
مللوك :كتاب   حتفة ا
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  حتفة امللوك يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان

  كتاب الطهارة

  
أقسام املياه املاء ثالثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ومنه ما يقطر من الكرم واملتغري بطاهر مل  ١

امسا آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة وجنس وهو ماء قليل يغلبه باألجزاء ومل جيدد له 
  وقعت فيه جناسة وإن مل تغريه وكثري وقعت فيه جناسة غريت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا

اري ضابط الكثري والكثري عشر يف عشر بذراع الكرباس يف عمق ال تظهر األرض بالغرف والقليل ما دونه واجل ٢
  ما يذهب بتبنةوالواقف ما دونه 

أنواع النجاسات والنجاسة كل خارج من السبيلني من اإلنسان وغريه إال خرء احلمام والعصفور والدم والقيح  ٣
والصديد إذا سال إىل حمل الطهارة يف اجلملة يعين يف االغتسال والوضوء واخلمر والقيء ملء الفم وخرء ما ال 

  جس املاء إال الثوب حىت يفحش يؤكل حلمه من الطري ين
العفو يف النجاسات وخرء الفأرة وبوله معفو عنه يف الطعام والثوب ال يف املاء ودم البقوالرباغيث والسمك عفو  ٤

وشعر امليتة وكل جزء منها ال حياة فيه طاهر وشعر اخلنزير وسائر أجزائه جنس ورخص اخلرز بشعره وعظم الفيل 
  طاهر 

  وكل إهاب دبغ طهر إال جلد اخلنزير واآلدمي  اإلهاب املدبوغ ٥
أحكام السؤر وسؤر اآلدمي طاهر إال حال شربه اخلمر وسؤر الفرس وما يؤكل حلمه طاهر وسؤر اخلنزير  ٦

والكلب وسباع البهائم جنس وسؤر اهلرة والدجاجة املخالة واإلبل والبقراجلاللة واحلية والعقرب والفأرة وسباع 
  البغل واحلمار طاهر مشكوك يف طهوريته فإن مل جيد ماء غريه توضأ به وتيمم الطري مكروه وسؤر 

  فصل يف الوضوء والغسل

فروض الوضوء فروض الوضوء أربعة األول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إىل أسفل الذقن طوال ومن  ٧
ب غسل ما حتته وحتت شحمة األذن إىل شحمة األذن عرضا وجيب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن وال جي

الشارب واحلاجب وما نزل من اللحية أما البياض الذيبني العذار واألذن فيجب غسله الثاين غسل اليدين مع 
  املرفقني الثالث مسح ربع الرأس الرابع غسل الرجلني مع الكعبني والدواء يف شقوقهما يصح معه الوضوء 

اليدين إىل الرسغني ثالثا للقائم من نومه والترتيب واملواالة  سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل ٨
والسواك واملضمضة واالستنشاقواملبالغة فيهما للمفطر والبداءة بامليامن والبداءة يف غسل اليدين والرجلني من 
مسح رؤوس األصابع وختليل اللحية واالصابع وحتريك اخلامت الضيق ومسح كل الرأس والبداءة فيه من مقدمه و

  األذنني والرقبة وتثليث كل غسل 



فروض الغسل وفروض الغسل مخسة املضمضة واالستنشاق وغسل سائر البدن وإيصال املاء إىل باطنالسرة وإىل  ٩
  أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا خبالف ضفائر املرأة وسننه ست 

وضوء الصالة إال رجليه إن كان يف جممع سنن الغسل أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة جناسة بدنه مث يتوضأ  ١٠
  الغسالة مث يغسل رأسه وجسده ثالثا مث خيرج من جممع الغسالة فيغسل رجليه 

مىت يسن الغسل وغسل يوم اجلمعة والعيدين وعرفة وعند اإلحرام سنة وشرط السنة أن يصلي به اجلمعة قبل  ١١
  أن حيدث وغسل من اسلم أو افاق أو بلغ بالسن مستحب

  مىت جيب الغسل وإن بلغ باإلنزال فواجب وغسل اجلنابة واحليض والنفاس ال يسقط باإلسالم  ١٢

  نواقض الوضوء

ما ينقض من السائل كل خارج من السبيلني والدم والقيح والصديد السائل بغري عصر إىل حمل الطهارة يف  ١٣
  اجلملة والقيء ملء الفم 

أو مستندا غري مستقر على األرض وغلبة بإغماء أو جنون أو سكر النوم الناقض والنوم مضطجعا أو متكئا  ١٤
  والقهقهة يف كل صالة ذات ركوع وسجود 

  خروج الدم ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا مل ينقض وإن غلب الدم الريق أو تساويا نقض ١٥
   املس الناقض ومس الذكر ال ينقض وال ملس املرأة إال يف املباشرة الفاحشة ١٦
موجبات الغسل ويوجب الغسل دفق املين بشهوة نائما كان أو يقظانا نائما كان أو يقظانا وتغييب احلشفة يف  ١٧

أحد السبيلني من إنسان واحليض والنفاس وال يوجبه خروج املين بغري شهوة ولو احتلم ومل ير بلال فال غسل عليه 
  غسل ولو رأى بلال مذيا أو منيا ومل يذكر احتالما لزمه ال

  فصل يف مسح اخلف

مسح املقيم واملسافر ميسح املقيم من احلدث خاصة يوما وليلة واملسافر ثالثة أيام ولياليها من وقت احلدث  ١٨
  بشرط لبسه على طهارة كاملة عند احلدث 

املسح على غري اخلف وجيوز املسح على خف فوق خف وعلى جرموق فوق خف إن لبسه قبل احلدثوعلى  ١٩
  يشف ويقف على الساق بال ربط ولو مل يكن جملدا جورب ال 

إذا سافر املقيم والعكس ولو سافر مقيم يف مدته أمت ثالثة ولو أقام مسافر يف مدته مل يزد على يوم وليلة من  ٢٠
  حني مسح 

  صفة املسح وميسح ظاهر اخلف وأقله قدر ثالثة اصابع من أصابع اليد  ٢١
   مانع وهو قدر ثالثة من أصغر أصابع الرجل املانع من املسح واخلرق الكبري ٢٢
نواقض املسح وينقض املسح كل ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا مضي املدة ونزع إحدى القدمني إىل ساق  ٢٣

  اخلف ومىت بطل املسح مبضي املدة أو بالنزع كفى غسل القدمني
سقطت عن غري برء بقي املسح وإن كان املسح على اجلبرية وميسح اجلبرية وإن شدها حمدثا وال يتوقت فإن  ٢٤

  عن برء بطل وإن كان يف الصالة استقبلها وعصابة الفصد وحنوه إن ضره حلها مسحها مع فرجتيها 



  فصل يف التيمم

حاالت جواز التيمم ومن مل جيد املاء خارج املصر وبينه وبني املصر ميل أو وجده وهو خياف العطش أو كان  ٢٥
ركتهأو باستعماله أو كان جنبا يف املصر خياف شدة الربد أو كان خائفا على نفسه أو مريضا خياف شدة مرضه حب

  ماله من عدو أو سبع أو وجده يباع بغنب فاحش أو بثمن املثل وهو ال ميلكه تيمم 
  التيمم مع وجود املاء ويتيمم مع وجود املاء باخلوف فوت صالة العيد أو اجلنازة والويل غريه  ٢٦
ء للوضوء ال خلوف فوت اجلمعة والوقت فإن كان مع رفيقهماء طلبه قبل التيمم استحبابا وال جيب طلب املا ٢٧

  طلب املاء إال إذا غلب على ظنه أنه بقربه 
  صفة التيمم والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع مرفقيه وخيلل أصابعه وينزع خامته والنية فيه فرض  ٢٨
لصعيد الطاهر وهو كل ما كان من جنس األرض كالتراب والرمل واحلجر والنورة مادة التيمم وجيوز با ٢٩

  والكحل والزرنيخ والتيمم للحدث واجلنابة سواء
نواقض التيمم وينقضه ما ينقض الوضوء ورؤية املاء أيضا إذا قدر على استعماله ومن يرجو املاء يف آخر الوقت  ٣٠

  ا شاء فرضا ونفال فاألفضل له تأخري الصالة ويصلي بتيممه م
  التيمم بنسيان املاء ولو نسي املاء يف رحله أو كان بقربه ماء ال يعلم فتيمم وصلى أجزأه  ٣١
  التيمم مع ماء السبيل وما أعد يف الطرق للشرب ال مينع التيمم إال أن يعلم بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب  ٣٢

  فصل يف إزالة النجاسة

  جاسة املرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر مزيل كاخلل وماء الورد واملاء املستعمل مواد إزالة النجاسة الن ٣٣
  العفو يف اإلزالة واألثر الذي يشق إزالته عفو  ٣٤
  إزالة غري املرئي وغري املرئية تطهر بالغسل الذي يغلب علىالظن الزوال به  ٣٥
  وحنوها يطهر باملسح  طهارة الصقيل وكل شيء صقيل كاملرآة والسيف والسكني ٣٦
  غسل املين واملين جنس جيب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا  ٣٧
  أثر الشمس يف الطهارة ولو ذهب أثر النجاسة عن األرض بالشمس جازت الصالة على مكاهنا دون التيمم منه  ٣٨
رض يطهر خبالف النجاسة اليت تطهر بالدلك وإذا أصابت اخلف أو النعل جناسة هلا جرم فجفت فدلكهباأل ٣٩

  املائعة والثوب 

  فصل يف البئر

  ماذا تنجس البئر النجاسة املائعة تنجسها واجلامدة كالبعر والروث واخلثى قليلها عفو ال كثريها  ٤٠
  ضابط املتنجس وهو ما يعده الناظر كثريا والرطب واليابس والصحيح واملنكسرسواء  ٤١
  أو عصفور وحنومها تطهر بنزح عشرين دلوا بدلوها بعد إخراج الواقع موت فأرة يف البئر فإن ماتت فيها فأرة  ٤٢
  موت احلمامة يف البئر ويف احلمامة والدجاجة واهلر وحنوها أربعون  ٤٣
  موت آدمي فيها ويف اآلدمي والشاة وحنومها بنزح الكل  ٤٤



ر أوكرب فإن مل ميكن لنبع املاء نزح انتفاخ الواقع يف البئر وإن انتفخ الواقع أو تفسخ نزح الكل مطلقا يعين صغ ٤٥
  حىت يغلبهم املاء 

  فصل يف االستنجاء

حكم االستنجاء وأدواته هو سنة من البول والغائط وحنومها بكل طاهر مزيل ميسح احملل حىت ينقيه وال يسن  ٤٦
  العدد واملاء أفضل 

  وجوب استعمال املاء فإن جاوز اخلارج املخرج تعني املاء  ٤٧
  به االستنجاء ويكره بالعظم والروث واملطعوم واليمني واهللا أعلم ما يكره ٤٨

  كتاب الصالة 
  
وقت لزوم الصالة ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت قدر حترمية لزمته ولو ارتد او جن  ٤٩

  أو حاضت حينئذ مل جتب 

  فصل يف األذان

اجلمعة فقط بغري ترجيع ويزيد يف أذان الفجر بعد الفالح حكم األذان وصفته األذان سنة مؤكدة للخمس و ٥٠
  الصالة خري من النوم مرتني 

صفة اإلقامة واإلقامة مثله بزيادة قد قامت الصالة مرتني بعد الفالحويترسل األذان ويدرج اإلقامة ويتوجه  ٥١
  فيهما القبلة ويلتفت مينة ويسرة ويرفع فيهما صوته 

  ضوء فيهما ويكرهان للجنب ويعاد األذان خاصة وتكره إقامة احملدث أذان احملدث ويستحب الو ٥٢
  األذان للفائتة ويؤذن للفائتة األوىل ويقيم وله االكتفاء باإلقامة فيالباقي وجتوز إقامة غري املؤذن  ٥٣
  أجرة املؤذن ويكره للمؤذن أخذ األجرة  ٥٤
  ويعاد فيه  األذان قبل دخول الوقت وال يؤذن لصالة قبل دخول الوقت ٥٥
إجابة املؤذن وجيب على سامع األذان واإلقامة متابعة املؤذن إال يف احليعلة األوىل فيقول ال حول وال قوة إال  ٥٦

باهللا العلي العظيم ويف الثانية ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وعند قوهلالصالة خري من النوم صدقت وباحلق 
  نطقت 
 يتكلم سامعهما وال يقرأ وال يسلم وال يرد وال يشتغل بعمل غري اإلجابة ويقطع القراءة الكالم أثناء األذان وال ٥٧

  هلما واهللا أعلم 

  فصل وشروط الصالة ستة

  شروط الصالة الوقت والطهارة بأنواعها وستر العورة واستقبال القبلة والنية وتكبرية اإلحرام  ٥٨
  والركوع والسجود واالنتقال من ركن إىل ركن والقعدة األخرية اركان الصالة وأركاهنا ستةالقيام والقراءة  ٥٩
واجبات الصالة وواجباهتا أحد عشر الفاحتة يف األوليني وسورة أو قدرها واجلهر يف اجلهرية لإلمام واملخافتة يف  ٦٠



 والتشهد يف السرية مطلقا يعين اإلمامواملنفرد والطمأنينة يف الركوع والسجود وترتيب أفعاهلا والقعدة األوىل
  القعدتني والتسليم والقنوت وتكبريات العيدين 

  سنن الصالة وسننها ما سوى ذلك من أقواهلا وأفعاهلا املطلوبة  ٦١

  الشرط األول الوقت

أوقات الصالة ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إىل طلوع الشمس والظهر من زواهلا حىت يصري ظل  ٦٢
وهو أول وقت العصر وآخره غروهبا وهو أول وقت املغرب وآخره غروب الشفق الشيء مثليه سوى يفء الزوال 

  األبيض بعد األمحر وهو أول وقتالعشاء وآخره طلوع الفجر الصادق ووقت الوتر وقت العشاء وجيب تأخريه عنها 
  اإلسفار يف الفجر ويستحب اإلسفار بالفجر إال للحاج مبزدلفة فالتغليس أفضل  ٦٣
ظهر واإلبراد بالظهر يف الصيف وتعجيلها يف الشتاء وتأخري العصر ما مل يتغري قرص الشمس يف اإلبراد بال ٦٤

  الصيف والشتاء 
التعجيل والتأجيل يف العشاء وتعجيل املغرب دائما وتأخري العشاء إىل ثلث الليل يف الشتاء وتعجيلها يف الصيف  ٦٥

  ويف يوم الغيم يعجل العصر والعشاء ويؤخر الباقي
  اجلمع بني الصالتني وال جيمع بني صالتني يف وقت إال بعرفة ومزدلفة  ٦٦
  األفضل يف الوتر ويستحب الوتر آخر الليل إن وثق باالنتباه وإال فأوله  ٦٧
  وقت اجلمعة والعيد ووقت اجلمعة وقت الظهر ووقت صالة العيدين من ارتفاع الشمس اىل زواهلا  ٦٨
ية مثانية ثالثة يكره فيها كل صالة وسجدة التالوة والسهو عند طلوع أوقات الكراهية وأوقات الكراه ٦٩

الشمس واستوائها وغروهبا إال عصر يومهووقتان يكره فيهما التطوع واملنذورة وركعتا الطواف وقضاء تطوع 
أفسده وال يكره غري ذلك ومها ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بعد العصر إىل الغروب وثالثة أوقات 

  يكره فيها التطوع فقط بعد الغروب قبل املغرب ووقت خطبة اجلمعة وقبل صالة العيد 

  الثاين الطهارة

  طهارة املصلي طهارة املصلي ولباسه ومكانه شرط  ٧٠
أنواع النجاسة والنجاسة نوعان خمففة وهي بول الفرس وما يؤكل حلمه وخرؤ ما ال يؤكل حلمه من الطري  ٧١

لعضو أو ربع طرف اإلصابة كالذيل والدخريص والكم وحنوها ال ما دوهنومغلظة وهي بقية ومينع منها قدر ربع ا
  النجاسات ووزن املثقال عفو يف ذات اجلرم مع الكراهة 

