.
؛ كام يفعل املتوضئ. ه ما شاءَ مِن الفرائضِ والنوافلِ ٢ ـ  يصىل املتيممُ بتيممِ

* * *



٢٢
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

لبَس  فُّ لغة: ما أصابَ األرضَ مِن باطنِ قدمِ اإلنسان، ثم أُطلِق عىل ما يُ اخلُ
. دمِ يف القَ

من  عادةً  ويكون  الكعبَنيْ  إىل  ويسرتمها  نيْ  مَ القدَ يف  يلبس  ما  ا:  رشعً فُّ  واخلُ
اجللد.

فُّ  اخلُ هو  فليس  اب)،  (الرشَّ اليومَ  عليه  الناسُ  يُطلِق  ما  وهو  ب  رَ وْ اجلَ ا  أمَّ
الرشعيُّ املرادُ هنا، وسيأيت حكمه.

ا للحرج عنهم  بحانه عىل عباده، ورفعً ا من اهللا سُ عَ املسح عىل اخلفني ختفيفً ِ رشُ
قال تعاىل:نث z }  |  { ~  ے ¡¢ مث(١).

بَة  عْ شُ بن  املُغِرية  عن  يَ  وِ رُ ما  ذلك:  ومن   ، بالسنةِ جائزٌ  اخلفنيِ  عىل  املسحُ 
 .(٢) سحَ عىل اخلفنيِ أَ ومَ عن رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه توضَّ

بُ  يوجِ ما  دون  فقط،  الوضوءَ  بُ  يوجِ حدثٍ  كلِّ  مِن  اخلفنيِ  عىل  ويُمسحُ 
. الغُسلَ

(١) سورة احلج. اآلية: ٧٨. 
(٢) رواه البخاري ومسلم. 
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أن يكون لبسهام بعد طهارة كاملة. ـ ١
. ـ ٢ نيْ مع الكعبَنيْ مَ أن يكونا ساترين للقدَ
يْن. ـ ٣ رَ أن يكونا طاهِ

ا وليلة (٢٤ ساعة)، واملسافر ثالثةَ أيامٍ ولياليها (٧٢ ساعة). يمسح املقيم يومً
، واملسافرُ ثالثةَ أيامٍ بلياليها»(١).  ا وليلةً لقولِه  ملسو هيلع هللا ىلص : «يمسحُ املقيمُ يومً

تبدأُ مدة املسح من وقت نقض الوضوء بعد اللبس، ال من وقت لبس اخلف.

. مها، وليس باطنهام مما يالقي األرضَ : هو ظاهرُ موضع املسحِ عىل اخلفنيِ
األصابِعِ  مِن  فتبدأَ   ، كَ فِّ خُ رِ  ظاهِ عىل  بأصابِعِك  حَ  سَ متَ أن   : املسحِ وكيفيةُ 
. كَ حُ سْ تَ مِن الساقِ إىل األصابعِ جازَ مَ حْ سَ مَ ستَ فَ كَ ، ولو عَ وتنتهي إىل الساقِ
: «رأيتُ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يمسحُ عىل ظاهرِ  يَ عن عيلٍّ  أنه قالَ وِ : ما رُ ودليلُ ذلكَ

 .(٢)« ا باألصابعِ طوطً يهِ خُ فَّ خُ
(١) رواه مسلم. 

(٢) رواه أبو داود. 
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؛  ـ ١ اخلفنيِ عىل  املسحَ  ينقضُ  الوضوءَ  ينقضُ  ما  فكلُّ  ؛  الوضوءَ ينقضُ  ما 
. ألنَّ املسحَ عىل اخلفنيِ جزءٌ مِن الوضوءِ

. ـ ٢ طَ انتقضَ املسحُ قَ لِعَ اخلفُ أو سَ ، فإذا خُ لْع اخلفِّ خَ
،  ـ ٣ للمقيمِ وليلةٌ  يومٌ  املقدرةُ (وهي  املدةُ  مضتِ  فإذا  له،  املؤقتةِ  املدةِ   ُّ يضِ مُ

 ، ىلَّ وصَ فقط  جلَيه  رِ لَ  سَ وغَ  ، يهِ فَّ خُ خلع   ،( للمسافِرِ بلياليها  أيامٍ  وثالثةُ 
. وليس عليه إعادة الوضوءِ

عليه  املسح  جواز  ويف  اب)،  اليوم (الرشَّ الناس  عليه  يطلق  ما  هو:  ب  رَ وْ اجلَ
خالف بني فقهاء احلنفية.

فقال اإلمام أبو حنيفة: ال جيوز املسح عىل اجلوربني إال إذا كانا من اجللد.
أن  برشط  وغريه،  القطن  من  كانا  وإن  عليهام  املسح  جيوز  الصاحبان:  وقال 

. ان املاءَ فّ يكونا ثخينني ال يَشِ
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بس). فى (مثل اجلِ عُ عىل العضو املكسور حتى يَشْ بِريةُ هي: ما يُوضَ اجلَ
برية كلِّها مرةً واحدة، ولو مسح عىل أكثرها جاز. يمسح املريض عىل اجلَ

عىل  يمسحَ  أن  عليا  رَ  أَمَ ملسو هيلع هللا ىلص   النبيَّ   أن   : اجلبريةِ عىل  املسحِ  مرشوعيةِ  ودليل 
 .(١) دٍ جبريتِه حني كرست يده يومَ أُحُ

برية. ـ ١ طُ يف املسح عىل اجلَ تُشرتَط الطهارةُ يف املسح عىل اخلفني وال تُشرتَ
دٍ  ـ ٢ دٌ سبق ذكره، واملسح عىل اجلبرية غري حمدَّ ِ له وقتٌ حمدَّ نيْ املسح عىل اخلفَّ

. باأليام بل بالشفاءِ
* * *

. : السيالنُ احليضُ لغةً
فُ بالدورة  م امرأةٍ، بالغة حال الصحة (وهو ما يُعرَ حِ مٌ خيرجُ مِن رَ ا: دَ ورشعً

الشهرية).
كل  طبيعة  باختالف  خيتلف  وهو  املرأة،  بلوغ  عالمات  من  عالمة  احليض 
أنثى، كام خيتلف باختالف البيئات، فإذا حاضت البنت وجبت عليها التكاليف 

الرشعية.

(١) رواه ابن ماجه. 
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أقلُّ احليض ثالثةُ أيامٍ ولياليها (٧٢ ساعة).
ه عرشةُ أيامٍ بلياليها، ودليلُ ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: [أقلُّ احليضِ للجاريةِ البكرِ  وأكثرُ

 .(١)[ ه عرشةُ أيامٍ والثيبِ ثالثةُ أيامٍ ولياليها، وأكثرُ
. ةِ احليضِ مِن دماء خمتلفةِ األلوانِ فهو حيضٌ دَّ وما تراهُ املرأةُ يف مُ

بعد  ـ ١ الصلواتِ  هذه  قضاءُ  عليها  جيبُ  وال  احليض،  مدة  يف  تصيلِّ  ال 
طهارهتا.

ال تصوم؛ وجيب عليها قضاء ما أفطرته يف رمضان بعد طهارهتا. ـ ٢
اهللا  نَّا عىل عهدِ رسولِ  : «كُ يَ عن عائشةَ  أهنا قالتْ وِ : ما رُ ودليلُ ذلكَ

 .(٢)« ، وال نقيض الصالةَ ملسو هيلع هللا ىلص نقيض صيامَ أيامِ احليضِ
مخسَ  الواحدِ  اليومِ  يف  تتكررُ  الةَ  الصَّ أن  هو   : والصومِ الةِ  الصَّ بني  الفرقُ 
ت  رَ ، فإذا أُمِ ، أما صوم رمضان؛ فهو ال يكونُ إال مرةً واحدةً يف العامِ مراتٍ
املرأةُ بقضاءِ الصالةِ كان يف ذلك مشقةٌ شديدةٌ عليها، بخالفِ صومِ رمضان؛ 

. ه ورمحتِه باملرأةِ ، وهذا مِن سامحةِ اإلسالمِ ويُرسِ فليس يف قضائِه صعوبةٌ

(١) رواه الطرباين. 
(٢) رواه البخاري ومسلم. 
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ال تدخل املسجدَ إال لرضورة. ـ ٣
. ـ ٤ ال تطوف بالبيتِ احلرامِ
w  ـ ٥ نث  تعاىل:  لقوله  ؛  احليضِ فرتةِ  يف  جيامعها  أن  لزوجها  جيوز  ال 

z y x}  | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  
§ ¨© مث(١) .

نبُ  ـ ٦ قرأ اجلُ  ال متسُّ املصحف وال تقرأ شيئًا من القرآن؛ لقولِه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يَ
وال احلائضُ شيئًا مِن القرآنِ »(٢). 

، أو أكثرَ مِن عرشةِ أيامٍ  : هو كلُّ دمٍ تراهُ املرأةُ أقلَّ مِن ثالثةِ أيامٍ دمُ االستحاضةِ
. لُ ، وكذا ما تراه الصغريةُ واحلامِ ا يف النِّفاسِ ، أو أكثرَ مِن أربعنيَ يومً يف احليضِ

. ويمكنُ القول إنه: كلُّ دمٍ غريُ معتادٍ نزولُه عىل املرأةِ

الة  املستحاضة تأخذ حكم الطَّاهرة، فدمُ االستحاضةِ ال يمنعُ املرأةَ مِن الصَّ
 : وم؛ وال غريمها مما تفعله املرأة الطَّاهرة؛ لقولِ النبيِ ملسو هيلع هللا ىلص للمستحاضةِ وال من الصَّ

»(٣)، إال أهنا تتوضأ عند كل صالة. طَر الدمُ عىل احلصريِ «توضئي وصيلِّ وإن قَ

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٢٢. 
(٢) رواه الرتمذي. 
(٣) رواه ابن ماجه. 
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مٍ  كُّ َ حتَ بال  البولُ  ينزلُ منه  ن  مَ كَ الدائم؛  ث  احلدَ صاحب  صاحب العذر هو: 
فٌ نازِ رح  جُ بِهِ  أو  اف)،  عَ (الرُّ دائامً  ه  أنفِ مِن  مُ  الدَّ ينزلُ  أو  البَول)،  لَسُ  (سَ فيه 

.( جُ منه الريحُ دون إِرادتِه (انفالتُ الريحِ رُ ال ينقطعُ نزولُ الدمِ منه، أو خيَ
»، ويكفيهم وضوءٌ واحدٌ يف وقتِ  م «أصحابُ األعذارِ كلُّ هؤالءِ يُطلقُ عليهِ
؛  ، ويُصلونَ بذلك الوضوءِ يف الوقتِ ما شاءوا مِن الفرائضِ كلِّ صالةٍ مفروضةٍ
م  عليهِ وكان  هم،  وضوؤُ بَطل  الوقتُ  رجَ  خَ فإذا  النوافل،  وكذا   ، وقضاءً أداءً 

.لصالةٍ أخر وء مرةً أخر الوضُ
سلُ ما سقط عىل بدنه وثوبه من نجاسة قبل  وال جيب عىل صاحب العذر غَ

الفراغ من الصالة وذلك من رمحة اهللا بعباده.

. قِبَ الوالدةِ : هو الدمُ اخلارجُ من رحم املرأة عَ دم النِّفاسِ

ا؛ ملَِا رويَ عن أنسٍ  أن رسولَ  ه أربعون يومً ؛ وأكثرُ دَّ ألقلِّ النفاسِ ال حَ
ا، إال أن تر الـطُّهرَ قبل ذلك(١).  د وقتًا) للنفساءِ أربعنيَ يومً قَّت (حدَّ اهللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَ

واعلم أن املرأة النفساء مثل املرأة احلائض يف مجيع األحكام.
* * *

(١) رواه الدار قطني. 
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السؤال األول: اكتب املصطلح الفقهى املناسب ملا ييل:
 النظافة من النجاسة.(أ) 
 أشياء إن فعلها املتوضئ أو وقعت منه بطل وضوؤه.(ب) 
 ما فعله النبى ملسو هيلع هللا ىلص تارة وتركه أخر.(ج) 
 استعامل الرتاب يف مسح الوجه واليدين بنية الصالة.(د) 
 دم خيرج من رحم امرأة حال صحتها.(هـ) 

كمَ فيام يأيت: ِ احلُ السؤال الثاين: بَنيِّ
 ـ  خرج الدم من املتوضئ.

 ـ  السواك يف الوضوء.
 ـ  التسمية أول الوضوء.

 ـ  بدأ يف الوضوء بغسل قدميه.
 ـ  القهقهة داخل الصالة املفروضة.
 ـ  قضاء الصالة والصوم للحائض.

السؤال الثالث: أكمل
 فرائض الوضوء أربعة هى...........،..........،.........،.......(أ) 
 الغسل املسنون هو..........،...........،............(ب) 
جيوز التيمم بكل أجزاء األرض مثل..........،...........،.......(ج) 
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مدة املسح عىل اخلفني للمسافر...............(د) 
 أقل مدة احليض............ وأكثره.............(هـ) 

السؤال الرابع: اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:
غسل الوجه ىف الوضوء [سنة، فرض، مباح](أ) 
السواك ىف الوضوء [سنة، فرض، مباح].(ب) 
ن مقعدته من األرض.(ج)  كِّ مَ  نام املتوضئ ومل يُ

[ انتقض وضوؤه، مل ينتقض، يسن له الوضوء]
 رأ املتيمم املاء الكاىف للوضوء مع القدرة عىل استعامله:(د) 

[ جيب عليه الوضوء  ـ  يكفيه التيمم  ـ  يسن له الوضوء ]
مدة املسح عىل اخلفني للمقيم:(هـ) 

[ يوم وليلة  ـ  ثالثة أيام  ـ  مخسة أيام ].
ا  ـ  استحاضة](و)  ا  ـ  نفاسً الدم اخلارج عقب الوالدة يسمى [حيضً

السؤال اخلامس: ضع عالمة (√) أو (×) فيام ييل:
(      )  ـ  يستحب ملن خرج منه املنى بشهوة أن يغتسل.    
(      )  ـ  التقاء اخلتانني يوجب الغسل.     

 ـ  لو أصيب اإلنسان بجرح شديد وخاف زيادة املرض لو استعمل املاء 
(      ) جيب عليه الوضوء؛ ألن التيمم عند خوف املوت فقط.   
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السؤال السادس:
 عرف الوضوء، واذكر فرائضه مع التدليل.(أ) 
دْ نواقض الوضوء.(ب)  دِّ  عَ
ح كيفية التيمم.(ج)   وضِّ
ا مع بيان حكمة مرشوعيته.(د)  فَّ لغةً واصطالحً ف اخلُ رِّ  عَ
ق بني املسح عىل اخلفني واملسح عىل اجلبرية.(هـ)   فَرِّ

* * *
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يتوقع من الطالب بعد دراسته لكتاب الصالة أن:
ح املقصود بالصالة وحكمها ودليل مرشوعيتها ورشوط وجوهبا  ١ ـ  يوضِّ

وسننها.
٢ ـ  يميِّز بني أركاهنا ورشوطها وسننها.

