
لفقه: كتاب    عمدة ا
ملقدسي: املؤلف  قدامة ا بابن  لشهري  ا بن حممد ،  بن أمحد  اهللا  الدين عبد  بو حممد موفق   أ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

  املؤلف
احلمد هللا أهل احلمد ومستحقه، محداً يفضل على كل محد، كفضل اهللا على خلقه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

ائم حبقه، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله غري مرتاب يف صدقه، صلى اهللا عليه وسلم وصحبه شريك له شهادة ق
  .وسلم ما جاد سحاب بودقه، وما رعد برقه

فهذا كتاب يف الفقه، اختصرته حسب اإلمكان، واقتصرت فيه على قول واحد، ليكون عمدة لقارئه، فال : أما بعد
  .واياتيلتبس الصواب عليه باختالف الوجوه والر

سألين بعض إخواين تلخيصه، ليقرب على املعلمني، ويسهل على الطالبني، فأجبته إىل ذلك، معتمداً على اهللا سبحانه 
  .يف إخالص القصد لوجهه الكرمي، واملعونة على الوصول إىل رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل

  . لتها من الصحاح، ألستغين عن نسبتها إليهاوأودعته أحاديث صحيحة تربكاً هبا، واعتماداً عليها، وجع

  كتاب الطهارة

  باب أحكام املياه

  باب أحكام املياه
خلق املاء طهورا يطهر من األحداث والنجاسات فال حتصل الطهارة مبائع غريه فإذا بلغ املاء قلتني أو كان جاريا مل 

خالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة ومثانية ينجسه شيء إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه وما عدا ذلك ينجس مب
  .١أرطال بالدمشقي

  .وإن طبخ يف املاء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على امسه أو استعمل يف رفع حدث سلب طهوريته
وإذا شك يف طهارة املاء أو غريه أو جناسته بين على اليقني وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غريه غسل ما 
تيقن به غسلها وإن اشتبه ماء طهور بنجس ومل جيد غريمها تيمم وتركهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل 

  .واحد منهما وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى يف كل ثوب بعدد النجس وزاد صالة
ن كان على األرض وتغسل جناسة الكلب واخلنزير سبعا إحداهن بالتراب وجيزئ يف سائر النجاسات ثالث منقية وإ

  .٢" صبوا على بول األعرايب ذنوبا من ماء"فصبة واحد تذهب بعينها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، وكذلك املذي ويعفي عن يسريه ويسري الدم وما تولد منه من ٣وجيزئ يف بول الغالم الذي مل يأكل الطعام النضح
  .س ومين اآلدمي وبول ما يؤكل حلمه طاهرالقيح والصديد وحنوه وهو ما ال يفحش يف النف

  ـــــــ
 ١٢٢، ١٩٥واحدهتا قلة، مسيت بذلك، ألن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها، وتقدر حالياً حبوايل : القلتان ١



  .١/١٢٢، والفقه اإلسالمي وأدلته ٨املطلع ص: انظر. كلغ
  .لك، من حديث أنس بن ما"٢٨٤"، ومسلم "٢١٩"أخرجه البخاري  ٢
  ". نضح: "القاموس احمليط: انظر. الرش: النصح ٣

  باب اآلنية

ال تشربوا يف : "ال جيوز استعمال آنية الذهب والفضة يف طهارة وال غريها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما إال أن وحكم املضب حكمه. ١" آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحائفها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة

  .تكون الضبة يسرية من الفضة
وجيوز استعمال سائر اآلنية الطاهر واختاذها واستعمال أواين أهل الكتاب وثياهبم ما مل تعلم جناستها وصوف امليتة 
وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو مل يدبغ فهو جنس وكذلك عظامها وكل ميتة جنسة إال اآلدمي وحيوان املاء 

، وما ال ٢" هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "إال فيه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البحرالذي ال يعيش 
  .نفس له سائلة إذا مل يكن متولدا من النجاسات

  ـــــــ
  .، من حديث حذيفة بن ميان"٢٠٦٧"، ومسلم "٥٤٢٦"أخرجه البخاري  ١
  .من حديث أيب هريرة" ٣٨٦"وابن ماجه ، "٣٣٣"، والنسائي"٦٩"، والترمذي "٨٣"أخرجه أبو داود  ٢

  . هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي

  باب قضاء احلاجة

ومن الرجس النجس " ١" بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث: "يستحب ملن أراد دخول اخلالء أن يقول
  ويقدم رجله ٤" فايناحلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعا" ٣" غفرانك: "وإذا خرج قال ٢" الشيطان الرجيم
  ـــــــ

اللهم إين أعوذ بك من : "، من حديث أنس بن مالك مرفوعاً، بلفظ"٣٧٥"، ومسلم "١٤٢"أخرجه البخاري  ١
  .١/٢٤٣انظر فتحر الباري . واخلبث إناث الشياطني، واخلبائث ذكراهنا" اخلبث واخلبائث

: ال يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول" :، من حديث أيب أمامة مرفوعاً، بلفظ"٢٩٩"أخرجه ابن ماجه  ٢
  " .اللهم إين أعوذ بك من الرجس النسج الشيطان الرجيم

  .إسناده ضعيف: قال يف الزوائد
  .، من حديث عائشة"٣٠٠"، وابن ماجه "٧"، والترمذي "٣٠"أخرجه أبو داود  ٣

  .هذا حديث غريب حسن: قال الترمذي
  .ن مالكمن حديث أنس ب" ٣٠١"أخرجه ابن ماجه  ٤

  . احلديث هبذا اللفظ غري ثابت: قال يف الزوائد

اليسرى يف الدخول واليمىن يف اخلروج وال يدخله بشيء فيه ذكر اهللا تعاىل إال من حاجة ويعتمد يف جلوسه على 
 رجله اليسرى وإن كان يف الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا وال يبولن يف ثقب وال شق وال طريق وال



ظل نافع وال حتت شجرة مثمرة وال يستقبل مشسا وال قمرا وال يستقبل القبلة وال يستدبرها لقول رسول اهللا صلى 
وجيوز ذلك يف البنيا انقطع البول مسح من  ١" ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال تستدبروها: "اهللا عليه وسلم

يمينه وال يتمسح هبا مث يستجمر وترا مث يستنجي باملاء وإن أصل ذكره إىل رأسه مث ينتره ثالثا وال ميس ذكره ب
اقتصر على االستجمار أجزأه إذا مل تتعد النجاسة موضع العادة وال جيزئ أقل من ثالث مسحات منقيه وجيوز 

  .االستجمار بكل طاهر إال الروث والعظام وما له حرمة
  ـــــــ

  .يب أيوب األنصاري، من حديث أ"٢٦٤"، ومسلم "٣٩٤"أخرجه البخاري  ١

  باب الوضوء

إمنا األعمال بالنيات : "ال يصح الوضوء وال غريه من العبادات إال أن ينويه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ويغسل كفيه ثالثا مث يتمضمض ويستنشق ثالثا جيمع بينهما بغرفة  ٢مث يقول بسم اهللا ١" وإمنا لكل امرئ ما نوى
ه ثالثا من منابت شعر الرأس إىل ما احندر من اللحيني والذقن وإىل أصول األذنني وخيلل أو ثالث مث يغسل وجه

حليته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها مث يغسل يديه إىل املرفقني ثالثا ويدخلهما يف الغسل مث 
إىل مقدمه مث يغسل رجليه إىل الكعبني ثالثا ميسح رأسه مع األذنني يبدأ بيديه من مقدمه مث ميرمها إىل قفاه مث يردمها 
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : "ويدخلهما يف الغسل وخيلل أصابعهما مث يرفع نظره إىل السماء فيقول

  .٣"وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  ـــــــ

  .، من حديث عمر بن اخلطاب"١٩٠٧"، ومسلم "١"أخرجه البخاري  ١
، من حديث سعيد بن "٣٩٨"، وابن ماجه "٢٥"أخرجه الترمذي " وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليهال : "حلديث ٢
  .زيد

  .ال أعلم يف هذا الباب حديثاً له إسناد جيد: قال أمحد بن حنبل: قال الترمذي
  . ، من حديث عقبة بن عامر اجلهين"٢٣٤"أخرجه مسلم  ٣

الكفني ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وأن ال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خال 
  .يؤخر غسل عضو حىت ينشف ما قبله

واملسنون التسمية وغسل الكفني واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق إال أن يكون صائما وختليل اللحية واألصابع 
  .ادة عليها واإلسراف يف املاءومسح األذنني وغسل امليامن قبل املياسر والغسل ثالثا ثالثا وتكره الزي

لوال أن أشق : "ويسن السواك عند تغري الفم والقيام من النوم وعند الصالة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ويستحب يف سائر األوقات إال للصائم بعد الزوال ١" على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة

  ـــــــ
  .، من حديث أيب هريرة"٢٥٢"، ومسلم "٨٨٧"أخرجه البخاري  ١

  باب املسح على اخلفني



اليت جتاوز الكعبني يف  ١جيوز املسح على اخلفني وما أشبههما من اجلوارب الصفيقة اليت تثبت يف القدمني واجلراميق
عليه  الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثالثة أيام ولياليهم للمسافر من احلدث إىل مثله لقول رسول اهللا صلى اهللا

  .٢" ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن واملقيم يوما وليلة: "وسلم
  .ومىت مسح مث انقضت املدة أو خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا مث أقام أو مقيما مث سافر أمت مسح مقيم

ه ومن شرط املسح ساترة جلميع الرأس إال ما جرت العادة بكشف ٣وجيوز املسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة
على مجيع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة وجيوز املسح على اجلبرية إذا مل يتعد بشدها موضع احلاجة إىل أن حيلها 

  .والرجل واملرأة يف ذلك سواء إال أن املرأة ال متسح على العمامة
  ـــــــ

  .جرم: ، واملصباح املنري "جرمق: "القاموس احمليط: انظر. مجع جرموق، وهو ما يلبس فوق اخلف: اجلراميق ١
  .، من حديث علي بن أيب طالب"٢٧٦"أخرجه مسلم  ٢
  " ذاب: "املصباح املنري: انظر. طرف العمامة: الذؤابة ٣

  باب نواقض الوضوء

اخلارج من السبيلني واخلارج النجس من غريمها إذا فحش وزوال العقل إال النوم اليسري جالسا أو قائما : هي سبعة
  الذكر بيده وملس امرأة  وملس

  باب الغسل من اجلنابة

  .خروج املين وهو املاء الدافق والتقاء اخلتانني: واملوجب له
والواجب فيه النية و بدنه بالغسل مع املضمضة واالستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت 

نابة فبدأ فغسل يديه مث صب بيمينه على مشاله فغسل ميمونة قالت سترت النيب صلى اهللا عليه وسلم فاغتسل من اجل
فرجه وما أصابه مث ضرب بيده على احلائط واألرض مث توضأ وضوءه للصالة مث أفاض املاء على بدنه مث تنحى 

  .١فغسل رجليه
  .وال جيب نقض الشعر يف غسل ا إذا روى أصوله

للحدثني والنجاسة على بدنه أجزأ عن مجيعها وإن وإذا نوى بغسله بغسله الطهارتني أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم 
  .نوى بعضها فليس له إال ما نوى

  ـــــــ
  ". ٣١٧"، ومسلم "٢٨١"أخرجه البخاري  ١

  باب التيمم

وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح هبما وجهه وكفيه لقول رسول اهللا صلى اهللا 
وضرب بيديه على األرض فمسح هبما وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من  ١" ذاإمنا يكفيك هك: "عليه وسلم لعمار

  .ضربة أو مسح أكثر جاز



  :وله شروط أربعة
العجز عن استعمال املاء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله ملرض أو برد شديد أو خوف العطش على : أحدها

أو إعوازه إال بثمن كثري فإن أمكنه استعماله يف بعض  نفسه أو رفيقه أو هبيمته أو خوف على نفسه أو ماله يف طلبه
  .بدنه أو وجد ماء ال يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي

  ـــــــ
  ". ٣٦٨"، ومسلم "٣٤٧"أخرجه البخاري  ١

  باب احليض

جد فعل الصالة وجوهبا وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس املصحف واللبث يف املس: ومينع عشرة أشياء
  .والوطء يف الفرج وسنة الطالق واالعتداد باألشهر

ويوجب الغسل والبلوغ واالعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطالق ومل يبح سائرها حىت تغتسل وجيوز 
 ١" اصنعوا كل شيء غري النكاح: "االستمتاع من احلائض مبا دون الفرج لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوما وأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يوما وال حد ألكثره وأقل سن وأقل 
  .حتيض له املرأة تسع سنني وأكثره ستون

واملبتدأة إذا رأت الدم لوقت حتيض يف مثله جلست فإذا انقطع ألقل من يوم وليلة فليس حبيض وإن جاوز ذلك ومل 
  .حيض فإذا تكرر ثالثة أشهر مبعىن واحد صار عادة وإن عرب ذلك فالزائد استحاضة يعرب أكثر احليض فهو

وعليها أن تغتسل عند آخر احليض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صالة وتصلي وكذا حكم من به 
ا وإن مل تكن سلس البول وما يف معناه فإذا استمر هبا الدم يف الشهر اآلخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادهت

  .معتادة وكان هلا متييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أمحر فحيضها زمن األسود الثخني
  .وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادهتا وال متييز هلا فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة ألنه غالب عادة النساء

  .ا بيوم أو يومني فيكون دم نفاسواحلامل ال حتيض إال أن ترى الدم قبل والدهت
  ـــــــ

  . ، من حديث أنس بن مالك"٣٠٢"أخرجه مسلم  ١

  باب النفاس

وهو الدم اخلارج بسبب الوالدة وحكمها حكم احليض فيما حيل وحيرم وجيب ويسقط به وأكثره أربعون يوما وال 
  . و نفاس أيضاحد ألقله ومىت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد يف مدة األربعني فه

  كتاب الصالة

  مدخل

  كتاب الصالة



مخس صلوات كتبهن اهللا : "روى عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
على العباد يف اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند اهللا أن يدخله اجلنة ومن مل حيافظ عليهن مل يكن له 

  .١"  عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهعند اهللا
فالصلوات اخلمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إال احلائض والنفساء، فمن جحد وجوهبا جلهله عرف ذلك 

  .وإن جحدها عنادا كفر
ال وال حيل تأخريها عن وقت وجوهبا إال لناو مجعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها هتاونا هبا استتيب ثالثا فإن تاب وإ

  .قتل
  ـــــــ

  ".١٤٠١"، وابن ماجه "٤٦٢"، والنسائي "١٤٢٠"أخرجه أبو داود  ١
  . حديث صحيح ثابت: ٢٣/٢٨٨قال ابن عبد الرب يف التمهيد 

  باب األذان و اإلقامة

  باب األذان واإلقامة
  .ومها مشروعان للصلوات اخلمس دون غريها للرجال دون النساء

  .فيه واإلقامة إحدى عشرة ٢واألذان مخس عشرة كلمة ال ترجيع
وينبغي أن يكون املؤذن أمينا صيتا عاملا باألوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة 

ويقل  ٣فإذا بلغ احليعلة التفت ميينا ومشاال وال يزيل قدميه وجيعل أصبعيه يف أذنيه ويترسل يف األذان وحيدر اإلقامة
احليعلة الصالة خري من النوم مرتني وال يؤذن قبل األوقات إال هلا لقول رسول اهللا صلى اهللا يف أذان الصبح بعد 

  .٤" إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم: "عليه وسلم
  ـــــــ

  ".١٤٠١"، وابن ماجه "٤٦٢"، والنسائي "١٤٢٠"أخرجه أبو داود  ١
  .حديث صحيح ثابت: ٢٣/٢٨٨قال ابن عبد الرب يف التمهيد 

  .٤٩املطلع ص : انظر. تكرار الشهادتني: الترجيع يف األذان ٢
  ".حدر: "املصباح املنري: انظر. أسرع فيها: حدر اإلقامة ٣
  . ، من حديث ابن عمر"١٠٩٢"، ومسلم "٦١٧"أخرجه البخاري  ٤

إذا مسعتم النداء فقولوا مثل : "وسلمويستحب ملن مسع املؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .١" ما يقول

  ـــــــ
  .، من حديث أيب سعيد اخلدري"٣٨٣"، ومسلم "٦١١"أخرجه البخاري  ١

  باب شرائط الصالة



  :وهي ستة
  .١" ال صالة ملن أحدث حىت يتوضأ"الطهارة من احلدث لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الشرط األول
ت ووقت الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل شيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى الوق: الشرط الثاين

من آخر وقت الظهر إىل أن تصفر الشمس مث يذهب وقت االختيار ويبقى وقت الضرورة إىل غروب الشمس 
ىل طلوع ووقت املغرب إىل أن يغيب الشفق األمحر ووقت العشاء من ذلك إىل نصف الليل مث يبقى وقت الضرورة إ

  .الفجر الثاين ووقت الفجر من ذلك إىل طلوع الشمس
ومن كرب للصالة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصالة يف أول الوقت أفضل إال يف العشاء اآلخرة ويف شدة احلر 

  .يف الظهر
كلها عورة إال ستر العورة مبا ال يصف البشرة وعورة الرجل واألمة ما بني السرة والركبة واحلرة : الشرط الثالث

  .وجهها وكفيها وأم الولد واملعتق بعضها كاألمة
  .ومن صلى يف ثوب مغصوب أو دار مغصوبة مل تصح صالته

ولبس الذهب واحلرير مباح للنساء دون الرجال إال عند احلاجة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الذهب 
  .٢" هذان حرام على ذكور أميت حل إلناثهم: "واحلرير

ومن صلى من الرجال يف ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك فإن مل جيد إال ما يستر عورته سترها فإن مل يكف 
  مجيعها ستر الفرجني فإن مل يكفهما ستر

  ـــــــ
  .، من حديث أيب هريرة"٢٢٥"، ومسلم "١٣٥"أخرجه البخاري  ١
  .، من حديث علي بن أيب طالب"٣٥٩٥"، وابن ماجه "٥١٥٠"، والنسائي "٤٠٥٧"أخرجه أبو داود  ٢

  .إنه حديث حسن رجاله معروفون: نقل عبد احلق عن ابن املديين قوله: قلت
  . ١/٥٣، وتلخيص احلبري البن حجر ٥/١٧٩بيان الوهم واإليهام البن قطان : انظر

  .أحدمها فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز
  .ال ثوبا جنسا أو مكانا جنسا صلى فيهما وال إعادة عليهومن مل جيد إ
الطهارة من النجاسة يف بدنه وثوبه وموضع صالته إال النجاسة املعفو عنها كيسري الدم وحنوه وإن : الشرط الرابع

على صلى وعليه جناسة مل يكن يعلم هبا أو علم هبا مث نسيها فصالته صحيحة وإن علم هبا يف الصالة أزاهلا وبىن 
  .صالته

  .وقارعة الطريق ٢وأعطان اإلبل ١واألرض كلها مسجد تصح الصالة فيها إال املقربة واحلمام واحلش
استقبال القبلة إال يف النافلة على الراحة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن : الشرط اخلامس

صالته إال مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها االستقبال خلوف أو غريه فيصلي كيفما أمكنه ومن عدامها ال تصح 
  .لزمته الصالة إىل عينها وإن كان بعيدا فإىل جهتها

وإن خفيت القبلة يف احلضر سأل واستدل مبحاريب املسلمني وإن أخطأ فعليه اإلعادة وإن خفيت يف السفر اجتهد 
  .وصلى وال إعادة عليه

  .ع األعمى والعامي أوثقهما يف نفسهوإن اختلف جمتهدان مل يتبع أحدمها صاحبه ويتب
  .النية للصالة بعينها وجيوز تقدميها على التكبري بالزمن اليسري إذا مل يفسخها: الشرط السادس



  ـــــــ
  .البستان، ويطلق على بيوت اخلالء، ألهنم كانوا يقضون حوائجهم يف البساتني: احلش ١

  .٦٥املطلع ص : انظر
  .٦٦املطلع ص: رانظ. مباركها: أعطان اإلبل ٢

  باب آداب املشي إىل الصالة

الَِّذي َخلَقَنِي فَهُوَ {باسم اهللا : يستحب املشي إىل الصالة بسكينة ووقار ويقارب بني خطاه وال يشبك أصابعه ويقول
ين أسألك حبق اللهم إ: "ويقول] ٨٩-٧٨: الشعراء[} إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ{اآليات إىل قوله } َيْهِدينِ

  السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فإين مل أخرج اشرا وال بطرا وال رياء وال مسعة 

" خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
إذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون : "فإن مسع اإلقامة مل يسع إليها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم١

وإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة وإذا أتى  ٢" وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا
املسجد قدم رجله اليمىن يف الدخول وقال باسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أللهم اغفر يل ذنويب وافتح 

  .٣بواب رمحتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إال أنه يقول وافتح يل أبواب فضلكيل أ
  ـــــــ

  .من حديث أيب سعيد اخلدري" ٧٨٧"أخرجه ابن ماجه  ١
هذا إسناده مسلسل بالضعفاء، عطية هو العويف، وفضيل بن مرزوق، والفضل بن املوفق كلهم : قال يف الزوائد

  .ة يف صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عندهضعفاء، لكن رواه ابن خزمي
  .، من حديث أيب هريرة"٦٠٢"، ومسلم "٩٠٨"أخرجه البخاري  ٢
إذا دخل أحدكم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب محيد أو أيب أسيد، قال" ٧١٣"أخرج مسلم  ٣

  ".اللهم إين أسألك من فضلك: اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل: املسجد فليقل
بلغين أن حيىي احلماين : كتبت هذا احلديث من كتاب سليمان بن بالل، وقال: مسعت حيىي بن حيىي يقول: قال مسلم

  .وأيب أسيد: يقول

  باب صفة الصالة

فع يديه عند ابتداء وإذا قام إىل الصالة قال اهللا أكرب جيهر هبا اإلمام وبسائر التكبري ليسمع من خلفه وخيفيه غريه وير
التكبري إىل حذو منكبيه أو إىل فروع أذنيه وجيعلهما حتت سرته وجيعل بصره إىل موضع سجوده مث يقول سبحانك 
اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك مث يقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم مث يقول بسم اهللا 

لقول أنس صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر  الرمحن الرحيم وال جيهر بشيء من ذلك
مث يقرأ الفاحتة وال صالة ملن يقرأ هبا إال املأموم فإن  ١وعثمان فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم

  قراءة اإلمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ يف سكتات اإلمام وفيما ال



  ـــــــ
  " ٣٩٩"أخرجه مسلم  ١

جيهر فيه مث يقرأ بسورة تكون يف الصبح من طوال املفصل ويف املغرب من قصاره ويف سائر الصلوات من أوسطه 
وجيهر اإلمام بالقراءة يف الصبح واألولني من املغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك مث يكرب ويركع ويرفع يديه 

هره وجيعل رأسه حياله مث يقول سبحان ريب العظيم كرفعه األول مث يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه وميد ظ
ثالثا مث يرفع رأسه قائال مسع اهللا ملن محده ويرفع يديه كرفعه األول فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك احلمد ملء 

السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد ويقصر املأموم على قول ربنا ولك احلمد مث خير ساجدا مكربا 
ع يديه ويكون أول ما يقع على األرض منه ركبتاه مث كفاه مث جبهته وأنفه وجيايف عضديه عن جنبيه وبطنه وال يرف

عن فخذيه وجيعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه مث يقول سبحان ريب األعلى ثالثا يرفع رأسه مكربا 
 أصابعها حنو القبلة ويقول ريب اغفر يل وجيلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى وجيلس عليها وينصب اليمىن ويثين

ثالثا مث يسجد الثانية كاألوىل مث يرفع رأسه مكربا وينهض قائما فيصلي الثانية كاألوىل فإذا فرغ منهما جلس 
للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمىن على فخذه اليمىن ويقبض منها اخلنصر والبنصر 

التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك : "ع الوسطى ويشري بالسبابة يف تشهده مرارا ويقولوحيلق اإلهبام م
أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني اشهد أن ال اهللا إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده 

 التشهد مث يقول اللهم صل على حممد وعلى آل فهذا اصح ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ١" ورسوله
حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على 

إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات 
  .لدجال مث يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا وعن يساره كذلكومن فتنة املسيح ا

وإن كانت الصالة أكثر من ركعتني هنض بعد التشهد األول كنهوضه من السجود مث يصلي ركعتني ال يقرأ فيهما 
يتورك بعد الفاحتة شيئا فإذا جلس للتشهد األخري تورك فنصب رجله اليمىن وفرش اليسرى وأخرجها عن ميينه وال 
إال يف صالة فيها تشهدان يف األخري منهما فإذا سلم استغفر اهللا ثالثا وقال اللهم أنت السالم ومنك السالم 

  .تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
  ـــــــ

  .، من حديث عبد اهللا بن مسعود"٤٠٢"، ومسلم "٨٣١"أخرجه البخاري  ١

  باب أركان الصالة وواجباهتا

يام مع القدرة وتكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الق: أركاهنا اثنا عشر
األعضاء واجللوس عنه والطمأنينة يف هذه األركان والتشهد األخري واجللوس له والتسليمة األوىل وترتيبها على ما 

  .ذكرناه فهذه األركان ال تتم الصالة إال هبا
 تكبرية اإلحرام والتسبيح يف الركوع والسجود مرة مرة والتسبيح والتحميد يف الرفع وواجباهتا سبعة التكبري غري

من الركوع وقول ريب اغفر يل بني السجدتني والتشهد األول واجللوس له والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 



دا هذا فسنن ال تبطل يف التشهد األخري فهذه إن تركها عمدا بطلت صالته وإن تركها سهوا سجد هلا وما ع
  . الصالة بعمدها وال جيب السجود لسهوها

  باب سجود السهو

  :والسهو على ثالثة اضرب
زيادة فعل من جنس الصالة كركعة أو ركن فتبطل الصالة بعمده ويسجد لسهوه وإن علم وهو يف الركعة : أحدها

  .نها مث سجدالزائدة جلس يف احلال وإن سلم عن نقص يف صالته أتى مبا بقي عليه م
ولو فعل ما ليس من جنس الصالة الستوى عمده وسهوه فإن كان كثريا أبطلها وإن كان يسريا كفعل النيب صلى 

  .فال بأس ٢وفتحه الباب لعائشة ١اهللا عليه وسلم يف محله أمامة
به وإن  النقص كنسيان واجب فإن قام عن التشهد األول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى: الضرب الثاين

استتم قائما مل يرجع وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه يف قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به ومبا بعده وإن ذكره بعد 
ذلك بطلت الركعة اليت تركه منها وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر يف التشهد سجد يف احلال 

  .فصحت له ركعة مث يأيت بثالث ركعات
  ـــــــ

  .، من حديث أيب قتادة"٥٤٣"، ومسلم "٥١٦"خاري أخرجه الب ١
هذا : قال الترمذي. ، من حديث عائشة"١٢٠٧"، والنسائي "٦٠١"، والترمذي "٩٢٢"أخرجه أبو داود  ٢

