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 :المقػدمػػػػػػػة

      

 [.05:ا١تائدة] يُوِقُنوفَ  لَِّقْوـٍ  ُحْكًما الّلوِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ : اٟتمد  الذي شرع لنا أكمل الشرائع وأحسنها
 والصالة والسالـ على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت، وعلى آله وصحبه أٚتعُت،،،

 .أحواله، يرجع إذل نظاـ ٤تكم أنزله رب العا١تُت فإف ا١تسلم ُب ٚتيع
 فسواء كاف ا١تسلم ُب الػَِّ   أو البحػر، واػواء كػاف ُب حػاؿ الَسػلم أو حػاؿ اٟتػرب، واػواء كػاف ُب عبػادة  

 ءٍ َشػػ ْ  ِفػػ  تَػنَػػازَْتُم ْ  فَػػِنف، (، وقػػاؿ راػػوله قػػاؿ ا : )أو معاملػػة ٠تل،ػػه، فإنػػه يإحػػاكم إذل الشَّػػرع ا١ت،ػػدَّس
 [. 05:النساء] اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِالّلوِ  تُػْؤِمُنوفَ  ُكنُم ْ  ِإف َوالرَُّسوؿِ  الّلوِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ 

فيمػػا يػػ ٌب وفيمػػا  أف يسػػ ؿ عػػه حكػػم ا  مػػه اػػذا ا١تن لػػ ، كػػاف علػػى ا١تسػػلم ا١تسإسػػلم ح،ػػاً  مػػر ا 
 . يًتؾ
  ا يػاـ  ػُمسػإ،باًل  واليت قػد ٯتيػع عليهػا ػ ،البحر والسفينةوإف مه أكثر ا مور مسااا ْتياة ال الب البحري

 .ا١تإعددة، ٦تا ٭تإاج لكثَت مه ا١تسائل أف يعرفها
  فهع نوع مه اإلعػداد لل الػب العسػكري واعاػإعداد لظػروؼ اٟتػرب، ومػا اػيحإاج مػه الجهادأما مسائل ،

 .مسائل حينذاؾ

 مػع ٯتػارس حيا ػه ا١تدنيَّػةت فيإعامػل مػع ابيػريه بيعػا وشػراء وقبل اذا وبعػد،، فػإف ال الػب ك ػَت، مػه أفػراد ا إ
، وأحكػاـ ا١تاليػة والبنكيػة ا١تعاصػرة المعامبلتوغَت ذلك، فيحإاج لكثَت مه ا١تسائل، وٓتاصة ُب  ونكاحا و  جَتا
 .النكاح

هػاد، ومسػائل ومه انا جاء اذا ا١ت،رر مراعيا للحاجات الف،هية لل الػب ُب مسػائل البحػر والسػفينة، ومسػائل اٞت
 . ، ب الوب اهل م،يَّد بالدليل، وأحكاـ النكاحالبيوع

 راجين أف يحقق الفائدة المرجوة لطبلبنا األتزاء
                    

                                                                                                                                                                              
 ظاار به فخري الظاار. د                                                                 

 (ا١تدينة ا١تنورة)كلية الشريعة باٞتامعة اإلاالمية                                                                  
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 : ةػر والسفينػلبحفػقػػو ا

 :مقدمة. أ
اـ الف،هيػة للبحػر والسػفينةت مػه أ٫تيػة ا١تػاء وفوائػد، واإلعلػاز العلمػع أعدَّ اذا الدرس ليإعرؼ ال الب ا حكػ

ُب البحػػػر، وبدايػػػة ال ػػػزو البحػػػري وفيػػػله، وأحكػػػاـ ال هػػػارة والصػػػالة وال،رصػػػنة البحريػػػة، والريا ػػػات البحريػػػة 
 .وغَتاا
 :األىداؼ المؤىلة .ب
  .يهيإعرؼ ال الب على أ٫تية ا١تاء، وفوائد البحر، واإلعلاز العلمع ف ٔ-ٔ 
 .يإعرؼ ال الب على فيل ال زو ُب البحر والشهادة فيه ٕ-ٔ 
  .يإعرؼ ال الب على أحكاـ ال هارة والصالة ُب البحر، وا حكاـ الف،هية ا يرى ٖ-ٔ
   :موجز الدرس .ج
 :المقدمة -ٔ

ري ًب ا حكاـ الف،هية للبحػر والسػفينة كثػَتة، واػع مشػإإة ُب كإػب الف،ػه، و ٫تيإهػا لل الػب العسػكري البحػ
ٚتعها وايإصاراا و ر يبها، لإخػرج منظومػة مإكاملػة وأحكامػا مإنوعػة، يسػإفيد مػه ال الػب ُب حيا ػه العمليػة 

 .ُب البحر، واع ٤تَفزة له أييات ١تا للبحر مه فوائد ومعلزات وفيائل ع  ليس ٢تا مثيل ُب الِّ

 :ملخص المواضيع  -ٕ
 .م،دمة و٘تهيد عه البحر والسفينة -أ   
 .أ٫تية ا١تاء وفوائد، -ب  
 .مه اإلعلاز العلمع ُب البحر -ج   
 .ا حكاـ الف،هية للبحر والسفينة -د   
 .فيل ال زو ُب البحر والشهادة فيه -ىػ    
 .أحكاـ ال هارة -و   
 .أحكاـ الصالة -ز   
 .أحكاـ مإفرقة -ح   
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 

 :ةػر والسفينػن البحػد تػة وتمهيػمقدم: أوال
 :ةػر والسفينػنى البحػمع( ٔ

وقػد غلػب ااػإعماله ُب  البحر ْتراً لسعإه وانبساطه، ع  وإ٪تا ٝتَُ ، عذباً  كاف أو  اٟتاً ي ل  على ا١تاء الكثَت م   :البحر
 .العذب ا١تاء ا١تاء ا١تاحل حىت قّل ُب

لػزورؽ، وال،ػارب، والبػايرة، وا ة اٟتربية والإلاريػة،نيلسفاك  كل ما يركب به البحرت: ، واعلك سمى الفُ  :السفينة
 . والبارجة، وال واصة، وغَتاا

 : رػات البحػمرادف( ٕ
 .يالفاً للبحر ،إع ُب ا١تاء العذبا١تاء اٞتاري، وع يسإعمل النهر غالباً  :النهر
شػػًتكة، فهػػع   لػػ  علػػى معػػاف  مػػه ا لفػػاظ ا١ت( العػػُت)ينبػػوع ا١تػػاء الػػذي ٮتػػرج مػػه ا رض و٬تػػري، ولفػػ   :العػػين
 . كاٞتااوس، والذاب، والبصر  ىتأير 

  لبحر والسفينةفقو ا الكمب المؤلفة ف ( ٖ
  :منهات مسإ،لة فيه كإابا توقد كإب ، الف،ه كإبُب   ةمفرقأحكاـ ف،ه البحر والسفينة 

 .عبدالرٛته به فايع.، د(راالة دكإوراة) أحكاـ البحر ُب الف،ه اإلاالمع ػٔ

 . ، عبدا الشمراشل(ثْت) إاعاؼ أال العصر ب حكاـ البحر ػٕ

 .، ا١ت،دـ البحري عبدا ال،رشل(غَت م بوع) ف،ه البحر وأحكامه ػٖ

 : اءػة المػأىمي( ٗ
 [.05:ا نبياء] َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْ ٍء َح ٍّ َأَفبَل يُػْؤِمُنوفَ  :قاؿ ا  عاذل *

 العنصػػر ا وؿ لكػػل يليػػة حيػػة الػػيت يبػػٌت واػػحػػع، و  ءأصػػل اٟتيػػاة، واػػو ا١تػػادة ا اااػػية ُب صػػنع كػػل شػػع المػػاء
( 4) ي كائه حع أف يعيش بدوف ا١تاء، وع يعيش اإلنساف أكثػر مػه  وع ٯتكه .منها النبات واٟتيواف واإلنساف
 .مه وزف اإلنساف%( 05) فا١تاء يعادؿ. يوماً دوف غذاء( 05)أياـ دوف ماء، بينما يعيش 

عـز ٟتػػدوث ٚتيػػع الإفػػاعالت والإحػػوعت الػػيت  ػػإم دايػػل أجسػػاـ  المػػاءيػػة أف وقػػد أتبػػت علػػم الكيميػػاء اٟتيو  *
 .أو دايل ُب الإفاعل أو نا ج عنه ا حياء، فهو إما وايط أو مساعد عامل
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 و كػػويه ، وأف ا١تػػاء أاػػاس ُب بنػػاءائفػػهوظ ػػروري ل،يػػاـ كػػل عيػػو ب المػػاءوأتبػػت علػػم وظػػائا ا عيػػاء أف  *

 .ما أف ا١تاء ابب رياوة اٞتسم وليونإهك .ا٠تلية
نَساُف ِم َّ ُخِلَق  :قاؿ  عاذل ،أصل اإلنساف والماء * َيْخػُرُج ِمػن بَػػْيِن  ُخِلَق ِمن مَّػاء َداِفػٍق  فَػْلَينظُِر اإْلِ

 [.0ػ0:ال ارؽ] الصُّْلِب َوالمػََّراِئبِ 
نَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء لَُّك  مِّْنُو َشَراٌب َوِمْنُو َشَجٌر ُىَو الَِّذي أَ  :صل النبات وأصل الثمار، قاؿ  عاذلأ والماء *

آليَػًة لَِّقػْوـٍ يُنِبُت َلُك  ِبِو الزَّرَْع َوالزَّيْػُموَف َوالنَِّخيَل َواأَلْتَناَب َوِمػن ُكػلِّ المََّمػَراِت ِإفَّ ِفػ  َذلِػَ   ِفيِو ُتِسيُموَف 
 .[00ػ05:النحل] يَػمَػَفكَُّروفَ 

ُه  مَّػن  :قاؿ  عاذل ،كل دابة  أصل والماء * ُه  مَّػن َيْمِعػ  َتلَػى َبْطنِػِو َوِمػنػْ َواللَُّو َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمػن مَّػاء َفِمػنػْ
ُه  مَّن َيْمِع  َتَلى َأْرَبٍع َيْخُلُق اللَُّو َما َيَعاُء ِإفَّ اللََّو َتَلى ُكلِّ َشْ ٍء    .[40:النور] َقِديرٌ َيْمِع  َتَلى رِْجَلْيِن َوِمنػْ

 .[44:الفرقاف] َوأَنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوراً  :قاؿ  عاذل ،او ا١تادة اليت يإ هر ويزاؿ هبا النلااة والماء *
َوَأْرَسػْلَنا الرِّيَػاَح لَػَواِقَف فَزَنَزْلنَػا  :قػاؿ  عػاذل ،وٖتِت الػروح ة الشرب ا اااية اليت  روي اليم او ماد والماء *
َناُكُموُه َوَما أَنُمْ  َلُو ِبَخازِنِينَ  ِمنَ   .[22: اٟتلر] السََّماِء َماًء فََزْسَقيػْ
َوالّلُو أَنَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء فََزْحَيا ِبِو اأَلْرَض بَػْعَد َمْوِتَها ِإفَّ ِف   :قاؿ  عاذل ،ا رض بعد موهتا ٖتِت بالماءو  *

 .[00: النحل] َذِلَ  آليًَة لَِّقْوـٍ َيْسَمُعوفَ 
، ف،ػد جعلػػه اإلاػالـ ح،ػػاً شػائعاً بػُت البشػػر ٚتيعػاً، فحػ  اعنإفػػاع با١تػاء مكفػػوؿ للمػاءونظػراً لمه٫تيػة العيػػوية  *

 [.روا، البيه،ع]( والنار شركاء ُب تالتة، ُب ا١تاء والكمه الناس) :قاؿ  ،لللميع
 ح ا١تػػائع علػػى ا رض أكثػػر مػػه ا١تسػػ ة بلػػم مسػػاححيػػث  ػاٞتػػوي يشػػ ل أكػػِّ حيػػز ُب ال ػػالؼ  المػػاءف  و  *
 .ا رضعلى ( الكرة ا١تائية)بعض العلماء إذل إطالؽ اام  ذلك دفع ػ% 05

 :رػد البحػوائػف( ٘
، أغػرؽ بػه قػـو نػوح  البحر أعظم ٥تلوؽ على ا رض، فهو ي  ع قرابة تلثػع ا رض، واػو جنػد مػه جنػود ا

 . على عظم قدرة وقوة ا٠تال   حُت وآير إع دليل وفرعوف، وما الفييانات اليت ٕتإاح العادل بُت
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :ومن فوائد البحر

َوآيَػٌة لَُّهػْ   :قػاؿ  عػاذل :عليه والسفربه  االنمفاعكنوا مه  سخَت البحر مإالطم ا مواج و ذليله للعباد، ليإم ػٔ
 .[42ػ45:يس] َما يَػرَْكُبوف َوَخَلْقَنا َلُه  مِّن مِّْمِلوِ  أَنَّا َحَمْلَنا ُذرِّيػَّمَػُهْ  ِف  اْلُفْلِ  اْلَمْعُحوِف 

وا١تراكػب فيػه، فػالبحر لػه أ٫تيػة بال ػة ُب اإلْتػار وٛتػل ون،ػل النػاس والسػلع الإلاريػة، ( السػفه) الفلػ  سػخَت  ػٕ
ِرَي ِفػ  اْلَبْحػِر بِػَزْمرِِه َوَسػخََّر َلُكػُ  اْلُفْلػَ  لَِمْجػ: قػاؿ  عػاذل:  ػوط البحريػة ُب ب،ػاع ا رض كافػةلذا انإشرت ا٠ت

اللَّػػُو الَّػػِذي سػػخََّر َلُكػػُ  اْلَبْحػػَر لَِمْجػػِرَي اْلُفْلػػُ  ِفيػػِو بِػػَزْمرِِه  :وقػػاؿ  عػػاذل، [ 02:بػػراايمإ] َوَسػػخََّر َلُكػػُ  األَنْػَهػػارَ 
 [. 02:اتيةاٞت] َولَِمْبمَػُغوا ِمن َفْضِلِو َوَلَعلَُّكْ  َتْعُكُروفَ 

ألػا طػه مػه الػنفط و ن،لػه إذل أي  (055)، واع أف بعض البواير  سػإ يع ااػإيعاب دةحقيقة واحونذكر انا 
للػػـز  ػػوفَت ٜتػػس وعشػػريه ألػػا اػػيارة ذات  ،مكػػاف ُب العػػادل، ولػػو أردنػػا ن،ػػل نفػػس اػػذ، الكميػػة عػػِّ السػػيارات

 .ٛتولة عشريه طناً، ف ي حكمة بعد ذلك
 .[04:النحل] َسخََّر اْلَبْحَر لَِمْزُكُلوْا ِمْنُو َلْحماً َطرِيّاً َوُىَو الَِّذي : قاؿ  عاذل :منه بالصيداعنإفاع  ػٖ

اػنوياً عشػرات ا طنػاف مػه فيسإخرج مػه البحػر  ،فالبحر مصدر مه مصادر ا١تواد ال ذائية اليت ينإفع هبا اإلنساف
علػى طعامهػا  وليس اإلنساف وحد، الذي ٭تصل على ال ذاء مه البحر، بل إف الكثَت مه ال يور ٖتصل. ا ٝتاؾ

 .مه البحر أيياً 

ُهَمػا اللُّْؤلُػُؤ َواْلَمْرَجػافُ : قاؿ  عػاذل :واٞتواار النفيسة الحليةااإخراج  ػٗ : وقػاؿ  عػاذل، [22:الػرٛته] َيْخػُرُج ِمنػْ
 َْلْحمػػػاً َطرِيّػػػاً  ُكُلوفَ َوَمػػػا َيْسػػػَمِوي اْلَبْحػػػَراِف َىػػػَذا َتػػػْذٌب فُػػػػَراٌت َسػػػاِئٌم َشػػػَرابُُو َوَىػػػَذا ِمْلػػػٌف ُأَجػػػاٌج َوِمػػػن ُكػػػلٍّ تَػػػز

 .[02:فاطر] ْعُكُروفتَ  َوَتْسَمْخرُِجوَف ِحْلَيًة تَػْلَبُسونَػَها َوتَػَرى اْلُفْلَ  ِفيِو َمَواِخَر لَِمْبمَػُغوا ِمن َفْضِلِو َوَلَعلَُّك ْ 

يت  سػإخل  الػالعناصر ُب العادل، فيالً عػه  المعدنية والنفطية عإِّ أعماؽ البحر مصدراً مه مصادر الثروة  ػ٘
، كػػذلك يعثػػر وغَتاػػا ،والػػِّـو ،والبو ااػػيـو ،كا١ت نيسػػيـو  تمػػه مػػاء البحػػر والػػيت  صػػل إذل أكثػػر مػػه أربعػػُت عنصػػراً 

 . ُب ماء البحر الذىبعلى 

 . مه أٙته مسإخلصات البحر، فا١تليارات منه  رقد ُب قيعاف البحار العظيمة النفطيعإِّ و 
وا١تلػػح لػه دور مهػػم ُب حيػػاة اإلنسػاف، وقػػد قػػدر اعاػػإهالؾ  ،ر ع ينفػػدواػػو مصػد ،مػه البحػػر الملػػفكػذلك يسػػإخرج 
 .انة  (مليوف وابعمائة ألا)مليوف طه انوياً، وٯتكه للبحار أف  ؤمه ا١تلح للبشرية ١تدة ( 22)العا١تع للملح بػ 
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
ك ا١ت ػاحه، وإنإػاج كميػة كبػَتة مػه ااإ لت حركػة ا١تػد واٞتػزر ُب ٖتريػ، حيث للطاقةيعإِّ البحر أفيل منإج  ػٙ

 . ال اقة الكهربائية
، كذلك ي،صػد النػاس البحػر للإنػز،، ا١تا ع ، لذا ي،صد الناس البحر طلباً لللوالجو مرطباتيعإِّ البحر أحد  ػٚ

 .و٦تاراة الصيد، والإمإع با لعاب البحرية ا١تخإلفة
ينإشػػر اليػػـو ُب منػػاط  العػػادل ااػػإثمار مػػاء البحػػر اإلنسػػاف، لػػذا  وأتصػػاب لجسػػ مػػاء البحػػر لػػه أتػػار مفيػػدة  ػػػٛ

ع الإلػػػوث ا يالقػػع ُب اػػػذا ا ػػػاؿ، ية، أو ٟتفػػػ  الصػػحة والسػػػالمة، ولػػو لعػػالج بعػػػض ا مػػراض اٞتلديػػػة والعصػػب
 . صبح ااإثمار ماء البحر مصدر لسالمة ونشاط الناس

البحػر ليصػلح لالاػإخداـ ابدمػع،  حيػث يػإم  ، ػَت مػاء ،تػوفير المػاء العػذبماء البحػر واػيلة مػه واػائل  ػٜ
 .فإصبح ا١تناط  ا١تهلورة مسكونة وم اولة بسبب ذلك

 : رػ  البحػ  فػاز العلمػئلتجل صور( ٙ
مه ا دلة ا١تادية اليت  شهد بوحدانية ا  عاذل اذ، البحار وما فيها مه آيات باارات، وُب عصرنا اٟتا ػر وبعػد 

ظهػرت  وغزو البحر بال واصات اٟتديثػة، ،زو الفياء با قمار الصناعية  ور واائل البحث واع صاعت وبعد غ
 :ومن ذل  ،على إعلاز ا  عاذل ُب البحر دؿ اكإشافات جديدة 

نَػُهَمػا بَػْرزَخػاً َوِحْجػر  :قاؿ  عاذل ػٔ اً َوُىَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحػَرْيِن َىػَذا َتػْذٌب فُػػَراٌت َوَىػَذا ِمْلػٌف ُأَجػاٌج َوَجَعػَل بَػيػْ
 .[00: الفرقاف] مَّْحُجوراً 

 ه، وقػػد  وصػػل علمػػاء البحػػر إذل أنػػ(فاصػػل) بػػالنهر العػػذب، وأف بينهمػػا بػػرزخابيػػة  ػػإكلم عػػه الإ،ػػاء البحػػر ا١تػػاحل 
مػػػه السػػػ ح إذل ( فاصػػػل)عنػػػد الإ،ػػػاء مػػػاء النهػػػر العػػػذب ٔتػػػاء البحػػػر ا١تػػػاحل، ينكسػػػراف و٭تصػػػل بػػػُت ا١تػػػاءيه بػػػرزخ 

وأف أٝتػاؾ النهػر ع . البحرية اليت ٗتإلا عػه مػاء النهػر العػذب، ومػاء البحػر ا١تػاحلا ه حيله يصائصه و  ،ا عماؽ
 .كذلك ديل إذل الفاصل وع أٝتاؾ البحر  

ُهَمػػا بَػػػْرزٌَخ الَّ نػَ بي َمػػَرَج اْلَبْحػػَرْيِن يَػْلَمِقيَػػاِف  :ومثػل اػػذ، الظػػاارة ٖتصػل عنػػد الإ،ػػاء البحػر بػػايط، قػػاؿ  عػػاذل
 [.25ػ05:الرٛته] يَػْبِغَيافِ 

ػ ٍّ يَػْغَعػاُه َمػْوٌج مِّػن فَػْوِقػِو َمػْوٌج مِّػن فَػْوِقػِو َسػَحاٌب َُُلَمػاٌت بَػْعُضػَها  َأوْ : قاؿ  عاذل ػٕ َكظُُلَمػاٍت ِفػ  َبْحػٍر لُّجِّ
 .[45:النور] ...َج َيَدُه َلْ  َيَكْد يَػَراَىافَػْوَؽ بَػْعٍض ِإَذا َأْخرَ 
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 .كثَت ا١تاء ، فيشبه ا  عاذل ظلمة الكفر بظلمات البحراو العمي    :البحر اللج 

ًب  للبحػػػػر، ا١تإناايػػػػة ، وبعػػػػد ال ػػػػوص ُب ا عمػػػػاؽوا١تإ ػػػػورة وبعػػػػد اكإشػػػػاؼ معػػػػدات ال ػػػػوص ُب البحػػػػر ا١تإ،دمػػػػة
 :اآليات اآلتيةاكإشاؼ 

ملئ بػا مواج، فهنػاؾ  تبت علمياً أف اناؾ فاصالً بُت اٞتزء العمي  مه البحر واٞتزء العلوي، وأف اذا الفاصل (أ
أمواج على ا ح البحر نرااا يومياً، واناؾ أمواج على حافة اٞتزء العمي  مه البحر واذ، ع نرااػا، ف صػبح مػوج 

ِو َمػْوٌج مِّػن فَػْوِقػ :وفػوؽ ا١تػوج السػ حع الػذي نػرا، السػحاب، واػذا معػٌت. ا ح البحر فوؽ مػوج اٞتػزء العميػ 
 . َمْوٌج مِّن فَػْوِقِو َسَحاب

عند بداية ال وص ُب ا١تاء،  بدأ ألواف ال يا السبعة باعيإفاء ابإداًء با ٛتر وانإهاًء با زرؽ، وكلما ايإفى  (ب
َُُلَمػاٌت بَػْعُضػَها : لوف أع ى ظلمة، حىت نصل إذل الظلمة الكاملة الشديدة علػى عمػ  مػائيت مػًت، واػذا معػٌت

 .يَػَراَىا فَػْوَؽ بَػْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْ  َيَكدْ 

 : النسبة بُت البحر والِّ ػٖ
وبعمليػة  ،(يبسػا)منهػا مػرة واحػدة بلفػ   ،مػرة (ٖٔ)مرة، وكلمة الِّ  (ٕٖ)وردت كلمة البحر ُب ال،رآف الكرصل  

 : حسابية يسَتة نسإنإج أف

مسػػاحة ا رض كاملػػة الػػيت اػػع  وأ، اػػ ح ا رض% 055وكال٫تػػا يشػػكل . 40( = الػػِّ) 00( + البحػػر) 02
 : نقوؿنة مه ْتر وبر، و١تعرفة كم نسبة كل مه البحر والِّ مه مساحة ا رض مكو 
 % .001000=  40÷  055×  02= البحر
 % . 241444=  40÷  055×  00= ػرالب

 .لى ا ح الكرة ا ر ية وبدقة  امةواذ، اع نسبة ا١تاء إذل اليابسة ع
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :ةػوالسفين رػبحللة ػاـ الفقهيػاألحك: ثانيا
 :وػادة فيػر والعهػزو ف  البحػل الغػفض (ٔ

 :بداية الغزو البحري ػٔ

 . وعمر ه أيب بكر يوكذلك ُب عصر صاحب، ُب عصر النيب لبحر  ٭تدث ال زو ُب ادل*
 ع يسػ لٍت(: وكػاف ي،ػوؿ ،ينهى قواد، عه ركوب البحر، ويعد، حصػناً منيعػاً بينػه وبػُت أعدائػه كاف عمر   *
وإف كاف بعض قواد، قد ركب البحػر لللهػاد . )ت ١ته يركب البحرعلب(: ، وي،وؿ)عه جيش ركب البحرا 

 .ُب ابيل ا، كالعالء به اٟتيرمع

بػه العػاص اعندما أصاب الناس ا اعة، حيث أرال عمػرو   ركب الناس البحر عاـ الرمادة ُب زمه عمر *
  رإذل ا١تدينة عه طري  البحال عاـ وارل مصر. 

البيػػزن يُت  المػػات أف يػػ ذف لػػه ُب ال ػػزو ْتػػراً لػػَتد يػػاـ وعيإػػه علػػى الشػػاـأ مػػه عمػػر   طلػػب معاويػػة *
 د أحػػب إرل ٦تػػا حػػوت الػػرـو كلهػػا فإيػػاؾ أف ػػا ١تسػػلم واحػػ: "علػػى السػػواحل الشػػامية، فنهػػا، ا٠تليفػػة وقػػاؿ لػػه

 ". عرض رل

ليفػة أ٫تيػة السػفه وال ػزو البحػري، فػ ذف لػه بشػرط للخيبػُت   أيذ معاويػة  ١تا آلت ا٠تالفة إذل عثماف *
 .نواة ا ا وؿ البحري  بدأتانا مه ا١تسلمُت، و  عل ركوب البحر وال زو فيه ايإيارا بُتأف ٬ت

 ، وقػػد انإصػػر فيهػػا ا١تسػػلموف(اػػػ24) كانػػت أوؿ غػػزوة للمسػػلمُت عػػه طريػػ  البحػػر إذل جزيػػرة قػػِّص اػػنة *
 .انإصاراً بااراً 

يُركػػب بعػػد، إذل البحػػر ركػػوب البحػػر، ٍب ١تػػا مػػات دل يػػزؿ  بػػه عبػػد العزيػػز اػػى النػػاس عػػه ١تػػا جػػاء زمػػه عمػػر *
 .، وظل ا ا وؿ البحري للمسلمُت حصناً منيعاً للدولة اإلاالمية زمناً طويالً ابف

 :األحاديث الواردة ف  فضل الغزو ف  البحر والعهادة فيو _ٕ

ومه أجػاز  ،غزوة ُب البحر يَت مه عشر غزوات ُب الَِّ : ) قاؿ راوؿ ا: قاؿ عه عبد ا به عمرو  ػأ 
 .[روا، اٟتاكم وغَت، وصححه ا لباشل ُب صحيح اٞتامع] (، وا١تائد فيه كا١تإشحط ُب دمهكلها  البحر فك ٪تا أجاز ا ودية

 . أي ا١تإخبط وا١تإمرغ فيه :الممعحط ف  دمو .أي ق عه :أجاز البحر
 .اه مه ريح البحر وا  رابهاو الذي يدار برأ :المائد
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
، وال  ػػر ؽ لػػه أجػػر حػػر الػػذي يصػػيبه ال،ػػعء لػػه أجػػر شػػهيدا١تائػػد ُب الب: )قػػاؿ عػػه النػػيب  عػػه أـ حػػراـ  ػب 

 .  [روا، أبو داود وحسنه ا لباشل]( شهيديه
 عمػػا ييػػحكه قػػاؿرؤيػػا وااػػإي،  واػػو ييػػحك، فلمػػا ُاػػ ل  رأى راػػوؿ ا أف  عػػه أنػػس وأـ حػػراـ  ج ػ
( : َّملوكػػاً علػػى ا اػػرة ،يركبػػوف تػػبج اػػذا البحػػر ،غػػزاة ُب اػػبيل ا ،نػػاس مػػه أمػػيت عر ػػوا علػػع )[ روا، البخػػاري

 .واط أو ظهر :ثبجو  ،[ومسلم

 : األحاديث فوائد تدة منها تضمنت
يػػه بػػُت ي ػػر العػػدو فيػػل ال ػػزو ُب البحػػر علػػى ال ػػزو ُب الػػِّت  ف البحػػر أعظػػم ي ػػرا ومشػػ،ة، فػػإف ا١ت،ا ػػل ف ػػػٔ

 .وي ر ال رؽ، وع يإمكه ُب الفرار ُب ال الب إع مع أصحابه

 .مه يصيبه دوار البحر: ، أيُب البحر وعظم أجر ا١تائد فيه فيل الشهادة ػٕ

، وإذا وجػد ا١تيػت فإنػه ي سػل ويكفػه ويصػلى عليػه  ، فإنػه شػهيداء إذل أف مه مات ُب البحػر غرقػاً ذاب العلم ػٖ
 .هو مه شهداء ابيرةك ي ميت آير، ف

ومػا٢تم ُب ابيػرة مػه نعػيم،  ،واػم ُب عػرض البحػار  كإػنفهم ا ي ػار مػه ا جػر ما يناله ال زاة ُب اػبيل ا ػٗ
 . ، ورؤيا ا نبياء ح ، ك ام ا١تلوؾ على ا ارةُب منامه عما أرا، ا   وقد أيِّ

 : ارةػاـ الطهػأحك (ٕ
                                                      :          المطهر بماء البحر ػٔ

 ػإزالػة ٧تااػة )علػى جػواز الإ هػر  اب والف،هػاء ػ رٛتهػم ا ػلإابعُت وأئمػة ا١تػذامه الصحابة وا تٚتهور أال العلم
البحػر،  أفنإو ػ  ٔتػاء: عندما ُا ل ، وع ٬توز العدوؿ إذل الإيمم مع وجود، ل،وله مه ماء البحر( ُغسل ػو وء 
البحر   وقد ركب الصحابة .[اـ أٛتد وأصحاب السنه واند، صحيحأيرجه اإلم]( او ال هور ماؤ، اٟتل ميإإه) : قاؿ

ء البحػػر بػػاؽ  علػػى أصػػل ، وع ٮتفػػى أف مػػال  رابػػاً للإػػيممحػػد مػػنهم أنػػه ٛتػػوي عػػه أومػػا رُ  ،ً مػػرارا ُب عهػػد النػػيب 
 .ب، فلاز الإ هر به كا١تاء العذيل،إه دل يإ َت

 :قضاء الحاجة ف  ماء البحر ورم  النجاسات فيو ػٕ

إف ا١تػػاء طهػػور ع ) :ل،ولػػه  ،ُب مػػاء البحػػرت  ف مػػاء البحػػر كثػػَت ع  ػػؤتر فيػػه النلااػػة بقضػػاء الحاجػػةع بػػ س 
  .[أيرجه اإلماـ أٛتد وغَت، واند، صحيح] (ينلسه شعء
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
ػػ ر  ر  ع   ػػ) :الفقهيػػة دةتػػبالقا  البحػػر فػػال ٬تػػوز، عمػػالً والنفايػػات ا١تػػؤترة ُب رمػػ  النجاسػػاتأمػػا  و ف ، (ارر  وع   
 . ١تظنة ٧تااة ا١تاء ،[روا، مسلم]( اى عه البوؿ ُب ا١تاء الدائم الذي ع ٬تري) :النيب 
كمػا ُب ا١تواقػع ا١تسػإخدمة كمصػب   ،وا ػحة اللػوف أو الرائحػة فيػه إذا كانت النلااػات به فال  صح الطهارةأما 

ت ماء البحر، فهنا يعإِّ ا١تاء ٧تساً وع  صح ال هارة منه  .٢تذ، النلااات وقد غَتَّ
  :شرب ماء البحر وتحليمو ػٖ
والػػنفس  رفيػػه رغمػػاً  ،وكػػل مػا فيػػه  ػػرر ٤تػـر ، نػػه  ػػار الو ػػوء بػهت حمػػاء البحػػر، وإف كػاف يصػػ شػػرب ٬تػوز ع

 .عنها
فيه، واناؾ ابف طرؽ كيميائية حديثة  سإخدـ ُب ٖتليػة مػاء ه ُب الشرب فال حرج ماء البحر عاإ الل تحليةأما 

 .البحر مه يالؿ ٤ت ات الإحلية

                                          :اسمخداـ األوان  الممخذة من الكائنات البحرية ػٗ

لؤلؤ وا صداؼ الثمينة يصح ااإخداـ ا واشل ا١تإخذة مه الكائنات البحرية أو ا١تصنعة مه مواد ْترية نفيسةت كال
مػه عظػاـ اٟتيوانػات  وا حلار الكرٯتة، لعدـ وجود دليل على حرمػة ذلػك، وا صػل اإلباحػة ، وكػذلك مػا يإخػذ

 . يصح اعنإفاع بهفو٨تو ذلك ٦تا يإخذ مه جلود اٟتيوانات البحرية  . ف ميإة البحر طاارة البحرية مباحت

                                                                        :  بسبب دوار البحر المقيؤ أو اإلغماء ػ٘

 . و٫تا يعداف مه نواقض الو وء ،قد يراف  ذلك  ،يؤ أو إغماء ،عند اإلصابة بدوار البحر

 :                                                             تعذر الوصوؿ إلى ماء البحر ػٙ

ودل ٯتكػػه  سػػخينها، ففػػع اػػذ، اٟتالػػة ٬تػػوز  ،ر الوصػػوؿ إذل مػػاء البحػػر، لػػِّد شػػديد أو ٕتمػػد ميااػػهُب حالػػة  عػػذ
 ف الإػيمم ع يشػػرع إع ُب حالػة ف،ػػد  تالإػيمم ، أمػا إذا أمكػػه ااػإخداـ مػػاء البحػر فا صػػل الو ػوء وال سػل منػػه

 .ا١تاء أو العلز عه ااإعماله

                                                     :            إزالة النجاسة بغير الماء ػٚ

، أو السػوائل ا يػرى، أو ااػإخداـ ا١تػواد الكيميائيػةوذلػك ب تيصح إزالة النلااة مه ا١تالبػس أو ٨تواػا ب ػَت ا١تػاء
ة، ه كػاف ُب غواصػ١تػُب حالػة اٟتػرب حيػث ع يسػمح بػا٠تروج مػه السػفينة، و  و٭تإػاج ٢تػذا، الشمس أو غػَت ذلػك

  .حالة ايلاف أو  لوث البحر وُب
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
ب ي طري،ة، فػإف ذلػك فمىت زالت النلااة  ،قصدا ف إزالة النلااة مه ا١تالبس و٨تواا ليس ٦تا يإعبد به  وذلك
 .٢تا ام هر 
 . مزيال للنلااة إذ او ف،ط رافع للحدث ي،ـو م،اـ الو وء أو ال سل ف،ط الميم ع يعد  و

 :                                                             ف  السفن قاء النجاسةالحرص تلى ات ػٛ

عاػيما ُب حػاؿ ُب بدنػه أو ملبسػه  اػواء كػافوالإحػرز منهػا، ينب ع على ا١تسلم اٟترص الإاـ على ا ،ػاء النلااػة 
١تناديػػػػػل الورقيػػػػػة أو ٨تواػػػػػا اعاػػػػػإلمار با ويكفػػػػػع. ُب السػػػػػفه  ػػػػػي  دورات ا١تيػػػػػا، أو وجػػػػػود ا١تػػػػػراحيض اإلفر٧تيػػػػػة

 .إف عدـ ا١تاء ٔتسحات من،يةو 

 :                                                                            طهارة دـ السم  ػٜ

 .فلو كاف دمها ٧تسا لشرعت ذكاهتا دـ السمك طاارت  ف ميإإه أحلت لنا ودل يشرع ذكاهتا،

  :نات البحريةصيد وأكل وذكاة الحيوا ػٓٔ

 : نفرؽ انا بُت اٟتيواف البحري، واٟتيواف الِّمائع على النحو الإارل 

ما ع يعيش إع ُب البحر، وٯتوت حإا أنفه ٔتلرد م ادر ه ا١تاءت كالسمك واإلي بوط : واو البحرياٟتيواف  ػأ 
 . ار واللخمة والربياف وغَتااواٟتبَّ 

ويلحػ  هبػذا . [5:ا١تائػدة] ُأِحلَّ َلُكْ  َصْيُد اْلَبْحػِر َوطََعاُمػوُ  :له  عاذلويؤكل ب َت ذكاة، ل،و  ،صيد، مباح :حكمو
  .(أي ليس فيه دـ اائل ٮترج منه عند الذبح)النوع السرطاف، فإنه ٭تل دوف ذكاةت  نه ع نفس اائلة له 

وغالػب اػذا النػوع يإػنفس . ١تاءما يعيش ُب الِّ وا١تاء، اواء كانت وعد ه ُب الِّ أو ا: واو البرمائ اٟتيواف  ػب 
 . اواء حرت كالسلحفاء وكلب البحر والف،مة والدلفُت وغَتاا

أاػل  واسػممنى. ٮتػرج عنػد  ذكيإػه( دـ)لكه ع يؤكل إع بذكاة شرعيةت  ف له نفسا اػائلة  ،صيد، مباح :حكمو
النصػػوص الشػػرعية جػػاءت  ف  تفالضػػفدع، اليػػفدع واٟتيػػة والإمسػػاح ت اٟتيػػواف الِّمػػائعالعلػػم مػػه جػػواز أكػػل 

 نه ي كل اإلنساف ولػه  توالممساح اا مه ا٠تبائث،  توالحيةبالنهع عه قإله، وما اع عه قإله ع ٬توز أكله، 
 .ذي ناب لَ كُ   ل  عه أك   أنياب وقد اى راوؿ ا 
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
                                :                                            ميمة البحرأكل  ػٔٔ

 :قسمينواع على . نفهأٯتوت حإا  كل حيواف: اع ميمةال
أحلػػػت لنػػػا ميإإػػػاف ودمػػػافت ف مػػػا ا١تيإإػػػاف فػػػاٟتوت : ) لنػػػات ل،ولػػػه  أحلهػػػا ا ،البحػػػريميإػػػة اٟتيػػػواف  :أوال

عنػػدما   وٟتػػديث اػػرية أيب عبيػػدة ،[روا، أٛتػػد وابػػه ماجػػة وصػػححه ا لبػػاشل]( اف فالكبػػد وال حػػاؿم  واٞتػػراد، وأمػػا الػػدَّ 
  .[مإف  عليه] على ذلك ، وأقرام ف كلوا منها شهراً  ،يسمى العنِّ ميإاً  وجدوا على ااحل البحر حو اً 

فال ٬توز  أو جزر البحر عنها وقد ظهرت آتار الفساد والننت عليها، مه ذلك إذا وجدت ا ٝتاؾ طافيةً  ويسممنى
 . صل اٞتوازوإع فا أكلهات  اا  ارة،

ع  ؤكػل اػواء مػات ُب الػِّ أو البحػر، وُٛتلػت أحاديػث ميإػة البحػر علػى حػّل مػا ع  ،البرمائ ميإة اٟتيواف  :ثانيا
 .مه ذكا ه دَّ بُ  كل حيواف بري له نفس اائلة عيعيش إع ُب البحر، واذا جريا على أف ا صل ُب  

 :بلةػاـ الصػأحك (ٖ
  :الصبلة ف  السفينة ػٔ

لصالة ُب السفينة على اإلطالؽ، اواء كانت اػائرة أو واقفػة أو مربوطػة بالرصػيا، مػاداـ ا١تصػلع يػإمكه ٕتوز ا 
 ية ف أر ػ تواػفراً  ااإ،باؿ ال،بلة، وذلػك حيػراً داء أركااا و يإمكه مه أو  ،مه أداء الصالة على وجهها ا١تشروع

 .السفينة   يذ حكم ا رض
  :الصبلة ف  السفينة الم  فيها نجاسة ػٕ

مػػػه شػػػروط صػػػحة الصػػػالة طهػػػارة ا١تكػػػاف، وعلػػػى اػػػذا، إذا كػػػاف ُب السػػػفينة مكػػػاف ٥تصػػػ  للصػػػالة بعيػػػداً عػػػه 
النلااة فال حرج مه الصالة فيه، وإف كانت السفينة ص َتة وع ٯتكه للمصلع الإحرز منها، فػال  صػلح الصػالة 

                            .فيها ما داـ أف ا١تصلع يإمكه مه ا٠تروج منها

 :                                                                       اآلذاف ف  السفينة ػٖ

ا صػػل ُب ابذاف ُب السػػفينة أف يػػؤذف عنػػد ديػػوؿ الوقػػت مػػه قبػػل أحػػد طػػاقم السػػفينةت  نػػه شػػعَتة مػػه شػػعائر 
ٝتع كل السفه ، ويشرع  ال كػل اػفينة الديه، وع يكإفى بالشريط ا١تسلل ، ويكفع ُب ذلك أذاف واحد إذا أ

 .لعمـو ا دلة ُب ذلك تأف يؤذنوا
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :                                                              اسمقباؿ القبلة ف  السفينة ػٗ

ا و  يَت إتااهػا ع يعػد ااإ،باؿ ال،بلة شرط مه شروط صحة الصالة ع يس،ط إع لعذر، وركوب السفينة ودوراا
السفينة أر ية دوف مش،ة وحرج، و  واو قادر ،فرض عند ال،درة إذل ال،بلة ت  ف الإوجهعذرا عند ٚتهور الف،هاء،
  .أشبه ما  كوف با رض

 تحػاؿ   يػَت السػفينة إتااهػا، وع يعػد ذلػك حركػة مب لػة للصػالة (الفػرض)ولذا ٬تب اعاإدارة لل،بلة ُب صػالة 
 .وما ع ي،ـو الواجب إع به فهو واجب ،إحصيل شرط ع  صح الصالة بدونهل كة اا حر 

 . فال يلزمه أف يدورت لرفع ا١تش،ة واٟترج عنه (النفل)أما ُب صالة 

 :                                                                  القياـ ف  صبلة السفينة ػ٘

ركه مه أركاف الصالة ، فال ٬توز  ركه ما داـ ي،در عليػهت ٟتػديث  (الفرض)صالة  مع ال،درة ُب (الوقوؼ) ال،ياـ
أيرجػه الػدار ]( صل قائما إع أف ٗتاؼ ال رؽ) :كيا أصلع ُب السفينة، ف،اؿ: ا ل النيب : ، قاؿ ابه عمر

ف   لكنػه يػالؼ ا وذلت ػ فػال بػ س بالصػالة قاعػداً ػ ولػو ب ػَت عػذر (النافلػة)أمػا ُب  ،[شلق ٍت واٟتػاكم وصػححه ا لبػا
ى قاعػداً ى قائماً فهو أفيل، ومه صػلَّ مه صلَّ : )ل،وله  ،صالة ال،اعد ُب النافلة على النصا مه صالة ال،ائم

 [.روا، البخاري]( فله نصا أجر ال،ائم
 : الركوع والسجود ف  صبلة السفينة ػٙ

عػػػذر، ععإبػػػار السػػػفينة ْتكػػػم لسػػػفينة إع بعػػػه راكػػػب ا افسػػػ، ، ع يالركػػػوع والسػػػلود ركنػػػاف مػػػه أركػػػاف الصػػػالة
 .ا رض