ح كيفية صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ٣ ـ  يوضِّ
٤ ـ  يبنيِّ بعض األحكام املتعلقة بالصالة.

ص عند األعذار. ٥ ـ  يستشعر سامحة رشيعة اإلسالم يف ترشيعها املرخَّ
٦ ـ  يستشعر أمهية الصالة ومكانتها يف اإلسالم.

ا. ٧ ـ  حيفظ النصوص الواردة بكتاب الصالة حفظًا جيدً
* * *



٣٣
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل



٣٤
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

؛ قال اهللاُ تعاىل:نث xw v u t  sr qمث(١)  : الدعاءُ الصالةُ لغةً
أي ادعُ هلم.

. ةٌ بالتَّسليمِ تَتَمَ ، خمُ ةٌ بالتكبريِ فتَتَحَ ، مُ ا: أفعالٌ خمصوصةٌ ورشعً

؛ بمعنى أهنا ال تَسقُط عن أحدٍ مِن  الصالةُ فرضُ عنيٍ عىل كل مسلمٍ مكلَّفٍ
لَّفِني. املسلمني املُكَ

لَغوا  بون عىل تركها إذا بَ لَغوا سبعَ سنني، ويُرضَ غارُ إذا بَ ويُؤمرُ هبا األوالدُ الصِّ
، أو نحوها  ، ال رضبَ إيالمٍ وإيذاءٍ، فيكونُ بيدٍ بُ تعليمٍ نني، وهو رضَ َ سِ رشْ عَ

مما ال يؤذي.
سنني،  سبعِ  أبناءُ  مْ  وهُ بالصالةِ  أوالدَكم  روا  [مُ ملسو هيلع هللا ىلص:  قولُه  ذلك:  ودليلُ 

 .(٢)[ عِ اجِ م يف املَضَ قوا بينَهُ رِّ ، وفَ ٍ مْ أبناءُ عرشْ م عليها وهُ بوهُ وارضِ
أركانِ  مِن  كنًا  رُ مَ  دَ وهَ  ، الدينِِ يف  ثابتًا  ا  أمرً أنكرَ  ألنَّه  الصالةِ؛  جاحدُ  ر  ويَكفُ

. اإلسالمِ اخلمسةِ
لطةُ  سُ وليست   ، يصيلَ حتى  (يؤدَّب)  ر  زَّ عَ يُ فإنه   ، تكاسالً الصالةِ  كُ  تارِ أما 

ه أو تأديبِه ألحدٍ مِن املسلمني، بل حلاكِمِ املسلمني. تعزيرِ
(١) سورة التوبة. اآلية: ١٠٣. 

(٢) رواه البخاري ومسلم. 
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الصالة
وقتها

إىلمن
رشوق الشمسطلوع الفجر الصادقالصبح
أن يصري ظِلُّ كل يشء مثليه(١)زوال الشمس من وسط السامءالظهر
غروب الشمسإذا كان ظل اليشء مثليهالعرص

ذهاب الشفق (احلمرة التي تظهر غروب الشمساملغرب
يف السامء بعد الغروب)

طلوع الفجرغياب الشفقالعشاء

CLD;

أَعظَمُ  فإنَّه  ؛  بالفجرِ روا  «أَسفِ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولِه  ؛  بالفجرِ اإلسفارُ  يُستحبُ  ـ   ١
 .(٢)« رِ لألَجْ

. دَ ظالمُ الليلِ ، حتى يتبدَّ ه عن بدايةِ وقتِه قليالً : تأخريُ واملرادُ باإلِسفارِ بالفجرِ
؛  بالظُّهرِ وا  دُ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَبرِ لقولِه  ؛  الصيفِ يف  الظُّهرِ  بصالة  اإلبرادُ  يُستحبُ  ـ    ٢

 .(٣)« هنمَ يحِ جَ رِّ مِن فَ ةَ احلَ دَّ فإنَّ شِ
(١) وقال الصاحبان: إذا صار ظل كل يشء مثله. 

(٢) رواه الرتمذي. 
(٣) رواه البخاري. 
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ينكرسَ  حتى  قليالً  الزوالِ  وقتِ  عن  ها  تأخريُ  : الظهرِ بصالة  باإلبرادِ  واملرادُ 
 ، رُّ الشمسِ درانِ ظِلٌّ يستظل به املايش، حتى ال يؤذيه حَ رُّ الظهريةِ ويصريَ للجُ حَ

وهذا مِن رمحةِ اهللاِ بعِبادِه.
رَّ  بلَ أن تصفَ ىلَّ قَ ؛ بحيثُ يُصَ بُّ تأخريُ العرصِ عن بدايةِ وقتِه قليالً ٣ ـ  يُستحَ

. الشمسُ
؛ فال يفصلُ بني األذانِ واإلقامةِ إال بقدرِ قراءةِ  ٤ ـ  يُستحبُّ تعجيلُ املغربِ

. ، أو جلسةٍ خفيفةٍ ثالثِ آياتٍ
. لِ لُثِ الليلِ األوَّ بْلَ ثُ ٥ ـ  يُستحبُ تأخريُ العشاءِ إىل ما قَ

* * *
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. : اإلعالمُ األذانُ لغةً
ا: اإلعالم بدخول وقت الصالة بألفاظ خمصوصة. ورشعً

. مسِ واجلمعةِ دةٌ للصلواتِ اخلَ نةٌ مؤكَّ حكم األذان: األذانُ سُ
 ، والرتاويحِ  ، والوترِ كالعيدين،   ، الصلواتِ مِن  ذلك  لغريِ  األذانُ  يُسنُّ  وال 

. وصالةِ اجلنازةِ

، أشهدُ أن ال إلهَ إال اهللا،  ، اهللاُ أكربُ اهللاُ أكربُ : اهللاُ أكربُ اهللاُ أكربُ أن يقولَ املؤذنُ
ا رسولُ اهللا،  ا رسولُ اهللا، أشهدُ أَنَّ حممدً أشهدُ أن ال إلهَ إال اهللا، أشهدُ أَنَّ حممدً
، اهللاُ أكربُ  ، حي عىل الفالحِ حي عىل الصالةِ، حي عىل الصالةِ، حي عىل الفالحِ

، ال إلهَ إال اهللا. اهللاُ أكربُ
: الصالةُ خريٌ مِن النَّومِ مرتني، بعد قولِه: حي عىل  زيدُ املؤذِنُ يف أذانِ الفجرِ ويَ

الفالحِ الثانية.
 « الفالحِ عىل  «حي  قولِه:  بعد  فيها  زيدُ  يَ أنه  إال  ا،  متامً األذانِ  مثلُ  واإلقامةُ 

» مرتني. «قد قامت الصالةُ

. عُ يف اإلقامةِ ، ويُرسِ ل يف األذانِ هَّ تَمَ ١ ـ  أن يَ
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غَ إىل قوله: « حي عىل الصالة،  لَ ، فإذا بَ ٢ـ   أن يستقبلَ القبلةَ يف األذانِ واإلقامةِ
يه. مَ دَ لَ قَ َوِّ ، مِن غريِ أن حيُ امالً ه فيهام يمينًا وشِ حي الفالح » أَدارَ وجهَ

وهي   ، إليهِ يَدعو  ما  إلجابةِ  تهيِّئًا  مُ ليكونَ  طهارةٍ؛  عىل  ويقيمَ  نَ  ؤذِّ يُ أن  ـ    ٣
الصالة.

* * *
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حُّ أيُّ صالةٍ قبلَ دخولِ وقتِها. ، فال تَصِ ١ ـ  دخولُ الوقتِ
بَث). ث)، ومِن النجاسةِ احلقيقيةِ (اخلَ دَ ٢ـ   الطهارةُ مِن النجاسةِ املعنويةِ (احلَ

. ظلِمٍ يلِّ يف مكانٍ مُ ه، أو كان يُصَ حدَ ٣ ـ  سرتُ العَورةِ، حتى لو كان يُصيلِّ وَ
. ةِ ورَ كبةُ مِن العَ كبَتِه، والرُّ تِه إىل رُ َّ : ما حتتَ رسُ لِ جُ دُّ العَورةِ مِن الرَّ وحَ

لُّه، ما عدا الوجه والكفَّني. ا كُ : بدهنُ دُّ العَورةِ مِن املرأةِ وحَ
لُ بينها وبني  ل فيها، بنيةٍ ال يَفصِ ، فينوي املصيل أداءَ الصالةِ التي يدخُ ٤ـ   النيةُ

. بِ غايرٍ ألعاملِ الصالةِ؛ كامليشِ واألكلِ والرشُّ تكبريةِ اإلحرامِ بعملٍ مُ
. بلةِ ٥ ـ  استقبالُ القِ

ه. ُّ ١ ـ  إذا خافَ املصيل مِن أمرٍ قد يَرضُ
. له إىل جهةِ القبلةِ وِّ ن حيُ ِدُ مَ ا ال جيَ ٢ ـ  أو كان مريضً

ن معه أحدٌ يسألُه  علَم إىل أيِّ جهة هي، ومل يَكُ لَم يَ ، فَ ن اشتَبَهت عليه القبلةُ مَ
ه. اهُ إليها اجتهادُ ىلَّ إىل اجلهةِ التي أدَّ عنها، اجتهدَ وصَ

لِمَ  عِه، وإنْ عَ سْ ؛ ألنه أتى بام يف وُ ، فال إعادةَ عليهِ ىلَّ لِم أنه أخطأَ بعدما صَ فإنْ عَ
لَ صالتَه. مَ ذلك وهو يف الصالةِ، استدارَ إىل القبلةِ وأَكْ
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فتاحُ  «مِ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولِه  أكرب؛  اهللا   : يقولَ أن  وهي   ، قائامً اإلحرام  تكبرية  األول: 
 .(١)« ها التكبريُ ، وحتريمُ الصالةِ الطَّهورُ

الصالةِ  بْلَ  قَ املباحةَ  األشياءَ  مُ  رِّ َ حتُ ألهنا  «حتريمة»؛  اإلحرام  تكبرية  يَت  مِّ وسُ
، ونحو ذلك. ، والكالمِ بِ ، والرشُّ مثل األكلِ

. قِفَ يف صالتِه إذا استطاع القيامَ ، فيجبُ عىل مصيلِّ الفرضِ أنْ يَ الثاين: القيامُ
. : قراءةُ ما تيرسَ مِن القرآنِ للقادِرِ عىل القراءةِ الثالثُ

. كوعُ : الرُّ الرابعُ
. جودُ : السُّ اخلامسُ

. ةُ األخريةُ مقدارَ التشهدِ لْسَ : اجلِ السادسُ
. نةٌ وما زاد مِن أفعالِ الصالةِ عىل ذلكَ فهو واجبٌ أو سُ

من واجبات الصالة ما ييل:
١ ـ  قراءة الفاحتة.

د األوىل. ةُ التشهُّ لْسَ ٢ ـ  جِ
د يف اجللسة األخرية. ٣ ـ  قراءة التشهُّ

(١) رواه أبو داود.
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٤ ـ  القنوتُ يف الوتر.
٥ ـ  اجلهرُ فيام جيهر فيه، واإلرسار فيام يرس فيه.

واجبًا  ترك  ومن  صالته،  بطلت  الصالة  أركان  من  ركنًا  ترك  من  تنبيه: 
من واجبات الصالة فصالته صحيحة ولكنه يكون آثام، وجيب عليه إعادة الصالة 

ما دام الوقت باقيًا.

من سنن الصالة ما ييل:
الكتفني  وحذو  للرجل،  اإلحرام  تكبرية  عند  األذنني  حذو  اليدين  رفع  ـ    ١

للمرأة. واملراد باحلذو: مساواة اليدين لألذنني ، والكتفني للمرأة.
٢ ـ  وضع اليد اليمنى عىل اليرس حتت الرسة.

٣ ـ  تكبريات االنتقال.
٤ ـ  التسبيح يف الركوع والسجود.

د األخري. ٥ ـ  الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف التشهُّ
د األخري بعد الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ٦ ـ  الدعاء يف التشهُّ

عَ يديهِ  فَ ا: اهللاُ أكرب، ورَ ، أي قالَ وجوبً َ ربَّ إذا أرادَ الرجلُ الدخولَ يف الصالةِ كَ
نَيه. تَي أُذُ مَ حْ يه شَ سَّ بإهبامَ مع التكبريِ حتى حياذيَ ويَمَ

. تِه) بَعدَ الفراغِ من التكبريِ َّ ه اليُمنى عىل اليُرس (حتتَ رسُ ثم يضعُ يدَ
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 ، كَ كَ اسمُ بَارَ ك، وتَ مدِ مَّ وبِحَ هُ بحانَك اللّ االستفتاحِ وهو: سُ يقولُ دعاءَ  ثم 
. كَ ريُ ، وال إله غَ كَ دُّ وتَعاىل جَ

ا،  ً رسِ الرحيمِ  الرمحنِ  اهللاِّ  بسمِ  قرأُ  ويَ  ، الرجيمِ الشيطانِ  مِن  باهللاِّ  يستعيذُ  ثم 
. حتى ولو كانت الصالةُ جهريةً

. ها، أو ثالثَ آياتٍ مِن أيِّ سورةٍ شاءَ عَ ثم يقرأُ الفاحتةَ وسورةً مَ
ا  أيضً مُّ  املؤتَ ا  ويقوهلُ «آمني»،  ها  بعدَ قالَ  آلني»،  الضَّ «وال   : اإلمامُ قالَ  وإذا 

مع اإلمام.
العَظيم   َ يبِّ رَ بحانَ  سُ ه:  ركوعِ يف  ويقولُ   ، عَ كَ ورَ ربَّ  كَ القراءةِ  مِن  غَ  رَ فَ إذا  ثُم 
 : مُّ ه، ويقولُ املؤتَ ِدَ عَ اهللاُ ملَِن محَ مِ : سَ ه، ويقولُ اإلمامُ ، ثم يرفعُ رأسَ ثالثَ مراتٍ

ا جيمعُ بينهام. ن يصيلِّ منفردً ، ومَ نا لكَ احلمدُ بَّ رَ
 َ ريبِّ بحانَ  سُ سجودِه:  يف  ويقولُ  السجود،  إىل  ونزل   َ ربَّ كَ قائِامً   استو فإذا 
ا، فإذا  ُ مع الرفعِ إىل أن يستويَ جالِسً ربِّ كَ ه ويُ ، ثم يرفعُ رأسَ اتٍ األَعىل ثالثَ مرَّ
وقامَ  كربَّ  ا  ساجدً اطمأنَّ  فإذا  كاألوىل،  ثانيةً  ةً  دَ جْ سَ دَ  جَ وسَ كربَّ  ا  جالسً اطمأنَّ 