  . حديث حسن غريب

الشك فمىت شك يف ترك ركن فهو كتركه ومن شك يف عدد الركعات بىن على اليقني إال اإلمام : الضرب الثالث
  .بين على غالب ظنهخاصة فإنه ي

ولكل سهو سجدتان قبل السالم إال من سلم عن نقص يف صالته واإلمام إذا بىن على غالب ظنه والناسي للسجود 
  .قبل السالم فإنه يسجد سجدتني بعد سالمه مث يتشهد ويسلم
  .وليس على املأموم سجود سهو إال أن يسهو إمامه فيسجد معه

  .ته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساءومن سها إمامه أو نابه أمر يف صال

  باب صالة التطوع

  :وهي على مخسة أضرب
السنن الرواتب وهي اليت قال ابن عمر رضي اهللا عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه : أحدها

بيته وركعتني قبل وسلم ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني بعد العشاء يف 
ومها  ٢حدثتين حفصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن املؤذن صلى ركعتني ١الفجر

  .آكدها ويستحب ختفيفهما وفعلهما يف البيت أفضل وكذلك ركعتا املغرب
رة وأدىن الكمال ثالث الوتر ووقته ما بني صالة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عش: الضرب الثاين

  .بتسليمتني ويقنت يف الثالثة بعد الركوع



التطوع املطلق وتطوع الليل أفضل من النهار والنصف األخري أفضل من األول وصالة الليل مثىن : الضرب الثالث
  .مثىن وصالة القاعد على النصف من صالة القائم

  :ما تسن له اجلماعة وهو ثالثة أنواع: الضرب الرابع
  .التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء يف رمضان: هاأحد

صالة الكسوف فإذا ما كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إىل الصالة إن أحبوا مجاعة وإن أحبوا أفرادا : والثاين
  فيكرب ويقرأ الفاحتة وسورة طويلة

  ـــــــ
  ".٧٢٩"، ومسلم "١١٨٠"أخرجه البخاري  ١
  " ٧٢٣"م ، ومسل"١١٨١"أخرجه البخاري  ٢

ويركع ركوعا طويال مث يرفع فيقرأ الفاحتة وسورة طويلة دون اليت قبلها مث يركع فيطيل دون الذي قبله مث يرفع مث 
  .يسجد سجدتني طويلتني مث يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات

متذللني  ١ام متخشعني متبذلنيصالة االستسقاء إذا أجدبت األرض واحتبس القطر خرج الناس مع اإلم: الثالث
متضرعني فيصلي هبم ركعتني كصالة العيد مث خيطب هبم خطبة واحدة ويكثر فيها االستغفار وتالوة اآليات اليت فيها 

  .األمر به وحيول الناس أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة مل مينعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن املسلمني
ي أربع عشرة سجدة يف احلج منها اثنتان ويسن السجود للتايل واملستمع دون سجود التالوة وه: الضرب اخلامس

  .السامع ويكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه مث يسلم
  ـــــــ

  ".بذل: "املصباح املنري: انظر. أي بسني ثياب البذلة، وهي ما ميتهن من الثياب يف اخلدمة: متبذلني ١

  باب الساعات اليت هني عن الصالة فيها

مخس بعد الفجر حىت تطلع الشمس وبعد طلوعها حىت ترتفع قيد رمح وعند قيامها حىت تزول وبعد العصر وهي 
  .الشمس للغروب وإذا تضيفت حىت تغرب ١حىت تتضيف

فهذه الساعات اليت ال يصلى فيها تطوعا إال يف إعادة اجلماعة إذا اقيمت وهو يف املسجد وركعيت الطواف بعده 
وقضاء السنن الرواتب يف وقتني منها ومها بعد الفجر وبعد العصر وجيوز قضاء املفروضات يف  والصالة على اجلنازة

  .مجيع األوقات
  ـــــــ

  ". ضيف: "لسان العرب: انظر. دنت للغروب وقربت: تضيف الشمس ١

  باب اإلمامة

وم اقرأهم لكتاب اهللا فإن يؤم الق: "روى أبو مسعود البدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
كانوا يف القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فليؤمهم 

  أكربهم سنا وال 



  باب صالة املريض

ليه وسلم واملريض إذا كان القيام يزيد يف مرضه صلى جالسا فإن مل يطق فعلى جنبه لقول رسول اهللا صلى اهللا ع
فإن شق عليه فعلى ظهره فإن  ١" صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنبك: "لعمران بن حصني

  .عجز عن الركوع والسجود أومأ إمياء
وعليه قضاء ما فاته من الصلوات يف إغمائه وإن شق عليه فعل كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر 

 وقت إحدامها فإن مجع يف وقت األوىل اشترط نية اجلمع عند فعلها ويعترب استمرار العذر حىت وبني العشائني يف
يشرع يف الثانية منهما وال يفرق بينهما إال بقدر الوضوء وإن أخر اعترب استمرار العذر إىل دخول وقت الثانية وأن 

افر الذي له القصر وجيوز يف املطر بني ينوي اجلمع يف وقت األوىل قبل أن يضيق عن فعلها وجيوز اجلمع للمس
  .العشائني

  ـــــــ
  " ١١١٧"أخرجه البخاري  ١

  باب صالة املسافر

وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إال  ٢وهي مسرية يومني قاصدين ١وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا
أو صالة سفر فيذكرها يف احلضر فعليه اإلمتام أن يأمت مبقيم لو مل ينو القصر أو نسي صالة حضر فيذكرها يف السفر 

وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ومن نوى اإلقامة أكثر من إحدى وعشرين صالة أمت وإن مل جيمع على ذلك قصر 
  .أبدا

  ـــــــ
  .٢/٣٢١الفقه اإلسالمي وأدلته : انظر. كلم ٨٩وتقدر اآلن حبوايل  ١
  . ١/٥٠٤لقناع كشاف ا: انظر: أي معتدلني طوالً وقصراً ٢

  باب صالة اخلوف

أن جيعلهم اإلمام طائفتني  ١وجتوز صالة اخلوف على كل صفة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملختار منها
طائفة حترس واألخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إىل الثانية نوت مفارقته وأمتت صالهتا وذهبت حترس وجاءت 

ية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حىت تتشهد مث يسلم هبا األخرى فصلت معه الركعة الثان
وإن اشتد اخلوف صلوا رجاال وركبانا إىل القبلة وإىل غريها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على 

  .نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما حيتاج إىل فعله من هرب أو غريه
  ـــــــ

وهو ما روى صاحل بن خوات عن من صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم ذات : ١٠٣قال يف العدة ص ١
  .اهـ. الرقاع صالة اخلوف

  ". ٨٤١"، ومسلم "٤١٣١"أخرجه البخاري : قلت



  باب صالة اجلمعة

ة والعبد فما دون ذلك إال املرأ ١كل من لزمته املكتوبة لزمته اجلمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبني اجلامع فرسخ
  واملسافر واملعذور مبرض أو مطر أو

  ـــــــ
  . ١/٧٥والفقه اإلسالمي وأدلته  ٢٦٢الدر النقي ص : انظر. م٥٥٤٤ثلثة أميال وتساوي:الفرسخ ١

  باب صالة العيدين

  .وهي فرض على الكفاية إذا قام هبا أربعون من أهل املصر سقطت عن سائرهم
السنة فعلها يف الصحراء وتعجيل األضحى وتأخري الفطر والفطر يف الفطر ووقتها من ارتفاع الشمس إىل الزوال و

  .خاصة قبل الصالة ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب
فإذا حلت الصالة تقدم اإلمام فصلى هبم ركعتني بال أذان وال إقامة يكرب يف األوىل سبعا بتكبرية اإلحرام ويف الثانية 

مع كل تكبرية وحيمد اهللا ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بني كل مخسا سوى تكبرية القيام ويرفع يديه 
تكبريتني مث يقرأ الفاحتة وسورة وجيهر فيهما بالقراءة فإذا سلم خطب هبم خطبتني فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة 

يتنفل قبل صالة  وبني هلم حكمها وإن كان أضحى بني هلم حكم األضحية والتكبريات الزوائد واخلطبتان سنة وال
  . العيد وال بعدها يف موضعها

ومن أدرك اإلمام قبل سالمه أمتها على صفتها ومن فاتته فال قضاء عليه فإن أحب صالهتا تطوعا إن شاء ركعتني 
  .وإن شاء أربعا وإن شاء صالها على صفتها

من صالة الفجر يوم عرفة إىل ويستحب التكبري يف ليليت العيدين ويكرب يف األضحى عقيب الفرائض يف اجلماعة 
  .العصر من آخر أيام التشريق وصفة التكبري شفعا اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد

  كتاب اجلنائز

وإذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد حلياه وجعل على بطنه مرآة أو غريها كحديدة فإذا أخذ يف غسله سترت 
يعصر بطنه عصرا رفيقا مث يلف على يده خرقة فينجيه هبا مث يوضئه مث يغسل رأسه وحليته مباء وسدر مث عورته مث 

شقه األمين مث األيسر مث يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة مير يف كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله 
زاد إىل مخس أو إىل سبع مث ينشفه بثوب وسده بقطن فإن مل يستمسك فبطني حر ويعيد وضوءه وإن مل ينق بثالث 

وإن كان شاربه أو أظفاره  ٢وإن طيبه كله كان حسنا وجيمر أكفانه ١وجيعل الطيب يف مغابنه ومواضع سجوده
طويلة أخذ منه وال يسرح شعره واملرأة يضفر شعرها ثالثة قرون ويسدل من ورائها مث يكفن يف ثالثة أثواب بيض 

ة يدرج فيها إدراجا وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس واملرأة تكفن يف مخسة ليس فيها قميص وال عمام
  .وإزار ولفافتني ٤ومقنعة ٣أثواب يف درع

وأحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه وصيه يف ذلك مث األب مث اجلد مث األقرب فاألقرب من العصبات وأوىل 
  .فاألقرب من نسائها إال أن األمري يقدم يف الصالة على األب ومن بعدهالناس بغسل املرأة األم مث اجلدة مث األقرب 



يكرب ويقرأ الفاحتة مث يكرب الثانية ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يكرب ويقول اللهم أغفر : والصالة عليه
نا وأنت على كل شيء قدير حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوا

  اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارمحه وعافه
  ـــــــ

عيناه وفمه وأذناه : واملغابن. اجلبهة وأنفه وكفاه وركبتاه وقدماه: مواضع السجود: ٣٠١قال يف الدر النقي ص ١
  .وإباطاه

  ".مجر: "انظر املصباح املنري. هخبر: مجر الثوب ٢
  ".درع: "انظر لسان العرب . قميصها: درع املرأة ٣
  ". قنع: "انظر لسان العرب. ما تغطي به املرأة رأسها: املقنعة ٤

واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا كما ينقي الثوب األبيض من 
خريا من داره وجوارا خريا من جواره وزوجا خريا من زوجه وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب  الدنس وأبدله دارا

القرب ومن عذاب النار وافسح له يف قربه ونور له فيه مث يكرب ويسلم تسليمة واحدة عن ميينه ويرفع يديه مع كل 
  .تكبرية

  .ه وسلم وأدىن دعاء احلي للميت والسالموالواجب من ذلك التكبريات والقراءة والصالة على النيب صلى اهللا علي
  .ومن فاتته الصالة عليه صلى على القرب إىل شهر وإن كان امليت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية

ومن تعذر غسله لعدم املاء أو اخلوف عليه من التقطع كاجملدور أو احملترق أو لكون املرأة بني رجال أو الرجل بني 
  .لكل من الزوجني غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدهانساء فإنه ييمم إال أن 

والشهيد إذا مات يف املعركة مل يغسل ومل يصل عليه وينحى عنه احلديد واجللود مث يزمل يف ثيابه وإن كفن بغريها 
  .فال بأس

  .واحملرم يغسل مباء وسدر وال يلبس خميطا وال يقرب طيبا وال يغطى رأسه وال يقطع شعره وال ظفره
وال يدخل  ٢وينصب عليه اللنب نصبا كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ١ستحب دفن امليت يف حلدوي

  .القرب آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار
  .ويستحب تعزية أهل امليت والبكاء عليه غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة

سالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم : أو زارهاوال بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر هبا 
  .الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم نسأل اهللا لنا ولكم العافية

  .وأي قربة فعلها وجعل ثواهبا للميت املسلم نفعه ذلك
  ـــــــ

  ".حلد: "يطالقاموس احمل: انظر. الشق يكون يف عرض القرب: اللحد ١
أحلدوا يل حلداً، وانصبوا علي اللنب : ، أن سعد بن وقاص قال يف مرضه الذي هلك فيه"٩٦٦"أخرج مسلم  ٢

  .نصباً كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  كتاب الزكاة



  مدخل

  كتاب الزكاة

  .وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما
ه احلول إال يف اخلارج من األرض ومناء النصب من النتاج والربح فإن حوهلما حول وال زكاة يف مال حىت حيول علي

  .أصلهما
  .وال جتب الزكاة إال يف أربعة أنواع السائمة من هبيمة األنعام واخلارج من األرض واألمثان وعروض التجارة

السائمة فال شيء يف  وال زكاة يف شيء من ذلك حىت يبلغ نصابا وجتب فيما زاد على النصاب حبسابه إال
  .١أوقاصها

  ـــــــ
  ". وقص: "املصباح املنري: انظر. وهو ما بني الفريضتني من نصب الزكاة مما ال شيء فيه: األوقاص، مجع وقص ١

  باب زكاة السائمة

  :وهي الراعية وهي ثالثة أنواع
يف مخس عشرة ثالث شياه ويف اإلبل وال شيء فيها حىت تبلغ مخسا فيجب فيها شاة ويف العشر شاتان و: أحدها

العشرين أربع شياه إىل مخس وعشرين ففيها بنت خماض وهي بنت سنة فإن مل تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتني 
إىل ست وثالثني فيجب فيها بنت لبون إىل ست وأربعني فيجب فيها حقه هلا ثالث سنني إىل إحدى وستني فيجب 

بعني ففيها ابنتا لبون إىل إحدى وتسعني ففيها حقتان إىل عشرين ومائة فإذا فيها جذعة هلا أربع سنني إىل ست وس
زادت واحدة ففيها ثالث بنات لبون مث يف كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون إىل مائتني فيجتمع فيها 

  .الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء مخس بنات لبون
ىن منها ومعها شاتان أو عشرون درمها وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ ومن وجبت عليه سن فلم جيدها أخرج أد

  .شاتني أو عشرين درمها
  البقر وال شيء فيها حىت تبلغ ثالثني فيجب فيها تبيع أو تبيعة : النوع الثاين

ثالثني تبيع ويف  هلا سنة إىل أربعني ففيها مسنة هلا سنتان إىل ستني ففيها تبيعان إىل سبعني ففيها تبيع ومسنة مث يف كل
  .كل أربعني مسنة
الغنم وال شيء فيها حىت تبلغ أربعني ففيها شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إىل : النوع الثالث

  .مائتني فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه مث يف كل مائة شاة
وال يؤخذ شرار املال  ٤وال األكولة ٣ال املاخضو ٢وال هرمة وال الريب ١وال يؤخذ يف الصدقة تيس وال ذات عوار

وال كرائمه إال أن يتربع به أرباب املال وال خيرج إال أنثى صحيحة إال يف الثالثني من البقر وابن لبون مكان بنت 
خماض إذا عدمها إال أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها وال خيرج إال جذعة من الضأن أو 

املعز والسن املنصوص عليها إال أن خيتار رب املال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا ثنية من 
فيخرج صغرية وإن كان فيها صحاح ومراض ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبرية قيمتها على قيمة 



ان ومهازيل أخذ من أحدمها وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام ومس ٦وعراب ٥املالني فإن كان فيها خبايت
  .بقدر قيمة املالني

وإن اختلط مجاعة يف نصاب من السائمة حوال كامال وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم وحملبهم ومشرهبم واحدا 
فحكم زكاهتم حكم زكاة الواحد وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه حبصصهم منه وال تؤثر 

  .اخللطة إال يف السائمة
  ـــــــ

  ".عور: "خمتار الصحاح: انظر. العيب: العوار ١
  ".ربب: "الصحاح: انظر. الشاة اليت وضعت حديثاً: الرىب ٢
  .٣٢٦الدر النقي ص: انظر. الوالدة: هي اليت أخذها املخاض، أي: املاخض ٣
  .٢٢٨الزاهر ص: انظر. هي اليت تسمن لألكل، وليست بسائمة: األكولة ٤
  .١/٢١٥أنوار املشارق : انظر. ات سنامنيإبل غالظ ذ: البخايت ٥
املعرب من اخليل الذي ليس فيه عرق هجني، واألنثى معربة، وإبل عراب : نقل ابن منظور عن الكسائي قوله ٦

  ".عرب: "لسان العرب: انظر. كذلك

  باب زكاة اخلارج من األرض

  :وهو نوعان
لقول  ١خر إذا خرج من أرضه وبلغ مخسة أوسقالنبات فتجب الزكاة منه يف كل حب ومثر ويكال ويد: أحدمها

والوسق ستون صاعا  ٢" ليس يف حب وال مثر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والصاع رطل بالدمشقي وأوقية ومخسة أسباع أوقية فجميع النصاب ما يقارب ثالمثائة واثنني وأربعني رطال وستة 

  .أسباع رطل
وإذا بدا  ٤والنواضح ٣فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوايلوجيب العشر 

  .الصالح يف الثمار واشتد احلب وجبت الزكاة وال خيرج احلب إال مصفى وال الثمر إال يابسا
  .وال زكاة فيما يكتسبه من مباح احلب والثمر ويف اللقاط وال ما يأخذه أجره حلصاده

من إىل غريه يف تكميل النصاب فإن كان صنفا واحدا احلب والثمر خمتلف األنواع كالتمور ففيها وال يضم صنف 
  .الزكاة وخيرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره

املعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من اجلواهر أو الكحل : النوع الثاين
  .والصفر واحلديد أو غريه فعليه الزكاة وال خيرج إال بعد السبك والتصفية

وال شيء يف اللؤلؤ واملرجان والعنرب واملسك وال شيء يف صيد الرب والبحر ويف الركاز اخلمس أي نوع كان من 
  .املال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقية لواجده

  ـــــــ
  .١/٧٦اإلسالمي وأدلته الفقه : انظر. كلغ ٦٥٣ويساوي  ١
  .، من حديث أيب سعيد اخلدري"٩٧٩"أخرجه مسلم  ٢



  .٣٧٧انظر الدر النقي ص. الدوالت تديرها البقر والناعور يديرها املاء: واحدها دالية، وهي: الدوايل ٣
  . ٣٣٧الدر النقي ص: انظر. البعري والناقة يسقى عليها: النواضح، مجع ناضح وناضحة، ومها ٤

  األمثان باب زكاة

ذهب وفضة وال زكاة يف الفضة حىت تبلغ مائيت درهم فيجب فيها مخسة دراهم وال يف الذهب حىت : وهي نوعان
يبلغ عشرين مثقاال فيجب فيها نصف مثقال فإن كان فيهما غش فال زكاة فيهما حىت يبلغ قدر الذهب والفضة 

  .در ذلكنصابا فإن شك يف ذلك خري بني اإلخراج وبني سبكهما ليعلم ق
وال زكاة يف احللي املباح املعد لالستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة 

  .وحنوها فأما املعد للكراء أو االدخار واحملرم ففيه الزكاة ١ويباح للرجال من الفضة اخلامت وحلية السيف واملنطقة
  ـــــــ

  ". نطق: "لسان العرب: انظر. ما شد به وسطهكل : املنطقة، واملنطق النطاق ١

  باب حكم الدين

من كان له دين على مليء أو مال ميكن خالصه كاجملحود الذي له به بينة واملغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه 
زكاته إذا قبضه ملا مضى وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد وال بينة به واملغصوب والضال الذي 

يرجى وجوده فال زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو  ال
  . ينقصه فال زكاة فيه

  باب زكاة العروض

وال زكاة فيها حىت ينوي هبا جتارة وهي نصاب حوال مث يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج 
  .الزكاة من قيمتها
هب أو فضة ضمها إىل قيمة العروض يف تكميل النصاب وإذا نوى بعروض التجارة القنية فال زكاة وإن كان عنده ذ

  . فيها مث إن نوى هبا بعد ذلك التجارة استأنف له حوال

  باب زكاة الفطر

وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضال عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من الرب أو 
  . أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب فإن مل جيده أخرج من قوته أي شيء كان صاعاالشعري

ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه فإن كانت مؤنته تلزم مجاعة 
كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى  كالعبد املشترك أو املعسر القريب جلماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته وإن

  .سيده
  .ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصالة وال جيوز تأخريها عن يوم العيد وجيوز تقدميها عليه بيوم أو يومني

  . وجيوز أن يعطى واحدا ما يلزم اجلماعة واجلماعة ما يلزم الواحد



  باب إخراج الزكاة

مكن إخراجها فإن فعل فتلف املال مل تسقط عنه الزكاة وإن تلف قبله ال جيوز تأخريها عن وقت وجوهبا إذا أ
سقطت وجيوز تعجيلها إذا كمل النصاب وال جيوز قبل ذلك فإن عجلها إىل غري مستحقها مل جيزئه وإن صار عند 

  .الوجوب من أهلها
  .لى اآلخذوإن دفعها إىل مستحقها فمات أو استغىن أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف املال مل يرجع ع

  . وال تنقل الصدقة إىل بلد تقصر إليه الصالة إال أن ال جيد من يأخذها يف بلدها

  باب من جيوز دفع الزكاة إليه

  :وهم مثانية
  .الفقراء وهم الذين ال جيدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب وال غريه: األول
  .يةاملساكني وهم الذين جيدون ذلك وال جيدون متام الكفا: الثاين
  .العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن حيتاج إليه فيها: الثالث
املؤلفة قلوهبم، وهم السادة املطاعون يف عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إمياهنم أو دفعهم : الرابع

  .عن املسلمني أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن ميتنع من دفعها
  .ون وأعتاق الرقيقالرقاب وهم املكاتب: اخلامس
  .الغارمون وهم املدينون إلصالح نفوسهم يف مباح أو إلصالح بني طائفتني من املسلمني: السادس
  .يف سبيل اهللا وهم الغزاة الذين ال ديوان هلم: السابع
  .ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به وإن كان ذا يسار يف بلده: الثامن

ها إىل غريهم وجيوز دفعها إىل واحد منهم ألنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بين زريق فهؤالء هم أهل الزكاة ال جيوز دفع
  .١" أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا: "بدفع صدقتهم إىل سلمة بن صخر وقال لقبيصة

  ـــــــ
  ". ١٠٤٤"أخرجه مسلم  ١

مالته وإىل املؤلف ما حيصل به تأليفه وإىل املكاتب ويدفع إىل الفقري واملسكني ما تتم به كفايته وإىل العامل قدر ع
والغارم ما يقضي به دينه وإىل الغازي ما حيتاج إليه لغزوه وإىل ابن السبيل ما يوصله إىل بلده وال يزاد واحد منهم 

  .على ذلك
أربعة جيوز الدفع  ومخسة منهم ال يأخذون إال مع احلاجة وهم الفقري واملسكني واملكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل

  .إليهم مع الغين وهم العامل واملؤلف والغازي والغارم إلصالح ذات البني

  باب من ال جيوز دفع الزكاة إليه

ال حتل الصدقة لغين وال لقوي مكتسب وال حتل آلل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهم بنو هاشم مواليهم وال جيوز 
  .لد وإن سفل وال من تلزمه مؤنته وال إىل كافردفعها إىل الوالدين وإن علوا وال إىل الو



  .فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إىل هؤالء وإىل غريهم
  .وال جيوز دفع الزكاة إال بنية إال أن يأخذها اإلمام قهرا

  . وإذا دفع الزكاة إىل غري مستحقها مل جيزه إال الغين إذا ظنه فقريا

  كتاب الصيام

  مدخل

  كتاب الصيام

  .مضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصيب إذا أطاقهجيب صيام ر
  .كمال شعبان ورؤية هالل رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثالثني حيول دونه: وجيب بأحد ثالثة أشياء

  .ه وحدهوإذا رأى اهلالل وحده صام فإن كان عدال صام الناس بقوله وال يفطر إال بشهادة عدلني وال يفطر إذا رآ
  .وإن صاموا بشهادة اثنني ثالثون يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد مل يفطروا إال أن يروه أو يكملوا العدة

  . وإذا اشتبهت األشهر على األسري حترى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله مل جيزه

  باب أحكام املفطرين يف رمضان

  :ان ألربعة أقسامويباح الفطر يف رمض
  .املريض الذي يتضرر به واملسافر الذي له القصر فالفطر هلما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأمها: أحدها
  .احلائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا مل جيزئهما: الثاين
ما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديه: الثالث

  .كل يوم مسكينا
  .العاجر عن الصيام لكرب أو مرض ال يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا: الرابع

وعلى سائر من أفطر القضاء ال غري إال من أفطر جبماع يف الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين 
   متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني

مسكينا فإن مل جيد سقطت عنه فإن جامع ومل يكفر حىت جامع ثانية فكفارة واحدة وإن كفر مث جامع فكفارة ثانية 
  .وكل من لزمه اإلمساك يف رمضان فجامع فعليه كفارة

ومن أخر القضاء لعذر حىت أدرك رمضان آخر فليس عليه غري القضاء وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم 
  .مسكينا
رك القضاء حىت مات لعذر فال شيء عليه وإن كان لغري عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا إال أن يكون الصوم وإن ت

  .منذورا فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة

  باب ما يفسد الصوم



ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إىل جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء فقاء أو استمىن أو قبل أو ملس 
ىن أو أمذى أو كرر النظر حىت أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد وإن فعله ناسيا أو مكرها مل يفسد فأم

  .صومه
وإن طار إىل حلقه ذباب أو غبار أو متضمض أو استنشق فوصل إىل حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر يف إحليله أو 

  .القيء مل يفسد صومه ١احتلم أو ذرعه
بان هنارا فعليه القضاء ومن أكل شاكا يف طلوع الفجر مل يفسد صومه وإن أكل شاكا يف ومن أكل يظنه ليال ف

  .غروب الشمس فعليه القضاء
  باب صيام التطوع

وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا  ٢أفضل الصيام صيام داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما
احل فيهن أحب إىل اهللا من عشر ذي احلجة ومن صام رمضان وأتبعه الذي يدعونه احملرم وما من أيام العمل الص

بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتني وال يستحب 
  .ملن بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البيض واالثنني واخلميس

ن شاء أفطر وال قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إال احلج والعمرة فإنه والصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإ
  .جيب إمتامهما وقضاء ما أفسد منهما

