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  ]احي[باب األض

  ؟احيعرفي األض /١
  وهي اسم ملا يضحى أو يذبح يف أيام عيد األضحى، فكأا اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذحبها فيه. مجع أضحية، لغة:

  ذبح حيوان خمصوص بنية القربة يف وقت خمصوص. -١اصطالحاً: 
  مايذبح من النعم تقرباً إىل اهللا تعاىل. -٢
  
كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر   أن النبي صلى اهللا عليه وسلم «أنس بن مالك رضي اهللا عنه: َعْن  /٢

  .»ويضع رجله على صفاحهما
  مالمراد بالكلمات التالية: -أ

  صفحة كل شيء وجهه وجانبه.صفاحهما:  -
 هو الثين إذا خرجت رباعيته.الكبش:  -
محرة ، وقيل الذي فيه بياض األبيض اخلالص ، وقيل : الذي خيالط بياضه شيء من سواده، وقيل: الذي خيالط بياضه األملح:  -

 و سواد و البياض أكثرها..
 هو الذي له قرنان.األقرن:  -
  هو الذي ال قرن له أصًال.األجم:  -
 
  ؟باألقرنماحكم التضحية  -ب

  مستحب.
  
  ؟جمماحكم التضحية باأل -ج

  جائز.
  
  ؟ مكسور القرنماحكم التضحية ب -د

  ذهب اجلمهور إىل جوازه. -١اختلف العلماء: 
  عند اهلادوية: ال جيزئ إذا كان القرن مما حتله احلياة. -٢                 

  
  ؟حماحكم التضحية بالكبش األمل -ه
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  اتفق العلماء على استحباب التضحية بالكبش األملج.
  
  ما هو رأي اإلمام الصنعاني؟ هل يشترط في األضحية لون معين؟ -و
البيضاء مث الصفراء مث الغرباء وهي اليت ال يصفو بياضها، مث البلقاء وهي اليت بعضها أسود إن أفضلها عند الصحابة  قال النووي:" -

وبعضها أبيض، مث السوداء، وأما حديث عائشة (يطأ يف سواد ويربك يف سواد وينظر يف سواد (فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول 
  ".عينيه أسود

فالظاهر أنه مل  -صلى اهللا عليه وسلم  -األفضلية يف اللون مستندة إىل ما ضحى به (قلت) إذا كانت  رأي اإلمام الصنعاني: -
  ".بل ضحى مبا اتفق له وتيسر حصوله فال يدل على أفضلية لون من األلوان، حىت حيكم بأنه األفضل معيناً  يتطلب لوناً 

  
  مالحكمة من وضع الرسول صلى اهللا عليه وسلم رجله على صفحة العنق؟ -ز

  أثبت له وأمكن لئال تضطرب الضحية.  ليكون
  
  
أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، :"  -رضي اهللا عنها  -عائشة عن  /٤

فقال لها: يا عائشة هلمي المدية ثم قال: أشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها، وأخذه، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم 
  ".اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمداهللا، 

  وكيف يكون اضجاعها؟ ومالحكمة من االضجاع؟ما حكم اضجاع الغنم لذبحها؟  -أ
  .ألنه أرفق ا ؛وعليه أمجع املسلمون، يستحب إضجاع الغنم وال تذبح قائمة وال باركة

  ألنه أيسر للذابح يف أخذ السكني باليمىن وإمساك رأسها باليسار. ؛ويكون اإلضجاع على جانبها األيسر
  
  ما حكم الدعاء بقبول األضحية؟ ومالدليل على ذلك؟ -ب

يستحب الدعاء بقبول األضحية وغريها من األعمال، وقد قال اخلليل والذبيح عند عمارة البيت {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
  .العليم}

  
الرجل عن أهل بيته، وهل تصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر أو ماحكم تضحية  -ج

  وصية؟
تصح نيابة املكلف عن غريه يف فعل الطاعات وإن مل يكن من الغري أهل بيته ويشركهم يف ثواا ، و عن الرجل من تضحية الجتزيء 
  صية.ال و  أمر و
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من كان له سعة ولم يضح فال يقربن «: -صلى اهللا عليه وسلم  -: قال رسول اهللا -نه رضي اهللا ع -عن أبي هريرة  /٥
  .»مصالنا

  ماحكم األضحية؟ -أ
  اختلف العلماء يف ذلك إىل أربعة مذاهب:

  أدلتهم: ؛وجوب التضحية على من كان له سعةالمذهب األول: 
عن قربان املصلى دل على أنه ترك واجبا كأنه يقول ال فائدة يف  ألنه ملا ى"، فال يقربن مصالناقوله صلى اهللا عليه وسلم: " -١

  .الصالة مع ترك هذا الواجب
  .قوله تعاىل {فصل لربك واحنر}  -٢
  .دل لفظه على الوجوب» عام أضحية على أهل كل بيت يف كل«حلديث:  -٣

  .على املعدم واملوسرأبو حنيفة أوجبها المذهب الثاني: 
من الصحابة والتابعني والفقهاء إىل أا سنة مؤكدة بل قال ابن حزم ال يصح عن أحد من الصحابة مهور ذهب اجل :لثالمذهب الثا
  أدلتهم:أا واجبة. 

فال يأخذ من شعره إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي «:-صلى اهللا عليه وسلم  -أم سلمة قالت قال رسول اهللا  عن -١
  .الشافعي إن قوله (فأراد أحدكم) يدل على عدم الوجوبقال وجه الداللة: . »وال بشره شيئا

: أمرت بيوم األضحى -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رجال أتى النيب  «:بن عمرا عن  -٢
  .»أهلي ومنيحتهم أذحبها؟ قال: ال جعل اهللا هلذه األمة. فقال الرجل فإن مل أجد إال منيحة أنثى أو شاة عيداً 

  .»ثالث هن علي فرض ولكم تطوع وعد منها الضحية«:-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه قال  ابن عباسعن  -٣
  ر» كتب علي النحر ومل يكتب عليكم« وحديث: -٤
يضحيان خشية أن يقتدى أما كانا ال  -رضي اهللا عنهما  -عن أيب بكر وعمر فأفعال الصحابة دالة على عدم اإلجياب.  -٥

 ،اشرت ما حلما وأخرب الناس أنه ضحى ابن عباس :عن ابن عباس أنه كان إذا حضر األضحى أعطى موىل له درمهني فقالو  ،ما
   ضحى بديك ومثله روي عن أيب هريرة والروايات عن الصحابة يف هذا املعىن كثرية دالة على أا سنة. وروي أن بالالً 

  
، فلما قضى -صلى اهللا عليه وسلم  -شهدت األضحى مع رسول اهللا «قال:  -رضي اهللا عنه  -سفيان  عن جندب بن /٦

صالته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم 
  متفق عليه.» اهللا

  مالمراد بالصالة؟ -أ
  .فسهصالة املصلي ن -١ :املراد
  -صلى اهللا عليه وسلم -يراد ا املذكورة قبلها وهي صالته ) الصالة (وحيتمل أن يراد صالة اإلمام وأن الالم للعهد يف قوله  -٢     
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  ماهو بداية وقت األضحية؟ -ب
  مذاهب: ثالثةاختلف العلماء يف ذلك إىل 

صلى اهللا عليه  -أن النيب «حديث جابر  هم:ودليل. وخطبته وذحبهوز قبل صالة اإلمام ال جي إىل أنهذهب مالك المذهب األول: 
  .»قد حنر فأمرهم أن يعيدوا -صلى اهللا عليه وسلم  -صلى يوم النحر باملدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النيب  -وسلم 
صلى  -بأن املراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إىل فعلها قبل الوقت ولذا مل يأت يف األحاديث إال تقييدها بصالته  :وأجيب

  . -اهللا عليه وسلم 
  .قال أمحد مثل قول مالك ومل يشرتط ذحبه المذهب الثاني:

  .بتني وإن مل يصل اإلمام وال صلى املضحيقال الشافعي: وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صالة العيد وخط المذهب الثالث: 
  
  وقت األضحية؟ نهايةماهو  -ج

  مذاهب:أربعة اختلف العلماء يف ذلك إىل 
  .العاشر ويومان بعدهإىل أن اية األضحية مالك وأمحد  ذهب المذهب األول:
  .أن أيام األضحى أربعة: يوم النحر وثالثة بعدهإىل الشافعي  ذهب المذهب الثاني:
   .داود ومجاعة من التابعني يوم النحر فقط إال يف مىن فيجوز يف الثالثة األيام ذهب المذهب الثالث:
  .آخر يوم من شهر ذي احلجةإىل أن اية األضحية مجاعة  ذهب المذهب الرابع:

  
  ؟ماحكم التضحية في ليالي أيام النحر -ج

  :مذهبنياختلف العلماء يف ذلك إىل 
  يف املشهور عنه إىل أنه ال جيوز التضحية يف ليايل أيام النحر. مالك  ذهب المذهب األول:
  ذهب غريه إىل جواز ذلك.  المذهب الثاني:

أن اليوم يطلق على اليوم والليلة حنو قوله {متتعوا يف داركم ثالثة أيام} ويطلق على النهار دون الليل حنو  :وسبب االختالف هو
فعطف األيام على الليايل والعطف يقتضي املغايرة، ولكن يف النظر يف أيهما أظهر واحملتج باملغايرة يف أنه ال  {سبع ليال ومثانية أيام}

يصح بالليل عمل مبفهوم اللقب ومل يقل به إال الدقاق، إال أن يقال دل الدليل على أنه جيوز يف النهار واألصل يف الذبح احلظر فيبقى 
  .ويزه يف الليلالليل على احلظر والدليل على جت

ال حظر يف الذبح بل قد أباح اهللا ذبح احليوان يف أي وقت وإمنا كان احلظر عقال قبل إباحة اهللا تعاىل  :(قلت) رأي الصنعاني:
  لذلك.