بػػالركوع  إٯتػػاءً  مئ، فلػػه أف يػػو (لليػػرورة)السػػفينة إذا صػػلى واػػو يػػدير السػػفينة  (قب ػػاف) مػػه ذلػػك مػػالح ويسػػممنى
 .والسلود

  :السجود تلى الماء ػٚ
واػذا  .الصػالةقػرب يػروج وقػت حػىت  ،ا٠تػروج منػهمػه مكه إوع يػ ،لو كاف رجل ُب واط ا١تاء :صورة المسزلة

دايػػػػل  يػػػػث  كػػػػوف ا١تسػػػػ حات ا١تائيػػػػة الكبػػػػَتة منإشػػػػرة ُب كػػػػل مكػػػػاف، حػػػػىت ْت ،٭تصػػػػل ُب الفييػػػػانات الكبػػػػَتة
 .ومثله عند عمل رجاؿ اإلن،اذ و٨تو ذلك ،ا١تساجد
ُب ذلك  رر و لػوث ليديػه وتيابػه  كاف  مه غَت  رر لزمه ذلك، وإذا الكامل إذا أمكه ا١تصلع السلود :الحك 

 . ومثل ذلك ي،اؿ ُب الإشهد للصالة. فيومئ بالسلود إٯتاءً بال ُت ، 
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
  :صبلة ف  سفينة سقفها قصيرال ػٛ

لصػػالة ، فيلػػب عليػػه ا٠تػػروج منهػػا ا علػػى لػػو كػػاف ا١تسػػلم ُب اػػفينة اػػ،فها قصػػَت وع يػػإمكه مػػه الوقػػوؼ م،ػػبالً 
منحنيػػاً مػػا أمكنػػه ذلػػك، فػػإف دل يسػػإ ع فيصػػلع  للصػػالة إف أمكنػػه ذلػػك، وإذا دل ٯتكنػػه ذلػػك فإنػػه يصػػلع قائمػػاً 

 .[روا، البخاري] (قائماً، فإف دل  سإ ع ف،اعداً  صلَ ) :ل،وله  تجالساً 
                                                       :ر سفريالجمع والقصر ف  السفينة بغ ػٜ

 ٬تػوز ل ػاقم السػفينة أو أحػدام ٚتػع الصػالة وع إذا كانت السفينة دايل حػدود ا١تدينػة ودل  كػه علػى اػفر، فػال
قصػػراا ْتلػػة الإعػػب أو اإلراػػاؽ، إع عنػػد اليػػرورة ال،صػػوى، فيلػػوز اٞتمػػع دوف ال،صػػر، ولكػػه ع يكػػوف ذلػػك 

 . فيما بُت الوقإُت ،وا١ت رب والعشاء ،بُت الظهر والعصر اٞتمععلى ابيل العادة ولكه للحاجة، ويكوف 

 :                                                          فينة للسفرالجمع والقصر ف  الس ػٓٔ

ُت الصػلوات إذا كانت السفينة من ل،ة ُب رحلة افر أكثر مه ٙتانُت كيلو، فيشرع ل اقم السفينة اٞتمع وال،صر بػ
عػػوا ٚتػػع  ،ػػدصل، ، وقػػد ٚت، وُب حالػػة وصػػوؿ السػػفينة للبلػػد قبػػل ديػػوؿ وقػػت الصػػالة الثانيػػةإمػػا  ،ػػدٯتا أو  ػػ يَتا

صلى ال اقم كػل  ، كثر مه أربعة أياـ ػ  ي ابب ػة ُب عرض البحر وإذا رات السفين. صحيحةالثانية صالة ف
، فيسػػري عليهػػا أحكػػاـ اًتاػػوصػػالة بوقإهػػا ٘تامػػاً ع قصػػراً، أمػػا إذا راػػت  قػػل مػػه أربعػػة أيػػاـ، أو دل يعلػػم كػػم 

 . السفر ٚتعاً وقصراً 
 :                                                               لسفينةصبلة النوافل ف  ا ػٔٔ

 .  ف أر ية السفينة ُب حكم ال،رار على ا رض اع على ا رضت كما ُب السفينة النوافل صلى صالة  *

ة، فإنه ٬تػوزت ع يصح ُب السفينة، ٓتالؼ الإ وع باإلٯتاء ُب السيارة أو ال ائر كوعا والودا ر  باإليماءالإ وع  *
 .لورود الن  به، ولعدـ  يسر ا١تكاف ا١تنااب

ُب رميػػاف ل ػػاقم السػػفينة، اػػواء كػػانوا علػػى الرصػػيا أو ُب دوريػػات ُب عػػرض البحػػر،  المػػراويفصػػالة  شػػرع  *
 .وكذا لو كانوا ُب افر
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
                                                            :ف  السفينة صبلة الجمعة ػٕٔ

أو كػػػانوا دوف  ،السػػػفينة صػػػالة ٚتعػػػة، اػػػواء كانػػػت السػػػفينة ُب دوريػػػات ُب عػػػرض البحػػػر ُب لػػػيس علػػػى العػػػاملُت
مػه ذلػك  ويسػممنى .مسافة ال،صر أو أكثر، واواء كانػت السػفينة مإحركػة أو رااػيةت  اػم ليسػوا ٔتسػإوطنُت هبػا

 .فر، فإنه  لزمه صالة اٞتمعة ُب ا١تساجد اليت  ،اـ فيهامه كاف م،يما على الرصيا وليس ُب حكم الس
  :صبلة الجماتة ف  السفينة ػٖٔ

صالة اٞتماعة ُب السفينة واجبة للصلوات ا٠تمس، لعمػـو ا دلػة ُب وجػوب صػالة اٞتماعػة، و ف السػفينة   يػذ 
اػػػإحوذ علػػػيهم الشػػػي اف، مػػػا مػػػه تالتػػػة ُب قريػػػة أو بلػػػد ع  ،ػػػاـ فػػػيهم الصػػػالة إع ا: )حكػػػم ا رض، ول،ولػػػه 

 [.روا، أبو داود]( فعليك باٞتماعة، فإف الذئب ي كل ال،اصية
، ا كانػػت السػػفينة واقفػػة علػػى الرصػػياإذ يصوصػػاً  ومػػؤذف   وا فيػػل اعجإمػػاع حػػُت الصػػالة ُب موقػػع واحػػد بإمػػاـ  

 . ذلك مش،ة وكلفةع اّيما إذا كاف ُب  ،داولكه إذا دل يإيسر فال ب س بصالة كل طاقم ُب افينإهم على ح  
 :مسزلة

وف أفػراداً و سػ،ط عػنهم اٞتماعػة، أو صػل  ت علػيهم بعػض ا ركػاف، فهػل يُ لو كاف اجإمػاع ا١تصػلُت ُب السػفينة يفػوَ 
 .  ،دـ أفيلية اٞتماعة؟

  انػػا  عػػارض واجبػػاف، وا وذل  ،ػػدصل واجػػب صػػالة اٞتماعػػة علػػى  فويػػت الػػركه، ١تصػػلحة اٞتماعػػة،  ف النػػيب
باٞتماعػػة واػػو جػػالس وأشػػار إذل الصػػحابة أف صػػلوا جلواػػاً،و رؾ ال،يػػاـ مػػه أجػػل مصػػلحة اٞتماعػػة، صػػلى إمامػػاً 

 [.روا، البخاري]( وإذا صلى جالساً فصلوا جلوااً أٚتعوف... إ٪تا جعل اإلماـ ليؤًب به: )وقاؿ
 : اقمداًء بنماـ واحد لجماتة ف  أكمر من سفينةصبلة ا ػٗٔ
السػػفه مػػػع بعيػػػها لإصػػػبح  ( ربػػػط)بشػػػرط اقػػػًتاف  ،اػػػفينة اقإػػػداًء بإمػػػاـ واحػػدصػػح صػػػالة اٞتماعػػػة ُب أكثػػػر مػػه  

 .كالسفينة الواحدة 

 :ةػرقػاـ ممفػػكػأح (ٗ

  :زكاة المسمخرج من البحر ػٔ

مػػه ٝتػػك وحيإػػاف وكػػل مػػا  ت(ال ػػذاء)و ،(البػػًتوؿ) الػػنفط: ٯتكػػه  صػػنيا مػػا ٮتػػرج مػػه البحػػر إذل تالتػػة أصػػناؼ
 .ه لؤلؤ ومرجاف وغَتاات م(يبع وال َ ل  اٟتُ )و يؤكل،



 0www.drthaher.com )مىقع الذكتىر ظبهر الظبهر                      فقه البحر واملعبمالث ر مقر

 18 

 

 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :حك  زكاة المسمخرج من البحر

 .والعنِّ، واإلافنج، والسمك وغَت،ع زكاة ُب ا١تسإخرج مه البحر مه اللؤلؤ وا١ترجاف، 
 ، وع دليل على وجوب الزكاة ُب ا٠تػارج مػه البحػر، ودل ي يػذ زكاهتػا النػيب صل عدـ الوجوب إع بدليل ف ا 
روا، البخػػاري ] (لػػيس ُب العنػػِّ شػػعء إ٪تػػا اػػو شػػعء أل،ػػا، البحػػر): قػػاؿ و ف ابػػه عبػػاس ، صػػحابه مػػه بعػػد،وع أ

 أيػذ ا١تسػإخرج مػه البحػرأمػا إذا  .كصيد الػِّ  الصيد، ع زكاة ُبو صيد  السمكو ف  ،[ علي،اً وابه أيب شيبة وعبدالرزاؽ
ت البحريػػة، للإلػػارة والػػربح، فهنػػا ي يػػذ ا١تسػػإخرج ، ْتيػػث يػػإم إيػػراج كميػػات اائلػػة مػػه الثػػرواالمجػػاريال ػػابع 

 .وٕتب فيه ما ٬تب ُب عروض الإلارة حكم عروض الإلارة،
 :                                                                       صيد البحر للمحـر ػٕ

 .لبحر وأكله وبيعه وشرائه إٚتاعاً ٭تل للمحـر صيد ا
 .[50:ا١تائدة] َماًتا َلُكْ  َولِلسَّيَّارَةِ لَّ َلُكْ  َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُو مَ ُأحِ :  عاذل،وله ل 

 :ركوب البحر حاؿ ىيجانو ػٖ

العلمػػاء علػػى ٖتػػرصل ركػػوب البحػػر حػػاؿ ايلانػػه، ومثػػل ذلػػك إذا دل يػػؤمه ركوبػػه أو يوتػػ  مػػه الواػػيلة الػػيت  أجمػػع
 .ب إذل اٟتجكوبه  مر واجب كالذاالو كاف ر ، حىت بحر هبااي
 روا، أٛتػد] (برئػت منػه الذمػة ف،ػد ،إذا أر ػجَّ  مػه ركػب البحػر) : قػاؿف ُب ركوبه حػُت إذف مهلكػة ٤ت،،ة،وقػد   

 [.ري ُب الًتغيب وحسنه ا لباشلوا١تنذ
 :إنقاذ الغريق ػٗ

 عليػػه ذلػػك، الف،هػػاء علػػى وجػػوب إعانػة ال ريػػ  علػػى النلػاة مػػه ال ػػرؽ، فػػإف كػاف قػػادراً ودل يوجػػد غػَت،  عػػُتَّ  اتفػق
، فإف قاـ به أحػد مػنهم اػ،ط عػه البػاقُت، وإع أٙتػوا ٚتيعػاً ذلك واجباً كفائياً على ال،ادريهوإف كاف ٍب غَت، كاف 

. 
 : الفطر إلنقاذ الغريق :مسزلة

مػػه ا١تعلػػـو أف ق ػػع العبػػادة الواجبػػة بعػػد الشػػروع فيهػػا بػػال مسػػوغ شػػرعع حػػراـ با فػػاؽ العلمػػاءت  ف ذلػػك عبػػث 
 ر مه أجل إن،اذ آدمع معصـو مػه ال ػرؽ أو أي مهلكػة أيػرى واجػب،  نػه ٯتكػه والف  . مع حرمة العبادةيإناَب 

دل ٬تػػز لػػه  ،وأف قػػدر علػػى إن،ػػاذ، دوف ف ػػر.  ػػدارؾ الصػػـو بال،يػػاء، و ف مػػا ع يػػإم الواجػػب إع بػػه فهػػو واجػػب
 .الف ر
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :لو اشمعلت النار ف  السفينة ػ٘

مػػه ب،ػػائهم ُب  ت،لػػى ظػػه الركػػاب أف السػػالـ فيػػه فعلػػو فمػػا غلػػب ع ،لنػػار بالسػػفينة بسػػبب أو بػػ يرلػػو اشػػإعلت ا
 ف حفػ  الػروح واجػب، وغلبػة الظػه كػالي،ُت  تأو إل،ػاء نفواػهم ُب ا١تػاء أو ااػإخداـ قػوارب النلػاة،، افينإهم

، فهمػػا مو إػػاف فليخػػًت أيسػػر٫تا اءيػػَتوا بػػُت الب،ػػاء والوقػػوع ُب ا١تػػ ،، وإف ااػػإوى عنػػدام ا مػػرافُب أكثػػر ا حكػػاـ
م، وإف ت  ام إذا رمػوا نفواػهم ُب ا١تػاء كػاف مػوهتم بفعلهػيلزمهم ا١ت،اـ :اؿ بعض العلماءوق .رجحلعدـ ا١ت عليه،

 .أقاموا فموهتم بفعل غَتام
 :ضماف اصطداـ السفن ػٙ

 :س لة، واع على وجو،مع وجود شركات للإ مُت البحري ابف، يكوف الكالـ انا عه الإ صيل الف،هع للم

 .مفاجئ، كهبوب الريح والعواصا، فال  ماف على أحد وأإذا كاف اعص داـ بسبب قاار  أ ػ
إذا كاف اعص داـ بإفريط أحد رباف السفينإُت، كاف اليماف على ا١تفرط وحد،، والإفريط ٭تصل مػه الربػاف  ب ػ

 .ودل يفعل ،إذا كاف قادراً على  بط افينإه ومنع اعص داـ

 .إذا كانت أحد السفينإُت واقفة وا يرى اائرة، فاص دمإا، فاليماف على السائرة ج ػ

 .إف كانت السفينإُت اائر ُت ومإساويإُت، فاليماف بينهما على حسب  فريط كل واحد منهما د ػ

 .إذا  عمد ا١تالحاف الإصادـ، فهما شريكاف ُب  ماف ما أ لفا مه السفينإُت وا نفس وا مواؿ ىػ ػ
 :المسبب بغرؽ سفينة بمن فيها ػٚ
، وكاف فعله يُ رقها غالباً ويهلك ما فيها لكوام واػط البحػر، فيها هافينة، ف رقت ٔت إغراؽلو  عمد شخ   ػأ 

يه  ماف السفينة ٔتػا فيهػا أو لعدـ معرفإهم بالسباحة، فعليه ال،صاص إف قإل مه ٬تب ال،صاص عليه ب،إله، وعل
 .ماؿ هم

 نػه  تعلػى عاقلإػه ديػةالقيمػة أمإعػة السػفينة، و ، فعليه إغراؽ افينة ٔته فيهاب    فإسبب ي لو أي   شخ ػب 
 .قصد فعالً مباحاً ف فيى إذل الإلا
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
  :تلى السفينة الغرؽ يفخِ لو  ػٛ

الؾ، فيلػوز لػه لو أشرفت السفينة على ال رؽ، فالواجب على ال،ب اف فعل ما ٯتكه أف ٬تنب السفينة ال ػرؽ وا٢تػ
إل،ػػاء ا مإعػػة حسػػب اٟتاجػػة، حػػىت لػػو أل،ااػػا كلهػػا، دفعػػاً  عظػػم ا١تفسػػد ُت ب يفهمػػا، وإف أٞتػػ ت اليػػرورة إذل 

وإف  ،ػػاعس اٞتميػػع عػػه إل،ػػاء مػػا  سػػلم بػػه السػػفينة مػػه . إل،ػػاء الػػدواب جػػاز، صػػوناً لمدميػػُت  اػػم أعظػػم حرمػػة
 .أٍب اٞتميع  ،ال رؽ
  :القرصنة البحرية ػٜ
علػػى اٞتػػرائم أو ا عمػػاؿ العدائيػػة والسػػلب، أو  غالبػػًا ػ ػلسػػ و علػػى اػػفه البحػػار، و  لػػ  ابف ا :رصػػنة ىػػ الق

 .العنا ا١تر كب ُب البحر  د افينة ما أو طاقمها وٛتولإها 
حرمت الشريعة اإلاالمية اععإداء على ال َت، مسلماً كاف أو غَت مسلم، اػواء كػاف ُب البحػر أو الػِّ،  :حكمها

  .إزاز لمهمواؿ ولمهنفس ب َت ح ،رصنة البحرية ع  إف  مع ا١تبدأ اإلاالمع، فهع ابفال
 وا٠تير  مه العوائ  ا٠ت َتة أماـ ااإخداـ ا١تيا، واعنإفاع هبا، وُب قصة مواى باإل افة أف ال،رصنة البحرية

 وصا ععإداء السل اف على السػفه ب نػه غصػب، قػاؿ  عػاذل : ُػِفيَنة َفَكانَػْت ِلَمَسػاِكيَن يَػْعَملُػوَف  َأمَّػا السَّ
 [.05:الكها] يَنٍة َغْصباً ِف  اْلَبْحِر فََزَردتُّ َأْف َأِتيبَػَها وََكاَف َورَاءُى  مَِّلٌ  يَْزُخُذ ُكلَّ َسفِ 

 . ت على ااإهلاف غصب السفه مه قبل ال ات الدولة، فمه باب أوذل قياـ ا فراد بذلكفابية دلَّ 
حىت لو كانت ٦تلوكػة  اػل دار اٟتػرب  ،لمُت على عدـ جواز اععإداء على السفه ُب البحروقد أكد ف،هاء ا١تس

غػػَت ا١تسػػلمُت، وأكػػدوا علػػى  ػػرورة ٤تاربػػة ال،رصػػنة بكػػل السػػبل، كمػػا نصػػت ال،ػػوانُت البحريػػة علػػى حريػػة ا١تالحػػة 
 .البحرية وكيفية ٤تاربة ال،راصنة

 :ةػػات البحريػالرياض( ٘
، اعنػزعؽ ٝتػاؾ، الإلػديا، ال،ػوارب الشػراعيةالسػباحة، ال ػوص، صػيد ا : كثػَتة، منهػا يػةأنواع الريا ػات البحر 

 .ا١تائية، وغَتاا والإزحل  على ا١تاء، كرة اليد

 :ضوابط لممارسة الرياضات البحرية
يهػا اٞتواز، وٯتكه أف يكوف اعاإحباب إذا كانت الريا ػة ريا ػة اادفػة، وف ػُب اإلاالـ ػ عموما  حك  الرياضة

 . هبا ُب اٞتهاد  نشيط لمهبداف، و ،وية لمهرواح، و دريب على ال،وة اليت أمر ا 
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 الضػوابط العػرتيةو نه ع ٯتكه بياف حكػم كػل نػوع مػه أنػواع الريا ػات البحريػة لكثرهتػا، فيكفػع أف نبػُت انػا 

 :للمماراة أي ريا ة ْترية
 .شرععت كالصالة، وطلب العلم، وكسب الرزؽ، وغَتاا أع  لهع الريا ة عه واجب :أوال
 

مراعاة ا١ت،اصد اٟتسنة الشرعية عند مزاولة الريا ة، فإكوف الريا ة وايلة لإ،وية ا بػداف و نشػي ها، وبػاب  :ثانيا
بات مه أبواب اإلعداد لللهاد، أو على ا قل  كوف وايلة لالاإلماـ ا١تباح اليت  عُت ا١تسلم على ال،ياـ بالواج

 .ا١تنوطة به ُب اٟتياة
 

وجوب اًت العورات، والبعد عه مواطه إتارة ال رائز، فالريا ات البحرية يكثر فيها كشا العػورات، ومنهػا  :ثالما
، فيػػال عػػه الريا ػات البحريػػة الػػيت ٘تاراػػها النسػػاء  مػا يػػؤدى علػػى أن ػػاـ ا١تواػي،ى، ومنهػػا مػػا فيػػه اعيػإالط اػػـر

 .واه شبه عاريات
 

عدـ اشإماؿ الريا ة على ي ر ٤ت،  أو غالب، فإف مفهػـو الريا ػة ي،ػـو علػى أاػاس الإمػريه دوف إيػذاء  :رابعا
، قػاؿ  عػاذل َوالَ تُػْلُقػوْا بِزَيْػِديُكْ   :النفس أو ال َت، فالريا ة ا٠ت رة حاصلها أل،اء بػالنفس إذل الإهلكػة واػو ٤تػـر

 (.رر وع  رارع  : )، وقاؿ [050:الب،رة] ِإَلى المػَّْهُلَكةِ 
 

 .ـوض ارَّ مار، وأيذ الع  البعد عه ا١تكااب ارمة ُب الريا ةت كال،   :خامسا
 

فػػإف ذلػػك ع يكػػوف إع مػػه أجػػل  ب علػػى إقامػػة الريا ػػة مػػواعة أو معػػاداة بسػػبب ا١تسػػاب،ات،أف ع يًت َّػػ :سادسػػا
 . للفري  يه، وكذلك ع يًت ب عليها  ياع ح،وؽ ا يوة بسبب الإعصب ا١ت،يتالدَ 
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 ٔ-ٔ-ٔ الواجبصفحة 
 

 .ال،رصنة البحرية/ أرض ا١تعركة/ ا١تائد: عرؼ ما ي ٌب :ٔس
............................................................................................... 

 . وابط ٦تاراة الريا ات البحرية/ فوائد البحر: عدد تالتا ٦تا يلع :ٕس
............................................................................................... 
 .مىت كانت بداية نواة ا ا وؿ البحري ا١تسلم؟ :ٖس

............................................................................................... 
 .ل ال زو ُب البحر والشهادة فيهاذكر حديثا ُب في :ٗس

............................................................................................... 
 .دـ السمك طاار، دلل على ذلك :٘س

............................................................................................... 
 .ما حكم أكل ميإإة اٟتيواف البحري، ومىت يكوف أكلها ٤ترما؟ :ٙس

............................................................................................... 
 .ال يعد الإحرؾ أتناء الصالة عاإ،باؿ ال،بلة مب ال للصالة؟، و١تاذا؟ :ٚس

............................................................................................... 
 .مىت ٭تـر ركوب البحر؟ :ٛس

............................................................................................... 
 . ما حكم ال،رصنة البحرية؟ :ٜس

............................................................................................... 
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 ـادــــاجلهـ فـقـــــــه
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 الجهػاد فػقػػو
 :مقدمة. أ

، وأحكػاـ وشػروطهوأ٫تيإػه وفيػله، ومراحػل  شػريعه  أام أحكاـ اٞتهػاد وأنواعػه على أعدَّ اذا الدرس ليإعرؼ ال الب
وحكػػم اعاػػإعانة ب ػػَت . مػػة الإػػورل يػػـو الزحػػا، وأحكػػاـ ع،ػػد ا مػػاف والذمػػة وا٢تدنػػةوحر  ،وأحكػػاـ ا اػػَت. الشػػهيد

  .وأام آداب ا ااد، ومعوقات اٞتهاد ُب العصر اٟتديث. الفدائيةا١تسلمُت ُب اٟترب، والعمليات 
 :األىداؼ المؤىلة .ب
  .أنواع اٞتهاد ومراحل  شريعه وشروط وجوبه يعدد ال الب ٔ-ٔ 
 .اٞتهاد، وا حكاـ الف،هية لشهيد وأاَت ا١تعركةل الب على فيل يإعرؼ ا ٕ-ٔ 
 .مع الكافريه حرمة الإورل يـو الزحا، ويعمل ٔت،إيى أحكاـ الع،ودال الب  يعلم ٖ-ٔ
 .ا١تسلمُت ُب اٟترب، وحكم ال،ياـ بعملية فدائية يعلم ال الب حكم اعاإعانة ب َت ٗ-ٔ
 .يعلم ال الب معوقات اٞتهاد ُب العصر اٟتديثيل ا، و آداب ا ااد ُب اب ٯتإثَّل ال الب ٘-ٔ
   :موجز الدرس .ج
 :المقدمة -ٕ

،  زيد مه قناعإهم ب ٫تية الدور ا١تناط هبم  حكاـ اٞتهاد وفيائله وآدابه ومعوقا ه الكليات العسكرية معرفة طالب
وشػػروطه وفيػػائله اٞتهػػاد  أحكػػاـ و ػػدفعهم إليػػالص النيػػة أتنػػاء الدرااػػة، والعمػػل ّتػػد واجإهػػاد بعػػد الإخػػرجت  ف

، فإذا وقعت أال ا ماف والذمة وا٢تدنة ونفع ْت،هم ٣تاؿ عملهمت لذا ُب حاؿ السلم ٨تًـت ع،ودُب و  مإح،،ة فيهم
بػػ داب  اعلإػػزاـ يصوصػػا إذا ًباػػبيل للهػػروب مػػه أرض ا١تعركػػة،  اٟتػػرب فإمػػا النصػػر أو الشػػهادة أو ا اػػر، إذ ع

العمػػػل علػػػى إزالػػػة  وع ٯتنػػػع ذلػػػك ،اج ا١تسػػػلموف اعاػػػإعانة ب ػػػَتام جػػػاز ذلػػػك بشػػػروطهومػػػع ذلػػػك لػػػو احإػػػ. ا ااػػػد
   .    دائه على الوجه ا١تشروعأ مه نعمعوقات اٞتهاد اليت ٘ت

 :ملخص المواضيع  -ٕ
 .أنواع اٞتهاد، وحكمه، وحكمإه، وفيله، ومراحل  شريعه، وشروطه، والإورل يـو الزحا -أ   
 .أحكاـ الشهيد -ب  
 .ا اَت، وع،د ا ماف وع،د الذمة وع،د ا٢تدنة -ج   
 .والعمليات الفدائية ا١تسلمُت،اعاإعانة ب َت  -د   
 .آداب ا ااد، ومعوقات اٞتهاد ُب العصر اٟتديث -ىػ    
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 الجػػهاد فػقػػو
 : الجهػاد :أوال
ااػػإفراغ الواػػع ُب ا١تدافعػػة بػػُت  :وىػػوا١تشػػ،ة، ال اقػػة و : اػػو مػػه اٞتهػػد، أيمصػػدر جااػػد، و  :الجهػػػاد لغػػة( ٔ

 .                  فاٞتهاد أعم مه ال،إاؿ .ولو  ،ديرا ،طرفُت
 : أنػواع الجهػاد( ٕ
 .جهاد النفس، بإلزامها ب اعة ا و علم أمور الديه ٍب العمل ٍب الدعوة والصِّ ػٔ

 .[05:العنكبوت] ُهْ  ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَّ :قاؿ  عاذل 

 .جهاد الشي اف، ُب دفع الشهوات والشبهات ػٕ

ػػػْيطَاِف فَِننَّػػػُو يَػػػْزمُ : قػػػاؿ  عػػػاذل  ػػػْيطَاِف َوَمػػػن يَػمَّبِػػػْع ُخطُػػػَواِت العَّ ُر يَػػػا أَيػَُّهػػػا الَّػػػِذيَن آَمنُػػػوا اَل تَػمَِّبُعػػػوا ُخطُػػػَواِت العَّ
 [.20:النور] َفْحَعاء َواْلُمنَكرِ بِالْ 
 .فباللساف، فإف دل نسإ ع فبال،لبمنكرامت باليد، فإف دل نسإ ع جهاد الفساؽ وأال ا١تنكرات والبدع، بإنكار  ػ3

فػػإف دل يسػػإ ع فب،لبػػه، وذلػػك فػػإف دل يسػػإ ع فبلسػػانه،  مػػه رأى مػػنكم منكػػرا فلي ػػَت، بيػػد،،: )قػػاؿ راػػوؿ ا 
 [.، مسلمروا]( أ عا اإلٯتاف

 .جهاد ا١تناف،ُت، بكشا داائسهم واٟتذر مه ش،هم للصا ا١تسلم ػٗ

َْ َتلَػػػْيِهْ  َوَمػػػْزَواُىْ  َجَهػػػنَّ ُ  يَػػػا أَيػَُّهػػػا: قػػػاؿ  عػػػاذل  اْلَمِصػػػيرُ  َوبِػػػْ  َ  النَّبِػػػ ُّ َجاِىػػػِد اْلُكفَّػػػاَر َواْلُمنَػػػاِفِقيَن َواْغلُػػػ
 [.00:الإوبة]
 .واللساف وال،لب جهاد الكفار، ويكوف باليد وا١تاؿ ػ٘

 [.02:الفرقاف] َفبَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِىْدُى  ِبِو ِجَهاداً َكِبيراً : قاؿ  عاذل
 .  وجهاد الكفار أي  باليد، وجهاد ا١تناف،ُت أي  باللساف

  :أف الجهاد أنواع وصورل فمحصَّ 
،، وجهػاد  ػد الباطػل، وجهػاد  ػد ا١ت ريػات مػه ا١تػاؿ وغػَت فر، وجهاد  ػد الرذائػل، وجهػاد  ػد جهاد  د الك

 . الفساد وا١تيل إذل ا١تلذات

 .قإاؿ الكفار على وجه ا٠تصوص :الجهػاد اصطبلحػا
 . بذؿ ال اقة والواع ُب قإاؿ الكفار ابإ اء وجه ا، وإلعالء كلمة ا :وىو
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :حكػ  الجهػاد( ٖ
 .الف،هاء جمهورعه الباقُت، وهبذا قاؿ  ، إذا قاـ به البعض ا،طكفاية فرضاٞتهاد  ػٔ

ُهْ  طََئَِفػػة: قػػاؿ  عػػاذل  يِن  َوَمػػا َكػػاَف اْلُمْؤِمنُػػوَف لَِينِفػػُروْا َكَفَّػػًة فَػلَػػْوالَ نَػَفػػَر ِمػػن ُكػػلِّ ِفْرقَػػٍة مِّػػنػْ لَِّيمَػَفقَُّهػػوْا ِفػػ  الػػدِّ
 [.022:الإوبة] ُروفَ َولِيُنِذُروْا قَػْوَمُهْ  ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْ  َلَعلَُّهْ  َيْحذَ 

 . أنه يرج ُب بعض ال زوات، وقعد ُب البعض ابير، كما ُب غزوة مؤ ة وصح عنه  
 .ولو اشإ ل ٚتيع الناس باٞتهاد، لإع لت مصاحل العباد

 : ُب اٟتاعت الإالية فرض تينيكوف اٞتهاد  ػٕ

 .إذا ااإنفر اإلماـ طائفة مه ا١تسلمُت لللهاد ػأ

يػَُّهػػا الَّػػِذيَن آَمنُػػوْا َمػػا َلُكػػْ  ِإَذا ِقيػػَل َلُكػػُ  انِفػػُروْا ِفػػ  َسػػِبيِل اللّػػِو اثَّػػاقَػْلُمْ  ِإلَػػى اأَلْرِض َأَرِضػػيُم  يَػػا أَ  :قػػاؿ  عػػاؿ
نْػَيا فِ  نْػَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَماُع اْلَحَياِة الدُّ  [.04:الإوبة]   اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليلٌ بِاْلَحَياِة الدُّ

 [.     أيرجه البخاري ومسلم]( إذا ااإنفرًب فانفروا: ) وقاؿ راوؿ ا

إذا دااػػم العػػدو ديػػار ا١تسػػلمُت، أو اقػػًتب مػػه ديو٢تػػا، فاٞتهػػاد يكػػوف علػػى أاػػل البلػػد، فػػإف دل يسػػإ يعوا،  ػب 
 .فعلى الذيه يلوام، ٍب الذيه يلوام، حىت يكوف على ٚتيع ا١تسلمُت، وحىت يندفع شر العدو، واذا ٣تمع عليه

 .                                الواجب إع به، فهو واجبفما ع يإم . يار و٨تو٫تاإذا احإاج إليه ا١تسلموف ُب ال،إاؿت ك بيب، وط ج ػ

 . إذا الإ،ى الزحفاف و ،ابل الصفاف د ػ
 [.40:ا نفاؿ] تُػْفَلُحوفَ   وْا الّلَو َكِميراً لََّعلَُّك ْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُمْ  ِفَ ًة فَاثْػبُُموْا َواذُْكرُ : قاؿ  عاذل

فاصػػِّوا، واعلمػػوا أف اٞتنػػة ٖتػػت  ع  إمنػػوا ل،ػػاء العػػدو، واػػلوا ا العافيػػة، فػػإذا ل،يإمػػوام: )وقػػاؿ راػػوؿ ا 
 [.روا، البخاري ومسلم]( ظالؿ السيوؼ

 :الحكمة من معروتية الجهػاد( ٗ
 .مه اععإداء عليهم ٛتاية ا١تسلمُت وديارام ػٔ

   [.055:الب،رة] ُيِحبِّ اْلُمْعَمِدينَ  َوقَاتُِلوْا ِف  َسِبيِل الّلِو الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْ  َوالَ تَػْعَمُدوْا ِإفَّ الّلَو ال: قاؿ  عاذل 
 .  مُت حرية نشر الدعوة اإلاالمية، وإزالة ٚتيع العوائ  اليت  عًتض نشراا ػٕ
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :أىمية الجهػاد( ٘

( رأس ا مػػر اإلاػالـ، وعمػػود، الصػػالة، وذروة اػنامه اٞتهػػاد ُب اػػبيل ا: )اٞتهػاد ذروة اػػناـ اإلاػالـ، قػػاؿ 
مػه أركػاف  ركنػا سادسػاكما أف اٞتهاد مه أفيل العبادات، وقد عػد، بعػض العلمػاء ، [روا، ابه ماجة وصححه اعلباشل]

 :ما يلع لجهادأىمية او٦تا يدؿ على . اإلاالـ
 .واٞتنة اٞتهاد مه أفيل ال رؽ ا١توصلة إذل ر واف ا  ػٔ
 .ووصو٢تا إذل اائر ا مم او الكفيل ْتماية الدعوة إذل ا  ػٕ
 .له دور، ُب  رايخ ايبة ا مة أماـ ال امعُت ػٖ
 .يع ُب ا مة معاشل الإيحية والفداء٭ت ػٗ

 .يوحد ا مة ويصهراا ُب قلب واحد ػ٘

 (.                                                                            وجعل رزقع ٖتت ظل ر٤تع: )مصدر مه مصادر الديل العظيمة، كما جاء ُب اٟتديث ػٙ
 : فضل الجهػاد( ٙ

تُػْؤِمنُػوَف بِاللَّػِو َوَرُسػوِلِو  ْن َتػَذاٍب أَلِػيٍ  يَػا أَيػَُّهػا الَّػِذيَن َآَمنُػوا َىػْل َأُدلُُّكػْ  َتلَػى ِتَجػارٍَة تُنِجػيُك  مِّػ:قاؿ  عاذل
ػػٌر لَُّكػػْ  ِإف ُكنػػُمْ  تَػْعَلُمػػوَف  يَػْغِفػػْر َلُكػػْ  ُذنُػػوَبُكْ   َوُتَجاِىػػُدوَف ِفػػ  َسػػِبيِل اللَّػػِو بِػػَزْمَواِلُكْ  َوأَنُفِسػػُكْ  َذِلُكػػْ  َخيػْ

َوُأْخػَرى  َوَمَسػاِكَن طَيِّبَػًة ِفػ  َجنَّػاِت َتػْدٍف َذلِػَ  اْلَفػْوُز اْلَعِظػيُ   َويُْدِخْلُكْ  َجنَّاٍت َتْجِري ِمػن َتْحِمَهػا اأْلَنْػَهػارُ 
  [.00ػ05:الصا] ُتِحبُّونَػَها َنْصٌر مَِّن اللَِّو َوفَػْمٌف َقرِيٌب َوَبعِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 

: ٍب مػػاذا ؟، قػػاؿ: ، قيػػل(إٯتػػاف بػػا وراػػوله: )؟، قػػاؿأي العمػػل أفيػػل: اػػ ل راػػوؿ ا : وعػػه أيب اريػػرة 
    [.روا، البخاري ومسلم]( حج مِّور: )ٍب ماذا؟، قاؿ: ، قيل(اٞتهاد ُب ابيل ا)
 :مسميات المجاىد( ٚ

 :وى  ي ل  على ا ااد ُب ابيل ا عدة أٝتاء،
َة اللَّػِو َتلَػْيُكْ  ِإْذ َجػاءْتُكْ  يَا أَيػَُّهػا الَّػِذيَن آَمنُػوا اذُْكػُروا نِْعَمػ:ا١تعاوف وا١تناصر، قاؿ  عػاذل: ، ومعنا،الجندي ػٔ

 [.5:ا حزاب] ُجُنوٌد فََزْرَسْلَنا َتَلْيِهْ  رِيحاً َوُجُنوداً لَّْ  تَػَرْوَىا وََكاَف اللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيراً 
َضػَربُوْا ِفػ  اأَلْرِض َأْو   َوقَاُلوْا إِلْخَواِنِهْ  ِإَذا:، وي ل  على السائر ل،إاؿ العدو ُب ديارام، قاؿ  عاذلالغازي ػٕ

 [.000:آؿ عمراف] َكانُوْا ُغزِّى
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                      [.روا، البخاري ومسلم] (ز غازيا ُب ابيل ا ف،د غزامه جهَّ : )وقاؿ راوؿ ا 

 [.000:الإوبة] ِو فَػيَػْقمُػُلوَف َويُػْقمَػُلوفَ يُػَقاتُِلوَف ِف  َسِبيِل اللّ  :قاؿ  عاذل ، وي ل  على مه يلع ال،إاؿ،المقاتل ػٖ

، وع ينب ػػع أف يوصػػػا بػػذلكت  ف ا ااػػد ع ي،ا ػػل مػػه أجػػل مػػػ رب (محػػارب) : لػػ  علػػى ا ااػػد لفػػ وع يُ 
ُب ا رض،  شخصػػية، أو مصػػاحل دنيويػػة، أو لعػػداوات قبليػػة وطب،يػػة، لكػػه ٬تااػػد مػػه أجػػل إعػػالء كلمػػة ا 

 . وليكوف اٟتكم 
 : مراحل تعريع الجهػاد :نياثا
 :الجهاد ف  الديانات السماوية السابقة (ٔ

دل يكػػػه اإلاػػػالـ مػػػه أوؿ الشػػػرائع السػػػماوية الػػػيت جػػػاءت بفرييػػػة اٞتهػػػاد، بػػػل شػػػرع علػػػى الػػػديانات السػػػماوية 
يػاف الساب،ةت اليهودية والنصرانية، وكاف يإسم بنوع مه العنا وال،سوة والشدة، بل قػد يسػإوحش قػارئ كإػب ا د

السػػػػػاب،ة عنػػػػػدما ي،ػػػػػرأ نصػػػػػوص اٞتهػػػػػاد الػػػػػيت  ػػػػػ مر بإحريػػػػػ  الػػػػػبالد وإبادهتػػػػػا، وقإػػػػػل النسػػػػػاء وا طفػػػػػاؿ والشػػػػػيوخ 
 .اخل...الكبار

حػػُت  ،ػػًتب مػػه مدينػػة لكػػع ٖتارهبػػا، ااػػإدعها إذل : )ػاػػفر الإثنيػػة اإلصػػحاح العشػػريه  ػػػ المػػوراةو٦تػػا جػػاء ُب 
عب ا١توجػود فيهػا يكػوف لػك بالإسػخَت ويسػإعبد لػك، الصلح، فإف أجابإػك إذل الصػلح، وفإحػت لػك، فكػل الشػ

وإف دل  سػا١تك بػػل عملػػت معػػك حربػػا، فحاصػػراا، وإذا دفعهػػا الػػرب إ٢تػػك إذل يػػدؾ، فا ػػرب ٚتيػػع ذكوراػػا ْتػػد 
السيا، وأما النساء وا طفاؿ والبهائم، وكل ماُب ا١تدينة، كل غنيمإها، فإ نمها لنفسك، و  كل غنيمػة أعػدائك 

 ...(. إ٢تك، اكذا  فعل ّتميع ا١تدف البعيدة منك جداً اليت أع اؾ الرب 
وأحرقػوا ا١تدينػة بالنػار مػع كػل مػا هبػا، إ٪تػا الفيػة : ) ػأييػا ػ اػفر يشػوع اإلصػحاح السػادس  المػوراةو٦تػا جػاء ُب 

 (.والذاب وآنية النحاس واٟتديد، اجعلواا ُب يزانة بيت الرب
 ظنػػوا أشل ج ػػت  ل،ػػع اػػالما علػػى ا رض، مػػا ج ػػت  ل،ػػع ع : )ػػػػ اإلصػػحاح العاشػػر  اإلنجيػػلو٦تػػا جػػاء ُب 

اػػالما علػػػى ا رض، بػػػل اػػػيفا، فػػػإشل ج ػػػت  فػػػرؽ اإلنسػػػاف  ػػد أبيػػػه، واعبنػػػة  ػػػد أمهػػػا، والكنػػػة  ػػػد ٛتاهتػػػا، 
وأعداء اإلنساف أال بيإه، مه أحب أبا أو أمػا أكثػر مػٍت، فػال يسػإح،ٍت، ومػه أحػب ابنػا أو ابنػة أكثػر مػٍت، فػال 

  ...(.يسإح،ٍت
، ف،ػػد أقػػر ال،ػػانوف الػدورل الظػػروؼ وا حػػواؿ الػػيت  شػػرع فيهػػا اٟتػػرب، وو ػػع ٢تػػا ال،واعػػد العصػػر الحػػديثأمػا ُب 

 .وا١تبادئ والنظم اليت ٗتفا مه شروراا وبالئها، وإف كاف دل يإم شيئ مه ذلك عند الإ بي 
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 :الجهاد ف  اإلسبلـ (ٕ

ى النفػوست ١تػا فيػه مػه اإلنفػاؽ، ومشػ،ة السػفر، و٣تالػدة ا عػداء، والإعػرض  ف أمر اٞتهاد عظيم، واو شػاؽ علػ
 . اباب ال،إل واٞترح، وغَت ذلك

 :أربع مراحل على لذا شرعه ا  
 : المرحلة األولى

 . اإلشارة لللهاد ُب الدعوة ا١تكية قبل ا٢تلرة، وا مر بالصِّ
                                                                                [.02:الفرقاف] ُى  ِبِو ِجَهاداً َكِبيراً َفبَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِىدْ : قاؿ  عاذل
 [.05:العنكبوت] َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْ  ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنين: وقاؿ  عاذل
 : انيةالمرحلة الم

 .اإلذف بال،إاؿ دوف إ٬تاب، بعد ا٢تلرة مه مكة إذل ا١تدينة
 [.05:اٟتج] ُأِذَف لِلَِّذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِزَنػَُّهْ  َُِلُموا َوِإفَّ اللََّو َتَلى َنْصرِِىْ  َلَقِديرٌ  :قاؿ  عاذل

  . واذ، أوؿ آية نزلت ُب اٞتهاد
 : المرحلة المالمة

 .مُت مه الكفار، دوف مه كا عنهم ودل ي،ا لهما مر ب،إاؿ مه قا ل ا١تسل
 [.055:الب،رة] َوقَاتُِلوْا ِف  َسِبيِل الّلِو الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْ  َوالَ تَػْعَمُدوْا ِإفَّ الّلَو الَ ُيِحبِّ اْلُمْعَمِدينَ :قاؿ  عاذل
ـُ بِالعَّْهِر اْلَحَراـِ َواْلُحُرَماتُ : وقاؿ  عاذل ِقَصاٌص َفَمػِن اْتمَػَدى َتلَػْيُكْ  فَاْتمَػُدوْا َتَلْيػِو ِبِممْػِل َمػا  العَّْهُر اْلَحَرا