  ـــــــ
  ". ذرع: "املصباح املنري: انظر. غلبه وسبقه: ذرعه القيء ١

  باب صيام التطوع

شهر رمضان شهر اهللا وأفضل الصيام بعد  ١أفضل الصيام صيام داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما
الذي يدعونه احملرم وما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من عشر ذي احلجة ومن صام رمضان وأتبعه 

بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتني وال يستحب 
  .ض واالثنني واخلميسملن بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البي

والصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وال قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إال احلج والعمرة فإنه 
  .جيب إمتامهما وقضاء ما أفسد منهما

  ـــــــ
  . ، من حديث عمرو بن العاص"١١٥٩"، ومسلم "١١٣١"أخرجه البخاري  ١

  باب االعتكاف

  .لطاعة اهللا تعاىل فيه وهو سنة إال أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به وهو لزوم املسجد
ويصح من املرأة يف كل مسجد غري مسجد بيتها وال يصح من الرجل إال يف مسجد تقام فيه اجلماعة واعتكافه يف 

  .مسجد تقام فيه اجلمعة أفضل
الثالثة فإن نذر ذلك يف املسجد احلرام  ومن نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد فله فعل ذلك يف غريه إال املساجد

لزمه وإن نذر االعتكاف يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاز له أن يعتكف يف املسجد احلرام وإن نذر 



  .أن يعتكف يف املسجد األقصى فله فعله يف أيهما أحب
 يبطل االعتكاف بشيء من ويستحب للمعتكف االشتغال بفعل القرب واجتناب ما ال يعنيه من قول وفعل وال

  .ذلك
وال خيرج من املسجد إال ملا ال بد له منه إال أن يشترط وال يباشر امرأة وإن سأل عن املريض يف طريقه أو عن غريه 

  . ومل يعرج إليه جاز

  كتاب احلج و العمرة

  مدخل

  كتاب احلج والعمرة
ر إذا استطاع إليه سبيال واالستطاعة أن جيد زادا جيب احلج والعمرة مرة يف العمر على املسلم العاقل البالغ احل

  .وراحلة بآلتهما مما يصلح ملثله فاضال عما حيتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام
  .ويشترط للمرأة وجود حمرمها وهو زوجها ومن حترم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح

  .ة وعمرةفمن فرط حىت مات أخرج عنه من ماله حج
وال يصح من كافر وال جمنون ويصح من الصيب والعبد وال جيزئهما عنهما ويصح من غري املستطيع واملرأة بغري 

  .حمرم
ومن حج عن غريه ومل يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة اإلسالم وقع حجه عن فرض 

  . نفسه دون غريه

  باب املواقيت

و احلليفة وأهل الشام واملغرب ومصر اجلحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق وميقات أهل املدينة ذ
فهذه املواقيت ألهلها ولكل من مير عليها ومن منزلة دون امليقات فميقاته من منزلة حىت أهل مكة يهلون منها 

  .هبا إليهحلجهم ويهلون للعمرة من أدىن احلل ومن مل يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقر
وال جيوز ملن أراد دخول مكة جتاوز امليقات غري حمرم إال لقتال مباح وحاجة تتكرر كاحلطاب وحنوه مث إذا أراد 

النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غري حمرم رجع فأحرم من امليقات وال دم عليه ألنه أحرم من ميقاته فإن أحرم 
  . يرجع واألفضل أن ال حيرم قبل امليقات فإن فعل فهو حمرممن دونه فعليه دم سواء رجع إىل امليقات أو مل

  . وأشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة

  باب اإلحرام

من أراد اإلحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن املخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضني نظيفني مث 
رام ويستحب أن ينطق مبا أحرم به ويشترط ويقول اللهم إين أريد يصلي ركعتني وحيرم عقبيهما وهو أن ينوي اإلح

  .النسك الفالين فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين



وهو خمري بني التمتع واإلفراد والقران وأفضلها التمتع مث اإلفراد مث القران والتمتع أن حيرم بالعمره يف أشهر احلج 
  .د أن حيرم باحلج وحدهويفرغ منها مث حيرم باحلج يف عامه واإلفرا

والقران أن حيرم هبما أو حيرم بالعمرة مث يدخل عليها احلج ولو أحرم باحلج مث أدخل عليه العمرة مل ينعقد إحرامه 
  .بالعمرة

فإذا استوى على راحلته لىب فقال لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال 
  .شريك لك

ثار منها ورفع الصوت هبا لغري النساء وهي آكد فيما إذا عال نشزا أو هبط واديا أو مسع ملبيا أو ويستحب اإلك
  . فعل حمظورا ناسيا أو لقي ركبا ويف أدبار الصالة املكتوبة وباألسحار وإقبال الليل والنهار

  باب حمظورات اإلحرام

منها دم ويف كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثالثة ] األول والثاين: [وهي تسعة
  .الصاع وإن خرج يف عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره فقصه فال شيء عليه

  .لبس املخيط إال أن ال جيد إزارا فيلبس سراويل أو ال جيد نعلني فيلبس خفني وال فدية عليه: الثالث
  .نهتغطية الرأس واألذنان م: الرابع
  .الطيب يف بدنه وثيابه: اخلامس
  .قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما األهلي فال حيرم وأما صيد البحر فإنه مباح: السادس
  . عقد النكاح حرام وال فدية فيه: السابع

  .املباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل هبا فعليه بدنة وإال ففيها شاة وحجه صحيح: الثامن
الوطء يف الفرج فإن كان قبل التحلل األول فسد احلج ووجب املضي يف فاسده واحلج من قابل وجيب  :التاسع

على اجملامع بدنه وإن كان بعد التحلل األول ففيه شاة وحيرم من التنعيم ليطوف حمرما وإن وطئ يف العمرة افسدها 
  .وال يفسد النسك بغريه

  .هلا لبس املخيطواملرأة كالرجل إال أن إحرامها يف وجهها و

  باب الفدية

  :وهي على ضربني
على التخيري وهي فدية األذى واللبس والطيب فله اخليار بني صيام ثالثة أيام أو إطعام ثالثة آصع من متر : أحدمها

لستة مساكني أو ذبح شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النمم إال الطائر فإن فيه قيمته إال احلمامة ففيها شاة 
  .مة فيها بدنة ويتخري بني إخراج املثل وتقوميه بطعام فيطعم كل مسكني مدا أو يصوم عن كل مد يوماوالنعا

  .على الترتيب وهو املتمتع يلزمه شاة فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع: الضرب الثاين
  .م الفواتوفدية اجلماع بدنة فإن مل جيد فصيام كصيام املتمتع وكذلك احلكم يف د

  .واحملصر يلزمه دم فإن مل جيد فصيام عشرة أيام
ومن كرر حمظورا من جنس غري قتل الصيد فكفارة واحدة فإن كفر عن األول قبل فعل الثاين سقط حكم ما كفر 



  .عنه وإن فعل حمظورا من أجناس فلكل واحد كفارة
  .ظورات ال شيء يف سهوهواحللق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر احمل

وكل هدي أو إطعام فهو ملساكني احلرم إال فدية األذى فإنه يفرقها يف املوضع الذي حلق به وهدي احملصر ينحره يف 
  . موضعه وأما الصيام فيجزئه بكل مكان

  باب دخول مكة

 ١ه وسلم دخل منهباب بين شيبة ألن النيب صلى اهللا علي.يستحب أن يدخل مكة من أعالها ويدخل املسجد من
فإذا رأى البيت رفع يديه وكرب اهللا ومحده ودعا مث يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان 

مفردا أو قارنا فيضطبع بردائه فيجعل وسطه حتت عاتقه األمين وطرفيه على عاتقه األيسر ويبدأ باحلجر األسود 
أكرب اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد  فيستلمه ويقبله ويقول بسم اهللا واهللا

صلى اهللا عليه وسلم مث يأخذ عن ميينه وجيعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل يف الثالثة األول من احلجر إىل 
ويقول بني الركنني احلجر وميشي يف األربعة األخرى وكلما حاذى الركن اليماين واحلجر استلمهما وكرب وهلل 

ويدعو يف سائره مبا أحب مث ] ٢٠١: البقرة[} َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ{
يصلي ركعتني خلف املقام ويعود إىل الركن فيستلمه مث خيرج إىل الصفا من بابه فريقى عليه ويكرب اهللا ويهلله 

عوه مث ينزل فيمشي إىل العلم مث يسعى إىل العلم اآلخر مث ميشي حىت يأيت املروة فيفعل كفعله على الصفا مث ينزل ويد
فيمشي يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه حىت يكمل سبعة اشواط حيتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعية 

قد حل إال املتمتع إن كان معه هدي والقارن يفتتح بالصفا وخيتتم باملروة مث يقصر من شعره إن كان معتمرا و
  .واملفرد فإنه ال حيل واملرأة كالرجل إال أهنا ال ترمل يف طواف وال سعي

  ـــــــ
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخلنا معه، من : ، عن ابن عمر قال"٤٩٥"أخرجه الطرباين يف األوسط  ١

  .اب بين شيبةباب بين عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس ب
  .فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح: فيه مروان بن أيب مروان، قال السيلماين: ٣/٢٣٨قال يف جممع الزوائد 

  . وهذا مرسل جيد: مث رواه عن عطاء وقال. إسناد غري حمفوظ: وقال ٥/٢٧وأورده البيهقي 

  باب صفة احلج

إىل عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر  وإذا كان يوم التروية فمن كان حال أحرم من مكة وخرج
والعصر جيمع بينهما بأذان وإقامتني مث يروح إىل املوقف وعرفات كلها موقف إال بطن عرنة ويستحب أن يقف يف 

  موقف 

لة أو قريبا منه على اجلبل قريبا من الصخرات وجيعل حبل املشاة بني يديه ويستقبل القب ١النيب صلى اهللا عليه وسلم
ويكون راكبا ويكثر من قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء 

قدير وجيتهد يف الدعاء والرغبة إىل اهللا عز وجل إىل غروب الشمس مث يدفع مع اإلمام إىل مزدلفة على طريق 
عز وجل فإذا وصل إىل مزدلفة صلى هبا املغرب والعشاء قبل  املأزمني وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا هللا



ويأيت املشعر احلرام فيقف عنده ويدعو ويستحب أن  ٢حط الرحال جيمع بينهما مث يبيت هبا مث يصلي الفجر بغلس
ك وقولك يكون من دعائه اللهم وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارمحنا كما وعدتنا بقول

ْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن فَإِذَا أَفَضُْتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُنُْت{: احلق
ويقف حىت ] ١٩٩ -١٩٨:البقرة[} َه غَفُوٌر َرِحيٌمثُمَّ أَِفيضُوا ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللَّ*الضَّالَِّني
جدا مث يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ حمسرا أسرع قدر رمية حبجر حىت يأيت مىن فيبتدئ جبمرة العقبة  ٣يسفر

فريميها بسبع حصيات كحصى احلذف ويكرب مع كل حصاة ويرفع يديه يف الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي 
دي ويستقبل القبلة وال يقف عندها مث ينحر هديه مث حيلق رأسه أو يقصره مث قد حل له كل شيء إال ويستبطن الوا

النساء مث يفيض إىل مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به متام احلج مث يسعى بني الصفا واملروة إن كا 
  .متمتعا أو ممن مل يسع مع طواف القدوم مث قد حل من كل شيء

ب أن يشرب من ماء زمزم ملا أحب ويتضلع منه مث يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا ويستح
  .وشفاء من كل داء واغسل به قليب وامأله من خشيتك وحكمتك

  ـــــــ
  .، من حديث جابر"١٢١٨"أخرجه مسلم  ١
  ".غلس: "انظر املصباح املنري. ظالم آخر الليل: الغلس ٢
  ".سفر: "املصباح املنري: أضاء انظر: الصبحأسفر  ٣

  باب ما يفعله بعد احلل

مث يرجع إىل مىن وال يبيت لياليها إال هبا فريمي هبا اجلمرات بعد الزوال من أيامها كل مجرة بسبع حصيات يبتدئ 
  باجلمرة األوىل فيستقبل القبلة ويرميها 

و اهللا مث يأيت الوسطى فريميها كذلك مث يرمي مجرة العقبة بسبع حصيات كما رمى مجرة العقبة مث يتقدم فيقف فيدع
وال يقف عندها مث يرمي يف اليوم الثاين كذلك فإن أحب أن يتعجل يف يومني خرج قبل الغروب فإن غربت الشمس 
وهو مبىن لزمه املبيت مبىن والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج 

إىل التنعيم فأحرم بالعمرة منه مث يأيت مكة فيطوف ويسعى وحيلق أو يقصر فإن مل يكن له شعر استحب أن مير 
  .املوسى على رأسه وقد مت حجه وعمرته

 فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ{: وليس يف عمل القارن زيادة على عمل املفرد لكن عليه وعلى املتمتع دم لقوله تعاىل
  ].١٩٦: البقرة[} فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْعُتْم

مل خيرج حىت يودع البيت بطواف عند فراغه من مجيع أموره حىت يكون آخر عهده بالبيت فإن  ١وإذا أراد القفول
ة أعاده ويستحب له إذا طاف أن يقف يف امللتزم بني الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم اشتغل بعده بتجار

هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك محلتين على ما سخرت يل من خلقك وسريتين يف بالدك حىت بلغتين 
فمن اآلن قبل أن تنأي عن  بنعمتك إىل بيتك وأعنتين على أداء نسكي فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضا وإال

بيتك داري فهذا أوان انصرايف إن أذنت يل غري مستبدل بك وال ببيتك وال راغب عنك وال عن بيتك اللهم 
أصحبين العافية يف بدين والصحة يف جسمي والعصمة يف ديين وأحسن منقليب وارزقين طاعتك ما أبقيتين وامجع يل 



  .يء قدير ويدعو مبا أحب مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلمبني خريي الدنيا واآلخرة إنك على كل ش
فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم إال احلائض والنفساء فال وداع عليهما ويستحب 

  .هلما الوقوف عند باب املسجد والدعاء
  ـــــــ

  ".قفل: "لسان العرب: انظر.الرجوع من السفر: القفول ١

  اب أركان احلج والعمرةب

أركان احلج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته اإلحرام من امليقات والوقوف بعرفة إىل الليل واملبيت مبزدلفة 
  . إىل نصف الليل والسعي واملبيت مبىن والرمي واحللق وطواف الوداع

  .وأركان العمرة والطواف وواجباهتا اإلحرام والسعي واحللق
نا مل يتم نسكه إال به ومن ترك واجبا جربه بدم ومن ترك سنة فال شيء عليه ومن مل يقف بعرفة حىت فمن ترك رك

  .طلع الفجر يوم النحر فقد فاته احلج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء
  .قد فاهتم احلجوإن أخطأ الناس العدد فوقفوا يف غري يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم ف
  .ويستحب ملن حج زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقربي صاحبيه رضي اهللا عنهما

  باب اهلدي واألضحية

واهلدي واألضحية سنة ال جتب إال بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها واألفضل فيهما اإلبل مث البقر مث الغنم 
  .ويستحب استحساهنا واستسماهنا

إال اجلذع من الضأن والثين مما سواه وثين املعز ما له سنة وثين اإلبل ما كمل له مخس سنني ومن البقر ما  وال جيزئ
  .له سنتان

وال  ١وجتزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة وال جتزئ العوراء البني عورها وال العجفاء اليت ال تنقى
 ٣والبتراء ٢وال العضباء اليت ذهب أكثر قرهنا أو أذهنا وجتزئ اجلماء العرجاء البني ظلعها وال املريضة البني مرضها

  .واخلصي وما شقت أذهنا أو خرقت أو قطع أقل من نصفها
والسنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم اهللا واهللا أكرب 

  .اللهم هذا منك ولك
  .ها إال مسلم وإن ذحبها صاحبها فهو أفضلوال يستحب أن يذحب

  .ووقت الذبح يوم العيد بعد صالة العيد إىل آخر يومني من أيام التشريق
  .وتتعني األضحية بقوله هذه أضحية واهلدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية

  ـــــــ
  .٧٩١الدر النقي ص: انظر. أي ال تسمن: الضعيفة وال تنقي: العجفاء ١
  .٢٠٥املطلع ص: انظر. اليت ال قرن هلا ٢
  . ٢٠٥املطلع ص: انظر. املقطوعة الذنب: البتراء ٣



وال يعطي اجلزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز 
استحب له األكل منه ألن النيب صلى اهللا وله أن ينتفع جبلدها وال يبيعه وال شيئا منها فأما اهلدي إن كان تطوعا 

وال يأكل من واجب إال من هدي  ١عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من حلمها وحسا من مرقها
من أراد أن يضحي فدخل العشر فال يأخذ من شعره وال من : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. املتعة والقران

  ٢" بشرته شيئاً حىت يضحي
  ـــــــ
  .، من حديث جابر"١٢١٨"أخرجه مسلم  ١
  .، من حديث أم السلمة"١٩٧٧"أخرجه مسلم  ٢

  باب العقيقة

وهي سنة عن الغالم شاتان متكافئتان وعن اجلارية شاة تذبح يوم سابعه وحيلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات 
ء وال يكسر هلا عظما وحكمها حكم يوم سابعه ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين وينزعها أعضا

  . األضحية فيما سوى ذلك

  كتاب البيوع

  مدخل

  كتاب البيوع

  .والبيع معاوضة املال باملال] ٢٧٥: البقرة[} َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع{: قال اهللا تعاىل
يب صلى اهللا عليه وسلم وجيوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إال الكلب فإنه ال جيوز بيعه وال غرم على متلفه ألن الن

  .١" من اقتىن كلباً إال كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قرياطان: "هنى عن مثن الكلب، وقال
وال جيوز بيع ما ليس مبملوك لبائعه إال بإذن مالكه أو والية عليه وال بيع ما ال نفع فيه كاحلشرات وال ما نفعه حمرم 

لذي حتمل أمته أو شجرته أو جمهول كاحلمل والغائب الذي مل يوصف ومل تتقدم كاخلمر وامليتة وال بيع معلوم كا
رؤيته وال معجوز عن تسليمه كاآلبق والشارد والطري يف اهلواء والسمك يف املاء وال بيع املغصوب إال لغاضبه أو 

من  ٢ى أجزاؤه كقفيزمن يقدر على أخذه منه وال بيع غري معني كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إال فيما تتساو
  .٣صربة

  ـــــــ
  .، من حديث ابن عمر"١٥٧٤"، ومسلم "٥٤٨٠"أخرجه البخاري  ١
  .٣٠٦الزاهر ص: انظر. صاعاً ١٢القفيز مكيال يساوي  ٢
الدر النقي : انظر. الطعام اجملتمع يف مكان واحد، ومجعها صرب، مسيت بذلك إلفراغ بعضها على البعض: الصربة ٣
  . ٤٦١ص



  ]*البيوع املنهى عنهايف [فصل 

، ٥أي ثوب ملسته فهو لك بكذا، وعن املنابذة: ، وهي أن يقول٤وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املالمسة
ارم احلصاة، فأي ثوب : أن يقول: وهو ٦أي ثوب نبذته إيل فهو علي بكذا، وعن بيع احلصاة: وهي أن يقول
  وقعت عليه فهو
  ـــــــ

  .ني زيادة من احملقق لإليضاحما بني املعقوفت* 
  .، من حديث أيب هريرة"١٥١١"، ومسلم "٢١٤٦"أخرجه البخاري  ٤
  .تقدمي خترجيه يف احلديث السابق ٥
  . ، من حديث أيب هريرة"١٥١٣"أخرجه مسلم  ٦

من وهو أن يزيد يف السلعة  ١أن يكون له مسسارا وعن النجش:بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو 
وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك  ٢ال يريد شراءها وعن بيعتني يف بيعة

من اشترى : "وقال ٣" ال تلقوا السلع حىت يهبط هبا األسواق: "هذا على أن تبيعين هذا أو تشتري مين هذا وقال
  ٤" طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

  ـــــــ
، عن أيب هريرة "١٥١٥"، ومسلم "٢١٥٠"ما أخرجه البخاري : أحاديث كثرية منهاورد النهي عن ذلك  ١

  .." .ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم على بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد: "مرفوعاً، بلفظ
  .، من حديث أيب هريرة"٤٦٣٦"، والنسائي "١٢٣١"أخرجه الترمذي  ٢

  .حسن صحيح حديث أيب هريرة حديث: قال الترمذي
  .، من حديث ابن عمر"١٥٢٦"، ومسلم "٢١٦٥"أخرجه البخاري  ٣
  .، من حديث ابن عمر"١٥٢٦"، ومسلم "٢١٢٦: "أخرجه البخاري ٤

  باب الربا

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب : "عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم والشعري بالشعري والتمر بالت

  ١" إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب
وال جيوز بيع مطعوم مكيل أو موزون جبنسه إال مثال مبثل وال جيوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناوال 

بيعه كيف شاء يدا بيد ومل جيز النسأ فيه وال التفرق قبل القبض إال يف لثمن موزون كيال وإن اختلف اجلنسان جاز 
  .باملثمن

وكل شيئني مجعهما اسم خاص فهما جنس واحد إال أن يكونا من أصلني خمتلفني فإن فروع األجناس أجناس وإن 
  .اتفقت أمساؤها كاألدقة واألدهان

  .شوبة وال نيئة مبطبوخةوال جيوز بيع رطب منها بيابس من جنسه وال خالصة مب
وهو شراء التمر بالتمر يف رءوس النخل ورخص يف بيع  ٢وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة



  .فيما دون مخسة أوسق أن تباع خبرصها يأكلها أهلها رطبا ٣العرايا
  ـــــــ

  ".١٥٨٧"أخرجه مسلم  ١
  .ث ابن عمر، من حدي"١٥٤٣"، ومسلم "٢١٧٢"أخرجه البخاري ٢
  . ، من حديث أيب هريرة"١٥٤١"، ومسلم "٢١٩٠"أخرجه البخاري  ٣

  باب بيع األصول والثمار

 ١" من باع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشترطها املبتاع: "روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ع ال حيصد إال مرة فهو للبائع ما مل يشترطه املبتاع وكذلك بيع الشجر إذا كان مثره باديا فإن باع األرض وفيها زر

  .وإن كان جيز مرة بعد مرة أخرى فاألصول للمشتري واجلزة الظاهرة عند البيع للبائع
  ـــــــ

  . ، من حديث ابن عمر"١٥٤٣"، ومسلم "٢٣٧٩"أخرجه البخاري  ١

  ]يف بيع الثمار وصالحها[فصل 

ولو باع الثمرة بعد بدو صالحها على  ١بيع الثمرة حىت يبدو صالحهاهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن 
لو بعت من : " الترك إىل اجلذاذ جاز فإن أصابتها جائحة رجع هبا على البائع لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ر النخل أن وصالح مث ٢" أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا مب تأخذ مال أخيك بغري حق؟
  .حيمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله

  ـــــــ
  .، من حديث ابن عمر"١٥٣٤"، ومسلم "٢١٩٤"أخرجه البخاري  ١
  . ، من حديث جابر بن عبد اهللا"١٥٥٤"أخرجه مسلم  ٢

  باب اخليار

يترك أحدمها البيع فقد وجب البيع إال أن يشترط اخليار هلما أو  البيعان باخليار ما مل يتفرقا بأبداهنما فإن تفرقا ومل
  .ألحدمها مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت املدة إال أن يقطعاه

وإن وجد أحدمها مبا اشتراه عيبا مل يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب وما كسبه املبيع أو حدث فيه من مناء 
  .و له ألن اخلراج بالضمانمنفصل قبل علمه بالعيب فه

ال تصروا اإلبل : "وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
" والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن رضيا أمسكها وإن سخطها ردها وصواعا من متر

  ها ردها وال شيء معها وكذلك كل مدلس ال يعلمفإن علم بتصريتها قبل حلب ١
  ـــــــ

  " ١٥١٥"، ومسلم "٢١٤٨"أخرجه البخاري  ١



  باب السلم

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة 
  ١" معلوم إىل أجل معلوممن أسلف يف مثر فليسلف يف كيل معلوم أو وزن : "والسنتني فقال

ويصح السلم يف كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه هبا وذكر قدره مبا يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل 
  .له أجال معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما

ز حىت يبني مثن وجيوز السلم يف شيء يقبضه أجزاء متفرقة يف أوقات معلومة وإن شاء اسلم مثنا واحدا يف شيئني مل جي
  .كل جنس ومن أسلف يف شيء مل يصرفه إىل غريه

  .فيه أو يف بعضه ألهنا فسخ ٢وال يصح بيع املسلم فيه قبل قبضه وال احلوالة به وجتوز اإلقالة
  ـــــــ

  "١٦٠٤"، ومسلم "٢٢٣٩"أخرجه البخاري  ١
  . ٣١٨الزاهر ص: انظر. فسخ البيع بني البائع واملشتري: اإلقالة ٢

  القرض وغريهباب 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه: "عن أيب رافع
  ـــــــ

  " بكر: "انظر املصباح املنري. الفيت من اإلبل: البكر ٥

  باب أحكام الدين

ثقه الورثة برهن من لزمه دين مؤجل مل يطالب به قبل أجله ومل حيجر عليه من أجله ومل حيل بتفليسه وال مبوته إذا و
  .أو كفيل

  .وإن أراد سفرا حيل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغرميه منعه إال أن يوثق بذلك
وإن كان الدين حاال على معسر وجب انظاره فإن ادعى اإلعسار حلف وخلى سبيله إال أن يعرف له مال قبل 

حىت يوفيه فإن كان ماله ال يفي بدينه كله  ذلك فال يقبل قوله إال ببينة فإن كان موسرا لزمه وفاؤه فإن أىب حبس
  .فسأل غرماؤه احلاكم احلجر عليه لزمه إجابتهم فإذا حجر عليه مل جيز تصرفه يف ماله ومل يقبل إقراره عليه

ويتوىل احلاكم قضاء دينه ويبدأ مبن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إىل اجملين عليه أقل األمرين من أرشها أو قيمة 
يف بقية دينه مث من وجد متاعه  ١ مبن له رهن فيدفع إليه أقل األمرين من دينه أو مثن رهنه وله أسوة الغرماءاجلاين مث

من : "الذي باعه بعينه ومل يزد زيادة متصلة ومل يأخذ من مثنه شيئا فله أخذه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ويقسم الباقي بني الغرماء على قدر ديوهنم وينفق  ٢" ن غريهأدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به م

  على املفلس وعلى من
  ـــــــ

  .٤٩٢الدر النقي ص: انظر. أي مثلهم: أسوة الغرماء ١
  . ، من حديث أيب هريرة"١٥٥٩"، ومسلم "٢٤٠٢"أخرجه البخاري  ٢



  .أن حيلف مل يكن لغرمائه أن حيلفوا تلزمه مؤنته من ماله إىل أن يفرغ من القسمة فإن وجب له حق بشاهد فأىب

  باب احلوالة والضمان

ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ احمليل ومن أحيل على مليء لزمه أن حيتال لقول رسول اهللا 
  .١" إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع: "صلى اهللا عليه وسلم

