
لشيباين: كتاب  ا أمحد بن حنبل  اهللا  عبد  ايب    منت اخلرقى على مذهب 
اخلرقي: املؤلف  عبد اهللا  بن  احلسني  بن  لقاسم عمر  بو ا  أ

  كتاب الطهارة

  باب ماتكون به الطهارة من املاء

  مقدمة املؤلف
مد خامت النبيني وعلى آله بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وصلى اهللا على سيدنا حم

الطاهرين وأصحابه املنتخبني وأزواجه أمهات املؤمنني قال الشيخ أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهللا اخلرقي 
رمحه اهللا اختصرت هذا الكتاب على مذهب اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل رضي اهللا عنه ليقرب على 

  ل الثواب وإياه اسأل التوفيق للصواب متعلمه مؤمال من اهللا عز وج

  ١كتاب الطهارة
  باب ما تكون به الطهارة من املاء

وماء احلمص وماء الورد  ٢قال والطهارة باملاء الطاهر املطلق الذي ال يضاف إىل اسم شيء غريه مثل ماء الباقالء
ه مما ذكرنا أو من غريه وكان يسريا فلم وماء الزعفران وما أشبهها مما ال يزايل امسه اسم املاء يف وقت وما سقط في

  .يوجد له طعم وال لون وال رائحة كثرية حىت ينسب املاء إليه توضئ به وال يتوضأ مباء قد توضئ به
وهو مخس قرب فوقعت فيه جناسة فلم يوجد له طعم وال رائحة وال لون فهو طاهر إال أن  ٣وإذا كان املاء قلتني

مائعة فإنه ينجس إال أن يكون املاء مثل املصانع اليت بطريق مكة وما أشبهها من املياه بوال أو عذرة  ٤تكون النجاسة
الكثرية اليت ال ميكن نزحها فذلك الذي ال ينجسه شيء وإذا مات يف املاء اليسري ما ليست له نفس سائلة مثل 

  الذباب والعقرب واخلنفساء وما أشبهها فال ينجسه
  ـــــــ

والتطهر باملاء وحنوه والتطهري : كالطهارة باملاء أو حكمية كالطهارة بالتراب يف التيمم إما حقيقة: الطهارة ١
  :فالن طاهر الثوب أو الذيل أو العرض: يقال. النقي: والطهارة ضربان جسمانية ونفسانية والطاهر

  .برىء من العيوب نزيه شريف، واملاء الطاهر الصاحل للتطهر به
  . من الفصيلة القرنية تؤكل قرونه مطبوخة وكذلك بذورهنبات عشيب حويل: الباقالء ٢
  .طوال وعرضا وارتفاعا" ذراع وربع"القلتان قدرتا ب: القلتني ٣

  تقريبا" برميل وربع"لتر  ٢٥٠= وهو ربع متر مكعب 
هي كل شيئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصاهبا كالعذرة : النجاسة ٤
  .لبول وما ورد فيه نص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموا

  وما دوهنا يف اخللق ٢كل هبيمة ال يؤكل حلمها إال السنور ١قال وال يتوضأ بسؤر
قال وكل إناء حلت فيه جناسة من ولوغ كلب أو بول أو غريه فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وإذا كان 



  بها عليه أراقهما وتيمممعه يف السفر إنآن جنس وطاهر واشت
  ـــــــ

  .هو ما يتبقى من املاء بعد الشرب: السؤر ١
  "القط"اهلر : السنور ٢

  باب اآلنية 

  باب اآلنية

قال وكل جلد ميتة دبغ أو مل يدبغ فهو جنس وكذلك آنية عظام امليتة ويكره أن يتوضأ يف آنية الذهب والفضة فإن 
  . فعل أجزأه وصوف امليتة وشعرها طاهر 

  باب السواك وسنة الوضوء 

  باب السواك وسنة الوضوء

سنة يستحب عند كل صالة إال أن يكون صائما فيمسك من وقت صالة الظهر إىل أن تغيب الشمس * والسواك
وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما اإلناء ثالثا والتسمية عند الوضوء واملبالغة يف املضمضة 

أن يكون صائما وختليل اللحية وأخذ ماء جديد لألذنني ظاهرمها وباطنهما وختليل ما بني األصابع واالستنشاق إال 
  وغسل امليامن قبل املياسر

  ـــــــ
للحافظ أيب " السواك وما أشبه ذاك"وهو عود األراك الذي يتسوك به ولقد يسر اهللا لنا إخراج رسالة : السواك"*" 

  . من إصدارات الدار" الدين والعلم احلديث السواك دراسة بني" شامة ورسالة 

  باب فرض الطهارة 

  باب فرض الطهارة

قال وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة احلدث والنية للطهارة وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إىل ما احندر 
واألنف من الوجه وغسل  من اللحيني والذقن وإىل أصول األذنني ويتعاهد املفصل وهو ما بني اللحية واألذن والفم

  .اليدين إىل املرفقني ويدخل املرفقني يف الغسل
ويأيت بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر اهللا عز  ١ومسح الرأس وغسل الرجلني إىل الكعبني ومها العظمان الناتئان

  .وجل
  .والوضوء مرة مرة جيزئ والثالث أفضل وإذا توضأ لنافلة صلى هبا فريضة

  .جنب وال حائض وال نفساء وال ميس املصحف إال طاهر واهللا أعلم وال يقرأ القرآن



  ـــــــ
  . البارزان: العظمان الناتئان ١

  باب االستطابة واحلدث

  ٢واحلدث١باب االستطابة
وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء واالستنجاء ملا خيرج من السبيلني فإن مل يعد خمرجهما أجزأه ثالثة 

نقى هبن فإن أنقى بدوهنن مل جيزئه حىت يأيت بالعدد فإن مل ينق بثالثة زاد حىت ينقي واخلشب واخلرق أحجار إذا أ
وكل ما أنقى به فهو كاألحجار إال الروث والعظام والطعام واحلجر الكبري الذي له ثالث شعب يقوم مقام ثالثة 

  .أحجار وما عدا املخرج فال جيزئ فيه إال املاء
  ـــــــ

  .أي استنجى وأزال األذى ومسى استطابة ألنه يطيب جسده بذلك مما عليه من اخلبث: ابةاالستط ١
  ". فساء أو ضراط"وقال أبو هريرة . وقع منه ما ينقض طهارته: الرجل: احلدث ٢

  باب ما ينقض الطهارة 

  باب ما ينقض الطهارة

غري خمرجهما وزوال العقل إال أن والبول من  ١والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر وخروج الغائط
يكون بنوم يسري جالسا أو قائما واالرتداد عن اإلسالم ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود 

  .الفاحش خيرج من اجلروح وأكل حلم اجلزور وغسل امليت ومالقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة
  . الطهارة فهو على ما تيقن منهماومن تيقن الطهارة وشك يف احلدث أو تيقن احلدث وشك يف

  ـــــــ
كناية عن التربز ويف التنزيل العزيز : ذهب إىل الغائط وجاء منه: املكان املنخفض الواسع من األرض يقال: الغائط ١
  . كناية من التربز] ٤٣:النساء[} أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الَْغائِِط{

  باب ما يوجب الغسل 

  غسلباب ما يوجب ال

واالرتداد عن اإلسالم وإذا أسلم الكافر والطهر من احليض  ١قال واملوجب للغسل خروج املين والتقاء اخلتانني
والنفاس واحلائض واجلنب واملشرك إذا غمسوا أيديهم يف املاء فهو طاهر وال يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة إذا 

  .خلت باملاء
  ـــــــ

  . احلشفة يف الفرج وإن مل ينزلأي تغييب : التقاء اخلتانني ١



  باب الغسل من اجلنابة

  ١باب الغسل من اجلنابة
قال وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصالة مث أفرغ على رأسه ثالثا ويروي هبن أصول 

  الشعر مث يفيض املاء على سائر
  ـــــــ

  . اغتسل من اجلنابة: اليق. حال من ينزل منه مين، أو يكون منه مجاع: اجلنابة ١

  باب التيمم 

  باب التيمم

قال ويتيمم يف قصري السفر وطويله إذا دخل وقت الصالة وطلب املاء فأعوزه واالختيار تأخري التيمم إىل آخر 
  .الوقت فإن تيمم يف أول الوقت وصلى أجزأه وإن أصاب املاء يف الوقت

لطيب وهو التراب وينوي به املكتوبة فيمسح هبما وجهه قال والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد ا
وكفيه وإن كان ما ضرب بيديه غري طاهر مل جيزه وإن كان به قرح أو مرض خموف وأجنب فخشي على نفسه أن 

  .أصابه املاء غسل الصحيح من جسده وتيمم ملا مل يصبه املاء
كانت عليه والتطوع إىل أن يدخل وقت صالة وإذا تيمم صلى الصالة اليت قد حضر وقتها وصلى به فوائت إن 