. إىل الركعةِ الثانيةِ
لَ يف الركعةِ األوىل. عَ لُ يف الركعةِ الثانيةِ مثلَ ما فَ فعَ ويَ

أَ  رَ وقَ  ، دِ هُّ للتَّشَ لَسَ  جَ الثانيةِ  الركعةِ  يف  الثانيةِ  السجدةِ  مِن  ه  رأسَ عَ  فَ رَ فإذا 
ا  ، السالمُ عليكَ أهيُّ : التحياتُ هللا، والصلواتُ والطيباتُ ، وهو أن يقولَ دَ هُّ التَّشَ
ني، أشهدُ أن ال إلهَ  النَّبي ورمحةُ اهللا وبركاتُه، السالمُ علينا وعىل عبادِ اهللا الصاحلِ

زيدُ عىل هذا يف اجللسة األوىل. ه ورسولُه، وال يَ ا عبدُ مدً إال اهللا، وأشهدُ أنَّ حمُ
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ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيِّ  عىل  ويُصيلِّ  ا،  أيضً يتشهدُ  الصالةِ  رِ  آخِ يف  الثانيةِ  اجللسةِ  ويف 
وعىل  إبراهيمَ  عىل  لَّيتَ  صَ كام   ، حممدٍ آلِ  وعىل  حممدٍ  عىل  صلِّ  اللهمَّ  وصيغتُه: 
وعىل  إبراهيمَ  عىل  كتَ  بارَ كام   ، حممدٍ آلِ  وعىل  حممدٍ  عىل  ك  وبارِ  ، إبراهيمَ آلِ 

. يدٌ يدٌ جمَ ، إنك محَ آلِ إبراهيمَ
وقِنا  حسنة،  اآلخرةِ  ويف   ، حسنةً الدنيا  يف  آتِنا  نا  ربَّ نحو:  اء،  شَ بِام  يَدعو  ثم 
 ، نَّمَ هَ مَّ إين أعوذُ بكَ مِن عذابِ جَ هُ : اللّ سلِمٍ ، ونحو ما يف صحيحِ مُ عذابَ النارِ

. الِ جَّ ، ومِن فتنةِ املَسيحِ الدَّ ، ومِن فتنةِ املَحيا واملامتِ ومِن عذابِ القربِ
كاتُه»،  : «وبَرَ م ورمحةُ اهللا، واليقولُ : السالمُ عليكُ مُ عن يمينِه فيقولُ لِّ ثم يُسَ

. سِ الصيغةِ ثل ذلك بنفْ ه مِ ن يَسارِ ها عَ مُ بعدَ لِّ ويُسَ

، ويف الركعة األوىل والثانية مِن املغرب  رُ اإلمام بالقراءةِ يف ركعتَي الفجرِ هَ جيَ
ْفِي القراءةَ فيام  ، وخيُ معةِ والعيدينِ والرتاويحِ والوترِ يف رمضانَ والعشاء، ويف اجلُ

عدا ذلك.
إِمامُ  ألنه  ه؛  نفسَ عَ  مَ وأَسْ رَ  هَ جَ شاءَ  إن   : يَّـرٌ خَ مُ فهو  ا  نفردً مُ املصيلِّ  كان  وإن 

ه. ن يسمعُ ه مَ لفَ ؛ ألنه ليس خَ َّ ه، وإن شاءَ أَرسَ نفسِ
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َه اهللاُ تعاىلـ  ، وقال الصاحبان  محِ مامِ أيب حنيفة ـ  رَ رُ واجبٌ عندَ اإلِ تْ حكمه: الوِ
نَّةٌ مؤكدة. (أبو يوسف وحممد): هو سُ

قنُتُ  ، ويَ بِ ل بينهن بسالمٍ كصالةِ املغرِ ، ال يُفصَ ترُ ثالثُ ركعاتٍ كيفيتُه: الوِ
كلِّ  يف  قرأُ  ويَ  ، نةِ السَّ أيامِ  مجيعِ  يف  كوعِ  الرُّ قبلَ  الثالثةِ  الركعةِ  يف  املصيلِّ  (يدعو) 
قنُتَ  ، فإذا أرادَ أن يَ ها، أو ثالثَ آياتٍ عَ ترِ فاحتةَ الكتابِ وسورةً مَ ركعةٍ مِن الوِ

نَتَ قبل الركوع. عَ يديه ثم قَ فَ َ ورَ ربَّ كَ
 ، كَ رُ ونستغفِ يكَ  ونَستَهدِ نستعينُكَ  ا  إنَّ «اللّهمَّ  هي:  القنوتِ  دعاءِ  وصيغةُ 
كَ وال  رُ لَّه، نشكُ نُ بِكَ ونتوكلُ عليك، ونُثني عليكَ اخلريَ كُ ونتوبُ إليكَ ونُؤمِ
د،  ونَسجُ نُصيل  ولَكَ   ، نعبُدُ إياكَ  اللّهمَّ   ، كَ رُ يَفجُ ن  مَ كُ  ونَرتُ عُ  ونَخلَ  ، كَ رُ نَكفُ
دَّ  اجلِ عذابَك،  إن  عذابَك،  ونَخشى  تَك  رمحَ نرجو  د(١)،  فِ ونَحْ نسعى  وإليك 

ق»(٢).  لحِ بالكفارِ مُ
* * *

ضاك.  ك ونسعى يف طلبِ رِ (١) أي نعبُدُ
(٢) رواه ابن أيب شيبة. 
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. ، وقيل: واجبةٌ دةٌ نَّةٌ مؤكَّ : اجلامعةُ للرجالِ سُ كمُ اجلامعةِ حُ
ه، وسواءٌ كانت يف املسجدِ  عَ مامُ وواحدٌ مَ دُ به اجلامعةُ اثنان؛ اإلِ قِ وأقلُّ عددٍ تنعَ

. ه كالبيتِ أو يف غريِ

ا إن  : أن يكون عاملًا بأحكامِ الصالةِ صحةً وفسادً ، واملرادُ نَّةِ ١ ـ  األعلمُ بالسُّ
كان حيسن من القراءة ما تصحُّ به الصالة.

٢ ـ  األقرأ لكتابِ اهللاِّ تعاىل: أي أحسنهم تالوةً له.
. ٣ ـ  األورع، أي أكثرهم اتقاءً للشبهاتِ

دَ اإلمامُ الراتِبُ فهو  جِ )، فإذا وُ لُّه إذا مل يكن للمسجدِ إمامٌ راتبٌ (معنيَّ هذا كُ
ا. أحقُّ باإلمامةِ مطلقً

ما  وال  ها  دُ يُفسِ ما  وال  الصالةِ  أحكامَ  لمُ  عْ يَ ال  ألنه  وذلك   : اجلاهلُ ـ    ١
ها. يُصلِحُ

ر مِن االقتداءِ به، فيؤدِّي  نفُ : وذلك ألن الناسَ تَ معةِ السيئةِ ٢ ـ  صاحبُ السُ
. إىل تقليلِ اجلامعةِ

لعدمِ  ؛  والفاسقِ املبتدعِ  مِن  كلٍّ  إمامةُ  تُكرهُ  وإنام   : والفاسقُ  ، املبتدعُ ـ    ٣
. قامِ اإلمامةِ نون عىل مَ هم بأمر دينِهم، فال يؤمَ اهتاممِ
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لْفَ  خَ لُّوا  ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ لقوله  إمامتُهم؛  جازَت  لإلمامةِ  موا  دَّ قَ تَ إنْ  هؤالءِ  أنَّ  إال 
 .(١)« رٍ رٍّ وفاجِ لِّ بَ كُ

ل الصالةَ عىل املأمومني؛ لئال ينفر الناس من صالة  وينبغي لإلمامِ أن ال يُطوِّ
اجلامعة.

ن. م عليهِ ، وال تتقدَّ نَّ طَهُ ىلَّ النساءُ مجاعةً تَقِفُ اإلمامُ منهن وسَ وإذا صَ
مَ  دَّ قَ ا اثنني تَ ا له، فإن كانَ اذيً ه عن يمينه حمُ وقِفُ ىلَّ مع واحدٍ فقط فإنه يُ ن صَ ومَ

ام. عليهِ
ا. وال جيوزُ للرجالِ أن يقتدوا بامرأةٍ يف الصالةِ مطلقً

صفوفِ  يف  األطفال  دخل  ولو  الصبيان،  ثم   ، األولِ الصفِّ  يف  الرجالُ  يقفُ 
. جالِ للتعليمِ جاز ذلك، ثم النساء يف الصفِّ األخريِ الرِّ

وا  وُّ ويُسَ  ، لَلَ اخلَ وا  دُّ ويسُ وا،  يرتاصّ بأن  املأمومنيَ  رَ  يأمُ أن  لإلمامِ  وينبغي 
مناكِبَهم (أكتافَهم).

لفَ صاحب العذر. ١ ـ  ال جيوزُ للطَّاهرِ أن يُصيلِّ خَ
لْفَ األميِّ الذي ال حيفظ شيئًا مِن  ، خَ ن حيفظ شيئًا مِن القرآنِ ٢ ـ  ال يصيلِّ مَ

. القرآنِ
ا والقومُ  دً رَ حياته قاعِ ىلَّ آخِ يَ أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص صَ وِ ؛ ملَِا رُ دِ لْفَ القاعِ ٣ ـ  يُصيلِّ القائمُ خَ

. ه قِيامٌ لفَ خَ
(١) رواه الدار قطني. 
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ا  فَرضً يلِّ  يُصَ ن  مَ وال   ، النافلةَ يُصيلِّ  ن  بمَ مَّ  يأتَ أن  رضَ  الفَ يُصيل  ملن  جيوز  ال 
.( ِ رَ (كالعَرصْ ا آخَ يلِّ فَرضً ن يُصَ ) بِمَ ثَالً (كالظُهرِ مَ

. ، جائِزٌ ِ؛ ألنَّ بناءَ الضعيفِ عىل القو ضِ ِ لْفَ املُفرتَ لُ خَ وجيوزُ أن يصيلَ املتنفِّ

ةَ فيه، واملرادُ به هنا:  لُ ما ال فائدَ مَ بَثُ هو: عَ ه، والعَ بَثُ بثوبِه أو بجسدِ ١ ـ  العَ
. ، أو تَشمريِ الثيابِ عرِ فِعلُ ما ليسَ مِن أَفعالِ الصالةِ، كتسوية الشَّ

. ةُ األصابِعِ عَ رقَ ٢ ـ  فَ
طِه. سَ ه عىل وَ دَ عَ يَ ٣ ـ  أن يَضَ

٤ ـ  االلتفاتُ أثناء الصالة.
اخلشوعِ  يف  لَلٍ  خَ إىل  تُؤدِّي  ا  مجيعً ا  دهتَ وجَ املكروهاتِ  هذه  كلَّ  تأملتَ  وإذا 

يف الصالةِ، وهو جوهرها وأساسها.

ا، ويتوضأ  ا كان أو مأمومً من سبقه احلدث خرج من صالته عىل الفور؛ إمامً
املأمومني؛  من  ا  واحدً م  قدَّ غريه (أي  استخلف  ا  إمامً كان  وإن  صالته،  ويكمل 

ليكمل الصالة مكانه).
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. دُّ السالمِ ١ ـ  رَ
. بُ ، والرشُ ٢ ـ  األكلُ

. مُ بكالمِ الناسِ لُّ ٣ ـ  التَّكَ
. ٤ ـ  رؤيةُ املتيمم املاءَ أثناءَ الصالةِ

. نيِ أثناءَ الصالةِ فَّ ٥ ـ  انقضاءُ مدةُ املسحِ عىل اخلُ

ن فاتته  ، فَمَ ها عىل صالةِ الوقتِ مَ تْه صالةٌ أن يقضيَها، ويقدِّ ن فاتَ جيبُ عىل مَ
، جيبُ عليه أن يصيلَ الظهرَ أوالً ثم  لَ وقتُ العرصِ صالةُ الظُّهرِ ـ مثالً ـ ثم دَخَ
مه  ويلزَ العَرص،  صالة  ز  ُ جتَ مل   ، الظهرَ ثم  أوالً  العرصَ  ىلَّ  فَصَ سَ  كَ عَ ولو   ، العرصَ

ا. إعادهتُ
: والرتتيبُ يف قضاءِ الفوائتِ واجبٌ إال يف احلاالتِ التاليةِ

ن  كمَ احلارضة  ىلَّ  صَ أن  بعد  إال  كرها  يتذَ ومل  الفائتةَ  الصالةَ   َ نَيسِ إذا  ـ    ١
صىلَّ العرص وهو ناسٍ أنه صىل الظهر.

تِّ صلوات؛ ألن الفوائتَ إذا  ٢ ـ  أن يكونَ ما عليه مِن الفوائِتِ أكثرَ مِن سِ
. جٌ ومشقةٌ رَ كانت ستًا أو أَكثرَ ففي إجيابِ الرتتيبِ حَ

ىلَّ الفائتةَ أن يفوتَ وقتُ  ٣ ـ  أن يَضيقَ وقتُ الصالةِ احلارضةِ، وخيافُ إِنْ صَ
. مَ احلارضة، ثم يقيض الفائتةَ ةِ، فيجبُ عليه ـ حينئذٍ ـ أن يقدِّ احلارضِ
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بع ساعة ـ تقريبًا ـ   ، وهي مدةُ رُ بْيَضَّ مسِ إىل أن ترتفعَ وتَ ١ ـ عند طلوعِ الشَّ
. بعد الرشوقِ

(وقت  الغَربِ  ناحيةَ  متيلَ  أن  إىل  الظهريةِ  وقتَ  الشمسِ  ارتفاعِ  عند  ـ   ٢
الزوال)، وهو وقت قليل ال يسع أداء صالة فيه.

