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نبذة عن املؤلِّف
هو شهاب الدين أمحد بن احلسني بن أمحد، أبو شجاع 
533هـ/  سنة  البرصة  يف  ولد  شافعي،  فقيه  األصفهاين، 
رة وسكنها يف  1138م، وتعلَّم فيها، ثم ارحتل إىل املدينة املنوَّ
وبقي  الرشيف،  النبوي  احلََرم  حياته، وعمل يف خدمة  آخر 

رة حتى وفاته سنة 593هـ/1197م. مقياًم يف املدينة املنوَّ
وضع رشحًا عى كتاب اإلقناع أليب احلََسن املاوردي، 
«الغاية  املسّمى:  الّشافعّي  الِفْقه  يف  امَلشهور  َمْتنِه  إىل  إضافة 
والتقريب»  أو «َمْتن أيب شجاع» وألمّهيته فقد تناوله العلامء 
بالرّشح والتعليق واحلوايش والنظم، وهو الذي ننرشه اليوم.
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 اهلل عى سيِّدنا حمّمد النبّي   العاملنَي، وَصىَّ احَلْمُد هللِ َربِّ
وآلِِه الّطاِهرين وَصحاَبتِه أمَجعني.

أمحد  بن  احلسني  بن  أمحد  ُشجاع  أبو  القايض  قال 
األصفهاين رمحه اهلل تعاىل: سألني بعض األصدقاء - َحِفَظهم 
اإلمام  مذهب  عى  الِفقه  يف  ا  َترَصً ُمْ أعَمَل  أن   - تعاىل  اهلل 
الّشافعّي – رمحُة اهلل تعاىل عليه َوِرضواُنه – يف غاية االختصار 
م َدْرُسه، وَيْسُهل عى امُلْبَتِدئ  وهناية اإلجياز ليقُرَب عى املتعلِّ
 اخِلصال، فأَجْبُته  حفظه، وأن ُأْكثَر فيه من التقسيامت وَحرْصِ
إىل ذلك طالبًا للّثواب راِغبًا إىل اهللِ ُسْبحانه وتعاىل يف التوفيق 

للّصواب، إنه عى ما َيشاُء َقِديٌر، وبعباده لطيٌف َخبرٌي.
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كتاب الطَّهارة
 وماء  الّسامء،  الّتطهري هبا سبع مياهٍ: ماء  التي جيوز  املياه 
الَبْحر،  وماء النَّهر، وماء البئر،  وماء الَعني،  وماء الثلج،  وماء 
ٌر غري َمْكروهٍ، وهو  د. ثم املياه عى أربعة أقسام: طاِهٌر ُمَطهِّ الرَبَ
ُس، وطاهٌر غري  ٌر َمْكروه وهو املاء امُلَشمَّ املاء امُلْطَلق؛ وَطاِهٌر ُمَطهِّ
 بام خالطه من الطاهرات؛ وماٌء  ر، وهو املاء املستعمل واملتغريِّ ُمَطهِّ
َنِجٌس، وهو الَّذي َحلَّت فيه نجاسٌة وهو دون القلتني، أو كان 
تان: مخسامئة رطل بغدادّي تقريبًا  يف األَصّح. ، والُقلَّ قلتني َفَتَغريَّ

فصل
واخِلْنزير  الَكْلب  ِجْلَد    إالَّ باغ  بالدِّ َتْطُهُر  املَْيَتة  وُجلود   
َنِجٌس  املَْيتة وشعرها  ِمن أحدمها. وَعْظُم  أو  َد منهام  َتَولَّ وما 

.  اآلَدِميَّ إالَّ
فصل 

وجيوز  ة،  والِفضَّ َهب  الذَّ أواين  استعامل  جَيوز  وال 
استعامل غريمها من األواين.
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فصل
وال للصائم،   بعد الزَّ  يف كل حال إالَّ واك ُمْسَتَحبٌّ والسِّ
 الَفِم ِمن َأْزٍم   استحبابًا: عند َتَغريُّ وهو يف ثالثة مواضع أَشدُّ

الة. َوَغرْيه، وعند الِقيام من النَّوم، وعند الِقيام إىل الصَّ
فصل 

الَوجه،  َغْسِل  عند  ّية  النِّ أشياء:  ُة  ِستَّ الُوضوء  وُفُروُض 
بعض  َوَمْسُح  املِْرَفَقني،  إىل  الَيدين  وَغْسُل  الَوجه،  وَغْسُل 
جلني إىل الَكعبني، والرتتيب عى ما ذكرناه.  الّرأس، وَغْسُل الرِّ
إدخاهلام  َقبل  ني  الَكفَّ َوَغْسُل  التَّسمية،  أشياء:  ة  َعرْشَ َوُسَنُنه 
اإلناء، واملَْضَمَضة، واالستنشاق، وَمْسُح مجيع الّرأس، وَمْسُح 
الَكثَّة،  اللِّحية  ليُل  َوَتْ َجديد،  بامٍء  وباطنهام  األذنني ظاِهِرمها 
جلني، وتقديم الُيْمَنى عى الُيْسى،  ليُل أصابع الَيَدين والرِّ َوَتْ

َهارة َثالثًا َثالثًا، وامُلَوااَلُة. والطَّ
فصل

واألفَضُل  والغائِِط،  الَبول  من  واجٌب  واالستنجاُء 
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 ُيْتبَِعها باملاء، وجيوز أن يقترص عى  أن َيْسَتْنجي باألحجار ُثمَّ
 املََحل، فإن أراَد االقتِصار  املاء أو عى ثالثة أحجار ُيْنِقي هِبنَّ
َتنُِب استِْقباَل الِقْبَلِة واستِْدبارها  عى أحدمها فاملاُء أفضل. وجَيْ
َت  وحَتْ اِكِد  الرَّ املاء  يف  والغائِط  الَبول  وجَيتنُِب  الّصحراء،  يف 
م عى  يتكلَّ والثَّْقب، وال    لِّ ريق والظِّ الطَّ امُلْثِمرة ويف  َجرة  الشَّ
مس وال الَقَمر وال َيْسَتدبرمها. الَبول والَغائِط، وال يستقبل الشَّ

فصل
من  َخــَرَج  ما  أشياء:  ِستَّة  الُوضوء  ينُقُض  ــذي  والَّ
ن، َوَزواُل الَعْقل بُِسْكٍر  بيلني،  والّنوُم عى غري هيئة امُلَتَمكِّ السَّ
حائل،  غري  من  األجنبّيَة  املَرأة  ُجل  الرَّ َوَلـْمُس  َمَرض،  أو 
عى  ُدُبِرِه  َحْلَقِة    َوَمسُّ  ، الَكفِّ بباِطِن    اآلَدميِّ َفْرِج    َوَمسُّ

اجَلديد.
فصل

فيها  َتْشرَتِك  َثالثٌة  أشياء:  ُة  ِستَّ الُغْسل  ُيوِجب  والَّذي 
جال والنِّساء وهي: التِقاُء اخِلَتانني، وإنزاُل املنّي، واملَْوُت،  الرِّ
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 هبا النِّساء وهي: احَلْيض، والنََّفاس، والِوالدة. وثالثٌة تَتصُّ
فصل

الّنجاسة  وإزالة  النيَّة،  أشياء:  ثالثة  الُغْسل  وفرائض 
والَبرَشة.  ْعر  الشَّ مجيع  إىل  املاء  وإيصال  بدنه،  عى  كانت  إن 
وُسَنُنُه مَخسُة أشياء: الّتسمية، والُوُضوء َقْبَلُه، وإْمَراُر الَيِد عى 

اجَلَسد، وامُلواالة، وتقديم الُيْمَنى عى الُيْسى.
 فصل

 ُغْساًل: ُغْسُل اجُلُمَعِة،  واالغتساالت املَسنونة َسبعة َعرَشَ
والِعيَدين،  واالستِْسقاء،  واخُلُسوف،  والُكُسوف، والُغْسُل 
ِمن ُغْسِل املَيِِّت، والكافر إذا أسلم،  واملجنون  وامُلْغمى عليه 
وللوقوف  ة،  َمكَّ ولدخول  اإلحرام،  عند  والُغْسل  أفاقا،  إذا 
واف،  بَِعَرفة، وللَمبيت بمزدلفة، ولرمي اجلامر الثالث، وللطَّ

عي، ولُدُخول مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وللسَّ
فصل

ني جائٌز بثالثة رشائط: أن يبتدئ ُلْبَسهام  واملسح عى اخُلفَّ
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بعد كامل الّطهارة، وأن يكونا ساترين ملحّل َغْسل الَفْرض ِمن 
الَقَدمني، وأن يكونا مما ُيمِكن تتابع امليَْش عليهام. وَيْمَسُح امُلقيُم 
، وابتداُء امُلّدة ِمن حني  يومًا وليلة، وامُلساِفر ثالثة أيام بلياليهنَّ
ني؛ فإن َمسَح يف احَلَض ُثّم ساَفَر أو َمَسَح  ِدث بعد ُلْبس اخُلفَّ حُيْ
 َمْسَح ُمِقيم. وَيْبُطُل املَْسُح بثالثة أشياء:  َفر ُثّم أقام أَتمَّ يف السَّ

ة، وما ُيوِجُب الُغْسل. بخلِعِهام، وانِقضاِء امُلدَّ
فصل

أو  بَِسَفر  الُعْذر  وجوُد  أشياء:  مَخسُة  م  َيمُّ التَّ ورَشائِط 
ُر استعامله،  الة، وَطَلُب املاء، وَتَعذُّ َمَرض، وُدُخوُل َوْقت الصَّ
خاَلَطُه  فإن  ُغَباٌر،  َلُه  الّطاِهُر  اُب  والرتُّ َلب،  الطَّ بعد  وإعواُزُه 
َوَمْسُح  ُة،  النيَّ أشياء:  أربعة  وفرائُِضُه  ِز.  جُيْ َلْ  َرْمٌل  أو    ِجصٌّ
ثالثة  وُسَنُنُه  تيُب.  والرتَّ املِرَفَقني،  مع  الَيَدين  َوَمْسُح  الَوجه، 
أشياء: الّتسمية، وتقديُم الُيْمَنى عى الُيْسى، وامُلَواالة. والذي 
م ثالثُة أشياء: َما أبَطَل الُوُضوء، وُرْؤَيُة املاء يف غري  َيمُّ ُيْبِطل التَّ
ُم  ة. وصاحُب اجَلبائِر َيْمَسُح عليها وَيَتَيمَّ دَّ الة، والرِّ َوْقِت الصَّ
  م لكلِّ  وال إعادَة عليه إن كان َوَضَعها عى ُطْهٍر، وَيَتَيمَّ وُيَصلِّ
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ٍم واِحٍد ما شاء ِمن النَّواِفل.  بَِتَيمُّ َفِريَضٍة، وُيَصلِّ
فصل

املَنِّي، وَغْسُل    َنِجٌس إالَّ بِيلني  السَّ َخَرَج ِمن   مائٍِع  َوُكلُّ
 الَِّذي َلْ َيأُكِل  بِيِّ  َبْوَل الصَّ مَجيع األبوال واألْرَواث َواِجٌب إالَّ
ِمن  عن يشء  ُيْعَفى  وال  عليه.  املاء    بَِرشِّ َيْطُهُر  فإنه  عام  الطَّ
م والَقيح، وما ال َنْفَس له سائَِلٌة   الَيسري من الدَّ النَّجاسات إالَّ

ُسُه. إذا َوَقَع يف اإلناء وماَت فيه فإنَّه ال ُيَنجِّ
َد منهام   الَكْلَب واخِلْنِزيَر وما َتَولَّ ه طاِهٌر إالَّ واحَلَيوان ُكلُّ
واجَلَراد،  َمك،  السَّ    : إالَّ َنِجَسٌة  ها  ُكلُّ واملَْيَتُة  أَحِدمها،  ِمن  أو 
َسْبَع  واخِلْنِزير  الَكْلب  ُوُلوِغ  ِمن  اإلناء  وُيْغَسل  واآلَدِمّي. 
النَّجاسات  َسائِِر  ِمن  وُيْغَسُل  اب،  بالرتُّ   إحداُهنَّ ات  َمرَّ
بنفسها  اخَلْمرُة  َلت  لَّ َتَ وإذا  أفضل.  والثَّالثُة  عليه،  تأيت  ة  َمرَّ

َلت بَِطْرح يشٍء فيها َل َتْطُهر. َطُهَرت، وإن ُخلِّ
فصل

والنَِّفاس،  احَلْيض،  َدُم  ِدَماٍء:  َثالَثُة  الَفْرج  ِمن  ُرُج  َوَيْ
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املَرأِة  َفْرِج  ِمن  اخلاِرُج  ُم  الدَّ ُهو  فاحَلْيُض:  واالستِحاَضة؛ 
أْسَود  وَلْوُنُه  الَدة،  الــوِ َسَبب  غري  ِمن  ة  حَّ الصِّ َسبيل  عى 
الِوالَدة؛  َعِقَب  اخلاِرُج  ُم  الدَّ هو  والنَِّفاُس:  اٌع،  َلذَّ َتِدٌم  حُمْ
احَلْيض  أيام  َغري  يف  ــاِرُج  اخل ُم  ــدَّ ال هو  واالستَِحاضُة: 
 َيومًا  َسَة َعرَشَ والنِّفاس. وأَقّل احَلْيض َيْوٌم َوَلْيلة، وأْكَثُرُه مَخْ
وَن   النَِّفاس َلـْحَظٌة، وأكثُرُه: ِستُّ  أو َسْبٌع؛ َوَأَقلُّ وغالُِبُه: ِستٌّ
الـَحْيَضتني  بني  ْهر  الطُّ وَأَقّل  يومًا.  أرَبعون  وغالُِبُه  َيْومًا 
فيه  حَتِيُض  َزَمٍن    َوأَقلُّ ألْكَثِرِه.    َحدَّ وال  َيْومًا    َعرَشَ َسَة  مَخْ
 احَلْمِل ِستَّة أْشُهر وأكَثُرُه أْرَبُع ِسنني  املَْرأُة تِْسُع ِسنني. َوأَقلُّ
ُرُم باحَلْيِض والنِّفاس َثامنِيُة أشياء:  وغالُِبُه: تسعة أشهر. وحَيْ
ُله،  َومَحْ امُلْصَحف    َوَمسُّ الُقرآن،  وقراءة  ْوم،  والصَّ الة،  الصَّ
بام بني  َوالَوْطء، واالستمتاع  واف،  َوالطَّ   املَْسجد،  َوُدخوُل 
الة،  الصَّ أشياء:  مَخسُة  اجُلُنِب  عى  ُرُم  وحَيْ ْكبة.  والرُّ ة  َّ السُّ
ْبُث  واللُّ واف  والطَّ ُله،  َومَحْ امُلْصَحِف    َوَمسُّ الُقْرآن،  وِقراَءُة 
الة،  الصَّ أشياء:  َثالثة  امُلْحِدِث  عى  ُم  ــرُ وحَيْ املَْسِجد.  يف 

ُله.  امُلْصَحف َومَحْ َواف، َوَمسُّ والطَّ
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الة كَِتاُب الصَّ
َزَوال  َوْقتِها  ل  وأوَّ الظْهر:  ٌس:  مَخْ املَفروَضة  الة  الصَّ
  ِظلِّ َبْعَد  ِمْثَله  ٍء  يَشْ   ُكلِّ   ِظلُّ َصار  إذا  وآِخــُره  مس،  الشَّ
وآِخُرُه  املِْثل    ِظلِّ َيادُة عى  الزِّ َوْقتِها  ُل  : وأوَّ والَعرْصُ وال؛  الزَّ
ْمس؛   املِْثَلني، ويف اجَلواِز إىل ُغُروِب الشَّ يف االختيار إىل ِظلِّ
ما  َوبِِمْقدار  ْمس،  الشَّ ُغُروب  واحٌد وهو  َوَوْقُتها  واملَْغِرب: 
َس  مَخْ   وُيَصلِّ الة  الصَّ وُيِقيم  الَعْوَرة  َوَيْسرُت  أ  وَيَتَوضَّ ن  ُيَؤذِّ
ُر وآِخُرُه  َفق األمْحَ ُل َوْقتَِها إذا غاب الشَّ َركعاٍت؛ َوالِعَشاُء: َوأوَّ
يل، ويف اجَلواز إىل ُطُلوع الَفْجر الثَّاين؛  يف االختيار إىل ُثُلِث اللَّ
ل َوْقتِها ُطُلوع الَفْجر الّثاين وآِخُرُه يف االختيار  ْبح: وأوَّ والصُّ

ْمس. إىل اإلسفار ويف اجَلَواز إىل ُطُلوع الشَّ
 فصل

اإلسالم،  أشياء:  َثالَثُة  الة  الصَّ ــوِب  ُوُج ــط  َورَشائِ
َلوات املَْسُنونات   الّتكليف. والصَّ والُبلوغ، والَعْقل؛ وهو َحدُّ
الّتابعة  َنُن  والسُّ والُكُسوفان، واالْستِْسقاء.  الِعيدان،    ٌس:  مَخْ



32

ْهِر،  َة َرْكَعًة: َرْكَعتا الَفْجر، َوَأْرَبٌع َقْبَل الظُّ للَفرائِض َسْبَع َعرْشَ
املَْغِرب،  َبْعد  وَرْكَعتان  الَعرْص،  َقْبَل  وأْرَبٌع  َبْعَده،  َوَرْكَعَتاِن 
َنواِفل  َوَثالُث   . ِمنُهنَّ بِواحدٍة  ُيوتُِر  الِعَشاء  َبْعَد  َوَثالٌث 
اِويح. َحى، َوَصالُة الرتَّ يل، َوَصالُة الضُّ دات: َصالُة اللَّ ُمَؤكَّ

فصل
أشياء:  َسة  مَخْ فيها  ُخول  الدُّ َقْبَل  الة  الصَّ َورَشائــط 
بِِلباٍس  الَعْوَرِة    احَلَدِث والنََّجس، وَسرْتُ َطَهارُة األْعضاء ِمن 
طاِهٍر، والُوقوف عى مكان طاهر، والعلم بُدخول الَوقت، 
ة  ِشدَّ يف  حاَلتني:  يف  الِقْبلة  َترك  وجيوز  الِقبلة.  واستقبال 

َفر عى الّراِحلة. اخَلوف، ويف الّناِفلة يف السَّ
فصل

والِقياُم  النيَّة،  ُرْكنًا:  َعرَش  ثامنية  الة  الصَّ ــاُن  وأرك
اهلل  وبِْسِم  الفاحِتة  وِقــراءُة  اإلحرام،  وَتكبرية  الُقْدرة،  مع 
فع  والرَّ فيه،  َمأنينة  والطُّ والّركوع،  ِمْنها،  آَيٌة  حيم  الرَّ ِن  مْحَ الرَّ
فيه،  مأنينة  والطُّ جود،  والسُّ فيه،  َمأنينة  والطُّ واالعتِدال، 
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مأنينة فيه، واجُلُلوس األخري،  جَدتني، والطُّ واجُللوُس بني السَّ
فيه،  وسلم  عليه  اهلل  النَّبي صى  عى  الة  والصَّ فيه،  ُد  والتََّشهُّ
الة، وترتيب األركان  ُة اخُلروج ِمن الصَّ والتَّْسليمة األوىل، ونِيَّ
خول فيها شيئان: األذان، واإلقامة،  عى ما ذكرناه. وُسَنُنها َقْبل الدُّ
ْبح،  ل، والُقنوت يف الصُّ د األوَّ خول فيها شيئان: التََّشهُّ وبعد الدُّ
عرشة  مخس  َرَمضان.  َشْهر  من  الثاين  النِّْصف  يف  الِوْتر  ويف 
فع  كوع والرَّ َخْصلة: َرفع اليدين عند تكبرية اإلحرام وعند الرُّ
ه، واالستعاذة، واجَلْهر  امل، والتوجُّ منه، ووضع الَيمني عى الشِّ
ورة َبعد  يف موضعه، واإلرسار يف موضعه، والتأمني، وِقراءُة السُّ
فع واخَلْفض، وقول: َسِمَع اهلل مِلَن  الفاحتة، والتَّكبريات عند الرَّ
جود، وَوْضع  كوع والسُّ مَحَِده َربَّنا َلَك احَلمد، والتَّْسبيح يف الرُّ
ى وَيْقبُِض الُيْمَنى  الَيَدين عى الَفْخَذين يف اجُلُلوس َيْبُسُط الُيْسَ
 امُلَسبَِّحة فإنَّه ُيِشرُي هبا ُمَتَشهداً، واالفرِتاش يف مجيع اجَلَلسات،  إالَّ

انية.  ك يف اجَلْلسة األخرية، والتَّْسليمُة الثَّ والتََّورُّ
فصل

ُجل:  فالرَّ أشياء:  َسِة  مَخْ يف  ُجل  الرَّ الُِف  ُتَ ــرأة  واملَ
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كوع  الرُّ يف  َفْخَذيه  عن  َبطَنه    وُيِقلُّ َجْنَبيه،  َعْن  ِمْرَفَقْيِه  ايِف  جُيَ
الة  َهُر يف َموِضِع اجَلْهر، وإذا ناَبه يَشٌء يف الصَّ جود، وجَيْ والسُّ
  َتُضمُّ واملَْرأة  وُرْكَبتِِه.  تِه  رُسَّ بني  ما  جل  الرَّ وَعوَرُة  َسبَّح، 
جال األجانِب،  ة الرِّ ِفُض َصْوَتا بَِحْضَ َبعَضها إىل َبعض، وَتْ
  ة َعْوَرٌة إالَّ َقت، ومَجيع َبَدن احُلرَّ الة َصفَّ وإذا ناهَبا يَشٌء يف الصَّ

ُجل. ْيها، واأَلَمُة كالرَّ َوْجَهها وَكفَّ
فصل

الَعْمُد،  الَكالُم  شيئًا:    َعرَشَ أَحَد  الة  الصَّ ُيْبِطل  والَّذي 
وانِكشاُف  النَّجاَسة،  َوُحُدوُث  واحَلَدث،  الَكثرُِي،  والَعَمُل 
ب،  والرشُّ واأَلْكل  الِقْبلة،  واستِدَبار  النيَّة،  وتغيري  الَعْورة، 

ة. دَّ والَقْهَقهة، والرِّ
فصل

أْرَبٌع  فيها  َرْكَعة:  َة  َعــرْشَ َسْبَع  الَفرائِض  َوَركعاُت 
دات،  َتشهُّ وتسع  َتْكبرية،  وتِْسُعوَن  وأْرَبٌع  َسْجَدة،  وَثالثوَن 

سوَن َتْسبيحة.  َتْسليامٍت، وماَئٌة وَثالٌث ومَخْ وَعرْشُ
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ٌة وِعرْشون ُرْكنًا: يف  الة مائٌة وِستَّ َلُة األركان يف الصَّ ومُجْ
ُرْكنًا، ويف  وأرَبعون  اْثنان  املَْغِرِب  ُرْكنًا، ويف  َثالُثوَن  ْبح  الصُّ

ُسوَن ُرْكنًا. ِة أرَبَعٌة ومَخْ َباعيَّ الرُّ
وَمْن  جالِسًا،    َصىَّ الَفريضة  يف  الِقيام  عن  َعَجَز  وَمن 

 ُمْضَطِجعًا. َعَجَز عن اجُللوِس َصىَّ
 فصل

الة َثالثُة أشياء: َفْرٌض، وُسنَّة، وَهْيَئة؛  واملرَتوك ِمن الصَّ
ماُن  َوالزَّ َذَكَرُه  إْن  َبْل  ْهِو،  السَّ َيُنوُب عنه ُسجوُد  فالَفْرُض ال 
يُعوُد  ال  نَّة  والسُّ ْهو؛  للسَّ وَسَجَد  عليه،  وَبَنى  به،  أتى  َقِريٌب 
ْهو َعنها؛ واهَلْيئُة:  َلبُّس بالَفْرِض، لكنَّه َيْسُجد للسَّ إليها بعد التَّ
  ْهو عنها، وإذا َشكَّ ال َيُعوُد إليها بعد َترِكها، وال َيْسُجُد للسَّ
  َكَعات َبَنى عى الَيِقني - َوُهَو األَقلُّ يف َعَدِد ما أتى به ِمن الرَّ
الم. ه َقْبَل السَّ لُّ ٌة، وحَمَ ْهو ُسنَّ ْهِو، وُسُجوُد السَّ -وَسَجَد لِلسَّ

فصل
بعد  َسَبٌب:  هلا   صالًة  إالَّ فيها    ُيَصىَّ أوقاٍت ال  َسُة  ومَخْ
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مس، وعند طلوعها حتى تتكامل  بح حتى تطُلع الشَّ صالة الصُّ
وترتفع َقْدَر ُرمٍح، وإذا اسَتَوت حتى تزول، وَبعد َصالة الَعرْص 

مس، وعند الُغروب حتى يتكامل ُغروهبا. حتى َتْغُرب الشَّ
فصل

َيْنوي  أن  املأموم  وعى  دة،  ُمَؤكَّ ٌة  ُسنَّ اجلامعة  وصالة 
والبالغ  بالَعْبد،    احُلرُّ   يأَتمَّ أن  وجيوز  اإلمام؛  دون  االئتاِمم 
  ّي. وأيُّ  ُقْدوة رجل بامرأة وال قارئ بأمِّ بامُلراِهق؛ وال َتِصحُّ
 بَِصالته  املَْسِجد بَِصالة اإلمام فيه وهو عاِلٌ  يف  َمْوِضٍع َصىَّ
 يف املَْسِجد واملأموم خارج  م عليه؛ وإن َصىَّ أجزأُه ما ل َيَتَقدَّ

املسجد قريبًا منه وهو عاٌل  بَِصالته وال حائَل هناك جاز.
فصل

باعّية بخمِس رشائط: أن  الة الرُّ  الصَّ وجيوُز للُمساِفر َقرْصُ
 َفْرَسخًا،  َة َعرَشَ يكون َسَفُره يف غري معصية، وأن تكون مسافته ِستَّ
باعّية، وأن ينوي الَقرْصمع اإلحرام،  الة الرُّ يًا للصَّ وأن يكون مؤدِّ
ْهر والَعرْص  َمع بني الظُّ  بُِمقيم. وجيوُز للُمساِفر أن جَيْ وأن ال يأتمَّ
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أّيام شاء.  والِعشاء يف وقت  املَْغِرب  َشاء، وبني  أيام  َوْقت  يف 
َمع بينهام يف وقت األوىل منهام. وجَيوز للحارض يف املَطر أن جَيْ

فصل
ورشائط وجوب اجُلمعة سبعة أشياء: اإلسالم، والُبلوغ، 
ة، واالستيطان. ورَشائِط  حَّ كورّية، والصِّ يَّة، والذُّ والَعْقل، واحُلرِّ
الَعَدد  َقْرية، وأن يكون  أو  ِمرْصاً  الَبَلد  ِفْعِلها ثالثة: أن يكون 
َخَرج  فإن  باقيًا  الَوْقُت  يكون  وأن  اجُلُمعة،  أهل  من  أربعني 
ثالثة:  وفرائُِضها  ُظْهراً.  َيت  ُصلِّ وط  الرشُّ ُعِدَمت  أو  الَوقت 
 ركعتني يف مجاعة.  ِلس بينهام، وأن ُتَصىَّ ُخْطَبَتان يقوم فيهام، وجَيْ
أربع ِخصال: الُغْسل، وتنظيف اجَلَسد، ولْبُس الثِّياب البِيض، 
اخُلْطَبة.   اإلْنصاُت يف َوْقت  يب، وُيْسَتَحبُّ ْفر والطِّ الظُّ وأخذ 

 ركعتني َخِفيَفتني ُثّم جيلس.  ُطُب َصىَّ وَمن َدَخل واإلمام َيْ
فصل

يف    ُيَكربِّ ركعتان  وهي:  دة  مَؤكَّ ُسنَّة  العيدين  وَصالُة 
سًا ِسَوى َتْكبرية  األوىل َسْبعًا سوى َتْكبرية اإلحرام، ويف الثانية مَخْ
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 يف األوىل تِسعًا، ويف الّثانية  ُطب َبْعَدها ُخْطَبَتني ُيَكربِّ الِقيام، وَيْ
ْمس من ليلة الِعيد إىل أن يدخل   ِمن ُغروِب الشَّ ُ َسْبعًا.  وُيَكربِّ
لوات املَفروضات  الة، ويف األضحى َخْلَف الصَّ اإلمام يف الصَّ

من ُصْبِح َيْوم َعَرفة إىل الَعرْص من آخر أيَّام الّترشيق.
فصل

ُتْقَض.  َل  فاَتْت  فإن  دٌة،  ُمَؤكَّ ٌة  ُسنَّ الُكسوِف  وَصالُة 
كّل  يف  َرْكَعتني،  الَقَمر  وُخُسوف  مس  الشَّ لُِكُسوف    وُيَصىَّ
الّتسبيح  ُيطيل  وُركوعان  فيهام،  القراءة  ُيطيل  قيامان  ركعة 
 يف ُكسوف  جود، وَيُْطب بعدهاُخطَبتني؛ ُيِسُّ فيهام دون السُّ

مس، وجيَهُر يف ُخُسوف الَقَمر. الشَّ
فصل

بالتوبة،  اإلمام  فيأمرهم  َمسنونٌة،  االستسقاء  وصالُة 
وِصيام  األعداء،  وُمَصاحلِة  املَظال،  من  واخُلروج  دقة،  والصَّ
بذلٍة  ثياب  يف  الّرابع  اليوم  يف  هبم  يرج    ُثمَّ أيام،  ثالثة 
   هبم ركعتني َكَصالة العيدين، ُثمَّ ع، وُيَصىِّ واستِكانٍة وَتَضُّ
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عاء واالستغفار  ل ِرداَءُه وُيْكثِر ِمَن الدُّ وَّ ُطُب بعدمها، وحُيَ َيْ
ُسْقيا  اجَعلها    »اللُهمَّ وهو:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  َرسول  بُِدعاء  ويدعو 
َهْدٍم  وال  َبالٍء  وال  حَمْقٍ  وال  َعذاٍب  ُسْقيا  وال جتعلها  َرمْحة، 
َجر  الشَّ وَمنابت  واآلكام  راب  الظِّ عى    اللُهمَّ َغَرق،  وال 
 اْسِقَنا َغْيثًا  ُهمَّ  َحوالينا وال َعَلْينا، اللَّ ُهمَّ وُبُطوِن األودية، اللَّ
يوم  إىل  دائاًم  اًل  لَّ ُمَ َطَبقًا  َغَدًقا  عاّمًا  َسّحًا  َمِريئًا  َهنِيئًا  ُمِغيًثا 
  ُهمَّ اللَّ القانِطني،  من  َعلنا  جَتْ وال  الَغْيَث  اْسِقَنا    ُهمَّ اللَّ ين،  الدِّ
َنْشُكو  َنك ما ال  ِمَن اجلهد واجُلوع والضَّ بالِعباد والبالد    إنَّ
وأْنِزل  َع،  ْ الضَّ َلنا    وأِدرَّ ْرَع،  الزَّ َلنا  َأْنبِْت    ُهمَّ اللَّ إليك،    إالَّ
األرض،  َبَركاِت  ِمن  لنا  وأْنبِت  امِء،  السَّ َبَركاِت  ِمن  َعَلينا 
إنَّا    ُهمَّ اللَّ ك،  َغرْيُ َيْكِشفُه  ال  ما  الَبالء  ِمَن  ا  َعنَّ واكِشف 
امَء َعَلينا ِمْدرارًا«. ارًا، َفَأْرِسل السَّ َنْسَتْغفُرك إنَّك ُكْنَت َغفَّ
ق. ْعِد والرَبْ وَيْغَتِسُل يف الَوادي إذا َسال، وُيَسبُِّح للرَّ

فصل
يكون  أن  أَحُدها:  أرضب:  ثالثِة  عى  اخَلْوِف  وَصالُة 
ِفْرَقة  ِفْرَقتني:  اإلمام  ُقُهم  َفُيَفرِّ الِقْبَلة،  ِجَهِة  غري  يف  الَعُدو 
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 بالِفْرَقة التي َخْلَفه  َتِقُف يف َوْجِه الَعُدو، وِفْرَقة َخْلَفه َفُيَصلِّ
ائِفة  الطَّ ، وتأيت  الَعُدوِّ َوْجِه  لَِنْفِسَها، ومَتِْض إىل    ُتتِمُّ   ُثمَّ َرْكَعة 
م هبا. والّثاين:   لَِنْفِسها وُيَسلِّ  هبا َرْكَعة، وُتتِمُّ األخرى، َفُيَصلِّ
ِرُم  ني وحُيْ ُهم اإلمام َصفَّ أن يكون الَعُدو يف ِجَهِة الِقْبَلة، َفَيُصفُّ
 اآلَخُر  فُّ ني َوَوَقَف الصَّ فَّ هبم، فإذا َسَجَد َسَجَد معه أحد الصَّ
يكون يف  أن  والثَّالث:  َوحَلُِقوه.  َسَجُدوا  َرَفَع  فإذا  ُرُسُهم،  حَيْ
أو  راِجاًل  أمَكَنه  كيف    َفُيَصلِّ احَلْرب  والتِحام  اخَلوف  ة  ِشدَّ

راكبًا، ُمْسَتْقبِل الِقْبلة وَغرْي ُمْسَتْقبِل هلا.
فصل

َهب،  بالذَّ م  والتََّختُّ احَلِرير،  ُلْبس  جال  الرِّ عى  ُرُم  وحَيْ
َهب وَكثرُيه يف الّتحريم َسَواٌء، وإذا   للنِّساء. وقليل الذَّ وحَيِلُّ
انًا جاَز ُلْبُسه َما َل  كان بعُض الثَّوب إبَرْيَساًم وبعُضُه ُقْطًنا أو َكتَّ

َيُكن اإلْبَرْيَسم غالبًا.
فصل

الة  َوَيْلَزُم يف املَيِّت أربعة أشياء: ُغْسُله، وَتْكِفيُنُه، والصَّ
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هيد يف   عليهام: الشَّ الن وال ُيَصىَّ عليه، ودفنه. واثنان ال ُيَغسَّ
ُل  وُيَغسَّ َصاِرخًا.  َيْسَتِهل  َل  الّذي  ْقُط  والسَّ كني،  امُلرْشِ معركة 
آِخِره يشٌء من  ِسْدٌر، ويف  ُغْسِلِه  ل  أوَّ ِوْترًا، ويكون يف  املَيُِّت 
وال  َقِميٌص  فيها  َلْيَس  بيض  أثواب  ثالثة  يف  ُن  وُيَكفَّ كاُفور، 
األوىل،  بعد  ة  الفاحِتَ َيْقَرأ  َتْكبرِيات:  أرَبع  عليه    ُ َوُيَكربِّ ِعاَممٌة، 
الّثالثة  بعد  للَميِّت  وَيْدعو  الّثانية،  بعد  النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص   عى  وُيَصلِّ
ْنيا   هذا َعْبُدَك واْبُن َعْبَدْيَك، َخَرَج ِمن َرْوِح الدُّ ُهمَّ فيقول: "اللَّ
اُؤُه فيها- إىل ُظْلَمِة الَقرْب وما هو القيه،  بوُبُه وأِحبَّ وَسَعتِها -وحَمْ
دًا  مَّ  حُمَ يَك لك، وأنَّ  أنت وحَدَك ال رَشِ كان َيْشَهُد أن ال إله إالَّ
 إنه َنَزَل بَِك وأنت  ُهمَّ ا، اللَّ َعْبُدَك وَرُسوُلَك، وأنت أعلُم به ِمنَّ
 عن َعَذابِه،  تَِك وأنت َغنِيٌّ  َمْنُزوٍل به، وأْصَبَح َفِقريًا إىل َرمْحَ َخرْيُ
ِسنًا َفِزد   إْن كان حُمْ ُهمَّ َلُه، اللَّ َوَقْد ِجْئناك راِغبنَي إليك ُشَفَعاَء 
تَِك ِرضاَك،  ِه بَِرمْحَ يف إْحَسانِِه، وإن كان ُمِسيئًا َفَتجاَوز عنه، َوَلقِّ
َوِقه ِفْتَنة الَقرْبِ َوَعَذاَبُه، وَأْفِسْح له يف َقرْبِِه، َوَجاِف األرض َعن 
إىل  آِمنًا  َتْبَعَثه  َحتَّى  َعَذابَِك،  ِمن  األْمَن  تَِك  بَِرمْحَ ِه  َوَلقِّ َجْنَبيِه، 
  ُهمَّ ابعة: "اللَّ امِحني"، وَيقول يف الرَّ تَِك يا أْرَحم الرَّ تَِك بَِرمْحَ َجنَّ
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َبْعَد  م  َوَله"، وُيَسلِّ َلَنا  َبْعَده، واْغِفر  ا  َتْفتِنَّ ِرْمنا أْجَره، وال  حَتْ ال 
ِقَبل رأِسه  ِمْن    الِقْبَلة، وُيَسلُّ ُمْسَتْقبَِل  ٍد  حَلْ ابعة. وُيْدَفُن يف  الرَّ
اهلل  ِة رسول  ِملَّ اهللِ، وعى  "بِْسِم  ُيْلِحُدُه:  الَّذي  وَيُقول  بِِرْفق، 
ُح  َقاَمًة وَبْسَطًة، وُيَسطَّ َق  ُيَعمَّ َبْعَد أن  الَقرْبِ  ملسو هيلع هللا ىلص"، وُيْضَجُع يف 
ُص. وال َبأَس بالُبَكاِء عى املَيِِّت  ، وال ُيْبَنى عليه، وال جُيَصَّ الَقرْبُ
أيام من  َثالثة  إىل  أهُلُه  ى  وُيَعزَّ  َجْيب.  َنْوح وال َشقِّ َغرْيِ  ِمْن 

 حِلاجة. َدْفنِه. وال ُيْدَفُن اثنان يف َقرْبٍ إالَّ
كاة كتاُب الزَّ

واألثامن،  املَوايش،  وهي:  أشياء  مخسة  يف  الّزكاة  جتُب 
روع، والّثامر، وعروض التجارة.  والزُّ

فأما املوايش فتجُب الّزكاة يف ثالثة أجناس منها وهي: 
اإلبل، والبقر، والغنم. ورشائُط وجوهبا ستُة أشياء: اإلسالُم، 

وُم.  واحلريَّة، وامللُك الّتاّم، والنِّصاب، واحلوُل، والسَّ
َهُب، والِفّضة. ورشائُط وجوب  ا األثامن فشيئان: الذَّ وأمَّ
اّم،  التَّ وامللك  واحلرّية،  اإلسالُم،  أشياء:  مخسة  فيها  كاة  الزَّ

والنِّصاُب، واحلول. 
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روع َفَتِجب الّزكاُة فيها بثالثة رشائط: أن يكون  وأّما الزُّ
يكون  وأن  خرًا،  ُمدَّ قوتًا  يكون  وأن  اآلدمّيون،  يزرعه  مّما 

نصابًا وهو مخسة أوُسق ال قرش عليها. 
النَّخل،  الّزكاة يف شيئني منها: ثمرُة  َفَتِجب  الثِّامر  ا  وأمَّ
أشياء:  أربعة  فيها  الّزكاة  ُوجوب  ورشائط  الَكْرم.  وثمرُة 

اإلسالم، واحلرّية، وامللك التام، والنِّصاب. 
وأمـا عـروض التجـارة فتجـب الـزكاة فيهـا بالرّشائط 

املذكورة يف األثامن.
فصل

وأّول نصاب اإلبل مخٌس وفيها شاٌة، ويف عرٍش شاتان، 
ويف  شياه،  أربُع  عرشيَن  ويف  شياٍه،  ثالُث  عرَش  مخسَة  ويف 
لُبوٍن،  بِنُت  وثالثني    ِستٍّ ويف  َماٍض،  بنُت  مخٍس وعرشيَن 
تاِن، ويف   َوَسْبعنَي بنتا لبون، ويف إحدى وتسعني ِحقَّ ويف ِستٍّ
 يف كّل أربعني  ُثمَّ لبوٍن،  بنات  مائٍة وإحدى وعرشين ثالُث 

ٌة. بنت َلبوٍن، ويف كّل مخسنَي ِحقَّ
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فصل
أربعنَي  ويف  تبيٌع،  وفيها  ثالثوَن  الَبَقِر  نَِصاِب  ل  وأوَّ

مسنٌة، وعى هذا أبدًا َفِقْس.
فصل

من  َجَذعٌة  شاٌة  وفيها  أربعوَن  الغنم  نِصاِب  ُل  وأوَّ
َثنِيٌة من املعِز، ويف مائٍة وإحدى وعرشيَن شاتاِن،  الضأِن أو 
ويف مائتنِي وواحدٍة ثالُث ِشياه، ويف أربعامئٍة أربُع شياٍه، ثّم 

يف كّل مائٍة شاٌة.
فصل

كان   إذا  رشائط:  بَسْبِع  الواحد  زكاَة  ُيزّكيان  واخَلليطان 
ُح واحداً، واملَرعى واحداً، والَفحُل واحداً،  املَراُح واحداً واملَْسَ

ُب واحداً، واحلالُب واحداً، وَموِضُع احَلَلِب واحداً. واملرَْشَ
فصل

الُعرِش وهو  َهِب عرشوَن مثقااًل وفيه ربع  الذَّ ونصاُب 
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نِْصُف مثقاٍل وفيام زاد بحسابه. ونِصاُب الَوِرِق مائتا درهم 
وال  بحسابه.  زاد  وفيام  دراهم  مخسُة  وهو  الُعرْش  ُرْبُع  وفيه 

جتُب يف احلّل املباِح زكاٌة.
فصل

روع والّثامر مخسُة أوسٍق وهي ألف وسّتامئِة  ونصاُب الزُّ
امِء  ِرْطٍل بالعراقّي وفيام زاَد بحسابه، وفيها إن ُسقيْت بامء السَّ
يِح الُعرْش، وإن ُسقيْت بدوالٍب أو نضٍح نصُف العرِش. أو السَّ

فصل
ُم عروُض الّتجارة عند آخر احلوِل بام اشرُتيْت به  وُتقوَّ
َهِب  وُيرُج من ذلك ربُع العرش. وما اسُتخِرَج من َمعادِن الذَّ
ة ُيَرُج منُه ربُع العرِش يف احلاِل. وما يوجُد من الّركاِز  والِفضَّ

ففيه اخُلمُس.
فصل

وبغروِب  اإلسالُم،  أشياء:  بثالثِة  الِفطِر  زكاُة  وجتُب 
مس من آخر يوٍم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن  الشَّ
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ْن  وَعمَّ نفسه  عن  وُيزّكي  اليوم.  ذلك  يف  ِعيالِه  وقوِت  قوتِه 
تلزُمُه نفقتُه من املسلمني صاعًا من قوِت بلدِه وقدرُه مخسُة 

أرطاٍل وثلٌث بالعراقّي.
فصل

اهلل  ذكرهم  الذين  الثامنية  األصناف  إىل  الّزكاُة  وُتدفُع 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء  تعاىل يف كتابه العزيز يف قوله تعاىل: � ِإّنََما الّصَ
َقاِب  ا َوالُْمَؤلََّفِة ُقُلوُبُْم َوِف الّرِ َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعَلْيَ
وإىل   ،]60  :9 ]التوبة،   � ِبيِل  الّسَ َواْبِن   ِ الّلَ َسِبيِل  َوِف  َوالَْغاِرِمنَي 
كّل  من  ثالثة  من  أقّل  عى  يقترُص  وال  منهم.  يوجُد  من 
 بامٍل  الغنيُّ إليهم:  العامل. ومخسٌة ال جيوُز دفُعها  صنٍف إال 
أو كسٍب، والعبُد، وبنو هاشٍم، وبنو املطلِب، والكافُر، ومن 
تلزُم املزكي نفقُتُه ال يدفُعها إليهم باسِم الُفقراء واملساكني.

يام كتاُب الصِّ
اإلســالُم،  أشياء:  ثالثُة  يام  الصِّ ُوجــوب  ــُط  ورشائ
النيُة،  أشياء:  أربعُة  الصوِم  وفرائُض  والعقُل.  والبلوُغ، 
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القيء.  وتعمد  واجلامِع،  والرشِب،  األكِل  عن  واإلمساُك 
إىل  عمدًا  وصَل  ما  أشياء:  عرشة  الصائُم  به  يفطُر  والذي 
عمدًا  والقيُء  السبيلني،  أحِد  يف  واحلقنُة  والرأس،  اجلوف 
واحليُض،  مبارشٍة،  عن  واإلنزاُل  الفرِج،  يف  عمدًا  والوطُء 
ثالثُة  الّصوِم  يف    ويستحبُّ ة.  والــّردَّ واجلنوُن،  والّنفاُس، 
من  اهُلجِر  وترُك  السحور،  وتأخرُي  الِفطِر،  تعجيُل  أشياء: 
الترشيِق  وأياُم  العيدان،  أيامٍ:  مخسِة  صياُم  وحيُرُم  الكالم. 
له.  عادًة  يوافق  أن    إالَّ ّك  الشَّ يوِم  صوُم  ويكرُه  الثالثُة. 
القضاُء  فعليه  الفرِج  يف  عامدًا  رمضاَن  هناِر  يف  وِطَئ  ومن 
ارة وهي: عتُق رقبٍة مؤمنٍة، فإن ل جَيِْد َفِصياُم شهرين  والَكفَّ
لكّل مسكني  ِستِّنَي مسكينًا  فإطعاُم  يستطْع  ل  فإن  متتابعنِي، 
. وَمن ماَت وعليِه ِصياٌم من َرَمضان أطعَم عنُه لكّل يوٍم  مدٌّ
وم ُيفِطُر وُيْطِعُم عن كّل يوٍم  . والشيُخ إن َعَجَز عن الصَّ مدٌّ
مدًا، واحلامُل وامُلرِضُع إن خافتا عى أنفسهام أفطرتا وعليهام 
 وهو ِرطل وثلٌث بالعراقّي،  القضاُء والَكّفارُة عن كّل يوٍم ُمدٌّ

واملريُض وامُلسافُر سفرًا طوياًل ُيفِطراِن ويقضياِن.
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فصل
ّية، واللبُث يف  واالعتكاُف ُسنَّة مستحّبٌة وله رشطان: النِّ
 حلاجِة اإلنساِن أو  املسجد. وال يرُج من االعتكاف املنذور إالَّ
عذٍر من حيٍض أو مرٍض ال ُيمكن املقاُم معه، ويبُطُل بالوطِء.