  
فقال: أربع ال تجوز في  -صلى اهللا عليه وسلم  -قام فينا رسول اهللا «قال:  -رضي اهللا عنه  -عن البراء بن عازب  /٧

  .»العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي ال تنقي الضحايا:
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  التنقي)؟التي  (الكبيرة :مالمراد بقوله -أ
  .املخ :وهو -بكسر النون وإسكان القاف-اليت ال نقي هلا أي: 

  
  عددي العيوب األربعة الواردة في الحديث والتي تمنع من األضحية؟ -ب

  .والعرجاء البني ضلعها، والكبرية اليت ال تنقي ،العوراء البني عورها، واملريضة البني مرضها
  
  غيرها؟هل هذه العيوب مقتصرة ومحدودة بهذه أم هناك  -ج

  .ذهب أهل الظاهر إىل أنه ال عيب غري هذه األربعة المذهب األول:
  ومقطوعة الساق.، كالعمياء :هلا  مما كان أشد منها أو مساوياً ذهب اجلمهور إىل أنه يقاس عليها غريها  المذهب الثاني:

  ؟ماهو حد العور، والعرج -د
  .إنه يعفى عما كان الذاهب الثلث فما دون  :قال يف البحر حد العور: -
  .قال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم ألجله فهو بّني  حد العرج: -
  
َال َتْذَبُحوا إال ُمِسنًة إال إْن تـََعسَر « -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -(َوَعْن َجاِبٍر  /٨

  .» َعَلْيُكْم فـََتْذَبُحوا َجَذَعًة ِمْن الضْأنِ 
  على ماذا يدل الحديث؟ -أ

  ُجيْزُِئ اجلَْذَُع ِمْن الضْأِن ِيف َحاٍل ِمْن اْألَْحَواِل إال ِعْنَد تـََعسِر اْلُمِسنِة .َعَلى أَنُه َال 
  
  ؟ماهو رأي الصنعانيو  حكم التضحية بالجذع من الضأن ؟ما -ب

  اختلف العلماء إلى مذهبين:
  .املسنةال جيزئ اجلذع من الضأن يف حال من األحوال إال عند تعسر المذهب األول: 
  حكي عن ابن عمر والزهري أنه ال جيزئ ولو مع التعسر. المذهب الثاني:
  :ومحلوا احلديث على االستحباب بقرينة ،ذهب كثريون إىل إجزاء اجلذع من الضأن مطلقاً  المذهب الثالث:

  .» ضحوا باجلذع من الضأن«: -صلى اهللا عليه وسلم  -سول اهللا حديث أم بالل أنه قال ر  -١
  .»نعمت األضحية اجلذع من الضأن« :حديث -٢
  .»باجلذع من الضأن -صلى اهللا عليه وسلم  -ضحينا مع رسول اهللا « حديث: -٣
  أنه ال جتزيء اجلذعة من الضأن إال عند تعسر املسنة. :الصنعاني رأي-
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  ؟ماهو أقل سن تجزيء فيه األضحية -ج
  ، عند من قال بإجزائها.ِمْن الضْأنِ اجلَْذَُع  

  
أن نستشرف العين واألذن، وال نضحي  -صلى اهللا عليه وسلم  -أمرنا رسول اهللا «قال:  -رضي اهللا عنه  -عن علي  /٩

  .»بعوراء، وال مقابلة وال مدابرة، وال خرقاء، وال ثرماء
  :ةبيني معاني الكلمات التالي -أ

  وعيب.أي نشرف على أذن األضحية وعينها ، ونتأملها ، لئال يقع نقص نستشرف: 
  ماقطع من طرف أذا شيء مث بقي معلقاً.المقابَلة: 
  ماقطع من مؤخر أذا شيء وترك معلقاً.المدابَرة: 
  املشقوقة األذنني.الَخرقاء: 
  من الثرم وهو: سقوط الثنية من األسنان.الثرماء: 

  
  ماحكم التضحية بمقطوع األلية؟ -ب

   جتزيء التضحية مبقطوع األلية.المذهب األول: 
  ذهبت اهلادوية: إىل عدم إجزاء مسلوب األلية.المذهب الثاني: 

  
  ماحكم التضحية ببهيمة األنعام وبغيرها؟ -ج
 -والظاهر أن الغنم يف الضحية أفضل لفعله  :اختلفوا يف األفضلو ، على جواز التضحية من مجيع يمة األنعام: أجمع العلماء -

  .وأمره وإن كان حيتمل أن ذلك ألا املتيسرة هلم -صلى اهللا عليه وسلم 
إال ما حكي عن احلسن بن صاحل أا جتوز التضحية ببقرة الوحش  ،على أنه ال جيوز التضحية بغري يمة األنعام :وأجمع العلماء -

باخليل وما روي عن أيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن عشرة والظيب عن واحد ما روي عن أمساء أا قالت: ضحينا مع رسول اهللا 
  هريرة أنه ضحى بديك.

  
  

: أن أقوم على بدنه، وأن -صلى اهللا عليه وسلم  - قال: أمرني رسول اهللا -رضي اهللا عنه  -علي بن أبي طالب «عن  /١٠
  متفق عليه.» أقسم لحومها وجلودها وجاللها على المساكين، وال أعطي في جزارتها شيئا منها

  مالمراد بالُبدن؟ -أ
  إال أا هنا اإلبل وهكذا استعماهلا يف األحاديث ويف كتب الفقه يف اإلبل خاصة.  ، والبدن تطلق لغة على اإلبل والبقر والغنم
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  ماهي أحكام األضحية بالجملة؟ -ب
  .يتصدق باجللود  -١
  .يتصدق باللحم -٢
  .ال يعطي اجلزار منها شيئا أجرة ألن ذلك يف حكم البيع الستحقاقه األجرة -٣
  .ال يباع حلمها وال جلدها -٤
  
  بيع لحم األضحية؟ماحكم  -ج

  الجيوز بيع حلم األضحية بإتفاق العلماء.
  
  ماحكم بيع جلود األضحية وشعرها؟ -د

  اختلف العلماء يف ذلك: 
                   .جيوز اجلمهور : الذهب  المذهب األول:
فرق أبو حنيفة بني الدراهم وغريها وإمنا ، -بالعروض :يعين -بغري الدنانري والدراهمبيعه  أبو حنيفة : جيوزذهب  المذهب الثاني:

  ألنه رأى أن املعاوضة يف العروض هي من باب االنتفاع إلمجاعهم على أنه جيوز االنتفاع به.
  .عطاء: جيوز بكل شيء دراهم وغريهاوقال  :لثالمذهب الثا

  
البدنة عن سبعة والبقرة عن  عام الحديبية -صلى اهللا عليه وسلم  -نحرنا مع رسول اهللا «عن جابر بن عبد اهللا قال:  /١١
  .»سبعة

  ماحكم االشتراك في األضحية بالبدنة و البقرة؟ -أ
  اختلف العلماء يف ذلك إىل ثالثة مذاهب:

كنا مع «ابن عباس قال  حديث، دليلهم:جواز االشرتاك يف البدنة والبقرة وأما جيزيان عن سبعةذهب أمحد إىل  المذهب األول:
  » .يف السفر فحضر األضحى فاشرتكنا يف البقرة سبعة ويف البعري عشرة -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .ذهب مالك إىل أنه ال جيوز االشرتاك :ثانيالمذهب ال
  
  رأي الصنعاني في المسألة؟اذكري  كم عدد من تجزيء عنهم الشاة في األضحية؟  -ب

بالكبش عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -جتزئ عن ثالثة يف األضحية قالوا: ذلك ملا تقدم من تضحية النيب إىل أنه  اهلادويةذهبت 
  .حممد وآل حممد قالوا: وظاهر احلديث أا جتزئ عن أكثر لكن اإلمجاع قصر اإلجزاء على الثالثة
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اية اتهد فإنه قال إنه وقع اإلمجاع على أن الشاة ال جتزئ إال (قلت) وهذا اإلمجاع الذي ادعوه يباين ما قاله يف رأي الصنعاين: 
، وملا أخرجه مالك يف املوطأ من -صلى اهللا عليه وسلم  -أا جتزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لفعله  :على واحد. واحلق

  ."بيته مث تباهى الناس بعد " كنا نضحي بالشاة الواحدة يذحبها الرجل عنه وعن أهل :حديث أيب أيوب األنصاري قال
  