 [.054:الب،رة] اْتَمَدى َتَلْيُكْ  َواتػَُّقوْا الّلَو َواْتَلُموْا َأفَّ الّلَو َمَع اْلُممَِّقينَ 
دلػػة الكإػػاب بعػػض العلمػػاء ا١تعاصػػريه عنػػد اػػذ، ا١ترحلػػة، وجعلػػوا اٞتهػػاد للػػدفع ف،ػػط، واػػذا ٥تػػالا   توقػػفوقػػد 

 .والسنة وا فاؽ الف،هاء، مه أف اٞتهاد ليس للدفاع ف،ط
 : المرحلة الرابعة

 .ا مر ب،إاؿ ا١تشركُت كافة
ُعػدُ :قاؿ  عاذل مُػُلوْا اْلُمْعػرِِكيَن َحْيػُث َوَجػدتُُّموُىْ  َوُخػُذوُىْ  َواْحُصػُروُىْ  َواقػْ وْا فَِنَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرـُ فَاقػْ

 [.0:الإوبة]  ٌ ُكلَّ َمْرَصٍد فَِنف تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّبَلَة َوآتَػُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْ  ِإفَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيَلُهْ   
 [.00:الإوبة] ُممَِّقينَ َوقَاتُِلوْا اْلُمْعرِِكيَن َكَفًَّة َكَما يُػَقاتُِلوَنُكْ  َكَفًَّة َواْتَلُموْا َأفَّ الّلَو َمَع الْ : وقاؿ  عاذل
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يُن ُكلُُّو لِلّػو فَػِنِف انمَػَهػْوْا فَػِنفَّ اللّػَو ِبَمػا يَػْعَملُػوفَ  :وقاؿ  عػاذل َنٌة َوَيُكوَف الدِّ   َبِصػيرٌ َوقَاتُِلوُىْ  َحمَّى الَ َتُكوَف ِفمػْ

 [.05:ا نفاؿ]
ا أف ع إلػػػػه إع ا، وأف ٤تمػػػػدا راػػػػوؿ ا، وي،يمػػػػوا أُمػػػػرت أف أقا ػػػػل النػػػػاس حػػػػىت يشػػػػهدو : )وقػػػػاؿ راػػػػوؿ ا 

روا، البخػػػاري ]( الصػػػالة، ويؤ ػػػوا الزكػػػاة، فػػػإف فعلػػػوا، عصػػػموا مػػػٍت دمػػػائهم وأمػػػوا٢تم، إع ْت،هػػػا، وحسػػػاهبم علػػػى ا
 [.  ومسلم

 .ىل ىناؾ نسخ بين مراحل الجهاد األربعة؟
عإػػِّ ا١ترحلػػة الرابعػػة نااػػخة ١تػػا قبلهػػا مػػه ا١تراحػػل، وإ٪تػػا لػػيس انػػاؾ نسػػخ بػػُت مراحػػل اٞتهػػاد ا ربعػػة، وبالإػػارل ع  

يصار إذل ا١ترحلة ا يَتة إذا كاف ا١تسلموف ُب قوة وعندام اعاإ اعة على قإػاؿ ا عػداء، أمػا إذا كػاف ا١تسػلموف 
ُب حالػػػة  ػػػعا واػػػواف، فلهػػػم أف يعملػػػوا ٔتػػػا ينااػػػب حػػػا٢تم مػػػه مراحػػػل اٞتهػػػادت مػػػه الصػػػِّ، أو ا١تصػػػاٟتة مػػػع 

 . داء، أو ا١تدافعة ْتسب اٟتاؿ، حىت  إ َت أحوا٢تم ويصبحوا أال قوة وب سا ع
  :شروط وجوب الجهاد، وآداب القماؿ، والمول  يـو الزحف: ثالما

  :شروط وجوب الجهاد( ٔ
 . اإلاالـ ػٔ
 (.الع،ل، البلوغ)الإكليا  ػٕ
 .اٟترية ػٖ
جهػادكه : )ُب اٞتهػاد، ف،ػاؿ ااػإ ذنت النػيب  :قالت ، فال ٬تب على النساء،ت ٟتديث عائشة ةالذكوري ػٗ

 [.روا، البخاري]( اٟتج
 .ال،درة البدنية، وال،درة ا١تالية ػ٘

نِفُقػوَف َحػَرٌج ِإَذا َنَصػُحوْا يُُ  ْيَ  َتَلى الضَُّعَفاء َواَل َتَلى اْلَمْرَضى َوالَ َتلَػى الَّػِذيَن الَ َيِجػُدوَف َمػال:قاؿ  عاذل
 [.50:الإوبة] َلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيٍل َوالّلُو َغُفوٌر رَِّحي ٌ لِّلِو َوَرُسوِلِو َما تَ 

 :آداب القماؿ( ٕ
 :الحاالت المالية٭تـر ابإداء ال،إاؿ ُب  ػٔ
  .ب َت إذف اإلماـ أ ػ
  .ب َت ر ا الوالديه أو أحد٫تا ػب 
 .ب َت إذف الدائه ودل يًتؾ وفاء ػج 
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  . رر بليم يلح  با١تسلمُتؤدي إذل حُت ي ػد 
  .إذا أمَّه الكفار وأمَّنو، ىػ ػ
  .ه دل  بل هم الدعوة١ت ػو 
 .ُب اٟتـر أو ُب ا شهر اٟتـر ػز 
جهػادا ُب اػبيل ا ْتػاؿ مػه اف، وع يكػوف اػذا ال،إػاؿ إذا دل ير د اٟتاكم عه اإلاالـ، فإف قإالػه ب ػع وعػدو  ػٕ

 .ا حواؿ
 . اإلاالـ، أو اٞتزية، أو ال،إاؿ: ـ قبل ال،إاؿ، وٗتيَتام بُت تالتة٬تب دعوة الكفار لإلاال ػٖ

 .عدـ قإل غَت ا١ت،ا لُتت كالشيوخ والنساء والصبياف والراباف و٨توام، ما دل ي،ا لوا ػ4

 .الكا عمه أظهر اإلاالـ ػ٘
 عدـ إ الؼ ا مواؿت كهدـ ا١تباشل العامرة، وق ع ا شلار ا١تثمرة، وع،ر ا١تاشية  ػٙ
 .والدواب اليت ع  عد للحرب، ما دل  دعو اٟتاجة إذل ذلك 

 .عدـ اإلفساد أتناء ال،إاؿت كا١تثلة ب فراد العدو بعد قإلهم ػٚ
 .٬تب الكا عه العدو إذا قبل الديوؿ ُب اإلاالـ وأعله ذلك ػٛ
 .٬تب   مُت مه طلب ا ماف، والوفاء بالعهد، وعدـ قإل الرال ػٜ

 .١تسلمُت وقإالامٕتب العناية ّترحى ا ػٓٔ
 .٬توز ا٠تداع والكذب ُب اٟترب، ما دل يكه فيه ن،ض عهد أو أماف ػٔٔ
 .البشرية وا١تادية و ف فيه  ،ليل للخسائر، [روا، البخاري ومسلم] (اٟترب يدعة) :قاؿ  

 .ا يذ منها يفية قبل قسمإها :وىو٭تـر ال لوؿ مه ال نيمة،  ػٕٔ
نَػْفػٍ  مَّػا َكَسػَبْت َوُىػْ    ٍّ َأف يَػُغلَّ َوَمن يَػْغُلْل يَْزِت ِبَما َغلَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ثُ َّ تُػػَوفَّى ُكػلُّ َوَما َكاَف لَِنبِ : قاؿ  عاذل
 .[000:آؿ عمراف] الَ ُيْظَلُموفَ 

 :المول  يـو الزحف( ٖ
 .، واو كبَتة مه كبائر الذنوبباإلجماعحراـ 

َوَمن يُػػَولِِّهْ  يَػْوَم ِػٍذ ُدبُػػَرُه   وْا ِإَذا َلِقيُمُ  الَِّذيَن َكَفُروْا زَْحفاً َفبلَ تُػَولُّوُىُ  اأَلْدبَارَ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمنُ  يَا :قاؿ  عاذل
 [.00،00:ا نفاؿ]  اْلَمِصيرُ ِإالَّ ُمَمَحرِّفاً لِِّقَماٍؿ َأْو ُمَمَحيِّزاً ِإَلى ِفَ ٍة فَػَقْد بَاء ِبَغَضٍب مَِّن الّلِو َوَمْزَواُه َجَهنَُّ  َوبِْ  َ 
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الشػرؾ بػا، والسػحر، وقإػل الػنفس الػيت : ؟، قػاؿيػا راػوؿ ا ومػا اػه: ،ػات قػالوااجإنبػوا السػبع ا١توب: )وقاؿ 

روا، ]( ت ال ػافالتحـر ا إع باٟت ، وأكل الربا، وأكل ماؿ اليإيم، والإورل يـو الزحا، وقذؼ اصنات ا١تؤمنػا
 [.مسلمالبخاري و 
 :أحكػاـ العهيػػد: رابعا

 .كل مه مات مه ا١تسلمُت ُب قإاؿ الكفار، إلعالء كلمة ا   :العهيد ىو
  :سبب المسميػة( ٔ
 .شهدا له باٞتنة وراوله  ا   ف ػٔ
 (.شااد)  نه حع عند ربه  ػٕ
 . ف مالئكة الرٛتة  شهد، فإ،بض روحه ػٖ
 .ى ا مم نه ٦ته يشهد يـو ال،يامة عل ػٗ
 . نه ُشه د له باإلٯتاف وا٠تا٘تة اٟتسنة ػ٘
 . ف دمه يشهد له ب،إله ػٙ
 . ف روحه  شهد اٞتنة يـو ال،يامة ػٚ
 : زلػة العهيػدػمن( ٕ

فَػرِِحيَن ِبَمػا آتَػاُىُ    َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِمُلوْا ِف  َسِبيِل الّلِو َأْمَواتاً َبْل َأْحَياء ِتنَد رَبِِّهْ  يُػْرزَُقوفَ : قاؿ  عاذل
  َيْحَزنُػػػوفَ  اللّػػػُو ِمػػػن َفْضػػػِلِو َوَيْسَمْبِعػػػُروَف بِالَّػػػِذيَن لَػػػْ  يَػْلَحُقػػػوْا ِبِهػػػ  مِّػػػْن َخْلِفِهػػػْ  َأالَّ َخػػػْوٌؼ َتلَػػػْيِهْ  َوالَ ُىػػػ ْ 

 [.000ػ005:آؿ عمراف] ْؤِمِنينَ َيْسَمْبِعُروَف بِِنْعَمٍة مَِّن الّلِو َوَفْضٍل َوَأفَّ الّلَو الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلمُ 
 ػ ولػه مػا علػى ا رض مػه شػعء ػما أحد يديل اٞتنة ٭تب أف يرجع إذل الػدنيا : )قاؿ أف النيب  وعه أنس 

١تػػا يػػرى مػػه فيػػل : )، وُب روايػػة(يػػرى مػػه الكرامػػة إع الشػػهيد، يإمػػٌت أف يرجػػع إذل الػػدنيا في،إػػل عشػػر مػػرات، ١تػػا
   [.مإف  عليه]( الشهادة

 :ضػل العهيػدف( ٖ
مإفػػ  ]٬تػػد الشػػهيد مػػه الكرامػػة عنػػد ا  عػػاذل مػػا يػػدعو، إذل أف يإمػػٌت أف يرجػػع إذل الػػدنيا لي،إػػل عشػػر مػػرات  ػػػٔ
 [.عليه
 [.روا، أبو داود وابه حباف وصححه]يشفع ُب ابعُت مه أال بيإه  ػٕ
 [.روا، الًتمذي وابه ماجة وصححه ا لباشل] فر له عند أوؿ دفعة مه دمه يُ  ػٖ
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 . يرى م،عد، مه اٞتنة ػٗ

 . ار مه عذاب ال،٬ِّتُ  ػ٘

 .ي مه مه الفزع ا كِّ ػٙ
 .ة اإلٯتافى حلَّ لَّ ٭تُ  ػٚ
 .يو ع على رأاه  اج الوقار، الياقو ة منه يَت مه الدنيا وما فيها ػٛ
 [.روا، الًتمذي وابه ماجة وصححه ا لباشل]يزوج مه اتنإُت وابعُت زوجة  ػٜ

 [.والنسائع وابه ماجة روا، الًتمذي]ال،رصة  إع كما ٬تد أحدكم مه مسّ  ،ال،إل ع ٬تد الشهيد مه مسَ  ػٓٔ

 : مفهػـو أرض المعػركػػة( ٗ
مػا يُعػرؼ ٔتسػرح العمليػات، اػواء  : اػو ػبػإذف ا  ػػ مفهـو أرض ا١تعركة اليت مه مات فيها واو مسلم ُعدَّ شهيداً 

صػلَّى عليػه، كفَّػه وع يُ  سَّػل وع يُ فمه شارؾ ُب ال،إاؿ وقإل ُب أرض ا١تعركة، فال يُ . يةكانت ْترية أو برية أو جو 
مػػه أرض ا١تعركػػة ومػػات يارجهػػا، فإنػػه ع يعامػػل معاملػػة  نقػػلدفه بثيابػػه بعػػد نػػزع السػػالح و٨تػػو، عنػػه، أمػػا مػػه ويُػػ

نػوا ُب حالػة الإحػاـ مػع العػدو، شهيد ا١تعركة، وكػذلك مػه ٯتو ػوف ُب إتػر المػات أو غػارات مػه ا عػداء ودل يكو 
 .فال يعاملوف معاملة شهداء ا١تعركة

 :ةػػركػد المعػعهيل ػةاـ الفقهيػاألحك( ٘

عنػه، ويػدفه بثيابػػه  و٨تػو،ى عليػػهت بػل يػدفه ُب تيابػه بعػد نػػزع السػالح صػلَّ ه، وع يُ كفَّػل الشػهيد، وع يُ  سَّػع يُ ػػ ٔ
  .قد ذاب بعض العلماء إذل ٖترصل غسل الشهيد والصالة عليهو  ،[البخاري]د حُ بشهداء أُ   لفعل النيب تودمه

والإعظيم له بااإ نائه عه دعاء الناس، واذا اٟتكػم يػاص بشػهيد  عليه، تر الشهادةأإب،اء  :من ذل  والحكمة
، قإل أتناء ا١تعركة، أما الذي يصاب ّترح ُب ا١تعركة ٍب يب،ى بعداا مدة مػه الػزمه ٖتػت العػالج الذي:ا١تعركة، أي

 .ى عليه كب،ية ا موات فه، ويصلّ ل، ويكّ ٍب ٯتوت مإ تراً ّتراحه فإنه ي سّ 
ػػػل مػه اٞتنابػة فإنػػػه ،بػاً نُ ذاػػب بعض العلماء إذل أف شهيػػد ا١تعركػػة إف ااإشهد وعلم أنػه كػاف جُ  ػٕ ٟتػديث  تي سَّ

  .[ابه حباف وأبو داودا، البيه،ع و رو ] إل يـو أحد شهيداً، ف سلإه ا١تالئكة، ف،د قُ  حنظلة ال سيل
ػػ ػ غػَت دـ الشػػهادة ػػػ إذا وجػدت علػػى الشػػهيد ٧تااػػة ػػػٖ ل عنػػه، ولػو أدى ذلػػك إذل إزالػػة دـ الشػػهادةت  اػػا   سَّ

 .ليست مه أتر العبادة
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ام ُب إذل مكػػاف آيػػر، فػػإف قومػػا مػػه الصػػحابة ن،لػػوا قػػإال ان،لػػو ة أف يػػدفه الشػػهداء ُب مصػػارعهم، وع يُ السػػنَّ  ػػػٗ

 [.روا، أٛتد وإاناد، حسه]با مر برد ال،إلى إذل مصارعهم   راوؿالي ى مناد  فناد   ،أحد إذل ا١تدينة معركة
الرجلُت مه قإلى كاف ٬تمع بُت   ، فإف راوؿ ا حاؿ اليرورة ٬تػػوز دفػػه الشهيديػػه والثالتػػة ُب قبػػر واحد ػ٘

 [.روا، البخاري]بال،رآف ُب اللحد  ـ ا كثر أيذاً ،دَّ ، ويُ أحد ُب توب واحد
 :األسير، تقد األماف والذمة والهدنة: خامسا

 :األسيػػر( ٔ
 .كل عدو م،ا ل مه الكفار، وقع حيا ُب أيدي ا١تسلمُت أتناء ال،إاؿ  :األسير ىو

 :أحكاـ األسير
 .اًتقاؽه، والفداء، واٞتزية، واعال،إل، وا١ت: أشياء خمسة اإلماـ ُب ا ارى بُت َتَّ ٮتُ  ػٔ

  .وٮتإار ما فيه ح  ومصلحة لإلاالـ وا١تسلمُت

اْلَوثَػاَؽ فَِنمَّػا َمنّػاً بَػْعػُد َوِإمَّػا  فَِنذا َلِقيُمُ  الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَػاِب َحمَّػى ِإَذا أَْثَخنُمُمػوُىْ  َفُعػدُّوا: قاؿ  عاذل
           [.٤:4تمد] ِفَداء َحمَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَارََىا

 . مة ُب ا ارىٚتيع ا٠تصاؿ ا١تإ،دَ  وقد فعل النيب 
، ا سػػمت بػالرف  والرٛتػػة والػػِّ واإلحسػػاف، فيلػػب إكػػراـ ا اػػرى والعنايػػة معاملػػة خاصػػةلمهاػػرى ُب اإلاػالـ  ػػػٕ

 .هبم، حىت يبت اإلماـ ُب أمرام

ـَ َتَلى ُحبِِّو ِمْسِكيناً وَ : قاؿ  عاذل    [.4:اإلنساف] يَِميماً َوَأِسيراً َوُيْطِعُموَف الطََّعا

 .كاؾ أاَت ا١تسلمُت واجب على الكفايةف   ػٖ

 [.روا، البخاري] (ػ وأطعموا اٞتائع،وعودوا ا١تريض وا العاشل ػ ا اَتفك  : )قاؿ  
 فادى أارى ا١تسلمُت ب اػرى ا١تشػركُت، الػذيه ُب أيػدي ا١تسػلمُت مػه الرجػاؿ والنسػاء، وٯتكػه فػداء ا اػرىيُ  ػٗ

 .با١تاؿ، أو ب ي طري،ة مشروعة مه طرائ  الفداء

نفسػه للػإخل  مػه الإعػذيب ا١تإوقػع، أو لالاػًتاحة مػه آعـ  يقمػل إذا وقػع ا١تسػلم ُب ا اػر، فػال ٬تػوز لػه أف ػػ٘
، وقد وردت أحاديث كثَتة ُب الإحذير منػه، ك،ولػه  ػراح ف،إػل نفسػه : )اٞتراح، فهذا انإحار ٤تـر كػاف برجػل ج 

 [.وا، البخاري ومسلم]( رشل عبدي بنفسه، حرمت عليه اٞتنةبد:  عاذلف،اؿ ا 
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 :مػػةتقػػد الذِّ ( ٕ
الػػذي يسػػكه مػػع ا١تسػػلمُت ُب دار اإلاػػالـ، ويػػدفع اٞتزيػػة، وٮتيػػع  ػمػػه غػػَت ا١تسػػلمُت  ا١تػػواطه ػ :  ىػػومِّ الػػذِّ 

 .لمهحكاـ اإلاالمية ُب اٞتملة
 : أحكاـ تقد الذمة

ز لإلمػاـ إبػراـ ع،ػد الذمػة مػع أاػل الكإػاب وا ػوس، في،ػروا علػى ديػنهم مػع بػذ٢تم اٞتزيػة واعلإػزاـ ب حكػاـ ٬تػو  ػ1
 .اإلاالـ

ـَ الّلُو َوَرُسولُُو َوالَ : قاؿ  عػاذل ِديػَن   َيِديُنوفَ قَاتُِلوْا الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوالَ بِاْليَػْوـِ اآلِخِر َوالَ ُيَحرُِّموَف َما َحرَّ
 [.25:الإوبة] اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَماَب َحمَّى يُػْعطُوْا اْلِجْزيََة َتن َيٍد َوُىْ  َصاِغُروفَ 

، وعليػه مػا علػع ع،د الذمة ٬تعل الكافر كمواطه ُب الدولة اإلاالمية ومه رعايااػا، لػه مػا للمسػلمُت مقمضى ػٕ
 فااػ ٢تم اٞتزيػة، فػإف أجػابوؾ فاقبػل مػنهم وكػاَّ ):  صػد، بػ ذى، ل،ولػه ا١تسلمُت، ٭تػـر قإلػه، و٬تػب دفػع مػه ق

 .(عنهم
 .يعلز عنها ، وع ف،َت  فاف   وع شيخ  ، وع أعمى، ه  م  ، وع ز  ، وع ٣تنوف  ، وع امرأة  صيب  : اٞتزية مه ذع  ؤي ػٖ
 : تقػػد األمػػاف( ٖ

اػواء قػدـ كسػفَت،أو مسػإلَت، أو للعمػل،  ػااإي اف الكافر الذي ي،دـ لبالد ا١تسلمُت ػ مه غَت  :المسمزمن ىو
 . أو للإلارة، أو طالب ٟتاجة، أو غَت ذلك

 :أحكاـ تقد األماف
 .٬توز إع اء الكافر ع،د ا ماف مه كل مسلم، إذا دل ٭تصل منه  رر لإلاالـ وا١تسلمُت ػٔ

ـَ الّلِو ثُ َّ أَْبِلْغُو َمْزَمَنُو َذلِػَ  بِػزَنػَُّهْ  قَػػْوـٌ  َوِإْف َأَحٌد مَِّن اْلُمْعرِِكيَن اْسَمَجاَرَؾ فََزِجْرهُ : قاؿ  عاذل َحمَّى َيْسَمَع َكبَل
 [.0:الإوبة] الَّ يَػْعَلُموفَ 
( ا١تسلموف  إكاف  دماؤام، ويسعى بذمإهم أدناام، و٬تَت عليهم أقصاام، وام يد على مػه اػواام: )ول،وله 

 [.أيرجه أبوداود]
زوج النيب   إذل مكة، أياـ صلح اٟتديبية، وزار ابنإه أـ حبيبة ػػ قبل إاالمه   وقد قدـ أبو افياف به حرب

ودل ٯتسه مسلم ب ذى ،. 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
٬توز لإلمػاـ إع ػاء ا مػاف ٞتميػع ا١تشػركُت، أو لبعيػهمت  ف وعيإػه عامػة، ولػيس ذلػك بحػاد الرعيػة، إع أف  ػٕ

 .٬تيز، اإلماـ

ٖتػرصل قإػل الكػافر ا١تػؤمه، أو أيػػذ مالػه، أو الإعػرض لػه بػػ ي نػوع مػه أنػواع ا ذى، ومػػه ع،ػد ا مػػاف  مقمضػى ػػ3
 .يالا ذلك، فهو مإوعد بالعذاب واللعه

 [.أيرجه البخاري]( رح رائحة اٞتنة، وإف ر٭تها يوجد مه مسَتة أربعُت  عاماً مه قإل معاادا، دل ي  : )قاؿ 
دناام، فمه أيفر مسلما، فعليه لعنة ا وا١تالئكػة والنػاس أٚتعػُت، ة ا١تسلمُت واحدة، يسعى هبا أذمَّ : )وقاؿ 

  [.أيرجه البخاري]( وع عدعً  ع ي،بل ا منه يـو ال،يامة صرفاً 
أيرجػه النسػائع وال ػِّاشل ]( مه أمَّه رجال على دمه، ف،إلػه، ف نػا بػريء مػه ال،ا ػل، وإف كػاف ا١ت،إػوؿ كػافرا) : وقاؿ 

 [.والبخاري ُب الإاريخ
 :تقػد الهػدنػة( ٗ

 .، ب،در اٟتاجةمعلومةً   ال اٟترب، على  رؾ ال،إاؿ مدةً  أف يع،د اإلماـ أو نائبه، ع،داً  :الهدنة ى 
 :أحكاـ تقد الهدنة

 .والصلح جائزمع الكفار،ياصة إذا كاف با١تسلمُت  عا،أو اقإيإه ا١تصلحة ا٢تدنة ػٔ

 [.00:ا نفاؿ] َنْف َلَها َوتَػوَكَّْل َتَلى الّلِو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِلي ُ َوِإف َجَنُحوْا لِلسَّْلِ  فَاجْ : قاؿ  عاذل 
 [.البخاري ومسلم]ا١تشركُت عاـ اٟتدبيبة  وقد صاحل النيب  
 . إذا دل يكه با١تسلمُت  عا، ودل  ،إض مصلحإهم ا١تهادنة، فال ٬توز ع،د ا١تهادنة وا١تصاٟتة مع الكفار ػٕ

 [.٤:00تمد] ْتَماَلُك ْ أَ َتِهُنوا َوَتْدُتوا ِإَلى السَّْلِ  َوأَنُمُ  اأْلَْتَلْوَف َواللَُّو َمَعُكْ  َوَلن يَِمرَُكْ  ف ال  : قاؿ  عاذل
ع،ػػد ا٢تدنػػة مإعلػػ  بنظػػر اإلمػػاـ ومػػا يػػرا، مػػه ا١تصػػلحة أو نائبػػه، وع يصػػح مػػه غَت٫تػػا، وع،ػػداا مػػه غَت٫تػػا قػػد  ػػػٖ

 .اعفإيات على اإلماـ يؤدي إذل  ع يل اٞتهاد، وإذل
 .ع،د ا٢تدنة يوجب الوفاء به، ودل ٬تز ن،يه حىت  نإهع مد ه، أو ين،يه الكفار أنفسهم مقمضى ػٗ

ِإلَػْيِهْ  مُّوْا ِإالَّ الَِّذيَن َتاَىدتُّ  مَِّن اْلُمْعرِِكيَن ثُ َّ َلْ  يَنُقُصوُكْ  َشػْي اً َولَػْ  ُيظَػاِىُروْا َتلَػْيُكْ  َأَحػداً فَػزَتِ : قاؿ  عاذل
ِتِهْ  ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُممَِّقينَ   [.4:الإوبة] َتْهَدُىْ  ِإَلى ُمدَّ

اْلُكْفِر ِإنػَُّهػْ  الَ أَْيَمػاَف َلُهػْ   َوِإف نََّكُموْا أَْيَمانَػُه  مِّن بَػْعِد َتْهِدِىْ  َوطََعُنوْا ِف  ِديِنُكْ  فَػَقاتُِلوْا أَِئمَّةَ : وقاؿ  عاذل
 [.02:الإوبة] يَنمَػُهوفَ  َلَعلَُّه ْ 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :االسمعانػة بغيػر المسلميػن: سادسا

٬توز اعاإعانة بالكفار ُب شراء ا الحة وااإ لاراا، كذلك ٬توز اعاإعانة هبػم ُب أعمػاؿ اٞتػيش غػَت ال،إاليػةت  
اليػػػرورات  بػػػيح ) :تػػػدللقا ،للضػػػرورةكػػػذلك ٬تػػػوز اعاػػػإعانة بالكفػػػار ُب ال،إػػػاؿ  .ك عمػػػاؿ ا٠تدمػػػة وغَتاػػػا

 :قولين، ف،د ايإلا فيه الف،هاء على لغير ضرورةأما اعاإعانة بالكفار ُب ال،إاؿ  (.اظورات
إذل جواز قإاؿ غػَت ا١تسػلمُت مػع ا١تسػلمُت  ػد ( واٟتنابلة ُب رواية( )والشافعية( )ا حناؼ)ذاب  :القوؿ األوؿ

 .ا م مونُت، وأف يكونوا ٖتت قيادة ا١تسلمُتالعدو عند اٟتاجة، بشرط معرفة حسه رأيهم، ويكونو 
 .إذل منع اعاإعانة ب َت ا١تسلمُت ُب ال،إاؿ( والصحيح مه مذاب اٟتنابلة( )ا١تالكية)ذاب  :القوؿ المان 

 :أصحاب ال،وؿ ا وؿ دليل
 [.صحيحورا، أبو داود بسند ] (فإ زوف أنإم وام عدوا مه ورائكماإصاٟتوف الرـو صلحا آمناً، : )قوله  ػٔ

 [.روا، البخاري]( يه بالرجل الفاجرإف ا ليؤيد اذا الدَ : )قوله  ػٕ
 :أصحاب ال،وؿ الثاشل دليل

قػد كػاف  أدركػه رجػل ػ ةق ب ػل بػدر، فلمػا كػاف ْتػرة الػوبر  يػرج راػوؿ ا : )أاػا قالػت عػه عائشػة زوج النػيب 
ج ػت ع بعػك : فلمػا أدركػه، قػاؿ لراػوؿ ا حػُت رأو،،  ففػرح أصػحاب راػوؿ ا  ػيذكر فيه جرأة و٧تػدة 

ٍب : فػارجع فلػه أاػإعُت ٔتشػرؾ، قالػت: ع، قػاؿ:  ؤمه با وراوله؟، قػاؿ: قاؿ له راوؿ ا . وأصيب معك
: كمػػا قػػاؿ أوؿ مػػرة، قػػاؿ  ميػػى حػػىت إذا كنػػا بالشػػلرة، أدركػػه الرجػػل ف،ػػاؿ لػػه كمػػا قػػاؿ أوؿ مػػرة، ف،ػػاؿ النػػيب 

:  ػؤمه بػا وراػوله ؟، قػاؿ: ٍب رجػع ف دركػه بالبيػداء، ف،ػاؿ لػه كمػا قػاؿ أوؿ مػرة: ؾ، قاؿارجع فله أاإعُت ٔتشر 
 [.روا، مسلم]( فان ل : نعم، ف،اؿ له راوؿ ا 

 :مناقعة القولين
ت  نػه (إنا ع نسإعُت ٔتشرؾ) : الذي يظهر أف ا١تراد بالفاجر، أعم مه أف يكوف كافرا أو فاا،ا، وع يعار ه قوله ػٔ

 .٤تموؿ على مه كاف يظهر الكفر
 صػفواف بػه أميػة حنينػا مػع النػيب  منسػوخ، وحلػة النسػخ شػهود( إنا ع نسإعُت ٔتشرؾ) :ٯتكه أف يكوف قوله  ػٕ
 .او مشرؾ وقصإه مشهورة ُب ا١ت ازيو 
ـ، فػرد، رجػاء الرغبػة ُب اإلاػال( ع أاػإعُت ٔتشػرؾ: )الػذي قػاؿ لػه  فرس ُب وجه الرجل أف النيب : ٯتكه أف ي،اؿ ػٖ

 .أف يسلم، فصدؽ ظنه 
 .ال،وؿ ا وؿ، واو جواز اعاإعانة ب َت ا١تسلمُت بالشروط ا١تإ،دمة :الراجف
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 : الفدائيػةالعمليػات : سابعا
 واعقإحػػػاـ علػػػى العػػػدو ومػػػه ٍب  فلَتاػػػا أو اػػػيار ه ا١تإفلػػػرات ُب بدنػػػه أو معدا ػػػه شػػػخ  ْتمػػػلقيػػػاـ  :معناىػػػا

 .أع أاا  شًتؾ ُب كواا  ؤدي ْتياة منفذاا ي،ينا إٟتاؽ اليرر ب عداء ا، بذلك اقاصد ،مإعددةب االيب 
كػػاف مػػه قبيػػل اعشػػإباؾ مػػع العػػدو أتنػػاء ال،إػػاؿ إلي،ػػاع أكػػِّ قػػدر مػػه ا٠تسػػائر ُب صػػفوفه وبػػث الرعػػب ُب   مػػا مػػاأ

ُب  لكػػػه، حبه شػػهيد ُب اػػػبيل ا اػػػذا مػػػه ال،إػػاؿ ا١تػػػِّور وصػػػاو يػػه، فيكػػػوف م،إلػػه انػػػا ب يػػػدي العػػدو، م،ا ل
 .،إل نفسهب الشخ  قد  سبب يكوفانا  مس لإنا
 :مبلحظمافكاف على اذ، العمليات   ١تا از اذا الفعلتالعلماء ا١تعاصروف ُب جو  اخملفوقد 
 .ما فيها مه إزااؽ الروح وقإل النفس ػٔ
 .ما فيها مه نكاية بالعدو وإ رارا به ػٕ

 :قولينعلى ويالفهم 
  .(اسمعهاديةعمليات ) اذا العمل، و سميإها بػ مشروعيإه: األوؿ ؿالقو 

  (.انمحاريةعمليات ) و سميإها بػ مشروعية اذا العملعدـ : المان  القوؿ
  :ال،وؿ ا وؿ أصحاب دليل
س لػػه، ار علػه غػػالـ أصػحاب ا يػػدود، حيػػث دؿ ا١تلػك علػػى كيفيػة قإلػػه، ووصػا لػػه ذلػك ك نػػه اػو ا١تمػػفمػػا ػػ ٔ

 . ى الشعء كفاعلهوالداؿ عل
الػِّاء  ، كما فعلػهان ماس كثَت مه ا ااديه ُب صفوؼ ا عداء كاف ابباً لكسر العدو، ونصرام على الكفارػ ٕ

 ، حيػػث طلػػب أف يو ػػع علػػى أاػػنة الرمػػاح ويرمػػى بػػه دايػػل اٟتدي،ػػة ليفإحهػػا،ُب معركػػة اليمامػػة   بػػه مالػػك
 . ُب معركة بدر وكذا عمَت به اٟتماـ 

 . يإها و  تَتاا ُب كسر شوكة العدو، العمليات أتبإت فاعل ف اذػ ٖ
 :ال،وؿ الثاشل أصحاب دليل
ف،ػد قإػل نفسػه،  ومػه فلػر نفسػه، [25:النسػاء] ﴾َواَل تَػْقمُػُلوْا أَنُفَسػُكْ  ِإفَّ اللّػَو َكػاَف ِبُكػْ  رَِحيمػاً ﴿ :قوله  عاذل ػٔ

 .وقإل النفس ٤تـر بن  ابية
واػذا قا ػل لنفسػه، وا حاديػث ُب ، [روا، مسػلم]( شعء ُب الػدنيا ُعػَذب يػـو ال،يامػةمه قإل نفسه ب: )قوله   ػٕ 

 .اذا ا١تعٌت كثَتة
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :الراجف

ٛتله على ذلك ي،ينه بػ جر  م بالعملية ع ي،صد قإل نفسه وأ٪تا ف ال،ائ تنظر ُب  سميت اذ، العملية باعنإحار
إ٪تػػػا : )، وقػػػد قػػػاؿ  ا مػػػه ا٠تسػػػائر هبػػػم، ااػػػإلابة لنػػػداء كػػػِّ قػػػدرإغاظػػػة ا عػػػداء بإٟتػػػاؽ أو  ،الشػػػهادة

  :العروط اآلتية، لكه ع ٕتوز اذ، العمليات إع بإوفر (لنيات وإ٪تا لكل امرئ ما نوىا عماؿ با
 .أف يكوف فيها مصلحة للمسلمُت ونكاية بالعدو، وع ٖتصل ا١تصلحة إع به ػٔ
 . ل، ودل يكه الوصوؿ إذل العدو إع عه طري  اذ، العملياتإف  كوف اناؾ  رورة ٢تذا الفع ػٕ
 .يوؼ ا ار مه فعله ي،صد أف ع ػٖ
 .ع ي،صد إ الؼ مه ع ديل له ُب ال،إاؿأف  ػٗ
 .ع  كه اناؾ مفسدة  ربو على مصلحةأف  ػ٘
  .أف ع  سببت اذ، العمليات ُب م،إل إيوانه ا١تسلمُت ػٙ

 .وإف ٗتلا فيها شرط دل ٬تز

 : وػل اللػ  سبيػِد فػآداُب المجاى: اثامن
، ع يعػػٍت حصػػراا وإحصػػاءاا، وااإ،صػػاءاا واإلحاطػػة هبػػا، وإ٪تػػا  حػػُت نكإػػب ُب آداب ا ااػػد ُب اػػبيل ا

  .اً منها للذكرى وعلى ابيل ا١تثاؿنذكر بعي
 : فهذ، بعض مه آداب ا ااد ُب ابيل ا

   :ويكوف ذلك :آداب المجاىد مع ربو (ٔ
وحػد،، واحإسػػاب ا جػر منػه وحػػد،ت  ف اٞتهػاد عبػادة، وكػػل   وذلػػك بػإيالص جهػاد،  :باالحمسػاب ػػٔ

على  وفي،ه   وحد،، مع اععًتاؼ بفيل ا  عبادة ع  رفع وع يكإب ٢تا ال،بوؿ إع إذا كانت يالصة 
مػػرة ا ااػػديه، ٣تااػػداً ٔتالػػه ودمػػه ز إيػػا، ٢تػػذا الشػػرؼ العظػػيم، و وشػػيحه إيػػا، هبػػذا الواػػاـ الرفيػػع حيػػث جعلػػه ُب 

 . وروحه إلعالء كلمة ا
ّه علػى ابيػريه، فيحػبط وعلى ا ااد أف ٭تذر مه أف ينالػه الشػي اف بعلػب أو غػرور، أو  كػِّ أو   ػاوؿ أو مػ

  .ـر ا جر والثوابجهاد، و٭تُ عمله و 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
َرُجػػوْا ِمػػن ِديَػػارِِى  َبطَػػراً َورِئَػػاء النَّػػاِس َوَيُصػػدُّوَف َتػػن َسػػِبيِل اللّػػِو َواللّػػُو ِبَمػػا َوالَ َتُكونُػػوْا َكالَّػػِذيَن خَ : قػػاؿ  عػػاذل

ػػْيطَاُف َأْتَمػػاَلُهْ  َوقَػػاَؿ الَ َغالِػػَب َلُكػػُ  اْليَػػػْوـَ ِمػػَن النَّػػاِس َوِإنِّػػ  َجػػاٌر لَُّكػػْ   يَػْعَملُػػوَف ُمِحػػيٌط  َوِإْذ زَيَّػػَن َلُهػػُ  العَّ
ػا تَػػَرا َو َواللّػػُو ءِت اْلِفَ مَػػاِف َنَكػَص َتلَػػى َتِقبَػْيػِو َوقَػاَؿ ِإنِّػػ  بَػِريٌء مِّػػنُكْ  ِإنِّػ  َأَرى َمػا الَ تَػػػَرْوَف ِإنِّػَ  َأَخػػاُؼ اللّػفَػَلمَّ

 .[44ػ40:ا نفاؿ] َشِديُد اْلِعَقابِ 
وؿ وجزيػػل شػػكراً علػػى مػػا أوع،، و فيػػل عليػػه، وأف يسػػ ؿ حسػػه ال،بػػ  علػػى ا ااػػد أف يإوا ػػع ويسػػلد و 

ع ييػيع   مع ي،ينه بػ ف ا، الثواب، وأف ٭تشر، ُب زمرة ا ااديه الصادقُت، ٖتت لواء ايد اٞتهاد ٤تمد 
 .أجر مه أحسه عمالً 

سػػنيُتت النصػػر أو الشػػهادة، مػػع بع،ػػد الرجػػاء وا مػػل بإوفيػػ  ا لػػه وإليوانػػه ا ااػػديه إلحػػدى اٟتُ  :بالرجػػاء ػػػٕ
 .عد، وناصر جند،صادؽ و   ي،ينه ب ف ا
ا وََكػاَف َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَ  ُرُسػبلً ِإلَػى قَػػْوِمِهْ  َفَجػاُؤوُى  بِاْلبَػيػِّنَػاِت فَانمَػَقْمنَػا ِمػَن الَّػِذيَن َأْجَرُمػو : قاؿ  عاذل

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ َحّقاً   .[40:الرـو] َتَليػْ
اٞتهاد، دوف النظر إذل كثرة عػدد أو عإػاد أو قػوة أو زاد، فيػـو كػاف وحد، ُب   واععإماد على ا :بالموكل ػٖ

 . ، وكانوا مإكلُت ومعإمديه على ا وحد،، نصرام على عدوام مع كثرة عدد، وعإاد،ة ببدر  لَّ ا١تسلموف ق  
بينمػا ُب حنػُت   .[020:آؿ عمػراف] ُكػْ  َتْعػُكُروفَ َوَلَقْد َنَصرَُكُ  الّلُو بَِبْدٍر َوأَنُمْ  َأِذلٌَّة فَاتػَُّقوْا اللّػَو َلَعلَّ  :قاؿ  عاذل

لهم ا ك  و  ف، (ةلَّ  لب اليـو مه ق  له نُ : )كاف ا١تسلموف كثرة، فحُت أعلب بعيهم بكثرهتم واعإمدوا عليها وقالوا
 وكانت ا٢تزٯتة ُب أوؿ ا١تعركة ، نفسهم. 