كتاُب احلّج
ورشائُط وجوِب احلّج سبعُة أشياء: اإلسالُم والُبلوُغ، 
الطريق،  وتليُة  احلة،  والرَّ اد  الزَّ ووجوُد  ّية،  واحُلرِّ والعقُل، 
ّية،  النِّ مع  اإلحراُم  أربعٌة:  احَلّج  وأركاُن  املَسري.  وإمكان 
فا  الصَّ بني  عُي  والسَّ بالَبيت،  واُف  والطَّ بَِعَرفة،  والُوقوُف 
عي؛  واُف والسَّ واملَـرَوة. وأركان العمرة ثالثٌة: اإلحراُم والطَّ
غرُي  احَلّج  وواجبات  القولني.  أحد  يف  الّتقصري  أو  واحَلْلُق 
اجِلامِر  ورمُي  امليقات،  من  اإلحرام  أشياء:  ثالثُة  األركان 
الّثالث، واحَللق. وُسَنُن احَلّج َسْبٌع: اإلفراُد وهو تقديم احَلّج 
الّطواف،  وركعتا  بُِمزدلفة،  واملَبيُت  والّتلبيُة،  الُعْمَرِة،  عى 
ُد الّرجُل عنَد اإلحراِم  واملَبيُت بِِمَنى، وَطواُف الوداِع، ويتَجرَّ
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من املخيِط ويلَبُس إزارًا ورداًء أبيضني.
فصل

وتغطيُة  املَخيِط،  ُلبُس  أشياء:  املحرِم عرشُة  وحيرُم عى 
ُجل، والَوجه من املرأة، وترجيُل الشعر، وحلُقُه،  أِس ِمن الرَّ الرَّ
الّنكاح،  وعقد  الصيد،  وقتل  والطيُب،  األظفار،  وتقليُم 
َعْقد    إالَّ الفديُة  ذلك  مجيع  ويف  بشهوة،  وامُلبارشة  والَوطُء 
 الوطُء يف الفرِج وال يرُج  الّنكاح فإّنه ال ينعِقُد، وال ُيفسُدُه إالَّ
ل بعمِل ُعمرٍة وعليه  منه بالَفساد. ومن فاتُه الوقوف بعرفة حتلَّ
 من إحرامه حتى يأيت به.  القضاُء واهَلدُي. وَمن ترَك ُركنًا ل حَيِلَّ
ًة ل يلزمُه برتكها يشٌء. وَمن ترَك واجبًا َلِزَمُه الّدُم، ومن َتَرَك ُسنَّ

فصل
ُم  الدَّ أحدها:  أشياَء  مخسُة  اإلحراِم  يف  الواجبُة  والدماُء 
الواجُب برتِك ُنسٍك وهو عى الرّتتيب: شاٌة، فإن ل جيد فصياُم 
عرشةِ أياٍم: ثالثٍة يف احلّج وسبعٍة إذا رجَع إىل أهلِه. والثاين: الّدُم 
ِه وهو عى التخيري: شاٌة، أو صوُم ثالثة  الواجب باحَللِق والرتفُّ



50

ُم  أياٍم، أو التصّدق بثالثة آصع عى ِسّتة َمساكني. والّثالُث: الدَّ
ُم الواجُب  الواجُب بإحصار فيتحلل وُيدي شاًة. والّرابُع: الدَّ
يُد مّما له مثٌل أخرج  يِد وهو عى الّتخيري إن كان الصَّ بقتِل الصَّ
به،  ق  وَتَصدَّ طعامًا  بقيمته  واشرتى  قّومُه  أو  النَّعم،  من  املثل 
يُد مّما ال مثل له أخرَج  أو صام عن كّل مّد يومًا؛ وإن كان الصَّ
ُم الواجُب  بقيمتِه طعامًا أو صاَم عن كّل ُمٍد يومًا. واخلامُس: الدَّ
بالوطء وهو عى الرتتيب: بدنٌة، فإن ل جَيِد َفَبَقَرٌة،، فإن ل جيدها 
م الَبَدَنة واشرتى بقيمتها طعامًا  َفَسْبٌع من الَغَنِم، فإن ل جيدها قوَّ
ق به، فإن ل جيد صاَم عن كّل َمّد يومًا. وال جيزُئُه اهَلدُي  وَتَصدَّ
 باحلرِم، وجيزئُه أن يصوَم حيُث شاَء، وال جيوز  وال اإلطعاُم إالَّ
 واملحرُم يف ذلك سواٌء. قتُل َصيِد احلرم وال قطع شجِرهِ، وامُلِحلُّ

كتاب البيوع وغريها من املعامالت
البيوُع ثالثُة أشياء: بيُع عني مشاهدة فجائٌز، وبيُع يشٍء 
ّمة فجائٌز إذا ُوِجَدت الصفُة عى ما ُوِصَف به،  موصوٍف يف الذِّ
 بيُع كّل طاهٍر منتفٍع  وبيُع عنٍي غائبٍة ل تشاهد فال جيوز. وَيِصحُّ

 بيُع عني نجسة وال ما ال منفعَة فيه. به مملوٍك، وال َيِصحُّ
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فصل
بيُع  هب والِفّضة واملَطعومات؛ وال جيوُز  الذَّ والّربا يف 
ة كذلك إاّل متامثاًل نقدًا. وال َبْيُع  َهب وال الِفضَّ َهب بالذَّ الذَّ
بيُع  باحليوان. وجيوُز  اللحِم  بيُع  يقبضُه؛ وال  ابتاَعُه حتى  ما 
ة متفاِضاًل نقدًا؛ وكذلك املَطعومات ال جيوُز  َهب بالِفضَّ الذَّ
 متامثاًل نقدًا وجيوُز بيُع اجلنس منها  َبْيُع اجلنس منها بمثله إالَّ

بغريه متفاضاًل نقدًا. وال جيوز بيع الَغَرر.
فصل

اخِليار  أن يشرتطا  يتفّرقا؛ وهلام  ل  ما  باخليار  واملتبايعان 
وال  ُه.  ردُّ فللمشرتي  عيٌب  باملَبيع  ُوِجَد  وإذا  أيام.  ثالثة  إىل 
 صالِحها؛ وال بيُع ما فيه  جيوُز بيُع الثمرة مطلقًا إاّل بعد ُبُدوِّ

َبن. با بجنِسِه َرطبًا إال اللَّ الرِّ
فصل

مخُس  فيه  تكامل  فيام  ومؤّجاًل    حاالاًّ لُم  السَّ ويصّح 
ل  جنسًا  يكوَن  وأن  فِة،  بالصِّ مضبوطًا  يكوَن  أن  رشائَط: 
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تلط به غريُه، ول تدخلُه الناُر إلحالته، وأن ال يكوَن ُمعّينًا،  َيْ
. ثّم لصحِة الـُمْسَلِم فيه ثامنيُة رشائَط: وهو أن  ٍ وال من معنيَّ
فات التي يتلُف هبا الّثمن،  َيصَفُه بعَد ذكر جنسه ونوِعه بالصِّ
وأن َيْذُكَر قْدَرُه بام ينفي اجَلهالَة عنُه، وإن كان مؤّجاًل َذَكَر وقَت 
وأن  الغالب،  يف  االستحقاق  عند  موجوداً  يكون  وأن  ه،  حَمِلِّ
َيْذُكَر موضَع قبضِه، وأن يكون الّثمُن معلومًا، وأن يتقابضا قبل 

ِق، وأن يكون عقُد السلِم ناجزاً ال يدخُلُه خياُر الرشط. التفرُّ
فصل

 ثبوتا   ما جاَز بيُعُه جاَز رهُنُه يف الديوِن إذا استقرَّ وكلُّ
يضمُنُه  وال  يقبضُه،  ل  ما  فيه  جوُع  الرُّ وللراهِن  الذمِة،  يف 
ي. وإذا قبَض بعَض احَلّق ل َيُرْج يشٌء من   بالتََّعدِّ املرتُن إالَّ

الّرهِن حتى يقَض مجيَعُه.
فصل

املبّذِر  فيهِ  والسَّ واملَجنوِن،   ، الصبيِّ ستةٍ:  عى  واحلجُر 
زاَد عى  فيام  الّديوُن، واملَريضِ  ارتكبْتُه  الذي  وامُلْفِلِس  ملاله، 
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بّي  ُف الصَّ الّثلث، والعبِد اّلذي ل ُيؤذْن لُه يف الّتجارة. وترصُّ
يف    يصحُّ امُلْفِلس  وترصُف  غرُي صحيح،  والّسفيه  واملجنون 
الّثلث  زاَد عى  فيام  املريض  ماله، وترصُف  أعيان  ذّمته دوَن 
ُف العبِد يكوُن يف  موقوٌف عى إجازة الورثة من بعِده، وترصُّ

ذّمته ُيتبُع به بعد ِعْتِقِه. 
فصل

 الّصلُح مع اإلقرار يف األموال وما أفىض إليها،  وَيِصحُّ
وهو نوعان: إبراٌء، ومعاوضٌة. فاإلبراُء اقتصاُرُه من حّقه عى 
عن  عدوُلُه  واملعاوضُة  عى رشٍط،  تعليقُه  جيوُز  وال  بعضِه، 
أن  لإلنساِن  وجيوُز  البيِع.  حكُم  عليه  وجيري  غريِه  إىل  حّقه 
 به. وال جيوُز  ر املارُّ ُيرِشَع رْوشنًا يف طريٍق نافٍذ بحيُث ال يتضَّ
 بإذن الرّشكاء. وجيوز تقديم الباب يف  يف الّدرِب املشرتك إالَّ

 بإذن الرّشكاء. الّدرب املشرتك وال جيوز تأخريه إالَّ
فصل

وقبوُل  امُلحيل،  ِرضا  أشياء:  أربعة  احلوالِة  ورشائُط 
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ة  ِذمَّ يف  ما  واتِّفاُق  مِة،  الذِّ يف  ُمستقرًا  احَلّق  وكوُن  املحتال، 
امُلـحيل وامُلـَحاِل عليِه يف اجلنِس والّنوِع واحللول والتأجيل، 

ُة امُلحيل. وتربأ هبا ذمَّ
فصل

ّمة إذا ُعِلَم َقْدُرها،  وَيِصّح ضامن الّديون املستقّرة يف الذِّ
ولصاحِب احَلّق مطالبُة َمن شاَء ِمن الّضامِن واملضموِن عنُه 
عى  َرَجَع  الّضامُن  غرَم  وإذا  ّنا،  بيَّ ما  عى  الّضامُن  كان  إذا 
املضمون عنه إذا كان الّضامُن والَقضاُء بإذنه. وال َيِصّح ضامُن 

 دْرَك املَبيع. املَجهوِل وال ما ل جيب إالَّ
فصل

 آلدمّي. والكفالُة بالبدن جائزٌة إذا كان عى املكفول به حقٌّ
فصل

من    نــاضٍّ عى  يكون  أن  ــط:  رشائ مخُس  وللرشكة 
يّتفقا يف اجلنس والنوع، وأن يلطا  والّدنانري، وأن  الّدراهم 
 منهام لصاحبه يف الترّصف، وأن يكون  املالني، وأن يأذن كلٌّ
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بُح واخُلساُن عى قدر املالني، ولكّل واحٍد منهام فسُخها  الرِّ
متى شاء، ومتى ماَت أحُدمُها َبَطَلْت.

فصل
أن  له  جاَز  بنفسه  فيه  ف  الترصُّ لإلنسان  جاَز  ما    وُكلُّ
َل فيه. والوكالُة َعقٌد جائٌز ولكّل منهام َفسُخها  َل أو َيَتوكَّ ُيوكِّ
متى شاء. وتنفسُخ بموِت أَحِدمِها. والوكيُل أمنٌي فيام يقبُضُه 
يبيَع  أن  جيوُز  وال  بالّتفريط.    إالَّ يضمُن  وال  يرصُفُه،  وفيام 
يكوَن  وأن  املثل،  بثمن  يبيَع  أن  بثالثة رشائَط:    إالَّ ويشرتي 
عى    ُيقرَّ وال  نفسه،  من  يبيَع  أن  جيوُز  وال  البلد،  بنقِد  نقدًا 

 بإذنه. موكله إالَّ
فصل

 اآلدمّي، فحّق اهلل   اهلل تعاىل وحقُّ بان: َحقُّ  به رَضْ وامُلقرُّ
 اآلدمّي ال َيِصّح   الّرجوُع فيه عن اإلقرار به، وَحقُّ تعاىل َيِصحُّ
ُة اإلقرار إىل ثالثِة رشائط:  الّرجوُع فيه عن اإلقرار به. وتفتقُر ِصحَّ
الُبلوُغ، والَعقُل، واالختياُر؛ وإن كان بامٍل اعُترَب فيه رشٌط رابٌع 
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 االستثناُء   بمجهوٍل ُرجَع إليه يف بيانه. ويِصحُّ شُد؛ وإذا أقرَّ وهو الرُّ
ّحة واملََرِض سواٌء. يف اإلقرار إذا وصله به وهو يف حاِل الصِّ

فصل
ُيْمِكُن االنتفاُع به مَع بقاِء َعْينِه جاَزْت إعارُتُه   ما  وكلُّ
بمّدة  ومقيَّدًة  ُمطلقًة  العاريُة  وجتوُز  آثارًا.  منافعُه  كانت  إذا 

وهي مضمونٌة عى املستعري بقيمتها يوَم تلِفها.
فصل

ُه وأْرُش نقصه وأجرُة  ومن َغَصَب مااًل ألحٍد لزمُه ردُّ
مثله، فإن تِلَف ضمَنُه بمثِله إن كاَن له ِمثٌل، أو بقيمته إن ل 
يكن له مثٌل أكثَر ما كانت من يوم الَغصِب إىل يوم الّتلف.

فصل
فعُة واجبٌة باخُللطة دوَن اجِلوار فيام ينقسُم دوَن ما ال  والشُّ
ينقسُم، ويف كّل ما ال ُينقُل من األرِض كالَعقاِر وغرِيه بالّثمن 
اّلذي وقَع عليه البيُع؛ وهي عى الفوِر فإن أّخَرها مع الُقدرة 
عليها َبَطَلْت. وإذا تزّوج امرأًة عى شقٍص أخذُه الّشفيُع بمهِر 
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وها عى َقْدر األمالك. املثِل، وإن كان الّشفعاُء مجاعًة استحقُّ
فصل

من    ناضٍّ عى  يكون  أن  رشائط:  أربعُة  وللِقراِض 
ف  الترصُّ املاِل للعامِل يف    يأذَن ربُّ الّدراهم والّدنانري، وأن 
ُجزءًا  له  يشرتَط  وأن  غالبًا،  ينقطُع وجوُده  ال  فيام  أو  مطلقًا 
َر بمّدة، وال ضامَن عى العامل  معلومًا من الربح، وأن ال يقدَّ
 اخُلساُن بالّربِح.  بُعدواٍن. وإذا حصَل ربٌح وخساٌن ُجرِبَ إالَّ

فصل
رشطان  وهلا  والكْرم  النخِل  عى  جائزٌة  واملساقاة 
 للعامل  َ أحدمها: أن يقدَرها بمّدٍة معلومة؛ والثاين: أن ُيعنيِّ
فيها عى رضبني: عمٌل  العمُل  ثّم  الّثمرة.  جزءًا معلومًا من 
يعوُد نفُعُه إىل الّثمرة فهو عى العامل، وعمٌل يعوُد نفعُه إىل 

األرض فهو عى رّب املال.
فصل

ْت إجارته إذا   ما أمكَن االنتفاُع به مَع بقاِء عينِه َصحَّ وكلُّ
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ٍة، أو عمٍل. وإطالقها يقتض  رْت منفعُته بأحد أمرين: بمدَّ ُقدِّ
اإلجارُة  تبُطُل  وال  التأجيُل.  يشرتَط  أن    إالَّ األجرة  تعجيَل 
وال  املستأجرِة،  العنِي  بتلِف  وتبُطُل  املتعاِقَدْين  أحِد  بموت 

 بعدوان. َضامَن عى األجري إالَّ
فصل

ِعَوضًا  ضالتِِه  رّد  يف  يشرتط  أن  وهو  جائزٌة  واجَلعالُة 
معلومًا فإذا رّدها استحّق ذلك العوَض املرشوط.

فصل
ُجزًءا  له  ورشَط  ليزَرَعها  أرضًا  رجٍل  إىل  َدَفَع  وإذا   
ٍة أو  ز، وإن أكراُه إياها بذهٍب أو ِفضَّ معلومًا من ريعها ل جَيُ

رشَط له طعامًا معلومًا يف ذّمته جاَز.
فصل

وإحياُء املواِت جائٌز برشَطنْي: أن يكوَن امُلْحيي ُمسلاًم، 
وصفُة  ملسلٍم.  ملٌك  عليها  جيِر  ل  ًة  ُحرَّ األرُض  تكوَن  وأن 
اإلحياء ما كان يف العادِة ِعامرًة للُمحيا. وجيب بذُل املاِء بثالثِة 



59

رشائط: أن يفُضَل عن حاجته، وأن حيتاَج إليه غرُيه لنفسه أو 
لبهيمته، وأن يكون مما ُيستخلُف يف بئٍر أو عنٍي.

فصل
والوقُف جائٌز بثالثة رشائط: أن يكوَن مما ينتفُع به مع 
بقاِء عينِه، وأن يكوَن عى أصٍل موجوٍد وفرعٍ ال ينقطُع، وأن 
ال يكوَن يف حمظوٍر، وهو عى ما رشط الواقُف من تقديٍم أو 

تأخرٍي أو تسويٍة أو تفضيل.
فصل

  إالَّ اهلبة  تلزُم  وال  ِهبُتُه.  جازت  بيعه  جاَز  ما    وكلُّ
بالَقبض. وإذا قبضها املوهوب له ل يُكن للواهب أن يرِجَع 
 أن يكون والدًا. وإذا أْعَمَر شيئًا أو أْرَقَبُه كان للُمْعَمِر  فيها إالَّ

أو للُمرَقِب ولوَرَثتِِه من بعده.
فصل

أو  أخُذها  فله  طريٍق  أو  َمواٍت  يف  ُلقطًة  وجَد  وإذا 
القياِم  من  ثِقٍة  عى  كان  إن  تركها  من  أْوىل  وأخُذها  ترُكها، 
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أشياء: وعاَءها،  يعرَف ستَة  أن  عليه  أَخَذهاَوَجَب  وإذا  هبا. 
وِعفاَصها، ووكاَءها، وجنَسها، وعدَدها، ووزهنا؛ وحيفظها 
أبواب  عى  َسَنًة  عّرفها  متلكها  أراَد  إذا    ثمَّ مثلها،  حرز  يف 
جَيِْد صاحَبها  املساجد ويف املوضع الذي وجدها فيه، فإن ل 
امن. والّلقطة عى أربعِة أرُضٍب  كها برشط الضَّ كاَن لُه أن يتملَّ
أحُدها: ما يبقى عى الّدوام فهذا حكُمُه؛ والثاين: ما ال يبقى 
وِحفِظ  بيِعِه  أو  وُغرِمِه  أكله  بني    مرّيٌ فهو  طب  الرَّ كالّطعاِم 
املصلحَة  فيفعُل  طِب  كالرُّ بعالٍج  يبقى  ما  والّثالُث:  ثمنه؛ 
حيتاُج  ما  والّرابع:  وِحفظه؛  وجتفيفه  ثمنه  وحفظ  بيعه  من 
إىل نفقٍة كاحليواِن وهو رَضباِن: حيواٌن ال يمتنُع بنفسه فهو 
 بني أكلِه وُغرِم ثمنه، أو ترِكه والتطّوِع باإلنفاق عليه،  ٌ مريَّ
وَجده يف  فإن  بنفسه،  يمتنع  وحيواٌن  ثمنه؛  وِحفِظ  بيعه  أو 
 بني األشياء  ٌ الصحراء َتَرَكُه، وإن وجَدُه يف احلِض فهو مريَّ

فيه. الثالثة 
فصل

وإذا ُوِجَد لقيٌط بقارعِة الّطريِق فأْخُذُه وتربيُتُه وكفالتُه 



61

معُه  ُوجَد  فإن  أمنٍي،  َيد   يف  إالَّ   ُيَقرُّ الِكفاية، وال  واجبٌة عى 
ُيوَجد معه ماٌل فنفقُتُه يف  ِمْنُه، وإن ل  أنفَق عليه احلاكُم  ماٌل 

بيت املال.
فصل

فيها،  باألمانة  قام  ملن  قبوهلا    ويستحبُّ أمانٌة  والوديعُة 
عى  رّدها  يف  مقبوٌل  املوَدِع  وقوُل  بالتعّدي،    إالَّ يضَمُن  وال 
املوِدِع، وعليه أن حيفظها يف ِحرِز مثلها، وإذا ُطولَب هبا َفَلم 

ْت َضِمَن. َ ِرجها مع القدرِة عليها حتى َتلفِ ُيْ
كتاُب الَفرائض والَوصايا

وإن  االبِن  وابُن  االبُن،  عرشٌة:  الّرجال  من  والوارثون 
وإن  األِخ  وابُن  واألُخ،  عال،  وإن    واجلدُّ واألُب،  َسَفَل، 
، وابن العّم وإن تباعَد، والّزوُج، واملوىل امُلعتُق.  تراخى، والعمُّ
 ، واألمُّ االبِن،  وبنُت  البنُت،  َسبٌع:  الّنساء  من  والوارثاُت 
واجلدُة، واألخُت، والّزوجُة، واملوالُة املعتقُة. ومن ال يسقُط 
لب. ومن ال َيِرُث  بحاٍل مخسٌة: الّزوجان، واألبوان، وولُد الصُّ
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والقاتُل،  الولِد، واملكاتُب،    وأمُّ واملدبَُّر،  العبُد،  بحاٍل سبعٌة: 
ثّم  ابنُه،  ثّم  االبُن،  الَعَصبات:  تني. وأقرُب  ملَّ ، وأهُل  واملرتدُّ
ثّم  لألِب،  األُخ  ثّم  واألّم،  لألِب  األُخ  ثّم  أبوه،  ثّم  األُب، 
 عى هذا   العمُّ ابُن األِخ لألِب واألّم، ثّم ابُن األِخ لألِب، ثمَّ

الرّتتيب، ثم ابُنُه، فإن ُعِدَمِت العَصباُت فاملوىل املعتُِق.
فصل

الّنصُف،  ِسّتٌة:  تعاىل  اهلل  كتاِب  يف  املذكورُة  والفروُض 
فالنصُف  دُس؛  والسُّ والّثلُث،  والّثلثان،  والّثمُن،  بُع،  والرُّ
فرُض مخسة: البنُت، وبنُت االبِن، واألخُت من األب واألّم، 
بُع فرُض  واألخُت من األِب، والّزوُج إذا ل يكن معُه ولٌد؛ والرُّ
الّزوجِة  َفرُض  وهو  االبِن  ولِد  أو  الولِد،  مع  الّزوُج  اثنني: 
والّزوجاِت مع عدِم الولِد أو ولِد االبِن؛ والثمُن فرُض الّزوجِة 
أربعٍة:  فرُض  والّثلثان  االبن؛  ولد  أو  الولِد  مع  والّزوجاِت 
واألختني  واألّم،  األب  من  واألختني  االبن،  وبنتي  البنتني، 
 إذا ل حتجْب وهو لالثنني  من األب، والثلُث فرُض اثنني: األمُّ
دُس فرُض  فصاعدًا من اإلخوِة واألخواِت من ولِد األّم؛ والسُّ
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 مع الولِد أو ولِد االبن أو اثننِي فصاعدًا من اإلخوِة  سبعٍة: األمُّ
واألخواِت وهو للجدِة عند عدم األّم، ولبنِت االبِن مع بنِت 
لِب وهو لألخِت من األِب مع األخت من األِب واألّم  الصُّ
الولِد أو ولِد االبِن، وفرُض اجلّد عند  وهو فرُض األِب مع 

عدم األِب وهو َفرُض الواِحِد من ولِد األّم.
وَيْسُقُط ولُد  باألب.  باألّم، واألجداُد  وتسُقُط اجلداُت 
االبِن، واألِب، واجلّد. ويسقط  الولد، وولِد  أربعة:  مع  األّم 
واألِب.  االبِن،  وابن  االبِن،  ثالثٍة:  مع    واألمِّ لألِب  األُخ 
ويسُقُط ولُد األِب هبؤالء الثالثة وباألخ لألب واألّم. وأربعٌة 
بوَن أخواتم: االبُن، وابن االبِن، واألُخ من األِب واألّم،  ُيعصِّ
واألُخ مَن األِب. وأربعٌة يرثوَن دوَن أخواِتِم وهم: األعامُم، 

وبنو األعامِم، وبنو األِخ، وعصباُت املوىل املعتِق.
فصل

واملعدوم  واملوجود  واملجهول  باملعلوِم  الوصّيُة  وجتوُز 
ُوِقَف عى إجازِة الورثِة. وال جتوُز  الّثلث فإن زاَد  وهي من 
 الوصّية من   أن جييزها باقي الورثة. وتصحُّ الوصيُة لوارٍث إالَّ
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ُة إىل   الَوصيَّ ٍك ويف سبيل  اهلل. وتصحُّ كّل بالٍغ عاقٍل لكّل ُمتملِّ
من اجتمعت فيه مخُس خصاٍل: اإلسالُم، والبلوُغ، والعقُل، 

واحلرّيُة، واألمانة.
كتاُب النكاح وما يتعّلق به من األحكام والقضايا

 أن جيمع بني  الّنكاُح مستحٌب ملن حيتاُج إليه، وجيوُز للُحرِّ
 أَمًة إال برشطني:  أربع حرائَِر وللعبد بنَي اثنتني. وال ينكُح احلرُّ
ة، وَخْوُف الَعَنِت. ونظُر الرجل إىل املرأة عى  عدُم صداِق احلرَّ
سبعِة أرُضب أحُدها: نظرُه إىل أجنبّية لغري حاجة فغرُي جائٍز، 
عدا  ما  إىل  ينظر  أن  فيجوُز  أمتِه  أو  زوجته  إىل  نظرُه  والثاين: 
جة  الفرج منهام. والّثالُث: نظُرُه إىل َذواِت حمارمِه أو أمته املزوَّ
الّنظُر ألجِل  ْكبة. والّرابُع:  ِة والرُّ الُسَّ فيام عدا ما بني  فيجوُز 
الّنكاح فيجوُز إىل الوجه والَكّفني. واخلامُس: الّنظُر للمداواة 
فيجوُز إىل املواِضِع التي حيتاُج إليها. والّسادُس: الّنظُر للّشهادِة 
أو للمعاملة فيجوز الّنظر إىل الَوجه خاّصًة. والّسابُع: الّنَظر إىل 
األمِة عند ابتياعها فيجوُز إىل املواضع التي حيتاُج إىل تقليبها.
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فصل
 بويّل وشاهدْي عْدٍل. ويفتقُر   عقُد الّنكاح إالَّ وال َيِصحُّ
 والّشاهداِن إىل ِستَِّة رشائَط: اإلسالُم، والبلوُغ، والعقُل،  الويلُّ
 أنه ال يفتقُر نكاُح الذمّية إىل  واحلرّيُة، والّذكورُة، والَعدالة؛ إالَّ
إسالم الويّل، وال نكاُح األمة إىل َعدالِة السّيد. وأوىل الُوالة: 
 األُخ لألِب واألّم ثّم األُخ لألِب   أبو األب ثمَّ  اجَلدُّ األُب ثمَّ
ابنُه   ابن األخ لألِب واألّم ثّم ابن األِخ لألِب ثم العّم ثم  ثمَّ
ثم  املعتُق  فاملَوىل  الَعَصَباُت  ُعدمت  فإذا  الرّتتيب،  هذا  عى 
ٍة وجيوُز أن  َعَصباُتُه ثم احلاكم. وال جيوُز أن ُيرّصَح بُخطبِة معتدَّ
تا. والّنساء عى رضبني:  ض هلا وينكحها بعَد انقضاء ِعدَّ ُيعرِّ
ثّيبات وأبكاٍر، فالبكُر جيوُز لألِب واجلّد إجبارها عى الّنكاح، 

 بعَد بلوِغها وإذهنا. والثّيُب ال جيوز تزوجيها إالَّ
فصل

 وهّن:  مـات بالنَّّص أربَع عرشَة، سـبٌع بالنسـبِ واملحرَّ
، والبنـُت وإن سـفلْت، واألخـُت، واخلالـُة،  األّم وإن َعَلـتْ
  والَعّمُة، وبنـُت األخ، وبنُت األخت؛ واثنتـان بالّرضاع: األمُّ
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امُلرِضعُة، واألخُت من الّرضاِع؛ وأربٌع باملصاهرِة: أّم الّزوجِة، 
والّربيبـُة إذا دخـَل بـاألّم، وزوجـُة األِب، وزوجـُة االبـِن؛ 
وواحـدٌة من جهـِة اجلمِع وهي أخُت الزوجـة، وال جيمُع بني 
املرأة وعّمتها وال بني املرأة وخالتها. وحيُرُم من الّرضاع ما حيرُم 
 املرأُة بخمسـِة عيوٍب: باجلنـوِن، واجُلذاِم،  مـن الّنسـب. وُتردُّ
 الرجُل بخمسـِة عيوٍب:  ، والَقـرِن. ويـردُّ تـقِ والـربِص، والرَّ

ِة. باجلنوِن، واجلذام، والرَبَِص، واجَلّب، والُعنَّ
فصل

 العقُد.   صحَّ  تسمية املهر يف الّنكاح فإن ل ُيَسمَّ ويستحبُّ
أو  نفسه،  الّزوج عى  يفرضه  أن  بثالثة أشياء:  املْهُر  ووجَب 
يفرضُه احلاكُم، أو يدخَل هبا فيجُب مهُر املثِل. وليس ألقّل 
منفعٍة  عى  يتزّوجها  أن  وجيوُز  ؛  حدٌّ ألكثره  وال  داِق  الصَّ

معلومٍة. وَيسُقُط بالّطالِق قبل الّدخول هبا نصف املَهر.
فصل

  والوليمُة عى الُعرِس مستحّبٌة واإلجابة إليها واجبٌة إالَّ
من ُعْذٍر. 
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فصل
يدخُل  وال  واجبٌة؛  الّزوجات  بني  الَقْسم  يف  والّتسويُة 
فر أقرَع بينهّن  عى غري املقسوِم هلا لغري حاجٍة؛ وإذا أراَد السَّ
َها  خصَّ جديدًة  تزّوج  وإذا  الُقرعُة؛  هلا  ترُج  بالتي  وخرج 
بًا. وإذا خاَف  َثيِّ بسبِع لياٍل إن كانت بكرًا وبثالٍث إن كانت 
النشوَز هجَرها فإن أقامت    أَبْت إالَّ َوَعَظها فإن  املرأِة  ُنشوَز 

عليه هجَرَها ورَضهَبا. وَيسُقُط بالنشوِز َقْسُمها ونفقتها.
فصل

واخُلْلُع جائٌز عى ِعَوٍض معلوٍم ومتِلُك به املرأُة نفَسها 
 بنكاحٍ جديد. وجيوُز اخُللُع يف الّطهر  وال رجعَة له عليها إالَّ

ويف احَليض. وال يلحُق املخَتَلَعة الطالُق.
فصل

ثالثُة  فالرّصيح  وكنايٌة؛  رصيٌح  رضبان:  والطالُق 
رصيُح  يفتقُر  وال  اُح.  ــسَّ وال والِفراُق،  الطالُق،  ألفاظ: 
وغرَيُه  الّطالق  احَتَمل  لفٍظ    كلُّ والِكناية  النّية.  إىل  الّطالق 
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ٌة  ويفتقُر إىل النّية. والنساُء فيه رضبان: رضٌب يف طالقهّن ُسنَّ
الّطالَق يف طهٍر  ُيوِقَع  أو  ّنُة  فالسُّ وبدعٌة وهّن ذواُت احليِض؛ 
غرِي مامٍع فيه، والبدعُة أن يوقَع الّطالَق يف احليِض أو يف ُطْهٍر 
 أربٌع:  ٌة وال بِدعٌة وُهنَّ  ُسنَّ جاَمَعَها فيه. ورضٌب ليس يف طالقهنَّ

الصغريُة، واآليسُة، واحلامُل، واملختِلَعُة التي ل يدُخل هبا.
فصل

   ثالث تطليقاٍت والعبُد تطليقتني؛ وَيِصحُّ ويملُك احلرُّ
فِة  بالصِّ تعليقُه    وَيِصحُّ به  وَصَلُه  إذا  الّطالق  يف  االستثناُء 
يقُع  ال    وأربــعٌ الّنكاِح.  قبل  الّطالُق  يقُع  وال  ط؛  والــرشَّ

، واملجنوُن، والنائُم، واملكرُه. طالُقُهْم: الصبيُّ
فصل

ل  ما  مراجعُتها  فلُه  اثنتني  أو  واحدًة  امرأتُه  َق  َطلَّ وإذا 
 له نكاُحها بعقٍد جديٍد  ُتا حلَّ ُتا فإن انَقَضْت ِعدَّ تنقِض عدَّ
 له  َقها ثالثًا ل حتلَّ وتكوُن معُه عى ما بقَي من الّطالِق، فإن طلَّ
تا منُه وتزوجُيها بغرِيه   بعَد وجوِد مَخِس رشائَط: انقضاُء عدَّ إالَّ

تا ِمْنُه. ودخوُلُه هبا وإصابُتها وبينوَنتُها منُه وانقضاُء عدَّ
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فصل
عى  تزيُد  مّدًة  أو  مطلقًا  زوجَتُه  يطأ  ال  أن  حلَف  وإذا 
أربعَة  ذلك  َسَألَْت  إن  لُه  ُل  وُيَؤجَّ ُموٍل،  فهو  أشهر  أربعة 
َق  الق فإن امتنَع َطلَّ  بني الِفيئة والّتكفري أو الطَّ ُ ريَّ  ُيَ أشهر، ثمَّ

عليه احلاكم.
فصل

كظهِر  عّل  أنت  لزوجتِه:  الّرجُل  يقول  أن  والّظهاُر 
الق صاَر عائدًا ولزَمْتُه  أّمي، فإذا قال هلا ذلك ول ُيتبِْعُه بالطَّ
العيوِب  من  سليمٍة  مؤمنٍة  رقبٍة  ِعتُق  ارُة  والكفَّ ارُة،  الكفَّ
املّضِة بالعمِل والكسب، فإن ل جيد فصياُم شهرين متتابعني، 
  ، وال حيلُّ فإن ل يستطع فإطعاُم سّتني مسكينًا كل مسكنٍي ُمدٌّ

للمظاِهِر َوْطُؤها حتى ُيَكّفَر.
فصل

 أن   الَقْذف إالَّ وإذا َرَمى الرُجُل زوجَتُه بالّزنا فعَلْيِه حدُّ
َنة أو يالعن فيقوُل عنَد احلاكم يف اجلامع عى املنرب يف  يقيم الَبيِّ
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مجاعٍة من الّناس: أشهُد باهلل إنني ملَن الّصادقنَي فيام رميُت به 
 هذا الَوَلد من الّزنا وليَس ِمّني،  زوجتي ُفالنَة من الّزنا وأنَّ
احلاكُم:  يعَظُه  أن  بعَد  اخلامسة  املّرة  يف  ويقوُل  مّراٍت،  أربَع 
مخسُة  بلعانه  ق  ويتعلَّ الكاذبني.  من  كنُت  إن  اهلل  لعنُة  وعّل 
وزواُل  عليها،  احَلّد  ووجوب  عنُه،  احلّد  سقوُط  أحكام: 
  احلدُّ ويسقُط  األبد.  عى  والّتحريُم  الولد،  ونفُي  الفراِش، 
 فالنًا هذا ملَن الكاذبنَي  عنها بأن تلَتِعَن فتقوُل: أشهُد باهللِ أنَّ
فيام رماين به من الّزنا، أربع مراٍت وتقوُل يف املّرِة اخلامسة بعد 
 غضُب اهلل إن كان من الّصادقني. أن يعَظها احلاكم: وعلَّ

فصل
َعْنها.    متوفَّ وغرُي  عنها،    متوفَّ رضبني:  عى  واملعتدُة 
ُتا بوضِع احلمِل؛ وإن كانت   عنها إن كانت حاماًل فعدَّ فاملتوفَّ
 عنها إن كانت  حائاًل فعّدتا أربعُة أشهٍر وعرٌش؛ وغري املتوفَّ
حاماًل فعّدتا بوضع احلمل؛ وإن كانت حائاًل وهي من ذواِت 
ُقروٍء وهي األطهاُر؛ وإن كانت صغريًة  فعّدتا ثالثُة  احليض 
قُة قبل الّدخول هبا ال عّدَة  أو آيسًة فعّدُتا ثالثُة أشهر. واملطلَّ
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ةِ وباإلقراء أن تعتد بُقرأيِن،  ةِ احُلرَّ عليها. وعّدُة األَمة باحلمِل كِعدَّ
وبالشهور عن الوفاة أن تعتّد بشهرين ومخِس لياٍل، وعن الّطالق 

ْت بشهرين كاَن أوىل.  بشهٍر ونصٍف فإن اعتدَّ أن تعتدَّ
فصل

َفقة، وجيُب للبائِن  ْكنى والنَّ ِة الرجعّية السُّ وجيب للُمعتدَّ
 أن تكوَن حاماًل. وجيُب عى املتوّف  َفقة إالَّ النَّ ْكَنى دون  السُّ
يب، وعى  عنها زوُجها اإلحداد وهو االمتناُع من الّزينة والطِّ

 حلاجٍة. املتوّف عنها زوُجها واملبتوتُة مالزمُة البيِت إالَّ
فصل

ومن استحدَث ِملَك َأَمٍة َحُرَم عليه االستمتاُع هبا حتى 
كانت  وإن  بحيضٍة،  احليِض  ذواِت  من  كانت  إن  يستربئها 
من ذواِت الّشهور بشهٍر فقط، وإن كانت من ذوات احلمل 
بالوضع، وإذا ماَت سيُد أّم الولِد استربأت نفَسها كاألمة.

فصل
ولَدها  الّرضيُع  صار  ولدًا  بلبنِها  املرأُة  أرضعت  وإذا 
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أن  والثاين:  احلولنِي،  دون  له  يكوَن  أن  أحُدمها:  برشطني 
له.  أبًا  زوُجها  ويصرُي  قاٍت،  متفرِّ َرضعات  مخَس  ُترضَعُه 
ناسبها.  من    كلِّ وإىل  إليها  الّتزويُج  الـُمْرَضِع  عى  وحيرُم 
كان يف  الـُمْرَضِع وولده دون من  إىل  التزويُج  عليها  وحيُرُم 

درجته أو أعى طبقًة منه.
فصل

ونفقُة الَعُمودين من األهل واجبٌة للوالَديِن واملولودين، 
مانُة، أو الَفْقُر  فأما الوالدوَن فتجُب نفقتهم برشطني: الفقُر والزَّ
واجُلنوُن؛ وأما املولودوَن فتجُب نفقتهم بثالثة رشائَط: الَفْقُر 
قيق  مانُة، أو الَفْقُر واجُلنوُن؛ ونفقُة الرَّ والّصغُر، أو الَفْقُر والزَّ
فوَن من العمِل ما ال يطيقون. ونفقة  والبهائم واجبٌة، وال يكلَّ
رٌة فإن كان الّزوُج  نة من نفسها واجبٌة وهي مقدَّ الّزوجة املمكِّ
ان من غالِب قوِتا. وجيُب من األدِم والِكسوِة ما  مورسًا فُمدَّ
 من غالب قوت البلد  َجَرْت به العادُة، وإن كان ُمْعسًا فمدٌّ
  فمدٌّ طًا  متوسِّ كاَن  وإن  ويكُسوَنُه؛  املعسوَن  به  يأَتدُم  وما 
ُيدُم  الوَسُط. وإن كانت ممن  األدِم والكسوة  ونصٌف ومن 
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الّنكاِح  فسُخ  فلها  بنفقتِها  أعس  وإن  إخداُمها؛  فعليه  مثُلها 
داِق قبل الّدخول. وكذلك إن أعس بالصَّ

فصل
 بحضانته  وإذا فارَق الرجُل زوجتُه وله منها ولٌد فهي أحقُّ
 بني أبويه فأيام اختاَر ُسّلَم إليه. ورشائُط  إىل سبِع سننَي، ثّم يرّيُ
واألمانُة،  ُة،  والِعفَّ والّديُن،  واحلريُة،  العقُل،  سبٌع:  احلضانِة 

ٌط سقطْت.  منها رَشْ  من زوٍج؛ فإن اختلَّ واإلقامُة، واخللوُّ
كتاُب اجلنايات

حمٌض،  وخطٌأ  حمٌض،  عمٌد  أرضب:  ثالثِة  عى  القتُل 
وعمٌد خطأ. فالعْمُد املحُض: هو أْن يعمَد إىل رضبِه بام يقُتُل 
عنُه  عفا  فإن  عليه،  الَقَوُد  فيجُب  بذلك  قتَلُه  ويقصَد  غالبًا 
ٌة يف ماِل القاتِل. واخلطأ املحُض: أن  ظٌة حالَّ وجَبْت ديٌة مغلَّ
بل جتُب  عليه  َقَوَد  فال  فيقُتَلُه  رجاًل  فُيصيَب  إىل يشٍء  يرمي 
وعمُد  سننَي.  ثالث  يف  مؤّجلٌة  العاِقلِة  عى  َفٌة  فَّ ُمَ ِدَيٌة  عليه 
قَوَد  فال  فيموُت  غالبًا  يقتُل  ال  بام  رضَبُه  يقصَد  أن  اخلطإ: 
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لٌة يف ثالث سنني.  ظٌة عى العاقلة مؤجَّ عليه بل جتُب ِدَيٌة مغلَّ
بالغًا،  القاتُل  يكوَن  أن  أربعٌة:  القصاص  وجوِب  ورشائُط 
املقتوُل  يكوَن  وأن ال  للمقتوِل،  والدًا  يكوَن  وأن ال  عاقاًل، 
بالواحد.  اجلامعة  وُتقتل  رٍق.  أو  بكفٍر  القاتل  من  أنقَص 
 شخصني جرى القصاص بينهام يف الّنفس جيري بينهام  وكلُّ
بعد  األطراف  يف  القصاص  وجوب  األطراف. ورشائُط  يف 
الرّشائط املذكورة اثنان: االشرتاُك يف االسِم اخلاص، الُيمنى 
الّطرفني  بأحد  يكوَن  ال  وأن  بالُيْسى؛  والُيْسى  بالُيمنى، 
وال  القصاص،  ففيه  مفصٍل  من  أخَذ  عضو    وكلُّ َشلٌل. 

 يف املوِضحِة. قصاص يف اجلروح إالَّ
فصل

فٌة؛ فاملغّلظُة: مائٌة من  َيُة عى رضبني: مغلظٌة ومفَّ والدِّ
ًة وثالثوَن َجَذعًة وأربعوَن َخلَفًة يف بطوهنا  اإلبل: ثالثوَن حقَّ
وِعرشوَن  ًة  ِحقَّ اإلبِل: عرشوَن  من  مائٌة  فُة  واملخفَّ أوالدها. 
َجَذَعًة، وعرشوَن بنَت لبون، وعرشوَن ابن لبوٍن، وعرشوَن 
بنَت ماض، فإْن ُعدمِت اإلبُل انُتِقَل إىل قيمتها؛ وقيل: ُينتقُل 
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ِزيَد  ُغّلَظْت  وإن  درَهٍم،  ألَف  عرَش  اثني  أو  دينار،  ألِف  إىل 
عليها الّثلُث. وُتغّلُظ ِدَيُة اخلطإ يف ثالثة مواضع: إذا َقَتَل يف 
َرٍم. وِدَيُة  احَلَرم، أو َقَتَل يف األشهر احُلرِم، أو قتَل ذا رحٍم حَمْ
ُجل، وِدَيُة اليهودّي والّنرصايّن  املَرأِة عى النِّصِف من ِدَيِة الرَّ
امُلسِلم.  ِدَيُة  ُعرِش  ُثلثا  ففيِه    املجويسُّ وأما  امُلسِلم،  ِدَيِة  ثلُث 
واألنِف،  والرجلنِي،  اليديِن،  قطِع  يف  النفِس  ِدَيُة  وتكُمُل 
واألذننِي، والعيننِي، واجلفون األربعة، واللِّسان، والّشَفتني، 
وذهاِب  مِع،  السَّ وذهاِب  الَبرَص،  وذهاِب  الكالِم،  وذهاِب 
املوِضحِة  ويف  واألنثيني.  َكِر،  والذَّ الَعْقِل،  وذهاِب  ّم،  الشَّ
ّن مخٌس من اإلبِل، ويف كّل ُعضٍو ال منفعَة فيه ُحكومٌة.  والسِّ
وِدَيُة  أَمٌة.  أو  عبٌد  ٌة  ُغرَّ احلّر  اجَلننِي  وِدَيُة  قيمُتُه.  الَعبِد  وِدَيُة 

اجَلننِي الّرقيق ُعرُش قيمِة أّمه.
فصل

وإذا اقرتَن بدعوى الدم لْوٌث يقُع به يف النفس ِصْدُق 
ل  وإن  الّدَيَة؛    واستحقَّ يمينًا  مخسنَي  ِعي  املدَّ َحَلَف  املدِعي 
يكن هناك لوٌث فاليمنُي عى املّدعى عليه. وعى قاتِل النَّْفس 
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ِة فإن  ارٌة ِعتُق رقبٍة مؤمنٍة سليمٍة من العيوِب املضَّ املحّرمة كفَّ
ل جيْد فصياُم شهرين متتابعني.

كتاُب احُلدود
ُه  والّزاين عى رَضبني: حُمَصٌن وغرُي حمَصن؛ فاملحصُن حدُّ
ُه مائُة جلدٍة وتغريُب عاٍم إىل مسافِة  الّرجُم، وغري املحصِن حدُّ
يَّة،  والعقل، واحلرِّ البلوغ،  أربٌع:  القرص. ورشائط اإلحصان 
مها نصُف  ووجود الوطء يف نكاٍح صحيٍح. والعبُد واألمُة حدُّ
وَمن  الّزنا،  كحكم  البهائم  وإتياُن  الّلواط  وحكُم  احُلّر.  َحّد 

وطَئ فيام دون الفرج ُعّزَر وال يبُلُغ بالتعزير أدنى احلدود.
فصل

 الَقذف بثامنية رَشائط،  وإذا َقَذَف غريه بالّزنا فعليه َحدُّ
ثالثٌة منها يف القاذف، وهو أن يكون: بالغًا، عاقاًل، وأن ال 
يكوَن والدًا للمقذوف؛ ومخسٌة يف املقذوف، وهو أن يكون: 
والعبُد  ثامننَي    احُلرُّ   دُّ وحُيَ عفيفًا.  حّرًا،  عاقاًل،  بالغًا،  مسلاًم 
أو  الَبيِّنة،  إقامة  أشياء:  بثالثة  الَقذف    َحدُّ وَيسُقُط  أربعني. 
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عان يف َحّق الزوجة. عفُو املَْقذوف، أو اللِّ
فصل

وجيوُز  أربعنَي،    حُيدُّ ُمسكرًا  أو رشابًا  مَخرًا  َب  رَشِ وَمن 
أن يبلغ به ثامنني عى وجه الّتعزير. وجيُب عليه بأحد أمرين: 

 بالقيِء واالستِْنَكاِه. بالبيِّنة، أو اإلقرار. وال حُيدُّ
فصل

بالغًا،  يكوَن  أن  رشائَط:  بثالثة  الّسارق  يُد  وُتقطُع 
ال  مثله  حرز  من  دينار  ُربُع  قيمته  نصابًا  يسق  وأن  عاقاًل، 
ملك له فيه وال ُشبهَة يف ماِل املسوق منُه. وُتقطع يُدُه اليمنى 
َق ثانيًا ُقطعت رجُلُه الُيسى، فإن  من مفصِل الكوِع، فإن رَسَ
َق رابعًا ُقطعت رجُلُه  َق ثالثًا قطعت يده الُيسى، فإن رَسَ رَسَ

َر وقيل ُيْقَتُل َصرْبًا. َق بعد ذلك ُعزِّ اليمنى، فإن رَسَ
فصل

يأخذوا  َقتلوا ول  إن  أقسام:  أربعة  الطريق عى  اُع  وُقطَّ
املال ُقتُِلوا، فإن َقَتلوا وأخذوا املال ُقتِلوا وُصلبوا، وإن أخذوا 
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ُع أيديم وأرُجُلهم من خالٍف؛ فإن أخافوا  املال ول َيقتلوا ُتقطَّ
روا. ومن تاَب  السبيل ول يأخذوا مااًل ول يقتلوا ُحبسوا وُعزِّ
منهم قبل الُقدرة عليه سقطت عنه احُلدوُد وُأِخَذ باحلقوق.