. ة ربع ساعة  ـ تقريبًا ـ  قبل الغروبِ دَّ ، وهي مُ ربِ غروبِ الشمسِ ٣ ـ  عند قُ
: «ثالثُ ساعاتٍ  نِي أنه قالَ هَ رٍ اجلُ بَةَ بنِ عامِ قْ يَ عن عُ وِ والدليلُ عىل ذلك: ما رُ
َ فيهن موتانا: حني  َ فيهن، أو أن نَقربُ يلِّ (أوقات) كان رسولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ينهانا أن نُصَ
 ، يلَ الشمسُ ، وحني يقومُ قائِمُ الظهريةِ حتى متَ عَ فِ عُ الشمسُ بازغةً حتى ترتَ تَطلُ

 .(١)« وحنيَ تضيف (أي متيل) الشمسُ للغروبِ حتى تغربَ
* * *

(١) رواه مسلم. 
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األول: سنن مؤكدة، وتسمى الرواتب وهي:
بْلَ صالة الصبح. ١ ـ  ركعتان قَ

. ٢ ـ  أربعُ ركعاتٍ قبلَ صالةِ الظُّهرِ بتسليمةٍ واحدةٍ
. ٣ ـ  ركعتان بعد صالةِ الظُّهرِ

. بِ ٤ ـ  ركعتان بعد صالةِ املغرِ

. ٥ ـ  ركعتان بعد صالةِ العشاءِ
رَ (أي من حافظ) عىل ثِنتَي عرشةَ ركعةً يف  ابَ ن ثَ واألصلُ يف ذلك قولُه ملسو هيلع هللا ىلص: [مَ

 .(١)[ نَى اهللاُ له بيتًا يف اجلنةِ اليومِ والليلةِ بَ
والثاين: سنن غري مؤكدة، وتسمى النوافل وهي

. ١ ـ  أربعُ ركعاتٍ قبلَ صالةِ العرصِ بتسليمةٍ واحدةٍ
. ٢ ـ  أربعُ ركعاتٍ قبلَ صالةِ العشاءِ بتسليمةٍ واحدةٍ

. ٣ ـ  ركعتان بعد صالةِ العِشاءِ
. ، ثم الكلُّ سواءٌ ، ثم األربعُ قبلَ الظهرِ نةُ الفجرِ ننِ وأقواها: سُ دُ السُّ وآكَ

* * *

(١) رواه الرتمذي. 
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األركان  يف  والنُّقصانِ  الزيادةِ  حالَتَي  يف   : واجبٌ السهوِ  سجودُ  حكمه: 
عليه  بَ  جَ وَ نها،  مِ نَقَصَ  أو  صالتِه  يف  املُصيلِّ  زادَ  فإذا  السنن،  يف  ال  والواجبات 

. أن يسجدَ للسهوِ
. دَ قبلَه جازَ جَ ، ولو سَ واألََوىل أن يكونَ السجودُ بعدَ السالمِ

ني، أو سجد  كوعَ عَ رُ كَ نسها؛ كام إذا رَ ١ ـ  إذا زادَ املصيلِّ يف صالتِه فِعالً مِن جِ
ا. ثالثً

 ، ةِ الفاحتِ قراءةَ  كَ  رَ أو تَ األوىل،  كاجللسةِ  واجبًا،  فِعالً  املصيل  كَ  رَ تَ إذا  ـ    ٢
رَ  هَ ها، أو جَ ، أو تكبرياتِ العيدين أو بعضِ أو القنوتِ يف صالة الوتر، أو التشهدِ

رُ فيه. هَ َّ بالقراءةِ فيام جيُ ُّ فيه بالقراءة، أو أَرسَ اإلمامُ فيام يُرسَ

، حتى ولو كان  دَ اإلمامُ جَ بُ عىل املؤتمِّ السجودَ إن سَ ١ ـ  سهوُ اإلمامِ يوجِ
. ؛ ألنَّه تابِعٌ لإلِمامِ مامِ اقتداؤه بعد سهوِ اإلِ

، فال يلزمه سجود للسهو. ا املؤتمُّ هَ ٢ ـ  إنْ سَ

اجللوس  حالِ  إىل  وهو  رَ  كَّ تَذَ ثم   ، رضِ الفَ مِن  األوىل  اجللسة  عن  ا  هَ سَ ن  مَ
أقربُ  القيامِ  حالِ  إىل  كان  وإن  عليه،  سجودَ  وال   ، دَ هَّ وتَشَ لَسَ  وجَ عادَ  ؛  بُ أَقرَ

. ال يعود، ويسجدُ للسهوِ
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عَ  جَ رَ  ، سةِ اخلامِ إىل  فقام  باعيةِ  الرُّ الصالة  يف  األخريةِ  اجللسةِ  عن  ها  سَ ن  ومَ
. ، وسجد للسهوِ د؛ وأَلْغَى اخلامسةَ إىل اجللسة ما مل يَسجُ

ا، فإن  ىلَّ أم أربعً ا صَ درِ أثالثً ؛ فلم يَ ىلَّ رِ ما صَ دْ د يف قَ دَّ رَ كَّ يف صالتِه؛ أي تَ ن شَ مَ
ها  عيدَ قطَعَ الصالةَ وأن يُ بَ عليه أن يَ جَ كان النسيانُ والشكُ ليس مِن عادتِه، وَ

. مرةً ثانيةً
بني عىل غالِبِ  ا؛ فإنه يَ تِه، ويَعرِض له يف صالتِه كثريً أما إن كان الشكُّ مِن عادَ

؛ ألنه هو املتيقن. نَى عىل األقلّ نِّه؛ وإن مل يكن له ظنٌّ غالبٌ بَ ظَ
كَّ أنه  ىلَّ ركعتني، وإذا شَ نَى عىل أنه صَ كَّ هل صىلَّ ركعتني أو ثالثًا، بَ فإذا شَ

. ىلَّ ثالثًا، وهكذا، يأخذ باألقلِّ دائِامً نَى عىل أنه صَ ا، بَ ا أو أربعً ىلَّ ثالثً صَ
* * *
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دُ  يَرسَّ له، ويركعُ ويسجُ ا كيفام تَ ىلَّ قاعدً َ قائامً صَ ر عىل املريضِ أن يصيلِّ إذا تَعذَّ
ما  ألنَّه  ه؛  برأسِ  ( ارَ أَشَ أ (أي  مَ أَوْ  ، والسجودَ الركوعَ  يستطع  مل  فإن  استطاع،  إن 
قَ بينهام. ، ليفرِّ فَضَ مِن إيامئِه بالركوعِ ه بالسجودِ أَخْ سعِه، إال أنه جيعل إيامءَ يف وُ
ناءِ  االنحِ أدنى  يكفيه  بل  والسجود،  بالركوع  باالنحناءِ  يبالِغَ  أن  مه  لزَ يَ وال 

ام. فيهِ
دُ عليه؛ لنَهيِه ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك. ه شيئًا يسجُ وال جيوز للمريضِ أن يرفعَ إىل وجهِ

هةَ القبلةِ منتصبة، وأَومأَ  جلَيه جِ عَل رِ ه وجَ امَ عىل ظَهرِ ، نَ فإن مل يستطعِ القعودَ
. ه بالركوعِ والسجودِ برأسِ

ئُ بعينيه وال بقلبِه  ، وال يومِ رَ الصالةَ ه أَخَّ فإن مل يَستَطِع املريضُ اإليامءَ برأسِ
ربةَ بِه. بَيه؛ ألنَّه ال عِ وال بحاجِ

* * *
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ا(١). عً َ موضِ رشَ دَ سجودُ التالوةِ يف القرآنِ يف أربعةَ عَ رَ وَ
حكمه: واجب عىل من قرأ آية سجدة أو سمعها.

ها املأمومُ  دَ جَ ، وسَ ها اإلمامُ دَ جَ ، سَ وإذا تال اإلمامُ آيةَ سجدةٍ يف صالةِ اجلامعةِ
. معه؛ ألن املأمومَ التزمَ متابعةَ اإلمامِ

. هُ سجدةٌ واحدةٌ رَ تالوةَ آيةِ سجدةٍ واحدةٍ يف جملسٍ واحدٍ أجزأتْ رَّ ن كَ ومَ

ُ دون أن يرفعَ يديه، ويسجدُ كسجودِه يف الصالةِ، ثم  ربِّ : يكَ ن أرادَ السجودَ مَ
دَ عليه وال  هُّ ه، ويقولُ فيها ما يقول يف سجودِ الصالةِ، وال تَشَ يكربُ ويرفعُ رأسَ

. سالمَ
* * *

ر: األعراف آية ٢٠٦، والرعد آية  وَ ، وهي يف سُ لِ مِن القرآنِ (١) منها أربعةٌ يف النِّصفِ األوَّ
١٥، والنحل آية ٤٩، واإلرساء آية ١٠٧.

 ،٦٠ آية  والفرقان   ،١٨ آية  واحلج   ،٥٨ آية  مريم  ر:  وَ سُ يف  وهي  الثاين،  النصف  يف  وعرشة 
 ،٦٢ آية  والنجم   ،٣٧ آية  وفصلت   ،٢٤ آية  وص   ،١٥ آية  والسجدة   ،٢٥ آية  والنمل 

واالنشقاق آية ٢١، والعلق آية ١٩. 
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دُ  ا يبعُ السفرُ الذي تتغريُ به بعضُ األحكامِ الفقهية هو أن يقصدَ اإلنسانُ مكانً
ط. ريِ املتوسِّ عن مكانِ إقامتِه مسريةَ ثالثةِ أيامٍ ولياليها، بالسَّ

ها مجهورُ الفقهاءِ بام  دَ دَّ دِ احلنفيةُ مسافةَ القرصِ بأكثرَ من ذلك، بينام حَ ومل حيدِّ
يساوي اآلن ٨٥ كيلو مرت تقريبًا.

زيدَ عىل ذلك  ، وال جيوزُ له أن يَ ويصيلِّ املسافرُ ركعتني يف كلِّ صالةٍ رباعيةٍ
ه هو الركعتان. ا؛ ألنَّ فَرضَ مدً عَ

. باعيِّ ، وال يف الفرضِ غريِ الرُّ َ يف النوافِلِ وال قَرصْ

 : ل اثنتني، وجلس يف الثانيةِ مقدارَ التشهدِ ىلَّ املسافِرُ أربعَ ركعاتٍ بَدَ ١ـ   إنْ صَ
، ويكون مسيئًا؛  ، وكانت الركعتان األُخريان له نافلةً هِ أجزأَته الركعتان عن فَرضِ

ألنه خالف األصل.
ملَ  ولو  حتى  ه،  بلدِ مِن  ه  روجِ خُ بمجردِ  الصالةَ   َ يَقرصِ أن  للمسافرِ  جيوزُ  ـ    ٢

، إذا كان البلد املسافر إليه يبعد عنه مسافة قرص الصالة. يبلُغ مسافةَ القَرصِ
ا،  دً ا فصاعِ ويستمرُ عىل هذه الرخصةِ حتى ينويَ اإلقامةَ يف بلدٍ مخسةَ عرشَ يومً

. ، فيلزمهُ ـ حينئذٍ ـ اإلمتامُ ه األصيلِّ لَدِ عَ إىل بَ أو يَرجِ
 اإلقامةَ هبا أكثرَ من مخسةَ  ا إىل العملِ يف بلدٍ بعيدةٍ ونَوَ جَ مسافرً رَ ن خَ ٣ ـ  مَ

. تِمَّ الصالةَ بَ عليه أن يُ جَ ا، وَ عرشَ يومً
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عُ منها كل أسبوعٍ  ـ مثالً ـ  جيوزُ له القَرصُ  جَ إىل العملِ يف بلدٍ يرجِ رَ ن خَ أما مَ
يف هذا األسبوع.

قَّبُ السفرَ  ا، وإنام يرتَ ا، ومل ينوِ أن يقيمَ فيه مخسةَ عرشَ يومً لَ بلدً ن دَخَ ٤ ـ  مَ
حتى  ـ   مثالً  ـ  جُ   أَخرُ غدٍ  بَعدَ  أو  البلد،  هذا  من  جُ  أَخرُ ا  غدً  : ويقولُ  ، يومٍ كلَّ 

ا. ً يلِّ ركعتني قَرصْ ، فإنَّه يُصَ ننيَ استمرَّ عىل ذلكَ سِ
متابعةَ  التزمَ  ألنه  ا؛  أربعً الصالةَ  تِمُّ  يُ أنَّه  إال   ، باملقيمِ املسافِرِ  اقتداءُ  جيوزُ  ـ    ٥

. مامِ ه إىل األربعِ كصالةِ اإلِ ، فيتغريُ فرضُ اإلمامِ
مها؛ لِتَاممِ صالتِه،  مَ بعدَ لَّ ىلَّ ركعتني وسَ ا باملقيمنيَ صَ ىلَّ املسافرُ إمامً ٦ ـ  إذا صَ

دين. م منفرِ مَّ املقيمون صالهتَ ثم أَتَ
سفر؛  عىل  ا  فإنَّ صالتَكم  ُّوا  أَمتِ  : يقولَ أن  التسليمتني  لَّم  سَ إذا  له  بُّ  ويُستحَ

. مِ هْ وءِ الفَ فعِ االشتباهِ وسُ ه يف الصالةِ؛ لدَ وعِ واألَوىل أن يقولَ ذلك قبلَ رشُ
تْه  ه ركعتني، كام فاتَ لَدِ عَ إىل بَ جَ اها إذا رَ ، قَضَ ن فاتته صالةٌ وهو مسافرٌ ٧ ـ  مَ

. يف السفرِ
ا إىل الوقت  ا نظرً ه، ثم تذكرها يف السفر صالها أربعً لَدِ ن فاتته صالةٌ يف بَ ومَ

الذي وجبت فيه.
* * *
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ي يومُ اجلمعة بذلك؛ الجتامعِ الناسِ فيه. مِّ سُ

. ام يف بلدٍ كبريٍ قَ ١ ـ  أن تُ
ام  بالسلطان أو نائبه (ويندب أن تقام بخطيب معتمد من الدولة). قَ ٢ ـ أن تُ

٣ ـ  الوقت؛ فال تصحُّ اجلمعة إال يف وقت الظُّهر، وال تصح بعده، فلو خرج 
ا. الوقت واإلمام يصيلِّ اجلمعة وجب عليه أن يصليها ظهرً

عةُ عند اإلمامِ  أيب حنيفةَ ثالثةُ رجالٍ  مُ ِم اجلُ ؛ وأقلُّ عددٍ تنعقدُ هبِ ٤ ـ  اجلامعةُ
مام. سو اإلِ

وقال الصاحبان (أبو يوسف وحممد): اثنان سو اإلمام.
عة. مُ ة مجاعةٍ تنعقدُ هبم اجلُ رضَ طُ أن تكون قبلَ الصالةِ، بِحَ َ ، ويُشرتَ طبةُ ٥ـ   اخلُ

يسن يف اخلطبة ما ييل:
طبتَني. (أ)  أن خيطبَ اإلمامُ خُ
(ب)  عدم التطويل يف اخلطبة.