صاحبه مطالبة من شاء منهما فإن استوىف من املضمون عنه أو وإن ضمنه عنه ضامن مل يربأ وصار الدين عليهما ول
  .أبرأه برئ ضامنه وإن أبرأ الضامن مل يربأ األصيل وإن استوىف من الضامن رجع عليه

  .ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم حيضره لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله
  ـــــــ

  . أيب هريرة ، من حديث"١٥٦٤"، ومسلم "٢٢٨٧"أخرجه البخاري  ١

  باب الرهن

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما ال فال وال يلزم بالقبض إال بالقبض وهو نقله إن كان منقوال والتخلية فيما سواه 
وقبض أمني املرهتن يقوم مقام قبضه والرهن أمانة عند املرهتن أو أمينه ال يضمنه إال أن يتعدى وال ينتفع املرهتن 

ركوبا أو حملوبا فللمرهتن أن يركب وحيلب مبقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه بشيء منه إال ما كان م
  .ومنائه لكن يكون الراهن رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته وخمزنه وكفنه إن مات

وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيالد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه وإن جىن عليه غريه فهو اخلصم 
  .هن فيه زانه فيه وما قبض بسببه فهو رهن وإن جىن الرهن فاجملين عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن حبالهالرا

وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوىف احلق من مثنه وباقيه للراهن وإذا شرط الرهن أو الضمني يف بيع فأىب 
  . لفسخ أو إقامته بال رهن وال ضمنيالراهن أن يسلمه وأىب الضمني أن يضمن خري البائع بني ا

  باب الصلح

  ومن أسقط بعض دينه أو وهب غرميه بعض العني اليت يف يده جاز ما مل 

  باب الوكالة

وهي جائزة يف كل ما جتوز النيابة فيه إذا كان املوكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وهي عقد جائز تبطل مبوت كل 
عليه لسفه وكذلك يف كل عقد جائز كالشركة واملساقاة واملزارعة واجلعالة واحد منهما وفسخه هلا وجنونه واحلجر 

  .واملسابقة
وليس للوكيل أن يفعل إال ما تناوله اإلذن لفظا أو عرفا وليس له توكيل غريه وال الشراء من نفسه وال البيع هلا إال 

  .اشتراه بإذن موكله وإن اشترى إلنسان ما مل يأذن له فيه فأجازه جاز وإال لزم من
والوكيل أمني ال ضمان عليه فيما يتلف إذا مل يتعد والقول قوله يف الرد والتلف ونفي التعدي وإذا قضي الدين بغري 



  .بينة ضمن إال أن يقضيه حبضرة املوكل
  . وجيوز التوكيل جبعل وبغريه فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح

  باب الشركة

  :وهي على أربعة أضرب
  .وهي أن يشتركا مباليهما وبدنيهما: انشركة العن

  .وهي أن يشتركا فيما يشتريان جباهيهما: وشركة الوجوه
  .وهي أن يدفع أحدمها إىل اآلخر ماال يتجر فيه ويشتركان يف رحبه: واملضاربة

ه ملا وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبداهنما من املباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد وحنو: وشركة األبدان
روي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسريين ومل آت أنا 

  .١وعمار بشيء
  ـــــــ

  ". ٢٢٨٨"، وابن ماجه "٤٧٠١"، والنسائي "٣٣٨٨"أخرجه أبو داود  ١

  باب املساقاة واملزارعة

شاع معلوم واملزارعة يف األرض جبزء من زرعها سواء كان البذر جتوز املساقاة يف كل شجر له مثر جبزء من مثره م
منهما أو من أحدمها لقول ابن عمر عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من زرع 

  .ويف لفظ على أن يعمروها من أمواهلم ١ومثر
  .عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إىل رجل دابة يعمل

  ـــــــ
  ".١" "١٥٥١"، ومسلم "٢٣٢٩"أخرجه البخاري  ١

  ". ٥" "١٥٥١"أخرجه مسلم " على أن يعتملوها من أمواهلم: "ولفظ

  باب إحياء املوات

من أحيا : "وهي األرض الداثرة اليت ال يعرف هلا مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وإحياؤها عمارهتا مبا تتهيأ به ملا يراد منها كالتحويط عليها وسوق املاء إليها إن أرادها للزرع  ١" أرضا ميتة فهي له

  .وقلع أشجارها وأحجارها املانعة من غرسها وزرعها
حرمي البئر وهو مخسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية و ٢وإن حفر فيها بئرا فوصل إىل املاء ملك حرميه

  .مخسة وعشرون ذراعا ٣البديء
  ـــــــ

  .، من حديث جابر بن عبد اهللا"٣٧٩"، من حديث سعيد بن زيد، والترمذي "٣٠٧٣"أخرجه أبو داود  ١
  .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي



  .٥٤٧الدر النقي ص: انظر. ما حوهلا من مرافقها وحقوقها: حرمي البئر ٢
: انظر. البئر القدمية اليت ال يعلم هلا رب وال حافر: يت حفرت يف اإلسالم حديثة، والعاديةالبئر ال: البئر البديء ٣

  . ٥٤٦، والدر النقي ص"بدأ: "لسان العرب

  باب اجلعالة

من رد لقطيت أو ضاليت أو بىن يل هذا احلائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق اجلعل ملا روى أبو : وهي أن يقول
منهم فأتوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق فقالوا ال سعيد إن قوما لدغ رجل 

حىت جتعلوا لنا شيئا فجعلوا هلم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاحتة الكتاب ويرقي ويتفل حىت برأ فاخذوا 
 ١" خذوا واضربوا يل معكم بسهم وما يدريكم أهنا رقية: "الغنم وسألوا عن ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه اجلعل مل يستحقه
  ـــــــ

  ". ٢٢٠١"، ومسلم "٥٠٠٧"أخرجه البخاري  ١

  باب اللقطة

  :وهي على ثالثة أضرب
ما تقل قيمته فيجوز أخذه واالنتفاع به من غري تعريف لقول جابر رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : أحدها
  .١لم يف العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بهوس
احليوان الذي ميتنع بنفسه من صغار السباع كاإلبل واخليل وحنومها فال جيوز أخذها ألن النيب صلى اهللا عليه : الثاين

" ا رهبامالك وهلا دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأكل الشجر حىت يأتيه: "وسلم سئل عن ضالة اإلبل فقال
  .ومن أخذ هذا مل ميلكه ولزمه ضمانه ومل يربأ منه إال بدفعه إىل نائب األمام ٢

ما تكثر قيمته من األمثان واملتاع واحليوان الذي ال ميتنع من صغار السباع فيجوز أخذه وجيب تعريفه حوال : الثالث
ليه بغري بينة وإن مل يعرف فهو كسائر ماله يف جمامع الناس كاألسواق وأبواب املساجد فمىت جاء طالبه فوصفه دفعه إ

وال يتصرف فيه حىت يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمىت جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن 
كان حيوانا حيتاج إىل مؤنة أو شيئا خيشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه مث يعرفه ملا روي عن زيد بن خالد قال 

  أعرف وكاءها وعفاصها مث عرفها: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال سئل رسول
  ـــــــ

  ".١٧١٧"أخرجه أبو داود  ١
  .يف إسناده املغرية بن زياد وقد تكلم فيه غري واحد: قال املنذري

  . ، من حديث زيد بن خالد اجلهين"١٧٢٢"، ومسلم "٩١"أخرجه البخاري  ٢

" خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب: "وسأله عن الشاة فقال" لبها يوما من الدهر فادفعها إليهسنة فإن جاء طا
  .وإن هلكت اللقطة يف حول التعريف من غري تعد فال ضمان فيها ١

  ـــــــ



جلداً  الوعاء تكون فيه النفقة: والعفاص. اخليط الذي يشد به الوعاء: والوكاء. تقدم خترجيه يف احلديث السابق ١
  .١٢/٢١شرح مسلم للنووي: انظر. كان أو غريه، ويطلق أيضاً على اجللد الذي يكون على رأس القارورة

  فصل يف اللقيط

هو الطفل املنبوذ وهو حمكوم حبريته وإسالمه وما وجد عنده من املال فهو له وواليته مللتقطه إذا كان مسلما عدال 
نفق عليه وما خلفه فهو يفء ومن ادعى نسبه أحلق به إال إن كان كافرا أحلق ونفقته يف بيت املال إن مل يكن معه ما ي

  . به نسبا ال دينا ومل يسلم إليه

  باب السبق

جتوز املسابقة بغري جعل يف األشياء كلها وال جتوز جبعل إال يف اخليل واإلبل والسهام لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فإن كان اجلعل من غري املستبقني جاز وهو للسباق منهما وإن  ١" حافرال سبق إال يف نصل أو خف أو : "وسلم

كان من أحدمها فسبق املخرج أو جاءا معا أحرز سبقه وال شيء له سواه وإن سبق اآلخر أخذه وإن أخرجا مجيعا مل 
ل اهللا صلى اهللا جيز إال أن يدخال بينهما حملال يكافئ فرسه فرسيهما أو بعريه بعرييهما أو رميه رميهما لقول رسو

من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن من أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد : "عليه وسلم
فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبق أحدمها أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه وال بد  ٢" امن أن يسبق فهو قمار

صفتها وعدد الرشق وإمنا تكون املسابقة يف الرمي على اإلصابة ال من حتديد املسافة وبيان الغاية وقدر اإلصابة و
  .على البعد

  ـــــــ
، من حديث أيب "٢٨٧٨"، وابن ماجه "٣٦١٦"، والنسائي "١٧٠٠"، والترمذي "٢٥٧٤"أخرجه أبو داود  ١

  .هو حديث حسن: قال الترمذي. هريرة
  .خلف اإلبل، وبالنصل السهاماخليل خاصة، وبا: واملراد باحلافر: ٦٢٣ص " العدة"قال يف 

، ٣/٤٨٠انظر بيان الوهم واإليهام . ، من حديث أيب هريرة"٢٨٧٦"، وابن ماجه "٢٥٧٩"أخرجه أبو داود  ٢
  . ٤/١٦٣وتلخيص احلبري 

  باب الوديعة

  .وهي أمانة عند املودع ال ضمان عليه فيها إال أن يتعدى
بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها مبا ال تتميز منه  وإن مل حيفظها يف حرز مثلها أو مثل احلرز الذي أمر

أو أخرجها لينفقها مث ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها مث أقر هبا أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه 
  .ضمنها وإن قال ما أودعتين مث ادعى تلفها أو ردها مل يقبل منه

  .تلفها قبل وإن قال مالك عندي شيء مث ادعى ردها أو
  . والعارية مضمونة وإن يتعد فيها املستعري



  كتاب اإلجارة

  مدخل

  كتاب اإلجارة

وهي عقد على املنافع الزم من الطرفني ال ميلك أحدمها فسخها وال تنفسخ مبوته وال جنونه وتنفسخ بتلف العني 
وال تصح إال على نفع معلوم أما  املعقود عليها أو انقطاع نفعها وللمستأجر فسخها بالعيب قدميا كان أو حادثا

بالعرف كسكىن دار أو بالوصف كخياطة ثوب معني أو بناء حائط أو محل شيء إىل موضع معني وضبط ذلك 
  .بصفاته أو معرفة أجرته وإن وقعت على عني فال بد من معرفتها

دونه وإن استأجر أرضا لزرع  ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غريها إذا كان مثله أو
فله زرع ما هو أقل منه ضررا فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو خيالف ضرره فعليه أجرة املثل وإن اكترى إىل 

موضع فجاوزه أو حلمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة املثل للزائد وضمان العني إن تلفت وإن تلفت من غري تعد فال 
  .ضمان عليه

جري الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف يف يده من غري تفريط وال على حجام أو ختان أو وال ضمان على األ
طبيب إذا عرف منه حذق يف الصنعة ومل جتن أيديهم وال على الراعي إذا مل يتعد ويضمن القصار واخلياط وحنومها 

  . ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه

  باب الغصب

  .ء اإلنسان على مال غريه بغري حقوهو استيال
  .من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كله له أجرة مدة مقامه يف يده وإن نقص فعليه أرش نقصه

وإن جىن املغصوب فأرش جنايته عليه سواء جىن على سيده أو أجنيب وإن جىن عليه أجنيب فلسيده تضمني من شاء 
  .منهما

سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد وإن زاد املغصوب رده بزيادته 
  بفعله أو بغري فعله فلو جنر اخلشبة بابا 

أو عمل احلديد إبرا ردمها بزيادهتما وضمن نقصهما إن نقصا ولو غصب قطنا فغزله أو غزال فنسجه أو ثوبا فقصره 
شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك وإن غصب عبدا فزاد يف  أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار
  .بدنه أو بتعليمه مث ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة

وإن تلف املغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيال أو موزونا وقيمته إن مل يكن كذلك مث إن قدر على رده 
  .رده ويأخذ القيمة

  .نسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغري جنسه فعليه مثله من حيث شاءوإن خلط املغصوب مبا ال يتميز به ج
وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرهتا وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها 

وأجرهتا وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرهتا وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خري بني ذلك وبني 



  .لزرع بقيمتهأخذ ا
وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه احلد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها وإن باعها 
  .فوطئها املشتري وهو ال يعلم فعليه مهرها وقيما ولدها أن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب

  باب الشفعة

  .يكه من يد مشتريهاوهو استحقاق اإلنسان انتزاع حصة شر
  :وال جتب إال بشروط سبعة

  .البيع فال جتب يف موهوب وال موقوف وال عوض خلع وال صداق: أحدها
  .أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس: الثاين
يه وسلم أن يكون شقصا مشاعا فأما املقسوم احملدود فال شفعة فيه لقول جابر قضى رسول اهللا صلى اهللا عل: الثالث

  .١بالشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة
  .أن يكون مما ينقسم فأما ما ال ينفسم فال شفعة فيه: الرابع
  أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان: اخلامس

  ـــــــ
  ". ١٦٠٨"، ومسلم "٢٢١٤"أخرجه البخاري  ١

  .هما على قدر سهامهما فإن ترك أحدمها شفعته مل يكن لآلخر إال أخذ الكل أو التركله شفيعان فالشفعة بين
إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله وإن مل يكن : السادس

  .همثليا فعليه قيمته وإن اختلفا يف قدره وال بينة هلما فالقول قول املشتري مع ميين
املطالبة هبا على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إال أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض : السابع

أو صغر فيكون على شفعته مىت قدر عليها إال أنه إن أمكنه اإلشهاد على الطلب هبا فلم يشهد بطلت شفعته فإن مل 
منهم فإن أخذ من األول رجع عليه الثاين مبا أخذ منه والثالث على يعلم حىت تبايع ثالثة فأكثر فله مطالبة من شاء 

الثاين ومىت أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إال أن خيتار املشتري قلعه من غري ضرر فيه وإن 
واحد فللشفيع  كان فيه زرع أو مثر باد فهو للمشتري يبقى إىل احلصاد أو اجلذاذ وإن اشترى شقصا وسيفا يف عقد

  .أخذ الشقص حبصته

  كتاب الوقف

  مدخل

  كتاب الوقف

  .وهو حتبيس األصل وتسبيل الثمرة
وجيوز يف كل عني جيوز بيعها وينتفع هبا دائما مع بقاء عينها وال يصح يف غري ذلك مثل األمثان واملطعومات 



رسول اهللا إين أصبت ماال خبيرب مل والرياحني وال يصح إال على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أنه قال يا 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا غري أهنا ال يباع : "أصب ماال قط هو أنفس عندي منه فما تأمرين فيه قال

فتصدق هبا عمر يف الفقراء ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل : قال" أصلها وال يوهب وال يورث
  .والضيف

  .وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم صديقا غري متمول فيهوال جناح على من 
  .ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبين مسجدا ويأذن يف الصالة فيه أو سقاية ويشرعها للناس
و بيع وال جيوز بيعه إال أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه والفرس احلبيس إذا مل يصلح للغز

  .واشتري به ما يصلح للجهاد واملسجد إذا مل ينتفع به يف مكانه بيع ونقل إىل مكان ينتفع به
ويرجع يف الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه هبا وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إىل 

نثى بالسوية إال أن يفضل بعضهم فإذا مل شرط الواقف فلو وقف على ولد فالن مث على املساكني كان الذكر واأل
يبق منهم أحد رجع إىل املساكني ومىت كان الوقف على ما ميكن حصرهم لزم استيعاهبم به والتسوية بينهم اذا مل 

  .يفضل بعضهم وإن مل يكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وختصيص واحد منهم به
  ـــــــ

  ). ١٦٣٢(ومسلم ، ) ٢٧٧٢(أخرجه البخاري  ١

  باب اهلبة

وهي متليك املال يف احلياة بغري عوض وتصح باإلجياب والقبول والعطية املقترنة مبا يدل عليها وتلزم بالقبض وال 
ال حيل ألحد أن يعطي عطية فريجع فيها إال : "جيوز الرجوع فيها إال األب لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يف عطية األوالد أن يسوى بينهم على قدر مرياثهم لقول رسول اهللا صلى اهللا واملشروع  ١" الوالد فيما يعطي ولده
  .٢" اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم: "عليه وسلم

إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها مىت 
  .شاء

  ـــــــ
، من حديث ابن "٣٧٣٣"، والنسائي "٢٣٧٧"، وابن ماجه "١٢٩٨"لترمذي ، وا"٣٥٣٩"أخرجه أبو داود  ١

  .عمر
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي

  . ، من حديث النعمان بن بشري"١٦٢٣"، ومسلم "٢٥٨٧"أخرجه البخاري  ٢

  باب عطية املريض

اء القتال ومن قدم تربعات املريض مرض املوت املخوف ومن هو يف اخلوف كاملريض وكالوقوف بني صفني عند التق
ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل هبم املوت حكمها حكم وصيته يف ستة 

  :أحكام
إهنا ال جتوز ألجنيب بزيادة على الثلث وال لوارث بشيء إال بإجازة الورثة ملا روي أن رجال أعتق ستة : أحدها



  .فدعا هبم النيب صلى اهللا عليه وسلم فجزأهم أثالثا فأعتق اثنني وارق أربعة مملوكني عند موته مل يكن له مال غريهم
  .أن احلرية جتمع يف بعض العبيد بالقرعة إذا مل يف الثلث باجلميع للخرب: الثاين
  .أنه إذا أعتق عبدا غري معني أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة: الثالث
فلو أعتق عبدا ال مال له سواه أو تربع به مث ملك عند املوت  أنه يعترب خروجها من الثلث حال املوت: الرابع

  ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حني اعتاقه
  ـــــــ

  . من حديث عمران بن حصني) ١٦٦٨(أخرجه مسلم  ٣

وكان ما كسبه بعد ذلك له وإن صار عليه دين يستغرقه مل يعتق منه شيء وال يصح تربعه به ولو وصى له بشيء 
  .املوصى له زمانا قوم عليه وقت املوت ال وقت األخذ فلم يأخذه
أن كونه وارثا يعترب حالة املوت فيها فلو أعطى أخاه أو وصى له وال له ولد فولد له ابن صحت العطية : اخلامس

  .والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا
  .أنه ال يعترب رد الورثة وإجازهتم إال بعد املوت فيهما: السادس
  :لعطية الوصية يف أحكام أربعةوتفارق ا
أن العطية تنفذ من حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار املعتق حرا وملكه املعطى وكسبه له ولو : أحدها

  .وصى به أو دبره مل يعتق ومل ميلكه املوصى له إال بعد املوت وما كسب أو حدث فيه من مناء منفصل فهو للورثة
قبوهلا وردها حني وجودها كعطية الصحيح والوصية ال يعترب قبوهلا وال ردها إال بعد موت  أن العطية يعترب: الثاين

  .املوصي
  .أهنا تقع الزمة ال ميلك املعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها مىت شاء: الثالث
نها واآلخر ويدخل أن يبدأ باألول فاألول منها إذا ضاق الثلث عن مجيعها والوصية يسوى بني األول م: الرابع

النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو مل يكن وكذلك احلكم يف العطايا إذا وقعت دفعة 
  .واحدة

  كتاب الوصايا

  مدخل

  كتاب الوصايا

روي عن سعد قال قلت يا رسول اهللا قد بلغ يب اجلهد ما ترى وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة أفأتصدق بثلثي مايل 
الثلث والثلث كثري إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن : "فالثلث قال: قلت" ال: "فالشطر قال: قلت" ال: "لقا

  ١" تدعهم عالة يتكففون الناس
  .ويستحب ملن ترك خريا الوصية خبمس ماله

بة له من كل من تصح هبته ومن الصيب العاقل واحملجور عليه لسفه ولكل من تصح اهل ٢وتصح الوصية والتدبري
  .وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حني الوصية له



وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم ومبا فيه نفع من النجاسات وباملعدوم كالذي حتمل أمته أو 
  .شجرته

 معني وتصح مبا ال يقدر على تسليمه كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء ومبا ال ميلكه كمائة درهم ال ميلكها وبغري
  .كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا وباجملهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا

وإن وصى له مبثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يراد على الفريضة فلو خلف ثالثة بنني ووصى مبثل 
لورثة بدون الوصية من مثانية عشر وزدت نصيب أحدهم فله الربع فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة ا

  .عليها مبثل نصيب ابن فصارت من ثالثة وعشرين
ولو وصى مبثل نصيب أحدهم وآلخر بسدس باقي املال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض صححتها كاليت 

تسعة وستني  قبلها فان كانت وصية الثاين بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء مث زدت عليها مثلها فتصري
  وتعطى صاحب
  ـــــــ

  ".١٦٢٨"، ومسلم "١٢٩٥"أخرجه البخاري  ١
  . ٥٦١الزاهر ص:انظر. لفظ خص به العتق بعد املوت: التدبري ٢

السدس سهما واحدا والباقي بني البنني والوصي اآلخر أرباعا وإن زاد البنون على ثالثة زدت صاحب سدس الباقي 
أعطيته مما صححت منه املسألة سهمني وإن كانوا مخسة فله ثالثة وإن كانت الوصية بقدر زيادهتم فإن كانوا أربعة 

  .بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما
  .وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثال نصيبه وثالثة أضعاف ثالثة أمثاله

  .ثلث وربع أخذته من خمرجه وقسمت الباقي على الورثةوإن وصى جبزء مشاع ك
وإن وصى جبزأين كثلث وربع أخذهتما من خمرجهما وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة فإن ردوا جعلت 

  .سهام الوصية ثلث املال وللورثة ضعف ذلك
  .الورثةوإن وصى مبعني من ماله فلم خيرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إال أن جييز 

وإن زادت الوصايا على املال كرجل وصى بثلث ماله لرجل وآلخر جبميعه ضممت الثلث إىل املال فصار أربعة 
  .أثالث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت هلما والثلث على أربعة إن رد عليهما

ينهما وإن قال ما أوصيت به ولو وصى مبعني لرجل مث وصى به آلخر أو أوصى إىل رجل مث أوصى إىل آخر فهو ب
  .لألول فهو للثاين بطلت وصية األول

  ]يف بطالن الوصية[فصل 

إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إىل الورثة فلو وصى أن يشتري عبد زيد مبائة فيعتق فمات أو مل يبعه سيده فاملائة 
أن حيج عنه زيد بألف فلم حيج  للورثة وإن وصى مبائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة ولو وصى

فهي للورثة وإن قال املوصى له أعطوين الزائد على نفقة احلج مل يعط شيئا ولو مات املوصى له قبل موت املوصي أو 
رد الوصية ردت إىل الورثة ولو وصى حلي وميت فللحي نصف الوصية ولو وصى لوارثه وألجنيب بثلث ماله 

  . ث على اإلجازةفلألجنيب السدس ويوقف سدس الوار



  باب املوصى إليه

جتوز الوصية إىل كل مسلم عاقل عدل من الذكور واإلناث مبا جيوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته 
  . والنظر يف أمر أطفاله

  ]يف احلجر واختبار الرشد[فصل 

 املال فمن آنس رشده دفع إليه ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليخترب رشده والرشد هنا الصالح يف
ماله اذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى فإن عاود السفه أعيد عليه احلجر وال ينظر يف ماله إال احلاكم وال ينفك 

عنه احلجر إال حبكمه وال يقبل إقراره يف املال ويقبل يف احلدود والقصاص والطالق فإن طلق أو عتق نفذ طالقه 
  . دون إعتاقه

  ]يف اإلذن للعبد يف التصرف[ل فص

وإذا أذن السيد لعبده يف التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره وال ينفذ تصرفه إال يف قدر ما أذن له فيه وإن رآه سيده 
  . أو وليه يتصرف فلم ينهه مل يصر هبذا مأذونا له

  كتاب الفرائض

  مدخل

  كتاب الفرائض

رض وعصبة وذو رحم فذو الفرض عشرة الزوجان واألبوان واجلد وهي قسمة املرياث والوارث ثالثة أقسام ذو ف
واجلدة والبنات وبنات االبن واألخوات واإلخوة من األم فللزوج النصف إذا مل يكن للميتة ولد فإن كان هلا ولد 

  . فله الربع وهلا الربع واحدة كانت أو أربعا إذا مل يكن له ولد فإن كان له ولد فلهن الثمن

  ]ال األب يف املرياثيف أحو[فصل 

حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد وحال له : ولألب ثالثة أحوال
  . األمران مع إناث الولد

  ]يف أحوال اجلد يف املرياث[فصل 

تهم كأخ واجلد كاألب يف أحواله وله حال رابع وهو مع األخوة واألخوات لألبوين أو لألب فله األحظ من مقامس
كان معهم ذو فرض أخذ فرضه مث كان للجد األحظ من املقامسة أو ثلث الباقي أو سدس أو ثلث مجيع املال فإن 

مجيع املال وولد األبوين كولد األب يف هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد األبوين اجلد بولد األب مث أخذوا 



ألب فإن مل يفضل عن الفرض ما حصل هلم إال أن يكون ولد األبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد ا
وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف ولألم  ١إال السدس أخذه اجلد وسقط اإلخوة إال يف األكدرية

  الثلث وللجد السدس ولألخت النصف مث
  ـــــــ

الدر النقي : انظر. وقيل نسبة إىل رجل امسه أكدر. ألهنا كدرت على زيد أصوله: اختلفوا مل مسيت، فقيل ١
  . ٥٨٧-٥٨٦ص

  ]يف أحوال األم يف املرياث[فصل 

ولألم أربعة أحوال حال هلا السدس وهي مع الولد أو االثنني فصاعدا من اإلخوة واألخوات وحال هلا ثلث الباقي 
بعد فرض أحد الزوجني وهي مع األب وأحد الزوجني وحال هلا ثلث املال وهي فيما عدا ذلك وحال رابع وهي 

  . يا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته فإن مل تكن فعصبتها عصبةإذا كان ولدها منف