  القدر املانع من النجاسة وقدر عرض الكف يف املائعة وما زاد مانع  ٧٢
كرؤوس اإلبر عفو ولو صلى على بساط  العفو من النجاسة وحمل االستنجاء خارج عن العفو ورشاش البول ٧٣

  صغري يف طرفه جناسة ال يصح ولو كان كبريا يصح
محل نافحة مسك ولو محل املصلي نافحة مسك إن كانت حبيث لو اصاهبا املاء ال يفسدها أي ال يننت تصح  ٧٤

  مطلقا سواء كانت من حيوان مذبوح وإن كان يفسدها املاء تصح بشرط كوهنا من حيوان مذك 
ما جتزىء الصالة من النجاسة ومن مل جيد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ومل يعد وإن كان  ٧٥

  الطاهر أقل من الربع خيري بني الصالة فيه وبني الصالة عاريا واألول أفضل 



  الثالث ستر العورة

ورة والسرة ال وعورة احلرة البالغ مجيع بدهنا عورة الرجل واملرأة عورة الرجل ما بني سرته إىل ركبته والركبة ع ٧٦
وشعرها عورة إال الوجه والكفني والقدمني وعورة األمة مثل عورة الرجل مع زيادة بطنها وظهرها والعورة الغليظة 

  واخلفيفة سواء
  العورة اجملزئة يف الصالة وما دون ربع العضو عفو والربع مانع  ٧٧
  الذي ال مينع رؤية العورة ال يكفي  اللباس الشفاف والساتر الرقيق ٧٨
فقد الساتر ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود أو قائما يركع ويسجد واألول  ٧٩

  أفضل 

  الرابع استقبال القبلة

  الفرض يف االستقبال وفرضه عني الكعبة للمكي وجهتها لغريه  ٨٠
لة ال يتحرى وعنده من يسأله وال يف الصحراء والسماء مصحية وإذا التحري يف القبلة ومن اشتهت عليه القب ٨١

  عدم الدالئل واملخرب يف الصحراء حترى وصلى فلو تبني اخلطأ فيها بىن ولو تبينه بعدها ال يعيد 

  اخلامس النية

واالقتداء به  ماذا ينوي املصلي وهي إرادة الصالة بقلبه واللفظ سنة واملقتدي ينوي أصل الصالة ومتابعة إمامه ٨٢
  وحنو ذلك 

  األحوط يف النية واألحوط مقارنة النية للتكبري فإن قدمها عليه صح إن مل تبطل بقاطع  ٨٣

  السادس تكبرية اإلحرام

مباذا يصح تكبري االفتتاح ويصح االفتتاح بالتكبري والتهليل والتسمية وكل اسم من أمساء اهللا تعاىل وبقوله  ٨٤
  لهم اغفر يل اللهم وال يصح بقوله ال

التكبري واإلمام راكع ولو أدرك اإلمام راكعا فكرب للركوع صار مفتتحا ولو كرب قبل إمامهناويا لالقتداء بطل  ٨٥
  أصال 
  األفضل يف االقتداء واألفضل مقارنة اإلمام يف التكبري والتأخر يف التسليم  ٨٦
يه شحمة أذنيه وال يفرج أصابعه وكذا الرفع يف حال التكبري ويرفع يديه مقارنا للتكبري حىت حياذي بإهبام ٨٧

  القنوت وتكبريات العيدين الزوائد وترفع املرأة حذاء منكبيها 
  مواضع الرفع يف الصالة وال يرفع يديه يف غري تكبرية اإلحرام  ٨٨
د قوله قد موضع تكبري اإلمام والسنة قيام اإلمام والقوم عند قول املؤذن حي على الفالح ويكرب اإلمام عن ٨٩

  قامت الصالة 

  فصل األركان أوهلا القيام



  القيام يف الصالة وال جيوز تركه يف الفرض والواجب بغري عذر إال يف السفينة اجلارية خاصة  ٩٠
كيفية وضع اليدين وإذا كرب وضع ميينه على يساره حتت سرته واملرأة تضع على صدرها مث يقول سبحانك  ٩١

  وتعاىل جدك وال إله غريك  اللهم وحبمدك وتبارك امسك

  الثاين القراءة

صفة القراءة مث يتعوذ إن كان إماما أو منفردا ويسمي ويقرأ الفاحتة وسورة م أو ثالث آيات من أي سورة شاء  ٩٢
  يف كل واحدة من األوليني 

  فرض القراءة وفرض القراءة مطلق آية وواجبها ما بينا ٩٣
  ال الضالني أمن هو والقوم سرا كيفية التأمني وإذا قال اإلمام و ٩٤
  القراءة يف الركعتني األخريني والفاحتة وحدها يف اآلخرتني سنة ولو سبح فيهما جاز ولو سكت كره  ٩٥
  حكم القراءة والقراءة واجبة يف كل ركعات النفل وركعات الوتر  ٩٦
رب والعشاء وخيري املنفرد وخيفيان يف اجلهر والسر يف القراءة وجيهر اإلمام حتما يف الفجر واألوليني من املغ ٩٧

  الباقي حتما وجيهر فياجلمعة والعيدين 
  القراءة يف النوافل ويف النفل خيفي هنارا وخيري ليال  ٩٨
التعيني يف القراءة ويكره ختصيص سورة بصالة إال إذا كان أيسر عليه واتبع فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٩٩

  معتقدا للتسوية 
  املأموم وال يقرأ املأموم خلف اإلمام قراءة  ١٠٠

  الثالث الركوع

موضع الركوع وتسبيحاته فإذا فرغ من القراءة كرب وركع وقال سبحان ريب العظيم ثالثا وهو أدىن الكمال  ١٠١
  ولو سبح مرة كره 

لك احلمد واملنفرد القيام من الركوع فإذا اطمأن راكعا قام وقال مسع اهللا ملن محده ال غري ويقول القوم ربنا  ١٠٢
  جيمع بينهما 

  الرابع السجود

تسبيحات السجود فإذا اطمأن قائما كرب وسجد وقال سبحان ريب األعلى ثالثا مث يرفع رأسه مكربا ويقعد  ١٠٣
  فإذا اطمأن كرب وسجد ثانية كاألوىل 

  ما يسجد عليه وجيوز سجوده على كور عمامته وطرف ثوبه  ١٠٤

  اىل ركناخلامس االنتقال من ركن 

  االنتقال  ١٠٥



  السادس القعدة األخرية

  التشهد يقعد قدر التشهد األول فإذا قرأ التشهد يشري مبسبحته عند كلمة التوحيد يف األصح  ١٠٦
  قدر القعدة األوىل وال يزيد يف القعدة األوىل على قوله وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ١٠٧
ة على النيب عليه الصالة والسالم وعلى آله وما شاء من الدعاء وسؤال التشهد الثاين ويزيد يف الثانية الصال ١٠٨

  كل ما ال يعطيه إال اهللا تعاىل كالرمحة واملغفرة وحنومها 
كيفية السالم مث يسلم عن ميينه وعن يساره وينوي بكل تسليمة من يف تلك اجلهة من املالئكة واحلاضرين  ١٠٩

  ينوي إمامه يف أي جهتيه كان فإن كان حبذائه نواه فيهما  واملنفرد ينوي املالئكة فقط واملأموم

  فصل يف سنن الرواتب وغريها

سنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر أو ركعتان  ١١٠
  دها وركعتان بعد املغربوأربع قبل العشاء وبعدها أربع أو ركعتان وأربع قبل اجلمعة وأربع بع

قضاء السنة والسنة ال تقضى إال سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر قضاها قبل الزوال وسنة الظهر أيضا يقضيها  ١١١
  يف وقته ويؤخرها عن الركعتني 

تطوع الليل والنهار والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة أو أربع وبالليل ركعتان أو أربع أو ست أو مثان وتكره  ١١٢
  فيهما واألربع أفضل فيها الزيادة على ذلك

  املوضع األفضل يف التطوع واألفضل يف السنن والنوافل املنزل  ١١٣
القيام والقعود يف التطوع ويتطوع قاعدا بغري عذر إال سنة الفجر ولو شرع قاعدا وأمت قائما أو بالعكس صح  ١١٤

  ولو شرع راكبا مث نزل بىن ويف عكسه يستقبل 
كره التطوع جبماعة إال التراويح ومن تطوع بصالة أو بصوم لزمه إمتامه وقضاؤه إن اجلماعة يف التطوع وي ١١٥

  أفسده 

  فصل يف التراويح

صفة التراويح هي سنة مخس تروحيات كل تروحية تسليمتان وجيلس بني كل تروحيتني قدر تروحية وكذا بني  ١١٦
  ر هبماخلامسة والوتر وال جيلس بعد التسليمة اخلامسة يف األصح مث يوت

سنة التراويح وسنتها اخلتم يف الشهر أو يف كل ركعة عشر آيات واجلماعة فيها سنة على الكفاية ويترك  ١١٧
  اإلمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم 

  وقت التراويح ووقتها بعد أداء العشاء إىل طلوع الفجر قبل الوتر وبعده  ١١٨

  فصل يف الوتر

واجب ثالث ركعات متصلة يقنت يف الثالثة سرا قبل الركوع كل السنة وال يقنت  صفة الوتر والقنوت هو ١١٩
  يف الفجر فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما يف األصح 



قضاء الوتر ولو فات الوتر يقضي وال جيوز قاعدا وال راكبا بغري عذر وعن حممد وليس فيه دعاء معني كذا  ١٢٠
ن يقول يف وتره اللهم إين  ٤ي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كا يف احمليطويف جامع األصول عن علي رض

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
  نفسك 

  فصل

رجليه ويف نظر املصلي يستحب أن يكون نظر املصلي يف قيامه إىل موضع سجوده ويف ركوعه إىل أصابع  ١٢١
  سجوده إىل طرف أنفه ويف قعوده إىل حجره وعند التسليمة األوىل إىل كتفه األمين وعند الثانية إىل كتفه األيسر 

ما يكره للمصلي وال يلتفت وال يعبث بثوبه أو عضوه ويكره تغميض عينيه ويكره سبق االمام باألفعال وعد  ١٢٢
ل اإلمام الركوع لداخل يعرفه إال القراءة ويكره افتتاح الصالة وبه اآلي والتسبيح ومحلشيء يف يده أو فمه وتطوي

  حاجة اىل اخلالء وتكره الصالة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة 
األماكن املكروهة للصالة ولو صلى يف مكان طاهر من احلمام ال صورة فيه ال يكره وتكره القراءة يف احلمام  ١٢٣

يف كل جهات املصلي إال ممحوةالرأس والصغرية جدا ولو استقبل تنورا يتقد  جهرا ال سرا وتكره صورة ذي الروح
  أو كانونا فيه نار يكره خبالف الشمع والسراج واملصحف والسيف وحنوها 

ما يقطع الصالة من العمل والعمل الكثري يقطع الصالة وهو ما ال يوجد إال باليدين وقيل هو ما جيزم الناظر  ١٢٤
  لصالة وهو املختار إليه أنه ليس يف ا

السترة يف الصالة ومن صلى يف الصحراء نصب بني يديه سترة قدر ذراع فصاعدا يف غلظ اإلصبع فما زاد  ١٢٥
  ويقرب منها وجيعلها حبذاء أحد حاجبيه وال عربة باإللقاء وال باخلط

درأ املار إن مل يكن له سترة املرور أمام املصلي ويأمث املار يف موضع سجوده يف الصحراء واملسجد اجلامع وي ١٢٦
  أو مر بينه وبينها بإشارة أو تسبيح وال يدرأ هبما 

الصوت املبطل للصالة وإن تنحنح بغري عذر فحصلت به حروف بطلت وإن كان بعذر فال كالعطاس  ١٢٧
  واجلشاء ولو حصلت هبما حروف 

  فصل يف اجلماعة

إلمام سنة ثابتة وأقلها يف غري اجلمعة واحد مع اإلمام حكم اجلماعة وعددها هي سنة مؤكدة وختفيفها مع ا ١٢٨
  ولو كان امرأة أو صبيا 

األفضلية يف اإلمامة واألوىل باإلمامة األفقه مث األقرأ مث األورع مث األكرب سنا مث األحسن خلقا مث األشرف  ١٢٩
  نسبا مث األصبح وجها 

  وإن أم اثنني تقدم عليهما موقف اإلمام ومن أم واحدا أوقف على ميينه مقارنا له ١٣٠
التقدم على اإلمام ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه مل يصح اقتداؤه وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت  ١٣١

  صالته 
  الذين ال يصح االقتداء هبم وال يصح اقتداء الرجل باملرأة وال بالصيب مطلقا ويصح اقتداء الصيب بالصيب  ١٣٢
  الرجال مث الصبيان مث اخلناثى مث النساء ترتيب الصفوف ويصف  ١٣٣



حضور النساء اجلماعةويكره للنساء الشواب حضور اجلماعة مطلقا ويباح للعجائز اخلروج يف العيدين  ١٣٤
  واجلمعة والفجر واملغرب والعشاء 

  إعادة املأموم للصالة ولو ظهر حدث اإلمام أعاد املأموم  ١٣٥
  ني اإلمام واملأموم حائل يشتبه معه حال اإلمام عليه منع الصحة اشتباه حال اإلمام ومىت كان ب ١٣٦

  فصل يف اجلمعة

إين تصح اجلمعة ال تصح إال يف مصر جامع أو يف فنائه وهو كل موضع له أمري وقاض ينفذ األحكام ويقيم  ١٣٧
  احلدود وال يقيمها إال السلطان أو نائبه 

  ولو ذكر اهللا تعاىل بدل اخلطبة صح خطبة اجلمعة وخيطب قبلها خطبتني خفيفتني  ١٣٨
  شرط اجلمعة وشرطها ثالثة غري اإلمام ١٣٩
ممن ال تلزمهم اجلمعة وال مجعة على مسافر وامرأة ومريض وعبد وأعمى فإن صلوها كفتهم وتصح إمامتهم  ١٤٠

  فيها إال املرأة وحتصل هبم اجلماعة أيضا 
  له يوم اجلمعة بغري عذر كره وأجزأه صالة الظهر يوم اجلمعة ومن صلى الظهر يف منز ١٤١
  صالة الظهر ممن ال تلزمهم اجلمعة ويكره للمعذورين واحملبوسني الظهر جبماعة يوم اجلمعة  ١٤٢
  إدراك اجلمعة ومن أدرك اإلمام يف التشهد أو يف سجود السهو أمت اجلمعة  ١٤٣
  مىت حيرم البيع وباألذان األول حيرم البيع ١٤٤
  جيب السعي على من يسمع النداء فقط وجوب السعي و ١٤٥
  وقت ترك الكالم وإذا خرج اإلمام للخطبة ترك الناس الصالة والكالم حىت يصلوا  ١٤٦
يا أيها الذين آمنوا صلوا { مساع اخلطبة فإذا خطب وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد وإذا قرأ  ١٤٧
  يصلي السامع يف نفسه } عليه 

  فصل يف العيد

  على من جتب صالة العيد جتب صالة العيد على كل من جتب عليه صالة اجلمعة  ١٤٨
ماذا يستحب يف العيدين ويستحب يوم الفطر أن يطعم اإلنسان قبل الصالة ويف األضحى بعدها ويغتسل  ١٤٩

جهراطول فيهما ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إىل املصلى وهو غري مكرب جهرا خبالف األضحى فإنه يكرب فيه 
  الطريق 
  صفة صالة األضحى وصالة األضحى كالفطر  ١٥٠
  تعجيل األضحى وتأجيل الفطر ويستحب تعجيلها وتأخري صالة الفطر  ١٥١
  بدعة يوم عرفة والوقوف يوم عرفة يف موضع آخر تشبها بأهل عرفة بدعة  ١٥٢
  خره بعد عصر يوم النحرابتداء وانتهاء التكبري وتكبري التشريق أوله بعد فجر يوم عرفة وآ ١٥٣
  صفة التكبري وصفته اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد مرة واحدة بعد الفرض  ١٥٤
  على من جيب التكبري وإمنا جيب على كل مقيم مصل يف مجاعة مستحبة ال غري  ١٥٥



العيد ويكرب بعد اجلمعة فإن ترك اإلمام التكبري كرب  مواضع تكبريات التشريق وال يكرب بعد الوتر وصالة ١٥٦
  املأموم ويستحب اختالف الطريق يف صالة العيد 