َويَػػػْوـَ ُحنَػػػْيٍن ِإْذ َأْتَجبَػػْمُكْ  َكمْػػػَرُتُكْ  فَػلَػػْ  تُػْغػػِن َتػػنُكْ  َشػػْي اً  َلَقػػْد َنَصػػرَُكُ  اللّػػُو ِفػػ  َمػػَواِطَن َكِميػػَرةٍ : قػػاؿ  عػػاذل
 [.20:الإوبة] ثُ َّ َولَّْيُم  مُّْدِبرِينَ  َوَضاَقْت َتَلْيُكُ  اأَلْرُض ِبَما رَُحَبتْ 

ِليلَػػٍة َغَلبَػػْت ِف َػػًة َكِميػػَرًة بِػػِنْذِف اللّػػِو َواللّػػُو َمػػَع قَػػاَؿ الَّػػِذيَن َيظُنُّػػوَف أَنػَُّهػػ  مُّبَلقُػػو اللّػػِو َكػػ  مِّػػن ِف َػػٍة قَ : وقػػاؿ  عػػاذل
 [.245:الب،رة] الصَّاِبرِينَ 

 : ويكوف ذلك :آداب المجاىد مع نفسو (ٕ
أي بالإ ّهر مه ا٠ت ايا والذنوب وا١تعاصع وابتاـ، عػه طريػ  الإوبػة اٞتػادة وا١تكفػرة ١تػا قبلهػا، وفعػل  :زكيةبالمَّ  ػٔ

ت للسي ات، والبعػد عػه ا١تعاصػع ومزال،هػا، وبا ااػدة  رقػع الػنفس مػه نفػس إمػارة بالسػوء، إذل اٟتسنات ا١تذابا
 .نفس لوامة على فعل السوء، إذل نفس م م نة
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 [.روا، الًتمذي وابه ماجه واو صحيح]( ا ااد مه جااد نفسه ُب ا: )قاؿ 
ػػػل  :حليػػػةبالمَّ  ػػػػٕ ػػػه والإلم  ات واٟتسػػػنات، وا١تسػػػارعة وا١تسػػػاب،ة إليهػػػػا، والإػػػزي ه بفعػػػػل ا٠تػػػَتات وا١تػػػَِّّ أي بالإحس 

 .وباعاإكثار مه زاد الإ،وى
ػػَماء َواأْلَْرِض ُأِتػػدَّْت لِلَّػػِذيَن آَمنُػػوا بِ  :قػاؿ  عػػاذل اللَّػػِو َسػػاِبُقوا ِإلَػػى َمْغِفػػَرٍة مِّػػن رَّبُِّكػػْ  َوَجنَّػػٍة َتْرُضػػَها َكَعػػْرِض السَّ
 [.20:اٟتديد] ِلَ  َفْضُل اللَِّو يُػْؤتِيِو َمن َيَعاُء َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظي ِ َوُرُسِلِو ذَ 
َر الزَّاِد المػَّْقَوى َواتػَُّقوِف يَا ُأْوِل  األَْلَباب َوتَػَزوَُّدواْ : وقاؿ  عاذل  [.050:الب،رة] فَِنفَّ َخيػْ

وال مػع فيهػا والإعلػ  ْت امهػا، وبالرغبػة ُب ابيػرة والإ لػع أي بػالفراغ مػه حػب الػدنيا وا١تيػل إليهػا  :خليػةبالمَّ  ػٖ
يػػالء الػػنفس مػػه كػػل شػػعء اػػوى ا ومػػا واع،، ومػػا ٭تبػػه : إليهػػا، والإشػػوؽ إذل نعيمهػػا، وبكلمػػة مػػوجزة مفيػػدة

 . وير ا،
لَػَف َمػن تَػزَكَّػى : قاؿ  عػاذل نْػَيا بَػْل تُػػْؤِثُروَف ا  َوذََكػَر اْسػَ  رَبِّػِو َفَصػلَّى  قَػْد َأفػْ ػٌر  ْلَحيَػاَة الػدُّ َواآْلِخػَرُة َخيػْ
 [.00ػ04:ا على] َوأَبْػَقى

 : ويكوف ذلك :آداب المجاىد مع إخوانو (ٖ

إليوانػػه ا ااػػديه الػػذيه شػػاركو، طريػػ  اإلٯتػػاف والكفػػاح واٞتهػػاد، فػػال يػػ نس إع إلػػيهم، وع ينبسػػط  :بالحػػب ػػػٔ
 .وحل،اهتم واجإماعاهتمويسر إع معهم، وع ير اح وي م ه إع ٞتلساهتم، 

 [.روا، أٛتد واو حسه]( ٟتب  ُب ا والب ض ُب اأحب  ا عماؿ إرّل ا: )قاؿ 
 [.والًتمذي وغَتام واو صحيح دروا، أٛتد والبخاري ُب ا دب وأبو داو ]( أحدكم أيا، فليعلمه أنه ٭ُتبهإذا أحبَّ : )وقاؿ 

افر اٞتهػود، و إعا ػد ال،ػوى، و إواػع ٠تَت والصالح والػِّ والإ،ػوى، فإإظػامع إيوانه ا ااديه على  :عاوفبالمَّ  ػٕ
ة إذل كثػػرة، واليػػعا إذل قػػوة، والعلػػز إذل قػػدرة، فإهػػوف ا١تػػدارؾ وا فكػػار، و إنػػوع العلػػـو وا٠تػػِّات، و إحػػوؿ ال،لَّػػ

علو، و عظػػػم بالإعػػػاوف علػػػى ا٠تػػػَت لي،ػػػوى فػػػا وقػػػد أمػػػر ا . ا١تعيػػػالت، وٗتػػػا ا١تػػػث،الت، و إح،ػػػ  ا١تعلػػػزات
 . منلزا ه وابإكارا ه، وبا١ت،ابل اى عه الإعاوف على الشر

بإيوانػه ا ااػديه، وذلػك بػ داء ح،ػوقهم، واػًت عيػوهبم، وإقالػة عثػراهتم، وإغاتػة ملهػوفهم، ومػداواة  :حمػةبالرَّ  ػٖ
هم، ومواااة مصاهبم، و ف،د أحوا٢تم، والدعاء ٢تػم ُب  ظهػر ال يػب، وأف جر٭تهم، وإطعاـ جائعهم، وا،ع ع   ش 

 .٭تب ٢تم ما ٭تب لنفسه مه ا٠تَت، بل يؤترام به على نفسه ولو كاف ٤تإاجاً إليه
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يَمػػاَف ِمػػن قَػػػْبِلِهْ  ُيِحبُّػػوَف َمػػْن َىػػاَجَر ِإلَػػْيِهْ  َواَل َيِجػػُدوَف ِفػػ  ُصػػُدورِىِ : قػػاؿ  عػػاذل اَر َواإْلِ ْ  َوالَّػػِذيَن تَػبَػػػوَُّؤوا الػػدَّ

 اْلُمْفِلُحػوفَ  ًة مِّمَّا ُأوُتوا َويُػْؤِثُروَف َتَلى أَنُفِسِهْ  َوَلْو َكاَف ِبِهْ  َخَصاَصٌة َوَمن يُوَؽ ُشػفَّ نَػْفِسػِو فَُزْولَ ِػَ  ُىػ ُ َحاجَ 

[5:اٟتشر]. 
د روا، أٛتػػد وأبػػوداو ](  ا رض، يػػرٛتكم مػػه ُب السػػماءالراٛتػػوف يػػرٛتهم ا  بػػارؾ و عػػاذل، ارٛتػػوا مػػه ُب: )وقػػاؿ 

 [.والًتمذي واٟتاكم واو صحيح
مػػا مػػه امػػرئ ٮتػػذؿ امػػرأ مسػػلماً ُب مػػواطه ينػػإ،  فيػػه مػػه ع ر ػػه، وينإهػػك فيػػه حرمإػػه إع يذلػػه ا : )وقػػاؿ 

 عاذل ُب مواطه ٭تب فيه نصر ه، وما مه أحد ينصر مسلماً ُب موطه ينإ،  فيه مه عر ه وينإهػك فيػه حرمإػه، 
 [.واو صحيحروا، أٛتد وأبوداود ]( ر هإع نصر، ا ُب موطه ٭تب فيه نص

 :ويكوف ذلك :آداب المجاىد مع قيادتو (ٗ
فال  نإابه الشكوؾ الفاادة، وع  عًتيه الظنوف ابٙتة، وع  سي ر عليػه ا واػاـ ا٠تاط ػة،  :امة بقيادتوقة المَّ بالمِّ  ػٔ

إذل ر بة ال،يادة قفزاً، ودل  صل إليها اعإباطػاً،  وع  زعزع ت،إه ا راجيا الكاذبة،  نه علم ي،يناً أف ال،يادة دل  ،فز
ودل ٖتصل عليها اغإصػاباً، وإ٪تػا انبث،ػت نإيلػة احإكػاؾ وٕتػارب وحيػاة طويلػة، واػنُت عديػدة مػه الإلػارب فهػع 

 . صفوة ا٠تيار
اع فينب ػػػع أف  ب،ػػػى الث،ػػػة قويػػػة رااػػػخة ع  إزعػػػزع وع  إزلػػػزؿ، مهمػػػا أرجػػػا ا١ترجفػػػوف أو طعػػػه ا١ت ر ػػػوف، أو أشػػػ

 ػ ُب حػاؿ النلػاح أو اإليفػاؽ ػ ا١تناف،وف وأصػحاب ا اػواء، كمػا ينب ػع أف  ب،ػى الث،ػة مسػإمرة ُب كافػة ا حػواؿ
طا١تػػا أاػػا  سػػَت علػػى الػػنهج ال،ػػوصل وال ريػػ  ا١تسػػإ،يم، و عمػػل جػػادة ٣تإهػػدة للوصػػوؿ إذل ا٢تػػدؼ ا١تنشػػود، وال ايػػة 

 .  ا١ترجوة
ؤازرهتػػا ومسػػاندهتا بكػػل مػػا أوٌب مػػه قػػوة وطاقػػةت  ف قػػوة ال،يػػادة مػػه قػػوة بإ ييػػداا ونصػػراا وم :الػػوالء لقيادتػػو ػػػٕ

 .ا فراد، فإف قوَّواا ونصرواا، قويت وانإصرت بإذف ا، وإف  واكلوا عليها ويذلواا،  عفت وفشلت
والعسػر، ؼ ا ااد بش ف مه شؤوف اٞتهػاد إع بعػد ااػإ ذااا، ويكػوف معهػا ُب السػراء واليػراء، واليسػر وع يإصرَّ 

و٬تإهد ما ااإ اع ُب ٗتفيا ا عباء وا ت،اؿ عنها، كمػا ع يشػ لها بػ مور جانبيػه ٯتكػه حلهػا عػه غػَت طري،هػا، 
 .لإإفرغ ١تهمات ا مور

 [.00:ا١تائدة] َوَمن يَػمَػَوؿَّ الّلَو َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوْا فَِنفَّ ِحْزَب الّلِو ُىُ  اْلَغالُِبوفَ : قاؿ  عاذل
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دل   مر، ٔتعصية، فال ينفرد دواا برأي، ولػو غلػب علػى ظنػه أف رأيػه اػو بكل ما   مر، به، ما :اتة لقيادتوبالطَّ  ػٖ

الصػػػواب، إ٪تػػػا يعر ػػػه عليهػػػا، ومػػػه ٍب يلإػػػـز برأيهػػػا، اػػػواء وافػػػ  رأيػػػه أو يالفػػػهت  اػػػا أعػػػرؼ ْتالػػػه وحػػػاؿ العػػػدو 
ه، وب ػػػػَت السػػػػمع وال اعػػػػة واعلإػػػػزاـ واعنيػػػػباط،  ػػػػدب الفو ػػػػى و٭تػػػػدث ومكامنػػػػه وموا ػػػػعه وي  ػػػػه ومناورا ػػػػ

 .اٞتماعة واٞتيش ويفشل و ذاب ر٭تهاعيإالؼ وينفرط ع،د 
 : ويكوف ذلك :آداب القيادة مع المجاىد (٘
فيلػب . فالعدؿ او ا ااس ا١تكُت الذي  ،ـو عليه ال،يادة، وإع فمصَتاا الفشػل والسػ،وط والػزواؿ :بالعدؿ ػٔ
ى ال،يادة أف هتإم ب مر اٞتميع، وٖترص عليهم ٚتيعاً و ،درام، دوف ٘تييػز فػرد عػه فػرد، أو ف ػة، عػه ف ػة، حػىت عل

 .وع مه الناس  نصر مه اوعنداا ع  ُ . ع  ،ع ُب اخط ا، ٍب ُب اخط الناس
اء بِاْلِقْسِط َوالَ َيْجرَِمنَُّكْ  َشػَنَُف قَػػْوـٍ َتلَػى َأالَّ تَػْعػِدُلوْا يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن لِّلِو ُشَهدَ : قاؿ  عػاذل

َرُب لِلمػَّْقَوى َواتػَُّقوْا الّلَو ِإفَّ ا  [.4:ا١تائدة] لّلَو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوفَ اْتِدُلوْا ُىَو َأقػْ
روا، البيه،ػع ]( العػدؿ، أو يوب،ػه اٞتػورما مه أمَت عشػَتة إع واػو يػؤ ى بػه يػـو ال،يامػة م لػوعً حػىت يفكػه : )قاؿ 

 [.واو صحيح
 [.روا، ال ِّاشل واو حسه] (ما مه أمَت يؤّمر على عشَتة إع ا ل عنهم يـو ال،يامة: )وقاؿ 
فينب ػػع ُب ال،يػػادة أف  إ،ػػع ا ُب نفسػػها، وأف  رفػػ  ُب أفراداػػا وجنوداػػا و ػػرٛتهم و ع ػػا علػػيهم،  :فػػقالرِّ  ػػػٕ

م، ل ال يش  عليهم فيملوا وييلروا، إع إذا دعػت اٟتاجػة واليػرورة إذل ا١تشػ،ة أو العنػا و سَت هبم اَت أ عفه
ُب غػزوة ا١تريسػيع جػدَّ ُب السػَت عائػداً إذل ا١تدينػة، واػار يومػه  فػإف النػيب .أو الشدة، فال بػ س عندئػذ وع حػرج

 تػالث، وذلػك حػُت بل ػه قػوؿدينػة ُب وليلإه وال د، حىت مع النهار، ٍب نزؿ، ٍب الر الناس مثلها، حىت صػبح با١ت
 . ليش ل الناس عه ا٠توض فيه...( ا عز منها ا ذؿ خرجهَّ ليُ : )الوؿ ابه أيب
روا، ُب ]( ما كاف الرف  ُب شعء إع زانه، وع نزع مػه شػعء إع شػانه: )وقاؿ ، (اَتوا على أ عفكم: )قاؿ 

 [.اٞتامع الص َت واو صحيح
 اػػل الكفػػاءات وا٠تػػِّات أاػػاس النلػػاح والفػػالح، واػػو السػػبيل لإلنػػب الوقػػوع ُب مشػػورة ال،يػػادة  :المعػػورة ػػػٖ

مزالػػ  وأي ػػاء كبػػَتة، فعمػػل ع،ػػوؿ كثػػَت ُب أمػػر كبػػَت ي،لػػل معػػه ا٠ت ػػ ، واػػو يػػَت مػػه أعمػػاؿ ع،ػػل واحػػد ُب أمػػر  
اف اػذا ُب يػروج اٞتػيش ١تعركػة أحػد، وشػاورام ُب معركػة ا٠تنػدؽ، فػإذا كػ  أصحابه كبَت، وقد شاور النيب 

آؿ ]  َوَشػػاِوْرُىْ  ِفػػ  اأَلْمػػرِ : قػػاؿ  عػػاذل ب ػػَت، مػػه البشػػر،ا١تؤيػػد بػػالوحع، فكيػػا اٟتػػاؿ  اػػو حػػاؿ النػػيب 

نَػُه ْ :وقاؿ  عاذل، [005:عمراف   [.04:الشورى] َوَأْمُرُىْ  ُشوَرى بَػيػْ



 0www.drthaher.com )مىقع الذكتىر ظبهر الظبهر                      فقه البحر واملعبمالث ر مقر

 44 

 

 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 : ويكوف ذلك :آداب المجاىد ف  السير للقماؿ (ٙ
مػػه ٚتيػػع   راءة الػػنفس مػػه العيػػوب والػػذنوب، وذلػػك بػػاإلقالع عػػه ا١تعاصػػع، وبالإوبػػة إذل ابػػ :بػػالبراءة ػػػٔ

 .وحد،، وبِّاءة الذمة مه أصحاب  الذنوب، وبإيالص النية ُب اٞتهاد 
 [.روا، مسلم وأٛتد]( فر للشهيد كل ذنب إع الدَّيه يُ : )قاؿ 
ت وإذا  كفلػت الدولػة بػذلكت عليهػا  يروجه لللهاد ُب ابيل ا بإعداد وهتي ة ما ٭تإاج إليه ُب :جهيزالمَّ  ػٕ

  .هيئ كل حاجيات ا ااديهر ب ويُ أف  شكل جهازاً مإكامالً للإمويه مه أال ا٠تِّة، يُ 
  .فراد اٞتيش أينما اار وحيثما كافه طرؽ إيصاؿ ا١تؤف لكل فرد مه أكما يؤمَ 

  .كد مه صالحيإها وجودهتا وكفايإهاويإم الإ كذلك ٬تهز للملااد االحه وذيَت ه ومركبإه، 
ذيَت، ليمػػػد ا ااػػػديه بالسػػػالح والعإػػػاد والػػػذيَتة، بشػػػكل مسػػػإمر كمػػػا يشػػػكل جهػػػازاً لإلصػػػالح والصػػػيانة والإَّػػػ

 . ومنظم، ويصلح ما  ع ب منه

ه، ُب كػػل  ،لبا ػػه، ، مسػػإعيناً بػػه، مإػػوكالً عليػػه، عاقػػداً ابمػػاؿ عليػػفيب،ػػى ا ااػػد ذاكػػراً   :مبلزمػػة الػػذكر ػػػٖ
، واػػو ال،ػػادر علػػى كػػل شػػعء، فيحػػرص ا ااػػد أوؿ مػػا ٭تػػرص، واػػائر أحوالػػهت  ف ال،ػػوة والنصػػر منػػه وحػػد، 

  . ف،ه ُب أمور الديه، وياصة ف،ه اٞتهاد ُب ابيل اعلى أداء الصلوات ا١تكإوبة، وعلى  الوة ال،رآف، والإَّ 
  .وا دعية ا١ت تورةونة، وا ذكار كما ٭ترص على الصلوات ا١تسن

كذلك ٬تإهد ُب  زايد نفسه بالدنيا، و رغيبها بػابيرة، في، ػع كػل  فكػَت ٯتػت إذل ا١تػاؿ وا اػل والولػد وملػذات 
الػػػدنيا وشػػػهواهتا، وزيارفهػػػا، حػػػىت ي، ػػػع علػػػى الشػػػي اف اػػػبيله، ويسػػػد ُب وجهػػػه ال ريػػػ  إذل الػػػنفس بالواواػػػة 

 . ع ربه، يعبد، ويسإعُت به ويرجو، وي مع ٔتا عند،واإلغراء وا٠تداع، وليب،ى يالصاً صافياً م
كػػػذلك ٬تإهػػػد ُب   بيػػػ  ابداب اإلاػػػالمية ُب ٚتيػػػع أمػػػور،ت ُب حلػػػه و رحالػػػه، ومشػػػيه وركوبػػػه، وطعامػػػه وشػػػرابه، 

 . ونومه وااإي،اظه، وأيذ، وع ائه، وأمر، وايه، ونصحه وإرشاد،، ول،ائه ومفارقإه، وجلسا ه وأحاديثه
 [.40:ا نفاؿ]  أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُمْ  ِفَ ًة فَاثْػبُُموْا َواذُْكُروْا الّلَو َكِميراً لََّعلَُّكْ  تُػْفَلُحوفَ  يَا: قاؿ  عاذل

اللهػم أ٧تػز رل مػا وعػد ٍت، اللهػم : مػد يديػه، فلعػل يهإػا بربػه ي،ػوؿال،بلػة ٍب  ااإ،بل النػيب : )وُب معركة بدر
فمػػا زاؿ يهإػػا بربػػه، مػػاداً  .مػػه أاػػل اإلاػػالـ ع  عبػػد ُب ا رضإف هتلػػك اػػذ، العصػػابة  آت مػػا وعػػد ٍت، اللهػػم
 [.روا، مسلم]( يديه، حىت ا،ط رداؤ،
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :ويكوف ذلك :آداب المجاىد تند القماؿ (ٚ

 :، والصدؽ واالحمساب والصبر والمصابرة باسمحضار تظمة اهلل
وياصة عند الإ،اء الصفُت، و الحم اٞتيشُت، ااعة رايبة ٢تا ما بعػداا، و٢تػا ت،لهػا إف ااعة الل،اء مع ا عداء، 

العظيم ُب ميزاف ا١تعارؾ، وحساهبا الكبَت ُب م،اييس اٟتروب، فكل يصم ٭تاوؿ إذااؿ يصمه وٖت يم معنويا ػه 
ب، ومفاج  ػه ا١تداشػة وإل،اء الرعب والػواه وا٠تػوؼ ُب روعػه، بيػربا ه ال،ااػية الشػديدة و كإيكػه الفػائ  العليػ

 .ا١تروعة
والػػذي يفػػوز ب،صػػب السػػب  ُب اػػذا ا١تيػػمار يسػػإ يع أف ٯتسػػك بزمػػاـ ا١تعركػػة، ٭تميهػػا مػػىت شػػاء، ويِّداػػا حيػػث 

َّ ويُ  أراد، ويرفػػع مػػه معنويػػات صػػفه، ويشػػػحذ مػػه عزمػػه، ويشػػد ُب أزر،، إػػه، وبنػػاء النصػػر علػػى النصػػػر علػػع مػػػه ٫ت 
 .ٯتةأيسر، وأقرب مه بناء النصر على ا٢تز 

ينب ػػع الًتكيػػز علػػى اػػاعة الل،ػػاء، بشػػحه اٞتػػيش ب،ػػوة إٯتانيػػة عظيمػػة، ومعنويػػات عاليػػة رفيعػػة، وٛتػػاس ُمهيػػب  لػػذا
ة علػى الػبالء، ا١تصػَِّ   رة بػادافع جياش، وذلك بإل،اء الكلمػات اٟتمااػية ا١تػؤترة، والإوجيهػات اإلٯتانيػة ا١تػذكَ 

 .ل،اء ا بة لابَ  دة،قة إذل اٞتنة، ا١ترغبة ُب الشهاا١تشوَ 
 [.00:ا نفاؿ] ...ْلُمْؤِمِنيَن َتَلى اْلِقَماؿِ يَا أَيػَُّها النَِّب ُّ َحرِِّض ا: قاؿ  عاذل
 : عين تلى الصبر اآلت ومما يُ 

 بَت عند ا٢تلـو للإذكَت بعظمػة ا اػاف عليػه كػل مػا اػوا،، ومػه   ت  ف مػه ااإحيػر عظمػة ا الإَّك 
 .دل ٮتش أحداً اوا،  ااإحير يشية ا

  الإػذكر أف ا١تػوت حػ  ع مندوحػة عنػػه وع مفػر منػه، وأنػه ب جػل ٤تػػدود ع يإػ ير وع يإ،ػدـ، وأف أشػرؼ مو ػػة
 . ٯتوهتا ا١تؤمه مو ة الشهادة ُب ابيل ا

 الإذكَت ب ف وعد ا   ح ، ووفاء، ح ، وأف ا على كل شعء قدير. 
 ػػؤ، مسػػإعيناً بػػايعػػاز لػػه بػػا٢تلـو دوف  ػػ ي  أف يهلػػم علػػى ا عػػداء حػػُت اإل ، مإػػوكالً  ر أو  بػػاطؤ أو  لك 

مػػه الَر ػػى وا جػػر العظػػيم   عليػػه، بشػػلاعة وبسػػالة، وصػػدؽ واحإسػػاب، وصػػِّ وتبػػات، وبرغبػػة ٔتػػا عنػػد ا
 .والنعيم ا١ت،يم، عه ما ُب الدنيا الفانية مه اٟت اـ اٟتائل والركاـ الزائل

 واء اٟترب وشدائداا وأاوا٢تػا و٥تاوفهػا حػىت النهايػة، ولػيعلم أف بػُت النصػر وا٢تزٯتػة صػِّ  ليصِّ ويصابر على 
 .ااعة أحياناً، وليكثر مه الإيرع أتناء ال،إاؿت  نه مسإلاب
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
ْزَلُموَف َكَمػا تَػْزَلموَف َوتَػْرُجػوَف ِمػَن اللّػِو َمػا الَ َواَل َتِهُنوْا ِف  اْبِمَغاء اْلَقْوـِ ِإف َتُكونُػوْا تَػْزَلُموَف فَػِننػَُّهْ  يَػ: قاؿ  عاذل

 [.054:النساء] يَػْرُجوَف وََكاَف الّلُو َتِليماً َحِكيماً 
إمػا النصػر أو الفشػل، وللملااػد ا١تسػلم : كل قإاؿ م له إذل أحد أمريه :آداب المجاىد بعد انمهاء القماؿ (ٛ

 .ابة و ،وصل بعد ال،إاؿالوكيات وأيالؽ وآداب حياؿ كل منهما، و٤تا
فا ااػػد ع  دفعػػه نشػػوة النصػػر وفرحإػػه إذل العلػػب وال ػػرور والب ػػر والكِّيػػاء، وإ٪تػػا يإػػذكر  :صػػرفػػنذا كػػاف النَّ  ػػػٔ

 . فيل ا عليه هبذا النصر، فيحمد، ويشكر، بإوا ع و ذلل ويشوع
 [.بيه،عروا، ال]مكة يـو الفإح وذقنه على رحلة مإخَشعاً  وقد ديل راوؿ ا 

، ٓتػالؼ مػا  واذا الإوا ع، ُب اذا ا١توطه، عند ديوؿ راػوؿ ا  مكػة، ُب مثػل اػذا اٞتػيش الكثيػا العرمػـر
ػ ػ اعإمػد، اػفهاء بػٍت إاػرائيل، حػُت أُمػروا أف يػديلوا بػاب بيػت ا١ت،ػدس واػم اػلود . ة َّػح  : وي،ولػوف ػ عأي رُكَّ

 .رةبَّة ُب شع  ح  : فديلوا يزحفوف على أاإاام وام ي،ولوف
َواجاً  ِإَذا َجاء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْمُف : قاؿ  عاذل َفَسبِّْف ِبَحْمِد رَبَِّ   َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف ِف  ِديِن اللَِّو َأفػْ
 [.0ػ0:النصر] ِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّاباً َواْسمَػغْ 

ومػا جنػت مػه  ،صػَت وإ٫تػاؿ و فػريط، فيفإشػها فػإف ا ااػد يعػزو اػبب الفشػل إذل نفسػه : وإذا كػاف الفعػل ػٕ
وٯتحصػػها ويعر ػػها علػػى السػػنة الشػػريفة وال،ػػرآف الكػػرصل، ويزاػػا ٔتيػػزاف اإلاػػالـ واإلٯتػػاف، ليلػػإمس مػػواطه اليػػعا 
وا١ترض، وليإعػرؼ علػى موا ػع الإفػريط والإ،صػَت، ويرجػع إذل ا بالإوبػة واعاػإ فار علػى مػا جنإػه نفسػه واقًتفإػه 

على ما بذؿ مه جهػد وقػدـ مػه يػَت وأفػرغ مػه  كما ٭تإسب ا جر عند ا .م منها وما دل يعلميدا،، ما عل
وقو ػػه علػػى ٘تكينػػه ُب اٞتػػوعت ا يػػرى ال،ادمػػة، لعلمػػه   واػػع، كػػذلك ع يعًتيػػه اليػػ س وال،نػػوط مػػه رٛتػػة ا

يس عليه إدراؾ النلاح،  نه مه ع ػاء وإٯتانه وي،ينه أف ا مور ٕتري با١ت،ادير، وأف عليه بذلك اٞتهد وال اقة، ول
 . و فيله و كرمه  ا

ُلَو بَػْعَضُك  بِبَػْعٍض َوالَِّذيَن قُِمُلوا ِف  َسِبيِل اللَِّو فػَ : قاؿ  عاذل ُهْ  َوَلِكن لَِّيبػْ َلن ُيِضلَّ َوَلْو َيَعاُء اللَُّو اَلنَمَصَر ِمنػْ
 [.٤:4تمد] َأْتَماَلُه ْ 

ُب حػاؿ النصػر، أو ُب حػاؿ الفشػل، وعلػى أي : بد بعد انإهاء ال،إاؿ، مهما كانت النإيلػة ع :المحاسبة والمقوي  ػٖ
 :حاؿ، مه الإ،وصل وااابة

سػػػببُت ١تػػػا  ،ػػػدـ أو ي ػػػ ، وعلػػػى ا١ت أو صػػػواب   أو شػػػر   فبػػػالإ،وصل يإعػػػرؼ علػػػى اااػػػه وا١تسػػػاوئ ومػػػا حصػػػل مػػػه يػػػَت  
 .٤تاابإهم على ذلك
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
عليهػػا وكػػانوا قػػدروة لميػػريه، لي،إفػػوا أتػػرام، ويسػػَتوا علػػى  ف ػػواوكُ لعوا مواقػػا جيػػدة وبػػارزة، ُشػػفمػػه كػػاف ٢تػػم 

علػػى حسػػب مػػواقفهم، وكانػػت عػػِّة  وا،نبػػوا ووَٓتػػومػػه كػػاف ٢تػػم مواقػػا اػػي ة ومشػػينة، حواػػبوا عليهػػا وأُ . منػػوا٢تم
 .يريه حىت ع ي،عوا ٔتثلها ُب ا١تعارؾ ال،ادمةلم
مػػه ا١تعلػػـو أف السػػالح ُب ال،إػػاؿ قػػريه الػػروح وعػػديل اٟتيػػاةت  نػػه أداة ال،إػػاؿ  :بلحوآداب المجاىػػد مػػع سػػ (ٜ

ل ودل يصػػلح، ف،ػػد صػػفإه ال،إاليػػة وياصػػيإه اٟتربيػػة،  ع َّػػ وأ ،ػػد ودل يعػػوَّضوآلػػة اٟتػػرب، وبدونػػه ع  كػػوف، فػػإذا فُ 
 . ع يسإ يع قإاعً وع تبا اً وع دفاعاً  عاجزت وٖتوؿ حامله إذل جندي أعزؿ
 : فينبغ  تجاه السبلح ما يل 

ض لليػياع أو السػرقة أو العبػث، وينب ػع أف يصػونه ُب ا١تكػاف ا١تخصػ ، ْتيػث ع يإعػرَّ  :أف يحفػَ السػبلح ػٔ
اٞتػػيش، أف ٖتفػػ  و صػػوف مػػا ْتوزهتػػا مػػه اػػالح ٔتسػػإودعات ياصػػة مهيػػ ة  قيػػادةمػػه الإلػػا أو الع ػػب، وعلػػى 

ة البناء، يفية مسإورة عه أعُت ا عداء، ٤ترواة مه أيػدي العػابثُت بواائل اٟتف  والصيانةت وأف  كوف مإينة قوي
 .وا١ت ر ُت

وذلػػػك بػػػاعطالع عليػػػه، و ف،ػػػد،، والإ كػػػد مػػػه اػػػالمإه مػػػه ا ع ػػػاب، ومػػػه صػػػالحيإه  :أف يمعهػػػد سػػػبلحو ػػػػٕ
 .وحفظهذل ذلك وأف ي،ـو بإنظيفه وأف ي،ـو بإصالحه إذا احإاج إ .لالاإعماؿ، بكافة ق عه وأجزائه

 .أف  ،يم أجهزة إصالح لإعهد ا الحة وصيانإها وإصالحها لإب،ى جيدة قوية القيادةى وعل
رة ة ومهػػاوذلػػك بالإػػدرب ا١تإواصػػل علػػى أصػػوؿ ٛتلػػه وااػػإعماله ٓتفَّػػ :وأف يجيػػد حمػػل واسػػمعماؿ السػػبلح ػػػٖ

 . ذلك أحياناً إطالع بكافة أنواع ا الحة وبكيفية ااإعما٢تا، عحإياجه إذلومرونة ورشاقة، وأف يكوف على 
منها،  اٞتيش أف  ،يم دورات ومعسكرات  دريبية لإلطالع والإدريب على ا الحة، وياصة ما جدَّ  قيادةوعلى 

، وأف ع يشػار أف ع يشهر السػالح ُب وجػه زمالئػهو٬تب  .ليحاف  اٞتندي على أاليإه ٟتمل السالح وااإعماله
تنػػػاء الإنظيػػا واإلصػػالح وغَتاػػا، بعػػػدا عػػه وقػػوع ي ػػ  غػػػَت بػػه إلػػيهم ولػػو عػػه مػػػزاح، كػػذلك ع يوَجهػػه إلػػيهم أ

 .مه يدـ االحه يدمه وُأجر عليه :وتموماً  .مإعمد، قد يؤدي ْتياة إنساف أو أناس كثَتيه
قد باع أٙته ما ٯتلك، و حى ب غلى ما عنػد،   إف ا ااد ُب ابيل ا  :آداب الناس مع المجاىد( ٓٔ
 إعػػالء كلمػػة ا ، وراػػه حيا ػػه كلهػػا مػػه أجػػل وٛتايػػة اإلاػػالـ وا١تسػػلمُت وديػػارام وأعرا ػػهم وأمػػوا٢تم ،

وكرامإهم مه أف ي مز فيها أو  نػاؿ بػ ذى، وٮتػوض ا١تنايػا وي،ػإحم الصػعاب ويإحمَّػل ا١تشػاؽ وا عبػاء الث،ػاؿ مػه 
 : مه ا١تسلمُت يسمحقأجل ذلكت لذا 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 . ور ع عنه وأكرمه  يل وذكر ع ر، وكيا ع، وقد أحبه اوكل تناء ٚت :اإلكراـ والمقدير ػٔ
بػػ ف ٯتػػد ا ااػػد بكػػل مػػا ٭تإػػاج إليػػه مػػه مػػاؿ وزاد وعإػػاد وغَتاػػا، أي ٕتهيػػز، ٕتهيػػزاً كػػامالً  :اإلتانػػة والمجهيػػز ػػػٕ

إمر اٞتهػػاد وافيػػاً، إمػػا لشخصػػه مباشػػرة إذا كػػاف اٞتهػػاد فرديػػاً، وإمػػا عػػه طريػػ  ال،يػػادة إذا كػػاف ٚتاعيػػاً، وذلػػك ليسػػ
 .ما ياً، ولإب،ى راية اإلاالـ عالية، و عيش ا مة اإلاالمية ُب عز وأمه وأماف

 : وذل ه وانش اله ُب أمور اٞتهاد، أتناء غيبإ :الخبلفة بخير ف  الماؿ واألىل والولد ػٖ
لى كػرامإهم بكفالإهم وإعالإهم وإعانإهم واد حاجاهتم و  ييب ياطرام، ودفع الشر وا ذى عنهم، واٟتفاظ ع

وأموا٢تم وأعرا هم مػه أف ٘تػس، أو ٗتػدش بػ ذى، وبػذلك   مػ ه أاػرة ا ااػد، وي مػ ه ا ااػد عليهػا ُب غيبإػه 
 .عنها
روا، أبػو ]( دل ٬تهػز غازيػاً، أو ٮتلػا غازيػاً ُب أالػه ٓتػَت، أصػابه ا ب،ارعػة قبػل يػـو ال،يامػةمه دل ي ػز، أو : )قاؿ 

 [.داود واو صحيح
 [.روا، البخاري ومسلم]( ز غازياً ُب ابيل ا ف،د غزا، ومه يلا غازياً ُب أاله ٓتَت ف،د غزاهَّ مه ج: )وقاؿ 
 

 :معػوقػات الجهػاد فػ  العصػر الحديػث: تاسعا
ف،ػد  كالبػػت عليهػػا الظػروؼ مػػه كػل جانػػب، فشػكت ع،ػػوؽ أبنائهػػا  مػػة اإلاػالمية اليػػـو و ػعاً حرجػػاًت عػيش ا 

سػة اػهلة لمهعػداء، علػى الػرغم مػه وجػود الكإػاب والسػنة بػُت أظهرنػا، فلمػاذا اػػذا وظلػم أعػدائها، وأصػبحت فري
َولِلَّػػػِو اْلِعػػػزَُّة َوِلَرُسػػػوِلِو َولِْلُمػػػْؤِمِنيَن َوَلِكػػػنَّ اْلُمنَػػػاِفِقيَن اَل : اليػػػعا وا٢تػػػواف و٨تػػػه أمػػػة اإلاػػػالـ، وقػػػد قػػػاؿ  عػػػاذل

 .[4:ا١تناف،وف] يَػْعَلُموفَ 
 . قوى األم ؟فما الذي حصل بعدما كنا أ 

 . ع شك أف  رؾ اٞتهاد واعنش اؿ ب مور الدنيا، او السبب
إذا ظػػػهَّ النػػػاس بالػػػدينار والػػػدرام، و بػػػايعوا بالعينػػػة، و بعػػػوا أذنػػػاب الب،ػػػر، و ركػػػوا اٞتهػػػاد ُب اػػػبيل ا، : )قػػػاؿ 

 .[وطعاٞتامع الصحيح للسي]( دينهم أديل ا  عاذل عليهم ُذعً ع يرفعه عنهم حىت يُراجعوا
 :وىذه جملة منها رؾ اٞتهاد ُب العصر حصل بسبب الكثَت مه ا١تعوقات،  إفَّ 
 :دي والفكريقَ المعوقات ف  المجاؿ العَ  ػٔ
حػىت وصػل اٟتػاؿ إذل مرحلػة عػزؿ الع،يػدة عػه معظػم جوانػب اٟتيػاة ا١تخإلفػة،  الخلل ف  المفاىي  العقدية،( أ)

 :ُب اذا اٞتانب ا٠تللومن مظاىر 
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منػع اٞتهػاد،  ػػ بصػورة أو أيػرى ػإباينػة ع،ػدياً، الػيت مػه مبادئهػا  عػدد الفػرؽ وال وائػا ُب ا مػة اإلاػالمية ا١ت (ٔ

والػذي ٬تمػػع . اٞتِّيػة، والبهائيػػة، وال،اديانيػة وغَتاػػاو  ،، والصػوفية، وال،دريػػةواإلماميػػةالباطنيػة،  :ومػن ىػػذه الفػػرؽ
ف،ػػد ٖتػالفوا مػػع الصػػليبيُت والإإػار قػػدٯتاً، ومػػع ا١تسػػإعمريه  الا مػع ا عػػداء،اٟتديثػة، اػػو الإحػػبػُت الفػػرؽ ال،دٯتػػة و 

 .حديثاً 
ا وليػػػاء، وال،بوريػػػة،  انإشػػػار: مظػػػاىرهانإشػػػار البػػػدع وا٠ترافػػػات ُب أرجػػػاء مإفرقػػػة مػػػه عا١تنػػػا اإلاػػػالمع، ومػػػه  (ٕ

 .ةت البدعيَّ والإوال با١تو ى، وال لو ُب الصاٟتُت، وإقامة ا عياد واعحإفاعت واعجإماعا

ٕتزئة اإلاالـ ب يذ بعض  عاليمػه و ػرؾ بعيػها، والإنػاقض  :مظاىره ومه عا اإلٯتاف ُب ا مة اإلاالمية،  (ٖ
، وعػدـ إدراؾ ا١تفهػـو الصػحيح لػدور بُت ال،وؿ والفعل، وانإشار الشػائعات، وا٠ت ػ  ُب فهػم الإوكػل علػى ا 

 .ليد ال رب ُب ا١تلبس وا١ت كل وا١تشربأمة اإلاالـ، و عا مفهـو الِّاء مه الكفار،  ،
اليػعا الػذي يعػًتي ال،لػب في فػل : الذي أصػاب ا مػة اإلاػالمية، وا١تػراد بػالواه الروحػع الوىن الروح ( ب)

 :مظاىره ومهعه اعلإزاـ ٔتا ورد ُب الكإاب والسنة، 

 ، والعػػيش ُب غفلػػة عػػه ا البعػػد عػػه ح،ي،ػػة اإلٯتػػاف، والإمسػػك ٔتظػػاار إٯتانيػػة غػػَت مػػؤترة ُب حيػػاة الفػػرد (ٔ
 . وآيا ه الكونية، حىت أصبحت العبادة عادة ع أتر ٢تا

يه مػػه يػػالؿ الكإابػػات وا١ت،ػػاعت ، واعاػػإخفاؼ بالػػدَ وعلػػى راػػوله  يه، وعلػػى ا رأة علػػى الػػدَ اٞتُػػ (ٕ
 .وا١تؤلفات، وكثرة ا١تفإوف وا١تإحدتوف باام الَديه دوف علم شرعع

 .يه، و عظيم ش ف الكفاردَ ا١تداانة ُب ال (ٖ

 .ة ُب طلب النصرالركوف إذل الدنيا وحب ا١تاؿ والظهور الدنيوي، واععإماد على ا١تادَّ  (ٗ

 .غياب الروح اٞتهادية اٝتاً ورٝتاً عه كثَت مه أذااف ا١تسلمُت (٘

 .ا اارة با١تعاصع دوف إنكار مه ا إمع  (ٙ

 .والس حية ُب الإفكَت ػ يا ةكالفه والر   ػ اعاإماـ بص ائر ا مور (ٚ

 .ايإالؿ ا١ت،اييس، حيث أصبحت ا١ت،إنيات ا١تادية اٟتديثة م،ياس للإ،دـ والرقع (ٛ

كال ػل واٟت،ػد واٟتسػد،   مػه اإلٯتػاف، و فشػع أمػراض ال،لػوبت الفراغ الع،لع مه العلم وا١تعرفة، والفراغ العلمع (ٜ
 .وإ اعة الوقت فيما ع ينفع
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 : مظاىره ومهلدى الكثَت مه أبناء ا١تسلمُت  الهزيمة النفسية( ج)

 .ذبذب وعدـ الو وح على مسإوى ا مة وا فراد وعدـ الثبات على موقا معُتالإَّ  (ٔ
 .اعنبهار ٔتا عند ال رب مه  ،دـ علمع وفٍت وإداري (ٕ

نية والَر ى بالواقع، واعاإلابة ١تا ي لبه ا عدا (ٖ  .ءالذ ؿ والدَّ

 .وال،نوط مه إمكانية   يَت الواقع اإلاالمع اإسالـاعو الشعور بالي س  (ٗ

 .الذوباف وف،داف الشخصية وا٢توية ا١تسلمة، حىت ُب ا١تلبس وا١تركب وا١ت كل وا١تشرب والكالـ (٘

 يلػػػو السػػػاحة للػػػديالء وا١تػػػ جوريه ُب بعػػػض الػػػبالد اإلاػػػالمية، حػػػىت أصػػػبح اػػػؤعء ُب م،دمػػػة البػػػاحثُت عػػػه (ٙ
 .اٟتلوؿ لل،يايا اإلاالمية

أمػػا اإلبػػداع واعبإكػػار . الإخػػاذؿ وعػػدـ الفاعليػػة، والبحػػث عػػه ا مػػور السػػ حيةت الوظيفػػة، والكسػػب ا١تػػادي (ٚ
 .خلا عنواف الكثَت مه البالد اإلاالميةفبعيد ا١تناؿ، حىت أصبح الإَّ 

اٟتصػوؿ علػى بعثػة علميػة إذل بػالد  لػذا أصػبح علػابتع،دة ا جنيب، فكل ما او أجنيب فهو ٤تػل الث،ػة واإل (ٛ
 .م لب الكثَت مه ا١تسلمُت ال رب

الإفاعل مع شبهات ا عداء حوؿ الَديه، حىت أصبح اإلاالـ ك نه مإهماً ٭تإػاج ١تػه يػدافع عنػه، والشػبه الػيت ( ٜ
 . ثار حوؿ اإلاالـ كثَتة جداً 

  :وسائلو وأساليبو مهو  مية والإنصَت،عه طري  اٟتروب الث،افية والعل الغزو الفكري( د)

 .إجراء البحوث والدرااات ا١تإخصصة واعاإشراقية حوؿ اإلاالـ، وذلك لإشويه اإلاالـ (ٔ
ُب بالد اإلاػالـ، و ،ػدصل ا١تػنح العلميػة  بنػاء  الإنصَتية ال ربيةال زو عه طري  الإعليم، وذلك بإنشاء ا١تدارس ( ٕ

 .ا١تسلمُت

 .فيات الإنصَتيةال زو عه طري  ال ب، بفإح ا١تسإش (ٖ

 .رؽ اليالة وإذكاء روح العداوة بُت ا١تسلمُتالعمل على إتارة الفنت وال،القل وإحياء بعض الف   (ٗ

 (.ٖترير ا١ترأة: ) ف عليها مدار ا ارة ا١تسلمة، فلعلوا شعارام الًتكيز على ا١ترأة ا١تسلمةت (٘

 .ذل اعاإشراؽ، إذل اعاإعمار، إذل الصراع ا١تعاصرالإنوع ُب الصراع مع ا١تسلمُت، فمه اٟتروب الصليبية، إ (ٙ

 .العمل على ٤تاربة اإلاالـ بسرية  امة (ٚ
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 .الظهور ٔتظهر الصدي  والإحدث بل ة العصر مع ا١تسلمُتت العلم، اإلصالح، الإ ور، الإ،دـ (ٛ
لػيت ٘تػر با١تسػلمُت، ٬تػدوف فػرص ٘تكػنهم مػه ااإ الؿ الواقع ا١تعاصر للعادل اإلاالمع، فمه يالؿ الظػروؼ ا (ٜ