فصل
ومن ُقصَد بأذًى يف نفسه أو مالِه أو حريمه فقاَتَل عن 
ذلك وُقتل فال َضامَن عليه. وعى راِكب الّدابَّة ضامُن ما أتلفتُه 

دابُتُه.
فصل

َمنَعة؛  بثالثِة رشائط: أن يكونوا يف  البغي  وُيقاَتُل أهُل 
وأن يرجوا عن قبضة اإلمام، وأن يكوَن هلم تأويٌل سائٌغ. 
ُف عى جرحِيِهم. وال ُيقتُل أسرُيُهم وال ُيْغَنُم َماهُلْم وال ُيَذفَّ

فصل
وإال  تاَب  فإن  ثالثًا  اسُتتيَب  اإلسالم  عن    ارتدَّ ومن 
 عليه ول ُيدفن يف مقابر املسلمني. ْل وْل ُيَصلَّ ُقتَِل، ول ُيَغسَّ
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فصل
غري  يرتكها  أن  أحدمها:  رَضبنِي  عى  الة  الصَّ وتارُك 
يرتَكها  أن  والثاين:  امُلرَتّد،  ُحْكُم  فحكُمُه  لوجوهبا  معتقٍد 
ُقتَل    وإالَّ   وَصىَّ تاَب  فإن  فُيستتاُب،  لوجوهبا  معتقدًا  َكَساًل 

حّدًا وكان حكُمُه حكُم املسلمني.
كتاُب اجِلَهاد

اإلســالم،  خصال:  سبُع  اجلهاد  وجــوب  ــُط  ورشائ
والّطاقة  ة،  حَّ والصِّ والّذكورّية،  واحلرّية،  والَعْقل،  والُبلوغ، 
 من الكّفار فعى رضبني: رضٌب يكوُن  عى القتال. ومن ُأرِسَ
  َيرقُّ الصبياُن والّنساء؛ ورضُب ال  بي وهُم  السَّ بنفس  رقيقًا 
فيهم  مرٌي  واإلماُم  البالغون،  جاُل  الرِّ وهم  السبي  بنفس 
باملال  والفدية  واملّن  واالسرتقاق  القتل،  أشياء:  أربعة  بني 
أسلَم  ومن  املصلحة.  فيه  ما  ذلك  من  يفعُل  بالّرجال؛  أو 
 أحرَز ماَلُه ودَمُه وصغار أوالده. وحيكُم للصبّي  َقبل األرْسِ
باإلسالم عند وجود ثالثة أسباب: أن ُيسلَم أَحُد أبويه، أو 
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يسبَيُه مسلٌم منفردًا عن أبويه، أو يوجُد لقيطًا يف دار اإلسالم.
فصل

ذلك  بعد  الغنيمُة  وُتقَسُم  َسَلَبُه  ُأعطي  قتياًل  َقتل  ومن 
الوقعَة،  ملن شهد  أمخاسها  أربعُة  فُيعطى  أمخاس،  عى مخسة 
  وُيعطى للفارس ثالثُة أسهٍم، وللّراجل سهٌم. وال ُيْسَهُم إالَّ
ملن استكملت فيه مخُس رشائَط: اإلسالم، والُبلوغ، والَعْقل، 
واحلرّية، والّذكورّية، فإن اختّل رشٌط من ذلك ُرضَخ له ول 
لرسوِل  َسهٌم  أسهٍم:  مخسِة  عى  اخُلُمُس  وُيقسُم  له.  ُيْسَهُم 
القربى وهم  لذوي  للمصالح، وسهٌم  بعدُه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرصُف 
بنو هاِشٍم وبنو املطلب، وسهٌم لليتامى، وسهٌم للمساكنِي، 

بيل. وسهٌم ألبناِء السَّ
فصل

وُيْقَسُم ماُل الفيِء عى مخِس ِفَرٍق: ُيرصُف مخُسُه عى من 
ُيرْصُف عليهم مُخُس الغنيمِة وُيعطى أربعُة أمخاِسه للمقاتلة ويف 

مصالح املسلمني.
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فصل
البلوُغ،  خصاٍل:  مخُس  اجلزية  وجوب  ــُط  ورشائ
أهل  من  يكوَن  وأن  والّذكوريَّة،  واحلرّيُة،  والعقُل، 
كّل  يف  ديناٌر  اجلزية    وأقلُّ كتاب.  شبهُة  له  ممن  أو  الكتاب 
أربعُة    املورِسِ ومن  ديناران  ِط  املتوسِّ من  ويؤخُذ  حوٍل، 
الضيافة فضاًل عن مقدار  دنانرَي، وجيوُز أن يشرتط عليهم 
وا  يؤدُّ أن  أشياء:  أربعَة  اجلزية  َعقُد  ن  ويتضمَّ اجلزية. 
اجلزية، وأن جتري عليهم أحكاُم اإلسالم، وأن ال يذكروا 
عى  رضٌر  فيه  ما  يفعلوا  ال  وأن  بخرٍي،    إالَّ اإلسالم  ديَن 
وُيمَنُعوَن  الزّنار،  وشّد  الِغَيار  بُِلْبِس  وُيعرفون  املسلمني. 

من ركوِب اخليل.
بائح كتاب الّصيد والذَّ

ل  وما  تِه،  وَلبَّ حلقه  يف  فذكاُتُه  ذكاتِِه  عى  قِدَر  وما 
وكامُل  عليه.  ُقِدَر  حيث  َعقُرُه  فذكاُته  ذكاته  عى  ُيقدر 
والودجني  واملريء  احُللُقوم  قطُع  أشياء:  أربعُة  الذكاة 
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وجيوز  واملــريء  احللقوم  قطع  شيئان  منهام  واملجزُئ 
جوارح  ومن  الّسباع  من  مٍة  معلَّ جارحٍة  بكّل  االصطياد 

الّطري.
ورشائط تعليمها أربعٌة: أن تكون إذا ُأرسلت اسرتسَلْت، 
شيئًا،  منه  تأكل  ل  َقتلت صيدًا  وإذا  انَزَجَرت،  ُزِجَرت  وإذا 
 ما  ر ذلك منها؛ فإن ُعِدَمت إحدى الرّشائط ل حيلَّ وأن يتكرَّ
 أن ُيدرك حّيًا فُيذّكى. وجُتوُز الّذكاُة بكّل ما جيرُح  أخذته إالَّ

ّن والّظفر.   بالسِّ إالَّ
مويّس  ذبيحُة    حتلُّ وال  وكتايّب  مسلم  كل  ذكاُة    وحتلُّ
 أن ُيوجَد َحّيًا فُيذّكى.  وال وثنّي. وذكاُة اجلنني بذكاِة أمه إالَّ
وما ُقطع من حّي فهو َميٌت إال الّشعور املنتفع هبا يف املَفارش 

واملالبس.
فصل

َوَرَد  ما    إالَّ حالٌل  فهو  العرُب  استطابته  حيواٍن    وكلُّ
حراٌم  فهَو  العرُب  استخَبَثْتُه  حيواٍن    وكلُّ بتحريمه؛  الرشُع 
ناٌب  له  ما  الّسباع  من  وحيُرُم  بإباحته.  الرّشُع  َوَرَد  ما    إالَّ
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 جيرُح به.   يعدو به؛ وحيرُم من الطيوِر ما له ملٌب قويٌّ قويٌّ
ما  مة  املحرَّ املَْيتة  من  يأكل  أن  املْخَمَصِة  يف  للمضطّر    وحِيلُّ
َمُك واجلراُد؛ وَدَماِن   به رمَقُه. ولنا ميتتاِن حالالِن: السَّ َيُسدُّ

حالالِن: الَكبُِد والّطحاُل.
فصل

الضأن  اجَلَذُع من  فيها  ٌة مؤّكدٌة وجُيزئ  ُسنَّ واألضحيُة 
الَبَقر؛ وجتزُئ  من  والثَّنُي  اإلبل  من  والثَّنُي  املَعِز  من  والثَّنُي 
البدنُة عن سبعٍة والبقرُة عن سبعة والّشاُة عن واحد. وأربٌع 
 َعوُرها، والَعرجاُء الَبنّي  ال جتزُئ يف الّضحايا: العوراُء البنّيُ
ها  ُمُّ َذَهَب  التي  َمَرُضها، والَعجفاُء  الَبنّي  واملَريضُة  َعَرُجها، 
جتزُئ  وال  الَقْرِن؛  واملكسوُر   ، اخِليصُّ وجيزُئ  اهُلزال؛  من 
َصالِة  وقت  من  الّذبِح  ووقُت  َنب.  والذَّ األُذن  املقطوعُة 
  الترشيق. وُيستحبُّ أّيام  آِخِر  مس من  الشَّ العيد إىل ُغروِب 
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص،  عى  الُة  والصَّ التسميُة،  أشياء:  مخسُة  بح  الذَّ عند 
يأكل  وال  بالقبول.  والدعاء  والّتكبري،  الِقْبلة،  واستقباُل 
األضحية  من  ويأكُل  املنذورة،  األضحية  من  شيئًا  املضّحي 
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املتطّوع هبا، وال يبيع من األضحية وُيطِعُم الفقراء واملساكني.
فصل

ٌة وهي الّذبيحُة عن املولود يوَم سابِعِه،  والعقيقُة ُمْسَتحبَّ
الفقراء  وُيطِعُم  شاٌة  اجلارية  وعن  شاتان  الُغالم  عن  وُيْذَبُح 

واملساكني.
كتاب الّسبق والّرمي

إذا  هام  بالسِّ واملناضلُة  الّدواّب  عى  املسابقة    وتصحُّ
وُيرُج  معلومًة،  املناضلة  وصفُة  معلومة  املسافُة  كانت 
إذا سبق اسرتدُه وإن ُسبق  إنه  املتسابقني حتى  الِعوَض أحُد 
 أن ُيدِخال بينهام  ْز إالَّ أخذه صاحُبُه له؛ وإن أخرجاُه معًا ل جَيُ

ّلاًل فإن َسَبَق أخذ الِعوض وإن ُسبِق ل َيْغَرم. حُمَ
كتاب األَيامن والنّذور

أو  أسامئه  من  باسم  أو  تعاىل  باهلل    إالَّ اليمنُي  ينعقُد  ال 
  مرّيٌ فهو  ماله  بصدقِة  حلَف  ومن  ذاته.  صفات  من  صفٍة 
بني الّصَدقة أو كّفارة اليمني؛ وال يشء يف لغو اليمني. ومن 
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حلف أن ال يفعل شيئًا فأمر غرَيُه بفعله ل حينث. ومن حلف 
هو  اليمني  ارُة  وكفَّ حينث.  ل  أحدمها  ففعل  أمرين  فعل  عى 
 فيها بني ثالثة أشياء: ِعتُق رقبة مؤمنٍة، أو إطعاُم عرشة  ٌ مريَّ
ل جيد  فإن  ثوبًا،  ثوبًا  كسوُتم  أو  ُمّدًا  مسكنٍي    كلُّ مساكني؛ 

فصياُم ثالثة أيام.
فصل

إن  كقوله:  وطاعٍة  مباٍح  عى  امُلجازاِة  يف  يلَزُم  والّنذُر 
ق،  أتصدَّ أو  أصوم  أو  أصّل  أن    علَّ فلّله  مريض  اهلل  شفى 
معصية  يف  نذر  وال  االسم.  عليه  يقُع  ما  ذلك  من  ويلزُمُه 
 كذا. وال يلزُم الّنذر عى ترك  كقوله: إن َقَتْلُت فالنًا فلّله علَّ

مباٍح كقوله: ال آُكُل حلاًم وال أرشُب لبنًا وما أشبَه ذلك.
هادات كتاب األقضية والشَّ

مخَس  فيه  استكَمَلْت  من    إالَّ القضاء  يل  أن  جيوُز  وال 
واحلرّيُة،  والعقُل،  والُبلوغ،  اإلســالُم،  خصلًة:  عرشة 
نَّة،  والسُّ الكتاب  أحكام  ومعرفة  والعدالة،  والّذكورّية، 
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طرق  ومعرفة  االختالف،  ومعرفة  ــاع،  اإلمج ومعرفة 
تفسري  ومعرفة  العرب،  لسان  من  طرٍف  ومعرفة  االجتهاد، 
كتاب اهلل تعاىل، وأن يكوَن سميعًا، وأن يكون بصريًا، وأن 
يف  جيلس  أن  ويستحّب  مستيقظًا،  يكوَن  وأن  كاتبًا،  يكون 
َيْقُعُد  وسط البلد يف موضع بارٍز للّناس وال حاجَب له وال 
أشياء:  ثالثة  يف  اخلصمني  بني  ويسّوي  املسجد،  يف  للقضاء 
من  اهلدّية  يقبل  أن  جيوز  وال  واللحظ.  واللفظ  املجلس  يف 
أهل عمِله، وجيتنب القضاء يف عرشة مواضع: عند الَغَضب، 
ة الشهوة، واحلزن، والَفَرح امُلفرط،  واجلوع، والَعَطش، وشدَّ
وعند املرض، ومدافعة األخبثني، وعند الّنعاس، وشّدة احلّر 
وال  الّدعوى؛  كامل  بعد    إالَّ عليه  عى  املدَّ يسأُل  وال  والربد. 
وال  ًة؛  ُحجَّ َخْصاًم  يلّقُن  وال  املّدعي؛  سؤال  بعد    إالَّ حُيّلُفُه 
 ممن  ُيفهُمُه كالمًا؛ وال َيَتَعنَُّت بالّشهداء؛ وال يقبُل الّشهادة إالَّ
يقبُل شهادَة عدّو عى عدّوه؛ وال شهادة  ثبَتت عدالُته؛ وال 
والد لولده وال ولد لوالِدِه، وال يقبُل كتاُب قاٍض إىل قاٍض 

 بعَد شهادة شاهدين يشهدان بام فيه. آخَر يف األحكاِم إالَّ
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فصل
والبلوغ،  اإلسالم،  رشائط:  سبعة  إىل  القاسم  ويفتقر 
والعقل، واحلرّية، والّذكورة، والعدالة، واحلساب؛ فإن تراضا 
يف  كان  وإن  ذلك؛  إىل  يفتقر  ل  بينهام  َيقسُم  بمن  الرّشيكان 
القسمة تقويٌم ل ُيقترص فيه عى أقّل من اثنني؛ وإذا دعا أحُد 
ر فيه لِزَم اآلخر إجابُتُه. الرّشيكني رشيكه إىل قسمِة ما ال رَضَ

فصل
وإذا كان َمَع املّدعي بيِّنٌة سِمَعها احلاكم وحَكَم له هبا، 
فإن  بيمينه،  عى عليه  امُلـدَّ قول  فالقول  نٌة  بيِّ معه  يكن  ل  وإن 
وإذا   . ويستحقُّ فيحِلُف  املّدعي  عى  ت  ُردَّ اليمني  عن  نَكَل 
اليد بيمينه؛  تداعيا شيئًا يف يد أحدمها فالقوُل قوُل صاحب 
وإن كان يف أيديام حتالفا وُجعل بينهام. ومن حلف عى فعل 
فعل غريه  والقطع. ومن حلَف عى  البّت  نفسه حَلَف عى 
فإن كان إثباتًا حلف عى البّت والقطع، وإن كان نفيًا َحَلَف 

عى نفي العلم.
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فصل
 ممَّن اجَتَمَعت فيه مخُس ِخصاٍل:  وال ُتقبُل الّشهادُة إالَّ
وللعدالة  والَعدالة.  واحلرّية،  والَعْقل،  والُبلوغ،  اإلسالم 
 عى القليل  مخُس رشائط: أن يكون متنبًا للكبائر، غرَي مرصٍّ
عى  حمافظًا  الغضب،  مأمون  الّسيرة،  سليم  الصغائر،  من 

ُمروءِة مثله.
فصل

فأّما  اآلدمي؛    وحقُّ تعاىل،  اهلل    حقُّ رضبان:  واحلقوق 
حقوُق اآلدميني فثالثُة أرُضٍب: رضٌب ال ُيقبُل فيه إال شاهدان 
ِلُع عليه الّرجاُل؛ ورضٌب:  ذكران وهو ما ال ُيقصُد منُه املال وَيطَّ
ُيقبُل فيه شاهدان أو رجٌل وامرأتان أو شاهٌد ويمني املّدعي وهو 
ما كان القصُد منه املال. ورضٌب ُيقبل فيه رجٌل وامرأتان أو أربُع 
جاُل. وأما حقوق اهلل تعاىل فال  ِلُع عليه الرِّ نسوةٍ وهو ما ال يطَّ
ُتْقبُل فيها النِّساء وهي عى ثالثة أرضٍب: رضٌب ال ُيقبُل فيه 
نا؛ ورضٌب ُيقبُل فيه اثنان وهو ما سوى   من أربعٍة وهو الزِّ أقلُّ
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نا من احُلدود؛ ورضٌب ُيقبُل فيه واحٌد وهو ِهالُل رمضاَن؛  الزِّ
 يف مخسة مواضع: املوت، والنََّسب،  وال تقبُل شهادة األعمى إالَّ
واملِْلُك املطلق، والرتمجة، وما شهَد به قبل العمى وعى املضبوط. 

 لنفسه نفعًا وال دافٍع عنها رضراً. وال تقبُل شهادة جارٍّ
كتاب العتق

ِمْلكه،  يف  ف  الترصُّ جائز  مالٍك  كّل  من  الِعتُق    وَيِصحُّ
ويقع برصيح العتق والكناية مع النيَّة. وإذا أعتق بعض عبٍد 
 رسى  َعَتَق عليه مجيُعُه، وإن أعتَق رِشكًا له يف عبٍد وهو مورِسٌ
َمَلَك  ومن  نصيِب رشيكه.  قيمُة  عليه  وكان  باقيه  إىل  العتُق 

واحدًا من والديِه أو مولوَدْيه َعَتَق عليه.
فصل

التعصيب  حكُم  وحكمُه  الِعتق  حقوق  من  والَوالُء 
عنَد َعَدِمه، وينتقُل الَوالُء عن املعتِق إىل الّذكور من عصبته. 
الوالء كرتتيبهم يف اإلرث. وال جيوُز  الَعَصَباِت يف  وترتيُب 

بيُع الوالء وال هبُتُه.
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فصل
يعتُق  ٌر  ُمَدبَّ فهو    حرٌّ فأنَت    ِمتُّ إذا  لعبده:  قاَل  ومن 
بعد وفاته من ثلُثه، وجيوُز له أن يبيَعُه يف حال حياته وَيْبُطل 
تدبرُيه. وحكُم املدّبر يف حال حياة السيد ُحكُم العبد الِقّن.

فصل
والكتابُة مستحّبٌة إذا سأهَلا العبُد وكان مأمونًا مكتسبًا. 
معلوٍم  أجٍل  إىل  مؤّجاًل  ويكوُن  معلوم  بامٍل    إالَّ   َتِصحُّ وال 
يِّد الزمٌة وِمْن ِجَهة املكاتب  السَّ أقلُه نجامن، وهي من جهة 
ف فيام يف يده  جائزٌة فله فسُخها متى شاء وللمكاتب الترصُّ
يِّد أن يضَع عنُه من مال الكتابة ما  من املال. وجيُب عى السَّ
بأداء مجيع  إال  يعتُق  وال  الكتابة؛  نجوم  أداء  به عى  يستعنُي 

املال.
فصل

 فيه يشٌء من  َ أمَتُه فوضَعْت ما تبنيَّ يِّد  السَّ وإذا أصاَب 
ُف  َخْلِق آدمّي َحُرَم عليه بيُعها وَرهُنها وهبُتها وجاَز له الترصُّ
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يِّد ُعتقت من رأِس  فيها باالستخداِم والَوطِء، وإذا ماَت السَّ
ماله قبل الّديون والوصايا، َوَولُدها من غرِيه بمنزلتها. ومن 
وإن  لسّيدها،  مملوٌك  منها  فالولُد  بنكاٍح  َغريه  أمَة  أصاَب 
يِّد، وإن ملَك   وعليِه قيمُتُه للسَّ أصاهَبا بُشبهٍة فولُدُه منها ُحرٌّ
الّنكاِح  بالوطِء يف  له   ولٍد  أمَّ   ترِصْ ل  ذلَك  بعد  قَة  امُلطلَّ األمَة 
بهة عى أحِد القولني، واهللُ   ولٍد له بالوطِء بالشُّ وصارت أمَّ

أعلم.
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نبذة عن النَّاظم
بن  رمضان  بن  موسى  بن  حييى  الدين  رشف  الشيخ 
عمرية الّشافعي املعروف بالعمريطي، نسبًة إىل قرية عمريط 

بالرشقية من أعامل بلبيس بمرص.
املؤلَّفات  من  عــددًا  ترك  العلامء،  من  شافعي  فقيٌه 
الفقه  يف  التحرير  نظم  يف  التيسري    منها:  الفقهيَّة  والرّشوح 
لإلمام  الورقات  نظم  يف  الطرقات  وتسهيل  الشافعي، 
يف  اآلجرومية  نظم  يف  البهية  والدرة  األصول،  يف  اجلويني 
»هناية  ه  َسامَّ الذي  ُشجاع  أيب  مِلَـْتن  نظمه  إىل  إضافة  النحو، 
الّتدريب يف نظم غاية الّتقريب«، وهو النظم املثبت فيام يل.
988هـــ/  سنة  بعد  العمريطي  الدين  رشف  تويف 

1580م.



96

اْصَطفى َقِد  ــذي  الَّ هلل  َفااحَلْمُد  للِعْلـِم َخـْيــَر َخْلِقــِه َوَشــرَّ
ــالِم ــالِة والــسَّ ــُل الــصَّ ــَض ــاِموأْف  أفــَضــِل األن ــبِــيِّ ــَى الــنَّ َع
ــِه  ــبِ ــْح ـــٍد وآلِــــِه وَص ـــمَّ ـِْزبِــِهحُمَ ـِهــْم َوح والتَّـابِـعــنَي ُكلِّ
َراِفـِع   َخـرْيُ فالِعْلـُم  َذا  اِفِعيوَبْعـَد  الشَّ اإلمــاِم  ِفْقُه  ِسيَّام  ال 
َتِهْدَفُهـَو اْبُن َعّم امُلْصَطَفـى َوَلْ َنِجْد ُمْ ُقَرْيٍش  ِمــْن  َنِظريًا  َلــُه 
الّطباقا ــِمــِه  ــْل ــِع بِ ــَفــاَقــاُمــَطــّبــقــًا  ــقــًا لــلــواِرِد اّت ــَطــابِ ُم
ْه للِملَّ ِه  َعــــرْصِ يف  ــــّددًا  ــْهُمَ ــَدُه أْصــحــاُبــُه األِجــلَّ ــْع وَب
َوَحْسـُبُهْم ـًة  أئِمَّ هِبِـْم  ُكْتُبُهْمأْعِظـْم  ُكْتٍب    َوخرْيُ إَماُمُهْم 
ُشـَجاِع أبـو  الَقـايِض  ـــَداِعَوَصنـف  ــِة اإلْب ــاَي َغ ــرَصًا يف  ــَت ُمْ
ْدِريـِب والتَّ ْقِريـِب  التَّ الّتْقِريِب"َوَغاَيـِة  "غايَة  ُيْسَمى  َفَصاَر 
ْقِسـيِم يف الِكتـاِب  َبــاِبَمـْع َكْثـَرِة التَّ ــلِّ ِه ِخــَصــاَل ُك ـــرْصِ وَح
لِِعـْلـِمــِه ُمْســَتـْوِفيـًا  ــْهــِمــِهَنَظْمُتــُه  ــِه َوَف ــِظ ــْف ــاًل حِلِ ُمــَســهِّ
ــْقــُتــُه ــًا أحْلَ ع ــرَبُّ ــِه َت ــْع مــا بِ ـْدُتــُهَم أْو الِزمــــًا َكُمْطَلــٍق َقيَّ
ــِل ــي ــًة ألْصــِلــِه األِص ــمَّ ــتِ َوَلـْم ُيَميَّـــْز َخْشـَيـَة التَّـْطـِويِلَت
بِـــِهَوَحْيـُث َجـاَء احُلْكـُم يِف ِكتابِـِه بامُلْفتــى  أَتْيــُت  فـًا  ُمَضعَّ
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بَِنْقِلِه اْخَتـــاَرُه  مـــا  َوُربَّمـــا َحــَذْفُتــــُه ِمْن أْصِلِهُمَبيِّنـــًا 
َدلِيـال ْمِلـــِه  حِلَ   أِجـدْ َلْ  َســـبيالإْن  ــِه  ــِل ــأوي َت إىل  َوال 
امُلنـاِســـِبَوَقـْد َمَشـْيُت َمْشـَيُه يف الَغالِـِب ِه  ِه وَحــدِّ فـي َعـدِّ
ُمَبـيِّـنــا َتــْرتِــيــَبــُه  ــبــًا  أَنـاُمــَرّت ِمْثـِل  للُمْبَتـِدي  ُماِطبـًا 
ِح يف الُوُضوِح ْ النَّصـوِحَفَجـاَء ِمْثَل الـرشَّ َكاألِب  فيـِه  وُكْنـُت 
الثَّـَواِب أْعَظـَم  بـذاَك  بالِكَتـاِبأْرُجـو    اَرْيـنِ الدَّ يف    ْفـعَ والنَّ
 األَمـلْ وُل يف َنْيـلِ نـا املْسـؤُ والَعْوِن يف اإلمْتَاِم َمْع ُحْسِن الَعَمْلَوَربُّ

كتاُب الّطهارة
املََطـْر َوْهـَي  َسـْبَعٌة  ِمَيـاٌه  ــْرهَلَـا  وهَنَ وبِْئٍر  َبْحٍر  ِمــْن  واملَــاُء 
َوَبـَرْد وَثْلـٍج    َعـنْيٍ ِمـْن  ُتَعْدَكـذاَك  أيضًا  ـــٌع  أْرَب ــاُه  ــَي ِ امل   ــمَّ ُث
ـرا ُمَطهِّ َطاِهـرًا  يُكـوُن  ـا  ُيَرىإمَّ َمْكُروهًا  َوَلْيَس  ُمْطَلقًا  أي 
لكنَّــُه ُمَطـّهـرًا  طاِهـرًا   ُيْكـــَرُهأو  ٌس بُِقْطــِر َحـــرٍّ ُمَشـمَّ
ـرا ُمَطهِّ َيُكـْن  َوَلْ  طاِهـرًا  ُغيِّـــراأْو  أو  َتْعَمــاًل  ـْ ُمس لكونِِه 
ــرِي ــثِ ـــٍط َك ـــالِ ْقِديريبـِــَطـــاِهـــٍر ُم والتَّ   احِلـــّ�ُّ ـــَواٌء  َس
ــلْ َوَص بام  ٌس  ُمَنجَّ أَقْلَرابُِعها  ــَو  َوْه َنجاَسٍة  ِمن  إليِه 

ا َتــَغــريَّ ــا  هِبَ أْو    ــنْيِ ــَت ــلَّ ُق راِمــْن  ــدِّ ُق   َتنْيِ بالُقلَّ ــِه  ــْونِ َك ــْع  َم
ُقّربـا ألـٍف  نِْصـُف  تـاِن  ُجّرباوالُقلَّ َقْد  الَِّذي  َبْغَداَد  بِِرْطِل 
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َكْثَرتِـْه   مـعْ مائِـٍع  يَشٍء    تِْهوُكلُّ ِقلَّ َحاَل  ْنِجيِس  التَّ يف  كاملاِء 
ْل انْفََصْلَوَلـْو َجـَرى َقِليـُل مـا عـى حَمَ   ــمَّ ثُ ـــا  أزَاهلََ نجَاسَةٍ 
ا َتــَغــريَّ وال  ـــًا  َوْزن ـــِزْد  َي ُمَطّهرًاَوَلْ  َيــُكــْن  َوَلْ  َفــَطــاِهــٌر 

واك واآلنية فصل يف السِّ
ـُه لِكنَّ ُمْطَلقـًا  الّسـواُك    ُيْكَرُهُسـنَّ واِل  ـــزَّ ال َبْعَد  لِصائٍِم 
والُوُضـو ـالِة  للصَّ وُه  ـدُ َيْعـِرُضوأكَّ أَلْزٍم  أْو  َنـْوٍم  وَبْعـَد 
األواين ُتْسـَتْعَمَل  أْن  األْعَياِنَوَجـاَز  أْنَفِس  ِمْن  َتُكْن  وإن 
 َفاْحُكْم يف اإلَنا ْقَدْيـنِ  مَن النَّ واالْقتَِنـاإالَّ اْسـتِْعاَملِِه  بُِحْرَمـِة 
َصِغـرَيْه ـٍة  ِفضَّ   ِمـنْ ـٍة  َضبَّ َكبرَيْهال  حِلاَجٍة  أْو  الُعْرِف  يف 

باب الُوضوء
ـٌة َمْع َغْسـِلِه ـِهَفـْرُض الُوُضـوِء نِيَّ ُكلِّ َوْجـٍه  َوَغْسـُل  لَِوْجِهـِه 
َوِمْرَفـِق َسـاِعٍد    ُكلِّ َبِقـيَوَغْسـُل  َفـاَم  َبْعُضـُه  ُأبِـنَي  َفـإِْن 
أِس ُمْطَلقًا باِم َكْعَبْيِهـامَوَمْسـُح َبْعِض الـرَّ َمـَع  رْجَلْيـِه  َوَغْسـُلُه 
ـْرتِيُب ِمْثَلام ُذِكـْر ـاِدُس التَّ َيْسَتِقْروالسَّ َل  وإن  َتْكِفي  َوَغْطَسٌة 
َلـْه   ُتَسـنُّ هـا  ُكلُّ َعـرْشًا  َلْهَوَهـاَك  بالَبْسـمَ اًل  أوَّ ِفيـِه  ْطـُق  النُّ
 َخـاِرَج الِوَعا ـنْيِ َوَمْضِمَضْن واْسَتْنِشَقْن ولَتْجَمعاوالَغْسـُل للَكفَّ
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أِس أْو َما َقْد َسرَتْ َظَهْرواْمَسْح مَجيَع الرَّ ومــا  باِطنًا  ــــنْيِ  واألُذَن
األَصــابِــِع سائَِر  وَخــّلــْل  ــاَم  ــِعبِ ــَواِق ال يف  َكثِيَفًة  ــًة  ــَي وحِلْ
الّشـامِل  عـى  الُيْمَنـى  ُمــــَوايلوَقـّدِم  ــهــا  ــّل ُك يف  ــًا  ــث ــّل ــَث ُم

باب املسح عىل اخلّفني
ـوُز يف الُوُضـوِء َمْع َبْع َمْسـُحُهاَم جَيُ ُتتَّ وِط  ُ ـــرشُّ ال ــَن  ِم ــٍة  ــَع أْرَب
ُيْغَسُلأْن ُيْلَبَسـا ِمـْن َبْعـِد ُطْهـٍر َيْكُمُل ــْرٍض  َف   ــلَّ حَمَ وَيــْســرُتا 
ُمتابَِعا ــِه  ــْشــيِ مِلَ َرابَِعاَوَيــْصــُلــَحــا  طــًا  رَشْ ِزيــَد    ُكلٍّ وُطْهُر 
إقاَمتِْه يف  املقيُم  بَلْيَلتِْهَوَيــْمــَســُح  كــاِمــٍل  َيـــْوٍم  ــداَر  ــْق ِم
ـــَوايل ــُر امُل ــاِف ــَس ــَســُح امُل ــْم  بــالــلــيــايلوَي ـــدُّ ـــَع ـــًة ُت ـــالَث ث
ْث باحَلـدَ   امُلـّدَتـنْيِ اْبتِـداُء    وهَو الَّذي ِمْن َبْعِد ُلْبٍس َقْد َحَدْثُثـمَّ
َفْرَوَمْن ُيَساِفْر َبْعَد َمْسٍح يف احَلَضْ السَّ َة  ُمدَّ َيْسَتْوِف  َل  والعْكُس 
تِْه  ِصحَّ

ِ
َبْعـد تِْهوُمْبِطـالُت املْسـحِ  ُمدَّ اْنِقضاُء  َوْهَي  َثالَثٌة 

ِرْجِلـِه ِمـْن  ـِه  ُخفِّ َخْلـُع  لُِغْسِلِهكـذاَك  ُموِجٌب  يَشٍء    وُكلُّ
باُب االْستنجاء

ـِدِث  حُمْ ُكّل  اسـتِْنَجاُء    ُمَلّوِثَوجَيِـبُ ِخارٍج  ِرْجٍس    ُكلِّ ِمْن 
ــاِر ــَج أْح ــٍة  ــالث َث أو  ــاِء  ــامل ــذاِرب األْق َمــْوِضــَع    ــنَّ هِب ُيْنقي 
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احلََجـْر ِم  ولُيَقـدِّ أْوىَل  اْقَترَصْواجلَْمـُع  إن  َوْحَدُه  أوىَل  واملاُء 
بَِعْوَرتِـْه ِقْبَلَتَنـا  ُسـرْتتِْهَوْلَيْجَتنِـْب  َفْقـِد  ِعْنـَد  وُدْبـرًا  ُقْبـاًل 
َجْركذا الُقُعوُد َصْوَب َشْمٍس وَقَمْر الشَّ ِمَن  ُمْثِمٍر    ُكلِّ َت  وحَتْ
واألْحَجـاِر   ريـقِ والطَّ   ـلّ بِجاريوالظِّ ــُكــْن  َي ل  ــاٍء  م ــّل  وك
ـَل ِذْكـٍر والـكالمَ والَعَبـْث اخَلَبـْثومَحْ َمْوِضـَع  باملـاِء  َوُطْهـَرُه 

باُب نواقض الوضوء
ـٌس خاِرُج اخلاِرُجَنَواِقـُض الُوُضوِء مَخْ   املَنِيُّ ال  َرَجْيِه  َمْ ِمْن 
التَّـْمـِكيــِن َمــَع    إالَّ كاجُلُنـوِنَوَنْوُمـــُه  الَعْقـــَل  أَزاَل  وَمـا 
 َفـْرِج اآلَدِمـي بَِبْطِن َكْف وَلـْمُس أْنثى َرُجاًل َحْيُث اْنَكَشْفوَمسُّ
َرمًا أْو يف الّصَغْر َشـَعْرال َلـْمُس أْنَثى حَمْ أو  بُِظْفـِر  أو  بِســّن  واَل 

باب الغسل
ــة أْشــَيــاِء ــتَّ ــِس ـــُه بِ ـــوُب  بــالــنِّــســاِءُوُج ـــَتـــصُّ َثـــالَثـــٌة َتْ
والـِوالَدْه والّنَفـاُس    للِعَبـاَدْهاحَلْيـضُ الـُكّل  اْنِقَطـاِع  ِعْنـَد 
َجـاِل الرِّ َمـَع  الّنَسـا  َك  واإلْنـزاِلواْشـرَتَ واجِلـامِع  املـْوِت  يف 
فالّنيَّْه ــُه  ــُروَض ُف ـــِرْد  ُت الَعْينِيَّـْهوإْن  للنَّجاَسـِة  والَغْسـُل 
الَبـَدْن َسـائَِر  املـاُء    َيُعـمَّ ـُعوِر َظاِهـرًا ومـا َبَطـْنوأْن  َمـَع الشُّ
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َلـْه الُوُضـوُء  َقْبَلـُه    بالَبْسـَمَلْهوُيْسـَتَحبُّ اْبتِدائِـِه  يِف    ْطـقُ والنُّ
فالّشـامِل بالَيـِميــِن  ــــَوايلوالَبـــْدُء  ــًا ُم ــث ــّل ــَث ــًا ُم ــك ُمــَدّل

فصٌل يف األغسال املسنونة
 أْغَسـاٍل ُتَسـْن َحَسْنَوَهـاَك أْيضـًا َعدَّ ــّدا  َع ٍة  وَعــرْشَ بَِسْبَعٍة 
والُكُسـوِف والِعيـِد  ْمَعـٍة  واخُلُسوِفجِلُ االْستِْسقاِء  وُغْسِل 
اْغَتَسْلوَمـْن ُيَغّسـْل َمّيتـًا وَمـْن َدَخـْل ُكْفٍر  َبْعِد  ِمْن  ِديننا  يف 
ُجُنـوُن او  إْغـاَمٌء  بِـِه  َمْسُنوُنَوَمـْن  ُغــْســُلــُه  أفـــاَق  إَذا 
اإلْحـَراِم ُخـوِل يف  الدُّ ــَراِموَقاِصـُد  احَل الَبْلَدِة  ُدُخـــوُل  ــذا  َك
َعَرَفـْه يف  َبْعَدهـا  بامُلْزَدلَِفـْهوللوُقـوِف  َبــْعــــُد  وللَمبِيـِت 
اِمــي لــلــرَّ ــٌة  ــالَث َث ِمــنــى  ـــاِمويف  ــَر األيَّ ــائِ ــواِف س ــطَّ ــل ول

باُب التيّمم
َكَسـَفْر ُعـْذٍر  ُوُجـوُد  وُطـُه  ْررُشُ َ للضَّ املا  َمَع  ُيْفِض  َمَرٍض  أْو 
اَم  َتَيمَّ َمــالــُه  ــْعــِل  ِف ماَوَوْقــــُت  حْتِصيِل  الَوْقِت يف  وَسْعُيُه يف 
املْذُكـوِر َسـْعيِِه  َبْعـَد  َطُهوِروالَفْقـُد  خالٍِص  ــْرٍب  ُت ــُذ  وأْخ
فالّنيَّـْه ُمطلقـًا  الُفـُروُض  ـا  املَـْنــِويَّــْهأمَّ الُقــْرَبــَة  َفَيْسـَتبِيُح 
والَيَدْيـِن الَوْجـِه  ُكّل  ــنْيَِوَمْسـُح  ــَت َب ــَضْ بِ أْي    ــنْيِ ــَب ــَرتَّ ُم



102

فالتَّوايل اهللِ  ــِم  ــْس بِ   ـــنَّ الّشامِلَوُس عى  الُيْمَنى  ــّدَم  ــَق ُم
ُصُل حَيْ ــداٍد  ــارتِ ب ــوُه  ــُل ــَط َيْبُطُلوأْب الــُوُضــوُء  بِــِه  ما  ــّل  وُك
بـام ـِرٍم  حُمْ   َغـرْيَ املـا  َيْلَزماوُرؤيـِة  لْن  بعِدِه  ِمن  َقَضاُؤها 
ام تيمَّ ـــرَيٌة  ـــبِ َج ـــِه  بِ ــــْن  بامَوَم َمْسِحها  َبْعَد  الَعِليِل  َعِن 
ِحيِح اجَلريِحوَغْسـِل ما َيْبـدو ِمـَن الصَّ ُعْضِوِه  ُطْهِر  َوْقِت  يف 
 فالَقَضـا َلْ َيْلـَزِم ِموحيـُث َصـىَّ َيمُّ التَّ بَِموِضِع  تكن  َلْ  َما 
ِه عـى َحَدْث اخَلَبْثأْو ُوِضَعـْت بَِغـرْيِ ــَع  َم َتَيمٌم    ــزْ جَيُ وَلْ 
ِم َيمُّ التَّ ـــادَة  إع فاْعَلـِموأْوَجــبــوا  لَِنْفـٍل  ال  َفـْرٍض    لِـكلِّ

باُب النَّجاسة
ِن ُمَيقَّ ـــاِرٍج  َخ ــّل  ُك   ـــنْيُ املَنِيَوَع   إالَّ َنِجٌس  َفْرٍج  أّي  ِمْن 
ــام ــتَّ  ُطـــْهـــُرُه حَتَ ـــيٍّ  َح ـــلُّ َفْرَعْيِهاموُك َمْع  واخِلْنِزير  الَكْلُب  ال 
 َمْيـٍت َنِجـٌس بَغيـِر َشـْك َمْكوُكـلُّ والسَّ واجَلَراد  اآلدمّي  ال 
ُمْنَفِصـل احَليـاِة  يف  ُجـْزٍء    ُفِصْلوُكلُّ ِمْنُه  الَّذي  احلّي  َكَمْيَتِة 
َوَعْظُمهـا  َمْيَتـٍة  ُكّل  ُحْكُمهاَوِجْلـُد  ُكّل  ُحْكُم  ُعوُر  الشُّ َكذا 
أْسـَكرا إن  َمائِـٍع  ُكّل    راوَعـنْيُ َخـدَّ مـا  ال  كاخَلْمـِر  نجاَسـًة 
ِدَمـا َلـُه    َيِسـلْ ل    عـامَّ ــُه َقــِلــيــَل ما ولُيْعـَف  ــُت ــْي  َم ـــُضُّ فــال َي
 َمـْع َطـْرٍح او َتْغيـرِي َيــِســرِيإْن َلْ َيُكـنْ وَنـــْحـــِوِه  َدٍم  وَعـــن 
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ــْل ســائِــِر األْخــبــاِثوالَغْسـُل يف األْبواِل واألْرواِث ــٌم َب ــتَّ حُمَ
ــُب ــْذَه وَت ــُه  ــمُّ ــُع َت ُتْنَدُببَِغْسلة  والثَّالُث  ِمْنُه    بالَعنْيِ
أكِلـِه َقْبـَل  بـاَل  َصبِّيـا    ـُه َعن َغْسـِلِهإالَّ ُخْبـزًا فَيكفـي رشُّ
الـِكالِب َنَجاَسـِة  يف  ُط  ْ اِبوالـرشَّ  بــالــرتُّ ــنَّ ــداُه َســْبــٌع وإْح
ْطِهـرِي التَّ آَلـُة  الّدبـاُغ    واخِلْنِزيِرُثـمَّ الَكلِب  غرْيِ  ِجْلِد  يف 
ـَلْت َتْطُهـْر َلنا اإلناواخَلْمـُر إْن َتـَخلَّ يف    َعنْيٍ بَِطرِح  َيُكْن  ل  ما 

باب احليض
الُفـروِج سـائِِر  ِمـن  الّدمـا     بـــاخُلـــروِجُكلُّ ـــَعـــدُّ ـــالثـــٌة ُت َث
للـّريـاَضْهنَِفـاٌس أو حيٌض او اسـتِحاَضْه حَيتـــاُج  وَفْهُمهـــا 
ـْه اجِلبِلَّ بِـِه  تـأيت  مـا    ْهَفاحَلْيـضُ ِعلَّ عن  وال  َوْضٍع  عن  وليَس 
 ما  الّنفـاُس بعـد َوْضـٍع ُثـمَّ فْلُيْعَلـامُثـمَّ اسـتِحاَضٌة  َعَدامُهـا 
تِْسـِع مَتـاِم  َقْبـَل  والَوْضِعكخـارٍج  َطْلِقها  َمْع  أو  ِسننَِي 
ــــاُهواحلْيُض نِْصُف َشـْهِرها أْقَصاُه ــا أْدن ــه ــوِم ــَي ــٌة ب ــل ــْي ول
َغَلـْب مِلـا  َسـْبعٌة  أْو  ٌة  َوَجْبوِسـتَّ َقْد  تِْسٍع  بعِد  ِمْن  وكْوُنُه 
 ُطْهـٍر بـنَي َحْيَضْيهـا ُجِعْل ُجِهْلأَقـلُّ أْقصاُه    ُثمَّ َشْهٍر  كنِْصِف 
الغالِـِب يف  َقـْدَرُه  أَرْدَت  غالِِبوإْن  حيٍض  َبعَد  َشْهٍر  َفَفْضُل 
للّسّتينا ــفــاِس  ــّن ال ــُة  ــاَي أرَبِعيناوغ ــوُن  ــُك ي ــًا  ــب ــالِ وغ
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َحَصْل إذا  ــُه  ــلُّ أَق ــَظــٌة  َبَلْلَوحَلْ بِــال  ِوالَدٌة  ــَرى  ُت ــْد  وَق
 األَقـلْ َة احلْمـلِ َوَحَبْلوإْن أَرْدَت ُمـدَّ وْضٍع  بنَي  عاٍم  فنِْصُف 

لألْكثِر أْربــــٌع  ــنــنَي  أْشـُهِروبــالــسِّ ِمـْن  بِتِْسـعٍة  وغالِبـًا 
باب ما حيرم عىل املحدث

ِف كالتََّطـوُّ ـالُة  الصَّ للُمْصَحِفوحْتـُرُم  ها  َوَمسُّ حائض  ِمْن 
َتْقِصـِد ل  إن  بالُقـْرآِن    ْطـقُ املْسِجِدوالنُّ يف  وُلْبُثها  ـــاَرُه  أْذك
بامَكذا الدُخوُل حْيُث ُتنَضُح الّدما زْوِجها  واستِْمتاُع  ْوُم  والصَّ
ــِة ــَب َوُرْك ٍة  رُسَّ   ـــنْيَ َب ــكــوُن  ؤَيـِةَي الرُّ ال  ومَلِْسـها  بَوْطئِهـا 
اخِلــصــاِلوَصْوُمهـا ِمـن َقْبـِل االْغتِسـاِل  ــِر  ســائِ دوَن    ـــلُّ حَيِ
ـرْه امُلؤخَّ الثَّالَثـَة  َعـدا  ــرْهومـا  ــؤثِّ َحــّرمــُه بــاجَلــنــابــة امل
 َحـْل ْمَتـُه باحلْيـضِ  مـا َحرَّ األَوْلوُكلُّ الثَّالَثـَة    إالَّ لِـُمْحـِدٍث 

الة كتاُب الصَّ
ْهِر بالعرْصَِمْفروُضهـا مْخٌس فوقـُت الظُّ َينتهي  واِل  الـــزَّ ــَن  ِم
ِمْثَلـُه يشٍء  ُكّل    ِظـلُّ صـاَر  َقْبَلُهإْذ  ِظــّل    ــرْيَ َغ واِل  الــزَّ َبْعَد 
ـِه  يـأيت َمـْع َمِصـرِي ِظلِّ ِمْثِلِهوالَعـرْصُ َعْن  ــدًا  َزائِ واِل  ــزَّ ال َبْعَد 
طـاري   ِظـلٌّ ِمْثَلْيـِه    َيـرِصْ االختياريوإْن  َفْهَو  واِل  ــزَّ ال َبْعَد 
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َتْغـُرِب ل  مـا  اجَلـواُز  املَـْغِرِبوَبْعـَدُه  َوْقُت  جاء  وبالُغُروِب 
َمـعْ واألذاِن    ـرْتِ والسَّ َيَسْعلُطْهـِرِه  َرْكَعاٍت  ــِس  ومَخْ إقاَمٍة 