  فصل يف املسافر

  الرخصة يف السفر السفر املرخص للمطيع والعاصي مقدر بثالثة أيام بسري اإلبل ومشي األقدام ١٥٧
لى أربعا وقرأ يف األوليني وقعد يف الثانية قدر القصر يف الصالة وفرض املسافر يف الرباعية ركعتان فلو ص ١٥٨

  التشهد وقعت األوليان فرضا وما بعدمها نفال وإن مل يقعد بطلت 
  مىت يترخص املسافر ويترخص املسافر مبفارقة بيوت املصر حىت يرجع إليها  ١٥٩
ة فيتم ولو دخل مصرا ومل ينو إمتام وقصر املسافر أو ينوي اإلقامة يف بلد أو قرية مخسة عشر يوما ال يف مفاز ١٦٠

اإلقامة فيه ومتادت حاجته أشهرا ترخصوال تصح نية إقامة العسكر احملارب للكفار أو البغاة خبالف أهل الكأل يف 
  الوقت ويتم املسافر املقتدي باملقيم 

قوم سفر فيتمون بغري إمامة املسافر باملقيم وإذا صلى املسافر باملقيمني ركعتني وسلم وقال أمتوا صالتكم فإنا  ١٦١
  قراءة 
  تغري الوطن باإلقامة ومن توطن يف غري وطنه مث دخل يف وطنه األول قصر  ١٦٢
قضاء فائتة احلضر يف السفر وفائتة احلضر تقضى يف السفر أربعا وفائتة السفر تقشى فياحلضر ركعتني واملعترب  ١٦٣

  يف ذلك آخر الوقت 
ويصري املسافر مقيما مبجرد النية وال يصري املقيم مسافرا إال بالنية مع مىت يصري املسافر مقيما وبالعكس  ١٦٤

  اخلروج 
  السفر يوم اجلمعة ويباح السفر يوم اجلمعة قبل الزوال وبعده  ١٦٥
صريورة املسافر مقيما ومن بدا له الرجوع من الطريق إىل مصره وليس بينهما مدة سفر صار مقيما يف احلال  ١٦٦

  ىت يصل إىل مصره وكل تبع يصري مقيما بنية متبوعة إذا علم هبا وإال فهو مسافر ح

  فصل يف املريض

صالة املعذور من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن مل يطق الركوع والسجود اومأ قاعدا وجعل  ١٦٧
ه وجعل سجوده أخفض من ركوعه وال يرفع إىل وجهه شيئا يسجد عليه فإن مل يطق القعود استلقى على ظهر

رجليه إىل القبلة وأومأ بالركوع والسجود أواضطجع على جنبه متوجها إليها واألول أوىل فإن مل يطق اإلمياء برأسه 
  أخر الصالة ومل تسقط ما دام مفيقا وال يومىء بغري رأسه

قائما  القدرة على القيام فقط وإن قدر على القيام ال على الركوع والسجود صلى قاعدا يومىء هبما أو ١٦٨
  واألول أوىل 

املرض يف الصالة ومن مرض يف صالته بىن على حسب ما يقدر ومن صلى قاعدا مث صح بىن قائما وإن صلى  ١٦٩
  موميا مث صح فيها استقبل 

قضاء املعذور الصالة ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى خبالف األكثر والنائم يقضي مطلقا ويقضي  ١٧٠
  على حسب حاله ويقضي الصحيح فائتة املرض كاملة املريض فائتة الصحة 



  فصل يف الفائتة

وقت قضاء الفائتة من فاتته صالة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت إال إذا خاف فوت فرض الوقت أو  ١٧١
  وقوعه يف وقت مكروه أو كانت الفوائت ستا كلها قدمية أو حديثة فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب 

  فصل

اخلروج من املسجد بعد األذان ومن دخل مسجدا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصالة إال أن يكون إماما أو  ١٧٢
مؤذنا فيذهب إىل مجاعته أو يكون قد صلى الفرض فيخرج إال أن تقام الصالة قبل خروجه فيقتدي تطوعا يف الظهر 

  والعشاء وخيرج يف الباقي 
و جاء رجل واإلمام يف صالة الفجر إن خاف فوت ركعة واحدة مع اإلمام ركعتا الفجر مع إقامة الصالة ول ١٧٣

  صلى السنة خارج املسجد مث اقتدى به وإن خاف فوتالركعتني ترك السنة واقتدى به ومل يقضها 
  قضاء سنة الظهر وسنة الظهر يتركها يف احلالني ويقضيها كما مر يف فصل السنن  ١٧٤
  ك مع اإلمام ركعة حصل له ثواب اجلماعة إدراك ثواب اجلماعة ومن أدر ١٧٥
إدراك الركعة ولو أدرك اإلمام راكعا فكرب ووقف حىت رفع اإلمام رأسه ال يصري مدركا لتلك الركعة ولو  ١٧٦

أدركه يف القيام ومل يركع معه حىت رفع اإلمام رأسه مث ركع املقتدي صار مدركا هلا ولوركع قبل اإلمام فأدركه 
  اإلمام فيه صح 

كيفية قضاء املسبوق واملسبوق يقضي فائتة بعد فراغ اإلمام بقراءة ولو كان قرأ مع اإلمام خبالف ما لو قنت  ١٧٧
  معه فإنه ال يقنت فيما يقضي ولو أدرك مع اإلمام ثالثة املغرب قضى األوليني جبلستني 

ا أدرك ويتشهد مع إمامه وال صفة قضاء املسبوق وما يقضيه املسبوق أول صالته حكما فيستفتح فيه ال فيم ١٧٨
  يدعو 

  فصل يف السهو

سجدة السهو جيب للسهو ال للعمد سجدتان مىت ترك واجبا أو أخره أو أخر ركنا أو زاد يف صالته فعال من  ١٧٩
  جنسها 
م ال السهو باعتبار اإلمام واملأموم وجيب على املأموم بسهو اإلمام فإن تركه اإلمام وافقه املأموم وسهو املأمو ١٨٠

  يوجب السجود
السهو عن التشهد األول ومن سها عن القعدة األوىل فإن تذكر وهو إىل القعود أقرب قعد وال شيء عليه  ١٨١

  وإن كان إىل القيام أقرب مل يقعد وسجد للسهو 
السهو عن القعدة الثانية ومن سها عن القعدة األخرية عاد إليها ما مل يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن  ١٨٢

سجد للخامسة صار فرضه نفال فيضم إليه ركعة سادسة وإن مل يضم صح ولو قعد يف الرابعة مث قام ومل يسلم ظن 
أهنا القعدة األوىل عاد ما مل يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة زاد سادسة ومت فرضه والزائد نفل 

  الته وعليه سهو مل خيرج منهاويسجد لسهوه غري نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو ومن سلم يريد اخلروج من ص
الشك يف الركعات ومن شك أصلى ثالثا أو أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف بالسالم وهو أوىل من  ١٨٣



الكالم وجمرد النية لغو وإن كان الشك يعرض له كثريا عمل بأكثر رأيه فإن مل يكن له رأي أخذ باألقل وقعد حيث 
  يتومهه آخر صالته 

  ل يف سجدة التالوةفص

  عدد سجدة التالوة وهي أربع عشرة سجدة معروفة منها األوىل يف احلج خاصة ومنها سجدة ص  ١٨٤
حكم السجدة وجتب على التايل والسامع ووجوهبا على التراخي وال جتب على من ال جتب عليه الصالة وال  ١٨٥

من مسعها منهم ولو مسعها من الطوطي والنائم قيل  قضاؤها كاحلائض والنفساءوالصيب واجملنون والكافر وجتب على
ال جتب وجتب على التايل األصم وإن قرأها املأموم خلف اإلمام مل يسجدها هو وال اإلمام يف الصالة وال بعدها 

  والسجدة الصالتية ال تقضى خارج الصالة 
وسجد سقطتا ولو كان سجد  تداخل السجدة ومن قرأ آية سجدة ومل يسجدها حىت صلى يف جملسه وأعادها ١٨٦

لألوىل قبل الصالة سجد لألخرى فيها ومىت احتد اجمللس واآلية تداخلت ومىت اختلف أحدمها تعددت وال خيتلف 
  اجمللس مبجرد القيام وال خبطوة أو خبطوتني ولقمة أو لقمتني

هي تسري فإن كان يف الصالة السجدة يف السفينة والدابة والسفينة اجلارية كالبيت ولو كررها على الدابة و ١٨٧
  احتدت وإن مل يكن فيها تعددت وإذا تالها على الدابة أجزأته باإلمياء 

  صفة سجدة التالوة وهي كسجدة الصالة بغري تشهد وسالم  ١٨٨

  فصل يف امليت

  حالة االحتضار يوجه احملتضر إىل القبلة على شقه األمين وتذكر عنده الشهادة وال يؤمر هبا  ١٨٩
لصالة على امليت فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه فإن مل يصل عليه صليعلى قربه ما مل يغلب على الظن ا ١٩٠

تفسخه ومن استهل غسل وكفن وصلي عليه وإن مل يستهل غسله ولف يف خرقة ومل يصل عليه وال يصلى على باغ 
  وال قاطع طريق 

مت ويكره رفع الصوت بالذكر فإذا وصلوا إىل املشي يف اجلنازة واملشي خلف اجلنازة أفضل ويطيل الص ١٩١
  قربه كره اجللوس قبل وضعه عن الرقاب 

وضع امليت يف القرب وحيفر القرب حلدا ويدخل امليت فيه من جهة القبلة ويضجع على شقه األمين موجها  ١٩٢
فصل يف & ت للمرأة حسنإليهاويكره البناء على القرب وال يدفن يف قرب أكثر من واحد إال للضرورة واختاذ التابو

  & الشهيد 
  تعريف الشهيد والشهيد كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلما قتال مل جيب به مال  ١٩٣
وضع الشهيد فال يغسل إال إذا قتل جنبا أو صبيا وال يغسل دمه وال ينزع ثيابه وينزع كل ما عليه من غري  ١٩٤

  جنس الكفن ويكمل كفنه مث يصلى عليه 
الشهيد وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عوجل أو ضمه سقف أو نقل من املعركة حيا ال مىت يغسل  ١٩٥

  خلوف وطىء اخليل أو مر عليه وقت صالةوهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل
  كتاب الزكاة 

  



إجياب الزكاة جتب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما ومت عليه حول كامل وجوبا على  ١٩٦
  الفور يف قول 

  أثر الدين يف الزكاة وكل دين آلدمي مينع بقدره حاال كان أو مؤجال ١٩٧
زكاة امليت ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة سقطت إال إن أوصى هبا فتنفذ  ١٩٨

  من الثلث 
وال زكاة يف املال الضمار وهو ما ال ماذا يزكى وال زكاة يف غري الفضة والذهب والسوائم إال بنية التجارة  ١٩٩

  يقدر عليه بنفسه وال بنائبه 
  صحة أداء الزكاة وال تصح إال بنية مقارنة لألداء أو لعزهلا إال إذا تصدق بكل النصاب  ٢٠٠
نصاب الفضة والذهب ونصاب الورقوهو الفضة مئتا درهم عشرة منها وزن سبعة مثاقيل أغلبها فضة وفيه  ٢٠١

ل أربعني درهم والناقص عفو ونصاب الذهب عشرون مثقاال أغلبها ذهب وفيه نصف مثقال مث يف مخسة مث يف ك
كل أربعة مثاقيل قرياطان والناقص عفو والترب واحللي واآلنية نصاب وماغلبه منهما غش فهو كعروض التجارة إال 

  أن خيلص منه نصاب 
نفع للفقراء وكمال النصاب يف طريف احلول كاف زكاة العروض ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا باأل ٢٠٢

  ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إىل بعض بالقيمة ويضم ما دون األربعني إىل ما دون األربعة املثاقيل أيضا 
زكاة اإلبل ونصاب اإلبل يف كل مخس شاة إىل مخس وعشرين مث بنت خماض إىل ست وثالثينثم بنت لبون إىل  ٢٠٣

مث حقة إىل إحدى وستني مث جذعة إىل ست وسبعني مث بنتا لبون إىل إحدى وتسعني مث حقتان إىل مائة ست وأربعني 
وعشرين مث يبدأ كما مر إىل مخس وعشرين مث بنت خماض إىل مائة ومخسني مث ثالث حقاق مث يبدأ إىل ست وثالثني 

  بدا كما بدأ ثانيا والبخت والعراب سواء مث بنت لبون إىل مئة وست وتسعني مث أربع حقاق إىل مائتني مث يبدأ أ
زكاة البقر ونصاب البقر ثالثون وفيه تبيع إىل أربعني مث مسنة وما زاد فبحسابه إىل ستني مث تبيعان إىل  ٢٠٤

سبعينثم مسنة وتبيع إىل مثانني مث مسنتان إىل تسعني مث ثالثة أتبعة إىل مئة مث تبيعان ومسنة وهكذا أبدا واجلواميس 
  ر سواء والبق
زكاة الغنم ونصاب الغنم أربعون وفيه شاة إىل مائة وإحدى وعشرين مث شاتان إىل مائتني وواحدة مث ثالث  ٢٠٥

  شياه إىل أربع مئة مث أربع شياه مث يف كل مئة شاة شاة والضأن واملاعز سواء ويؤخذ الثين منهما وال يؤخذ اجلذع 
   ظيب وشاة أو بقرة وحشية وأهليةيعترب بأبيه النتاج من أصلني خمتلفني وما نتج معا بني ٢٠٦
زكاة اخليل ونصاب اخليل اثنان ذكر وأنثى وفيه ديناران أو زكاة القيمة وال جيب شيء يف ذكور أو إناث  ٢٠٧

حمضة يف األشهر وال يف البغال واحلمري وال يف الصغار إال تبعا لكبرية وليس يف املعلوفة وال يف احلوامل والعوامل 
  مة زكاة السائ
التعريف بالبهائم والسائمة الراعية أكثر احلول ال للركوب والعملوبنت خماض ما دخل يف السنة الثانية وبنت  ٢٠٨

لبون يف الثالثة واحلقة يف الرابعة واجلذعة يف اخلامسة والتبيع يف الثانية واملسنة يف الثالثة وثين الغنم ما بلغ سنة 
  وجذعها ما بلغ أكثرها 

وجود السن املفروض ومن وجب عليه سن ال ميلكه أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضى الساعي أو عدم  ٢٠٩
  أعطى اسفل منه مع الزائد مطلقا 

ما جيوز دفع القيمة من العبادات وجيوز دفع القيمة يف الزكاة والفطر والكفارة والعشر واخلراج والنذور ال  ٢١٠



  من النصاب يف اهلدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط
ضم املستفاد ومطلق املستفاد يضم يف احلول إال أن الربح والولد يضم إىل أصله ال غري وغريمها يضم إىل  ٢١١

  أقرب جنسه حوال 
  حكم العفو والزكاة واجبة يف النصاب دون العفو فال يسقط شيء هبالك العفو  ٢١٢
سقطت ولو هلك بعضه سقط بقدره ولو أهلكه  أثر اهلالك يف الزكاة ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة ٢١٣

باب & املالك ضمن ولو هلك بعد طلب الساعي فقوالن ويصح التعجيل لسنني ولغصب أيضا بعد ملك نصاب
  & املعدن والركاز 

اخلمس يف املعدن والكنز من وجد معدنا من جوهر ذائب يف أرض مباحة ففيه اخلمس والباقي له ولو وجده  ٢١٤
  يء فيه خبالف الكنز ولو وجده يف أرضه فروايتانومن وجد كنزا ففيه اخلمس يف داره فال ش

اإلسالمي واجلاهلي يف الكنز ولو كان متاعا والباقي لقطة يف الضرب اإلسالمي ويف اجلاهلي هو للواجد إن  ٢١٥
خفي الضرب  كانت األرض مباحة وإن مل تكن فلمالكها أول الفتح فإن جهل فألقصى مالك يعرف يف اإلسالم فإن

