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والصالة  لعبادته،  ودعاهم  بقدرته،  لقَ  اخلَ خلقَ   ، العاملنيَ ربِّ  هِ  للَّ احلمدُ 
»(١)، وعىل  ينِ ههُ يف الدِّ قِّ فَ ا يُ هُ به خريً دِ اللَّ رِ ن يُ والسالم عىل سيدنا حممد القائل: «مَ

آلِه وصحبِه، ومن اتبع النور الذي أُنزل معه إىل يوم الدين.
وبعد:

عىل  احلاصلني  للتالميذ  التأهييل  الربنامج  يف  املقررة  املوضوعات  هي  فهذه 
ت معتمدة عىل كتاب  الشهادة اإلعدادية العامة يف مادة الفقه الشافعي، وقد أُعدَّ
(تقريب فتح القريب) للشيخ احلسيني يوسف الشيخ، عىل رشح ابن القاسم لـ 
(متن الغاية والتقريب) للقايض أيب شجاع، وقد راعينا أن تكون بعبارات سهلة؛ 
لتناسب مدارك هذه الفئة العمرية من التالميذ مع اختصار بعض املباحث التي 

ستدرس الحقـًا يف السنوات املقبلة بمشيئة اهللا تعاىل.
هَ تعاىل التوفيقَ إىل الصواب وحسن الثواب. سائلني اللَّ

* * *

(١) متفق عليه.
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أهداف تدريس هذا الباب
يف هناية هذا الباب يتوقع من الطالب أن:

يعرف معنى الطهارة.ـ ١
يعرف أقسام املياه من حيث صحة التطهر هبا وعدمه.ـ ٢
يعرف أنواع الطهارة.ـ ٣
يميِّز بني فرائض الوضوء وسننه.ـ ٤
ق بني أركان الغسل وسننه.ـ ٥ يفرِّ
يميِّز بني املسح عىل اخلفني واملسح عىل اجلبائر.ـ ٦
يقرأ النصوص الدالَّة عىل الطهارة.ـ ٧
  يتطهر بطريقة سليمة.ـ ٨
  يعرف كيف يتيمم، ومتى يتيمم.ـ ٩

 يعرف أنواع النجاسات وكيفية التطهر منها.ـ ١٠
* * *



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي٦



٧ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

: النظافة. الطهارة لغةً
ل، وتيمم، وإزالة نجاسة. سْ تَبَاحُ به الصالة؛ من وضوء، وغُ ا: فعل ما تُسْ ورشعً
معنى التعريف:  إنَّ اإلنسان ممنوع من مبارشة الصالة قبل أن يستعِدّ هلا بالطهارة، 
فإذا فعلها بأن توضأ أو اغتسل أو تيمم وأزال النجاسة من بدنه وثوبه؛ فإنَّ الرشع 
مباحة. له  بالنسبة  الصالة  فتصبح  منها  ا  ممنوعً كان  أن  بعد  يصيل  بأن  له  يأذن 

املصيلِّ يريد أن يقف بني يدي اللَّه عز وجل، فكام جيب عليه أن يكون نظيف 
حتى  والثياب،  البدن  نظيف  يكون  أن  بد  فال  واحلسد،  والغلِّ  احلقد  من  القلب 

. يكون ظاهره وباطنه سواءً
* * *
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;

: مقاصد (١) الطهارة أربعة: أوالً
الوضوء.ـ ١
ل.ـ ٢ الغُسْ
التيمم.ـ ٣
إزالة النجاسة.ـ ٤

ثانيًا: وسائل الطهارة أربعة:
املاء. ـ ١
الرتاب.ـ ٢
ر االستنجاء وما يف معناه.ـ ٣ جَ حَ
عليهاـ ٤ ما  وإزالة  اجللود،  دبغ  يف  تستعمل  التي  املواد  وهي  الدبغ:  آلة 

من الدم والفضالت الزائدة.

ر هبا، سبعة: املياه التي جيوز التطهُّ
ماء السامء: أي املاء النازل منها وهو املطر.ـ ١
.ـ ٢ لْحُ ماء البحر: أي المِ

(١) املقاصد: األشياء التي تتحقق هبا الطهارة.
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ماء النهر: أي العذب.ـ ٣
ماء البئر.ـ ٤
ماء العني.ـ ٥
.ـ ٦ دَ مَّ ا ثم جتَ ماء الثلج: وهو ما نزل من السامء مائعً
ا ثم حتول إىل ماء عىل األرض.ـ ٧ د: وهو ما نزل من السامء جامدً َ ماء الربَ

لو  حتى  غريه  مع  أو  انفراده،  عىل  منها  واحد  بكل  ر  التطهُّ جيوز  املياه  وهذه 
ر هبا. عت كلُّها جاز التطهُّ مجُ

ر هبا وعدمه إىل ما ييل: املياه السبعة السابق بياهنا تنقسم من حيث جواز التطهُّ
، أما املاء  ـ ١ املاء املطلق: وهو ما يطلق عليه اسم ماء دون إضافةِ لفظٍ آخرَ

الذي يذكر معه لفظ آخر، وال يمكن حذفه واالستغناء عنه كامء الورد، 
ا بقيد الزم. ا وإنام مقيدً وماء العنب، فال يعترب ماءً مطلقً

رٌ لغريه غري مكروه استعامله  طَهِّ حكم املطلق: أنَّه طهور؛ أي طاهر يف نفسه مُ
ل، وإزالة النجاسة. يف البدن، كالوضوء، والغُسْ

ر لغريه. طهِّ وحكم املقيد: أنه طاهر يف نفسه غري مُ
املاء املستعمل واملتغري ـ ٢

ث كامء الوضوء، والغُسل، دَ املاء املستعمل: وهو املاء املستعمل يف رفع الحَ
أو يف إزالة نجس عن البدن، أو الثوب.

ر لغريه. طهِّ حكمه: أنه طاهر يف نفسه غري مُ
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واملاء املتغري: هو الذي تغري بطاهر.
وهو عىل قسمني:

ر. طَهِّ ه قليالً ال يمنع كونه مطلقا فهو طاهر مُ (أ) إن كان تغريُّ
ا يمنع إطالق اسم املاء عليه فهو طاهر فقط غري ه كثريً (ب) وإن كان تغريُّ

ر. طَهِّ         مُ
 املاء الذي خالطته نجاسة؛ وهو نوعان: ـ ٣

أقل كان  ما  وهو  ال،  أو  ريَّ  تَغَ نجاسة  فيه  حلَّت  الذي  القليل  املاء  مها:  أحدُ
من القلتني؛ والقلتان بالتقدير املعارص: (مائتا لرت تقريبًا)، كام إذا وقع قليلُ بول 

يف دلو ممتلئ باملاء؛ فهو متنجس ال جيوز التطهر به.
عضو  شقّ  أو  موهتا،  عند  دمها  يسيل  ال  التي  امليتة   : مِ سْ القِ هذا  من  ويستثنى 
منها يف حياهتا، كالذباب والنحل وغريمها، إن مل تطرح يف املاء بأن وقعت بنفسها 
يراها  ال  التي  النجاسة  وكذا  رحيًا،  أو  لونًا،  أو   ، طعامً تغريه  ومل  الريح،  ألقتها  أو 

. سُ املاءَ نَجِّ اإلنسان ببرصه املعتدل فكل منها ال يُ
فيه  النجاسة  بحلول  وتغريّ  أكثر،  أو  قلتني  كان  ما  وهو  الكثري:  املاء  ثانيهام: 
ماءٌ  فهو  يتغري  مل  إذا  أما  به.  التطهر  جيوز  ال  متنجس  فهو  ا؛  يسريً أو  ا  كثريً ا  تغريً

. طهورٌ

ا وباطنًا، يستوي يف ذلك ميتة ما يُؤكل  ر بالدباغ ظاهرً جلود امليتة كلها تَطْهُ
ا. ر أبدً طْهُ حلمه وغريه، إال جلد الكلب واخلنزير، فإنه ال يَ
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 هو ختليص اجللد من الفضالت والزوائد ـ كالدم ونحوه ـ بأي 
يشء حيقق ذلك.

س جيب غسله باملاء. واجللد بعد دبغه يعترب كالثوب املتنجِّ

نوع  بأي  ة  ضْ والفِ الذهب  أواين  من  يشء  استعامل  واملرأة  الرجل  عىل  مُ  ْرُ وحيَ
سل وإزالة نجاسة؛  من أنواع االستعامل، كاألكل والرشب وغريمها كوضوء وغُ

حافهام»(١). لوا يف صِ ة، وال تأْكُ هب والفضَّ بُوا يف آنيةِ الذَّ َ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تَرشْ
احلرمة.  يف  مثلهام  فغريمها  االستعامل  غالب  ألهنام  والرشب  األكل  صّ  وخُ
أما إذا كانت هناك رضورة أو حاجة إىل االستعامل فإنه جيوز؛ ألن الرضورات 

تبيح املحظورات.

؛  األصحِّ استعامل يف  من غري  واقتناؤه  اذه  اختِّ م  ْرُ حيَ ذكر  ما  استعامل  حيرم  وكام 
ألنه يؤدي إىل االستعامل املحرم ووسيلة املحرم حمرمة مثله.

ا استعامل واقتناء اإلناء املطيل بذهب أو فضة إن سال من الطالء  م أيضً ْرُ وحيَ
وزن له قيمة بعرضه عىل النار وإال فال حيرم.

كإناء  النفيسة  األواين  من  والفضة  الذهب  غري  إناء  واقتناء  استعامل  وجيوز 
الياقوت واملاس وغريمها.

(١) متفق عليه.
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ذُ إلصالح خلل يف اإلناء. تَّخَ الضبة: قطعة من ذهب أو فضة أو غريمها تُ
م استعامل واختاذ اإلناء املضبب بضبة من فضة كبرية إذا كانت للزينة؛  ْرُ وحيَ
ملا فيها من اخليالء وكرس قلوب الفقراء، فإن كانت كبرية لغرض اإلصالح جاز 
فال  للحاجة  كانت  وإن  كُرهت،  للزينة  ا  عرفً صغرية  كانت  وإن  الكراهة،  مع 

تُكره.
جاز  هنا  ومن  أشد،  الذهب  يف  اخليالء  ألن  ا؛  مطلقً فحرام  الذهب  ضبة  أما 

للرجل التختم بالفضة دون الذهب.

ها. ، واآللةُ نفسُ لغة: الدلكُ
حوهلا  وما  األسنان  يف  ـ  كالفرشاة  ـ  ونحوه  أراك  من  ود  عُ استعامل  ا:  ورشعً

. إلذهاب التغري بنِيَّةٍ
واك مستحب يف كل حال ويف كل زمان، ملواظبته ملسو هيلع هللا ىلص عليه وال  ه: السِّ حكمُ
يكره إال بعد الزوالـ  أي زوال الشمس عن وسط السامء وميلها إىل جهة الغروب 

، وتزول الكراهة بغروب الشمس. ا أو نفالً ـ للصائم فرضً
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ا يف مواضع منها: يكون االستياك أشدُّ استحبابً
عند تغريُّ الفم بأي سبب من أسبابه كالسكوت الطويل مدة. ـ ١
عند ترك األكل مدة طويلة. ـ ٢
عند أكلِ كل ذي ريح كرهية من ثوم وبصل وغريمها. ـ ٣
عند االستيقاظ من النوم. ـ ٤
. ـ ٥ ا أو نفالً عند القيام إىل الصالة فرضً
عند قراءة القرآن واحلديث والعِلْم. ـ ٦
عند دخول البيت واخلروج منه، والسفر، وحضور االجتامعات. ـ ٧
عند اصفرار األسنان. ـ ٨

١ ـ أن ينوي به السنة.
٢ ـ أن يستاك بيمينه.

ا،  ا خفيفً ٣ ـ أن يبدأ باجلانب األيمن من فمه ويمرره عىل سقف حلقه متريرً
وعىل كرايس أرضاسه.

 أنه مرضاة للرب. ـ ١
. ـ ٢ مِ ةٌ للفَ رَ  مطهَ
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. ـ ٣  مطيِّبٌ لرائحةِ الفمِ
 مقوٍّ للبرص. ـ ٤
  مضاعف لألجر. ـ ٥
ر للشهادة عند املوت، وكفى هبا فائدة. ـ ٦  مذكِّ

* * *
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سنُ  الحُ وهي  الوضاءة،  من  مأخوذٌ   : لغةً الواو)  (بضم  ضوء  الوُ تعريفه: 
. والنظافةُ

ا بنية. فتَتَحً ا: استعامل املاء يف أعضاء خمصوصة مُ ورشعً
ه: واجب. كمُ حُ

ا بالصالة، وهي مناجاة بني العبد  ا كان الشخص مكلفً مة مرشوعيته: لمَّ كْ حِ
وربه كان الالئق بحال من خياطب مواله ويناجيه أن يكون أهالً للمثول بني يديه 
والبعد بالطهارة  إال  ذلك  يكون  وال  دعائه،  استجابة  يف  والرجاء  منه  والطلب 

ا وباطنًا. عن كل ما ال يناسب األدب ظاهرً

ا وهي: للوضوء رشوط البد من حتققها ليكون صحيحً
اإلسالم. ـ ١
التمييز. ـ ٢
 معرفة كيفية الوضوء. ـ ٣
 تيقن احلدث. ـ ٤
ا. ـ ٥  كون املاء مطلقً



١٧ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

 عدم وجود حائل بني املاء والعضو، كوسخ حتت األظافر ودهن جامد. ـ ٦
ث أكرب (اجلنابة). ـ ٧ دَ  عدم وجود املنايف للوضوء، من نحو حيض وحَ

ويزاد عىل الرشوط السابقة رشوط أخر ملن كانت عنده رضورة، كمن به 
(١) بول مثالً وهي: لَسُ سَ

 دخول وقت الصالة. ـ ١
 تقديم االستنجاء والتحفظ إن احتاج إليه. ـ ٢
الوضوء  ـ ٣ أركان  بني  ثم  والوضوء،  االستنجاء  بني  التتابع  أي  املواالة:   

بعضها مع بعض، ثم بني الوضوء والصالة.

فروض الوضوء ستة أشياء:
 (النيَّة). ـ ١

وهي: لغة: القصد.
ا. مي عزمً ا بفعله، فإن قصد ومل يفعل سُ ا: قصد اليشء مقرتنً ورشعً

حكمها: واجبة يف كل عبادة، وتكون عند غسل أول جزء من الوجه.
عىل  يتوقف  أمر  فعل  ينوي  أو  احلدث،  رفع  املتوضئ  ينوي  أن  كيفيتها: 

الوضوء مثالً كالصالة.

(١) عدم التحكم يف البول بسبب مرض.
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ه طوالً ما بني منابت شعر الرأس غالبًا ومنتهى  ـ ٢ دُّ  غسل مجيع الوجه: وحَ
ه  دُّ وحَ السفىل)،  األسنان  عليهام  تنبت  اللذان  (العظامن  ومها  يَني،  اللَّحْ

ا ما بني األذنني. عرضً
وإذا كان عىل الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال املاء إليه مع البرشة 

التي حتته.
أما حلية الرجل الكثيفة وهي التي ال يُر برشة الوجه من خالهلا فيكفي غسل 
فيجب  خالهلا  من  الوجه  برشة   يُر ال  التي  وهي  اخلفيفة،  بخالف  ظاهرها، 
من الرأس والرقبة  جزء  غسل  من  غسل الوجه  مع  والبد  لبرشهتا.  املاء  إيصال 

من ناحية الوجه وما حتت الذقن؛ ألنه ال يتحقق غسل الوجه إال بذلك.
خٍ يمنع  ـ ٣ سَ  غسل اليدين مع املرفقني: وجيب إزالة ما حتت األظافر من وَ

َ به. فَى عنه يف حق من ابتُيلِ وصول املاء، إال إذا كان قليالً فيُعْ
 مسح بعض الرأس: ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز. ـ ٤
 غسل الرجلني مع الكعبني: والكعبان مها: (العظامن البارزان عند مفصل  ـ ٥

الساق والقدم).
بطل  ـ ٦ الرتتيب  نيس  فلو  الفروض،  دِّ  عَ يف  املذكور  الوجه  عىل  الرتتيب:   

الوضوء.

للوضوء سنن كثرية منها:
 التسمية يف أوله، وأقلها (بسم اللَّه)، وأكملها (بسم اللَّه الرمحن الرحيم)،  ـ ١

. فإن ترك التسمية يف أوله أتى هبا يف أَثنائِهِ
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 غسل الكفني إىل الكوعني. ـ ٢
والكوع هو: (العظمة البارزة التي تيل اإلهبام من الكف).

 املضمضة. ـ ٣
 االستنشاق. ـ ٤

واملبالغة مطلوبة يف املضمضة واالستنشاق إال للصائم فهي مكروهة.
 مسح مجيع الرأس. ـ ٥
مسح  ـ ٦ بعد  مسحهام  ويكون  جديد  بامء  وباطنهام  ظاهرمها  األذنني  مسح   

الرأس.
 ختليل (١) اللحية. ـ ٧
 ختليل أصابع اليدين والرجلني. ـ ٨
 تقديم اليمنى من يديه ورجليه عىل اليرس منهام. ـ ٩
ـ ١٠  الطهارة ثالثًا، وهي غسل أو مسح كل عضو ثالث مرات. 
ـ ١١ بني   وال  العضوين،  بني  حيصل  أال  وهي  بالتتابع،  عنها  ويعرب  املواالة،   

جيف  ال  بحيث  العضو  بعد  العضو  رُ  طَهَّ يُ بل  كثري،  تفريق  الغسالت 
املغسول قبله.