  ذي يسن على المضحي؟لما -ج

 -ديث أم سلمة قال رسول اهللا ؛ حلمن أظافره إذا دخل شهر ذي احلجة من السنة ملن أراد أن يضحي أن ال يأخذ من شعره وال
  .»إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره وبشره شيئاً « -صلى اهللا عليه وسلم 

قلم أظافرك، وقص  :فقال ،قال لرجل سأله عن التضحية وأنه قال ال جيدها -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه «حديث عمرو بن العاص و 
  .»شاربك، واحلق عانتك، فذلك متام أضحيتك عند اهللا عز وجل

  
  مالذي يستحب في األضحية؟ -د

 ؛لألكل للصدقة، وثلثاً  لالدخار، وثلثاً  ثلثاً  :واستحب كثري من العلماء أن يقسمها أثالثاً  ،يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل
كنت يتك عن حلوم األضاحي فوق ثالث ليتسع ذو « ويف لفظ: ،»كلوا وتصدقوا وادخروا« :-صلى اهللا عليه وسلم  -لقوله 

  .»الطول على من ال طول له، فكلوا ما بدا لكم، تصدقوا أو ادخروا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ
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                                                                                  [باب العقيقة] 
  عرفي العقيقة؟ /١

  النسيكة، وأصل العق: الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة؛ ألنه يشق حلقها.، وتسمى أيضاً هي الذبيحة اليت تذبح للمولود
وفي . »اكبشً عق عن الحسن والحسين كبشا ً  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النبي « -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس  /٢

يوم السابع من  -رضي اهللا عنهما  -عق عن الحسن والحسين  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النبي «حديث عائشة:" 
  .»والدتهما

  ماحكم العقيقة؟أ/ 
  اختلف العلماء إىل مذهبني:

  ، أدلتهم:سنة إىل أن العقيقةاجلمهور ذهب  المذهب األول:
  فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عباس يدل على السنية. -١
  .»من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل« -٢

  ، أدلتهم: واجبة العقيقة ذهب مجاعة إىل أن المذهب الثاني:
قالوا: . »أمرهم: أن يعق عن الغالم شاتان مكافئتان، وعن اجلارية شاة -اهللا عليه وسلم  صلى -أن رسول اهللا «عائشة حديث  -

  .أمرهم ا واألمر دليل اإلجياب
  .»فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل« عليه السالم: بأنه صرفه عن الوجوب قولهأجيب عنه: 
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  أو هل العقيقة مؤقتة؟ ؟ماهو وقت العقيقة /ب
  اختلف العلماء على ثالثة مذاهب: 

  يوم السابع فال تشرع قبله وال بعده. دليلهم:المذهب األول: 
  ».يوم السابع من والدما -رضي اهللا عنهما  -عق عن احلسن واحلسني  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب «حديث عائشة:"  -١
كل غالم مرن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، «قال:  -عليه وسلم صلى اهللا  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -مسرة حديث  -٢

  .»وحيلق، ويسمى
  يعق قبل السابع، وكذلك يعق عن الكبري. دليلهم: المذهب الثاني:

  .»عق عن نفسه بعد البعثة -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب «: أنسحديث  -
  عشر واليوم الواحد والعشرين. دليلهم:يوم الرابع السابع والاليوم جتزئ يف  المذهب الثالث:

العقيقة تذبح لسبع وألربع عشرة وإلحدى «أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن النيب حديث  -
  .»وعشرين

  
  
  .»ية شاةأمرهم: أن يعق عن الغالم شاتان مكافئتان، وعن الجار  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا «عن عائشة  /٣
  ؟معنى مكافئتانما /أ

: املراد التكافؤ يف السن فال تكون إحدامها مسنة واألخرى غري مسنة بل يكونان يلوق ،متساويتان أو متقاربتان : قيل:معىن مكافئتان
  معناه أن يذبح إحدامها مقابلة لألخرى. :مما جيزئ يف األضحية، وقيل

  
  ؟كم يعق عن الذكر؟ وكم يعق عن األنثى  /ب

  اختلف العلماء على مذهبني: 
  . دليلهم:م بضعف ما يعق عن اجلاريةأنه يعق عن الغالإىل ذهب الشافعي وأمحد  المذهب األول:

  ».أمرهم: أن يعق عن الغالم شاتان مكافئتان، وعن اجلارية شاة -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا «عائشة حديث  -
  . دليلهم:جيزئ عن الذكر واألنثى عن كل واحد شاةمالك إىل أنه ذهب  :ثانيالمذهب ال

كبًشا -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس حديث  -   ».عق عن احلسن واحلسني كبشا ً
لذكر ذبح عن ا -صلى اهللا عليه وسلم  -والقول أقوى، وبأنه جيوز أنه حديث عائشة قول فعل و  حديث ابن عباس(وأجيب) بأن  - 

  .كبشا لبيان أنه جيزئ، وذبح االثنني مستحب
  
  هل يشترط في العقيقة مايشترط في األضحية؟ /ج
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أمرهم: أن يعق عن الغالم شاتان مكافئتان، وعن اجلارية  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا «حديث عائشة اطالق لفظ الشاة 
  ما يشرتط يف األضحية ومن اشرتطها فبالقياس. العقيقة على أنه ال يشرتط يفيدل  »شاة
  
كل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -سمرة عن  /٤

  .»سابعه، ويحلق، ويسمى
  ؟أ/ مالمراد بقوله:" مرتهن بعقيقته" 

  اختلف العلماء يف ذلك إىل ثالثة أقوال: 
  .أنه إذا مات وهو طفل مل يعق عنه أنه ال يشفع ألبويه معناهالقول األول: 
  .العقيقة الزمة ال بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون يف يد املرن معناه أن القول الثاني:
  .أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء " فأميطوا عنه األذى " معناه القول الثالث:

  
  

  الذي تلزمه العقيقة عن المولود؟من ب/ 
  اختلف العلماء يف ذلك إىل ثالثة مذاهب: 

   .تعني على كل من تلزمه النفقة للمولودإىل أا تذهب الشافعي  المذهب األول:
  ذهب احلنابلة إىل أن العقيقة تتعني على األب إال أن ميوت أو ميتنع.: ثانيالمذهب ال
  .أنه جيزئ أن يعق عنه األجنيب -بالبناء للمجهول- )تذبح(من لفظ  ذَ خِ أُ : ثالثالمذهب ال

  
  ؟(الغالم، الجارية)  المولودماحكم حلق رأس  /ج
  على شرعية حلق رأس املولود يوم سابعه وظاهره عام حللق رأس الغالم واجلارية.  حديث مسرة لد -
  وحكى املازري كراهة حلق رأس اجلارية. -
  ؟ةالمولود أذن تثقيبماحكم  /د

وأما تثقيب أذن الصبية ألجل تعليق احللي فيها الذي يفعله الناس يف هذه األعصار وقبلها فقال الغزايل يف اإلحياء: قال الصنعاين:" 
إنه ال يرى فيه رخصة فإن ذلك جرح مؤمل ومثله موجب للقصاص فال جيوز إال حلاجة مهمة كالفصد واحلجامة واخلتان، والتزين "

  .اهـ"وإن كان معتادا فهو حرام واملنع منه واجب واالستئجار عليه غري صحيح واألجرة املأخوذة عليه حرام باحللي غري مهم فهذا 
  ويف كتب احلنابلة أن تثقيب آذان الصبايا للحلي جائز ويكره للصبيان.  -
صلى اهللا  -ينكره عليهم النيب  ويف فتاوى قاضي خان من احلنفية: ال بأس بثقب أذن الطفل ألم كانوا يف اجلاهلية يفعلونه ومل -

  .عليه وسلم
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  ماء المحببة؟ماهي األسماء المحرمة ، و األسه/ 
  شان ، ملك األمالك ، قاضي القضاة ، حاكم احلكام . ناألمساء احملرمة: شاها

  األمساء احملببة: عبداهللا وعبدالرمحن ، وأصدقها : حارث ومهام.
  

  ماحكم التسمية بأسماء األنبياء؟و/ 
  .تكره التسمية بأمساء األنبياء مثل: يس وطه ال
  

  ؟اآلذان في أذن المولود، وتحنيكه بالتمرماحكم ز/ 
عن احلسن بن علي ، و األذن اليمىن :واملراد» . أذن يف أذن احلسن واحلسني حني ولدا -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  " روي أن -
من ولد له مولود فأذن يف أذنه اليمىن وأقام الصالة يف أذنه «: -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  :قال :قال –رضي اهللا عنه  -

  وهي التابعة من اجلن.» اليسرى مل تضره أم الصبيان
فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ديث أيب موسى قال: ولد يل غالم فأتيت النيب حل ؛ويستحب حتنيكه بتمر -

ك من أهل وينبغي أن يكون احملن ،أن يضع التمر وحنوه يف حنك املولود حىت ينزل إىل جوفه منه شيء :والتحنيك» ودعا له بالربكة
  اخلري ممن يرجى بركته. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  
  [ِكَتاُب اْألَْيَماِن َوالنُذوِر]

  عرفي اليمين لغة واصطالحًا؟ /١
  اليمني لغة: تطلق على معنيني:

  ألخذنا منهم باليمني".مبعىن احللف والقسم والقوة؛ لقوله تعاىل:"  –أ 
  مبعىن اليد اليمىن وذلك للقوة املوجودة يف ذلك العضو. -ب

  وأطلقت اليمني على احللف؛ ألم كانوا إذا حتالفوا أخذ كل بيمني صاحبه.
  