  ]يف أحوال اجلدة يف املرياث[فصل 

وللجدة إذا مل تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا حتاذين فإن كان بعضهن اقرب من بعض فهو لقراباهن 
وأم اجلد ومن كان من أمهاهتن وإن وترث اجلدة وابنها حي وال يرث أكثر من ثالث جدات أم األم وأم األب 

علون وال ترث جدة تديل باب بني أمني وال باب أعلى من اجلد فإن خلف جديت أمه وجديت أبيه سقطت أم أيب أمه 
  . املرياث للثالث الباقيات

  ]يف أحوال البنات يف املرياث[فصل 

ن فإن اجتمعن سقط بنات االبن إال أن وللبنت النصف وللبنتني فصاعدا الثلثان وبنات االبن مبنزلتهن إذا عدم
يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات 

  . االبن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثني إال أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي

  ]يف أحوال األخوات يف املرياث[فصل 

  ]يف أحوال األخوات فيا املرياث[ل فص
واألخوات من األبوين كالبنات يف فرضهن واألخوات من األب معهن كبنات االبن مع البنات سواء وال يعصبهن 
إال أخوهن واألخوات مع البنات عصبة هلن ما فضل وليست هلن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي اهللا 

فيها بقضار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للبنت النصف ولبنت االبن عنه يف بنت وبنت ابن واخت أقضي 
  .١السدس وما بقي فلألخت

  ـــــــ
  ". ٦٧٤٢"أخرجه البخاري  ١



  ]يف أحوال اإلخوة واألخوات من األم يف املرياث[فصل 

أكثر من ذلك واإلخوة واألخوات من األم سواء ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس ولالثنني السدسان فإن كانوا 
  . فهم شركاء يف الثلث

  باب احلجب

يسقط ولد األبوين بثالثة باالبن وابنه واألب ويسقط ولد األب هبؤالء الثالثة وباألخ من األبوين ويسقط ولد األم 
  . بأربعة بالولد ذكرا أو أنثى وولد االبن واألب واجلد ويسقط اجلد باألب وكل جد مبن هو أقرب منه

  باب العصبات

كل ذكر يديل بنفسه أو بذكر آخر، إال الزوج واملعتقة وعصباهتا وأحقهم باملرياث أقرهبم وأقرهبم االبن مث ابنه  وهم
وإن نزل مث األب مث أبوه وإن عال ما مل يكن إخوة مث بنو األب مث بنوهم وإن نزلوا مث بنو اجلد مث بنوهم وعلى هذا 

زلوا وأوىل كل بين أب أقرهبم إليه فإن استوت درجاهتم فأوالهم ال يرث بنو أب أعلى مع بين أب أدىن منه وإن ن
وهم ] ١١: النساء[} ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََييْنِ{من كان ألبوين وأربعة منهم يعصبون أخواهتم ويقتسمون ما ورثوا 

خوة واألعمام وبنيهم وإذا االبن وابنه واألخ من األبوين أو من األب وما عداهم ينفرد الذكور باملرياث كبين اإل
  انفرد العصبة ورث املال كله فإن كان معه ذو 

  باب ذوي األرحام

وهم كل قرابة ليس بعصبة وال ذي فرض وال مرياث هلم مع عصبة وال ذي فرض إال مع أحد الزوجني فإن هلم ما 
ن أدىل به فولد البنات وولد فضل عنه من غري حجب وال معاولة ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم مبنزلة م

بنات االبن واألخوات مبنزلة أمهاهتم وبنات اإلخوة واألعمام وبنو اإلخوة من األم كآبائهم والعمات والعم ألب 
كاألب واألخوال واخلاالت وأبو األم كاألم فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إىل الوارث 

بني من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم ملن أدىل به وساويت بني الذكور أحقهم فإن استووا قسمت املال 
  .واإلناث إذا استوت جهاهتم منه

فلو خلف ابن بنت وبنت وبنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت املال بني البنات على ثالثة مث جعلته 
  . قي بينهما نصفنيألوالدهن لالبن الثلث وللبنت الثلث ولالبن والبنت األخرى الثلث البا

وإن خلف ثالث عمات متفرقات وثالث خاالت متفرقات فالثلث بني اخلاالت على مخسة والثلثان بني العمات 
على مخسة وتصح من مخسة عشر وإن اختلفت جهات ذوي األرحام نزلت البعيد حىت يلحق بوارثه مث قسمت على 

  .ما ذكرنا واجلهات ثالث البنوة واألمومة واألبوة

  أصول املسائل باب



فالنصف من اثنني والثلث والثلثان من ثالثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع : وهي سبعة
النصف من مثانية فهذه األربعة ال عول فيها وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إىل 

ي من اثين عشر وتعول إىل سبعة عشر وإن كان مع الثمن سدس أو عشرة وإن كان مع الربع أحد هذه الثالثة فه
  . ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إىل سبعة وعشرين

  باب الرد

١  
وإن مل تستغرق الفروض املال ومل يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إال الزوجني فإن اختلفت 

سهامهم من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة مث جعلت عدد 
يف عدد سهامهم وإن كان معهم أحد الزوجني أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد 

فإن انقسم وإال ضربت مسألة أهل الرد فإن انقسم وإال ضربت مسألة أهل الرد يف مسألة الزوج مث تصحح بعد 
  .كره وليس يف مسألة يرث فيها عصبة عول وال ردذلك على ما سنذ
  ـــــــ

وهو عكس العول، فإن العول ينقص السهام والرد . صرف املسألة عما هي عليه من الكمال إىل النقص: الرد ١
  . ٣٠٤املطلع ص: انظر. يكثرها

  باب تصحيح املسلئل

  باب تصحيح املسائل
إن وافق سهامهم يف أصل مسألتهم أو عوهلا إن عالت أو إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه 

نقصها إن نقصت مث يصري لكل واحد منهم مثل ما كان جلميعهم أو وقفة وإن انكسر على فريقني فأكثر وكانت 
  مماثلة أجزأك 

  باب املناسخات

١  
من األول قسمت  إذا مل تقسم تركة امليت حىت مات بعض ورثته وكان ورثه الثاين يرثونه على حسب مرياثهم

التركة على ورثة الثاين وأجزأك وإن اختلف مرياثهم صححت مسألة الثاين وقسمت عليها سهامه من األوىل فإن 
انقسم صحت املسألتان مما صحت منه األوىل وإن مل تنقسم ضربت الثانية أو وفقها يف األوىل مث كل من له شيء من 

أو وفقها مث : من له شيء يف الثانية أخذه مضروبا يف سهام امليت الثايناألوىل أخذه مضروبا يف الثانية أو وفقها و
  .تفعل فيما زاد من املسائل كذلك أيضا

  ـــــــ
: الصحاح: انظر. أن ميوت ورثة بعد ورثة وأصل املرياث قائم مل يقسم: التناسخ يف املرياث: قال اجلوهري ١
  ". نسخ"



  باب موانع املرياث

  :وهي ثالثة
ال يرث املسلم : "الف الدين فال يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماخت: أحدها

  .١" الكافر وال الكافر املسلم
  .واملرتد ال يرث أحدا وإن مات فماله يفء ٢" ال يتوارث أهل ملتني شىت: "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
  .،من حديث أسامة بن زيد"١٦١٤"، ومسلم "٦٧٦٤"أخرجه البخاري  ١
، من حديث عبد اهللا بن "٢٣٧١"، وابن ماجه "٦٣٨٤"، والنسائي يف الكربى "٢٩١١"أخرجه أبو داود  ٢

وأخرجه أيضاً النسائي يف . ، من حديث جابر"٢١٠٨"، وأخرجه الترمذي "٢١٠٨"عمرو، وأخرجه الترمذي 
  .، من حديث أسامة بن زيد"٦٣٨١"الكربى 

رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد : ٢/١٣٥ خالصة البدر املنري قال ابن امللقن يف
ورواه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه . احلق فعزاه إىل مسلم

  . ابر بإسناد ضعيفورواه الترمذي من رواية ج. من جده، وإسناد أيب داود والدارقطين إسناد صحيح

  باب مسائل شىت

إذا مات عن محل يرثه وقفت مرياث اثنني ذكرين إن كان مرياثهما أكثر وإال مرياث أنثيني وتعطى كل وارث اليقني 
  .وتقف الباقي حىت يتبني

 وإن كان يف الورثة مفقود ال يعلم خربه أعطيت كل وارث اليقني ووقفت الباقي حىت يعلم حاله إال أن يفقد يف
  .مهلكة أو من بني أهله فينتظر أربع سنني مث يقسم

وإن طلق املريض يف مرض موته املخوف امرأته طالقا يتهم فيه لقصد حرماهنا عن املرياث مل يسقط مرياثها ما دامت 
  .يف عدته وإن كان الطالق رجعيا توارثا يف العدة سواء كان يف الصحة أو يف املرض

هلم يف املرياث فصدقهم أو كان صغريا جمهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن اقر به وإن أقر الورثة كلهم مبشارك 
  . بعضهم مل يثبت نسبه وله فضل ما يف يد املقر عن مرياثه

  باب الوالء

وإن أعتق عليه  ١" إمنا الوالء ملن أعتق: "الوالء ملن أعتق وإن اختلف دينهما لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بة أو تدبري أو استيالد فله عليه الوالء وعلى أوالده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقي معتقيه ومعتقي برحم أو كتا

  .أوالده وأوالدهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرثهم إذا مل يكن له من حيجبه عن مرياثهم مث عصباته من بعده
وإن مل يقل عين فالثمن عليه والوالء للمعتق ومن ومن قال اعتق عبدك وعلي مثنه ففعل فعلى اآلمر مثنه وله والؤه 

  .أعتق عبده عن حي بال أمره أو عن ميت فالوالء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره
فالوالء للمعتق عنه بأمره وإذا كان أحد الزوجني احلرين حر األصل فال والء على ولدمها وإن كان أحدمها رقيقا 

  انت األم رقيقة فولدها رقيقتبع الولد األم يف حريتها ورقها فإن ك



  ـــــــ
  . ، من حديث عائشة"١٥٠٤"، ومسلم "٢١٦٨"أخرجه البخاري  ١

  باب املرياث بالوالء

الوالء ال يورث وإمنا يرث به أقرب عصبات املعتق وال يرث النساء من الوالء إال ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن 
فلو مات املعتق وخلف ابنني  ١االبن وابنه والوالء للكربوكذلك كل ذي فرض إال األب واجلد هلما السدس مع 

وعتيقه فمات أحد االبنني عن ابن مث مات عتيقه فماله البن املعتق وإن مات االبنان بعده وقبل املوىل وخلف أحدمها 
ا وعقله ابنا واآلخر تسعة فوالؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر وإذا أعتقت املرأة عبدا مث ماتت فوالؤه البنه

  .لعصبتها
  ـــــــ

  . ٥٩٦الدر النقي ص: انظر. أكرب اجلماعة: الكرب ١

  باب العتق

  .وهو حترير العبد وحيصل بالقول والفعل
  فأما القول فصرحيه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما فمىت أتى بذلك 

  ]يف تعليق العتق على شرط[فصل 

عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ومل يعتق وإذا قال لعبده أنت حر يف وقت مساه أو علق 
  .قبله وال ميلك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرف فيه ومىت عاد إليه عاد الشرط

  . وإن كانت األمة حامال حني التعليق أو وجد الشرط عتق محلها وإن محلت ووضعت فيما بينها ومل يعتق ولدها

  باب التدبري

ل لعبده أنت حر بعد مويت أو قد دبرتك أو أنت مدبرا صار مدبرا يعتق مبوت سيده إن محله الثلث وال يعتق وإذا قا
  .ما زاد إال بإجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء اجلارية ومىت ملكه بعد عاد تدبريه

  .وما ولدت املدبرة واملكاتبة وأم الولد من غري سيدها فله حكمها
اتب وكتابة املدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن محل الثلث ما بقي عليه من وجيوز تدبري املك

  . كتابته وإال عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة مبا بقي

  باب املكاتب

  .الصدوق من سيدهشراء العبد نفسه من سيده مبال يف ذمته إذا ابتغاه العبد املكتسب : واملكاتبة
َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَكَاِتُبوُهمْ إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم {: واستحب له إجابته إليها لقول اهللا تعاىل



  ].٣٣: النور[} َخيْراً
َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي {: تعاىلوجيعل املال عليه منجما فمىت أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقول اهللا 

  .١قال علي رضي اهللا عنه هو الربع] ٣٣: النور[} آَتاكُْم
واملكاتب عبد ما بقي عليه درهم إال أنه ميلك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التربع وال 

  .التزوج وال التسري إال بإذن سيده
ه وال أخذ شيء من ماله ومىت أخذ منه شيئا أو جىن عليه أو على ماله فعليه غرامته وجيري وليس لسيده استخدام

  .الربا بينهما كاألجانب إال أنه ال بأس أن جيعل لسيده ويضع عنه بعض كتابته
وليس له وطء مكاتبته وال بنتها وال جاريتها فإن فعل فعليه مهر مثلها وإن ولدت منه صارت أم ولد فإن أدت 

  .قت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما يف يدها هلا إال أن تكون قد عجزت فيكون ما يف يدها للورثةعت
  .٢وجيوز بيع املكاتب ألن عائشة رضي اهللا عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ؤه ملشتريه وإن عجز فهو عبدويكون يف يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فإن أدى عتق ووال
  ـــــــ

  .٣/١٩٩أخرجه النسائي يف الكربى  ١
  . ٨٣تقدم خترجيه ص ٢

وإن اشترى املكاتبات كل واحد منهما اآلخر صح شراء األول وبطل شراء الثاين فإن جهل األول منهما بطل 
  .البيعان

  .يؤدي إىل الورثة ووالؤه ملكاتبهوإن مات املكاتب بطلت الكتابة وإن مات السيد قبله فهو على كتابته 
والكتابة عقد الزم ليس ألحدمها فسخها وإن حل جنم فلم يؤده فلسيده تعجيزه وإذا جىن املكاتب بدء جبنايته وإن 

  .اختلف هو وسيده يف الكتابة أو عوضها أو التدبري أو االستيالد فالقول قول السيد مع ميينه

  باب أحكام أمهات األوالد

مة من سيدها فوضعت ما يتبني فيه شيء من خلق اإلنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق مبوته وإن مل إذا محلت األ
ميلك غريها وما دام حيا فهي أمته أحكامها أحكام اإلماء يف حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر األحكام إال 

  .له وجتوز الوصية هلا وإليهاأنه ال ميلك بيعها وال رهنها وال سائر ما ينقل امللك فيها أو يراد 
  .فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق يف احلالني

  . وإن وطئ أمة غريه بنكاح مث ملكها حامال عتق اجلنني وله بيعها

  كتاب النكاح

  مدخل

  كتاب النكاح



بادة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد على عثمان بن النكاح من سنن املرسلني وهو أفضل من التخلي منه لنفل الع
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن  ٢يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة: "وقال ١مظعون التبتل

  .٤" ٣مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
دميها وال خيطب الرجل على خطبة أخيه ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إىل ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وق

  .إال أن ال يسكن إليه
وال جيوز التصريح خبطبة معتدة وجيوز التعريض خبطبة البائن خاصة فيقول ال تفوتيين بنفسك وأنا يف مثلك لراغب 

  .وحنو ذلك
ائبه فيقول قبلت وال ينعقد النكاح إال بإجياب من الويل أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو ن

  .أو تزوجت
ويستحب أن خيطب قبل العقد خبطبة ابن مسعود رضي اهللا عنه قال علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التشهد 
يف احلاجة إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ويقرا ثالث  يهده اهللا فال مضل له ومن
اتَّقُوا {] ١: النساء[} وَاتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم{] ١٠٢: آل عمران[} اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه{: آيات

  .٥]٧١-٧٠:األحزاب[} ُيْصِلحْ لَكُْم أَْعَمالَكُْم*اللََّه َوقُولُوا قَْوالً َسدِيداً
  .ويستحب إعالن النكاح والضرب عليه بالدف للنساء

  ـــــــ
  .، من حديث سعد بن أيب وقاص"١٤٠٢"، ومسلم "٥٠٧٣"أخرجه البخاري  ١
ج امرأة بوأها املنزل، مث قيل لعقد النكاح باءة، ألن من تزو: الباءة: ١/٨٩قال ابن اجلوزي يف غريب احلديث  ٢

  .منزالً، ويقال للجماع باءة
شرح : انظر. أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر املين كما يفعله الوجاء: رض اخلصيتني، واملراد هنا: الوجاء ٣

  ".٩/١٧٣"مسلم للنووي 
  .، من حديث ابن مسعود"١٤٠٠"، ومسلم "١٩٠٥"أخرجه البخاري  ٤
  ".١١٠٥"، والترمذي "٢١٢٨"أخرجه أبو داود  ٥

  . حديث عبد اهللا حديث حسن: قال الترمذي

  باب والية النكاح

ال نكاح إال بويل وشاهدين من املسلمني وأوىل الناس بتزويج احلرة أبوها مث أبوه وإن عال مث ابنها مث ابنه وإن نزل مث 
واحد من هؤالء األقرب فاألقرب من عصباهتا مث معتقها مث األقرب فاألقرب من عصباته مث السلطان ووكيل كل 

  .يقوم مقامه
هلا أو غائبا  ١وال يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إال أن يكون صبيا أو زائل العقل أو خمالفا لدينها أو عاضال

  .غيبة بعيدة
  .وال والية ألحد على خمالف لدينه إال املسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة



  ـــــــ
  . ٤٠٦الزاهر ص: لنكاح الذي أحبه اهللا عز وجل هلا، انظرعضل أميه، إذا منها من ا: قال األزهري ١

  ]يف االستئذان يف التزويج[فصل 

ولألب تزويج أوالده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته األبكار بغري إذهنم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج 
  .وال صغرية وال تزويج كبرية إال بإذهنا البالغ من بنيه وبناته الثيب إال بإذهنم وليس لسائر األولياء تزويج صغري

األمي أحق بنفسها من وليها : "وإذن الثيب الكالم وإذن البكر الصمات لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .١" والبكر تستأذن يف نفسها وأذهنا صماهتا

  .وال الفاجر كفئا لعفيفة وليس لوي امرأة تزوجيها بغري كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا حلرة
ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذهنا، وإن زوج أمته عبده الصغري جاز أن يتوىل طريف 
العقد وإن قال ألمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك حبضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح ألن رسول اهللا صلى اهللا 

  .٢قها صداقهاعليه وسلم أعتق صفية وجعل عت
  ـــــــ

  .، من حديث ابن عباس"١٤٢١"أخرجه مسلم  ١
  . ، من حديث أنس بن مالك"١٣٦٥"، ومسلم "٥٠٨٦"أخرجه البخاري  ٢

  ]يف تزويج العبيد واإلماء[فصل 

ري وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغري إذهنم وله تزويج أمة موليته بإذن سيدهتا وال ميلك إجبار عبده الكب
  .على النكاح

وإميا عبد تزوج بغري إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل هبا فمهرها يف رقبته كجنايته إال أن يفديه السيد بأقل من قيمته 
  .أو املهر

ومن نكح أمة على أهنا حرة مث علم فله فسخ النكاح وال مهر عليه إن فسخ قبل الدخول وإن أصاهبا فلها مهرها 
ديه بقيمته ويرجع مبا غرم على من غره ويفرق بينهما إن مل يكن ممن جيوز له نكاح اإلماء وإن أولدها فولده حر يف

  . فإن كان ممن جيوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق

  باب احملرمات يف النكاح

ئل وهن األمهات والبنات واألخوات وبنات اإلخوة وبنات األخوات والعمات واخلاالت وأمهات النساء وحال
  .اآلباء واألبناء والربائب واملدخول بأمهاهتن

  .وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب وبنات احملرمات حمرمات إال بنات العمات واخلاالت
  . ومن وطئ امرأة حالال أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاهتا وبناهتا

  ]يف التحرمي باجلمع[فصل 



ال جيمع بني املرأة : "ني املرأة وعمتها وخالتها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموحيرم اجلمع بني األختني وب
  .١" وعمتها وال بينها وبني خالتها

وال جيوز للحر أن جيمع بني أكثر من أربع نسوة وال للعبد أن جيمع إال اثنتني فإن مجع بني من ال جيوز اجلمع بينه يف 
  .ين مل يصح الثاين منهماعقد واحد فسد العقد وإن كان يف عقد

  ـــــــ
  . ، من حديث أيب هريرة"١٤٠٨"، ومسلم "٥١٠٩"أخرجه البخاري  ١

  ]يف التحرمي يف امللك[فصل 

وجيوز أن ميلك أختني وله وطء إحدامها فمىت وطئها حرمت أختها حىت حترم املوطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه 
عادت األوىل إىل ملكه مل حتل له حىت حترم األخرى وعمة األمة وخالتها يف ويعلم أهنا غري حامل فإذا وطئ الثانية مث 

  . هذا كأختها

  ]يف موانع نكاح اإلماء[فصل 

حرة وال مثن أمة  ١وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة وال حلر نكاح أمة مسلمة إال أن ال جيد طول
  .منيوخياف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائ

  ـــــــ
  . ٦٢٨الدر النقي ص: انظر. ال جيد فضالً ينكح به حرة: الفضل، أي: الطول ١

  كتاب الرضاع

  مدخل

  كتاب الرضاع

حكم الرضاع حكم النسب يف التحرمي واحملرمية فمىت أرضعت املرأة طفال صار ابنا هلا وللرجل الذي ثاب اللنب 
سب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا هلما حترم على كل من حترم بوطئه فيحرم عليه كل من حيرم على ابنها من الن

  ١" حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب: "عليه ابنتهما من النسب لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حمضا كان أو  ٢واحملرم من الرضاع ما دخل احللق من اللنب سواء داخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط

  .يستهلكمشوبا إذا مل 
  :وال حيرم إال بشروط ثالثة

أن يكون لنب امرأة بكرا كانت أو ثيبا يف حياهتا أو بعد موهتا فأما لنب البهيمة أو الرجل أو اخلنثى املشكل : أحدمها
  .فال حيرم شيئا

اء وكان ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمع: "أن يكون يف احلولني لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثاين
  .٣" قبل الفطام



أن يرتضع مخس رضعات لقول عائشة أنزل يف القرآن عشر رضعات حيرمن فنسخ من ذلك مخس فصار إىل : الثالث
  .٤مخس رضعات معلومات حيرمن فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك

  ـــــــ
  .، من حديث ابن عباس"١٤٤٧"، ومسلم "٢٦٤٥"أخرجه البخاري  ١
الوجور أن يصب يف اللنب يف حلقه فيحرم، ألنه ينشر العظم وينبت اللحم، فأشبه : ٣٧٧قال يف العدة ص ٢

االرتضاع، وأما السعوط فهو أن يصب يف أنفه فيحرم، ألنه سبيل لفطر الصيام فكان سبيالً للتحرمي بالرضاع 
  .كالفم

  .، من حديث أم سلمة"١١٥٢: "أخرجه الترمذي ٣
  .ذا حديث حسن صحيحه: قال الترمذي

  ". ١٤٤٢"أخرجه مسلم  ٤

ولنب الفحل حمرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحدامها بلبنه طفال واألخرى طفلة صار أخوين ألن اللقاح 
واحد وإن أرضعت إحدامها بلبنه طفلة ثالث رضعات مث أرضعتها األخرى رضعتني صارت بنتا له دوهنما فلو كانت 

خ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أمخاسا ومل ينفسخ نكاحهما ولو أرضعت الطفلة زوجة له انفس
إحدى امرأتيه الطفلة مخس رضعات ثالثا من لبنه واثنتني من لنب غريه صارت أما هلا وحرمتا عليه وحرمت الطفلة 

  .على الرجل اآلخر على التأبيد وإن مل تكن الطفلة امرأة له مل ينفسخ نكاح املرضعة
ولو تزوجت امرأة طفال فأرضعته مخس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللنب حترميا 

  .مؤبدا ألهنا صارت من حالئل أبنائه

  ]يف حترمي النكاح وفسخه بسبب الرضاع[فصل 

  .ةولو تزوج رجل كبرية ومل يدخل هبا وصغريه فأرضعت الكبرية الصغرية حرمت الكبرية وثبت نكاح الصغري
وإن كانتا صغريتني فأرضعتهما الكربى حرمت الكربى وانفسخ نكاح الصغريتني وله نكاح من شاء من الصغريتني 
وإن كن ثالثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكربى وانفسخ نكاح املرضعتني أوال وثبت نكاح الثالثة وإن أرضعت 

من شاء منهن منفردة وإن كان دخل بالكربى  إحداهن منفردة واثنتني بعدها معا انفسخ نكاح الثالث وله نكاح
الكل عليه على األبد وال مهر للكربى إن كان مل يدخل هبا وإن كان قد دخل هبا فلها مهرها وعليه نصف  -حرم 

  .مهر األصاغر يرجع به على الكربى
مهرها  ولو دبت الصغرى على الكربى وهي نائمة فارتضعت منها مخس رضعات حرمتها على الزوج وهلا نصف

يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها مهرها كله ال يرجع به على أحدا وال مهر 
  .للصغرى

ولو نكح امرأة مث قال هي أخيت من الرضاع انفسخ نكاحها وهلا املهر إن كان دخل هبا ونصف املهر إن كان مل 
ا وإن كانت هي اليت قالت هو أخي من الرضاع فأكذهبا يدخل هبا ومل تصدقه وإن صدقته قبل الدخول فال شيء هل

  . وال بينة هلا فهي امرأته يف احلكم

  باب نكاح الكفار



  .ال حيل ملسلمة نكاح كافر حبال وال ملسلم نكاح كافرة إال احلرة الكتابية
غري زوج الكتابية أو ومىت أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدمها 

ارتد أحد الزوجني املسلمني قبل الدخول انفسخ النكاح يف احلال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما 
  .يف عدهتا فهما على نكاحهما وإال تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما

  . وما مسي هلا ومها كافران فقبضته مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك

  ]يف فسخ نكاح اإلماء[صل ف

وإن أسلم احلر وحتته إماء فأسلمن معه وكان يف حال اجتماعهم على اإلسالم ممن ال حيل له نكاح اإلماء انفسخ 
  . نكاحهن وإن كان ممن حيل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن

  باب الشروط يف النكاح

زوج عليها أو ال يتسرى فلها شرطها وإن مل يف به فلها فسخ النكاح إذا اشترطت املرأة دارها أو بلدها أو أن ال يت
  .١" إن أحق الشروط أن توفوا هبا ما استحللتم به الفروج: "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهو أن يتزوجها إىل أجل وإن شرط يطلقها يف وقت بعينه مل  ٢وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح املتعة
وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته وال صداق بينهما ولعن  ٣صح كذلك وهنى عن الشغاري

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احمللل واحمللل له وهو أن يتزوج املطلقة ثالثة ليحللها ملطلقها
  ـــــــ