اْمتِـداُدُه يلـَزُم  القديـِم  اعتاِمُدُهويف  اِجــُح  والــرَّ الِعشا  إىل 
َمـىض مـا  االختَِيـاِر  انَقىضووقُتـُه  إذا  َيْنَقض  اجَلديِد  عى 
ـَفْق َرِة الشَّ  الِعشـا ِمـْن َبْعِد مُحْ َصَدْقُثمَّ َفْجٌر  بدا  إذا  وَيْنَتِهي 
ـري جَيْ َليـٍل  لُِثْلـِث  َتـاُرُه  الَفْجِرُمْ ُطــلــوِع  إىل  ـــواُزُه  ج
ُع  بالَفْجِر األخـرِي ُيرْشَ ْبـحُ َتْطُلُعوالصُّ حنَي  ْمِس  بالشَّ وَيْنَتِهي 
لإلْسفاِر امُلــخــتــاُر  اجلاريَوَوْقــُتــُه  لوِع  للطُّ ــواُز  اجل   ــمَّ ُث

فصل
األنـاِم الِزُم  ـالِة  الصَّ ــالِمَقـْرُض  واإلْس والُبلوِغ  بِالَعْقِل 
ْهـِر من حيـٍض وِمن َنفاِس النَّاِسوالطُّ باّتفاِق  الِة  الصَّ ــْدَر  َق
َعـرْشِ   بْعـدَ   بـيُّ الصَّ ُب  باألْمـِروُيـْضَ ُيْكَتَفـى  َسـْبع  وَبْعـَد 
 أْقسـاٌم َفَخْمـٌس ُتْفَعـُل ْفـلُ مَجـاعًة كالفـرِض َوْهـَي أْفَضُلوالنَّ
والُكُسـوُف االْستِْسـقاُء    واخُلُسوُفَوُهـنَّ والعيداِن  ْمِس  للشَّ
ُع ُتـرْشَ ال  َعـرْشًة  َسـْبَع  ُتْتَبُعوِمْنـُه  للُفروِض  بل  مجاَعًة 
ْبـِح َرْكعتاِن ثِْنتـاِنِمـْن َقْبِل َفْرِض الصُّ َبْعَدَهـا  أيضـًا  ْهـُر  والظُّ
ْهِر الَعرْصِوأْرَبـٌع ِمـْن َقْبـِل َفـْرِض الظُّ َقْبَل  ــذاَك  ك ـــٌع  وأْرَب
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ثِْنَتانِمـْن َبْعـِد َفـْرِض املَْغـِرِب اْثَنَتاِن َبْعَدها  الــِعــَشــاُء    ــمَّ ُث
األَقـْل َوْهـَي  لِِوْتـِرِه  َكَمْلَوَرْكَعـٌة  َعــرْشًا  َقْبَلها  ُيَصّل  َفإْن 
َحـى وَنْفُل َلْيـٍل ُيوَجُد ـدواكـذا الضُّ أكَّ الثَّـالَث    اويـحِ الرتَّ َمـَع 
ثِْنتـــاِن هــا  أَقلُّ حـى  الضُّ   ثــامِنُثـمَّ ــْن  َع   اجُلـــلُّ ــــِزْدُه  َي وْل 
  ـدُ فالتََّهجُّ ْيـِل  اللَّ َصـالُة  ُيوَجُدأمـا  َنْوٍم  َبْعِد  من  الَّذي  وْهَو 
يف   يـنَ ِعرْشِ   اعَتـرِبْ   َتِفـيوللرّتاويـحِ َلْيَلـٍة    ُكلَّ يـاِم  الصِّ َشـْهِر 

باب رشوط الّصالة
الِفَطـْن لِـِذي  أْربعـٌة  وُطَهـا  والَبَدْنرُشُ واملَكاِن  الّلباِس  ُطْهُر 
َخـال َوإْن  َعـْورٍة  لـوِن    ولَيْسـَتْقباِلوسـرْتُ بالَوْقـِت  وِعْلُمـُه 
ـَفْر ُمْغَتَفـْروَتْرُك االْسـِتْقباِل يف َنْفِل السَّ ِة اخَلـْوِف امُلـبـاِح  وِشـدَّ

باب أركان الّصالة
اآلتَِيـْه   ِريـقِ الطَّ عـى   َمـــْع َثــامنِــَيــْهأْركاهُنـا  ــدُّ ــَع بِــَعــرْشٍة ُت
َصـَدْر َتْكبـرٍي  َلْفـِط  مـْع  ُتهـا  َقَدْر نِيَّ إْن  الُفروِض  يف  الِقياِم  َمَع 
امُلـْسـَتْكِمَلْه الِقـراَءُة  الَبْسـَمَلْهوَبْعـَدُه  منهـا  الِكتـاِب  ـَة  فاحِتَ
 راِكعا راِفعـاوَبْعَدهـا اْرَكـْع واطمئِـنَّ   ولَتْطَمئِـنَّ اْعَتـِدْل    ُثـمَّ
 سـاِجدا  اطمئِنَّ  قاِعداواسـُجْد إذًا ُثمَّ وَبْعـَدُه اْجِلـْس واطَمئِـنَّ
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ابَِقْه ُمفاَرَقْهوَبْعَدُه اْسـُجْد َسـجدًة كالسَّ بال  ُرْكنًا  واْعــُدْدمُهــا 
َخال ــٍة  ــَع رْك   ــلِّ ُك يف  الوهكذا  ـــأوَّ ــٍة َف ــيَّ ــرَيٍة مـــْع نِ ــب ــك ت
ِد ــِدواْجِلـْس أخـريًا وأِت بالتََّشـهُّ ــمَّ ـــْعـــَدُه َصـــّل عــى حُمَ وَب
ـُة اخُلـروِج فـي َقـْوٍل ُهِجر ـــْرونِـيَّ ــام ُذِك ــًا ك ــب ــَرّت ــاًم ُم ــلِّ ــَس ُم

فصل
َقْبَلها ــاِن  ــت ــنَّ ُس ــالِة  ــلــصَّ ِفْعِلهاول ِخـــالِل  يف  ــتــاِن  وُســنَّ
ــْه ــاَم واإلق األذاُن  ُل  َراَمْهفـــاألوَّ إْذ  الَقَضا  حتى  لَِفْرِضها 
ــَدْيِن التََّشـــهُّ ُل  أوَّ َرْكَعَتـنْيِوالثَّــــاِن  فـْوَق  َفـْرٍض    ُكلِّ يف 
ْبِح َبْل يف اخَلْمِس إْن أْمٌر َنَزْلكـذا الُقنـوُت آِخـرًا إذا اْعَتـَدْل يف الصُّ
ِقياِمـِه يف  الِوْتـِر  ُقُنـوُت  وِم الْختِتاِمِهَكـَذا  ِمن نِْصِف َشْهِر الصَّ

فصل
حَمْصوَرْهوهــــِذِه َهــيــآُتــا املـــْذُكـــوَرْه َخْصَلًة    َعرْشَ َس  مَخْ يف 
وَمـْع ٍم  ـرُّ حَتَ مـْع  الَيَدْيـِن  َرَفـْعرْفـُع  إْذ  ِمنـُه  ْفـُع  والرَّ ُرُكوِعـِه 
ذاَوَوْضُعُه الُيْمَنى عى الُيْسى َكذا ــوُّ ــَع ــتَّ ــٌه وِذْكـــــُرُه ال َتــَوجُّ
والتَّأمـنُي يف َتفيواجَلْهـُر واإلرْساُر  ـــوَرٌة  ُس   ــمَّ ُث ــرآِن  ــُق ال أّم 
اْنَتَقـلْ ـام  ُكلَّ ْكبـرِي  بالتَّ مـا اْعَتـَدْلوالّنْطـُق  ـَلــُة التَّْسميِع ُكلَّ ومُجْ
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كـوِع الرُّ يف  التَّْسـبيُح  اخُلُضوِعكذلِـَك  مْوِضِع  جوِد  السُّ ويف 
ِل اُش يف اجُللـوِس األوَّ اجَلـلواالفـرتِ ُك  فالتـَورُّ األِخـرُي  ـا  أمَّ
َيَدْيـِه ِمـْن  الّشـامَل  ُرْكَبَتْيـِهوَبْسـَطُة  ُقـرَب    َمْوضوَعَتـنْيِ
ُمَسـبَِّحْهوَقْبُضُه الُيمنى ِسـوى امُلـَسـبَِّحْه مْبُسـوَطًة  َتـَزل  َفَلـْم 
ــٍد ُمــشــرَيْه ــْع َتــَشــهُّ ــُع َم ــْرَف األخرَيْهُت والتَّْســليمــُة  بِــذاَك 

فصل
َكْر  األْنثـى الذَّ سـٍة ُتالِـفُ ُمعَترَبْيف مَخْ ُوُجوبًا  أو  َنْدبًا  احُلْكِم  يف 
ُيباِعـدا أْن    ُسـنَّ وَساِجداَفِمْرَفَقْيـِه  راِكعًا  جانَِبْيِه  عْن 
الَفِخـْذ َعـِن  بطَنـُه    ُيِقـلَّ ْت ِحيَنئِْذوأْن  جوِد وْهَي َضمَّ ِعْنَد السُّ
 بــالــُغــُروِب  ــَســنُّ ــُرُه ُي ــْه املَْكُتوِبوَج يف  ْمِس  الشَّ ُطُلوِع  إىل 
حـاِل   بِـُكلِّ األنثـى    ِفـضُ جاِلوَتْ الرِّ ِة  ــَحــْضَ بِ هلا  َصوتًا 
ُكـوِر للذُّ التَّْسـِبيُح  ـُة  ـنَّ ــوِروالسُّ األُم مــَن  يشٌء  ــْم  ــاهَبُ َن إْن 
َكّفهـا بَِبْطـِن  األْنَثـى  َكْشِفهاوَتْصِفـُق  َبْعَد  الّشامِل  الَيِد  َظْهَر 
ْط جـاِل حيُث ُتْشـرَتَ َفَقْطَوَعـْوَرُة الرِّ ُهنا  لـِـُرْكــَبــٍة  ٍة  رُسَّ ــْن  ِم
َمـنْيِ دوَن  ِة  احُلـرَّ ـنْيَِوَعـْوَرُة  الَوْجـِه والَكفَّ   َغـرْيَ مـا كان 
َكـْر فكالذَّ َرِقيقـًة  َتُكـْن  النََّظْروإْن  عْوَرِة  ُحْكُم  يأيت  وَسْوَف 
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فصٌل يف ُمبطالت الّصالة
ُتـْعـَتـرَبْ ـالِت  َعرَشْوامُلـْبِطالِت للصَّ إْحــدى  ها  َعدَّ أراَد  مِلَــْن 
إذا َبـَدى َحْرفـاِن نْحـُو الَقْهَقَهْهوْهَي الَكالُم الَعْمُد أو ما أْشـَبَهْه
َمَكْثوالِفْعُل إْن َيْكُثـْر والًء واحَلَدْث إذا  َنَجٍس  ِمن  َطرى  وما 
لِِقْبَلتِهوِمْثـُل َذلِـَك اْنِكَشـاُف َعْوَرتِـه ــًا  ــاِرك َت َيــِصــرَي  وأْن 
ــــه ُت ـــــُه وِردَّ ُب نِـيَّـُتهوأْكـــُلـــُه َورُشْ انِعقـاِد  َبْعــَد  ُغيِّـَرْت  أْو 

فصل
 واْنَجال  مـا يف اخَلْمِس َمـرَّ َمالوُكلُّ ُمْ أْيًضا  ُخْذُه  َوِفْعاًل  َقْواًل 
ُتـرى َة  َعـرْشَ َسـْبَع  اْمرِتافالّرَكَعـاُت  بال  ِضْعُفها  َجداُت  والسَّ
 َتْسـِليامِت  فيهـا َعرْشُ داُتواخَلْمـسُ التَّشهُّ ِمــَن  ــٌة  ــَع ــْس وتِ
ِمئـــْه هبـــا  ـٌث  ُمَثلَّ ُمْنَشأْهَتْسـبِيُحها  ــالٍث  َث َبْعَد  ونِْصُفها 
َمـعُ جُيْ   َحْيـثُ ْكبـرِي  التَّ َلـُة  ـــُعومُجْ  أْرَب ــعــوَن ُثـــمَّ ــْس ــا تِ ــإهنَّ ف

املَِئـْه َبْعـِد    ِمـنْ َلـُة األْركاِن  أْهومُجْ ـــزَّ ــٌة ُم ــتَّ  ِس ِعــــرْشوَن ُثـــمَّ
َصْت َصْتِمْنَهـا ثالثـوَن اْبتِـداًء ُخصِّ ْبِح فاْفَهْم َكْيَف ِمْنُه خُلِّ بالصُّ
ْت ِمَن األركاِن ــاِنواملَـْغِرُب اختصَّ ــن ــَدهــا ُرْك ــْع ــنَي َب ــع ــأْرَب ب
أْرَبَعـْه   ُثـمَّ سـوَن  مَخْ َبِقـي  ــْهوَقـْد  َع ــَوزَّ ُم َفــَقــْط  ــاعــّي  ُرب عى 
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ُيْعَلـُم بالَبـديـه  ذاَك    ُتْفَهـُموُكــلُّ   َلْيَسـتْ األركاِن  َلـُة  ومُجْ
 الَفـْرَض ِعْنَد َعْجِزِه فلُيْجِزِهوَمـْن ُيَصلِّ جالِسـًا  الِقيــاِم  َعــِن 
ُمْضَطِجْعوإْن َيُكـْن َمـْع َعْجِزِه ل َيْسـَتِطْع َفْلُيَصّل  ُجلوسًا  أيضًا 

هو باُب سجود السَّ
وُد ِعْنَد ِفْعِل ما هُنِي ـجُ  السُّ بِِهُسـنَّ مأُموٍر  َتْرِك  أْو  ِفْعِلِه  عْن 
ُصُلَفَحْيـُث كاَن الِفْعُل َعْمـدًا ُيْبِطُل فاسُجْد َلُه إْن كاَن َسْهوًا حَيْ
َبْعِضوالـتَّــْرُك للمأموِر َتـْرُك َفـْرِض أْو  َهْيَئٍة  ِمْن  ِه  ــرْيِ َغ أو 
وِد يْنَجرِبْ ـجُ ــْرفالَفْرُض َلْيَس بالسُّ ُذِك وإْن  ــٌم  ــتَّ حُمَ ِفْعُلُه  ــْل  َب
يْقـُرُب مـاِن  والزَّ ـالِم  السَّ ُيْنَدُبَبْعـَد  جوُد  السُّ   ُثمَّ البِنا  عى 
ِفْعِلِهوإْن َيُكـْن ِمـن َبْعـِد ِفْعـِل ِمثِلـِه َعْن  إذًا  َيْكِفي  َفِمْثُلُه 
ُكوالَبْعُض حيُث فاَت ال ُيْسَتْدَرُك ُيرْتَ إْذ  استِْدراُكُه  ُرُم  حَيْ َبْل 
اْشـَتَغْل بَِفـرٍض  َبْعـَدُه  كاَن  للَخَلْلإْن  جرْبًا  ُجوُد  السُّ وُيْنَدُب 
َيــعــوُد ال  ــِة  ــَئ ــْي اهَل ُســجــوُدوَتـــــاِرُك  َلُه  َوال  لِِفْعِلهــا 
 يف َصالتِـِه اْعَتَمـْد َسـَجْدَوَمـْن َيُشـكُّ َيْبنِـي  أْن  وَبْعـَد  يقيَنـُه 
وُد َسـْجَدتاِن َبْعَدَمـا ـجُ  السُّ ُيَسّلامُثـمَّ أْن  ــَل  ــْب وق ــهــا  ُيــتـِـمُّ
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فصٌل يف األوقات التي ُتْكره فيها الّصالة
َسـَبْب هَلـا    َيُكـنْ َلْ  َصـالٍة    َتَنْبكلُّ يف اخَلْمَسِة األْوقاِت َحْتاًم جُتْ
ْبِح ِمن َوْقِت األَدا االْبتِداِمْن َبْعِد َفْرِض الصُّ ِعْند  ْمِس  الشَّ ُطلوِع  إىل 
امُلـْعَتـرَبْ لـوِع  الطُّ َذلِـَك  ْمِس ُرحْمًا يف النََّظْروبْعـَد  إىل اْرتِفاِع الشَّ
اجُلُمَعـْه   إالَّ االْسـتِواِء  أْوَقَعـْهوِعْنـَد  إْن  جائِـٌز  فيهـا    ْفـلُ فالنَّ
 الْصِفَراِرها  السـتِتاِرهاَوَبْعَد َفْرِض الَعرْصِ ُثـمَّ الُغـُروِب  ِعْنـَد 

باب صالة اجلامعة
ُنـِدْب أمـٌر  مجاعـًة  ا جَتِْبَصالُتنـا  يف اخَلْمِس واملَـْنُصوُص أهنَّ
املأمـوِم ال اإلمـاِم ُط يف  ْ اإلْحـــراِموالـرشَّ ــِة  ــاَل ح يف  ُتها  نِيَّ
بِالّرجـاِل النِّسـاُء  بـِـَحــاِلوَيْقَتـدي  َعــْكــُســُه    ــِصــحُّ َي وال 
بِِجْنِسـِه ُمْشـِكٍل  اْقتِـداُء  َعْكِسِهوال  بـِـِخــالِف  بأْنَثى  وال 
فلَيْقَتـِد بِِمْثــِلـــِه  بُمْقَتِديوَغــْيـــُرُه  ـــْدوٌة  ُق   َتِصحُّ وال 
ْه للفاحِتَ قـــاِرٍئ  ــداُء  ــتِ اْق بُِمْسِقٍط بْعَض احُلروِف الواِضَحْهوال 
ّلـِه حَمَ يف  ولْيـَس  ُمْدِغـٍم  بِِمْثـِلـــِهأو  وَيْقَتــدي  ُمْبــِدٍل  أو 
امُلـْقتِدي ْت َصالُة  املَـْسِجِدوُمْطَلقًا َصحَّ يف  إماِمِه  َمْع  كاَن  إْن 
ُمْطَلقـا ُبْعـٌد  فيـه    َيـضُ أغِلقاوال  ــاٍب  ب بنحِو  حائٌِل  أو 
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َمْسـِجِد   بَِغـرْيِ   كلٌّ َيُكـن  فلَيْقَتـِدوإْن  ِمْنُهـام  َشـخٌص  فيـِه  أو 
احلائـِل وانتِفـاِء  ُقـْرٍب  ِط  ُمقابِِلبِـرَشْ ــٍط  رابِ َمــْع  َيُكْن  فــإْن 
ـــاِم ـــِع اإلم ـــْوِض ــٍذ مِلَ ــاِف ــن ــواِملِ األق سائِِر  ــداُء  ــتِ اْق   َصــحَّ
َترَبْوَذْرُع َحـّد الُقـْرِب حْيـُث ُيْعَترَبْ ُتْ ِمئنَِي  ِمــن  ــالٌث  َث ُهنا 
ـْت ُقـْدوٌة َفجـّوِز مُمَّيِزوحْيـُث َصحَّ ُمسِلٍم  َشــْخــٍص  بـِـُكــّل 
بِحالِـِه امُلـْقَتـِدي  ِعْلـِم  ِط  اْنتِقالِِهبِـرَشْ يف  علْيِه  َجــرى  ومــا 
ُم َقـدُّ التَّ للُمْقتـِدي  ـْز  جَيُ َكـُموَلْ  حُيْ وبالَفَسـاِد    مْوِقـفٍ يف 
انتِظاِم ــُق  ــواُف ت ــا  ــه ُط ـــاِمورَشْ ــوِم واإلم ــأم َصــــاليَتِ امل
بالُكُسـوِف واجَلَنائِِز جائـِزفاخَلـْمـُس    غـرْيُ الـُكّل  يف  وَعْكُسـُه 
األَصْحوَفرُضها بنفِلهـا والعْكُس َصْح عى  باألدا  الَقضاُء  كذا 

باب صالة املسافر
ولُيْعَتـرَبْ باعـي جائـٌز  الرُّ   ـَفْرَقـرْصُ السَّ وْهـَي  ٌة  ِسـتَّ وٌط  رُشُ َلـُه 
ُيـرى وأْن  جائِـزًا  يكـوَن  فأْكثـراوأن  َفْرَسـخًا    َعـرْشَ َة  ِسـتَّ
اإلْحـراِم مـَع    الَقـرْصِ ـُة  إمتاِمونِيَّ بــذي  وَتـــْرُك االْقتِـــدا 
َقـرَصْ لِكـْن  يـًا  مَؤدِّ َفْروكْوُنـُه  َحْيُث الَقضاُء والَفواُت يف السَّ
ِه وَعـرْصِ ُظْهـِرِه  بـنَي    ِهواجَلْمـعُ كَقرْصِ منُهام  فْرٍض  وقِت  يف 
ـُع َمْغـِرٍب َمـَع الِعشـا  شاكـذاَك مَجْ يف َوْقِت أّي َذْينِِك الَفْرَضنْيِ
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بالتَّْقديـِم اجَلْمـُع  بَمَطـــــٍر ُمقــــاِرِن التَّْســليِموللُمقيـِم 
ِم والّتَحـرُّ   الَفْرَضـنْيِ ِل  أوَّ َفلُيْعَلـِمِمـْن  ِمنـُْهـام    بُكـــلٍّ أْيضـًا 

باب صالة اجلمعة
لَِتـْلَزمـا َســْبعٌة  ُشــروٌط  ُمْسِلاًمهلـا  ذاَك  املصلـي عنــد  كوُن 
َذَكـْر ُحـّرا  ُمْسـتوِطنًا  فـًا  ْرُمَكلَّ رَضَ َيَنْل  ل  بحيُث  ٍة  ِصحَّ ذا 
ُط فيهـا أن ُتقـاَم يف َبَلـْد ْ الَعـــَدْدوالـرشَّ واْســتِداَمــُة  بأْرَبعنَي 
ُكّلها يف  ــًة  ــاع مج أْهِلهاوَكـــوهُنـــا  ِمن  م  وكْوهُنُ َرْكَعٍة  أو 
ُطْهـِر َمـْع  َقْبَلهـا  هِروُخطبتـاِن  الظُّ َوْقــُت  وذاَك  َوْقتِها  يف 
َقَدْرمـَع الِقيـاِم واجُللـوِس امُلـْعَتـرَبْ إْن    اخُلطَبَتنْيِ بنَي  للَفْصِل 
ــالِة ــصَّ ال ــَع  م هللِ  باخَلرياِتواحَلـــْمـــُد    ــرِ واألم بِّي  النَّ عى 
داِعــيــا للمؤِمننَي  ــِه  ــْونِ َتالِياوك الـــُقـــرآِن  ـــَن  ِم ـــًة  وآي
ٌط َعِدْم َلِزْموحيُث ضاَق الَوْقُت أْو رَشْ منها  يأِسِهْم  عند  ْهُر  فالظُّ
الَبـوادي َذوي  يف  ُتقـاُم  بِواِديفـال  ُعْمَرُهم  أقـامـــوا  ولو 
َبَلـدْ يف  َعَتـاِن  مُجْ ـوُز  جَيُ الَعَدْدوال  فيـــِه  َفْلَيُجــْز  َكبريًا    إالَّ
َلـْه َتـاُج  حُيْ مـا  َبـْل  ُمْطَلقـًا  فباِطَلْهال  ـــادًة  زي ــْن  ــُك َت فــإْن 
ــَفــْت  َتــلَّ ـــا  أهنَّ َعــِلــْمــَنــا  َكَفْتإذا  هبا  ُعوا  مَجَّ لو  ٍع  مُجَ َعْن 
 َكـــْوُن َغْيـِر الزائِـَدْه كواِحـَدْهوال يُضـرُّ هـا  ُكلُّ إْذ  تعاَقَبـْت 
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ُم َقـدُّ التَّ ُيْعَلـِم  ل  مـا  َيْلَزُموحيـُث  َبْعُد  ْهُر  فالظُّ ُه  ـــرْيُ وَغ
وأْخـُذ أْظفـاٍر وطيـٍب فلُيَسـْنوالُغْسُل َمْندوٌب وتنظيُف الَبَدْن
واإلْنصـاُت للبيـاِض    ْبـسِ ــالُةواللُّ ــصَّ ـــــُرُم ال ــٍة وحَتْ ــَب ــْط خِلُ
ُتْنَدُب   َرْكــَعــَتــنْيِ ــالَة  َص   ُيْطَلُبإالَّ ــْدٍر  َق   ــفَّ أَخ لِــداِخــٍل 

باُب صالة العيَدْين
للعيَدْيِن ــالَة  الــصَّ ـــدوا  َرْكعتنْيِوأكَّ الّتْكليِف  ذي  َحّق  يف 
َسـُب حُيْ لـوِع  الطُّ ِمـَن  ُيْنَدُبَوَوْقُتهـا  والَقضاُء  واِل  ــزَّ ال إىل 
القياِم يف  ــســاُن  اإلن َتْكبـريِة اإلحـراِمُيَكّبـُر  َسـْبعًا سـوى 
ُمهّلال ـــْمـــِداًل  حُمَ ُيَبْسـِمالُمــَســّبــحــًا  أْن  قْبـَل  اجلميـِع  مـَع 
انِيـْه الثَّ قيـاِم  َتْكبـرِي  ماِضَيْهوَبْعـــَد  َسْبٍع  ِمْثِل  بخمٍس  يأيت 
ُخْطَبتاِن   ــنُّ ــَس ُي ــا  ــَده ــْع َكُجْمَعـــٍة يف ســـائِر األْركــاِنوَب
بَتْكبِـرياِت األولــى  يايتَيْسـَتْفتِـُح  بَِسْبٍع  األخرى  ويف  تِسٍع 
الِفْطـِر ُحْكـَم  األقـواَم  النَّْحِرُيعّلـُم  ُحْكَم  النَّْحِر  عيِد  وَيْوَم 
املسـاِجِد يف  التَّْكبـرُي  ُع  واِرِد وُيـرْشَ بلفظ  أيضًا  وغــرِيهــا 
ْعييـِد التَّ لْيلـَة  الُغـروِب  العيِدِمـَن  صــالِة  يف  ُخــوِل  الــدُّ إىل 
املْكتوبـْه   ُيصـّلَ أْن  مطلوبْهوَبْعـَد  ــٍة  ُســنَّ مــْن  ــا  ه ــرْيَ وَغ
ِهِمـْن ُصْبـِح َيْوٍم َقْبـَل يـوِم َنْحِرِه َعرْصِ َبْعــَد  التَّْشـريِق  آلِخِر 
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باب صالة الكسوفني
للُكُسوِف ــاِن  ــت ــَع َرْك   ــَســنُّ املَْعروِفُي بــاألدا  وللُخسوِف 
ــنْيِ َت ــرَّ ــاِم م ــي ــِق ــال الّثْنَتنِيفــلــيــأِت ب ِكال  يف  كــوُع  الــرُّ كذا 
َمـْع اجَلميـِع  ِقـراءِة  يف  َرَكْعُيطيـُل  ام  ُكلَّ التَّْسبيَح  تطويِلِه 
َسـَجْد إذا  ُسـجوَدُه  فـًا  فِّ َفْلُيْعَتَمـْدُمَ تطويَلـُه  حـوا  ورجَّ
ْمِس َمن َصى أرَسْ للَقَمْرويف ُكسوِف الشَّ الِة  الصَّ يف  َجْهٌر    وُسنَّ
َمىضوَحْيـُث فاَتـْت فيِهـام فـال َقضـا كام  ــٌة  ُســنَّ واخُلــْطــَبــتــاِن 

باب صالة االستسقاء
ــطــاِر ــِة األْم ــلَّ  ِعــنــَد ِق ــنُّ ــَس األْقطاِرُي يف  االْستِْسقاِء  َصالُة 
بالّنـدا َقْبـُل  اإلمـاُم  الِعـدافلَيْجَهـِر  ُيصاحلـوا  بـأْن  يأُمُرُهـْم 
ُموبِـِق َذْنـٍب  ُكّل  ِمـْن  ِقوتوَبـٍة  والتََّصدُّ ــرْياِت  اخل وَكــْثــَرِة 
أياما َثــالَثــًة  ــْم  ــِه ــْوِم ِصياماوص ــٍع  رابِ يف  ولَيخُرجوا 
ـِع التََّخشُّ ُمْظِهـِري    امُلَصـىَّ ـِعإىل  والتََّخضُّ الّثيـاِب  بأْخَشـِن 
كالعيـِد َبْعَدهـا  والتأكيِدوُخطَبتـاِن  واألْفعاِل  الَقْوِل  يف 
للَخطيـِب   ُيَسـنُّ ُهنـا  هيـبِلكـْن  ْ والرتَّ   غيـبِ ْ الرتَّ ِزيـادُة 
واإلرْساِر باجَلْهـِر  عـا  الدُّ باســتِْغَفاِركـذا  الّتْكبيــَر  وُيْبـــِدُل 
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املأثـوِر عـا  بالدُّ أيضـًا  َعــْن النبـّي بَلْفِظـــِه املنثـــوِرولَيـْدُع 
لـــْهولَيْجَعَلـْن أْعـى الـّرداِء أْسـَفَلْه كـذا الَيسـاُر لليميـِن حـوَّ
َدعــا َوإْن  كفْعِلـِه  نـوا إْن أْسـَمعاولَيْفَعلـوا  ِسـّرا َدَعــْوا وأمَّ
ْعـِد أْو َبـْرٍق ُيـرى واْغَتَسلوا يف َسْيِل واٍد إْن َجرىوسـبَّحوا للرَّ
ُيَكـّرروا أْن  َبْعـُد    ُيْمَطرواوُيْسـَتَحبُّ ل  إذ  االْستِْسقا  صالَة 

باب كيفّية صالة اخلوف
َرأوا فــإْن  ــٌة  ــالَث َث َدَنــْواأنــواُعــهــا  ِقْبَلٍة  َغــرْيِ  يف  أْعــداَءُهــْم 
بِطائفـْه َرْكعـًة  اإلمـاُم    واِقَفـْهَصـىَّ الَعـدّو  ِعْنـَد  هـا  وَغرْيُ
ْف ولَتْنـرَصِ لَِنْفسـها    َلـتْ إىل الَعدّو َمْوِضَع األْخرى َتِقْفوَكمَّ
ولَيْقُعـِدولتأِت األْخـرى باإلماِم َتْقَتدي َرْكَعـــٍة  فـــي  هـا  يُؤمُّ
ُذِكـْر كـام  لَِنْفِسـها    َلـتْ َمْت َمَع اإلمـاِم امُلـْنـَتـِظـْروكمَّ وَسـلَّ
ــَرْفوإْن َيُكْن يف الِقْبلِة األْعداُء َصْف َع َكــام  أْصحاَبُه  إماُمنا 
كعـوا ولرَيْ مَجيُعُهـْم  َفعـواولُيْحِرمـوا  ولرَيْ ُهـم  ُكلُّ اإلمـاِم  َمـَع 
ـجوِد أْهُل َصْف َوَقْفولَيْهِو َمْعُه للسُّ لألْعَدا  ْيِف  بالسَّ ُهْم  وَغرْيُ
ُفـوا لَّ َتَ َقـْد  ِذيـَن  الَّ ولَيِقفواولَيْسـُجِد  غرْيِِهْم  انتِصاِب  ِعْنَد 
ْكَعِة األخرى انَعَكْس َحَرْسوِفْعُلُهْم يف الرَّ بالَّذي  اإلماُم  فلَيْسُجِد 
َقَعْديف َغرْيِها ولَيْحُرِس الَِّذي َسَجْد إذا  َبــْعــَدُه  وَيْسُجدوَن 
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َقْبَلُهـْم   كالَّذيـنَ ِلسـوَن  ُهـْموجَيْ ُكلُّ اإلمـاِم  َمـَع  ُموا  وَسـلَّ
َحْرهِبِـْم التِحـاِم  ِعْنـَد  هِبِْمثالُِثهـا  اْختاِلِطِهْم  َمَع  فلُيْحِرموا 
واِجبـا َيكـوُن  مـا    ُكلٌّ َع  راِكباولـرَيْ أو  ماشيًا  اْسَتطاَع  مْهام 
االسـِتْقباِل َتـْرُك    ُّ َيـضُ تـوايلوال  مـْع    الِفْعـلِ َكثـرُي  وال 
َيْلـَزُموَمـْن ُيِصْب ِسـالَحُه ِمْنُهـْم َدُم فالَقضـاُء  َيَضْعـُه  وْل 

فصل يف اللباس
احلريـُر ـُرُم  حَيْ الّرجـاِل  غرُيعـى  الصَّ بِه  ُيْكسى  أْن  وجاَز 
ــُب امُلــَركَّ ــَســُم  ــَرْي اإلْب َيْغِلُبوِمْثُلُه  َوْزنًا  كان  إْن  َغرْيِِه  َمْع 
َهْب ُمْسَتَحْبوكاحَلِريـِر ُلْبـُس خاَتـِم الذَّ للنِّساِء  ذاك    وُكــلُّ
ُلبِـْس وَرٌة  رَضُ َلـُه  َدَعـْت  ز ُلْبُس النَِّجْسومـا  الِة ل جَيُ ويف الصَّ

كتاب اجلنازة
ِفْكـِرِه َشـْغُل  للَمـرِء  ـــِرِهوينبغـي  ــًا ألم ــئ ــّي ــَه بـِــَمـــْوتـِــِه ُم
ْه  الَوِصيَّ ُتْنــَدُب  الـَبــِريَّــْهوللَمــريـِض  َمـظـــالِــــَم  ُه  وَردُّ
أْعضـاُهوَحْيـُث مـاَت ُغّمَضـْت َعْيَنـاُه وُلّيَنـْت  ُمْسـَتْقباًِل 
ـالُة والصَّ ْكِفـنُي  والتَّ واِجباُتوالُغْسـُل  لألمواِت  ْفــُن  والــدَّ
ـُرُم حَتْ ـالُة  فالصَّ ـِهيَد  الشَّ   ُمإالَّ الـدَّ تفاَحـَش  وإْن  وَغْسـُلُه 
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ـالِة ـِهيِد يف الصَّ ـْقُط كالشَّ احلــيــاِةوالسَّ ــــارُة  أم ــْن  ــبِ ت ل  إْن 
قـا َتلَّ إْن  التجِهيـِز  ُمْطَلقـًاوواِجـُب  فكالكبـرِي  َتبِـْن  فـإْن 
عـى  ُمْطَلقـًا  ـالُة  الصَّ ـُرُم  الوحَتْ ُيغسَّ أن  َوجـــاَز  ـــٍة  ِذمَّ ذي 
ْفُن والّتْكفيــُن الِزمــــاِن واألَمـــاِنوالدَّ الَعْهـِد  ذو  وِمْثُلـُه 
اِب ــرتُّ ــال  ب ـــريبُّ  احل الِكالِبوُيـــْســـرَتُ إىل  ُيرمى  أْن  وجــاَز 

فصل
ــْبوَغْسـُلُه َكاحَلـّي لكـْن ذا ُنـِدْب جَتِ وَلْ  ــٍل  ــاِس ــغ لِ ــُه  ــُت ــيَّ نِ
احلـّي َكَغْسـِل  ِوْتـرًا  واخلْطِمّيوَكْوُنـُه  ــْدِر  بــالــسَّ أَوَلـــُه 
ـهـــوِر الطَّ بخــالِـِص  كافوِروآِخـرًا  مــن    ــلَّ َق يشٌء  وفــيــِه 
الَكَفـْن  واِجـِب  َأَقـلَّ ُتـِرْد  الَبَدْنوإْن    ُكلَّ ساتٌِر  ثــْوٌب  فــذاَك 
ثـالِث يف  ْكِفـنُي  التَّ   لإلناِثواألْفَضـلُ واخلــمــُس  َلــفــائِــٍف 
ُرُمِمـَن الثِّيـاِب البيـِض لكـْن َيْلَزُم حَيْ احلياِة  يف  يكوَن  ال  أْن 
امُلـْحـِرِم رأِس    ُ َسـرتْ َفْلَيْحُرِموال جيـوُز  أْحَرَمْت  أنثى  كوْجِه 
بالنيَّـْه   ولَتُكـنْ ـالُة  الصَّ   ـْهُثـمَّ الَفْرِضيَّ هبـا  ينـوي  وُمْطَلقـًا 
ِواَل أْرَبعـًا  بالّتكبـري  َتـالوليـأِت  أوالهـا  َبْعـَد  الُقـرآِن    أمَّ
ُيصـل إذًا  ثانيهـا  األَجـّلوبْعـَد  املْصَطفـى  النبـّي  عـى 
التَّْكبـرِي  ثالـِث  بعـَد  ــوِرولَيـْدُع  ــأث ــامل  ب ملـــّيـــٍت وُســـــنَّ
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ابِعـْه الرَّ بَعـد  املأثـوِر  عـا  بامُلـتاَبَعـْهوبالدُّ املأمـوَم  وألَزمـوا 
اإلماُم ـَس  َخـمَّ إْن  ال    ـالُمفيِهــنَّ السَّ الواِجـُب    وبْعـَدُهــنَّ

فصٌل يف كيفّية محل املّيت ودفنه
ِمُلوَنـُه حَيْ َبْعـُد  الّرجـاُل    ُيْلِحُدوَنُهُثـمَّ   ــمَّ ُث َحــْتــاًم  للَقرْبِ 
رأِسـِه مـن  ُه  َسـلُّ   َرْمِسـِهوُيْسـَتَحبُّ يف  وْضَعـُه  أرادوا  إذا 
ُيْضَجـُع الَيمـنِي  عـى  ُيوَضُعوَكْوُنـُه  إْذ  استِْقباَلُه  وأْوجبوا 
 ُمنِْع ٍ  بـني اثنـنِي يف َقـربْ َيْمَتنِْعواجَلْمـعُ ل  رَضوَرٌة  َدَعــْت  فإْن 
ــْه ــيَّ ــَرِم حَمْ كـــاَن  إْن  ــٌز  ــائ زْوِجيَّـْهوج أو  ِملـٌك  أو  بيَنُهـام 
ائِحْه  َمْنـُع الرَّ اجلاِرَحـْهَوواِجـٌب يف الَقـرْبِ الّسـباُع  كـذا  بُعْمِقـِه 
وقامــْه َبســطًة    ــْهوُيْســَتـَحبُّ ــاَلَم َع ــُه  ــوَق ف يــكــوَن  وأْن 
َقـىض إذا  أْهُلـُه  ى  ُيَعـزَّ َمىضوأن  َقْد  دْفٍن  بْعَد  ثالٍث  إىل 
ُنـَواُح وال  َلْطـٌم  ال  ُمباُحوحيـُث  فالُبكا  َجــْيــٍب    ــقُّ وَش
ُسّبالوُيْكـَرُه التْجِصيـُص والبِنـا َواَل مــكــاٍن  يف  ــاًء  ــن ب ـــْز  جُتِ

كاة كتاب الزَّ
َمْرُوجوهُبـا يف مْخسـٍة قـِد اْنَحـرَصْ والثَّ روُع  والزُّ املَـوايِش  وْهَي 
املَـْتَجـُر   ُثـمَّ ْقـداِن  النَّ   ابِـعُ ســُتـْذَكـــُروالرَّ هـا  وُكلُّ خاِمُسـها 
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ْخِص ُحّرا ُمْسِلام ِط كْوِن الشَّ ــامبرَِشْ مُتّ نـِـصــابــًا  ِمْنها  ــِه  ــِك ــْل وَم
َمـْر ُروِع والثَّ  يف الـزُّ ُيْعَترَبْواحَلـْوِل إالَّ املوايش  يف  وْهَو  ْوُم  والسَّ
تـأُكال ال  أْن  َمْعنـاُه  َكالوسـْوُمها  ِمن  ُيباُح  ما  إاّل  احلْوِل  يف 

فصٌل يف زكاة اإلبل
َعْم َغَنْمأما املـوايش ها ُهنـا فْهـَي النَّ َوِمــن  ــٍر  ــَق وَب إْبــٍل  من 
احِلَسـاِب يِف  باإلْبـِل  والّنصاِبوَنْبَتـِدي  الَفرِض  َبياِن  ويف 
ــاُة ــٍس ل جَتِــْب زك وَبْعَدهـا فــي ُكــّل مخٍس شـاُةفــدوَن مْخ
ــْوالِنِمـْن َبْعِد َحْوٍل إن تُكْن ِمن ضاِن َح ها  ِسنُّ َمْعٍز  شــاُة  أو 
إِبِْلواخَلْمُس والِعرْشوَن َفْرُضها ُجِعل من  حْوٍل  َبْعَد  َماٍض  بِْنَت 
اقَبالوَفْرَض ِسـّت َمْع َثالثنَي اْجَعال عاَمنِي  بعَد  َلبوٍن  بِنَت 
ــْه ــقَّ ـــنَي ِح ـــع ـــٍة وأرَب ـــتَّ ْهوِس ُمسـَتِحقَّ فْهـَي  ثـالٍث  بعـد 
أْرَبَعْهإْحـدى وِسـّتوَن املـؤّدى َجَذعْه ْت  ّن وفَّ السِّ الَّتي يف  وْهَي 
 َوَجْب َتَنـْبوإْن َتُكْن َسْبعنَي مْع ستٍّ جُيْ واملَـعيـُب  لبـوٍن  بِْنتـا 
الـواِردْهوإْن َتُكـْن تِْسـعنَي مْعهـا واِحدْه بالنُّصـوِص  تـاِن  فِحقَّ
يَن ِمن َبْعِد املائْه  ِزئـْهأو كاَن َمْع ِعرْشِ ُمْ َثـالٌث  َتُكـن  واِحـدٌة 
لُبـوُن هـا  أمُّ   ُكلُّ كان  َيكوُنإْن  ــٌط  ضــابِ ذاَك  ــَد  ــْع وَب
أْرَبعينا   ُكـــلَّ ــوٍن  ــب َل ــُت  ــْن مْخِسينابِ مــا  ــّل  ك يف  ــٌة  ــقَّ وِح
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فصٌل يف زكاة البقر والغنم
الَبَقـْر ِمـَن  التـي  الثالثـوَن    َذَكـْرُثـمَّ َحـوٌل  ُه  ِسـنُّ َتبيـٌع  فيهـا 
ُمسـّنه فْرُضهـا  ـنَّْهواألْرَبُعـوَن  السُّ فـاْدر  َحـوالن  ها  وسـنُّ
احِلسـاِب  بُِمْقتـىض  والّنصـاِبوهكـذا    الَفْرَضـنْيِ ُر  َتَكـرُّ
َتـْموإْن ُتـِرْد أْدَنى نِصـاٍب يف الَغَنْم فيـِه شـاٌة حيـُث  فأْرَبعـوَن 
أْجزأْهإْحَدى وعرشيَن امَجَعْن مَع املائْه فْرٍض  قْدُر  اثنتاِن  فيها 
واِرَدْهواملائتـاِن حيـُث زادْت واِحـدْه ِشـياٍه  ِمـن  ثـالٌث  فيهـا 
ِمئينـا أرَبعـًا  صـارْت  يقيناوحْيـُث  ـــــٌع  أْرَب ــاٌه  ــي ِش فيها 
ــاِة ــّش ــل ٌر ل ـــرُّ ـــَك املِئاِتوهــكــذا ت ــَدِد  ــَع بِ ذا  َبــْعــِد  ــْن  ِم

فصٌل يف اخُلْلَطة ورشوطها
كــاُة ُتـْعـَتـَبـْر َوَمْرويف اخَلليَطني الزَّ فَقط  واِحٍد  َشْخٍص  َزكاَة 
ُب واملَـرْشَ ُمراُحهـا    َيتَِّحـدْ املَْحَلُبإْن    ُثمَّ اجلميِع  ومــْسُح 
اعي الّشـياعوالَفْحـُل واملَْرَعى كذاَك الرَّ َكـِة  رِشْ يف  وُمطلقـًا 

روع وبيان النصاب فصٌل يف زكاة الزُّ
روِع الـــزُّ ــاُة يف  ك ــزَّ ال ــَزُم  ــْل املَـــــْزروِعوَت ِمــَن  كْوهِنا  ِط  ــرَشْ بِ
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َخـْر  قوتـًا ُمدَّ َثَمْروأْن يكـوَن احَلـبُّ ِمن  وكْرٍم  نْخٍل  عى  وما 
َسـٌة ِمن أْوُسـِق  ما بَِسْيٍل قد ُسِقيثـم الّنصـاُب مَخْ والَفرُض ُعرْشُ
ِه ــدِرِهوما ُسـقي بالنَّضِح نِْصُف ُعرْشِ ــَق بِ منُهام  ــّل  ُك ــســُط  وِق
ـاِع بالصَّ َكْيُلـُه  َوْســٍق    البِقاِعوُكــلُّ سائِِر  يف  أْي  ــوَن  ِســتُّ
باألْمـداِد ـاِع  الصَّ هـذ  ــالِدوَقـْدُر  ــبِ ال ــِر  ــائِ س ـــٌة يف  ـــَع أْرَب
بالِعراقـي امُلـّد  هـذا  باّتفاِقَوَوزُن  ــُو  وْه وُثــلــٌث  ِرْطـــٌل 
ِدْرمَهاواخُلْلُف يف ِرْطِل العراِق قد َسام يكوُن  كم  أْي  وْزنِِه  يف 
وُرْبُعهـا مائـٌة    النـواويُّ َتْتَبُعهاقـال  ــٌة  ــالث ث ــا  ــَده ــْع وب
ـــْع هلــا أربــعــَة األســبــاِع ــزاِعوامْجَ نِ بال  أيضًا  ـــٍم  ِدرَه من 

باُب زكاة النَّقَدْين وبيان النصاب
ْقَديِن النَّ يف  الــزكــاُة  ــَزُم  ــْل مــْضوَبــنِيوَت ــرَي  َغ يكونا  وإْن 
امُلـباِح ـــرأِة  امل ُحــّل  ــوى  اإلصـالِحس قابِـَل  كسـريًا  ولـو 
َحْواًل ففيها نِْصُف ِمثقاٍل َوَجْبفَمن حوى ِعرشيَن ِمثقااًل َذَهْب
الـَوِرْق للُمْسَتِحْقأْو مائتـنِي ِمـن َدراِهـِم  ــٌم  َدراِه َفَخْمسٌة 
ــْدِرِه ــَق ــّل زائـــٍد بِ ــُك ِهوُخـــْذ لِ ــرْشِ ُع ــُع  ُرْب املأخوِذ  ونِْسبُة 
َرُجوإن يُكـْن ِمـْن َمْعَدٍن ُيْسـَتخَرُج ُيْ حااًل  ِمْنُه  ُعـْشـٍر  َفـُرْبـُع 
َرُج امُلـخَرُجويف الـّركاِز اخُلْمُس فـورًا ُيْ   اجلاِهلُّ فنُي  الدَّ وهَو 
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َم التُّجـاُر َعـْرَض املَـْتَجـِر ْقد الَّذي بِه اشرُتِيوَقـوَّ يف احلوِل بالنَّ
ِه وَقـْدِرِهولُيخِرجـوا ِمن ذاَك ُرْبـَع ُعرْشِ نِصابِـِه  يف  ْقـِد  كالنَّ