. ةٍ قصريةٍ عدَ (ج) الفصل بني اخلطبتني بقَ
. طُب قائِامً (د)  أن خيَ

. هِ (هـ)  أن يستَقبِل الناسَ بوجهِ
. ةٍ (و)  أن يكون عىل طَهارَ
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بعينِها  سورةٍ  قراءةُ  فيهام  وليس  ؛  عةِ مُ اجلُ ركعتَي  يف  بالقراءةِ  اإلمامُ  رُ  هَ وجيَ
. مِن القرآنِ

؛ للمشقةُ التي تلحقه بالسفر. ١ ـ  املسافرُ
عةِ عليها مع  مُ ا بأمور بيتها ورعاية أوالدها،ويف إجيابِ اجلُ ؛ النشغاهلِ ٢ ـ  املرأةُ

. جٌ ومشقةٌ رَ ا حَ انشغاهلِ
عة. مُ ضورِ اجلُ ه عن حُ ؛ لِعَجزِ ٣ ـ  املريضُ

. ه إىل املسجدِ ن يَقودُ ِدُ مَ ٤ ـ  األعمى؛ ألنه قد ال جيَ
. ٥ ـ  اخلائِفُ من مانعٍ حيول بينه وبني الوصول إىل املسجدِ

الوصول  عليه  يصعُب  من  أو  املريض،  رعاية  عىل  كالقائم   ، املعذورُ ـ    ٦
إىل املسجد بسبب مطر شديد، ونحو ذلك.

نَى  وبَ منها  كَ  أَدرَ ما  ه  عَ مَ ىلَّ  صَ  ، يصيلِّ وهو  عةِ  مُ اجلُ يومَ  اإلمامَ  أدركَ  ن  مَ ـ    ١
. لَّ عة، سواءٌ أدركَ منها ركعةً أو أَقَ مُ (أكمل) عليها اجلُ

 ، أحدٌ يتكلم  فال  ؛  والكالمَ الصالةَ  الناسُ  كَ  رَ تَ املنربَ  اإلمامُ  عِدَ  صَ إذا  ـ    ٢
طبتِه وصالتِه. غَ اإلمامُ مِن خُ فرَ وال يصيلِّ نافلةً حتى يَ

عن  يشغل  ما  وكل  والرشاءَ  البيعَ  الناسُ  كَ  رَ تَ عةِ  مُ اجلُ لصالةِ  نَ  أُذِّ إذا  ـ    ٣
، لقوله تعاىل: نث ! " # $   %  عةِ مُ هوا إىل صالةِ اجلُ الصالة، وتَوجَّ

& ' ) (     * + , - . /0 مث (١).
(١) سورة اجلمعة. اآلية: ٩.
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وقيل:  األصح،  وهو  واجبةٌ   : فقيلَ ين،  العيدِ صالةِ  كمِ  حُ يف  احلنفيةُ  اختلفَ 
. ةٌ دَ سنةٌ مؤكَّ

. ىلَّ طرِ أن يأكلَ اإلنسانُ قبلَ اخلروجِ إىل املُصَ بُّ يف يومِ عيد الفِ ١ ـ  يُستَحَ
. بُّ تأخريُ األكلِ ملَِا بعد صالةِ العيدِ أما يف عيدِ األضحى فيُستَحَ

. ٢ ـ  االغتسالُ
. ٣ ـ  التَّطَيُّبُ

رشاة. سلُ األَسنانِ بالفُ ، أو غَ ٤ ـ  االستياكُ
. ٥ ـ  لبسُ أَحسنِ الثِّيابِ

ىلَّ ماشيًا إن أمكنَه، اقتداءً بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص. هُ إىل املُصَ ٦ ـ  التوجُّ
عيدِ  يف  بِهِ  هرُ  واجلَ  ، طرِ الفِ عيدِ  يف  ىلَّ  املُصَ إىل  هِ  طريقِ يف  بالتكبريِ  اإلِرسارُ  ـ    ٧

األضحى.

تقريبًا  ساعةٍ  ربع  حٍ (بعدَ  مْ رُ قدرَ  الشمسِ  بارتفاعِ  العيدِ  صالةِ  وقتُ  لُ  يدخُ
حُّ الصالةُ قبلَ ذلك. )، وال تَصِ مِن الرشوقِ

لَ وقتُ  )، فإذا دَخَ متَدُّ وقتُها مِن ارتفاعِ الشمسِ إىل الزوالِ (وقتِ الظُّهرِ ويَ
جَ وقتُ صالةِ العيد. رَ الظُّهرِ خَ
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بعدها  ويأيت   ، االفتتاحِ تكبريةَ  األوىل  يف  ربِّ  كَ يُ ركعتني،  بالناسِ  اإلمامُ  يُصيلِّ 
لِّ  كُ بني  يسكت  أن  له  بُّ  ويُستحَ  ، تكبرياتٍ ثالثَ  ربِّ  كَ يُ ثم   ، االستفتاحِ بدعاءِ 

. رٌ مسنونٌ ، وليس بني التكبرياتِ ذِكْ تكبريتَني مقدارَ ثالثِ تسبيحاتٍ
ربِّ تكبريةً  كَ ا، ثم يقرأُ فاحتةَ الكتابِ وسورةً بعدها، ثم يُ ً ي رسِ مِّ ثم يتعوذُ ويُسَ

مُ ركعتَه بسجدتَيها. تَمِّ يركعُ هبا، ثم يُ
 َ ربَّ كَ القراءةِ  مِن  غَ  رَ فَ فإذا   ، أوالً بالقراءةِ  يبتدئُ  الثانيةِ  الركعةِ  إىل  امَ  قَ إذا  ثم 
بسجدتَني،  صالتَه  م  تَمِّ يُ ثم  هبا،  يركعُ  رابعةً  تكبريةً  ربِّ  كَ يُ ثم   ، تكبرياتٍ ثالثَ 

. مُ لِسُ للتشهدِ ويُسلِّ وجيَ
. ين يف الصالةِ وتُرفَع األيدي عند التكبريِ يف تكبرياتِ العيدَ

ويُستحبُ   ، العيدِ أحكامَ  فيهام  الناسَ  لِّم  عَ يُ طبَتَني،  خُ الصالةِ  بعدَ  طُبُ  خيَ ثم 
، والثانيةَ بسبعِ تكبرياتٍ متوالية  طبةَ األوىل بتسعِ تكبرياتٍ متواليةٍ أن يَستَفتِحَ اخلُ

ا. أيضً
نَه الذهابُ إىل إمامٍ  ه؛ ولو أَمكَ ها وحدَ ن فاتَته صالةُ العيدِ مع اإلمامِ مل يَقضِ ومَ

. لَ عَ رَ فَ آخَ

قِبَ  فة، وينتهي عَ رَ قِبَ صالةِ الفجرِ مِن يومِ عَ يبدأُ التكبريُ يف عيدِ األضحى عَ
صالةِ العرص مِن يومِ النَّحرِ عند اإلمامِ أيب حنيفة.

أيامِ  رِ  آخِ مِن  العرصِ  صالةِ  إىل  هُ  رُ آَخِ وحممد):  يوسف  الصاحبان (أبو  وقال 
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ام. تو عىل قوهلِِ الترشيقِ (١٣ ذو احلجة أي رابع أيام العيد)، والفَ
، وقال  ، يف اجلامعاتِ والتكبريُ واجبٌ مرةً واحدةً عقبَ الصلواتِ املفروضاتِ
، حتى ولو كان  ىلَّ املكتوبةَ ن صَ لِّ مَ الصاحبان (أبو يوسف وحممد): جيبُ عىل كُ

ا. منفردً
أكرب،  واهللا  اهللا،  إال  إله  ال  أكرب،  اهللا  أكرب،  اهللا   : يقولَ أن  التكبريِ  وصيغةُ 

. اهللا أكرب، وهللا احلمد، وهذا هو املأثورُ
* * *
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لتعريف  ذلك؛  وغري  ورجعة  وطالق  زواج  من  األرسة  فقه  تدريس  يتمّ 
الطالب نظام األرسة يف اإلسالم وما يرتتب عليه من أحكام.

عُ من الطالب أن: قَّ تَوَ ويف هناية هذا الباب يُ
 يعرف املقصود بكل موضوع من موضوعات األحوال الشخصية. ـ ١
 يستنبط من النصوص الرشعية أحكام كل منها. ـ ٢
د املحرمات من النساء. ـ ٣  حيدِّ
 يميِّز بني األنكحة اجلائزة وغري اجلائزة. ـ ٤
ز أحكام الويل يف املذهب. ـ ٥ ِ  يُربْ
ل أحكام املهر. ـ ٦ صِّ فَ  يُ
 يبنيِّ األحكام املتعلقة بنظام األرسة. ـ ٧
ل أحكام النفقات. ـ ٨ صِّ فَ   يُ
  يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي. ـ ٩
ـ ١٠  حيفظ اآليات واألحاديث املتعلقة بكل موضوع. 
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مع. م واجلَ النِّكاح لغة: الضَّ
لَّ استمتاعِ الرجلِ باملرأة. ا: عقد يفيد حِ ورشعً

;ثبتت مرشوعية النِّكاح بالقرآن والسنة واإلمجاع.
أما القرآن؛ فقوله تعاىل: نث Z   ] \ [ ^ _ مث   (١).

.(٢)[ يتزوجْ لْ نِ استطاعَ منكم الباءةَ فَ باب مَ نَّة؛ فقوله ملسو هيلع هللا ىلص : [يا معرش الشَّ وأما السُّ
وأما اإلمجاع؛ فقد أمجعت األمة عىل مرشوعية عقد النكاح.

جتك ابنتي،  ، كام لو قال الويل للخاطب: زوَّ ِ ِ ماضيَنيْ يتمُّ عقد النكاح بلفظَنيْ
، أو كام لو قال اخلاطب للويل: تزوجتُ ابنتَك، فقال الويل:  بِلْتُ فقال اخلاطب: قَ

. رضيتُ
كام يتم بلفظني؛ أحدمها: بصيغة الفعل املايض، واآلخر: بصيغة فعل األمر، 

جني ابنتك. فقال الويل: زوجتك. وذلك كام لو قال اخلاطبُ للويل: زوِّ

، ورشطهام ما ييل: يْنِ يشرتط يف نكاح الرجل واملرأة حضورُ شاهدَ
كانت  ـ ١ إذا  املسلمني،  غري  بشهادة  النكاح  ينعقد  فال   ، نيْ مسلمَ يكونا  أن   

أن  جاز  مسلامً  والزوج   ، كتابيةً الزوجة  كانت  إذا  أما  مسلمة،  الزوجة 
ا ملحمد  يكون الشهود من أهل الكتاب عند أيب حنيفة وأيب يوسف، خالفً

بن احلسن.
(١) سورة النساء. اآلية: ٣. 
(٢) رواه البخاري ومسلم. 
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، فال ينعقد النكاح بشهادة الصبيان واملجانني. ـ ٢ ِ ِ عاقلَنيْ أن يكونا بالغَنيْ
ا. ـ ٣ ِ لكالم العاقدين معً أن يكونا سامعَنيْ
وال  ـ ٤ العربية  اللغة  بغري  العقد  كان  فإن  العقد،  لصيغة   ِ نيْ فامهَ يكونا  أن   

يفهم ذلك الشاهدان، فال ينعقد النكاح.

مات من النساء عىل قسمني: رَّ املُحَ
ة مؤبَّدة (عىل الدوام) ويشمل هذا القسم ثالثة  رمَ ات حُ مَ رَّ القسم األول: املُحَ

أنواع:
: نَّ مات عن طريق القرابة ؛ وهُ النوع األول: املُحرَّ

نَّ من جهة األب أم من جهة األم. ـ ١ ات، سواء أكُ دَّ هات واجلَ  األمَّ
األبناء  ـ ٢ وبنات  وبناهتا  البنت  فيشمل  نزلن،  وإن  األوالد  وبنات  البنات   

مطلقا.
). ـ ٣ نَّ شقيقاتٍ أم غريَ شقيقاتٍ (أي ألبٍ أو ألمٍّ   األخوات، سواء أكُ
. ـ ٤ نَّ   بنات األخ من أي جهة كُ
. ـ ٥ نَّ  بنات األخت من أي جهة كُ
 العامت. ـ ٦
 اخلاالت. ـ ٧
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   UT S وقد مجع اهللاَّ هذه املحرمات يف قوله تعاىل: نث
 ]  \  [   Z  Y  X  W  V
 d  c  b  a  `   _  ^
 m  l      k  j  i  h  g  f       e
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
z     y x } | { ~ ے     ¡   ¢ £ 

¤¥ ¦    § ¨    © ª مث (١). 

 األمُّ من الرضاعة.           ٢ـ  األخت من الرضاعة. ـ ١
   `   _  ^ نث  تعاىل:  قوله  حتريمهام:  عىل  والدليل 
الرضاع  من  مات  رَّ املُحَ بقية  ذكر  وسيأيت  cمث،   b  a

يف باب الرضاع.

ا وإن  ـ ١ ا مطلقً هتُ  أمُّ زوجته لقوله تعاىل: نث e d    مث ، وجدَّ
قَد عليها ومل يدخل هبا. ؛ سواء أدخل ببنتها أم عَ لَتْ عَ

 بنت زوجته من شخص آخر وإن نزلت، ويشرتط لتحريمها أن يكون  ـ ٢
 i  h  g  f تعاىل:نث   لقوله  بأمها؛  دخل  قد 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l      k  j

v u مث.

(١) سورة النساء. اآلية: ٢٣. 
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ا  ـ ٣ مطلقً أجداده  وزوجة  يدخل،  مل  أم  أبوه  هبا  أدخل  سواء  األب،  زوجة   
  E  D  C  B  A  @ نث  تعاىل:  لقوله  نَ  لَوْ عَ وإن 

Fمث(١).
تعاىل:  ـ ٤ لقوله  لْنَ  زَ نَ وإن  ا  مطلقً أوالده  أبناء  زوجة  وكذا  االبن،  زوجة   

نثz     y x w } مث.
مات يف آيتني من سورة النساء؛ ومها:  رَّ وقد مجع اهللا تعاىل هذا النوع من املُحَ

 d نث  وقوله:   ، مث   F   E  D  C  B  A  @ نث 
 m  l      k  j  i  h  g  f       e
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

z     y x } مث (٢).

جاز  املانع  زال  فإذا  هبن،  الزواج  يمنع  مانع  وجود  بسبب  املحرمات  نَّ  وهُ
الزواج هبن، وهن:

 أخت الزوجة، فال جيوز اجلمع بني أختني، لقوله تعاىل: نث | {  ـ ١
~ ے مث.