  جعل جاهليا 
  زكاة األحجار الكرمية وال شيء يف الفريوزج والياقوت واللؤلؤ والعنرب ويف الزئبق اخلمس  ٢١٦
 ٢عشر النبات زكاة النباتيجب عشر كل نابت سقي مباء السماء أو سيحا إال احلطب والقصب واحلشيش  ٢١٧

  طبة أو مقصبة أو حمتشا وجب فيه العشر من غري شرط نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ فإن جعل أرضه حم
  االختالف يف السقي وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وإن سقي سيحا وبدالية حكم بأكثر احلول  ٢١٨
زكاة العسل والنفط ويف العسل العشر ولو وجد يف اجلبل كالثمر فيه وال يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل  ٢١٩

  قري والنفطواهللا أعلم العشر وال شيء يف ال
مستحقو الزكاة مصارف الزكاة والعشر سبعة الفقري وهو من له أدىن شيء واملسكني وهو من ال شيء له  ٢٢٠

وقيل بالعكس والعامل غري اهلامشي ولو كان غنيا واملكاتب واملديون والغازي املنقطع وقيل احلاج املنقطع ومن ماله 
  رف وأن خيص بعضها بعيد عنه وللمالك أن يعم كل املصا

الذين ال يستحقون الزكاة وال تدفع إىل غين وإن كان نصابه غري تام وال إىل ذمي خبالف غري الزكاة وال يبىن  ٢٢١
منها مسجد وال يكفن ميت وال يقضي دينه وال يعتق هبا عبداوال يدفعها املزكي إىل اصوله وفروعه وزوجته وزوجها 

  عتق بعضه وال إىل مملوك غين وولده الصغري خبالف امرأته وال إىل هامشي ومواله ومكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد أ
الظن يف الدفع ولو ظنه مصرفا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه إال يف مكاتبه ولو أعطاه شاكا مل تسقط إال بتحقيق  ٢٢٢

  أنه مصرف 
  ا إال إىل قريب أو أحوج إعطاء الواحد أو النقل ويكره إعطاء واحد من الزكاة نصابا ويكره نقله ٢٢٣
وجوب زكاة الفطر صدقة الفطرجتب على كل حر مسلم مالك نصابا فاضال عن حاجته األصلية وإن كان  ٢٢٤

  غري نام 
عمن جتب عنهم الزكاة عنه وعن ولده الصغري الذي ال شيء له وعن عبد اخلدمة ولو أنه كافر خبالف ولده  ٢٢٥

ومل يعلما أجزأمها وال جتب عن مكاتبه خبالف مدبره وأم ولده وال عن عبد أو الكبري وزوجته ولو أدى عنهما تربعا 
  عبيد بني اثنني 

مقدار الزكاة وهي نصف صاع من بر وزنا أو دقيقه أو سويقه أو صاع من متر أو شعري أو دقيقه أو سويقه  ٢٢٦



  فضل منهماويف الزبيب روايتان والدقيق أفضل من الرب والدراهم أفضل منهما وقيل الرب أ
  تقدير الصاع والصاع مثانية أرطال بالعراقي  ٢٢٧
وقت الوجوب ووقتها فجر يوم الفطر ويستحب دفعها قبل اخلروج لصالة العيد ويصح تعجيلها مطلقا وال  ٢٢٨

  تسقط بالتأخري خبالف األضحية
  كتاب الصوم 

  
نفل ونية واجب آخر والنذر املعني صحة الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح املقيم مبطلق النية ونية ال ٢٢٩

يصح مبطلق النية ونية النفل ال بنية واجب آخر وكالمها تصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوةالكربى ال بعدها 
  كالنفل واألفضل التبييت 

  نية من ال جيب عليه ولو نوى املريض واملسافر برمضان واجبا آخر صح ولو تطوع به ففيه روايتان  ٢٣٠
  ما جتب النية فيه من الليل والنذر املطلق والكفارة وقضاء رمضان وحنوها ال يصح بنية يف النهار ٢٣١
  طلب رؤية اهلالل ويستحب طلب اهلالل ليلة ثالثني من شعبان ورمضان فإن مل ير فال صوم وال فطر  ٢٣٢
  صوم يوم الشك ويكره صوم يوم الشك إال أن يوافق وردا له  ٢٣٣
ن رأى اهلالل وحده ومن رأى اهلالل وحده فردت شهادته صام فإن أفطر بعد الرد لزمه القضاء رد شهادة م ٢٣٤

  ال غري وكذا لو أفطر قبله عند البعض ولو صام ثالثني يوما مل يفطر وحده فإن أفطر فال كفارة عليه 
و كان عبداأو الشهادة يف دخول الشهر وخروجه ويقبل يف هالل رمضان يف الغيم شهادة واحد عدل ول ٢٣٥

امرأة أو حمدودا يف قذف فإن صاموا ثالثني يوما ومل يروا اهلالل ففي الفطر خالف خبالف شهادة اثنني ويف الصحو 
  ال بد من أهل حملة أو مخسني رجال ويف هالل شوال يف الغيم ال بد من رجلني حرين أو رجل وامرأتني كاألضحى 

  ؤية املصر اآلخر إال إذا احتدت املطالعتعدد املطالع وال يلزم أحد املصرين ر ٢٣٦
الشك يف دخول رمضان ولو أكملوا شعبان مث صاموا رمضان فكان مثانية وعشرين يوما فإن كانوا عدوا  ٢٣٧

  شعبان عن رؤية هالله قضوا يوما وإال قضوا يومني 
  ي بعده فهو لليلة املستقبلة رؤية اهلالل قبل الزوال ولو رؤي اهلالل قبل الزوال فهو لليلة املاضية وإن رؤ ٢٣٨
ضابط وقت الصوم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس والصوم هو الكف عن األكل  ٢٣٩

  والشرب واجلماع هنارا مع النية 

  فصل

  اثر النسيان يف الصوم ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا مل يفطر خبالف املكره واملخطئ  ٢٤٠
و أنزل باحتالم أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من مجاع أو ادهن أو قبل مل يفطر ولو أنزل بعض املفطرات ول ٢٤١

  بقبلة أو ملس لزمه القضاء ال غري وتباح القبلة للصائم إن أمن على نفسه
ما يفطر يف حال دون حال ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان هو ذاكر لصومه مل يفطر خبالف املطر  ٢٤٢

تنخع وابتلع ما تنخع به أو ابتلع ريقه املغلوب بالدم مل يفطر وإن ابتلع ما بني أسنانه من عشائه دون والثلج ولو 
  محصة مل يفطر إال إذا أخرجه مث رده وبقدر احلمصة يفطر وال كفارة عليه 

ها يف حلقه ما يلزم الكفارة أو القضاء ولو ابتلع مسسمة لزمته الكفارة وإن مضغها مل يفطر إال أن جيد طعم ٢٤٣



ولو اكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو حنوها لزمه القضاء ال غريه ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو 
  ترابا مشويا أو ورقشجر يعتاد أكلها لزمته الكفارة 

 جتب ولو أثر النسيان والتعمد ولو مضغ لقمة ناسيا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة ولو اخرجها مث ابتلعها مل ٢٤٤
  أفطر عمدا مث مرض أو حاضت مل جتب الكفارة ولو سافر طائعا وجبت 

الفطر للمريض واحلائض وللمريض الفطر يوم نوبة محاه وللمرأة أيضا يوم عادة حيضها بناء على العادة فإن  ٢٤٥
  أفطر فلم تأت احلمى واحليض وجبت الكفارة 

  ر مطلقا وإن تعمد ملء فيه أفطر وال كفارةأثر القيء يف الصوم وإن غلبه القيء مل يفط ٢٤٦
أثر اجلماع يف إفساد الصوم ومن أكل غذاء أو شرب دواء أو جامع عمدا يف أحد السبيلني لزمته الكفارة  ٢٤٧

وال كفارة باجلماع فيما دون الفرج ولو أنزل وال كفارة على املرأة لو كانت نائمة أو جمنونة أو مكرهة وال كفارة 
  غري رمضان أداء  يف إفساد صوم

ما يفطر من العالج وما ال يفطر ومن احتقن أو استعط أو أقطر يف أذنه دواء أو دهنا أو داوى جائفة أو آمة  ٢٤٨
بدواء رطب فوصل إىل جوفه أو دماغهلزمه القضاء ال غري وإن أقطر يف أذنه ماء أو يف ذكره دهنا مل يفطر ومن ذاق 

  شيئا وجمه مل يفطر 
لصائم وما ال يكره ويكره للصائم الذوق إال حالة الشراء ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغري ما يكره ل ٢٤٩

ضرورة ومضغ العلك مكروه للصائم وقيل مفسد إن كان متفتتا أو اسود وال يكره للمرأة املفطرة ويف الرجل 
د هبما غري الزينة خالف ويباح للصائم الكحل ولو وجد طعمه يف حلقه ودهن الشارب واحلاجب إذا قص

  وكذاللمفطر وال يكره السواك للصائم مبسواك رطب أو يابس وال الفصد واحلجامة 

  فصل

صوم املريض واملسافر واملريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر وقضى وللمسافر الفطر مطلقا  ٢٥٠
وإن صح املريض وأقام املسافر مث ماتا  وصومه أفضل وإن مل تنله مشقة فإن ماتا يف املرض والسفر فال قضاء عليهما

  وجب اإليصاء بقدر ما أدركا 
كيفية قضاء رمضان وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه والتتابع أفضل وال فدية بتأخريه عن رمضان  ٢٥١
  ثان 
اوالشيخ حكم العاجز عن الصوم وللحامل واملرضع اإلفطار خوفا على ولدمها أو نفسهما وال فدية عليهم ٢٥٢

العاجز عن الصوم يفطر ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من متر أو شعري فإن قدر على الصوم بعد 
  الفدية قضى 

الوصية بقضاء الصوم والصالة ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر وإن مل يوص ال جيب  ٢٥٣
  ه وال يصله والصالة كالصوم وكل صالة كصوم يوم وال يصوم عنه ولي

إمساك بقية اليوم تشبها ومن أسلم أو بلغ أو طهرت أو أفاق أو قدم من سفر أو برىء من مرض أو أفطر  ٢٥٤
خطأ أو عمدا أمسك بقية يومه تشبها خبالف احلائض والنفساء يف خالل الصوم ولو أكل فال قضاء عليه لترك 

  التشبه 
أو نوى الفطر مث قدم أو صح من مرضه قبل الزوال لزمه الصوم ما يترتب بتغري احلال ومن سافر بعد الفجر  ٢٥٥



  ولو أفطر فال كفارة عليهوإذا علم املسافر أنه يدخل يف يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر 
أثر اجلنون واإلغماء يف القضاء ومن أغمي عليه أو جن يف رمضان قضى ما بعد يوم اإلغماء واجلنون خاصة  ٢٥٦

  ستوعب مسقط للقضاء خبالف اإلغماء وخبالف اجلنون غري املستوعب واجلنون امل
أثر النية يف الصوم ومن مل ينو يف رمضان صوما وال فطرا لزمه القضاء ومن أصبح غري ناو للصوم أو نوى قبل  ٢٥٧

  الزوال فأكل فال كفارة عليه 
  صوم احلائض وصالهتا واحلائض والنفساء تفطر وتقضي خبالف الصالة  ٢٥٨
أثر الظن والشك يف الصوم ومن ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب الشمس فأفطر وبان خطأه لزمهالقضاء  ٢٥٩

والتشبه ال غري ولو شك يف طلوع الفجر فاألفضل أن ال يفطر ولو أفطر فال قضاء عليه ولو شك يف غروب 
  الشمس جيب أن ال يفطر ولو أفطر لزمه القضاء 

  تحب وكذلك تأخريه ويستحب تعجيل اإلفطار السحور بركة والسحور مس ٢٦٠
  تعمد األكل بعد النسيان ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر أو علم أنه مل يفطر فأكل عمدا لزمه القضاء ال غري  ٢٦١
  االيام احملرم صومها وحيرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق ٢٦٢
  ولة برمضان جواز وصال الست وال يكره صوم الستة أيام من شوال موص ٢٦٣
  النهي عن الوصال ويكره صوم الوصال فإن أفطر يف األيام اخلمسة احملرمة فقوالن  ٢٦٤
ما يكره من الصيام وما يستحب ويكره صوم الصمت وهو أن ال يتكلم يف صومه ويكره صوم السبت أو  ٢٦٥

  ج عاشوراء وحده ويستحب صوم يوم اخلميس واجلمعة وأيام البيض ويوم عرفة لغري احلا
صيام التابع من النوافل وال تصوم املرأة تطوعا بغري إذن زوجها إال أن يكون صائما أو مريضا وال العبد بغري  ٢٦٦

  إذن مواله وإن كان ال يضر مبواله 
كفارة رمضان وكفارة صوم رمضان عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن عجز فإطعام ستني  ٢٦٧

  يف رمضان أو رمضانني كفته كفارة واحدة إال إذا ختللت الكفارة  مسكيناولو أفطر مرارا
مبيحات الفطر يف النوافل ويباح الفطر يف التطوع بعذر الضيافة وحنوها ولو شرع يف صوم أو صالة ظنها  ٢٦٨

  عليه مث علم انتفاؤها فاألفضل اإلمتام ولو أفسد فال قضاء عليه
  كتاب احلج 

  
الفور مرة يف العمر على كل مكلف حر صحيح بصري قادر على زاد وراحلة غري  فرضية احلج هو فرض على ٢٦٩

  عقبة ونفقةذهابه ورجوعه فاضال عما البد منه لعياله إىل وقت رجوعه بشرط أمن الطريق 
  حج غري املستطيع فإن بذل له ذلك مل جيب ولو حج فقري وقع فرضا  ٢٧٠
ملرأة إذا كان سفرا ونفقة احملرم عليها واحملرم العبد الذمي إذا شرط حج املرأة واحملرم أو الزوج شرط يف ا ٢٧١

  كان مأمونا كاحلر املسلم وال عربة بصيب أو جمنون وللزوج منعها مع احملرم عن النفل واملنذور ال عن الفرض 
  موعد احلج ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة ويكره تقدمي اإلحرام على شوال ٢٧٢
وأركانه وواجباته وسننه واإلحرام شرط أيضا وأركان احلج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة شروط احلج  ٢٧٣

وواجباته الوقوف مبزدلفة والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار واحللق أو التقصري وطواف الصدر وركعتا 
  بيت مبىن يف ايام مىن الطواف وسننه طواف القدوم والرمل فيه واهلرولة يف السعي بني امليلني األخضرين وامل



  حكم العمرة والعمرة سنة مؤكدة وركنها الطواف وواجباهتا السعي واحللق أو التقصري  ٢٧٤
ميقات احلج والعمرة وميقات اإلحرام للمدين ذو احلليفةوللعراقي ذات عرق وللشامي اجلحفة وللنجدي  ٢٧٥

  احدا منها قرن ولليماين يلملموملن جاء من غري هذه املواضع ما حياذي و
األفضل من اإلحرام واإلحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب حمظوراته وال جيوز هلؤالء إذا  ٢٧٦

قصدوا دخول مكة حلج أو غريه تأخري اإلحرام عنها وأهل هذه املواضع ومن دوهنم ميقاهتم احلل الذي بينهم وبني 
  احلرم 
  والعمرة احلل  ميقات املكي واملكي ميقاته للحج احلرم ٢٧٧

  فصل

مستحبات اإلحرام إذا أراد اإلحرام قص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته مث توضأ أو اغتسل وهو أفضل  ٢٧٨
دهن إن وجد وصلى ركعتني وسأل اهللا ولبس إزارا ورداء جديدين أبيضني وهو أفضل أو غسيلني وتطيب وا

  التيسري مث لىب ناويا نسكه رافعا صوته والتلبية معروفة 
  م حكم التلبية وهي مرة شرط والزيادة سنة ٢٧٨
حمظورات اإلحرام ومكروهاته ويتقي احملرم الرفث والفسوق واجلدال وقتل صيد الرب والداللة واإلشارة  ٢٧٩

بس املخيط والعمامة والقلنسوة واخلفني التامني وتغطية الرأس والوجه والدهن ويباح له كل صيد البحر ويترك ل
والطيب وحلق الشعر وقص الظفر ولبس املصبوغ إال مغسوال ال ينفض وال يغسل شعره خبطمي وال يتنور وال حيك 