باُب َزكاة الِفْطر
الِفطِرباإلْسـالِم زكاَة  الّصياِمأْوِجـْب  ــِر  آِخ ُغـــروِب  ِعــْنــَد 
ــَؤْنَمـَع الَيَسـاِر ِعْنـَد ذاَك وْهـو أْن امل َقـــْدُر مــالـِـِه عن  َيــزيــَد 
ليلتِـْه يف  حيتاُجـُه  مـا  ُكّل  وَعْيـَلتِــْهِمـن  لَِنْفِســـِه  وَيْوِمهــــا 
العيـِد يـوَم  اإلنسـاُن  والعبيِدفلُيْخـِرِج  ــِل  واألْه نْفِسِه  عْن 
من غالِِب األقواِت يف ذاَك الَبَلْدصاعـًا لِـُكّل واِحٍد أو مـا َوَجْد
وكاِفـِر ناِشـٍز    َعـنْ   جَتِـبْ ُمساِفِروَلْ  عن  احلاِل  يف  األدا  َبل 

كاة فصل يف قسم الزَّ
لألْصناِف ــاُة  ك ــزَّ ال ــُع  ــْدَف خايفوُت   َغرْيُ ْكِر  الذِّ يف  ُهم  وَعدُّ
ِمْسكيُننا ــُه  ــُل ــث وِم دينِناَفــقــرُينــا  يف  وداِخــــٌل  ــٌل  ــام وع
ــٌب وغــــاِرٌم وغـــاِزي  ــكــاَت تاِزُم ُمْ أو  األسفاِر  ُمنِشِئ  مع 
ْم بالِقسـمِة الَبْلَدِةوالواِجُب اسـتيعاهُبُ يف  وحُيرَصوا  يوَجدوا  إْن 
َوَجْدوِعْنـَد فقـِد بْعِضِهـْم ِمـَن الَبَلْد  ِمْنُهم  الَّذي  عى    فلَيْقَترِصْ
فأْكثـُر  ثالثـٌة  حْيُضواوواِجـٌب  ل  أْهُلُه  ِصْنٍف  ُكّل  ِمن 
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قـا َفرَّ اإلمـاُم  حْيـُث  ُمْطلقـاوأْوجبـوا  بَِنْقـٍل  َولـْو  تْعميَمُهـم 
 عْن فْرِض َمـْن أعطاها طـــهوَلْ تَقـعْ آلِل  وال  لِـكـــاِفــــٍر 
ُمْطَلقـــا َرقيـــٍق  أو  لَِغنِـّي  أنَفَقـاأو  الـزكاِة  ذو  عليـِه  وَمـْن 
ـنــالكـن لغـاٍز أجـزأْت َمـَع الِغنى َسـكَّ قـــد  لِفْتنـٍة  وغـاِرٍم 

يام كتاب الصِّ
لِلكـمـاِل َشـْعـبـاَن  باهلِـالِلوبانتَهــا  َقْبـُل  قـاٍض  ُحْكـِم  أْو 
واإلْسـالِمشـْهُر الّصيـاِم واِجـُب الّصيـاِم والُبلـوِغ  بالَعْقـِل 
ـوِم الصَّ أداِء  عـى  يوِموُقـْدرٍة  لُِكّل  َفْرضًا  ٍة  نِيَّ مْع 
ُظْهِرِهوواِجـٌب تْقديُمهـا عـْن َفْجـِرِه َقْبَل  النْفِل  يف  وأْجزأْت 
ُطـُه اإلْمسـاُك عـن تعاطي  ُمفّطــٍر عْمــدًا كاالســتِـعـاِطورَشْ
وُحْقَنتِــْه وُشـــْربِــِه  ـــــْهوأْكِلـــِه  تِ ــِه َوِردَّ ــئِ ــْي وَوطــئــِه وَق
ْه ُمبـارَشَ َعـْن  اإلنـزاُل  ــَرْهكذلـك  َقــطَّ وأْذٍن  بإحليٍل  ــا  وم
واجُلنـوُن والّنفـاُس    مْسـنوُن واحليـضُ ِفْعُلهـا  َثالثـًا  واْفَعـْل 
ِر ـحوَر أخِّ فاْهُجِرفالِفْطـُر َعّجـْل والسُّ الّصياِم  يف  ُهْجٍر  وقوَل 
ْوُم يف العيدْيِن والتَّرْشيِق ْل َعْموالصَّ فيِه  والَفساُد  بِحاٍل  ــْز  جَيُ
فلُيْمَنـِع مْثُلهـا  شـّك  ِعويـوُم  التطـوُّ عـاَدَة  يواِفـْق  ل  مـا 
َتـىضأو صاَمـُه َعْن نـْذِرِه أْو عْن َقَضا فرُيْ ـارٍة  كفَّ عـْن  كان  أو 
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َقـْه َقـْهلكـْن عـى ذي الرؤَيـِة امُلَحقَّ َصدَّ َقـْد  َمـْن  وُكّل  ِصياُمـُه 
ارة والفدية وغري ذلك فصٌل يف موجب الكفَّ

هَنـاَرْه عاِمـدًا  جُياِمـْع  ُه والكّفــارْهوَمـن  ـْ فبِالَقَضــا ألـِزمــ
بِـِه ومـا  ُمؤِمـٍن  َعْبـٍد  باكتِسابِِهإْعتـاُق  َبــْعــُد    ــلُّ ُيِ عْيٌب 
يــصــوُم ــــْد  جَيِ ل  إن  ــدوُملــكــنــُه  َي تتاُبٍع  ــْع  م ــِن  َشــْهــرْي
 َفْلُيْطعَمـْن ممـا َغَلـْب َحْبأْو ل ُيِطـقْ   ُمدُّ لُِكّل  مْسكينًا  سّتنَي 
الُوجـوُب َيْسـُقِط  ل  ذا  تيُبوبْعـَد  ْ الرتَّ َيْسُقُط  لكن  بالَعْجِز 
ا اوَمـْن َيُمـْت بـال قضـا إن قرصَّ  بـــْعـــَدُه ُمـــريَّ كـــان الــــويلُّ
ماإْن شـاء صـام صْوَمـُه أْو أْطَعـام َقدَّ َحّب    ُمدَّ َيوٍم  ُكّل  عْن 
 الِكرَبْ ـخِص يف ِسـنّ ْروجائٌز للشَّ َ الضَّ َق  حَتقَّ إْن  الّصياِم  تْرُك 
األدا   َ َتَعـنيَّ َبـْل  قضـاَء  للِفَداوال  َحّب    ُمدُّ يوٍم  ُكّل  عْن 
َرْت تـَضَّ وُمْرِضـٌع  أْفَطَرْتوحامـٌل  ِطْفٍل    رُضّ أْو  بَِصْوِمها 
 حْبوإْن يُكْن خْوفًا عى ِطْفٍل َوَجْب َمَع الَقضا َعْن ُكّل َيْوٍم ُمدُّ
َسـَفْر وذي  ٍض  مَتـرُّ ذي  ُيْغَتَفْرَوِفْطـُر  ل  والَقضا  ُمباٌح    قرْصٍ
ـرا تأخَّ بالقضـا  ٍص  َشـخْ   راوُكلُّ َكفَّ الّصياِم  َشْهُر  أتى  حّتى 
ــاِم ــاأليَّ ُة األْمـــــداِد ك ـــَواِموعــــدَّ َر األع ــرُّ ــَك ــــّررْت َت وُك
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باُب االْعتكاف
ولُيْعَتـرَبْ ٌة  ُسـنَّ َنـَذْرواالعتِـكاُف  َلـُه  َمـْن  حـّق  يف  وُجوُبـُه 
الّصيـاُم رُشوِطـِه  ِمـْن  واإلســالُموَلْيـَس  التمييُز  رشُطــُه  بل 
ــْه ــّي ــنِّ وال بمسِجٍد  ــُه  ــُث ــْب ْهوُل الَفْرضيَّ َمــنــذوِرِه  يف  ولَيْنِو 
َيْبُطُل  ـــامِع  واجِل حْيُصُلوبــاجُلــنــوِن  نِفاٍس  أو  بحيٍض  َكذا 
املــْنــذوُر يْبُطُل  ــروِج  ــاخُل املْعذوُروب ـــُرُج  َيْ لــُعــْذٍر  لكْن 

كتاُب احلجِّ
ُأِمـْر كـام  فُمْلـَزٌم  امـرٍئ    ًة وَيــْعــَتــِمــْرُكلُّ  َمـــرَّ ـــجَّ بـــأْن حَيُ
فـا ُمَكلَّ ُمْسـِلاًم  ُحـّرًا  كاَن  اْنَتَفىإْن  واخَلْوُف  املسرُي  وأْمَكَن 
اِحــَلــْه ـــزاِدِه والــرَّ ـــدًا لِ َلْهوواِج تاُج  حَيْ ما  ُكــّل  عْن  ــادًة  ِزي
َرَجْعأْركاُنـُه اإلْحـَراُم والُوقـوُف َمْع إْذ  وطواٍف  وَسْعٍي  َحْلٍق 
ُتْعَتـرَبْ الوقـوِف    َغـرْيَ هـا  اْعَتَمْروُكلُّ هبا  ُعْمرٍة  ُكّل  ــاَن  أْرك
أْوقــاتِــِهوالواِجـُب اإلْحـراُم مـن ميقاتِِه يف  للِجامِر  ــُي  ْم ــرَّ وال
ـْخُص بامُلْزَدلَِفـْه ــْهوأْن َيبِيـَت الشَّ ف ــرَشَّ امُل الــلــيــايَل  ِمنى  ويف 
ــَراوَتـْرُك مـا ُيْسـَمى َمِيطًا سـاتِرا آِخ ــَوداِع  ــل ل يطوَف  وأْن 
الفتـى ُيَلّبـَي  أْن    أتىوُيْسـَتَحبُّ إْذ  للُقدوِم  يطوَف  وأْن 
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ُذِكـْر ملـا  ُمفـِردًا  يكـوَن  َيْعتِمْروأْن  َبــْعــُد    ــمَّ ُث   ــجَّ حَيُ ــأْن  ب
ُأّكـَدا للّطـواِف  داوَرْكَعتـاِن  والــرِّ واإلزاُر  البياُض  كذا 

باب حمرمات اإلحرام
ـُرُم حَتْ ِخصـاٍل    َعـرْشُ َسُتْعَلُموهـِذِه  ها  وُكلُّ ـــِرٍم  حُمْ ــْن  ِم
ْرُلْبـُس املَِخيـِط ُمْطلقًا مـن الَذَكْر رَضَ بال  رأِسِه  بْعِض    وسرْتُ
اْسـَترَتْ إذا  كرأِسـِه  َعْروَوْجُههـا  الشَّ َحْلُق  كذا  أْظفاٍر  وَقْلُم 
والَقْطُع من أْشجاِرِه كالّصْيِد َثْموَقْتـُل َصْيـٍد كاحلـالِل يف احَلَرْم
وامُلـبـارَشْه والّنـكاُح  عارِشْهوالـَوْطُء  طيٍب    وَمسُّ بَِشْهوٍة 
 الِفـدا يف ُكّل مـا منهـا ُوِجْد ُمْنَعِقْدُثـمَّ   َغرْيُ َفُهَو  الّنكاَح  إاّل 
فـراِن والظُّ   امُلـدُّ فيـِه  ْفـُر  اِنوالظُّ ـــدَّ ُم فيِهام  ــْعــَرتــنِي  كــالــشَّ
أْبِطـال َقـْد  ُمْطلقـًا  ـالوالنَّْسـكاِن  لَّ حَتَ مـن  َوطَء    إالَّ بالـَوطِء 
َمىضوواِجٌب بالـَوطِء َهْدٌي والَقَضا ــِه  بِ ــٍد  فــاِس يف  ــُه  ــوُن وك
حَتّلال ــُه  ــوُف ُوق ــْت  ــُف َي َخالوَمـــْن    َحرْصٍ َعْن  كاَن  إن  بُِعْمرٍة 
حَيِـْل ل  ِسـواُه  ُرْكـٌن  فاَتـُه  ُفِعْلأو  إْن  إاّل  اإلْحراِم  ذلَك  ِمْن 
َدَمـا ُيـِرْق  واِجـٌب  َيُفْتـُه  ــاوإْن  ــِزَم أل بـــيشٍء  فــام  ــٌة  ــنَّ ُس أْو 

ماء وما يقوم مقامها فصٌل يف بيان الدِّ
اإلحـراِم يف  الّدمـاِء  أْقــســاِموسـائُر  ــَســة  مَخْ ــوَرٌة يف  ــص حْم
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ُر ــدَّ ــَق ـــُب امُل ُل امُلـــَرتَّ ــــاألوَّ ـــرَبُف ـــٍب وجُيْ ِك أْمـــٍر واِج ـــرَتْ بِ
َوَصــامــا اَل  أوَّ شــاٍة  ــِح  ــَذْب أيَّامابِ ًة  ـــرْشَ َع ــُه  َعــْن للَعْجِز 
ــِه ــّل حَمَ يف  ـــّج  احَل يف  ــًة  ــالَث ــِهَث ــِل ألْه أتــى  إذا  ــًة  ــع ــْب وَس
ُر ُمـَقـدَّ ـٌر  ُمـَخـيَّ الّدمــا  َظُرثانـي  حُتْ أمــوٍر  من  َحْلٍق  بَِنْحِو 
ـــاُم أيَّ ــٌة  ــالث ث أو  ــاُة  ــشَّ ــال َطعـاُمف ءاُصـٌع  أْو  َيصوُمهـا 
ٍة ُهـْم مـن مسـاكنِي احَلـَرْم لُِكّل َشْخٍص نِصُف صاٍع ِمْنُه َثْملِِسـتَّ
ُل ُمـَعــدَّ ـٌر  ُمـَخـيَّ ُيْقَتُلثالِــُثـهـــا  بَِصْيٍد  أْو  َنْبٍت  بَِقْطِع 
َعْم ْيِد ِمْثـٌل يف النَّ احَلرمفـإْن َيُكـْن للصَّ يف  اْبتِداًء  املِثَل  َفْلَيْذَبِح 
 َذلِـَك احَلـَرْم الِقَيْمأو َيْشـرَتي ألهـلِ ِمــَن  ــُه  َل ما  بـِـَقــْدِر  َحبا 
ِمْنـُه َصْومـا َيْعـِدُل األْمـداُد  َيْوماأْو  ــّد  ُم ــّل  ُك ــْن  َع يصوُمُه 
ْوِم واإلطعاِم يف وا يف الصَّ ُنفيوَخـريَّ ِمْثُلُه  حْيُث  َصْيٍد  إْتالِف 
ُل ــدَّ ــَع ـــٌب ُم ــا ُمـــَرتَّ ــه ــُع ُصُلرابِ حَيْ ُحْيُث    باحَلرْصِ َفواِجٌب 
فلُيْطِعـِم َيْسـَتِطْع  َلْ  فـإْن  ِمَدٌم  الدَّ قيَمِة  بَِقْدِر  ُيرى  قوتًا 
أيَّـاِموصـاَم ِعْنـَد الَعْجِز عـن إطعاِم  ِمـْن  األْمـداَد  َيْعـِدُل  مـا 
بامُلجاِمـِع   تـصُّ َيْ ــِعخاِمُسـها  ابِ ٌل كــالــرَّ ــدَّ ــَع ــٌب ُم ــَرتَّ ُم
ُمْعَتـرَبْ َقْبـُل  الَبعـرُي  ُهنـا  َبَقْرلِكـْن  ِمن  رأٌس  للَعْجِز  وَبْعدُه 
الَعدْموِعْنـَد عْجٍز عْنُه َسـْبٌع ِمـْن َغَنْم ِعْنَد  ُيْشرتى  عاُم  الطَّ   ُثمَّ
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ُوِجـْد َحْيُثـام  الَبـعــرِي  ُفِقـْدبقيَمــِة  إْن  الّصيـام  مـَن  وَعْدُلـُه 
 كوُن الِصيـاِم يف احَلَرْم ُمْلَتَزموَلْ جَيِـبْ فيِه  واإلْطعاُم  واهَلْدُي 
ُبنـا ِمـْن مـاِء َزْمـَزٍم ُنـِدْب ُطِلْبورُشْ ما  وُكّل  نيا  والدُّ يِن  للدِّ
امُلـْصَطفىكالِعْلـِم والّنكاح أْيضًا والّشـفا   قرْبَ َبْعُد  نزوَر  وأْن 
ــام وَســلَّ ــا  ــن َربُّ عليِه    ـــىَّ ــاَص م ــرَّ ــِه وَك ــبِ ــْح ــــِه وَص وآلِ

كتاب البيع
ُيشـاهُد   حـارِضٍ َبْيـُع    فاِسـُدَيِصـحُّ ُيشـاَهْد  ل  يشٍء  وبْيـُع 
ُمْلَتـَزْم يشٍء  بْيـُع    َيِصـحُّ َسَلْملِكـْن  أو  َبْيعًا  بالَوْصِف  ٍة  ِذمَّ يف 
مْعلـوِم طاِهـٍر  يف  َجـَرى  التَّْسـِليِمإذا  مُمِْكـِن  انتِفـاٌع  بِـِه 
ِواليـْه لـُه  َمـن  أْو  مالِـٍك  ِكنايْهِمـْن  أو  ـــٍح  رَصي بصيَغٍة 
الَغـَرْر بْيـُع  ُمطلقـًا    َيِصـحُّ ُمْعَترَبْوال  َقْبٍض  َقْبَل  َمبيٌع  وال 

با باب الرِّ
ْط ُيْشـرَتَ عـاِم  بالطَّ عـاِم  الطَّ َلُه التَّساوي إْن يُكْن ِجْنسًا َفَقْطَبْيـُع 
امُلـعاَوَضـْهَكـذلـَك احُللــوُل وامُلـقـاَبـَضـْه لـس  َمْ يف  َحقيقـًة 
أَجـلَْفَلـْم ُيَبـْع بِِجْنِسـِه ِجْنـٌس َفَضْل إىل  ُمْطلقـًا  جَيـوُز  وال 
ُعـِرْف مَجيـِع مـا  عـاِم يف  َتِلـْفوكالطَّ ُمْ أْو  ِجْنِسـِه  بَِنْقـٍد  َنْقـٌد 
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بالَتامُثـِل الِعْلـِم  اْعتِبـاُر    الكـاِمِلُثـمَّ باجَلفــاِف    جَيِفُّ فيام 
ْطِب أْن  عـاِم الرَّ َبـْنفال جَيـوُز يف الطَّ اللَّ إاّل  بِـِجـْنـِسـِه  َيـبِـيـَعـُه 
َلْ ْحـِم  باللَّ ُيَبـْع  إْن  َعْمواحَلَيـواُن  فيِه  والَفساُد  بِحاٍل  ْز  جَيُ

باب اخليار
الَتباُيِع مــِلــِس  ــاُر  ــَي ِخ ــا  والبائِـِعأم ي  للُمْشـرَتِ فثابِـٌت 
منُهام ــّل  ُك   ــقُّ َح   ُملِزمافـَيْسـَتـِمرُّ أْو  ُمفاِرقًا  ُيَرى  حّتى 
ــّل اْشـــرِتاُطـــُه  ــُك ُه لِ ــُهوَغـــــرْيُ ــاُط ــق ـــُه إْس ــام ل ــًة ك ــالث ث
اْشـرَتاُه مـا    َيـُردُّ ي  ــٍب ِعــْنــدمــا َيــراُهواملْشـرتَ ــْي ــّل َع ــُك بِ
ُمَوّفَيـْه   َيُكـنْ َلْ  ٍط  بِـرَشْ ـا  َيْهإمَّ بالتَّرْصِ أو  الُعْريّف  بالَقضا  أو 
بـا َتَعيَّ امُلـْشـرَتي  ِعْنـَد  أبـىوَحْيـُث  بائـٌع  حيـُث    ُيـَردُّ فـال 

روع فصٌل يف بيع الثامر والزُّ
الَقْطـِع ِط  رَشْ دوَن  الّثـامِر  املَـْنِعَبْيـُع    ُمْسَتِحقُّ الِح  الصَّ َقْبَل 
ْر ـجَ ُمْغَتَفـْرإْن أْفِرَدْت يف َبْيِعها عن الشَّ ـالِح  الصَّ بعـَد  وَتْرُكـُه 
َمـْر رُع ِعْنـَد َبْيِعـِه ِمْثـُل الثَّ َجْروالـزَّ كالشَّ َمْعُه  واألْرُض  بيِعِه  يف 
ْط ـالِح ُيْشـرَتَ َسَقْطفقْطُعـُه َقْبـَل الصَّ َمْعها  ُيَبْع  وإن  َبْعَدُه  ال 
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كتاب السلم
َلْمُهـَو اْصِطالحًا َبْيـُع مـاٍل ُمْلَتَزْم ٍة بالَوْصِف َمْع َلْفِظ السَّ يِف ِذمَّ
ـاًل ُمَعجَّ أْو  ِط  ْ بالـرشَّ ـاًل  ـالمَؤجَّ َتَعجَّ ُمْطَلقـًا  كاَن  وَحْيـُث 
املـاِل رأِس  تْسـليُم  ُطـُه  باحلـاِلورَشْ ِعْلِمـِه  َمـْع  َمكاَنـُه 
 مْنُهـام َقـْدَر األَجـْل ْسِليِم حْيُث      الَقْبُض َحْلوِعْلـُم ُكلٍّ وموِضَع التَّ
ُيْذَكـُر رَصُوَقـْدُر مـا أْسـَلْمَت فيـِه  وحُيْ وَنْوِعِه  ِجْنِسِه  َمْع 
ُألِـْف  الَّـِذي  وَشـْكِلِه  َتِلْفبَوْصِفـِه  َتْ فيِه  األغراُض  كانِت  إن 
ُطُه  الَّـذي أْسـَلْمَت فيـِه رَشْ َضْبُطُهُثـمَّ أريَد  لْو  َضْبٍط  إْمكاُن 
َتِلْط َيْ ل  بِــَغــرْيِِه  تْنَضبِْطوَكــْوُنــُه  فيِه  األْركاُن  كاَنِت  أْو 
َعَقـْد فَلـْو  نـًا  ُمَعيَّ   يُكـنْ َفَسْدول  ُصرْبٍة  بعِض  أو  ُصرْبٍة  يف 
يْغِلـُب احللـوِل  وْقـَت  ُيْطَلُبوَكْوُنـُه  األداُء  حيُث  ُوجوُدُه 
فيـِه ٍط  رَشْ خيـاُر  يْقَتِضيِهولَيمتنِـْع  ذاَك  بل  ــٍس  ــلِ َمْ ال 
التَّْجويـِز موانِـِع  ِمـن  ْمييـِزكـذاَك  للتَّ ليـَس  نـاٍر  تأثـيـــُر 

باُب القرض
َلْموالَقـْرُض للُمْحتاِج َمْندوٌب وَلْ السَّ فيه  ما  َقْرُض    إالَّ َيِصّح 
ُحّرماوجاَز َقْرُض اخُلْبِز ال َقْرُض اإلَما إْن  وْلَيُجْز  َوْطٌء    َحلَّ إن 
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ْهن باُب الرَّ
األْعياِن سائِر  ــُن  َرْه   كاجَلاينَيِصحُّ ال  الَبيُع  فيها    َصحَّ إْن 
ــْن َزَم ويف  الِزٍم  َدْيـــٍن  َمْنبـِـُكــّل  بالثَّ ِســواُه  أو  ٍط  رَشْ ِخياِر 
َضِمْنوال ُرجـوَع َبْعَد َقْبـِض امُلـْرَتِْن َقْبِضِه  بعد  ى  َتَعدَّ فإْن 
ــِه ــنِ ــْي ــَع ــٌق بِ ــلَّ ــَع ـــُه ُم ــِهوَحـــقُّ ــنِ َدْي وفــــاِء  إىل  مَجــيــِعــهــا 
الَوفا ــَن  ِم راِهـــٍن  َكفىوبامتِناِع  ُجْزٌء  أْو  ْهِن  الرَّ   ُكلُّ ُيباُع 

باُب احَلجر
ِف  التَّرصُّ ُص ممنوٌع مـنَ ـخْ ــِفوالشَّ ــَت َتْ ــٍة ل  ــتَّ ــن ِس ــٍع ِم ــامنِ ب
با كـذا جنـوٌن ُيْعَرُف ُفوهـَي الصِّ ـــرَصُّ َت مْعُهام    ــِصــحُّ َي فــال 
فيِه السَّ ــّذِر  ــَب ـــ امُل ِمــَن  فيِهوال  َعَلْيِه  ــُجــورًا  حَمْ كــاَن  إْن 
َمــِديــُن ُمــْفــِلــٌس  فيِه  يــوُنوكالسَّ ــِه الــدُّ ــوالِ ــْن أم تــزيــُد ع
تِـْه ِذمَّ يف  ُمطلقـًا    َيِصـحُّ زْوَجتِْهلكـن  َخلُع    ُثمَّ الّنكاُح  كذا 

فصل
َيـِدْه يف  فيـام  ِقيـِق  للرَّ ــِدْهوليـَس  ســيِّ بــــإِْذِن    إالَّ ٌف  َتــــرَصُّ
ْض  إْذٍن واْقـرَتَ ى بَِغـرْيِ الِعَوْضفـإْن رَشَ ِعْتِقِه  بْعَد  عليِه  َيُكْن 
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َسـّيِدْه إْذِن  َبْعـَد  ُيَعاَمـْل  َيِدْهوإْن  يف  مّما  ْيِن  الدَّ وفاُء  جَيِْب 
ــِه ِرّق يف  ِجــنــاَيــًة  َجنى  ــِقــِهوإْن  ــٌق بِــُعــْن ــلَّ ــَع ــهــا ُم فــَحــقُّ
دا الِفداوُهـو الِقصاُص إْن َجنـى َتَعمُّ أِو  َبــْيــُعــُه  ـــواُه  ِس ويف 
بِحـاِلوحْيـُث مـا جنـى عـى أمـواِل  ُمطَلقـًا  ِقصـاَص  فـال 

فصل
ِف ــرَصُّ الــتَّ ناِفُذ  املريُض    ــمَّ ُشِفيُث وإْن  مالِِه  ُثْلِث  َقْدِر  يف 
ـــوُف َمُ وداُؤُه  َيــــِزْد  مْوُقـوُففـــإْن  زاَدُه  فيـام    فاحُلْكـمُ
ــَدُه ــْع َب ــــوُه  واِرث جُيــيــَز  ُهحتى  َردَّ أرادوا  إن  ـِطـلـوُه  ـْ ُيب أو 

باب الصلح
ومـا  مـاٍل  يف  باإلقـراِر    َلِزمـاَيصـحُّ كِقصـاٍص  إليـِه  ُيفـض 
اجلاريْهأْنواُعـــُه َحِطيطـــٌة وعـاِرَيــْه امُلـعاوضاُت  والثالُِث 
ـِق َبِقيفـإْن جـرى عـْن َدْينِـِه امُلـَحقَّ ــا  ممَّ ــرْبٌِئ  ــُم َف بَِبْعِضِه 
بالَبْعِض فالباقي لِغاِصٍب ُوِهْبوإْن َجَرى َعن عْبِدِه الَّذي ُغِصْب
ْكنى َفُصْلُح العاريْهوإْن جـرى عن نْحـِو داٍر جاريْه يف املِلِك بالسُّ
ُمقاَبَضـْه َمـىض  فيـام    جَيِـبْ أْصـاًل وأمـا ضابِـُط امُلعاَوَضـْهوَل 
بآَخـرا عـى  ادَّ   عـامَّ َجرىفُصْلُحـُه  َقْد  فيها  البيِع  يف  ما    وُكلُّ
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ُشـْفَعِة والتِـامِس  َعْيـٍب  الّسلعةكـَرّد  َقبِض  َقْبَل  َبْيٍع  وَمْنِع 
َتَنْب  جُيْ  رَضَّ ُط فيِه حيـثُ ْ َلْبوالـرشَّ الطَّ قبَل  ُخصوَمٌة  ُطُه  ورَشْ

ْوَشن يف الّطريق وما ُيْذكُر معه فصٌل يف إرشاع الرَّ
بِنـا َجْنـِب شـاِرٍع  لـُه يف  َرْوَشناومـن  أراَد  إْن  عليِه  جَيَعْل 
ُطـُه مِلُْسـِلٍم إْن َلــْم َيـُضـْر َيُمْرورَشْ ــْن  مِلَ وَصــْدمــٍة  كُظْلَمٍة 
إذا أصـاًل  جْعُلـُه  جيـوُز  َيْنُفذاوال  لن  الَّذي  ْرِب  للدَّ بناُه 
َدْربِـِه   أْهـلِ ُكّل  بـإْذِن    بِِهإالَّ داِرِه  باُب  َشْخٍص    ُكلُّ ُهْم 
بِـِه ِمْنُهـْم  واِحـٍد  ُكّل    ـــِهوحـقُّ وَدْربِ داِرِه    بـــايَبْ   َبـــنْيَ مــا 
أْصحابِـِه ِرىض  بِـال  لـُه  بابِِهفـام  عن  داِخٍل  باٍب  إْحداُث 
ُيفَعُل إذٍن  بــغــرْيِ  ُلوعــْكــُســُه  األوَّ   ُيَسدَّ أْن  ِط  ــرَشْ بِ لكن 
داِره مَمـّر  يف  جَيـري    ْلـحُ ِجــداِرِهوالصُّ عى  أْخشاٍب  ووْضــِع 

باب احَلَوالة
ــَة اإلنــســاِن ــوال زوا َح ــٍم ثــاينوَجــــوَّ ــري ــى غ ــُه ع ــَم ــري َغ
مْعلوِم الِزٍم  ـــٍن  َدْي ــّل  ــُك والّنُجوِمبِ ّياِت  الدِّ يف  اإلْبِل  ال 
ُط أْن َيْرىض هبـا امُلـِحيُل ْ الَقبوُلوالـرشَّ يــوَجــُد  حُمــاٍل  وِمــْن 
َديَنْيِهـام اّتفـاُق اجِلْنـِس يف  َقْدَرْياِمكـذا  مْع  واألوصاِف  ْوِع  والنَّ
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والتأجيـُل احُللـوُل  امُلـحيُلكذلـك  َيرْبأ  ْت  َصحَّ وحيُث 
امُلـحـاِل  عـى  الَّـذي  للُمحـاِلوَدْيُنـُه  اآلَن  صـــار  عَلْيـــِه 

امن باُب الضَّ
 َضـامُن ُكّل َدْيـٍن قـْد َلـِزْم ُعِلْمَصـحَّ َقْد  وِجْنسًا  َقدرًا  كونِِه  مْع 
َهُلال َنْحـِو َقْرِضـِه الَّـذي َسـُيْفَعُل  جُيْ ما  أْو  اجَلْعِل  ضامِن  وال 

ُيَشـكْ إذ  املَبيـِع  َرّد  يف    َرْكوَصـحَّ يف ِحّل ماِل امُلْشرَتِي وهَو الدَّ
ِمـْن نـوُه  مكَّ   ْيـنِ الدَّ   َضِمْنوُمْسـَتحقُّ والَّذي  األصيَل  َتْغِريِمِه 
َوَجـْب ـاُه منُهـام  َمـْن وفَّ   َلْبَفـُكلُّ ُسـُقوُط مـا عليهـام مـَن الطَّ
للثـاين غـاِرٌم    األصيـلُ   ـامِنُثـمَّ والضَّ ْفـِع  الدَّ يف  بإذنِـِه 
بالَبـَدْنوجائـٌز أْن َيْكَفـَل اإلنسـاُن َمْن آدِمـّي    َحـقُّ َعَلْيـِه 
املَْكُفـوُل َنْفَسـُه  ُيَسـّلْم  الكـفيـُلفـإْن  َيـْبـــرأ  للُمْسـَتِحّق 

كة باُب الشَّ
ْقـِد َصْح  يف األَصْحوعْقُدهـا بصيَغـٍة يف النَّ َبْل ُكّل ِمْثِلـٍي كَحبٍّ
فاِت يف  ِفمـَع اّتفاِق اجِلْنـِس والصِّ ماَلْيـهـمـا واإلْذِن فـي التَّرَصُّ
 َخْلطـًا يوِجُب ِ  للامَلـنيْ ُيْطَلـُبواخَلْلـطِ حيـُث  التمييـِز  ر  َتعـذُّ
ُصُل َعـُلوالّرْبُح واخُلْساُن حيُث حَيْ جُيْ فيهـا    املاَلـنْيِ بِنْسـَبِة 
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أمـنُي ُمْطَلقـًا    يـكُ الرشَّ   الَتْضمـنُيُثـمَّ ط  امُلْفـرِّ عـى  لكـْن 
ِمْنُهـاموالَعْقـُد فيهـا جائـٌز لـْن َيْلَزمـا َفـْرٍد  بمـوِت  فلَيْنَفِسـْخ 
ـــامُء  ــوُن واإلغ ــن ــَك اجل ــذل ــُه لـــُه مــتــى يــشــاُءك ــُخ ــس وَف

باُب الوكالة
يف اإلنسـاُن  َل  ُيـَوكِّ أْن  ِفجيـوُز  ــرَصُّ الــتَّ جائَز  فيِه  كــان  ما 
ِمْثُلـُه الوكيـُل    ُثـمَّ قوُلُهبَِنْفِسـِه  ٍف  ورَصْ َقْبٍض  يف  والقوُل 
أمـنُي ُمْطَلقـًا  الَوكيـُل  مْضُموُنبـِل  َتْفِريِطِه  يف  واملاُل 
الَبلـَدِة بَنْقـِد  إاّل  َيبِـْع  بالقيَمـِةفـال  َقْبِضـِه    مـعْ ـاًل  ُمَعجَّ
وِطْفِلـِه َنْفِسـِه  مـن    َيبِـعْ وجــاَز الْبــٍن بــالِــٍغ وأْصــِلــِهوال 
َيَشاوَعْقُدهـا فيـه اجَلـواُز َقـْد َفشـا متى  َفْسُخُه    لُكلٍّ فُقل 
َحَصْلوحيُث ماَت ِمْنُهام َشْخٌص َبَطْل إذا  ُمْبِطٌل  اجُلُنون  َكذا 
اإلْقـراِر يف  التْوِكيـُل  ــِر األْيــــامَِن والــّظــَهــاِروُيْمَنـُع  ــائِ وِس
التَّــْوكيــِل  َبِصيَغـــِة  للوكيِللِكنَّـــُه    ــقِّ ــاحَل بِ ٌف  ُمـــْعـــرَتِ

فصٌل يف أْحكام اإلقرار
ـِف ُمَكلَّ ِمـن    َصـحَّ مـاٍل    ِفبَغـرْيِ وُمطَلقـًا ِمـْن ُمْطَلـِق الّتـرَصُّ
واإلْنــســاِن اهللِ  بَِحّق  الثـاينَطــْوعــًا  يف  َبْعـَدُه  ُرجـوَع  وال 
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ُجِهْل بــام  إْقــــراُرُه  ــٌز  ُسـئِْلوجــائ إذا  واِجـٌب  البيـاُن    ُثـمَّ
ِجْنِسـِه بَِغـرْي  ولـو  نوِعـِه  بَحْبِسِهيف  إذًا  فاْحُكْم  أبى  فإْن 
باحَلـقــرِي التَّـْفســرُي  بالَكثرِيوُيْقـَبــُل  اإلقـــراُر  جــرى  وإن 
ُقبِـْل َبْعـَدُه  االسـتِثناِء  ُمْنَفِصْلوَلْفـُظ  أو  ُمْسَتْغِرقًا  يُكْن  ل  ما 
بالَعَرْضوَيْسَتوي اإلْقراُر يف حاِل املَـَرْض ُتــَقــّدْم  فال  ِه  ـــرْيِ َوَغ

باُب العارية
التـي    الَعـنْيِ إعـاَرُة  ِتجائـٌز  َحلَّ إْن  اْستِْعامهِلا  مَع  َتْبقى 
أَثـْر ـَض  حَمْ َنْفُعهـا  أْيضـًا  وَدْروكاَن  نْساًل  ُيبيَحُه  أْن  وجــاَز 
املناِفـِع مالِـُك  امُلِعـرُي  الواِقــِعَحْيـُث  فــي  ٍع  َترَبُّ ذا  وكاَن 
ُجوُع َقْبَل أْن ُيْقىض األَجْلوجـائـــٌز َتْوقيُتهــا إلـى أَجــْل كذا الرُّ
احلـاِل يف    ضاِمـنٌ االسـتِْعمـاِلوامُلـْسـَتِعرُي  بغـرِي  َتِلَفـْت  إْن 
ُيْعـَرُف للُمعـاِر  ـامُن  الضَّ   َتْتَلـُفُثـمَّ إْذ  عْيَنـُه  ُيسـاوي  بـام 

باُب الَغْصب
 امرئ فالَغْصُب منُه قد َصَدْق  َحْقُكلُّ بَِغرْيِ  َغــرْيِِه  َحــّق  بأْخِذ 
ُمْسـتولِيًا أْخـِذِه  ُدوَن    ُعـدَّ َتــَعــّديــًاأْو  لِــَعــْيــنِــِه  ُمْتِلفًا  أو 
َفَنَقصأو طـاَر طرٌي ِعنَد َفْتِحـِه الَقَفْص َزْيــٌت  فيه  ِزّقــًا    َحلَّ أْو 
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املَـْغُصـوِب أْجـَرَة  للَمعيِب وألَزُمـوُه  واألْرَش  َرّدِه  َمــْع 
ْم للَعـدَ منـُه  املِثـّل  يف    الِقَيـْمواملِثـلَ أْكَثـَر  املِْثـّل    ِسـَوى  ويف 
االْخــتِــالِفِمـْن َوْقـِت َغْصبِـِه إىل اإلتالِف ِعْنَد  ــوُه  ُق ــدَّ وَص

فعة باب الشُّ
ْك شـخصاِن يف َعقـاِر واألْشـجاِرإْن َيْشـرَتِ والبَِنـاِء  كاألرِض 
ِة  َبْيَع تِلـَك احِلصَّ ـْفعِةفاْجَعـْل لـكلِّ بالشُّ أْخُذهـا    يـكِ ِ وللرشَّ
الَعقـاِر َذلِـَك  َقْسـُم    َصـحَّ للجاِرإْن  ــٌة  ــَع ــْف ُش ـــوُز  جَت وال 
ي ـفيَع مـا بـه اْشـرُتِ ِمْثٍل او من قيمٍة للُمـْشرَتِيوَيْلـَزُم الشَّ من 
طالُقهـا ُيبِـْن  إْن  ِمْثـٍل  َصداَقهـاوَمْهـُر  بَجْعِلـِه  أو  ـْقِص  بالشِّ
ـرا اولَيلَتِمـس َفـورًا َفَحْيـُث أخَّ َقـرصَّ إْن  َتُفوُتـُه  ِعْلِمـِه  مـْع 
باشــرِتاِك للَجْمــِع  األْمــالِكوُأْثبَِتـْت  بِنسَبِة  ــــْت  وُوّزَع

باُب الِقراض
مُلـْبَتغـي مْبَلـٍغ  َدْفـُع  املْبَلِغجيـوُز  ــِح  ِرب بِبْعِض  ـــاَرٍة  جِت
ْمتومـًا خالِصـًا  َنْقـدًا  كان  َمْعلومًاإْن  ــنــًا  ــيَّ ــَع ُم ــٍة  ــكَّ ــِس بِ
املـاِل َرّب  إْذُن  وِط  الـرشُّ األْعامِلثـاين  يف  املَـذكوِر  للعاِمِل 
الواِقعـْه األمـوَر  َلـُه  ُيراِجَعْهُمَفّوضـًا  أن  علْيِه  َيــْشــرَتِْط  ْل 
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للمكاِسِب األنـــواِع  الغالِِبُمَعّمَم  يف  دائاًم  نْوعًا    َخصَّ أْو 
للعاِمـِل  مـا  َتعيـنُي  ٍة كنِْصِف ريٍح حاِصِلثالُِثهـا  ِمن ِحصَّ
أماَنـْه ُمْطَلقـًا  َمْعـُه  َضامَنـْهواملـاُل  أْوَجبـوا  ي  وبالتََّعـدّ
منُهامثـم الِقـراُض جائـٌز لـن َيلَزمـا َفْرٍد  بَفْسِخ  فلَيْنَفِسْخ 
َيِصـحْ ل    ـقْ ُيَعلَّ أْو    ـتْ ُيَؤقَّ ُربِْحوإْن  َقْد  مما  اخُلْساُن    رَبُ وجُيْ

باب املساقاة
َجْر الثََّمـْرهي اْكرِتاُء عاِمٍل َيْسـقي الشَّ مـَن  ـٍة  بِِحصَّ وَنْحـَوُه 
 الَكـْرِم ُمطَلقًا َتَقْع  ُثمَّ َبْعيف النَّْخـلِ بالتَّ إاّل    ْوَعنْيِ النَّ ِسوى  يف  ال 
ِة بُمـدَّ َتْقديُرهـا  ُطهـا  ـِةورَشْ احِلصَّ تِْلـَك  َقـْدَر  ُكّل  وِعْلـُم 
َمـْر للثَّ ِمـَن األعـامِل عـاَد  اْسـَتَقْرومـا  الَّـذي  للعاِمـِل  فـالِزٌم 
للمـالِـِكوإْن َيُعـْد لـألرِض كاملَـسـالِِك فـالِزٌم  َحْفِرهـا  يف 
َنِدْموَعْقُدهـا مـن جانَِبْيـِه َقـْد َلـِزْم مِلَْن  فْسُخُه    َيِصحُّ فال 
جاريـْه فيهـا  األْعـامِل  الّناِحَيْهوسـائُِر  تلك  ُعْرُف  اْقَتضاُه  كام 

فصٌل يف املزارعة واملخابرة
أْرِضـِه َدْفـُع  للَمـْرِء  ـْز  جَيُ ببْعِضـِهول  َزْرَعهـا  ُيريـُد    مِلَـنْ
َيْدفعـا أْن  جُيـْز  ل  أْيضـًا  ليْزَرعـاكـذاك  المـرٍئ  وَبـْذرًا  أْرضـًا 
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ُزِرْع ممــا  معلــومٍة  ــٍة  َيْمَتنِـْعبِحـصَّ ل  غـرِيِه  مـن  أْجـَرٍة  أْو 
باب اإلجارة

إعاَرُتـْه   ُصّحَحـتْ يشٍء    إجارُتْهوُكلُّ ُهنا  ْت  َصحَّ َمىض  فيام 
َعَمـْل أْو  املَـَحْلوُقـّدَرْت إمـا بوْقـٍت  هذا  بِنا  أو  َشْهرًا  اِر  كالدَّ
َلـْتبأْجـرٍة قـْد ُعّجَلـْت أو أّجَلـْت تعجَّ أْطِلَقـْت  إْن  وَحْيُثـام 
ـزوِم فيها َقْد ُوِصْف َتِلْفوالعْقُد باللُّ إذا  ُمْؤَجٍر  يف  ولَيْنَفِسخ 
 الَفْسـُخ بامُلْسـَتْقَبِل َتْبُطـِللكـن ُيَـصُّ ل  عاِقـٌد  مـاَت  وحْيـُث 
املسـتأِجرا َيْلـَزُم  َضـامَن  ُمقـرّصاوال  ِحْفِظـِه  يف  يُكـْن  ل  مـا 

باب اجلعالة
َعْبـُدُه    َيِضـلُّ َمـن  التِـزاُم  ُههـي  ــذي َيـــُردُّ ــلَّ بِــَدْفــِع مـــاٍل ل
نــا َتَعيَّ ُه  َردَّ َشـْخٍص    نافـُكـــلُّ َتْسليُمُه اجُلْعـَل الَّــذي قـْد َعيَّ

باب إحياء املوات
 أرٍض مــا هلـــا ميـــاُه  إحيـاُهوُكــلُّ ينبغـي  َمواتـًا  ُتْسـمى 
اِر  بالــــدَّ ُمْطَلقــًا  اِرللُمسلمنَي  ال غيـِرهـا والَعـْكــُس للُكـفَّ
أْحيـاُه مـا  اإلنسـاُن   ِملـَك امـرٍئ سـواُهوَيْمِلـُك  إْن ل َيُكـنْ
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العـادْه اّتبـاُع  امُلـحيِـِي  أراَدْهوَيلـزُم  ــا  م ـــّل  ُك يف  ــِه  ــِل ــْث ِ مل
ــاِق ــف ــالرتِ ــرًا ل ــئ باّتفـاِقوحـــاِفـــٌر ب البئـــِر  بــذاَك  أولــى 
َحَفْروحْيـُث كاَن املـاُء يف ذاك املَـَقـْر الَّذي  حاَجِة  َعْن  وفاِضاًل 
َيْمَنَعـْه أْن  ُمطلقـًا  ـوُز  جَيُ ِب َشْخٍص أو هبيمٍة َمَعْهفـال  من رُشْ
بِنـا أْو  َزْرٍع  لَِسـْقِي    جَيِـبْ إنـاَوَل  يف  ـْزُه  حَيُ إْن  ٍب  ْ لِـرشُ وال 

باُب الَوْقف
ِف  َوْقـُف ُمْطَلـِق التَّـرصُّ للـَمـْصــِرِفَيِصـحُّ ُمَبّينـًا  بِصيَغـٍة 
ُط يف املوقـوِف كامُلـعـاِر ِمْزمـاِروالـرشَّ وال  َمطعـوٍم  َنْحـِو  ال 
ٍص ُوِجْد ُولِـْدول جُيـْز إاّل عـى َشـخْ الَّـذي  وَفْرِعـِه  كأْصِلـِه 
 َبـْعـَد ذا أْن َيـْنـَقـِطـْع ُقِطـْعوال َيـُضُّ بـِه  الَّـذي  وهـو  آِخـُرُه 
َهـْهوالوْقـُف أْيضًا جائـٌز عى اجِلَهْه ُمَوجَّ بُِحرَمـٍة  َتُكـْن  ْل  مـا 
امتَنـْع   ـتِ يَؤقَّ أْو    ـقْ ُيَعلَّ َبْعوإْن  ُيتَّ   َصحَّ َحْيُث  فيِه  ُط  ْ والرشَّ
ْقِديـِم ِط يف التأخـرِي والتَّ والَوْصـِف والتَّْخصيِص والتْعميِمكالـرشَّ

باب اهلبة
ُوِهـبْ بيُعـُه    َصـحَّ يشٍء    امُلتَِّهْبوُكلُّ قبِض  قبَل  ُلزوَم  وال 

َوَهـْب فيـام  َبْعـَدُه  َيعـوُد  ُمطلقًا كأْبوال  وجاَز عوُد األصِل 
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أْرَقَبـْه أو  أْعَمـَرُه  مـا  اهلِبـْهوُحْكـُم  ُحْكـُم  ِه  لَِغـرْيِ مالِـِه  مـن 
َقطة باب اللُّ