  .أخرى
  . قال وإذا خاف العطش حبس املاء وتيمم وال إعادة عليه وإذا نسي اجلنابة وتيمم للحدث مل جيزئه

  .قال وإذا وجد املتيمم املاء وهو يف الصالة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصالة
  .اهرا ومل يعد هبا موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إىل أن حيلهاقال وإذا شد الكسري اجلبائر وكان ط

  باب املسح على اخلفني 

  باب املسح على اخلفني

قال ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة مث أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثالثة أيام ولياليهن للمسافر فإن 
  .خلع قبل ذلك أعاد الوضوء
  .ميسح حىت سافر أمت على مسح مسافر منذ كان احلدثولو أحدث وهو مقيم فلم 

ولو أحدث مقيما مث مسح مقيما مث سافر أمت على مسح مقيم مث خلع وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا مث أقام 
  .أو قدم أمت على مسح مقيم مث خلع

  .ني ومها العظمان الناتئانوال ميسح إال على خفني أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما جياوز الكعب
الذي ال يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه فإذا خلع النعل انتقضت  ١وكذلك اجلورب الصفيق

  .الطهارة وإن كان يف اخلف خرق يبدو منه بعض القدم مل جيزه املسح عليهما



  ـــــــ
  . كثف نسجه أي جورب كثيف النسج: الصفيق ١

  .لقدم فإن مسح أسفله دون أعاله مل جيزه والرجل واملرأة يف ذلك سواءوميسح على ظاهر ا

  باب احليض 

  باب احليض

فكانت ممن متيز فتعلم إقباله بأنه أسود  ١قال وأقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوما فمن أطبق هبا الدم
  .تسلت وتوضأت لكل صالة وصلتثخني مننت وإدباره بأنه رقيق أمحر تركت الصالة يف إقباله فإذا أدبر اغ

فإن مل يكن دمها منفصال وكانت هلا أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصالة فيها واغتسلت إذا جاوزهتا وإن 
واملبتدأ هبا الدم حتتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل . كانت هلا أيام أنسيتها فإهنا تقعد ستا أو سبعا يف كل شهر

انقطع الدم يف مخسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة وتتوضأ لكل صالة وتصلي فإن 
فإن كان مبعىن واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت يف هذه الثالث مرار لفرض وإن استمر هبا الدم 

  .ومل يتميز قعدت يف كل شهر ستا أو سبعا ألن الغالب من النساء هكذا حيضن
يف أيام احليض من احليض ويستمتع من احلائض بدون الفرج فإن انقطع دمها فال توطأ حىت  والصفرة والكدرة

  .تغتسل
  .على نفسه العنت وهو الزنا ٢وال توطأ مستحاضة إال أن خياف

  ـــــــ
  .وهي استمرار نزول الدم وجريانه يف غري أوانه: وهي االستحاضة ١

  .ند نزوله إىل أصفر قرب انقطاعهيقصد لون دم احليض، فإنه يتغري من أسود ع"*" 
  . أي الزوج: خياف ٢

  .البول أو كثرة املذي فال ينقطع كاملستحاضة يتوضأ لكل صالة بعد أن يغسل فرجه ١واملبتلى بسلس
  .وأكثر النفاس أربعون يوما وليس ألقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر

ستحبابا ومن كانت هلا أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف مل وال يقرهبا زوجها يف الفرج حىت تتم األربعني ا
تلتفت إىل الزيادة إال أن تراه ثالث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصري إليه وتترك األول وإن كانت 

  .صامت يف هذه الثالث مرات أعادته إذا كان صوما واجبا
فت إليه حىت يعاودها ثالث مرات ومن كانت هلا أيام حيض وإذا رأت الدم قبل أيامها اليت كانت تعرف فال تلت

فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي فإن عاودها الدم فال تلتفت إليه حىت جتيء أيامها، واحلامل إذا 
ت رأت الدم فال تلتفت إليه ألن احلامل ال حتيض إال أن تراه قبل والدهتا بيومني أو ثالثة فيكون دم نفاس وإذا رأ

الدم وهلا مخسون سنة فال تدع الصالة وال الصوم وتقضي الصوم احتياطا وإذا رأته بعد الستني فقد زال اإلشكال 
  .وتيقن أنه ليس حبيض فتصوم وتصلي وال تقضي

  .واملستحاضة إن اغتسلت لكل صالة فهو أشد ما قيل فيها وإن توضأت لكل صالة أجزأها واهللا أعلم



  ـــــــ
  .إذ مل يتهيأ له أن ميسكه: م قدرته على التحكم يف نزول البول وقد سلس بولهعد: سلس البول ١

  كتاب الصالة

  باب املواقيت

  كتاب الصالة

  باب املواقيت
قال وإذا زالت الشمس وجبت صالة الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثليه فهو آخر وقتها فإذا زاد شيئا وجبت 

  ].ويبقى وقت الضرورة إىل أن تغرب الشمس[الختيار العصر فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت ا
ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وهذا مع الضرورة فإذا غابت الشمس فقد وجبت املغرب 

  .وال يستحب تأخريها إىل أن يغيب الشفق
مرة فتواريها اجلدران فيظن فإذا غاب الشفق وهو احلمرة يف السفر ويف احلضر البياض ألن يف احلضر قد تنزل احل

وقت ] خرج[أهنا قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء األخرية إىل ثلث الليل فإذا ذهب ثلث الليل 
إىل أن يطلع الفجر الثاين وهو البياض الذي يبد من قبل املشرق فينتشر وال ظلمة ] مبقى[االختيار ووقت الضرورة 

  .بعده
 وجبت صالة الصبح والوقت مبقى إىل ما قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل أن فإذا طلع الفجر الثاين

  .تطلع الشمس فقد أدركها مع الضرورة
  .والصالة يف أول الوقت أفضل إال عشاء اآلخرة ويف شدة احلر يف الظهر

  وإذا طهرت احلائض وأسلم الكافر وبلغ الصيب قبل أن تغرب 

ر وإن بلغ الصيب وأسلم الكافر وطهرت احلائض أن يطلع الفجر صلوا املغرب وعشاء الشمس صلوا الظهر والعص
  .اآلخرة

  .واملغمى عليه يقضي مجيع الصلوات اليت كانت عليه يف إغمائه واهللا أعلم

  باب األذان

  باب اآلذان
 اكرب أشهد أن ال اله إال اهللا قال ويذهب أبو عبد اهللا رمحه اهللا إىل آذان بالل وهو اهللا اكرب اهللا اكرب اهللا اكرب اهللا

أشهد أن ال اله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي 
  :على الفالح حي على الفالح اهللا اكرب اهللا اكرب ال اله إال اهللا
حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح قد  واإلقامة اهللا أكرب اهللا اكرب أشهد أن ال اله إال اهللا أشهد أن

  .قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا



  .ويسترسل يف األذان وحيدر اإلقامة
  .ويقول يف آذان الصبح الصالة خري من النوم مرتني

  وإن أذن لغري الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت
  .بو عبد اهللا أن يؤذن إال طاهرا فإن أذن جنبا أعادوال يستحب أ

  .ومن صلى صالة بال أذان وال إقامة كرهنا له ذلك وال يعيد
وجيعل أصابعه مضمومة على أذنيه ويدير وجهه على ميينه إذا قال حي على الصالة وعلى يسرته إذا قال حي على 

  .الفالح، وال يزيل قدميه
  كما يقول  ويستحب ملن مسع املؤذن أن يقول

  باب استقبال القبلة 

  باب استقبال القبلة

قال وإذا اشتد اخلوف وهو مطلوب ابتدأ الصالة إىل القبلة وصلى إىل غريها راجال وراكبا يومئ إمياء على قدر 
الطاقة وجيعل سجوده أخفض من ركوعه وسواء كان مطلوبا أو طالبا خيشى فوات العدو وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا 

  .ية أخرى أنه اذا كان طالبا فال جيزئه أن يصلي إال صالة آمنروا
  .وله أن يتطوع يف السفر على الراحلة على ما وصفنا من صالة اخلوف
  .وال يصلي على غري هاتني احلالتني فرضا وال نافلة إال متوجها إىل الكعبة
  .جهتها فإن كان يعاينها فبالصواب وإن كان غائبا عنها فباالجتهاد بالصواب إىل

وإذا صلى باالجتهاد إىل . وإذا اختلف اجتهاد رجلني مل يتبع أحدمها صاحبه ويتبع األعمى والعامي أوثقهما يف نفسه
  .جهة مث علم أنه قد اخطأ القبلة مل يكن عليه إعادة

ر ال يقبل وإذا صلى البصري يف حضر فأخطأ أو األعمى بال دليل أعادا وال يتبع داللة مشرك حبال وذلك ألن الكاف
  . خربه وال روايته وال شهادته ألنه ليس مبوضع أمانة