  رأسه إال برفق إن كان عليه شعر
  أو خيمة أو حممل ويشد اهلميان  ما يباح للمحرم وله أن يغتسل ويدخل احلمام ويستظل ببيت ٢٨٠
اإلكثار من التلبية ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات وكلما عال شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا  ٢٨١

  وباألسحار 
ما يبتدئ احملرم بعد دخول مكة فإذا دخل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط وراء احلطيم يرمل يف الثالثة  ٢٨٢

ركعتني عند املقام مث سعي بني الصفا واملروة سبعة أشواط يهرول فيها بني امليلني األخضرينثم األول منها مث يصلي 
  يقيم مبكة حراما يطوف مىت شاء بال رمل وال سعي وخيتم كل طواف بركعتني 

  أعمال احلج مث خيرج غداة التروية إىل مىن فيقيم هبا حىت يصلي الفجر يوم عرفة  ٢٨٣
مث يتوجه إىل عرفات فإذا زالت الشمس صلى اإلمام بالناس الظهر والعصر يف وقت الظهر  كيفية اجلمع بعرفة ٢٨٤

  بأذان وإقامتني وال جيمع املنفرد واإلمام شرط فيهما 
  الوقوف بعرفة مث يقف اإلمام بعرفة راكبا بقرب اجلبل وعرفة كلها موقف إال بطن عرنة  ٢٨٥
ىل املزدلفة ووقف بقرب قزح واملزدلفة كلها موقف إال وادي الوقوف مبزدلفة فإذا غربت الشمس أفاض إ ٢٨٦
ويصلي بالناس املغرب والعشاء يف وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة وجيمع املنفرد بينهما ومن صلى املغرب ٢حمسر 

  يف الطريق أعاد ويبيت هبا ويصلي هبم الفجر بغلس مث يقف باملشعر احلرام ويدعو فإذا أسفر أفاض إىل مىن 
صفة الرمي فريمي مجرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى اخلذف يكرب مع كل حصاة وال  ٢٨٧

يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ولو رمى السبع مجلة فهي واحدة وجيوز الرمي جبنس األرض إال بالذهب 
  والفضة



سه وهو أفضل أو يقصر وحيل له كل شيء إال بقية أعمال احلج بعد الرمي مث يذبح إن شاء مث حيلق ربع رأ ٢٨٨
  النساء 
  طواف اإلفاضة ووقته مث يطوف طواف الزيارة ووقته أيام النحر وأفضلها أوهلا وحيل له النساء  ٢٨٩
  أيام الرمي مث يعود إىل مىن ويرمي اجلمار الثالث بعد الزوال يف اليوم الثاين والثالث والرابع  ٢٩٠
  اد الرجوع إىل بلده طاف طواف الصدرطواف الوداع فإذا أر ٢٩١
اجملزئ يف احلج ومن وقف بعرفة حلظة ما بني زوال يوم عرفة وفجر يوم النحر أجزأه ولو كان نائما أو مغمى  ٢٩٢

  عليه أو جاهال هبا 
املرأة يف النسك واملرأة يف أفعال احلج كالرجل إال يف كشف الرأس ولبس املخيط ورفع الصوت بالتلبية  ٢٩٣
  رمل واهلرولة واحللق فإهنا ختالفه وال

  فصل

أفضلية القران وصفته القران أفضل من التمتع واإلفراد وصفته أن يهل بالعمرة واحلج معا من امليقات فإذا  ٢٩٤
دخل مكة بدأ بالعمرة مث باحلج فإذا رمى اجلمرة يوم النحر أراق دما إن قدر وإال صام ثالثة أيام آخرها يوم عرفة 

  جعوسبعة إذ ر
التمتع وصفته والتمتع أفضل من اإلفراد وصفته أن يهل بالعمرة من امليقات فإذا دخل مكة أدى العمرة وحل  ٢٩٥

  منها مث حيرم باحلج يوم التروية من احلرم ويفعل ما يفعله املفرد وعليه الدم أو بدله كالقارن 

  فصل

  كان أقل لزمه صدقة أي نصف صاع من بر  حمظورات اإلحرام إذا طيب احملرم عضوا لزمه دم أي شاة وإن ٢٩٦
اللبس والتغطية واحللق للمحرم وإن خضب رأسه حبناء لزمه دم وإن لبده لزمه دمان وإن ادهن بزيت أو  ٢٩٧

لبس خميطا يوما أو غطى رأسه يوما أو حلق ربع رأسه أو ربع حليته أو كل رقبته أو أحدإبطيه لزمه دم وإن كان أقل 
  وإن قص من شاربه شيئا فعليه حكومة عدل يف الكل لزمه صدقة 

قص األظافر وإن حلق مواضع احملاجم أو قص يف جملس كل أظفاره أو ربعها لزمه دم وإن قص الكل يف أربعة  ٢٩٨
  جمالس لزمه أربعة دماء وإن قص أقل من مخسة جمتمعة أو مخسة متفرقة لزمه لكل ظفر صدقة 

أو حلق لعذر ختري بني دم أو ثالثةآصع من بر يطعمها لستة مساكني اجتماع احملظورات وإن تطيب أو لبس  ٢٩٩
  أو صوم ثالثة أيام وإن قبل أو ملس بشهوة لزمه دم 

الوقاع يف احلج وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويتمه ويقضيه وال يفارق امرأته يف  ٣٠٠
إن جامع عبد احللق فعليه شاة ومجاع الناسي والعامد القضاء وإن جامع بعد الوقوف مل يفسد حجه وعليه بدنة و

  سواء
الطواف حمدثا ومن طاف للقدوم أو للصدر حمدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف للزيارة  ٣٠١

  حمدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة 
فما دوهنا فعليه شاة وإن ترك أربعة ترك بعض الطواف أو السعي ومن ترك من طواف الزيارة ثالثة اشواط  ٣٠٢

  فهو حمرم حىت يطوفها ومن ترك من طواف الصدر ثالثة اشواط فما دوهنا فعليه صدقة وإن ترك أربعة فعليه دم 



ترك الواجبات ومن ترك السعي أو أفاض من عرفة قبل اإلمام أو ترك الوقوف مبزدلفة أو ترك رمي كل  ٣٠٣
  ثرها لزمهدم وإن كان اقل لزمه صدقة اجلمار أو رمى وظيفة يوم أو أك

  تأخري العمل ومن أخر احللق أو طواف الزيارة عن وقته لزمه دم وكذا لو حلق يف وقته خارج احلرم  ٣٠٤

  فصل

صيد احملرم حمرم قتل صيدا أو سبعا غري صائل عمدا أو سهوا أو عودا أو بدءا أو دل عليه من قتله فعليه  ٣٠٥
فيها بني اهلدي والطعام والصيام ولو عيب الصيد ضمن نقصانه ولو أزال امتناعه ضمن كل قيمته بقول عدلني وخيري 

  القيمة ولو كسر بيض صيد ضمنه وضمن فرخه امليت إن خرج منه
قتل الفواسق وال شيء يف قتل الغراب املؤذي واحلدأة واحلية والعقرب والفأرة والكلب العقور والذئب  ٣٠٦

والبق والذباب ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بكف من طعام أو بتمرة وجيب اجلزاء  والنمل والرباغيث والقراد
  بأكل الصيد مضطرا 

ما حيل للمحرم من الصيد وحيل للمحرم ذبح غري الصيد واحلمام املسرول والظيب املستأنس صيد خبالف  ٣٠٧
  البعري الناد وحيل للمحرم أكل حلم صيد صاده حالل وذحبه بال واسطة حمرم

صيد احلرم وحشيشه ويف صيد احلرم إذا ذحبه احلالل قيمته بتصدق هبا ال غري وكذا يف حشيشه وشجره غري  ٣٠٨
  اململوك واملنبت عادة ما مل جيف وال يرعى حشيش احلرم وال يقطع منه خري اإلذخر وحيل قلع الكمأة 

 ولو قتل حمرمان صيدا فعلى كل اجلزاء يف االشتراك وما يوجب على املفرد دما يوجب على القارن دمني ٣٠٩
  واحد جزاء ولو قتل حالالن صيد احلرم فعليهما جزاء واحد وبيع احملرم الصيد وشراؤه باطل 

  فصل

حكم احملصر حمرم منعه عدو أو مرض جاز له التحلل ويبعث شاة تذبح يف احلرم يف يوم يعلمه ليتحلل بعد  ٣١٠
لنحر خبالف دم املتعة والقرانواحملصر باحلج إذا حتلل فعليه حجة وعمرة الذبح ويتوقف دم اإلحصار باحلرم ال بيوم ا

  وعلى احملصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان 
  زوال اإلحصار ولو زال اإلحصار قبل الذبح فإن قدر على إدراك اهلدي واحلج لزمه التوجه وإال فال  ٣١١
  ف أو منع بعد الوقوف فليس مبحصر حد اإلحصار ومن قدر على الوقوف أو الطوا ٣١٢
حكم فوات الوقوف ومن فاته الوقوف حىت طلع فجر يوم النحر فقد فاته احلج فيتحلل بعمرة ويقضي احلج  ٣١٣

  وال دم عليه
األوقات املكروهة للعمرة والعمرة ال تفوت وهي جائزة يف كل وقت إال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق  ٣١٤

  وهي سنة 
لنيابة يف احلج وجتزئ النيابة يف نفل احلج مطلقا ويف فرضه عند العجز الدائم إىل املوت ودم القران على ا ٣١٥

  املأمور ودم اإلحصار على اآلمر 
اهلدي واهلدي من اإلبل والبقر والغنم والعيب مانع كاألضحيةوجيوز األكل من هدي التطوع واملتعة والقران  ٣١٦

  خاصة 
  قت دم املتعة والقران خاصة بيوم النحر وجيوز التصدق هبا على مساكني احلرم وغريهمتوقيت الدم ويتو ٣١٧



  كتاب اجلهاد 
  

  حكم اجلهاد هو فرض كفاية وإن مل يبدأ الكفار  ٣١٨
  املعذورون عن اجلهاد وال جهاد على عبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع اليد إال إذا هجم العدو ٣١٩
طلب اإلسالم مث اجلزية فإن أبومها قوتلوا بالسالح واملنجنيق واملاء والنار وقطع  الدعوة قبل القتال ويقدم ٣٢٠

  الشجر وإفساد الزرع ويرمون مقصودين ولو تترسوا باملسلمني 
ما يكره وحيرم يف القتال ويكره إخراج النساء واملصاحف إن خيف عليهما وحيرم الغلول واملثلة والغدر وقتل  ٣٢١

أة غري امللكة واهلرم واألعمى واملقعد وحنوهم إال دفعا لشر قتاله أو رأيه ويكره للمسلم قتل أبيه اجملنونوالصيب واملر
  الكافر إال دفعا للمسلم 

حكم الصلح ولإلمام الصلح جمانا أو مبال أخذا ودفعا ونقضه بعد اإلعالم مىت رآه مصلحة وإن بدؤا خبيانة مل  ٣٢٢
  جيب اإلعالم 

  بيع السالح واحلديد واخليل منهم ولو كانوا سلما خبالف الطعام واللباس معاملة العدو ويكره ٣٢٣
األمان وصحته وإذا أمنهم مسلم حر صح ولزم إال أن يرى اإلمام نقضه وال يصح أمان ذمي وأسري وتاجر  ٣٢٤

  ومسلم غري مهاجر وعبد غري مأذون يف القتال 

  فصل

خليار يف قسمته بني الغامنني وإبقائه عليهم باجلزية واخلراج وله الفتح عنوة فإذا فتح اإلمام بلدة قهرا فله ا ٣٢٥
اخليار أيضا يف قتل األسرى إن مل يسلموا أو استرقاقهم ولو أسلموا أو جعلهم ذمة وال يطلقهم مبال وال يفادي هبم 

  أسرانا 
ال حيترق يدفنه وال التصرف يف الغنائم وإن تعذر نقل مواشيهم ذحبها وحرقها ال غري وحرق االسلحة وما  ٣٢٦

  يقسم غنيمة يف دار احلرب إال لإليداع
م استحقاق الغنائم والردء يف الغنيمة كاملقاتل خبالف السوقي واملدد قبل إخراج الغنيمة إىل دار اإلسالم  ٣٢٦

  كاألصل ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه وبعده ال يسقط 
الغنيمة قبل اإلخراج أكال وعلفا ودهنا وإيقادا وقتاال بالسالح ما ينتفع من الغنائم وللعسكر االنتفاع ب ٣٢٧

  وحنوها بال قسمة من غري بيع ومتول خبالف الثياب والدواب وبعد اإلخراج يردون ما فضل معهم من ذلك 
سهم الغنيمة ومخس الغنيمة يقسم أثالثا بني اليتامى واملساكني وأبناء السبيليقدم منهم فقراء ذوي القرىب  ٣٢٨

خاصة وذكر اهللا تعاىل يف اخلمس للتربك بامسه وسهم النيب عليه الصالة والسالم سقط مبوته كالصفي وأربعة 
  األمخاس للغامنني للفارس سهمان وللراجل سهم والربذون والعريب سواء وال سهم لبعري أو بغل 

  ال عند القتال االعتبار يف قسمة الغنيمة ويعترب كونه فارسا أو راجال عند جماوزة الدرب ٣٢٩
  من ال حظ له يف القسمة ويرضخ اإلمام للعبد والصيب واملرأة والذمي ما يراه  ٣٣٠
  مىت ختمس الغنيمة وال خيمس ما أخذه واحد أو اثنان مغريين بل ما أخذه مجاعة هلا منعة  ٣٣١
  التنفيل بالسلب وجيوز التنفيل بالسلب وغريه حتريضا على القتال  ٣٣٢
لكفار والترك والروم ميلك كل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة األخرى ما ميلكه ا ٣٣٣



  وأمواهلاوميلك الكفار كلهم أموالنا باالستيالء ال نفوسنا إال خالص رقيقنا 
متلك املال أثناء احلرب واملالك القدمي أحق مباله قبل القسمة جمانا وبعدها بالقيمة أو بالثمن إن كان مشترى  ٣٣٤

  مسلم دخل دار احلرب تاجرا حيرم عليه اخليانة والغدر هبم فإن خان يف شيء وأخرجه تصدق به 
انتقال احلريب إىل الذمي ولو دخل حريب إلينا بأمان يقال له إن أقمت سنة جعلت ذميا فإن أقام سنة صار ذميا  ٣٣٥

  فال ميكن من الرجوع 
ل سنة مثانية وأربعون درمهاوعلى وسط احلال أربعة أصحاب اجلزية وقدرها واجلزية على الغين يف ك ٣٣٦

  وعشرون وعلى الفقري املعتمل اثنا عشر وتوضع اجلزية على الكتايب واجملوسي وعابد الوثن من العجم 
املرفوع عنهم اجلزية وال توضع على عابد الوثن من العرب وال املرتد وال جزية على من ال يقتل وال تؤخذ  ٣٣٧

هبان وأصحاب الصوامع املعتملني ومن أسلم أو مات وعليه جزية سقطت وإن اجتمعت جزيتان من القسيسني والر
  تداخلتا 
كيفية أخذ اجلزية ويكلف الذمي إحضارها بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعداويف رواية يأخذ بتلبيبه  ٣٣٨

  ويهزه ويقول له اعط اجلزية يا ذمي ويف رواية يا عدو اهللا 
  وب اجلزية وجتب بأول احلول وميهل إىل آخره تيسريا وقت وج ٣٣٩

  فصل

معاملة الذمي وال جيوز إحداث بيعة وال كنيسة يف دار اإلسالم ويعاد ما اهندم كما كان وال ينقل ومييز أهل  ٣٤٠
الذمة عن املسلمني يف زيهم ومراكبهم وسروجهم وقالنسهم وال يركبون اخليل وال حيملون السالح وجيعل على 

واهبم عالمة حىت ال يقف عليها سائل يدعو هلم ومتيز نساؤهم عن نسائنا يف الطرق واحلمامات بعالمة ويؤمر أب
الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ دون اإلبريسم ومينع عن لباس خيتص به أهل العلم والزهد والشرف 