املرأة  ـ ٢ بني  وال  وعمتها،  املرأة  بني  اجلمع  جيوز  فال  وخالتها،  املرأة  ة  عمَّ  
نْكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها وال عىل  وخالتها ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : «ال تُ

ابنة أخيها وال عىل ابنة أختها»(٣).
بأختها،  ج  التزوُّ له  جيز  مل  بائنًا؛  ا  طالقً زوجته  الرجل  طَلَّق  إذا  أنه  واعلم 
ا من هذا  هتُ دَّ تها، أو خالتها، وال ابنة أختها، وال ابنة أخيها؛ حتى تنقيض عِ أو عمَّ

ا. الطالق، أما لو ماتت الزوجة؛ فله أن يتزوج من أختها أو غريها مطلقً
(١) سورة النساء. اآلية: ٢٢. 
(٢) سورة النساء. اآلية: ٢٣. 

(٣) رواه مسلم. 
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هلن،  ـ ٣ كتاب  ال  ألنه  والكواكب؛  والنار  األصنام  كعابدات  املرشكات،   
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال   ،  (١) مث   D  C  B نث  تعاىل:  قوله  يف  لْنَ  فدخَ
نُّوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نساءهم وال آكيل  ر: «سُ جَ جموس هَ

ذبائحهم»;(٢).
يؤمنَّ  نَّ  كُ إذا  الصابئيات(٣)  وكذا  ا،  مطلقً هبن  التزوج  فيحل  الكتابيات؛  أما 

. بنبي، ويعرتفن بكتابٍ سامويٍّ
العمرة  أو  باحلج  مة  املُحرِ أو  م  رِ املُحْ عقد  التحريم  يف  يدخل  ال  أنه  واعلم 
وي  ا حال اإلحرام؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوج ميمونة؛ وهو حمرم، وأما ما رُ أو هبام معً

نْكَح»(٤)؛ فهو حممول عىل الوطء ال العقد. م وال يُ رِ نْكِحُ املُحْ من قوله ملسو هيلع هللا ىلص:«ال يَ

تْ العقد بنفسها  َ ينعقدُ نكاحُ املرأةِ البالغةِ العاقلةِ برضاها فقط، سواء أَبَارشَ
كَّلت غريها، وال يتوقف انعقاد العقد عىل إذن الويل أو مبارشته للعقد؛ وهذا  أم وَ
خالصُ  هذا  ألن  وذلك  ثيبًا،  أم  ا  بكرً املرأة  أكانت  سواء  حنيفة،  أيب  اإلمام  عند 
وقال  هنا،  فكذا  ماهلا  يف  الترصف  هلا  أن  وكام  احلق،  لذلك  أهل  وهي  ها؛  حقِّ

الصاحبان: ال ينعقد نكاحُ املرأة إال بويل.

ا إجبارُ املرأة البكرِ البالغة عىل النكاح؛ ألن واليته عليها  ال جيوز للويل مطلقً
قد انقطعت بالبلوغ.

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٢١. 
(٢) رواه عبد الرزاق وابن  أيب شيبة بمعناه. 

(٣) أهل كتاب يعظمون الكواكب وال يعبدوهنا فصاروا كالكتابيات. 
(٤) رواه مسلم. 
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ا كانت أو ثيبـًا: ختتلف عالمات قبول النكاح باختالف حال املرأة بكرً
الستحيائها  ضحكها؛  أو  سكوهتا  رضاها  عىل  الداللة  يف  فيكفي   : البكرُ أما 

من إظهار الرغبة رصاحة يف النكاح .
بد  ال  بل  ضحكها  أو  سكوهتا  رضاها  عىل  الداللة  يف  يكفي  فال  الثَّيِّبُ  وأما 
حُ البِكر  نْكَ ر وال تُ تَأْمَ حُ الثَّيِّبُ حتى تُسْ نْكَ من الترصيح بالقبول؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : [ال تُ

.(١)[ وتُ مُ تأذن، وإذهنا الصُّ حتى تُسْ

ينعقد النكاح بنوعني من األلفاظ:
الويل:  ـ ١ قال  لو  كام  التزويج،  أو  النكاح  لفظ  وهو  فيه:  الرصيح  اللفظ   

ها. تُكَ حْ ها أو أَنْكَ تُكَ جْ وَّ زَ
 ألفاظ الكناية: وهي األلفاظ التي تدل داللة احلال عىل إرادة الزواج هبا،  ـ ٢

كلفظ التمليك واهلبة مع ذكر املهر أو النية، أما األلفاظ التي ال تدل داللة 
، فال ينعقد العقد هبا. تُ رْ ، أو أَعَ تُ احلال عىل إرادة الزواج؛ كلفظ : أَبَحْ

بة من القرابة عىل ترتيب املرياث، وهم األبناء  األولياء يف النكاح هم: العَصَ
العم  عىل  األخ  وكذا  األب  عىل  االبن  فيقدم  األعامم،  ثم  اإلخوة،  ثم  اآلباء  ثم 

وهكذا...
(١) رواه الرتمذي. 
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واخلال  والعمة  واألخت  واجلدة  كاألم  ـ  األقارب  من  بات  العَصَ غري  وأما 
واخلالة واجلد ألم وغريهم من األرحام ـ فلهم التزويج عند اإلمام أيب حنيفةَ عند 

: ال تثبت هلم الوالية. عدم العصبات، وقال أبو يوسفَ وحممدٌ
مَ األولياء فالوالية لإلمام؛ ألنه ويلُّ من ال ويلَّ له، فإذا غاب األقرب  دِ فإذا عُ
واألبعد  عنه،  بدالً  يزوج  أن  الدرجة  يف  ا  بعيدً كان  ولو  الوالية  يف  يليه  ملن  جاز 

يف الوالية يقدم عىل اإلمام.
. ا عاقالً مسلامً يشرتط فيمن يتوىل عقد النكاح من األولياء: أن يكون بالغً

معتربة  النكاح  يف  والكفاءة  أمور،  يف  لزوجته  ا  مساويً الرجلُ  يكون  أن  وهي 
من جانب الرجل؛ ألن املرأة إذا مل يكن الرجل كفئـًا هلا فإهنا تُعريَّ به، فإذا تزوجت 
واألمور  عنهم،  العار  لدفع  بينهام  قوا  يفرِّ أن  فألوليائها  هلا  كفء  بغري  املرأة 

التي تعترب فيها الكفاءة هي:
 النَّسب: لوقوع التفاخر به بني الناس. ـ ١
ين: فالفاسق ال يكون كفئـًا للصاحلة أو لبنت الرجل الصالح. ـ ٢  الدِّ
ا للمهر والنفقة. ـ ٣  املال: بأن يكون الزوج مالكً
لُوا ودنوا. ـ ٤ نائع: فأصحاب احلرف يتفاوتون فيام بينهم عُ  الصَّ

النساء،  من  مثلها  مهر  من  ونقصت  هلا،  كفء  رجل  من  املرأة  تزوجت  فإذا 
فألوليائها حق االعرتاض عىل هذا الزواج عند أيب حنيفة حتى يتم الزوج هلا مهر 

: ليس هلم ذلك. دٌ َمَّ مثلها من النساء، وقال أبو يوسفَ وحمُ



٧٢
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

ه للمرأة، ويصح النكاح  ا؛ ويلزمه ما سامَّ ى الزوج فيه مهرً مَّ يصحُّ النكاح إذا سَ
ا؛ ألن التسمية يف العقد إلظهار رشف املرأة ال لكونه  مِّ فيه مهرً ا ـ وإن مل يُسَ ـ أيضً

ا أو ركنًا يف النكاح. رشطً

ا عرشة دراهم أو قيمة ذلك من سائر األموال، والدرهم  رِ رشعً أقلُّ املهر املقدَّ
ا) . ا)، فيكون مقدار املهر من اجلرامات يساوي (٣١٫٢٥ جرامً (٣٫١٢٥ جرامً

، فللزوجة عرشة دراهم. مَ ةِ دراهِ رشَ ى الزوجُ يف العقد أقلَّ من عَ مَّ فإن سَ

الزوجني  لرتايض  زاد؛  ما  الزوج  لزم  ويَ العقد،  متام  بعد  املهر  يف  الزيادةُ  جتوز 
عىل الزيادة، وتسقط الزيادة يف املهر بالطالق قبل الدخول؛ لعدم تسميتها حال 

إمتام العقد.

ى يف العقد لزوجها، جاز ذلك،  إذا تنازلت الزوجة عن جزءٍ من مهرها املسمَّ
وسقط ما تنازلَتْ عنه من املهر، حتى لو تنازلت عن مجيع مهرها.

إذا خال الزوج بزوجته خلوةً صحيحةً بعد أن عقد عليها، ومل يكن هبا عيبٌ 
. يمنع من معارشهتا، ثم طلقها، فلها املهر كامالً
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(١);

املتعة يف النكاح هلا حالتان:
مهرٌ  هلا  يُذكر  مل  الدخول  قبل  مطلقة  لكل  وهي  الوجوب،  األوىل:  احلالة 

يف عقد النكاح، بدالً عن نصف املهر.
احلالة الثانية: االستحباب، وهي لكل مطلقة قبل الدخول أو بعده إذا سمي 

هلا مهر يف عقد النكاح.

غار؛ وصورته: ـ ١  نكاح الشِّ
رِ  أن يزوج الرجلُ ابنتَه أو أختَه، عىل أن يزوجه اآلخرُ بأخته أو ابنته، بال ذِكْ

رٍ لكلِّ منهام، ويكون أحد العقدين بدالً عن املهر يف العقد اآلخر. هْ مَ
ا، ولكل واحدة منهام مهر مثلها؛ لعدم ذكر مهر  وحكمه: أن العقد جائز رشعً

يف العقد.
 نكاح املتعة، وصورته: ـ ٢

شهر،  أو  كيوم،  الزمن؛  من  معينةً  مدةً  بك  أمتتَّع  للمرأة:  جل  الرَّ يقول  أن 
، بكذا من املال. أو سنة مثالً

حكمه: باطل باإلمجاع، ودليل بطالنه أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص: «هنى عن املتعة»(٢).

ا عام يلحقها من رضر.  (١) املتعة : قدر من املال يعطيه الرجل ملطلقته مواساة هلا وعوضً
(٢) رواه البخاري. 
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 النكاح املؤقَّت، وصورته: ـ ٣
ا. أن يتزوجَ الرجل املرأة مدة معينة من الزمن وبمهر صحيح رشعً

وحممد  يوسف  وأبو  أبوحنيفة  فقال  حكمه؛  يف  احلنفية  فقهاء  اختلف  وقد 
وهو  املبطل  هو  التأقيت  وألن  املتعة،  بمعنى  أتى  ألنه  باطل،  العقد  احلسن:  ابن 

فَر: العقد صحيح ويبطل الرشط (املدة املعينة). املغلب ملعنى املتعة، وقال زُ
والفرق بني نكاح املتعة والنكاح املؤقت أن نكاح املتعة يكون بلفظ التمتع، 

أما النكاح املؤقت فيكون بلفظ النكاح أو الزواج.

ا من املال  إذا تزوج الرجل بامرأة واشرتطت عليه يف العقد أن يكون املهر ألفً
مْ هبا يف بلدها، فإن وىفَّ الزوج بالرشط  قِ ـ مثالـ  إن أقام هبا يف بلدها، وألفني إن مل يُ
من  مثلها  مهر  فلها  آخر،  مكان  إىل  بلدها  من  أخرجها  وإن  عليه،  اتفقا  ما  فلها 

النساء.

جَ امرأة عىل مهرٍ غري معلوم،  دُ عقد النِّكاح؛ فمن تزوَّ اجلهالة يف املهر ال تفسِ
بأن قال هلا: تزوجتُكِ عىل مهر من آالف اجلنيهات، فإن التَّسمية ال تصحُّ جلهالة 

املهر، وجيب مهر مثلها.

ا من رشوط صحته؛  للقايض أن يفرق بني الزوجني إذا فقد عقد النكاح رشطً
كام لو تزوجها بدون شهود، فإن وقع تفريق من القايض قبل الدخول هبا فال مهر 
الدخول  بعد  بينهام  التفريق  وقع  وإن  صحيحة،  خلوة  هبا  خال  إذا  وكذلك  هلا، 
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ى يف عقد النكاح وذلك  مَّ فلها مهر مثلها، برشط أال يزيد مهر املثل عىل املهر املُسَ
لرضا املرأة به، وعليها العدة بعد التفريق.

مهر املثل يعترب ـ عند احلكم به من القايض ـ بأخوات املرأة وعامهتا، وبنات 
عمها؛ ألهنم قوم أبيها، وال يعترب مهر املثل بأمها وخالتها إذا مل يكونا من أقارب 

أبيها؛ ألن النسب يعترب من جانب األب.
نِّ واجلامل،  والصفات املعتربة يف تقدير مهر املثل : أن تتساو املرأتان يف السِّ
والثُيوبة،  والبَكارة  والعرص،  والبلد،  والتَّديُّن،  العقل،  ورجاحة  واملال، 
باختالف  خيتلف  املثل  مهر  ألن  لق؛  اخلُ وحسن  واألدب،  العلمية،  واملؤهالت 

هذه الصفات.

إذا كان للرجل زوجتان فأكثر وجب عليه أن يعدل بينهن فيام ييل:
 املبيت. ـ ١
 املَلْبس. ـ ٢
 املأكل. ـ ٣

مَ  وْ اءَ يَ ا جَ َ امهُ دَ لَ إِىلَ إِحْ امَ انِ فَ أَتَ رَ انَتْ لَهُ امْ نْ كَ والدليل عىل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
.(١)« ائِلٌ هُ مَ قُّ شِ ةِ وَ يَامَ الْقِ

* * *
(١) رواه أبو داود. 
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ا مع ذكر الدليل، وما الذي ينعقد به النكاح؟ س١: عرف النكاح لغة ورشعً
س٢: أكمل العبارات الفقهية التالية بام يناسبها :

ـ ١  يتم عقد النكاح بلفظني .......... كام ينعقد بلفظني أحدمها ..........  
واآلخر ...........

ـ ٢   يشرتط يف نكاح الرجل واملرأة ............ 
ـ ٣   ،.........  ،..........،........... املصاهرة  بسبب  املحرمات 

..........
ـ ٤  اجلمع بني األختني حمرم حتريامً ............. 
ـ ٥  حكم إجبار املرأة عىل الزواج .............. 
ـ ٦   رشوط الويل............، ...........، ............. 
ـ ٧  األمور التي تعترب فيها الكفاءة هي : .........، .......،........،........ 
ـ ٨ ا .............   وأقل املهر املقدر رشعً
ـ ٩ بعد أن عقد عليها ومل يكن هبا   صحيحة   إذا خال الزوج بامرأته خلوة 

عيب يمنع من وطئها ثم طلقها فلها ..............
غار................ ـ ١٠ حكم نكاح الشِّ
يف  ـ ١١ بينهن  يعدل  أن  عليه  وجب  فأكثر  امرأتان  للرجل  كان  إذا 

........... ،.......... ،.........
حكم نكاح املتعة واملؤقت ............ ـ ١٢
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. ضاع بالكرس والفتح يف اللغة: املصّ الرّ
صُّ اللبن من املرأة يف وقت خمصوص. ويف الرشع: مَ

حكمه: واجب، إحياء للولد، لقوله تعاىل: نث z } | مث (١) 

قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم؛ لعموم قوله تعاىل: نث ^ 
_   `   مث(٢)، ورشط التحريم به أن يكون يف مدة الرضاع.

