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 : د ـــــــــــــــــــــمتهي

التفسري الذي جيمع آايت األحكام الشرعية :  هو ((أحكام القرآنتفسري )) تعريف

 .من القرآن الكرمي ويفسرها يف كتاب مستقل 

من الفقهية املتعلقة ابألحكام التكليفية أنه التفسري الذي يقوم على استنباط األحكام مبعىن 
 .واستخراج القواعد األصول منه، وإبرازها يف كتاب مستقل القرآن الكرمي 

 : حكام القرآن للشافعي مجع البيهقي أالتعريف بكتاب 

َهِقّي   َاِفظ الحبَـيـح كتبه املتعلق أبحكام القرآن من   تعا  هللا رمحهاإِلَمام الشَّاِفِعي كالم مجع احلح
 يوضح معانيها مبا واالستدالل عليها  بياهنامع التتبع  املختلفة وتتبعها غاية

ُر َواِحٍد ِمنح َقدح صَ :"  (21/ 2)أحكام القرآن للشافعي قال البيهقي يف مقدمة  نََّف َغيـح
ِسرِي الحُقرحآِن َوَمَعانِيه، رِيَن يف تـَفح ُهمح يف  الحُمتَـَقدِِّمنَي َوالحُمَتَأخِّ َوِإعحرَاِبِه َوَمَبانِيه، َوذََكَر ُكلُّ َواِحٍد ِمنـح

َا  َكاِمِه َما بـََلَغُه ِعلحُمُه، َوُرمبَّ َا ُُيَالُِفُه، فـَرَأَيحُت َمنح َدلَّتح الدَّاَلَلُة َعَلى َأحح يـَُواِفُق قـَوحلُُه قـَوحلََنا َوُرمبَّ
 َأاَب َعبحِد اَّللَِّ ُُمَمََّد بحَن إدحرِيَس الشَّاِفِعيِّ الحُمطَِّليبِّ ابحَن َعمِّ ُُمَمٍَّد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  -ِصحَِّة قـَوحلِهِ 
َكاِم الحُقرحآنِ  -َم َوَعَلى آِلهِ َعَليحِه َوَسلَّ  َنا َمعحرِفـَُتُه ِمنح َأحح ُب َعَليـح  .َقدح أََتى َعَلى بـََياِن َما جيَِ

َكاِم، َفَميـَّزحتُُه َومَجَعحُتُه يف َهِذِه األحَ  َحح ُُصوِل َواألح زَاِء َعَلى وََكاَن َذِلَك ُمَفرَّقًا يف ُكتُِبِه الحُمَصنـََّفِة يف األح جح
َتَصِر، لَِيُكوَن طََلُب َذِلَك ِمنحُه َعَلى َمنح أَرَاَد أَيحَسَر َواقـحَتَصَرتح يف ِحَكايَِة َكاَلِمِه تـَرحتِيِب  الحُمخح

َهاِدِه  ِتشح ِه َواسح طحَناِب، َونـََقلحُت ِمنح َكاَلِمِه يف ُأُصوِل الحِفقح ُ ِمنحُه الحُمرَاُد ُدوَن اإلحِ َعَلى َما يـَتَـبَـنيَّ
اَيِت الَِّت  ِتَصارِ  اِبآلح َها ِمنح الحِكَتاِب، َعَلى َغايَِة ااِلخح َتاَج إلَيـح  .انتهى" َما يَِليُق ِِبََذا الحِكَتابِ  -احح

  



 : طريقة البيهقي يف أحكام القرآن للشافعي 

بدأ البيهقي يف ذكر عدة فصول يف بيان رأي اإلمام الشافعي يف عدد من مسائل  -
 .صول الفقه أ
يف تفسري بعض آايت متفرقة من  مث ذكر فصاًل صغرياً فيمن يؤثر عن اإلمام الشافعي  -

 . كتاب هللا 
مث الصالة مث مث بدأ يف بيان أحكام القرآن ورتبها حسب أبواب الفقه من الطهارة  -

 .ا غريهو ..... صيام الزكاة مث ال
 .ويف آخر الكتاب ذكر فصالً فيما نقل عن اإلمام الشافعي من تفسري بعض اآلايت -

 . (122-2/213)تفاسري آايت األحكام ومناهجها للدكتور علي العبيد : انظر 

  



 لةْبأحكام الِق

َها}قـَوحله تـََعاَ   َلِتِهُم الَِِّت َكانُوا َعَلي ْ  {َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمْن النَّاِس َما َوالُهْم َعْن ِقب ْ

 . املنافقون: وقيل.  أحبار يهود: وقيل. املشركون؛ مشركو العرب:  قيل املراد ابلسفهاء هاهنا

 . واآلية عامة يف هؤالء كلهم، وهللا أعلم

 {وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا}وحله تـََعاَ  قَـ 

لُ  :الحَوَسُط يف اللَُّغةِ  َِياُر، َوُهَو الحَعدح ِ َهُهَنا . اخلح َولَيحَس لِلحَوَسِط الَِّذي ُهَو مبَعحىَن ُملحتَـَقى الطََّرفـَنيح
َا أَرَا َُمِم؛ َوِإَّنَّ ُمََّة آِخُر األح َل، َيُدلُّ َعَليحِه قـَوحله تـََعاَ  بـَعحَدهُ ُدُخوٌل؛ أِلَنَّ َهِذِه األح َِياَر الحَعدح : َد ِبِه اخلح

 .{لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَليحُكمح َشِهيًدا}

ُفُذ َعَلى الحَغريحِ قـَوحُل الح  َهُد إالَّ الحُعُدوُل، َواَل يـَنـح اًل َوَهَذا َدلِيٌل َعَلى أَنَُّه اَل َيشح  .َغريحِ إالَّ َأنح َيُكوَن َعدح

ُ لُِيِضيَع إميَاَنُكمْ }قـَوحله تـََعاَ    {َوَما َكاَن اَّللَّ

تَـَلُفوا يف  اتَـَّفَق الحُعَلَماُء َعَلى أَنَـَّها نـَزََلتح ِفيَمنح َماَت َوُهَو ُيَصلِّي إَ  الحبَـيحِت الحُمَقدَِّس، َواخح
  :ََتحِويِلَها

ُهمح َمنح قَالَ  ِديِقُكمح لَِنِبيُِّكمح  :َفِمنـح َلِة َوَتصح ُ لُِيِضيَع إميَاَنُكمح اِبلتَـَّوجُِّه إَ  الحِقبـح  َوَما َكاَن اَّللَّ

 وما كان هللا ليضيع صالتكم : ومنهم من قال 

ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم  فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْْلََرامِ }قـَوحله تـََعاَ    {َشْطَرهُ َوَحْيُث َما ُكن ْ

ِد، َوَهَذا ِخطَاٌب جِلَِميِع  ِء، َويـَُقاُل َعَلى الحَقصح الشَّطحُر يف اللَُّغِة يـَُقاُل َعَلى النِّصحِف ِمنح الشَّيح
ُهمح ُمَعايًِنا لِلحبَـيحِت، َوَمنح َكاَن َغائًِبا َعنحهُ  ِلِمنَي، َمنح َكاَن ِمنـح  .الحُمسح



جِ  َرَامَ َوذََكَر الحَبارِي ُسبحَحانَُه الحَمسح  . ، َوالحُمرَاُد ِبِه الحبَـيحتُ َد احلح

تَـَلَف الحُعَلَماءُ  ِ؟ َأوح : َوَقدح اخح َباُل الحَعنيح ِتقح َهِة؟  َهلح فـَرحُض الحَغاِئِب َعنح الحَكعحَبِة اسح َباُل اجلِح ِتقح  اسح

ُهمح َمنح قَالَ  ِ : َفِمنـح َباُل الحَعنيح ِتقح  . فـَرحُضُه اسح

ِليٌف ِلَما اَل َيِصُل إلَيحهِ َوَهَذا َضِعيٌف؛ أِلَنَُّه تَ   .كح

َهُة؛ َوُهَو الصَِّحيُح  ُهمح َمنح قَاَل اجلِح ِليفُ ألَ َوِمنـح ِكُن الَِّذي يـَرحتَِبُط بِِه التَّكح نَُّه الحَمأحُموُر بِِه وألَ  .نَُّه الحُممح
 يف الحُقرحآنِ 

  



 أحكام اخلمر

ُقْل ِفيِهَما ِإْْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر  رِ َيْسأَُلوَنَك َعْن اْْلَْمِر َواْلَمْيسِ }قـَوحله تـََعاَ  
 {ِمْن نَ ْفِعِهَما

ِر  َمح ِم اخلح   -أي غطاه  - َخاَمَر الحَعقحلَ  ُكلُّ َشرَاٍب َمَلذٌّ ُمطحِربٌ هو  اسح

يَِة أَمح اَل  ُر ِِبَِذِه اآلح َمح  ؟  َهلح ُحّرَِمتح اخلح

ُر }ية وإَّنا كان حترميها بقوله تعا  ال مل حترم اخلمر ِبذه اآل َمح َا اخلح اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
تَ  ٌس ِمنح َعَمِل الشَّيحطَاِن فَاجح َزحاَلُم رِجح َنحَصاُب َواألح ِلُحونَ َوالحَميحِسُر َواألح  { ِنُبوُه َلَعلَُّكمح تـُفح

 {فيهما إمث كبري}ما املراد ابإلمث يف قوله تعا  

 :وحاَلنِ ِفيِه قَـ 

رميِ : َأَحُدُُهَا َفَعُة قـَبحَل التَّحح رمِِي، َوالحَمنـح َ َما بـَعحَد التَّحح  .َأنَّ اإلحِمثح