  باب صفة الصالة
قال وإذا قام إىل الصالة قال اهللا أكرب وينوي هبا املكتوبة يعين بالتكبرية وال نعلم خالفا بني األمة يف وجوب النية 

  .للصالة وأن الصالة ال تنعقد إال هبا
  .خول الوقت ما مل يفسخا أجزأهفإن تقدمت النية قبل التكبري وبعد د

مث  ١ويرفع يديه إىل فروع أذنيه أو إىل حذو منكبيه مث يضع يده اليمىن على كوعه اليسرى وجيعلهما حتت سرته
  :يقول

  .سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك
  .لرحيم وال جيهر هبا فإذا قال وال الضالني قال آمنيمث يستعيذ ويقرأ احلمد هللا رب العاملني يبتدئها ببسم اهللا الرمحن ا

مث يقرأ سورة يف ابتدائها بسم اهللا الرمحن الرحيم وال جيهر هبا فإذا فرغ كرب للركوع ورفع يديه كرفعه األول مث 
يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه وميد ظهره وال يرفع رأسه وال خيفضه ويقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم 

  .الثا وهو أدىن الكمال وإن قال مرة أجزأهث



مث يرفع رأسه مث يقول مسع اهللا ملن محده ويرفع يديه كرفعه األول مث يقول ربنا ولك احلمد ملء السماء وملء 
األرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن كان مأموما مل يزد على ربنا ولك احلمد مث يكرب للسجود وال يرفع يديه 

  .منه على األرض ركبتاه مث يداه مث جبهته وأنفه ويكون أول ما يقع
  ـــــــ

  .الروايات عن اإلمام أمحد تقر بوضعها على الصدر ١

ويكون يف سجوده معتدال وجيايف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويكون على أطراف 
  .أصابعه ويقول سبحان ريب األعلى ثالثا وإن قال مرة أجزأه

رأسه مكربا فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن ويقول رب اغفر يل مث يرفع 
ثالثا مث يكرب وخير ساجدا مث يرفع رأسه بتكبري ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إال أن يشق ذلك عليه 

  .فيعتمد باألرض
يها للتشهد يكون كجلوسه بني السجدتني مث يبسط كفه اليسرى ويفعل يف الثانية مثل ما فعل يف األوىل فإذا جلس ف

على فخذه اليسرى ويده اليمىن على فخذه اليمىن وحيلق األهبام مع الوسطى ويشري بالسبابة املسبحة ويتشهد 
  :فيقول

هللا الصاحلني التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد ا
  .أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  .وهو التشهد الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
مث ينهض مكربا كنهوضه من السجود فإذا جلس للتشهد األخري تورك فنصب رجله اليمىن وجيعل باطن رجله 

  .ىن وجيعل إليتيه على األرض وال يتورك إال يف صالة فيها تشهدان يف األخري منهمااليسرى حتت فخذه اليم
  :ويتشهد باألول ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقول
  اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك  وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على
  .محيد جميد
أن يتعوذ من أربع فيقول أعوذ باهللا من عذاب جهنم وأعوذ باهللا من عذاب القرب وأعوذ باهللا من فتنة ] له[ويستحب

  .املسيح الدجال وأعوذ باهللا من فتنة احمليا واملمات
ول السالم عليكم ورمحة اهللا وعن يساره وإن دعا يف تشهده مبا ذكر يف األخبار فال بأس ويسلم عن ميينه فيق

  .كذلك
والرجل واملرأة يف ذلك سواء إال أن املرأة جتمع نفسها يف الركوع والسجود وجتلس متربعة أو تسدل رجليها 

  .فتجعلهما يف جانب ميينها
ْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصتُوا وإذا قُرَِئ الْقُ{: وال بغريها لقوله تعاىل" احلمد"واملأموم إذا مسع قراءة اإلمام فال يقرأ ب 

  ].٢٠٤:األعراف[١} لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ
فانتهى الناس أن " مايل أنازع القرآن: "وملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ت اإلمام وفيما ال جيهر فيه فإن مل يقرؤوا فيما جهر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم واالستحباب أن يقرأ يف سكتا



  .يفعل فصالته تامة ألن من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة
  .ويسر القراءة يف الظهر والعصر وجيهر بالقراءة يف األوليني من املغرب وعشاء اآلخرة ويف الصبح كلها

الثني آية ويف الثانية بأيسر من ذلك ويف ويف الظهر يف الركعة األوىل بنحو من الث ٢ويقرأ يف الصبح بطوال املفصل
  العصر على النصف من

  ـــــــ
  .٢٠٤سورة األعراف اآلية  ١
  .السور الطوال مثل البقرة وآل عمران وأمثاهلما: بطوال املفصل ٢

م وما أشبهها وما قرأ به بعد أ} َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها{ذلك ويف املغرب بسور آخر املفصل ويف العشاء اآلخرة ب 
  .الكتاب يف ذلك كله أجزأه

وال يزيد على قراءة أم الكتاب يف األخريني من صالة الظهر والعصر وعشاء اآلخرة ويف الركعة األخرية من 
  .املغرب

ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بني سرته وركبتيه أجزأه وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ومن 
  .ى عاتقه أجزأه ذلككان عليه ثوب واحد بعضه عل

ومن مل يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إمياء فإن صلوا مجاعة عراة كان اإلمام معهم يف الصف وسطا 
يومئون إمياء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم وقد روي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أهنم يسجدون 

  .باألرض ومن كان يف ماء وطني أومأ إمياء
ا انكشف من املرأة احلرة شيء سوى وجهها أعادت الصالة وصالة األمة مكشوفة الرأس جائز ويستحب ألم وإذ

  .الولد أن تغطي رأسها يف الصالة
  .ومن ذكر أن عليه صالة وهو يف أخرى أمتها وقضى املذكورة وأعاد الصالة اليت كان فيها إذا كان الوقت مبقى

  .أن ال يعيدها وقد أجزأته ويقضي اليت عليه فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها
  .ويؤدب الغالم على الطهارة والصالة إذا متت له عشر سنني

  وسجود القرآن أربع عشرة سجدة يف احلج منها اثنتان وال يسجد إال

وهو طاهر ويكرب إذا سجد ويسلم إذا رفع وال يسجد يف األوقات اليت ال جيوز أن يصلي فيها تطوعا ومن سجد 
  .سن ومن ترك فال شيء عليهفح

  .بدأ باخلالء واهللا أعلم ١وإذا حضرت الصالة والعشاء بدأ بالعشاء وإذا حضرت الصالة وهو حمتاج إىل اخلالء
  ـــــــ

  .وهو املكان الذي يقضي فيه اإلنسان حاجته وهو كناية عن خروج البول والغائط: اخلالء ١

  اً باب ما يبطل الصالة إذا ترك عامداً أو ناسي

  باب ما يبطل الصالة إذا ترك عامدا أو ناسيا



ومن ترك تكبرية اإلحرام أو قراءة احلمد وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو االعتدال بعد الركوع أو السجود أو 
  .االعتدال بعد السجود أو التشهد األخري أو السالم بطلت صالته عامدا كان أو ساهيا

برية اإلحرام أو التسبيح يف الركوع أو السجود أو قول مسع اهللا ملن محده أو قول ومن ترك شيئا من التكبري غري تك
ربنا لك احلمد أو رب اغفر يل رب اغفر يل أو التشهد األول أو الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد 

  . األخري عامدا بطلت صالته ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجديت السهو

  السهوباب سجدتى 

  باب سجديت السهو
  قال ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صالته أتى مبا بقي عليه من صالته 

  باب الصالة بالنجاسة وغري ذلك 

  باب الصالة بالنجاسة وغري ذلك

  وإذا مل تكن ثيابه طاهرة وموضع صالته طاهرا أعاد وكذلك إن صلى 

  .اإلبل أعاد ٢أو معاطن ١يف املقربة أو احلش
ويف ثوبه جناسة وإن قلت أعاد إال أن يكون ذلك دما أو قيحا يسريا مما ال يفحش يف القلب فإذا خفي  وإن صلى

  .موضع النجاسة من الثوب استظهر حىت يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة
يأكل وما خرج من اإلنسان أو البهيمة اليت ال يؤكل حلمها من بول أو غريه فهو جنس إال بول الغالم الذي ال 

  .الطعام فإنه يرش عليه املاء واملين طاهر وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أنه كالدم
  .والبولة على ظاهر األرض يطهرها دلو من ماء
  .وإذا نسي فصلى هبم جنبا أعاد وحده واهللا أعلم

  ـــــــ
  .هو البستان ألهنم كانوا يقضون حوائجهم يف البساتني واجلمع حشوش: احلش ١
وطن اإلبل واحلكمة من عدم الصالة يف مكان اإلبل أن اإلبل تزدحم فتؤذي املصلي أو تلهيه عن : معاطن اإلبل ٢