  كالصوف وحنوه
يزيد الراد على قوله وعليكم ولو قال يف جوابه  سالم الذمي وال يبدأ بالسالم وال بأس برد سالمه وال ٣٤١

السالم على من اتبع اهلدى جاز ولو قال لذمي أطال اهللا بقاءك مل جيز إال إذا نوى إطالة بقائه إلسالمه أو ملنفعة 
  اجلزية ويضيق عليه الطريق 

ا على موضع وحياربونا فعند معاملة املرتد والناقض وال ينتقض عقد الذمة إال بأن يلحق بدار احلرب أو يغلبو ٣٤٢
  ذلك هم كاملرتدين إال أهنم يسترقون خبالف املرتدين

مصارف اجلزية ومال اخلراج واجلزية وهدايا أهل احلرب تصرف يف مصاحل املسلمني كسد الثغور وبناء  ٣٤٣
  نصيبه  القناطر واجلسور وأرزاق القضاة والعلماء والغزاة مع أوالدهم والعمال ومن مات قبل القبض سقط

  فصل

حكم املرتد ومن ارتد عرض عليه اإلسالم وكشفت شبهته وحبس ثالثة أيام استحبابا وقيل وجوبا فإن مل  ٣٤٤
يسلم قتل فإن قتله رجل قبل عرض اإلسالم عليه كره وال شيء عليه واملرتدة ال تقتل بل حتبس حىت تسلم وكذا 

وفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل فكسب إسالمه الصيب املميز ويزول ملك املرتد عن أمواله زواال موق
لورثته وكسب ردته يفءويعتق مدبروه وأمهات أوالده وحتل الديون اليت عليه واملرتدة كسبها لورثتها وحلاقه بدار 



  احلرب مع احلكم به كاملوت 
إسقاط الشفعة وباطل تصرفات املرتد وتصرفات املرتد أقسام نافذ كالطالق واالستيالد وقبول اهلدية و ٣٤٥

  كالنكاح والذبح وموقوف كاملقارضة والبيع والشراء والرهنواإلجارة واهلبة واإلعتاق والتدبري 
  ممن تصح الردة وال تصح ردة جمنون وصيب وسكران ال يعقالن ويصح إسالم الصيب املميز  ٣٤٦

  فصل

يبدؤهم اإلمام بقتال حىت يبدأوا به أو  اخلوارج وأحكامهم واخلوارج يدعون إىل اإلمام وتكشف شبهتهم ال ٣٤٧
جيتمعوا له وعند ذلك يقاتلهم حىت يفرقهم فإن كانت هلم فئة أجهز على جرحيهم وأتبع موليهم وإال فال وال تسىب 

  ذراريهم وال تغنم أمواهلم 
هلم حىت أسلحة اخلوارج ومعاملتهم وجيوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عنداحلاجة وحيبس اإلمام أموا ٣٤٨

يتوبوا فريدها عليهم وما جبوه من الزكاة والعشر واخلراج من البالد اليت غلبوا عليها مل يثن ويفىت املأخوذ منه 
  بإعادة الزكاة والعشر إن كان اآلخذون أغنياء خبالف اخلراج 

د فقتل رجل قتل اخلوارج بعضهم بعضا ولو قتل بعضهم بعضا مث ظهرنا عليهم فهو هدر ولو غلبوا على بل ٣٤٩
  من أهله رجال آخر مث ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم وإجراء أحكامهم وجب القصاص وإال فهو هدر 

تصرفات الباغي وال يأمث العادل وال يضمن بإتالف مال الباغي أو نفسه والباغي يأمث فيما يفعل بالعادل وال  ٣٥٠
  يضمن
ي ورثه ولو قتله الباغي وقال قتلته حمقا ورثه وإن قال قتلته مبطال مل قتل العادل الباغي فلو قتل العادل الباغ ٣٥١

  يرثه واهللا أعلم
  كتاب الصيد والذبائح 

  
مما جيوز به الصيد جيوز الصيد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهني إال اخلنزير وقيل  ٣٥٢

  إال األسد والدب والذئب واحلدأة 
لب وتعلم الكلب وحنوه بتركه األكل ثالث مرات فيحل ما اصطاده يف الثالثة وقيل تعلمه ضابط تعلم الك ٣٥٣

  بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم وقيل تعلمه بقواللصيادين إنه تعلم 
  تعلم البازي وتعلم البازي وحنوه بإجابته إذا دعى  ٣٥٤
رح صيدا ومات حل وإن مل جيرحه مل مىت حيل صيد اجلوارح فإذا أرسل اجلارح املعلم ومسى عند إرساله فج ٣٥٥

حيل وكذا لو خنقه أو كسره فإن أكل منه الفهد أو الكلب مل حيل خبالف البازي وال حيل ما اصطاده قبل هذا جمردا 
حمرزا كان يف البيت أو يف الصحراء وال ما يصيده بعده حىت يصري معلما مبا ذكرنا ولو فر باز من صاحبه ومل جيبه 

  فحكمهحكم الكلب يف الوجوه كلها  إذا دعاه مث صاد
ضوابط حلية الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ومل يأكل منه حل وكذا لو أكل ما أعطاه صاحبه منه أو  ٣٥٦

خطفه من صاحبه فأكل منه فيحل ولو قطع من الصيد قطعة فأكلها مث وأتبعه فقتله ومل يأكل منه مل حيل ولو ألقى ما 
  يأكل منه حىت أخذه صاحبه مث مر به بتلك القطعة فأكلها حل قطعه وأتبعه فقتله ومل 

يف إدراك الصيد حيا وإن أدرك املرسل الصيد حيا مثل حياة املذبوح وجبت ذكاته فإن تركها حىت مات مل  ٣٥٧



 حيل وكذا البازي والسهم وكذا إن مل يتمكن من ذحبه لضيق الوقت أو لفقد اآللة كاألهلي إن مل يتمكن من ذحبه ال
حيل بذكاة االضطرارولو وقع الصيد عند جموسي وقدر على ذحبه مث مات مل يؤكل ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ 

غريه حل ولو أرسله على صيد كثري ومسى مرة واحدة حيل كل ما قتله بتلك التسمية خبالف الشاتني اللتني مل 
  الكلب إذا اعتاد عادته  تضجع إحدامها فوق األخرى وتكمن الفهد ال يقطع حكم إرساله كذا

تعدد الصيد بإرسال واحد وإذا أخذ اجلارح صيدا بعد صيد بإرسال واحد حل الكل ما مليعرض باستراحة  ٣٥٨
كما لو جثم على الصيد زمانا طويال فمر به صيد آخر فقتله مل حيل الثاين ولو مرق السهم من الصيد املقصود إىل 

يد فنزل على شيء مث طار وأخذه حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون متكنا آخر فقتله حال ولو أرسل بازيه على ص
ال استراحة ولو أخذ جارح معلم صيدا ومل يعلم هل أرسله أحد أم ال مل حيل وإن شاركه كلب غري معلم أو كلب 

رد عليه جموسي أو كلب مل يذكر اسم اهللا تعاىل عليه عمدا مل حيل ولو رده عليه ومل جيرحه بعد حل وكره ولو 
اجملوسي وأغراه به فزاد عدوه مليكره وكذا لو مل يرده عليه الثاين بل محل عليه فزاد عدوه ولو أرسله جموسي فأغراه 

  به مسلم فزاد عدوه مل حيل 
ضابط األهلية وتعترب األهلية وعدمها عند اإلرسال ال عند األخذ وكل من ال حيل ذكاته كاجملوسي فيما قلنا  ٣٥٩

ه سواء يف صيد السمك واجلراد ولو انفلت كلب جموسي ومل يرسله صاحبه فأغراه مسلم بالصيد واملسلم وغري
  فأخذه حل 

  فصل

الصيد باعتبار الظن ومن مسع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل عليه اجلارح فأصاب غريه حل املصاب إذا  ٣٦٠
أو حيوان أهلي فإنه ال حيل املصاب والطري كان املسموع حسه صيدا ولو كان خنزيرا خبالف ما لو ظهر أنه آدمي 

  املستأنس والظيب املربوط أهليان حكما ولو أصاب املسموع حسه وقد ظنه آدميا وظهر صيدا حل 
حكم الصيد اجملهول ولو رمى إىل طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ومل يعلم أنه وحشيأو أهلي حل الصيد  ٣٦١

ومل يعلم أنه ناد أم ال وإن علم أنه ناد حل ولو رمى إىل مسكة أو جرادة خبالف ما لو رمى إىل بعري فأصاب صيدا 
  فأصاب صيدا حل يف إحدى الروايتني وهو الصحيح 

حلية الصيد بغري ذبح وإذا وقع السهم بالصيد أو جرحه اجلارح فتحامل حىت غاب عن الصائد ومل يزل يف  ٣٦٢
ميتا مل حيل وكذا لو وجد به جراحة أخرىولو رمى صيدا  طلبه حىت أصابه ميتا حل وإن قعد عن طلبه مث أصابه

فوقع يف ماء أو على سطح أو جبل أو شجرة أو حائط أو آجرة مث وقع منه إىل األرض أو رماه يف جبل فتردى من 
موضع إىل موضع حىت وصل إىل األرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة مل حيل إال 

أسه بالرمية ولو وقع على األرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة موضوعة أو صخرة إذا أبان ر
فاستقر عليها حل إال أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه فيحرم وإن كان الطري مائيا ورماه يف املاء حل إن مل ينغمس 

  باجلراحة فيه 
دقةوعرض املعراض والعصا اليت ال حد هلا جيرح واحلجر األدوات اليت ال حيل الصيد هبا وال حيل الصيد بالبن ٣٦٣

الثقيل ولو جرح ولو كان خفيفا وفيه حدة حل ولو رماه مبروة حمددة ومل جيرحه مل حيل ولو أبان رأسه أو قطع 
  أوداجه حل 

ما اختلف يف حليته ولو رماه بسيف أو سكني حل إن جرحه حبده وإذا جرح السهم أو الكلب الصيد جرحا  ٣٦٤



غري مدم قيل حيل وهو األظهر وقيل ال حيل وقيل حيل يف اجلراحة الكبرية ال يف الصغرية ولو ذبح شاة ومل يسل منها 
  دم فعلى القولني وقيل إن حتركت حلت ولو خرج الدم ومل تتحرك ال حتل

اقل من  شروط احللية ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه ولو رمى صيدا فقطع عضوه أو ٣٦٥
نصف رأسه حل الصيد ال املقطوع وإن قده نصفني أو قطعه أثالثا واألكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره 

  حل الكل ولو تعلق العضو املقطوع جبلدة فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو وإال فال 
  اليهودي والنصراين الذي ال حيل صيده وال حيل صيد اجملوسي واملرتد والوثين واحملرم خبالف ٣٦٦
االشتراك يف الصيد ومن رمى صيدا فأصابه ومل يثخنه فرماه آخر فقتله فهو له وحيل وإن أثخنه األول فهو له  ٣٦٧

ومل حيل ويضمن الثاين قيمته جمروحا جبراحته األول إن علم حصول القتل بالثاين وإن علم حصوله هبما أو شك 
ته جمروحا جبراحتني ونصف قيمة حلمه وإن كان الرامي ثانيا هو األول ضمن الثاين ما نقصته جراحته ونصف قيم

فحكم اإلباحة ما قلنا وصار كما لو رمى صيدا على جبل فأثخنه مث رماه ثانيا فأنزله ال حيل وحيل صيد ما ال يؤكل 
الثاين ولو حلمه ولو رمى صيدا ورماه آخر فأصاب سهم الثانيسهم األول فرده إىل صيد آخر فقتله حل إن مسى 

  رمى صيدا مبعراض أو ببندقة فاصاب سهما فرفعه فقتل صيدا جراحا حل 
ملكية الصيد ولو نصب شبكة للصيد يف أرض الغري فوقع فيها صيد فهو له ولو نصبها للجفاف مل يكن له  ٣٦٨

حرازه فحينئذ حىت يأخذه ومن أخذ صيدا أو فراخه أو بيضة من دار رجل أو أرضه فهو له إال أن يغلق الباب إل
ميلكه ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد أو رمى شصا فتعلقت هبسمكة فاضطربا حىت انقطعت الشبكة وخبط 

الشص وخلصا فصادمها آخر فهما له ولو مل خيلص حىت إذا جاء الصائد وقدر على أخذه مث خلص وانفلت فهو 
ملاء ولو رمى صيدا فصرعه وغشي عليه مث على ملكه وكذا لو رمى بالسمكة خارج املاء فاضطربت مث وقعت يف ا

  أفاق وطار فأخذه آخر فهو له ولو جرحه جراحة مثخنة مث برئ وطار فهو لألول 

  فصل

ما حيرم أكله من احليوانات وحيرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي خملب من الطري وحيرم الضبع والثعلب  ٣٦٩
راب األبقع الذي يأكل اجليف وحيل غراب الزرع والعقعق والريبوع وابن عرس والرمخة والبغاث والغداف والغ

واللقلق وحيرم الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور واحلشرات كلها إال اجلراد ولو مات حتف أنفه وحلم الفرس 
  حراموبقر الوحش ومحر الوحش وغنم اجلبل حالل 

ل الطايف منه وهو امليت حتف أنفه وحيل ما صيد البحر وال حيل من حيوان املاء إال أنواع السمك كلها وال حي ٣٧٠
يف بطنه من السمك ولو قطعه فمات حل املقطوع والباقي ويف موته باحلر أو الربد أو كدودة املاء روايتان ولو حصر 
مسكا يف أمجة فمات لضيق املكان حل وما احنسر عنه املاء أو ألقاه إىل الساحل حيا فمات حيل ولو وجد على األرض 

  يتة حتل ولو وجد نصف مسكة يف املاء ال حتل إال إذا ظهر أهنا مقطوعة بسيف أو حنوهمسكة م
بيع السمكة يف خيط ولو اشترى مسكة يف خيط وهي يف املاء وقبض اخليط مث دفعه إىل البائع وقال احفظها يل  ٣٧١

وإن نقصها االبتالع ولو ابتلعت  فابتلعتها مسكة أخرى فالثانية للبائع وخيرج األوىل ويسلمها للمشتري من غري خيار
  املربوطة أخرى فهما للمشتري قبضها أو ال 

  فصل



من الذي حتل ذبيحته وذبيحة املسلم والكتايب حالل خبالف ذبيحة اجملوسي واملرتد والوثين مطلقا وذبيحة  ٣٧٢
ران إن كان يقدر على احملرم الصيد وما ذبح من الصيد يف احلرم ولو كان الذابح حالال والصيب واجملنون والسك

  الذبح ويعقل التسمية حل وإال فال 
التسمية عند الذبح ومتروك التسمية عمدا ميتة ومتروكها ناسيا حالل ووقت التسمية يف غري الصيد عند  ٣٧٣

الذبح ويف الصيد عند الرمي أو إرسال اجلارحولو أضجع شاة ومسى وذبح غريها بتلك التسمية مل حيل خبالف 
لرمي ولو أضجع شاة ومسى مث رمى السكني وذبح بأخرى حل ولو مسى على سهم مث رمى بغريه فقتل مل اإلرسال وا

  حيل 
صيغة التسمية وما يقوم مقامها ولو قال يف تسميته بسم اهللا حممدا رسول اهللا أو وحممد رسول اهللا بالرفع أو  ٣٧٤

ل ولو قال بسمل بغري هاء وقصد به التسمية حل اللهم تقبل مين أو من فالن حل وكره ولو قال وحممد باجلر مل حي
ولو قال اللهم اغفر يل وقصد به التسمية مل حيلولو سبح أو محد أو كرب وقصد التسمية حل ولو عطس عند الذبح 

  فحمد مل حيل يف األصح 
ليم الفصل بني التسمية والذبح ولو مسى مث عمل عمال آخر قبل الذبح إن كان قليال كشرب ماء أو تك ٣٧٥

  إنسان حل وإال فال 
موضع الذبح والذبح بني احللق واللبة والعروق املقطوعة فيه أربعة احللقوم املريء والودجان والبد من قطع  ٣٧٦