ـ ١٢ ة والتحجيل(٢).  رَّ  إطالة الغُ
ـ ١٣ لْك األعضاء.    دَ

(١) إيصال املاء إىل البرشة.
ل: وجهه، واملقصود هبا أن يغسل وجهه ويزيد عىل الوجه من أعىل ومن  جُ (٢) الغرة من الرَّ

ا من ساقيه. أسفل ومن اجلانبني، والتحجيل: أن يزيد يف غسل الرجلني فيغسل جزءً



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي٢٠

ـ ١٤   إذا كان يتوضأ من إناء وضع اإلناء عن يمينه إن كان يغرتف منه. 
ـ ١٥  تقديم نية الوضوء مع السنن القبلية ليحصل ثواب اجلميع. 
ـ ١٦   ترك الكالم فيه بال حاجة. 
ـ ١٧  ترك تنشيف األعضاء يف البالد احلارة إال حلاجة. 
ـ ١٨ ر املشهور عقبه: اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين.  كْ  الذِّ
ـ ١٩   الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
ـ ٢٠  أن يصيلِّ بعده ركعتني. 

أما مكروهات الوضوء فهي:
اإلرساف يف املاء. ـ ١
تقديم اليرس عىل اليمنى. ـ ٢
الزيادة عىل الثالث. ـ ٣
االستعانة بمن يساعده عىل الوضوء من غري عذر. ـ ٤
املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم. ـ ٥

ينتقض الوضوء بخمسة أشياء:
ا كالبول أم  أحدها: خروج يشء من أحد السبيلني، سواء أكان اخلارج معتادً

. مِ ا كالدَّ نادرً
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ا  ن مقعده من األرض، كأن نام قاعدً كِّ الثاين: النوم يقينًا عىل غري صورة املُمَ
، أو نام عىل ظهره. غري متمكن، أو نام قائامً

الثالث: زوال العقل بسكر أو مرض أو جنون أو إغامء أو ختدير.
الزواج  له  حيل  التي  حائل (وهي  غري  من  األجنبية  املرأة  الرجل  ملس  الرابع: 

نْتَقَضْ وضوؤه. ها بحائل مل يُ منها)؛ فإن مسَّ
سُّ فرج اآلدمي بباطن الكف. اخلامس: مَ

، وكذا سجدة التالوة والشكر. ـ ١ ا أو نفالً  الصالة فرضً
. ـ ٢ ا أو نفالً  الطواف فرضً
 مس املصحف ومحله، (وجيوز محله يف أمتعته). ـ ٣

. رآنٍ مِ قُ لُّ عَ حٍ لدراسةٍ وتَ وال يُمنع املميِّز املحدث من مس املصحف، ولَوْ

.تعريف: االستنجاء لغة: طلب قطع األذ
ا: إزالة النجاسة عن خمرج البول أو الغائط بامء أو حجر، أو ما يف معناه. ورشعً

حكمه: واجب من خروج البول والغائط وغريمها من كل نجس.
إزالة  يف  األصل  ألنه  املاء؛  عىل  تَنْجي  سْ المُ يقترص  أن  وجيوز  به:  تَنْجي  سْ يُ ما 
النجاسة، أو عىل ثالثة أحجار، أو بحجر واحد له ثالثة أطراف ينقي هبنّ املحل، 
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فإن مل حيصل اإلنقاء هبا وجب الزيادة عليها حتى ينقى املحل.
ويف معنى احلجر املناديل الورقية املعروفة اآلن.

ويشرتط لصحة االستنجاء باحلجر رشوط:
 أن يكونَ االستنجاءُ بثالث مسحات، ولو حصل اإلنقاء بدوهنا. ـ ١
 إنقاء املحل بحيث ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء. ـ ٢
 أال جيف اخلارج النَّجِس. ـ ٣
 أال ينتقل عن حمل خروجه إىل أماكن أخر حوله. ـ ٤
 أال يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. ـ ٥

فإن ختلَّف رشط من هذه الرشوط تعني املاء.

وجيتنب قايض احلاجة يف اخلالء ما ييل:
 استقبال القبلة، (وهي الكعبة) واستدبارها يف الصحراء. ـ ١
 وجيتنب ـ عىل سبيل الوجوب واألدب ـ البول والغائط يف املاء الراكد،  ـ ٢

ا. أي الذي ال جيري سواء كان قليالً أو كثريً
. ـ ٣  جيتنب ـ عىل سبيل األدب ـ البول يف املاء اجلاري وإن كان قليالً
قضاؤها حتت الشجرة املثمرة سواء وقت اإلثامر أوغريه. ـ ٤
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ة من الناس. ـ ٥  طريق املارَّ
ا، ويف مواضع الشمس شتاء. ـ ٦  يف مواضع الظلِّ صيفً
أو  ـ ٧ بالنفس  واإلرضار  اإليذاء  عن  خيلو  ال  ألنه  األرض؛  يف  الثقب  يف   

بالغري.
 الكالم إال لرضورة. ـ ٨

* * *
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ا. تعريفه: الغسل لغة: جريان املاء عىل اليشء مطلقً
ا: جريانه عىل مجيع البدن بنية خمصوصة. ورشعً

حكمه: الوجوب.

الذي يُوجب الغسل أحد ستة أشياء:
ثالثة منها تشرتك فيها الذكور واإلناث وهي:

 التقاء اخلتانني (أي مجاع الرجل زوجته). ـ ١
إنزال املني. ـ ٢
املوت. ـ ٣

وثالثة تنفرد هبا اإلناث وهي:
احليض. ـ ١
النفاس. ـ ٢
الوالدة. ـ ٣
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فرائض الغُسل ثالثة أشياء:
استباحة  ـ ١ أو  األكرب،  احلدث  رفع  أو  اجلنابة،  رفع  اجلنب  فينوي  النية: 

الصالة، أو فرض الغسل.
بدن  ـ ٢ عىل  كانت  إن  بالعني  تدرك  التي  وهي  العينية:  النجاسة  إزالة   

ل. تَسِ غْ ل؛ فالبد أن يغسلها حتى تزول قبل أن يَ تَسِ غْ المُ
ا ـ ٣ كثيفً أو  ا  خفيفً الشعر  كان  سواء  والبرشة:  الشعر  مجيع  إىل  املاء  إيصال 

وجب  املضفور  الشعر  نقض  عىل  ذلك  توقف  فلو  غريه،  أو  رأس  من 
نقضه، واملراد بالبرشة: ظاهر اجللد.

وسنن الغسل كثرية منها:
 التسمية، وأقلها (بسم اللَّه) وأكملها (بسم اللَّه الرمحن الرحيم) بقصد  ـ ١

كر، وتكون يف أوله أو أثنائه. الذِّ
 الوضوء كامالً قبله. ـ ٢
 إمرار اليد عىل ما وصلت إليه من اجلسد (التدليك). ـ ٣
 املواالة، أي: التتابع ىف غسل األعضاء. ـ ٤
يه عىل األيرس. ـ ٥  تقديم األيمن من شقَّ
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 االغتسال ثالث مرات. ـ ٦
 ختليل الشعر. ـ ٧
 استقبال القبلة. ـ ٨
 أن يكون يف مكان ال يناله منه رشاش ماء الغسل. ـ ٩
ـ ١٠  تتبع ثنايا اجللد واألماكن التى ال يصل إليها املاء بسهولة، كالرسة وحتت  

اإلبط.

ومكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء وقد سبقت.

نب ما ييل: وحيرم عىل اجلُ
. ـ ١ ا أو نفالً  الصالة فرضً
قراءة القرآن. ـ ٢
 مسُّ املصحف ومحله. ـ ٣
الطواف بالبيت. ـ ٤
نب مسلم إال لرضورة. ـ ٥ املكث يف املسجد جلُ
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األغسال املسنونة كثرية منها:
 غسل اجلمعة ملن يريد حضورها، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من توضأ يوم اجلمعة فبها  ـ ١

ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»(١)
 غسل العيدين أي الفطر واألضحى. ـ ٢
 الغسل لصالة االستسقاء. ـ ٣
 الغسل لصالة الكسوف للشمس، واخلسوف للقمر. ـ ٤
 الغسل بعد تغسيل امليت. ـ ٥
 الغسل عند إرادة اإلحرام بحجّ أو عمرة، أو هبام. ـ ٦
رم. ـ ٧ ا أو غري حمُ رمً  الغسل لدخول مكة سواء كان حمُ
 الغسل للوقوف بعرفة يف تاسع ذي احلجة. ـ ٨

جلد من  يتخذ  كاجلورب  للقدم  ملبوس   : فُّ واخلُ  ، فٍّ خُ تثنية  ان:  فَّ اخلُ
أو نسيج.

واملسح عىل اخلفني جائز بدالً من غسل القدمني يف الوضوء فقط.
(١) رواه أبو داود.
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دليله: ما روي عن سعد بن أيب وقاص: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسح عىل اخلفني»(١).

الربد  يف  ا  وخصوصً املكلفني  عىل  وتسهيالً  ا  ختفيفً اخلفني  عىل  املسح  ع  رشُ
الشديد ويف أثناء السفر؛ حتى ال يكون ألحد عذر يف ترك الصالة.

يشرتط لصحة املسح عىل اخلفني أربعة رشوط وهي:
األول: أن يبتدئ لبسهام بعد كامل الطهارة بالغسل أو الوضوء.

الثاين: أن يكون اخلفان ساترين ملحل غسل الفرض من القدمني مع الكعبني.
الثالث: أن يسهل هبام تتابع امليش.

الرابع: أن يكونا طاهرين.

ث). ْدِ ا وليلة، أي: (مدة أربع وعرشين ساعة من حني حيُ يمسح املقيم يومً
ويمسح املسافر ثالثة أيام بلياليهن، أي: (مدة اثنتني وسبعني ساعة من حني 

ث). ْدِ حيُ

ظاهر  عىل  ماكان  وهو  املسح  اسم  عليه  يطلق  ما  فِّ  الخُ مسح  يف  والواجب 
أعىل اخلف.

(١) رواه البخاري.
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أصابعه؛ بني  املاسح  يفرج  بأن  ا  خطوطً يكون  أن  اخلف  مسح  يف  السنة 
قة عىل مقدم رجله من األعىل ثم يسحبها إىل اخللف. بأن يضع أصابع يده مفرَّ

يبطل املسح عىل اخلفني بأحد ثالثة أشياء:
صالحية  عن  اخلف  خروج  أو  انخالعه  أو  أحدمها  خلع  أو  بخلعهام  األول: 

قِه. قِه وخترُّ املسح لتمزُّ
الثاين: انقضاء املدة من يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليهم للمسافر.

الثالث: بحدوث ما يوجب الغسل.
* * *
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: القصد. م لغةً تعريفه: التيمُّ
ا: إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية. ورشعً

م واجب عند عدم وجود املاء أو العجز عن استعامله. حكمه: التيمُّ
 =  <    ;  :  9  8   76  5  4  3 نث  تعاىل:  قوله  دليله: 
  L K J I H G F E D  C B A @ ? >

P O N M مث(١) .
ا»(٢). ا وطهورً وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «جعلت يل األرض مسجدً

ورشوط التيمم مخسة أشياء:
األول: العجز عن استعامل املاء.

الثاين: أن يكون بعد دخول الوقت عىل سبيل اليقني.
الثالث: طلب املاء بعد دخول الوقت.

ا عن املكان الذي يقيم فيه بحيث ال يصل إليه إال  الرابع: أن يكون املاء بعيدً
بمشقة شديدة، أو ضياع وقت الصالة.

(١) سورة املائدة . اآلية: ٦.
(٢) رواه مسلم.
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اخلامس: الرتاب الطهور؛ لقوله تعاىل: نث L K J  مث(١) .

فرائضه مخسة أشياء:
األول: نقل الرتاب إىل العضو املمسوح.

القرآن  وقراءة  كالصالة  طهارة،  إىل  حيتاج  ما  استباحة  نية  أي  النية؛  الثاين: 
وغري ذلك.

ا. واليكفي أن ينوي رفع احلدث؛ ألن التيمم ال يرفع حدثً
مسحهام  ويكون  املرفقني  مع  اليدين  ومسح  الوجه  مسح  والرابع:  الثالث 

برضبتني حلديث: «التيمم رضبتان: رضبة للوجه، ورضبة لليدين»(٢).
مسح  عىل  الوجه  مسح  تقديم  فيجب  األعضاء،  مسح  يف  الرتتيب  اخلامس: 

اليدين سواء تيمم عن حدث أكرب أو أصغر.

سنن التيمم كثرية منها:
التسمية.  ـ ١
تقديم أعىل الوجه عىل أسفله. ـ ٢
تقديم اليمنى من يديه عىل اليرس. ـ ٣

(١) سورة املائدة . اآلية: ٦.
(٢) رواه احلاكم.
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نزع املتيمم خامته يف الرضبة األوىل، أما يف الثانية فيجب النزع ليعم الرتاب  ـ ٤
مجيع العضو.

وختفيف الرتاب من كفيه ولو بنفضه. ـ ٥
تفريق أصابعه يف كل رضبة. ـ ٦
أال يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه. ـ ٧

الذي يبطل التيمم ثالثة أشياء:
األول: كل ما أبطل الوضوء.

الثاين: رؤية املاء يف غري وقت الصالة (١).
دة «أعاذنا اهللا منها». الثالث: الرِّ

َ ويلتئم. ربِ اجلبرية: هي اجلبس أوالرباط الذي يوضع عىل موضع الكرس لِيَنْجَ
وصاحب اجلبرية يتوضأ ألعضائه السليمة ويمسح عىل اجلبرية ويتيمم.

* * *

. (١) فلو تيمم الشخص ملرض ونحوه ثم رأ املاء، فال أثر لرؤيته، بل تيممه باقٍ
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يف اللغة: اليشء املستقذر.
ويف الرشع: مستقذر يمنع من صحة الصالة.

حكم إزالتها: وإزالة النجاسة واجب عند إرادة القيام إىل الصالة.

تنقسم النجاسة إىل ثالثة أقسام:
األول: نجاسة مغلَّظة: وهي نجاسة الكلب واخلنزير.

وكيفية إزالتها: بغسل ما أصابته بامء طهور سبع مرات إحداهن بالرتاب.
الثاين: نجاسة خمففة: وهي بول الصبي الذكر الذي مل يبلغ احلولني ومل يتناول 

ا عىل سبيل التغذي. مأكوالً وال مرشوبً
والطهارة منها تكون: برش املاء عىل ما أصابته، وال يشرتط سيالن املاء عليه.

الثالث: نجاسة متوسطة وهي نوعان:
: وهي التي تكون حمسوسة بإحد احلواس. (أ ) نجاسةٌ عينيةٌ

والطهارة منها تكون: بإزالتها باملاء، وحماولة زوال أوصافها من طعم أو لون 
أو ريح.
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كالبول  احلواس،  بأحد  حمسوسة  تكون  ال  التي  وهي   : حكميةٌ نجاسةٌ  (ب ) 
اجلاف الذ مل يعد له أثرُ لونٍ وال رائحة، وهذه يكفي يف طهارة حملِّها جري املاء 

وسيالنه عليه ولو مرة واحدة، لكن الثالث أفضل.

فَى عن اليسري من الدم والقيح والصديد وما خيرج من اجلروح، وكل ما  عْ يُ
للحرج  ا  ودفعً ا  ختفيفً بعباده  ورمحة  اللَّه  من  تفضل  هذا  كل  عنه،  االحرتاز  يشقُّ 

عنهم.

خيرج من املرأة ثالثة دماء: دم احليض، ودم النفاس، ودم االستحاضة.
بالدورة  (املعروف  الصحة  سبيل  عىل  املرأة  من  اخلارج  الدم  هو  فاحليض: 

الشهرية).
والنفاس: هو الدم اخلارج عقب الوالدة.

واالستحاضة: هي الدم اخلارج يف غري أيام احليض والنفاس عىل سبيل املرض.
وأقل زمن احليض: يوم وليلة.