  .الصالة

  باب القول يف الساعات اليت هنى عن الصالة فيها

  الساعات اليت هني عن الصالة فيها] القول يف[باب 
اجلنائز يصلي إذا كان يف املسجد وأقيمت الصالة ويقضي الفوائت من الصالة الفرض ويركع للطواف ويصلي على 

وقد كان صلى يف كل وقت هني عن الصالة فيه وهو ما بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الفجر حىت مطلع 
  .الشمس وال يبتدئ يف هذه األوقات صالة يتطوع هبا

  .وصالة التطوع مثىن مثىن وإن تطوع يف النهار بأربع فال بأس



وع جالسا ويكون يف حال القيام متربعا ويثين رجليه يف الركوع والسجود واملريض إذا كان القيام ومباح له أن يتط
  . يزيد يف مرضه صلى جالسا فإن مل يطق جالسا فنائما

  .والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها
  .وقيام شهر رمضان عشرون ركعة واهللا أعلم

  باب اإلمامة 

  باب اإلمامة

  .هم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأسنهم فإن استووا فأشرفهم فإن استووا فأقدمهم هجرةويصلي هبم أقرؤ
  .ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد

  .وإمامة العبد واألعمى جائزة وإن أم أمي أميا وقارئنا أعاد القارئ وحده الصالة
  .وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصالة

  .صلت امرأة بالنساء قامت معهن يف الصف وسطاوإن 
  .وصاحب البيت أحق باإلمامة إال أن يكون بعضهم ذا سلطان

  .ويأمت باإلمام من يف أعلى املسجد وغري املسجد إذا اتصلت الصفوف وال يكون اإلمام أعلى من املأموم
  .ومن صلى خلف الصف وحده أو قام جبنب اإلمام عن يساره أعاد الصالة

  .صلى إمام احلي جالسا صلى من وراءه جلوسا فإن ابتدأ هبم الصالة قائما مث اعتل فجلس أمتوا خلفه قياما وإذا
ومن أدرك اإلمام راكعا فركع دون الصف مث مشى حىت دخل يف الصف وهو ال يعلم بقول النيب صلى اهللا عليه 

  ته صالته فإن عاد بعد النهي مل جتزئه قيل له ال تعد وقد أجزأ" زادك اهللا حرصا وال تعد"وسلم أليب بكرة 

  .صالته
ونص أمحد رمحه اهللا على هذا يف رواية أيب طالب وسترة اإلمام سترة ملن خلفه ومن مر بني يدي املصلي فلريدده وال 

  .يقطع الصالة إال الكلب األسود البهيم واهللا أعلم

  باب صالة املسافر 

  باب صالة املسافر

ة عشر فرسخا أو مثانية وأربعني ميال باهلامشي فله القصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان وإذا كانت مسافة سفره ست
  .سفره واجبا أو مباحا

  ومن مل ينو القصر يف وقت دخوله إىل الصالة مل يقصر والصبح واملغرب
  ].رمحه اهللا[ال يقصران وللمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر والقصر والفطر أعجب إىل أيب عبد اهللا 

  .وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرحتل صلى الظهر وارحتل
فإذا دخل وقت العصر صالها وكذلك املغرب وعشاء اآلخرة وإن كان سائرا وأحب أن يؤخر األوىل حىت يصليها 



  .يف وقت الثانية فجائز
  .صلى يف احلاليتني صالة حضر وإن نسي صالة حضر فذكرها يف السفر أو صالة سفر فذكرها يف احلضر

وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أمت وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أمت املقيم إذا سلم إمامه وإذا نوى املسافر 
اإلقامة يف بلد أكثر من إحدى وعشرين صالة أمت وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج قصر وإن أقام شهرا واهللا 

  . أعلم

  باب صالة اجلمعة 

  اب صالة اجلمعةب

يوم اجلمعة صعد اإلمام على املنرب وإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه السالم وجلس  ١وإذا زالت الشمس
وأخذ املؤذنون يف اآلذان وهذا اآلذان الذي مينع البيع ويلزم السعي إال ملن منزله يف بعد فعليه أن يسعى يف الوقت 

رغوا من األذان خطبهم قائما فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب صلى اهللا الذي يكون به مدركا للجمعة فإذا ف
عليه وسلم وقرأ شيئا من القرآن ووعظ مث جلس وقام فأتى أيضا باحلمد هللا والثناء عليه والصالة على النيب صلى 

م اجلمعة ركعتني يقرأ يف اهللا عليه وسلم وقرأ ووعظ وإن أراد أن يدعو إلنسان دعا مث تقام الصالة وينزل فيصلي هب
  .كل ركعة منهما باحلمد وسورة وجيهر بالقراءة

ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له مجعة ومن أدرك معه أقل من ذلك بىن عليها 
  ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر

  .ةومىت دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأهتم مجع
  .ومن دخل واإلمام خيطب مل جيلس حىت يركع ركعتني يوجز فيهما

وإذا كان البلد كبريا . وإذا مل يكن يف القرية أربعون رجال عقالء مل جتب عليهم اجلمعة وإن صلوا أعادوها ظهرا
حضروها حيتاج إىل جوامع فصالة اجلمعة يف مجيعها جائزة وال جتب اجلمعة على مسافر وال عبد وال امرأة وإن 

  .أجزأهتم
  ـــــــ

  . يعين زو اهلاعن وسط السماء: زالت الشمس ١

  .وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا يف العبد روايتان إحدامها أن اجلمعة واجبة عليه والرواية األخرى ليست عليه بواجبة
  .ومن صلى الظهر يوم اجلمعة ممن عليه حضور اجلمعة قبل صالة اإلمام أعادها بعد صالته ظهرا

  .ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل ويلبس ثوبني نظيفني ويتطيب
  .وإن صلوا اجلمعة يف الساعة السادسة أجزأهتم

  .وجتب اجلمعة على من بينه وبني اجلامع فرسخ واهللا أعلم

  باب صالة العيدين 

  باب صالة العيدين



لُِتكِْملُوا الِْعدَّةَ َوِلُتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم َو{: ويظهرون التكبري يف ليايل العيدين وهو يف الفطر آكد لقوله تعاىل
وإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرا مث غدوا إىل املصلى مظهرين ] ١٨٥:البقرة[١} َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

  .التكبري
وسورة " احلمد هللا" ركعة منهما  فإذا حلت الصالة تقدم اإلمام فصلى هبم ركعتني بال آذان وال إقامة يقرأ يف كل

وجيهر بالقراءة ويكرب يف األوىل بسبع تكبريات منها تكبرية االفتتاح ويرفع يديه مع كل تكبرية ويستفتح يف أوهلا 
وحيمد اهللا ويثين عليه ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بني كل تكبريتني وإن أحب قال اهللا أكرب كبريا 

  .سبحان اهللا بكرة وأصيال وصلوات اهللا على النيب عليه السالم وإن أحب قال غري ذلكواحلمد هللا كثريا و
  ـــــــ

  . ١٨٥: سورة البقرة اآلية ١

  .ويكرب يف الثانية مخس تكبريات سوى التكبرية اليت يقوم هبا من السجود ويرفع يديه مع كل تكبرية
م على الصدقة وبني هلم ما خيرجون وإن كان أضحى وإذا سلم خطب هبم خطبتني جيلس بينهما فإن كان فطرا حضه

رغبهم يف األضحية وبني هلم ما يضحى به وال يتنفل قبل صالة العيدين وال بعدها وإذا غدا من طريق رجع من 
  .غريها

ومن فاتته صالة العيد صلى أربع ركعات كصالة التطوع ويسلم يف آخرها وإن أحب فصل بسالم بني كل 
  .ركعتني

  .تكبري يوم عرفة من صالة الفجر مث ال يزال يكرب يف دبر كل صالة مكتوبة صالها يف مجاعةويبتدئ ال
وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أنه يكرب لصالة الفرض وإن كان وحده حىت يكرب لصالة العصر من آخر 

  .مث يقطع واهللا أعلم ١أيام التشريق
  ـــــــ

  .عشر و الثاين عشر والثالث عشر من ذي احلجة هي اليوم احلادي: أيام التشريق ١

  باب صالة اخلوف 

  باب صالة اخلوف

احلمد "وصالة اخلوف إذا كان بإزاء العدو وهو يف سفر صلى بطائفة ركعة وثبت قائما وأمتت ألنفسها أخرى ب 
نفسها أخرى ب وسورة مث ذهبت حترس وجاءت الطائفة األخرى اليت بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأمتت أل" هللا
  . وسورة ويطيل التشهد حىت يتموا التشهد ويسلم هبم" احلمد هللا"