  عرفي النذر لغة واصطالحًا؟ /٢

. ُذوُر لَُغًة: اْلِتزَاُم َخْريٍ أَْو َشرالن  
  َوِيف الشرِْع: اْلِتزَاُم اْلُمَكلِف َشْيًئا ملَْ َيُكْن َعَلْيِه ُمَنجزًا َأْو ُمَعلًقا. 
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ُعَمُر رَْكٍب وَ ِفي  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -َأنُه َأْدَرَك ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل اللِه  /٣

َهاُكْم َأْن َتْحِلُفوا بِآبَاِئُكْم َفَمْن َكاَن َحاِلًفا فـَْلَيْحِلْف « -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -ُف بِأَبِيِه فـََناَداُهْم َرُسوُل اللِه َيْحل َأَال إن اللَه يـَنـْ
  »بِاَللِه َأْو لَِيْصُمْت 

  ؟ الحلف باهللا كذباً ماحكم أ/  
  حمرم.
  ؟ الحلف بغير اهللاماحكم ب/ 
  شرك.
  ؟ من حلف على شيء وكان تركه خيراً من التمادي على اليمينماحكم ج/ 

  .وجب عليه التكفري واتيان ماهو خري
  
به صاحبك"،  يمينك على مايصدقك«: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َرُسوَل اللِه  قال: قال أبي هريرة رضي اهللا عنهَعْن  /٤

  على نية الُمْسَتْحلف". وفي رواية: اليمين
  ؟أ/ هل يعتبر في الحلف نية الحالف أو نية الُمَحلف

واملسألة فيها تفصيل وخالف بني العلماء، لكن يف احلديث دليل على أن اليمني تكون على نية الـُمَحلف، وال ينفع فيها نية احلالف 
  وظاهره االطالق سواء كان الـُمَحلف له احلاكم أو املدعي للحق.إذا نوى ا غري ما أظهره، 

  
  حنث عليه". َمْن َحَلَف َعَلى يَِميٍن فـََقاَل: إْن َشاَء اللُه َفَال «قَاَل:  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َأن َرُسوَل اللِه  /٥
  اهللا " ؟ شاءماحكم من حلف على يمين فقال "إن أ/ 

  .كفارة عليه  ال حينث وال
  
فـََقاَل: يَا َرُسوَل اللِه َما اْلَكَبائُِر. َفذََكَر  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َجاَء َأْعَراِبي إَلى النِبي «َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو َقاَل /٦

  .»َوَما اْلَيِميُن اْلَغُموُس؟ قَاَل الِتي يـَْقَتِطُع ِبَها َماَل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ُهَو ِفيَها َكاِذبٌ  اْلَحِديَث َوِفيِه اْلَيِميُن اْلَغُموُس فُقْلت
  لليمين الغموس؟ صلى اهللا عليه وسلم ماهو تفسير الرسولأ/ 

  اليت يقطع ا مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. اليمني الغموس:
  

  ؟أ/ هل تجب الكفارة في اليمين الغموس
  اختلف العلماء إىل مذهبني:

  وقد نقل ابن املنذر وابن عبد الرب اتفاق العلماء على ذلك.ال كفارة يف اليمني الغموس، وهو مذهب اهلادوية ، المذهب األول: 
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  أدلتهم:
يها كفارة ميني صرب يقتطع ا ماالً بغري ليس ف «: -يقولَصلى اللهُ َعَلْيِه َوَسلَم  -َرُسوَل اللِه  أنه مسع أيب هريرة رضي اهللا عنهَعْن  -١

  حق".
عن ابن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعاً:" كنا نعد الذنب الذي ال كفارة له اليمني الغموس أن حيلف الرجل على مال أخيه كاذباً  -٢

  ليقتطعه". 
  إىل وجوب الكفارة يف اليمني الغموس، وهو الذي اختاره ابن حزم، أدلتهم: وآخرون ذهب الشافعي: ثانيالمذهب ال

  ، قالوا: واليمني الغموس ميني معقودة." ، فكفارته...عموم قوله تعاىل:" ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان -١
ذمته ما اقتطعه ا من مال أخيه، فإن حتلل  قالوا: القول بأنه ال يكفرها إال التوبة، فالكفارة تنفعه يف رفع إمث اليمني، ويبقى يف -٢

  منه وتاب حما اهللا تعاىل عنه اإلمث.
   

  ماهي أنواع اليمين؟ب/ 
َا تـََقُع ِحبََسِب َما تـََعوَدُه اْلُمَتَكلُم َسَواٌء َكاَنْت  ،قـَْلبٍ قصد َجتْرِي َعَلى اللَساِن ِبَغْريِ اليت يمني وهي ال )ميني اللْغوُ (ِهَي النوع األول:  َوِإمن
  ْم}.: {ال يـَُؤاِخذُُكُم اللُه بِاللْغِو ِيف أَْميَاِنكُ اقَاَل اللُه تـََعاَىل ِفيهِ  يتال فـََهِذِه  ، َوَال َواَللهِ  ،َوبـََلى َواَللهِ  ،َواَللهِ : حنو ،بِِإثـَْباٍت أَْو نـَْفيٍ 
الصْدِق أَْو  ةاْلَكِذِب أَْو َمْظُنونَ  ةالصْدِق َأْو َمْعُلومَ  ةوَن َمْعُلومَ تكإما َأْن  ، وهيصدقَ و  لبقاليمني اليت تكون بَعْقِد  النوع الثاني:

  ِحبََسِبِه إَىل أَْقَساٍم َمخَْسٍة:َقِسُم تنفـَيـُْنَظُر إَىل َحاِل اْلَمْحُلوِف َعَلْيِه فَ "، اوَن اْلَكِذِب َأْو َمْشُكوًكا ِفيهِ ةَمْظنُ 
ُه حلََق ِمْثَل َما أَنُكْم ميٌَِني بـَرٌة َصاِدَقٌة َوِهَي الِيت َوقـََعْت ِيف َكَالِم اللِه تـََعاَىل، َحنُْو:{فـََوَرب السَماِء َواَألْرِض ِإن القسم األول:  )١

 َأْن ُحيَْلَف بِهِ «ِه َوَهِذِه ِهَي اْلُمرَاَدُة ِيف َحِديِث تـَْنِطُقوَن}َوَوقـََعْت ِيف َكَالِم َرُسوِل الل َه تـََعاَىل حيُِبالل ُن ِمْن تـَْعِظيِم » إنَوَذِلَك ِلَما يـََتَضم
  اللِه تـََعاَىل.

ُة َومسَُيْت ِيف اْألََحاِديِث: ميََِني َصْربٍ َوَميِيًنا َمْصُبوَرًة الزوُر َواْلَفاِجرَ  :َويـَُقاُل َهلَا،اْلَيِمُني اْلَغُموُس وهي: َمْعُلوُم اْلَكِذِب  القسم الثاني: )٢
  اليت التزم ا وصرب عليها وكانت الزمة لصاحبها من جهة احلكم و املقصود.

  وَفسَرت بأا اَلِيت يـَْقَتِطُع َِا َماَل اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم . ،ِألَنـَها تـَْغِمُس َصاِحبَـَها ِيف النارِ  مسَُيْت َغُموًسا:
  القسم الثالث: َما ُظن ِصْدقُُه َوُهَو ِقْسَماِن: )٣

  مبا علم صدقه. العلماء عضبأ) َما ُظن ِصْدقُُه َواْنَكَشَف فيه اإلصابة، فهذا أحلقه 
  ما ظن صدقه وانكشف خالفه. ب)

احللف يف هذين القسمني؛ ألن وضع احللف لقطع االحتمال، فكأن احلالف يقول: أنا أعلم مضمون اخلرب وهذا وقد قيل: ال جيوز 
  كذب فإنه إمنا حلف على ظنه. 