ََها َكانُوا إَذا َشرِبُوا َسِكُروا َفَسبُّوا َوَجَرُحوا َوقـَتَـُلوا: الثَّاِن   . َأنَّ إْثح

 ِ َهنيح ٌ يف الحَوجح  .َوالصَِّحيُح أَنَـَّها إمثح

 :أقوال َثاَلثَُة فيه { َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ }: قـَوحله تـََعاَ  ع يف ما املراد ابملناف

َوَّلُ   .أَنَـَّها رِبحُح التَِّجاَرةِ : األح

 .السُُّروُر َواللَّذَّةُ : َوالثَّاِن 



َتِدَعةِ : َوالثَّاِلثُ  حَِّة ا: قَاَل قـَوحٌم ِمنح الحُمبـح َفَعِة الحَبَدِن؛ حِلِفحِظ الصِّ لحَقائَِمِة أَوح َجلحِب َما ِفيَها ِمنح َمنـح
َعحَصاِب َوالحُعُروِق، وِيَِة الحَمِعَدِة َوَسَراَيهِنَا يف األح َعُلُه ِمنح تـَقح حَِّة الحَفانَِيِة مبَا تـَفح َوتـََوصُِّلَها إَ   الصِّ

َطحِعَمِة الثِّ  ِم األح َعحَضاِء الحَباِطَنِة الرَّئِيِسيَِّة، َوََتحِفيِف الرُّطُوبَِة، َوَهضح  .َقاِل َوتـَلحِطيِفَهااألح

ٍص فـََيِبيُعونـََها يف  َفَعَة ِهَي الرِّبحُح؛ أِلَنَـُّهمح َكانُوا جَيحِلُبونـََها ِمنح الشَّاِم ِبُرخح َجاِز َوالصَِّحيُح َأنَّ الحَمنـح  احلِح
 .ِبرِبحٍح َكِثريٍ 

ِصيِل َفِهَي ُمِضرٌَّة ِعنحَد الحُعَقاَلِء؛ أِلَنَّ َما ََتحِلبُ : َوأَمَّا اللَّذَّةُ  ِهُبُه ِمنح التَّحح ِة اَل يَِفي مبَا ُتذح ُه ِمنح اللَّذَّ
َل النـَّقحِص َكانُوا يـَتَـنَـزَُّهوَن َعنح ُشرحِِبَا ِلَما ِفيَها ِمنح  نَِياَء َوأَهح َدح إذحَهاِب  َوالحَعقحِل، َحَّتَّ إنَّ الحَعِبيَد األح

ِصيلِ  ِييزِ  َشرِيِف الحَعقحِل، َوِإعحَداُمَها فَاِئَدُة التَّحح  .َوالتَّمح

اَلِح الحَبَدنِ  َفَعُة إصح طَارِِق بحِن ُسَويحد َعنح فيكفي يف إبطاهلا ما رواه مسلم يف الصحيح :  َوأَمَّا َمنـح
ُعحِفيِّ أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ  نَـَعَها -َصلَّى اَّللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  -اجلح ِر فـَنَـَهاُه وََكرَِه َأنح َيصح َمح . َعنح اخلح

َواءِ : قَالَ  نَـُعَها لِلدَّ َا َأصح  ."َوَلِكنَُّه َداءٌ لَيحَس ِبَدَواٍء،  ":ملسو هيلع هللا ىلص  قَالَ . إَّنَّ

أََلة ِتعحَماُل َذِلَك :  َمسح ِويَِة؛ َهلح جَيُوُز اسح َدح َطحِعَمِة َواألح ِلَكتح يف األح تـُهح تَـَلَف الحُعَلَماُء ِفيَما َلوح اُسح اخح
َواِء أَمح اَل؟ َفَأَجاَزُه ابحُن ِشَهاٍب، َوَمنَـَعُه َغيـحرُُه، َوتـََردََّد ُعَلَماُؤاَن يف َذِلكَ الطََّعاِم َأوح ذَ   .ِلَك الدَّ

ُ َعَليحِه َوَسلََّم  َصلَّى -َوالصَِّحيُح أَنَُّه اَل جَيُوُز، لَِقوحلِِه   ."ِبَدَواٍء، َوَلِكنـََّها َداءٌ  إنَـَّها لَيحَستح ":-اَّللَّ

أََلٌة قَـ  ِعِهَماَوِإْثحُ }وحله تـََعاَ  َمسح بَـُر ِمنح نـَفح  {ُهَما َأكح

 : يف ََتحِويِل َذِلَك قـَوحاَلنِ 

رميِ : َأَحُدُُهَا َفَعِة قـَبحَل التَّحح بَـُر ِمنح الحَمنـح رمِِي َأكح َ بـَعحَد التَّحح  .َأنَّ اإلحِمثح

َها ِمنح َفَساِد الحعَ : الثَّاِن  ِة َأنَّ اإلحِمثحَ ِفيَما َيُكوُن َعنـح َفَعِة اللَّذَّ ثـَُر ِمنح َمنـح َمِل ِعنحَد َذَهاِب الحَعقحِل َأكح
 َوالرِّبححِ 



 {َحَّتَّ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلونَ  الصَََّلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقَربُوا}قـَوحله تـََعاَ  

َبَما بـَيـَّنَّاُه يف ُأُصوِل  ِخطَاُب اَّللَِّ ُسبحَحانَُه َوتـََعاَ  اِبلصَّاَلةِ  ِلِم َوالحَكاِفِر َحسح َوِإقَاَمِتَها َعامٌّ يف الحُمسح
طَاِب أِلَنَـُّهمح َكانُوا يُِقيُمونَ  َا َخصَّ اَّللَُّ ُسبحَحانَُه َوتـََعاَ  َهاُهَنا الحُمؤحِمِننَي اِبخلِح ِه؛ َوِإَّنَّ  الصَّاَلَة الحِفقح

ِر، َمح طَاِب؛ إذح َكاَن الحُكفَّاُر اَل  َوَقدح َأَخُذوا ِمنح اخلح َوتَِلَفتح َعَليحِهمح أَذحَهانـُُهمح؛ َفُخصُّوا ِِبََذا اخلِح
َعُلونـََها ُصَحاًة َواَل ُسَكاَرى  .يـَفح

َربُوا الصَّالةَ }: قـَوحله تـََعاَ  : مسألة َأيح  اَل تـَقحَربح َكَذا بَِفتحِح الرَّاءِ : يـَُقاُل يف اللَُّغِة الحَعَربِيَّةِ  {ال تـَقح
ُن ِمنح الحَموحِضعِ   .اَل تـَلحَبسح اِبلحِفعحِل، َوِإَذا َكاَن ِبَضمِّ الرَّاِء َكاَن َمعحَناُه اَل َتدح

 : أحد أمرين { الصَّالةَ }: هَقوحلب واملراد

ِسَها: َأَحُدُُهَا ُي َعنح قـُرحاَبِن الصَّاَلِة نـَفح  .َأنَّ الحُمرَاَد ِِبَا النـَّهح

ِجدُ َأنَّ الحمُ : الثَّاِن   .رَاَد ِبَذِلَك َموحِضُع الصَّاَلِة َوُهَو الحَمسح

أََلة َمعحىَن قـَوحله تـََعاَ    َن {َوأَنـحُتمح ُسَكاَرى}َمسح ِر، َوَأنَّ َذِلَك إابَّ َمح ُر اخلح ِر ُسكح  –الحُمرَاَد ِِبََذا السُّكح
ُر َحاَلاًل  -أي بعد  َمح  . َكاَنتح اخلح

  



  أحكام احليض

ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء ِف اْلَمِحيِض َوال  أَُلوَنَك َعْن اْلَمِحيضِ َوَيسْ }قـَوحله تـََعاَ  
اِب ََ تَ ْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ الت َّوَّ 

 {َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِ رِينَ 

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يواكلوها ومل : النزول َسَبُب  : مسألة
أَلوَنَك َعِن الحَمِحيِض ُقلح }: فأنزل هللا تعا اب النيب ملسو هيلع هللا ىلصجيامعوهن يف البيوت فسأل أصح َيسح

" اصنعوا كل شيء إال النكاح: "فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ ُهَو أًَذى فَاعحَتزُِلوا النَِّساَء يف الحَمِحيضِ 
ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمران شيئا إال خالفنا فيه فجاء أسيد : فبلغ ذلك اليهود فقالوا

بن حضري وعباد بن بشر فقاال اي رسول هللا إن اليهود تقول كذا وكذا فال جنامعهن فتغري 
أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب إ  النيب وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حَّت ظننا 

 ."ملسو هيلع هللا ىلص فأرسل يف آاثرُها فعرفا أن مل جيد عليهما

 إَذا َساَل : َحاَض السَّيحلُ : الحَمِحيِض ِمنح َحاَض َيَِيُض إَذا َساَل َحيحًضا، تـَُقوُل الحَعَربُ  :مسألة 

 .ِذي يـُرحِخيِه الرَِّحُم فـََيِفيضُ َوُهَو ِعَباَرٌة َعنح الدَِّم الَّ 

أََلٌة    :ِفيِه أَرحبـََعُة أَقـحَوالٍ {ُقلح ُهَو أًَذى}قـَوحله تـََعاَ  املراد ابألذى يف َمسح

َوَّلُ     .َقِذرٌ : األح

   .َدمٌ : الثَّاِن 

   .جنَِسٌ : الثَّاِلث

ُروٌه يـَُتَأذَّى ِبرَِِيِه َوَضَررِِه َأوح جَنَاَسِتهِ : الرَّاِبعُ   .َمكح



أََلةٌ   َيحضُ  َمسح  : مينع من مخسة أمور :  َما مَيحَنُع ِمنحُه احلح

َوَّلُ  تَـَرُط جِلََوازِِه الطََّهاَرةُ : األح   .أَنَُّه مَيحَنُع ِمنح ُكلِّ ِفعحٍل ُيشح