وصلى " احلمد هللا"وإذا كانت الصالة مغربا صلى بالطائفة األوىل ركعتني وأمتت ألنفسها ركعة يقرأ فيها ب 
  ].بالطائفة األخرى ركعة وأمتت لنفسها ركعتني يقرأ يف كل ركعة باحلمد هللا وسورة

يف كل ركعة والطائفة األخرى " احلمد هللا"هو مقيم صلى بكل طائفة ركعتني وأمتت الطائفة األوىل ب وإن خاف و
  .وسورة يف كل ركعة" احلمد هللا"تتم ب 

ويصلي " باحلمد هللا"وإن كانت الصالة مغربا صلى بالطائفة األخرى ركعة وأمتت لنفسها ركعتني تقرأ فيهما 



  .وسورة" باحلمد هللا"ا ركعتني تقرأ فيهما بالطائفة األخرى ركعة وأمتت لنفسه
صلوا رجاال وركبانا إىل القبلة وغريها يومئون إمياء يبتدئون بتكبرية  ١وإن كان اخلوف شديدا وهم يف املسايفة
  .اإلحرام إىل القبلة إن قدروا أو إىل غريها

  .صالة خائف واهللا أعلم ومن أمن وهو يف الصالة أمتها صالة آمن وهكذا إن كان آمنا واشتد خوفه أمتها
  ـــــــ

  .وقت احلرب واستخدام السيوف: املسايفة ١

  باب صالة الكسوف 

  باب صالة الكسوف

وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إىل الصالة إن أحبوا مجاعة وإن أحبوا فرادى بال أذان وال إقامة يقرأ يف 
ركع فيطيل الركوع مث يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام األوىل بأم الكتاب وسورة طويلة وجيهر بالقراءة مث ي

  األول مث يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع األول مث يرفع مث يسجد سجدتني طويلتني فإذا قام يفعل مثل 

  .ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات مث يتشهد ويسلم
  .بيحا واهللا أعلموإذا كان الكسوف يف غري وقت صالة جعل مكان الصالة تس

  باب صالة االستسقاء 

  باب صالة االستسقاء

وإذا أجدبت األرض واحتبس القطر خرجوا مع اإلمام فكانوا يف خروجهم كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه كان إذا أراد االستسقاء خرج متواضعا متبذال متخشعا متذلال متضرعا فيصلي هبم ركعتني مث خيطب ويستقبل "

القبلة وحيول رداءه فيجعل اليمني يسارا واليسار ميينا ويفعل الناس كذلك ويدعو ويدعون ويكثرون يف دعائهم 
االستغفار فإن سقوا وإال أعادوا يف اليوم الثاين واليوم الثالث وإن خرج معهم أهل الذمة مل مينعوا وأمروا أن يكونوا 

  . منفردين من املسلمني واهللا أعلم

  من ترك الصالة باب احلكم في

  باب احلكم فيمن ترك الصالة

ومن ترك الصالة وهو بالغ عاقل جاحدا هلا أو غري جاحد دعي إليها يف وقت كل صالة ثالثة أيام فإن صلى وإال 
  . قتل واهللا أعلم

  كتاب اجلنائز 



  كتاب اجلنائز

عل على بطنه مرآة أو غريها لئال وإذا تيقن املوت وجه إىل القبلة وغمضت عيناه وشد حلياه لئال يسترخي فكه وج
  .يعلو بطنه فإذا أخذ يف غسله ستر من سرته إىل ركبتيه

واالستحباب أن ال يغسل حتت السماء وال حيضره إال من يعني يف أمره ما دام يغسل وتلني مفاصله إن سهلت عليه 
مث يوضئه وضوءه للصالة وال وإال تركها ويلف على يديه خرقة فينقى ما به من جناسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا 

يدخل املاء يف فيه وال أنفه فإن كان فيهما أذى أزاله خبرقة ويصب عليه املاء فيبدأ مبيامنه ويقلبه على جنبيه ليعم املاء 
ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه وحليته ويستعمل يف كل  ١سائر جسده ويكون يف كل املياه شيء من السدر

واخلالل يستعمل إن احتيج إليه ويغسل الثالثة مباء فيه كافور وسدر وال  ٢احلار واإلشنان أموره الرفق به واملاء
يكون فيه سدر صحيح فإن خرج منه شيء غسله إىل مخس فإن زاد فإىل سبع فإن زاد حشاه بالقطن فإن مل 

إدرجا وجيعل  أكفانه ويكفن يف ثالثة أثواب بيض ويدرج فيها ٣يستمسك فبالطني احلر وينشفه بثوب وجيمر
  .فيما بينهن ٤احلنوط

  ـــــــ
  .ورق النبق، يؤخذ ويطحن ويغلى مع املاء للتنظيف: السدر ١
وكل ما يقوم مقامه اآلن من أدوات التنظيف . جتفف ويطحن للتنظيف –احلمض من شجر البادية : األشنان ٢

  .ووسائلها
  .تبخر بالعود وحنوه: وجيمر ٣
من مسك وصندل وعنرب وكافور . من الطيب ألكفان املوتى وأجسامهم خاصةاحلناط كل ما خيلط : احلنوط ٤

  . وغري ذلك

يف مفاصله  ١وإن كفن يف لفافة وقميص ومئزر جعل املئزر مما يلي جلده وال يزر عليه القميص وجعلت الذريرة
فور وإن أحب أهله ويفعل به كما يفعل بالعروس وال جيعل يف عينيه كا ٢وجيعل الطيب يف موضع السجود واملغابن

  .أن يروه مل مينعوا
  .وإن خرج منه شيء يسري وهو يف أكفانه مل يعد إىل الغسل ومحل

واملرأة تكفن يف مخسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد هبا فخذاها ويضفر شعرها ثالثة قرون 
  .ويسدل من خلفها

  .واملشي باجلنازة اإلسراع واملشي أمامها أفضل
  .بيع أن يوضع على كتفه اليمىن إىل الرجل مث إىل الكتف اليسرى إىل الرجلوالتر

  .وأحق الناس بالصالة عليه من أوصى أن يصلي عليه مث األمري مث األب وإن عال مث االبن وإن سفل مث أقرب العصبة
ليه وسلم كما يصلي عليه ويكرب الثانية ويصلي على النيب صلى اهللا ع" احلمد هللا"والصالة عليه يكرب األوىل ويقرأ 

  .يف التشهد ويكرب الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمني ويدعو للميت
  :وإن أحب يقول

اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شي 
  م ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان اللهم إنهقدير اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسال



  ـــــــ
  .هي أي نوع من أنواع الطيب املسحوق: الذريرة ١
  .هي املواضع اليت تنثىن من اإلنسان كطى الذراعني والركبتني: املغابن ٢

  .عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خري منزول به وال نعلم إال خريا
  .وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه

  .ويكرب الرابعة ويقف قليال ويرفع يديه مع كل تكبرية ويسلم تسليمة واحدة عن ميينه
  .ومن فاته شيء من التكبري قضاه متتابعا وإن سلم مع اإلمام ومل يقض فال بأس

  .ويدخل قربه من عند رجليه إن كان أسهل عليهم
  .قربها بثوب ويدخلها حمرمها فإن مل يكن فالنساء فإن مل يكن فاملشايخ ١واملرأة خيمر

  .وال يشق الكفن يف القرب وحتل العقد وال يدخل القرب آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار
  .ومن فاتته الصالة عليه صلى على قربه وإن كرب اإلمام مخسا كرب بتكبريه

  .جل وعند وسط املرأة وال يصلى على القرب بعد شهرواإلمام يقوم عند صدر الر
  .وإذا تشاح الورثة يف الكفن جعل بثالثني درمها فإن كان موسرا فبخمسني درمها

  والسقط إذا ولد ألكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن مل يتبني
  ـــــــ

  .يغطى فتحة قربها أثناء الدفن: واملرأة خيمر ١

  .مسا يصلح للذكر واألنثىاذكر هو أم أنثى مسي ا
  .وتغسل املرأة زوجها وإن دعت الضرورة إىل أن يغسل الرجل زوجته فال بأس

والشهيد إذا مات يف موضعه مل يغسل ومل يصل عليه ودفن يف ثيابه وإن كان عليه شيء من اجللود أو السالح حني 
  .عنه وإن محل وبه رمق غسل ويصلى عليه

يقرب طيبا ويكفن يف ثوبيه وال يغطى رأسه وال رجاله وإن سقط من امليت شيء غسل واحملرم يغسل مباء وسدر وال 
  .وجعل معه

يف أكفانه وإن كان شاربه طويال أخذ وجعل معه ويستحب تعزية أهل امليت والبكاء غري مكروه إذا مل يكن معه 
  .ندب وال نياحة

  .م طعاما يطعمون الناسوال بأس أن يصلح ألهل امليت طعام يبعث به إليهم وال يصلحون ه
  .٢عليه فيخرجنه ١واملرأة إذا ماتت ويف بطنها ولد يتحرك فال يشق بطنها وتسطو القوابل