  احللف عليه حمرم.فماظن كذبه  :رابعالقسم ال )٤
  ماشك يف صدقه وكذبه، فاحللف عليه حمرم. :خامسالالقسم  )٥
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أنه نهى عن النذر وقال: إنه ال يأتي بخير وإنما يستخرج به من « -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - عن النبيَعْن اْبِن ُعَمَر  /٧
  ".البخيل

  مامعنى قوله (َال يَْأِتي ِبَخْيٍر)؟أ/ 
ُر اْلَوفَاُء بِهِ  ُعْقَباُه َال ُحتَْمُد. َوَقْد يـَتَـَعذ ْر فـََيُكوُن ُمَباًحا. ، َمْعَناُه َأن ُه َال َيُكوُن َسَبًبا ِخلَْريٍ ملَْ يـَُقدَوأَن  

  
  وبماذا علل ذلك؟ في حكم النذر، ماهو رأي الصنعاني  /ب

فَِإنُه َيِصُري إْخرَاُج اْلَماِل ِفيِه ِمْن بَاِب إَضاَعِة اْلَماِل َحتْرِِمي النْذِر ُهَو الِذي َدل َعَلْيِه احلَِْديُث َويَزِيُدُه تَْأِكيًدا تـَْعِليُلُه بِأَنُه َال يَْأِيت ِخبَْريٍ 
، ُخُل ِيف النـْهيِ َوأَما النْذُر بِالصَالِة َوالصَياِم َوالزَكاِة َواحلَْج َواْلُعْمرَِة َوَحنِْوَها ِمْن الطاَعاِت َفَال َتدْ  ، باملال َوِإَضاَعةُ اْلَماِل ُحمَرَمةٌ فـََيْحُرُم النْذرُ 

وأما النذور املعروفة يف هذه األزمنة على القبور فال كالم يف حترميها؛ ألن الناذر يعتقد يف صاحب القرب أنه ينفع ويضر وجيلب اخلري 
تقرير على ويدفع الشر ويعايف األليم ويشفي السقيم وهو الذي كان يفعله عّباد األوثان ، فيحرم النذر على الوثن وحيرم قبضه ألنه 

  الشرك.
  

  ..وحكم الكفارة ،ماهي أنواع النذر وما حكم كل نوع؟ وضحي حكم الوفاء بالنذرج/ 
  ، فإذا وّىف به كان له أجر.وجيب الوفاء به ،.....صحيح نذر الطاعة /١
وذهب أمحد إىل وجوب  ،واختلف يف وجوب الكفارة وذهب اجلمهور إىل عدم وجوب الكفارة ،..... الينعقد النذرنذر المعصية /٢

  كفارة اليمني .
  مثل نذر املعصية .....كدخول السوق،نذر مباح  /٣
  ذهب كثري من العلماء أن عليه كفارة ميني. .....كأن يقول هللا علي نذر،  النذر الذي لم يسم /٤
  وتلزمه كفارة ميني. ....الينعقد النذروحجتين في عام ،كطلوع السماء  والشرعاً  ال يطيقه عقالً  نذراً  من نذر /٥
  فصيام ثالثة أيام ) –عتق رقبة  –( كفارة اليمني: إطعام عشرة مساكني أوكسوم  * 
  .( وهي على الرتتيب و التخري ، أّما التخيري بني اإلطعام و العتق و الرتتيب بينها وبني الصيام )*  
  
في نذر كان على أمه توفيت  –َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - النبي قال: استفتى سعد بن عبادة بن عباس رضي اهللا عنهمااَعْن  /٨

  اقضه عنها". متفق عليه.«قبل أن تقضيه، فقال: 
  مع ذكر رأي الصنعاني؟  ،َهْل َيِجُب  َعَلى اْلَواِرِث قضاء النذر عن الميت /أ

  اختلف العلماء يف ذلك على مذهبني:
 إذا وَ أو غري مالياً، َمالِيا  النذر َكانَ سواء  َذَهَب اجلُْْمُهوُر إَىل أَنُه َال جيَُِب َعَلى اْلَواِرِث َأْن يـَْقِضَي النْذَر َعْن اْلَميِت  المذهب األول:

  .َخيُْلْف َترَِكةً 
  . بن عبادة  حلَِِديِث َسْعدٍ  الوارث قضاء النذر عن امليت الظاِهرِيُة يـَْلَزمُ ذهبت  المذهب الثاني:
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  َوالظاِهُر َمَع الظاِهرِيِة إْذ اْألَْمُر لِْلُوُجوِب.  رأي اإلمام الصنعاني:
  
  ماهي األمور التي اليجب على الناذر الوفاء بها؟ /ب
  فيما ال ميلك ابن أدم.وفاء لنذر وال  -٣.    يف قطيعة رحموفاء بنذر وال  -٢.   وفاء بنذر يف معصية اهللا ال -١
  

  في محل معين؟ ةء بالنذر لمن أراد أن يتصدق بقربماحكم الوفاج/ 
ُ َعَلْيِه اْلَوفَاُء بَِنْذرِِه َما ملَْ َيُكْن ِيف َذِلَك اْلَمَحل َشْيٌء ِمْن َأْعَماِل اْجلَاِهِليةِ  يـَتَـَعني.  

فأوف «اهللا إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال:  قال: يارسول عمر رضي اهللا عنهماَعْن  /٩
  بنذرك". متفق عليه.

  وما هو رأي اإلمام الصنعاني؟ ماحكم وفاء الكافر بالنذر إذا أسلم؟ /أ
  ذهب مجاعة من الشافعية أنه جيب على الكافر الوفاء مبا نذر به إذا أسلم، عمًال ذا احلديث.المذهب األول: 
، قالوا: حيتمل أن النيب صلى جيب الوفاء عليه إذا أسلم افر والالكذهب مجاهري العلماء إىل أنه ال ينعقد النذر من  المذهب الثاني:

  .اهللا عليه وسلم فهم من عمر أنه مسح بفعل ماكان نذر فأمره به، ألن فعله طاعة وليس هو ماكان نذر به يف اجلاهلية
  املالكية إىل أنه صلى اهللا عليه وسلم إمنا أمر به استحباباً.ذهب بعض  المذهب الثالث:

  وال خيفى أن القول األول أوفق باحلديث والتأويل تعسف.قال: رأي اإلمام الصنعاني: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  اْلَقَضاِء]كتاب [
  ؟عرفي القضاء لغة وشرعاً  /١

  قضى يقضى فهو قاض إذا حكم وفصل وامضى و استقضى صار قاضياً  لغة:
  َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإياُه}. ويأيت القضاء مبعىن اإلجياب ومنه قوله تعاىل{َوَقَضى َربكَ  -١
  ويأيت مبعىن الفراغ منه، ومنه قوله تعاىل{فـََقَضاُهن َسْبَع َمسَاَواٍت}. -٢

ٍ أَْو ِجَهٍة. شْرعاً: ِة ِلُمَعنيرِْع ِيف اْلَوقَائِِع اْخلَاصُهَو اْإلِْكرَاُه ِحبُْكِم الش  
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٢/  َم  -ِه َعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلى اللِة :رَُجٌل « -َصلاِر َوَواِحٌد ِفي اْلَجناْلُقَضاُة َثَالثٌَة اثـَْناِن ِفي الن
لناِر، َورَُجٌل َلْم يـَْعِرْف اْلَحق ِفي اَعَرَف اْلَحق فـََقَضى ِبِه فـَُهَو ِفي اْلَجنِة، َوَرُجٌل َعَرَف اْلَحق فـََلْم يـَْقِض ِبِه َوَجاَر ِفي اْلُحْكِم فـَُهَو 

  ».فـََقَضى لِلناِس َعَلى َجْهٍل فـَُهَو ِفي النارِ 
  دل الحديث؟يعلى ماذا  /أ

وعمل به، والعمدة العمل فان من عرف احلق ومل يعمل به فهو ومن حكم جبهل ال ينجو من النار من القضاة إال من عرف احلق  -١
   سواء يف النار.

  َأن َمْن َحَكَم ِجبَْهٍل َوِإْن َواَفَق ُحْكُمُه احلَْق فَِإنُه ِيف الناِر. -٢
  التْحِذيُر ِمْن احلُْْكِم ِجبَْهٍل أَْو ِخبَِالِف احلَْق َمَع َمْعرِفَِتِه بِِه. -٣
  النـْهَي َعْن تـَْولَِيِة اْجلَاِهِل اْلَقَضاَء. -٤
  
  توليته ؟ لإلمامماحكم تولية الجاهل القضاء ؟وهل يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء وهل يجوز  /ب
  النـْهَي َعْن تـَْولَِيِة اْجلَاِهِل اْلَقَضاَء.  -
   .َال َجيُوُز ِلَغْريِ اْلُمْجَتِهِد َأْن يـَتَـَقلَد اْلَقَضاءَ  -
َماِم تـَْولَِيتُ َال  -   غري اتهد. َجيُوُز ِلْإلِ
  
  ؟المجتهدط و شر ماهي  /ج

  أن جيمع مخسة علوم:
  علم كتاب اهللا:"أن يعلم الناسخ و املنسوخ و امل و املفصل و اخلاص والعام". -١
  علم الصحيح و الضعيف و املسند و املرسل" علم سنة رسول اهللا:"ي -٢
  أقاويل علماء السلف من إمجاعهم و اختالفهم. -٣
  علم اللغة. -٤
  إمجاع. سنة أو يف نص كتاب أو صرحيا جيد  مل إذا السنةطريق استنباط احلكم من الكتاب و  علم القياس وهو -ـ٥
  
  » .َمْن َوِلَي اْلَقَضاَء فـََقْد ُذِبَح بِغَْيِر ِسكينٍ «: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه  /٣
  ؟ "فـََقْد ُذِبَح بِغَْيِر ِسكينٍ " :قولهما المراد من  -أ