  .، من حديث عقبة بن عامر"١٤١٨"،ومسلم "٥١٥١"أخرجه البخاري  ١
أمرنا رسول صلى اهللا عليه وسلم باملتعة عام : ، عن سربة اجلهين عن أبيه عن جده قال"١٤٠٦"رجه مسلم أخ ٢

  .الفتح حني دخلنا مكة، مث مل خنرج منها حىت هنانا عنها
  . ، من حديث ابن عمر"١٤١٥"، ومسلم "٥١١٢"أخرجه البخاري  ٣

  باب العيوب اليت يفسخ هبا النكاح

 ٢أو وجدته جمبوبا ١آلخر مملوكا أو جمنونا أو أبرص أو جمذوما أو وجد الرجل املرأة رتقاءمىت وجد أحد الزوجني ا
  .فله فسخ النكاح إن مل يكن علم ذلك قبل العقد وال جيوز الفسخ إال حبكم حاكم

ت يف ال يصل إليها فاعترف أنه مل يصبها أجل سنة منذ ترافعه فإن مل يصبها خري ٣وإن ادعت املرأة أن زوجها عنني
املقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه فرق احلاكم بينهما إال أن تكون علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به 
عنينا يف وقت وإن علمت بعد العقد وسكتت عن املطالبة مل يسقط حقها وإن قال قد علمت عنيت ورضيت يب بعد 

نينا وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء علمها فأنكرته فالقول قوهلا وإن أصاهبا مرة مل يكن ع
  .الثقات ورجع إىل قوهلن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع ميينه

  ـــــــ
. اللحم الزائد يف الفرج حىت يرتق، أي يلتحم، فال ينفذ فيه الذكر: الرتقاء وتسمى املتالمحة والعفالء، والعفل ١



  .٤٢٢الزاهر ص: انظر
  .٤٢٣الزاهر ص: انظر. لذي قطع ذكره من أصلهاجملبوب ا ٢
  . ٤٢٣الزاهر ص: انظر. االعتراض، ومسي الرجل عنيناً، ألن ذكره يعترض إذا أراد إيالجه: العنن ٣

  ]يف التفريق للعتق[فصل 

ا وإن عتقت املرأة وزوجها عبد خريت يف املقام معه أو فراقه وهلا فراقه من غري حكم حاكم فإن أعتق قبل اختياره
  . أو وطئها بطل خيارها وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فال خيار هلا

  كتاب الصداق

  مدخل

  كتاب الصداق

وكل ما جاز أن يكون مثنا جاز أن يكون صداقا قليال كان أو كثريا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي 
  ١" التمس ولو خامتا من حديد: "قال له زوجين هذه املرأة إن مل يكن لك هبا حاجة قال

فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز وال ينقصها غري األب من مهر مثلها إال برضاها فإذا أصدقها عبدا بعينه 
فوجدته معيبا خريت بني أرشه ورده أو أخذ قيمته وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عاملة حبريته أو 

مثلها وإن تزوجها على أن يشتري هلا عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من  غصبه حني العقد فلها مهر
  .قيمته فلها قيمته
  ـــــــ

  . ، من حديث سهل بن سعد الساعدي"١٤٢٥"، ومسلم "٥١٣٥"أخرجه البخاري  ١

  ]يف من مل يسم هلا املهر[فصل 

إال املتعة على املوسع قدره وعلى املقتر قدره فإن تزوجها بغري صداق صح فإن طلقها قبل الدخول مل يكن هلا 
  .وأعالها خادم وأدناها كسوة جتوز هلا الصالة فيها

، وللباقي منهما املرياث وعليها العدة ١وإن مات أحدمها قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها ال وكس وال شطط
ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا أن هلا مهر  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى يف بروع بنت واشق ملا مات زوجها

  .٢نسائها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة
ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض هلا فلها ذلك فإن فرض هلا مهر نسائها أو أكثر فليس هلا غريه وكذلك إن فرض 

  .هلا أقل منه فرضيت
  ـــــــ

  .٥/٢١٩هاية يف غريب احلديث الن: انظر: اجلور: النقص، والشطط: الوكس ١
، من حديث ابن "١٨٩١"، وابن ماجه "٣٣٥٧"، والنسائي "١١٤٥"، والترمذي "٢١١٥"أخرجه أبو داود  ٢



  .مسعود
  . حديث ابن مسعود حديث صحيح: قال الترمذي

  ]يف سقوط املهر واستقراه[فصل 

و إرتضاعها أو فسخ لعيبها أوضح نعيبه أو وكل فرقة جاءت من املرأة قبل الدخول كإسالمها أو ارتدادها رضاعها أ
  .إعساره يسقط به مهرها

وإن جاءت من الزوج كطالقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إال أن يعفو هلا عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي 
  .رشيدة فيكمل الصداق آلخر

  .وإن جاءت من أجنيب فعلى الزوج نصف املهر يرجع به على من فرق بينهما
صف املهر وكان معينا باقيا مل تتغري قيمته صار بينهما نصفني وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة هلا ومىت تن

والغنم بينهما وإن زادت زيادة متصلة مثل أن مسنت الغنم خريت بني دفع نصفها زائدا وبني دفع نصف قيمتها يوم 
خذ نصف قيمته يوم العقد وإن تلفت فلها نصف قيمتها العقد وإن نقصت فلها اخليار بني أخذ نصفه ناقصا وبني أ

  .يوم العقد
ومىت دخل هبا استقر املهر ومل يسقط بشيء وإن خال هبا بعد العقد وقال مل أطأها وصدقته استقر املهر ووجبت 

  .العدة
  . وإن اختلف الزوجان يف الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر املثل مع ميينه

  ساءباب معاشرة الن

وعلى كل واحد من الزوجني معاشرة صاحبه باملعروف وأداء حقه الواجب إليه من غري مطل وال إظهار الكراهية 
  .لبذله

وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته يف االستمتاع مىت أراد ما مل يكن هلا عذر وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر 
عادة أمثاهلا فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت  كفايتها من النفقة والكسوة واملسكن مبا جرت به

منه قدر كفايتها وكفاية ولدها باملعروف ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلند حني قالت له إن أبا سفيان 
در على مل تق ١" خذي ما يكفيك وولدك باملعروف: "رجل شحيح وليس يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي فقال

  األخذ لعسرته أو منعها
  ـــــــ

  . ، من حديث عائشة"١٧١٤"، ومسلم "٢٢١١"أخرجه البخاري  ١

فاختارت فراقه فرق احلاكم بينهما سواء كان الزوج صغريا أو كبريا وإن كانت صغريه ال ميكن االستمتاع هبا أو مل 
  .بإذنه يف حاجتها فال نفقة هلا عليه تسلم إليه أو مل تعطه فيما جيب له عليها أو سافرت بغري إذنه أو

  فصل يف اإليالء



وهلا عليه املبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل مثان إن كانت أمة إذا مل يكن هلا عذر وأصابتها 
اكم مرة يف كل أربعة أشهر إذا مل يكن عذر فإن إىل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر مث رافعته إىل احل

فأنكر اإليالء أو مضى األربعة أو ادعى أنه أصاهبا وكانت ثيبا فالقول قوله مع ميينه وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند 
طلبها وهي اجلماع فإن فاء فإن اهللا غفور رحيم فإن مل يف أمر بالطالق فإن طلق وإال طلق احلاكم عليه مث إن راجعا 

كثر من مدة اإليالء وقف هلا كما وصفت ومن عجز عن الفيئة عند طلبها أو تركها حىت بانت فتزوجها وقد بقي أ
  . فليقل مىت قدرت جامعتها ويؤخر حىت يقدر عليها

  باب القسم والنشوز

١  
وعلى الرجل العدل بني نسائه يف القسم وعماده الليل فيقسم لألمة ليلة وللحرة ليلتني وإن كانت كتابية وليس 

نهن وليس له البداءة يف القسم بإحداهن وال السفر هبا إال بقرعة فإن النيب صلى اهللا عليه عليه املساواة يف الوطء بي
  .٢وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه

وللمرأة أن هتب حقها من القسم لبعض ضراهتا بإذن زوجها أو له فيجعله ملن شاء منهن ألن سودة وهبت يومها 
  .٣كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودةلعائشة ف

من السنة إذا تزوج : وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا مث دار وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثالثا لقول أنس
  البكر على الثيب أن
  ـــــــ

  .٦٦٧ر النقي صالد: انظر. كراهية كل واحد من الزوجني صاحبه لسوء عشرته: النشوز ١
  .، من حديث عائشة"٢٤٤٥"، ومسلم "٢٥٩٣"أخرجه البخاري  ٢
  . ، من حديث عائشة"١٤٦٣"، ومسلم "٥٢١٢"أخرجه البخاري  ٣

  ]يف آداب اجلماع[فصل 

لو أن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويستحب التستر عند اجلماع وأن يقول ما رواه ابن عباس قال
ه قال بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد مل يضره أحدكم إذا أتى أهل

  .١" الشيطان أبدا
  ـــــــ

  . ، من حديث ابن عباس"١٤٣٤"، ومسلم "٥١٦٥"أخرجه البخاري  ١

  ]يف النشوز[فصل 

  وإن خافت املرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا
ا كما فعلت سودة حني خافت أن يطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه فال بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقه

  .١وسلم



وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها يف املضجع فإن مل يردعها ذلك فله أن يضرهبا 
  .ضربا غري مربح

رأيا أو يفرقان فما فعال وإن خيف الشقاق بينهما بعث احلاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونني جيمعان إن 
  .من ذلك لزمهما
  ـــــــ

  . ٩٩تقدم خترجيه ص ١

  باب اخللع

١  
  .وإذا كانت املرأة مبغضة للرجل وخافت أن ال تقيم حدود اهللا يف طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه مبا تراضيا عليه

ه ومل يلحقها طالقه بعد ذلك ولو ويستحب أن ال يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت من
  .واجهها به

  ـــــــ
  . ٦٦٢الدر النقي ص: انظر. أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له: اخللع ١

  كتاب الطالق

  مدخل

  كتاب الطالق

  .وال يصح الطالق إال من زوج مكلف خمتار وال يصح طالق املكره وال زائل العقل إال السكران
يقات والعبد اثنتني سواء كان حتته حرة أو أمة فمىت استوىف عدد طالقه مل حتل له حىت تنكح وميلك احلر ثالث تطل

لعلك تريدين أن ترجعي إىل : "زوجا غريه نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المرأة رفاعة
  .١" رفاعة؟ ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

الق املدخول هبا يف حيضها أو يف طهر أصاهبا فيه ملا روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي وال حيل مجع الثالث وال ط
مره فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث : "حائض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .٢" تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليقطلقها قبل أن ميسها
طلقها يف طهر مل يصبها فيه واحدة مث يدعها حىت تنقضي عدهتا فمىت قال هلا أنت طالق للسنة والسنة يف الطالق أن ي

  .وهي يف طهر مل يصبها فيه طلقت وإن كانت يف طهر أصاهبا فيه أو حيض مل تطلق حىت تطهر من حيضتها
 تطلق حىت يصيبها أو وإن قال هلا أنت طالق للبدعة وهي حائض أو يف طهر أصاهبا فيه طلقت وإن مل تكن كذلك مل

  .حتيض
فأما غري املدخول هبا واحلامل اليت تبني محلها واآليسة واليت مل حتض فال سنة لطالقها وال بدعة فمىت قال هلا أنت 

  .طالق للسنة أو للبدعة طلقت يف احلال



  ـــــــ
  .، من حديث عائشة"١٤٣٣"، ومسلم "٥٢٦٠"أخرجه البخاري  ١
  ". ١٤٧١"ومسلم ، "٤٩٠٨"أخرجه البخاري  ٢

  باب صريح الطالق وكنايته

صرحيه لفظ الطالق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمىت أتى به بصريح الطالق طلقت وإن مل 
  ينوه وما عداه مما حيتمل 

قال طلقتها  الطالق فكناية ال يقع به الطالق إال أن ينويه فلو قيل له ألك امرأة قال ال ينوي الكذب مل تطلق فإن
  .طلقت وإن نوى الكذب وإن قال المرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي هبا طالقها طلقت ثالثا

إال أن ينوي دوهنا وما عدا هذا يقع به واحدة إال أن ينوي ثالثا وأن خري امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وإن 
  .١الت عائشة قد خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفكان طالقا؟مل ختتر أو اختارت زوجها مل يقع شيء ق

وليس هلا أن ختتار إال يف اجمللس إال أن جيعله هلا فيما بعده وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو يف يدها ما مل 
  .يفسخ أو يطأ

  ـــــــ
  "١٤٧٧"، ومسلم "٥٢٦٣"أخرجه البخاري  ١

  باب تعليق الطالق بالشروط

ح تعليق الطالق والعتاقة بشرط بعد النكاح وامللك وال يصح قبله فلو قال إن تزوجت فالنة فهي طالق أو يص
  .ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها مل تطلق ومل تعتق
  .وأدوات الشروط ست إن وإذا وأي ومىت ومن وكلما

  .وليس فيها ما يقتضي التكرار إال كلما
ا عند وجود شرطها فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت واحنل شرطه وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمه

  .وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت
وإن كانت نافية كقوله إن مل أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا مل ينو وقتا بعينه فال يقع الطالق إال يف آخر 

  .أوقات اإلمكان
إذا قال مىت مل أطلقك فأنت طالق ومل يطلقها طلقت يف احلال وإن قال كلما مل أطلقك وسائر األدوات على الفور ف

فأنت طالق فمضى زمن ميكن طالقها فيه ثالثا ومل يطلقها طلقت ثالثا إن كانت مدخوال هبا وإن قال كلما ولدت 
ق به وإن قال إن حضت فأنت ولدا فأنت طالق فولدت توأمني طلقت باألول وبانت بالثاين النقضاء عدهتا به ومل تطل

  طالق طلقت بأول احليض فإن تبني أنه ليس حبيض مل تطلق فإن قالت قد حضت فكذهبا طلقت وإن قال قد 

حضت وكذبته طلقت بإقراره فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فإن قالت قد حضت فكذهبا طلقت دون 
  .ضرهتا



  باب ما خيتلف به عدد الطالق وغريه

مل يدخل هبا تبينها الطلقة وحترمها الثالث من احلر واالثنتان من العبد إذا وقعت جمموعة كقوله أنت طالق  املرأة إذا
ثالثا أو أنت طالق وطالق وطالق وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو مث طالق أو طالق بل طالق أو أنت 

ك فأنت طالق أو كلما مل أطلقك فأنت طالق وأشباه طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق مث طلقها أو كلما طلقت
  .هذا مل يقع هبا إال واحدة

  .وإن كانت مدخوال هبا وقع هبا مجيع ما أوقعه
  .ومن شك يف الطالق أو عدده أو الرضاع أو عدده بين على اليقني
  .وإن قال لنسائه إحداكن طالق ومل ينو واحد بعينها خرجت بالقرعة

ه مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إال الظفر والسن والشعر والريق والدمع وإن طلق جزءا من امرأت
  .وحنوه ال تطلق به

  . وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة

  باب الرجعة

العدة لقول إذا طلق امرأته بعد الدخول بغري عوض أقل من ثالث أو العبد أقل من اثنتني فله رجعتها ما دامت يف 
  ].٢٢٨: البقرة[} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلكَ إِنْ أََرادُوا إِْصالحاً{: اهللا تعاىل

والرجعة أن يقول لرجلني من املسلمني اشهدا أنين قد راجعت زوجيت أو رددهتا أو أمسكتها من غري ويل وال صداق 
  .يزيده وال رضائها وإن وطئها كان رجعة

  .رجعية زوجة يلحقها الطالق والظهار وهلا التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها واخللوة والسفر هباوال
وإذا ارجتعها عادت على ما بقي من طالقها ولو تركها حىت بانت مث نكحت زوجا غريه مث بانت منه وتزوجها األول 

  . رجعت إليه على ما بقي من طالقها

  باب العدة

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتمُ {: قها زوجها يف احلياة قبل املسيس واخللوة لقول اهللا تعاىلوال عدة على من فار
  ].٤٩: األحزاب[} الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها

  :نقسمن أربعة أقسامواملعتدات ي
أوالت األمحال فعدهتن أن يضعن محلهن ولو كانت حامال بتوأمني مل تنقض عدهتا حىت تضع الثاين منهما : إحداهن

  .واحلمل الذي تنقضي به العدة وتصري به األمة أم ولد يتبني فيه خلق اإلنسان
النصف من ذلك وما قبل املسيس وما بعده الآليت تويف أزواجهن يتربصن أربعة أشهر وعشرا واإلماء على : الثاين
  .سواء
  .املطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وقرء األمة حيضتان: الثالث
  .الالئي يئسن من احمليض فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن واألمة شهران: الرابع

  :ويشرع التربص مع العدة يف ثالثة مواضع



ض املرأة ال تدري ما رفعه فإهنا تتربص تسعة أشهر مث تعتد عدة اآليسات وإن عرفت ما رفع إذا ارتفع حي: إحداها
  .احليض مل تزل يف عدة حىت يعود احليض فتعتد به

امرأة املفقود الذي فقد يف مهلكة أو من بني أهله فلم يعلم خربه وتتربص أربع سنني مث تعتد للوفاة وإن فقد : الثاين
  .للتجارة وحنوها مل تنكح حىت تتيقن موته يف غري هذا كاملسافر

إذا ارتابت املرأة بعد انقضاء عدهتا لظهور أمارات احلمل مل تنكح حىت تزول الريبة فإن نكحت مل يصح : الثالث
  النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها مل يبطل 

بينهما وإن فرق بينهما نكاحها إال إذا علمت أهنا نكحت وهي حامل ومىت نكحت املعتدة فنكاحها باطل ويفرق 
قبل الدخول أمتت عدة األول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة األول من حني دخل هبا الثاين واستأنفت العدة 

للثاين وله نكاحها بعد انقضاء العدتني وإن أتت بولد من أحدمها انقضت به عدته واعتدت لآلخر وإن أمكن أن 
  .قوه منهما وانقضت به عدهتا منه واعتدت لآلخروأحلق مبن أحل ١يكون منهما أرى القافة

  ـــــــ
  .٣٠٩القاموس الفقهي ص: انظر. مجع قائف، وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود: القافة ١

  باب اإلحداد

ة وهو واجب على من تويف عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل باألمثد ولبس الثياب املصبوغ
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق : "للتحسني لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وال تكتحل ومتس طيبا إال  ٢وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب ١" ثالث إال على الزوج أربعة أشهر وعشرا
ا الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا وعليها املبيت يف منزهل ٤أو أظفار ٣إذا اغتسلت نبذة من قسط

أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتويف زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد يف بيتها وإن تباعدت مضت يف 
  .سفرها واملطلقة ثالثا مثلها إال يف االعتداد يف بيتها

  ـــــــ
  .،من حديث زينب بنت جحش"١٤٨٦"، ومسلم "١٢٨٢"أخرجه البخاري  ١
: املصباح املنري: انظر. صبغ ال ينبت إال باليمن: العصب: وقال السهيلي. برد يصبغ غزله مث ينسج: لعصبا ٢
  ".عصب"
النهاية يف غريب احلديث : انظر. عقار معروف يف األودية طيب الرائحة، تبخر به النساء واألطفال: القسط ٣
٤/٦٠.  
النهاية يف غريب : انظر. ود،والقطعة منه شبيهة بالظفرجنس من الطيب، وقيل هو شيء من العطر األس:األظفار ٤

  . ٣/١٥٨احلديث 

  باب نفقة املعتدات

  :وهي ثالثة أقسام
  الرجعية ومن ميكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكىن ولو أسلم : أحدها



  باب استرباء اإلماء

  :وهو واجب يف ثالثة مواضع
  .من ملك أمة مل يصبها حىت يستربئها: أحدها

  .أم الولد واألمة اليت يطؤها سيدها ال جيوز له تزوجيها حىت يستربئها: ثاينال
  .إذا أعتقهما سيدمها أو عتقا مبوته مل ينكحا حىت يستربئا أنفسهما: الثالث

واالسترباء يف مجيع ذلك بوضع احلمل إن كانت حامال أو حيضة إن كانت حتيض أو شهر إن كانت آيسة من 
  . ة أشهر إن ارتفع حيضها ال تدري ما رفعهالالئي مل حيضن أو عشر

  كتاب الظهار

وهو أن يقول المرأته أنت علي كظهر أمي أو من حترم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأيب يريد حترميها به فال 
تني حتل له حىت يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فمن مل يستطع فإطعام س

  .مسكينا
  .وحكمها وصفتها ككفارة اجلماع يف شهر رمضان فإن وطئ قبل التكفري عصى ولزمته الكفارة املذكورة

  .ومن ظاهر من امرأته مرارا ومل يكفر فكفارة واحدة
  .وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة

  .حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات املرأة من زوجها أو حرمته مل حيرم وكفارته كفارة ميني وإن ظاهر من أمته أو
  . والعبد كاحلر يف الكفارة سواء إال أنه ال يكفر إال بالصيام

  كتاب اللعان

  مدخل

  كتاب اللعان

  . يالعنإذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة احلرة العفيفة املسلمة بالزنا لزمه احلد إن مل
  .وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن مل يالعن وال يعرض له حىت تطالبه

واللعان أن يقول حبضرة احلاكم أو نائبه أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما رميت به امرأيت هذه من الزنا ويشري إليها 
 فإهنا املوجبة وعذاب الدنيا أهون من فإن مل تكن حاضرة مساها ونسبها مث يوقف عند اخلامسة فيقال له اتق اهللا

  .عذاب اآلخرة فإن أىب إال أن يتم فليقل وإن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فيما رميت به امرأيت هذه من الزنا
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا أنه ملن الكاذبني فيما رماين به من الزنا مث توقف عند اخلامسة 

كما خيوف الرجل فإن أبت إال أن تتم فلتقل وإن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به زوجي ختوف 
  .هذا من الزنا

  .مث يقول احلاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه حترميا مؤبدا



يدل على اإلقرار ملا وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان محال أو مولودا ما مل يكن أقر به أو وجد منه ما 
روى ابن عمر أن رجال العن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما وأحلق الولد 

  .١باألم
  ـــــــ

  ". ١٤٩٤"، ومسلم "٥٣١٥"أخرجه البخاري  ١

  ]يف حلوق النسب[فصل 

: قه نسبه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومن ولدت امرأته أو أمته اليت أقر بوطئها ولدا ميكن كونه منه حل
وال ينتفي ولد املرأة إال باللعان وال ولد األمة إال باللعان وال ولد األمة إال  ١" الولد للفراش وللعاهر احلجر"

  .بدعوى عدم استربائها
  ـــــــ

  . ، من حديث عائشة"١٤٥٧"، ومسلم "٢٢١٨"أخرجه البخاري  ١

مثل أن تلد أمته ألقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته ألقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما وإن مل ميكن كونه منه 
  .ولو كان الزوج ممن ال يولد ملثله كمن له دون عشر سنني أو اخلصي واجملبوب مل يلحقه

  ]يف إحلاق جمهول النسب[فصل 

يف طهر واحد فأتت بولد أو ادعى  وإذا وطئ رجالن امرأة يف طهر واحد بشبهة أو وطئ رجالن شريكان أمتهما
نسب جمهول النسب رجالن أرى القافة معهما أو مع أقارهبما فأحلق مبن أحلقوه منهما وإن أحلقوه هبما حلق هبما وإن 
أشكل أمره أو تعارض أهي القافة أو مل يوجد قافة ترك حىت يبلغ فيلحق مبن انتسب إليه منهما وال يقبل قول القائف 

  . دال جمربا يف اإلصابةإال أن يكون ع

  باب احلضانة

أحق الناس بالطفل أمه مث أمهاهتا وإن علون مث األب مث أمهاته مث اجلد مث أمهاته مث األخت من األبوين مث األخت من 
األب مث األخت من األم مث اخلالة مث العمة مث األقرب فاألقرب من النساء مث عصباته األقرب فاألقرب وال حضانة 

  . فاسق وال امرأة مزوجة ألجنيب من الطفل فإن زالت املوانع منهم عاد حقهم من احلضانةلرقيق وال
  .وإذا بلغ الغالم سبع سنني خري بني أبويه فكان عند من اختار منهما وإذا بلغت اجلارية سبعا فأبوها أحق هبا

به من غريها سواء كانت يف  وعلى األب أن يسترضع لولده إال أن تشاء األم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق
  . حبال الزوج أو مطلقة فإن مل يكن له أب وال مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر مرياثهم منه

  باب نفقة األقارب واملماليك



وعلى اإلنسان نفقة والديه وإن علوا وأوالده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق 
  .عليهم
  . كان للفقري وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر مرياثهم منه إال االبن فإن نفقته على أبيه خاصةوإن 

  باب الوليمة

: وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف حني أخربه أنه تزوج
ومن مل جيب فقد : "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواإلجابة إليها واجبة  ١" بارك اهللا لك أومل ولو بشاة"

  .ومن مل حيب أن يطعم دعا وانصرف ٢" عصى اهللا ورسوله
  .والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على احلاضرين كان أوىل ٣والنثار

  ـــــــ
  .، من حديث أنس بن مالك"١٤٢٧"، ومسلم "٢٠٤٩"أخرجه البخاري  ١
  .، من حديث أيب هريرة"١٤٣٢"ومسلم  ،"٥١٧٧"أخرجه البخاري  ٢
  . ٣٤٧القاموس الفقهي ص: انظر. ما نثر يف حفالت السرور من حلوى أو نقود: النثار ٣

  كتاب األطعمة

  مدخل

  كتاب األطعمة

حيوان وغريه فأما غري احليوان فكله مباح إال ما كان جنسا أو مضرا كالسموم واألشربة كلها مباحة : وهي نوعان
كل مسكر حرام وما : "فإنه حيرم قليله وكثريه من أي شيء كان لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ما أسكر

  .٢" فملء الكف منه حرام ١أسكر منه الفرق
  .وإذا ختللت اخلمر طهرت وحلت وإن خللت مل تطهر

  ـــــــ
، والفقه اإلسالمي وأدلته "فرق"املصباح املنري : انظر. كغ١٠مكيال يسع ستة عشر رطالً، أي ما يعادل : الفرق ١
"١/٧٥."  
  .، من حديث عائشة"١٨٦٦"، والترمذي "٣٦٨٧"أخرجه أبو داود  ٢

  . حديث حسن: قال الترمذي

  ]يف ما حيل وحيرم من احليوان[فصل 

واحليوان قسمان حبري وبري فأما البحري فكله حالل إال احلية والضفدع والتمساح وأما الربي فيحرم منه كل 
من السباع وكل ذي خملب من الطري كالنسور والرخم وغراب البني األبقع واحلمر األهلية والبغال وما  ذي ناب

يأكل اجليف من الطري وما يستخبث من احلشرات كالفأر وحنوها إال الريبوع والضب ألنه أكل مائدة رسول اهللا 