  .وإذا حضرت اجلنازة وصالة الفجر بدئ باجلنازة وإذا حضرت وصالة املغرب بدئ باملغرب
  ـــــــ

  .وهي اليت تتلقى الولد عند والدته -املولدة–الداية : القوابل ١
  .أي يدخلن أيديهن ليخرجنه من خمرجه الطبيعي: رجنهفيخ ٢



  .وال على من قتل نفسه ١وال يصلي اإلمام على الغال
  .وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصيب جعل الرجل مما يلي اإلمام واملرأة خلفه والصيب خلفهما

  .وإن دفنوا يف قرب يكون الرجل مما يلي القبلة واملرأة خلفه والصيب خلفهما
  .ل بني كل اثنني حاجز من ترابوجيع

  .وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بني مقربة املسلمني ومقربة النصارى
  .وخيلع النعال إذا دخل املقابر وال بأس أن يزور الرجال املقابر ويكره للنساء واهللا أعلم

  ـــــــ
  وقيل اخليانة والسرقة اخلفية. هو من يسرق من الغنيمة: الغال ١

  كتاب الزكاة

  باب صدقة اإلبل

  كتاب الزكاة

  باب صدقة اإلبل
صدقة فإذا ملك مخسا من اإلبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة ويف العشر  ١وليس فيما دون مخس من اإلبل سائمة

إىل مخس  ٢شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف العشرين أربع شياه فإذا صارت مخسا وعشرين ففيها بنت خماض
إىل مخس وأربعني فإذا  ٣ثني فإن مل يكن فيها بنت خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثالثني ففيها ابنة لبونوثال

إىل مخس وسبعني  ٥طروقة الفحل إىل ستني فإذا بلغت إحدى وستني ففيها جذعة ٤بلغت ستا وأربعني ففيها حقة
غت إحدى وتسعني ففيها حقتان طروقتا الفحل إىل عشرين فإذا بلغت ستا وسبعني ففيها ابنتا لبون إىل تسعني فإذا بل

ومائة وهذا كله جممع عليه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة ومن 
وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي اجلربان من شاتني أو عشرين درمها وإن وجبت 

  .عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درمها واهللا أعلمعليه حقة وليست 
  ـــــــ

  اإلبل الراعية، والسائمة املاشية املقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة: سائمة ١
  .ما بلغت حوال: بنت خماض ٢
  .خل يف الثالثةولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ود: ابنة لبون ٣
  .ما بلغت ثالثة أعوام: حقة ٤
  . ما بلغت أربعة أعوام: جذعة ٥

  باب صدقة البقر 

  باب صدقة البقر



أو تبيعة  ١وليس فيما دون ثالثني من البقر سائمة صدقة فإذا ملك ثالثني من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع
ىل تسع ومخسني فإذا بلغت ستني ففيها تبيعان إىل تسع وستني فإذا إ ٢إىل تسع وثالثني فإذا بلغت أربعني ففيها مسنة

  .بلغت سبعني ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنة
  .واجلواميس كغريها من البقر واهللا أعلم

  ـــــــ
  .ذات احلول: تبيع ١
  . ذات احلولني: مسنة ٢

  باب صدقة الغنم 

  باب صدقة الغنم

وليس فيما دون أربعني من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعني من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إىل عشرين 
ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إىل مائتني فإن زادت واحدة ففيها ثالث شياه إىل ثالث مائة فإن زادت ففي 

 ٥وال األكولة ٤وال املاخض ٣وال ذات عوار وال الرىب ٢وال هرمة ١كل مائة شاة شاة وال يؤخذ يف الصدقة تيس
  وتعد عليهم

  ـــــــ
  .الذكر من املعز والظباء والوعول إذا أتى عليه حول: تيس ١
  .هرمة أب اليت سقطت أسناهنا ٢
جرىء مترصد بالشر ومن : األسد والذئب اخلبيث ولص رئبال: أي الشاة تريب يف البيت للبنها والرثبال: الرىب ٣
  .لده أمه وحده وهو املرادت
  .دنا والدها وأخذها الطلق فهي ماخض: وخماضا  -خمضا –أي اليت حان والدها وخمضت احلامل : املاخض ٤
  . ما يسمن من األنعام ليذبح ويؤكل: الشاة اليت تعزل لألكل واألكيلة: األكولة ٥

  .وال تؤخذ منهم ١السخلة
إن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدمها ما يكون قيمته ومن الضأن اجلذع ف ٢ويؤخذ من املعز الثين

  .نصف شاة ضأن ونصف معز
وإن اختلط مجاعة يف مخس من اإلبل أو ثالثني من البقر أو أربعني من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم 

  .وحملبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم باحلصص
  .يف غريه هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما خيصه جتب فيه الزكاة وإن اختلطوا

  .والصدقة ال جتب إال على األحرار من املسلمني والصغري واجملنون خيرج عنهما وليهما
 والسيد يزكي عما يف يد عبده ألنه مالكه وال زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده مبا يف يده من املال حوال

وزكاه إن كان نصابا وإن أدى وبقي يف يده نصاب للزكاة استقبل به حوال وال زكاة يف مال حىت حيول عليه 
  .احلول

وال جيوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها ملستحقيها فمات املعطي قبل احلول أو بلغ احلول وهو غين منها 



  .أو من غريها أجزأت عنه
  .إال بنية إال أن يأخذها اإلمام منه قهراوال جيزئ إخراج الزكاة 

  وال يعطى من الصدقة املفروضة للوالدين وإن علوا وال للولد وإن سفل
  ـــــــ

  .الذكر واألنثى من ولد الضأن واملعز ساعة يولد واملراد هبا الوليدة: السخلة ١
  ماله سنة: الثىن ٢

ا من العاملني عليها فيعطون حبق ما عملوا وال لبين هاشم وال للزوج والزوجة وال لكافر وال ململوك إال أن يكونو
وال ملواليهم وال لغين وهو الذي ميلك مخسني درمها أو قيمتها من الذهب وال يعطى إال يف الثمانية األصناف اليت 
ذا مل مسى اهللا عز وجل إال أن يتوىل الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها كلها يف صنف منها أجزأه إ

  .خيرجه إىل الغىن
  .وال خيرج الصدقة من بلدها إىل بلد يقصر يف مثله الصالة

  .وإذا باع ماشية قبل احلول مبثلها زكاها إذا مت حول من وقت ملكه األول
وكذلك إذا باع مائيت درهم بعشرين دينارا أو عشرين دينارا مبائيت درهم فال تبطل الزكاة بانتقاهلا ومن كانت عنده 

  .ة فباعها قبل حلول احلول بدراهم فرار من الزكاة مل تبطل عنه بانتقاهلاماشي
والزكاة جتب يف الذمة حبلول احلول وان تلف املال فرط أو مل يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها احلول أدى منها 

  .إذا مل يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن

  باب زكاة الثمار 

  باب زكاة الثمار

اهللا عز وجل من األرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ مخسة أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان  وكل ما أخرج
  .١سقيه من السماء أو السيوح

  ـــــــ
  . سقي بالراحة -واملقصود –مجع سيح وهو املاء اجلاري الطاهر : السيوح ١

  .وما فيه الكلف فنصف العشر ١وإن كان سقي بالدوايل والنواضح
  .ون صاعا والصاع مخسة أرطال وثلث بالعراقيوالوسق ست

فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها اخلراج وزكى ما بقي إذا  ٢واألرض أرضان صلح وعنوة
  .كان مخسة أوسق وكان ملسلم

  .وكذلك الذهب والفضة ٤وكذلك القطنيات ٣وتضم احلنطة إىل الشعري وتزكى إذا كانت مخسة أوسق
عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أنه ال يضم وخيرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة واهللا وعن أيب 

  .أعلم
  ـــــــ



  .السقي بآلة كااسياقية: الدوايل والنواضح ١
  .والعنوة هي اليت فتحت عنوة بالقتال. الصلح هي األرض اليت فتحت صلحا: صلح وعنوة ٢
  وهو ستون صاعا وهو مخسة أرطال وثلثهي مكيلة معلومة، : الوسق ٣
  كيلة ٥٠. = صاعا ٣٠٠= صاع  ٦٠*أوسق  ٥: النصاب يف الزرع* 
  .هي الفول والعدس واحلمص وما إليها: القطنيات ٤

  باب زكاة الذهب والفضة 

  باب زكاة الذهب والفضة

  .م بهإال أن يكون يف ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتت ١وال زكاة فيما دون املائيت درهم
  ـــــــ

  غرام ٢و  ٩٧٦= حبة  ٤٨= ودرهم الفضة : مقدار املائيت درهم ١
  غرام ٣و ١٧١= حبة  ٥١= ودرهم األشياء 
  . غرام ٣و  ٧٧٦= حبة  ٦٤= ودرهم البغلي 