ا بلياليها. وأكثره: مخسة عرش يومً
وغالبه: ستة أيام أو سبعة.
وأقل زمن النفاس: حلظة.
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ا. وأكثره: ستون يومً
ا. وغالبه: أربعون يومً

وحيرم باحليض والنفاس أمور منها:
، وسجدتا التالوة والشكر. ـ ١ ا أو نفالً الصالة فرضً
. ـ ٢ ا أو نفالً الصوم فرضً
قراءة القرآن الكريم. ـ ٣
مسُّ املصحف ومحله. ـ ٤
دخول املسجد. ـ ٥
. ـ ٦ ا أو نفالً الطَّواف فرضً
مجاع الزوج لزوجته. ـ ٧

* * *
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السؤال األول:
اكتب املصطلح الفقهي املناسب للمعاين التالية:

فعل ما تستباح به الصالة. ـ ١
ما يطلق عليه اسم ماء دون إضافة لفظ آخر. ـ ٢
هو الذ تغري بطاهر. ـ ٣
ا بنية. ـ ٤ استعامل املاء يف أعضاء خمصوصة مفتتحً
ا بفعله. ـ ٥ قصد اليشء مقرتنً
مستقذر يمنع صحة الصالة. ـ ٦
الدم اخلارج يف غري أيام احليض والنفاس. ـ ٧

السؤال الثاين:
اكتب احلكم الرشعي ملا ييل:

التسمية يف أول الوضوء. ـ ١
ملس الرجل املرأة األجنبية بغري حائل. ـ ٢
ا أصغر أو أكرب. ـ ٣ مس املصحف ومحله للمحدث حدثً
االستنجاء من خروج البول والغائط. ـ ٤
رؤية املتيمم املاء يف غري وقت الصالة. ـ ٥
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استعامل أواين الذهب والفضة. ـ ٦
النية عند التيمم. ـ ٧
الطهارة باملاء املتغري. ـ ٨
قراءة احلائض والنفساء للقرآن الكريم. ـ ٩

السؤال الثالث:
ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ مع 

تصويبها:
(       ) ـ ١ لِدَ اإلمام الشافعي سنة (١٦٠هـ) بمكة.    وُ
(       ) ـ ٢ من وسائل الطهارة إزالة النجاسة.   
(       ) ـ ٣ السواك مستحب يف كل حال.    
(       ) ـ ٤ من أركان الوضوء: غسل بعض الوجه.   
(       ) ـ ٥ يمسح املسافر عىل اخلفني ثالثة أيام بلياليها.  
(       ) ـ ٦ جيوز للرجل التختم بالفضة.    
(       ) ـ ٧ أكثر زمن النفاس شهر كامل.    
حيرم عىل احلائض دخول املسجد.                                         (       ) ـ ٨
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السؤال الرابع:
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام ييل:

تيقن احلدث من: ـ ١
(من رشوط الوضوء ـ فروض الوضوء ـ نواقض الوضوء ـ مكروهات الوضوء).

التسمية يف التيمم: ـ ٢
(سنة ـ فرض ـ رشط لصحته).

صاحب اجلبرية: ـ ٣
(يتوضأ ويمسح ويتيمم ـ يتوضأ ويتيمم ـ يتيمم فقط).

من موجبات الغسل للرجال: ـ ٤
(التقاء اخلتانني ـ احليض ـ الوالدة).

من سنن الغسل: ـ ٥
(إزالة النجاسة العينية ـ التسمية ـ النية).

* * *
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هتدف دراسة موضوع الصالة إىل:
توضيح املقصود بالصالة وحكمها ودليل مرشوعيتها ورشوط وجوهبا  ـ ١

وسننها.
 التمييز بني أركاهنا ورشوطها وسننها. ـ ٢
معرفة كيفية صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ـ ٣
بيان بعض األحكام املتعلقة بالصالة. ـ ٤
خص عند األعذار. ـ ٥ معرفة سامحة رشيعة اإلسالم يف األخذ بالرُّ
استشعار أمهية الصالة ومكانتها يف اإلسالم. ـ ٦
ا. ـ ٧ حفظ النصوص الواردة بكتاب الصالة حفظًا جيدً

* * *
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: الدعاء. الصالة لغةً
ا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم برشائط. ورشعً

تكبرية اإلحرام. ـ ١
قراءة الفاحتة. ـ ٢
د األخري. ـ ٣ التشهُّ
الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ـ ٤
التسليمة األوىل. ـ ٥

النية؛ ألهنا عمل قلبي. ـ ١
القيام. ـ ٢
الركوع. ـ ٣
االعتدال. ـ ٤
السجود. ـ ٥
اجللوس األخري. ـ ٦
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اجللوس بني السجدتني. ـ ٧
الرتتيب لألركان. ـ ٨

والليلة،  اليوم  يف  صالة  مخسني  اهلجرة  قبل  اإلرساء  ليلة  الصالة  فرضت 
صلوات؛  مخس  صارت  ته  أمَّ عن  التخفيف  وسؤاله  لربه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وبمراجعة 

ا من اللَّه لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وألمته. فهي مخس يف العمل ومخسون يف األجر إكرامً
حكمها: الوجوب.

دليلها: ودليل وجوهبا قبل اإلمجاع قوله تعاىل: نث q p مث(١) .
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «فرض اللَّه عيلّ وعىل أمتي مخسني صالة فلم أزل أراجعه وأسأله 

ا»(٢). التخفيف حتى جعلها مخسً
ويثني  يناجيه  ربه  مع  العبد  فيها  يعيش  عبادة  الصالة  مرشوعيتها:  حكمة 
وسجوده  ركوعه  يف  يدعوه  وذلة  خشوع  يف  إليه  ويبتهل  فيها  له  وخيلص  عليه 
فيستجيب له مواله ويعطيه سؤله ومبتغاه، فيخرج منها وقد ملئت نفسه بالرضا 
لِئ قلبه بحبه ومراقبته يف رسه وعلنه، يتكرر منه  عن اهللا، ورضا اللَّه عنه، كام مُ

ذلك يف اليوم والليلة مخس مرات.
 ³² ±° ¯ ® ¬ « ªوقد صدق اللَّه حيث يقول: نث

´ º ¹ ¸ ¶ μ مث(٣).

(١) سورة النساء . اآلية: ١٠٣.
(٢) رواه أمحد.

(٣) سورة العنكبوت . اآلية: ٤٥.
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مخس  وليلة  يوم  كل  يف  أنثى  أو  ا  ذكرً املكلف  عىل  املفروضة  والصلوات 
صلوات، وهي:

الظهر: سميت بذلك ألهنا أول صالة ظهرت يف اإلسالم. ـ ١
صار  إذا  وآخره:  السامء،  وسط  عن  وميلها  الشمس  زوال  بعد  وقتها:  وأول 

ظل كل يشء مثله غري الظل املوجود وقت الزوال.
العرص: سميت بذلك ملعارصهتا وقت الغروب. ـ ٢

بجميع  الشمس  غروب  وآخره:  املثل،  ظل  عىل  الزيادة  وقت  وقتها:  وأول 
قرصها.

املغرب: سميت بذلك ألدائها بعد الغروب. ـ ٣
فعل  مقدار  ومُيض  كامالً  الشمس  قرص  غروب  عقب  وهو  واحد:  ووقتها 

الصالة وما يتعلق هبا، وهذا هو القول اجلديد.
حه النووي): أن وقتها يمتد إىل مغيب الشفق األمحر. والقول القديم (ورجَّ

اء: سميت بذلك ألدائها يف أول وقت الظالم الذي هو معنى العشاء. ـ ٤ العِشَ
وأول وقتها: عقب غياب الشفق األمحر، وآخره: طلوع الفجر الصادق.

الصبح: سميت بذلك لفعلها يف أول النهار الذي هو معنى الصبح. ـ ٥
وأول وقتها: عقب طلوع الفجر الصادق، وآخره: طلوع الشمس.
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ورشوط وجوب الصالة أربعة أشياء:
األول: اإلسالم.

الثاين: البلوغ بالسن أو باالحتالم أو باحليض، فال جتب عىل صبي أو صبية، 
لكن جيب عىل الويل أن يأمرمها هبا بعد سبع سنني وأن يرضهبام عىل تركها بعد 

عرش سنني، ليتعودوا عليها منذ الصغر فال يرتكوهنا يف الكرب.
، تَعدٍ مُ غري  وسكران  عليه  ومغمى  جمنون  عىل  جتب  فال  العقل،  الثالث: 

وال قضاء عليهم إذا أفاقوا.
الرابع: النَّقاء من احليض والنفاس، فال جتب عىل حائض ونفساء، وال قضاء 

عليهام ملا فاهتام يف زمن احليض والنفاس.

نُّ فيها اجلامعة مخس وهي: والصلوات املسنونات التي تُسَ
صالة العيدين أي الفطر واألضحى، وصالة الكسوف للشمس، واخلسوف 

للقمر، وصالة االستسقاء.

قبل  وأربع  الفجر،  ركعتا  ركعة:  عرشة  سبع  للفرائض،  التابعة  والسنن 
بعد  وثالث  املغرب،  بعد  وركعتان  العرص،  قبل  وأربع  بعده،  وركعتان  الظهر، 
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العشاء يوتر بواحدة منهن، وهي أقل الوتر، وأكثره إحد عرشة ركعة، ووقته 
بني صالة العشاء وطلوع الفجر الصادق.

قبل  ركعتان  ركعة:  عرشة  إثنا  الوتر  غري  كله  ذلك  من  املؤكدة  والرواتب 
وركعتان  املغرب،  بعد  وركعتان  بعده،  وركعتان  الظهر،  قبل  وأربعة  الصبح، 

بعد العشاء.

وهناك ثالث نوافل مؤكدات غري تابعة للفرائض وهي:
د، وهو صالة بعد صالة العشاء وبعد نوم. ـ ١ التهجُّ
صالة الضحى، وأقلها ركعتان وأفضلها وأكثرها ثامين ركعات. ـ ٢
صالة الرتاويح، وتسن اجلامعة فيها ويف الوتر بعدها، وهي عرشون ركعة  ـ ٣

بكل  الشخص  وينوي  رمضان،  شهر  من  ليلة  كل  يف  تسليامت  بعرش 
نة قيام رمضان. نة الرتاويح أو سُ ركعتني سُ

حتيّة املسجد غري املسجد احلرام. ـ ١
ركعتا اإلحرام. ـ ٢
ركعتا الطواف. ـ ٣
 ركعتا الوضوء. ـ ٤
وأقلها  ـ ٥ املغرب،  صالة  بعد  وهي  الغفلة،  صالة  وتسمى  األوابني:  صالة 

ركعتان، وأكثرها عرشون ركعة.
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الرشط: لغة: العالمة.
ا منها، كالطهارة للصالة،  ة العبادة وليس جزءً حَّ قَّفُ عليه صِ تَوَ ا: أمر تَ رشعً

بخالف الركن فإنه جزء من العبادة كتكبرية اإلحرام يف الصالة.

الطَّهورين  ـ ١ فاقد  أما  القدرة،  عند  واألصغر  األكرب  احلدث  من  الطهارة 
(املاء والرتاب) فال تشرتط الطهارة يف حقه وتكون صالته صحيحة مع 

وجوب اإلعادة عليه.
كطني  ـ ٢ عنه  فَى  عْ يُ ما  بخالف  عنه،  فَى  عْ يُ ال  الذي  النجس  من  الطهارة 

الشارع ودم الرباغيث والدمامل.
سرت العورة بثياب طاهر. ـ ٣

وعورة الرجل يف الصالة: ما بني رسته وركبته.
وعورة املرأة يف الصالة: مجيع بدهنا ما عدا وجهها وكفيها.

الوقوف عىل مكان طاهر. ـ ٤
ا للصالة. ـ ٥ العلم بدخول الوقت املحدد رشعً
استقبال القبلة. ـ ٦
العلم بكيفية الصالة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها. ـ ٧
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جيوز ترك استقبال القبلة يف الصالة يف حالتني:
ة اخلوف. األوىل: يف شدَّ

الثانية: يف النافلة يف السفر عىل الراحلة.

وأركان الصالة ـ وهي أجزاؤها التي ترتكب منها ـ ثامنية عرش ركنًا:
األول: النيَّة.

الثاين: القيام مع القدرة عليه، فإن عجز عن القيام ملرض أو نحوه قعد كيف شاء.
الثالث: تكبرية اإلحرام، ويتعني عىل القادر النطق هبا أن يقول: (اللَّه أكرب)، 

فال يصح (الرمحن أكرب) ونحوه.
، وبسم اللَّه الرمحن الرحيم  ا كانت الصالة أو نفالً الرابع: قراءة الفاحتة فرضً

آية منها.
ركبتيه، راحتيه  بلوغ  قدر  نِي  نْحَ يَ أن  عليه  للقادر  وأقله  كوع،  الرُّ اخلامس: 

كوع انحنى قدر إمكانه. فإن عجز عن هذا الرُّ
كوع. السادس: الطمأنينة يف الرُّ

كوع واالعتدال عىل اهليئة التي كان عليها قبل ركوعه. فع من الرُّ السابع: الرَّ
الثامن: الطمأنينة يف االعتدال.
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املصيل  جبهة  بعض  مبارشة  وأقله:  ركعة،  كل  يف  مرتني  جود  السُّ التاسع: 
موضع سجوده من األرض أو غريها مع وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه 
رتُ أَنْ أَسجدَ عىل  ومن باطن أصابع قدميه عىل األرض أو غريها؛ حلديث: «أُمِ

.(١)« نيْ مَ دَ افِ القَ رَ بتَني وأَطْ كْ يْن والرُّ بهةِ واليَدَ ظُم: اجلَ ة أَعْ بْعَ سَ
العارش: الطمأنينة يف السجود.

أم  قائامً  أصىل  سواء  ركعة  كل  يف  السجدتني  بني  اجللوس  عرش:  احلادي 
ا. مضطجعً

جدتني. الثاين عرش: الطمأنينة يف اجللوس بني السَّ
الم. الثالث عرش: اجللوس األخري الذي يعقبه السَّ

المٌ  الرابع عرش: التشهد يف اجللوس األخري، وأقل التشهدين: (التحيَّاتُ للَّه سَ
دُ  هَ ، أَشْ احلنيَ هِ الصَّ بَادِ اللَّ يْنَا وعىل عِ لَ المٌ عَ ، سَ هُ اتُ كَ رَ هِ وبَ ةُ اللَّ َ محْ رَ ليْكَ أهيَا النَّبِيُّ وَ عَ
اتُ  كَ املُبارَ التحيَّاتُ  وأكمله:   ،( هِ اللَّ سولُ  رَ ا  دً َمَّ حمُ أنَّ  دُ  هَ وأَشْ هُ  اللَّ إال  إِلَه  ال  أّنَّ 
ليْنَا  المُ عَ هُ السَّ اتُ كَ رَ هِ وبَ ةُ اللَّ َ محْ َا النَّبِيُّ ورَ يْكَ أهيُّ لَ المُ عَ هِ السَّ اتُ الطَّيِّباتُ للَّ لَوَ الصَّ

.( هِ سولُ اللَّ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ هُ وأَشْ دُ أَنَّ ال إلهَ إال اللَّ هَ احلنيَ أَشْ هِ الصَّ بادِ اللَّ وعىل عِ
من  الفراغ  بعد  األخري  اجللوس  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي  عىل  الصالة  عرش:  اخلامس 
الة عىل النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: «اللهم صلِّ عىل حممد» وأكملها: «اللهم  التشهد، وأقلُّ الصَّ
صلِّ عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد كام صليت عىل سيدنا إبراهيم وعىل 
آل سيدنا إبراهيم، وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد كام باركت عىل 

سيدنا إبراهيم وعىل آل سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد».
(١) متفق عليه.
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السادس عرش: التسليمة األوىل.
السابع عرش: نية اخلروج من الصالة.

الثامن عرش: ترتيب األركان عىل النحو الذي ذكرناه.

وسنن الصالة قبل الدخول فيها شيئان:
األول: األذان، وهو لغة: اإلعالم.

وألفاظه  معروفة،  مفروضة  صالة  بدخول  لإلعالم  خمصوص  ذكر  ا:  ورشعً
مثنى إال التكبري أوله فأربع، وإال التوحيد آخره فواحد.

الصالة،  يف  الدخول  قبل  تذكر  التي  لأللفاظ  اسم  وهي  اإلقامة،  الثاين: 
وألفاظها معروفة.

ويسن هلا بعد الدخول فيها شيئان:
د األول. األول: التشهُّ

قوله:  بعد  أي  منه،  الثانية  الركعة  من  اعتداله  بعد  الصبح  يف  القنوت  الثاين: 
(سمع اللَّه ملن محده ربنا لك احلمد)، وهو ذكر خمصوص مشتمل عىل دعاء وثناء 
وهو: (اللهم اهدين فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، 
لُّ ذِ يَ ال  وإنَّه  عليك،  يُقىض  وال  تقيض  إنَّك  قضيت،  ما  رشَّ  عني  وارصف  وقني 

ما  عىل  احلمد  فلك  تَعاليت،  وَ ربنا  تَباركت   ، ادَيتَ عَ من  زُّ  عِ يَ وال   ، الَيِتَ وَ نْ  مَ
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يْت، ولك الشكر عىل ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك،  قَضَ
وصىل اللَّه عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم).

كام يندب القنوت يف الوتر يف النصف الثاين من شهر رمضان.

ُ تركها بسجود السهو. ْربَ اهليئات مجع هيئة، وهي السنة التي ال جيُ

للركوع،  ـ ١ النزول  وعند  منكبيه،  حذو  اإلحرام  تكبرية  عند  الكفني  رفع 
وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد األول.