 .بث اهامهم، كما حدث ُب فلس ُت والصوماؿ والبوانة

 .العمل على ااإ، اب أبناء ا١تسلمُت بإظهار براءة ا١تن   وشرؼ العمل (ٓٔ

 .راالإه إب،اء ا مة اإلاالمية ُب اباهتا، واإل٭تاء ب ف اإلاالـ ٓتَت وأنه يؤدي (ٔٔ

 .د يإمشى مع آرائهمإ٬تاد إاالـ جدي (ٕٔ

 .ف،يية ال،دس، أصبحت قيية عربية وليست إاالمية فة اإلاالمية عه ال،يايا العربيةتإبعاد الص (ٖٔ

 . اإلاالمية، يصوصاً اإلعالـ ا١ترئعالنفوذ دايل البالد  ااإ الؿ واائل اإلعالـ والكإب وا١تكإبات ُب (ٗٔ

إلاػػػالمية ووصػػػا ا حكػػػاـ اإلاػػػالمية بال،سػػػوة، وال،ػػػوؿ بعػػػدـ صػػػالحية الإشػػػكيك ُب صػػػالحية الشػػػريعة ا (٘ٔ
 .الشريعة، ووصا كل ما او إاالمع بالرجعية، وجعل ابب ٗتلا ا١تسلمُت او الَديه

الػػػدعوة إذل الإلديػػػد والإحػػػديث ُب كافػػػة أمػػػور اٟتيػػػاة، و  ػػػوير وإصػػػالح ا١تؤاسػػػات الدينيػػػة، فظهػػػرت مػػػا  (ٙٔ
 .الـبالدرااة العصرية لإلا :يسمى

 .وا٠تل،ية واعقإصادية والسيااية ُب ا اعت الفكرية واعجإماعية ػ بعالهتا ػ و صوراهتم ال ربا يذ بنظم  (ٚٔ

 .الإناقض الث،اُب، بُت الواقع وبُت  عاليم اإلاالـ (ٛٔ

 .اعبإعاد عه الإعلم الديٍت (ٜٔ

 .اإماـ با دب الشعيب ٤تاربة الل ة العربية ووصفها بالل ة ا١تيإة وا١تع،دة، واع( ٕٓ

 .النظر بعُت اعزدراء للإاريخ اإلاالمع (ٕٔ

 .الدعوة إذل اعنإماء ُب أحياف ال رب (ٕٕ

الػنفس عػه ض اٞتهػاد ا١تػادي واعكإفػاء ّتهػاد ٘تييع اٞتهاد مػه يػالؿ حصػر، أف اٞتهػاد قػوعً ع عمػاًل، ورفػ (ٖٕ
دفاعع، وال،ػوؿ بإمكانيػة باٞتهػاد الػ وحصػر اٞتهػاد. ٟتسػنةطري  معاادة النفس بالإزكية والكلمػة ال يبػة وا١توعظػة ا

ٖت،يػػ  غايػػات اٞتهػػاد عػػِّ ا١تفاو ػػات والإعػػايش السػػلمع، وعػػدـ قبػػوؿ اٞتهػػاد ُب العصػػر ا١تإمػػدف، واإل٭تػػاء بػػ ف 
 .اٞتهاد دعوة إذل العنا وا٢تملية واو  د السالـ، والإحريا ُب أحكاـ اٞتهاد
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :ق لُ المجاؿ االجممات  والخُ  المعوقات ف  ػٕ
 : مظاىره ومه ،المَّرؼ والمَّفك  االجممات ( أ)
، وذلك ْتصر الفكر ُب زاويػة  ػي،ة والبعػد عػه العمػ  والشػمولية ُب منػااج الإعلػيم، وإبعػاد (الفكري)ؼ الًتَّ  (ٔ

وظهػػور اػػ حية الإفكػػَت بػػ مور اػػ حية تانويػػة،  وإشػػ الهالشػػاب عػػه الإفكػػر ُب ا مػػور اٞتػػادة وا١تػػؤترة ُب أمإػػه، 
، وإتػا، ا١تفكػريه مػه ا مػػة ا عمػى والإذبػذب الفكػري، وانإشػار ا٠ترافػات وا اػاطَت عنػد العامػة، وظهػور الإ،ليػد

 . إذل اٟتصوؿ على الكماليات الدنيوية
 .لهياتالإوجه لإوافه ا مور وا١تأمور دنيوية ياصة شهوانية، و  ف،د دارت اعاإمامات على ت(النفسع)ؼ الًتَّ ( ٕ

 .وا١تسكه، وواائل الن،ل ربمه ا١تلبس وا١ت كل وا١تش عنش اؿ ٔتإ لبات اٞتسد و رورا هتوا (البدشل)ؼ الًتَّ  (ٖ

فكك اعجإماعع على مسإوى ا ارة، وار فاع نسبة ال الؽ، وانإشار الع،وؽ على مسػإوى ذوي ا رحػاـ الإَّ  (ٗ
 .  واٞتَتاف، و عا عالقة ا١تسلم ب ييه وبا إمع

 :مظاىره ومه، االخمبلؼ والمفرؽ( ب)
وو ػع اٟتػدود بػُت الػبالد، ػزاع، ٕتزئة ا إمع اإلاػالمع لعػدة ٣تإمعػات، وانإشػار اٟتزبيػة اليػي،ة والشػ،اؽ والنػ (ٔ

 .و بايه مصاحل الدوف
 . اٟتنُت إذل اٟتيارات ال،دٯتة ل مس ا١تعادل اإلاالمية( ٕ

 .وللمذاب وللمشايخ والعلماء لماعةالعصبية للوطه ولللنس ولل،بيلة ولل( ٖ
 : مظاىره ومه، ق لُ الفساد الخُ ( ج)

الفهم ا٠تاطئ ١تفهػـو اعيػإالؼ، ظهػور ال ػرور، والنفػاؽ اعجإمػاعع، ورواج النظريػات وا فكػار ا٢تدامػة، وظهػور 
سػػدية ا يػالؽ السػػي ة، وحػػب الػػنفس وا نانيػػة وحػػب الػػذات، واشػإهر الكػػذب، و سػػفَت ا١تػػرأة، وا بػػاع الشػػهوة اٞت

 .والنفسية، وأكل أمواؿ الناس بالباطل وبالرشوة والإزوير، وإقرار الفساد بإقامة أندية له
 : ظاىرهم ومه المعوقات ف  المجاؿ السياس ، ػٖ
، الو ػػعع ُب الػػإعلم وبػػُت ا١تث،فػػُت اػػيادة ا نظمػػة الو ػػعية علػػى معظػػم الػػبالد اإلاػػالمية، واػػيادة الفكػػر السيااػػع (ٔ

 .داإورية واٟتياة النيابية وااكم الو عية، ورام العالقات الدولية على وف  أاداؼ ال،وانُت الدوليةوظهور ال،وانُت ال
 .بسط نفوذ الدوؿ الكِّى على البالد اإلاالمية اليعيفة (ٕ

 . النظاـ العا١تع اٞتديد (ٖ
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
  :المعوقات المادية ػٗ
 :مظاىره ومه ،االقمصادي ُب ا اؿ( أ)
 .إادار الثروات اإلاالمية (ٔ
 .ا٢تيمنة اعقإصادية لمهعداء  (ٕ
 :مظاىره ومه األتداء والقوة،ُب ٣تاؿ  (ب)
خلػػا الصػػناعع واليػػعا اعقإصػػادي العػػاـ، وقلػػة اإلنإػػاج الػػع الصػػناعع، ونػػدرة الصػػناعات ا١تػػؤترة ذات الإَّ  (ٔ

 .اعيةا٢تدؼ اٟتيوي والصناعات الث،يلة، و عا كفاءة ا١تنإلات الصن
ا٠تلػػل ُب الإػػػدريب العسػػػكري، وال،صػػػور ُب الإلنيػػػد والإػػدريب والإػػػدريس، وربػػػط الإػػػدريب ب اػػػداؼ وغايػػػات  (2

وعػػػدـ كفػػػاءة اإلدارة العسػػػكرية، و ػػػعا ا اػػػلحة والإلهيػػػزات . دنيويػػػة، وغيػػػاب الع،يػػػدة العسػػػكرية اإلاػػػالمية
ة، والفهػػم ا٠تػػاطئ لليػػبط العسػػكري، وقلػػة ة، و ػػعا الػػِّامج، وعػػدـ اٞتديػػيػػالعسػػكرية، و بػػايه ا اػػاليب الإدريب

 .الإدريبات ا١تشًتكة بُت البلداف اإلاالمية

قػػػػوة ا عػػػػداء العسػػػػكرية، وحلػػػػم اإلنفػػػػاؽ العسػػػػكري عنػػػػدام والإ ػػػػوير ا١تسػػػػإمر والإفػػػػوؽ النػػػػوعع والكمػػػػع،  (ٖ
 ،ا اػلحة ا١تػؤترة والإكإم الشديد على ا ارار الفنية، واٟتيلولة دوف حصوؿ ا١تسػلمُت علػى العسكري، واعنإشار

 .وا٢تيمنة على اوؽ السالح العا١تع
 : مظاىره ومه ،المَّدخُّل واالحمبلؿُب ٣تاؿ  (ج)
الإديل العسكري ب،وة السالح ُب ش وف العادل اإلاالمع، اواء ٖتت مظلػة ا مػم ا١تإحػدة  اػباب إنسػانية  (ٔ

 .أو أمنية، أو الإديل العسكري ا١تباشر
 بػػع ذلػػك مػػه طمػػس شػػامل للهويػػة اإلاػػالمية، ميةت كػػاحإالؿ فلسػػ ُت وغَتاػػا، ومػػا احػػإالؿ الػػبالد اإلاػػال( 2

وإغالؽ ا١تدارس وا١تؤاسات اإلاالمية، والإصفية اٞتسدية للرموز اإلاالميةت باإلبعاد وال رد والإهلَت واععإ،ػاؿ 
 .وال،إل، وما يإبع ذلك
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 ٔ-ٕ-ٔ الواجبصفحة 
 

 .ا١تسإ مه/ لذمعا/ الشهيد/ اٞتهاد: عرؼ ما ي ٌب :ٔس
............................................................................................... 

اػػػبب  سػػػمية / حػػػاعت ٭تػػػـر فيهػػػا اعبإػػػداء بال،إػػػاؿ/ أ٫تيػػػة اٞتهػػػاد ُب اإلاػػػالـ: عػػػدد تالتػػػا ٦تػػػا يلػػػع :ٕس
 .اٞتهاد ُب ا اؿ الع،دي مه معوقات/ مه آداب ا ااد ُب ابيل ا/ الشهيد بذلك

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 .؟مىت يكوف اٞتهاد فرض عُت :ٖس

............................................................................................... 
 .وال اناؾ نسخ بُت ا١تراحلما مراحل اٞتهاد ُب اإلاالـ؟،  :ٗس

............................................................................................... 
............................................................................................... 

 .ما م،إيى ع،د ا ماف؟ :٘س
............................................................................................... 

 .شهيد؟ هِّور وصاحبأي حالة  كوف العمليات الفدائية مه ال،إاؿ ا١ت ُب :ٙس

............................................................................................... 
 . عه آداب ا ااد مع قياد ه كلم بايإصار  :ٚس

............................................................................................... 
 .بايإصار عه آداب ا ااد عند ال،إاؿ كلم  :ٛس

............................................................................................... 
 .اٞتهاد ال زو الفكري،  كلم نع ذلك بايإصارمه معوقات  :ٜس

............................................................................................... 
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  فــقـــــــــــه

 ملعاصــرةا ــــوعالبيــ
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 البيػوع، مسائل مخمارة من البيوع المعاصرة مقدمػة تػن

 :مقدمة. أ
فيل الكسب اٟتالؿ، ومفػا يح الػرزؽ وأاػبابه، وآداب البيػوع، وأاػم اليػوابط أعدَّ اذا الدرس ليإعرؼ ال الب على 

  .سائل ٥تإارة مه البيوع ا١تعاصرة١ت ميسرة ٍب درااة.  عليها أحكاـ ا١تعامالتعد اليت  ُبٌت،واوال
 :األىداؼ المؤىلة .ب
  .على طلب الكسب اٟتالؿ، ملإزما ب اباب الرزؽ ومفا يحه ال الب ٭ترص ٔ-ٔ 
 .ب داب البيوعال الب  يلإـز ٕ-ٔ 
 .حكاـ البيوعمه اليوابط وال،واعد اليت  بٌت عليها أ( اإة)يعدد ال الب  ٖ-ٔ
 .أحكاـ البيوع ا١تعاصرة ليإلنب الوقوع ُب البيع اـرال الب  يعرؼ ٗ-ٔ
   :موجز الدرس .ج
 :المقدمة -ٖ

ا صل ُب البيوع اإلباحةت لذا كاف الكسب اٟتالؿ م لب كل مسلم، إع أف الكثَت غفلػوا عػه مفػا يح الػرزؽ 
البيػػوع ا١تعاصػػرة، فيػػال عػػه اٞتهػػل  ومسػػائل ب حكػػاـوأاػػبابه، و عل،ػػوا با اػػباب ا١تاديػػة البحإػػة، ومػػع اٞتهػػل 

أو  ،ابإػػداء، ر ػع كثػػَت مػه ا١تسػػلمُت ػ جهػػاع باليػوابط وال،واعػد الػػيت بنيػت عليهػػا أحكػاـ ا١تعػػامالت الشػرعية
فكػاف مػه . عمدا، أو  سااال ػ با١تعامالت  الشرعية ارمة، ٔتا فيها مػه ربػا وغػرر وغػش وجهالػة وظلػم و عػد  

و ف مو ػػوع البيػػوع ا١تعاصػػػرة . ارس للبيػػع والشػػراء أف يػػإعلم أحكػػػاـ اٟتػػالؿ واٟتػػراـ مػػه البيػػوعا١تهػػم لكػػل ٦تػػ
مإشػػػعب ومإشػػػإت ُب كإػػػب الف،ػػػه، روعػػػع ٚتعػػػه انػػػا ب اػػػلوب ميسػػػر واػػػهل، بعػػػد كإابػػػة م،دمػػػة عبػػػد منهػػػا 

 .    لإ صيل اذا ا١تو وع

 :ملخص المواضيع  -ٕ
 .فيل الكسب اٟتالؿ -أ   
 .وأابابهمفا يح الرزؽ  -ب  
 .آداب البيوع -ج   
 .أام اليوابط وال،واعد اليت ُبٍت عليها أحكاـ ا١تعامالت -د   
 .مسائل ٥تإارة ُب البيوع ا١تعاصرة -ىػ    
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 ػوعػة تػن البيػػمقػػدمػػ( ٔ)

 :فضػل الكسػب الحػبلؿ: أوالً 
، ويسػإعفا عػه  وينف  على أالػه وُب اػبيل ا ٬تب على اإلنساف أف ٬تإهد ُب طلب الرزؽ اٟتالؿت لي كل

الناس، فا١تكااب ٗتإلا بايإالؼ الناس، وا فيل لكل أحػد أف ٮتإػار مػا ينااػب حالػهت مػه زراعػة أو صػناعة 
 .أو ٕتارة أو وظيفة أو غَتاا، وأطيب الكسب عمل الرجل بيد،

ْرِض َوابْػمَػغُػػوا ِمػػن َفْضػػِل اللَّػػِو َواذُْكػػُروا اللَّػػَو َكِميػػراً لََّعلَُّكػػْ  فَػػِنَذا ُقِضػػَيِت الصَّػػبَلُة فَانَمِعػػُروا ِفػػ  اأْلَ : قػػاؿ  عػػاذل
 .[05:اٞتمعة] تُػْفِلُحوفَ 

كل مػه عمػل كاف ي   ما أكل أحد طعاماً قط يَتاً مه أف ي كل مه عمل يد،، وإف نيب ا داود : )قاؿ 
أحػدكم حبلػه فيحإ ػب علػى ظهػر،، يػَت لػه مػه والذي نفسع بيد،،  ف ي يػذ : )وقاؿ ، [أيرجه البخاري]( يد،

 .[مإف  عليه]( أع ا، أو منعه أف ي ٌب رجالً فيس له،

 : مفػاتيػف الػرزؽ وأسبػابػػو: ثانياً 
ومػن  يسعى النػاس وراء أاػباب الػرزؽ ا١تاديػة، وقػد غفلػوا عػه طػر ؽ بػاب وأاػباب الػرزؽ الربانيػة الػيت ٕتلػب الػرزؽ

  :ذل 
 : من الذنوب  االسمغفار والموبة إلى اهلل (ٔ

ػػػَماء َتلَػػػْيُك  مِّػػػْدرَاراً   فَػُقْلػػػُت اْسػػػمَػْغِفُروا رَبَُّكػػػْ  ِإنَّػػُو َكػػػاَف َغفَّػػػاراً : قػػاؿ  عػػػاذل عػػه نػػػوح   يُػْرِسػػػِل السَّ
 [.02ػ05:نوح] ٍت َوَيْجَعل لَُّكْ  أَنْػَهاراً َويُْمِددُْكْ  بَِزْمَواٍؿ َوبَِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْ  َجنَّا

 : ف  طلب الرزؽالمبكير  (ٕ

اػػإي،اظ ف،ػػد حػػث اإلاػػالـ علػػى الُبكػػور، ُب الوقػػت الػػذي ابإلػػع النػػاس فيػػه بالسػػهر ال ويػػل لػػياًل، والإػػ ير ُب اع
  ،[و داود والًتمذي وصححه ا لباشلأيرجه اب]( اللهم بارؾ  ميت ُب ُبكوراا): قاؿ  .ااراً، حىت  ركوا البكور

 .مه أوؿ النهار، ف ترى وكثر ماله ، فكاف يبيع ٕتار ه اجراً  وكاف الصحايب صخر به وداعة ال امدي 

 :تقوى اهلل  (ٖ

  .[2،0:ال الؽ] َوَمن يَػمَِّق اللََّو َيْجَعل لَُّو َمْخَرجاً َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل َيْحَمِسبُ :قاؿ  عاذل
بُوْا َولَػػْو َأفَّ َأْىػػَل اْلُقػػَرى آَمنُػػوْا َواتػََّقػػوْا َلَفَمْحنَػػ: وقػػاؿ  عػػاؿ ػػَماِء َواأَلْرِض َولَػػػِكن َكػػذَّ ا َتلَػػْيِه  بَػرََكػػاٍت مِّػػَن السَّ

 [.50:ا عراؼ] فََزَخْذنَاُى  ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبوفَ 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 : وحسن الظن وكل تلى اهلل المَّ  (ٗ

فالإوكػل علػى . لبػدفاعإماد ال،لب على الوكيل وحد، ابحانه، مع ا يذ با اػباب وطلػب الػرزؽ با :الموكل ىو
، مه حسه الظه با ا   . ، والإفاؤؿ، وعدـ الإشاـؤ

  [.0:ال الؽ] يَػمَػوَكَّْل َتَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو ِإفَّ اللََّو بَاِلُم َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّو ِلُكلِّ َشْ ٍء َقْدراً و م ه  :قاؿ  عاذل
أيرجػػه ](  انػػاً اصػػاً و ػػروح ب   وكلػػه، لػػرزقكم كمػػا يػػرزؽ ال ػػَت،   ػػدو ٜت  لػػو أنكػػم  ػػوكلإم علػػى ا حػػ  : )وقػػاؿ 

  [.الًتمذي وابه ماجه وصححه ا لباشل
 . أي  ذاب ال َت ُب الصباح جائعة، و عود ُب ا١تساء شبعانه :ومعنى الحديث

رد أو الػػرزؽ، ت كثػػرة  شػػكع الإػػاجر مػػه قلػػة ا١تػػو ، ويػػدؿ علػػى اػػوء الظػػه بػػا الإوكػػل علػػى ا ينػػاف   و٦تػػا
فػا عػػز وجػػل جػواد اػػخع ع يبخػل علػػى أحػد مػػه يل،ػه، ولكػػه ٯتػػد، . واػوء اٟتػػاؿ وكسػاد السػػوؽ، وأنػه ٤تػػرـو

َولَػْو َبَسػَط اللَّػُو الػرِّْزَؽ ِلِعبَػاِدِه لَبَػغَػْوا ِفػ   :بالرزؽ ٔت،إيى حكمإه ويإفيل على عباد، بوااع رٛتإه، قاؿ  عػاذل
 . [20: الشورى ] َقَدٍر مَّا َيَعاُء ِإنَُّو ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َبِصيرٌ اأْلَْرِض َوَلِكن يُػنَػزُِّؿ بِ 

 : فرغ لعبادة اهلل المَّ  (٘

 . أتناء العبادة حيور ال،لب ويشوعه وييوعه   :ومعناه
 يػػا ابػػه أدـ  فػػرغ لعبػػادٌب أمػػمه قلبػػك غػػٌت، وأمػػمه يػػدؾ رزقػػاً، يػػا ابػػه آدـ ع: ي،ػػوؿ ربكػػم  بػػارؾ و عػػاذل) :قػػاؿ 

  [.أيرجه اٟتاكم وصححه ا لباشل] (يدؾ ش الً  وأممهقلبك ف،راً،  ف ممهباعد مٍت  
 : الممابعة بين الحج والعمرة (ٙ

 ابعوا بُت اٟتج والعمرة، فإاما ينفياف الف،ر والذنوب كما ينفع الكَت يبث اٟتديػد والػذاب والفيػة، : )قاؿ 
 .[سائع وحسنه ا لباشللًتمذي والنأيرجه ا] (س للحلة ا١تِّورة إع اٞتنةولي
 : ى تموماً وتلى طالب العل  خصوصاً اإلنفاؽ ف  سبيل اهلل تعال (ٚ

ُر الرَّازِِقينَ : قاؿ  عاذل  . [05:اب ] َوَما أَنَفْقُم  مِّن َشْ ٍء فَػُهَو ُيْخِلُفُو َوُىَو َخيػْ
 ، [أيرجه مسلم]( يا ابه أدـ أنف  يُنف  ا عليك: )وقاؿ 

وابيػػر ٭تػًتؼ، فشػػكا  ، فكػاف أحػػد٫تا يػ ٌب النػيب أيػػواف علػى عهػد راػػوؿ ا كػاف : قػػاؿ وعػه أنػس 
 [.أيرجه الًتمذي وصححه ا لباشل] (رزؽ بهلعلك  ُ ) :ف،اؿ اًتؼ أيا، إذل النيب 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 : صلة الرح  (ٛ

 . إيصاؿ ما أمكه مه ا٠تَت إذل ا قارب ودفع الشر عنهم واإلحساف إليهم :وى 
 . [مإف  عليه]( ، فليصل رٛتهه ُب أتر،مه ارّ، أف يُبسط له ُب رزقه أو يُنس  ل: ) ؿ قا

 : إكراـ الضعفاء واإلحساف إليه  (ٜ

 .[أيرجه البخاري](  ُنصروف و ُرزقوف إع بيعفائكمال : ) قاؿ 

 :  الهجرة ف  سبيل اهلل (ٓٔ

أَلْرِض ُمَراَغماً َكِميراً َوَسَعًة َوَمن َيْخُرْج ِمن بَػْيِمِو ُمَهاِجراً ِإَلى َوَمن يُػَهاِجْر ِف  َسِبيِل الّلِو َيِجْد ِف  ا :قاؿ  عػاذل
 . [055:النساء] الّلِو َوَرُسوِلِو ثُ َّ يُْدرِْكُو اْلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َتلى الّلِو وََكاَف الّلُو َغُفوراً رَِّحيما

 
 : آداب البيػػوع: ثالماً 

 .  مانة والنصيحة واإل ،اف والعفةؿ والرٛتة والإسامح والصدؽ وابالعد :أمػراإلاالـ 
لإحااػػػد وأكػػػل أمػػػواؿ النػػػاس اٞتػػػور وال،سػػػوة والشػػػدة والكػػػذب وا٠تيانػػػة والإػػػدليس وال ػػػش واٞتشػػػع وا :عػػػه ونهػػػػى
 . بالباطل

 .ل الناس بيعاً وشراًء ُب ا اواؽواذ، الصفات  ظهر جلية مه يالؿ  عام
ومػػن  الػػيت علػػى ا١تسػػلم الإحلػػع هبػػا، اػػواء كػػاف بائعػػاً أو مشػػًتياً، اآلداب اإلسػػبلميةجملػػة مػػن ونػػإكلم انػػا عػػه 

 : ذل 
العلػػم ب حكػػاـ البيػػع والشػػراء، فعلػػى كػػل مػػه  صػػدى للكسػػب أف يكػػوف عا١تػػاً ٔتػػا يصػػحح ويُفسػػد البيػػع الػػذي  (ٔ

 .مةٯتاراه، وذلك لإكوف معاملإه صحيحة وبعيدة عه الفساد، وليإ،ع ا١تكااب ارَّ 
ع يبيػع ُب اػوقنا إع مػه : )رة، وي،ػوؿ وؼ بالسوؽ وييػرب بعػض الإلػار بالػد  ي قد كاف عمر به ا٠ت اب و 

 [. روا، الًتمذي وحسنه ا لباشل]( يف،ه، وإع أكل الربا شاء أـ أىب
لشرعية ٍب يفوز بث،ة الناس، عليه  ُعلم ا حكاـ ا ،فمه أراد أف ي كل حالًع، ويكسب طيباً، ويفوز بر ا ا 

 . ا١تإعل،ة بالإلارة والبيع والشراء
لػػػى ٚتعػػػه بػػػال حػػػدود أمػػػر مػػػذمـو اعقإصػػاد ُب طلػػػب الػػػرزؽ، وال،ناعػػػة، وذـ اٟتػػػرص وحػػػب ا١تػػػاؿ، واٟتػػػرص ع (ٕ

 .واذا يريب ُب النفس فييلة ال،ناعة وٖتري اٟتالؿ واجإناب اٟتراـ شرعا،ً 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
لػػب، فػػإف نفسػػاً لػػه ٘تػػوت حػػىت  سػػإوُب رزقهػػا وإف أب ػػ  عنهػػا، وأٚتلػػوا ُب ال َّ ا ،ػػوا ا : ا النػػاسيػػا أيهػػ: )قػػاؿ 

 .[صحيح على شرط مسلم: روا، ابه ماجه واٟتاكم وقاؿ] (لب، يذوا ما حلَّ، ودعوا ما حرـُفا ،وا ا وأٚتلوا ُب ال َّ 
الكػذب مهلكػة وميػيع الصدؽ ُب ا١تعاملة، واذا  اج الفيائل وأصل مه أصوؿ الإعامل، فالصدؽ منلاة، و  (ٖ

 .حىت لث،ة الزبائه

 [. روا، اٟتاكم واو حسه] (ُت مع النبيُت والصدي،ُت والشهداءالإاجر الصدوؽ ا م:)قاؿ 
: اإلاػالـ ُب ذلػك، قػاؿ  عػاذل برغَّػٖتري ا١تػاؿ ال يػب اٟتػالؿ ُب ا١تكسػب وا١ت كػل وا١تشػرب وا١تلػبس، ف،ػد  (ٗ
 َناُكْ  َواْشُكُروْا لِّلِو ِإف ُكنُمْ  ِإيَّاُه تَػْعُبُدوفَ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُلو  .[002:الب،رة] ْا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقػْ

 . [ال ِّاشل ُب ا واط وإاناد، حسهروا، ] (طلب اٟتالؿ واجب على كل مسلم) :وقاؿ 
ػػػبوكػػذا  الرجػػػل يُ يػػػل : )ذكػػػر  ، وجعلػػػه اػػػبب ١تنػػػع إجابػػػة الػػػدعاء وقػػػداإلاػػػالـ مػػػه اكإسػػػاب ا١تػػػاؿ اٟتػػػراـ رىَّ

ػػػ يػػػا رب، يػػػا رب، وم عمػػػه حػػػراـ، ومشػػػربه حػػػراـ، وملبسػػػه حػػػراـ، : يديػػػه إذل السػػػماء ِّ ، ٯتػػػدّ عث، أغ ػػػالسػػػفر، أش 
  .[روا، مسلم والًتمذي] (سإلاب له يُ باٟتراـ، ف سلَّ  ي  ذَ وغُ 

نػػاس فيػػه ْتلػػج وأاػػاليب ، ف،ػػد  عػػددت صػػور، وأنواعػػه، وهتػػاوف ال(الرِّبػػا)ومكااػػب ا١تػػاؿ اٟتػػراـ كثػػَتة، وأشػػداا 
 . شي انية، والربا حراـ أياً كاف عذر آيذ،، واو ٦تح  للِّكة وملعوف آكله

 :وقد وردت أحاديث كثَتة ُب الوعيد الشديد على الربا، منها
  .[روا، أٛتد وال ِّاشل ُب الكبَت]( ػ أشد مه ات وتالتُت زنيةواو يعلم  ػ ودرام ربا ي كله الرجل: )قوله  

فمه ا ،ى الشبهات ف،ػد ااػإِّأ لدينػه : )مه ا١تعامالت ا١تالية، قاؿ  (المعمبو فيو)ب الكماؿ اجإناب ومه با
 [. روا، البخاري ومسلم]( بهات ف،د وقع ُب اٟتراـوعر ه، ومه وقع ُب الش

خل  با مانػة الإخل  با مانة ُب البيع والشراء، وإ ،اف العمل، و رؾ ال ش واعاإ الؿ  عليالً للربح، ومه الإ (٘
 . إظهار العيب ُب السلعة إف وجد

روا، ابػه ماجػه وأٛتػد والػدارق ٍت ] (ا١تسلم أيو ا١تسلم، ع ٭تل ١تسلم باع مه أييه بيعاً وفيه عيػب إع بينػه لػه: )قاؿ 

 .[ وغَتام
 . [نسائعمسلم وأصحاب السنه إع الروا، ]( مه غشَّنا فليس منا: )وقاؿ 
، علػػى ا١تعيبػػةراء السػػلعة ا١تسػػروقة وا١ت صػػوبة وا١تػػ يوذة حيػػاًء، و ،ػػدصل السػػلعة السػػليمة عػػدـ بيػػع وشػػ األمانػػةومػػه 

 .واٞتيد على الرديء، والبعد عه اٟتيلة وا٠تداع
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 . وكما ٬تب على الإاجر الإخل  با مانة مع الناس، كذلك مع شريكه

روا، أبػػو داود وصػػححه ] (فػػإف يانػػه يرجػػت مػػه بينهمػػا به،دل ٮتػػه أحػػد٫تا صػػاح أنػػا تالػػث الشػػريكُت مػػا: )قػػاؿ 

 .[ اٟتاكم
اإلٯتػػاف الوفػػة ب ػػَت اإلكثػػار مػػه الصػػدقة، لإ هػػَت ا١تػػاؿ و ن،يإػػه مػػه شػػوائب الل ػػو، وشػػبهة اٟتػػراـ، والكػػذب و  (ٙ

د وا، أبػو داو ر ]( والكػذب، فشػوبو، بالصػدقة يا معشػر الإلػار إف بػيعكم اػذا ٭تيػر، الل ػو: )قاؿ  ،م،إض شرعع
 . [والًتمذي والنسائع

السماحة ُب البيع والشراء، وذلك بالإسػاال مػه البػائع بػالثمه، وزيػادة الػوزف والكيػل، وبا١ت،ابػل علػى ا١تشػًتي  (ٚ
 . ُتبة والرٛتة والود بُت ا١تإبايع، واذا ابيل ل رس عاطفة اػب َت ح   ػ رؾ ا١تماكسة ُب الثمه 

  .[روا، البخاري]( ع، ٝتحاً إذا اشًتى، ٝتحاً إذا قيى، ٝتحاً إذا اقإيىرحم ا عبداً ٝتحاً إذا با : )قاؿ 

لػػًتويج السػلعة، أو للبيػع بسػعر أعلػػى، فػاٟتلا لػذلك لػيس لػػه وجػه شػرعع، وفيػه  ػػرر   ػرؾ اٟتلػا بػا  (ٛ
 . ٤ت،  ُب الديه والدنيا

  .[مإف  عليه]( ُمنف،ة للسلعة، ٦ُتح،ة للكسب اٟتلا: )قاؿ 

لإَّسػػعَتة الػػيت ٖتػػدداا الدولػػةت  ف ُب ذلػػك مصػػلحة عامػػة للنػػاس، واػػو م،ػػدـ علػػى مصػػلحة الإػػاجر الإ،يػػد با( ٜ
 . ا٠تاصة

إكػػار الَسػػلع، وذلػػك ٔتنػػع عر ػػها للبيػػع حػػىت ير فػػع الػػثمه مػػع شػػدة حاجػػة النػػاس إليهػػا، فمػػه فعػػل عػػدـ اح   (ٓٔ
 . ذلك ااإح  اللعه

 .[ماجه واٟتكمروا، ابه ]( إكر ملعوفاٞتالب مرزوؽ، وا: )قاؿ 

 : ومن ذل  عند ديوؿ السوؽ، اآلداب العامةمراعاة  (ٔٔ

 .ذكر الدعاء الوارد عند ديوؿ السوؽ (أ 

     ع إله إع ا وحد، ع شريك له، له اٟتمد ٭تع : مه قاؿ حُت يديل السوؽ: )ففع اٟتديث 
   له ألا ألا كإب ا. وٯتيت، واو حع ع ٯتوت، بيد، ا٠تَت كله، واو على كل شئ قدير 
  .[هروا، الًتمذي وابه ماج]( اٞتنة حسنة، و٤تا عنه ألا ألا اي ة، وبٌت له بيإاً ُب 
 ُ  عم : )أي اإلاالـ يَت، قاؿ: ا ؿ رجل راوؿ ا ، السالـ على مه  عرؼ ومه ع  عرؼ (ب 
 [.مإف  عليه]( سالـ على مه عرفت ومه ع  عرؼو ُ،رأ ال ،ال عاـ 
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 ٔ-ٖ-ٔز صفحة الموج
 ه، وذلك بًتؾ فيوؿ النظر، ورفع ٕتنب كل ما يؤذي أال السوؽ مه البائعُت وا١تشًتيه وا١تاريَ  (ج

 الصوت، والبصاؽ على ا رض، واٞتلوس أو الوقوؼ ُب واط ال ري  وإعاقة اَت ا١تارة، وعدـ 
 . رمع ا١تخلفات للحفاظ على نظافة السوؽ

غض البصر، وكا ا ذى، ورد السالـ، : ح  ال ري  يا راوؿ ا، قاؿ وما: أع وا ال ري  ح،ه، قالوا: )قاؿ 
 .[مإف  عليه]( نكر، وحسه الكالـوا مر با١تعروؼ، والنهع عه ا١ت

 
 : بنى تليها أحكاـ المعػامػبلتالضػوابػط والقػواتػد الم  تُ  أى : رابعاً 
 .المعامبلت والبيوع اإلباحة والحلاألصل ف   (ٔ

عند ٚتهور العلماء ػ  ػأشياء، وحرـّ أشياء أيرى، واكت عه أشياء كثَتة، فا١تسكوت عنه  أحلَّ ا  :المعنى
، لػذا مػه  يعإِّ حالًع، ويديل ُب ذلك ٚتيػع ا١تعػامالت ا١تاليػة، فهػع مباحػة، مػا دل يػ ت الػدليل الػذي ٯتنػع و٭تػـر

ُكػ  مَّػا ِفػ  ُىَو الَّػِذي َخلَػَق لَ : قاؿ قاؿ أف معاملة مالية معينة حراـ، فهو م الب بدليل الإحرصلت  ف ا  عاذل
 [.200:الب،رة] َوَأَحلَّ الّلُو اْلبَػْيعَ  : عاذل وقاؿ ، [25:الب،رة] اأَلْرِض َجِميعاً 

، كلهػا ع،ػود ع،ود البيع والشراء لسائر السلع، والع،ود ا١تالية الػيت ااػإحدتت لمهاػهم والسػندات وغَتاػا :األمملة
 .صلصحيحة بناء على اذا ا 

 . األصل ف  العقود الصحة واللزـو  (ٕ

ع طرفػػػاف ع،ػػػد، فهػػػو مبػػػٌت علػػػى الصػػػحة فلػػػو وقَّػػػ. ٬تػػػاب وال،بػػػوؿ بػػػُت طػػػرفُتاعر بػػػاط باإل: العقػػػد ىػػػو :المعنػػػى
 .بر ا ال رؼ ابيروالكماؿ، ع على الفساد والن،ض، ويلـز الع،د كال ا١تإعاقديه ْتيث ع ٯتكه رد، إع 

 بر اوااإلم الثمه، فالبيع صحيح ونافذ وع ٯتكه الرجوع مه أحد ال رفُت إع  باع شخ  ايارة  ير :األمملة
 .ال رؼ ابير، ومه ادعى مه ال رفُت فساد البيع فعليه الدليل

 . األصل ف  العروط ف  المعامبلت الصحة واللزـو (ٖ

أو كػاف شػرط مػه مصػلحة  ،اواء كاف الشرط ٦تػا ي،إيػيه الع،ػد ه أحد ا١تإعاقديه مه الشروط جائزتما يشًتط :المعنى
 .  أو شرط وصا أو منفعة أو غَتاا ،الع،د

 [.0:ا١تائدة] يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقودِ : قاؿ  عاذل
س لػه، وإف  مه اشًتط شرطاً ليس ُب كإػاب ا فلػي: )لكه ع ٬توز و ع شرط يناُب صحة الع،د أو م،إيا،، ل،وله 

 . [مإف  عليه]( كاف مائة مرة
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
لػػو شػػرط البػػائع عنػػد بيػػع السػػيارة أف يسػػإعملها بعػػد البيػػع ١تػػدة معينػػة، أو شػػرط صػػاحب البيػػت أف يب،ػػى  :األمملػػة

 . ااكناً ُب البيت مدة معينة، أو شرط ا١تشًتي أف يكوف ا١تبيع فيه صفات معينة، فكلها شروط صحيحة 
لػػو شػػرط البػػائع علػػى ا١تشػػًتي عػػدـ بيػػع السػػيارة، أو شػػرط عليػػه أع يركػػب :  لػػـزالشػػروط الػػيت ع ٕتػػوز وع  وممػػاؿ

 .السيارة، فهذ، شروط غَت صحيحة، واع غَت عزمة
 . منع الظل  ف  المعامبلت المالية (ٗ

 . فعل اظور و رؾ ا١ت مور: او الظل  :المعنى
 .وجوب العدؿ ُب كل شئ واذا ٦تنوع ُب ا١تعامالت ا١تالية وغَتاا، فالشرائع كلها ا ف،ت على

َنُك  بِاْلَباِطلِ : قاؿ  عاذل   [.044:الب،رة] َوالَ تَْزُكُلوْا َأْمَواَلُك  بَػيػْ
 . [روا، مسلم]( يا عبادي إشل حرمت الظلم على نفسع وجعلإه بينكم ٤ترماً، فال  ظا١توا: قاؿ ا  عاذل: )وقاؿ  

م على شراء أييػه، واػومه علػى اػـو أييػه، كػل ذلػك مػه الظلػم بيع ا١تسلم على بيع أييه، وشراء ا١تسل :األمملة
 .واععإداء، واو ٦تنوع

  .لمعامبلت الماليةمنع الغرر ف  ا (٘

 . ما ع يُعرؼ حصوله وع يعرؼ ح،ي،إه وم،دار،: او الغرر :المعنى
ُب اٟتديث عػه بيػع ال ػرر فالنهع  [.روا، مسلم]( اى عه بيع ال رر) وال رر ٦تنوع ُب ا١تعامالت ا١تاليةت  ف النيب 

قاعدة عامة جامعػة، وا١ت،صػود انػا ال ػرر إذا كػاف غالبػاً ُب الع،ػد، ويعفػى عػه ال ػرر اليسػَت،  نػه ع ٯتكػه الإحػرز 
 . منه، وع ٮتلو منه ع،د

د اإلنسػاف ع بيػع مػا لػيس عنػ)، (يع ُب ا هوؿ ع يصح أبػداً الب: )ندرجة ٖتت اذ، ال،اعدة قو٢تما١ت ومن القواتد
 (.بيع ا١تعدـو باطل)، (٬توز

، وا هػوؿ، ومػا ع ي،ػدر علػى  سػليمه، ومػا دل يػإم ملػك البػائع عليػه، وبيػع السػمك ُب ا١تػاء،  :األمملة بيع ا١تعدـو
 .واللؤلؤ ُب البحر، واللنب ُب اليرع، وغَتاا كثَت

 . نع الرِّبا ف  المعامبلت الماليةم (ٙ

: قػاؿ  عػاذلواو ٦تنوع ُب ا١تعػامالت ا١تاليػة،  ،(الإ يَت)، وربا النسي ة (الزيادة)الربا ين،سم إذل قسمُتت ربا الفيل 
 َيَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتػَُّقوْا الّلَو َوَذُروْا َما بَِقَ  ِمَن الرِّبَا ِإف ُكنُم  مُّْؤِمِنين   فَِنف لَّػْ  تَػْفَعلُػوْا فَػْزَذنُوْا ِبَحػْرٍب مِّػَن

  [.204،205:الب،رة] تُػْبُمْ  فَػَلُكْ  ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْ  الَ َتْظِلُموَف َوالَ ُتْظَلُموف الّلِو َوَرُسوِلِو َوِإف
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 . نه عدو ٢تما إف دل يًتؾ ما ب،ع مه الربا تإعالمه ْترب مه ا وراوله :فزذونوا بحرب من اهلل ورسولو

  [.روا، مسلم]( شااديهلعه ا آكل الربا وموكله وكا به و : )وقاؿ  
 : األمملة

  ألا لاير (02)١تدة انة ػ  ػ آعؼ لاير حاًع، ويرداا با قساط (05)أف ي يذ مبلم . 

 صرؼ الرياعت ب ي عمله أيرى دوف ال،بض . 

 بيع الذاب ال،دصل ب قل منه وزناً مه الذاب اٞتديد. 

 ومه الربا بيع ما او ذريعة إذل الربا، كبيع العينة. 
 . ميسر ف  المعامبلت الماليةمنع ال (ٚ

 . كل معاملة يديل فيها اإلنساف واو إما غازل أو غاـر :الميسر ىو :المعنى
 . واو ٦تنوع ُب ا١تعامالت ا١تالية، فاإلعانة على اظور ٤تظور

ػػػيْ :قػػػاؿ  عػػػاذل ـُ رِْجػػػٌ  مِّػػػْن َتَمػػػِل العَّ  ،[55:ا١تائػػػدة] طَاِف فَػػػاْجَمِنُبوهُ ِإنََّمػػػا اْلَخْمػػػُر َواْلَمْيِسػػػُر َواألَنَصػػػاُب َواأَلْزاَل
 .فا١تيسر أي   مه ال رر،فكل ميسر غرر، وليس كل غرر ميسراً 

 .بيع اليانصيب، ٚتيع أنواع ال،مار :األمملة

 . لذرائع ف  المعامبلت الماليةسد ا (ٛ

، اػذا إذا أفيػت الواػائل  :سد الذرائع: المعنى إذل ٤تػـر غالبػاً، منع الواائل الػيت ظااراػا مبػاح و ػؤدي إذل ٤تػـر
 . أو كانت ا١تفسدة النإتة عه فعل ا١ت ذوف مساوية ١تصلحإه

 :األمملة
 بيع العنب مباح، لكه ع ٬توز بيعه ١ته علم أنه يعصر، ٜتراً اداً للذريعة . 