ا هذا مباح ويباح أكل اخليل والضبع ألن وما عد ١" ال: "صلى اهللا عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال
  .٣ومسى الضبع صيدا ٢النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن يف حلوم اخليل

  ـــــــ
  .، من حديث ابن عباس"١٩٤٥"، ومسلم "٥٥٣٧"أخرجه البخاري  ١
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى يوم: "، من حديث جابر"١٩٤١"، ومسلم "٥٥٢٤"أخرجه البخاري  ٢

  ".خيرب عن حلوم احلمر وأذن يف حلوم اخليل
، من حديث جابر "٣٢٣٦"، وابن ماجه "٤٣٢٠"، والنسائي "١٧٩١"، والترمذي "٣٨٠١"أخرجه أبو داود  ٣
  " .هو صيد، وجيعل يف كبش إذا صاده احملرم: "سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضبع فقال: قال

  . هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

  باب الذكاة

إال ما يعيش يف الرب  ١" احلل ميتته: "يباح كل ما يف البحر بغري ذكاة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البحر
  .فال حيل حىت يذكى إال السرطان وحنوه وال يباح من الربي شيء بغري ذكاة إال اجلراد وشبهه

  .والذكاة تنقسم ثالثة أقسام حنر وذبح وعقر
  :حنر اإلبل وذبح ما سواها فإن حنر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثالثة شروطويستحب 

أهلية املذكي وهو أن يكون عاقال قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل واجملنون والسكران : أحدها
  .والكافر الذي ليس بكتايب فال حتل ذبيحته

تعاىل عند الذبح وإرسال اآللة يف الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرس أشار إىل السماء  أن يذكر اسم اهللا: والثاين
فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا مل حتل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها على الصيد مل حيل عمدا كان أو 

  .سهوا
والظفر لقول رسول اهللا صلى  أن يذكي مبحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غريه إال السن: الثالث

  .٢" ما أهنر الدم ذكر اسم اهللا عليه فكل ليس السن والظفر: "اهللا عليه وسلم
ويعترب يف الصيد أن يصيد مبحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فان قتل الصيد حبجر أو بندق أو شبكة أو قتل 

ض أكل ما قتل حبده دون ما قتل بعرضه وإن نصب اجلارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته مل حيل وإن صاد باملعرا
  .املناجيل للصيد ومسى فعقرت الصيد أو قتلته حل

  ـــــــ
  .١٤تقدم خترجيه ص ١
  . ، من حديث رافع بن خديج"١٩٦٨"، ومسلم "٥٥٠٣"أخرجه البخاري  ٢

  ]يف شروط الذكاة[فصل 

  :ويشترط يف الذبح والنحر خاصة شرطان
  . واللبة فيقطع احللقوم واملريء وما ال تبقى احلياة مع قطعه أن يكون يف احللق: أحدمها



أن يكون يف املذبوح حياة يذهبها الذبح فإن مل يكن فيه إال كحياة املذبوح وما أبينت حشوته مل حيل بالذبح : الثاين
موتى وال النحر وإن مل يكن كذلك حل ملا روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة 

  .١فكسرت حجرا فذحبتها به فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها
وأما العقر فهو القتل جبرح يف غري احللق واللبة ويشرع يف كل حيوان معجوز عنه من الصيد واألنعام ملا روى أبو 

إن هلذه البهائم : "اهللا عليه وسلمرافع أن بعريا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه فقال رسول اهللا صلى 
  . ٣"كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ٢أوابد

  .ولو تردى بعري يف بئر فتعذر حنره فجرح يف أي موضع من جسده فمات به حل أكله
  ـــــــ

  .٣/٣٣٦معجم البلدان : انظر. موضع باملدينة املنورة: ، وسلع"٥٥٠٥"أخرجه البخاري  ١
  .٩/٦٢٨فتح الباري : أن هلا توحشاً، انظر املراد ٢
  .من حديث رافع بن خديج، )١٩٦٨(ومسلم ، )٥٥٠٩(أخرجه البخاري  ٣

  كتاب الصيد

  مدخل

  كتاب الصيد

كل ما أمكن ذحبه من الصيد مل يبح إال بذحبه وما تعذر ذحبه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثالثة يف 
  .الذكاة
رح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل وجييب إذا دعي ويعترب يف الكلب والفهد خاصة أن يكون اجلا: والرابع

  .أنه إذا أمسك مل يأكل وال يعترب ذلك يف الطائر
  .أن يرسل الصائد اآللة فإن استرسل الكلب بنفسه مل يبح صيده: اخلامس
  .ى صيدا فأصاب صيدا مل يبحأن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه وال ير: السادس

ومىت شارك يف الصيد ما ال يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم ال يعلم مرسله أو ال يعلم أنه 
مسي عليه أو رماه بسهم مسموم يعني على قتله أو غرق يف املاء أو وجد به أثرا غري أثر السهم أو الكلب حيتمل أنه 

إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت : "دي بن حامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمات به مل حيل ملا روى ع
اسم اهللا عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه وإن قتل ومل يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاة فغن أكل فال 

فأنك إمنا مسيت على  تأكل فأين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه وإن خالطها كالب من غريها فال تأكل
كلبك ومل تسم على غريه وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم اهللا عليه وإن غاب يوما أو يومني ومل جتد فيه إال أثر 

  .١" سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل فإنك ال تدري املاء قتله أو قتله سهمك
  ـــــــ

  . "١٩٢٩"، ومسلم "٥٤٨٤"أخرجه البخاري  ١

  باب املضطر



  .٢فلم جيد إال حمرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه ١ومن اضطر يف خممصة
  .وإن وجد متفقا على حترميه وخمتلفا فيه أكل من املختلف فيه

فإن مل جيد إال طعاما لغريه به مثل ضرورته مل يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه منه أخذه 
  .ه له مىت قدر فإن قتل املضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل املانع فال ضمان فيهقهرا وضمن

  .وال يباح التداوي مبحرم وال شرب اخلمر ملن عطش ويباح دفع الغصة هبا إذا مل جيد مائعا غريها
  ـــــــ

  ".مخص: "املصباح املنري: انظر. اجملاعة: املخمصة ١
: انظر. ما ميسك قوته وحيفظها: ى القوة، ويأكل املضطر ما يسد به الرمق، أيالروح، وقد يطلق عل: الرمق ٢

  ". رمق: "املصباح املنري

  باب النذر

فإن كان ال  ١" من نذر أن يطيع اهللا فليطعه: "من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من نذر نذرا ال يطيقه : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطيقها كشيخ نذر صوما ال يطيقه فعليه كفارة ميني لقول

  .٢" فكفارته كفارة ميني
  .ومن نذر املشي إىل بيت اهللا احلرام مل جيزه املشي إال يف حج أو عمرة فإن عجز عن املشي ركب وكفر

بني استئنافه وبني  وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وإن ترك التتابع لعذر يف أثنائه خري
  .البناء والتكفري وإن تركه لغري عذر وجب استئنافه

  ـــــــ
  .، من حديث عائشة"٦٦٩٦"أخرجه البخاري  ١
  .،من حديث ابن عباس"٢١٢٨"، وابن ماجه "٣٣٢٢"أخرجه أبو داود  ٢

  .لى ابن عباسوروى هذا احلديث وكيع وغريه عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب اهلند أوقفوه ع: قال أبو داود
  . رواته ثقات، لكن أخرجه بن أيب شيبة موقوفاً، وهو أشبه": ١١/٥٨٧: "وقال يف فتح الباري

  .وإن نذر معينا فأفطر يف بعضه أمته وقضى وكفر بكل حال
  .وإن نذر وجب وإن نذر رقبة فهي اليت جتزئ عن الواجب إال أن ينوي رقبة بعينها

: ميلك ابن آدم وال فيما قصد به اليمني لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نذر يف معصية وال مباح فيما ال
  .٢" ال نذر إال فيما ابتغى به وجه اهللا سبحانه: "وقال ١" ال نذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم"

أبصر رسول اهللا صلى اهللا  وأن مجع يف النذر بني الطاعة وغريها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها ملا روى ابن عباس قال
عليه وسلم رجال قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم يف الشمس وال يقعد وال يستظل وال يتكلم 

  .٣" مروة فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه: "ويصوم فقال
  .وإن قال هللا علي نذر ومل يسمه فعليه كفارة ميني

  ـــــــ
  .من حديث عمران بن حصني، "١٦٤١"أخرجه مسلم  ١



  .، من حديث عبد اهللا بن عمرو"٣٢٧٣"أخرجه أبو داود  ٢
  .فيه عبد الرمحن بن أيب الزناد، وقد وثقه مجاعة وضعفه آخرون": ٤/١٨٦"قال يف جممع الزوائد 

  ".٦٧٠٤"أخرجه البخاري  ٣

  كتاب األميان

  مدخل

  كتاب األميان

ه يف وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة ميني إال أن يقول إن شاء اهللا ومن حلف أن ال يفعل شيئا ففعله، أو ليفعلن
  .متصال بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا فال كفارة عليه

وال كفارة يف احللف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن وال يف اليمني اجلارية على لسانه من 
} لَا ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم{: هللا وبلى واهللا لقول اهللا تعاىلغري قصد إليها كقوله يف عرض حديثه ال وا

  ].٨٩:املائدة[
وال جتب الكفارة إال يف اليمني باهللا تعاىل أو اسم من أمسائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكالمه وعزته وقدرته 

  .يقصد به اليمني فإن كفارته كفارة مينيوعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إال يف النذر الذي 
ولو حلف هبذا كله والقرآن مجيعه فحنث أو كرر اليمني على شيء واحد قبل التكفري أو حلف على أشياء بيمني 

  .واحدة مل يلزمه أكثر من كفارة وإن حلف أميانا على شيء فعليه لكل ميني كفارهتا
ميينك على : "ا فال ينفعه تأويله لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومن تأول يف ميينه فله تأويله إال أن يكون ظامل

  .١" ما يصدقك به صاحبك
  ـــــــ

  . ، من حديث أيب هريرة"١٦٥٣"أخرجه مسلم  ١

  باب جامع األميان

ينه ويرجع فيها إىل النية فيما حيتمله اللفظ فإذا حلف ال يكلم رجال يريد واحدا بعينه أو ال يتغدى يريد غداء بع
اختصت ميينه به وإن حلف ال يشرب له املاء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه وإن حلف ال يلبس 

  ثوبا من غزهلا يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث وإن حلف ليقضينه حقه 

أكثر منها مل حينث إذا أراد أن غدا يريد أن ال يتجاوزه فقضاه اليوم مل حينث وإن حلف ال يبيع ثوبه إال مبائة فباعه ب
ال ينقصه عن مائة وإن حلف ليتزوجهن على امرأته يريد غيظها مل يرب إال بتزوج يغيظها به وإن حلف ليضربنها يريد 

  .تأليمها مل يرب إال بضرب يؤملها وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضرهبا ضربة واحدة مل يرب
يمني وما هيجها فيقوم مقام نيته لداللته عليها فإن عدم ذلك محلت ميينه على فإن عدمت النية رجع إىل سبب ال

ظاهر لفظه فإن كان له عرف شرعي كالصالة والزكاة محلت ميينه عليه وتناولت صحيحه ولو حلف ال يبيع فباع 



وإن مل يكن له عرف  بيعا فاسدا مل حينث إال أن يضيفه إىل ما ال يصح بيعه كاحلر واخلمر فتناول ميينه صورة البيع
شرعي وكان له عرف يف العادة كالرواية والظعينة محلت ميينه عليه فلو حلف ال يركب دابة فيمينه على اخليل 

والبغال واحلمري وإن حلف ال يشم الرحيان فيمينه على الفارسي وإن حلف ال يأكل على شواء حنث بأكل اللحم 
ال يطأ امرأته حنث جبماعها وإن حلف ال يطأ دارا حنث بدخوهلا  دون غريه والشواء هو اللحم املشوي وإن حلف

كيفما كان وإن حلف ال يأكل حلما وال رأسا وال بيضا فيمينه على كل حلم ورأس كل حيوان وبيضه واألدم كل ما 
ا جرت العادة بأكل اخلبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض واجلنب والزيتون وإن حلف ال يسكن دارا تناول م

  .يسمى سكىن فإن كان ساكنا هبا فأقام حىت يصبح أو خاف على نفسه فأقام حىت أمن مل حينث

  باب كفارة اليمني

َيجِْد فَِصَيامُ  إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَوْ َتْحرِيرُ َرقََبٍة فََمْن لَْم{: وكفارهتا
  ].٨٩: املائدة[} الثَِة أَيَّامٍثَ

من حلف على ميني : "وهو خمري بني تقدمي الكفارة على احلنث أو تأخريها عنه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه: "وروى ١" فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري

١.  
  ـــــــ

  . ، من حديث أيب هريرة"١٤" "١٣" "١٦٥٠"مسلم أخرجه  ١

  .وجيزئه يف الكسوة ما جتوز الصالة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع ومخار
وجيزئه أن يطعم مخسة مساكني ويكسو مخسة ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم مخسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين 

  .مل جيزه
  .مل جيد ما يكفر به فاضال عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينهوال يكفر العبد إال بالصيام ويكفر بالصوم من 

  .وال يلزمه أن يبيع يف ذلك شيئا حيتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة خيتل رحبها احملتاج إليه
  .ومن أيسر بعد شروعه يف الصوم مل يلزمه االنتقال عنه

  .اموإن مل جيد إال مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أي

  كتاب اجلنايات

  مدخل

  كتاب اجلنايات

  :القتل بغري حق ينقسم إىل ثالثة أقسام
العمد وهو أن يقتله جبرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربة مبثقل كبري أو تكريره بصغري أو إلقائه : أحدها

قتله أو احلكم عليه به أو حنو  من شاهق أو خنقه أو حتريقه أو تغريقه أو سقيه مسا أو الشهادة عليه زورا مبا يوجب



هذا قاصدا عاملا بكون املقتول آدميا معصوما فهذا خيري الويل فيه بني القود والدية لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وإن صاحل القاتل عن القود بأكثر من دية " من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يقتل وأما أن يفدى: "وسلم
  .جاز
  .ه العمد وهو أن يتعمد اجلناية عليه مبا ال يقتله غالبا فال قود فيه والدية على العاقلةشب: الثاين
  :اخلطأ وهو نوعان: الثالث
أن يفعل ما ال يريد به املقتول فيفضي إىل قتله أو يتسبب إىل قتله حبفر بئر أو حنوه وقتل النائم والصيب : أحدمها

  .واجملنون فحكمه حكم شبه العمد
أن يقتل مسلما يف دار احلرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه : اينالنوع الث

  ].٩٢: النساء[} فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة{: كفارة بال دية لقول اهللا تعاىل
  ـــــــ

  . من حديث أيب هريرة) ١٣٥٥(سلم وم، )٦٨٨٠(أخرجه البخاري  ١

  باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

  :ويشترط لوجوبه أربعة شروط
  .كون القاتل مكلفا فأما الصيب واجملنون فال قصاص عليهما: أحدها
أو كون املقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتال يف احملاربة أو زانيا حمصنا أو قتله دفعا عن نفسه : الثاين

  . ماله أو حرمته فال ضمان فيه

كون املقتول مكافئا للجاين فيقتل احلر املسلم باحلر املسلم ذكرا كان أو أنثى وال يقتل حر بعبد وال مسلم : الثالث
ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي باملسلم  ١" ال يقتل مؤمن بكافر: "بكافر لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .العبد ويقتل احلر باحلرويقتل العبد ب
أن ال يكون أبا للمقتول فال يقتل والد بولده وإن سفل واألبوان يف هذا سواء ولو كان ويل الدم ولدا أو له : الرابع

  .فيه حق وإن قل مل جيب القود
  ـــــــ

  .، من حديث علي بن أيب طالب"٦٩١٥"أخرجه البخاري  ١

  ]يف شروط جواز استيفاء القصاص[فصل 

  :ط جلواز استيفائه شروط ثالثةويشتر
أن يكون ملكلف فإن كان لغريه أو له فيه حق وإن قل مل جيز استيفائه وإن استوىف غري املكلف حقه بنفسه : أحدها

  .أجزأ ذلك
اتفاق مجيع املستحقني على استيفائه فإن مل يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب مل جيز استيفاؤه فإن استوفاه : الثاين

فال قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم يف تركة اجلاين ويستحق القصاص كل من يرث املال  بعضهم
  .على قدر مواريثهم



األمن من التعدي يف االستيفاء فلو كان اجلاين حامال مل جيز استيفاء القصاص منها يف نفس وال جرح وال : الثالث
  . ااستيفاء حد منها حىت تضع ولدها ويستغىن عنه

  ]يف سقوط القصاص[فصل 

  :ويسقط بعد وجوبه بأمور ثالثة
العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقني حقهم من الدية وإن : أحدها

  .كان العفو على مال فله حقه من الدية وإال فليس له إال الثواب
  .دمهأن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من : الثاين
  أن ميوت القاتل فيسقط وجتب الدية يف تركته ولو قتل واحد : الثالث

  باب االشتراك يف القتل

وتقتل اجلماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم ألبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان 
  .بعضهم غري مكلف أو خاطئا مل جيب القود على واحد منهم

رجال على القتل فقتل أو جرح أحدمها جرحا واآلخر مائة أو قطع أحدمها من الكوع واآلخر من  وإن أكره رجل
  .املرفق فهما قاتالن وعليهما القصاص وإن وجبت الدية استويا فيها

وإن ذحبه أحدمها مث قطع اآلخر يده أو قده نصفني فالقاتل األول وإن قطعه أحدمها مث ذحبه الثاين قطع القاطع وذبح 
  .ذابحال

وإن أمر من يعلم حترمي القتل به فقتل فالقصاص على املباشر ويؤدب اآلمر وإن أمر من ال يعلم حترميه به أو ال مييز 
  .فالقصاص على اآلمر

  . وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس املمسك حىت ميوت

  باب القود يف اجلروح

ذ العني بالعني واألنف باألنف وكل واحد من اجلفن والشفة جيب القود يف كل عضو مبثله فتؤخذ مبثله فتؤخ
  .واللسان والسنن واليد والرجل والذكر واألنثيني مبثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه

ويعترب كون اجملين عليه مكافئا للجاين وكون اجلناية عمدا واألمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه 
تهي إىل العظم فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فال قود فيه وال يف اجلائفة وال يف كاملوضحة اليت تن

شيء من شجاج الرأس إال املوضحة إال أن يرض مما فوق املوضحة مبوضحة وال قود يف األنف إال من املارن وهو ما 
  .الن منه

واليسرى والعليا والسفلى إال مبثلها وال تؤخذ ويشترط التساوي يف االسم واملوضع فال تؤخذ واحدة من اليمىن 
  إصبع وال أمنلة وال سن إال مبثلها وال 

  ]يف القود والدية باألجزاء[فصل 



إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر باألجزاء كالنصف والثلث وحنومها وإن 
  .برد من سن اجلاين مثله إذا أمن انقالعها أخذت ديته أخذ بالقسط منها وإن كسرت بعض سنه

  .وال يقتص من السن حىت ييأس من عودها وال من اجلرح حىت يربأ
  . وسراية القود مهدرة وسراية اجلناية مضمونة بالقصاص والدية إال أن يستويف قصاصها قبل برئها فيسقط ضماهنا

  كتاب الديات

  مدخل

  كتاب الديات

من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من اإلبل فإن كانت دية عمد فيها ثالثون دية احلر املسلم ألف مثقال 
حقه وثالثون جذعة وأربعون خلفة وهن احلوامل وتكون حالة يف مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك يف أسناهنا 

ة كذلك إال أهنا وهي على العاقلة يف ثالث سنني يف رأس كل سنة ثلثها وإن كانت دية خطأ فهي على العاقل
  .عشرون بنت خماض وعشرون ابن خماض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

  .ودية احلرة املسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إىل ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف
  .ودية الكتايب نصف دية املسلم ونساؤهم على النصف من ذلك

  .درهم ونساؤهم على النصف من ذلكودية اجملوسي مثامنائة 
  .ودية العبد واألمة قيمتها بالغة ما بلغت

  .ومن بعضه حر ففيه باحلساب من دية حر وقيمة عبد
ودية جنني إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها مخس من اإلبل موروثة عنه ولو شربت احلامل دواء فأسقطت به 

كان اجلنني كتابيا ففيه عشر دية أمة وإن كان عبدا ففيه عشر قيمه أمه جنينها فعليها غرة ال ترث منها شيئا وإن 
  . وإن سقط اجلنني حيا مث مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش يف مثله

  باب العاقلة وما حتمله

ن خيالف دينه دين وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب واملوايل إال الصيب واجملنون والفقري وم
  .القاتل

ويرجع يف تقدير ما حيمله كل واحد منهم إىل اجتهاد اإلمام فيفرض عليه قدرا يسهل وال يشق وما فضل فعلى 
  . القاتل وكذلك الدية يف حق من ال عاقلة له

لة ملرتد وال ملن ال حتمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا وال مادون الثلث ويتعاقل أهل الذمة وال عاق
  .أسلم بعد جنايته أو أجنز والؤه بعدها

  ]يف جناية العبد والبهائم[فصل 



وجناية العبد يف رقبته إال أن يفديه السيد بأقل األمرين من أرشها أو قيمته ودية اجلناية عليه ما نقص من قيمته يف 
  .مال اجلاين

والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون وجناية البهائم هدر إال أن تكون يف يد إنسان كالراكب 
  .ما جنت برجلها أو ذنبها

  .وإن تعدى بربطها يف ملك غريه أو طريق ضمن جنايتها كلها
  . وما أتلفت من الزروع هنارا مل يضمنه إال أن تكون يف يده وما أتلفت ليال فعليه ضمانه

  باب ديات اجلراح

حد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره ومسعه وبصره ومشه وعقله وكالمه وبطشه ومشيه كل ما يف اإلنسان منه شيء وا
وكذلك يف كل واحد من صعره وهو أن جيعل وجهه يف جانبه وتسويد وجهه وخديه واستطالق بوله أو غائطه 

  .وقرع رأسه وحليته دية
شفتني واألذنني واللحيني واليدين والثديني وما فيه منه شيئان ففيهما الدية ويف أحدمها نصفها كالعنني واحلاجبني وال

  .واإلليتني واألنثيني واألسكتني والرجلني
  .ويف األجفان األربعة الدية ويف أهداهبا الدية ويف كل واحد ربعها فإن قلعها بأهداهبا وجبت دية واحدة

ثلث عقلها إال اإلهبام يف كل ويف أصابع اليدين الدية ويف أصابع الرجلني الدية ويف كل أصبع عشرها ويف كل أمنلة 
  .أمنلة نصف عقلها

  .ويف كل سن مخس من اإلبل إذا مل تعد
ويف مارن األنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله ويف 

  . بعض ذلك باحلساب من ديته

  باب الشجاج وغريها

  :الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع
اليت تبضع : اليت ينزل منها دم يسري مث الباضعة: احلارصة وهي اليت تشق اجللد شقا ال يظهر منه دم مث البازلة: أوهلا

اليت بينها وبني العظم قشرة رقيقة فهذه اخلمس ال : اليت أخذت يف اللحم مث السمحاق: اللحم بعد اجللد مث املتالمحة
ي اليت وصلت إىل العظم وفيها مخس من اإلبل أو القصاص إذا كانت توقيت فيها وال قصاص حبال مث املوضحة وه

عمدا مث اهلامشة وهي اليت توضح العظم وهتشمه وفيها عشر من اإلبل مث املنقلة وهي اليت توضح وهتشم وتنقل 
ئفة ثلث وهي اليت تصل إىل جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية ويف اجلا: عظامها وفيها مخسة عشر من اإلبل مث املأمومة

  .الدية وهي اليت تصل إىل اجلوف فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان
  .ويف الضلع بعري ويف الترقوتني بعريان ويف الزندين أربعة أبعرة

وما عدا هذا مما ال مقدر فيه وال هو يف معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم اجملين عليه كأنه عبد ال جناية به مث يقوم 
ما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إال أن تكون اجلناية على عضو فيه مقدر فال جياوز به وهي به قد برأت ف

  . أرش املقدر مثل أن يشجه دون املوضحة فال جيب أكثر من أرشها أو جيرح أمنلة فال جيب أكثر من ديتها



  باب كفارة القتل

عليه كفارة وهي حترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغري حق أو شارك فيه أو يف إسقاط جنني ف
  .فصيام شهرين متتابعني توبة من اهللا سواء كان مكلفا أو غري مكلف حرا أو عبدا

ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وإن كان فارسني فمات فرسامها 
  فعلى كل واحد منهما ضمان فرس اآلخر وإن 

  القسامة باب

روى سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج أن حميصة وعبد اهللا بن سهل انطلقا قبل خيرب فتفرقا يف النخل فقتل عبد 
يقسم مخسون منكم على رجل منهم فيدفع : "اهللا بن سهل فاهتموا اليهود به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قوم كفار فوداه النيب : قالوا" تربئكم اليهود بأميان مخسني منهمف: "أمر مل نشهده فكيف حنلف قال: فقالوا" برمته
فمىت وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان  ١صلى اهللا عليه وسلم من قبله

دعى عليه بني األنصار وأهل خيرب أقسم األولياء على واحد منهم مخسني ميينا واستحقوا دمه فإن مل حيلفوا حلف امل
مخسني وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية فإن مل حيلف املدعون ومل يرضوا بيمني املدعى عليه فداه اإلمام من بيت املال 

  .وال يقسمون على أكثر من واحد وإن مل يكن بينهم عداوة وال لوث حلف املدعى عليه ميينا واحدة وبرئ
  ـــــــ

  ". ١٦٦٩"، ومسلم "٦٨٩٨"أخرجه البخاري  ١

  كتاب احلدود

  مدخل

  كتاب احلدود

وال جيب احلد إال على مكلف عامل بالتحرمي وال يقيمه إال اإلمام أو نائبه إال السيد فإن له إقامته باجللد خاصة على 
وليس له قطعة يف السرقة وال  ١" إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها: "رقيقه القن لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ة وال جلد مكاتبه وال أمته املزوجة وحد الرقيق يف اجللد نصف حد احلر ومن أقر حبد مث رجع عنه قتله يف الرد
  .سقط

  ـــــــ
  . ، من حديث أيب هريرة"١٧٠٣"، ومسلم "٢١٣٥"أخرجه البخاري  ١

  ]يف وسائل إقامة احلد وكيفيته[فصل 

  .ويتقي وجهه ورأسه وفرجهويضرب يف اجللد بسوط ال جديد وال خلق وال ميد وال يربط وال جيرد 
  .ويضرب الرجل قائما واملرأة جالسة وتشد عليها ثياهبا ومتسك يداها



ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حىت يربأ ملا روي عن علي رضي اهللا عنه أن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اقتلها فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا  زنت فأمرين أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدهتا أن

فإن مل يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما جيب عليه  ١" أحسنت: "عليه وسلم فقال
  .مرة واحدة