  .فإذا متت ففيها ربع العشر ويف زيادهتا وإن قلت ١وكذلك دون العشرين مثقاال
تلبسه أو تعريه وليس يف حلية سيف الرجل ومنطقته وخامته زكاة واملتخذ  وليس يف حلي املرأة زكاة إذا كانت ممن
  .آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة

وما كان من الركاز وهو دفن اجلاهلية قل أو كثر ففيه اخلمس ألهل الصدقات وباقيه له وإذا أخرج من املعادن من 
ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غري ذلك مما الذهب عشرين مثقاال أو من الورق مائيت درهم أو قيمة 
  .يستخرج من األرض فعليه الزكاة من وقته واهللا أعلم

  ـــــــ
 ٨٨= ٤و٢٠x 4جرام ذهب إذن فالنصاب  ٤/٤املثقال يساوي مازنته يف عصرنا : مقدار العشرين مثقاال ١

  .جراما

  باب زكاة التجارة 

  باب زكاة التجارة

  .لتجارة قومها إذا حال عليها احلول وزكاهاوالعروض إذا كانت ل
ومن كانت له سلعة للتجارة وال ميلك غريها وقيمتها دون املائيت درهم فال زكاة عليه حىت حيول احلول من يوم 

  .ساوت مائيت درهم
تجارة وتقوم السلع إذا حال احلول مبا هو حظ للمساكني من عني أو ورق وال يعترب ما اشتريت به وإذا اشتراها لل



  .مث نواها لالقتناء مث نواها للتجارة فال زكاة فيها حىت يبيعها ويستقبل بثمنها حوال
  . وإذا كان يف ملكه نصاب للزكاة فاجتر فيه فنمي أدى زكاة األصل مع النماء إذا حال احلول واهللا أعلم

  باب زكاة الدين والصدقة
ه وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حىت يقبضه قال وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فال زكاة علي

  .ماله زكاه إذا قبضه ملا مضى يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا ١فيؤدي ملا مضى وإذا غصب
  ".ليس هو كالدين الذي مىت قبضه زكاه ملا مضى وأحب إيل أن يزكيه: "والرواية األخرى قال

لتقط بعد احلول استقبل هبا حوال مث زكاها فإن جاء رهبا زكاها للحول الذي كان واللقطة إذا صارت كمال امل
  .امللتقط ممنوعا منها

  .واملرأة إذا قبضت صداقها زكته ملا مضى
واملاشية إذا بيعت باخليار فلم ينقص اخليار حىت ردت استقبل البائع هبا حوال سواء كان اخليار للبائع أو للمشتري 

  .اهللا أعلمألنه جتديد ملك و
  ـــــــ

  .أخذه قهرا وظلما ويقال غصب ماله وغصب منه ماله: غصب ماله ١

  باب زكاة الفطر 

  باب زكاة الفطر

بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مخسة  ١وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من املسلمني صاع
  .أرطال وثلث من كل حبة ومثرة تقتات

  صاعا أجزأ إذا كان قوهتم واختيار ٢ة األقطوإن أعطى أهل البادي
  ـــــــ

  .يكال به وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث: الصاع ١
  . األقط لنب جمفف مل تنزع زبدته ٢

  .أيب عبد اهللا رمحه اهللا إخراج التمر
  ومن قدر على التمر أو الشعري أو الرب أو الزبيب أو األقط وأخرج غريه مل

  .ة مل جيزئه وخيرجها إذا خرج إىل املصلى وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومني أجزأهحيزئه ومن أعطى القيم
  .ويلزمه أن خيرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته

  .وليس عليه يف مكاتبه زكاة وعلى املكاتب أن خيرج عن نفسه زكاة الفطر
  .وإذا ملك مجاعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا

  .وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية خيرج صاعا عن اجلميع
  .ويعطي صدقة الفطر ملن جيوز أن يعطي صدقة األموال

  .وجيوز أن يعطي اجلماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم اجلماعة



  .ومن أخرج عن اجلنني فحسن وكان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه خيرج عن اجلنني
ه ما خيرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن خيرج إال أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين وال ومن كان يف يد

  .زكاة عليه واهللا أعلم

  كتاب الصيام

  مدخل

  كتاب الصيام

قال وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا اهلالل فإن كانت السماء مصحية مل يصوموا ذلك اليوم وإن 
  .الل غيم أو قتر وجب صيامه وقد أجزأه إن كان من شهر رمضانحال دون منظر اهل

وال جيوز صيام فرض حىت ينويه أي وقت كان من الليل ومن نوى من الليل فأغمى عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق 
  .حىت غربت الشمس مل جيزئه صيام ذلك اليوم ومن نوى صيام التطوع من النهار ومل يكن طعم أجزأه

  .يقصر فيه الصالة فال يفرط حىت يترك البيوت وراء ظهره وإذا سافر ما
أو أدخل إىل جوفه شيئا من أي موضع كان أو قبل فأمىن أو أمذى أو  ٢أو استعط ١ومن أكل أو شرب أو احتجم

كرر أو نظر فأنزل أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بال كفارة إذا كان صوما واجبا وإن فعل 
  .ا مل يقابل فهو على صومه وال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فال شيء عليهذلك ناسي

  .ومن ارتد عن اإلسالم فقد أفطر ومن نوى اإلفطار فقد أفطر
  ـــــــ

حجم الصيب ثدي أمه إذا مصه، واحلجام املصاص واملعىن أن املريض ميص دمه : املص، يقال: احلجم: احتجم ١
  .عن طريق احملجم وهي اآللة اليت جيمع فيها دم احلجامة الفاسد

  . هو وضع الدواء يف األنف: السعوط: استعط ٢

ومن جامع يف الفرج فأنزل أو مل ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان يف شهر 
  .رمضان

متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا لكل مسكني مد والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن مل ميكن فصيام شهرين 
  .من بر أو نصف صاع من متر أو شعري

  .فإذا جامع فلم يكفر حىت جامع ثانية فكفارة واحدة وإن كفر مث جامع ثانية فكفارة ثانية
  .قضاءوإن أكل يظن أن الفجر مل يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ومل تغب فعليه ال

ومباح ملن جامع بالليل أن ال يغتسل حىت يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك املرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر 
  .وهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت

الشيخ  واحلامل إذا خافت على جنينها واملرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإذا عجز
  .عن الصوم لكرب أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا

وإذا حاضت املرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت مل جيزئها فإن أمكنها القضاء فلم تقض حىت ماتت أطعم 



عنها عن كل يوم مسكني ولو مل متت املفرطة حىت أظلها شهر رمضان آخر صامته مث قضت ما كان عليها وأطعمت 
  .نا وكذلك حكم املريض واملسافر يف املوت واحلياة إذا فرطا يف القضاءعن كل يوم مسكي

  وللمريض أن يفطر إذا كان الصيام يزيد يف مرضه وأن حتمل وصام

  .كره له ذلك وأجزأه وكذلك املسافر
  .وقضاء شهر رمضان متفرقا جيزئ واملتتابع أفضل

  .سنومن دخل يف صيام تطوع فخرج منه فال قضاء عليه وإن قضاه فح
  .وإذا كان للغالم عشر سنني وأطاق الصيام أخذ به

  .وإذا أسلم الكافر يف شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره
ومن رأى هالل شهر رمضان وحده صام فإن كان عدال صوم الناس بقوله وال يفطر إال بشهادة عدلني وال يفطر إذا 

  .رآه وحده
  .شهرا يريد به شهر رمضانوإذا اشتبهت األشهر على األسري فإن صام 

فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما كان قبله مل جيزئه وال يصام يوما العيدين وال أيام التشريق ال عن فرض وال 
  .عن تطوع فإن قصد صيامها كان عاصيا ومل جيزئه عن الفرض

  .ضويف أيام التشريق عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أنه يصومها عن الفر
  .وإذا رؤي اهلالل هنارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة املقبلة واالختيار تأخري السحور وتعجيل اإلفطار

  .ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وان فرقها فكأمنا صام الدهر
  .وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتني

  .على الدعاءوال يستحب ملن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى 

اليت حض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صيامها هي اليوم الثالث عشرة والرابع عشر  ١وأيام البيض
  .واخلامس عشر واهللا أعلم

  ـــــــ
  .هي ثالث عشرة، وأربع عشرة ومخس عشرة من الشهر القمري: األيام البيض ١

  باب االعتكاف 

  باب االعتكاف

  .ون نذرا فيلزم الوفاء به وجيوز بال صوم إال أن يقول يف نذره بصومواالعتكاف سنة إال أن يك
وال جيوز االعتكاف إال يف مسجد جيمع فيه وال خيرج منه إال حلاجة اإلنسان وإىل صالة اجلمعة وال يعود مريضا وال 