ِجدِ  اجللوس يف: الثَّاِن    .الحَمسح

  .الصَّوحمُ : الثَّاِلثُ 

ءُ : الرَّاِبعُ    .الحَوطح

َاِمسُ   .اَلقِ إيَقاُع الطَّ : اخلح

أََلٌة قـَوحله تـََعاَ   ِء َومَتَاُمهُ : { َحَّتَّ َيطحُهرحنَ }َمسح  .َحَّتَّ مبَعحىَن الحَغايَِة، َوُهَو انحِتَهاُء الشَّيح

 . أي اغتسلن من احليض { فَِإَذا َتَطهَّرحنَ }: قـَوحله تـََعاَ  واملعىن حَّت ينقطع دم احليض و 

ُ تـََعاَ  : فَِإنح ِقيلَ  ءُ { لح ُهَو أًَذىقُ }: قَاَل اَّللَّ ََذى َجاَز الحَوطح  . فَِإَذا زَاَل األح

ُل الحَفرحجِ أَنَُّه َلوح َكاَن ااِلعحِتَباُر ِبَزَواِل األحَ : َأَحُدُُهَا :َعنحُه َجَوااَبنِ  ََذى َقدح َذى َما َوَجَب َغسح ، أِلَنَّ األح
ُُفوِف َأوح الحَقصَِّة الحبَـيحَضاِء، َفَدلَّ َأنَّ ااِل  َيحِض اَل ِبُوُجوِدهِ زَاَل اِبجلح ِم احلح ُكح  .عحِتَباَر ِِ

ٌ : الثَّاِن  ََذى، َوَهَذا بـَنيِّ  .أَنَُّه َعلََّل ِبَكوحنِِه أًَذى، مُثَّ َمَنَع الحُقرحاَبَن َحَّتَّ َتُكوَن الطََّهاَرُة ِمنح األح

أََلٌة قـَوحله تـََعاَ   ءِ َمعحَناُه َفِجيُئوُهنَّ، َأوح َيكُ { َفأحُتوُهنَّ }: َمسح  .وُن َذِلَك ِكَنايًَة َعنح الحَوطح

رِينَ }قـَوحله تـََعاَ  مسألة يف  فيه إثبات صفة احملبة هلل على  {ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ التـَّوَّاِبنَي َوَيُِبُّ الحُمَتَطهِّ
 .ما يليق جبالله وعظيم سلطانه من غري حتريف وال تبديل وال تعطيل وال َتويل 

 .فهذا َتويل مردود اَدتُُه ثـََواَب الحَعبحدِ ِهَي إرَ ومن قال ُمبة هللا 

ِهَي ُرُجوُع الحَعبحِد َعنح َحالَِة الحَمعحِصَيِة إَ  َحالَِة : التـَّوحبَةُ { التـَّوَّاِبنيَ }: قـَوحله تـََعاَ  مسألة يف 
 .الطَّاَعةِ 



رِينَ }قـَوحله تـََعاَ  مسألة يف   :ِفيَها َثاَلثَُة أَقـحَوالٍ { الحُمَتَطهِّ

َوَّ  رِيَن اِبلحَماِء لِلصَّاَلةِ : لُ األح   .الحُمَتَطهِّ

  .دحاَبرِِهنَّ الَِّذيَن اَل ََيحتُوَن النَِّساَء يف أَ : الثَّاِن 

ُقُضوَن التـَّوحبََة، َطهَُّروا أَنـحُفَسُهمح َعنح الحَعوحِد إَ  َما َرَجُعوا َعنحُه ِمنح الحَباِطِل : الثَّاِلثُ  الَِّذيَن اَل يـَنـح
 .وا ِفيهِ الَِّذي َكانُ 

، َوُهَو ِفيِه َأظحَهرُ  َوَُّل ِبِه َأَخصُّ ُظ َوِإنح َكاَن ََيحَتِمُل مجَِيَع َما ذُِكَر فَاألح ُ أَعحَلمُ  َواللَّفح  .َوَاَّللَّ

ُموا ألَنْ ُفِسُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ }: قـَوحله تـََعاَ   ُتْم َوَقدِ   ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئ ْ
 {َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَلُقوُه َوَبشِ ِر اْلُمْؤِمِن ََ 

رَأََتُه يف قـُبُِلَها ِمنح ُدبُرَِها : َكاَنتح الحيَـُهوُد تـَُقولُ : " قَاَل َجاِبرٌ : يف َسَبِب نـُُزوهِلَامسألة  َمنح أََتى امح
يَُة  َوَل، فـَنَـزََلتح اآلح َِئمَّةُ َوَهَذا َحِديٌث َصحِ ". َجاَء الحَوَلُد َأحح  .يٌح َخرََّجُه األح

ِنَساؤُُكمح َحرحٌث }: يف قـَوحله تـََعاَ   -َصلَّى اَّللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  -َعنح النَّيبِّ »قَاَلتح أُمُّ َسَلَمَة، و 
ِبَرًة إَذا َكاَنتح يف ِصَماٍم َواِحدٍ : قَالَ { َلُكمح  ِبَلًة َوُمدح ِلٌم وَ . «ََيحتِيَها ُمقح َرَجُه ُمسح رُهُ َأخح  .َغيـح

أََلٌة نِ   حرام عند أهل العلم ومن نسب إ  أحد من الصحابة أو :  َكاِح الحَمرحأَِة يف ُدبُرَِهاَمسح
 التابعني أنه قال جبواز إتيان النساء يف أدابرهن فقد أخطأ 

أََلِة فَـ : ابن العريب  قَاَل الحَقاِضي َماَم الحَقاِضَي الطُّوِسيَّ َعنح الحَمسح ُء : َقالَ َسأَلحت اإلحِ اَل جَيُوُز َوطح
ِل النََّجاَسِة الحَعاِرضَ  َيحِض أِلَجح َاٍل؛ أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاَ  َحرََّم الحَفرحَج َحاَل احلح ِة، فََأوحَ  الحَمرحأَِة يف ُدبُرَِها ِِ

زَِمةِ  بـَُر اِبلنََّجاَسِة الالَّ  .َأنح َُيَّرَِم الدُّ

  



  أحكام الطالق

َوال ُيَِلُّ ََلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق  نْ ُفِسِهنَّ َثََلثََة قُ ُروء  ُمطَلََّقات يَ تَ َربَّْصَن بَِ َوالْ }قـَوحله تـََعاَ  
ُ ِف َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِ ِهنَّ ِف َذِلكَ   ِإْن َأرَاُدوا اَّللَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ ِإْصَل ِِ َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َواَّللَّ ُْْل الَِّذ  َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعُرو  {ًحا َوََلُنَّ ِم

َيحضِ : مسألة  ِر َواحلح  واملراد ِبا هنا احليض.  َكِلَمُة الحُقرحِء َكِلَمٌة ُُمحَتِمَلٌة لِلطُّهح

يَُة َعامٌَّة يف ُكلِّ : مسألة  ِيَسَة َوالصَِّغريََة يف ُسورَِة  َهِذِه اآلح َها اآلح ُمطَلََّقٍة، َلِكنَّ الحُقرحآَن َخصَّ ِمنـح
َخلح ِِبَا لَِقوحلِِه  َها الَِّت ملَح يُدح ُهِر، َوَخصَّ ِمنـح َشح ٍة تـَعحَتدُّونـََها}الطَّاَلِق اِبألح  { َفَما َلُكمح َعَليحِهنَّ ِمنح ِعدَّ

ََمةُ و  َاعِ ، فَ اململوكة األح تـََها َحيحَضَتاِن، َخَرَجتح اِبإلحِمجح  .ِإنَّ ِعدَّ

أََلة َمعحىَن قـَوحله تـََعاَ   ُ يف أَرحَحاِمِهنَّ }َمسح َن َما َخَلَق اَّللَّ ُتمح  :َثاَلثَُة أَقـحَوالٍ  ِفيهَ { َوال َيَِلُّ هَلُنَّ َأنح َيكح

َوَّلُ  َيحضُ : األح      .احلح

لُ : الثَّاِن  َمح     .احلح

 .ُموُعُهَماَمح : الثَّاِلثُ 

ُبوٌل؛ إذح اَل الثالث  وَ  هُلَا ِفيِه َمقح ُهَو الصَِّحيُح؛ أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاَ  َجَعَلَها أَِميَنًة َعَلى َرمِحَِها، فـََقوح
 َسِبيَل إَ  ِعلحِمِه إالَّ ِِبَََبَِها

َهَذا َوِعيٌد َعِظيٌم َشِديٌد لَِتأحِكيِد فيه { رِ ِإنح ُكنَّ يـُؤحِمنَّ اِبَّللَِّ َوالحيَـوحِم اآلخِ }: قـَوحله تـََعاَ  مسألة يف 
َِقيَقِة َما ِفيهِ  َباِر َعنح الرَِّحِم ِِ ََمانَِة يف اإلحِخح  .  حَتحرمِِي الحِكتحَماِن َوِإجَياِب أََداِء األح

 :َوفَاِئَدُة ََتحِكيِد الحَوِعيِد َهاُهَنا أَمحرَانِ 

عَ : َأَحُدُُهَا ِة َأوح ُسُقوِطِه ِعنحَد انحِقَضاِئَهاَحقُّ الزَّوحِج يف الرَّجح  .ِة ِبُوُجوِب َذِلَك لَُه يف الحِعدَّ



ِتاَلِط الحِمَياهِ  :الثَّاِن  َنحَساِب َعنح اخح  .ُمرَاَعاُة َحقِّ الحِفرَاِش ِبِصَيانَِة األح