  فـََقْد أَْهَلَكَها بِتَـْولَِيِة اْلَقَضاِء. :َأيْ ، ْن َذْبِح نـَْفِسِه إْهَالُكَهااْلُمرَاُد مِ 
  ؟بغير سكين"ذبح  لماذا قال " -ب
ْبِح فـَْرَي اْألَْوَداِج الِذي َيُكوُن ِيف اْلَغاِلِب بِالسكِني َبْل أُرِيدَ قيل:  -١ ُه َملْ يُرِْد بِالذِلْإلِْعَالِم بِأَن .ْفِس بِاْلَعَذاِب اْألُْخَرِويبِِه إْهَالُك النـ  
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رَاَدتِِه اْلُوُقوَف َعَلى احلَْق َوطََلِبهِ ُذِبَح َذْحبًا َمْعَنِويا َوُهَو َالزٌِم َلُه؛ ِألَنُه إْن َأَصابَ قيل:  -٢ نـَْيا ِإلِ فـََقْد أَتْـَعَب نـَْفَسُه ِيف الد ْسِويَِة  ، احلَْقَوالت
  . َوِإْن َأْخطََأ ِيف َذِلَك َلزَِمُه َعَذاُب اْآلِخرَِة َفَال بُد َلُه ِمْن التـَعِب َوالنَصبِ  ،اْلَعْدِل َواْلِقْسطِ يف  صمنيبني اخلْ 

  
َمارَِة َوَسَتُكوُن نََداَمًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة «: -َصلى اللهُ َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه  /٤ إنُكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى اْإلِ

  ».َمٌة، َوثَانِيَها نََداَمٌة، َوثَالِثـَُها َعَذاٌب يـَْوَم اْلِقَياَمِة، إال َمْن َعَدلَ َأوُلَها َمَال «بَِلْفِظ: » فَِنْعَم اْلُمْرِضَعُة َوبِْئَس اْلَفاِطَمُة 
َمارَُة ِلَمْن َأخَ «وفي لفظ  َمارَُة ِلَمْن َأَخَذَها ِبَحقَها َوَحلَها، َوبِْئَس الشْيُء اْإلِ   ".َذَها بِغَْيِر َحقَهانِْعَم الشْيُء اْإلِ

  قـَْوِلِه: " َسَتْحِرُصوَن " ؟على ماذا يدل   /أ
مَ  َدَالَلةً  نـَْيا ِلَما ِفيَها ارَةِ َعَلى َحمَبِة النـُفوِس ِلْإلِ ْهُي َعْن طََلِبَها وَ  ِمْن نـَْيِل ُحظُوِظ الدَا َونـُُفوِذ اْلَكِلَمِة َوِلَذا َوَرَد النـِا َلذ.  

  
َمارَِة؟ يَ هِ نُ  لماذا /ب   َعْن طََلِب اْإلِ
، َوالنَظِر  ،ِألَن اْلوَِاليََة تُِفيُد قـُوًة بـَْعَد َضْعٍف، َوُقْدرًَة بـَْعَد َعْجزٍ   َوِسيَلًة إَىل اِالنِْتَقاِم ِمْن اْلَعُدو رْفُس اْلَمْجُبوَلُة َعَلى الشِخُذَها النـتـَت

يِق. َوتـََتبِع اْألَْغرَاَض اْلَفاِسَدِة َوَال يُوَثُق  دَا، فَاْألَْوَىل َأْن َال ُتْطَلَب َما أَْمَكنَ لِلصِِحبُْسِن َعاِقَبِتَها. َوَال َسَالَمِة ُجمَاِوَر.  
  
اَب فـََلُه يـَُقوُل: " إَذا َحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتَـَهَد ثُم َأصَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنُه َسِمَع َرُسوَل اللِه  /٥

  .متفق عليه فَِإَذا َحَكَم َواْجتَـَهَد ثُم َأْخطَأَ فـََلُه َأْجٌر " ،َأْجَرانِ 
  ؟باالجتهادما المراد  أ/

  ظن حبكم شرعي. الستغراقالفقيه الوسع  استفراغ -١ : هو االجتهاد
  بذل اجلهد لتمكن من أخذ األحكام من األدلة الشرعية. :هوأو  -٢

  ؟حكمه إذا أخطأهل ينقض للقاضي  ب/
  لِْلُعَلَماِء قـَْوَالِن ِفي اْلَمْسأََلِة:

   .يـَنـُْقُض لْلَقاِضي ُحْكَمُه إَذا َأْخطَأَ  قيل: -١
  .دليله: " َوِإْن َأْخطَأَ فـََلُه َأْجٌر "، ينقض للقاضي حكمه إَذا َأْخطَأَ  ال قيل: -٢

وما هو يف نفس األمر من احلق  فيه؛ ألن املراد أخطأ ما عند اهللاوال خيفى أنه ال دليل : قال :في استداللهم إلمام الصنعانيارأي 
وهذا اخلطأ ال يعلم إال يوم القيامة أو بوحي من اهللا تعاىل، واملسألة يف اخلطأ الذي يظهر له يف الدنيا من عدم استكمال شرائط 

   احلكم أو حنوه.
  
َوُهَو َال َيْحُكْم َأَحٌد بـَْيَن اثـْنَـْيِن  «يـَُقوُل:-ى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصل -اللهِ  َسِمْعت َرُسولَ  اَل:قَ رضي اهللا عنه َعْن َأِبي َبْكَرَة  /٦

  .»َغْضَبانُ 
  لماذا نهي الغضبان عن الحكم؟ /أ
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َوُحُصوِل َهَذا َقْد يـُْفِضي إَىل اخلَْطَِإ َعْن  ،َوَمْشَغَلُة اْلَقْلِب َعْن اْسِتيَفاِء َما جيَُِب ِمْن النَظرِ  ،ِلَما ُهَو َمِظنٌة ِحلُُصولِِه َوُهَو َتْشِويُش اْلِفْكرِ 
  الصَواِب.

  
  هل ينفذ الحكم مع الغضب؟  /ب

  .يـَْقَتِضي اْلَفَساَد  الوارد يف احلديث  إْذ النـْهيُ  ،َغَضبِ الاحلُْْكِم َمَع  ال ينفذ
  

  ؟مور التي يمنع من القضاء معهااألهي ما ج/ 
  اْلَمَرِض.وْ  ،اْهلَم وْ  ،النـَعاسِ و  ،َواْلَعَطشُ  ، اجلُْوعُ و  ،الغضبكل مايشغل القلب ويشوش الفكر من: 

  
إَذا تـََقاَضى إلَْيك رَُجَالِن َفَال تـَْقِض ِلْألَوِل َحتى َتْسَمَع «: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَم  -َعْن َعِلي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه  /٧

  ا زِْلت قَاِضًيا بـَْعُد. : َفمَ -َرِضَي اللُه َعْنُه  -قَاَل َعِلي » َكَالَم اْآلَخِر َفَسْوَف َتْدِري َكْيَف تـَْقِضي
  على ماذا يدل الحديث؟ /أ

َوَال َجيُوُز َلُه َأْن يـَْبِين احلُْْكَم َعَلى َمسَاِع َدْعَوى اْلُمدِعي  ،ُمث َيْسَمَع َجَواَب اْلُمِجيبِ  ،جيَُِب َعَلى اْحلَاِكِم َأْن َيْسَمَع َدْعَوى اْلُمدِعي أَوًال 
  قـَْبَل َجَواِب اْلُمِجيِب.

  
  ؟قبل سماع اإلجابة عمداً الحاكم و حكم لماحكم  /ب
  َبَطَل َقَضاُؤُه وََكاَن َقْدًحا ِيف َعَدالَِتِه. 
  
  قبل سماع اإلجابة خطأ؟ الحاكم ماحكم لو حكم /ج
  َوَأَعاَد احلُْْكَم َعَلى َوْجِه الصحِة. يف عدالته،  َيُكْن قَاِدًحاملْ -َ 
  الحكم على الغائب؟ ماحكم -د

  قـَْوَالِن:فيه 
  َال ُحيَْكُم َعَلى اْلَغاِئِب: القول األول: -
  _ِألَنُه َلْو َكاَن احلُْْكُم َعَلْيِه َجائِزًا َملْ َيُكْن احلُُْضوُر َعَلْيِه َواِجًبا.١
   .اْلُمدَعى َعَلْيِه، َواْلَغاِئُب َال ُيْسَمُع َلُه َجَوابٌ _َوَحلِديِث علي رضي اهللا عنه فَِإنُه َدل َعَلى أَنُه َال َحيُْكُم َحىت َيْسَمَع َلُه َكَالَم ٢
ومحلوا حديث علي رضي اهللا عنه هذا على احلاضر، وقالوا: الغائب ال يفوت عليه حق، فإنه ، َحيُْكُم َعلى الغائب القول الثاني: -

   حكم املشروط.إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل مبقتضاها ولو أدى إىل نقض احلكم ألنه يف
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إنُكْم َتْخَتِصُموَن إَلي فـََلَعل بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأْلَحَن «: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن ُأم َسَلَمَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اللِه  /٨
ِتِه ِمْن بـَْعٍض فََأْقِضي َلُه َعَلى َنْحِو َما َأْسَمُع ِمْنُه  اِر ِبُحجَما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمْن النَأِخيِه َشْيًئا فَِإن َفَمْن َقطَْعت َلُه ِمْن َحق«  