وضع بطن كفِّ اليد اليمنى عىل ظهر اليد اليرس. ـ ٢
تُ  ـ ٣ هْ جَّ دعاء االفتتاح بعد تكبرية اإلحرام وقبل التعوذ والقراءة وهو: «وَ

ا وما أنا من املرشكني، إن صاليت  وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفً
تُ وأنا رْ ْياي وممايت للَّه رب العاملني ال رشيك له وبذلك أُمِ كي وحمَ ونُسُ

من املسلمني»(١).
االستعاذة بعد دعاء االفتتاح، وأفضل صيغها: (أعوذ باللَّه من الشيطان  ـ ٤

جيم). الرَّ
اجلهر يف موضعه واإلرسار يف موضعه. ـ ٥
لكنه ـ ٦ وغريها،  صالة  يف  لقارئها  الفاحتة  عقب  (آمني)  قول  أي  التأمني: 

ن املأموم مع تأمني إمامه يف اجلهرية فقط وجيهر به. مِّ ؤَ يف الصالة آكد، ويُ
(١) رواه مسلم.
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قراءة السورة أو يشء من القرآن إلمام أو منفرد يف ركعتي الصبح واجلمعة  ـ ٧
وكذا الركعتني األوىل والثانية من غريمها.

من  ـ ٨ النهوض  وعند  وللسجدتني  للركوع  النزول  عند  التَّكبريات 
السجدتني.

ا (سمع اللَّه ملن محده) حني يرفع رأسه  ـ ٩ ا ومنفردً ا ومأمومً قول املصيل إمامً
من الركوع.

ـ ١٠  .  قول املصيل: (ربنا لك احلمد) إذا انتصب قائامً
ـ ١١ ثالث   فيهام  التَّسبيح  يف  الكامل  وأدنى  والسجود،  الركوع  يف  التَّسبيح   

السجود:  ويف  ا)،  ثالثً العظيم  ريب  (سبحان  الركوع:  يف  فيقول  مرات، 
ا). (سبحان ريب األعىل ثالثً

ـ ١٢ د األول واألخري.   وضع اليدين عىل الفخذين يف اجللوس للتَّشهُّ
ـ ١٣ د األخري    االفرتاش(١) يف مجيع اجللسات يف الصالة ماعدا اجللسة يف التشهُّ

ا(٢). فيجلس فيها متوركً
ـ ١٤  التسليمة الثانية، أما األوىل فقد سبق أهنا من أركان الصالة. 

وينصب  لألرض،  ظهرها  جاعالً   اليرس كعب  عىل  الشخص  جيلس  أن  االفرتاش:   (١)
القبلة. جلهة  أصابعها  أطراف  باألرض  ويضع  اليمنى  قدمه 

(٢) التورك مثل االفرتاش إال أن املصيل خيرج يرساه من جهة يمينه ويلصق وركه باألرض.
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واملرأة ختالف الرجل ىف الصالة يف مخسة أشياء:
فالرجل يباعد مرفقيه عن جنبيه ىف الركوع والسجود، وأما املرأة فتَضم  ـ ١

مرفقيها جلنبيها فيهام.
فتلصق  ـ ٢ املرأة  وأما  والسجود،  الركوع  يف  فخذيه  عن  بطنه  يرفع  الرجل 

بطنها بفخذهيا.
الرجل جيهر يف موضع اجلهر، وأما املرأة قتخفض صوهتا. ـ ٣
الرجل إن احتاج إىل تنبيه غريه يف الصالة يقول: ـ ٤

(سبحان اهللا) بقصد الذكر فقط، وأما املرأة فتصفق.
عورة الرجل يف الصالة ونحوها ما بني رسته وركبته، وأما املرأة فجميع  ـ ٥

بدهنا يف الصالة عورة إال الوجه والكفني.

والذي يبطل الصالة بأنواعها أحد عرش شيئًا:
الكالم الصالح خلطاب اآلدميني. ـ ١
العمل الكثري املتوايل كثالث خطوات متوالية. ـ ٢
احلدث األكرب واألصغر قبل التسليمة األوىل. ـ ٣
حدوث النجاسة التي ال يعفى عنها. ـ ٤
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ا، ـ ٥ عمدً الصالة  يف  سرته  جيب  مما  بعضها  أو  كلِّها  العورة  انكشاف 
فإن كشفها الريح فسرتها يف احلال مل تبطل.

تغريُّ النيَّة كأن ينوي اخلروج من الصالة. ـ ٦
ا. ـ ٧ ل عن القبلة بصدره يمينًا أو يسارً التحوُّ
ا كان ذلك أو قليال. ـ ٨ ، ٩ـ األكل والرشب، كثريً
ـ ١٠  القهقهة: وهي ضحك مع صوت. 
ـ ١١ ة، أعاذنا اللَّه منها، وهي قطع استمرار اإلسالم.   الردَّ

ةٍ تلحقه بحيث تذهب خشوعه أو كامله،  ومن عجز عن القيام يف الفريضة ملشقَّ
ا، ومن  ا عىل أي صورة شاء، ومن عجز عن اجللوس صىلَّ مضطجعً صىلَّ جالسً
عجز عن االضطجاع صىلَّ مستلقيًا عىل ظهره وباطن قدمه للقبلة، فإن عجز عن 
ذلك كله أومأ برأسه مع جعل سجوده أخفض من ركوعه، فإذا عجز عن ذلك 
حتت  يشء  بوضع  بوجهه  القبلة  استقبال  عليه  وجيب  بقلبه   ونو بأجفانه  أومأ 
يرتكها وال  قلبه،  عىل  الصالة  أركان   أجر برأسه  اإليامء  عن  عجز  فإن  رأسه، 

ما دام عقله ثابتًا.

هو لغة: نسيان اليشء والغفلة عنه. السَّ
ا. ا أو نسيانً ا: اخللل الواقع يف الصالة سواء كان عمدً ورشعً
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ا للخلل الذي حصل يف الصالة برتك سنَّة من السنن  هو جربً رشع سجود السَّ
أو زيادة يشء يف الصالة.

ُ بسجود السهو هي األبعاض الستة وهي: ربَ ْ والسنَّة التي جتُ
الثاين النصف  ويف  الصبح  يف  والقنوت  له،  والقعود  األول،  د  التشهُّ
من رمضان، والقيام له، والصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف التشهد األول، والصالة عىل 

اآلل يف التشهد الثاين.
ا ال يعود إليها بعد التلبس بالفرض. ا أو سهوً وإن تركها املصيل عمدً

إليه، يعودُ  ال  ا  مستويً اعتدالهِ  بعد  ره  فتذكَّ مثالً  األول  التشهد  ترك  فمن 
املًِا بالتحريمِ بطلتْ صالتُه، أو ناسيًا أنه يف صالة، أو جاهالً  ا عَ فإن عاد إليه عامدً

. دِ وْ ه أو علمه بحرمةِ العَ رِ فال تبطل صالته، ويلزمه القيام عند تذكُّ
إليها  املصيل  يعود  ال  ـ  ونحوها  والسجود  الركوع  يف  كالتَّسبيحات  ـ  واهليئة 

ا لعدم وروده. ا أو سهوً هو عنها سواء تركها عمدً بعد تركها، وال يسجد للسَّ
وإذا شكَّ املصيل يف عدد ما أتى به من الركعات بنى عىل اليقني وهو األقل.

هو: سنة. وسجود السَّ
وحمله: قبل السالم.
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م،  تكره الصالة كراهة حتريم يف مخسة أوقات إال الصالة التي هلا سبب متقدِّ
كصالة الفائتة.

وهذه األوقات هي:
األول: بعد أداء صالة الصبح، وتستمرُّ الكراهة حتى تطلع الشمس.

الشمس  تتكامل  حتَّى  الكراهة  وتستمرُّ  الشمس،  طلوع  ابتداء  عند  الثاين: 
وترتفع قدر رمح(١) يف رأي العني.

طِ السامء، وتستمرُّ الكراهة حتى  سْ الثالث: عند استواء الشمس ونزوهلا يف وَ
تكره  فال  اجلمعة  وقت  هذا  من  ويستثنى  السامء،  طِ  سْ وَ عن  الغرب  إىل  تزول 

الصالة فيه وقت االستواء.
الرابع: من بعد أداء صالة العرص، وتستمرُّ الكراهة حتى تغرب الشمس.

اخلامس: عند قرب غروب الشمس، وهو وقت االصفرار، وتستمرُّ الكراهة 
حتى يتكامل غروهبا.

اجلامعة لغة: الطائفة.
ا: ربط صالة املأموم بصالة اإلمام. ورشعً

(١) الرمح يساو ٣٫٥ مرت تقريبـًا.
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دليلها: والدليل عىل مرشوعيتها: قوله تعاىل: نث ! " # $ % 
& ' )  ( * مث(١).

فرض  اجلمعة  غري  الفرائض  يف  للرجال  اجلامعة  صالة  أن  األصحُّ  حكمها: 
كفاية، وقيل: إهنا سنَّة مؤكدة.

حكمة مرشوعيتها: رشعت صالة اجلامعة لتعليم املسلمني النظام يف أعامهلم، 
ا من مؤمترات املسلمني. ا مصغرً ة فهي تعترب مؤمترً ا مرتاصَّ بوقوفهم صفوفً

الوحل،  ة  وشدَّ  ، ليالً الريح  ة  وشدَّ املطر،  ة  ملشقَّ اجلامعة  ترك  للشخص  جيوز 
إليه،  تُوقُ  يَ مرشوب  أو  مأكول  بحرضة  والعطش  اجلوع  ة  وشدَّ الربد،  ة  وشدَّ
ذي  وأكل  احلامم)،  احلاجة (دخول  لقضاء  باالحتياج  والشعور  مرض،  ومشقة 

ريح كريه تَعرسَّ إزالته كالبصل والثوم.

ا فام أدركه مع اإلمام يكون أول صالة هذا املسبوق، وحتتسب  من كان مسبوقً
اإلمام،  اعتدال  قبل  يقينًا  واطمأنَّ  الركوع  يف  اإلمام  أدرك  إذا  الركعة  للمأموم 
واحدة  تكبرية  كربَّ  فلو  للركوع،   وأخر لإلحرام  تكبرية  احلالة  هذه  يف  ويكرب 
ا انعقدت صالته وإال مل تنعقد، أما إذا  ونو هبا التحريم وهو منتصب القامة متامً
أدركه يف غري الركوع كاالعتدال وما بعده وافقه يف أفعاله وال حتتسب له ركعة، 

وله ثواب عمله.

(١) سورة النساء . اآلية: ١٠٢.
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نْ يسمع املذياع أو يشاهد التلفاز أن يصيلِّ مع اإلمام الذي تذاع  ال جيوز لِمَ
املسجد  يف  هنا  اإلمام  ألن  لكلامته؛  ا  سامعً بانتقاالته  عاملًا  كان  وإن  هبام،  صالته 
واملأموم خارجه، ومن رشوط االقتداء: إمكان الوصول إىل اإلمام، وهذا الرشط 
مفقود، كام أن املسافة بينهام غالبًا ما تزيد عىل ثالثامئة ذراع بذراع اآلدمي املعتدل 
(وبالتقدير املعارص يساو ١٤٧ مرت تقريبـًا) فال تصحُّ القدوة، وحيث مل تصحّ 

القدوة تكون الصالة باطلة.

القرص هو: أن يؤدي الشخص الصالة الرباعية ركعتني حال السفر.
حكمه: القرص هبذا املعنى جائز برشوط، وهي:

أن يكون سفره يف غري معصية. ـ ١
ا يف األصح وهي بالتقدير  ـ ٢ َ فرسخً رشَ تةَ عَ ا سِ  أن تكون مسافة السفر ذهابً

ا تقريبًا. املعارص ٧٧ ك و ٢٣٢ مرتً
ا للصالة الرباعية. ـ ٣  أن يكون القارص مؤديً
 أن ينوي املسافر القرص للصالة مع اإلحرام هبا. ـ ٤
 أال يأتم بمقيم. ـ ٥
 دوام السفر. ـ ٦
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ا. ـ ٧ ا معلومً  أن يقصد موضعً
 عدم اإلتيان بام ينايف نية القرص كأن ينوي االئتامم بمقيم أو اإلقامة. ـ ٨

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï نث  تعاىل:  قوله  جوازه:  عىل  الدليل 
× ß Þ  Ý Ü  Û     Ú Ù Ø مث(١).

ومثل الرضب يف األرض السفر فيها أو يف البحر أو يف اجلو.
ا ملا يلحقه غالبًا من مشقة  وحكمة مرشوعية القرص: التخفيف عىل املسافر نظرً
السفر، من ركوب وميش ومحل أثقال وأمل ناشئ عن مفارقة األهل واألوطان؛ 

ولذا جعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص قطعة من العذاب.

صاليت  وبني  والعرص،  الظهر  صاليت  بني  جيمع  أن  قرصٍ  سفر  للمسافر  جيوز 
ا. املغرب والعشاء تقديامً وتأخريً

ال جيوز للمسافر أن جيمع مجع التقديم إال بالرشوط اآلتية:
قبل  وباملغرب  العرص،  قبل  بالظهر  يبدأ  بأن  الصالتني،  بني  الرتتيب  األول: 

العشاء.
الثاين: نية اجلمع يف الصالة األوىل.

الثالث: املواالة بني الصالتني.
الرابع: دوام السفر إىل الدخول يف الصالة الثانية.

(١) سورة النساء . اآلية: ١٠١.
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أما مجع التأخري فيشرتط فيه شيئان:
األول: أن يكون بنية اجلمع، وتكون هذه النية يف وقت الصالة األوىل.

ا. الثاين: دوام السفر إىل فراغ الصالتني معً

ع بني الظهر  ا سفر قرصٍ يف وقت املطر أن جيمَ جيوز للشخص مقيامً أو مسافرً
والعرص، وبني املغرب والعشاء، مجع تقديم ال مجع تأخري، برشط: أن يبلَّ املطر 

ثوبه أو نعله وأن تلحقه مشقة يف طريقه إىل املسجد.

لقوله  رشوطها؛  فيه  حتقَّقَت  من  كلِّ  عىل  عني  فرض  اجلمعة  صالة  حكمها: 
تعاىل: نث ! " # $   % & ' ) (     * + , - 

. /0 1 2 3 4 65 مث(١).

عدد ركعاهتا: ركعتان.
أسبوع،  كل  مرة  واحد  مكان  يف  البلد  أهل  اجتامع  إنَّ  مرشوعيتها:  حكمة 
فيه  يسمعون  ملا  والرتاحم؛  التعاطف  فيهم  ويبعث  واملودة،  األلفة  بينهم  دُ  يُوجِ
م ما تلني به قلوهبم وترق به مشاعرهم، ومما يثقفهم يف دينهم  كَ من املواعظ واحلِ

ودنياهم، فيعطف غنيهم عىل فقريهم، ويعني قوهيم ضعيفهم، وهكذا.
(١) سورة اجلمعة . اآلية: ٩.
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ة (١)، والذكورة، وعدم العذر، واإلقامة. اإلسالم، والبلوغ، والعقل، واحلريَّ

األول: أن تقام الصالة داخل العمران.
الثاين: أن يكون العدد أربعني رجالً ممن وجبت عليهم اجلمعة.

الثالث: أن تؤدَّ كلها ىف وقت الظهر.
الطمأنينة  بقدر  بينهام  وجيلس  فيهام  اخلطيب  يقوم  خطبتان  واخلامس:  الرابع 

بني السجدتني إن استطاع.
السادس: أن تؤدَّ يف مجاعة بعد اخلطبتني.

محد اللَّه تعاىل. ـ ١
الصالة عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص (ولفظ احلمد والصالة متعني). ـ ٢
الوصيَّة بالتقو، وهؤالء الثالثة يف كل من اخلطبتني. ـ ٣
قراءة آية مفهمة يف إحد اخلطبتني. ـ ٤
الدعاء للمؤمنني واملؤمنات باخلري يف الثانية. ـ ٥

وجعل  الرقاب  حترير  عىل  اإلسالم  عمل  أن  فبعد  وقانونًا،  ا  رشعً اآلن  قّ  للرِّ وجود  ال   (١)
ا يف غريها كقربى إىل اهللا عز وجل جاء نص القانون الدويل  العتق واجبًا يف الكفارات ومندوبً

بإلغاء نظام الرق.
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كام  اجلمعة،  هبم  تنعقد  ألربعني  اخلطبة  أركان  اخلطيبُ  ع  يُسمِ أن  يشرتط 
ق  يشرتط املواالة بني كلامت اخلطبة، وبني اخلطبتني، وبينهام وبني الصالة، فلو فَرَّ
ا سرت  بني ذلك بغري قرآن أو وعظ ولو بعذر كنوم وإغامء بطلت، ويشرتط أيضً

بَث يف الثوب والبدن واملكان. ث واخلَ دَ العورة والطهارة من احلَ

والسنن املطلوبة للجمعة كثرية نذكر لك بعضها:
يَغتسل»(١). ـ ١ ل، حلديث: «إذا حرض أحدكم اجلمعة فلْ الغُسْ
لبس الثياب البيض؛ ألهنا أفضل الثياب. ـ ٢
قصُّ األظافر إن طالت، وحلق الشعر كذلك،،وقصُّ الشارب، والتطيُّب  ـ ٣

ا. مً ْرِ إن مل يكن حمُ
كوت مع اإلصغاء يف وقت اخلطبة لسامعها؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص:  ـ ٤ اإلنصات: وهو السُّ

«إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة: أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت»(٢).
الة  ـ ٥ قراءة سورة الكهف يومها وليلتها، وكذلك كثرة الدعاء، وكثرة الصَّ

عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
املبادرة بالذهاب إليها لغري اإلمام، أما هو فيندب له التأخري. ـ ٦

ومن دخل املسجد واإلمام خيطب صىلَّ ركعتني خفيفتني ثم جيلس.