م عىل قولني: اختلف فقهاء املذهب يف مدة الرضاع املُحرِّ
ا؛ لقوله تعاىل: نث ,  ـ ١  قال أبو حنيفة: مدة الرضاع املحرم ثالثون شهرً

- . /0 مث(٣) .
نث z  ـ ٢ تعاىل:  لقوله  عامان؛  احلسن:  بنُ  دُ  َمَّ وحمُ يوسفَ  أبو  وقال  ;

} |  { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ مث (٤) .

من  حيرم  ما  ضاع  الرَّ من  م  ْرُ «حيَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  بالنسب  م  ْرُ حيَ ما  بالرضاع  مُ  ْرُ حيَ
النسب»(٥).

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٣٣. 
(٢) سورة النساء. اآلية: ٢٣. 

(٣) سورة األحقاف. اآلية: ١٥. 
(٤) سورة البقرة. اآلية: ٢٣٣. 

(٥) رواه البخاري. 
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 أم األخ أو األخت من الرضاع. ـ ١
 أخت االبن من الرضاع. ـ ٢

* * *

يتزوج  ـ ١ أن  ألحدمها  جيوز  فال  واحدة،  امرأة  من  وبنت  ولد  رضع  إذا   
باآلخر؛ ألهنام أخوان.

أرضعتها؛  ـ ٢ التي  املرأة  أوالد  مجيع  من  عة  املُرضَ البنت  تتزوج  أن  جيوز  ال   
ألهنم إخوهتا من الرضاع.

خالته  ـ ٣ ألهنا  منها؛  رضع  من  بأخت  يتزوج  أن  ع  املُرضَ للصبي  جيوز  ال   
من الرضاع.

* * *

الرضاع  من  به  حيرم  ما  مقدار  ا  حً موضِّ ا  ورشعً لغة  الرضاع  ف  رِّ عَ س١: 
ورشطه .

س٢: ما حكم الرضاع وما دليله؟
س٣: ضع عالمة (√) أما العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ 

مع تصوبيها:
ا.      (      ) ـ ١  حيرم بالرضاع املحرمات بالنسب مطلقً
 مدة الرضاع عند اإلمام أيب حنيفة عامان .     (      ) ـ ٢
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الطالق لغة: رفع القيد.
ا: رفع النكاح يف احلال أو يف املستقبل بألفاظ خمصوصة. ورشعً

حكمه: جائز رشعا.
دليله: قوله تعاىل: نث xw v  مث(١) 

ع ملصالح كالنسل واملودة، والرمحة، والسكن، وهذه املصالح  إن النكاح رشُ
ع  ةِ، فرشُ َ قد تنقلب إىل مفاسد من التباغض والعداوة وغري ذلك عند سوء العِرشْ

الطالق لرفع هذه املفاسد.

 البلوغ، فال يقع طالق الصبي. ـ ١
ى عليه، وال النائم. ـ ١  العقل، فال يقع طالق املجنون، وال املُغْمَ

وال يشرتط االختيار يف وقوع الطالق بل يقع طالق املكره.

ي يقع طالقه، بخالف من زال عقله  سكِر بقصد التَّلهِّ من زال عقله برشب مُ
سكِر عىل وجه الرضورة، كمن زال عقله ببنج أو دواء فإن طالقه ال يقع  بأخذ مُ

ألنه أخذ البنج بقصد التداوي ال بقصد املعصية.

إذا طلَّق الرجلُ زوجته عىل وجه املزاح وقع طالقه.
(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٢٩. 
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رصيح الطالق: هو اللفظ الذي ال يستعمل إال يف الطالق وهو لفظ (طلق) 
وما اشتق منه؛ كقوله: أنت طالق وما يشبهه.

ويقع الطالق هبذا النوع دون حاجة إىل نية.
لزوجته:  كقوله  وغريه  الطَّالق  حيتمل  الذي  اللفظ  فهو  الطَّالق:  كنايةُ  وأما 
الطَّالق  به  يقع  وال  فارقتُك،  أو  حرام،  أنت  أو  عني،  اذهبي  أو  بأهلك،  احلقي 

إال بنية.
وطالق الكناية يكون رجعيا أو بائنًا حسب اللفظ املستعمل فيه.

لِّق الطالق برشط وقع الطَّالق عقب حتقق الرشط؛ كمن قال لزوجته:  إذا عُ
، فإهنا تطلق بمجرد فعلها ذلك اليشء. لْتِ كذا فأنتِ طالقٌ عَ إن فَ

إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول هبا طلقة واحدة وقعت وبانَتْ منه بينونة 
صغر، والبد للرجوع إليها من عقد ومهر جديدين.

له  حيقُّ  ال  التفويض  منه  صدر  وإذا  الطالق،  يف  زوجته  يفوِّض  أن  للزوج 
ضها به. الرجوع فيه، وخيتلف احلكم باختالف اللفظ الذي فوَّ

فإن قال لها: طلِّقي نفسك، فلها أن تطلِّق نفسها طلقة واحدة رجعية يف جملس 
القول.
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واحدة  طلقة  نفسها  تطلِّق  أن  فلها  شئت،  متى  نفسك  طلِّقي  هلا:  قال  وإن 
رجعية من غري تقيُّدٍ باملجلس الذ قيل فيه؛ ألنه يراد هبذه العبارة كل الوقت، 
، فلها أن تطلِّق نفسها من طلقة إىل ثالثِ  ئْتِ وإن قال هلا: طلِّقي نفسكِ كلام شِ

لَقات. طَ

للزوج أن يوكِّل غريه بالطالق، وذلك كام لو قال لرجل: طلِّق زوجتي، فله 
. الً أن يطلِّقها حاال أو مؤجَّ

فإن  شئت،  إن  زوجتي،  طلِّق  له:  قال  بأن  الوكيل  بمشيئة  التوكيل  قيد  فإن 
الطالق ال يقع إال يف احلالِّ فقط.

ه الذ مات فيه بغري طلب منها،  ضِ رَ ا بائنًا يف مَ إذا طلق الرجل زوجته طالقً
وقع الطالق، إال أهنا ترثه إذا مات وهي يف العدة، أما إذا مات بعد انقضاء عدهتا 

فال مرياث هلا.
* * *
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من  احلكمة  وما  دليله،  وما  حكمه  وما  ا،  ورشعً لغة  الطالق  عرف  س١: 
مرشوعيته؟ وما أقسامه؟

س٢: قارن بني رصيح الطالق وكنايته.
س٣: بني احلكم فيام يأيت .

 طلق زوجته قبل الدخول هبا طلقة واحدة. ـ ١
 طالق املكره. ـ ٢
 طالق السكران. ـ ٣
  رجل علق طالق امرأته عىل فعل يشء. ـ ٤
  تفويض الزوجة يف حق الطالق. ـ ٥
طلب  ـ ٦ بغري  فيه  مات   الذ مرضه  يف  بائنًا  ا  طالقً زوجته  الرجل  طلق   

منها .
* * *
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الرجعة لغة: اإلعادة والرد.
ةِ من غري جتديد عقد الزواج. مَ ا: إعادة الزوجة املطلقة للعِصْ ورشعً

بعد  الطالق  وقع  إذا  عصمته  إىل  ها  ويردَّ عدهتا  يف  زوجته  يراجع  أن  للزوج 
، لبقائها عىل الزوجية؛ لقوله تعاىل:  الدخول، سواء رضيت بالرجوع أو مل ترضَ

ا، وهذا دليل عىل بقاء الزوجية. نث _ ` a  مث (١)  فسامه يف اآلية زوجً

تكون الرجعة:
وال  ـ ١  ، تُكِ دْ ردَ أو  راجعتُك  رجعيا:  املطلقة  لزوجته  يقول  كأن  بالقول:   

. حتتاج الرجعة بالقول إىل نيةٍ
بَّلها. ـ ٢  بالفعل: وذلك كام لو نظر إليها أو ملسها بشهوةٍ أو قَ

يراجعها  أن  ويستحب  مكروهة،  أهنا  إال  بالفعل  جائزة  الرجعة  كانت  وإذا 
بالقول بعد ذلك.

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٢٨. 
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مل  فإن  ذلك،  املرأة  تنكر  ال  حتى  بشاهدين؛  الرجعة  عىل  اإلشهاد  يستحب 
دْ صحت املراجعة؛ لبقاء حالة الزواج. هِ يُشْ

ة،  إذا قال الزوج لزوجته املطلقة بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك يف العِدَّ
عِي بال بينة. تْهُ املرأة، فهي رجعة، وإن كذبته، فالقول قوهلا؛ ألنه يدَّ قَ دَّ فَصَ

عرشة  ميض  بعد  الثالثة  احليضة  من  الدم  بانقطاع  رجعيا  املطلقة  ة  دّ عِ تنقيض 
أيام؛ ألنه أكثر مدة احليض، وإن مل تغتسل من حيضها.

ة أيامٍ يف الزوجة املسلمة مل تنقطع الرجعة حتى  أما لو انقطع الدم ألقل من عرشَ
تغتسل من حيضها، أو يميض عليها وقت صالة، أو تتيمم وتصيل؛ الحتامل عود 

دم احليض.
* * *
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ا وقت الرجعة. ا حمددً س١: عرف الرجعة لغة ورشعً
س٢: أكمل العبارات الفقهية التالية بام يناسبها:

تكون الرجعة بـ ............، ............ ـ ١
 اإلشهاد عىل الرجعة.............. ـ ٢
  إذا قال الزوج لزوجته املطلقة بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك  ـ ٣

يف العدة فصدقته املرأة .......... وإن .......... فالقول ...........
  تنقيض عدة املطلقة رجعيا بـ .......... من احليضة الثالثة بعد ميض  ـ ٤

.............؛ ألنه أكثر مدة احليض، وإن مل تغتسل من حيضها أما لو 
انقطع ............ ألقل من ........... يف الزوجة املسلمة مل تنقطع 

حتى..............
* * *
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. ، والعدُّ العدة لغة: اإلحصاءُ
ة التي ال جيوز للمرأة أن تتزوج فيها عقيب الطالق والوفاة  ا: هي املدَّ ورشعً

حتى تنتهي هذه املدة.

 _ ^ ] \ [ Z  Y واجبة؛ ودليلها قوله تعاىل: نث
`a  مث (١) ؛ أي ال تعقدوا العزم عىل الزواج باملطلقات يف أثناء عدهتن.

ة من طالق: ـ ١ تَدَّ  املُعْ
يْضاتٍ إذا كانت من ذوات احليض لقوله  (أ) إذا مل تكن حامالً فعدهتا ثالثُ حَ

تعاىل: نث ML K J    I H مث (٢).
(ب) إن مل تكن من ذوات احليض كاآليسة والصغرية فعدهتا ثالثة أشهر لقوله 

  ̧ ¶ μ  ́³ ² ± °  ̄®   ¬ « تعاىل: نث
º  ¹« مث(٣) .

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٣٥. 
(٢) سورة البقرة. اآلية: ٢٢٨. 

(٣) سورة الطالق. اآلية: ٤. 
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 املعتدة من وفاة: ـ ٢
ا؛ لقوله تعاىل: نث ! "  (أ) إذا مل تكن حامالً فعدهتا أربعة أشهر وعرشً

# $ % & '  ) (   *+ مث (١) .
نث¼ ½  تعاىل:  لقوله  احلمل،  وضع  فعدهتا  حامالً  كانت  إذا  (ب) 

¾ ¿ Á À مث (٢).

 S  R  Q تعاىل:نث  لقوله  الدخول؛  قبل  املطلقة  عىل  العدة  جتب  ال 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T

cb  مث (٣)  .

وكان  ـ ١ بائنًا،  ا  طالقً املوت  مرض  مريض  وهو  زوجته؛  الرجل  طلق  إذا   
فإن  العدة؛  يف  وهي  ومات  املرياث  من  حرماهنا  الطالق  هذا  من  قصده 
ِ ـ عدة الوفاة أو عدة الطالق أهيام أبعد ـ فرتثه  عدهتا تكون بأبعد األجلَنيْ

معاملة بنقيض قَصده.
وإذا كان الطالق رجعيا تكون عدهتا عدة الوفاة.

 إذا طلق الرجل زوجته يف حال احليض ال حتتسب احليضة التي وقع فيها  ـ ٢
الطالق فتبدأ العدة من احليضة التالية.

 إذا كانت املرأة املطلقة كبرية يف السن وانقطع عنها الدم فاعتدت بالشهور،  ـ ٣
وكان  عدهتا،  من  مىض  ما  بطل  بالشهور  العدة  انتهاء  قبل  الدم  رأت  ثم 

.عليها أن تبدأ العدة باحليض مرة أخر
(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٣٤. 

(٢) سورة الطالق. اآلية: ٤. 
(٣) سورة األحزاب. اآلية: ٤٩. 
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قِب الطالق والوفاة ؛ ألهنام السبب يف وجوهبا، فيعترب ابتداؤها  تبدأ العدة عَ
مدة  مضت  حتى  الوفاة  أو  بالطالق  املرأة  تعلم  مل  فإذا  السبب،  وجود  وقت  من 
املدة  مضت  فإذا  معينة،  مدة  إحصاء  هي:  العدة  ألن  عدهتا؛  انقضت  فقد  العدة 

انقضت العدة.

حيرم الترصيح بخطبة املرأة املعتدة، وجيوز التعريض بخطبة املعتدة من وفاة 
أو من طالق بائن كأن يقول ملن يريد خطبتها: إين أرغبُ يف الزواج، أو مثلُك 

، أو غري ذلك. جَ دَّ أن تتزوَّ ال بُ
 G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >  = تعاىل:نث  لقوله 
 U  T    S  R  Q  P  O   N  M  L  K  JI  H

XW V  مث(١)  .
* * *

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٣٥. 
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ا . وبني حكمها. س١: عرف العدة لغة ورشعً
س٢: أكمل العبارات الفقهية التالية بام يناسبها:

 عدة املرأة احلامل ............... ـ ١
 عدة املرأة املتوىف عنها زوجها .............. ـ ٢
 عدة املطلقة قبل الدخول .................. ـ ٣
فاعتدت  ـ ٤ الدم  عنها  وانقطع  السن  يف  كبرية  املطلقة  املرأة  كانت  إذا   

بالشهور ثم رأت الدم قبل انتهاء العدة بالشهور ..............
 تبدأ العدة يف الطالق ................. ـ ٥
 جيوز التعريض بخطبة املعتدة من .............،.............. ـ ٦

* * *
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نْ تلزمه نفقته. : ما ينفقه اإلنسان عىل مَ النفقة لغةً
جَ اإلنسانُ مِن ماله ما يكفي ـ بحسب قدرته ـ ملن جتب عليه  رِ ا: أن خيُ ورشعً

نفقته، من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ .

