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 ة / الرابعة تاسعال حاضرةالم

 :القسامة -

 : رؼشٝفٖب -

خً، أٛ ديف ديفبً. ٗششػبً : اىقسبٍخ ىغخ  ٍَ ٌُ إقسبٍبً ٗقََسب ٌَ ُْٝقِس ٕٜ األَٝبُ اىَنشسح  :ٍظذس ق٘ىٌٖ أَْقَس

فٜ دػ٘ٙ اىقزٞو اىَؼظً٘، سَٞذ ثزىل؛ ألُ األَٝبُ رقسٌ ػيٚ أٗىٞبء اىقزٞو فٞذيفُ٘ خَسِٞ َْٝٞبً 

 أُ اىَذَّػٚ ػيٞٔ قزو طبدجٌٖ.

: أُ ٝ٘جذ قزٞو ال ُٝؼشف قبرئ، فزجشٛ اىقسبٍخ ػيٚ اىجَبػخ اىزٜ ْٝذظش فٖٞب إٍنبُ قزئ، ط٘سرٖب

 رٜ رمشٕب.ٗرىل إرا ر٘فشد اىششٗؽ اٟ

  :مشروعيتها -

ٕٜٗ ٍششٗػخ، ٗٝضجذ ثٖب اىقظبص، أٗ اىذٝخ، إرا ىٌ رقزشُ اىذػ٘ٙ ثجْٞخ أٗ إقشاس، ٗٗجذ        

س،  ْ٘ ؛ مبىقجبئو اىزٜ ٝطيت ثؼؼٖب ثؼؼبً ثبىضأس،  ٕٗ٘ اىؼذاٗح اىظبٕشح ثِٞ اىقزٞو ٗاىَزٌٖ ثقزئ اىيَّ

 ِ طذخ اىذػ٘ٙ فٞٔ.ٗقٞو ال ٝخزض ثزىل، ثو ٝزْبٗه مو ٍب ٝغيت ػيٚ اىظ

َذَِّٞظخ ثِ ٍسؼ٘د       ٍُ ٗاىذىٞو ػيٚ ٍششٗػٞزٖب دذٝش سٖو ثِ أثٜ َدْضَخ أُ ػجذ هللا ثِ سٖو ٗ

خشجب إىٚ خٞجش ٍِ جٖذ أطبثٌٖ، فأرٚ ٍذٞظخ فأخجش أُ ػجذ هللا ثِ سٖو قذ قزو، ٗؽشح فٜ ػِٞ 

فٞشح رنُ٘ د٘ه اىْخو(، فأرٚ ٖٝ٘د فقبه أٗ فَقِٞش )اىفَقِٞش اىجئش اى٘اسؼخ اىفٌ، اىقشٝجخ اىقؼش، ٗقٞو اىذ

صٌ أقجو دزٚ أرٚ ػيٚ قٍ٘ٔ، فزمش ىٌٖ رىل، صٌ أقجو ٕ٘ ٗأخ٘ٓ   أّزٌ ٗهللا قزيزَ٘ٓ. فقبى٘ا ٗهللا ٍب قزيْبٓ

َٗ   د٘ٝظخ ٕٗ٘ أمجش ٍْٔ ٗػجذ اىشدَِ ثِ سٖو... فقبه سس٘ه هللا  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ىذ٘ٝظخ  اىٔ َطيَّٚ هللاَّ

يفُ٘ ٗرسزذقُ٘ دً طبدجنٌ( ٗفٜ سٗاٝخ )رأرُ٘ ثبىجْٞخ(، قبى٘ا ٍب ىْب ٍٗذٞظخ ٗػجذ اىشدَِ )أرذ

، قبى٘ا ىٞس٘ا  ثْٞخ. فقبه )أرذيفُ٘( ؟ قبى٘ا ٗمٞف ّذيف ٗىٌ ّشٖذ، ٗىٌ ّش. قبه )فزذيف ىنٌ ٖٝ٘د؟(

 َٗ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ُ  اىٔثَسيَِٞ. ف٘دآ سس٘ه هللا َطيَّٚ هللاَّ ِْ ػْذٓ، فجؼش إىٌٖٞ سس٘ه هللا َطيَّٚ هللاَّ ٍِ َٗ  ِٔ ْٞ  اىٔ َػيَ

 ٍبئخ ّبقخ دزٚ أدخيذ ػيٌٖٞ اىذاس. فقبه سٖو فيقذ سمؼزْٜ ٍْٖب ّبقخ دَشاء ( ) (.

 فذه رىل ػيٚ ٍششٗػٞخ اىقسبٍخ، ٗأّٖب أطو ٍِ أط٘ه اىششع ٍسزقو ثْفسٔ.

  :حكمتها -

ششػذ اىقسبٍخ ىظٞبّخ اىذٍبء ٗػذً إٕذاسٕب؛ فبىششٝؼخ اإلسالٍٞخ رذشص أشذ اىذشص ػيٚ    

فظ اىذٍبء، ٗطٞبّزٖب، ٗػذً إٕذاسٕب، ٗىَب مبُ اىقزو ٝنضش، ثَْٞب رقو اىشٖبدح ػيٞٔ؛ ألُ اىقبرو د
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 ٝزذشٙ ثبىقزو ٍ٘اػغ اىخي٘اد، جؼيذ اىقسبٍخ دفظبً ىيذٍبء.