(١) رواه البخاري.

(٢) رواه البخاري.
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دة لفعله ملسو هيلع هللا ىلص، وتصحُّ  حكمها: صالة العيدين (الفطر واألضحى) سنَّة مؤكَّ
ا كان أو أنثى. من كل شخص ذكرً

وقتها: وقت صالة العيد ما بني طلوع الشمس وزواهلا.
بدعاء  ويأيت  األضحى،  أو  الفطر  عيد  بنية  املصيلِّ  هبام  م  ْرِ حيُ ركعتان  كيفيتها: 
الركوع، وتكبرية  اإلحرام  تكبرية  غري  ا  سبعً األوىل  الركعة  يف  ويكربِّ  االفتتاح، 
 سو ا  مخسً الثانية  الركعة  يف  ويكرب  بعدها،  وسورة  الفاحتة،  ويقرأ  ذ  يتعوَّ ثم 
عدا  تقدم  ما  كل  يف  ا  جهرً بعدها  وسورة  الفاحتة  ويقرأ  يتعوذ  ثم  القيام،  تكبرية 
اجلمعة،  كخطبتي  خطبتني  الركعتني  بعد  ا  ندبً وخيطب  االفتتاح،  ودعاء  التعوذ 

ا. ا، ويفتتح الثانية بالتكبري سبعً ويفتتح األوىل بالتكبري تسعً

وينتهي  رمضان،  من  يوم  آخر  شمس  بغروب  الفطر  عيد  يف  وقته  يدخل 
بخروج اإلمام إىل الصالة.

ويدخل وقته يف عيد األضحى بطلوع فجر يوم عرفة ويستمر إىل عرص آخر 
يوم من أيام الترشيق (الثالث عرش من ذي احلجة).
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اللَّه أكرب اللَّه أكرب اللَّه أكرب. ال إله إال اللَّه. اللَّه أكرب اللَّه أكرب وهللا احلمد. اللَّه 
. ال إله إال اللَّه وحده.  ا. وسبحان اللَّه بكرة وأصيالً ا. واحلمد للَّه كثريً أكرب كبريً
صدق وعده. ونرص عبده. وأعز جنده وهزم األحزاب وحده. ال إله إال اللَّه وال 

نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون.
وأزواجه  وأتباعه،  وأنصاره  وأصحابه  وآله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  يصيل  أن  ويسن 

وذريته ملسو هيلع هللا ىلص.

ويلزم املكلَّفني يف شأن امليت املسلم ـ غري املُحرم والشهيد ـ عىل سبيل فرض 
الكفاية أربعةُ أشياء:

غسله. ـ ١
تكفينه بعد غسله. ـ ٢
الة عليه.  ـ ٣ الصَّ
دفنه. ـ ٤

وإن مل يعلم بامليت إال واحد تعنيَّ عليه ما ذُكر.

الشهيد يف املعركة مع املرشكني أو مع البغاة، فال يغسل، أما تكفينه ودفنه  ـ ١
فواجبان.
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: وهو املولود قبل متام أشهر احلمل الذي مل تظهر حياته وال ختلُّقه،  ـ ٢ طُ قْ السُّ
ويسنُّ تكفينه ودفنه.

وأقل غسل امليت تعميم بدنه باملاء مرة واحدة إن حصل اإلنقاء هبا، ويسن 
اإليتار(١) بعد ذلك.

وأقل الكفن ثوب واحد يسرت مجيع بدن امليت، إال رأس املُحرم ووجه املحرمة.
ويكون الكفنُ من جنس ما يلبس الشخص يف حياته.

النية  اقرتان  وجيب  اإلحرام،  بتكبرية  تكبريات  أربع  امليت  عىل  والصالة 
بالتكبرية األوىل، ولو زاد عىل األربع مل تبطل، لكن لو زاد إمامه مل يتابعه بل يسلم 
األوىل،  التكبرية  بعد  الفاحتة  املصيل  ويقرأ  أفضل،  وهو  معه  ليسلم  ينتظره  أو 
جتزئ  فال  الثانية،  بعد  ا  وجوبً ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  ويصيل  غريها،  بعد  قراءهتا  وجيوز 
بعد غريها، وأقل الصالة عليه: (اللهم صلِّ عىل سيدنا حممد)، ويدعو للميت 
بعد الثالثة وجوبًا، فال جتزئ بعد غريها، ويسلِّم بعد الرابعة وال جيب بعد الرابعة 

يشء، وأقل الدعاء للميت: (اللهم اغفر له).

دٍ أو شقٍّ مستقبل القبلة. ا يف حلَْ ويدفن امليت وجوبً
أن  بعد  ويسرته،  امليت  يسع  ما  قدر  القرب  جانب  أسفل  يف  فر  حيُ ما  واللحد: 

يعمق القرب نحو أربعة أذرع ونصف بذراع اآلدمي.
ا. (١) اإليتار: أن يغسله وترً
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بينهام،  امليت  ويوضع  جانباه  بْنَى  ويُ كالنهر  القرب  وسط  يف  حيفر  كأن  والشق: 
ويسقف عليه.

والدفن يف اللحد أفضل من الدفن يف الشق إن كانت األرض صلبة.
ويندب أن يدفن عىل جنبه األيمن ووجهه للقبلة، وبعد أن يسقف عليه هيال 

عليه الرتاب.

عند  تركه  ىلَ  واألَوْ املوت،  قبل  جائز  صوت  رفع  غري  من  امليت  عىل  البكاء 
االحتضار وبعد املوت، فيكون فعله خالف األوىل.

وحيرم شق الثياب، ولطم اخلدود، ورضب الصدور، وتسويد الوجه والثياب، 
نْ لطم اخلدود  ونحو ذلك مما ينايف الرضا بالقضاء والقدر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ليس منَّا مَ

وشق اجليوب ودعا بدعو اجلاهلية»(١).

للميت  والدعاء  األجر،  بوعد  عليه  واحلث  بالصرب،  األمر  هي  والتعزية 
باملغفرة، وللمصاب بجرب املصيبة.

ويسن للشخص أن يعزي أهل امليت قبل الدفن وبعده، ويستمر زمنها ثالثة 
ا، ويكره تكرارها.  حارضً ي، واملعزَّ أيام من بعد دفنه إن كان كلٌّ من املعزِّ

* * *

(١) رواه البخاري.
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فرضت؟  ومتى  فيها؟  واألفعال  األقوال  وما  ا؟  ورشعً لغة  الصالة  ما  س١: 
وما حكمة مرشوعيتها؟ وما رشوط وجوهبا؟ وما رشوط صحتها؟ ومتى جيوز 

ترك استقبال القبلة؟وما النوافل املؤكدة؟
س٢: ما أركان الصالة؟ وما سننها (قبل ـ بعد) الدخول فيها؟ وفيم ختالف 

املرأة الرجل يف الصالة؟ وما مبطالت الصالة؟
س٣: صل من املجموعة (أ) بام يناسبها من املجموعة (ب).

(ب)(أ)         
الصالة لغة 

من أفعال الصالة 
من أقوال الصالة 

سميت الصبح بذلك
سميت املغرب بذلك
ال جتب الصالة عىل

من النوافل املؤكدة املستقلة 

لفعلها يف أول النهار
جمنون ومغمى عليه
ألدائها بعد الغروب

الركوع
صالة الضحى
قراءة الفاحتة

الدعاء
الرتتيب

التسليمة األوىل
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س٤: أكمل مكان النقط بام يناسبها:
يشرتط لصحة الصالة     رشوط. ـ ١
تسن اجلامعة يف صالة     وصالة الوتر. ـ ٢
جيوز ترك استقبال القبلة يف الصالة يف    و    ـ ٣
من أركان الصالة    و    و    ـ ٤
اإلقامة اسم لأللفاظ التي تذكر    ـ ٥

س٥ اذكر احلكم الرشعي ملا ييل:
صىلَّ مع إمام تذاع صالته باملذياع. ـ ١
ترك اجلامعة ملشقة املطر. ـ ٢
عجز املصيل عن الركوع. ـ ٣
ترك املصيل التسبيحات يف الركوع والسجود. ـ ٤
شك املصيل يف عدد الركعات. ـ ٥
ترك صالة اجلامعة للعب الكرة. ـ ٦
أدرك اإلمام بعد الرفع من الركوع. ـ ٧

س٦ ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ 
فيام ييل:
التلبس  ـ ١ بعد  ا  سهوً أو  ا  عمدً تركه  إذا  األول  للتشهد  املصيل  يعود  ال 

بالفرض.
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ا. ـ ٢ إذا عجز عن القيام يف الفريضة صىلَّ جالسً
ا للخلل احلاصل يف الصالة. ـ ٣ رشع سجود السهو جربً
. ـ ٤ تنعقد اجلمعة بثالثني رجالً
جيب تغسيل الشهيد. ـ ٥

* * *
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لتعريف  ذلك  وغري  ة  عَ جْ رُ وَ وطالق  زواج  من  األرسة  أحكام  تدريس  يتم 
الطالب نظام األرسة يف اإلسالم، وما يرتتب عليه من أحكام.

قَّع من الطالب أن: تَوَ ويف هناية هذا الباب يُ
ف املقصود بكل موضوع من موضوعات األحوال الشخصية. ـ ١ عْرِ يَ
يُدلِّل عىل حكم كل منها. ـ ٢
يستنبط من النصوص الرشعية أحكام كل منها. ـ ٣
د املحرمات من النساء. ـ ٤ َدِّ حيُ
بَنيِّ األحكام املتعلقة بنظام األرسة. ـ ٥ يُ
ل أحكام النفقات. ـ ٦ صِّ فَ يُ
فظ اآلياتِ واألحاديثَ املتعلقة بكلِّ موضوع. ـ ٧ حيَ

* * *
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مُّ واجلمع. معناه يف اللغة: الضَّ
ا: عقد يتضمن إباحةَ وطءٍ بلفظ إنـكاحٍ أو تزويج أو ترمجته. ورشعً

قول اللَّه تعاىل:  نث Z   ] \ [ ^ _ مث(١).
 .(٢)« احُ نَّتِي النِّكَ نْ سُ مِ نَّتِي، وَ تَنَّ بِسُ يَسْ لْ يتِ فَ بَّ فِطْرَ نْ أَحَ وقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

زوج. ـ ١
زوجة. ـ ٢
يل.  ـ ٣ وَ
شاهدان. ـ ٤
صيغة. ـ ٥

ونفقة  مهر،  من  تكاليفه  وجيد  إليه  حيتاج  الذي  للشخص  مستحبٌ  النكاح 
وكسوة، فإن مل يقدر عىل تكاليفه فيستحب له تركه، ويكرس شهوته بالصوم.

(١) سورة النساء . اآلية: ٣.
(٢) رواه البيهقي.
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؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال نكاحَ إال  ، وشاهديْ عدلٍ ال يصح عقدُ النكاح إال بِويلٍّ
.(١)« يْ عدلٍ بِويلٍّ وشاهدَ

اخلاص  الويل  وجود  تعذر  فإن  باطل،  فهو  ذلك  غري  عىل  نكاح  من  كان  وما 
فالسلطان، أي احلاكم ويل من ال ويل له.

يشرتط يف كل من الويل والشاهدين مخسة رشوط:
ا. األول: اإلسالم؛ فال يصحُّ أن يكونَ ويل املرأة كافرً

ا. الثانى: البلوغ؛ فال يكون صغريً
ا. الثالث: العقل؛ فال يكون جمنونً

نثَى. الرابع: الذكورة؛ فال يكون امرأةً وال خُ
ا. اخلامس: العدالة؛ فال يكون الويلُّ فاسقً

ا. وهذه الرشوط السابقة تشرتط يف الويل والشاهدين معً

؛  هٍ فَ ا عليه بِسَ ِ سنٍّ أو غري ذلك، وأالَّ يكون حمجورً ْتَلَّ النظر بِكِربَ أالَّ يكون خمُ
ه. ه فال ييل أمرَ غريِ ألنه ال ييل أمرَ نفسِ

(١) رواه أمحد.
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. ـ ١ كونه حالالً
ا.  ـ ٢ كونه خمتارً
كونه معينًا. ـ ٣

. ـ ١ كوهنا حالالً
كوهنا معينة. ـ ٢
أن تكون خاليةً من نكاح وعدة. ـ ٣

ترتيبهم:
ويقدم  وهكذا،  أبوه  ثم  األب،  أبو  اجلدُّ  ثم   ، األبُ بالتزويج  األولياء  أحقُّ 
األخ  ابن  ثم  ألب،  األخ  ثم  الشقيق،  األخ  ثم  األبعد،  عىل  األجداد  من  األقرب 
العم  ثم  الشقيق،  العم  ثم  سفل،  وإن  لألب  األخ  ابن  ثم   ، لَ فَ سَ وإن  الشقيق 
النسب  من  األولياء  عدم  فإن  لألب،  العم  ابن  ثم  الشقيق،  العم  ابن  ثم  لألب، 

جَ احلاكم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «السلطانُ ويلُّ من ال ويلَّ له»(١). وَّ زَ
* * *

(١) متفق عليه.
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طبة بكرس اخلاء هى: التامسُ اخلاطبِ من املخـطوبةِ أو وليها النكاح. اخلِ

للمرأة:  كقوله  املخطوبة،  نكاح  يف  اإلرداة  قوة  عىل  ا  قطعً يدل  ما  الترصيح: 
كِ أو زواجك. أُريد نكاحَ

. ةٍ عن وفاةٍ أو طالقٍ بائنٍ أو رجعيٍّ طبة معتدَّ وال جيوزُ أن يرصح بخِ
والتعريض: ما ال يقطع بالرغبة يف النكاح؛ بل حيتملها كقول اخلاطب للمرأة: 

إين راغبٌ يف الزواج.
وينكحها  باخلطبة  هلا  يعرض  أن  رجعي  طالق  عن  املعتدة  تكن  مل  إن  وجيوز 
التعريض  له  حيل  فال  رجعي  طالق  عن  معتدة  كانت  فإن  عدهتا،  انقضاء  بعد 

كالترصيح؛ ألهنا يف حكم الزوجة.
ا  طبة سابقة، فيجوز خطبتها تعريضً أما املرأة اخلالية من موانع النكاح وعن خِ

وترصحيًا.

ر  والبِكْ الزواج،  هلا  بَقَ  سَ نْ  مَ فالثَّيِّب  وأبكار،  يِّبات  ثَ رضبني:  عىل  النساءُ 
، أو عدم أهليته  خالفها، فالبكر جيوز لألبِ واجلد عند عدم وجود األب أصالً
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باقى  من  لغريمها  جيوز  وال  اإلجبار(١)،  وطُ  ُ رشُ تْ  دَ جِ وُ إن  النكاح  عىل  إجبارها 
األولياء اإلجبار.

لإلجبار عىل النكاح رشوط لصحة النكاح، ورشوط جلواز اإلقدام فقط.

ا. ـ ١ أن يكون الزوج كفؤً
ا بامل الصداق. ـ ٢ أن يكون مورسً
أال يكون بينها وبني اجلد أو األب عداوة ظاهرة. ـ ٣
أن ال يكون بينها وبني الزوج عداوة أصالً ال ظاهرة وال باطنة. ـ ٤

فِإن اختل رشط من هذه الرشوط فسد العقد.

أن يزوجها بمهر املثل. ـ ١
أن يكون املهر حاال. ـ ٢
أن يكون املهر من نقد البلد. ـ ٣

فإن انتفى رشط من هذه الرشوط أَثِمَ وصح العقد.
ا. ا ال سكوتً والثيب ال جيوز لوليها تزوجيها إال بعد بلوغها، وإذهنا نطقً

ا، ويلزم إجابتها  م عىل األصح عند الشافعية؛ ألنه أكمل نظرً (١) إن اختيار األب أو اجلد يقدَّ
امتناعه  عىل   َّ أرصَ فإن   ، َ أُجربِ الويل  فامتنع  ا  فؤً كُ تتزوج  أن  أرادت  لو  رأيٍ  ويف  هلا.  ا  إعفافً

تَى به اآلن. جحانه، وهو املُفْ ها ورَ ها القايض، وذلك يدل عىل تأكيد حقِّ جَ زوَّ
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: م نكاحهن من النساء بالنص أربعَ عرشةَ رَّ واملُحَ
شقيقة  وأخت   ، لَتْ فَ سَ وإن  والبنت   ، لَتْ عَ وإن  األم  وهن:  بالنسب  سبع 
األب كخالة  بتوسط  أو  األم  كأخت  حقيقة  واخلالة  ألم،  أو  ألب  أو  كانت 
أو األم، والعمة حقيقة كأخت األب أو بتوسط كعمة األب، وبنت األخ وبنات 

أوالده من ذكر أو أنثى، وبنت األخت وبنات أوالدها من ذكر أو أنثى.
   U  T  Sنث تعاىل:  اللَّه  قول  حتريمهن:  عىل  والدليل 
 ]  \  [  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). 