 :دَ ِفيِه َثاَلُث فـََوائِ { َوبـُُعولَتـُُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ }قـَوحله تـََعاَ  مسألة يف 

ُوَ   َعَة ِفيَها{ َوالحُمطَلََّقاتُ }: َأنَّ : الحَفاِئَدُة األح َعٌة َأوح اَل َرجح  .َعامٌّ يف ُكلِّ ُمطَلََّقٍة ِفيَها َرجح

َتِضي أَنَـُّهنَّ أَزحَواٌج بـَعحَد الطَّاَلقِ { َوبـُُعولَتـُُهنَّ }: َأنَّ قـَوحله تـََعاَ  : الثَّانَِيةُ   . يـَقح

 .يـَعحِِن يف َوقحِت التـََّربُِّص، َوُهَو أََمُد الحِعدَّةِ {  يف َذِلكَ }قـَوحله تـََعاَ  : ةُ الحَفاِئَدُة الثَّالِثَ 

َعِة إصحاَلَح َحالِِه َمَعَها، { ِإنح أَرَاُدوا ِإصحالًحا}: قَـوحله تـََعاَ  مسألة يف  الحَمعحىَن إنح َقَصَد اِبلرَّجح
نَـُهَما، اَل َعَلى وَ  َشِة بـَيـح اَلِص ِمنح رِبـحَقِة النَِّكاِح، َفَذِلَك َوِإزَاَلَة الحَوحح رَاِر َوالحَقطحِع ِِبَا َعنح اخلَح ِه اإلحِضح جح

 .َلُه َحاَلٌل، َوِإالَّ ملَح حتَِلَّ َلهُ 

أََلةٌ  ِد اإلحِصحاَلِح َومُ :يـَعحِِن { ِهنَّ اِبلحَمعحُروفِ َوهَلُنَّ ِمثحُل الَِّذي َعَليح }قـَوحله: َمسح  .َعاَشَرِة النَِّكاحِ ِمنح َقصح

َعِة أَوحُجهٍ تقدم الرجل على املرأة بدرجة : مسألة   :َعَلى َسبـح

َوَّلُ   .ُوُجوُب الطَّاَعِة، َوُهَو َحقٌّ َعامٌّ : األح

َمِة، َوُهَو َحقٌّ َخاصٌّ : الثَّاِن  دح  .َحقُّ اخلِح

ُر التََّصرُِّف إالَّ ِبِِذحنِهِ : الثَّاِلثُ   .َحجح

 .َفاَل َتُصوُم إالَّ ِبِِذحنِهِ  َقدَِّم طَاَعَتُه َعَلى النـََّواِفِل،َأنح تُـ : الرَّاِبعُ 

َاِمسُ  ُل الصََّداقِ : اخلح  .َبذح

نـحَفاقِ : السَّاِدسُ   .إدحرَاُر اإلحِ

ََدِب َلُه ِفيَها: السَّاِبعُ   .َجَواُز األح



 أحكام القصاص

َلىكُ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليْ }قـَوحله تـََعاَ   اْْلُرُّ ِِبْْلُرِ  َواْلَعْبُد ِِبْلَعْبِد  ْم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ
ِِ َوَأَداٌء ِإلَْيِه ِبِِْحَسان  َذلِ  َْى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات َِباٌع ِِبْلَمْعُرو َْى ِِبألُنْ  َك َواألُنْ 

 {َد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ ََتِْفيٌف ِمْن رَبِ ُكْم َوَرْْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَ عْ 

إنَـَّها نـَزََلتح ِفيَمنح َكاَن ِمنح الحَعَرِب اَل يـَرحَضى َأنح ََيحُخَذ ِبَعبحٍد : مَجَاَعٍة ِمنح التَّاِبِعنيَ قال : مسألة 
رَأٍَة إالَّ َرُجاًل ذََكرًا، َويـَُقوُلونَ  ُ الحقَ : إالَّ ُحرًّا، َوِبَوِضيٍع إالَّ َشرِيًفا، َواِبمح تحُل أَنـحَفى لِلحَقتحِل، فـََردَُّهمح اَّللَّ

قِّ  ِتيَفاِء احلَح  . َعزَّ َوَجلَّ َعنح َذِلَك إَ  الحِقَصاِص، َوُهَو الحُمَساَواُة َمَع اسح

ُر َواِجٍب، { ُكِتبَ }معىن قوله تعا  : مسألة  فُِرَض َوأُلحزَِم، وََكيحَف َيُكوُن َهَذا َوالحِقَصاُص َغيـح
َا ُهوَ  ؛ َوَمعحىَن َذِلَك ُكِتَب َوفُِرَض إ َوِإَّنَّ ِتيَفاءَ خِلِريَِة الحَوِلِّ  .الحِقَصاِص فـََقدح ُكِتَب َعَليحُكمح  َذا أََردحُُتح اسح

ُرِّ }: قـَوحله تـََعاَ  : مسألة  ُرُّ اِبحلح ُرِّ فيه أن احلر ال يقتل ابلعبد{ احلح َ َنِظرَي احلح ؛ أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاَ  بـَنيَّ
َ الحَعبحَد َوُمَساِويِه، َوُهَو الحَعبحدُ َوُمَساِوي ، َوبـَنيَّ ُرُّ  ِه َوُهَو احلح

ُنـحَثىعلى قتل الذكر اب{ َواألُنـحَثى اِبألُنـحَثى}: تـََعاَ  دل قوله : مسألة  َاعِ ؛ و  ألح  َذِلَك اَثِبٌت اِبإلحِمجح
. 

َبال يقتل : مسألة   حديث صحيح. "اَل يـَُقاُد َواِلٌد ِبَوَلِدهِ :" ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ  َرُسولقال ؛ ِبَوَلِدهِ  األح

ََب َكاَن َسَبَب ُوُجوِدِه، َفَكيحَف َيُكوُن ُهَو َسَبَب َعَدِمِه،و   . أِلَنَّ األح

 واحداً إذا قتلوا استدل ِبذه اآلية على قتل اجلماعة : مسألة 



َبٍل  بحن َأمححَدوذهب اإلمام  َتلُ أن إ  َحنـح ََماَعةُ  اَل تـُقح َط يف أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاَ  َشرَ ؛  اِبلحَواِحدِ  اجلح
ََماَعِة، اَل ِسيََّما، َوَقدح قَاَل تـََعاَ   َ الحَواِحِد َواجلح نَا }: الحِقَصاِص الحُمَساَواَة، َواَل ُمَساَواَة بـَنيح وََكتَـبـح

 { َعَليحِهمح ِفيَها َأنَّ النـَّفحَس اِبلنـَّفحسِ 

ََوابُ  ََماَعُة أَنَـُّهمح إَذا قـَتَـُلوا َواِحًدا ملَح َأنَّ ُمرَاَعاَة الحَقاِعَدِة َأوحَ  ِمنح ُمرَاعَ : اجلح َلحَفاِظ، َوَلوح َعِلَم اجلح اِة األح
ََمَل ِمنح التَّ  ، َوبـََلُغوا األح ِتَاِك يف قـَتحِلِهمح َعحَداُء َعَلى قـَتحِل أَعحَداِئِهمح اِباِلشح تَـُلوا لَتَـَعاَوَن األح َشفِّي يـُقح

ُهمح   .ِمنـح

الحُمرَاَد اِبلحِقَصاِص قـَتحُل َمنح قـََتَل، َكائًِنا َمنح َكاَن، َردًّا َعَلى الحَعَرِب الَِّت   َوَذِلَك َأنَّ : َجَواٌب آَخرُ 
ُتَل يف ُمَقابـََلِة الحَواِحِد ِماَئًة افحِتَخارًا، وَ  ُتلح، َوتـَقح ُتَل مبَنح قـََتَل ِمنح ملَح يـَقح ِتظحَهارًا َكاَنتح تُرِيُد َأنح تـَقح اسح

َاِه َوالحَمقح  َتَل َمنح قـََتلَ اِبجلح ِل، َوَذِلَك أبَِنح يـُقح ُ تـََعاَ  اِبلحُمَساَواِة َوالحَعدح  .ِدرَِة؛ َفَأَمَر اَّللَّ

َنا َعَليحِهمح ِفيَها َأنَّ النـَّفحَس اِبلنـَّفحسِ }: أَمَّا قـَوحله تـََعاَ  : َجَواٌب اَثِلثٌ  فَالحَمقحُصوُد ُهَناَك بـَيَااًن { وََكتَـبـح
ُلُغ بِ لِلحُمقَ  َطحرَاِف، َردًّا َعَلى َمنح تـَبـح َطحرَاَف اِبألح ِتيَفاِء َأنَّ النـَّفحَس تـُؤحَخُذ اِبلنـَّفحِس، َواألح ِه ابـََلِة يف ااِلسح

َِميََّة َوتـَعحُضُد  َِميَُّة إَ  َأنح ََيحُخَذ نـَفحَس َجاٍن َعنح طَرحِف َمحِِنٍّ َعَليحِه، َوالشَّرِيَعُة تـُبحِطُل احلح  .َمايَةَ احلحِ احلح

أََلة َدلِيٌل َعَلى { فَاتَِّباٌع اِبلحَمعحُروفِ }: يف قـَوحله تـََعاَ  : اَل الطَََّبِيُّ قَ :  التـَّرَاِضي َعَلى الدِّيَة َمسح
َخِر ِمنح َوِلٍّ َأوح َجا ٍن، مُثَّ ُعُموِم الحُوُجوِب ِمَّنح َوَقَع، يُرِيُد َأنَّ َمنح ذََكَر الدِّيََة َوَجَب قـَُبوهُلَا َعَلى اآلح