  ـــــــ
  ". ١٧٠٥"أخرجه مسلم  ١

  ]يف اجتماع احلدود[فصل 

  .سرق مرارا ومل حيد فحد واحدوإن اجتمعت حدود هللا تعاىل فيها قتل قتل وسقط سائرها ولو زىن أو 
  . وإن اجتمعت حدود من أجناس ال قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ باألخف منها

  ]يف استيفاء احلدود يف احلرم والغزو[فصل 

ومن أتى حدا خارج احلرم مث جلأ إىل احلرم أو جلأ إليه من عليه قصاص مل يستوف منه حىت خيرج لكن ال يبايع وال 
  . ذلك يف احلرم استويف منه فيه وإن أتى حدا يف الغزو مل يستوف حىت خيرج من دار احلربيشارى وإن فعل 

  باب حد الزنا

No pages   

  باب حد القذف

ومن رمى حمصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد مثانني جلدة إذا طالب املقذوف واحملصن هو 
  .احلر البالغ املسلم العاقل العفيف

  .د من قذف املالعنة أو ولدهاوحي
  . ومن قذف مجاعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفا بعضهم مل يسقط حق غريه

  باب حد املسكر

ومن شرب مسكرا قل أو كثر خمتارا عاملا أن كثريه يسكر جلد حلد أربعني جلدة ألن عليا رضي اهللا عنه جلد الوليد 
وسواء كان  ١ربعني وقال جلد النيب أربعني وأبو بكر وعمر مثانني وكل سنة وهذا أحب إيلبن عقبة يف اخلمر أ

  .عصري العنب أو غريه
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومن أتى من احملرمات ما ال حد فيه مل يزد على عشر جلدات ملا روى أبو بردة قال

  .إال أن يطأ جارية امرأته بإذهنا فإنه جيلد مائة" دود اهللاال جيلد أحد أكثر من عشر جلدات إال يف حد من ح: "وسلم
  ـــــــ



  "١٧٠٧"أخرجه مسلم  ١
  " . ١٧٠٨"ومسلم ، " ٦٨٤٨"أخرجه البخاري ٢

  باب حد السرقة

ومن سرق ربع دينار من العني أو ثالثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدمها من سائر املال فأخرجه من احلرز 
ن مفصل الكف وحسمت فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد قطعت يده اليمىن م

  .حبس وال يقطع غري يد ورجل
  .وال تثبت السرقة إال بشهادة عدلني أو اعتراف مرتني

وال يقطع حىت يطالب املسروق منه مباله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده مل 
  .يسقط

إن نقصت عن النصاب بعد اإلخراج مل يسقط القطع وإن كان قبله مل جيب وإذا قطع فعليه رد املسروق إن كان و
  . باقيا أو قيمته إن كان تالفا

  باب حد احملاربني

وهم الذين يعرضون للناس يف الصحراء جهرة ليأخذوا أمواهلم فمن قتل منهم وأخذ املال قتل وصلب حىت يشتهر 
ومن قتل ومل يأخذ املال قتل ومل يصلب ومن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى يف ودفع إىل أهله 

  مقام واحد وحسمتا وال يقطع إال من أخذ ما يقطع السارق به ومن أخاف السبيل 

  ]يف دفع الصائل[فصل 

غري إذنه فعليه دفعة بأسهل ما ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حرميه أو محل عليه سالحا أو دخل منزله ب
  .يكون أنه يندفع به فإن مل يندفع إال بقتله فله قتله وال ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه

  .ومن صالت عليه هبيمة فله دفعها مبثل ذلك وال ضمان يف ذلك
  .ففقأ عينه فال ضمان عليهالباب أو حنوه فخذفه حبصاة  ١ومن اطلع يف دار إنسان أو بيته من خصاص

  .وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فال ضمان
  ـــــــ

  ". خصص: "القاموس احمليط: انظر. كل خلل وخرف يف باب ومنخل وبرقع وحنوه، أو الثقب الصغري: اخلصاص ١

  باب قتال أهل البغي

لمني معونة إمامهم يف دفعهم بأسهل ما يندفعون به وهم اخلارجون على اإلمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى املس
  .فإن آل إىل قتاهلم أو تلف ماهلم ال شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا

وال يتبع هلم مدبر وال جيهز على جريح وال يغنم هلم مال وال تسىب هلم ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي 
  .عليه



  .أتلف حال احلرب من نفس أو مال وال ضمان على أحد الفريقني فيما
  .وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج مل يعد عليهم وال على الدافع إليهم

  . وال ينقض من حكم حاكمهم إال ما ينقض من حكم غريه

  باب حكم املرتد

من بدل دينه : "ه وسلمومن ارتد عن اإلسالم من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول اهللا صلى اهللا علي
  .وال يقتل حىت يستتاب ثالثا فإن تاب وإال قتل بالسيف ١" فاقتلوه

  ـــــــ
  . ، من حديث ابن عباس"٦٩٢٢"أخرجه البخاري  ١

  كتاب اجلهاد

  مدخل

  كتاب اجلهاد

جيب وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني ويتعني على من حضر الصف أو حضر العدو بلده وال 
  .إال على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع

أي األعمال أفضل؟ : واجلهاد أفضل التطوع لقول أيب هريرة رضي اهللا عنه سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وعن أيب سعيد قال سئل رسول اهللا صلى  ١" اجلهاد يف سبيل اهللا مث حج مربور: "مث أي قال: قال" إميان باهللا: "قال

  ٢" رجل جياهد يف سبيل اهللا مباله ونفسه: "أي الناس أفضل قال: اهللا عليه وسلم
  .وغزو البحر أفضل من غزو الرب ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو

رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام شهر : "ومتام الرباط أربعون يوما وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .٣" من مات مرابطا أجرى له أجره إىل يوم القيامة ووقي الفتانوقيامه و

وال جياهد من أحد أبويه مسلم إال بإذنه إال أن يتعني عليه وال يدخل من النساء دار احلرب إال امرأة طاعنه يف السن 
األمري إال أن يفجأهم لسقي املاء ومعاجلة اجلرحى وال يستعان مبشرك إال عند احلاجة إليه وال جيوز اجلهاد إال بإذن 

عدو خيافون كلبه أو تعرض فرصة خيافون فوهتا وإذا دخلوا دار احلرب مل جيز ألحد أن خيرج من العسكر لعلف أو 
  .احتطاب أو غريه إال بإذن األمري

اعه رد ومن أخذ من دار احلرب ما له قيمة مل جيز له أن خيتص به إال الطعام والعلف فله أن يأخذ ما حيتاج إليه فإن ب
  .مثنه يف املغنم وإن فضل معه منه بعد رجوعه إىل بلده لزمه رده إال أن يكون يسريا فله أكله وهديته

  ـــــــ
  ".٨٣"، مسلم "٢٦"أخرجه البخاري  ١
  ".١٨٨٨"، ومسلم "٢٧٨٦"أخرج البخاري  ٢
  . ، من حديث سلمان الفارسي"١٩١٣"أخرجه مسلم  ٣



نيق وقتاهلم قبل دعائهم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أغار على بين املصطلق وجيوز تبييت الكفار ورميهم باملنج
  .٢وأنعامهم تسقى على املاء فقتل مقاتلهم وسىب ذراريهم ١وهم غارون

  وال من ال رأي هلم إال أن يقاتلوا؟ ٣وال يقتل منهم صيب وال جمنون وال امرأة وال راهب وال شيخ فان وال زمن
ارى الرجال بني القتل واالسترقاق والفداء واملن وال خيتار إال األصلح للمسلمني وإن استرقهم أو وخيري اإلمام يف أس

  .فاداهم مبال فهو غنيمة
وال يفرق يف السيب بني ذوي رحم حمرم إال أن يكونوا بالغني ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان خبالفه رد 

  .الفضل الذي فيه التفريق
عني به يف غزوة فإذا رجع فله ما فضل إال أن يكون مل يعط لغزاة بعينها فريد الفضل يف الغزو ومن أعطى شيئا يست

  .وإن محل على فرس يف سبيل اهللا فهي له إذا رجع إال أن جيعل حبيسا
وما أخذ من أموال املسلمني رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب 

  .ى أخذه وإن أخذ أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه وإن أخذه بغري شيء ردهبه عل
  .ومن اشترى أسريا من العدو فعلى األسري أداء ما اشتراه به

  ـــــــ
  .٥/١٧٠فتح الباري: انظر. غافلون: أي ١
  .، من حديث ابن عمر"١٧٣٠"، ومسلم "٢٥٤١"أخرجه البخاري  ٢
  ".زمن: "املصباح املنري: انظر. يدوم طويالًمن الزمانة، وهو مرض : زمن ٣

  باب األنفال

  :وهي الزيادة على السهم املستحق وهي ثالثة أضرب
وهو ما  ١" من قتل قتيال فله سلبه: "سلب املقتول غري خمموس لقاتله لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أحدها

  .قتله حال قيام احلرب غري مثخن وال ممنوع من القتال عليه من لباس وحلي وسالح وفرسه بآلتها وإمنا يستحقه من
  ـــــــ

  . ، من حديث أيب قتادة"١٧٥١"،ومسلم "٣١٤٢"أخرجه البخاري  ١

أن ينفل األمري من أغىن عن املسلمني غناء من غري شرط كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم سلمة بن : الثاين
  ٢.أبو بكر رضي اهللا عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم ونفله ١األكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل

  :ما يستحق بالشرط وهو نوعان: الثالث
أن يقول األمري من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غريها فله واحد منها : أحدمها

  .فيستحق ما جعل له
جيعل هلا الربع ويف الرجعة أخرى وجيعل هلا الثلث فما جاءت به أخرج أن يبعث األمري يف البداءة سرية و: الثاين

  .مخسه مث أعطى السرية ما جعل هلا وقسم الباقي يف اجليش والسرية معا
  ـــــــ

شرح مسلم للنووي : انظر. ماء على حنو يوم من املدينة مما يلي بالد غطفان: ، وذو قرد"١٨٠٧"أخرجه مسلم  ١



"١٢/١٧٣."  
  ".١٧٥٥"لم أخرجه مس ٢

  ]يف من يرضخ له[فصل 

ملن ال سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم وال يبلغ بالراجل منهم  ١ويرضخ
  .سهم راجل وال بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد

  ـــــــ
  . ٣٨٥الزاهر ص: انظر. قليالً دون السهام املقاتلني يعطيهم شيئاً: أي: يرضخ هلم ١

  باب الغنائم وقسمتها

  :وهي نوعان
األرض فيخري اإلمام بني قسمتها ووقفها للمسلمني ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي يف يده : أحدمها

  .كل عام أجرا هلا وما وقفه األئمة من ذلك مل جيز تغريه وال بيعه
ألموال فهي ملن شهد الوقعة ممن ميكنه القتال ويستعد له من التجار وغريهم سواء قاتل أو مل يقاتل على سائر ا: الثاين

  . الصفة اليت شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجال أو عبدا أو مسلما أو كافرا

  ]يف الفيء[فصل 

بغري قتال فهو يفء يصرف يف مصاحل وما تركه الكفار فزعا وهربوا مل يوجف عليه خبيل وال ركاب أو أخذ منهم 
  .املسلمني

ومن وجد كافرا ضاال عن الطريق أو غريه يف دار اإلسالم فأخذه فهو له وإن دخل قوم ال منعة هلم أرض احلرب 
  . متلصصني بغري إذن اإلمام فما أخذوه فهو هلم بعد اخلمس

  باب األمان

  .و هذا فقد أمنهومن قال حلريب قد أجرتك أو أمنتك أو ال بأس عليك وحن
ويصح األمان من كل مسلم عاقل خمتار حرا كان أو عبدا رجال كان أو امرأة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .١" املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم: "وسلم
  ـــــــ

  .، من حديث علي بن أيب طالب"٤٨٣٨"، والنسائي "١٧٥١"أخرجه أبو داود  ١
ذمة املسلمني واحدة : "، من حديث علي مرفوعاً،بلفظ"١٣٧٠"، ومسلم "٧٣٠٠"عند البخاري واجلزء األخري 
  ". يسعى هبا أدناهم

  ]يف اهلدنة[فصل 



وجتوز مهادنة الكفار إذا رأى اإلمام املصلحة فيها وال جيوز عقدها إال من اإلمام أو نائبه وعليه محايتهم من املسلمني 
  .هد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن سباهم كفار آخرون مل جيز لنا شراؤهمدون أهل احلرب وإن خاف نقض الع

وجتب اهلجرة على من مل يقدر على إظهار دينه يف دار احلرب وتستحب ملن قدر على ذلك وال تنقطع اهلجرة ما 
  . قوتل الكفار إال من بلد بعد فتحه

  باب اجلزية

دان بالتوراة والنصارى ومن دان باإلجنيل واجملوس إذا وال تؤخذ اجلزية إال من أهل الكتاب وهم اليهود ومن 
  .التزموا أداء اجلزية وأحكام امللة ومىت طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتاهلم

وتؤخذ اجلزية يف رأس كل حول من املوسر مثانية وأربعون درمها ومن املتوسط أربعة وعشرون درمها ومن دونه اثنا 
  .عشر درمها

ال امرأة وال شيخ فان وال زمن وال أعمى وال عبد وال فقري عاجز عنها ومن أسلم بعد وجوهبا وال جزية على صيب و
  .سقطت عنه وإن مات أخذت من تركته

  .ومن اجتر منهم إىل غري بلده مث عاد أخذ منه نصف العشر وإن دخل إلينا تاجر حريب أخذ منه العشر
مللة أو قتال املسلمني وحنوه أو اهلرب إىل دار احلرب حل دمه ومن نقض العهد بامتناعه من التزام اجلزية وأحكام ا

  . وماله وال ينتقض عهد نسائه وأوالده بنقضه إال أن يذهب هبم إىل دار احلرب

  كتاب القضاء

  مدخل

  كتاب القضاء

 وهو فرض كفاية يلزم اإلمام نصب من يكتفى به يف القضاء وجيب على من يصلح له إذا طلب منه ومل يوجد غريه
  .اإلجابة إليه وإن وجد غريه فاألفضل تركه ومن شروطه أن يكون رجال حرا مسلما مسيعا بصريا متكلما عدال عاملا
وال جيوز له أن يقبل رشوة وال هدية ممن مل يكن يهديه إليه وال احلكم قبل معرفة احلق فإن أشكل عليه شاور فيه 

  .مينع استيفاء الرأي وال يتخذ يف جملس احلكم بوابا أهل العلم واألمانة وال حيكم وهو غضبان وال يف حال
  . وجيب العدل بني اخلصمني يف الدخول عليه واجمللس واخلطاب

  باب صفة احلكم

إذا جلس إليه اخلصمان فادعى أحدمها على اآلخر مل تسمع الدعوى إال حمررة حتريرا يعلم به املدعى عليه فإذا كان 
را ذكر موضعه وحده وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر دينا ذكر قدره وجنسه وإن كان عقا

  :جنسها وقيمتها مث يقول خلصمه ما تقول؟ فإن اقر حكم املدعي وإن أنكر مل خيل من ثالثة أقسام
أن تكون يف يد أحدمها فيقول للمدعي ألك بينة فإن قال نعم وأقامها حكم له هبا وإن مل تكن له بينة قال : أحدها

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى قوم : "ك ميينه فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفل



وإن نكل عن اليمني وردها على املدعي استحلفه وحكم له  ١" دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعي عليه
لمدعي فإن اقر صاحب اليد لغريه صار املقر له وإن نكل أيضا صرفهما وإن كان لكل واحد منهم بينه حكم هبا ل

  .اخلصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا
  ـــــــ

  . ، من حديث ابن عباس"١٧١١"، ومسلم "٤٥٥٢"أخرجه البخاري  ١

ت أن تكون يف يديهما فإن كانت ألحدمها بينة حكم له هبا وإن مل يكن لواحد منهما بينة أو هلما بينتان قسم: الثاين
بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف احملكوم له به وإن ادعاها أحدمها وادعى اآلخر نصفها وال بينة قسمت 

  .بينهما واليمني على مدعي النصف وإن كانت هلما بينتان حكم هبا ملدعي الكل
اقر هلما صارت كاليت يف أن تكون يف يد غريمها وإن اقر ألحدمها أو لغريمها صار املقر له صاحب اليد وإن : الثالث

يديهما وإن قال ال أعرف صاحبها منهما وألحدمها بينة فهي له أو لكل منهما بينة إستهما على اليمني فمن خرج 
  .سهمه حلف وأخذها

  باب يف تعارض الدعاوى

  .إذا تنازعا قميصا أحدمها البسه واآلخر آخذ بكمه فهو لالبسه
  .عليه محل فهي لهوإن تنازعا دابة أحدمها راكبها أو له 

  .وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع ألحدمها فهي له
  .وإن تنازع صانعان يف قماش دكان فآلت كل صناعة لصاحبها

  .وإن تنازع الزوجان يف قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح هلما بينهما
  .ا أو حملوال منها فهو بينها وإن كان معقودا ببناء أحدمها وحده فهو لهوإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهم

وإن تنازع صاحب العلو والسفل يف السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب األرض والنهر يف احلائط الذي بينهما 
  .أو تنازعا قميصا أحدمها آخذ بكمه وباقيه مع اآلخر فهو بينهما

عم كل واحد أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه محل عليه وإن مل يعرف وإن تنازع مسلم وكافر يف ميت يز
  .أصل دينه فاملرياث للمسلم وإن كانت هلما بينتان فكذلك وإن كانت ألحدمها بينة حكم له هبا

وإن ادعى كل واحد من الشريكني يف العبد أن شريكه أعتق نصيبه ومها موسران عتق كله وال والء هلما عليه وإن 
أحدمها موسرا واآلخر معسرا عتق نصيب املوسر وحده وإن كانا معسرين مل يعتق منه شيء وإن اشترى  كان

أحدمها نصيب صاحبه عتق حينئذ ومل يسر إىل باقيه وال والء عليه وإن ادعى كل واحد من املوسرين أنه أعتقه حتالفا 
  . وكان والؤه بينهما

نت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأ
  .الورثة فالقول قوهلم وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد ألن بينته تشهد بزيادة

ولو مات رجل وخلف ابنني وعبدين متساويي القيمة ال مال له سوامها فأقر االبنان أنه أعتق أحدمها يف مرض موته 
ه إن مل جييزا عتقه كله وإن قال أحدمها أيب أعتق هذا وقال اآلخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما عتق منه ثلثا



وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف اآلخر وإن قال الثاين أيب أعتق أحدمها ال أدري من منهما أقرع 
  .بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه

  باب حكم كتاب القاضي

الغائب إذا كانت للمدعي بينة ومىت حكم على الغائب مث كتب حبكمه إىل قاضي بلد الغائب لزم  جيوز احلكم على
قبوله وأخذ احملكوم عليه به وال يثبت إال بشاهدين عدلني يقوالن قرأه علينا أو قرئ عليه حبضرتنا فقال اشهدا علي 

  .همأن هذا كتايب إىل فالن أو إىل من يصل إليه من قضاة املسلمني وحكام
فإن مات املكتوب إليه أو عزل فوصل إىل غريه عمل به وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه 

  . ويقبل كتاب القاضي يف كل حق إال احلدود والقصاص

  باب القسمة

  :وهي نوعان
 اآلخر قسمة إجبار وهي ما ميكن قسمته من غري ضرر وال رد عوض إذا طلب أحد الشريكني قسمة فأىب: األول

أجربه احلاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة فإن أقر به مل جيرب املمتنع عليه وإن طلباها يف هذه احلال قسمت 
  .بينهما وأثبت يف القضية أن قسمة كان عن إقرار ال عن بينة

كن تعديله إال برد قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن ال ينتفع أحدمها بنصيبه فيما هو له أو ال مي: والثاين
  . عوض من أحدمها فال إجبار فيها

  كتاب الشهادات

  مدخل

  كتاب الشهادات

حتمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا مل يوجد من يقوم هبا سوى اثنني لزمهما القيام هبا على القريب والبعيد إذا 
ُنوا كُونُوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم{: أمكنهما ذلك من غري ضرر لقول اهللا تعاىل

  ].١٣٥: النساء[اآلية } أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِلَديْنِ
  :واملشهود عليه أربعة أقسام

  .الزنا وما يوجب حده فال يثبت إال بأربعة رجال أحرار عدول: أحدها
  .ين أو رجل وامرأتني وبرجل مع ميني الطالباملال وما يقصد به املال فيثبت بشاهد: الثاين
  .ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال يف غالب األحوال فال يثبت إال بشهادة رجلني: الثالث
ما ال يطلع عليه الرجال كالوالدة واحليض والعدة والعيوب حتت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل ألن : الرابع

 بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنيب عقبة بن احلارث قال تزوجت أم حيىي
  ١" كيف وقد زعمت ذلك: "صلى اهللا عليه وسلم فقال



وتقبل شهادة العبد يف كل شيء إال احلدود والقصاص وتقبل شهادة األمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخرب 
اسم على القسمة وشهادة األخ ألخيه والصديق لصديقه وشهادة الفاعل على فحله كاملرضعة على الرضاع والق

  .وشهادة األصم على املرئيات وشهادة األعمى إذا تيقن الصوت وشهادة املستخفي
ومن مسع إنسانا يقر حبق وإن مل يقل للشاهد أشهد علي وما تظاهرت به األخبار واستقرت معرفته يف قلبه جاز أن 

  .ة وال جيوز ذلك يف حد وال قصاصيشهد به كالشهادة على النسب والوالد
  .وتقبل شهادة القاذف وغريه بعد توبته

  ـــــــ
  ". ٨٨"أخرجه البخاري  ١

  باب من ترد شهادته

ال تقبل شهادة صيب وال زائل العقل وال أخرس وال كافر وال فاسق وال جمهول احلال وال جار إىل نفسه نفعا وال 
ولده وال ولد لوالده وال سيد لعبيده وال مكاتبه وال شهادهتما له وال أحد دافع عنها شرا وال شهادة والد وإن عال ل

الزوجني لصاحبه وال شهادة الوصي فيما هو وصي فيه وال الوكيل فيما هو وكيل فيه وال الشريك فيما هو شريك 
عورته للناظرين فيه وال العدو على عدوه وال معروف بكثرة الغلط والغفلة وال من ال مروءة له كاملسخرة وكاشف 

  .يف محام أو غريه
  .ومن شهد بشهادة يتهم يف بعضها ردت كلها

  .وال يسمح يف اجلرح والتعديل والترمجة وحنوها إال شهادة اثنني وإذا تعارض اجلرح والتعديل قدم اجلرح
دمها وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفني قضى له بألف وحلف مع شاهده على األلف اآلخر إن أحب وإن قال أح

  .ألف من قرض وقال اآلخر من مثن مبيع مل تكمل الشهادة
  . وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا يف املكان أو الزمان أو الصفة مل تكمل شهادهتم

  باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

ت شهادة األصل مبوت أو غيبة أو مرض وحنوه جتوز الشهادة على الشهادة فيما جيوز فيه كتاب القاضي إذا تعذر
  .بشرط أن يستدعيه شاهد األصل فيقول أشهد على شهاديت إين اشهد أن فالنا أقر عندي أو أشهدين بكذا

ويعترب معرفة العدالة يف شهود األصل والفرع ومىت مل حيكم بشهادة الفرع حىت حضر شهود األصل وقف احلكم 
  . بعضهم ما مينع قبول الشهادة مل حيكم هبا على مساع شهادهتم وإن حدث من

  ]يف تغيري الشهادة[فصل 

ومىت غري العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل احلكم قبلت وإن حدث منه ما مينع قبوهلا أدائها ردت وإن حدث 
  . ذلك بعد احلكم هبا مل يؤثر

  باب اليمني يف الدعاوي



  .تعاىل سواء كان احلالف مسلما أو كافرا اليمني املشروعة يف احلقوق هي اليمني باهللا
  .١وجيوز القضاء يف األموال وأسباهبا بشاهد وميني ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بشاهد وميني

  .واألميان كلها على ابت إال اليمني على نفي فعل غريه فإهنا على نفي العلم
امليت ثبت وإن مل حيلف فبذل الغرماء اليمني مل وإذا كان للميت أو املفلس حق بشاهد فحلف املفلس أو ورثة 

  .يستحلفوا
  .وإذا كانت الدعوى جلماعة فعليه لكل واحد ميني وإن قال أنا أحلف ميينا واحدة جلميعهم مل يقبل منه إال أن يرضوا

  .وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه يف كل حق ميني
  .اهللا من احلدود والعبادات وتشرع اليمني يف كل حق آلدمي وال تشرع يف حقوق

  ـــــــ
  . ، من حديث ابن عباس"١٧١٢"أخرجه مسلم  ١

  باب اإلقرار

  .وإذا أقر املكلف احلر الرشيد الصحيح املختار حبق أخذ به
ومن أقر بدراهم مث سكت سكوتا ميكنه الكالم فيه مث قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة وإن 

  .ره لزمته كذلكوصفها بإقرا
وإن استثىن مما أقر به أقل من نصفه متصال بذلك متصال به صح استثناؤه وإن فصل بينهما بسكوت ميكنه الكالم أو 

  . بكالم أجنيب أو استثين أكثر من نصفه أو من غري جنسه لزمه كله

  ]يف من يقبل إقراره[فصل 

  .يان يف التصرف يف قدر ما أذن لهوال يقبل إقرار غري املكلف بشيء إال املأذون له من الصب
وإن أقر السفيه حبد أو قصاص أو طالق أخذ به وإن أقر مبال مل يقبل إقراره وكذلك احلكم يف إقرار العبد إال أنه 

  .يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إال أن يكون مأذونا له يف التجارة فيصح إقراره يف قدر ما أذن له فيه
ين ألجنيب وال يصح إقراره يف مرض املوت لوارث إال بتصديق سائر الورثة ولو اقر لوارث ويصح إقرار املريض بالد

  .فصار غري وارث مل يصح وإن أقر له وهو غري وارث مث صار وارثا صح إقراره ويصح إقراره بوارث
ة وفاء الدين وأخذ وإذا كان على امليت دين مل يلزم الورثة وفاؤه إال إن خلف تركة فيتعلق دينه به فإن أحب الورث

  .التركة فلهم ذلك
  .وإن أقر مجيع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه

فلو خلف ابنني ومائيت درهم فاقر أحدمها مبائة دينار على أبيه لزمه مخسون درمها فإن كان عدال وشهد هبا فللغرمي 
  .خيهأن حيلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أ

وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه مث ادعى آخر مثل ذلك فصدقه االبن فإن كان يف جملس 
واحد فاملائة بينهما وإن كانا يف جملسني فهو لألول وال شيء للثاين وإن كان األول ادعاها فصدقه االبن مث ادعاها 

  .ا ألنه فوهتا عليه بإقرارهآخر فصدقه االبن فهي لألول وال شيء للثاين ويغرمه



  آخر الكتاب
  واحلمد هللا رب العاملني 
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