  ك شرطة غناء أو دياف مثال  ت٤تـر ايبع فيه  جَت ا١تإلر مباح، لكه ع ٬توز   جَت، ١ته . 
 . عامبلت الماليةنع المدلي  ف  المم (ٜ

 . كإماف العيب وا٠تديعة ُب ا١تبيع :المدلي  ىو:المعنى
 .واو ٦تنوعت  نه مه أكل أمواؿ الناس بالباطل

 .ع العة فيها عيب يعرفه وع يبينهش، بيل  بيع النَّ  :األمملة
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 (. الغُْن  بالُغْرـ والُغْرـ بالغُْن : )الَخراج بالضَّماف، أو (ٓٔ

وبػه عيػب  ، حيػث أف رجػالً اشػًتى غالمػاً ُب زمػه النػيب جزء مه حديث النيب ( ا٠تراج باليماف) :عنىالم
يػا راػوؿ ا، إنػه ااػإ له منػذ زمػه، ف،ػاؿ : دل يعلم به، فااػإ له زمنػاً، ٍب علػم مػا بػه مػه عيػب فػرد،، ف،ػاؿ البػائع

( : باليمافا٠تراج )[وأصحاب السنه واٟتاكموأٛتد وال يالسع  أيرجه الشافعع ُب مسند. ] 
، وال ػػـر بػػال نم: )قػػو٢تم( ا٠تػػراج باليػػماف)ويفسػػر  ، وا١تػػراد بػػذلك أف الإكػػاليا وا٠تسػػارة الػػيت ٖتصػػل (ال ػػنم بػػال ـر

 . مه الشعء  كوف شرعاً على مه يسإفيد منه فيما لو ربح
 : األمملة

  يػدفع اػو صػاحب البيػتت  نػه لػو زاد  ، فالذي(واذا غـر)لو ااإ جرت بيإاً، واحإاج البيت للًتميم والإعمَت
، فهػػو يإحمػػل ا٠تسػػارة أييػػاً (ال ػػنم) يػػذ، صػػاحب البيػػت، فمػػا داـ أنػػه ي يػػذ ا١تنفعػػة ( واػػذا غػػنم)ٙتػػه البيػػت 

 (. ال ـر)
  فلو  لفت  لك ا مواؿ لإحملهػا (واذا غنم)الودائع البنكية يإصرؼ فيها ا١تصرؼ ويسإثمراا حسبما يشاء ،

 . لودائع انا اكإسبت حكم ال،رض، فا(واذا غـر)البنك 
  ع ٬توز اشًتاط م،دار معلـو مه الربح ُب الشهر عند ا١تيػاربة با١تػاؿت  ف ا١تيػارب انػا يُريػد ال ػنم، ويإنصَّػل

 . مه ٖتمل ال ـر لو يسر ماؿ ا١تياربة

 عنػد يسػارهتا  ع ٬توز الإعامل با اهم ا١تمإازة اليت  ع ع حػ  ا ولويػة  صػحاهبا ُب ااػًتداد قيمػة أاػهمهم
 (.  ا٠تسارة)، وع يريد أف يإحمل ال نم (الربح)و صفية الشركة على حساب باقع ا١تسا٫تُت، فهو يُريد ال نم 

 .  إنما البيع تن تراض (ٔٔ

وا١تػراد أف كػل ٕتػارة وبيػع دل يكػه  ،[أيرجه ابه ماجه وإاػناد، صػحيح] مه كالـ النيب ( إ٪تا البيع عه  راض) :المعنى
يَػػا أَيػَُّهػػا الَّػػِذيَن آَمنُػػوْا الَ تَػػْزُكُلوْا َأْمػػَواَلُكْ  : ع ٕتػػوز وع ينفػػذ، ل،ولػػه  عػػاذل( البػػائع وا١تشػػًتي)فُت عػػه ر  ػػى ال ػػر 

َنُكْ  بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأف َتُكوَف ِتَجارًَة َتن تَػَراٍض مِّنُك ْ   .  [25:النساء] بَػيػْ
 :األمملة

  مصػػػلحة عامػػػة بشػػػروط وقيػػػود معينػػػة، كبيػػػع ال،ا ػػػع مػػػاؿ ا١تػػػديه  انإػػػزاع ا١تلكيػػػة ا٠تاصػػػة ع ٬تػػػوز، إع لإح،يػػػ
 .ا١تمإنع عه الوفاء

 كذلك البيع باإلكرا، ع ٬توزالبيع ٖتت هتديد السالح ع ٬توز ، . 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 .من اخملط بمالو الحبلؿ والحراـ، أخرج قدر الحراـ والباق  حبلؿ لو (ٕٔ

سبب الكسب و عذر الإمييز بينهما، فالواجب علػى صػاحب ا١تػاؿ أف إذا ايإلط ماؿ ٤تـر ٔتاؿ حالؿ ب :المعنى
ٮترج ال،در اـر ويإصػدؽ بػه وي يػب لػه بػاقع مالػه، وذلػك  ف اٟتػراـ انػا لػيس لعينػه، بػل بسػبب الإلػبس بػاـر 

ميإػه مه ا١تكااب، واذا بعكس ما لو ايإلط اٟتالؿ باٟتراـ فيما ع ٯتكه أف يإميز أبداً، كما لػو ايإل ػت شػا، 
 . بشاة مذكاة، فهنا ٭تـر ٚتيعه،  نه ٤تـر لعينه، أما اعيإالط ُب ا مواؿ واٟتبوب والثمار فهو ٤تـر لكسبه

 : األمملة
 لو أودع ماعً ُب البنك، وأيذ عليه فوائد ربوية، أيرج مه ماله ب،در  لك الفوائد وطاب له الباقع. 
 فعليػه إيػراج مػا كسػبه مػه قيمػة  ػ مثاًل ػة، ويبيع بعض ارمات مه عند، ٤تل كبَت يبيع فيه اائر ا١تواد ال ذائي

 . الدياف وطاب له باقع ماله
  وطػػاب لػػه إيػػراج ا لػػا مػه مالػػه، مػه عنػػد، مائػػة ألػا لاير، وغصػػب أو اػػرؽ ألػا لاير و ػػمَّها إليهػػا، فعليػه

 .باقع ماله
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 لمعاصػرةمسػائل مخمػارة فػ  البيػوع ا( ٕ)

 :وتعمػػػػػل
 .مس لػة ا١تإاجػرة فػع العمػالت :أوال
 .مس لػة اإل٬تػار ا١تنإهػع بالإمليػك: ثانيا
 .مس لػة ٚتعيػة ا١توظفيػه :ثالما
 .مس لػة ع،ػد اعاإصنػاع :رابعا

 .مس لػة بيػع العربػوف :خامسا
 .مس لػة ب اقػات اعئإمػاف :سادسا
 مس لػة ب اقػات الإخفيػض :سابعا
 .مس لػة الفوائػد البنكيػة :ثامنا
 .مس لػة بيػع ا١تزايػدة :تاسعا
 .مس لػة اععإمػاد ا١تصرفػع :تاشرا

 .مس لػة اعٕتػار فػع ارمػات :الحادية تعرة
 .مس لػة بيػع الإ،سيػط :المانية تعرة
 .مس لػة بيػع ا١تراْتػة لممػر بالشػراء :المالث تعرة
 .ء الع،ػود عه طريػ  واائػل اع صػاؿ اٟتديثػةمس لػة إجػرا :الرابع تعرة

 .مس لػة اٟتوالػة البنكيػة :الخام  تعرة
 .مسػ لة ع،ػد الإ ميػه الإلػاري والإ ميػه الإعاونػع :السادس تعرة
 .مس لػة بيػع وشػراء ا اهػم :السابع تعرة

 .مس لػة بيػع السنػدات :تعرة المامن
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 المماجػرة فػ  العمػبلت ػةمسزل :أوال

 . شراء العمالت لبيعها ب،صد الربح :معناىا
 : حكمها

 :شي افإذا اٖتد جنس العمالت، كالرياؿ السعودي بالرياؿ السعودي، والدوعر بالدوعر، وجب  (ٔ
 .دالإ،ابض ُب ٣تلس الع، ػٕ                                               . الإساوي ُب ا١ت،دار ػٔ

 .أيإل الشرطاف أو أحد٫تا كاف ربا فإف
ابض ُب ٣تلػػس الع،ػػد، وجػػاز الإ،ػػ: إذا ايإلػػا جػػنس العمػػالت، كالريػػاؿ بالػػدوعر، وجػػب شػػعء واحػػد واػػو (ٕ

 .الإفا ل
مػػثالً ٔتثػػل، اػػواء بسػػواء، فػػإذا ايإلفػػت اػػذ، ا جنػػاس ...الػػذاب بالػػذاب، والفيػػة بالفيػػة: )قولػػه  :الػػدليل

 .[روا، مسلم] (ف يد بيدفبيعوا كيا ش إم، إذا كا
ويعإِّ ال،يد ُب دفا ر ا١تصارؼ ُب حكم ال،بض ١تػه يريػد ااػإبداؿ عملػة بعملػة أيػرى، اػواء كػاف الصػرؼ بعملػة 

 . يع يها الشخ  للمصرؼ، أو بعملة مودعة فيه
 .  مجمع الفقو اإلسبلم وإذل اذا ذاب 

 اإليجػار المنمهػ  بالممليػ  مسزلػة :ثانيا
م،ابػل أجػر، معينػة يػدفعها ا١تسػإ جر  ػ اػيارة مػثالً  ؤجر فيه أحد٫تا ابير اػلعة معينػة ػطرفُت ي ع،د بُت :صورتها

علػى أقسػػاط، يػػالؿ مػػدة ٤تػػددة،  نإ،ػػل بعػػداا ملكيػػة السػلعة للمسػػإ جر عنػػد اػػداد، بيػػر قسػػط بع،ػػد جديػػد، 
 .أي أنه يإم ٘تليكها بع،د مسإ،ل واو إما ابة وإما بيع بثمه ح،ي،ع أو رمزي 

 . ع ٬توز :احكمه
 : وذل  لما يزت 

 .أنه جامع بُت ع،ديه على عُت واحدة غَت مسإ،ر على أحد٫تا، و٫تا ٥تإلفاف ُب اٟتكم مإنافياف فيه (ٔ
أف ا جػػرة  ،ػػدر اػػنوياً أو شػػهرياً ٔت،ػػدار م،سػػط يسػػإوُب بػػه قيمػػة ا١تع،ػػود عليػػه، فػػإف أعسػػر ا١تشػػًتي بال،سػػط  (ٕ

، باعإبػػار أاػػا مػػؤجرة، وع يػػرد عليػػه مػػا أيػػذ منػػه، بنػػاء علػػى أنػػه (يارة مػػثالً السػػ)ا يػػَت مػػثاًل، اػػحبت منػػه العػػُت 
 .  اعاإدانة إليفاء ال،سط ا يَتوع ٮتفى ما ُب اذا مه الظلم واإلٞتاء إذل. ااإوَب ا١تنفعة
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
م مشػ ولة منهكػة ، ورٔتػا إف اذا الع،د وأمثاله أدى إذل  ساال الف،راء ُب الديوف، حىت أصػبح ذمػم كثػَت مػنه (ٖ

 .يؤدي إذل إفالس بعض الدائنُت ليياع ح،وقهم ُب ذمم الف،راء 
 . با غلبية ىي ة كبار العلماءواذا ما ذاب إليه 

فيػن مسزلػة :ثالما  جمعيػة المَو
أف يإف  ٣تموعة مه ا١توظفُت على ااإ، اع قدر مإسػاو مػه الرا ػب الشػهري مػه كػل واحػد مػنهم، كػل  :صورتها
، ْتيػػث ٬تإمػػع  لػػديهم مبل ػػا كبػػَتا مػػه ا١تػػاؿ، في يػػذ، أحػػدام ُب الشػػهر ا وؿ، ٍب ي يػػذ، الثػػاشل ُب الشػػهر شػػهر

 .الثاشل، واكذا حىت ٯتر الدور عليهم ٚتيعا، وينإهع اع فاؽ بااإالـ آيرام مبلم الشهر ا يَت
ائػد  حػد، بػل فيػه مصػلحة جائزةت  ف ا صل ُب ا١تعػامالت اٟتػل، واػع قػرض لػيس فيػه اشػًتاط نفػع ز  :حكمها

 . با غلبية ىي ة كبار العلماءواذا ما ذاب إليه  .لللميع بدوف مير،

 تقػد االسمصنػاع مسزلػة :رابعا
 . طلب شعء على وجه ٥تصوص، و كوف مادة الشعء ا١تراد صنعه مه الصانع :االسمصناعمعنى 
اصػنع رل الشػعء الفػالشل : اٟتػداديه وي،ػوؿ لػهأف يذاب الرجل إذل أحد مه أال ا١تصانع كالنلاريه أو  :صورتها
والشػػرط ُب انع،ػػاد اػػذ، الصػػورة ااإصػػناعاً أف  كػػوف مػػادة الصػػنع مػػه الصػػانع، فػػإف كػػاف مػػه ال ػػرؼ . ٔتبلػػم كػػذا

 . ابير، انع،دت إجارة وليس ااإصناعاً 
 .بياف جنس ا١تسإصنع ونوعه وقدر، وأوصافه ا١ت لوبة (ٔ :بعرطين٬توز   :حكمها

 . أف ٭تدد فيه ا جل (ٕ                          
  بيػع العربػوف مس لػة :يامسا
أف يشًتي ا١تشًتي السلعة، وي،ـو بدفع بعض قيمإها إذل البائع، على أنه إذا أيػذ السػلعة احإسػبها مػه  :صورتها

 .الثمه، وإف دل ي يذاا فهع للبائع
 .جائز :حكمها
دار السػػله مػػه صػػفواف بػػه أميػػة، فػػإف ر ػػع عمػػر وإع فلػػه كػػذا عػػه نػػافع بػػه اٟتػػارث أنػػه اشػػًتى لعمػػر  :الػػدليل
 .وكذا
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 

 بطاقػات االئممػاف مسزلػة: سادسا
ؿ حاملهػػا اٟتصػػوؿ علػػى حاجيا ػػه مػػه السػػلع أو الب اقػػة الصػػادرة مػػه بنػػك أو غػػَت،، ٗتػػوَ  :معنػػى بطاقػػة االئممػػاف

 .وغَتاا ااًتكاردوا١ت، كب اقة الفيزا، واإللكًتونت، ا٠تدمات د يناً 
 : أحكامها

 :اسمخداـ بطاقة االئمماف ف  تسديد ثمن المعمريات (ٔ
إذا ًب الشراء بواا ة ب اقة اعئإماف، وكاف لصاحب الب اقة رصيدا ماليا يكفع للسداد، فال إشكاؿ ُب ذلك،  •

 .يصوصا مع اٟتاجة ا١تااة لب اقة اعئإماف ُب دوؿ كثَتة
ب اقػػة اعئإمػػاف رصػػيدا ماليػػا يكفػػع للسػػداد عنػػد موعػػد ا٠تصػػم، فػػإف مصػػدر ب اقػػة أمػػا إذا دل يكػػه ١تسػػإخدـ  •

علػى الإػ ير ُب السػداد، أو علػى   جيػل أو  ،سػيط ا١تسػحوبات ا١تسػإح،ة علػى  غرامات ماليػةاعئإماف ايفرض 
ؿ ال،ػػػرآف الصػػريح الػػػذي ع ينب ػػع أف ٮتإلػػا فيػػػه، فهػػو ربػػا النسػػػي ة الػػذي  نػػز  الربػػاالب اقػػة، واػػذ، ال رامػػات مػػػه 

 . ااإخداـ ب اقة اعئإماف ُب اذ، اٟتالة ال يجوز، وبالإارل  بإحرٯته وآذف أصحابه ْترب مه ا  عاذل وراوله
 :النسبة الم  يقمطعها مصدر البطاقة من الماجر •

إ٪تػا  ،إ ػع مه ا١تعلـو مه اػذ، الب اقػات أف اٞتهػة ا١تصػدرة ٢تػا ع  ػدفع للإلػار نفػس ال،يمػة ا١تثبإػة ُب فػوا َتام، و 
علػػى أف ٖتػػدد اػػذ، النسػػبة لإكػػوف  جػػائزمنهػػا نسػػبة يكػػوف مإف،ػػاً عليهػػا ُب الع،ػػد ا١تػػِـّ بينهػػا وبػػُت الإػػاجر، واػػذا 

 .م،ابل ا٠تدمات ا١ت،دمة للإاجر، وا١تإمثلة ُب ٖتصيل فوا َت الشراء وجذب العمالء إليه و سهيل  عامله معهم
 : (الكاش)ي بطاقة االئمماف ف  السحب النقد اسمخداـ ً  (ٕ

ػػػ ػػػرت عػػػادة البنػػػوؾ علػػػى مػػػه الب اقػػػات مػػػا ٯتكَّ ه العميػػػل مػػػه السػػػحب الن،ػػػدي مػػػه حسػػػابه لػػػدى البنػػػك، وقػػػد ج 
 :تفصيل ف  حك  ىذه العمولةو  ٢تا على اذ، العمليات، تمولةاحإساب 

 ،معػػػروتامػػػه عمولػػػة، يكػػوف   مػػػه حسػػػاب العميػػل، فمػػػا يؤيػػػذ م،ابلهػػػا السػػػحب يصػػػماعمليػػػة أف  كػػوف  ػػػػٔ
يجػوز وبالإػارل . لػدى البنػك    ػع اػذ، ا١تسػحوبات أمػواع للب اقػة  مػر كػذلك إذا كػاف لللهػة ا١تصػدرةيكوف او 

 .ااإخداـ ب اقة اعئإماف ُب السحب الن،دي
، ويكوف ا مر كػذلك ا٤ترم ربايكوف  مه عمولة، ، فما يؤيذ م،ابلهاعملية السحب إقرا اً للعميل أف  كوف ػٕ
 .أو كاف ما فيػه مػه مبػالم ع يفػع هبػذ، ا١تسػحوبات ،لدى البنك حساباً مكشوفااقة لللهة ا١تصدرة للب اف كإذا  

 .ااإخداـ ب اقة اعئإماف ُب السحب الن،دي ال يجوزوبالإارل 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 

 بطاقػات المخفيػض مسزلػة :سابعا
ى ٗتفييػػات ُب ب اقػػة  صػػدر مػػه بعػػض ا١تؤاسػػات، ٘تػػنح حاملهػػا ميػػزة اٟتصػػوؿ علػػ :معنػػى بطاقػػات المخفػػيض

 .ا اعار بنسب ٥تإلفة، مدة صالحية الب اقة
 : حكمها
 .ا صل ُب ا١تعامالت اٟت لتفالحلبال م،ابل، فا صل فيها  مجانيةُ٘تنح  ب اقة الإخفيض إذا كانت

  :لما يل الإعامل هبا إصداراً أو اشًتاكاً  فبل يجوزاشًتاؾ وٕتديد،  برسـووأما إذا كانت 
ل ػػرر وا١تخػػاطرةت  ف دفػػع ا١تبلػػم م،ابػػل اٟتصػػوؿ عليهػػا، دفػػع بػػال م،ابػػل ح،ي،ػػة، إذ قػػد  نإهػػع اشػػإما٢تا علػػى ا (ٔ

صػالحيإها ودل يسػإعملها حاملهػا، أو يكػػوف ااػإعماله ٢تػا ع ي،ابػػل مػا دفعػه مػه راػػومها، وُب اػذا غػرر و٥تػػاطرة، 
َنُكْ  بِاْلَباِطلِ ْا َأْموَ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَْزُكُلو  يَا: وا ابحانه و عاذل ي،وؿ  [.25:النساء] اَلُكْ  بَػيػْ

اشػػػػإما٢تا علػػػػى الربػػػػات  ف مصػػػػدراا يػػػػدفع نسػػػػبة الإخفػػػػيض ٟتاملهػػػػا ُب حالػػػػة امإنػػػػاع صػػػػاحب ا١تإلػػػػر عػػػػه  (ٕ
والإخفػػيض ُب الب اقػػة قػػد يإلػػاوز راػػم إصػػدار الب اقػػة، وقػػد أتبإػػت الوقػػائع حصػػوؿ . الإخفػػيض، واػػو الربػػا اػػـر

 .ـ على مصدراال غر اذا، فحص
إتػػػػارة العػػػػداوة والب يػػػػاء بػػػػُت أصػػػػحاب اػػػػالت ا١تشػػػػًتكُت ُب الإخفػػػػيض وغػػػػَت  :ومنهػػػػا أف ٢تػػػػا أتػػػػاراً اػػػػلبية، (ٖ

 (. دليل الإخفيض)ا١تشًتكُت، بسبب نفاؽ السلعة ا١تخفية وكساد غَتاا مه بيائع الذيه دل يشًتكوا ُب 
 .  واإلفماءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية وإذل اذا الرأي ذابت 

 الفوائػد البنكيػة مسزلػة :ثامنا
 ع ع البنوؾ فوائد بنسبة معينػة علػى ا مػواؿ ا١تودعػة لػديها، إذا رغػب ا١تػودع ذلػك، ويػإم اع فػاؽ علػى : صورتها

كمػػا أاػػا  ،ػػدـ أمػػواعً إذل الػػراغبُت ُب اعقػػًتاض بشػػروط ٤تػػددة ونسػػبة يإفػػ  عليهػػا بػػُت  .ا١تػػدة والنسػػبة والشػػروط
 .ال رفُت
  .ربا ٤تـر شرعاً  :حكمها

 :األدلة تلى تحريمها
قد أتبإت البحوث اعقإصادية اٟتديثة أف الربا ي ر على اقإصاد العادل وايااإه وأيالقيا ه واالمإه، وأنه وراء كثَت مه 

سػم العػادل، واػذا مه ج ػا زمات اليت يعانيها العادل، وأنه ع ٧تاة مه ذلك إع بااإ صاؿ اذا الداء ا٠تبيث الذي ػ الربا 
 . ما اب  به اإلاالـ منذ أربعة عشر قرناً 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 :واألدلة تلى تحري  الربا كميرة منها

ػػْيطَاُف ِمػػَن اْلَمػػ ِّ َذلِػػَ  : قػػاؿ  عػػاذل (ٔ الَّػػِذيَن يَػػْزُكُلوَف الرِّبَػػا الَ يَػُقوُمػػوَف ِإالَّ َكَمػػا يَػُقػػوـُ الَّػػِذي يَػَمَخبَّطُػػُو العَّ
ـَ الرِّبَا َفَمن َجاءُه َمْوِتظٌَة مِّن رَّبِّ  بِزَنػَُّه ْ  ِو فَانمَػَهَى فَػلَػُو َمػا َسػَلَف قَاُلوْا ِإنََّما اْلبَػْيُع ِمْمُل الرِّبَا َوَأَحلَّ الّلُو اْلبَػْيَع َوَحرَّ

َحُق الّلُو اْلرِّبَا َويُػْرِب  الصََّدقَاِت َوالّلُو َيمْ  َوَأْمُرُه ِإَلى الّلِو َوَمْن َتاَد فَُزْولَػِ َ  َأْصَحاُب النَّاِر ُىْ  ِفيَها َخاِلُدوَف 
  [.200،200:الب،رة]  الَ ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِي

 . أي ع ي،وموف مه قبورام للبعث إع ك،ياـ ا نوف :يمخبطو العيطاف
ـ ب يػػه وم،إػػه لػػه يسػػإلز  فحرمانػػه مػػه ٤تبػػة ا  :واهلل ال يحػػب كػػل كفػػار أثػػي . أي ٯتحػػ  بركإػػه :يمحػػق الربػػا

 .و سميإه كفار أي مبال اً ُب كفر النعمة
 .آكل الربا مه أال ا١توب،ات واع أكِّ الكبائر وقد عدَّ الراوؿ  (ٕ

 :فوائد تامة
 قر ػاً، أو  ػماناً :  ِّير الربا با ٝتاء الشرعية ع ٬تعله جائزاً، وإ٪تا اػو حيلػة لي،بلػه ا١تسػلموف، فحينػاً يسػمونه

يػػ ٌب علػػى : )قػػاؿ أف النػػيب   أو عمولػػة أو عائػػداً، و٦تػػا يػػدؿ علػػى ذلػػك مػػا روا، بػػه عبػػاسأو فائػػدة أو رْتػػاً 
يسإحلوف ا٠تمر باام يسإحلواا إيا،، والسحت با٢تدية، وال،إل بالرابة، : الناس زماف يسإحلوف فيه ٜتسة أشياء

 ( .والزنا بالنكاح، والربا بالبيع
  ؼ إاػػالمع أف يإعامػػل مػػع ا١تصػػارؼ الربويػػة ُب الػػدايل أو ٭تػػـر علػػى كػػل مسػػلم يإيسػػر لػػه الإعامػػل مػػع مصػػر

و٬تػب عليػه أف يسػإعيض ( البنػوؾ اإلاػالمية) معها بعد وجود البػديل اإلاػالمع ا٠تارج، إذ ع عذر له ُب الإعامل
 .عه ا٠تبيث بال يب، ويسإ ٍت باٟتالؿ عه اٟتراـ

 أف ينإفع به مودع ا١تاؿ لنفسه أو  حد ٦تػه  كل ما جاء عه طري  الفوائد الربوية او ماؿ حراـ شرعاً ع ٬توز
يعوله ُب أي ش ف مه ش ونه، و٬تب أف يصرؼ ُب ا١تصػاحل العامػة للمسػلمُتت مػه مػدارس ومسإشػفيات وغَتاػا، 

 .وليس اذا مه باب الصدقة وإ٪تا مه باب الإ هر مه اٟتراـ
  فائػدة، كلهػا مػه ا١تعػامالت الربويػة اٟتسابات ذات ا جل وفإح اععإماد بفائػدة، واػائر أنػواع اإلقػراض نظػَت

 .واع ٤ترمة
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 

 بيػع المزايػدة مسزلػة: تاسعا
 .أف ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعيهم على بعض، حىت  ،ا على آير زائد، في يذاا  :معناىا
 . جائز :حكمها
لساً وقدحاً، و  أف راوؿ  عه أنس به مالك  :الدليل ، ف،ػاؿ (د حمه يشًتي اذا اٟت لػس وال، ػ: )قاؿباع ح 
أيرجػػػه ]( اعهمػػا منػػه، ف ع ػػا، رجػػل در٫تػػػُت، فب(مػػه يزيػػد علػػػى دراػػم) :، ف،ػػػاؿ النػػيب أيػػذهتما بػػدرام: رجػػل 

 [.حسه: الًتمذي وقاؿ
 : مخالفات ف  بيع المزايدة

 .[مإف  عليه]( جشوا نا وع) :مزايدة مه ع يريد الشراء لرفع ٙته السلعة، واذا او النَّل ش اـر ب،وله  (ٔ
 . راً بصاحب السلعة وٓتساً لهواذا ع ٬توزت  ف فيه إ را. ا فاؽ ٚتيع اٟتا ريه على  رؾ ا١تزايدة (ٕ

 .كثرة اٟتلا الكاذب، و كرار ا ٯتاف عند البيع والشراء (ٖ

 .إيفاء العيوب، وال ش وا٠تداع، والوؾ شىت السبل ُب ذلك (ٗ

، واػػذا ع (بيػػع السػػيارات بػػدوف  شػػ يل: )نظػػر ركاهتػػا، ويسػػمونه بالعاميػػةبيػػع السػػيارات دوف  شػػ يلها وع  (٘
ف،د يظهػر أاػا ع  سػاوي شػي اً، وقػد . ٬توز، ١تا فيه مه ال رر واٞتهالة ا١تنهع عنهما، إذ فيها ٥تاطرة وغنب فاحش

 .يظهر أاا  ساوي أ عاؼ قيمإها

لسػػلعة ٚتيػػع العيػػوب، وع ٭تػػ  لػػه الػػرد وع طلػػب أف ُب ا: البيػػع بشػػرط الػػِّاءة مػػه العيػػوب، أو يشػػًتط عليػػه (ٙ
 .واذا ع ٬توزت ١تا فيه مه ال رر. الإعويض عما ٬تد، فيها مه عيب بعد الع،د

 االتممػاد المصرفػ  مسزلػة: تاشرا
عمليػػة ي،ػػـو فيهػا ا١تصػػرؼ بو ػػع مبلػػم مػه ا١تػػاؿ ٖتػػت  صػرؼ عميلػػه، م،ابػػل  عهػػد،  :معنػى االتممػػاد المصػػرف 

 :قسمين على واو. ُب ا١توعد ا١ت،رر ،لم مع فوائدبإعادة اذا ا١تب
وفيه ي،دـ ا١تصرؼ لعميله أو لشخ  آير مبل اً مه الن،ود، م،ابل  عهد، برد، مع : اععإماد ا١تصرُب بالوفاء (ٔ

 .اإلقراض، يصم ا وراؽ الإلارية، اععإماد ا١تسإندي: ، ومه صور،،فوائد

يػػػل بإػػديل ا١تصػػػرؼ ليػػمانه أمػػػاـ جهػػة يريػػػد أف يإعاقػػد معهػػػا، وفيػػػه ي ،ن ػػع العم: اععإمػػاد ا١تصػػػرُب باليػػماف (ٕ
 .الكفالة، وي ابات اليماف: صورهفإع يه الإسهيالت ا١ت لوبة، ومه 
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 : أحكامها

 .الفائدة اليت  كوف م،ابل إقراض ػ ُب اععإمادات ا١تصرفية ػ ربا ٤تـر (ٔ
 .أجر ا١تثلللمصرؼ أف يإ،ا ى على ما يبذله مه يدمات  (ٕ
 .ليس للمصرؼ أف يإ،ا ى أجراً على ٣ترد اليماف أو الكفالة (ٖ

 االتجػار فػ  المحرمػات مسزلػة: الحادية تعرة
بيػع ا١تخػدرات، أو الػدياف، أو ا فػالـ السػاق ة، أو ا ػالت ا٠تليعػة، أو ا شػرطة ا١تشػإملة علػى ال نػاء  :صورتها

 .وا١تواي،ى
، إذ أف ا  :حكمها  .ـ ٙتنهـ شي اً حرَّ ا حرَّ إذ ٤تـر
، فباعواا وأكلوا ٙتنهػا، وإف : )قاؿ أف النيب   عه ابه عباس :الدليل لعه ا اليهود حرمت عليهم الشحـو

 [.روا، أبوداود وأٛتد]( ا إذا حـر على قـو أكل شعء حـر عليهم ٙتنه

 بيػع المقسيػط مسزلػة: المانية تعرة
العة ويدفع ٙتنها على أقساط، وبسعر أعلػى ٦تػا لػو دفػع ا١تبلػم دفعػة كاملػة أف يشًتي شخ  مه آير  :صورتها

 (.كاش)
الثابإػػة ُب الصػػػحيحُت، فإاػػػا   جػػػائز، اػػواء كػػػاف البػػائع شخصػػػاً واحػػػداً أو كػػاف شػػػركةت ل،صػػة بريػػػرة: حكمهػػا

 .واذا او بيع الإ،سيط. اشًتت نفسها مه اادهتا بإسع أواؽ ُب كل عاـ أوقية
 : لكن يصف بعرطين

 .ا١تبيعة ُب ملك البائع حُت الع،دأف  كوف السلعة  :العرط األوؿ
قلت يا راوؿ ا ي  يٍت الرجل يريد السلعة ليست عندي أف بيعها عليه ٍب : قاؿ عه حكيم به حزاـ  :الدليل

 [. حأيرجه أٛتد والًتمذي والنسائع وابه ماجه بإاناد صحي]( ع  بع ما ليس عندؾ) :أذاب ف شًتيها، ف،اؿ 
ولكه ليس للبائع أف يبيع السػلع الػيت ليسػت ُب حوز ػه، بػل ع  ػزاؿ ُب حػوزة الإػاجر، حػىت ين،لهػا إذل بيإػه أو إذل 

 كنػا نشػًتي ال عػاـ جزافػاً علػى عهػد النػيب : )قػاؿ عػه ابػه عمػر  [الصػحيح]السوؽ و٨تو ذلػك، ١تػا تبػت ُب 
 .[أيرجه البخاري](  رحالنانن،له إذل مه ي مرنا أع نبيعه حىت فيبعث إلينا النيب 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
] ( أف  بػاع السػػلع حيػػث  بإػاع حػػىت ٭توزاػا الإلػػار إذل رحػػا٢تم اػى راػػوؿ ا : )قػػاؿ وعػه زيػػد بػه تابػػت 

 .[أبوداود وصححه ابه حباف واٟتاكمأيرجه أٛتد و 
 . أف  كوف ا قساط معروفة وابجاؿ معلومة :العرط المان 

 [.042:الب،رة] يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَدايَنُم  ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمِّى فَاْكمُُبوهُ  :اذلقوله  ع :الدليل
 (. معلـو ووزف معلـو إذل أجل معلـو مه أالا ُب شعء، فليسلا ُب كيل: )ول،وله 

 بيػع المرابحػة لآلمػر بالعػراء مسزلػة: المالث تعرة
فيذاب إذل البنػك ويعػد، بػ ف يشػًتي منػه اػذ، السػيارة ٔتواصػفاهتا، . ريد ايارة ٔتواصفات ٤تددةيالد ي :صورتها

 .ما٢تا وزيادة الربح ا١تإف  عليه في،ـو البنك بناء على ذلك بشراء اذ، السيارة، ٍب يبيعها ٠تالد برأس
 : بعرطين لكه. جائز :حكمها

 .١ت مور شرعاً أف  ديل السلعة ُب ملك البنك و٨تو، وحصوؿ ال،بض ا (ٔ
فػػإذا دل يكػػه انػػاؾ ييػػار فإاػػا ع ٕتػػوزت  ف ا١تواعػػدة . أف يكػػوف انػػاؾ ييػػار للمإبػػايعُت كليهمػػا أو أحػػد٫تا (ٕ

ا١تلزمة ُب بيع ا١تراْتة  شبه البيع نفسه، حيػث يشػًتط عندئػذ أف يكػوف البػائع مالكػاً للمبيػع، حػىت ع  كػوف انػاؾ 
 .عند،  عه بيع اإلنساف ما ليس ٥تالفة لنهع النيب 

 إجػراء العقػود تن طريػق وسائػل االتصػاؿ الحديمػة مسزلػة: الرابع تعرة
 .واائل اع صاؿ اٟتديثة اإلنًتنت أو غَت٫تا مه ا٢تا ا أو: وغَت٫تا عه طري إجراء ع،ود البيع والشراء  :صورتها
 . جائز :حكمها
ه، وإظهػار، بػ ي واػيلة مفهومػة، وذلػك مإح،ػ   ف ا ااس ُب الع،ود ٖت،  الر ػا لل ػرفُت، والإعبػَت عنػ :الدليل

 .لناس على إجراء الع،ود مه يال٢تاُب واائل اع صاؿ ، ف،د  عارؼ ا
 : وُيسممنى من ذل  تقود

 .عشًتاط اإلشهاد فيه تالنكاح (ٔ
 .عشًتاط الإ،ابض تالصرؼ (ٕ

 .عشًتاط  عليل رأس ا١تاؿ تالسلم (ٖ

 .مجمع الفقو اإلسبلم إذل اذا ذاب و 
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 ٔ-ٖ-ٔز صفحة الموج

 الحوالػة البنكيػة مسزلػة: الخام  تعرة
أف يدفع اإلنساف ن،وداً للبنك، ٍب يع يه البنك شيكاً عاإالـ الن،ػود ُب بلػد آيػر بػذات العملػة نفسػها  :صورتها

 .وقد يإم الإحويل عه طري  الفاكس أو الإلفوف أو غَتاا مه أجهزة اع صاؿ اٟتديثة. أو ب،يمإها عملة أيرى
 .ائز، وي،ـو  سليم الشيك قياـ ال،بض عند  وفر شروطهج :حكمها

 .مجمع الفقو اإلسبلم  وإذل اذا ذاب

 تقػد المزميػن المجػاري والمزميػن المعاونػ  مسػزلة: السادس تعرة
  :زمين المجاريتقد الم( ٔ

١تػاؿ أو إيػراداً مر بػاً أو أي مبل ػاً مػه ا (ا١تػؤَمه) ا١تسػإفيد ؤدي إذل ػٔت،إيػا، أف  شػركة الإػ مُتلإػـز  او ع،ػد  :معناه
وذلك نظَت قسط أو أية دفعػة ماليػة يؤديهػا  ،عوض مارل آير ُب حالة وقوع اٟتادث أو ٖت،  ا٠ت ر ا١تبُت بالع،د

  .لشركة الإ مُت (ا١تؤَمه) ا١تسإفيد
 : لؤلدلة اآلتية ،٤تـر :حكمو

شػإملة علػى ال ػرر الفػاحشت  ف ا١تسػإ مه ع ع،د الإ مُت الإلاري مه ع،ػود ا١تعاو ػات ا١تاليػة اعجإماعيػة ا١ت ػٔ
يسإ يع أف يعرؼ وقت الع،د م،دار ما يع ع أو ي يذ، ف،د يدفع قس اً أو قس ُت ٍب  ،ع الكارتة فيسػإح  مػا 
الإػـز بػه ا١تػػؤمه، وقػد ع  ،ػػع الكارتػة أصػاًل، فيػػدفع ٚتيػع ا قسػػاط وع ي يػذ شػي اً، وكػػذلك ا١تػؤمه ع يسػػإ يع أف 

 .اع عه بيع ال رر أف النيب  [اٟتديث الصحيح]وقد ورد ُب .  يذ بالنسبة لكل ع،د ٔتفرد،٬تد ما يع ع وي
بػػال  الغُػػْرـع،ػػد الإػػ مُت الإلػػاري  ػػرب مػػه  ػػروب ا١ت،ػػامرة، ١تػػا فيػػه مػػه ا١تخػػاطرة ُب ا١تعاو ػػات ا١تاليػػة، ومػػه  ػػػٕ

 .بال م،ابل أو م،ابل غَت مكافئالغُْن  جناية أو  سبب فيها، ومه 

ػػػػاء، فػػػػإف الشػػػػركة إذا دفعػػػػت للمسػػػػإ مه أو لورتإػػػػه أو ع،ػػػػد  ػػػػػٖ الإػػػػ مُت الإلػػػػاري يشػػػػإمل علػػػػى ربػػػػا الفيػػػػل والنَّس 
للمسإفيد أكثر ٦تا دفعه مه الن،ود ٢تا، فهو ربا فيل، وا١تؤمه يدفع ذلك للمؤمه بعد مدة فيكوف ربا ن س اء، وإذا 

 .ال٫تا ٤تـر بالن  واإلٚتاعوك. ،طدفعت الشركة للمسإ مه مثل ما دفعه ٢تا يكوف ربا ن س اء ف
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 :تقد المزمين المعاون ( ٕ

 صيب أحدام إذا  معيناً لإعويض ا  رار اليت قدأف يدفع كل منهم اشًتاكاً أف يإف  عدة أشخاص على  :معناه
ض منها درء ا٠تسائر ، وإ٪تا ال ر اونية  يامنية ع هتدؼ إذل الربحهو أشبه ما يكوف ّتمعية  عفٖت،  ي ر معُت، 

  .اليت  لح  بعض ا عياء بإعاقدام على  وزيعها بينهم
لؤلدلػػة  ،واػػو بػػدعً مػػه الإػػ مُت الإلػػاري، باإلجمػػاعكمػػا قػػرر ذلػػك علمػػاء ٣تلػػس ا مػػع الف،هػػع  ،جػػائز: حكمػػو
  :اآلتية
ار واعشػػًتاؾ ُب ٖتمػػل أف الإػػ مُت الإعػػاوشل مػػه ع،ػػود الإػػِّع الػػيت ي،صػػد هبػػا أصػػالة الإعػػاوف علػػى  فإيػػت ا ي ػػ ػػػٔ

ا١تس ولية عند نزوؿ الكوارث، وذلك عه طري  إاهاـ أشخاص ٔتبالم ن،ديػة ٗتصػ  لإعػويض مػه أصػابه اليػرر، 
فلماعػػػة الإػػػ مُت الإعػػػاوشل ع يسػػػإهدفوف ٕتػػػارة وع رْتػػػاً مػػػه أمػػػواؿ غػػػَتام، وإ٪تػػػا ي،صػػػدوف  وزيػػػع ا ي ػػػار بيػػػنهم 

 . والإعاوف على ٖتمل اليرر 
 الإعػاوشل مػه الربػا بنوعيػهت ربػا الفيػل وربػا النسػاء، فلػيس ع،ػود ا١تسػا٫تُت ربويػة، وع يسػإ لوف مػا يلػو الإػ مُت ػػٕ

 .ٚتع مه ا قساط ُب معامالت ربوية

أنه ع يير جهد ا١تسا٫تُت ُب الإ مُت الإعاوشل، بإحديد ما يعود عليهم مه النفعت  اػم مإِّعػوف، فػال ٥تػاطرة  ػٖ
 . ؼ الإ مُت الإلاري فإنه ع،د معاو ة مالية ٕتاريةٓتال. وع غرر وع م،امرة

 بيػع وشػراء األسهػ  مسزلػة: السابع تعرة
 : نتلى قسمي األسه 

أاػػهم ُب مؤاسػػات ٤ترمػػة،  إعامػػل بػػاٟتراـ، واػػذ، مكسػػبها حػػراـ، وذلػػك كػػالبنوؾ الػػيت  إعامػػل با١تعػػػامالت  (ٔ
إذا حـر  ا  ألفوف، فهذ، بيعها وشراؤاا حراـت الربوية، وكمؤاسات نوادي ال،مار، ودور اللهو والفس  وا 

َوالَ تَػَعػػػاَونُوْا َتلَػػػى اإِلثْػػػِ   :شػػػراءاا مػػػه ا١تشػػػاركة ُب اإلٍب والإعػػػاوف عليػػػه وا  عػػػاذل ي،ػػػوؿ وألفشػػػي اً حػػػـر ٙتنػػػه، 
   [.2:ا١تائدة] َواْلُعْدَوافِ 

اسػػػات الصػػػناعية، واػػػذ، ا اػػػهم بيعهػػػا أاػػػهم ُب مؤاسػػػات مباحػػػةت كالشػػػركات الإلاريػػػة ا١تباحػػػة، أو ا١تؤ  (ٕ
 : بعروطوشراؤاا جائز 

 .معروفة ومعلومة عند الناس، ْتيث يإيح االمة  عاملها ونزااإه( ا١تؤاسة)أف  كوف الشركة  ػٔ
 .ااذير الشرعية مه ال رر واٞتهالة الفاحشة وال ش والإدليس وغَت ذلك مه (ا١تؤاسة) يلو  عامل الشركة ػٕ
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
أف  وظػػػػا الشػػػػركة أو ا١تؤاسػػػػة أموا٢تػػػػا ُب ا مػػػػور ا١تباحػػػػةت كا را ػػػػع، والصػػػػناعات، وااػػػػإخراج ا ٝتػػػػاؾ،  ػػػػػٖ

 . عمَت،وغَت ذلك مه ا مور ا١تباحةوعمليات اإلنشاء والإ

 بيػع السنػدات مسزلػة: تعرة المامن
 : صورتها

اا ع ٘تلك رصيداً مه ا١تاؿ، فإاا  لل  إذل حيلػة قد ٖتإاج شركة ما إذل مبلم مه ا١تاؿ لإمويل مشاريعها، ونظراً  
للحصوؿ على ما  ريد مه اٞتمهور، وذلك بإصدار اندات با١تبلم الذي ٖتإاج إليه، و ،ـو بعرض اذ، السندات 

 . ن،يع ا جل، فًتد له قيمة اندا هعلى اٞتمهور لشرائها، على أف يكوف لكل اند فائدة ٤تددة، إذل أف ي
 : حكمها
ٯتثػل دينػاً علػى الشػػركة، ويسػإح  صػاحبه فائػدة تابإػػة،  ألنػػو نػا مػه يػالؿ عػػرض السػند، أنػه قػرض بفائػدةتظهػر ل

اواء رْتت الشركة أـ يسرت، فهو دايل ُب ن اؽ ا١تعامالت الربوية الصػر٭تة، وبنػاء علػى اػذا فحكمهػا وا ػح 
 .وشراءاات  اا ربا صريح أاا حراـ إصداراا وبيعها
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 ٔ-ٖ-ٔ الواجبصفحة 
 

 .اععإماد ا١تصرُب/ ب اقة اعئإماف/ ع،د اعاإصناع: عرؼ ما ي ٌب :ٔس
............................................................................................... 