ُتِحبَّ قـَُبوهُلَا رََأى َأنَّ  َاِن اُسح َتِمرُّ فـََعقََّبُه بـَعحَدُه مبَا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ الدِّيََة إنح َعَرَضَها اجلح ، َهَذا اَل َيسح
َاِن قـَُبوهُلَا، َوَلمَّا ِِنُّ َعَليحِه َأوح َولِيُُّه َوَجَب َعَلى اجلح َنا َعنح  َوِإنح َعَرَضَها الحَمجح تَـغحنَـيـح َرَجَع إلَيحِه اسح

 .ااِلعحِتَناِء ِبهِ 

الحَمعحىَن َأنَّ اَّللََّ ُسبحَحانَُه َعَفا َعمَّا َكاَن يف { كَ َفَمِن اعحَتَدى بـَعحَد َذلِ }: قـَوحله تـََعاَ  : ة مسأل
ُُدوُد، فَِإنح ََتَاَوَزَها بـَعحَد بـََياهِنَا فـََلهُ  َ َلُه َوُحدَّتح احلح َن، َوَقدح بـَنيَّ َلَم اآلح َاِهِليَِّة ِلَمنح َأسح  َعَذاٌب أَلِيٌم، اجلح

نـحَيا َواِبلح  ِخَرةِ اِبلحَقتحِل يف الدُّ  .َعَذاِب يف اآلح



 أحكام الرضاع

 {رَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ ِلَمْن أَ  َدُهنَّ َحْوَل َِْ َكاِمَل َِْ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَل }قـَوحله تـََعاَ  

ُهٍر؛ أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاَ  قَالَ : هنع هللا يضر  قَاَل َعِليُّ بحُن َأيب طَاِلبٍ : مسألة  ِل ِستَُّة َأشح َمح َومَححُلُه }: أََقلُّ احلح
رًا َوِفَصالُهُ  ِ ِلَمنح أَرَاَد }: مُثَّ قَاَل تـََعاَ  { َثالثُوَن َشهح ِ َكاِمَلنيح َوالحَواِلَداُت يـُرحِضعحَن َأوحالَدُهنَّ َحوحَلنيح

رًا بَِقَيتح ِمنحُه ِستَُّة أَ { َأنح يُِتمَّ الرََّضاَعةَ  ِ ِمنح َثاَلِثنَي َشهح َقَطتح َحوحَلنيح ُة فَِإَذا َأسح ُهٍر؛ َوِهَي ُمدَّ شح
َباطِ  ِتنـح ِل؛ َوَهَذا ِمنح َبِديِع ااِلسح َمح  .احلح

 .ال حد ألقل مدة الرضاع وأكثره ُمدود ِولني مع الِتاضي بنص القرآن  : مسألة 

َوتـُُهنَّ اِبلحَمعحُروفِ َوَعَلى الحَموحُلوِد َلُه رِ }: قـَوحله تـََعاَ  يف : مسألة  َدلِيٌل َعَلى ُوُجوِب { زحقـُُهنَّ وَِكسح
زِِه َوَضعحِفِه؛ َفَجَعَل اَّللَُّ تـََعاَ  َذِلَك َعَلى َيَديح أَبِيِه لَِقرَابَِتهِ   ِمنحُه نـََفَقِة الحَوَلِد َعَلى الحَواِلِد ِلَعجح

ُ تـَعَ  ُمَّ أِلَنَّ الحِغَذاَء َيِصُل إلَيحِه ِبَوَساطَِتَها يف الرََّضاَعةِ َوَشَفَقِتِه َعَليحِه؛ َوََسَّى اَّللَّ  .اَ  األح

يِق، َكَما قَالَ { اِبلحَمعحُروفِ }: قـَوحله تـََعاَ  و  َِب ِمنح السََّعِة َوالضِّ ِر َحاِل األح تـََعاَ  يف  يـَعحِِن َعَلى َقدح
 .{ لِيـُنحِفقح ُذو َسَعٍة ِمنح َسَعِتِه َوَمنح ُقِدَر َعَليحِه رِزحقُُه فـَلحيـُنحِفقح ِمَّا آََتُه اَّللَُّ }: ُسوَرِة الطَّاَلقِ 

تَـَلَف النَّ { َوالحَواِلَداُت يـُرحِضعحَن َأوحالَدُهنَّ }: له تـََعاَ  يف قـَوح : مسألة  مح للَ َحقٌّ الرضاع  اُس َهلاخح
ُظ ُُمحَتَملٌ أم  َها؟ َواللَّفح   .َحقٌّ َعَليـح

َبلح َغيـحرَُها -ب . يف َحاِل الزَّوحِجيَّةِ  -أ: جيب عليها يف حاالت َلِكنَّ  َها إنح ملَح يـَقح .  َوُهَو َعَليـح
َُب اِلخح  -ج َها إَذا ُعِدَم األح  .ِتَصاِصَها بِهِ َوُهَو َعَليـح

َضانَةيف هذه اآلية دليل على أن : مسألة  َبِ  احلَح َرُة ِللح ُمِّ َوالنُّصح  .ِللح

ُمُّ َأنح { ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َموحُلوٌد لَُه ِبَوَلِدهِ } َمعحىَن قـَوحله تـََعاَ  : مسألة  الحَمعحىَن اَل ََتحََب األح
ُمَّ ِمنح َذِلَك؛ َوَذِلَك ُكلُُّه ِعنحَد الطَّاَلقِ تـُرحِضَعُه إضحرَارًا أبَِ  َِب َأنح مَيحَنَع األح  بِيِه، َواَل َيَِلُّ ِللح



َمِة لِتَـتَـَفرََّغ لَُه َجاَز َذِلكَ : مسألة  ُّم َوِهَي يف الحِعصح ُر األح َُب َأنح يـُرحِضَع ااِلبحَن َغيـح َوملَح جَيُزح  إَذا أَرَاَد األح
َبُل َغيـحرَ  َبِ هَلَا َأنح ََتحَتصَّ ِبِه إَذا َكاَن يـَقح رَاِر اِبألح  .َها، ِلَما يف َذِلَك ِمنح اإلحِضح

ُهَما}: قـَوحله تـََعاَ  : مسألة  ا َجَعَل الحَمعحىَن َأنَّ اَّللََّ تـََعاَ  َلمَّ { فَِإنح أَرَاَدا ِفَصاال َعنح تـَرَاٍض ِمنـح
َ َأنَّ ِفطَاَمَها ُهَو الحِفطَاُم، ِ بـَنيَّ َة الرََّضاِع َحوحَلنيح َوِفَصاهَلَا ُهَو الحِفَصاُل، لَيحَس أِلََحٍد َعنحُه َمنـحزٌَع،  ُمدَّ
َبـََواِن َعَلى أََقلَّ ِمنح َذِلَك الحعَ  َدِد ِمنح َغريحِ ُمَضارٍَّة اِبلحَوَلِد؛ َفَذِلَك َجائٌِز ِِبََذا إالَّ َأنح يـَتَِّفَق األح

 .الحبَـَيانِ 

تَـرحِضُعوا أَوحالدَُكمح }: قـَوحله تـََعاَ  : مسألة  ُُتح َأنح َتسح َعِة َعَلى الحَوَلِد َهَذا ِعنحَد ِخيَفِة الضَّيـح { َوِإنح أََردح
رَا ُمِّ َعنح َحقِِّه ِبَوَلِدَها، َأوح اإلحِضح ِتَغاِل األح رَاِر اِبلحَوَلِد يف اشح ُمِّ َوالتـَّقحِصرِي َأوح اإلحِضح  .ِر اِبلحَوَلدِ ِعنحد األح

 

 

  



 أحكام حد الزنا

 { نَ ُسورٌَة أَنْ َزْلَناَها َوفَ َرْضَناَها َوأَنْ َزْلَنا ِفيَها آََيت  بَ يِ َنات  َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرو }قـَوحله تـََعاَ  

َناَهاَوفَـ }: قـَوحلُهُ : مسألة  رَأُ بِتَ { َرضح ِديِدَهايـُقح ِفيِف الرَّاِء َوَتشح   : خح

َرةً  َناَها ُمَعيـََّنًة ُمَقدَّ  . َفَمنح َخفََّف َفَمعحَناُه أَوحَجبـح

 ِ َهنيح َد َفَمعحَناُه َعَلى َوجح  : َوَمنح َشدَّ

 .إمَّا َعَلى َمعحىَن َوَضعحَناَها فـَرَاِئَض فـَرَاِئَض، َأوح فـَرحًضا فـَرحًضا

ِثرِي، َوُهَو َصِحيٌح اَل اعحِتَاَض َعَليحهِ : الثَّاِن   .َعَلى َمعحىَن التَّكح

ُهَما ِماَئَة َجْلَدة  الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َوا}: قوله تعا   َوال ََتُْخْذُكْم ِِبَِما رَْأَفٌة ِف  ِحد  ِمن ْ
ُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَ ُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلمُ    {ْؤِمِن ََ ِديِن اَّللَِّ ِإْن ُكن ْ

أََلة  ُهَما}: قـَوحله تـََعاَ   انَ َحّد الزِّ : َمسح ِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـح  { فَاجح

ِ َجَعَل اَّللَُّ  َمنيح ِر؛ َوَذِلَك أِلَنَّ قـَوحَلهُ : َحدَّ الّزاَِن ِقسح ًا َعَلى الثَـّيِِّب، َوَجلحًدا َعَلى الحِبكح الزَّانَِيُة }: َرمجح
ُهَماَوا ِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـح  قَاَل النَّيبُّ  ؛َعامٌّ يف ُكلِّ زَاٍن، مُثَّ َشَرَحتح السُّنَُّة َحاَل الثَـّيِّبِ { لزَّاِن فَاجح
ِر َجلحُد ِماَئٍة، َوتـَغحرِيُب َعاٍم، َوالثَـّيُِّب اِبلثَـّيِِّب َجلحُد  َقدح َجَعَل اَّللَُّ هَلُنَّ :"  ملسو هيلع هللا ىلص ُر اِبلحِبكح َسِبياًل الحِبكح