 :شروط القسامة -

 أُ ٝنُ٘ ْٕبك ى٘س، ٗقذ سجق ثٞبّٔ ٍؼْبٓ. -1

 فٖٞب ػيٚ طغٞش ٗال ٍجُْ٘.أُ ٝنُ٘ اىَذََّػٚ ػيٞٔ ٍنيفبً، فال رظخ اىذػ٘ٙ  -2

 أُ ٝنُ٘ اىَذَِّػٜ ٍنيفبً أٝؼبً، فال رسَغ دػ٘ٙ طجٜ ٗال ٍجُْ٘. -3

 أُ ٝنُ٘ اىَذََّػٚ ػيٞٔ ٍؼْٞبً، فال رقجو اىذػ٘ٙ ػيٚ شخض ٍجٌٖ. -4

إٍنبُ اىقزو ٍِ اىَذَّػٚ ػيٞٔ، فئُ ىٌ َٝنِ ٍْٔ اىقزو ىجؼذٓ ػِ ٍنبُ اىذبدس ٗقذ ٗق٘ػٔ ّٗذ٘  -5

 اىذػ٘ٙ. رىل، ىٌ رسَغ

ذَِّػٜ. -6 َُ  أال رزْبقغ دػ٘ٙ اى

أُ رنُ٘ دػ٘ٙ اىقسبٍخ ٍفظيخ ٍ٘ط٘فخ، فٞق٘ه أّدػٜ أُ ٕزا قزو ٗىٜٞ فالُ ثِ فالُ، ػَذاً أٗ  -7

 شجٔ ػَذ أٗ خطأ، ٗٝظف اىقزو.

 

 : صفة القسامة -

قذس إسصٌٖ ػيٚ  إرا ر٘افشد ششٗؽ اىقسبٍخ، ُٝجذأ ثبىَذػِٞ فٞذيفُ٘ خَسِٞ َْٝٞبً ر٘صع ػيٌٖٞ      

َٗ   ٍِ اىقزٞو، أُ فالّبً ٕ٘ اىزٛ قزئ. ٗٝنُ٘ رىل ثذؼ٘س اىَذػٚ ػيٞٔ؛ ىق٘ىٔ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ فٜ  اىَٔطيَّٚ هللاَّ

 . )أفزسزذقُ٘ اىذٝخ ثأَٝبُ خَسِٞ ٍْنٌ؟(  اىَشٗٛدذٝش 

خَسِٞ فئُ أثٚ اى٘سصخ أُ ٝذيف٘ا، أٗ اٍزْؼ٘ا ٍِ رنَٞو اىخَسِٞ َْٝٞبً، فئّٔ ٝذيف اىَذَّػٚ ػيٞٔ     

َٗ   َْٝٞبً إرا سػٜ اىَذػُ٘ ثأَٝبّٔ؛ ىق٘ىٔ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ فٜ اىذذٝش اىَزقذً )فزذيف ىنٌ ٖٝ٘د؟(   اىَٔطيَّٚ هللاَّ

ٗإُ ىٌ ٝشع اىَذػُ٘ ثزذيٞف اىَذػٚ   قبى٘ا ىٞس٘ا ثَسيَِٞ، ٗىٌ ٝشػ٘ا ثأَٝبٌّٖ. فئرا ديف ثشا، 

َٗ ػيٞٔ فذٙ اإلٍبً اىقزٞو ثبىذٝخ ٍِ ثٞذ اىَبه، مَب فؼو اى  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ػْذٍب فذٙ اىقزٞو ٍِ  اىْٔجٜ َطيَّٚ هللاَّ

ثٞذ اىَبه ػْذٍب اٍزْغ األّظبس ٍِ قج٘ه أَٝبُ اىٖٞ٘د؛ ألّٔ ىٌ ٝجق سجٞو إلصجبد اىذً ػيٚ اىَذَّػٚ 

 ػيٞٔ، ف٘جت اىغشً ٍِ ثٞذ اىَبه؛ ىئال ٝؼٞغ دً اىَؼظً٘ ٕذساً.

أّٔ قبه  )ع(  ػيٜاالٍبً ؛ ىَب سٗٛ ػِ ٍِٗ قُزو فٜ اىضدبً فئّٔ رذفغ دٝزٔ ٍِ ثٞذ اىَبه   

ٝب أٍٞش اىَؤٍِْٞ ال ُٝطَوُّ )أٛ ٖٝذس ٝقبه ؽَوَّ اىسيطبُ ) فٜ سجو قزو فٜ صدبً اىْبط ثؼشفخ    ىؼَش 

 . اىذً، ؽاَلًّ ٍِ ثبة قَزََو إٔذسٓ( دً اٍشا ٍسيٌ، إُ ػيَذ قبرئ، ٗإال فأػؾ دٝزٔ ٍِ ثٞذ اىَبه( 
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 :التعزير - 

ىزؼضٝش مَب سجق ٍؼْب ىغخ اىَْغ ٗاىشد ٗٝأرٜ ثَؼْٚ اىْظشح ٍغ اىزؼظٌٞ، مَب فٜ : ارؼشٝف اىزؼضٝش -

قُِّشُٗٓ( ]اىفزخ  َ٘ رُ َٗ ُسُٗٓ  رَُؼضِّ َٗ [، فئّٔ َْٝغ اىَؼبدٛ ٍِ اإلٝزاء. مَب ٝأرٜ ثَؼْٚ اإلٕبّخ، 9ق٘ىٔ رؼبىٚ )

اىَْغ. ٗاططالدبً  ٝقبه ػضسٓ ثَؼْٚ أدَّثٔ ػيٚ رّت ٗقغ ٍْٔ، فٖ٘ ثزىل ٍِ األػذاد. ٗاألطو فٞٔ

 اىزأدٝت فٜ مو ٍؼظٞخ ال دذ فٖٞب ٗال مفبسح.