  ثالثة منها أيهاكانت 
آلة الذبح وجيوز الذبح بكل حمدد أهنر الدم إال السن املتصل والظفر والقرن فإن املذبوح هبا ميتة والذبح  ٣٧٧
  صل منها مكروه وكذا بالعظم وبكل ما فيه إبطاء اإلماتة باملنف
ما يسن وما يكره يف الذبح ويستحب إحداد السكني قبل اإلضجاع ويكره بعده ومن بلغ بالسكني النخاع  ٣٧٨

أو قطع الرأس حل وكره وكل زيادة تعذيب ال حيتاج إليها مكروهة كجر املذبوح برجله إىل املذبح وسلخه قبل أن 
ه وكذا لو مات ومل يربد أيضا عند البعضولو ذبح من القفا وبقي حيا حىت قطع العروق الثالثة حل وكره يتم موت

  وإال فال 
األصل يف الذكاة وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم بصيال أو ند فذكاته اجلرح  ٣٧٩

البئر إذا مل ميكن ذحبه ومل يتوهم موته بعد اجلرح باملاء بشرط قصد الذكاة ال دفع الصيال فقط وكذا البعري الواقع يف 
  والشاة وإن ندت يف الصحراء فهي وحشية وإن ندت يف املصر فال خبالف البعري والبقر 

  النحر والذبح يف األنعام واملستحب يف اإلباللنحر ويكره الذبح ويف البقر والغنم الذبح ويكره النحر  ٣٨٠
امليت من الذبيحة حرام وإن مت خلقه واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وفريسة  ما حيرم أكله واجلنني ٣٨١

  السبع والذئب إذا ذحبت وفيها حياة مثل حياة املذبوح حلت ويكره ذبح احلامل املقرب
إال إذا صيد املستأنس ولو رمى محامة له يف اهلواء إن كانت ضالة عن منزله حتل وإن كانت هتتدي إليه مل حتل  ٣٨٢

  أصاب مذحبها وكذا الظيب املستأنس لو خرج إىل الصحراء فرماه رجل إن أصاب مذحبه حل وإال فال
  كتاب الكراهة 

  
إطالق الكراهية كل مكروه يف كتاب الكراهية فهو حرام عند حممد وعند أيب حنيفة وأيب يوسف هو إىل  ٣٨٣

  احلرام أقرب فلهذا عربنا عن أكثر املكروهات باحلرام



استعمال الذهب والفضة وحيرم األكل والشرب واإلدهان والتطيب يف آنية الذهب والفضة للرجال والنساء  ٣٨٤
وكذا كل استعمال كاألكل مبلعقة الفضة واالكتحال مبيلها واختاذ املكحلة واملرآة والدواة من الفضة وحتل آنية 

يف اإلناء املفضفض واملضبب بالفضة واجللوس الزجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص وحنوها وحيل الشرب 
على الكرسي والسرير والسرج املفضفض بشرط اتقاء موضع الفضة يف الكل وكذا يف اللجام والركاب والثغر 

وهذا فيما خيلص منه شيء فأما التمويه الذي ال خيلص منه شيء فمباح مطلقا كالعلم يف الثوب ومسمار الذهب يف 
  ف الفص وحيل تذهيب السق

املنكرات يف احلفالت ومن دعي إىل ضيافة فوجد مثلعبا وغناء يقعد إن كان غري قدوة ومينع إن قدر وإن كان  ٣٨٥
قدوة كالقاضي واملفيت وحنومها مينع ويقعد فإن عجز خرج وإن كان ذلك على املائدة أو كانوا يشربون اخلمر خرج 

  جوه كلها وإن مل يكن قدوة وإن علم قبل احلضور ال حيضر يف الو
الكراهة يف احليوان وحيرم شرب لنب األتن وأبوال اإلبل للتداوي وأكل حلم اإلبل والبقر اجلاللة وشرب لبنها  ٣٨٦

خبالف الدجاجة املخالة فإن حبست وعلفت حلت وهو مقدر يف اإلبل بأربعني يوما ويف البقر بعشرين ويف الشاة 
  نزير فهو كاجلاللةبعشرة ويف الدجاجة بثالثة ولو رضع جدي لنب خ

الشيء اليسري السائب واحلطب املوجود يف املاء حالل إن مل يكن له قيمة والثمر الساقط حتت الشجر ال حيل  ٣٨٧
يف املصر وأما خارج املصر فإن كان مما يبقى كاجلوز واللوز ال حيل وإن كان مما ال يبقى حل حىت ينهى عنه صاحبه 

اري وإن كان كثر ولو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم يف حجر رجل فاخذه غريه وحيل الثمر املوجود يف املاء اجل
حل إال أن يكون األول هتيأ له أوضمه وكذا لو وضع طستا على سطحه فاجتمع فيه ماء املطر إن وضعه لذلك فهو 

  له وإن مل يضعه لذلك فهو ملن أخذه وحيرم أكل التراب والطني 
خضاب اليد والرجل للنساء ما مل يكن فيه متاثيل وحيرم للرجال والصبيان مطلقا  الكراهة يف اخلضاب وحيل ٣٨٨

  وال بأس خبضاب الرأس واللحية باحلناء والومسة للرجال والنساء 

  فصل

الكراهة يف اللباس وحيل لبس احلرير والقز للنساء ال للرجال ولو كانوا مقاتلني إال العلم احلرير أو املنسوج  ٣٨٩
أربعة أصابع عرضا وحيل توسده والنوم عليه هلما خبالف اللحاف وحيل تعليق سترة على الباب للحاجة بالذهب قدر 

وحيرم تكة احلرير والديباج ولبنتهاوحيل لبس ما سداه حرير مطلقا وما حلمته حرير حيل يف احلرب خاصة وال حيل 
  للرجال من الذهب شيء 

من الفضة اخلامت واملنطقة وحلية السيف والتختم باحلجر واحلديد ما حيل للرجل من الفضة وغريها وحيل هلم  ٣٩٠
  والصفر حرام للرجال والنساء واملعترب احللقة فيجوز كون الفص حجرا وجيعل الرجل الفص إىل باطن كفه 

األفضل يف التختم ووزنه واألفضل لغري القاضي والسلطان ممن ال حيتاج إىل اخلتم تركه وال يتجاوز وزنه  ٣٩١
  قاال مث

استعمال النقدين يف الضرورة وال يشد السن املتحرك بالذهب بل بالفضة ولو قطع أنفه أو سقط سنه عوضه  ٣٩٢
  بفضة فإن اننت عوضه بذهب

  استعمال الصغار للذهب واحلرير وحيرم إلباس الصبيان الذهب واحلرير واإلمث على امللبس  ٣٩٣
يل تكربا وحيل ملسح العرق وبلل الوضوء واملخاط وحنوها كالتربع ما جيوز يف حال دون حال وحيرم محل املند ٣٩٤



  حيل للحاجة وحيرم تكربا وحيل ربط الرتيمة 
ما جيوز من النظر إىل األجنبية وحيرم النظر إىل غري الوجه والكفني من احلرة األجنبية ويف القدم روايتان فإن  ٣٩٥

ا لو شك وال حيل للشاب مس الوجه والكفني وإن أمن الشهوة خاف الشهوة مل ينظر إىل الوجه أيضا إال حلاجة وكذ
إال من عجوز ال تشتهى فتحل املصافحة وحنوها وكذا لو كانشيخا وأمن عليه وعليها فإن خاف عليها حرم 

والصغرية اليت ال تشتهى حيل مسها وحيل للقاضي عند احلكم وللشاهد عند األداء خاصة وللخاطب النظر مع 
ن يقصد به احلكم والشهادة وإقامة السنة بقدر اإلمكان ال قضاء شهوة وحيل للطبيب النظر إىل خوف الشهوة ولك

موضع املرض منها إن مل ميكنه تعليم امرأة مث يستر ما وراء موضع املرض وينظر ويغض بصره ما استطاع وكذا 
  اخلافضة واخلاتن واحلاقن 

ة وبالعكس وينظر الرجل من الرجل إىل مجيع بدنه إالعورته ما جيوز للرجل من النظر إىل الرجل وإىل املرأ ٣٩٦
وميس ما ينظر إليه وتنظر املرأة من الرجل إىل ذلك إن أمنت الشهوة ويف رواية إهنا ال تنظر منه إال إىل ما ينظر هو 

له وزوجته إىل مجيع إليه من حمارمه وتنظر املرأة من املرأة إىل ما ينظر الرجل إليه من الرجل وينظر من أمته اليت حتل 
  بدهنا وينظر من حمارمه إىل ما وراء البطن والظهر والفخذ 

حكم احملرم واحملرم كل من حيرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية ولو أهنا بزنا وميس ذلك  ٣٩٧
  أيضا فإن خاف عليه أو عليها مل ينظر ومل ميس وال بأس باخللوة هبا والسفر معها

ألمة وينظر من أمة غريه إذا أمن الشهوة إىل ما ينظر إليه من حمارمه ولو كانت أم ولد أو مكاتبة أو حكم ا ٣٩٨
مدبرة أو مستسعاة ويف اخللوة هبا والسفر معها قوالن وحيل له مس ذلك وقت الشراء وإن خاف الشهوة وقيل حيل 

  له النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة وال حيل املس معه 
 اويل اإلربة واخلصي واجملبوب واملخنث كالفحل يف حكم النظر واملس والعبد كاألجنيب يف رؤية حكم غري ٣٩٩

  سيدته وحيل له الدخول عليها من غري إذن 
  حكم العزل ويعزل عن أمته بغري إذهنا وعن زوجته احلرة بإذهنا وعن زوجته األمة بإذن موالها ٤٠٠
فم الرجل ومعانقته وال بأس باملصافحة وقيل ال بأس هبما أيضا إذا قصد املعانقة والقبلة ويكره تقبيل الرجل  ٤٠١

  املربة واإلكرام وال بأس بتقبيل يد العامل والسلطان العادل 

  فصل

االحتكار والتسعري وحيرم احتكار أقوات الناس والبهائم فقط يف البلد الصغري ومن احتكر غلة أرضه أو ما  ٤٠٢
  تسعري إال إذا تعني دفعا للضرر العام جلبه من بلد آخر حل وحيرم ال

  بيع رباع مكة وحيرم بيع أراضي مكة وإجارهتا وال حيرم بيع أبنيتها ٤٠٣
حتلية املصحف وزخرفة املسجد ويكره التعشري يف املصحف والنقط وقيل يباح يف زماننا ويباح حتلية املصحف  ٤٠٤

  ونقش املسجد وزخرفته مباء الذهب من غري مال الوقف 
استخدام اخلصيان وإخصاء البهائم ويكره استخدام اخلصيان وال بأس خبصاء البهائم وإنزاء احلمري على اخليل  ٤٠٥

  وال بأس بعيادة الذمي 
ما يكره يف الدعاء وحيرم قوله يف الدعاء أسألك مبقعد العز من عرشك وحبق العز منعرشك وحبق فالن وحبق  ٤٠٦

  النيب صلى اهللا عليه وسلم 



يكره من اللعب وحيرم اللعب بالنرد والشطرنج واألربعة عشر وكل هلو إال املناضلة واملسابقة باخليل ما  ٤٠٧
ومالعبة األهل ويباح السالم على املشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وقيل ال يباح واجلوز الذي يلعب به 

  الصبيان يوم العيد يؤكل إن مل يقامروا به
  اع صوت املالهي كلها حرام فإن مسع بغتة فهو معذور مث جيتهد أن ال يسمع مهما أمكنه استماع املالهي ومس ٤٠٨
مىت جيوز ضرب الدف وحيل ضرب الدف يف العرس إلعالن النكاح وضرب الطبل يف احلج والغزاة لإلعالم  ٤٠٩

  ال للهو 
  ط حرام أجرة املغين والنائحة وما يأخذه املغين والنائحة من غري شرط مباح ومع شر ٤١٠
  كيفية ركوب املرأة على الدواب وال تركب املرأة على السرج إال لضرورة يف سفر احلجفتركب مستترة  ٤١١
  النهي عن املنكر ومن رأى منكرا وهو ممن يفعله يلزمه النهي عنه  ٤١٢
قطعه مل جيز شق بطن احلامل حامل اعترض الولد يف بطنها وقت الوالدة وخيف عليها ومل ميكن إخراجه إال ب ٤١٣

قطعه إال إن كان ميتا حامل ماتت فتحرك يف بطنها الولد فإن غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من اجلانب 
  األيسر وخيرج 

  إسقاط اجلنني ويباح للمرأة إسقاط الولد ما مل يستنب شيء من خلقه  ٤١٤
  ومل يترك شيئا ال يشقبطنه ابتلع حق الغري مث مات رجل ابتلع درة أو ذهبا لغريه مث مات  ٤١٥
ارتكاب أخف الضررين نعامة ابتلعت لؤلؤة أو شاة نشب رأسها يف وعاء وتعذر إخراجه ينظر إىل أكثرمها  ٤١٦

  قيمة فيغرم مالكه قيمة اآلخر ويصنع ما شاء 
إحراق القملة الكراهة يف قتل احلشرات ويكره قتل النملة ما مل تبدأ باألذى وقتل القملة جيوز مطلقا ويكره  ٤١٧

  والعقرب وحنومها بالنار وطرحها حية مباح وليس بأدب 
  حكم اخلتان واخلتان للرجال سنة وللنساء مكرمة  ٤١٨
الكراهة يف الدواب وتضرب الدابة على النفار دون العثار وركض الدابةوخنسها للعرض على املشتري أو  ٤١٩

  للهو مكروه وللجهاد وغريه غرض صحيح مباح 
م السالم والتشميت والسالم سنة ورده فرض كفاية وثواب املسلم أكثر وال جيب رد سالم السائل وال أحكا ٤٢٠

  ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن وتشميت العاطس فرض كفاية 
تعذيب احليوان واإلنسان ويكره تعليم البازي بالطري احلي ويباح باملذبوح ويكره الغل يف عنق العبد وال  ٤٢١

  يد خلوف اإلباق يكرهالق
  اجللوس يف الطرقات ويباح اجللوس يف الطريق للبيع إذا كان واسعا ال يتضرر الناس به  ٤٢٢
ما يكره من األعمال يف املسجد وتكره اخلياطة يف املسجد وكل عمل من أعمال الدنيا ويكره اجللوس فيه  ٤٢٣

علم أو وراق فإن كان حسبة ال بأس به وإن كان للمصيبة ثالثة ايام ويباح يف غريه والترك أوىل ولو جلس فيه م
  بأجر يكره إال لضرورة تكون هبما

متين املوت ويكره متين املوت لضيق املعيشة أو للغضب من ولده أو غريه وال بأس بتمنيه لتغري أهل الزمان  ٤٢٤
  وظهور املعاصي خوفا من الوقوع فيها 

لمة ليدفع شرهم عنه فإن كان مفتيا أو مقتدى به ال حيل له التردد على جمالس الظلمة رجل يتردد إىل الظ ٤٢٥
  ذلك



  كتاب الفرائض 
  

  الفروض املقدرة يف الكتاب الفروض املقدرة يف القرآن ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس  ٤٢٦
ألب واجلد واألخ ألم أصحاب الفروض وأصحاهبا اثنا عشر أربعة من الرجال ومثان من النساء أما الرجال فا ٤٢٧

  والزوج وأما النساء فاألم واجلدة والبنت وبنت االبن واألخت ألب وأم أو ألب أو ألم والزوجة 
أحوال األب يف التركة فاألب له السدس مع االبن أو ابن االبنوالتعصيب عند عدم الولد وولد االبن  ٤٢٨

  وكالمها مع البنت وبنت االبن واجلد يف أحواله كاألب 
  أحوال األخ ألم واألخ ألم له السدس ولالثنني فصاعدا الثلث  ٤٢٩
  أحوال الزوج والزوج له النصف عند عدم الولد وولد االبن والربع مع أحدمها ٤٣٠
أحوال األم يف الفريضة واألم هلا السدس مع الولد وولد االبن واالثنني من اإلخوة واألخوات فصاعدا من  ٤٣١

  عدم هؤالء  أي جهة كانوا والثلث عند
الزوجان مع األبوين العمريتان وثلث ما يبقى يف مسألتني ومها زوج وأبوان أو زوجة وأبوان ولو كامنكان  ٤٣٢