مُ   . "ِماَئٍة َوالرَّجح

َماُم، َوَمنح اَنَب َعنحهُ : مسألة  َلحِد اإلحِ ِر اِبجلح َمح   .اَل ِخاَلَف َأنَّ الحُمَخاَطَب ِِبََذا األح

َدَّ ":وللسيد جلد عبده حلديث  َها احلح ِلدح  ."إَذا َزَنتح أََمُة َأَحدُِكمح فـَلحَيجح

 . بل هذا مرجعه للسلطان : إذا قتل أو يقتل عبده إذا سرق يد العبد وليس للسيد أن يقطع 



 { َوال ََتحُخذحُكمح ِِبَِما رَأحَفٌة يف ِديِن اَّللَِّ }: تعا   قـَوحلُهُ :  مسألة

تَـَلَف السََّلُف ِفيَها، َفِمنـحُهمح َمنح قَالَ  َدَّ { َما رَأحَفةٌ َوال ََتحُخذحُكمح ِبِِ }: اخح ِقطُوا احلح  . فـَُتسح

ُهمح َمنح قَالَ  دَّ { َوال ََتحُخذحُكمح ِِبَِما رَأحَفةٌ }: َوِمنـح  .  فـَُتَخفُِّفوا احلَح

يًعا؛ َفاَل جَيُوُز َأنح حَتحِمَل َأَحًدا رَأحَفٌة َعَلى زَاٍن  :"قال ابن العريب  َوُهَو ِعنحِدي َُمحُموٌل َعَليحِهَما مجَِ
َدَّ أَوح ُُيَفَِّفُه َعنحهُ أبَِنح يُ  ِقَط احلح  .سح

ُُدو  َتِوي يف َذِلَك احلح ِ، َوَتسح َ الضَّرحبـَنيح ِ، َوَضرحاًب بـَنيح َ السَّوحَطنيح ُد  َوِصَفُة الضَّرحِب َأنح َيُكوَن َسوحطًا بـَنيح
 .ُكلَُّها

َدَّ، فـََقاَل َلهُ  ِرُب احلح َ : َوَعنحهُ ". اَل تـَرحَفعح إِبَطَك : " َوأََمَر ُعَمُر ِبَرُجٍل َيضح َتاَر َسوحطًا بـَنيح أَنَُّه اخح
 ِ رِِه، َوَُتحتَـَنُب َمَقاتُِلُه، َواَل ِخاَلَف ِفيهِ . السَّوحَطنيح  .َويـَُفرَُّق َعَليحِه الضَّرحُب يف َظهح

َلوحَلتح هَلُمح الحَمَعاِصي، َحَّتَّ يـَتَِّخُذوَها َضرَاَوًة، َويـَعحِطُف  َوَهَذا َما ملَح يـَتَـَتاَبعح النَّاُس يف الشَّرِّ، َواَل احح
ُة، َويَزِيدُ  دَّ ُ الشِّ ََواَدِة، َفاَل يـَتَـَناَهوحا َعنح ُمنحَكٍر فـََعُلوُه؛ َفِحيَنِئٍذ تـَتَـَعنيَّ َدُّ  النَّاُس َعَليحِهمح اِبهلح ِل احلح ، أِلَجح

 .زاَِيَدِة الذَّنحبِ 

رَاٍن يف َرَمَضاَن، َفَضَربَُه ِماَئةً  رِيَن هِلَتحِك ُحرحَمِة : َوَقدح ُأِتَ ُعَمُر ِبَسكح ِر، َوِعشح َمح َْثَاِننَي َحدُّ اخلح
َِنااَيِت، َوَهتحكِ  ُب َأنح تـَتـَرَكََّب الحُعُقواَبُت َعَلى تـَغحِليِظ اجلح ِر؛ فـََهَكَذا جيَِ ُُرَماتِ  الشَّهح  .احلح

َهدح َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن الحُمؤحِمِننيَ }: قـَوحله تـََعاَ  : ة مسأل  إقامةفائدة حضور ورؤية { َولحَيشح
ِلِه، َوَيِشيُع َحِديأن احلدود   . ثُُه؛ فـَيَـعحَتَبُ بِِه َمنح بـَعحَدهُ َمنح َشِهَدُه َوَحَضَرُه يـَتَِّعُظ بِِه َويـَزحَدِجُر أِلَجح

تُِلَف يف حَتحِديِد الطَّائَِفِة َعَلى مَخحَسِة أَقـحَوالٍ : مسألة   : اخح

َوَّلُ    .َواِحٌد، َفَما زَاَد َعَليحهِ : األح

  .َرُجاَلِن َفَصاِعًدا: الثَّاِن 



  .َثاَلثٌَة َفَصاِعًدا: الثَّاِلثُ 

  .أَرحبـََعٌة َفَصاِعًدا: الرَّاِبعُ 

َاِمسُ  َرةٌ : اخلح  .أَنَُّه َعشح

ِديُد ِمنح َغريحِ َحدٍّ : قال ابن العريب  ََماَعِة الَِّذيَن ِِبِمح التَّشح  .الصَِّحيُح ُسُقوُط الحَعَدِد، َواعحِتَباُر اجلح

  



 أحكام حد السرقة

ُ َعزِيٌز  فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقةُ }قـَوحله تـََعاَ   َجَزاًء ِبَا َكَسَبا َنَكاال ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ
 {َحِكيمٌ 

ُذ الحَماِل :  َحِقيَقِة السَّرَِقةِ : مسألة  َيٍة ِمنح األحَ من حرزه َوِهَي َأخح  .عحنُيِ َعَلى ُخفح

أََلة  َسِة َمَعانٍ  السَّرَِقةُ : َمسح ُروٌق  ِفعحلٌ :  تـَتَـَعلَُّق ِِبَمح ُروٌق ُمطحَلٌق، َوَمسح ُهَو َسرَِقٌة، َوَسارٌِق، َوَمسح
ُروٌق ِفيهِ  لِيلُ . ِمنحُه، َوَمسح َِميَع ُعُموُمَها إالَّ َما َخصَُّه الدَّ  . فـََهِذِه مَخحَسُة ُمتَـَعلَِّقاٍت يـَتَـَناَوُل اجلح

َم   . تعريفها أَمَّا السَّرَِقُة فـََقدح تـََقدَّ

ِتَفاِء َعنح :  َوأَمَّا السَّارِقُ  ًئا َعَلى طَرِيِق ااِلخح فـَُهَو فَاِعٌل ِمنح السَّرَِقِة، َوُهَو ُكلُّ َمنح َأَخَذ َشيـح
َعحنُيِ؛ َلِكنَّ الشَّرِيَعَة َشَرَطتح ِفيِه ِستََّة َمَعانٍ  اًل أِلَ : الحَعقحلُ : األح . نَّ َمنح اَل يـَعحِقُل اَل ُُيَاَطُب َعقح

طَاُب َشرحًعا: َوالحبـُُلوغُ  ُلغح اَل يـَتَـَوجَّه إلَيحِه اخلِح أِلَنَّ َمنح َكاَن َحِديَث : َوبـُُلوُغ الدَّعحَوةِ . أِلَنَّ َمنح ملَح يـَبـح
َكاَم، َوادَّعَ  َحح اَلِم َوملَح يـُثَاَفنح َحَّتَّ يـَعحِرَف األح ٍد اِبإلحِسح َل ِفيَما أََتى ِمنح السَّرَِقِة َوالّزاَِن َوَظَهَر َعهح َهح ى اجلح

قُُه ملَح َتَِبح َعَليحِه ُعُقوبَةٌ  َِب يف َماِل ابحِنهِ  ِصدح  .َكاألح

ُلُح َعاَدًة َوَشرحًعا ِلاِلنحِتَفاِع ِبِه، فَِإنح َمَنَع :  وأما املسروق َطحَماُع، َوَيصح فـَُهَو ُكلُّ َماٍل مَتحَتدُّ إلَيحِه األح
َفعح تـََعلُُّق الطَّمَ  ِنحزِيِر َمَثاًل ِمنحُه الشَّرحُع ملَح يـَنـح ِر َواخلح َمح  . اِعَيِة ِفيِه، َواَل يـَُتَصوَُّر ااِلنحِتَفاُع ِمنحُه، َكاخلح

َتِدي إَ  َلغحٌو، َوَسرِقَ ال قطع يف سرقة التافه ألنه وَ  رًا أَوح ِصَفًة َُمحُسوٌب، َوالحَعقحُل اَل يـَهح َة الحَكِثرِي َقدح
َدٍّ َتِقُف الحَمعحرَِفُة ِعنحَدُه، فـَتَـَو َّ الشَّرحُع حَتحِديَدُه ِبرُبحِع ِديَنارٍ  ِل ِفيِه ِِ :" احلديث يف كما َ  الحَفصح

 . َوَهَذا َنصٌّ ". يف رُبحِع ِديَناٍر َفَصاِعًدا طحعُ الحقَ 

رُِق »: أَنَُّه قَالَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  -َقدح ثـََبَت َعنح النَّيبِّ : فَِإنح ِقيلَ  َلَعَن اَّللَُّ السَّارَِق َيسح
َطُع َيُدهُ  رُِق الحبَـيحَضَة فـَتـُقح َطُع َيُدُه َوَيسح َبحَل فـَتـُقح ِذيِر اِبلحَقِليِل َعنح  َهَذا َخرََج ََمحرَجَ : قـُلحَنا« احلح التَّحح



: -َصلَّى اَّللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  -الحَكِثرِي، َكَما َجاَء يف َمعحَرِض التـَّرحِغيِب اِبلحَقِليِل َعنح الحَكِثرِي يف قـَوحلِِه 
ًتا يف » ُ َلُه بـَيـح ِجًدا َوَلوح ِمثحَل َمفحَحِص َقطَاِة بـَىَن اَّللَّ َنَّةِ َمنح بـَىَن َّللَِِّ َمسح  .«اجلح

اَلِم َما َكاَن َمالُُه ُُمحتَـَرمً فهو وأما املسروق منه  ُرحَمِة اإلحِسح  ا ِِ

َاٍل؛ أِلَنَّ الحَعبحَد َوَماَلُه ِلَسيِِّدهِ : إَذا َسَرَق الحَعبحُد ِمنح َماِل َسيِِّدِه، أَوح السَّيُِّد ِمنح َعبحِدهِ و   َفاَل َقطحَع ِِ

ُروِق ِمنحُه، َوأَمَّا  ِرحُز الَِّذي ُنِصَب عَ الحَمسح ٍء فـَُهَو احلح َواِل، َوُهَو َُيحَتِلُف يف ُكلِّ َشيح َمح ِظ األح اَدًة حِلِفح
ََسِب َحالِهِ  ِِ . 