  الحديث؟ لمراد منه فيوما اللحن،معنى ما  -أ
  .اْلَمْيُل َعْن ِجَهِة اِالْسِتَقاَمةِ  اللْحُن:معىن 

س األمر فيقتطع من مال وقد تكون باطلة يف نف أَْعَرَف بِاحلُْجِة َوأَْفَطَن َهلَا ِمْن َغْريِهِ َأن بـَْعَض اْخلَُصَماِء َيُكوُن  احلديث: املراد منه يف
  ."ما يؤل إليه من باب " إمنا يأكلون يف بطوم ناراً  باعتبار أخيه قطعة من نار

  
يـُْؤَخُذ ال َكْيَف تـَُقدُس ُأمٌة «يـَُقوُل:  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل اللِه  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -وَعْن َجاِبٍر  /٩

  » .ِمْن َشِديِدِهْم ِلَضِعيِفِهمْ 
  أ/ ما المراد من قوله تـَُقّدس؟

  هر. طأي ت :تقّدس
نُوِب َال يـُْنَتَصُف ِلَضِعيِفَها ِمْن َقِويـَها ِفيَما يـَْلَزُم ِمْن احلَْق َلُه فَِإن َواْلُمرَاُد أَنـهَ  ٌة ِمْن الذُر أُمُه ا َال ُتَطهيَْأُخَذ َحق ِعيِف َحىتُه جيَُِب َنْصُر الض

  ».ُلوًمااُْنُصْر َأَخاك ظَاِلًما َأْو َمظْ «ِمْن اْلَقِوي َكَما يـَُؤيُدُه َحِديُث 
  بإرجاع حقه له. نصرة المظلوم:
  بردعه عما هو فيه من ظلم. نصرة الظالم:

  
١٠/  ِبيَم  -َعْن َأِبي َبْكَرَة َعْن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأةً «قَاَل  -َصلَلْن يـُْفِلْح قـَْوٌم َول.«  

  ؟للقضاءماحكم تولية المرأة  -أ
  العلماء إىل ثالثة مذاهب:اختلف 

َوِإْن َكاَن الشارُِع َقْد أَثـَْبَت َهلَا أَنـَها رَاِعَيٌة ِيف  ،َجَواِز تـَْولَِيِة اْلَمْرأَِة َشْيًئا ِمْن اْألَْحَكاِم اْلَعامِة بـَْنيَ اْلُمْسِلِمنيَ عدم المذهب األول:  -
  ».ْوا أَْمَرُهْم اْمرَأَةً َلْن يـُْفِلْح قـَْوٌم َول « دليلهم: بـَْيِت َزْوِجَها.

 :جيوز أن تكون قاضية يف (القضاء املدين)أي :ومعناه، اْألَْحَكاَم إال احلُُْدودَ  ت املرأةتـَْولِيَ  ذهب احلنفية إىل جواز المذهب الثاني: -
  األحكام اجلنائية. :أي جيوز أن تكون قاضية يف (القضاء اجلنائي) وال يف األموال ألا جتوز شهادا يف املعامالت،

قالوا: واحلديث اخبار عن عدم فالح من ويل أمرهم امرأة وهم منهيون عن جلب عدم  جيوز تـَْولَِيِتَها ُمْطَلًقا، المذهب الثالث: -٣
    ألنفسهم، مأمورون باكتساب مايكون سبباً للفالح. الفالح

  
» الراِشَي َواْلُمْرَتِشَي ِفي اْلُحْكِم  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َلَعَن َرُسوُل اللِه «قَاَل:  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة  /١١

  َوزَاَد َأْحَمُد "َوالراِئُش ".
  والرائش؟ ما المراد بالراشي/ والمرتشي/ /أ
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  َمْن يـُْعِطي الِذي يُِعيُنُه َعَلى اْلَباِطِل. الراِشي: -
  اْآلِخذ للرشوة. املرتشي: -
اِفِع َوا الرائش: - ِفُري بـَْنيَ الدنَـُهَما َوُهَو الس   فَِإْن َأَخَذ فـَُهَو أَبـَْلُغ. ،َوِإْن َملْ يَْأُخْذ َعَلى ِسَفاَرتِِه َأْجرًا آلخذُهَو الِذي َميِْشي بـَيـْ
  
  حكم الرشوة ؟ما /ب

ْمجَاِع َسَواٌء َكاَنْت    ا.َأْو لِْلَعاِمِل َعَلى الصَدَقِة أَْو ِلَغْريِمهَ  ،لِْلَقاِضيالرْشَوُة َحرَاٌم بِاْإلِ
   :الدليل

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا َِا ِإَىل احلُْكاِم لَِتْأُكُلوا فَ  )١   تـَْعَلُموَن}. رِيًقا ِمْن أَْمَواِل الناِس بِاِإلمثِْ َوأَنـُْتمْ قوله قَاَل تـََعاَىل: {َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
  َوزَاَد َأْمحَُد "َوالراِئُش ".» الراِشَي َواْلُمْرَتِشَي ِيف احلُْْكِم  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َلَعَن َرُسوُل اللِه  «: أيب هريرةحديث  )٢
  
  ؟التي يأخذها القضاة وماحكم أخذ القاضي لكل نوع منها األموال ما هي أنواع  /ج
  يَْأُخُذُه اْلُقَضاُة ِمْن اْألَْمَواِل َعَلى أَْربـََعِة أَْقَساٍم:َما 
  َورِْزٌق. -٤َوُأْجرٌَة.             -٣َهِديٌة.            -٢رِْشَوٌة.           -١
  الرشوة: -١
  َواْلُمْعِطي.إْن َكاَنْت لَِيْحُكَم َلُه اْحلَاِكُم بَِغْريِ َحق َفِهَي َحرَاٌم َعَلى اْآلِخِذ  أ/

  ، ففيها قوالن:ِإْن َكاَنْت لَِيْحُكم َلُه بِاحلَْق َعَلى َغرِميِِه  ب/
  َلى اْخلُُصوَمِة.َحرَاٌم َعَلى اْحلَاِكِم ُدون اْلُمْعَطى؛ ِألَنـَها ِالْسِتيَفاِء َحقِه َفِهَي َكُجْعِل اْآلِبِق َوأُْجرَِة اْلوََكاَلِة عَ  )١(
.ِقيَل َحتْرُُم؛ ِألَ  )٢( مثِْ   نـَها تُوِقُع اْحلَاِكَم ِيف اْإلِ
  الهدية: -٢
  ِإْن َكاَنْت ِممْن يـَُهاِديِه قـَْبَل اْلوَِاليَِة َفَال َحتُْرْم اْسِتَداَمتـَُها. أ/

  ففيها حالتان: ،َوِإْن َكاَن َال يـُْهَدى إلَْيِه إال بـَْعَد اْلوَِاليَةِ  ب/
َنُه َوبـَْنيَ َأَحٍد ِعْنَدُه َجاَزْت وَُكرَِهْت. ِإْن َكاَنْت ِممْن َال ُخُصوَمةَ  -١   بـَيـْ
َنُه َوبـَْنيَ َغرِميِِه ُخُصوَمٌة ِعْنَدُه َفِهَي َحرَاٌم َعَلى اْحلَاِكِم َو اْلُمْهَدى. -٢   إن َكاَنْت ِممْن بـَيـْ
  هل للخصم أن يدفع األجر للقاضي؟ األجرة : -٣
َا َأْجَرى َلُه الرْزَق ِألَْجِل اِالْشِتَغاِل باحلكم َفَال ِإْن َكاَن لِْلَحاِكِم ِجرَايٌَة ِمْن  أ/ ُه إمنَفاِق؛ ِألَنَوْجَه ِلْألَْجِر.بـَْيِت اْلَماِل َورِْزٌق (َحُرَمْت)بِاِالتـ   

َر َحاِكٍم فَِإْن َأَخَذ َأْكثـََر ِمما َيْسَتِحقُه َحُرَم  ِإْن مل تكن للحاكم ِجرَايََة َلُه ِمْن بـَْيِت اْلَماِل(َجاَز)َلُه َأْخُذ اْألُْجرَِة َعَلى َقْدِر َعَمِلهِ  ب/ َغيـْ
َا يـُْعَطى اْألُْجرََة ِلَكْونِِه َعِمَل َعَمًال َال ِألَْجِل َكْونِِه َحاِكًما فََأْخُذُه ِلَما زَا ُه إمنَا َأَخَذَها َال َعَلْيِه؛ ِألَن َر َحاِكٍم إمن ِيف َد َعَلى ُأْجرَِة ِمْثِلِه َغيـْ

  الناِس اتـَفاقًا. ُمَقابـََلِة َشْيٍء َبْل ِيف ُمَقابـََلِة َكْونِِه َحاِكًما َوَال َيْسَتِحق ِألَْجِل َكْونِِه َحاِكًما َشْيًئا ِمْن أَْمَوالِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 }باب الشهادات{
  عرفي الشهادة؟ /١
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َمْأُخوَذٌة ِمْن  :َوِقيلَ  َوالشاِهُد َحاِمُل الشَهاَدِة َوُمَؤديَها؛ ِألَنُه ُمَشاِهٌد ِلَما َغاَب َعْن َغْريِِه. ،الشَهاَدُة َخبَـٌر قَاِطعٌ و  -الشَهاَدُة َمْصَدر َشِهدَ 
ْعَالِم ِمْن قـَْوله تـََعاَىل    .{َشِهَد اللُه أَنُه ال ِإَلَه ِإال ُهَو}:اْإلِ