جتب النفقة بسببني:
 الزوجية. ـ ١
القرابة. ـ ٢

 نفقة الزوج عىل زوجته. ـ ١
 نفقة القريب عىل قريبه. وتشمل: ـ ٢

(أ) نفقة اآلباء عىل أوالدهم وإن نزلوا.
لَوا. (ب) نفقة األبناء عىل اآلباء وإن عَ

(ج) النفقة عىل األقارب غري األصول والفروع.
وسنكتفي يف هذه املرحلة بدراسة نفقة الزوج ونفقة األب عىل أوالده.
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مسلمةً  الزوجةُ  أكانت  سواء  زوجها  عىل  للزوجة  واجبة  النفقة  حكمها: 
، حتى لو كانت مريضة. ، فقريةً أم غنيةً أم كتابيةً

جتب النفقة: إذا سلَّمت الزوجة نفسها إىل زوجها، وانتقلت إىل منزله، وإن مل 
عارشةَ األزواج. يُعارشها مُ

جيب عىل الزوج أن يوفِّر لزوجته أربعة أمور، وهي:
 الطعام. ـ ١
 والرشاب. ـ ٢
والكسوة. ـ ٣
 واملسكن. ـ ٤

الغنى  جهة  من  والزوجة  الزوج  من  كل  حال  إىل  ينظر  القايضَ  أن  الراجح 
والفقر عند تقدير النفقة، فإن كانا فقريين فرض القايض عىل الزوج نفقة الفقراء، 
وإن كانا غنيني فرض القايض عليه نفقة األغنياء. وقيل: املعترب حال الزوج فقط.
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* إذا امتنعت الزوجة عن االنتقال إىل بيت زوجها حتى يعطيها الزوج مهرها 
م، وجبت هلا النفقة؛ ألهنا امتنعت بحق. املقدَّ

ل  ل، أو أن بعضه مؤجَّ * لو اتفق الزوجان قبل الزواج عىل أن املهر كله مؤجَّ
وقد أخذت املقدم من املهر، فليس هلا أن متنع نفسها عن االنتقال إىل منزل الزوج.

* إن خرجت الزوجة من بيت زوجها بغري إذنه بغري حق، مل جتب هلا النفقة 
حتى تعود إىل منزله، فإن عادت وجبت هلا النفقة.

إذا طلق الرجل زوجته فلها عليه النفقة والسكنى يف فرتة عدهتا، سواء أكان 
الطالق رجعيا أم بائنًا.

تَوىفَّ عنها زوجها؛ ألهنا جتب يف ماله شيئًا فشيئًا، وال مال له بعد  ال نفقة للمُ
املوت، وال يمكن إجياهبا عىل الورثة.

تسقط النفقة يف كل فُرقة جاءت مِن قِبَلِ املرأة بمعصيةٍ منها.
أما ىف حالة إذا ما مرضت الزوجة؛ وهي يف منزل الزوج، فلها النفقة كاملة.

أهله  من  أحد  فيه  ليس  حاهلام،  بحسب  ا  منفردً مسكنًا  لزوجته  الزوج  يوفر 
ا، وأوالده الصغار من غريها. طْلقً سو أوالده منها مُ
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فإنه  فيها؛  وقع  مالية  لضائقة  زوجته  عىل  ينفق  أن  الزوج  يستطع  مل  لو   *
د هلا القايض مقدار النفقة، ويطلب منها أن تستدين عليه؛  ق بينهام، بل حيدِّ ال يُفرَّ
وتأخري  حقه،  إبقاء  مع  حقها  تأخري  االستدانة  ويف  حقه،  إبطال  التفريق  يف  ألن 

احلق أوىل من إبطاله.
قضاء  بعد  ثم  ا،  فقريً الزوج  لكون  اإلعسار؛  بنفقة  هلا  القايض  قىض  إذا   *
القايض اغتنى الزوج، فرفعت أمرها إىل القايض مرة أخر ليزيد هلا مبلغ النفقة، 

زادها القايض؛ ألن النفقة ختتلف باختالف الغنى والفقر.

(أ) نفقة األب عىل األوالد الصغار:
حكمها: واجبة عىل األب وحده.

ا، واألم غنية، فإهنا تؤمر باإلنفاق عىل األوالد، ويكون  ً عْرسِ فإن كان األب مُ
هذا املال دينًا عىل األب، أما إن كان األوالد الصغار أغنياء، كأن يكون هلم مرياث 
ولكنه  األب،  عىل  واجبة  ليست  أهنا  أي:  ماهلم؛  من  فنفقتهم  أمهم،  جهة  من 

لو أنفق عليهم، فهذا أمرٌ جائز.
ونفقة الصغري واجبة عىل أبيه، وإن خالفه يف دِينِه؛ لعموم قوله تعاىل: نث §  

¨     © ª  مث(١)  .

فع األب  ـ ١ ا، فال جيب عىل أمه أن ترضعه حتى لو رَ  إن كان الصغري رضيعً
(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٣٣. 
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أمره إىل القضاء؛ ألن إرضاعه جيري جمر النفقة، ونفقته عىل أبيه .
أو  بأجرة،  ولو  ترضعه  من  للصغري  يوفر  أن  احلالة  هذه  يف  األب  عىل  وجيب 
عىل األقل عن طريق الرضاعة الصناعية، وإن كانت الرضاعة الطبيعية أفضل 

لكن ذلك للرضورة .
(٢) . ـ ٢ تْ بإرضاعه دِيانةً رَ (١) أُمِ  إن كانت األم مل تؤمر بإرضاع صغريها قضاءً
القايض  ـ ٣ عىل  وجب  أمه،  غري  من  الرضاعة  يقبل  ال  الرضيع  كان  إن   

ها باإلرضاع صيانةً للرضيع عن اهلالك. مَ زِ لْ أن يُ
* * *

* ال ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إىل أقارهبا املحارم يف كل مجعة 
ولو مرة واحدة.

* إذا مضت مدة مل ينفق الزوج فيها عىل زوجته، فطالبته الزوجة بنفقة املدة 
املاضية، مل يفرضها القايض هلا إال يف حاالت حمددة يأتيك بياهنا يف املرحلة الثانوية.

* * *

: أي ما ألزمه به القايض.  (١) قضاءً
(٢) ديانة: أي بني اإلنسان وربه. 
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ا .ثم بنيِّ أسباب وجوهبا. ف النفقةَ لغة ورشعً س١: عرِّ
س٢: ما أنواع النفقة ؟

س٣: بنيِّ احلكم يف املسائل التالية :
 إنفاق الزوج عىل زوجته.(أ) 
 إذا امتنعتِ الزوجة عن االنتقال إىل بيت زوجها حتى يعطيها الزوج (ب) 

مهرها املقدم.
 إن خرجت الزوجة من بيت زوجها بغري إذنه بغري حق.(ج) 
 النفقة للمتوىفَّ عنها زوجها.(د) 
  مرضت الزوجة وهي يف منزل الزوج(هـ) 
 إنفاق األب عىل أوالده.(و) 

* * *
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املقصود هبا: بيان من هو األحقُّ من الزوجني باإلرشاف عىل تربية أوالدمها 
رقة بينهام بسببٍ من األسباب، كالطالق. عند حدوث الفُ

أو هى رعاية الصغري وتربيته والعناية به بدفع ما يرضه وجلب ما يصلحه.
وترتيب األحقّ باحلضانة عند احلنفيَّة عىل النحو التايل:

قُ عىل الولد، وأعرف برتبيته. ـ ١ فَ ؛ وذلك ألهنا أَشْ  األم ولو كانت كتابيةً
 أم األم. ـ ٢
 أم األب. ـ ٣
 أخوات الولد القادرات عىل حفظه. ـ ٤
 اخلاالت. ـ ٥
 العامت. ـ ٦

أجنبيٍّ  برجلٍ  منهن  واحدةٌ  تزوجت  إذا  للطفل  هؤالء  حضانة  وتسقط 
قاسية،  معاملة  يعامله  قد  الولد  عن  الغريبَ  وجَ  الزَّ ألن  الطفل؛  عن  (غريب) 
بخالف ما إذا كان الزوج من أقاربه، وهذا من اهتامم اإلسالم بالتنشئة النفسية 

لألطفال.
ها يف احلضانة، لزوال املانع. فإذا حدثت فُرقة عاد حقُّ
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إىل  تنتقل  احلضانة  فإن  احلضانة،  تستحقُّ  أهله  من  امرأةٌ  للصبي  تكن  مل  إذا 
بة. الرجال، وترتيبهم يف األحقية: ترتيبهم يف العَصَ

ا  وْ تَوَ اسْ فإن  األرحام،  أُويلِ  إىل  احلضانة  انتقلت  عصبة  للصبي  يكن  مل  إذا  ثم 
ْتار للولد أكثر قرابته شفقة عليه. خيُ

 حضانة الذكور: يستمر احلق يف احلضانة للولد الذكر إىل أن يستغني عن  ـ ١
ه، ويلبس وحده. دَ حْ ه، ويرشب وَ دَ حْ اخلدمة الرضورية، بأن يأكل وَ

ا للغالب. نُّ استغنائه عن احلضانة بسبع سنني؛ اعتبارً ر سِ دِّ وقُ
ثم ينتقل احلق يف حضانته بعد ذلك إىل الرجال، والسبب يف ذلك: أن الولد 
إذا استغنى عن اخلدمة الرضورية حيتاج إىل التأديب والتخلق بآداب الرجال، 

واألب أقدر عىل التأديب والتثقيف.
 حضانة البنات: أما البنات فيستمر احلق يف حضانتهن إىل أن يبلغن؛ ألن  ـ ٢

البنت بعد االستغناء عن اخلدمة الرضورية حتتاج إىل معرفة آداب النساء، 
واملرأة عىل ذلك أقدر.

هذا إذا كانت احلاضنة هي األم أو اجلدة، أما إذا كانت احلاضنة غريمها فهن 
أحق هبا حتى تبلغ تسع سنني فقط.

احلامية  إىل  حتتاج  البلوغ  بعد  ألهنا  الرجال؛  إىل  بلوغها  بعد  احلق  ينتقل  ثم 
.واحلفظ، والرجال يف ذلك أقو
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إذا أرادت املطلقة أن تسافر بولدها من بلدها إىل بلد آخر، بحيث ال يمكن 
اإلرضار  من  فيه  ملا  ذلك؛  هلا  فليس  مشقة  أو  تعب  دون  ولده   ير أن  لزوجها 

باألب، لعجزه عن رؤية ولده.
تنبيه: ينبغى مراعاة هذه األحكام عند عدم وجود قانون ينظِّم مسائل احلضانة.

* * *

س١: ما احلضانة لغة ورشعا؟ وما ترتيب األوىل باحلضانة؟
س٢: ما احلكم إذا مل تكن للصبي امرأة قريبة من أهله؟

* * *
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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 (غري موجود يف زماننا). 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
 معرفة صلته بامليت بقرابة أو نكاح . ـ ٣
. ـ ٤  العلم باجلهة املقتضية لإلرث تفصيالً

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

(٣) سورة النساء. من اآلية: ١١.
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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.



١٠٣
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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



١٠٤
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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.



١٠٥
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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



١٠٦
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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. 



١٠٧
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

√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.



١٠٨
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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



١٠٩
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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…;Ì÷¡;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.



١١٠
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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.



١١١
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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



١١٢
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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.



١١٣
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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.

* * *



١١٤
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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



١١٥
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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.



١١٦
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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
وجود  ـ ٦ مع  درجة  منه  األقرب  اجلدّ  أو  األب  عدم  عند  الصحيح  واجلدّ   

مع  حاالته  بعض  ىف  السدس  للجد  يفرض  وقد  الذكر  الوارث  الفرع 
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.



١١٧
الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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



١١٨
الفقـــه احلنفيالفقـــه احلنفي

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



رقم الصفحة املوضوعات
املقدمة......................................................   ٣
٧   .............................................. كتاب الطهارة
٨   ........................................... الوضوء وفرائضه
١٠   ............................................... سنن الوضوء
١٢   ................................ مستحبات الوضوء ونواقضه
١٥ باب الغسل.................................................  
١٦   ............................................ موجبات الغسل
١٨   ................................................. باب التيمم
٢٢ باب املسح عىل اخلفني.......................................  
٢٥ باب االستحاضة والنفاس...................................  
٣٤   ............................................... كتاب الصالة
٣٧ باب األذان..................................................  
٣٩   ......................................... باب رشوط الصالة
٤٠   ............................................... أركان الصالة
٤٤ باب الوتر...................................................  
٤٥ صالة اجلامعة واإلمامة.......................................  
٤٨   ............................................ مبطالت الصالة
٤٩   ......................... باب األوقات التي تكره فيها الصالة
٥٠ باب الصلوات املسنونة......................................  
٥١   .......................................... باب سجود السهو
٥٤   .......................................... باب صالة املريض
٥٥ باب سجود التالوة..........................................  

k]¡ÊîÊ∏\;Ï⁄]Õ;



رقم الصفحة املوضوعات

k]¡ÊîÊ∏\;Ï⁄]Õ;√d]h;

٥٥   ........................................... باب صالة املسافر
٥٧ باب صالة اجلمعة...........................................  
٥٩ باب صالة العيدين..........................................  
٦٥   ............................................... كتاب النكاح
٧٠   ........................................ أمارات قبول النكاح
٧٢   ....................................... أحكام املهر يف النكاح
٧٣   .......... األحكام املتعلقة باملتعة، واألنكحة املنهى عنها عرفـًا
٧٧   .............................................. كتاب الرضاع
٧٩ كتاب الطالق...............................................  
٨٣   ............................................... كتاب الرجعة
٧٦ كاب العدة..................................................  
٩٠ كتاب النفقات..............................................  
٩٦   .............................................. كتاب احلضانة
٩٩   ........................... كتاب أحكام الفرائض(املواريث)
١٠٠ أركان اإلرث وما يتوقف عليه وأسبابه.......................  
١٠١   ...................................... موانع املرياث ورشوطه
١٠٢ الوارثون من الرجال وما يتعلق بذلك........................  
١٠٢   ........................ الوارثات من النساء وما يتعلق بذلك
 ١٠٤ الفروض املقدرة وما يتعلق بأصحاهبا.........................  

∞]¬h;!\;Å⁄ú;#