َتَمَع مَجَاَعٌة، مسألة  رَاَجُه إالَّ بِتَـَعاُوهِنِمح فسرقوا ماالً إَذا اجح  .ففيه القطع على اجلميع  اَل مُيحِكُن إخح

 . وإن كان ال َيتاج جلماعة إلخراجه ففيه خالف بني أهل العلم 

ِ؛ فَِإنح تَِلَفتح فـََعلَ : مسألة  يحِه َمَع الحَقطحِع الحِقيَمُة إَذا َسَرَق السَّارُِق َوَجَب الحَقطحُع َعَليحِه َوَردُّ الحَعنيح
َء َعَليحهِ  الحُغرحُم اَثِبٌت يف ِذمَِّتِه يف : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ . إنح َكاَن ُموِسرًا َوِإنح َكاَن ُمعحِسرًا َفاَل َشيح

 ِ َاَلنيح  و. احلح

أََلُة الثَّاِمنَ  ُرونَ الحَمسح إَذا َوَجَب َحدُّ السَّرَِقِة فـََقَتَل السَّارُِق َرُجاًل َوَوَجَب َعَليحِه الحِقَصاُص : ُة َوالحِعشح
ُخُل الحَقطحُع ِفيهِ : قَاَل َماِلكٌ  َتُل َوَيدح ِ، : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ . يـُقح َتِحقَّنيح َطُع أِلَنَـُّهَما َحقَّاِن لِلحُمسح يـُقح

ُهَما َحقُّهُ فـََوَجَب َأنح يـَُوَّفَّ   َخِر َكَما قَاَل َماِلكٌ : فَِإنح ِقيلَ . ُكلُّ َواِحٍد ِمنـح ُخُل يف اآلح : َأَحُدُُهَا َيدح
ِقُط َحدًّا: قـُلحَنا. الحَقتحُل ََيحِت َعَلى َذِلَك ُكلِّهِ  ا اَل ُيسح  .إنَّ الَِّذي ََنحَتاُر َأنَّ َحدًّ

أََلة  َلَناَقطحِع السَّرَِقة َهلح ُهَو َشرحُعنَ : َمسح َتَكلََّم النَّاُس يف َقطحِع السَّرَِقِة، :  ا َخاصًَّة أَمح َشرحُع َمنح قـَبـح
َلَنا ِتحقَاَق السَّارِقِ : ؟ َفِقيلَ  َهلح ُهَو َشرحُعَنا َخاصًَّة أَمح َشرحُع َمنح قـَبـح َلَنا اسح  . َكاَن َشرحُع َمنح قـَبـح

 : َن َذِلَك إَ  َزَمِن ُموَسىَكا: َوِقيلَ 

َوَِّل الحَقطحُع يف َشرحِعَنا اَنِسٌخ لِلّرِقِّ   . فـََعَلى األح



 . ثَّاِن َيُكوُن تـَوحِكيًدا لَهُ َوَعَلى ال

ح النَّيبُّ َن َكاالسرقة   حدَوالصَِّحيُح َأنَّ  َلَنا، َوملَح يـُبَـنيِّ َُمِم ُكلَِّها قـَبـح  ": ملسو هيلع هللا ىلص َكيحِفيـََّتُه، إذح قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص يف األح
َلُكمح أَنَُّه َكاَن إَذا َسَرَق ِفيِهمح الضَِّعيُف أَقَاُموا  َلَك َمنح َكاَن قـَبـح َا أَهح َدَّ، اَي أَيُـَّها النَّاُس إَّنَّ َعَليحِه احلح
 ."اَوِإَذا َسَرَق ِفيِهمح الشَّرِيُف تـَرَُكوُه، َوَأميحُ اَّللَِّ َلوح َأنَّ فَاِطَمَة بِنحَت ُُمَمٍَّد َسَرَقتح َلَقطَعحت َيَدهَ 

  



 حد احلرابةأحكام 

َا َجَزاُء الَّ }قـَوحله تـََعاَ   َ َوَرُسوَلهُ ِذيَن ُيَُ إَّنَّ َوَيْسَعْوَن ِف اأَلْرِض َفَساًدا َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو  ارِبُوَن اَّللَّ
َفْوا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك ََلُْم ِخْزٌ  ِف  ِ  َأْو يُ ن ْ ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَل

نْ َيا َوََلُْم ِف اآلِخَرِة عَ   {َذاٌب َعِظيمٌ الدُّ

ِتاَلُب َما :َ الحُمَحاَربَةِ : مسألة  َرحِب؛ َوُهَو اسح َد السَّلحِب، َمأحُخوٌذ ِمنح احلح اَلِح َقصح َهاُر السِّ ِهَي إشح
اَل  ِلِم ِبِِظحَهاِر السِّ  . ِح َعَليحهِ َعَلى الحُمسح

َطُع السَِّبيَل َويـَنحِفُر اِبلنَّاِس يف ُكلِّ َمَكان، َويُظحِهُر الحَفَساَد يف :  قَاَل َماِلكٌ  الحُمَحاِرُب الَِّذي يـَقح
ُتلح فَلِ  َتُل؛ َوِإنح ملَح يـَقح ُتلح َأَحًدا، إَذا َظَهَر َعَليحِه يـُقح َرحِض َوِإنح ملَح يـَقح َماِم َأنح يـََرى ِفيِه رَأحيَُه اِبلحَقتحِل، األح إلحِ

ِي؛  َتِتُ يف َذِلَك َوالح َأوح الصَّلحِب، َأوح الحَقطحِع، َأوح النـَّفح  .َسَواءٌ ُمعحِلُن ِِِرَابَِتِه َوالحُمسح

أََلة    {َأنح يـَُقتـَُّلوا َأوح ُيَصلَُّبوا َأوح تـَُقطََّع أَيحِديُهمح }َمعحىَن قـَوحله تـََعاَ  : َمسح

 :ِفيَها قـَوحاَلنِ 

َوَّلُ  ِيريِ : األح  .أَنَـَّها َعَلى التَّخح

ِصيِل َعَلى . أَنَـَّها َعَلى التـَّفحِصيلِ : الثَّاِن  تَـَلُفوا يف َكيحِفيَِّة التـَّفح أشهرها قول ابن عباس  : أَقـحَوالٍ َواخح
تَـُلوا إنح قـَتَـُلواوذلك أبن ومجاعة  َلُبوا إنح قـَتَـُلوا َوَأَخُذوا الحَمالَ . الحَمعحىَن َأنح يـُقح َأوح تـَقحَطَع . أَوح ُيصح

َرحِض إنح َأَخاُفوا السَِّبي َفوحا ِمنح األح  . لَ أََيِديِهمح َوأَرحُجُلُهمح ِمنح ِخاَلٍف إنح َأَخُذوا الحَماَل، َأوح يـُنـح

أََلة َمعحىَن قـَوحله تـََعاَ   َرحضِ }َمسح َفوحا ِمنح األح  :ِفيِه أَرحبـََعُة أَقـحَوالٍ  {َأوح يـُنـح

َوَّلُ  َجنُ : األح   .ُيسح

  .رحكِ يـُنـحَفى إَ  بـََلِد الشِّ : الثَّاِن 



  .ُُيحَرُجوَن ِمنح َمِديَنٍة إَ  َمِديَنٍة أََبًدا: الثَّاِلثُ 

رُبُ : الرَّاِبعُ  ُُدوِد أََبًدا فـَيَـهح َهايُطحَلُبوَن اِبحلح  .وَن ِمنـح

ُيُه إَ  بـََلِد :" ابن العريب  قال َرحِض، َوأَمَّا نـَفح ًيا ِمنح األح ُن َلُه نـَفح جح َجَن، فـََيُكوُن السِّ قُّ َأنح ُيسح احلَح
رحِك فـََعوحٌن َلُه َعَلى الحَفتحكِ  ُيُه ِمنح بـََلٍد إَ  . الشِّ َا فـَرَّ َوأَمَّا نـَفح  بـََلٍد َفُشغحٌل اَل يَُداُن بِِه أِلََحٍد، َوُرمبَّ

ٍء؛ فَِإنَّ : َوأَمَّا قـَوحُل َمنح قَالَ . فـََقَطَع الطَّرِيَق اَثنَِيةً  َدِّ فـََليحَس ِبَشيح ُرُب ِمنح احلح يُطحَلُب أََبًدا َوُهَو يـَهح
َا ُهَو ُُمَاَوَلُة طََلِب ا َزَاءِ َهَذا لَيحَس جِبَزَاٍء، َوِإَّنَّ  ."جلح