األم املرضعة. ـ ١
واألخت من الرضاع. ـ ٢

(١) سورة النساء . اآلية: ٢٣.
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حيرمن  ب  بالنَّسَ املحرمة  فالسبع  وإال  السابقة،  اآلية  يف  للنص  بالنسبة  هذا 
ب). ضاع، إذ الضابط فيه: (أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النَّسَ كلهن بالرَّ

حصل  ـ ١ وسواء  رضاع،  أو  نسب  من  سواء  أمها  علت  وإن  الزوجة  أم 
دخول الزوج بالزوجة أم ال.

الربيبة؛ وهى بنت الزوجة إذا دخل باألم. ـ ٢
زوجة األب وإن عال. ـ ٣
زوجة االبن وإن سفل. ـ ٤

مات السابقة حرمتها عىل التأبيد. رَّ واملُحَ
التأقيت  سبيل  عىل  وحرمتها  الزوجة،  أخت  املصاهرة:  بسبب  ُرم  حيَ َّن  وممِ
نسب بينهام  أو  أم  أو  أب  من  أختها  وبني  بينها  جيمع  فال  فقط،  اجلمع  جهة  من 

أو رضاع ولو رضيت أختها باجلمع.

مع يف عصمته بني الزوجة وأختها عىل ما سبق بيانه،  م عىل الرجل أن جيَ ْرُ وحيَ
ع  مْ نْ حيرم اجلَ وبَنيْ املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها، فإن مجع الشخص بَنيْ مَ
لمت  دَ بينهام مرتبًا فالثاين هو الباطل إن عُ قَ بينهام بعقدٍ واحدٍ بطل نكاحهام، أو عَ

هلت بطل نكاحهام. السابقة، فإن جُ
* * *
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ا. ى مهرً مَّ الصداق لغة: اسم ملا وجب بالنكاح، ويُسَ
. تٍ وْ ، أو وطءٍ، أو مَ ا: اسمٌ ملالٍ واجبٍ عىل الرجلِ للمرأة بنكاحٍ ورشعً

قوله تعاىل: نث v u t  s مث(١).
.(٢)« سْ ولو خامتًا من حديدٍ وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملريد الزواج: «التَمِ

 ، الً وَّ تَمَ مُ كان  يشء  أي  تسمية  ويكفي  النكاح،  عقد  يف  املهر  تسميةُ  يُستحبُّ 
درهم  مخسامئة  عىل  الزيادة  وعدم  دراهمِ  ة  رشْ عَ عن  النقص  عدم  يسنُّ  ولكن 
خالصة أو ما قيمة ذلك اآلن، وحيث كانت التسمية مستحبة كان إخالءُ عقد 

ا. النكاح عن التسمية جائزً
ويصدر  التفويض  معنى  وهذا  العقد،  حَّ  صَ مهرٌ  النكاح  عقد  يف  مَّ  يُسَ مل  وإذا 
تارة من الزوجة البالغة الرشيدة بقوهلا لوليها: زوجنى بال مهر أو عىل أالَّ مهر 
يل فيزوجها الويل وينفي املهر أو يسكت عنه وإذا صحَّ التفويضُ وجبَ املهرُ فيه 

بثالثة أشياء:
ه الزوج عىل نفسه وترىض به الزوجة. ـ ١ ضَ رِ فْ أن يَ

(١) سورة النساء . اآلية: ٤.
(٢) متفق عليه.
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أن يفرضه احلاكمُ عىل الزوج، ويكون املفروض عليه مهر املثل ويشرتط  ـ ٢
ا رضا الزوجني بام يفرضه فال يشرتط. علم القايض بقدره أمَّ

احلاكم،  ـ ٣ أو  الزوج  من  فرض  قبل  املفوضة  بالزوجة  الزوجُ  يدخل  أن 
فيجب هلا مهر املثل بنفس الدخول.

ب مهرُ املثل، واملراد بمهر املثل  وإن مات أحدُ الزوجني قبل تسمية املهر وجَ
قدر ما يرغب به يف مثلـها عادة.

الكثرة، يف  معني  حدٌّ  ألكثره  وال   ، ةِ القلَّ يف  معني  حدٌّ  داق  الصَّ ألقلّ  وليس 
بل الضابط يف ذلك أنَّ (كلَّ يشءٍ صحَّ جعله ثمنا،ً من عني أو منفعة صح جعله 

ا). صداقً
القرآن،  كتعليمها  نِ  للمتعاقديْ معلومةٍ  منفعةٍ  عىل  يتزوجها  أن  وجيوز 

أو كخياطة ثوب وغري ذلك مما جيوز االستئجار له.
مرة  ولو  الدخول  بعد  ا  أمَّ املهر،  نصفُ  الدخول  قبل  بالطالق  ويسقط 
ا، كوطء الزوج زوجته حال إحرامها، لُّ املهر ولو كان الدخول حرامً فيجب كُ

أو حيضها، وجيب كل املهر بموت أحد الزوجني ال بخلوة الزوج.
* * *
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س. ذُ للعُرْ تَّخَ املراد هبا: طعام يُ
. ورٍ قُ الوليمةُ عىل كلِّ دعوةٍ حلادثِ رسُ دُ : تَصْ وقال اإلمام الشافعي 

، وأقلها للمكثر شاة وللمقل  وفعالً مؤكدة؛ لثبوهتا عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قوالً  نَّةٌ  سُ
ما تيرس.

ولو  لِم  «أوْ تزوج:  وقد  عوف  بن  الرحمن  لعبد  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  عليها:  الدليل 
.(١)« بشاةٍ

ٍ يف األصحِّ عىل املدعو، وال جيب األكل  نيْ س فرضُ عَ اإلجابة إىل وليمة العُرْ
س فليست فرضَ  منها يف األصح بل يكفيه احلضور. أما اإلجابة لغري وليمة العُرْ

ٍ بل سنة. نيْ عَ
نُّ لغريها برشوط: س وتُسَ وإنام جتب إجابة الدعوة لوليمة العُرْ

أالَّ خيص الداعي األغنياء بالدعوة بل يدعوهـم والفقراء. ـ ١
أن يدعوهم يف اليوم األول. ـ ٢
ا أو ظاملًا. ـ ٣ أالَّ يكون الداعي فاسقً
أالَّ يكون هناك من يتأذّ به املدعو أو ال تليق به جمالسته. ـ ٤
أن يكون الداعي مطلق الترصف. ـ ٥
أن يعني الداعي املدعو بنفسه. ـ ٦

(١) صحيح البخاري.  
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لغة: النزع.
رقةٍ بعِوضٍ مقصودٍ راجع جلهة الزوج. ا: لفظٌ دالٌّ عىل فُ ورشعً

حكمه: اخللع جائز.

األصل فيه قول اللَّه تعاىل: نث ¸ º ¹ « ¼  ½ مث(١). وقوله تعاىل: 
نث z y x } | { ~ ے   ¡ ¢ مث(٢).

اخلالص  زوجته  أرادت  حني  قيس  بن  لثابت  الصحيحني  خرب  يف  به  واألمر 
عَ يف اإلسالم. لع وقَ لُ خُ ها تطليقة»(٣). وهو أوَّ قْ بَلِ احلديقة وطلِّ منه: «اقْ

ملتزم للعوض: ولو أجنبيًا؛ ورشطه إطالق ترصف مايل. ـ ١
بُضع: ورشطه ملك الزوج له؛ فيصح اخللع يف الرجعية ال يف البائن. ـ ٢
عىل  ـ ٣ ا  مقدورً الزوج  جلهة  ا  راجعً ا  معلومً ا  مقصودً كونه  ورشطه  عِوَض: 

تسلمه.

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٢٩.
(٢) سورة النساء. اآلية: ٤.

(٣) متفق عليه.
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زوج: ورشطه كونه ممن يصح طالقه. ـ ٤
صيغة: ورشط فيها ما مر يف البيع، لكن ال يرض هنا ختلل كالم يسري. ـ ٥

وإذا حصل اخللع عىل عوضٍ معلومٍ راجع جلهة الزوج مقدور عىل تسليمه 
صح اخللع ووجب املسمى وهو املال الذي اتفقا عىل الفرقـة عليه.

، كأن خالَع عىل ثوبٍ غري معني بانت بمهر  فإن كان اخللع عىل عوضٍ جمهولٍ
املثل.

U‰Öl^

ْلِكُ به املرأةُ بُضعها الذي استخلصته من الزوج بالعوض. عُ الصحيحُ متَ لْ اخلُ
بُدَّ فال  ذلك  بعد  زوجة  أرادها  فإن  منه،  لبينونتها  عليها  للزوج  رجعةَ  وال 

من العقد عليها من جديدٍ إن مل يكن اخللع بالطالق الثالث، وإِالَّ فال حتل له حتى 
ا غريه. جً وْ تنكحَ زَ

ا. وجيوز اخللعُ يف الطُّهر ويف احليض وال يكون حرامً
بافتداء  منه  أجنبية  صارت  ألهنا  الظهار،  وال  الطالق،  املختلعة  يلحق  وال 

، بخالف الرجعية فيلحقها الطـالق ما دامت يف العدة. عها بالعِوضِ بُضْ
* * *
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هو لغة: حل القيد.
ه. ا: اسم حللِّ عصمةِ النِّكاح بلفظ طالقٍ ونحوِ ورشعً

األصل فيه قول اللَّه تعاىل:
نثz y xw v } | {مث(١).

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ليس يشءٌ من احلاللِ أبغضَ إىل اللَّه من الطالق»(٢). 

الصبيِّ  طالقُ  يقعُ  فال  واالختيار،  التكليف  حمله  يف  الطالق  لوقوع  طُ  َ رتَ ويُشْ
ره، أما املتعدي بسكره فيقع طالقه عقوبة  كْ واملجنونِ والسكران غري املتعدي بسُ

له، كام ال يقع طالقُ املكره بغري حقٍّ عىل طالق زوجته.

: الطالق رضبان، رصيحٌ وكنايةٌ
فالرصيح: ما ال حيتملُ ظاهره غري الطالق.

والكناية: ما حتتمل الطالق وغريه.
دْ به الطالق، مل يقبل قوله. ولو تلفظ الزوجُ بالرصيح وقال: مل أُرِ

(١) سورة البقرة . اآلية: ٢٢٩.
(٢) رواه أبو داود وأبو ماجه.



٨٣ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

الطالق. ـ ١
الفراق. ـ ٢
اح. ـ ٣ الرسَّ

، وفارقتُك، وأنت  ، ومطلَّقةٌ ، وأنت طالقٌ وما اشتق من هذه الثالثة؛ كطلقتُكِ
حة. َّ رسَ تُك، وأنت مُ حْ مفارقة، ورسَّ

ا: اخللع إن ذكر املال. ومن الرصيح أيضً
فال  غريه  حيتمل  ال  ألنه  الطالق؛  إليقاع  نية  إىل  الطالق  رصيح  يفتقر  وال 

قَّفُ إيقاع الطالق فيه عىل النية بل يقع الطالق وإن نو غريه. يتَوَ
وقع،   نو إنْ  حقه  يف  كناية  فرصحيه  الطالق،  عىل  املكره  ذلك  من  ويستثنى 

وإالَّ فال.

والكناية: كل لفظ احتمل الطالق وغريه، ويفتقر وقوع الطالق به إىل النية؛ 
فإن نو به الطالق وقع، وإال فال.

حيتمل  مما  ذلك  وغري  بأهلك،  واحلقي  برية،  أنت  الطالق:  كنايات  ومن 
الطالق وغريه.
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وأربعة ال يقع طالقهم:
الصبي.  ـ ١
ى عليه. ـ ٢ املجنون، ويف معناه املُغْمَ
النائم.  ـ ٣
ه بغري حق، فإن كان بحق وقع. ـ ٤ رَ املُكْ

رشوط اإلكراه الذي ال يقع فيه الطالق ما ييل:
ه. ـ ١ ه عىل حتقيق ما هدد به املكرَ قدرة املكرِ
ه، أو نحو  ـ ٢ لِّصُ روب منه أو استغاثة بمن خيُ ه هبُ ه عن دفع املكرِ رَ عجز املكْ

ذلك.
هُ ما خوفه به. ـ ٣ ه عليه فعل املُكرِ ظنه أنه إن امتنع مما أُكرِ

وحيصل اإلكراه بالتخويف برضب شديد، أو حبس، أو إتالف مال، أو نحوه.
ه أمارة اختيار، بأن أكرهه شخص عىل طالق ثالث فطلق  وإذا ظهر من املكرَ

واحدة وقع الطالق.
ارَ  الدَّ دخلتِ  كإن  والرشط،  بالصفة  الطالق  تعليقُ  ويصحُّ  الطالق:  تعليق 

، فتُطَلَّقُ إذا دخلت. فأنتِ طالقُ
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غري  يف  الصفة  تلك  ووجدت  مكلَّفٍ  من  بصفةٍ  الطالق  تعليق  صدر  وإذا 
نَّ أو أُغمى عليه، فإن الطالق املعلق هبا يقع؛ لوجود الصفة املعلق  تكليف كأن جُ
هبا، وصدور التعليق هبا يف وقت التكليف؛ ألن العربة به وال يرض ىف ذلك كوهنا 

وجدت ىف غري التكليف بخالف العكس.
* * *
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لغة: املرة من الرجوع.
ة طالقٍ  دَّ ـنْ يقوم مقامه املرأة إىل النكاح الكامل يف عِ دُّ الزوج أو مَ ا: رَ ورشعً

. غريِ بائنٍ عىل وجهٍ خمصوصٍ

األصل فيها قول اللَّه تعاىل: نث _ ` f e    d c b  a مث(١) .
امةٌ  ةَ فإهنا صوَّ صَ فْ عْ حَ اجِ : رَ دُ َمَّ ربيلُ فقال يل يا حمُ وقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص: «أتانى جِ

امةٌ وإهنا زوجتُكَ يف اجلنة»(٢). قوَّ

نْ يقوم مقامه من وكيل أو ويل. ـ ١ ـع: وهو الزوج، أو مَ رتَجِ مُ
: وهو الزوجة. ـ ٢ حملّ
صيغة: كراجعتك، رددتك لنكاحى، أو لعصمتى. ـ ٣

إذهنا بغري  مراجعتها  فله   ِ طلقتنيْ أو  واحدة،  طلقة  امرأته  شخص  طلق  وإذا 
ما مل تنته عدهتا.

(١) سورة البقرة . اآلية: ٢٢٨.
(٢) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
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واأللفاظ التي حتصل هبا الرجعة من النـاطـق تـنقسم إىل رصيح وكناية.
فالرصيح: ما ال حيتمل غري ردِّ املرأة إىل النكاح الكامل، كراجعتُك وارجتعتُك، 

عةٌ وكذا رددتُك لنكاحي، وأمسكتُك. اجَ رَ وأنت مُ
والكناية: ما حيتمل الرجعة، وغريها، مثل: رددتك، فإنَّه حيتمل الرد إىل النكاح 

والرد إىل أهلها، وكذا تزوجتُك ونكحتُك، فيحتاج إىل نية الرد إىل النكاح.
ة؛ ألهنا كالنطق يف حقه. مَ هِ فْ وأما الرجعة من األخرس فتحصل بإشارته المُ

رم، فتصحُّ رجعةُ السكران بخالف  ورشط املرجتع: أهلية النكاح بنفسه إال املُحِ
رجعة الصبيِّ واملجنون فإهنا ال تصح؛ ألن كالً منهام ليس أهالً للنكاح بنفسه.