 بػٌت عليهػا أحكػاـ اليػوابط وال،واعػد الػيت / آداب البيػوع/ مفػا يح الػرزؽ وأاػبابه :عدد تالتا ٦تا يلػع :ٕس
 .ا١تعامالت

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 .؟وما حكمهما او اإل٬تار ا١تنإهع بالإمليك،  :ٖس

............................................................................................... 
  .كيا  كوف ٚتعية ا١توظفُت، وما حكمها؟ :ٗس

...............................................................................................  
 (.ا صل ُب ا١تعامالت والبيوع اإلباحة واٟتل: )ل،اعدةااشرح  :٘س

............................................................................................... 
 .منع الظلم ُب ا١تعامالت ا١تالية كلم بالإفصيل عه  :ٙس

............................................................................................... 
............................................................................................... 

  .بيع فيه ميسر/ بيع ربوي/ بيع ال رر: اات مثاع للبيوع اب ية :ٚس
............................................................................................... 

 .ما صورة بيع الإ،سيط، وما حكمه؟ :ٛس
............................................................................................... 

 ما صورة بيع السندات، وما حكمه؟ :ٜس
............................................................................................... 

 .ما صورة ع،د الإ مُت الإلاري، وما حكمه؟ :ٓٔس
............................................................................................... 
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 أحػكاـ الػزَّواج
 (النِّػكػػاح)
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
 (: النكاح)أحكاـ الزواج 

 :مقدمة. أ
أعػػدَّ اػػذا الػػدرس ليإعػػرؼ أحكػػاـ الػػزواج، وفوائػػد،، وارمػػات ُب الػػزواج، وأنػػواع وطػػرؽ ا نكحػػة ا١تنإشػػرةت كػػزواج 
الإحليل وا١تسيار وغَتاا، وكيفية ايإيػار الػزوج والزوجػة، ومػا يإبػع ذلػك مػه ا٠ت بػة وا١تهػر وحفػل الػزواج، واٟت،ػوؽ 

 .اء ع،د الزوجيةالزوجية، وأحكاـ الإعدد، وأيَتا إا
 :األىداؼ المؤىلة .ب
  .يإعرؼ ال الب على فوائد النكاح، والنساء اـر نكاحهه، وشروط صحة الزواج 0-0 
 .يإعرؼ ال الب على أحكاـ ا نكحة ا١تنإشرة ُب ا إمع  0-2 

  .اجيإعرؼ ال الب على كيفية ايإيار الزوجة، وما يإبع ذلك مه ا٠ت بة وا١تهر وحفل الزو  0-0   
 .يإعرؼ ال الب على اٟت،وؽ الزوجية 0-4   
      . يإعرؼ ال الب على أحكاـ الإعدد، وكيفية إااء ع،د الزوجية ب ري،ة صحيحة 0-0   
 :  موجز الدرس .ج
 المقدمة        -ٔ 

شػروط الالزمػة لصػحإه الزواج انة ا نبياء وا١ترالُت، وع  ،ـو اٟتيػاة إع بػه، ففوائػد، كثػَتة، وع بػد أف  إػوفر فيػه ال
، ومػػه اػػذا البػػاب ػ عػػدـ  ػػوفر الشػػروط ػ ظهػػرت أنكحػػة جديػػدةت   حػػىت يكػػوف ع،ػػدا كػػامال، فػػال يفسػػد وع ٭تػػـر

ومػػه لب نػػات الػػزواج ا اااػػية ايإيػػار الزوجػػة الصػػاٟتة والػػزوج . كا١تسػػيار، والإحليػػل، والػػزواج بنيػػة ال ػػالؽ وغَتاػػا
وإجػراء ع،ػد حفػل الػزواجت فػإذا أدَّى كػل مػه الػزوجُت مػا لػه ومػا عليػه الصاحل، ٍب الإ،ػدـ ٠ت بإهػا و سػليمها ا١تهػر 

 .مه ح،وؽ ٧تح الزواج وداـ، وإع فشل وانإهى بال الؽ والف راؽ

 :ملخص المواضيع -ٕ

 .أحكاـ الزواج - أ
 .فوائد الزواج، وارمات فيه، وشروط صحإه - ب

 .الشَّ ار، الإحليل، ا١تإعة، بنية ال الؽ، ا١تسيار: زواج - ت

 .الزوجُت، وا٠ت بة، وا١تهر، وحفل الزواج، واٟت،وؽ الزوجية اييإار - ث

 .الإعدد، وإااء ع،د الزوجية - ج
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
 (:النكاح)أحكاـ الزواج 

 .ع،د يبيح لكل مه الزوجُت اعاإمإاع بابير ويًت ب عليه ح،وؽ وواجبات مإبادلة: اوالزواج 
يَػا أَيػَُّهػا النَّػاُس ): لػه زوجػا منػه، قػاؿ  عػاذل ا حيػث يلػ   ،ُب البشرية منذ أبينػا آدـ  واو انة ا 

ُهَمػا رَِجػاالً َكِميػراً وَ  َهػا َزْوَجَهػا َوبَػثَّ ِمنػْ ، [0:النسػاء] (ِنَسػاءاتػَُّقوْا رَبَُّكُ  الَِّذي َخَلَقُكػ  مِّػن نػَّْفػٍ  َواِحػَدٍة َوَخلَػَق ِمنػْ
( َقػْد َأْرَسػْلَنا ُرُسػبلً مِّػن قَػْبِلػَ  َوَجَعْلنَػا َلُهػْ  َأْزَواجػاً َوُذرِّيَّػةً َولَ ): واو شريعة تابإة ُب كػل الراػاعت، قػاؿ عػز وجػل

ف،ػاؿ  ،وزوَّج بنا ه، وأنكر على بعض الصحابة  بإلهم عػه الػزواج  ،ربػا إذل ا  وقد  زوج النيب . [04:الرعد]
( :رقػد، وأ ػزوج النسػاء، فمػه رغػب عػػه أمػا وا إشل  يشػاكم  وأ ،ػاكم لػه، لكػٍت أصػـو وأف ػػر، وأصػلع وأ

 [.مإف  عليه]( انيت فليس مٍت

 :فوائد الزواج
وجػال أتػػر، ُب ، وقػد بػُت اإلاػالـ عظػم شػ نه، وُب حيػاة ا مػم والشػعوب، الػزواج لػه أ٫تيػة عظيمػة ُب حيػاة ا فػراد

 : ومه أبرز ا مور الدالة على عظم مكانإه ما يلع، أكثر مه مو ع ُب الكإاب والسنة
َوِمػػػن ُكػػػلِّ َشػػػْ ٍء َخَلْقنَػػػا َزْوَجػػػْيِن ): وُب ٚتيػػػع ا١تخلوقػػػات، أف اٟتيػػػاة الزوجيػػػة اػػػع قاعػػػدة ا٠تلػػػ  ُب اإلنسػػػاف  (ٔ

حىت  ،أف الزوجية ع ٮتلو منها يل  مه ٥تلوقات ا ، وقد كشا العلم اليـو، [45:الذاريات] (َلَعلَُّكْ  َتذَكَُّروفَ 
  .اٟتيوانات الدنيا ا هرية كا ميػبا

َها َوَجَعَل ): ُب يل ،ه الزواج آية مه آيات ا ( ٕ َوِمْن آيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُك  مِّْن أَنُفِسُكْ  َأْزَواًجا لَِّمْسُكُنوا ِإلَيػْ
َنُك  مََّودًَّة َورَْحَمةً  وقدر ػه وعلمػه  آية عظيمة  ػدؿ علػى عظمػة ا٠تػال  ، فا٠تل  على اذا النحو ،[20:الرـو] (بَػيػْ

 .وحكمإه

يَػػا أَيػَُّهػػا النَّػاُس اتػَُّقػػوْا رَبَُّكػػُ  الَّػػِذي ): وامإػداد حيػػاهتم فػوؽ ظهػػر اػذ، ا رض، أف الػزاوج اػػبب لإكػاتر البشػػر (ٖ
ُهَما رَِجاالً َكِميًرا َوِنَساء َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ  [0:النساء] (َخَلَقُك  مِّن نػَّْفٍ  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

فيه  كثَت لمهمة وحفظهػا مػه الػزواؿ واإلذعؿت ولػذا قػدَّـ كثػَت مػه العلمػاء أحكػاـ الػزواج  إ٧تاب ا وعد الذي (ٗ
إع أف النكػاح اػو الػذي  إكػاتر ،  ف اٞتهاد وإف كا اببا ٟتف  حوزة اإلاالـ، ُب مؤلفاهتم على أحكاـ اٞتهاد 

 . واو الذ يوجد به الرجاؿ ا اادوف الذيه ٭تفظوف الديار، به ا مة
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 0-4-0ا١توجز  صفحة
ومػه بركػة ا وعد أاػم اٟتػرث  ،[روا، النسػائع](  زوجػوا الولػود الػودود، فػإشل مكػاتر بكػم ا مػم يػـو ال،يامػة) :قاؿ 

روا، ]( أو ولد صاحل يدعو له... إذا مات ابه آدـ ان، ع عمله إع مه تالث) :الصاحل لمباء بعد موهتم، قاؿ 
 [.مسلم

وع ، ل إلعفػػاؼ كػػل واحػػد مػػه الػػزوجُت نفسػػه وإحصػػااا ػ حػػىت ع ي،ػػع ُب الفاحشػػةالػزواج اػػو السػػبيل ا مثػػ (٘
الػدنيا مإػاع ويػَت ) :يسػلك مسػلكا ياط ػا ُب قيػاء الشػهوة ػ وااػإمإاع كػل واحػد مػه الػزوجُت بػابير، قػاؿ 

ُههَّ ف ػػ  ُ : )وقػػاؿ  عػػاذل ،[روا، مسػػلم]( مإاعهػػا ا١تػػرأة الصػػاٟتة ػػنػ  إػ ع ُإم ب ػػه  م  ػػإ م  ػػا اا  . [04:النسػػاء] (وُاهَّ ُأُجػػور ُاهَّ ف ر يي ػػةً ف م 
، وٖت،يػ  للف ػػرة ، واػذا اعاػإمإاع الػذي يإح،ػ  بػه قيػاء الشػهوة عنػد كػػل واحػد مػه الػزوجُت فيػه إشػباع لل ريػزة

 .واو  روري لإلنساف، وٖتصيل للسكوف النفسع

العواطػػا النبيلػػة : ومػػه ذلػػك، اٟتيػػاة الزوجيػػة اػػبيل عكإمػػاؿ يصػػائ  الرجولػػة وا نوتػػة عنػػد الرجػػاؿ والنسػػاء (ٙ
ومنهػا ، ومنها مشاعر ا بػوة وا مومػة، ومشػاعر الع ػا واٟتنػاف، اليت يشعر هبا كل واحد مه الزوجُت ٕتا، ابير

ومنهػا ا١تسػ وليات الػيت يشػعر هبػا كػل واحػد مػه الػزوجُت ُب ، الإكامل ُب الواجبات واٟت،وؽ اليت يإباد٢تا الزوجاف 
 .إطار ا ارة
داؿ عه الزواج ا١تشروع بالعالقات اٞتنسية ارمة والشاذة طري  ٦تلوء با١تفااد الصحية والنفسية إف اعاإب

، وا٢تربس والسيالف، ومشاكل (اإليدز)واعجإماعية، كما أتبت ذلك الواقع، واليت منها أمراض ن،  ا١تناعة 
َوالَِّذيَن ُىْ  ): ف،ط، ف،اؿ  عاذل على اٟتافظُت لفروجهم على ال ري  ا١تشروع و٢تذا أتٌت ا . الل، اء

ُر َمُلوِميَن   ِلُفُروِجِهْ  َحاِفظُوفَ  َفَمِن ابْػمَػَغى َورَاء  ِإالَّ َتَلى َأْزَواِجِهْ  َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهْ  فَِننػَُّهْ  َغيػْ
  [.00-25:ا١تعارج] (َذِلَ  فَُزْولَِ َ  ُىُ  اْلَعاُدوفَ 

 :المحرمات ف  الزواج
ُحرَِّمْت َتَلْيُكْ  أُمََّهاُتُكْ  َوبَػَناُتُكْ  َوَأَخَواُتُكْ  َوَتمَّاُتُكْ  َوَخاالَُتُكْ  َوبَػَناُت اأَلِخ ) :ذكورة ُب قوله  عاذلم *

رَبَائُِبُكُ  البلَِّت  ِف  َوبَػَناُت اأُلْخِت َوأُمََّهاُتُكُ  البلَِّت  َأْرَضْعَنُكْ  َوَأَخَواُتُك  مَِّن الرََّضاَتِة َوأُمََّهاُت ِنَسَِئُكْ  وَ 
َحبلَِئُل أَبْػَناِئُكُ  ُحُجورُِك  مِّن نَِّسَِئُكُ  البلَِّت  َدَخْلُم  ِبِهنَّ فَِنف لَّْ  َتُكونُوْا َدَخْلُم  ِبِهنَّ َفبَل ُجَناَح َتَلْيُكْ  وَ 

، و٭تـر [20:النساء] (َقْد َسَلَف ِإفَّ الّلَو َكاَف َغُفورًا رَِّحيماً الَِّذيَن ِمْن َأْصبلَِبُكْ  َوَأف َتْجَمُعوْا بَػْيَن اأُلْخمَػْيِن َإالَّ َما 
 .بالر اع ما ٭تـر بالنسب
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ر مة حىت ٖتل مه إحرامها، ل،وله *  ُح 
، وع يُنكح وع ٮت  ب: )و٭تـر الع،د على ا١ت  [.روا، مسلم]( ع ي نكح ارـ 

َوالَ تَنِكُحوْا ): كانت ديانإه، و٭تـر زواج ا١تسلم بالكافرة إع الكإابية، قاؿ  عاذل  و٭تـر زواج ا١تسلمة بالكافر أيا *
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَماَب ): مسإثنيا مه ارمات ، وقاؿ [220:الب،رة] (اْلُمْعرَِكاِت َحمَّى يُػْؤِمنَّ 

 . [0:ا١تائدة] (ِمن قَػْبِلُك ْ 

و أ ف ٕت  م ُعوا  بػ ُت   : )بُت ا١ترأة وأيإها أو عمإها أو يالإها، كما قاؿ  عاذل ُب ذكر ارمات و٭تـر اٞتمع *
إػ ُت     [.مإف  عليه]( ع ٕتمعوا بُت ا١ترأة وعمإها وع بُت ا١ترأة ويالإها) :، وقاؿ [20:النساء]( اُ ي 

 :شروط صحة الزواج
، زوجإهػا ابنػك: زوجإػك بنػيت ػ إذا كػاف لػه عػدة بنػات ػ أو ي،ػوؿ: فال يكفع أف ي،وؿ،  عيُت كل مه الزوجُت (ٔ

 .أو وصفه ٔتا يإميز به، أو  سميإه، و٭تصل الإعيُت باإلشارة إرل ا١تإزوج، وله عدة أبناء
وع ، ع  ػنكح ا صل حػىت ُ سػإ مر)  :فال يصح إف أكر، أحد٫تا عليه ل،وله ، ر ى كل مه الزوجُت بابير (ٕ

 [.مإف  عليه]( البكر حىت  سإ ذف

وقػػد اشػػًتط أاػػل العلػػم ُب  ،[روا، ا٠تمسػػة ع النسػػائع]( ع نكػػاح إع بػػورل) :ل،ولػػه ، أف يع،ػػد علػػى ا١تػػرأة وليهػػا  (ٖ
 (.مسلما ػ بال ا ػ ذكرا ػ عاقال )  :الورل شروطا عبد مه  وفراا فيه، واع أف يكوف

، وأال العلػم نصػوا (اح إع بورل وشاادي عدؿ ع نك: )) ٟتديث جابر مرفوعا، الشهادة على ع،د النكاح  (ٗ
 . على شروط ع بد مه  وفراا ُب الشهود

 :زواج العِّغار
اى عه الش ار، والش ار أف يزوج الرجل ابنإه على أف يزوجه ابير ابنإػه ولػيس  أف النيب ) :عه ابه عمر 
الزواجػات وا زواج، حػىت لػو كػاف بينهمػا  فال ٬توز اػذا اعشػًتاط، بػل عبػد مػه ر ػى [.مإف  عليه]( بينهما صداؽ

 .صداؽ، فإف اذ، ا١تبادلة ا١تشروطة ٤ترمةت  اا  ل ع مصلحة الزوجة ور ااا
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 : زواج المحليل
واو أف يإزوج أمرأة ليحللها لزوجها الساب  الذي طل،ها تالتا،  اا ع ٖتل له حىت  نكح زوجػا غػَت، ٍب ي ل،هػا، 

 [.روا، أٛتد بسند حسه]( لعه ا اَلل والَّل له) :كاف ذلك با فاؽ بينهما أو بدونه، قاؿ اواء  

 :زواج الممعة
ػػُِّة . واػػو الػػزواج ا١تؤقػػت ٔتػػدةت كيػػـو أو أاػػبوع أو شػػهر أو غػػَت، واػػذا إ٪تػػا أُبػػيح للمسػػلمُت أيػػاـ فػػإح مكػػة، فعػػه ا 

ُب مإعة النساء، فلم ٮتػرج منهػا ػ أي مػه مكػة  ف ٢تم النيب ُب فإح مكة، ف ذ أنه غزا مع النيب ) :اٞتهٍت 
يػػا أيهػا النػػاس إشل كنػػت أذنػػت لكػم ُب اعاػػإمإاع، أع وأف ا قػػد حرمهػػا ) :وقػػاؿ  ،[روا، مسػلم]( ػػ حػػىت حرَّمهػػا
وا ع . اأذف لنػػا ُب ا١تإعػػة تالتػػا ٍب حرمهػػ أف راػػوؿ ا : )وعػػه ابػػه عمػػر  ،[روا، ابػػه ماجػه]( إذل يػػـو ال،يامػػة

  [.روا، مسلم]( أعلم أحدا ٘تإع واو ٤تصه إع رٚتإه باٟتلارة

 :الزواج بنية الطبلؽ
ت ولػػذا حػػـر اإلاػػالـ ا١تإعػػة مػػع أاػػا  إ٪تػػا شػػرع الػػزواج ليسػػكه كػػل الػػزوجُت إذل ابيػػر ويبنػػوف أاػػرة  إنااػػل و ػػدـو

حػػػـر اإلاػػػالـ نكػػػاح الإحليػػػل اػػػواء  وع شػػػك أف النيػػػة وال،صػػػد معإػػػِّ ُب الشػػػرعت ولػػػذا. بالًتا ػػػع بػػػُت الػػػزوجُت
: باع فاؽ أو بدونه،  ف نيإه ليست ااإدامة الع،ػد وإ٪تػا ٖتليلهػا لزوجهػا السػاب ، وُب اٟتػديث الصػحيح ا١تشػهور

ورغػم أف لػبعض العلمػاء قػوع ّتػواز الػزواج بنيػة ال ػالؽ لعػدـ الإصػريح  [.روا، البخاري ومسلم]( إ٪تا ا عماؿ بالنيات)
و ف الع،ػد إ٪تػا ينفسػخ بػال الؽ ع بانإهػاء ا١تػدة كا١تإعػة، إع أف ا رجػح ٕتنػب ذلػكت  نػه غػش  بذلك ُب الع،ػد

للمػػرأة وأالهػػا بػػال يػػالؼ، وع ير ػػا، اػػذا الػػزوج علػػى بنإػػه أو موليإػػه، فكيػػا ير ػػا، مػػه نفسػػه علػػى النػػاس، وُب 
وع غرابػػة أف (. لنفسػػه ع يػػؤمه أحػػدكم حػػىت ٭تػػب  ييػػه مػػا ٭تػػب) :، وقػػاؿ (مػػه غػػش فلػػيس منػػا: )اٟتػػديث

يكػوف اػذا الع،ػد اػببا للعػداوة، وذاػاب الث،ػة حػىت بالصػادقُت، وأف يكػوف ذريعػة لػذوي ا اػواء ػ ومػا أكثػرام ػ 
 .  للسفر إذل بالد الفس  عاإحالؿ اٟتراـ باام الزواج

 : زواج المسيار
ازلػػة عػػه بعػػض ح،وقهػػا مػػه النف،ػػة زواج  ػػاـ ا ركػػاف والشػػروط، ولكػػه الزوجػػة انػػا  ب،ػػى ُب بيػػت أالهػػا، مإن وىػػو

إمػػػا لظروفهػػػا كرعايػػػة والػػػديها أو أوعداػػػا مػػػه زوج اػػػاب ، أو لظػػػروؼ الػػػزوج ا١تاليػػػة أو  جػػػل أع  علػػػم . وال،سػػػمة
 . زوجإه ا يرى بزواجه عليها، أو ل َت ذلك
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
ت مػه الشػروط ا١تمنوعػة شػرعا، وقػد واذا ُب اٟت،ي،ة نوع مه الشروط ُب الع،د لصاحل الػزوجُت أو أحػد٫تا، وليسػ

و١تا كِّت أـ ا١تؤمنُت اودة  [.مإف  عليه]( إف أح  الشروط أف يوَّب به ما ااإحللإم به الفروج: )قاؿ راوؿ ا 
  ويشػػيت أف ي ل،هػػا النػػيب، يػػا راػػوؿ ا، ع   ل،ػػٍت وأجعػػل يػػومع لعائشػػة، ففعػػل، ونزلػػت ابيػػة: قالػػت :
ػرٌ َوِإِف اْمَرَأٌة َخافَ ) نَػُهَمػا ُصػْلحاً َوالصُّػْلُف َخيػْ ( ْت ِمن بَػْعِلَها ُنُعوزاً َأْو ِإْتَراضػاً فَػبلَ ُجنَػاَْح َتَلْيِهَمػا َأف ُيْصػِلَحا بَػيػْ
فاعصػ الح بػُت الػزوجبُت علػى الإنػازؿ عػه بعػض اٟت،ػوؽ اػو يػَت مػه ال ػػالؽ  [.روا، البخػاري ومسػلم[ ]024:النسػاء]

 . ومه العزوبية

 :اخميار الزوجين
مإفػ  ]( ١تا٢تا، وٟتسبها، وٞتما٢تا، ولدينها، فاظفر بذات الػديه  ربػت يػداؾ:  ُنكح ا١ترأة  ربع) :،وؿ الراوؿ ي

مػا كسػب امػرؤ بعػد إاػالمه ) :وقػاؿ  ،[روا، مسػلم]( الدنيا مإػاع، ويػَت مإاعهػا ا١تػرأة الصػاٟتة) :وي،وؿ  ،[عليه
صػحيح ]( ا أطاعإػه، وإف غػاب عنهػا حفظإػه ُب نفسػها ومالػهيَتا مه امػرأة صػاٟتة، إف نظػر إليهػا اػر ه، وإف أمراػ

ََ اللّػػػػو): واػػػػذا يفَسػػػػر قػػػػوؿ ا  عػػػػاذل ،[روا، أٛتػػػػد والنسػػػػائع  (فَالصَّػػػػاِلَحاُت قَانِمَػػػػاٌت َحاِفظَػػػػاٌت لِّْلَغْيػػػػِب ِبَمػػػػا َحِفػػػػ
 . [04:النساء]

ِمػػػنُكْ  َوالصَّػػػػاِلِحيَن ِمػػػْن ِتبَػػػػادُِكْ   َوأَنِكُحػػػوا اأْلَيَػػػػاَمى): وكػػػذلك الشػػػ ف ُب ايإيػػػار الػػػػزوج، ي،ػػػوؿ ا عػػػز وجػػػػل
إذا ي ب إليكم مه  ر وف دينه ويل،ه فزوجو،، إع  فعلػوا  كػه فإنػة ) :، وي،وؿ الراوؿ [02:النور] (َوِإَماِئُك ْ 

روي أف رجػال جػاء إذل اٟتسػه البصػري ػ رٛتػه ا ػ يسػ له ٔتػه  ،[روا، الًتمػذي بإاػناد حسػه]( ُب ا رض وفسػاد كبػَت
زوجهػػػا رجػػػال ٮتػػػاؼ ا، فإنػػػه أحبهػػػا أكرمهػػػا، وإف أب يػػػها دل : ) عليػػػه ُب  ػػػزويج ابنإػػػه، ف،ػػػاؿ لػػػه اٟتسػػػهيشػػػَت
 (. يظلمها

طب ُِ  : ةػالِخ
الَ ُجنَػاَح َتلَػْيُكْ  ) :ي بة الرجل للمرأة مػه نفسػها أو مػه وليهػا، بنفسػه أو بوااػ ة، أمػر مشػروع، قػاؿ  عػاذل *

  [.20:النساء] (فَانِكُحوُىنَّ بِِنْذِف َأْىِلِهنَّ ): ، وقاؿ  عاذل[200:الب،رة]( النَِّساء ِفيَما َترَّْضُم  ِبِو ِمْن ِخْطَبةِ 

ق ػاؿ  إ شَل أُر يػُد أ ف  ) :وللورل أف ٮت ب ١توليإػه الرجػل الصػاحل، كمػا فعػل صػاحب مػديه مػع نػيب ا مواػى  *
ػا ػ ُت   ع ل ػى أ ف   ػ  ُجر شل   د ى ابػ ن يت َّ ا  ل ػج  أُنك ح ك  إ ح  ابنإػه  ، وقػد عػرض عمػر بػه ا٠ت ػاب [20:ال،صػ ] (ٙت  ػاشل   ح 

  .ػ عر ها ػ على أيب بكر  بعد أف  وُب زوجها ُينيس به حذافة السهمع  حفصة 
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ودل يفشػيا  ،فلذا دل ي،بال ما عر ه عليهمػا عمػر  ،قد ذكر رغبإه ُب حفصة  وكاف النيب  ،ٍب عثماف 
  [.روى ال،صة البخاري ُب صحيحه]فإزوجها  ،حىت ي بها راوؿ ا  ،ا ار راوؿ 

أف  ويشػػرع للخاطػػب أف يػػرى مػػه ا١تػػرأة مػػا يػػدعو، إذل نكاحهػػا، وكػػذا ا١تخ وبػػة ٢تػػا أف  ػػرا،، عػػه أيب اريػػرة  *
أف  وعػه جػابر ، [روا، مسػلم]( اذاب فانظر اليها: )ع، قاؿ: أنظرت إليها؟،قاؿ: قاؿ لرجل  زوج امرأة النيب 
قػاؿ جػابر . إذا ي ب أحدكم ا١ترأة فإف ااإ اع أف ينظر منها إذل مػا يػدعو، إذل نكاحهػا فليفعػل: )قاؿ النيب 
: روا، أٛتػد وأبػو داود بسػند ]( فخ بت امرأة مه بٍت المة فكنت أيإبئ ٢تا حىت رأيت منها بعض ما دعاشل إليهػا

وحيث أف اذا  [.روا، أٛتد وغَت،]( انظري عرقوهبا ومشع عوار ها: )،اؿأـ ُاليم  نظر امرأة ف وبعث النيب  ،[حسه
، فيلػػب أف ع  يزيػػد عػػه قػػدر اٟتاجػػة، وع ٮتلػػو هبػػا أو يسػػافر، أو يعر ػػها  النظػػر أمػػر ااػػإثنائع مػػه ا مػػر اػػـر

 . ويعرض نفسه للفإنة عه طري  الصور أو ا١تها فات أو ا١ترااالت

ي بإهػػػػا إع إذا ُرد ا٠تاطػػػػب أو  ػػػػرؾ ا٠ت بػػػػة أو أُذف للخاطػػػػب الثػػػػاشل، ي،ػػػػوؿ وإذا ي ػػػػب امػػػػرأة دل ٬تػػػػز ل ػػػػَت،  *
 . [مإف  عليه]( ع ٮت  ب أحدكم على ي بة أييه حىت يًتؾ ا٠تاطب قبله، أو ي ذف له) :الراوؿ 

ومه ااإشَت ُب ياطب أو ٥ت وبة وجب عليه أف يذكر مػا يعرفػه فيهمػا مػه ٤تااػه، ومػا فيهمػا مػه مسػاوئ،  *
إف أبػػا اٞتهػػم ومعاويػػة : ف،الػػت :إذل النػػيب  ك مػػه ال يبػػة ارمػػة، ف،ػػد جػػاءت فاطمػػة بنػػت قػػيس ولػػيس ذلػػ

( أما معاوية فصعلوؾ ع ماؿ له، وأما أبو اٞتهم فال ييػع العصػا عػه عا ،ػه، انكحػع أاػامة) :ي باشل؟ ف،اؿ 
 [.روا، مسلم]

ٍب ، ي بة قصَتة يبدؤاا ْتمد ا  عاذل يسإحب عند ع،د النكاح أف ٮت ب أحد الزوجُت أو أحد اٟتا ريه *
ويػػػػرغبهم ُب الػػػػزواج، ويػػػػذكر ٢تػػػػم بعػػػػض فيػػػػائله ، علػػػػيهم ويػػػػذكر النػػػػاس بفيػػػػل ا  ،ُيصػػػػَلع علػػػػى النػػػػيب 
 . ذلك وم،اصد،، لفعله 

 :الػمػهػػر
اء ص ػُدق اهت  هَّ ٨ت  ل ػًة و آ ُػوا  النَّس ػ: )ا١تهر ح  واجب للمرأة، و٢تا اٟت  وحداا ُب إاػ،اطه أو بعيػه، قػاؿ ا  عػاذل *

ن ي ػاً مَّر ي ػاً  ء  َمن ُه نػ ف سػاً ف ُكلُػوُ، ا  فلػيس للػورل وع ل ػَت، منػه شػعء إع ب يبػة منهػا، . [4:النسػاء] ف إ ف ط نب   ل ُكم  ع ه ش ع 
 ،[20:النساء] (اْلَمْعُروؼِ فَانِكُحوُىنَّ بِِنْذِف َأْىِلِهنَّ َوآُتوُىنَّ ُأُجورَُىنَّ بِ ): عه الزوجة ا١تملوكة قاؿ ا 
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إف ُ سػػلم فػػذاؾ مهػػري، : )مهراػػا عػػه أيب طلحػػة حػػُت ي بهػػا وكػػاف كػػافرا، ف،الػػت لػػه وقػػد أاػػ، ت أـ اػػليم 

وا فيل فر ه وٖتديد، ُب الع،د، ٍب ٢تما أف يإف،ا علػى  [.مإف  عليػه]( وما أا لك غَت،، ف الم فكاف ذلك مهراا
ُهنَّ فَػَُتوُىنَّ ُأُجػورَُىنَّ َفرِيَضػًة َوالَ ُجنَػاَح َتلَػْيُكْ  ): ه أو ن،صه، قاؿ ا  عاذل بديله أو زياد  َفَما اْسَمْممَػْعُم  ِبِو ِمنػْ

 . فإف دل ٭تدد ا١تهر ُب الع،د، فإنه يثبت ٢تا مهر مثلها مه مثله. [24:النساء]( ِفيَما تَػَراَضْيُم  ِبِو ِمن بَػْعِد اْلَفرِيَضةِ 

ل،هػػا قبػػل أف يػػديل هبػػا فلهػػا نصػػا ا١تهػػر ا١تسػػمى، أو يع يهػػا مػػا ي يػػب ياطراػػا حسػػب قدر ػػه إف دل فػػإف ط *
الَّ ُجَناَح َتَلْيُكْ  ِإف طَلَّْقػُمُ  النَِّسػاء َمػا لَػْ  َتَمسُّػوُىنُّ َأْو تَػْفِرُضػوْا ): يكه مهراا مفرو ا ُب الع،د، قاؿ ا  عاذل

َوِإف  ى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَتَلى اْلُمْقِمِر َقْدرُُه َمَماتاً بِػاْلَمْعُروِؼ َحّقػاً َتلَػى اْلُمْحِسػِنيَن َلُهنَّ َفرِيَضًة َوَممػُِّعوُىنَّ َتلَ 
ِذي َف َأْو يَػْعُفػَو الَّػطَلَّْقُمُموُىنَّ ِمن قَػْبِل َأف َتَمسُّوُىنَّ َوَقْد فَػَرْضػُمْ  َلُهػنَّ َفرِيَضػًة فَِنْصػُف َمػا فَػَرْضػُمْ  َإالَّ َأف يَػْعُفػو 

ػػػػَنُكْ  ِإفَّ اللّػػػػَو ِبَمػػػػا تَػعْ  ػػػػَرُب لِلمػَّْقػػػػَوى َوالَ تَنَسػػػػُوْا اْلَفْضػػػػَل بَػيػْ  (َملُػػػػوَف َبِصػػػػيرٌ بِيَػػػػِدِه ُتْقػػػػَدُة النَِّكػػػػاِح َوَأف تَػْعُفػػػػوْا َأقػْ
وإذا كانػػت اػػع الػػيت طلبػػت ال ػػالؽ قبػػل الػػديوؿ هبػػا فػػال مهػػر ٢تػػا، أمػػا ا١تفارقػػة قبػػل الػػديوؿ . [200-200:الب،ػػرة]

 . ت أحد٫تا فال يُن،  ح،ها ُب كامل ا١تهربسبب مو 

لػػة واديػػة، ي،ػػوؿ عمػػر بػػه ا٠ت ػػاب  * مػػا أصػػدؽ ) :مػػه السػػنة  يسػػَت ا١تهػػرت  نػػه لػػيس قيمػػة وٙتنػػا وإ٪تػػا اػػو ٨ت 
صػحيح روا، أٛتػد وأصػػحاب ]( امػرأة مػػه نسػائه، وع أصػدقت امػػرأة مػه بنا ػػه أكثػر مػه اتنػػيت عشػرة أوقيػػة راػوؿ ا 

كػاف صػداقه  زواجػه تنػيت عشػرة : )قالػت ،عػه صػداؽ راػوؿ ا  ت أـ ا١تؤمنُت عائشة وحُت ُا ل، [السنه
  [.روا، مسلم]( أوقية ونصا أوقية، فإلك ٜتسمائة درام

وُب قصة ا١ترأة اليت وابت  ،[روا، أبو داود والنسائع واٟتاكم]بدرع  فاطمة  علع به أيب طالب  وقد زّوج النيب 
أف يزوجػػه عليهػػا ، ف لػب منػػه ا١تهػػر فلػػم  غػب فيهػػا، فإ،ػػدـ أحػد الصػػحابة واػػ ؿ النػيب فلػػم ير  نفسػها للنػػيب 

ان لػ  ف،ػد زوجإكهػا فعَلمهػا : )قػاؿ :، فلم ٬تػد، ف،ػاؿ (الإمس ولو يا٘تا مه حديد) :٬تد، ف،اؿ له النيب 
  [.ا، أٛتد وغَت،رو ]( إف أعظم النكاح بركة أيسر، مؤنة) :وقد قاؿ راوؿ ا  ،[مإف  عليه]( مه ال،رآف

 :حفل الزواج
روا، أٛتد والًتمذي ]( أعلنوا اذا النكاح، وا ربوا عليه بالدؼ) :يسه إظهار الزواج وإعالنه، ف،د قاؿ الراوؿ  *

 [. بسند حسه
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صػل مػا بػُت ف) :فالدؼ ُب العرس وايلة إلظهار الزواج ػ بعكس الفلور فإنه يكوف ُب ا٠تفاء ػ، ي،وؿ الراوؿ 

امػرأة مػه  وز فَّػت عائشػة ، [صػحيح روا، أٛتػد والنسػائع والًتمػذي وابػه ماجػه]( اٟتالؿ واٟتراـ الصوت والػدؼ ُب النكػاح
 [.روا، البخاري]( يا عائشة ما كاف معكم مه ٢تو؟ فإف ا نصار يعلبهم اللهو) :ا نصار، ف،اؿ ٢تا النيب 

ف ورقػػ  وكلمػػات غراميػػة فا نػػة، و ػػِّج و صػػوير، وايػػإالط، وزؼ أمػػا مػػا  واػػع فيػػه النػػاس مػػه معػػازؼ وأٟتػػا *
للزوج أما النساء ا جنبيات، ورٔتا رق  الرجاؿ أمػامهه، أو  ػربوا الػدفوؼ، ومػا يكػوف مػه إاػراؼ و بػذير، كػل 

 . ذلك ع شك ٥تالا ٢تدي اإلاالـ

صبح عرواا بزينب بنت جحػش حُت أ والسنة الوليمة ي،يهما الزوج بعد زواجه مه غَت إاراؼ، فإف النيب  *
 ي،وؿ أنس . أودل ودعا الناس: ( ما أودل راوؿ ا على شػعء مػه نسػائه مػا أودل علػى زينػب أودل بشػاة )
لعبػػد الػػرٛته بػػػه  وقػػاؿ ، [روا، البخػػاري]علػػى بعػػض نسػػائه ٔتػػديه مػػه شػػعَت  وقػػد أودل راػػوؿ ا  ،[مإفػػ  عليػػه]

 [. مإف  عليه]( بارؾ ا لك، أودل ولو بشاة) :عوؼ 

( إذا ُدعع أحدكم إذل وليمػة فلي هتػا: )ومه السنة إجابة الدعوة إذل الوليمة، ي،وؿ الراوؿ صلى ا عليه والم *
 [.مإف  عليه]

: بالزواج قاؿ-أي ان ، –كاف إذا رف  اإلنساف  أف راوؿ ا و سه هتن ة الزوج والزوجة، فعه أيب اريرة  *
  [.صحيح روا، أٛتد وغَت،]( ليك وٚتع بينكما ُب ا٠تَتبارؾ ا لك وبارؾ ع)

 :الحقوؽ الزوجية
 :حقوؽ الزوجة:أوال

فحػػ  . [224:الب،ػػرة] (َوَلُهػػنَّ ِممْػػُل الَّػػِذي َتلَػػْيِهنَّ بِػػاْلَمْعُروؼِ ): للزوجػػة ح،ػػوؽ كمػػا أف عليهػػا واجبػػات، قػػاؿ  عػػاذل
الرَِّجػػاُؿ قَػوَّاُمػػوَف َتلَػػى ): مػػور دينهػػا ودنيااػػا، قػػاؿ  عػػاذلالزوجػػة علػػى زوجهػػا ال،وامػػة عليهػػا بالرعايػػة الإامػػة ٢تػػا ُب أ

الرجػل ) :، وقػاؿ راػوؿ ا [04:النسػاء] (النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلُو بَػْعَضُهْ  َتَلى بَػْعػٍض َوِبَمػا أَنَفُقػوْا ِمػْن َأْمػَواِلِه ْ 
وقػاؿ  ،[مإفػ  عليػه]( ااإوصػوا بالنسػاء يػَتا) :وقػاؿ راػوؿ ا  ،[مإفػ  عليػه]( راع  ُب أال بيإه ومس وؿ عه رعيإػه

: (يياركم يياركم لنسائهم )[روا، أٛتد والًتمذي بسند حسه.]  
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
 :ومن صور حسن الرتاية للزوجة

  :اإلنفاؽ تليها بالمعروؼ( ٔ
، وقػػاؿ [200:الب،ػػرة] (الَ ُتَكلَّػػُف نَػْفػػٌ  ِإالَّ ُوْسػػَعَها َوتلَػػى اْلَمْولُػػوِد لَػػُو ِرْزقُػُهػػنَّ وَِكْسػػَوتُػُهنَّ بِػػاْلَمْعُروؼِ ): قػػاؿ  عػػاذل

واذا ح  ٢تا كا١تهرت ولذا حُت جاءت اند بنت . [0:ال الؽ] (َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُم  مِّن ُوْجدُِك ْ ):  عاذل
يٍت وولدي إع يا راوؿ ا إف أبا افياف رجل شحيح، وليس يُع : و ،وؿ  شكو زوجها أبا افياف  عإبة 

ومػع وجػوب ذلػك علػى  [.مإف  عليه]( ُيذي ما يكفيك وولدؾ با١تعروؼ) :ما أيذت منه واو ع يعلم، ف،اؿ 
دينػػار أنف،إػػه ُب اػػبيل ا، ودينػػار أنف،إػػه ُب رقبػػة، ودينػػار ) :الػػزوج، فهػػو مػػه أفيػػل ال،ربػػات، ي،ػػوؿ الراػػوؿ 

 (. مها أجرا الذي أنف،إه على أالك صدقت به على مسكُت، ودينار أنف،إه على أالك، أعظ
  :مبلطفمها( ٕ

يسػّرب اٞتػواري  لنسائه، وٓتاصة الص َتة السه مػنههت فكػاف  مه أحسه الشوااد على ذلك مالطفة النيب 
يػػرى الل عػػب ٢تػػا ويإعلػػب مػػه ييػػوؿ صػػنعإها ٢تػػا أجنحػػة، وكػػاف  وكػػاف ، [روا، مسػػلم]يلعػػنب معهػػا  إذل عائشػػة 

 اا علػى يػد، ػ لإنظػر لعػب أطفػاؿ اٟتػبش بػاٟتراب يػـو العيػد ُب مسػلد، الشػريا، حػىت يسػًتاا يلفػه ػ يػد
فسػب،إه، فلبثنػا حػىت أذا أرا،ػٍت  اػاب،ٍت راػوؿ ا ) :و ،ػوؿ عائشػة  [.مإف  عليه]فرغت اع مه مشاادهتم 
يسػإمع إذل ال،صػة  وكػاف ، [روا، أٛتد وأصحاب السػنه بسػند حسػه]( اذ، بإلك السب،ة: اللحم ااب،إه فسب،ٍت، ف،اؿ

  [.الصحيحُت]ال ويلة مه زوجإه كما ُب حديث أـ زرع ُب 
فحػػُت جػػاءت لًتكػػب البعػػَت أمػػاـ النػػاس قػػاـ فسػػًتاا  ،مػػه ييػػِّ  ػػزوج مػػه صػػفية بنػػت حيػػع  وحػػُت رجػػع 

ج وكػاف قػد  ػزو  وي،ػوؿ ٞتػابر بػه عبػد ا  ،[روا، البخػاري]بكساء وجلس ٢تا لإيع رجلها على ركبإه حىت  ركب 
 [.مإف  عليه]( اال بكرا  العبها و العبك: )تيبا
    :مسامحمها( ٖ

َوَتاِشػػػُروُىنَّ بِػػػاْلَمْعُروِؼ فَػػػِنف َكرِْىُمُمػػػوُىنَّ ): قػػػاؿ  عػػػاذل ،وراػػػوله  واػػػذا مػػػه أاػػػم اٟت،ػػػوؽ الػػػيت ذكراػػػا ا 
ػػرؾ مػػؤمه مؤمنػػة ، إف كػػر، ) :وقػػاؿ  ،[05:اءالنسػػ]( فَػَعَسػػى َأف َتْكَرُىػػوْا َشػػْي اً َوَيْجَعػػَل اللّػػُو ِفيػػِو َخْيػػراً َكِميػػراً  ع يػ ف 