لُُبُه َحيًّا: مسألة  َماُم الحُمَحاِرَب فَِإنَُّه َيصح ٍم؛ : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ : إَذا َصَلَب اإلحِ لُُبُه َميًِّتا َثاَلثََة َأايَّ َيصح
نـََعمح الحَقتحُل َمذحُكوٌر َأوَّاًل، َوَلِكنح : قـُلحَنا. فـََبَدَأ اِبلحَقتحلِ { َصلَُّبوايـَُقتـَُّلوا َأوح يُ }: أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاَ  قَالَ 

اَلفُ  ُم َهاُهَنا ُهَو اخلِح ُكح نَـُهَما َكيحَف َيُكوُن احلح َوالصَّلحُب َحيًّا َأَصحُّ؛ أِلَنَُّه . بَِقَي َأانَّ إَذا مَجَعحَنا بـَيـح
َلحِ أَنحَكى َوأَفحَضُح، َوهُ  َصح َتَضى َمعحىَن الرَّدحِع األح  .َو ُمقح

َتُل ِفيَها َمنح قـََتَل، َوِإنح ملَح َيُكنح الح : مسألة  ِرَابََة يـُقح ُتوُل ُمَكاِفًئا لِلحَقاِتلِ مَ اَل ِخاَلَف يف َأنَّ احلح  .قح

ُتلح بـَعحٌض، قُِتَل : مسألة  تَـتَـُلوا َمَع الحَقاِفَلِة فـََقَتَل بـَعحُض الحُمَحارِِبنَي، َوملَح يـَقح إَذا َخرََج الحُمَحارِبُوَن فَاقـح
َِميعُ   . اجلح

ِدُروا َعَليحِهمح  ِإال الَِّذيَن ََتبُوا ِمنح }: قـَوحله تـََعاَ  : مسألة   { قـَبحِل َأنح تـَقح

 :ِفيِه مَخحَسُة أَقـحَوالٍ 

َوَّلُ  رِ  إالَّ الَِّذينَ : األح ِل الحُكفح  .ََتبُوا ِمنح أَهح

رحكِ : الثَّاِن   .إالَّ الَِّذيَن ََتبُوا َوَقدح َحاَربُوا أِبَرحِض الشِّ

ِدُروا َعَليحِهمح : الثَّاِلثُ   .إالَّ الحُمؤحِمِننَي الَِّذيَن ََتبُوا ِمنح قـَبحِل َأنح تـَقح

 .إالَّ الَِّذيَن ََتبُوا يف ُحُقوِق اَّللَِّ : الرَّاِبعُ 



َاِمسُ  َدِميِّنيَ : اخلح ٍء اَل ِمنح ُحُقوِق اَّللَِّ َواَل ِمنح ُحُقوِق اآلح  .اَل يُطحَلُب ِبَشيح

 

 

 

  



 قذفحد الأحكام 

َداَء فَاْجِلُدوُهْم َْثَاِن ََ َجْلَدًة َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ْثَّ ََلْ َيَُْتوا بَِْربَ َعِة ُشهَ }قـَوحله تـََعاَ  
 {َوال تَ ْقبَ ُلوا ََلُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ُتُمونَ { َوالَِّذيَن يـَرحُمونَ }: قوله تعا  : مسألة  ُم الرَّمحِي، أِلَنَُّه إَذايٌَة َواسح . يُرِيُد َيشح ُتِعرَي لَُه اسح
فُ   للَِّساِن َكُجرحِح الحَيدِ ُجرحُح ا :قَاَل أَبُو َكبحَشةَ . اِبلحَقوحِل، َوِلَذِلَك ِقيَل َلُه الحَقذح

أََلة  َصَناتِ }: قـَوحلُهُ : َمسح ابحملصنات أي يف هذه اآلية اَل ِخاَلَف يف َأنَّ الحُمرَاَد { الحُمحح
 . العفيفات

َعةٌ : مسألة  ِف ِعنحَد الحُعَلَماِء ِتسح  الحَمقحُذوِف بِِه، َشرحطَاِن يف الحَقاِذِف، َوَشرحطَاِن يف :  ُشُروُط الحَقذح
 .َومَخحَسٌة يف الحَمقحُذوفِ 

 ِِ ُل َوالحبـُُلوغُ  : الشَّْرطَاِن اللََّذاِن ِف اْلَقاِذ  .فَالحَعقح

ِِ ِمْنهُ  َدُّ، َوُهَو الّزانَ  :َوَأمَّا الشَّْرطَاِن ِف الشَّْيِء اْلَمْقُذو ٍء يـَلحَزُمُه ِفيِه احلح ِذَفُه ِبَوطح  َأوح فـَُهَو َأنح يـَقح
 .اللَِّواُط، َأوح يـَنحِفيِه ِمنح أَبِيِه، ُدوَن َسائِِر الحَمَعاِصي

ِِ َفِهيَ  ُرِّيَُّة، َوالحِعفَُّة َعنح  :َوَأمَّا اْْلَْمُس الَِِّت ِف اْلَمْقُذو اَلُم، َواحلح ُل، َوالحبـُُلوُغ، َواإلحِسح الحَعقح
َِها َأوح اَل  الحَفاِحَشِة الَِّت ُرِمَي ِِبَا َكاَن َعِفيًفا َعنح   .َغريح

ِليُف َساِقٌط ُدونَـ  ِليِف؛ إذح التَّكح ِتَاُط الحبـُُلوِغ َوالحَعقحِل يف الحَقاِذِف؛ َفِلَنَـُّهَما َأصحاَل التَّكح ُهَما، َفَأمَّا اشح
ِل َأنَّ  َصاِن أِلَجح َا َشَرطحَناُُهَا يف الحَمقحُذوِف َوِإنح ملَح َيُكواَن يف َمَعاِن اإلحِحح ِر  َوِإَّنَّ َا ُوِضَع لِلزَّجح َدَّ إَّنَّ احلح

َل َوالحبـُُلوَغ؛ إ اِخَلِة َعَلى الحَمقحُذوِف، َواَل َمَعرََّة َعَلى َمنح َعِدَم الحَعقح َذايَِة اِبلحَمَعرَِّة الدَّ ذح اَل َعنح اإلحِ
ُهَما أِبَنَُّه زانً  ءُ ِفيِهَما َواَل ِمنـح  .يُوَصُف الحَوطح



اَل  َرِفَها، َكَما بـَيـَّنَّاُه ِمنح قـَبحُل، َوأِلَنَّ ِعرحَض َوأَمَّا ُشُروُط اإلحِسح َصاِن َوَأشح ِم ِفيِه؛ َفِلَنَُّه ِمنح َمَعاِن اإلحِحح
ُف، َكالحَفاِسِق الحُمعحِلِن اَل ُحرحَمَة لِِعرحِضِه؛ َبلح ُهَو َأوحَ  لِزايَ  ِتُكَها الحَقذح َدِة الحَكاِفَر اَل ُحرحَمَة َلُه يـَهح

ِر عَ  قِ الحُكفح  .َلى الحُمعحِلِن اِبلحِفسح

َاعً  ُرحَمُة َذاِهَبٌة، َوِهَي ُمرَاَدٌة َهاُهَنا إمجح  .اَوأَمَّا َشَرُف الحِعفَِّة؛ َفِلَنَّ الحَمَعرََّة اَلِحَقٌة ِبِه، َواحلح

ِل نـُقحَصاِن ِعرحِض الحَعبحِد َعنح ِعرحِض احلحُ  َا َشَرطحَناَها أِلَجح ُرِّيَُّة فَِإَّنَّ رِّ، ِبَدلِيِل نـُقحَصاِن ُحرحَمِة َوأَمَّا احلح
ِفِه، َوَقدح بـَيـَّنَّاُه يف َمَساِئِل  ُرُّ اِبلحَعبحِد، َواَل َُيَدُّ بَِقذح َتُل احلح اَلفِ َدِمِه َعنح َدِمِه؛ َوِلَذِلَك اَل يـُقح  .اخلِح

ِي َهاُهَنا التـَّعحِبرُي اِبلّزاَِن َخاصَّةً : مسألة   .  الحُمرَاُد اِبلرَّمح

َكثَـَّر اَّللَُّ َعَدَد الشُُّهوِد يف الّزاَِن َعَلى َسائِِر { رحبـََعِة ُشَهَداءَ وا أبَِ مُثَّ ملَح ََيحتُ }: تعا   قـَوحلُهُ : مسألة 
َلحقِ  ُُقوِق َرغحَبًة يف السَِّتحِ َعَلى اخلح  .احلح

أََلة َحّد القذف لِيُل َعَليحِه أَنَُّه يَِقُف َعَلى ُمطَالََبِتِه، َوأَنَُّه َيِصحُّ لَُه :  َمسح َدِميِّنَي؛ َوالدَّ َحقُّ اآلح
 .الرُُّجوُع َعنحهُ 

ُهورِ  إالَّ مبُطَالََبِة الحَمقحُذوفِ  حد القذفاإلمام  اَل يُِقيمُ : مسألة  ُمح  .ِعنحَد اجلح

ِف َثاَلثَةيِتتب على : مسألة  َكامٍ  الحَقذح ِسيَق؛ تـَغح : َأحح َدَّ، َوَردَّ الشََّهاَدِة، َوالتـَّفح ِليظًا ِلَشأحنِِه، احلح
 .َوتـَعحِظيًما أِلَمحرِِه، َوقـُوًَّة يف الرَّدحِع َعنحهُ 
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