ـخُص إْن َيْظَفْر بامٍل ضائِِع وشـاِرِعوالشَّ َكَمْسـِجٍد  بموِضـٍع 
ــُه لـِــواثـِــٍق بـِـَنــْفــِســِه ــُط ــْق ــَل بَِعْكِسِهَف واثِـــٍق    وَغـــرْيُ أْوىَل 
الــِوعــاَء امُللتِقُط  والِوكاَءولــَيــْعــِرِف  ــداَر  واملِــْق واجِلــْنــَس 
امُلـَؤْن دوَن  ِحْفُظهـا  عليـِه    مــؤمَتَــْنُثـمَّ ــِع  ــودي ال مثُل  ُه  لكنَّ
عـاِم قـْدَر  التعريـُف  األّيـاِموَيلـَزُم  سـائِر  يف  ال  بالُعـْرِف 
واملَجاِمـِع الُوْجـَداِن  كالُطـْرِق واألسـواِق واجلواِمِعبموِضـِع 
ُك َملُّ التَّ ــِذ  ــآِخ ل ـامِن حـنَي يـأيت املالِـكُوَبــْعــَدُه  َمـَع الضَّ
ــســاِم ــــٍع أْق ــْت ألْرَب ــَم ــّس واِموُق هُلــــا َيــْبــقــى عــى الــــدَّ أوَّ
قـوِد والّثيـاِب والـَوَرْق َسَبْقمـَن النُّ ما  فيِه  فاحُلْكُم  وَنْحِوها 
واِم الـدَّ عـى  َيْبقـى  ال  طعـاِموالثـاِن  مـن  ْطـِب  كالرَّ بحالـٍة 
أو بيُعها مْع ِحْفِظ ما منُه َحَصْلفإْن َيشـأ فاألْكُل مـْع َغْرِم الَبَدْل
وكالِعَنْبثالُِثهـا َيْبقـى ولكـن مـْع تَعـْب فيِفِه  جَتْ يف  ْمِر  كالتَّ
التَّْجِفيـُف أِو  َرْطبـًا  التَّعريُففبيُعـُه  ــَزُم  ــْل َي ذاك  وَبــْعــَد 
ُف ُيْعَلـُفرابُعهـا ما احتـاَج مـااًل ُيرْصَ إْذ  ُمطَلقـًا  كاحليـواِن 
بالتَّْخيرِي ـــوُز  جي أمـوِرفـــأْخـــُذُه  ثالثـٍة  يف  ِص  ـخْ للشَّ
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الثََّمـْن َفـُظ  حَيْ   ُثـمَّ وبْيـٍع  بامُلَؤْنأْكٍل  ُيساِمْح  إْن  لكن  ِك  ْ والرتَّ
َيْمَتنِـْع الّسـباِع  مـَن  َيُكـْن  ُمنِْعوإْن  بالّصحرا  كان  إْن  َفَلْقُطُه 

قيط باب اللَّ
ُيْنَبـُذ مـكاٍن  يف  ِغـرُي  الصَّ فُيؤَخـُذُهـَو  َكاِفـٍل  مـن  َلـُه  ومـا 
األَحْقَفرٌض عى ُكّل الَورى فإْن َسـَبْق َفُهَو  ُمْسِلٌم  رشيٌد    حرٌّ
أمـنِي ِسـوى    مـعْ   ُيَقـرُّ واملَـْجنوِنوال  والَعْبِد  بي  الصَّ وال 
َمَعـْه اّلـذي  مالِـِه  يف  َسَعْهوِرْزُقـُه  بِِه  َيُكْن  إْن  ماٍل  فبيِت 

باُب الَوديعة
َيثِـْق ملـن  أْخُذهـا    ُيِطـقْوُيْسـَتَحبُّ َلْ  إْن  ـْز  جَيُ وَلْ  بَنْفِسـِه 
ِمْثِلهاوِحْفُظهـــا حُمتَّــــٌم بَِجْعِلهـــا ِحرَز  يكوُن  موِضٍع  يف 
ــْه أمــاَن ــَدُه  ــْن ِع تــكــوُن  خيانْهلكن  أو  َتْقصرٌي  يُكْن  ل  ما 
امُلـوَدِع قـْوَل    أنَّ ِخـالَف  للُموِدِعوال  َرّدهـــا  يف  ٌق  ــدَّ ــَص ُم
َلـْب ـْر َرّدهـا بْعـَد الطَّ امُن قْد َوَجْبوإْن يؤخِّ مْن غرْيِ ُعْذٍر فالضَّ

كتاُب الَفرائض
قا َتَعلَّ تِــْرَكــٍة    ــنْيِ ــَع بِ ــا  ُمْطَلقـاوم ْم  فلُيَقـدَّ يـوِن  الدُّ ِمـَن 
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َلــْه َيليُق  بــام  هيٌز  جَتْ ــُد  ــْع يـوِن امُلْرَسـَلْهوب  الدُّ وَبْعـَدُه ُكـــلُّ
للَوِصيَّـْه َيْفُضـُل  مـا  الَبـِقـيَّــْهوُثْلـُث  للـــواِرِث  وَبْعـــَدُه 
َتـَزْل ُتْ إْن  ٌة  َعـرْشَ َنَزْلوالواِرثـوَن  وإْن  ابنِِه  وابُن  اْبُنُه  ُهُم 
ــْم وَع أٌخ  ألٍب  ـــٌد  وَج النَِّعْمأٌب  َمْع مْوىل  ْوُج  وابنامُها والزَّ
أَقـْل  نِْسـَوٍة  سـْبُع  َسَفْلوالواِرثـاُت  وإْن  ابنِِه  بنُت  كذا  بِْنٌت 
َرَقـْت وإْن  ٌة  َجـدَّ وأٌم   التـي قـْد أْعَتَقـْتأْخـٌت  وزْوجـٌة ُثـمَّ
 الّرجـاِل اْجَتمعوا ُيمَنعواوإْن َيُكْن ُكلُّ ل  وأٌب  وزوٌج  فابٌن 
َشـقيَقتِْه فالبِنـُت مـْع  الّنسـا  وَزْوَجتِْهأو  ابنِِه  بِْنِت  مع    واألمُّ
والّرجـاِل الّنسـاِء  سـائُر  بحـاِلأْو  ُيْمَنعـوا  ل  َفَخْمَسـٌة 
واألُب   أمٌّ   ُثـمَّ وبِْنـٌت  َجبواإْبـٌن  حُيْ ل  زْوَجٌة  أْو  وَزْوُجها 
ْف واِرثـًا مّما ُعِلْم ُمْنَتـِظــْمأْو َلــْم ُيـَخـلِّ مـــاٍل  لبْيــِت  فامُلُه 
الَوَلْدواْحُجْب بَِوْصٍف تِْسعًة مَن الَعَدْد أّم  َمْع    والِقنُّ ٌض  ُمَبعَّ
َكَفـْر وَمـْن  ُمكـاَتـٌب    مْن ُمْسِلٍم والَعْكُس أْيضًا ُمْعَترَبُْمَدبَّـــرٌ
ُمْطلـقـا القتيـِل  ِمـَن  تَزْنَدقـاوقـاتِـٌل  والَّـذي  ارتِـداٍد  َوذوا 

رة يف كتاب اهلل تعاىل فصٌل يف الُفروض امُلـَقدَّ
رْه ُمــَقــدَّ ٌة  ِستَّ ــروُض  ــُف ال   ــمَّ رْهُث ــرَّ ــَق ُم ــا  ــن َرّب ــاِب  ــت ك ويف 
 ِضْعُفُه ْبـِع ُثـمَّ  ِضْعـُفـُه ونِـْصـُفـُهُرْبـٌع ونِْصـُف الرُّ ـْلـُث ثمَّ والثُّ
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َسٍة َزْوٍج َوِرْث َيِرْثفالّنْصُف فْرُض مَخْ َزْوَجٍة  َفْرِع  َعْن  َيْنَفِرْد  إْن 
 أْخـٍت مـن أِببنـٍت وبنـِت ابٍن وأْخـٍت لألِب واألّم أْيضـًا ُثـمَّ
ُمَعّصـٍب هلـا    عـنْ  ُكلٌّ ـلُ َتْ وِمْثِلهـــا وُكـــّل أْنثــى َقْبَلهــاإْن 
بُع َفـْرُض َزْوِجها َمَع الَوَلْد َوَلـْدوالرُّ لـُه  يكـْن  ل  إن  وَزْوَجـٍة 
ْمِن مْع َفْرٍع ُيرى أكَثـَراواْحُكم هلـا بالثُّ   ُكـنَّ حْيـُث  ْكَن  وليْشـرَتِ
َوُهـْن أرَبـٍع  َفـْرُض  ُلثـاِن  َدْت ُرؤوُسُهْنوالثُّ ذواُت نِْصٍف ُعدِّ
املّيـِت ذاَك  أّم  َفـْرُض    ْلـثُ واإلْخـَوِةوالثُّ َفْرِعـِه  انتِفـاِء  ِعْنـَد 
ْدُس َفْرُض َسْبعٍة أٍب َوَجْدوَفـْرُض ُوْلـِد األّم إْن َيُكْن َعَدْد والسُّ
للَمّيـِت واِرٌث  َفـْرٌع  كاَن  إْخـَوِةإْن  أْو  َلـُه  َفـْرٍع    َمـعْ واألّم 
ُس للجّداِت ُمطلقًا َيُعْم ـدْ ألْموالسُّ فقط  أٍخ  أو  أْخٍت  وَفْرُض 
شقيَقتِْهوبِنـُت االبـِن إْن َتُكْن مـَع ابنتِه مْع  أبيِه  ِمْن  واألْخُت 
املـرياِث يف  ِة  اجَلـدَّ ــِص اإلنــاِثوضابِـُط  ـــا بِــُخــلَّ إدالؤه
أْومُهـا اخلالِصـنَي  كـوِر  بالذُّ مـاأْو  ُمَقدَّ النِّسـا  خالِـُص  كاَن  إْن 
َيـِرْث ل  بأنثـى  أْدىل  إْن    َتِرْثواجَلـدُّ ليَسْت  بِِه  أْدَلْت  َمن    َفُكلُّ
اِت بـاألّم اْحُجِب باألِبوسـائَر اجَلـدَّ أْسِقْط  األْجداِد  وسائَِر 
 واألُب  ابـَن األّم َجـدٌّ ُجـبُ َجـُبوحَيْ حُيْ الواِرثـنَي  وبالُفـروِع 
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فصٌل يف التَّْعصيب
 مـا َبْعـَد الفروِض َقـْد َبِقي وأْطِلـِقوُكلُّ لِعاِصـٍب  بِـِه  فاحُكـْم 
ـْب َنْفَسـُه إْن يْنَفـِرْد  ما ُوِجْدومـْن ُيَعصِّ عِن الُفروِض حـاَز ُكلَّ
الوُهـْم ُذكوٌر مـا َعـدا ذاَت الَوال فــــأوَّ اًل  أوَّ ُمَرتَّـــبــــــوَن 
ُجـُب حَيْ يليـِه  مِلَـن  امـرٍئ    فاألُبُكلُّ إْبٍن  فابُن  ابٌن  فاألقَرُب 
ْه ـــوَّ األخ ُرْتــَبــِة  ُه يف  ْهَفــَجــدُّ لــلــُقــوَّ شقيَقُه  مـــوا  وَقـــدَّ
ِقيِق قد َوَجْب  فابُن الشَّ بأْبفِمن أبٍّ أْدىل  َمن  ابِن  عى  تْقديُمُه 
أِب ــْن  ــِم َف شقيُقُه  ــُه  ــمُّ ــَع لألِبَف َعّم  فابُن  قيِق  الشَّ فابُن 
ــُر املـــوايل ــائِ ــَس ــتــٌق َف ــيــُت املــاِلفــُمــْع  ب ـــمَّ ــنِي ُث ــبِ ــَرتَّ ُم
هـا  َكفَّ نِْصـٍف  ذاِت  أْنثـى    ِضْعَفهـاوُكلُّ مْعهـا  ونـاَل  شـقيُقها 
ــْت أَت إْن  أّم  ــرْيِ  ــَغ ل ــُه  ــُت َمـَع اْبَنـٍة أو بنـِت ابـٍن ُعّصَبـْتوأْخ
 أْم يل لـُه بَِغـرْيِ َعْمواْبـُن األِخ امُلــدْ وابُن    وعمٌّ املوىل  وعاِصُب 
 اْمـرٍئ ِمـنْ هـؤالِء األْرَبَعـْه ْثـــُه دوَن أخـتِــِه وَلْو َمـَعـْهُكلُّ ورِّ

باب الوصايا
الَوِصيَّــْه ُتـْنــَدُب  يَّــْهوللمريـِض  وَشــرطُـُه التَّْكليـُف واحُلـرِّ
كــذاك باملْجـهــوِل واملعــلوِمبِجاِئــٍز مـوجــوٍد أو َمْعــدوِم
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ُتُصـّورا ِمْلُكـُه  َشـْخٍص    َيْظهرالـكلِّ َلْن  ريُمها  حَتْ ِجَهٍة  أو 
باخُلصوِصولُتعَتـرب مـن ُثْلِث مـاِل امُلويص املَْوِت  ِعْنَد  وذاَك 
يزيُد ما  ــَت  ــْف أوَق ـــِزْد  َي ــإْن  شـيُدف الرَّ الـواِرُث  جُييـَز  حتـى 
الَوصيَّْه ــواِرِث  ــل ل   ــزْ جَتُ ــْهول  ــِقــيَّ الــَب ــا  ــازه أج إذا  إال 

ـفِ ُمَكلَّ إىل  اإليصـا  ِفوُيْنـَدُب  ــرَصُّ ــِســِن الــتَّ ــنٍي حُمْ ــّر أم ُح
األطفـاِل مصالِـِح  يف  ماِليْنُظـُر  من  هُلم  أْبقى  ما  وِحْفُظ 
ُيْمضيـِه بِـِه  أْوَص  مـا    َيْقِضيِهوُكلُّ ثــابِــٍت  ـــٍن  َدْي   وُكـــلُّ

كتاُب النِّكاح
 الّنـكاُح ُمْطلقـًا لِـُكّل َمـْن  امُلَؤْنُسـنَّ واِجَد  كاَن  إْن  َتاُجُه  حَيْ
جْيَمـعُ تـنِي  ُحرَّ بـني  ـــُعفالَعْبـُد  ــٌز لــلــُحــّر فــيــِه أْرَب ــائ وج

 األمـْه احُلـرُّ   ينِكـحَ أْن  ـْز  جَيُ ُمْسِلَمْهوَلْ  تكوَن  أْن  ـِـَشـْرِط  ب إاّل 
ٍة ُهنا الّزنـامـْع َعْجـِزِه َعـْن َمْهـِر ُحـرَّ يف  الُوقـوِع  مـن  وخوِفـِه 
َتْصُلـُح َمـن  َتـُه  حَتْ يكـوُن  فَيْنِكُحوال  ــُه  ــفُّ ــِع ُت ٍة  ُحـــرَّ مــن 

فصٌل يف بيان الَعْورة
كــوِر ــذُّ وال النِّساِء  ــوِرَوَعــــوَرُة  أم َســْبــعــٍة  ــورٌة يف  ــص حَمْ
صبْيَفُرؤَيـُة الَفْحـِل الَكبـرِي األْجَنبي ولو  ممنوعٌة  ُتْشَتهى  مْن 
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َكــْر الــذَّ ال    لألنَثَينْيِ ــٌد  النََّظْروفــاِق مْنِع  يف  كالَفْحِل  وَعْكُسُه 
ْه ْوجيَّ اخلـليَّـْهوجاَز حتـى الَفـرِج يف الزَّ قيقـــِة  للـرَّ واملِـْلـــِك 
فلَيْحُرِم ــْت  َج ــَزوَّ ت إذا  ــا  كَمْحَرِمأّم ــٍة  ــُرْكــَب لِ ٍة  رُسَّ مــْن 
َذَكـْر َمـْع  أْو  مـرأٍة  َمـْع  َكـْروَمـْرأٌة   والذَّ ـّل األنَثَيـنْيِ ـُ مَمْسـوِح ك
ا للرشِّ رأْتـــُه  ــْن  وم ُيـرىوَعْبِدها  فيـام  َكَمْحـَرٍم  وَعْكُسـُه 
كـوُر مـْع ُذكـوٍر وَمَنـْع الَوَرْعكـذا الذُّ أْهُل  أْمَرٍد  مجاٍل  ذي  ِمن 
َظْر  َجّوْز يف النَّ نْيِ  َفرٍج يف الّصَغْروالَوْجـَه والَكفَّ ِمْن خاِطٍب وَغرْيَ
َلـْهوالوْجـَه يف اإلشـهاِد وامُلعاَملـْه تـاُج  حَيْ مـا    ُكلَّ وللطبيـِب 
الشهادْه ــِل  ــمُّ حَتَ يف  ــْرَج  ــَف ـــِوالدْهوال ال وِمــْثــُلــُه  الــّزنــا  عى 

فصٌل يف رشوط النِّكاح وأوليائه
ُط الّنـكاِح شـاِهداِن والـَويل ُتفَصـِلرَشْ لــم  رَصحيـٍة  بِصيَغـٍة 
َذَكـْر ُحـرًا  ُمْسـلاًم  ُكّل  ــرَصْوَكـْوُن  وَب بسمٍع  ــْداًل  َع فًا  ُمَكلَّ
 فـي الـولـي فقُد الَبرَصْ ُينَتَظْروال َيُضُّ لكن  ـــامِء  اإلْغ ــُة  ــلَّ وِق
 ِفـسـُق َسـّيـِد األَمـْه والُكفــُر فـي ويّل غرِي امُلـسِلَمْهوال َيـُضـرُّ
تيِبواألوليـاُء ُهـْم أوُلـو الَتْعصيب ْ بالرتَّ اإلْرِث  يف  مضوا  كام 
ـــداُد األْج ُم  ــدَّ ــَق ُت ُهنا  األوالُدلكْن  َتِلـي  وال  إخـَوٍة  عـْن 
ِة وال َصـِريــُح ُخـْطـَبـِة امُلـعَتدِةوال جَيـوُز َعـْقـُدُه فــي الِعــدَّ
ْجِعيَّــْه ــُرُم التَّـْعــريُض للرَّ ــْهوحَيْ زوا لــلــَمــرأِة اخَلــِلــيَّ ــــوَّ وَج
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باإلْجبـاِر   التَّْزويـجُ األْبكــاِرولـألِب  ِمن  األْنثى  داَمـِت  ما 
 ُكـفٍء خال مـن َعيب َرْد  مـن َنْقـِد الَبَلدملورِسٍ بَِمْهـِر ِمْثـٍل َحلَّ
فــكــاألِب ألٍب  َجـــٍد    ـــلُّ ّيِب وُك للثَّ ــــرِبًا  ُمْ ــكــوُن  ي فــال 
حيِح ُط يف تزوجِيهـا الصَّ ْ يـحوالـرشَّ الرصَّ إْذهِنـا  مـع  ُبلوُغهـا 
  ْيـبِ كالثَّ َتْزوجِيهـا  يف  األِبوالبِْكـُر  أبـو  وال  أٌب    َيُكـنْ ْل  إْن 

ماُت النِّكاح فصٌل يف حمرَّ
  وَعـرْشِ أْرَبـٍع  نـكاَح  مـن الّنسـا قطعـًا بَنـّص الّذْكـرَحـّرْم 
ابَنُتـْه كـذا  وأْخُتـُه  الَفتـى    ُتـْهأمُّ َعمَّ   ُثـمَّ اإلنسـاِن  وخالـُة 
ُمْكَتَسبوبِْنـُت أْخـٍت وأٍخ مَن النََّسـْب َرضاٍع  من  واأُلولياِن 
بامُلـصاَهـرْه ُرمـَن  حَيْ ْهوأْرَبـٌع  امُلـبارَشَ ْوَجِة  الزَّ بِنُت    وُهنَّ
ُتْقـَرِب ل  وإْن  أْيضـًا  هـا  األِبوأمُّ زْوَجُة    ُثمَّ ابٍن  وزْوجُة 
متتنِـْعكـذاَك أْخُت زوَجـٍة اْن َتـْجَتِمْع ل  َبْعَدهـا  وأمـا  مْعهـا 
ـِة َعمَّ أو  خالـٍة  مـْع  ُعهـا  ـــِةومَجْ ــاِق األمَّ ــف ــاّت ـــراٌم ب ــا ح هل
جْتَتِمـعْ ل  بَِغرْيهـا  مـن    مُمَْتنِـْعوُكلُّ َمْعهـا  بامللـِك  فَوطُؤهـا 

ضـاِع ما َوَجْب مـوا ِمَن الرَّ بالنََّسـْبوَحرَّ النِّسـاء  مـن  حْتريُمـُه 
فصٌل يف مثبتات اخليار

ُيـَرْد هبـا  َسـٌة  مَخْ الُعيـوِب  َفْسٍخ وَرْدمـَن   مْع  ْوَجنْيِ الزَّ  مَن  ُكلٌّ
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ْص والـرَبَ واجُلـذاِم  َفْسُخ الّنكاِح للذي منها َخَلْصفباجُلنـوِن 
تِـْه ِعلَّ يف  ِه  َغـرْيِ ِمْثـَل  كان  ـتِـْهأْو  وُعـنَّ بَِجـّبــِه  وُخـيِّــَرْت 
َرَتـْق هِبـا    َيُكـنْ إْن  وُه  َسَبْقوَخـريَّ كام  َفْسِخِه  يف  ــَرٌن  َق أْو 

َداق فصٌل يف الصَّ
ٌة فلـو َنَكـْح ـداِق ُسـنَّ بال َصداٍق حاَلَة التَّْفويِض َصْحِذْكـُر الصَّ
قـايض بَِفـْرِض  إال    جَيِـبْ ايضوْل  بالـرتَّ ْوِج  الـزَّ بالتِـزاِم  أْو 
ِمْثِلهـا َمْهـُر  َفهـَو  بالّدخـوِل  أْهِلهـاأْو  مـن  بالّنسـا  واالْعتِبـاُر 
ِمثِلهـاويف سوى التَّْفويِض إْن َسّمى هلا ُمْهـُر  َفْهـُو  وإاّل  َمْهـرًا 
َعـُل جُيْ والقليـُل  الَكثـرُي    َمـُؤُلُثـمَّ التَّ ُطـُه  رَشْ ولكـن  َمْهـرًا 
وَمْنَفَعـْه ُمْطلقـًا  وَدْينـًا  لَيْدَفَعـْهَعْينـًا  نْفِسـها  َحْبـُس  وجـاَز 
ُشـّطرا وطٍء    َقْبـلَ ـالِق  راوبالطَّ تَقـرَّ واِحـٌد  مـاَت  وَحْيـُث 
ُيومِلـا أْن  ُدخولِـِه  َمـْع    تَّـاموُسـنَّ لكـن حضـوُر مـن ُدعـي حَتَ
َتَنـْب  ُعـْذٌر كأْمـٍر جُيْ َلـْبإْن ل َيُكـنْ  األْغنيـاَء بالطَّ ول َيـُخــصَّ

باُب الَقسم والنُّشوز
اإلمـاحٌق عـى زْوِج الّنسـا أْن َيْقِسـام   َبـنْيَ ال    بيَنُهـنَّ بالَعـْدِل 
اْمَتَنـْع ُدُخوُلـُه  حاَجـٍة  َتَقـْعودوَن  التـي  ْوَبـِة  النَّ ذاِت    لَِغـرْيِ
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ـَفْر للسَّ   َبْعَضُهـنَّ أراَد  ُتْعَتـرَبْوإْن  اجَلميـِع  بـنَي  فُقرَعـٌة 
ــِدالواْجَعْل لبْكٍر ُجّدَدْت َسـْبعًا واَل  ــْع ــَت ــًة لِ ــالث ـــٍب ث ـــّي وَث
ْف ُنشـوَز َزْوجـٍة َزَجْر َهَجْروَمـْن َيَ بـِـِه  ــْت  أَب فــإْن  بَِوْعِظها 
املَـْضِجـِع يف  َمَعهـا  َيَنـاُم  ب موِجـِعفـال  فـإْن َتـِزْد أتـى بـَضْ
اإلْنـفــاُق َيْســُقُط  ومـا هلـا يف قْسـِمها اسـتِحقاُقوبالنُّشـوِز 

باُب اخُللع
الُق إْن َجرى عى ِعَوْض وُطْهٍر ومرْضهو الطَّ وجاَز يف حْيٍض 
امُلـراَجَعـْهمـْوٍت وباَنـْت َبْعـَدُه امُلـخاَلعـْه للُمخـالِـِع  فَلْيــَس 
 الِعوَض الذي ُجِعْل ُجِهْلبْل َيْسَتِحقُّ بام  َجـرى  إْن  ِمْثٍل  وَمْهَر 
َيْلَحـق ل  ُه  بْعـدَ ـالُق  الطَّ   قُثـمَّ امُلَطلَّ َزْوِجها  من  خاَلَعْت  َمن 
َجـْد فيـِه  بَِعْقـٍد  إاّل    َيُعـدْ واخُلْلُع كالّطالِق يف نْقِص العَدْدَوَلْ 

الق باُب الطَّ
ــتــاِر  ــٍف ُمْ  مــن ُمــَكــلَّ ــِصــحُّ اجلاريَي الِق  بالطَّ الّنكاِح    َحلُّ
ـــالِق ِصيَغــٌة ِقْســمـاِن فالثاينوللـطَّ ِكــنــايــٌة  أو  ـــٌح  رَصي
ـالَق مـْع ِسـواُه ـــواُهمـا اْحَتمـل الطَّ ن إذا  إاّل  َيـــَقـــْع  ول 
ـالِق الطَّ لفَظـُة    يـحُ الرصَّ   ــراِقُثـمَّ ــِف اِح وال ـــسَّ وَلــْفــَظــُة ال
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َتْفَتِقـْر لْيَسـْت  الّثـالُث  َسـِكـْروَهـِذِه  ن  مـمَّ ولُتْعَتـَبـْر  ٍة  لنيَّ
ـٌة وُمـْبـَتــَدْع ـالُق ُســنَّ  الطَّ َوَقْعُثمَّ ما  وْهَو    البِْدعيُّ ــُرُم  وحَيْ
يليِه ــام  ب أْو  ــٍض  ــْي ــَح ب فيـِهإمــا  اجِلـامِع  بعـَد  ُطْهِرهـا  مـن 
والّرىضأو يف ِخالِل َحْيِضها الَّذي مىض بالسؤاِل  ْق  ُيَطلِّ وإْن 
ـّنّي ِمْنـُه مـا َوَقـْع َيَقـْعوضابِـُط السُّ ل  اجلـامُع  بُِطْهِرهـا حْيـُث 
َقْبَلـُه بحْيـٍض  وال  بـه  لـُهأْصـال  جائـٌز    البِْدِعـيَّ عـدا  ومـا 
َيُكْن ل    طــالُقــُهــنَّ ــــٌع  ــْنوأْرَب وُه ــٍة  ــْدع ــبِ بِ وال  ــٍة  ــنَّ ــُس بِ
ــْه ــَس ــٌل وآيِ ــاِم ــرَيٌة وح ــغ وذاُت َخْلـٍع حيـُث ال مُماَسسـْهَص

الق واالْستثناء والتَّعليق فصٌل يف أكثر الطَّ
التَّطليـِق أْكثـَر  ثالثـًا  قيِقواْجَعـْل  للرَّ   ــنْيِ ــَت ــَن واث لــلــُحــّر 
ـالِق الطَّ يف  االْسـتثناُء    اْسـتِْغراِقوَصـحَّ بـال  بـِه    يتَِّصـلْ إْن 
بُِقربِِه َمــن  إْســـامُع  ـــُه  ُط بِـِهورَشْ ُنْطِقـِه  َقْبـِل  مـن  وَقْصـُدُه 
 َتعليـٌق بـرشٍط أو ِصَفـْه َفْهوَصـحَّ ُمكلَّ سوى  ولو  زوَجٍة  من 

جعة باُب الرَّ
أْوَقعـا َطْلقتـنِي  أْو  طْلقـًة  راَجعاَمـن    ُحرٌّ وْهَو  خوِل  الدُّ بعَد 
هـا َتْعَتدُّ ٍة  ِعـدَّ انِقضـاِء  هـاَقْبـَل  يُردُّ بْعَدهـا  بَعْقـٍد  لكـن 
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أْوَقَعـْهوَبْعـَد َعـوٍد ُمطلقـًا تبقـى َمَعـْه طـالٍق  َبْعـَد  بقـي  بـام 
ـالِق الطَّ أكثـَر  ُيَطّلـْق  ــاُح بــاّتــفــاِقفـإْن  ــك ــّن َر ال ـــَعـــذَّ َت
ــَد مخــســٍة أمــوِر ــْع امَلْذُكـوِروجـــاَز َب ِة  ِعـدَّ انِقَضـاُء  وهـَي 
هبـا غيــِرهِ  َتـْزويـُج  هباوَبْعـَدُه  ُيِصب  أْن  وْهو  خوُل  الدُّ ثم 
ٌة لُه ـــدَّ  ِع ُثــمَّ ــالُق  ــطَّ  ال َقْبـَلـُهُثــمَّ لِـزوٍج  ـْت  َحـلَّ وَبـْعـدُه 

باُب اإليالء
قـا ُيطلِّ أْن    َصـحَّ زْوٍج  ُمْطَلقـايمـنُي  تـْركًا  الـوطَء    َكـنَّ َلَيرْتُ
إيـال عـاٍم  ُثْلـِث  عـْن  حيـُث اجِلـامُع ليـَس ُمْسـَتحيالأْوزائِـدًا 
بالتَّعليِق ـــالُء  اإلي والتَّْطليـقِوَيــْثــُبــُت  واإلْعتـاِق  ـْوِم  بالصَّ
أْرَبَعـْه ُشـهورًا  امُلـْويل  مـْن َوْقتِـِه أْو َرْجعـِة امُلـراَجَعـْهفلُيْمَهـِل 
آىل َمـن  وا  َخـريَّ ذاَك  جـوِع حـاالوَبْعـَد  ـالِق والرُّ الطَّ بـنَي 
ُمــعــاَنــدْه ِكَلْيِهام  ــى  أب فليوِقـِع القـايض عليـِه واِحـَدْهفــإْن 
الَقَسـْم َبْعـَد  بَوْطئِـِه  الَتـَزْموواِجـٌب  مـا  أو  ـارٌة  كفَّ وَنْحـِوِه 

هار باُب الظِّ
لـزوَجـتِــْه تْشـبيـُهـُه  ــْهِظهـاُرُه  ــتِ ــمَّ ــِه وَع ــأّم ــَرٍم ك ــْح ــم ب
كابنتي   ــَلَّ َع ــِت  أن ــِه:  ــْولِ ــَق تيَك َعمَّ كرأِس  أو  أّمي  َظْهِر  أْو 
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ـالِق بالطَّ ُيْتبِْعـُه  ل  ــاِقوَحْيـُث  ــف ــاّت ـــِه ب ـــي ــٌد إل ــائ ــع ف
ظاهـرا قـد  للـذي  جيـوُز  ـراوال  ُيَكفِّ أْن  قبـَل  َوْطٌء  وعـاَد 
فاإلطعـاِم  ـْوِم  الصَّ   ُثـمَّ الّصياِمبالَعْتـِق  يف  الَوطِء  يف  مىض  كام 

باب الَقذف واللعان
َصناالَقْذُف رمُي الّشْخِص َشْخصًا بالّزنا حُمْ بذاَك  َيرمي  َمن  وُحّد 
أْرَبعـْه ِزنـاُه  عـى  ُيِقـْم  ْل  َمَعْهمـا  زْوَجٍة  بَقْذِف  َيْلَتِعْن  أْو 
أْشـَهُد  قـاٍض:  بأْمـِر  ــُدكَقولِـِه  مــؤكِّ ــــاِدٌق  ص أيّن  ـــاهللِ  ب
الّزنـا مـَن  بِـِه  َرَمْيُتهـا  ِزنافيـام  ِمن  بل  فْرُعها  ِمّني  وليَس 
بَِلْفِظِه ــًا  ــع أْرَب ذاَك  َوْعِظِهيــقــوُل    َبْعَد  يقوُل  وخاِمسًا 
ُب ـــْضَ ُت   ــلَّ ع اهللِ  ــُة  ــَن ــْع َيْكِذُبوَل ممَّن  ُقلُت  فيام  ُكنُت  إْن 
ـْد حُيَ ل  باللعـاِن  جـاء  الَوَلـْدفحيـُث  عْنـُه  وَينَتفـي  بَِقْذِفهـا 
لْه ُمَعجَّ ــًة  ــرَق ُف ــُه  ــْت ــاَرَق لْهوف َبْعُد    حَتِلُّ فال  وُحّرَمْت 
للّزنا   ـــدَّ حُتَ أْن    الَعناوتــســَتــِحــقُّ قْد  ما  ِمثَل  ُتالِعْن  مال 
َكـَذْب لَقـْد  إنَّـُه  تقـوُل  ْعَن َغَضْبلكـْن  يف الَقْذِف يل وُتْبِدُل اللَّ
ُتالِعَنْه أْن  ــَد  ــْع َب   ـــدُّ حَتُ َصَنْهفــال  حُمْ   َغرْيَ َمْعُه  تصرُي  لكن 

ة باُب العدَّ
ــِن الــوفــاِة  َزْوجـــٌة َع احليـاِةَتــْعــَتــدُّ يف  والّطـالِق  والَفْسـِخ 
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ــُث عــاِم ــْل ــاِة ُث ــوف ُة ال ــدَّ ــِع األّيـاِمَف مـن  أيضـًا  ٍة  َعـرْشَ مـْع 
َطالِقأْو َوْضـُع ذاِت احَلْمـِل باّتفـاِق أْو  َفْسٍخ  َعْن  َتُكْن  فإْن 
الوفـاُء َوْضُعهـا  ـٍل  مَحْ ــٌة أْقــــراُءَفـذاُت  ــالث ــا ث ــُره ـــ ــْي وَغ
ــْروَحْيُث كانْت ذاَت يأٍس أْو ِصَغْر ــَق ــا ُت ــٌر ثــالَثــٌة هل ــُه ــأْش ف
َبْعِلها ــاِة  َوَف َعــْن    ِرقٍّ ِلهاوذاُت  مَحْ باْنِفصاِل  أْيضًا    َتْعَتدُّ
ُأَخـْروَحْيـُث كاَنـْت حائِـاًل فامُلـْعَترَبْ َسـٌة  مَخْ   ُثـمَّ َيْومـًا  وَن  ِسـتُّ
َمـىضوإْن ُتَطّلـْق حاِمـاًل فـال اْنِقضـا كـام  ِلهـا  مَحْ بَِوْضـِع  إاّل 
َحـْيــٍض فلَيِجْب َقرآِن الثاينأْو ذات َ ونِْصُف  َشْهٌر  ها  َغرْيَ أْو 
َوَفـْتوإْن ُيَطّلـْق َقْبـَل َوْطئِهـا اْنَتَفـْت َقْبَلهـا  مـاَت  أْو  ُتـا  ِعدَّ
ُهنـاوَحْيـُث كاَن َوطُؤهـا مـن الّزنـا ُحْكـٌم  َلـُه  فـام  ُلهـا  مَحْ أْو 
فلُتْعَتـرَبْ ُشـْبَهٍة  ِمـْن  َتُكـْن  ْوِج َمـْروإْن  ّل مـا يف الـزَّ ُتـا بِـكُ ِعدَّ

باُب االْسترباء
َهَلـْكأْوِجْبـُه يف َحـّق الَفتـى إذا َمَلْك إذا  وَحّقهــا  ـِيـَقـــًة  َرق
امُلـْسـَتْولَدْهأْو ُعتَِقـْت من َبْعـِد َوطٍء أْوَجَدْه ذلـك  يف  وِمْثُلهـا 
االْسـتِْمَتاِع   ُكلَّ اْمَنـْع  اجِلـامِعَفَقْبَلـُه  سـوى  للسـايب  وجـاَز 
ـيِِّد السَّ َمـْوِت  وَبْعـَد  ُيْعَقـِدوَقْبَلـُه  ْل  نِكاُحهـا  َعْتِقهـا  أْو 
ا ــراوإْن َتُكـْن يف عْصَمـٍة ِعْنَد الرشِّ تــأخَّ ــُهــام  ــْن ــَع َف ِعـــدٍة  أْو 
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أْو َحْيَضٌة يف ذاِت َحْيٍض حائِلوَحْيـُث كاَن فْهـَو َوْضـُع حاِمِل
ـهوِر ُمْعَترَبْ ـْهُر يف ذاِت الشُّ أْو َقْدُر َشْهٍر كاِمٍل َحْيُث اْنَكَسْوالشَّ

ة وما عليها فصٌل يف ما جيب للُمْعتدَّ
اإلْنفـــاُق ْجِعيَّـــِة  للرَّ ـالُقعليـــِه  الطَّ بِـِه  َجـرى  وَمْسـَكٌن 
ْن ـكَ السَّ   إالَّ لَِغرْيِهـا    جَيِـبْ امُلَؤْنول    ُكلُّ هلا  احُلْبى  والبائُِن 
ـُرُج َتْ ال  َرْجِعيَّـٍة  ِسـوى  ـِوُجومـا  حُيْ ألمـٍر  إاّل  َبْيتِهـا  مـن 
أْن  الَوفـاِة  ِة  ِعـدَّ يف  ـْز  جَيُ الَبَدْنول  ــَن  ُتــَزيِّ أْو  طيًبا    ــسَّ مَتَ

ضاع باُب الرِّ
ها تِْسـٌع وأرَضَعْت َوَلْد ُتَعْدَمْن ِسـنُّ سًا  مَخْ َيْرَتِضْع  إْن  ابَنها  صار 
َشـبِْع   ُكلٍّ مـن  نـاَل  قـاٍت  َوَقْعُمَفرَّ َقْد  الّرضاُع    َحْوَلنْيِ وَقْبَل 
أبـاُه َسـَقْت  َمـْن  َزْوُج  ــام أخــاُهوصـاَر  ــُه ــْن  ِم ـــلٍّ ــــْرُع ُك وَف
خاَلتـْه اجِلهـاِت  مـَن  ُتْهوأْخُتهـا  عمَّ أْيضًا  ْوِج  الزَّ هذا  وأْخُت 
واألْب لـه  ًة  َجـدَّ   ُكلٍّ   والنََّسْبوأمُّ ضاِع  الرَّ مَن  لُه  َجّدا 
ــُه إَلــْيــِهــام ــروُع ــِمــي ف ــَت ــْن فاعَلاموَت واحلوايش  األصوِل  دوَن 
عـى َبْيَنُهـم  الّنـكاُح  الفَيْحـُرُم  ُمَفصَّ بابِِه  يف  َمىض  َقْد  ما 
ُج اجَلــمــيــِع الُفروِعوجـــائـــٌز تـــــزوُّ ال  الّطْفِل  هذا  أْهِل  من 
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باُب النَّفقات
مُتّكـُن  َنْفِسـها  ِمـن  وَمْسَكُنلَِزْوَجـٍة  ــوٌة  ــْس وِك ــٌة  ــؤوَن َم
اإلنسـاِن وُقـــْدَرِة  اِنبُِعـْرِفـِهـْم  ـــدَّ  ُم ـــورِسٍ ــا مــن م ــوُت وق
 َفَقـط  ُمـدٌّ َوَسْطوواِجـٌب مـن ُمْعـِسٍ ِمن  ونِْصٌف    ُمدٌّ هلا  لكن 
لُِشـْغِلهــا خاِدمـًا    مِلِْثِلهاوَتْسـَتِحـقُّ عـــاَدًة  ذاَك  ــاَن  ك إْن 
بَِعْجـِزِه عـِن األَقـْل أْو َعْن َصداٍق َحْيُث ل َيُكْن َدَخْلوُفِسـَخْت 
ُيْنِفقـا أْن  واِجـٌب  الَيسـاِر  ُمْطَلقاوذو  والُفروِع  األصوِل  عى 
ُمْعَتـرَبْ اجَلميـِع  َفْقـٍر يف  ِط  والّصَغْربِـرَشْ كاجُلنوِن  َفْرٍع  وَعْجُز 
امُلـَؤْن الَبهائـِم    َربِّ عـى    الَبَدْنُثـمَّ َتْرُكها    َيُضُّ ال  بَِحْيُث 
ُتطيـُق مـا  فـوَق    ـفْ ُتَكلَّ قيُقول  الرَّ ومثُلهــا  َعَمــٍل  مــن 
الّزيـادْه َيْطُلـَب  أْن  لـُه  ُمْعتاَدْهلكـن  ــَوٍة  ــْس وِك ُمـــَؤٍن  من 

باُب احلضانة
َوَلـْد هلـا  زْوَجـًة  ُيفـاِرْق  ْت َحْضَن ذلَك الَوَلْدومـن  ِمْنُه اسَتَحقَّ
ــْه يَّ واحُلــرِّ واإلْســـالِم  ْهبالَعْقِل  َخِليَّ ــٍح  ــاِك ن ِمــْن  ــا  وكــوهِن
 ِمـن َسـَفْر وجـاَز َحْضـُن كاِفـٍر مِلـن َكَفـْرَوَفْقـِد ِفْسـٍق واخُللـوِّ
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كتاُب اجلنايات
ـُض َعْمـٍد أْو َخطا أْو ِشْبُه َعْمٍد واسُم ذا َعْمُد اخَلطاالَقْتـُل إما حَمْ
ْخِص بام َفْلُيْعـَلـامفالَعْمُد َقْصُد الِفْعِل والشَّ غـالـبــًا  ذاَك  َيْقُتــُل 
َرمـاُه الَّـذي  ـْهُم  السَّ نـواُهواخَلطـأ  َمـْن    َغـرْيَ أصـاَب  إذا 
بـا َيْضِ أْن  َعْمـِدِه  ِشـْبِه    َيْغِلباوَحـدُّ َلْن  َقْتُلُه  بيشٍء  َشْخصًا 
ُعِفيويف ِسوى الَعْمِد الِقصاُص ُمْنَتِفي إْن  إاّل  الَعْمِد  يف  وواِجٌب 
ِدَيـْه عـى  ـُه  َولِيُّ َعفـى  الّدَيْهفـإْن  َجنى  َمن  َحّق  يف  َظْت  َتَغلَّ
ثْه ُمَثلَّ ــِه  مــالِ ــن  ِم َثْهبــأْخــِذهــا  مؤنَّ ها  ُكلُّ ــوِل  ــل احُل عــى 
الّدَيـْه لـه  فواِجـٌب  اخَلطـا  التأِدَيْهأمـا  يف  َفُخّمَسْت  َفْت  وُخفِّ
ــَلــْت ــذيــَن َيــْعــِقــلــوَن مُحِّ َلْتولــلَّ ُأجِّ سننَي  ِمــن  ولــَثــالٍث 
ُمْسَتِحْقوكاخلطـا َعْمـُد اخَلطا فيام َسـَبْق فيها  ْثِليُث  التَّ ُهنا  لكْن 

فصٌل يف رشوط الِقصاص
ُط الِقصاِص أن يكوَن َمْن َجنى ْكـِمـنـارَشْ حِلُ ُمْلَتـِزمـــًا  فــًا  ُمَكلَّ
والِــدا للَقتيِل  يــكــوُن  سـيِّداوال  يكـوُن  وال  عـال  وإْن 
بــاإليــامِن  القتيِل  واألمـاِنوِعــْصــَمــُة  كالَعْهـِد  ِه  َغـرْيِ أْو 
َيْنُقصـا لـْن  قاتِـٍل  صاوَكوُنـُه عـن  بُِكْفــٍر ُخصِّ أو    بِــِرقٍّ إمــا 
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َقْتِلـِه عنـد    احَلـْريبُّ  ال مـع ِمْثِلـِهفُيْهـَدُر  وُيـْهـــَدُر امُلـْرَتـدُّ
َقَوْدوُيْقَتـُل اجَلْمـُع الَكثـرُي باألَحـْد ِمن  الِعظاِم    َكْسِ يف  وَلْيَس 
مـن ِمْفَصـٍل وَمـْع إجاَفـٍة ُمنِـْعبْل َيْثُبُت الِقصاُص يف ُعْضٍو ُقِطْع
ٍط للِقصاِص َقْد َسَلْف  رَشْ يف النَّْفِس رْشٌط يف الِقصاِص يف الَطَرْفوُكلُّ
َكةِ   الُعْضَويِن يف اإلْسِم األَخْص ْصَمْع رِشْ ُيَ بَِمْقطوٍع  أْي  َنْقٍص  وَفْقِد 
مـا    باألَشـلّ   األَشـلُّ الّدماوُيْقَطـُع  َنزُف  َقْطِعِه  ِعْنَد  َش  ُيْ ل 
َرَحـْه أْوَضَحْهوإْن َجنـى بُِجْرِحـِه َلـْن جَيْ بوْجٍه  أو  برأٍس  إال 

باُب الّديَّات
 ُمْسـِلٍم إذا ُقتِـْل اإلبِـْلفــي ُكــّل ُحـرٍّ مـَن  مائـٌة  َحـّق    بَِغـرْيِ
ــَثــْت بـالَعــْمـِد بـاّتفاِق احِلقــاِقوُثـلِّ مـَن  ثـالثـوَن  منهمـا 
ِمْثُلهـا والفاِضـُل َحواِمُلومـن ِجـذاٍع  ها  ُكلُّ ــعــوَن  أْرَب ــْل  ُق
َخطاوَهَكـذا الّتْثليُث يف َعْمـِد اخَلطا َحّق من جنى  َسْت يف  ومُخِّ
ِجذاِعمـن احِلقـاِق اخُلْمـُس باإلمْجـاِع ِمْن  اخُلْمُس    ُثمَّ ِعرْشوَن 
بوِن َيْلَزُم ــُمواخُلـْمـُس مـن بـني اللَّ ــتَّ حُمَ بناِتا  مــن  ــُس  ــْم واخُل
املَخـاِض اَقـِة  النَّ َبنـاِت  ـــرِتاِضوِمـْن  ـــاالْق متــاُمــهــا ولــو ب
هـا َمْعدوَمـْه للقيمْهوَحْيـُث كانـْت ُكلُّ فليْنَتِقْل  َبــُعــَدْت  أو 
 اخَلطا َسطاويف َثـالٍث ُغـّلـَظْت َمـعَ والذي  املَّكّي  احَلَرِم  يف 
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وَلـِزْم َحـراٍم  َشـْهٍر  يف  ِحْمبالَقْتـِل  الرَّ ِم  ــرَ حَمْ َقْتِل  يف  َتْغليُظها 
 الَيهـودي ُثْلُث ُمْسـلٍم ُيرى اُثـمَّ َتَنـرصَّ َمـن    ُكلُّ وكالَيهـودي 
األْوثـاِنويف املَجوِس اخُلْمُس ِمن َنرْصاين   عابِـدُ وكاملَجـويس 
ــّل حــاِل  ــُك ــى بِ ــث الّرجاِلوديَّـــُة األْن يف    َمرَّ قد  الَّذي  نِْصُف 
باحُلكومْه   ــلُّ األَش قيـِق القيمـْهوالــَطــَرُف  والَغـْرُم يف َقْتـِل الرَّ
أمـْه أْو    َعْبـدٌ احُلـّر  اجلنـنِي  مـْهَويف  ُمَقوَّ أّمـِه    ُعـرْشُ والَعْبـُد 
ٌس من إبِْل ّن واإليضاِح مَخْ ِمْثُلـُه ُجِعـْلوالسِّ  والَتْنقيـُل  واهَلْشـمُ
ْلـُث كاملأمومْه وسـائـُر اجُلــروِح باحُلـُكـوَمـْهوإْن ُيـِجـْف فالثُّ