ا رجعيًا كان له مراجعتها ما دامت يف العدة. وإذا طلق الرجل زوجته طالقً
 ، تُها، وإنام جيوز له نكاحها بعقدٍ جديدٍ عَ اجَ رَ أما إذا انقضت عدهتا مل يكن له مُ
العقد،  ذلك  عىل  السابق  الطالق  عدد  من  يَ  قِ بَ ما  عىل  العقد  بعد  معه  وتكون 
يَتْ له طلقة سواء  قِ ِ بَ يَ له عليها طلقتان، وإن طلقها طلقتَنيْ قِ فإن طلقها طلقة بَ

تْ غريه قبل ذلك أم ال. تزوجَ
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ا قبل الدخول، أو بعده مل حتل له إال بعد وجود مخسة  أما إذا طلَّق زوجته ثالثً
رشوط:
انقضاء عدهتا من املطلق. ـ ١
ا. ـ ٢ تزوجيها بغريه تزوجيًا صحيحً
دخول الغري هبا دخوالً رشعيا. ـ ٣
بينونتها من الغري يف الطلقة األوىل والثانية. ـ ٤
انقضاء عدهتا منه. ـ ٥

* * *
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س١: ما املصطلح الفقهي املناسب للعبارات اآلتية:
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجته. ـ ١
طلب الرجل املرأة للزواج. ـ ٢
املال الذي يقدمه الرجل للمرأة عند العقد. ـ ٣
طعام يُصنع للعرس. ـ ٤
اسم حيل عصمة النكاح بلفظ طالق. ـ ٥

س٢ـ اذكر احلكم الفقهي ملا ييل:
تزوجت البكر بغري إذن وليها. ـ ١
رصح بخطبة املعتدة من وفاة. ـ ٢
أجرب ابنته عىل الزواج من غري كفؤ. ـ ٣
أراد الزواج من بنت رضع من أمها. ـ ٤
مات أحد الزوجني قبل فرض املهر. ـ ٥
دُعىَ إىل وليمة العرس ومل جيب بغري عذر. ـ ٦
طلق زوجته وهو سكران.  ـ ٧
قال لزوجته: احلقي بأهلك. ـ ٨
طلق زوجته وهو مكره عىل طالقها. ـ ٩
 راجع زوجته بعد انقضاء عدهتا. ـ ١٠
 عقد عىل املرأة وعمتها. ـ ١١
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Ïà\ÑÄ;Ã\Å·^

CÏ›]ï¢\;z;k]Œfi’\;z;ƒ]îÖ’\;z;ÎÅi¬∏\;‹]“t^;z;ÎÅ¬’\;z;Ñ]‚æ’\D

ح املقصود بالظهار وحكمه وكفارته. ـ ١ يوضِّ
ا بني أنواعها. ـ ٢ ح املقصود بالعدة مميزً يوضِّ
يعرف اإلحداد. ـ ٣
يبنيِّ حكم السكنى للمعتدة ورشوطها. ـ ٤
يبنيِّ املقصود بالرضاع ورشوط التحريم به. ـ ٥
ا أسباهبا. ـ ٦ يبنيِّ املقصود بالنفقة موضحً
ح املقصود باحلضانة ورشوط احلاضنة. ـ ٧ يوضِّ

* * *
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U„ÁÖ¬h

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

ال  لَهُ من قبل. رمة بأنثى مل تكن حِ ا: تشبيه الزوج زوجته غري البائن يف احلُ ورشعً
U„›]—Ñ^

أركان الظهار أربعة:
ر، وهو الزوج. ـ ١ ظَاهِ مُ
ر منها، وهي الزوجة. ـ ٢ ظَاهَ مُ
مشبه به، ورشطه: كونه كلَّ أنثى أو جزءَ أنثى مل تكن حالالً له من قبل. ـ ٣
صيغة . ـ ٤

U„÷Ë’ÄÂ;„⁄“t

، وهو من الكبائر. الظِّهار حرامٌ
لقوله تعاىل: نث N  M L K JI H G F E Dمث(١).

UÑ]‚ đæ’\;ÎÑÊê

ي، أُمِّ رِ  كظَهْ عيلَّ  أنت  لزوجته:  الرجلُ  يقولَ  أن  األصلية:  الظهار  صورة 
مة، ومثلها كل تشبيه يدل عىل قصد حتريم  رَّ ي عيلَّ حمُ رمة كام أن أُمِّ أو أنت عيلَّ حمُ

الزوجة عىل زوجها.

(١) سورة  املجادلة . اآلية: ٢ .
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UÑ]‚æ’\;∫;sÂá’\;Ì÷¡;f™;]Ÿ

ظهاره عْ  تْبـِ يُ ومل  الظهار  صيغ  من  صيغة  بأي  زوجته  من  الرجل  ظاهر  وإذا 
ا(١) عائدً صار  ـ  يطلق  ومل  الطالق  يسع  زمنًا  بعده  سكت  بأن  ـ  بالطالق 
الكفارة، ـ  حينئذٍ  ـ  ولزمته  عليه،  حتريمها  املستلزم  لقوله  ا  وخمالفً زوجته،  من 
سلمة (وهى غري موجودة ىف زماننا)،  ، وهي عتق رقبة مُ وهي مرتَّبة ابتداءً وانتهاءً
نِ هالليني متتابعني، ولو نقص كل  فإن مل جيد املظاهر الرقبة املذكورة فصيام شهريْ
هام بنية الكفارة من الليل، وال يشرتط نية تتابع يف  مُ وْ منهام عن ثالثني، ويكون صَ
األصح، فإن مل يستطع صوم شهرين أو مل يستطع تتابعهام؛ فإطعام ستني مسكينًا 
ر كقمح وشعري، وإذا  دّ من غالب قوت بلد املكفِّ ا، كل مسكني أو فقري مُ أو فقريً
ذلك  بعد  قدر  فإن  ذمته،  يف  الكفارة  استقرت  الثالث  اخلصال  عن  ر  املكفِّ عجز 
دّ طعام أو بعض مد أخرجه ويبقى  عىل خصلة فعلها، ولو قدر عىل بعضها مثل مُ

الباقي يف ذمته.
ر وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر بالكفارة املذكورة  ظَاهِ وال حيل للمُ

كلها، وال يكفي بعضها وإن عجز عن باقيها حتى يتمها.
ا     عائدً يكن  ومل  ا  طالقً كان  به  أتبعه  فإن  بالطالق،  ظهاره  تبع  يُ مل  إذا  كله  هذا 

وال يلزمه يشء من الكفارة السابقة.

ا لكالمه . ا: أي ناقضً (١) عائدً
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ÎÅ¬’\;‹]“t^;∫;◊ë…

UÎÅ¬’\;ÀÁÖ¬h

العدة لغة: مأخوذة من العدد الشتامهلا عليه غالبًا.
للتعبد  أو  احلمل  من  رمحها  براءة  ملعرفة  املرأة  فيها  تنتظر  ةٌ  دَّ مُ ا:  ورشعً

عها عىل زوجها. أو لتفجُّ
U]‚iË¡ÂÖçŸ;Ì÷¡;◊Ë’Å’\

تعاىل:  كقوله  بالعدة،  املتعلقة  واألحاديث  اآليات  مرشوعيتها:  ودليل 
مث(١)   *  )  (   '  &  %  $  #  " نث! 

وقوله: نثL K J    I H مث(٢) وقوله: نث » ¬   
 ¼  »º   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

½ ¾ ¿ Á À مث(٣).
، حينام وضعت بعد وفاة زوجها  يَّةِ لَمِ َسْ ةَ األْ بَيْعَ ومن السنة قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لسُ

.(٤)« ئْتِ نْ شِ ي مَ انْكِحِ ؛ فَ لْتِ لَ دْ حَ : «قَ بليالٍ
UÎÅ¬’\;ÏË¡ÂÖçŸ;Ï⁄“t

رشعت صيانة لألنساب وحتصينًا هلا عن االختالط.

(١) سورة البقرة . اآلية: ٢٣٤.

(٢) سورة البقرة . اآلية: ٢٢٨.
(٣) سورة الطالق . اآلية: ٤.

(٤) النسائي وأمحد .
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UÎÅi¬∏\;ƒ\Ê›^
ىفَّ عنها زوجها. تَوَ ىفَّ عنها زوجها، وغري مُ تَوَ واملعتدة عىل رضبني: مُ

زوجها  وفاة  عن  الناشئة  فعدهتا  حامالً  كانت  إن  زوجها:  عنها  فاملُتَوىفَّ  ١ـ 
بوضع احلمل؛ لقوله تعاىل: نث ¼ ½ ¾ ¿ Á À مث(١).

وإن كانت حائالً أي غري حامل، ولو غري مدخول هبا، فعدهتا أربعة أشهر وعرشة 
ا. أيام بلياليها، وتعترب األشهر باألهلة ما أمكن، ويكمل الشهر املنكرس ثالثني يومً
نث ! " # $ % &  تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  والدليل 

'  ) (   * مث(٢).
احلمل، بوضع  فعدهتا  حامالً  كانت  إن  زوجها:  عنها  ىفَّ  املُتوَ وغري  ٢ـ 
وإن كانت حائالً ـ أي غري حاملٍ وهي من ذوات احليض ـ فعدهتا ثالثة قروء 

وهي األطهار.
كانت  أو  اليأس  سن  تبلغ  ومل  أصالً  حتض  مل  كبرية  أو  صغرية  كانت  وإن 
الشهر، أول  طالقها  وافق  إن  هاللية  أشهر  ثالثة  فعدهتا  آيسة،  أو  متحرية 

الشهر  من  ا  يومً ثالثني  املنكرس  ويكمل  هالالن  فبعده  شهر  أثناء  يف  طلقت  فإن 
باألقراء، العدة  عليها  وجب  العدة  أشهر  يف  املعتدة  حاضت  فإن  الرابع، 

وإن حاضت بعد انقضاء األشهر مل جتب األقراء .
 S  R  Q تعاىل:نث  لقوله  عليها؛  عدة  ال  هبا  الدخول  قبل  واملطلقة 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T

g f e d  cb مث (٣).

(١) سورة الطالق .اآلية: ٤.
(٢) سورة البقرة . اآلية: ٢٣٤.

(٣) سورة األحزاب . اآلية: ٤٩.
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ÎÅi¬∏\;‹]“t^;∫;◊ë…

والكسوة، الزوج،  حال  بحسب  والنفقة  السكنى  الرجعية  للمعتدة  جيب 
إالَّ إذا كانت ناشزةً عن طاعة زوجها قبل طالقها، أو أثناء عدهتا .

وكام جتب هلا النفقة جيب هلا بقية املؤن .
وجيب للبائن السكنى دون النفقة، إال أن تكون حامالً فتجب النفقة هلا بسبب 

احلمل عىل الصحيح.
U„Ÿ]“t^Â;Ä\Åt¸\

جيب عىل املتوىفَّ عنها زوجها اإلحداد، وهو لغة: مأخوذ من املنع.
برتك  ـ  والثوب  ـ  والطيب  كالكحل  ـ  البدن  يف  الزينة  من  االمتناع  ا:  ورشعً

لبس ذي لون يقصد به الزينة كثوب أصفر أو أمحر.
منقوش،  غري  وحرير  وكتان  وصوف  قطن  من  املصبوغ،  غري  لبس  ويباح 

ومصبوغ ال يقصد لزينة.
 ، دٍ مَ رَ كَ حلاجة  إال  واالكتحال  ثوب،  أو  بدن  يف  الطيب  استعامل  من  ومتتنع 
تْ  عَ ا إال إن دَ فريخص فيه للمرأة املعتدة، ومع ذلك تستعمله ليالً ومتسحه هنارً

ا. رضورة الستعامله هنارً
وللمرأة أن حتد عىل غري زوجها من قريب هلا أو أجنبي ثالثة أيامٍ فأقل، وحترم 

الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بال قصد مل حيرم.
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ِدَّ عىل زوجها أربعة أشهرٍ وعرشا، ودليل ذلك: قول الرسول «ال حيل  وأن حتُ
المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد عىل ميت فوق ثالث إال عىل زوجٍ أربعة 

أشهر وعرشا»(١).
وجيب عىل املتوىفَّ عنها زوجها واملطلقة مالزمة البيت مدة العدة، وهو املسكن 
ا هبا، وليس لزوج وال ألقاربه إخراجها الذي كانت فيه عند الفرقة إن كان الئقً
من مسكن فراقها، وليس هلا خروج منه وإن ريض زوجها إال حلاجة، فيجوز هلا 

اخلروج، كأن خترج يف النهار لرشاء ما يلزمها من متطلبات احلياة.
كام  بيتها،  يف  وتبيت  ترجع  أن  برشط  جارهتا  دار  إىل  ليالً  اخلروج  هلا  وجيوز 
ا من هدم أو غرق    جيوز هلا اخلروج إذا خافت عىل نفسها أو ولدها أو ماهلا تلفً

أو نحومها.
* * *

(١) رواه البخار ومسلم.
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ي مع رشب لبنه. الرضاع لغة: اسم ملصِّ الثَّدْ
وجه  عىل  خمصوص  آدميٍّ  جلوف  خمصوصة  آدميَّةٍ  لبن  وصول  ا:  ورشعً

خمصوص.
   U T S تعاىل :نث قوله  به  التحريم  يف  واألصل  دليله: 
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V

^ _   `   c b a مث(١).
.(٢)« بِ نَ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نَ الرَّ مُ مِ ْرُ وقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص: «حيَ

U€ÁÖui’\;Ï⁄“t

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

U„›]—Ñ^

وأركان الرضاع ثالثة:
ع. ـ ١ ضِ رْ مُ
يع. ـ ٢ ضِ رَ
لبن. ـ ٣

(١) سورة النساء . اآلية: ٢٣.
(٢) متفق عليه.
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Uƒ]îÖ’\;„d;jemÁ;]Ÿ

ويثبت الرضاع بلبن امرأة بالغة كانت عىل قيد احلياة حال انفصال اللبن منها.
Uƒ]îÖ’]d;€ÁÖui’\;ºÂÖå

ا صار الرضيع ولدها من الرضاع برشوط ثالثة: إذا أرضعت املرأة بلبنها ولدً
انفصال  ـ ١ متام  من  وابتداؤمها  باألهلة،  احلولَنيْ  دون  الرضيع  يكون  أن 

الرضيع.
فام  ـ ٢ بالعرف،  وضبطهن  متفرقات،  رضعات  مخس  املرضعة  ترضعه  أن 

قىض بكونه رضعة أو رضعات اعترب وإال فال.
أن يصلَ اللبن يف كل مرةٍ من اخلمس إىل جوف الطفل، فإن مل يصل إىل  ـ ٣

اجلوف فال حتريم.
ا للرضيع. وهبذه الرشوط يصري زوج املرضعة أبً

Uƒ]îÖ’]d;‹Ö̌ ł ˛́ ;]Ÿ

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

كولده  الفروع  من  إليه  انتسب  ومن  بالرضيع  تتزوج  أن  عة  املرضِ عىل  وحيرم 
وإن سفل، دون من كان يف درجته كإخوته الذين مل يرضعوا معه، ودون من كان 

أعىل طبقة منه ومل يرضعوا معه كأعاممه وآبائه وأجداده.
* * *



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١٠٠

Ï÷Òà^

١ـ ما التعريف الرشعي لكل من :
(الظهار ـ العدة ـ الرضاع)

٢ـ بني حكم ما يأيت :
( أ  ) الظهار .

(ب) عجز املظاهر عن خصال الكفارة الثالث.
(جـ ) اإلحداد من املتوىفَّ عنها زوجها.

( د  ) مل يصل اللبن من املرضعة إىل جوف الرضيع.
(هـ) أتبع املظاهر ظهاره بالطالق.

٣ـ ما أركان الظهار؟ وما حكمه ؟ وما دليله ؟ وما صورته؟ وما الذي جيب 
عىل املظاهر؟

٤ـ  ( أ ) ما حكمة مرشوعية العدة ؟ وما عدة كل من:
احلامل املتوىفَّ عنها زوجها أو املطلقة ـ املتوىفَّ عنها قبل الدخول هبا ـ املطلقة 

وهي من ذوات احليض ـ الصغرية واآليسة ـ املطلقة قبل الدخول هبا).
(ب) ما الذي جيب للمعتدة (الرجعية ـ البائن )؟

زوجها  عنها  املتوىفَّ  عىل  جيب  الذي  وما  ا؟  ورشعً لغة  اإلحداد  ما  (جـ ) 
واملطلقة؟

رشوط     وما  يثبت؟  وبم  أركانه؟  وما  بالرضاع؟  التحريم  حكمة  ما  ٥ـ 
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التحريم بالرضاع؟
٦ـ اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

( أ  ) ظاهر من زوجته ومل يتبع ظهاره بالطالق
ا من زوجته ولزمته الكفارة ـ لزمه كفارة يمني). اـ صار عائدً قً طَلِّ (صار مُ

ر. (ب ) ظاهر من زوجته ومل يُكفِّ
(حيل له وطء زوجته التي ظاهر منها ـ ال حيل له ذلك ـ يكره له ذلك ).

(جـ ) يثبت التحريم بالرضاع بلبن
( امرأة بالغة ـ امرأة مل تبلغ تسع سنني ).

(د ) حيرم عىل املرضعة التزوج
ع ـ بمن كان يف درجته ـ بمن رضع فقط). رضَ (بمن كان أعىل درجة من المُ

* * *
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k]Œfi’\;‹]“t^;∫;◊ë…

النفقة مأخوذة من اإلنفاق وهو اإلخراج وال يستعمل إال يف اخلري.
UÏŒfi’\;g]eà^

للنفقة ثالثة أسباب: القرابة، والزوجية، وامللك.
UÏd\ÖŒ’\;ÏŒ›;U ⁄̂Â^

ا ذكورً واملولودين  للوالدين  واجبة  األقارب  من  والفروع  األصول  ونفقة 
ا اتفقوا يف الدين أو اختلفوا فيه عىل أوالدهم وعىل أصوهلم بقدر الكفاية..  أو إناثً

لقوله تعاىل بالنسبة للوالدين:   نث i h g f مث(١).
ومن املعروف: القيام بكفايتهام عند حاجتهام.

لُوا  كُ ، فَ بِهِ سْ نْ كَ ، وولده مِ بِهِ سْ نْ كَ وقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص:  «أطيب ما يأكل الرجل مِ
.(٢) « مْ اهلِِ وَ نْ أَمْ مِ

ات ملحقون هبم يف ذلك. دَّ واألجداد واجلَ
وقوله تعاىل بالنسبة للمولودين: نث 6 7 8 9 : مث(٣).

إذ إجياب األجرة إلرضاع األوالد يقتيض إجياب نفقتهم.
األوالد  وأوالد   .(٤)« وفِ رُ بِاملَْعْ كِ  لَدَ وَ وَ يكِ  فِ كْ يَ ا  مَ ي  ذِ «خُ هلند:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله 

ملحقون هبم.
(١) سورة لقامن . اآلية: ١٥.