  األب جد فله الثلث كامال يف األصح 
  اجلدة يف املرياث واجلدة أم األم وأم األب هلا السدس واحدة كانت أو أكثر  ٤٣٣
ف وللثنتني فصاعدا الثلثان وكذا بنت االبن عند عدم بنت الصلب وهلا أحوال البنت وللبنت الواحدة النص ٤٣٤

  واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب السدس تكملةالثلثني 
نصيب األخت واألخت ألب وأم هلا النصف وللثنتني فصاعدا الثلثان واألخت ألب كذلك عند عدم األخت  ٤٣٥

أم السدس تكملة الثلثني واألخت ألم كاألخ ألم ذكورهم ألب وأم وهلا واحدة كانت أو أكثر مع األخت ألب و
  وإناثهم يف االستحقاق والقسمة سواء 

  نصيب الزوجة والزوجة هلا الربع عند عدم الولد وولد االبن واحدة كانت أو أكثر والثمن مع أحدهم  ٤٣٦

  فصل

عصبة بنفسه وعصبة  أقسام العصبة العصبة قسمانعصبة نسب وعصبة سبب فعصبة النسب ثالثة أصناف ٤٣٧
بغريه وعصبة مع غريه فالعصبة بنفسه كل ذكر يديل إىل امليت مبحض الذكور كاألب وآبائه واالبن وأبنائه واألخ 

ألب وأم أو ألب وأبنائهما والعم ألب وأم أو ألب وأبنائهما والصنف األول مقدم مث الثاين على الترتيب مث الثالث 
  مث الرابع 
  فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعالمها درجة فإن استويا يف الدرجة قدم ذو اجلهتنياجتماع العصبات  ٤٣٨
العصبة بالغري والعصبة بغري كل أنثى فرضها النصف تصري عصبة بأخيها فال يفرض هلا ويكون املال بينهما  ٤٣٩

  صبة أخته غري هؤالء للذكر مثل حظ األنثيني وهي البنت وبنت االبن واألخت ألب وأم أو ألب وال يعصب ع
  العصبة مع الغري والعصبة مع غريه األخوات ألب وأم أو ألب يصرن عصبة مع البنات وبنات االبن ٤٤٠
  عصبة السبب وعصبة السبب املعتق ذكرا أكان أو أنثى وعصبته وهو آخر العصبات  ٤٤١
لفرض مع وجود صاحب حكم العصبة والعصبة تأخذ كل املال عند عدم صاحب الفرض وما بقي بعد ا ٤٤٢

  الفرض فإن مل يبق شيء سقط 



  فصل

  الورثة الذين ال حيجبون حجب حرمان ستة ال يسقطون حبال األبوان والزوجان واالبن والبنت  ٤٤٣
ضابط احلجب ومن سواهم من الورثة فاألقرب حيجب األبعد وضابطه أن كل من انتسب إىل امليت بواسطة  ٤٤٤

  إال اإلخوة ألم ال يرث مع وجود تلك الواسطة
الذين حيجبون ويسقط األجداد باألب واجلدات من اجلهتني باألم واألبويات خاصة باألب وأوالد االبن  ٤٤٥

باالبن واإلخوة واألخوات باالبن وابن االبن واألب واجلد وأوالد األب هبؤالء وباألخ ألب وأم والبعدى من 
م بالولد وولد االبن واألب واجلد وإذا أخذت البنات الثلثني اجلدات حتجب بالقرىب من أي جهة كانت وأوالد األ

سقطت بنات االبن إال أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن وإذا أخذت األخوات ألب وأم الثلثني 
  سقطت األخوات ألب إال أن يكون معهن أخ فيعصبهن 

معاألب ولكن حيجبان األم من الثلث احملجوب حيجب واحملجوب حيجب كاألخوين مع األب وأم ال يرثان  ٤٤٦
  إىل السدس وأم األب مع األب وأم أم األم واحملروم ال حيجب 

أسباب احلرمان من املرياث وأسباب احلرمان أربعة الرق كامال كان أو ناقصا والقتل الذي جيب به القصاص  ٤٤٧
  أو الكفارة واختالف الدينني واختالف الدارين حقيقة أو حكما 

  فصل

  تعريف ذوي األرحام ذو الرحم كل قريب ليس صاحب فرض وال عصبة وهم أربعة أصناف  ٤٤٨
أصناف ذوي األرحام الصنف األول أوالد البنات وأوالد بنات االبن وإن سفلوا الثاين األجداد الفاسدون  ٤٤٩

  واجلدات الفاسدات وإن علو 
يت أم واجلدة الفاسدة كل جدة يدخل بينها ضابط اجلد الفاسد واجلد الفاسد كل جد تدخل بينه وبني امل ٤٥٠

وبني امليت ذكر بني أنثيينالثالث بنات اإلخوة مطلقا وأوالد األخوات مطلقا وبنو اإلخوة ألم الرابع عمات امليت 
وأخواله وخاالته مطلقا وأعمامه ألم وبناهتم مطلقا فهؤالء وكل من تفرع منهم ذوو األرحام وال يرثون إال إذا مل 

  ميت صاحب فرض غري الزوج والزوجة وال عصبة يكن لل
  التقدمي بني األصناف ويقدم الصنف األول مث الثاين مث الثالث مث الرابع  ٤٥١
اجتماع صنف واحد ومىت اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد وتساووا يف الدرجة واجلهة قسم املال بينهما  ٤٥٢

  خذ كل املال للذكر مثل حظ األنثيينوإن وجد منهم واحد ال غري أ

  فصل

حكم املفقود املفقود حي يف ماله فال يورث حىت حيكم احلاكم مبوته إذا مات أقرانه وهو موقوف احلال يف  ٤٥٣
مال غريه فيوقف نصيبه منه كاحلملوإذا حكم مبوته فماله لورثته املوجودين عند احلكم مبوته واملوقوف له من مال 

  غريه يرد إىل ورثة ذلك الغري 

  فصل



مرياث الغرقى واهلدمى إذا ماتت مجاعة بغرق أو حريق أو هدم ومل يعلم ترتيب موهتم جعل كأهنم ماتوا معا  ٤٥٤
  فمال كل واحد منهم لورثته األحياء وال يعتد بواحد من الغرقى وحنوهم يف ورثة الباقني يف إرث وال يف حجب 

  فصل

كلهم بعضهم من بعض بالنسب والنكاح والوالء إال  الكفار يف التوارث الكفر كله ملة واحدة فريث الكفار ٤٥٥
  أن ختتلف دراهم كما مر وأما املرتد فال يرث من أحد وحكم ماله ذكرناه يف كتاب اجلهاد 

  فصل

احلمل يف املرياث احلمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر ويقسم الباقي وإمنا يعطى  ٤٥٦
  حيا يف مدة يعلم أنه كان موجودا يف بطن أمه عند موت مورثه ما وقف له بشرط أن يولد 

  فصل

الرد على الورثة وإذا فضلت التركة عن فروض الورثة ومل يكن معهم عصبة فالباقي يرد عليهم بقدر  ٤٥٧
فروضهم إال على الزوجني فإنه ال يرد عليهما بل يوضع الباقي يف بيت املال إن مل يكن للميت أحد من ذوي 

  ام فإن كان الوارث واحدا من أصحاب الفروض أخذ كل املالاألرح
  كتاب الكسب واألدب 

  
مراتب الكسب طلب الكسب الزم كطلب العلم وهو أنواع أربعة فرض وهو كسب أقل الكفاية لنفسه  ٤٥٨

من  وعياله وقضاء دينهومستحب وهو كسب الزائد على أقل الكفاية ليواسي به فقريا أو يصل به قريبا وهو أفضل
نفل العبادة ومباح وهو كسب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل وحرام وهو كسب ما كان للتكاثر والتفاخر وإن 

  كان من حل 
  املكاسب أربعة وأفضل الكسب اجلهاد مث التجارة مث الزراعة مث الصناعة  ٤٥٩
الفرائض ومعرفة احلاللواحلرام يف  أنواع العلم والعلم أيضا أنواع أربعة فرض وهو تعلم ما حيتاج إليه ألداء ٤٦٠

أحوال نفسه ومستحب وهو تعلم الزائد على ما حيتاج إليه ليعلمه من حيتاج إليه وهو أفضل من نفل العبادة ومباح 
  وهو تعلم الزائد على ذلك للزينة والكمال وحرام وهو التعلم ليباهي به العلماء ومياري به السفهاء 

ى العامل تعليم غريه إذا طلب منه إىل أن يبلغ إىل املرتبة األوىل وال جيب على العامل أن ما ينبغي للعامل وجيب عل ٤٦١
  جييب عن كل ما يسأل عنه إال إذا علم أمنا سئل عنه ال يعلمه غريه 

تعليم القرآن للكافر ولو طلب كافر من مسلم أن يعلمه القرآن والفقه فال بأس به رجاء أن يطلع على  ٤٦٢
   حماسنه فيسلم

  فصل



مراتب األكل األكل على ثالث مراتب فرض وهو قدر ما يندفع به اهلالك وميكن معه الصالة قائما ومباح  ٤٦٣
وهو أدىن الشبع بنية أن يقوى على العبادة وحياسب فيه حسابا يسريا إن كان من حل وحرام وهو ما زاد على ذلك 

  إال للصوم يف غد أو ملوافقة الضيف
ؤدي إىل الضعف وال حتل الرياضة بتقليل األكل إىل أن يضعف عن أداء العبادات ولو واصل تقليل الطعام امل ٤٦٤

  أربعني يوما فمات عاصيا 
  ترك املعاجلة توكال ولو مرض فترك املعاجلة توكال على اهللا فمات مل ميت عاصيا  ٤٦٥
  االنبساط بأنواع الفواكه والتنعم بأنواع الفاكهة مباح وتركه أفضل  ٤٦٦
  اإلسراف يف الطعام واجلمع بني أنواع األطعمة حرام ٤٦٧
االستخفاف باخلبز وكذا وضع اخلبز على املائدة أضعاف ما حيتاج إليه اآلكلون وكذا رفع اخلبز على اخلوان  ٤٦٨

ووضعه حتت القصعة لتعتدل وكذا مسح األصابع والسكني يف اخلبز وإن أكلها جاز أو وضع اململحة عليه وأكل 
  ة وجهه خاص

  سنن األكل ومن سنن األكل غسل اليدين قبله وبعده والتسمية قبله والشكر بعده ٤٦٩
املضطر للطعام ومن اشتد جوعه وعجز عن كسب قوته جيب على كل من علم حباله إطعامه وإن مل يعلم به  ٤٧٠

  أحد جيب عليه أن يسأل ويعلم حباله فإن مل يفعل حىت مات كان قاتل نفسه 
  السؤال ومن له قوت يومه ال حيل له السؤال ويباح له األخذ ضابط جواز  ٤٧١
السؤال يف املسجد والسائل يف املسجد قيل حيرم إعطاؤه واملختار أنه إذا كان ال يتخطى رقاب الناس وال مير  ٤٧٢

  بني يدي املصلني وال يسأل الناس إحلافا يباح إعطاؤه وإن كان يفعل واحدة من هذه الثالثة حيرم إعطاؤه
  فضل الصدقة واملعطي للصدقة أفضل من آخذها ويده هي العليا  ٤٧٣
  التفضيل بني الفقري والغين والفقري الصابر أفضل من الغين الشاكر وقيل ال على العكس واألول عندي أصح  ٤٧٤
كان أكثر هدايا األمراء واختلف الصحابة يف جواز قبول هدية األمراء الظلمة وأكل طعامهم واملختار أنه إذا  ٤٧٥

  ماله حالال حل قبول هديته وأكل طعامه وإال حرم 
حكم األطعمة يف املناسبات وطعام الوالدة والعقيقة واخلتان وقدوم املسافر واملوت ليس بسنة وطعام العرس  ٤٧٦

  سنةوتكره الضيافة بعد الثالث يف املوت 
ل للضيف يف األصح أن يطعم ضيفا آخر تصرفات الضيف يف الطعام ويكره رفع الزلة إال بإذن املضيف وحي ٤٧٧

وأن يطعم اخلادم الواقف على املائدة وال حيل له أن يعطي سائال أو داخال حلاجة أو كلبا أو هرة للمضيف فإن أطعم 
  الكلب أو اهلرة خبزا حمترقا أو فتات املائدة حل ذلك 

  فصل

نه ويدفع عنه ضرر احلر والربد من مراتب اللبس واللبس على ثالث مراتب فرض وهو قدر ما يستر بد ٤٧٨
وسط ثياب القطن أو الكتان والقطن عندي أفضل ومستحب وهو لبس الثياب اجلميلة للتجمل والتزين وإظهار 

  نعمة اهللا وحرام وهو لبسها للتكرب واخليالء 
  لبس الثوب املعصفر ولبس الثوب األمحر واملعصفر حرام وأفضل الثياب البيض ٤٧٩
العمامة ويستحب إرخاء طرف العمامة بني الكتفني إىل وسط الظهر وقيل مقدار شرب وقيل إىل إرخاء طرف  ٤٨٠



  موضع اجللوس 
ستر احليطان بالستائر وحيرم إرخاء الستور يف البيوت وستر حيطاهنا باللبود وحنوها للزينة والتكرب وحيل لدفع  ٤٨١
  الربد 
كالتسبيح والتحميد والتكبري والتهليل والصالة على مراتب الكالم والكالم على ثالث مراتب مستحب  ٤٨٢

النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنو ذلك ومباح وهو قول اإلنسان لغريه تعال وقم واقصد وحنو ذلكوحرام وهو 
  الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق وحنو ذلك 

ديعة ويف الصلح بني اثنني ويف إرضاء الرجل املباح من الكذب ويستثىن من الكذب الكذب يف احلرب للخ ٤٨٣
  أهله ويف دفع ظلم الظامل عن املظلوم

التعريض بالكذب فإن عرض بالكذب لغري ضرورة قيل حيرم وقيل ال حيرم مثل أن يقال له كل معنا فيقول  ٤٨٤
  أكلت ويعين به باألمس 

  وى منه وغيبة واحدال بعينه من مجاعة ما يستثىن من الغيبة ويستثىن من الغيبة غيبة الظامل عند الشك ٤٨٥

  فصل

ذكر اهللا يف غري موضعه وحيرم التسبيح والتكبري والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند عمل حمرم أو  ٤٨٦
عرض سلعة أو فتح فقاع وحنوها ولو أمر العامل بذلك أهل جملسه أو أمر الغازي به وقت املبارزة حل والتسبيح يف 

  بنية خمالفتهم ويف السوق بنية جتارة اآلخرة حسنوهو أفضل من التسبيح يف غري السوق جملس الفسق 
  الترجيع يف القراءة واألذان والترجيع يف قراءة القرآن حرام يف املختار على القاري والسامع وكذا يف األذان  ٤٨٧
ل حممد ال يكره وينتفع به امليت وهذا قراءة القرآن عند القبور وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور وقا ٤٨٨

  هو املختار
تصرفات الصوفية وجيب منع الصوفية الذين يدعون الوجد واحملبة عن رفع الصوت ومتزيق الثياب عند مساع  ٤٨٩

  الغناء ألن ذلك حرام عند مساع القرآن فكيف عند مساع الغناء الذي هو حرام خصوصا يف هذا الزمان 
م أيها األخ العزيز وفقك اهللا تعاىل وإيانا ملا حيبه ويرضاه إن سعادة الدنيا فانية وسعادة نصيحة املؤلف اعل ٤٩٠

اآلخرة باقية قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لو كانت الدنيا ذهبا يفىن واآلخرة خزفا يبقى الخترت اآلخرة على 
ا حتصل بتقوى اهللا تعاىل والتقوى اجتناب الدنيا لوجب على العاقل أن خيتار اآلخرة على الدنيا وسعادة اآلخرة إمن

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا { حمارمه وهي وصية اهللا تعاىل جلميع األمم كما قالتعاىل 
فعليك أيها األخ بالتقوى واالستعداد للقاء اهللا عز وجل ونعيم اآلخرة والسالم وصلى اهللا على حممد وآله } اهللا 
متت حتفة امللوك يف شهور عشر ربيع األول سنة إحدى وستني وسبع مئة * حبه وسلم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وص
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