فصٌل يف إبانة األْطراف وإزالة املنافع
الّديـْه   ُكلَّ أوَجبـوا    ِ األُذَنـنيْ بالَتْسِوَيْهيف  أي    الَعْيَننْيِ يف  كذاَك 
  ِ ْحَيـنيْ اللَّ يف    ُثـمَّ   ِوالّشـَفَتنْيِ الّرْجَلـنيْ يف    ُثـمَّ   اليَدْيـنِ ويف 
 مـْع َثْدَيْيها  بل وفـي َشـْفـَرْيـهاكـذاَك فــي األلَيـنْيِ واألنـَثـَيـنْيِ
َعْهواألْنُف أيضـًا واجُلفوُن األْرَبَعْه ُمَوزَّ َمىض  ما  مَجيِع  عى 
َكـْر وَبرصويف اللِّسـاِن والِعَجـان والذَّ َسْمٍع    ُثمَّ ِجْلٍد  وَسْلِخ 
ــــِه ــِه وَذْوِق ــّم ــِه وَش ــِل ــْق وُنْطِقِهوَع ــِه  ــْوتِ وَص وَمــْضــِغــِه 
واإلْحــبــاِل واملَــيِش  ــــامِع بــاإلبــطــاِلوَبْطِشِه  ِة اجِل ــــذَّ ول
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باُب دعوى الّدم والَقَساَمة
ــواُه ِس َقــْتــاًل عى  عــى  ادَّ ــن  عـاُهَم ادَّ مـا  َتْفِصيـُل  فواجـٌب 
عـي الَقَســاَمْه عالمْهوأْثَبتــوا للـُمـدَّ أْي  َمْعُه  َلــوٍث  ِط  ــرَشْ بِ
يقـوُل مـا  ِصـْدُق    ُيَظـنُّ الَقتيـُلهبـا  الِعـدا  عنـد  ُيـرى  كأْن 
َمـْد  بالصَّ خـمسـنَي ُيْعطـى ِديَّـًة وال َقـَوْدوحيـُث أْقَسـَم الـويلُّ
ُيْقِسـُم َقْبـُل  عليـِه  عـى  ُيْعَلـُمواملدَّ َلـوٌث   هنـاَك  َيُكـنْ ل  إْن 
فالَيْفَعـِلفيحِلـُف اخلمسـنَي أيضًا كالويل هـــا  َردَّ أراَد  ومـن 

ارة باُب الكفَّ
َمـْه رَّ حُمَ تُكـْن  إْن    َنْفـسٍ   ــَمــْهوُكلُّ ــتَّ حُمَ ـــاَرٌة  َكـــفَّ َقْتِلها  يف 
األْحـكاِم سـائِر  يف  اإلطعـاِمووافقـْت  ال  الّظهـاِر  ــارَة  كـفَّ

كتاُب احُلدود
نا باُب حدِّ الزِّ

اخِلتـاِن مْوِضـَع  ُيَغّيـْب  ــزاينوَمـْن  ف ــٍة  ــيَّ ــبِ ــَن أْج فــــْرِج  يف 
الّزنـا عنـد  حُمْصنـًا  يكـوُن  حُمْصناإمـا  ذاَك  ِعْنَد  يكوُن  ال  أْو 
ُف الَّذي  الـُمـَكلَّ ناِفـِذفامُلْحَصُن احُلرُّ نِـكاِح  يف  َوطئـًا  باَشــَر 
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َصٍن مِن امرأْه  َرْجــُم حُمْ مائـْهوالـَحدُّ َغـرِيِه  وَجْلـُد  َرُجـٍل  أْو 
عـاِم َقـْدَر  التَّْغريـُب  التَّـامِموَبْعَدهـا  عـى    الَقـرْصِ مسـافَة 
اين الـزَّ الرقيـِق    َحـدَّ روا   ذي إْحصـاِنوَقـدَّ بِنِْصـِف َحـّد َغـرْيِ
َجـرى إذا  كالّزنـا  الّلـواُط    ــّزراُثـمَّ ُع بل  هَبِيَمًة  أتــى  ــْن  َم ال 

باُب التَّْعزير
التعزيـُر ُكّلهـا  املعـايص  َتْكِفرُيويف  وال  ــّد  َح   ــبْ جَيِ ل  إْن 
ٍب اْو َحْبـٍس كذا الـَكالُم ــاُمبـَضْ اإلم ــرى  ي مما  َغــْيـــــُرُه  أْو 
بَضبِِه َتــْعــزيــَرُه  رأى  بِـِهَفــَمــْن  ُحـدوِدِه  أْدنـى  َيِصـْل  فـال 

باُب حدِّ الَقْذف
ناإذا َرمى اإلنسـاُن َشْخصًا بالّزنا تَعيَّ ُه  ـــــدُّ وَح ـــاِذٌف  ـــق َف
املَـــــْقــذوِف ـــُد  والِ   ـــدُّ حُيَ َتْكليـِفوال  ذا  كاَن  إْن  ُه  َغـرْيُ بـل 
ُط مـْع تْكِليِفـِه أْن َيْقِذفا فـاوالـرّشْ ُمَكلَّ ُمْسـِلاًم  عفيفـًا  ُحـرًا 
أْرَبِعينا قــيــُق  الــرَّ َيقيناَفــُيــْجــَلــُد  ــُه  ــَف ــْع ِض ُحـــٍر    ـــلُّ وُك
 َحـْيـُث َيـْثـُبُت الّزنا الَعَناوال ُيـَحـدُّ إْن  ــٍة  َزْوج بَِقْذِف  وال 
 َسَقْط  َفـَتـْعزيـٌر َفَقْطولو َعفى املَـْقذوُف َعْن َحدٍّ وَحْيـُث َلْ جَيِـبْ
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باُب َحدِّ رُشب امُلْسكِر
َحـراُم ُمْسـِكٍر  ُكــّل  ــاِرب اإلمـــاُموُشــْرُب   الــشَّ ــدُّ بِـــِه حي
ــارا ــت ــًا ُمْ ــف ــلَّ ــَك ـــِه ُم بِ ـــرُشْ واإلْسكارابِ التَّْحريَم  ِعْلِمِه  مْع 
ــراِر اإلْق أِو  ــْدٍل  َع واإلْسـكاِربِشاهَدْي  والقـيء  ِرحِيـِه  ال 
ــا ــون ــُع أْرَب ـــّر  احُل ُه يف  ــــدُّ ِعرْشوناوَح نِْصُفها  ِقيِق  الرَّ ويف 
را ــعــزِّ ُي أْن  ــُد  ــْع َب ــاِم  ــإلم راول امُلـَقدَّ ُه  َحـــدَّ ُيــســاوي  بام 

باُب َقْطع الّسقة
ـُف امُلـْخـتـاُر إْن ُوِزْنوُيْقَطـُع امُلـَكـلَّ ديناٍر  ُرْبَع  نِصابًا  ْق  َيْسِ
َفْلُيْعَلمــامـْن ِحـْرِزِه مـا ل َيُكْن لـُه انَتمى بُِشـْبَهٍة  أْو    باملِْلـكِ
َســَرْق إذا  َقْطُعــُه  جيـوُز  ُمْسَتَحْقفـال  أْو  َلُه  ِمْلٌك  َبْعُضُه  ما 
ــْرِعــِه َف أْو  ــِه  ــِل أْص ــامِل  ب لَِقْطِعـِهوال  موِجـٌب  ذاَك    وَغـرْيُ
َطـَرْف ٍة  َمـرَّ   فـُكلَّ َيُعـْد  ُمـخالِـٌف لُعْضِوِه الَِّذي َسـَلْففـإْن 
الَيَدْيـِن  مـَن  الُيْمنـى  ُل  وَبَعَدهـا الُيـْسى مـَن الّرْجَلنْيِفـاألوَّ
فاْقَطـِع الَيَدْيـِن  ُيـْسى  األْرَبـِعوثالِثـًا  مَتـاُم  الُيْمَنـى  وِرْجَلـُه 
 ِمْنُه والَقَدْم اْنَحَتـْمِمْن َمْفِصِل الكوَعنْيِ هبـا  َتْعزيـُرُه  ذا  وَبْعـَد 
ْق رَسَ َقْطَعـُه حتـى  ُيؤّخـْر  َسَبْقوإْن    َعــامَّ ــٌد  َواِح َقْطٌع  َكَفاُه 
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رق اع الطُّ باُب ُقطَّ
للنَّـاِس ـدوا  َتَرصَّ ِفْرَقـٌة  ٍة وَبــاِسُهـْم  ــوَّ ــُق بِ ــْم  ــِه ــْرِق ُط يف 
اإلْسـالِم  َمـَع  َتْكليـٍف  ِط  ــســاِمبِـرَشْ ــــٍع أْق ــوا ألْرَب ــم ــّس وُق
وُيــْنــَزلــواإن َيْقُتلـوا مـْع أْخِذ مـاٍل ُيْقَتلوا  ــًة  ــالَث َث وُيْصَلبوا 
 أْخـٍذ ُقّتلـوا ُيْقَتلـواأْو َيْقُتلـوا مـن َغـرْيِ ل  َعْكُسـُه  وأمـا  فقـْط 
ُتْقَطـُع   لِـُكلٍّ الُيْمنـى  اليـُد  َمْع ِرْجِلِه الُيْسى كام قد أمَجعوابـِل 
اليَدْيـِن مـَن  الُيـْسى  إْن عـاَد والُيْمنـى مـَن الّرجَلنْيِوتْقَطـُع 
 منُهـْم ِسـوى إخافـْه َمســاَفـْهأو ل َيُكـنْ وَنْفُيُهــْم  َفَحْبُسـُهْم 
َعْنُهْم ُحدوٌد ُخّصَصْت هِبِْم َفَقْطوَحْيـُث تابـوا َقْبـَل ُقْدَرٍة َسـَقْط
َرّبنـا ُحقـوِق  مـن  ذاَك    ُ َغـريْ والّزنـاال  كالِقصـاِص  آدمـّي  أو 
الّنصــاِب ـِْرَقـِة  بِسـ األْبــواِبوَقطِعِهـْم  سـائِر  فـي  ِطِه  برَِشْ

باُب الصيال
ِص َدْفُع صائِـٍل عن مالِِه ـخْ ِعيالِـِهللشَّ وَعـْن  أيضـًا  وَنْفِسـِه 
ـَرْف  للطَّ بَقْطـٍع  أو  بَِقْتـٍل   فاألَخـفْولـو  مـًا فيـِه األَخـفَّ ُمَقدِّ
أْصاًل وال التَّْكفرَي َبْل ال َمْعِصَيْهوال َضـامَن مـن ِقصـاٍص أو ِدَيْه
هَبيمـْه َمـع  كان  َمـْن  ُنـوا  بالقيَمـْهوَضمَّ أو  باملِْثـِل  أْتَلَفـْت  مـا 
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باُب البغاة
ــاِم ــرقــٌة ُمــالِــفــوا اإلم ــْم ِف فيـام َيـرى رَشعـًا ِمـَن األحكاِمُه
ــٌم ُمــطــاُع ــاِك ـــْم كــبــرٌي ح ــــِرِه أطــاعــواهَلُ ــٌر ألْم ــَك ــْس وَع
املََنَعـْه لإلمـاِم  ُيْبـِدي  َمَنَعـْهفصـاَر    منُهـمْ   احَلـقَّ أراَد  وإن 
ــٌل ســائِــُغ ــي ـــُه دل اًل َل زائِـُغُمـــــَؤوِّ ـواِب  الصَّ عـن  لكنـُه 
العـاِدِل اإلمـاِم  عـى  ِقتاُلـُهـــْم وَدْفُعُهــْم كالصـائِِلفواِجـٌب 
قـا ُمَفرَّ ُعُهـْم  مَجْ َيصـرَي  ُيتََّقـىحتـى  ِهـْم مـا  وَيْنَتِفـي مـن رَشِّ
لنـا ُمدبِـٍر    َقْتـلُ جيـوُز  أثِخنـاوال    َوَجـِريـحٍ أســرٍي  وال 
ماهِلِـمْ   َردُّ الَفـْوِر  يف  ِعياهِلِـْموواِجـٌب  ِمـن  ُحزنـاُه  مـا    وردُّ

ة دَّ باُب الرِّ
َوَجْبَمـْن َيْرَتِدْد عـن دينِنا فلُيْسـَتَتْب َقْد  فورًا  فالَقْتُل  أبى  فإن 
مَتَْتنِـعْ ـالُة  والصَّ ـْز  هَّ جُيَ َفْلَيْمَتنِْعول  فـِن فـي قبوِرنـا  كـالـدَّ

َمْروَمـْن َيـدْع َصالَتـُه َجْحـدًا َكَفْر القوُل  وفيِه  ُمْرَتدًا  وصاَر 
الِة عْن َكَسْل اتََّصْلوإْن يُكْن تْرُك الصَّ حّدا  فالَقْتُل  َيُتْب  ول 
اجِلهـاِتواْجَعْلـُه يف التْجهيـِز والّصـالِة سـائِر  يف  َكُمْسـِلٍم 
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كتاُب اجلهاد
والَغوايـْه الُكْفـِر  أْهـِل  الِكفايْهِجهـاُد  عى  فْرٌض  داِرِهْم  يف 
أْكــَثــرا ًة ال  ـــرَّ َم ــّل عــاٍم  ــُك  الـورىبِ  َفـْرُضـُه ُكـلَّ وال َيـُعـمُّ
ـِف ُمَكلَّ ُمْسـِلٍم  ُحـّر    ُكلَّ ِفبـل  وَمـرْصِ وُقـْدرٍة  ـٍة  ِصحَّ ذي 
َتَعيَّنا ــَدٍة  ــل ــب ل أتـــْوا  ـــإْن  دنـاف وَمـن  أهِلهـا  مجيـِع  عـى 
كاألطفـاِل ـاِر  الُكفَّ احلـاِلونِْسـَوُة  يف  لنـا  ـوا  َرقُّ بَسـبيِهْم 
ُمْطلقـا والعبيـُد  اخُلناثـى  ُمْطبِقـاكـذا  ُجنونـًا  نـوٍن  َمْ   وُكلُّ
َعــداُهــُم ــْن  َم   ِرقُّ ــاِم  ــإلم ِفداُهـُمول أو    واملَـنُّ وَقْتُلُهـْم 
أرْسانـا مـْن  والّرجـاِل  باناباملـاِل  إْن  لنا  األْوىل  ــّدُم  ــَق ُي
 َمن َيُتـْب َيْعِصْم َدَمْه َعَصَمْهوَقْبـَل أرْسٍ   ُكالاًّ واألطفاَل  واملاَل 
َيْعِصـِم ل  ِه  أرْسِ بعـَد  تـاَب  ِمأو  ــدَّ ال ــوى  ِس آنِفًا  َذَكــْرنــا  ــا  ممَّ
 صـاَر ُحكمـًا مسِلام بِـيُّ  الصَّ أْسـَلامُثمَّ َمـن  آبائِـِه  يف  كاَن  إن 
مْسـِلُم َسـباُه  إذا  َفْلُيْعَلـُموهكـذا  وأٍب  أٍم    َغـرْيِ مـن 
أْرُضنـا ـْزُه  حَتُ إْن  اللقيـُط  َبْعُضناكـذا  فيها  كاَن  إْن  أرُضُهْم  أْو 

باُب الَغنِْيمة
ـَلْبمـا جاَءنا مـن ماهِلِم َمـَع التََّعْب السَّ ِمنـُه  مـوا  وَقدَّ َغنيَمـٌة 
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وأْمتَِعـْهلِقاتِـِل املَـْسـلوِب وْهَو مـا َمَعْه وآَلـٍة  َفـَرٍس  مـن 
ُغنِـْم ممَّـا  ْم  أسـالهَبُ َعـدا  ُقِسْمومـا  والباقي  ْرُه  أخِّ َسُه  مُخْ ُخْذ 
الِقتـاال شـاَهدوا    الَّذيـنَ ِرجـاالعـى  او  ُفْرسـانًا  بَِقْصـِدِه 
امُلـقاتِِل لــلــفــاِرِس  ــٌة  ــالَث للّراِجِلث واِحٌد  وَسْهٌم  ِمْنُهْم 
ُمكلفـا ُمسـلاًم    ُكلٌّ كاَن  َكفىإْن  َرْضٌخ  فَلُهْم  وإال  ُحرًا 
َتِهْد ْضُخ َقْدٌر دوَن َسـْهٍم جَيْ ُوِجْدوالرَّ ما  باعتِباِر  اإلماُم  فيِه 
فا امُلصَطفىوُخـّمـَس اخُلْمـُس الـذي تلَّ آلل  ُيعطى  َفُخْمُسُه 
لأليتاِمواخُلْمُس فـي مصالِِح اإلسـالِم  األمْخـــاِس  ــُث  ــالِ وث
نـْهرابُِعهـا ُيعطـى ألْهـِل املَـْسـَكَنْه ُمَعيَّ خاِمـٌس  ـبيِل  السَّ وابـِن 
النََّفْلولإلمـاِم أْن َيزيـَد مـْن َحَصـْل وْهَو  زائٌد  ِجهاٌد  ِمْنُه 

باب قسم الفيء
َوَجـْبومـا أتـى ِمـن ماهِلِـْم بِـال َتَعْب ُه  وَقْسـمُ ٌء  يَفْ ـُه  َفُكلُّ
َسـٌة ِمن أْسـُهِم املَـْغَنـِمفاْجَعْلـُه أيضًا مَخْ ـِس  مُخْ َفُخْمُسـُه ألهـِل 
ُعّينوا ــِذيــَن  لــلَّ ـــداُه  َع ــا  وُدّونـواوم ُأْرصـدوا    ممَّـنْ للَغـْزِو 
االسـِتْحقاِق ِر  َقـدْ يف  ـاًل  ــفــاِقمَفضِّ ــَرِة الــِعــيــاِل واإلن ــْث ــَك بِ
ُف َفْضِلِهْم للَمْصَلَحْه ِفِه يف اخَلْيِل أو يف األْسِلَحْهوجاَز رَصْ كرَصْ



168

باُب اجلزية
َطَلْبإْن َيْطُلـِب الُكّفـاُر ِجْزَيًة َوَجْب مْن  جُييَب  أْن  اإلماِم  عى 
جاري ــاٍل  م ـــِر  وِذْك ــاِربصيغٍة  ــَن دي مــن    ـــلُّ أَق ـــْز  جَيُ وَلْ 
ِف ُمَكلَّ َذَكـــٍر  ُحــر  ــّل  ُك َتفيعــْن  ُمْ أو  ظــاِهــٌر  ِكــتــاٌب  لــُه 
األوثـــاِنكـذا املَـُجـوُس عابِـدوا الّنرياِن لعابِدي  ـــْز  جَتُ وَلْ 
َفَعـْل إْذ  َنْدبـًا  األَقــْلوماَكـَس اإلمـاُم  َعــِن  ماهُلا  َيزيَد  حتى 
أرَبَعـْه َغنـّي  عـْن    َمَعْهوُيْسـَتَحبُّ ط  َتَوسُّ ذي  َعْن  ونْصُفها 
يُمـْر ملـن  ضيافـًة  ْط  َيـُضْولَيْشـرَتِ ل  إْن  زائـدًا  َعَلْيِهـْم  ـا  ِمنَّ
ِعنا ْت ُألِزُمـوا برَشْ ُمْذِعنـاوَحْيـُث َصحَّ َعلْيـِه  مـا    ُكلٌّ ولُيعـِط 
للِغيـاِر ْبـِس  باللُّ نــاِرولُيْعــَرفـــوا  للـزُّ ـــّد  والشَّ مجيُعُهــــْم 
نا وَقــــْوِل ُكـفــٍر ُيْسـِمعوَنُه لنـاولُيْمنَعـوا من فِْعِل مـا َقْد رَضَّ
عْن ُمْسـِلٍم وما ُيسـاوي ِمـْن بِناوِمـْن ركوِب اخلَيِل مْع َرْفِع البِنا

بائح يد والذَّ كتاُب الصَّ
ــَدُر ــْق ُي َعَليِه  مــا    ــلِّ ُك ـــاُة  ُيْعَقُرَذك ـــواُه  ِس ــا  وم ــِه  ــِح ــَذْب بِ
احُللقـوِم سـائِر  َقْطـُع  املَـْعلوِمفالّذْبـُح  املذَبِح  يف  املَِري  َمَع 
أْوَجبـوا َقـْد  ِمْنُهـام  ُكّل  ُيْنَدُبوَقْطـَع  بْل  َمْعُهام    الَوَدَجنْيِ ال 
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وِح للـرُّ ُمْزِهـٌق  َجـْرٌح  املَْجروِحوالَعْقـُر  إصاَبُة  اْنَتَهْت  َحْيُث 
َتَنْببجـاِرٍح َنْحِو احلديِد واخَلَشـبْ جُتْ َفْهَي  واألْظفاِر  ّن  السِّ ال 

مـا  بِـُكّل  جائـٌز  ُعّلـامواالصطيـاُد  يـوِر  والطُّ ـباِع  السِّ مـَن 
ِسـال مُمَتثاًِلإن كان مـْع إرسـالِِه ُمْسرَتْ بِـــَزْجـــِرِه  ــرًا  ــَزِج ــْن ُم
اصطـادا مِمّـا  لـألْكِل  َتنِبـًا  ُمعتـاداُمْ ُيـرى  حتـى  رًا  مَكـرِّ
 مـا َقـْد ُذِكْر ْ يـوَر فاْعَتـربِ تنَزِجْرإاّل الطُّ أْن  جَيِْب  َلْ  ولكن  فيها 
وذابِــِح صائٍد  ــّل  ُك ُط  ناُكـحِورَشْ التَّ ـُة  ِصحَّ أْو  إْسـالُمُه 
ُيَبـْح َفَلـْم  مْنُهـام    ُكلٍّ  من َحّي بَسْيٍف فاْنَذَبْحوِفْعـُل  ما احَتكَّ
إرسـاِل بـال  َكْلـٌب  صـاَدُه  بِحاِلأْو  ْز  جَيُ ْل  االعمى  وَصْيُد 
ُتبِـْح فـال  ُطـُه  رَشْ زاَل   حيـًا وُذبِـْحوَحْيـُث   الَّـذي أْدَرْكـتَ إالَّ
حَيِـلْ اٍة  ُمـَذكَّ مـن  اجلنـنُي    ُفِصْلُثـمَّ حّيًا  إذا  ال  ــٍح  َذْب بَِغرْيِ 

ُيْقَطُع احلياِة  يف  ــزٍء  ُج   ــلُّ َتْنَفُعوُك ــعــورًا  ُش إال  َفَنِجٌس 
باُب األْطعمة

َتنـْبواحَلَيـواُن إْن َيُكْن ِعْنـَد الَعَرْب ُمْسـَتْخَبثًا َيُكـْن َحرامـًا ُمْ
ُرمـا فيِهامأو ُمْسـَتطابًا ِعْنَدُهـْم َلـْن حَيْ   َنصٌّ ِع  ْ الرشَّ يف  َيِرْد  َل  إْن 
ــاُب ــاِع ن ــّســب ــُه ِمـــَن ال ــاَل ــواُبوم َص َفَمْنُعُه  ــِه  بِ ــْعــدوا  َي
َلـُب َمْ يـوِر  الطُّ ِمـَن  املَْذَهُبوماَلـُه  فْهَو  فاْمَنْعُه  بِِه  َيْسطو 
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 َحْيـُث أْشـَفقا َمقـاوليـأُكِل امُلْضَطـرُّ الرَّ   َيُسـدُّ أْكاًل  مْيَتـٍة  مـن 
َشـْك   بَغـرْيِ تـا  َحلَّ َمْكوَميَتتـاِن  والسَّ اجَلراُد  وْهَي  ِحّلها  يف 
ُعِهـْد مِلـا  الّدمـا    ُكلُّ   َمـتْ والَكبِْدوُحرِّ الّطحاَل  إاّل  منِعها  يف 

باُب األْضِحَية
ـْه األْضِحـيَّ   ـفِ للُمـَكـلَّ   ْهُيَسـنُّ ُسـَنيَّ أْكَمَلـْت  ضـأٍن  بِشـاِة 
َقْرأو بالثَّنِـي مـن َمِعـٍز أو ِمـْن َبَقْر األْعواِم  ثالِِث  يف  ِكالمُها 
 َلـْه َلـْهأْو إبـٍل وْهـَو الـذي َقـْد َتـمَّ ُمَكمَّ َخـْمَسـٌة  ـننَي  السِّ ِمـَن 
ْروإْن َتُكـْن ِمـْن إبِـٍل أْو ِمـْن َبَقـْر رَضَ وال  َسْبَعٍة  عْن  فواِحٌد 
والَعْرجاُء ــْوراُء  ــَع ال ــُع  ــَن واجَلْربـاُءومُتْ الَعْجفـاُء  كذلِـَك 
ــْب َوَج هبا  َبّينًا  ــّل  ُك اجَلـَرْبوَكـــْوُن  إال  َيسـرُيها  فلُيْغَتَفـْر 
َنْب الذَّ أو  ــا  أْذهِن قْطُع    َذَهْبورَضَّ َقْرٌن  أْو    اخَليْصُ   َيُضُّ وال 
َرْكَعَتـنْيِ َبْعـِد  ِمـْن   َخــْطــَبــَتــنْيِوَوْقُتهـا   ُثـــمَّ َخــفــيــَفــَتــنْيِ
وِق يِقُيؤتـى هِبـا َقْصـدًا مَن الـرشُّ التَّرْشِ ــِر  آلِخ َيْوِمها  ــْن  ِم
ُيَصّليـا أن  ْبـِح  الذَّ ِعْنـَد    ُمَسـّمياوُسـنَّ امُلْصَطفـى    بِـيّ النَّ عـى 
عـا الدُّ   َمـعَ ُمْسـَتْقباًِل  ًا  عـــاُمَكـربِّ َتـــَضُّ ــا  ــوهِل ــب َق يف  هللِ 
ُمطلَقـا ـوُز  جَيُ ال  منهـا  َقاوالَبْيـُع  التََّصدُّ ِه  َحقِّ يف  وأْوَجــبــوا 
َنـَدْر مـا  أْكُل    وُسـنَّ َنـــَذْربَبْعِضهـا  ــا  ممَّ ــُه  ــُل أْك ـــوُز  جَي وال 
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باُب الَعِقيَقة
الَعقيقْه ــُه  َل ــوٍد  ــْوُل َم   احَلقيقْهوُكـــلُّ يف  وْهــَي  أبيِه  عى 
َكـْر للذَّ واثنتـاِن  لألْنثـى  الَبَقْرشـاٌة  ُثــّم  أّوال  أوىل  ــُل  واإلْب
الـِوالدْه سـابِِع  َيـْوَم  بالعـادْهُتْطَبـُخ  وَغْيــِرِهـْم  للُفَقـــرا 
وَوْصُفهـا كاألْضِحَيْه والتَّْسـِمَيْهوُحْكُمها  َحْلُقـُه  َمْعهـا    وُسـنَّ

كتاُب الّسبق والّرمي
امُلسـاَبقْه ُتْنـَدُب  واِب  الـدَّ املاِرَقْهعـى  بالّسهاِم  أْيضًا  ْمُي  والرَّ
واملَسـاَفْه واَب  الـدَّ َعيَّنـوا  أوصاَفـْهإْن    َرْميِِهـمْ يف  وَبيَّنـوا 
الِعَوْضكاخَلْسِق أو كاملَْرِق أو َقْرِع الَغَرْض َقْدَر  ِمْنُهام    ُكلٍّ ِعْلِم  َمْع 
لَِيْدَفَعـْه واِحـٍد  ِمـْن  َجَعْهَوَكْونِـه   اْسرَتْ للَخْصِم إْن َيْسبِْق وإالَّ
َمْعُهـام ولِكـْن  َمعـًا  ِمْنُهـام  ِمنُهامأْو    ــلٍّ ــُك لِ ـــفٌء  ُك ــٌل  ــلِّ حُمَ
َيْسـبُق َحْيـُث    املاَلـنْيِ ُيْسـَبُقفَيأُخـُذ  إْذ  غاِرمـًا  يكـوُن  وال 

كتاُب األيامن والنُّذور
باُب اأَليامن

أداتِـِه  َمـْع  الَيمـنُي    ُيْعَقـدُ ـِِهال  ِصفــاتـ أْو  اهللِ  بِــذاِت  إاّل 
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َكذا أْفــَعــْل  َلْ  واهللِ  ذاَكــَقــْولِــِه  َفَعـْلُت  ال  اهللِ  ــاِء  ي ــرْبِ وِك
َعـداُه َمـْن  َتْوكيـُل  َلـُه  ــواُهلِكـْن  ــِل مــا ِس ــْع ِفــْعــِلــِه َوِف يف 
َيـرَبْ َلْ  الّنـكاِح  يف  يـوّكْل  ُمْغَتَفْروإْن  الَيمنِي  َلْغِو  يف  واحِلْنُث 
ـــّدُث أَح ال  واهللِ  ـــُه  ـــْوُل َنُثوَق حَيْ ال  ُمْطَلقًا  َوَعْمرًا  َزْيدًا 
َثـا َنثاَمـا َلْ َيُكـْن الْثَنْيِهـام َقـْد َحدَّ حَيْ ــن  ل ــُه  ــإنَّ ف واِحـــٍد  ال 
الَتـَزْم ِق  للتََّصـدُّ بِـامٍل  ُيْلَتَزْموَمـْن  ما  أْو  التَّْكفرُي  فالواِجُب 
اجلــاري باليمنِي  ــَتــاِرواالعــتـِـبــاُر  ُمْ ٍف  ُمَكلَّ قــاِصــٍد  ــْن  ِم
أموِروألَزمـوا َذا احِلْنـِث يف التَّْكفـرِي َثالَثٍة  ِمْن  شاَء  ما 
ُمْؤِمَنـْه ُتَعيَّـْب  َلْ  َنْفـٍس  املَْسَكَنْهإْعتـاِق  أْهِل  أْو إطعاِم  الَفوِر  يف 
 َحْب ٌة لُِكّل َشْخٍص ُمدُّ َوَجْبُهْم َعرْشَ َقْد    لُِكلٍّ َثْوٌب  ُكْسَوٍة  أْو 
َصاَمـا وإال  مـاٍل  ذا  كاَن  ــاإْن  ــاَم ـــَعـــْجـــِزِه ثـــالَثـــًة أيَّ لِ

باُب الّنذر
قـا ُيَعلِّ َكأْن  َفـْرٌض  اجَلـزا  َنـْذُر  قـا  َتَصدُّ أْو  ِصيامـًا  أو  َصـالًة 
الّشـفا َنْحـُو  طاِعـٍة  أْو  للُمْصَطفىبِجائـٍز  زياَرٍة  أو  ُسْقٍم  ِمْن 
أْسـقامي   ِمـنْ اهلُل  َشـفاين  أْو ُزرُت َطَه ُصْمُت نْصَف عاِمكإْن 
َيْصـُدُق مـا  أو  املَْنـذوُر  ُيْطَلُقَفَيْلـَزُم  َحْيُث  اإلْسُم  ذاك  َعَلْيِه 
َجَنْيـُت إْن  َنْحـَو  َحـراٍم  يف  ْيـُتال  بَِقْتـِل َزْيـٍد صْمـُت أْو َصلَّ
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عـاُم الطَّ ذا  َنْحـُو  ُمبـاٍح  ـــَراُموال  َح الِقبا  ــذا  ه أْو    َعــلَّ
كتاُب الَقضاء

ُكُم ُمْسِلُمعى اإلمـاِم َنْصُب قـاٍض حَيْ   ُحــرٌّ ــَو  وْه الِعباِد  بنَي 
ـٌف َعْدٌل بِـَسْمـٍع وَبـَصـْر ــْرُمـَكـلَّ َذَك ٌظ  ُمَتَيقِّ اْيــضــًا  ــْطــٍق  وُن
َعـَرْف بِـأْن  َتِهـدًا  ُمْ َغْه َطَرْفَوَكْوُنـُه  يِف و  اللُّ يف النَّْحِو والتَّرْصِ
 َمـا  مْنُهاموِمـْن ِكتـاِب اهللِ واحلديـثِ ُكــّل  أْحكاَم  بِــِه  ــْدري  َي
واإلمْجـاِل والُعمـوِم    بُِطـْرِق االسـتِدالِلكالنَّْسـخِ ِعْلِمـِه  َمـْع 
واخِلـالِف اإلمْجـاِع  كايفوَمْوِضـِع  للقضاِء  ــذا  ه ــُل  ــِمــْث َف
َوالُه إذا  إال  فــاِســــــــٍق  َقضــاُهال  َفْلُيْعَتَبــْر  َشــْوَكـٍة  ذو 
الَبَلـْد َوْسـَط  َكْوُنـُه    َقَصـْدوُيْسـَتَحبُّ مِلَـْن  بـاِرزًا  يكـوَن  وأْن 
ُمْعَتـِدْل وَبـْردًا  َحـّرًا  ُجِعـْلبَِمْجِلـٍس  َمْسـِجٍد    بَِغـرْيِ ُمتَِّسـٍع 
خصـاِم  صاحَبـي  بـنَي  والكالِموْلَيْسـِو  واجللوِس  ْحِظ  اللَّ يف 
َحَصـْل مِلـا  قبوُلـُه  ـْز  جَيُ الَعَمْلوَلــْم  َذلَِك  أْهِل  من  ًة  هديَّ
ُخُصوَمـْه   ـمْ هَلُ   مِمَّـنْ   َغرْيِِهـمْ َقديمْهأو  عــاَدٍة  َفــْوَق  ــاَن  ك أو 
والتََّعْبوُيْكـَرُه القضـاُء حاَلـَة الَغَضْب ديِد  الشَّ ِد  والرَبْ واحَلّر 
وِر واألوجـاِع ــَرٍض وَشـــْهـــَوِة اجِلـــامِعواحُلـْزِن و الـسُّ ــَم ك
عـاِس والنُّ واجلـوِع  ـام  الظَّ للّناِسويف  ُخــْلــَقــُه  ُيـــ�ُء  ــا  وم
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عـي عيومـا َلـُه أْن ُيْسـأَل الـذي ادُّ امُلـدَّ َدْعوى  َبْعَد    إالَّ َعَلْيِه 
َنـَكْل إذا  ليُفـُه  حَتْ َلـُه  سأْلوال  ذا  يف  عي  امُلدَّ يكوَن  حتى 
ـْن ُحـَجـًة لِــواِحــٍد ُيـَلـقِّ ــاِهـِدوال  ـٌت فـي الشَّ وال َلـُه َتـَعـنُّ
َشـهاَدُتْهبل َحْيـُث ما َقـْد ُأْثبَِتـْت َعداَلُتْه ُجـّوَزْت  ُيَزّكـى  بـأْن 
َلـُه َبـْل  ّو  َعـدُ عـى  ـْز  جَتُ وَعْكُسـُه اْجَعـْل َفْرَعـُه وأْصَلـُهوْل 
 القـايض عـى َمـْن غابا ُكـمُ ِكتابـاوحَيْ بِـِه  ولَيْكُتـْب  للَجْحـِد 
املَْكتوِبُيْنَهـى لِقـايض َبْلـَدِة املَـْطلـوِب َذلَِك  يف  َجرى  َقْد  ما 
اْقَتضاَمـْع شـاِهَدْيِن َيْشـَهداِن بالَقَضا ما  بُِكّل  الثاين  ولَيْعَمِل 

باُب القسمة
لَِيْقِسـام رَشيَكـُه  َدعـى  َفلَيْقِسـاموَمـْن  َقْسـُمُه    َيـُضــرُّ ال  مـا 
َذَكـْر ُحـّر  ـٍف  ُمَكلَّ َكَفْربِقاِسـٍم  َمْن  ال  حاِسبًا  َعداًل  يكوُن 
َيْفَتِقـْر  َلْ  قاِسـاًم  أقامـا  ُذِكـْرفـإن  مِلـا  صحيحـًة  كْوهِنـا  يف 
ُم ُيَقـوَّ مـا  املَـْقسـوِم  يف  كاَن  ُيْقَسُمأْو  قاِسـَمـْيـِن  فباْجتِمــاِع 
األْجـــزاُء َل  ــدَّ ــَع ُت أْن  ــَد  ــْع األْسـامُءوَب ُتْكَتـُب  ِرقـاٍع  ففـي 
بَِشْمَعْه ــٍة  ــَع ُرْق   ــلُّ ُك ـــْدَرُج  ُرْقعـْهُت ُجـْزٍء    لِـُكلِّ ولُيْخِرجـوا 

عوى باُب الدَّ
َبّيَنـْه َمْعـُه  كاَن  إْن  عـي  َنـْهوامُلـدَّ بالَبيِّ لـه  الَقـايض  فلَيْحُكـِم 
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ِعي  فلَيْحِلِف الَّذي ادُّ عـيأْو َلْ َيُكـنْ للُمــدَّ هـــا  َيُردُّ أْو  َعَلْيــِه 
عـى ادَّ مـا    َيْسـَتِحقُّ ُيْسـَمَعافبالَيمـنِي  لـْن  َفَقْوُلـُه  أبـى  وإْن 
َعَلْيـِهــامولـو تداعـى اثنـاِن َعْينـًا َمْعُهـام ــَمـْت  وُقسِّ حتاَلفـــا 
امُلْنَحتِـْموإْن َتُكـْن َمْع واِحـٍد َفَقْط ُحِكْم الَيمـنِي  َمـَع  هبـا  َلـُه 
َوَصْفَوَمـْن عـى أْفعـاِل َنْفِسـِه َحَلْف كام  ُمطَلقًا  الَيمنَي    َبتَّ
ِه فإْن َنفى َحَلفـاأْو ِفْعِل َشـْخٍص َغـرْيِ إْذ  ِعْلِمـِه  َنْفـُي  َكَفـاُه 

هادات كتاُب الشَّ
هادات باُب الشَّ

َنِجـدْ َلْ  إْن  َشـهاَدٌة  ـْز  جَتُ َشِهْدَوَلْ  فيَمْن  َسًة  مَخْ رُشوطًا  َمْعها 
فـا ُمَكلَّ ُمْسـِلاًم  كاَن  كفىَفَحْيـُث  ــٍة  ــَداَل َع ذا  ُحــّرًا  ــاَن  وك
َصغريْهوالَعـْدُل َمـن ل َيْرَتِكـْب َكبـريْه ــًا  ــالِزم ُم ــُكــْن  َي وَلْ 
ُنِسـْب هِبـا  بِْدَعـٍة  ذا    َيُكـنْ للِفسِق مأموَن األذى إذا َغِضْبوَلْ 
امُلِسيئْه ذائــَل  الــرَّ امُلــُروَءْهوَتــْرُكــُه  عـى  ِحْرصـًا  بِِمْثِلـِه 

هادات عىل حقوق اهلل فصٌل يف الشَّ
 وحقوق اإلنسان

بـاِن رَضْ هـا  ُكلُّ احُلقـوُق    مُهــا ُحـقـــوُق اهللِ واإلنسـاِنُثـمَّ
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ــاُء ــي ـــٌة أش ـــالَث ــام ث ــِه ــي ــان  ِمْنُهـام ُتْقَبـُل الّنسـاُءث فــي اثَنـنْيِ
جـاِل  الرِّ يف  َيْغِلـُب  مـا    املــاِلَفـُكلُّ لِــَغــرْيِ  َمْقصودًا  ــاَن  وك
ـالِق والِوصاَيـْه واجِلناَيـْهكالَقـْذِف والطَّ   والتَّْعديـلِ واجَلـْرِح 
ــْدالِن َع ُثبوتِِه  يف  ُط  ْ ــرشَّ ــال األْيـامِنف وال  أْصـاًل  بالّنسـا  ال 
ــاُل ــّرج ــُع ال ــِل ــطَّ  مــا َي ـــلُّ املـاُلوُك ِمْنـُه  واملَْقصـوُد  َعَلْيـِه 
ــْه ــاَل واإلق ــاِر  ــي واخِل واحَلواَلـْهكالَبْيِع  ـامِن  والضَّ   ْهـنِ والرَّ
ُمْعَترَبْفاثنـاِن أْو ثِْنتـاِن َمـْع َعـْدٍل َذَكْر َعْدٍل  َبْعَد  الَيمنُي  أِو 
 الّنسـا بِالعـاَدْه  مـا َخـصَّ والـِوالَدْهوُكلُّ والّرضـاِع    كاحَلْيـضِ
أرَبــِع أْو  مــىض  بــام  عيفــثــابـِـٌت   َمـْع َيـمنِي امُلدَّ ـنْيِ ـَ ال باثـَنـت
ُل األوَّ وْهـي  اهللِ  حقـوُق  ـا  َمْدَخـُلأمَّ للنِّسـاِء  فيهـا  َفَلْيـَس 
بأْرَبَعْه فالّزنا  جــاِل  الــرِّ ــِل  امُلـجاَمَعْهَب ُبرؤَيِة  َشِهدوا  إْن 
اثناِن ـــدوِد  احُل ــَن  ِم ُه  اينوَغـــرْيُ كــالــزَّ هَبيمًة  ــى  أت ـــْن  وَم
باهلِـالِل ـْوِم  الصَّ لَِشـْهِر  ــامِللِكـْن  ــَك ال لــيــَلــَة  َرآُه  َعــــْدٌل 

َفْرٌع
ٍس َوْهَي َمْوٌت َوَنَسْبإْن َيْشـَهِد األْعَمى بيشٍء َلْ جَيِْب يف َغرْيِ مَخْ
َلزَمـْه   مِمَّـنْ واإلْقـراُر    ـْهواملِلـكُ بَضْبِطـِه إلــى األدا والتَّــْرمَجَ
بَجـْر اْمـِرٍئ  َشـهادَة  ـْز  جَتُ َضـَرْروَلْ  َعْنــُه  َدْفِعهــا  أْو  َلُه  َنْفٍع 
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كتاُب الِعْتق
ـِف ُمَكلَّ مالِـٍك  ِعْتـُق    ِفَيِصـحُّ التَّـرَصُّ ُمْطَلـِق  َرشـيد  ُحـّر 
كنـاَيــْه أْو  َصـريـٍح  َمـْوالَيــْهبِصـيَغـٍة  ُمْعَتـٌق    ُحــرٌّ كـأْنـَت 
ُمْطَلقاوَمـْن لَِبْعـِض َعْبـِدِه َقـْد أْعَتقـا اجَلميِع  يف  َعَلْيِه  رَسى 
 ِمْلَكـُه رَسى يـكُ أْيَساأْو أْعَتـَق الرشَّ َحْيُث  الَعْبِد  لباقي  أْيضًا 
َتْه ـْقِص الَّذي َقـْد َفوَّ قيَمَتـْهبقيَمـِة الشَّ   ولُيـَؤدِّ   يـكِ الرشَّ عـى 
أْصِلـِه ِمْلـك  َعْبـٍد صـاَر    ُكّلـِهوُكلُّ بِِعْتـِق  فاْحُكـْم  َفْرِعـِه  أْو 

باُب الَوالء
ُمْعتِـِق ُكّل    َحـقُّ الـَوالُء    للُمْعَتـِقُثـمًَّ عاِصبـًا  َيصـرُي  بِـــِه 
َقريـِب عاِصـٍب  ُكّل  َبْعـِد  تِيِبِمـْن  الرتَّ يف  كاإلْرِث  وُحْكُمُه 
لِعاِصبِـه ُمْعتِـٍق  َبْعـَد  أقاِربِـْهواْنُقْلـُه  ِمـْن  كـوَر  الذُّ بِـِه  أْعنـي 
فالَعـاِصـِب مُلْعتِــٍق  ـــاِرِبَفُمْعتِـــٍق  َم األق ــدِّ ــَق بِــَنــْفــِســِه ُم
النََّسـْب ِمـَن  كإرثِِهـْم  َتْبوَهَكـذا  الرُّ   ُثمَّ اًل  أوَّ باجِلهاِت  أْي 
َجـّدا ألْبإاّل أخـًا وابـَن أٍخ فقـْد َحَجـْب الـَوال    َعـنِ ِكالمُهـا 
املَـوايل سـائَِر  َفَقـْدَت  املاِلفـإْن  لَِبْيِت  َحْتاًم  الَواَل  َصاَر 
األِب َفُمْعتِـُق  ُحـّرًا  َيُكـْن  األِبفـإْن  أَبـا  َفُمْعتِـٌق  َفعاِصـٌب 
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َمْرَتَبـْه ُكّل  َتْرتيـُب  ِهَبـْهوَهكـذا  وال  َلـُه    َبْيـعٌ ـْز  جَيُ وَلْ 
بِحـاِلوَتْنُقـُص األْنثـى َعـِن الّرجـاِل ُمْطَلقـًا    ـبْ ُتَعصِّ َلْ  إْذ 
َبـْت َعتِيَقهـا وامُلْنَتِمـي فاْفَهـِمَبـْل َعصَّ َوالٍء  أْو  بُِقـْرٍب  َلـُه 

باُب التَّْدبري
َهَلـْكوَمـْن ُيَعّلْق ِعْتـَق َعْبٍد َقـْد َمَلْك َمتـى  َفِعْتُقـــُه  بَِمــْوتِـِه 
ــُر ــَدبَّ ــُه ُم ــَل ــْب ــِه وَق ــثِ ــْل ــؤَجــُرِمـــْن ُث ــَل ِعــْتــِقــِه وُي ــْب ــبــاُع َق ُي
املَـذُكـــوُر ــيِّـُد  السَّ أراَد  ْدبـرُيإذا  التَّ فلَيْبُطـُل  ُيـَبـْع  فــإْن 
ِدْه َيِدْهوُحْكُمـُه ِمْن َقْبـِل َمْوِت َسـيِّ يف  وَكْسٍب  أْرٍش  يف  َكالِقّن 

باُب الكتابة
ــِدْبإْن َيْسأِل الَعْبُد األمنُي امُلـْكَتِسْب ُن ــُه  َل َفَعْقُدها  ِكــتــاَبــًة 
ألَجــْل ــاٍل  م ـــِر  وِذْك األَجْلبِصيَغٍة  َقْدَر  ِمْنُهام  ُكّل  ِعْلِم  َمْع 
األدا ـْم يف  ولُيَنجَّ أيضـًا  فصاِعـداواملـاِل  َثالَثـًة  أو    َنْجَمـنْيِ
َنِدْموَعْقُدهـا ِمـْن جانِِب املـوىل َلِزْم وإْن  لَِفْسِخِه  ْب  جُيَ َفَلْم 
امُلكاَتـِب جانِـِب  ِمـْن  ُأيبوجائـٌز  مـا  َعْنـُه  والَعْجـُز  َفَفْسـُخُه 
ْت صاَر َمْع َمْوالُه يف ِفوَحْيُث َصحَّ الَترَصُّ ُمطَلَق  وماٍل  َكْسٍب 
ُع  َتـرَبُّ ِفْعِلـِه  يف  َيُكـْن  َلْ  ُيْمَنـُعمـا  ِمْنـُه  َفـذاَك  َخَطـٌر  أْو 
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ــِه ــِع ــَدْف ــوا َســـّيـــَدُه بِ ــزم ُجـْزءًا َلـُه ِمـْن َدْينِـِه أْو َوْضِعـِهوأل
 مـا َبِقي َفْلَيعتِـِقوَحْيـُث أّدى الَعْبـُد ُكلَّ َوْضِعـِه  َبْعـَد  َعَلْيـِه 