الزوجيػػة ٔتواقػػا ال ػػَتة النسػػوية فكػػاف  وكػػم حفلػػت حيػػاة النػػيب  [.روا، مسػػلم]( منهػػا يل،ػػا ر ػػع منهػػا يل،ػػا آيػػر
 يواجهها ْتلمه الوااع وحكمإه العظيمة، حىت عا به ربه ُب ٖترٯته على نفسه عسال كاف يشربه عند زوجإه
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
ـُ َمػػا َأَحػػلَّ اللَّػػُو لَػػَ  تَػْبَمِغػػ  ): وعائشػػة  إر ػػاءا ٟتفصػػة  ،زينػػب بنػػت جحػػش  يَػػا أَيػَُّهػػا النَّبِػػ ُّ لِػػَ  ُتَحػػرِّ
واليت أيِّت بذلك  ،إر اءا ٟتفصة  ،، وكذلك ُب قصة ٖترٯته جاريإه مارية [0:الإحرصل] (َمْرَضاَت َأْزَواِج َ 

َوِإْذ َأَسػػرَّ النَّبِػػ ُّ ِإلَػػى بَػْعػػِض َأْزَواِجػػِو ): ٭تااػػبها علػػى كػػل مػػا قالػػت دل حفصػػة  فلمػػا عا ػػب  ،عائشػػة 
ََْهػػَرُه اللَّػػُو َتَلْيػػِو َتػػرََّؼ بَػْعَضػػُو َوَأْتػػَرَض َتػػن بَػْعػػضٍ  ػػا نَػبَّػػَزْت بِػػِو َوَأ وحػػُت أراػػلت إحػػدى . [0:الإحػػرصل] (َحػػِديماً فَػَلمَّ

ويومها، غارت فيػربت اإلنػاء حػىت اػ،ط وانكسػر،  شة ُب بيت عائ أمهات ا١تؤمنُت ب عاـ إذل راوؿ ا 
 . إناء بدله إذل اليت أادت ال عاـ ٍب ٚتع ال عاـ، ورد مه بيت عائشة ( غارت أمكم) :ف،اؿ 

: وقد  بط الشرع ح  الزوج ُب   ديب زوجإه بالإدرج وُب حدود ما ٖتصل به منها ال اعة با١تعروؼ، قػاؿ  عػاذل
غُػػوْا َتلَػػْيِهنَّ  َوالبلَّتِػػ  َتَخػػاُفوفَ ) ُنُعػػوزَُىنَّ َفِعظُػػوُىنَّ َواْىُجػػُروُىنَّ ِفػػ  اْلَمَضػػاِجِع َواْضػػرِبُوُىنَّ فَػػِنْف َأطَْعػػَنُكْ  فَػػبلَ تَػبػْ

إف علػيهه أف ع يػوط ه فرشػكم أحػدا  كراونػه، فػإف فعلػه فا ػربواه  ػربا غػَت ) :، وقػاؿ [04:النسػاء] (َسِبيبلً 
 [.روا، أٛتد وغَت،]( ع  يرب الوجه، وع  ،َبح، وع هتلر إع ُب البيت) :وقاؿ  ،[روا، ٛتد وغَت،]( مِّح
  :إتفافها بقضاء وطرىا( ٗ

يػػا راػػوؿ ا أيػػ ٌب أحػػدنا شػػهو ه ويكػػوف لػػه  :، قػػاؿ الصػػحابة (وُب بيػػع أحػػدكم صػػدقة) :ي،ػػوؿ الراػػوؿ 
روا، ]( ها ُب حػالؿ كػػاف لػه أجػػرأرأيػإم لػػو و ػعها ُب حػػراـ أكػاف عليػػه وزر؟، فكػذلك إذا و ػػع: )فيهػا أجػر؟ قػػاؿ

  [.مسلم
اٟتػافظُت لفػروجهم واٟتافظػات لفػروجهه  فاعاإ ناء باٟتالؿ عه اٟتراـ او ابب اذا الثواب، وقػد مػدح ا 

عه اٟتراـ، وع شك أف الزواج مه أاباب حفظها عه اٟتراـ، فللػزوج تػواب إعفػاؼ نفسػه وتػواب إعفػاؼ زوجإػه 
  [.مإف  عليه]ي وؼ على نسائه أحيانا ُب ليلة واحدة ب سل واحد  عه اٟتراـ، وقد كاف النيب 

مو ػػوع اإليػػالء، واػػو حلػػا الرجػػل أف ع  ٬تػػامع زوجإػػه، ف،ػػاؿ  و ٫تيػػة ذلػػك اٟتػػ  للزوجػػة ف،ػػد  ػػبط ا 
ُؤوا فَِنفَّ ال):  عػاذل َوِإْف َتَزُمػوْا الطَّػبَلَؽ   ّلَو َغُفوٌر رَِّحػي ٌ لِّلَِّذيَن يُػْؤُلوَف ِمن نَِّسَِئِهْ  تَػَربُُّص َأْربَػَعِة َأْشُهٍر فَِنْف فََ

فإذا  كػاف الػزوج قػادرا علػى اٞتمػاع فػامإنع عػه ٚتػاع زوجإػه ػ بيمػُت أو . [220-220:الب،رة] (فَِنفَّ الّلَو َسِميٌع َتِلي ٌ 
ِعظُػػػوُىنَّ َواْىُجػػػُروُىنَّ ِفػػػ  َوالبلَّتِػػػ  َتَخػػػاُفوَف ُنُعػػػوزَُىنَّ فَ ):   ديبػػػا مشػػػروعا، كمػػػا قػػػاؿ  عػػػاذلبػػػدواا ػ   ديبػػػا ٢تػػػا 

ُغوْا َتَلْيِهنَّ َسِبيبلً  ، فػإف عليػه أع يًتكهػا مػه اٞتمػاع أكثػر [04:النسػاء] (اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ فَِنْف َأطَْعَنُكْ  َفبَل تَػبػْ
ه حػػُت ، ولعػػل ذلػػك   ديبػػا ٢تػػ[مإفػػ  عليػػه]( آذل مػػه نسػػائه شػػهرا أف النػػيب ) :مػػه أربعػػة أشػػهر، فعػػه عائشػػة 

 . أكثرف عليه ُب طلب النف،ة واو ع ي،در عليها، ليكهَّ على أكمل أحواؿ النساء
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
  :حفَ سرىا ف  الفراش( ٘

إف مػػه شػػَر النػػاس عنػػد ا منػػػزلة يػػـو ال،يامػػة، الرجػػل ) :قػػاؿ راػػوؿ ا : قػػاؿ ،ي،ػػوؿ أيب اػػعيد ا٠تػػدري 
  [.روا، مسلم]( ا اراايفيع إذل ا١ترأة و فيع إليه ٍب يكش

  :المجمل لها( ٙ
 (.َوَلُهنَّ ِمْمُل الَِّذي َتَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروؼِ ): قاؿ إشل   زيه عمرأٌب كما  إزيه رلت  ف ا ) :عه ابه عباس 

  :تمكينها من المجمل لو( ٚ
إذا أطاؿ أحػدكم : )والإزيه، وقاؿأف يفل  ا١تسافر أاله ب،دومه، حىت  إهي  زوجإه له بالإمشط  ف،د اى النيب 

  [.مإف  عليه]( ال يبة فال ي رقه أاله ليال
  :حمايمها والغيرة تليها( ٛ

للصػػحابة  لػػو رأيػػت رجػػال مػػع امػػرأٌب ليػػربإه بالسػػيا غػػَت مصػػفَّح، ف،ػػاؿ  :ي،ػػوؿ اػػعد بػػه عبػػادة للراػػوؿ 
: ( غػػَتة ا، حػػرَـّ ا الفػػواحش مػػا ظهػػر أ علبػػوف مػػه غػػَتة اػػعد؟  نػػا أغػػَت منػػه، وا أغػػَت مػػٍت، ومػػه أجػػل

 [.روا، البخاري ومسلم]( منها وما ب ه
 :إتانمها تلى طاتة اهلل ( ٜ
، وقػاؿ [0:حػرصلالإ] (وُدَىػا النَّػاُس َواْلِحَجػارَةُ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسػُكْ  َوَأْىِلػيُكْ  نَػاراً َوقُ ): ي،وؿ ا  عاذل 

َهػاَوْأُمػ):  عػاذل َْزَواِجػػَ  َوبَػَناتِػػَ  ): ، وقػاؿ  عػاذل[002:طػػه] (ْر َأْىلَػػَ  بِالصَّػبَلِة َواْصػػطَِبْر َتَليػْ يَػػا أَيػَُّهػا النَّبِػػ ُّ قُػل ألِّ
رحػم ا رجػال قػاـ مػه الليػل ) :وقاؿ راػوؿ ا  ،[05:ا حزاب] (َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َتَلْيِهنَّ ِمن َجبَلبِيِبِهنَّ 

إذا ااػإ ذنكم ) :، وقػاؿ [روا، أبػو داود وابػه ماجػه بسػند صػحيح]( لى وأي،  أاله، فإف أبت نيح ُب وجهها ا١تاءفص
إف امػػػرأٌب يرجػػػت حاجػػػة وإشل  :و١تػػػا قػػػاؿ رجػػػل للنػػػيب  ،[مإفػػػ  عليػػػه]( نسػػػاؤكم بالليػػػل إذل ا١تسػػػاجد فػػػ ذنوا ٢تػػػه
 . مإف  عليه( مرأ كان ل  فحج مع ا) :اكإإبت ُب غزوة كذا وكذا، قاؿ له النيب 

  :إكراـ ذويها( ٓٔ
مػا غػرت علػى أحػد مػه نسػاء النػيب ) :فمه إكرامها إكراـ والػديها وإيوااػا وأقارهبػا وصػاحباهتا،  ،ػوؿ عائشػة 

  مػػا غػػرت علػػى يد٬تػػة، ومػػا رأيإهػػا، ولكػػه كػػاف النػػيب  يكثػػر ذكراػػا، ورٔتػػا ذبػػح الشػػاة ٍب ي، عهػػا أعيػػاء ٍب
  [.مإف  عليه]( يبعثها ُب صدائ  يد٬تة
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
اللهػػم : )فعرفهػػا بصػوت يد٬تػة فار ػػاح لػذلك وقػاؿ وُب العهػد ا١تػدشل ااػػإ ذنت االػة أيػت يد٬تػػة علػى النػيب 

 [.روا، مسلم]غارت ١تا رأت اذا ا١توقا  ف ذف ٢تا فديلت، حىت إف عائشة ( االة بنت يويلد

 :حقوؽ الزوج: ثانيا
لػو كنػت آمػرا أحػدا أف يسػلد  حػد  مػرت ا١تػرأة أف ) :زوجإػه، ي،ػوؿ الراػوؿ عّظم اإلاالـ ح  الػزوج علػى 

  [.حديث حسه روا، أٛتد والًتمذي وغَت٫تا](  سلد لزوجها
 :فمن حقوؽ الزوج تل  زوجمو

  :تمكينو من االسممماع المباح( ٔ
( نإهػػا ا١تالئكػػة حػػىت  صػػبحإذا دعػػا الرجػػل امرأ ػػه إذل فراشػػه فلػػم    ػػه فبػػات غيػػباف عليهػػا، لع) :ي،ػػوؿ الراػػوؿ 

ت كوطء ُب اٟتيض أو الدبر أو ُب اار رمياف ػ  للم،ػيم ػ وجػب عليهػا  [.مإف  عليه] أما إذا أراداا ُب ااإمإاع ٤تـر
: وقػػػد قػػػاؿ ا  عػػػاذل ،[مإفػػػ  عليػػػه]( إ٪تػػػا ال اعػػػة ُب ا١تعػػػروؼ: )أف ٘تإنػػػع فإنػػػه ع طاعػػػة ١تخلػػػوؽ ُب معصػػػية ا٠تػػػال 

ػػػْرَف فَػػػْزُتوُىنَّ ِمػػػْن َحْيػػػُث َأَمػػػرَُكُ  اللّػػػوُ فَػػػاْتَمزُِلوْا النِّ ) ( َسػػػاء ِفػػػ  اْلَمِحػػػيِض َوالَ تَػْقَربُػػػوُىنَّ َحمَّػػػَى َيْطُهػػػْرَف فَػػػِنَذا َتَطهَّ
فيلامعها ُب ال،بػل واػو ٤تػل اٟتػرث والنسػل، اٞتماع حىت   هر و  إسل مه اٟتيض، ، فهذا اع عه [222:الب،ػرة]

، أي أأ ػػواه ُب الفػػرج مػػه أمػػامهه أو [220:الب،ػػرة] (ُكػػْ  فَػػْزُتوْا َحػػْرَثُكْ  أَنَّػػى ِشػػْ ُم ْ ِنَسػػَؤُُكْ  َحػػْرٌث لَّ ): قػػاؿ  عػػاذل
ورائهه، فإف ابية جاءت  رد على زعم اليهود أف الرجل إذا أ ى امرأ ه ُب قبلها مػه جهػة الػدبر جػاء الولػد أحػوؿ 

اٟتػػيض واػػو اللوطيػػة الصػػ رى كمػػا ُب اٟتػػديث، أمػػا إ يػػاف الزوجػػة ُب الػػدبر فػػذلك أقػػبح مػػه إ يااػػا ُب  [.مإفػػ  عليػػه]
وللػزوج أف يباشػراا ُب اٟتػيض  [.روا، أٛتػد وأصػحاب السػنه]( ملعوف مه أ ػى امرأ ػه ُب دبراػا) :وقد قاؿ راوؿ ا 

 . [مسلم] (اصنعوا كل شعء إع اٞتماع) :ُب ش ف اٟتائض مه غَت ٚتاع، ي،وؿ الراوؿ 
   :المزين والمودد لزوجها( ٕ

روا، ](  زوجوا الودود) :وقاؿ  ،[صحيح روا، أٛتد وغَت،]( يَت النساء مه إذا نظرت إليها ار ك) :الراوؿ ي،وؿ 

  [.مإف  عليه]( اال بكرا  العبها و العبك) :ٞتابر  وقاؿ  ،[أٛتد
  :أف ال تصـو النفل بحضرتو إال برضاه( ٖ

علػى  ومػه حػرص عائشػة  ،[مإفػ  عليػه]( ع بإذنػهع ٭تػل للمػرأة أف  صػـو وزوجهػا شػااد إ) :قاؿ راوؿ ا 
كاف يكوف علػع الصػـو مػه رميػاف فمػا أاػإ يع : )أاا كانت  ؤَير قياء رمياف، فإ،وؿ ال،ياـ ْت  الراوؿ 

 [.روا، البخاري]( مٍت أف أقييه إع ُب شعباف ١تكاف راوؿ ا 
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
  :أف ال ُتدخل بيمو من يكره( ٗ

ح،كػػم علػػيهه أف ع يػػوط ه فرشػػكم مػػه  كراػػوف، وع : )ُب ي بإػػه ا١تشػػهورة ُب حلػػة الػػوداع اػػوؿ ي،ػػوؿ الر 
 [.روا، الًتمذي وابه ماجة وغَت٫تا]( ي ذّف ُب بيو كم ١ته  كراوف

  :أف تخدمو وأىل بيمو( ٘
بنػػت  مػػة و١تػػا شػػكت فاط، [مإفػػ  عليػػه]( ا١تػػرأة راعيػػة ُب بيػػت زوجهػػا ومسػػ ولة عػػه رعيإهػػا) :ي،ػػوؿ الراػػوؿ 

مإفػ  ]وإ٪تا نصحها با ذكار عنػد النػـو  ما  ل،ى مه  عب ال حه بالرَّح ى، دل يعذراا راوؿ ا  راوؿ ا 

مػػه ا٠تدمػػة ُب  مػػا كانػػت ٗتدمػػه فيػػه زوجإػػه أٝتػػاء بنػػت أيب بكػػر  علػػى الػػزبَت  ودل ينكػػر الراػػوؿ  ،[عليػػه
علػى بُعػد تلثػع فراػخ  اػها النػوى مػه أرض للػزبَت البيت وايااة الفػرس وإطعامهػا، حػىت كانػت  ن،ػل علػى رأ

مػاذا كػاف  :والسنة أف يُعُت الرجل زوجإه بنفسه أو ٔته ٮتدمها إذا احإاجػت ذلػك، ُاػ لت عائشػة  [.روا، أٛتد]
 [.روا، البخاري]أي يدمإهم ( كاف يكوف ُب مهنة أاله: )ُب بيإه؟، ف،الت يصنع راوؿ ا 

   :تربية أوالده( ٙ
ومػػع أف اػػذا  الواجػػب مشػػًتؾ بػػُت الوالػػديه،   ،[مإفػػ  عليػػه]( ا١تػػرأة راعيػػة ُب بيػػت زوجهػػا وولػػد،) :راػػوؿ ي،ػػوؿ ال

إع أنػه علػى ا ـ مػه ( كل مولود يولد علػى الف ػرة فػ بوا، يهودانػه أو ينصػرانه أو ٯتلسػانه) :كما قاؿ الراوؿ 
بنت  وحُت ي ب النيب (. ل عظيم امرأةوراء ك: )باب أوذل، وٓتاصة للبنات وحاؿ ص ر ا وعد، ولذلك قيل

: حين ػػذ   اعإػذرت إليػػه ب اػا صػاحبة أوعد،  ريػد الإفػػرغ ٢تػم، ف،ػاؿ  ( أـ اػانئ فايإػة بنػػت أيب طالػب)عمػه 
روا، اٟتػاكم ]( يَت نساء ركػنب اإلبػل صػاحل نسػاء قػريش، أحنػا، علػى ولػد ُب صػ ر،، وأرعػا، علػى زوج ُب ذات يػد،)

  [.وغَت،

 :المػعػػدد
 (فَػػانِكُحوْا َمػػا طَػػاَب َلُكػػ  مِّػػَن النَِّسػػاء َممْػنَػػى َوثُػػبَلَث َورُبَػػاَع فَػػِنْف ِخْفػػُمْ  َأالَّ تَػْعػػِدُلوْا فَػَواِحػػَدةً ): ؿ ا  عػػاذلقػػا
ػػ وكػاف عمػر، حػُت  فكاف ٖتإه ُب وقت واحد  سػع نسػوة ػ واػذا مػه يصائصػه  ،وقد عدد النيب  [.0:النساء]

فإػػزوج اػػودة بنػػت زمعػػة، ٍب عائشػػة بنػػت أيب بكػػر، ٍب حفصػػة بنػػت  .د٬تػػة عػػّدد ٜتسػػُت عامػػا، بعػػد مػػوت ي
عمر، ٍب زينب بنت يزٯتة ا٢تالليػة، ٍب أـ اػلمة انػد بنػت أيب أميػة، ٍب جويريػة بنػت اٟتػارث ا١تصػ ل،ية، ٍب زينػب 
بنػػػت جحػػػش، ٍب أـ حبيبػػػة رملػػػة بنػػػت أيب اػػػفياف، ٍب صػػػفية بنػػػت حيػػػع بػػػه أي ػػػب النيػػػَتية، ٍب ميمونػػػة بنػػػت 

 . ارث ا٢تاللية ر ع ا عنهه وأر ااه، وكلهه تيبات إع عائشةاٟت
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 :وقػد أوجػػب الشػػرع اٟتكػػيم العػػدؿ بػػُت الزوجػػات فيمػا ٯتلكػػه الػػزوج كالنف،ػػة والسػػكه والإعامػػل، ي،ػػوؿ الراػػوؿ 

 [.روا، أٛتد وأصحاب السنهصحيح ]( مه كانت له امرأ اف فماؿ إذل أحد٫تا دوف ا يرى جاء يـو ال،يامة وش،ه مائل)
َولَػػن ): قػػاؿ ا  عػػاذل. أمػػا حػػب ال،لػػب فهػػو أمػػر يفػػع ع يسػػإ يعه فهػػو معػػذور فيػػه، ويإبػػع ذلػػك الرغبػػة اٞتنسػػية
وكػاف . [025:النسػاء]( ةِ َتْسَمِطيُعوْا َأف تَػْعػِدُلوْا بَػػْيَن النَِّسػاء َولَػْو َحَرْصػُمْ  فَػبلَ َتِميلُػوْا ُكػلَّ اْلَمْيػِل فَػمَػَذُروَىا َكاْلُمَعلََّقػ

ػػ: )ي،سػػم بػػُت نسػػائه فيعػػدؿ ٍب ي،ػػوؿ النػػيب  ( مع فيمػػا أملػػك، فػػال  لمػػٍت فيمػػا ٘تلػػك وع أملػػكاللهػػم اػػذا قس 
 ،[مإفػ  عليػه]( إذا اراد السفر أقرع بُت نسائه فمه يرج اػهمها يػرج هبػا وكاف )، [صحيح روا، أٛتد وأصحاب السنه]

ػ مػػه غػػَت ذا صػػلى العصػػر دار علػػى نسػػائه فيػػدنو مػػنهه ويالطفهػػه وحػػىت ع ي ػػوؿ ان، اعػػه عػػنهه، فإنػػه كػػاف إ
روى الشػيخاف عػه أنػس بػه ]وبالنسػبة للعػروس ف،ػد  [.روا، مسػلم وغػَت،]حػىت يبلػم الػيت اػو يومهػا فيبيػت عنػداا مسػيس ػ 

( قسػػممػه السػػنة إذا  ػزوج البكػر أقػػاـ عنػداا اػبعا وقسػػم، وإذا  ػزوج الثيػب أقػػاـ عنػداا تالتػا ٍب : )قػاؿ [مالػك 
 . وذلك  ف وجد البكر بفرؽ أالها أشد فهع أحوج لإليناس

 :إنهاء تقد الزواج
َوَتاِشػػُروُىنَّ بِػػاْلَمْعُروِؼ فَػػِنف َكرِْىُمُمػػوُىنَّ فَػَعَسػػى َأف َتْكَرُىػػوْا ): ٭تػػرص اإلاػػالـ علػػى ااػػإمرار اٟتيػػاة الزوجيػػة *

الصػػلح بػػُت الػػزوجُت ولػػو  نازلػػت الزوجػػة عػػه  ت ولػػذا شػػرع ا [05:النسػػاء]( َشػػْي اً َوَيْجَعػػَل اللّػػُو ِفيػػِو َخْيػػراً َكِميػػراً 
ػا إ ف : )وقاؿ  عاذل. ح،ها ُب ال،سم وُب النف،ة ل ه  ل ه  و ح ك مػاً َمػه  أ ا  ، اؽ  بػ ي ن ه م ا ف ابػ ع ُثوا  ح ك ماً َمه  أ ا  ُإم  ش  ف  و إ ف  ي 

نػ ُهم ا ا إ ص ال حاً يُػو َف   الّلُه بػ يػ  ، وايإار اٟتكمػُت مػه أالهمػا  امػا أرحػم وأدرى، وإع فيلػوز مػه [00: اءالنسػ]( يُر يد 
وإذا دل ٯتكه ااإصالح اٟتياة الزوجية وااإمراراا قائمة على حػدود ا  عػاذل، فػإف ال ػالؽ يػَت ٢تػا، . غَت أالها

 (َعِمِو وََكػػػاَف اللّػػػُو َواِسػػػعاً َحِكيمػػػاً َوِإف يَػمَػَفرَّقَػػػا يُػْغػػػِن اللّػػػُو ُكػػػبلِّ مِّػػػن َسػػػ) :لالاػػػإبداؿ ْتيػػػاة زوجيػػػة قػػػد  كػػػوف أ٧تػػػح
الطَّػػبَلُؽ َمرَّتَػػاِف ): وحين ػػذ عبػػد أف يكػػوف ال ػػالؽ منيػػب ا با حكػػاـ الشػػرعية وأف يكػػوف بإحسػػاف ،[005:النسػػاء]

 . [225:الب،رة]( فَِنْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌف بِِنْحَسافٍ 
ف الرجل ع،يمػا أو اػعء العشػرة أو لفسػاد دينػه أو لب يػها لػه قد ي ٌب ال الؽ ب لب مه الزوجة لكو  :الُخلع *

يػا راػوؿ ا مػا أعإػب عليػه ُب يلػ  وع :  ،ػوؿ حىت ع   ي  العيش معه، ف،د جاءت امرأة تابػت بػه قػيس 
 :، ف،ػاؿ ٢تػا الراػوؿ (كػاف ُكراهػا لػه لدمامإػه:ديه، ولكٍت أكر، الكفر ُب اإلاالـ ػ  عٍت كفراف العشػَت ػ  قيػل 

ويسػػمى ال ػػالؽ  [.روا، البخػػاري]( اقبػػل اٟتدي،ػػة وطل،هػػا   لي،ػػة) :نعػػم، ف،ػػاؿ : قالػػت(  ػػرديه عليػػه حدي،إػػه؟أ)
 (. يلعا)م،ابل ماؿ أو  نازؿ عه ا١تهر أو بعيه 
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
َمػا آتَػْيُمُمػوُىنَّ ِإالَّ َأف  َوالَ تَػْعُضُلوُىنَّ لَِمْذَىُبوْا بِػبَػْعضِ ): وع ٭ت  للزوج أف يسعء للزوجة لإ لب ا٠تلع، قاؿ  عاذل

نَػػةٍ  فَػػِنْف ِخْفػػُمْ  َأالَّ ): فػػإف أاػػاءت أو ار كبػػت فاحشػػة فلػػه ٥تالعإهػػا، قػػاؿ  عػػاذل. [05:النسػػاء] (يَػػْزتِيَن ِبَفاِحَعػػٍة مُّبَػيػِّ
َمَدْت ِبوِ  ٯتلك الزوج إرجاعها إع ٔتواف،إها  وا١تخالعة ع. [225:الب،رة]( يُِقيَما ُحُدوَد الّلِو َفبلَ ُجَناَح َتَلْيِهَما ِفيَما افػْ

 . ُب ع،د جديد

السنة أف يكوف ال الؽ طل،ة واحدة، ُب حاؿ طهر الزوجة، واذا ال هػر دل ٬تامعهػا فيػه، أو  :الطبلؽ السُّن  *
مػػر، ) :ف،ػػاؿ لعمػػر  ،زوجإػػه ُب اٟتػػيض   ػػيَّط النػػيب  فإنػػه حػػُت طلَّػػ  ابػػه عمػػر .  كػػوف قػػد  بػػُت ٛتلهػػا

مػػر، فلَتاجعهػػا ٍب ليمسػػكها حػػىت   هػػر، ٍب : )ت وُب لفػػ  آيػػر(لي ل،هػػا إذا طهػػرت أو واػػع حامػػلفلَتاجعهػػا، ٍب 
فإلك العدة اليت أمػر ا أف   لػ  ٢تػا . ٖتيض ٍب   هر، ٍب إف شاء أمسك بعد ذلك، وإف شاء طل  قبل أف ٯتس

 .الزجر ف،طقيل إف ال هر ا١تكرر ُب اٟتديث او لالاإحباب و [. روا، البخاري ومسلم]( النساء

بعد ال الؽ فرصإُت لعودة اٟتياة الزوجية، وجعلها بيد الػزوج وحػد، ُب فػًتة  جعل ا  :الِعدَّة بعد الطبلؽ *
ػ مػا دل ذ، ا١ت ل،ة الرجعية ُب بيت زوجهػا وُب فًتة العدة  ب،ى ا. [225:الب،رة] (ال َّال ُؽ م رَّ  اف  : )العدة، ف،اؿ  عاذل

َة َواتػَُّقػػوا اللَّػػَو رَبَُّكػػْ  اَل ): ػ قػػاؿ  عػػاذلم يؤذواػػا إػػ ذى أو أالػػه منهػػا أو اػػي ِتِهنَّ َوَأْحُصػػوا اْلِعػػدَّ َفطَلُِّقػػوُىنَّ ِلِعػػدَّ
َنٍة َوتِْلَ  ُحُدوُد اللَِّو َوَمػن لَّػِو فَػَقػْد يَػمَػَعػدَّ ُحػُدوَد ال ُتْخرُِجوُىنَّ ِمن بُػُيوِتِهنَّ َواَل َيْخُرْجَن ِإالَّ َأف يَْزتِيَن ِبَفاِحَعٍة مُّبَػيػِّ

 فبػُت ال،ػرآف أف اػر اػذا الب،ػاءت لعػل ا  ،[0:ال ػالؽ]( َََلَ  نَػْفَسُو اَل َتْدِري َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَ  َأْمراً 
يؤلَػػا بينهمػػا مػػرة أيػػرى، فهػػع أتنػػاء فػػًتة العػػدة ٢تػػا ح،ػػوؽ الزوجػػة وعليهػػا واجباهتػػا، لكػػه إف جامعهػػا أو صػػرح 

ت عػػدهتا وااػػإ،رت اٟتيػػاة الزوجيػػة بينهمػػا، وإف انإهػػت العػػدة قبػػل أف يراجعهػػا أصػػبحت أجنبيػػة ٔتراجعإهػػا ان، عػػ
 .عنه، وله الإزوج هبا بع،د جديد

إذا وقػػع ال ػػالؽ بينهمػػا للمػػرة الثالثػػة، فإاػػا   بػػُت منػػه وع ٖتػػل لػػه وع يع،ػػد عليهػػا إع بعػػد أف  :الطْلقػػة المالمػػة *
فَػِنف طَلََّقَهػا فَػبلَ َتِحػلُّ لَػُو ِمػن بَػْعػُد ): بعػد ذكػر ال ل،إػُت الػرجعيإُت قػاؿ  إزوج برجل آير في  اا ٍب ي ل،ها، 

َرُه فَِنف طَلََّقَها فَػبلَ ُجنَػاَح َتَلْيِهَمػا َأف يَػمَػَراَجَعػا ِإف ََنَّػا َأف يُِقيَمػا ُحػُدوَد  ، [205:الب،ػرة] (اللّػوِ َحمََّى تَنِكَف َزْوجاً َغيػْ
: عمػرأة رفاعػة واػع  شػإكع زوجهػا الثػاشل لإعػود إذل رفاعػة الثػاشل قػوؿ الراػوؿ  اشًتاط الوطء مه الػزوج ودليل

وع ٬تػوز الػزواج الثػاشل إذا   [.مإفػ  عليػه](  ريديه أف  رجعع إذل رفاعػة؟ ع، حػىت  ػذوقع ُعسػيلإه، ويػذوؽ عسػيلإك)
 . عة مه جديدكاف ب،صد ٖتليلها لزوجها ا وؿ، فإف عادت لزوجها ا وؿ بدأ  عداد ال ل،ات ا١تشرو 
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
هبا بانت منػه، فلػم يرجػع إليهػا إع ( قبل أف يديل)إف طل  امرأ ه  :طبلؽ المدخوؿ بها وغير المدخوؿ بها *

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحػُمُ  اْلُمْؤِمنَػاِت ثُػ َّ ): بع،د جديد، و٢تا أف  إزوج ب َت، مباشرة بدوف عدة، قاؿ  عاذل
ٍة تَػْعَمدُّونَػَها فعػدهتا ( ا١تػديوؿ هبػا)أما . [45:ا حزاب] (طَلَّْقُمُموُىنَّ ِمن قَػْبِل َأف َتَمسُّوُىنَّ َفَما َلُكْ  َتَلْيِهنَّ ِمْن ِتدَّ

إف كانػػت حػػامال بو ػػع اٟتمػػل، ولػػو إاػػ،اطا  بػػُت فيػػه يلػػ  اإلنسػػاف، وإف كانػػت غػػَت حامػػل واػػع ٦تػػه ٖتػػيض 
َواْلُمطَلََّقػاُت يَػمَػَربَّْصػَن بِزَنُفِسػِهنَّ ): انت ٦ته ع ٖتيض فعدهتا تالتة أشػهر، قػاؿ  عػاذلفعدهتا تالث حيض، وإف ك

ِئ  يَِ ْسػَن ِمػَن ) [.روا، البخاري]( دعع الصالة أياـ قرائك) :، وال،رء اٟتيض، ل،وله [224:الب،رة] (َثبلَثََة قُػُرَوءٍ  َوالبلَّ
ِئ  َلْ  َيِحْضَن َوُأْواَلُت اأْلَْحَماِؿ َأَجُلُهنَّ َأف َيَضْعَن اْلَمِحيِض ِمن نَِّساِئُكْ  ِإِف اْرتػَ  تُػُهنَّ َثبَلثَُة َأْشُهٍر َوالبلَّ ْبُمْ  َفِعدَّ

 . [4:ال الؽ] (َحْمَلُهنَّ 

ا١تإػوَب عنهػا زوجهػا ػ اػواء قبػل الػديوؿ هبػا أو بعػد، ػ فعػدهتا إف كانػت حػامال  :تػدَّة الممػوفى تنهػا زوجهػا *
، وإف كانػػت غػػَت حامػػل [ُب الصػػحيحُت] لػػو بعػػد الوفػػاة مباشػػرة كمػػا ُب قصػػة اػػبيعة ا اػػلمية بو ػػع اٟتمػػل، و 

َوالَّػِذيَن يُػمَػَوفػَّػْوَف ِمػنُكْ  َويَػَذُروَف َأْزَواجػاً يَػمَػَربَّْصػَن ): فعدهتا أربعة أشهر وعشرة أياـ باٟتساب ال،مري، قاؿ  عػاذل
٤تإسػبة مػا ، وإذا  ػوُب زوج ا١ت ل،ػة الرجعيػة أتنػاء عػدهتا اعإػدت للوفػاة [204:الب،ػرة] (بِزَنُفِسِهنَّ َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَتْعػراً 

 . كما أاا ع  رث وع يرتها الزوج لو ما ت أما غَت الرجعية فال يلح،ها عدة وفاة، ميى مه عدهتا منها،
، كما ُب قصة الفريعة أيت و ب،ى ا١تإوَب عنها زوجها طيلة عدة الوفاة ببيت زوجها ػ ماداـ ٦تكنا بال  رر بَُت  *

صػحيح روا، ]( امكثع ُب بيإك حىت يبلم الكإػاب أجلػه) :١تا مات زوجها، قاؿ ٢تا النيب  ،أيب اعيد ا٠تدري 

٠تالػة جػابر  و٢تا ا٠تروج مه بيإها ُب حاجاهتػا، لكػه ع  بيػت إع ُب بيإهػا، ف،ػد أذف النػيب [. أٛتد وأصحاب السنه
وع ٘تنػع مػه شػعء مػه اللبػاس والكػالـ والنظافػة وغَتاػا إع لبػاس الزينػة وال يػب،  ،[، مسػلمروا]با٠تروج ٞتذاذ ٩تلها 

 . ُب كإابه وع ٬توز ي بإها صراحة ُب فًتة عدة الوفاة، كما بُت ا 

لفاطمػػة  وأمػػا غػػَت الرجعيػػة فػػال نف،ػػة ٢تػػا وع اػػكه، ل،ولػػه . ا١ت ل،ػػة الرجعيػػة ٕتػػب نف،إهػػا كزوجػػة :نفقػػة المطلقػػة *
ومثلهػا ا١تإػوَب عنهػا زوجهػا ع نف،ػة  [.روا، مسلم]( ليس لك عليه نف،ة: )حُت طل،ها زوجها طالقا بائنا نت قيس ب

ولكه إذا كانت ا١ت ل،ة أو ا١تإوَب عنها زوجها . الفريعة ٢تا، لكه ٢تا السكٌت ُب بيت زوجها مدة العدة كما أمر النيب 
َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُم  مِّن ُوْجدُِكْ  َواَل ): ُب أحكاـ ا١ت ل،ات ه حامال فإف ٢تا النف،ة حىت و ع اٟتمل، ل،ول

ْف َأْرَضػػْعَن َلُكػػْ  فَػػَُتوُىنَّ ُتَضػػارُّوُىنَّ لُِمَضػػيػُِّقوا َتلَػػْيِهنَّ َوِإف ُكػػنَّ ُأواَلِت َحْمػػٍل فَػػزَنِفُقوا َتلَػػْيِهنَّ َحمَّػػى َيَضػػْعَن َحْمَلُهػػنَّ فَػػنِ 
َنُك  ِبَمْعُروؼٍ ُأُجورَُىنَّ َوأْ   . [0:ال الؽ] (َتِمُروا بَػيػْ
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
َواْلَوالِػػػَداُت يُػْرِضػػػْعَن ): ُب أتنػػػاء بيػػػاف أحكػػػاـ ال ػػػالؽ والوفػػػاة فػػػإف أر ػػػعت طفلهػػػا كػػػاف ٢تػػػا ا جػػػرة، قػػػاؿ 

: الب،ػػرة]( ْولُػػوِد لَػػُو ِرْزقُػُهػػنَّ وَِكْسػػَوتُػُهنَّ بِػػاْلَمْعُروؼِ َأْواَلَدُىػػنَّ َحػػْولَْيِن َكػػاِمَلْيِن ِلَمػػْن َأرَاَد َأف يُػػِم َّ الرََّضػػاَتَة َوتلَػػى اْلمَ 

فَػِنْف َأْرَضػْعَن َلُكػْ  فَػَُتوُىنَّ ُأُجػورَُىنَّ َوْأَتِمػُروا ): وقػاؿ اػبحانه ،(َوَتَلى اْلَواِرِث ِمْمُل َذِل َ ): ٍب قاؿ  عاذل ،[200
َنُك  ِبَمْعُروؼٍ   . [0: ال الؽ]( بَػيػْ
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 ٔ-ٗ-ٔ الواجبصفحة 
 

 .ما او الزواج، وما دليل مشروعيإه؟: ٔس
............................................................................................... 

 .مه فوائد الزواج، مسإدع على ما  ،وؿ( أربعة)عدد  :ٕس
............................................................................................... 

 .شروط صحة الزواج أربعة، عدداا :ٖس
............................................................................................... 

 .الزواج بنية ال الؽ، وزواج ا١تسيار؟: ما ا١تراد بػ :ٗس
............................................................................................... 

 .على ايإيار الزوجة الصاٟتة والزوج الصاحل، اذكر الدليل حث النيب  :٘س
............................................................................................... 

 .خ وبة؟، دلل على ما  ،وؿما حكم رؤية ا١ت :ٙس
............................................................................................... 

 .؟كم كاف مهور زوجات النيب   :ٚس
............................................................................................... 

 .الدعاء الذي  ،وله عند هتن ة الزوج؟ما  :ٛس
............................................................................................... 

 .مه ح،وؽ الزوجة على الزوج( ٜتسة)عدد  :ٜس
............................................................................................... 

 . ما معٌت ا٠تُلع؟، وما دليل مشروعيإه؟، وكيا يكوف ال الؽ الس ٍت؟ :ٓٔس

............................................................................................... 
 

 آلو وصحبو أجمعينتلى تلى نبينا محمد و وسل  انمهػى المقػرر وصلى اهلل 
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 ػػػعػالمػراجػ
 .للم،دـ البحري عبدا ال،رشل ،ف،ه البحر وأحكامه -ٔ
 .للدكإور عبدالرٛته به مانع ،أحكاـ البحر ُب الف،ه اإلاالمع -ٕ

 .لعبدا الشمراشل ،(العبادات) إاعاؼ أال العصر ُب أحكاـ البحر -ٖ

 .للدكإور يَت الديه ايكل ،اٞتهاد وال،إاؿ ُب السيااة الشرعية -ٗ

 .للدكإورصاحل اللحيداف ،ال لب والدفاعاٞتهاد ُب اإلاالـ بُت  -٘

 .أحكاـ ا ااد بالنفس ُب ابيل ا، للدكإور مرعى به مرعى -ٙ

 .معوقات اٞتهاد ُب العصر اٟتديث، للدكإور عبدا الع،ال -ٚ

 .لكلية ا١تلك عبدالعزيز اٟتربية ،منهج الث،افة اإلاالمية -ٛ

 .ا١تعامالت ا١تالية ا١تعاصرة، للدكإور وااف الرصيصى -ٜ

 .ع يسع الإاجر جهله، للدكإور عبدا ا١تصلح والدكإور صالح الصاوي ما -ٓٔ

 . لدكإور عبدا ال يارل البنوؾ اإلاالمية بُت النظرية والإ بي (/ قسم ا١تعامالت)ه ا١تيسر الف، -ٔٔ

 .الربا ُب ا١تعامالت ا١تالية ا١تعاصرة، للدكإور ٤تمد السعيدي -ٕٔ

 .للدكإور علع السالوس ،عاصرةاعقإصاد اإلاالمع وال،يايا الف،هية ا١ت -ٖٔ

 . ة الإلارية ُب ا١تعامالت ا١تاليةالوااط -ٗٔ

 .للدكإور عباس الباز ،أحكاـ ا١تاؿ اٟتراـ -٘ٔ

 .لفييلة الشيخ ٤تمد به عثيمُت ا اهم وحكم الربا، حوؿ -ٙٔ

 .للشيخ اشاـ آؿ برغش بيع الإ،سيط أحكامه وآدابه، -ٚٔ

 .للشيخ يالد اٟتاُب بالإمليك ُب  وء الف،ه اإلاالمع، اعجارة ا١تنإهية -ٛٔ

 .للدكإور عمر ا١تًتؾ الرباُب ا١تعامالت ا١تصرفية، -ٜٔ

 .للدكإور اعد الشثري ،ا١تساب،ات وأحكامها ُب الشريعة اإلاالمية -ٕٓ

 .للشيخ ٤تمد الإو٬تري ٥تإصر الف،ه اإلاالمع، -ٕٔ

 .ا١تواوعة الف،هية الكويإيه -ٕٕ

 .للدكإور علع الندوي ،مواوعة ال،واعد واليوابط الف،هية -ٖٕ

 .للدكإور ٤تمد البورنو ،ة ال،واعد الف،هيةمواوع -ٕٗ

 .٣تلة ٣تمع الف،ه اإلاالمع -ٕ٘

 . ٚتع و ر يب الشيخ أٛتد الدويش اء،فإاوي الللنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفإ -ٕٙ
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 الفهػػرس

 

 ص الموضوع ص الموضوع

 ةػا١ت،دم
 فقو البحر والسفينة

 م،دمة و٘تهيد عه البحر والسفينة
 فوائد البحر

 العلمع ُب البحر صور لإلعلاز
 فيل ال زو ُب البحر والشهادة فيه

 أحكاـ ال هارة
 أحكاـ الصالة
 أحكاـ مإفرقة

 الريا ات البحرية
 فقػػو الجهػاد
 أنواع اٞتهاد

 مراحل  شريع اٞتهاد
 آداب ال،إاؿ/ شروط وجوب اٞتهاد

 أحكاـ العهيد
 ع،د ا ماف والذمة وا٢تدنة/ ا اَت

 اعاإعانة ب َت ا١تسلمُت
 مليات الفدائيةالع

 آداب ا ااد ُب ابيل ا
 معوقات اٞتهاد ُب العصر اٟتديث

 فقػو البيوع المعاصرة
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 مقدمة تن البيوع المعاصرة
 مفا يح الرزؽ وأابابه

 آداب البيوع
 ا١تعامالت قواعد و وابط ُب

 ع المعاصرةمسائل مخمارة ف  البيو 
 (النكاح)أحكاـ الزواج 
 فوائد الزواج

 ارمات ُب الزواج
 شروط صحة الزواج

/ بنيػػػػة ال ػػػػالؽ/ ا١تإعػػػػة/ زواج الإحليػػػػل
 ارػا١تسي

 ا١تإعة/ ايإيار الزوجُت
 ا١تهر

 حفل الزواج
 ح،وؽ الزوجة
 ح،وؽ الزوج

 الإعدد
 إااء ع،د الزواج
 العدة بعد ال الؽ

 ا١تراجع
 الفهرس
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