(٢) رواه أبو داود .
(٣) سورة الطالق . اآلية: ٦.

(٤) رواه البخاري.
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UflÁÅ’\Ê’\;ÏŒ›;ºÂÖå

النفقة  فتجب  فقرهم،  برشط  علوا  وإن  الوالدين  نفقة  الفروع  عىل  وجتب 
ا؛ قادرً كان  ولو  العمل  لَّف  يُكَ وال   ، عاقالً ا  صحيحً كان  ولو  فيهم  للفقري 

ه العمل مع كرب السن. ألنه ليس من املعارشة باملعروف تكليفُ
UÔ]fid¯\;ÏŒ›;ºÂÖå

وأما األبناء وإن سفلوا فتجب نفقتهم عىل الوالدين بأحد ثالثة رشوط:
الكسب، ـ ١ عىل  القادر  الكبري  الفقري  أو  الصغري  فالغني  والصغر،  الفقر 

ال جتب نفقته.
أو الفقر واملرض، فالغني العاجز أو الفقري السليم ال جتب نفقته. ـ ٢
أو الفقر واجلنون، فالغني املجنون أو الفقري العاقل ال جتب نفقته. ـ ٣

UÏpÂá’\;ÏŒ›;U]⁄Ë›]l

ا بيوم إذا كانت ممكنة لزوجها من نفسها. ونفقة الزوجة واجبة عىل الزوج يومً
رة، قدَّ مُ فهي  وتوسطًا  ا  وإعسارً ا  يسارً الزوج  حال  باختالف  ختتلف  وهي 

ان من طعام واجبان عليه كل يوم لزوجته، مسلمة  دَّ مُ ا، فَ ً فإن كان الزوج مورسِ
عِري أو غريمها، حتى األَقِط (١) نْطَة أو شَ كانت أو ذمية، من غالب قوت البلد من حِ

يف أهل بادية يقتاتونه.
ا  وجيب هلا من األُدْم والكسوة ما جرت به العادة يف كل بلد. وجيب هلا أيضً

حلم يليق بحال زوجها.
دُّ طعام واجبٌ عليه  مُ ا، بأن كان ال يملك زيادة عام يكفيه، فَ ً عرسِ وإن كان الزوج مُ

(١) األقط: اللبن املجفف.
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لزوجته من غالب قوت البلد، وجيب هلا من الكسوة ما جرت به عادة املعرسين .
دٌّ ونصف من غالب قوت البلد،  وإن كان متوسطًا، فالواجب عليه لزوجته مُ
عىل  جيب  ما  بني  الوسط  القدر  وهو  الوسط،  والكسوة  الطعام  من  هلا  وجيب 

املورس واملعرس .
با، وعليه طحنه وخبزه، وجيب هلا  وجيب عىل الزوج متليك زوجته الطعام حَ
خيدم  ممن  كانت  وإن  عادة،  هبا  يليق  مسكن  هلا  وجيب  وطبخ،  ورشب  أكل  آلة 

مثلها فعليه إخدامها.
U€]‚e’\;ÏŒ›;Ê·Â;G”ł÷Ž∏\;U]⁄zm’]l

ونفقة البهائم واجبة عىل من يملكها.
ا  هَ عْ ْ تَدَ ملَ ا، وَ هَ مْ تُطْعِمْ لَ ا، فَ بَطَتْهَ ةٍ رَ رَّ ةٌ النَّارَ يفِ هِ أَ رَ لَتِ امْ خلرب الصحيحني: «دَخَ

»(٢)، وحلرمة الروح. ضِ رْ (١) األَ اشِ شَ نْ خَ لُ مِ أْكُ تَ
وال يكلفها ما ال تطيق الدوام عىل محله، ومثله إدامة السري والركوب، ونحو 

ذلك.
* * *

(١) خشاش األرض: أي هوامها.
(٢) متفق عليه.
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Ï›]ï¢\;‹]“t^;∫;◊ë…

U]‚ÁÖ¬h

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

يصلحه  ما  بفعل  جنون  أو  لصغر  نفسه  بأمور  يستقل  ال  من  تربية  ا:  ورشعً
ودفع ما يرضه.

ه  دِ سَ ل جَ ومن هذا التعريف نعلم أن الذي عىل احلاضنة األفعالُ فقط، كغَسْ
مال، له  كان  إن  ماله  ففي  وغريه،  كالصابون  األعيان  أما  ذلك،  وغري  وثيابه، 

ن عليه نفقته. وإالَّ فعىل مَ
U]‚d;œt¯\

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

ومتريضه، وغري ذلك من مصاحله.
UÏ›]ï¢\;Ï›ıŸ

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

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

حيصل  التمييز  ألن  سنني؛  سبع  املحضون  بلوغ  إىل  الزوجة  حضانة  وتستمر 
لِّم إليه. فيه غالبًا .. ثم بعدها خيريَّ املُميِّزُ بني أبويه فأهيام اختار سُ

فإن كان يف أحد األبوين نقص كجنون، فاحلق لآلخر مادام النقص قائامً به، 
ريِّ الولد بني اجلد واألم، وكذا يقع التخيري بني األم  ا، خُ وإذا مل يكن األب موجودً

ن عىل حاشية النسب كأخ وعم. ومَ
U]‚öÂÖå

رشوط استحقاق احلضانة مخسة:
أحدها: العقل فال حضانة ملجنونة.

ين فال حضانة لغري املسلمة عىل مسلم. وثانيها: الدِّ
وثالثها: العفة واألمانة والعدالة الظاهرة فال حضانة لفاسقة.

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

، فاألب أوىل من األم بحضانته فينزعه منها. انتقاالً دائامً
وخامسها: خلو أم املحضون من زوج ليس له حق يف احلضانة، فإن نكحت 
ا له حق يف احلضانة كعم الطفل أو ابن عمه وريض كل منهام باملحضون،  شخصً
سقطت  األم  يف  اخلمسة  هذه  من  رشط  اختل  فإن  بذلك،  حضانتها  تسقط  فال 

حضانتها.
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nÁÑ\Ê∏\;Ïà\ÑÄ;Ã\Å·^

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

يبنيِّ املقصود باملرياث. ـ ١
يبنيِّ األحكام املتعلقة باملرياث. ـ ٢
ح احلكمة من مرشوعية املرياث. ـ ٣ يوضِّ
حيفظ من النصوص الرشعية ما يستدل به عىل ما يذكر من مفاهيم. ـ ٤
يبنيِّ الرشوط واألركان واألنواع اخلاصة باملرياث. ـ ٥
يقدر دور الترشيع اإلسالمي الذ حرص عىل إعطاء الفرد الترصف يف  ـ ٦

ماله مع املحافظة عىل حقوق اآلخرين.
يستشعر عدالة اإلسالم يف توزيع احلقوق. ـ ٧
يقسم الرتكات بصورة سليمة. ـ ٨

* * *
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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
k 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 .

oÑ¸\;‡]—Ñ^

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

(١) سورة النساء . اآلية: ١١.

(٢) سورة النساء . اآلية: ١٢.
(٣) متفق عليه.
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oÑ¸\;„Ë÷¡;ÀÕÊiÁ;]Ÿ

يتوقف اإلرث عىل ثالثة أشياء:
: وجود أسبابه. أوالً
ثانيًا: انتفاء موانعه.

ثالثًا: وجود رشوطه.

oÑ¸\;g]eà^

أسباب اإلرث شيئان:
قرابة: ناشئة عن الرحم. ـ ١
نكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح. ـ ٢

o\3∏\;√›\ÊŸ

نَع الشخص من املرياث بواحد من أمور ثالثة: مْ ويُ
الرق (وهذا املانع ال وجود له اآلن)(١). ـ ١
ث. ـ ٢ قتل الوارث للمورِّ
اختالف الدين. ـ ٣

(١) بعدما دعا اإلسالم إىل حترير الرقاب وإرساء قواعد املساواة بني البرش أُلغى الرق دوليـًا 
وال وجود له رشعـًا وقانونـًا اآلن عىل مستو العامل.
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 Á À ¿ نث تعاىل:  لقوله  كفاية  فرض  وتعليمه:  املرياث  علم  تعلم  حكم 
  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ï مث(١).
.(٢)« مِ لْ فُ الْعِ َا نِصْ إِهنَّ ا، فَ وهَ لِّمُ عَ ائِضَ وَ رَ وا الْفَ لَّمُ عَ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «تَ

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

o\3∏\;ºÂÖå

للمرياث رشوط أربعة:
ث. ـ ١ رِّ حتقق موت املوَ
ث. ـ ٢ حتقق حياة الوارث عند موت املورِّ
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.

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

(٣) سورة النساء . اآلية: ١١.



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١١٢

€‚¡]⁄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.

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

ا أو أنثى) (١) الزوجان ـ الزوج والزوجة، األبوان ـ األب واألم، وولد الصلب (ذكرً



١١٣ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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

ال يرث من مرتد وال من مسلم وال من كافر.

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

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

Àëfi’\;g]uê^;Ì÷¡;sÇ]≥

ا: ١ـ ماتت امرأة عن: زوج ـ أخت شقيقة. وتركت عرشين فدانً
كل  وضعف  والسدس  الثمن  أو  نصفه  ونصف  لِّ  كُ ونصف  والثلثان  النصف  ويقال   (١)

وضعف ضعفه.
(٢) لقوله تعاىل: نث z yx w   } مث سورة النساء . اآلية: ١١.

(٣) منه أو من غريه.



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١١٤

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
االنصفالزوج ١٠ أفدنة٢١عدم وجود الفرع الوارث مطلقً

األخت 
النصفالشقيقة

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

الدرجة
١٠ أفدنة٢١

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

املستحق السهاماملسألة
من  الرتكة

١البنت
٢

انفرادها عن ذكر يعصبها أو 
ا٢١مساوٍ هلا يف الدرجة ٥٠جنيهً

األخ 
عدم وجود عاصب أقرب الباقيالشقيق

ا٢١منه ٥٠ جنيهً



١١٥ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

ا : ٣ـ مات شخص عن: أخت ألب ـ عم. وترك عرشين فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة

األخت 
ألب

١
٢

عدم وجود فرع وارث 
للميت أو أصل وارث ذكر 
أو أخ شقيق أو أخت شقيقة 
أو ذكر 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 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: [اجعلوا األخوات الباقيشقيقة

٣ أفدنة٢١مع البنات عصبة] (١)

(١) صحيح البخاري



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١١٦

√dÖ’\;g]uê^

أم  منه  الولد  أكان  سواء  االبن  ولد  أو  الولد  مع  الزوج(١)  اثنني:  فرض  الربع 
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 أفدنًا٤٢مساوٍ 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.



١١٧ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

ا : ٢ـ مات رجل عن زوجة ـ أخت شقيقة ـ أخ ألب، وترك (٢٠) فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١الزوجة

٤
وارث  فرع  وجود  عدم 

٥ أفدنة٤١للميت مطلقًا

أخت 
شقيقة

١
٢

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

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 
وارث  أصل  أو  للميت 
أخت  أو  شقيق  أخ  أو  ذكر 
يعصبها  ذكر  أو  شقيقة 
الدرجة يف  هلا  مساوٍ  أو 

١٦قرياطًا٤٢

لكونه أقرب عاصب فهو الباقيالعم
٨قراريط٤١عصبة بنفسه



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١١٨

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 PO N M L K J I H  مث 
سورة النساء . اآلية: ١٢.



١١٩ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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 واحد

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 الباقيشقيق

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 . اآلية: ١١، 
وبنو االبن كبني الصلب.

(٢) لقوله تعاىل: نث = < ? @ C B A مث سورة النساء . اآلية: ١٧٦.



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١٢٠

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) أفدنة 
لكل أخت 
٤ أفدنة

العم 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالشقيق

فدان ١٢١عاصب
واحد



١٢١ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

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 أقرب منهام أو ذكر 

يعصبهام
١٢٨

 ١٦٠
ا  جنيهً

لكل بنت 
ا ٨٠ 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  ١ ـ األم(١) إذا مل يكن للميت ولد، وال ولد ابن مذكرً
فأكثر من اإلخوة أو األخوات، سواءٌ أكانوا أشقاء أم ألب أم ألم أم خمتلفني.

كانوا  ا  ذكورً األم،  ولد  من  واألخوات  اإلخوة  من  فأكثر  االثنني(٢)  ـ   ٢
ا ، واألصل الوارث الذكر،  ا أو خناثى، وهذا عند عدم الفرع الوارث مطلقً أو إناثً
به؛  أدلوا  فيمن  تعصيب  ال  ألنه  يعصبها؛  وال  واألنثى  كر  الذَّ الثلث  يف  يستوي 
وهي األم بخالف اإلخوة األشقاء أو ألب فإن ذكرهم يعصب أنثاهم فللذكر 

مثل حظ األنثيني؛ ألن فيمن أدلوا به تعصيبًا وهو األب كالبنني والبنات.
(١) لقوله تعاىل: نث ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ مث سورة النساء . اآلية: ١١.

 l  k  j  i   ..   _  ^  ]  \  [  Z  Y نث  تعاىل:  قوله   (٢)
q p o n  m مث  سورة النساء . اآلية: ١٢.



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١٢٢

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

وارث  فرع  وجود  عدم 
من  عدد  أو  ا  مطلقً للميت 

اإلخوة أو األخوات
٤ أفدنة٦٢

األخت 
الشقيقة

١
٢

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

مساوٍ هلا يف 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

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

 ١٢٠
ا  جنيهً

لكل أخ 
٤٠ج

األخ 
عاصب بنفسه وهو أقرب الباقيالشقيق

ا٦١عاصب ٦٠ جنيهً



١٢٣ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

ا: ٣ـ تويف عن زوجة ـ أخ ألم ـ أخت ألم ـ أم، عم شقيق وترك (٣٦) فدانً
 املستحق
من الرتكة السهام أصل املسألة السبب الفرض الوارثون

٩ أفدنة ٣ ١٢
عدم 

الفرع الوارث 
ا مطلقً

١
٤ الزوجة

ا ١٢ فدانً ٤ ١٢
عدم وجود فرع 
ا أو  وارث مطلقً
أصل وارث ذكر

١
٣بالتساو

 أخ ألم ـ أخت
ألم

٦ أفدنة ٢ ١٢ وجود عدد من 
اإلخوة

١
٦ أم

٩ أفدنة ٣ ١٢ ألنه أقرب عاصب الباقي العم الشقيق

* * *



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١٢٤

ãÅâ’\;g]uê^

UÏ¬eà;ôÖ…;ãÅâ’\

ا. ـ ١ ا أو عدد من اإلخوة واألخوات(١) مطلقً األم 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 تكلمة للثلثني. ـ ٤
فرع  ـ ٥ األب  مع  كان  فلو  أنثى،  أو  كان  ا  ذكرً الوارث  الفرع  مع  األب(٢) 

املؤنث؛ الوارث  الفرع  مع  أما  ا،  فرضً السدس  لألب  كان  مذكر  وارث 
ا والباقي تعصيبًا. فله السدس فرضً

اجلد الصحيح عند عدم األب واجلد األقرب منه مع وجود الفرع الوارث  ـ ٦
األشقاء  اإلخوة  مع  حاالته  بعض  ىف  السدس  للجد  يفرض  وقد  الذكر 

وألب.
ا  ـ ٧ مطلقً الوارث  الفرع  عدم  عند  أنثى  أو  كان  ا  ذكرً األم  ولد  من  الواحد 

واألصل الوارث الذكر.
(١) لقوله تعاىل: نث º    ¹ ¸       ¶ μ « مث سورة النساء . اآلية: ١١.
(٢) لقوله تعاىل: نث { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ مث

سورة النساء . اآلية: ١١.
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ا. ١ـ ماتت عن : أب ـ أم ـ زوج ـ ابن. وتركت (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



الفقـــه الشافعيالفقـــه الشافعي١٢٦

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 
الوارث  األصل  أو  ا  مطلقً

الذكر
١ فدان٦١



١٢٧ الربنامج التأهييلالربنامج التأهييل

ا: ٣ـ ماتت عن بنت ـ بنت ابن ـ أم ـ جد، وتركت( ١٨) فدانً

أصل السببالفرضالوارثون
املستحق السهاماملسألة

من  الرتكة
١البنت

٢
عدم وجود ذكر يعصبها
٩ أفدنة٦٣أو مساوٍ 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

وترك  شقيق،  أخ  ـ  ألم  أخ  ـ  زوجات  ثالث  ـ  جدتني  عن  شخص  مات  ٤ـ 
: (٢٤) سهامً
أصل السببالفرضالوارثون

املستحق السهاماملسألة
من  الرتكة

١اجلدتان
٦

واألب  هلام  بالنسبة  األم  عدم 
١٢٢بالنسبة للجدة ألب

٤ أسهم 
لكل 
جدة٢

الزوجات 
الثالث

١
١٢٣عدم الفرع الوارث٤

٦ أسهم 
لكل 
زوجة ٢

١األخ الم
٦

عدم الفرع الوارث أو األب 
٤ أسهم١٢٢أو اجلد وإن عال

األخ 
١٠ أسهم١٢٥عصبة بنفسهالباقيالشقيق
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