باُب ُأّم الَولد
َفَتْحَبِل ــُه  ــتِ ــنَّ ِق َيطأ  ـــْن  امُلـْسـَتْدَخِلوَم مائـِه  أْو  بَِوْطئِـِه 
َوَلـْد   أمَّ ِلهـا  مَحْ بَِوْضـِع    الَوَلْدَتـرِصْ يف  آَدمّي  َخْلُق  باَن  إْن 
اإلجـاَرْه للَسـّيِد  ذا  واإلعـاَرْهوَبْعـَد    والتَّْزويـجُ واألْرُش 
اهلَِبـْهوالَوطُء واسـتِْخداُمها بال ُشـَبْه وال  وَرْهُنهـا  َبْيُعهـا  ال 
َفَنْجُلهـا ِه  َغـرْيِ مـن  َتِلـْد  ِمـَن الّزنـا أْو ِمـن نِـكاٍح ِمْثُلهـاوإْن 
هِبا ـــى  َزن لـِــَغـــرْيِه  ــًة  ــنَّ ِق لـِـَرهّبــاأْو  فابُنها  نِــكــاٍح  يف  أْو 
ـْه ْوِجيَّ الزَّ َكَظنِّـِه  ُشـْبَهٍة  باحُلّريَّـْهأو    التَّْزويـجِ يف    ُغـرَّ أْو 
َمـْه َغرَّ نسـيٌب    ُحـرٌّ األَمـْهففْرُعـُه  َسـّيُد  احلـاِل  يف  قيَمَتـُه 
َمْنكوحَتـْه َرقيَقـًة  يطـأ  َتـْهوَمـْن  ِقنَّ صـاَرْت    ُثـمَّ باشـتِباٍه  أْو 
َوَلـْد   أمَّ بِـِه    َتـرِصْ ْل  امُلْعَتَمـدْفالـَوطُء  يف  بُِشـْبهٍة  وال  َقْطعـًا 
إيالَدهـا َلـُه  أْثَبْتنـا  ُمراَدهـاوَحْيـُث  َبَلَغـْت  َعْنهـا  فـامَت 
َفُتْعَتقا ــا  ــه ِرقُّ ـــزوَل  َي ُمطلَقابــأْن  يوِن  والدُّ الَوصايا  َقْبَل 
التَّقريـِب» «غاَيـِة  َنظـُم    »وَتـمَّ ْدِريـبِ التَّ «هنايـَة  ْيُتُه  َسـمَّ
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ألـِف ـُس  ومُخْ أْلـٌف  األلِف)1(أبياُتـُه    ُعرْشِ ُرْبَع  َعَلْيها  وِزْد 
ِف العْمريطي َ ْفِريِطَنظـُم الَفِقرِي الـرشَّ والتَّ والتَّْقصرِي  الَعْجِز  ذي 
ــِه ــاِم مَت ــى  ع هللِ  ــُد  ــْم ــاحَل سـالِمــِهف   َمـعْ اهللِ  َصـالُة    ُثـمَّ
َوَصــْحــبـِـِه ـــِه  وآلِ النبّي   ُكــّل ِحــْزبِِهعــى  والتـابِـعيــَن ُثــمَّ

)1( أي 1225 بيتًا، لكن مموعها عى التحديد هو: 1220 بيتًا. 
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P
ُف اْلَعْمِريطِي َ َوالتَّْفِريِطَقاَل اْلَفِقـرُي الـرشَّ َوالتَّْقِصرِي  اْلَعْجِز  ُذو 
َأْظَهـَرا َقـْد  ـِذي  الَّ هللِ  َوَأْشَهَرااحْلَْمـُد  لِْلَوَرى  اأْلُُصوِل  ِعْلَم 
َنـا َوَهوَّ ـافِِعي  الشَّ لَِسـاِن  َناَعـَى  َدوَّ اِْبتِداًء  َلُه  ِذي  الَّ َفْهَو 
َصـاَرا َحتَّـى  اُس  النَـّ ِكباَراَوتاَبَعْتـُه  َأْو  احْلَْجِم  ِصَغاَر  ُكْتبًا 
َغـاِر َما ُسـِمي   ُكْتبِـِه الصِّ احْلََرِميَوَخـرْيُ َماِم  لإِْلِ بِاْلَوَرَقاِت 
َنْظِمـِه  يِف  ًة  ُمـدَّ ُسـِئْلُت  ــْهــِمــِه َوَقـْد  ــِه َوَف ــظِ ــْف ــاًل حِلِ ُمــَســهِّ
ا ُبـدَّ ُسـِئْلُت  ا  مِمَـّ َأِجـْد  اَفَلـْم  ُمْسَتِمدَّ فِيِه  ْعُت  رَشَ َوَقْد 
ـَواِب لِلصَّ التَّْوفِيـَق  نَـا  َربِّ بِاْلِكتاِبِمـْن  اَرْيِن  الدَّ يِف  َوالنَّْفَع 

َباُب ُأُصوِل الِفْقِه
َباَهـاَك ُأُصـوَل اْلِفْقـِه َلْفظـًا َلَقَبـا َتَركَّ َقْد  ُجْزَأيِن  ِمْن    لِْلَفنِّ
الثَّـاين   ُثـمَّ اأْلُُصـوُل  ُل  ــفــَرداِناأْلَوَّ ــــزَءاِن ُم اْلــِفــْقــُه واجلُ
ُبنِـي ُه  َغـرْيُ َعَلْيـِه  َمـا  َينَْبنِيَفاأْلَْصـُل  ِسَواُه  َعَى  َما  َواْلَفْرُع 
ِعي  ُحْكـٍم رَشْ َقْطِعيَواْلِفْقـُه ِعْلـُم ُكلِّ ُحْكٍم  ُدوَن  اْجتَِهادًا  َجاَء 
َماَواحْلُْكـُم َواِجٌب َوَمنْـُدوٌب َوَما ُحرِّ َما  َمْع  َوامْلَْكُروُه  ُأبِيَح 
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ِحيـِح ُمْطَلقًا َواْلَفاِسـِد َعابِِدَمـَع الصَّ ِمْن  َأْو  َهَذاِن  َقاِعٍد  ِمْن 
بِالثَّـَواِب امْلَْحُكـوُم    بِاْلِعقاِبَفاْلَواِجـُب  ِك  َوالـــرتَّ فِْعِلِه  يِف 
ْدُب  َمـا يِف فِْعِلـِه الثَّـَواُب ِعَقاُبَوالنَـّ ــِه  ــْرِك َت يِف  َيُكْن  َوَلْ 
َثـَواِب ِمـْن  امْلَُبـاِح  يِف  ِعقاِبوَلْيـَس  َواَل  َبْل  َوَتْركًا  فِْعاًل 
جَيِْبَوَضابُِط امْلَْكُروِه َعْكُس َما ُنِدْب َما  َعْكُس  احْلَراُم  َكَذلَِك 
َقـا َتعلَّ َمـا  ِحيـِح  الصَّ ُمْطَلَقاَوَضابِـُط  ــداٌد  ــتِ َواْع ُنــُفــوٌذ  ــِه  بِ
َتعَتـِدْد َلْ  بِـِه  ـِذي  الَّ ُعِقـْدَواْلَفاِسـُد  إَِذا  بِنَافِـــٍذ  َيُكــْن  َوَلــْم 
َأَخْصَواْلِعْلـُم َلْفـٌظ لِْلُعُمـوِم َلْ ُيَـْص الِفْقُه  َبِل  َمْفُهومًا  لِلِفْقِه 
امْلَْعُلـوِم َمْعِرَفـُة  امْلَْحُتوِمَوِعْلُمنَـا  لَِوْصِفِه  َطاَبَقْت  إِْن 
ِء َعى ْ ُر الـيشَّ َعاَلَواجْلَْهـُل ُقـْل َتَصوُّ بِِه  ِذي  الَّ َوْصِفِه  ِخالِف 
 اجْلَْهـِل َفْقـُد الِعْلـِم يَوِقيـَل َحـدُّ ُسمِّ َقــْد  بًا  ُمَركَّ اْو  َبِسيطًا 
ـَت الثَّـَرى  َمـا حَتْ َراَبِسـيُطُه يِف ُكلِّ ُتــُصــوِّ َمــا    ــلِّ ُك يِف  َتْرِكيُبُه 
ـا بِاْضطِـَراٍر حَيُْصـُل ُلَواْلِعْلـُم إِمَّ َفاأْلَوَّ َحاِصٌل  بِاْكتَِساٍب  َأْو 
اخْلَْمـِس   بِاحْلَـَواسِّ بِاللَّْمِسَكامْلُْسـَتَفاِد  َأْو  وِق  بِالذَّ َأْو    مِّ بِالشَّ
 التَّـايل ْبَصـاِر ُثـمَّ ـْمِع واإْلِ اْستِْداَلِلَوالسَّ َعَى  َمْوُقوفًا  َكاَن  َما 
َتَلْب  ااِلْسـتِْداَلِل ُقـْل َما جُيْ ُطِلْبَوَحدُّ مَلَّا  ُمْرِشدًا  َدلِياًل  َلنَا 
َأْمَرْيـِن اِْمـِرٍئ  وِيـُز  جَتْ   ــِنَوالظَّـنُّ ــَرْي ـــِد األَم ــحــًا أِلََح ُمــَرجِّ
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اِجـُح امْلَْذُكـوُر َظنّـًا ُيْسـَمى اَفالرَّ َومْهَ ُيسَمى  امْلَرُجوُح  َوالطََّرُف 
ُرْجَحـاِن بِـاَل  ِريـٌر  حَتْ   ـكُّ اأْلَْمَراِنَوالشَّ اْسَتَوى  َحْيُث  لَِواِحٍد 
ـا ُأُصوُل الِفْقـِه َمْعنًـى بِالنََّظْر َفامْلُْعَتـرَبَْأمَّ َتْعِريِفـِه  يِف    لِْلَفـنِّ
َلْهيِف َذاَك ُطْرُق اْلِفقِه َأْعنِي امْلُْجَمَلْه امْلَُفصَّ اَل  َكالنَّْهِي  َأْو  َكاأْلَْمِر 
بِاأْلُُصـوِل   ُيْسـَتَدلُّ اأْلُُصويلَوَكْيـَف  ُهَو  ِذي  الَّ َواْلَعاِلُ 

َأْبواُب ُأُصوِل الِفْقِه
ُد ُتـْسَ َبابـًا  وَن  ِعـرْشُ َسُتوَرُدَأْبواهُبـا  َها  ُكلُّ اْلِكتاِب  َويِف 
ُثـام اْلـَكاَلِم  َأْقَسـاُم  َعامَوتِْلـَك  َلْفٌظ    ُثمَّ َوهَنٌْي  َأْمٌر 
ُمَْمـُل َأْو    ٌ ُمَبـنيَّ َأْو    َخـصَّ ُلَأْو  ُمَؤوَّ َأْو  َمْعنَاُه  َظاِهٌر  َأْو 
 َمـا َنَسـْخ اْنَتَسْخَوُمْطَلـُق األَْفَعـاِل ُثـمَّ بِِه  َما    ُثمَّ ِسَواُه  ُحْكاًم 
مْجَـاُع َواأْلَْخَبـاُر َمـْع َوَقْعَكَذلِـَك اإْلِ   ُكلٌّ إَِباَحٍة  َوَمْع  َحْظٍر 
لِِعلَّـْه ُمْطَلقـًا  اْلِقيـاُس  ْهَكـَذا  لأِْلَِدلَّ تِيُب  ْ َوالرتَّ األَْصِل  يِف 
ُمَْتِهْدَوالَوْصُف يِف ُمْفٍت َوُمْسَتْفٍت ُعِهْد   ُكلِّ َأْحَكاُم  َوَهَكَذا 

َباُب َأْقَساِم الَكالِم
ُبـوا َركَّ اْلـَكالَم  ِمنْـُه  َمـا    َكاْرَكُبواَأَقـلُّ وفِْعٌل  إِسٌم  َأْو  إِْساَمِن 
النَِّداَكـَذاَك ِمـْن فِْعٍل َوَحـْرٍف ُوِجَدا يِف  َوَحْرٍف  إِْسٍم  ِمْن  َوَجاَء 
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لأِْلَْخَبـاِر اْلـَكاَلَم  ـِم  َوااِلْستِْخَباِرَوَقسِّ َوالنَّهِي  َواأْلَْمِر 
اْنَقَسـْم َقـِد  َثانِيـًا  اْلـَكاَلُم    َوَقــَســْمُثـمَّ ــْرٍض  ــَع َولِ   مَتَــنٍّ إىَِل 
َوإىِل َمـــاٍز  إىَِل  ــًا  ــث ــالِ اسُتْعِمالَوَث َما  َها  َوَحدُّ َحِقيَقٍة 
َماِمـن َذاَك يِف َموُضوِعـِه  َوِقيَل َما ُقدِّ اْصطِالٍح  يِف  ِخَطابًا  جَيِْري 
ـــيُّ ِع ــٌة رَشْ ــالَث ــا َث ــَه ــاُم ــَس َواْلــُعــْريِفَُّأْق اْلَوْضِع    َواللَُّغِويُّ
َزا ـــوِّ ــِه جُتُ ــا بِ ــاُز َم ــَج  امْلَ ــمَّ َزاُث وُّ جَتَ َمْوُضوِعِه  َعْن  لْفِظ  الَّ يِف 
َنْقـِل َأْو  ِزيـاَدٍة  اْو  ــِلبِنَْقـٍص  َأْه َكنَْقِص  ــَعــاَرٍة  اِســتِ َأِو 
اْلَقْرَيـِة ُسـَؤاِل  يِف  امْلُـراُد  ِمْرَيِةَوْهـَو  ُدوَن  كِر  الذِّ يِف  َأَتى  َكاَم 
َكِمثِلـِه يِف  اْلـكاِف  حَمَلِّـِهَوَكاْزِديـاِد  َعـْن  امْلَنُقـوِل  َوالغاِئـِط 
ــاىل ــَع ــِه َت ــولِ ــَق ــا َك ــَه ــُع َمـاالَرابِ َيْعنِـي    َينَْقـضَّ َأْن  ُيِريـُد 

َباُب اأْلَْمِر
ُه اْسـتِدَعاُء فِْعـٍل َواِجـِب الطَّالِِبَوَحـدُّ ُدوَن  َكاَن  مِمَّْن  بِاْلَقوِل 
َقا َوُأْطِلَقابِِصيَغـِة اْفَعـْل َفاْلُوُجـوُب ُحقِّ اْنَتَفْت  اْلَقِرينَُة  َحْيُث 
عـًا َعـى نَـا رَشْ َمـْع َدلِيـٍل َدلَّ َفالالَ  َنْدٍب  َأْو  اْلِفْعِل  يِف  إَِباَحٍة 
ُفـُه َعـِن اْلُوُجـوِب ُحتاِم ِمنُْهامَبـْل رَصْ ـــراِد  امْلُ ــَى  َع بَِحْمِلِه 
َتْكـَراَرا َوالَ  َفـْورًا  ُيِفـْد  التَّْكَراَراَوَلْ  َيْقَتِض  َما  َيِرْد  َلْ  إِْن 
 امْلُنَْحتِـْم َيتِْمَواأْلَْمـُر بِاْلِفْعـِل امْلُِهـمِّ ــِه  بِ ــِذي  َوبِــالَّ ــِه  بِ ـــٌر  َأْم
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ـالِة َأْمـٌر بِاْلُوُضـو ُيْفَرُضَكاأْلَْمـِر بِالصَّ اَلِة  لِلصَّ ٍء  يَشْ   َوُكلِّ
بِامْلَْطُلـوِب ِجـيَء  إِْن  اْلُوُجوِبَوَحيُثـاَم  ُعْهَدِة  َعْن  بِِه  َرْج  ُيْ

َباُب النَّْهِي
َطَلْبَتْعِريُفُه اْسـتِدَعاُء َتْرٍك َقْد َوَجْب َمْن  ُدوَن  َكاَن  مِمَّْن  بِاْلَقْوِل 
َمانِـُع هَنْـٌي  ِء  ْ بِالـيشَّ َواِقُعَوَأْمُرَنـا  َأْيضًا  َواْلَعْكُس  ِه  ِضدِّ ِمْن 
تِـي َمَضْت َتِرْد ُوِجْدَوِصيَغـُة اأْلَْمِر الَّ َما  ُيَباَح  َأْن  ِمنَْها  َواْلَقصُد 
ِهَيـْهَكاَم َأَتـْت َواْلَقْصُد ِمنَْها اْلتَّْسـِوَيْه وَتْكِويـٍن  لَِتْهِديـٍد  َكـَذا 

َفْصٌل فِيَمْن َيَتنَاَوُلُه ِخَطاُب التَّْكلِيِف
اهللِ ِخــَطــاِب  يِف  ــوَن  ــنُ ــْؤِم اِهيَوامْلُ َوالسَّ بِي  الصَّ إاِلَّ  َدَخُلوا  َقْد 
َيْدُخُلـوا َلْ  ُهـْم  ُكلَّ اجْلُنُـوِن  َدَخُلواَوَذا  َطاِب  اخْلِ يِف  َواْلَكافُِروَن 
يَعـْه ِ لِلرشَّ اْلُفـُروِع  َسـاِئِر  مَمْنُوَعْهيِف  ــِه  ــُدونِ بِ ــِذي  الَّ َويِف 
َفاْلُفُروُع ـــاَلُم  ْس اإْلِ ـــَك  مَمـْـنُــوُعَوَذلِ ــِه  ــُدونِ بِ َتْصِحيُحَها 

َباُب اْلَعامِّ
ــَرا ــَث  َأْك ــمُّ ــُع ــٌظ َي ــْف ُه َل  ُيَرىَوَحــــدُّ  َما َحرْصٍ ِمْن َواِحٍد ِمْن َغرْيِ
ـْم َعَمْمُتُهـْم بِـاَم َمِعـي َأْرَبـِعِمـْن َقْوهِلِ يِف  َأْلَفاُظـُه    َوْلَتنَْحـرِصْ
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َفــاِن ــْرُد  امْلُــَعــرَّ ــَف ــُع َواْل ــْم ــَســاِناجْلَ َواإِلْن َكاْلَكافِِر  ِم  بِالالَّ
ـــاَمِء األَْس ــَن  ِم ُمْبَهٍم    ـــلُّ ــَزاِءَوُك َواجْلَ ِط  ْ لِلرشَّ َما  َذاَك  ِمْن 
فِيِهامَوَلفُظ )َمْن( يِف َعاِقٍل  َوَلفُظ )َما(  ) )َأيٍّ َوَلفُظ  ِه  َغرْيِ يِف 
لِْلَمـَكاِن َوْهـَو  )َأْيـَن(  َماِنَوَلفـُظ  لِلزَّ امْلَْوُضوُع  )َمَتى(  َكَذا 
 )َما( ُمْسَتْفِهامَوَلْفـُظ )الَ( يِف النَِّكراِت ُثمَّ هِبَا  َأَتى  َمْن  َلفِظ  يِف 
َدْعـَواُه ُأْبطَِلـْت  اْلُعُمـوُم    َمَْراُهُثـمَّ َجَرى  َوَما  َبْل  اْلِفْعِل  يِف 

َباُب اْلـَخاصِّ
َأْكَثـَرا   َيُعـمُّ اَل  َلْفـٌظ     َجَرىَواخْلَـاصُّ  َمْع َحرْصٍ ِمْن َواِحٍد َأْو َعمَّ
مَتِْييـُز َبعـِض مُجَْلـٍة فِْيَهـا َدَخـْلَوالَقْصُد بِالتَّخصيِص َحيُثاَم َحَصْل
ـا ُمتَِّصْل ُمنَْفِصْلَوَمـا بِـِه اْلتَّْخِصيـُص إِمَّ َأْو  آنِفًا  َسَيْأيِت  َكــاَم 
ُط َوالتَّْقِييُد بِاْلَوْصِف اِتََّصْل ْ اْنَفَصْلَفالرشَّ َها  َوَغرْيُ ااِلْستِْثنَا  َكَذاَك 
بِـِه َخـَرْج  ااِلْسـتِْثنَاِء َمـا  اْنَدَرْجَوَحـدُّ فيِه  َما  َبْعُض  الَكالِم  ِمَن 
ُمنَْفِصـال ُيـَرى  الَ  َأْن  ُطـُه  َخالَورَشْ ملَِا  ُمْسَتْغِرقًا  َيُكْن  َوَل 
بِـِهَوالنُّْطـُق َمـْع إِْسـاَمِع َمـْن بُِقْربِـِه ُنْطِقـِه  َقبـِل  ِمـْن  َوَقْصـُدُه 
ُمْسـَتْثنَاُه   َأنَّ فِيـِه  ِسَواُهَواأْلَْصـُل  ِمْن  َوَجاَز  ِجنِْسِه  ِمن 
امْلُْسـَتْثنَى َم  ُيَقـدَّ َأْن  امْلَْعنَىَوَجـاَز  لُِظُهوِر  َأْيضًا  ُط  ْ َوالرشَّ
ُوِجـَدا َمْهـاَم  امْلُْطَلـُق  ُقيَِّداَوحُيَْمـُل  ِمنُْه  بِالَوْصِف  ِذي  الَّ َعَى 
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األَْيـاَمِن يِف  التَّْحِريـِر  َيـامِنَفُمْطَلـُق  بِاإْلِ الَقْتـِل  يِف  ُمَقيَّـٌد 
التَّْحِريـِر يِف  امْلُْطَلـُق  التَّْكِفرِيَفُيْحَمـُل  يِف  ُقيَِّد  ــِذي  الَّ َعــَى 
ُصوا  اْلِكتاَب بِاْلِكتـاِب َخصَّ ــُصُثـمَّ ــصَّ ــٍة ُتَ ــنَّ ــُس ـــٌة بِ ـــنَّ َوُس
اْلِكَتاَبـا ـنَِّة  بِالسُّ ُصـوا  َصَوابًاَوَخصَّ َيُكْن  اْسَتْعِمْل  َوَعْكَسُه 
مْجَـاِع َمُْصوٌص َكاَم  ْكـُر بِاإْلِ ِمنُهامَوالذِّ   ُكلٌّ بِاْلِقَياِس    ُخصَّ َقْد 

ِ َباُب اْلـُمْجَمِل َواْلـُمَبنيَّ
َبَيـاِن إىَِل  حُمَْتاجـًا  َكاَن  اْلَبَياِنَمـا  ــُط  ــابِ َوَض َفُمْجَمٌل 
ْشـَكاِل اإْلِ ِمـْن حاَلـِة  احْلَـاِلإِْخَراُجـُه  َواتَِّضـاِح    ْ التََّجـلِّ إىَِل 
األَْقـَراِء َواِحـُد  َوْهـَو  النِّساِءَكاْلُقـْرِء  ِمَن  ْهِر  َوالطُّ احْلَْيِض  يِف 
َواِرِد َلفـٍظ    ُكلُّ ُعْرفـًا    صُّ َواِحـِدَوالنَـّ ملَِعنًـى  إاِلَّ  حَيَتِمـْل  َلْ 
َفْلُيْعَلامَكَقـْد َرَأْيـُت َجْعَفـرًا َوِقيـَل َمـا َتــنْــِزيــُلــُه  ــُه  ــُل ــْأِوي َت
ـِذي ُيِفيـُد َما ُسـِمْع ِذي َلُه ُوِضْعَوالظَّاِهـُر الَّ َمْعنًى ِسَوى امْلَْعنَى الَّ
ـَباِع اْلسِّ َواِحـِد  اْسـُم  َجاِعَكاأْلََسـِد  الشُّ ُجِل  لِلرَّ ُيَرى  َوَقْد 
الَوالظَّاِهـُر امْلَْذُكوُر َحْيُث َأْشـَكال ُأوِّ لِيـــِل  َفبِالـدَّ َمْفُهـوُمـــُه 
التَّْأِويـِل َذلِـَك  َبْعـَد  لِيـِلَوَصـاَر  بِالدَّ ااِلْسـِم  يِف  ُمَقيَّـدًا 
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َبْاُب اأْلَْفَعاِل
يَعـْه ِ الرشَّ َصاِحـِب  َطـَه  َبــِديــَعــْهَأْفَعـاُل  ــٌة  ــيَّ ــْرِض َم مَجِيُعَها 
ــْه ــْرَب ُق ى  ُتَسمَّ ـــا  إِمَّ ــَهــا  الُقْرَبـْهَوُكــلُّ َفِفْعـُل  ال  َأْو  َفَطاَعـٌة 
َياَمــاِمـَن اخْلُُصوِصيَّـاِت َحْيـُث َقاَما الصِّ َكـَوْصِلــِه  َدلِيُلَهــا 
َدلِيُلَهـا َوَجـْب َيُقـْم  َلْ  ُمسَتحْبَوَحْيـُث  َوِقيَل  َموُقوٌف  َوِقيَل 
ـــا َوَأمَّ ــا  ــنَ ــقِّ َوَح ــِه  ــقِّ َح ىيِف  ُيَسمَّ ــُقــْرَبــٍة  بِ َيــُكــْن  َلْ  ــا  َم
ــاُح ــَب ُم ـــِه  َحـــقِّ يِف  ـــُه  ـــإِنَّ ــاُحَف ــَب ــا ُي ــنَ ــًا َل ــض ــُه َأْي ــُل ــْع وفِ
ُجِعـْل َغـرِيِه  َقـوَل    َأَقـرَّ ُفِعْلَوإِْن  َقْد  فِعٌل  َكَذاَك  َكَقْولِِه 
َلْع  اطَّ ِه ُثـمَّ َفْلُيتََّبْعَوَما َجـَرى يِف َعـرْصِ ُه  ــــرَّ َأَق إِْن  َعــَلــيــِه 

َباُب النَّْسِخ
َكـام إَِزاَلـٌة  َأْو  َنقـٌل  فِيِهامالنَّْسـُخ  اللَِّساِن  َأْهِل  َعْن  َحَكْوُه 
ِحـِق َطـاِب الالَّ ُه َرْفـُع اخْلِ ابِِقَوَحـدُّ السَّ َطاِب  بِاخْلِ ُحْكٍم  ُثُبوَت 
َلـْوالُه َأَتـى  َوْجـٍه  َعـَى  ُهوَرْفعـًا  ــاَم  َك َثــابِــتــًا  َذاَك  ــاَن  ــَك َل
َمـاِن الزَّ يِف  َعنْـُه  َتَراَخـى  الثَّاينإَِذا  طاِب  اخْلِ ِمَن  َبْعَدُه  َما 
ْسـِم ُدوَن احْلُْكِم ْسِمَوَجاَز َنْسُخ الرَّ الرَّ ُدوَن  احْلُْكِم  َنْسُخ  َكَذاَك 
َبـَدْل إىَِل  ِمنُْهـاَم    ُكلٍّ َحَصْلَوَنْسـُخ  َتِْفيٌف  َوَذاَك  َوُدونِِه 
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َبَطْلَوجـاَز َأْيضـًا َكـْوُن َذلِـَك الَبَدْل َقــْد  مِمَّــا    ــدَّ َأَش َأْو    ــفَّ َأَخ
ُينَْسـُخ بِاْلِكَتـاِب  اْلِكَتـاُب    ــَســُخُثـمَّ ــنْ ــُت ــٍة َف ــنَّ ــُس ــٍة بِ ــنَّ ــُس َك
اْلِكَتـاُب ُينَْسـَخ  َأْن  جَيُـْز  ــَواُبَوَل  َص َعْكُسُه  ــْل  َب بُِسنٍَّة 
ُنِســْخ بِِمْثِلـــِه  َتَواُتـــٍر  َفلَينَْتِسْخَوُذو  ِه  ــرْيِ ــَغ بِ ُه  ــــرْيُ َوَغ
ُيـَرىَواْخَتـاَر َقـْوٌم َنْسـَخ َمـا َتَواَتـَرا َحْتـاًم  َوَعْكُسـُه  ِه  بَِغـرْيِ

ِجيِح ْ َباٌب يِف التََّعاُرِض َبنْيَ األَِدلَِّة َوالتَّ
 يِف األَْحـَكاِم ــاِمَتَعـاُرُض النُّْطَقـنْيِ ــَس ــَى َأْرَبــَعــٍة َأْق ـــْأيِت َع َي
ـا ُعُمـوٌم َأْو ُخُصـوٌص فِيِهـام ِمنُْهامإِمَّ َوْصٌف  فِيِه  ُنْطٍق    ُكلُّ َأْو 
َوُيْعَتـرَبْ ِمنُْهـاَم    ُكلٌّ فِيـِه  َظَهْرَأْو  َوْجٍه  يِف  اْلَوْصَفنِي  ِمَن    ُكلٌّ
َتَعاَرَضـا ُهنَـا  َمـا  َبـنْيَ َأْمَكنَاَفاجْلَْمـُع  إِْن  َواِجٌب    َلنْيِ اأْلَوَّ يِف 
َفالتََّوقُّـُف إِْمـَكاَن  اَل  ُيعَرُفَوَحْيـُث    ُكلٍّ َتاِريُخ  َيُكْن  َلْ  َما 
ِمنُْهـام   ُكلٍّ َوْقـَت  َعِلْمنَـا  َماَفـإِْن  َتَقدَّ ــا  ملَِ ــٌخ  ــاِس َن ــاِن  َفــالــثَّ
ُصـوا يِف الثَّالِـِث امْلَْعُلـوِم بِِذي اخْلُُصوِص َلْفَظ ِذي اْلُعُموِمَوَخصَّ
ُنْطـِق   ُكلِّ َشـْطُر  اأْلَِخـرِي  النُّْطِقَويِف  َذاَك  ُحْكُم    ِشقٍّ   ُكلِّ ِمْن 
 ُنْطٍق ِمنُْهام َواْعِرَفنُْهامَفاْخُصـْص ُعُموَم ُكلِّ ِقْسَمْيِه  ِمْن    دِّ بِالضِّ
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ْجَاِع َباُب اإْلِ
الَعـرْصِ َأْهـِل    ُكلِّ َفـاُق  اتِّ ُنْكِرُهـَو  ُدوَن  اْلِفْقِه  ُعــَلــاَمِء  َأْي 
بِاحْلََدْثَعَى اْعتَِباِر ُحْكـِم َأْمٍر َقْد َحَدْث الِة  الصَّ َكُحرَمِة  عًا  رَشْ
ْه مْجَاِع ِمـْن ِذي األُمَّ  بِاإْلِ َصْت بِاْلِعْصَمْهَواْحُتـجَّ َها إِْذ ُخصِّ اَل َغرْيِ
َعـى ـٌة  َفُحجَّ إمِْجَـاٍع    َأْقَبالَوُكلُّ   َعرْصٍ   ُكلِّ يِف  َبْعَدُه  َمْن 
ْط ِه َلْ ُيْشـرَتَ  اْنِقـَراُض َعـرْصِ ْطُثـمَّ ُمْشرَتَ َوِقيَل    اْنِعَقاِدِه  يِف  َأْي 
َيْرِجُعـوا َأْن  أِلَْهِلـِه  جَيُـْز  ُيْمنَـُعَوَل  َفَلْيـَس  الثَّـايِن  َعـَى    إاِلَّ
ُولِـْد َمـْن  َقـوُل  َعَلْيـِه    ُمَْتِهْدَوْلُيْعَتـرَبْ َفِقيهًا  ِمثَلُهْم  َوَصاَر 
بِاأْلَْقـَواِل مْجَـاُع  اإْلِ ــاِلَوحَيُْصـُل  ــَع ــاأْلَْف ــِه َوبِ ــِل  َأْه ــلِّ ــْن ُك ِم
َحَصْلَوَقوِل َبعٍض َحيـُث َباِقيِهم َفَعْل ُسُكوِتِْم  َمْع  َوبِاْنتَِشاٍر 
َحايِب َقوُلـُه َعـْن َمْذَهبِْه  الصَّ بِْهُثـمَّ   حُيَْتجُّ ال  َفْهَو  اجْلَديِد  َعَى 
َوَرْد ملِـا  ـٌة  ُحجَّ اْلَقديـِم  ْدَويِف  َفْلـرُيَ ُفـوُه  َوَضعَّ ِهـْم  َحقِّ يِف 

َباُب َبَياِن اأْلَْخَباِر َوُحْكِمَها
ْفـُظ امْلُِفيـُد امْلُحَتِمـْل  اللَّ ُنِقْلَواخْلَـرَبُ َقْد  َنوٌع  ِمنُه  َوِكْذبًا  ِصْدقًا 
ـــاَدا َأَف ــْد  َق لِْلِعْلِم  ــرًا  ــَواُت ــاَداَت  آَح ــَذا اْعــَتــرِبْ ــَدا َه ــا َع َوَم
َرَواُه ــا  َم   ــنْيِ ــْوَع ــنَّ اْل ُل  ــْن ِمــْثــِلــِه َعـــَزاُهَفـــَأوَّ ــٌع َلــنَــا َع مَج
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اخْلَـرَبْ َعنْـُه  ـِذي  الَّ إىَِل  َنَظـْرَوَهَكـَذا  َأو  َبـْل َسـاَمٍع  بِاْجتَِهـاٍد  اَل 
َيْسـَمُعوا َأْن  ُطـُه  رَشْ مَجْـٍع    ُيْمنَُعَوُكلُّ بِالتََّواطِي  ِمنُْهْم  َواْلِكْذُب 
اْلَعَمْل  َحَصْلَثانِيِهـاَم اآْلَحـاُد ُيوِجـُب  اَل اْلِعْلَم َلِكْن ِعنَدُه الظَّنُّ
ـام ُقسِّ َقـْد  َوُمْسـنٍَد  ِمنُْهامملُِْرَسـٍل    ُكلٍّ ِذْكــُر  َيــْأيِت  ــْوَف  َوَس
ُيْفَقـُد واِة  الـرُّ َبْعـُض  ُمْسنَُدَفَحْيُثـاَم  َعـــَداُه  ــا  َوَم َفُمْرَسٌل 
امْلُْرَسـُل ُتْقَبُللاِِلْحتَِجـاِج َصالِـٌح اَل  َحايِب  الصَّ َمَراِسيُل  َلِكْن 
ُمْرَسالَكـَذا َسـِعيَد بـَن امْلَُسـيِِّب اْقَبـال َرَواُه  َما  ااِلْحتَِجاِج  يِف 
امْلَُعنَْعنَـا بِامْلُْسـنَِد  َتَبيَّنَاَوَأحْلَُقـوا  ــُه  َل ـــِذي  الَّ ُحْكِمِه  يِف 
َقـَرا َشـْيُخُه  َعَليـِه  َمـْن  اَوَقـاَل  ــوُل َأْخـــرَبَ ــُق ــاَم َي َثــنـِـي َك َحــدَّ
َثنِـي َحدَّ َعْكِسـِه  يِف  َيُقـْل  ينَوَلْ  َأْخـــرَبَ ـــًا  َراِوي َيــُقــوُل  َلِكْن 
َأَجـاَزْه َوَقـْد  َيْقـَرْأ  َلْ  يِن إَجـــاَزْهَوَحيـُث  ــْد َأْخــــرَبَ ــوُل َق ــُق َي

َباُب اْلِقَياِس
اْلَفـْرِع   َردُّ َفْهـَو  اْلِقَيـاُس  ـا  ِعيَأمَّ لأِْلَْصِل يِف ُحْكٍم َصِحيٍح رَشْ
ــِم ــْك احْلُ يِف  ــٍة  ــَع َجــاِم ــٍة  ْسِملـِـِعــلَّ الرَّ يِف  َثــالَثــًة    َوْلُيْعَترَبْ
َداَلَلــــْه َأو  َأِضــْفــُه  ــٍة  ــلَّ ــِع ــْهلِ َأْحــَواَل   اْعــَتــرِبْ   ــمَّ ُث َشَبٍه  َأو 
اْلِعلَّـْه فِيـِه  َكاَن  َمـا  هُلَـا  ْهَأوَّ ُمْسـَتِقلَّ لِْلُحكـِم  ُموِجَبـًة 
مُمَْتنِْع ــِن  ــَوالِــَدْي ــْل لِ ــُه  ُب ــَضْ ُمنِْعَف يَذا  لإِْلِ َوْهــَو    ُأفٍّ َكَقْوِل 
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التَّْعِليـُل ُيوِجـِب  َلْ  َمـا  ــُلَوالثَّـاِن  ــي ــُه َدلِ ــنَّ ــِك ـــِه َل ــاًم بِ ــْك ُح
امْلُْعَتَبــْر بِالنَّظِــرِي    َفُيْعَترَبَْفُيْسـَتَدلُّ ــرِيِه  ــظِ َن ــَى  َع عـــًا  رَشْ
َتْلـَزُم   بِـيِّ الصَّ َمـاُل  لِلنُُّموَكَقْولِنَـا  َأْي  َكــَبــالِــٍغ  ــُه  ــاُت َزك
َدا َتـَردَّ ـِذي  الَّ اْلَفـْرُع   اْعتَِبـارًا ُوِجـَداَوالثَّالِـُث   َأْصَلـنْيِ َمـا َبـنْيَ
َأْكَثـَرا َذيـِن    بِـأيِّ ُيَرىَفْلَيْلَتِحـْق  ِذي  الَّ َوْصِفِه  يِف  ِه  َغرْيِ ِمْن 
ْتـاَلِف اإْلِ يِف  ِقيـُق  الرَّ األَْوَصاِفَفْلُيْلَحـِق  يِف    بِاحْلُرِّ اَل  بِامْلَاِل 
ُط يِف اْلِقَيـاِس َكْوُن اْلَفْرِع ْ اجْلَْمِعَوالرشَّ يِف  ــِه  ــِل أِلَْص ُمنَاِسبًا 
األَْمَرْيـِن َجاِمـُع  َيُكـوَن  َمـنْيِبِـَأْن  ُدوَن  لِْلُحْكـِم  ُمنَاِسـبًا 
بِـام َثابِتـًا  األَْصـِل  َذاَك  َرْأَيْيِهامَوَكـْوُن  يِف    اخْلَْصَمنْيِ ُيوافُِق 
َتطَّـِرْد َأْن  ـٍة  ِعلَّ   ُكلِّ ُط  َتِرْدَورَشْ تِي  الَّ َمْعُلواَلِتَا    ُكلِّ يِف 
ُمْسَجالَلْ َينَْتِقـْض َلْفظـًا َوال َمعنًـى َفال اْنتَِقاٍض  َذاِت  يِف  ِقَياَس 
وطِـِه َأْن َيْتَبَعـا َمَعاَواحْلُْكـُم ِمـْن رُشُ ــًا  ــات ــَب َوإِْث َنْفيًا  ــَتــُه  ِعــلَّ
ِلـُب جَتْ َحِقيقـًا  َلـُه  تِـي  الَّ َلُبَفْهـَي  جُيْ َكَذاَك  هَلَا  ِذي  الَّ َوْهَو 

َباَحِة َفْصٌل يِف اْلـَحْظِر واإْلِ
ُسـوِل الرَّ َبْعَثـِة  َقْبـَل  ُحْكـَم  لِيِلاَل  الدَّ بُِمْقَتىَض  َبْعَدَها  َبْل 
ِع ْ ِعيَواأْلَْصُل يِف اأْلَْشـَياِء َقْبَل الرشَّ رَشْ ُحْكٍم  َبْعَد  اَل  ِريُمَها  حَتْ
ْلنَـاُه َحلَّ ُع  ْ الـرشَّ   َأَحـلَّ َمـا  ــاُهَبـْل  ــنَ ْم ــُه َحــرَّ ــنْ ــا َع ــاَن ـــا هَنَ َوَم
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ِحـلِّ َدلِيـَل  َنِجـْد  َلْ  األَْصِلَوَحْيـُث  بُِحْكِم  ْكنَا  مَتَسَّ عًا  رَشْ
ُقْلنَـاُهُمْسـَتْصِحبنَِي اأْلَْصـَل اَل ِسـَواُه َمـا    ِضـدَّ َقـْوٌم  َوَقـاَل 
 َما َوَرْد ُيَرْدَأْي َأْصُلَهـا التَّْحِليـُل إاِلَّ َفاَل  ِعنَا  رَشْ يِف  ِريُمَها  حَتْ
َينَْفـُع فِيـاَم  اأْلَْصـَل    إِنَّ ُيْمنَُعَوِقيـَل    َيـــُضُّ َوَمـــا  ــــَواُزُه  َج
 ااِلْستِْصَحاِب َأْخُذ امْلُْجَتِهْد بِاأْلَْصِل َعْن َدلِيِل ُحْكٍم َقْد ُفِقْدَوَحدُّ

َباُب َتْرتِيِب اأْلَِدلَِّة
اجْلَـل ـِة  اأْلَِدلَّ ِمـَن  ُمـوا  اْلَعَمـِلَوَقدَّ بِاْعتَِبـاِر    اخْلَِفـيِّ َعـَى 
اْلِعْلـِم ُمِفيـَد  ِمنَْهـا  ُمـوا  لِْلُحْكِمَوَقدَّ َأْي    الظَّنِّ ُمِفيِد  َعَى 
َواْلُعُمـوِم اخْلُُصـوِص  َمـَع    التَّْقِديِمإاِلَّ اَل  بِالتَّْخِصيِص  َفْلُيْؤَت 
ْم َعْن ِقَياِسـِهْم َتِف اخْلَِفيَوالنُّْطـَق َقـدِّ ــَى  َع َجِليَُّه  ــوا  ُم ــدَّ َوَق
ااِلْستِْصَحاِبَوإِْن َيُكـْن يِف النُّْطـِق ِمـْن ِكَتاِب َتْغِيرُي  ُسنَِّة  َأْو 
َوإاِلَّ إِذًا  ـٌة  ُحجَّ ُمْسَتِدالَفالنُّْطـُق  بِااِلْستِْصَحاِب  َفُكْن 

َباٌب يِف اْلـُمْفتِي َواْلـُمْسَتْفتِي َوالتَّْقلِيِد
ُط يِف امْلُْفتِي اِْجتَِهاٌد َوْهَو َأْن ْ نَْنَوالرشَّ َوالسُّ اْلِكتاِب  آِي  ِمْن  َيْعِرَف 
ـَواِرِد الشَّ ُفُرِوِعـِه  يِف  ــَن اْلــَقــَواِعــِدَواْلِفْقـِه  ــُه ِم  َمــا َل َوُكـــلِّ
تِـي ُمْثَبِتَمـْع َمـا بِـِه ِمـَن امْلََذاِهـِب الَّ ِخالٍف  َوِمْن  َرْت  َتَقرَّ
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اْلَعَرْبَوالنَّْحِو َواأْلُُصوِل َمْع ِعلِم األََدْب ِمَن  َأَتْت  تِي  الَّ َغِة  َواللُّ
اْلـَمَسـاِئال َيْسـَتنْبُِط  بِـِه  َساِئالَقـْدرًا  ــُكــوُن  َي ملَِــْن  بِنَْفِسِه 
َواِةَمـْع ِعلِمـِه التَّْفِسـرَي يِف اآلَيـاِت الــرُّ َحاَلَة  ــِديــِث  احْلَ َويِف 
ـاَلِف َواخْلِ مْجَـاِع  اإْلِ َكاِفَوَمْوِضـَع  فِيِه  اْلــَقــْدِر  ــَذا  َه َفِعْلُم 
ـاِئِل امْلُْسـَتْفتِي وِط السَّ َكامْلُْفتِـيَوِمـْن رُشُ َعاملِـًا  َيُكـوَن  اَل  َأْن 
ُمَْتِهـَدا ِمْثَلـُه  َكاَن  ــَداَفَحْيـُث  ــُه ُمــَقــلِّ ــوُن َفـــاَل جَيُـــوُز َك

َفْرٌع
اْلَقاِئـِل َقـْوِل  َقُبـوُل  اِئِلَتْقِليُدَنـا  لِلسَّ ٍة  ُحجَّ ِذْكِر    َغرْيِ ِمْن 
َمَقاَلـُه َقُبوُلنَـا  َبـْل  َقاَلُهَوِقيـَل  ذاَك  َأْيَن  ِمْن  َجْهِلنَا  َمْع 
َخَفاَفِفـي َقُبـوِل َقـْوِل َطـَه امْلُْصَطَفى باَِل  َلُه  َتْقِليٌد  بِاحْلُْكِم 
َقاَلـُه َقـْد  َمـا    أِلَنَّ اَل  َلُهَوِقيـَل  َأَتى  َقْد  بِاْلَوْحِي  مَجِيُعُه 

َباُب االْجتَِهاِد
ـِذي اْجَتَهـْد ُه َأْن َيْبـُذَل الَّ َقَصْدَوَحـدُّ َقْد  َأْمٍر  َنْيِل  يِف  َمُْهوَدُه 
َوَخَطـْأ َصـَواٍب  إىَِل  اخْلََطْأَوْلَينَْقِسـْم  ُيْمنَُع  اْلُفُروِع  يِف  َوِقيَل 
يِن َذا اْلَوجُه اْمَتنَْع اْلبَِدْعَويِف ُأُصوِل الدِّ أِلَْرَباِب  َتْصِويٌب  فِيِه  إِْذ 
ُثوا ُيْبَعُثواِمـَن النََّصاَرى َحْيُث ُكْفـرًا َثلَّ َلْ  ُْم  َأهنَّ اِعِميـَن  َوالزَّ
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بِاْلَعـنْيِ ُـْم  َرهبَّ َيـَرْوَن  اَل  األَْصَلنْيَِأْو  َعا  ادِّ يِف  امْلَُجوُس  َكَذا 
َأْجَرْيِن َواْجَعْل نِْصَفُه َمن َأْخَطاَوَمْن َأَصـاَب يِف اْلُفـُروِع ُيْعَطى
اهْلَـاِدي   النَّبِـيِّ َعـِن  َرَوْوا  ااِلْجتَِهاِدملَِـا  َتْقِسيِم  ِمْن  َذاَك  يِف 

اخَلاِتَُة
ــْه َم ــدِّ ــَق ـــِذِه امْلُ ــْظــُم َه  َن ـــمَّ حُمَْكَمـْهَوَت  ) )ُدرٌّ   الَعـدِّ يِف  َأْبَياُتَـا 
 )َفا(  )َظاٍء( ُثمَّ امْلُْصَطَفىيِف َعاِم )َطـاٍء( ُثمَّ َوْضِع  َشْهِر  َربِيِع  َثايِن 
ــِه ــاِم َ إمِْت َعــَى  هللِِ  ــُد  ــْم ــاحْلَ َســاَلِمــِهَف ــْع  َم اهللِ  َصـــاَلُة    ــمَّ ُث
َوَصْحبِــِه َوآلِِه    النَّبِــيِّ ــٍن بِــِهَعَلــى  ــْؤِم  ُم ـــلِّ َوِحــْزبِــِه َوُك
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