  
رَُكْم قـَْرِني ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم. ثُم «: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَم  -اللِه  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل: قَاَل َرُسولُ  /٢ إن َخيـْ

  » ، َوَيْظَهُر ِفيِهْم السَمنُ َوَال يُوُفونَ  الِذيَن يـَُلونـَُهْم ثُم َيُكوُن قـَْوٌم َيْشَهُدوَن َوَال ُيْسَتْشَهُدوَن، َوَيُخونُوَن َوَال يـُْؤَتَمُنوَن، َويـَْنِذُرونَ 
  ؟مالمراد بالقرن -أ

  .اْلَقْرُن أَْهُل َزَماٍن َواِحٍد ُمتَـَقاِرٍب اْشتَـرَُكوا ِيف أَْمٍر ِمْن اْألُُموِر اْلَمْقُصوَدةِ قيل:  -
  قيل: أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. -
  ؟القرنهي مدة ما -ب
  ِمْن َعَشرَِة أَْعَواٍم إَىل ِماَئٍة َوِعْشرِيَن.: قوالاألصح أو  مدة القرن، اْختَـَلُفوا ِيف َحتِْديدِ وَ 
  
َال َتُجوُز َشَهاَدُة َخاِئٍن َوَال َخائَِنٍة َوَال ِذي «: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَم  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه /٣

َال «وفي َلْفِظ ، »َرد َرُسوُل اللِه َشَهاَدَة اْلَخاِئِن َواْلَخائَِنةِ «وفي رواية:، »اْلَقاِنِع ِألَْهِل اْلبَـْيِت ُجوُز َشَهاَدُة َغَمٍر َعَلى َأِخيِه َوَال تَ 
  »َتُجوُز َشَهاَدُة َخاِئٍن َوَال َخائَِنٍة َوَال ِذي َغَمٍر ِألَِخيهِ 

  ما المراد " بذي اْلَغَمِر"؟ -أ
  .احلِْْقِد َوالشْحَناءِ اْلُمرَاُد بِِه 

  
  ما المراد "بالقانع"؟ -ب

َقِطُع إلَْيِهْم لِْلِخْدَمِة َوَقَضاِء احلََْواِئِج، َوُمَواَالِِْم ِعْنَد اْحلَاجَ  :َواْلَقانُِع ُهوَ    ِة.اْخلَاِدُم ِألَْهِل اْلبَـْيِت َواْلُمنـْ
  
  ماحكم شهادة القانع لغير من هو تابع لهم ؟ -ج

  لقانعِ لغري من ُهَو قَانٌِع َهلُْم.جتوز شهادة ا
  
    لماذا منع القانع من الشهادة للناس الذين يخدمهم؟ -د
ُهْم َوَجْلُب اخلَْْريِ إلَْيِهْم َفُمِنَع ِمْن الشَهاَدِة.حنُه َمِظنُة تـُْهَمٍة فـَيَ ِألَ    ُب َدْفُع الضَرِر َعنـْ
  من هو العدل؟ -هـ 

رُُه َشرُه وَملَْ ُجيَرْب َعَلْيِه اْعِتَياُد َكِذٍب. :َ اْلَعْدَل ُهو   َمْن َغَلَب َخيـْ
  
  » َال َتُجوُز َشَهاَدُة ِبَدِوي َعَلى َصاِحِب قـَْريَةٍ «يـَُقوُل:  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َوَعْن َأِبي ُهَريـَْرَة قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل اللِه  /٤
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  بدوي على صاحب القرية؟ ولماذا ؟ماحكم شهادة ال -أ
  اختلف العلماء يف ذلك:

  على بدوي مثله فتصح.. ِال  ،َشَهاَدُة اْلَبَدِوي َعَلى َصاِحِب اْلَقْريَةِ  إىل عدم صحةذهب أمحد بن حنبل  المذهب األول: -١
  دليلهم: - 

  ».قـَْريَةٍ َال َجتُوُز َشَهاَدُة ِبَدِوي َعَلى َصاِحِب  «:حديث أبو هريرة  أ/
  ب/ ِألَنُه ُمتـَهٌم َحْيُث َأْشَهَد َبَدِويا وََملْ ُيْشِهْد قـََرِويا.

يِن َواجلََْهاَلِة بَِأْحَكاِم الشرَائِِع. ج/ ِلَما ِفيِه ِمْن اجلََْفاِء ِيف الد  
  د/ ِألَنـُهْم ِيف اْلَغاِلِب َال َيْضِبطُوَن الشَهاَدَة َعَلى َوْجِهَها.

  قبول شهادة البدوي على صاحب القرية. ذهب األكثر إىل ذهب الثاني:الم -٢
  دليلهم: - 

ُر َمْعُروفَ  أ/   ٍة.محلوا احلديث َعَلى َمْن َال تـُْعَرُف َعَدالَُتُه ِمْن أَْهِل اْلَباِديَِة إْذ اْألَْغَلُب َأن َعَدالَتَـُهْم َغيـْ
  ِلَشَهاَدِة اْألَْعرَاِيب َعَلى ِهَالِل َرَمَضاَن. -َوَسلَم َصلى اللُه َعَلْيِه  -ولِِه بِلقَ  قالوا: ب/

  
  » .َأنُه َعد َشَهاَدَة الزوِر ِفي َأْكَبِر اْلَكَبائِرِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ -َعْن النِبي  «-َرِضَي اللُه َعْنهُ -َعْن َأِبي َبْكَرةَ  /٥
  ما المراد بالزوُر؟ -أ

َعُه َأْو َرآُه أَنُه ِخبَِالِف َما ُهَو بِ    ِه فـَُهَو َمتِْويُه اْلَباِطِل ِمبَا يُوِهُم أَنُه َحق.َحتِْسُني الشْيِء َوَوْصُفُه ِخبَِالِف ِصَفِتِه َحىت ُخيَيَل إَىل َمْن مسَِ
  
  لماذا كرر الرسول اإلخبار عن شهادة الزور ؟ -ب

  والسالم باخبارهم عن شهادة الزور، وجلس، وأتى حبرف التنبيه، وكرر اإلخبار:اهتم الرسول عليه الصالة 
  ِلَكْوِن قـَْوِل الزوِر َوَشَهاَدِة الزوِر َأْسَهَل َعَلى اللَساِن َوالتـَهاُوِن َِا َأْكثـََر. -١
ْشرَاِك فَِإنهُ يـَْنُبو َعْنهُ قـَْلُب اْلُمْسِلِم؛ وَ ِألَن احلََْواِمَل َعَلْيِه َكِثريٌَة ِمْن اْلَعَداَوِة َواحلََْسِد  -٢ ِألَنُه َوَغْريِِمهَا فَاْحِتيَج إَىل اِالْهِتَماِم ِبَشْأنِِه ِخبَِالِف اْإلِ

  َواْلُعُقوُق َيْصِرُف َعْنُه َكْرُم الطْبِع َواْلُمُروَءُة. َال تـَتَـَعدى َمْفَسَدتُُه إَىل َغْريِ اْلُمْشرِِك ِخبَِالِف قـَْوِل الزوِر فَِإنُه يـَتَـَعدى إَىل َمْن ِقيَل ِفيِه،
  
ُهَما  -َعْن اْبِن َعباٍس  /٦ قَاَل ِلَرُجٍل: تـََرى الشْمَس؟ قَاَل نـََعْم قَاَل َعَلى  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َأن النِبي « -َرِضَي اللُه َعنـْ

  » . ِمْثِلَها فَاْشَهْد َأْو دَعْ 
  على ماذا يدل الحديث؟  -أ

  ْشَهَد إال َعَلى َما يـَْعَلُمُه ِعْلًما يَِقيًنا َكَما تـُْعَلُم الشْمُس بِاْلُمَشاَهَدِة.َال َجيُوُز لِلشاِهِد َأْن يَ  -١
ِلَك الصْوِت َصْوٍت َفَال بُد ِمْن َمسَاِع ذَ  َال َجتُوُز الشَهاَدُة بِالظن فَِإْن َكاَنْت الشَهاَدُة َعَلى ِفْعٍل َفَال بُد ِمْن ُرْؤيَِتِه َوِإْن َكاَنْت َعَلى -٢

  َوُرْؤيَِة اْلُمَصوِت َأْو التـْعرِيِف بِاْلُمَصوِت ِبَعْدَلْنيِ َأْو َعْدٍل.
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  ماحكم الشهادة بالظن ؟ -ب
  .جتوز ال
  
  ما الحاالت التي تجوز فيها الشهادة بالظن؟ -ج
  _ الشَهاَدِة َعَلى اْألَْنَساِب بِالشْهرَِة.١
  الرَضاِع اْلُمْسَتِفيِض._ الشَهاَدِة َعَلى ٢
  _ الشَهاَدِة َعَلى اْلَمْوِت اْلَقِدِمي.٣
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