  .يشهد جنازة إال أن يشترط ذلك ومن وطئ فقد أفسد االعتكاف وال قضاء عليه إال أن يكون واجبا
وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه فإذا أمن بىن على ما مضى إذا كان نذر أياما معلومة وقضى ما ترك وكفر 

  .كفارة ميني
  .وكذلك يف النفري اذا احتيج إليه



واملتوىف عنها زوجها وهي . واملعتكف ال يتجر وال يتكسب بالصنعة وال بأس أن يتزوج يف املسجد ويشهد النكاح
واملعتكفة إذا حاضت خرجت من املسجد وضربت . رج لقضاء العدة وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنةمعتكفة خت

  .خباء يف الرحبة
  . ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل املسجد قبل غروب الشمس واهللا أعلم

  كتاب احلج

  مدخل

  كتاب احلج

  .ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه احلج والعمرة
ريضا ال يرجى برؤه أو شيخا ال يستمسك على الراحلة أقام من حيج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن فإذا كان م

  .عويف
  .وحكم املرأة إذا كان هلا حمرم كحكم الرجل

فمن فرط فيه حىت تويف أخرج عنه من مجيع ماله حجة وعمرة ومن حج عن غريه ومل يكن حج عن نفسه رد ما أخذ 
  .حج وهو غري بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه احلجوكانت احلجة عن نفسه ومن 

وإذا حج بالصغري جنب ما يتجنبه الكبري وما عجز عنه من عمل احلج عمل عنه ومن طيف به حمموال كان الطواف 
  . له دون حامله واهللا أعلم بالصواب

  باب ذكر املواقيت 

  باب ذكر املواقيت

ومصر واملغرب من اجلحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل الطائف وميقات أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام 
وجند من قرن وأهل املشرق من ذات عرق وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن احلل وإذا أرادوا احلج فمن مكة ومن 

  .كان منزله دون امليقات فميقاته من موضعه
  .ومن مل يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب املواقيت إليه أحرم
  وهذه املواقيت ألهلها وملن مر عليها من غري أهلها ممن أراد حجا أو 

  .عمرة واالختيار أن ال حيرم قبل ميقاته فإن فعل فهو حمرم
ومن أراد اإلحرام فجاوز امليقات غري حمرم رجع فأحرم من امليقات فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع حمرما 

  .إىل امليقات
  .حمرم فخشي أن رجع إىل امليقات فاته احلج أحرم من مكانه وعليه دم واهللا أعلم ومن جاوز امليقات غري

  باب ذكر اإلحرام 



  باب ذكر اإلحرام

ومن أراد احلج وقد دخل أشهر احلج فإذا بلغ امليقات فاالختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبني نظيفني ويتطيب فإن 
  .حضر وقت صالة مكتوبة وإال صلى ركعتني

  :وهو اختيار أيب عبد اهللا رمحه اهللا فيقول ١لتمتعفإن أراد ا
اللهم إين أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين فإن حبس حل من املوضع الذي 

  .حبس فيه وال شيء عليه
  .قال اللهم إين أريد احلج ويشترط ٢وإن أراد اإلفراد
  .حلج ويشترطقال اللهم إين أريد العمرة وا ٣وإن أرد القران

  :فإذا استوى على راحلته لىب فيقول
  لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك"

  ـــــــ
  .وهو أن يهل بعمرة مفردة من امليقات يف أشهر احلج مث حيج من عامه الذي اعتمر فيه: التمتع ١
  .أن حيرم من يريد احلج من امليقات باحلج وحده: اإلفراد ٢
  . هو اإلهالل باحلج والعمرة معا أو اإلهالل بالعمرة مث يدخل عليها احلج قبل الطواف: القران ٣

  ".وامللك ال شريك لك
  .مث ال يزال يليب إذا عال نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق وإذا أغطى رأسه ناسيا ويف دبر الصلوات املكتوبة

ام وإن كانت حائضا أو نفساء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر واملرأة أيضا يستحب هلا أن تغتسل عند اإلحر
  .أمساء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ومن أحرم وعليه قميص خلعه ومل يشقه

  .وأشهر احلج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي احلجة واهللا أعلم

  باب ما يتوقاه احملرم وما أبيح له

  باب ما يتوقى احملرم وما أبيح له
ويتوقى احملرم يف إحرامه ما هناه اهللا عز وجل عنه من الرفث وهو اجلماع والفسوق وهو السباب واجلدال وهو 

  .املراء
  .ويستحب له قلة الكالم إال فيما ينفع وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء

القميص وال السراويل وال الربنس وال  وال يتفلى احملرم وال يقتل القمل وحيك رأسه وجسده حكا رفيقا وال يلبس
  .العمام

فإن مل جيد اإلزار لبس السراويل وإن مل جيد النعلني لبس اخلفني وال يقطعهما وال فداء عليه ويلبس اهلميان ويدخل 
  .السيور بعضها يف بعض وال يعقدها

  .وله أن حيتجم وال يقطع شعرا ويتقلد السيف عند الضرورة
ف ال بأس و ال يدخل يديه يف الكمني وال يظلل على رأسه يف احململ فإن  ١قبا والدواجوإن طرح على كتفيه ال

  فعل فعليه دم وال يقتل الصيد وال



  ـــــــ
  . القبا ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: القبا والدواج ١

  .هيصيده وال يشري إليه وال يدل عليه حالال وال حمرما وال يأكله إذا صاده احلالل ألجل
وال يقطع شعرا  ٢وال طيب وال بأس مبا صبغ بالعصفر ١وال يتطيب احملرم وال يلبس ثوبا مسه ورس وال زعفران

من رأسه وال جسده وال يقطع ظفرا إال أن ينكسر وال ينظر يف املرآة إلصالح شيء وال يأكل من الزعفران ما جيد 
لشم الطيب وال يغطي شيئا من رأسه واألذنان من  رحيه وال يدهن مبا فيه طيب وال ما ال طيب فيه وال يتعمد

  .-الرأس
واملرأة إحرامها يف وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها وال تكتحل بكحل أسود وجتتنب كل ما جيتنبه الرجل 

  .احملرم إال يف اللباس وتظليل احململ وال تلبس القفازين واخللخال وما أشبهه
 مبقدار ما تسمع رفيقتها وال يتزوج احملرم وال يزوج فإن فعل فالنكاح باطل فإن وال ترفع املرأة صوهتا بالتلبية إال

وطئ احملرم يف الفرج فأنزل أو مل ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى 
جه وإن قبل ومل ينزل كل منهما بدنة وإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد ح

فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة وعن أيب عبد اهللا رواية أخرى إن أنزل فسد حجه وإن نظر فصرف بصره فأمىن فعليه 
  .دم فإن كرر النظر حىت أمىن فعليه بدنة

  ـــــــ
ت خيرج نبا: الورس بفتح الواو وإسكان الراء وآخره سني، نبت أصفر يصبغ به والزعفران: ورس وزعفران ١

  .صبغة محراء له رائحة طيبة
  .ال أرى املعصفر طيبا: وليست عائشة الثياب املعصفرة وهي حمرمة وقال جابر: قال البخاري: املعصفر ٢

وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرجتع زوجته وعن أيب عبد اهللا رواية أخرى يف االرجتاع أن ال يفعل وله أن 
  .والفأرة والكلب العقور وكل ما عدا عليه أو آذاه وال فداء عليهيقتل احلدأة والغراب والعقرب 

وإن حصر بعد حنر ما . وصيد احلرم حرام على احلالل واحملرم وكذلك شجره ونباته إال اإلذخر وما زرعه اإلنسان
  .معه من اهلدي وحل فإن مل يكن معه هدي وال يقدر عليه صام عشرة أيام مث حل

لبيت مبرض أو ذهاب نفقة بعث هبدي إن كان معه ليذبح مبكة وكان على إحرامه حىت وإن منع من الوصول إىل ا
يقدر على البيت فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس املخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله احلالل كان عليه يف 

اء وميضي يف حج كل فعل فعله دم وكان على إحرامه وإن كان وطئ فعليه للوطء بدنة مع ما جيب عليه من الدم
  .فاسد وحيج من قابل واهللا أعلم بالصواب

  باب ذكر احلج ودخول مكة 

  باب ذكر احلج ودخول مكة

وإذا دخل املسجد احلرام فاالستحباب أن يدخل من باب بين شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكرب مث أتى احلجر 
 ١ياله ورفع يديه فكرب اهللا عز وجل وهلله واضطبعاألسود إن كان فاستلمه ان استطاع وقبله فإن مل يستطع قام ح



  ثالثة أشواط ومشى أربعة كل ذلك من ٢بردائه ورمل
  ـــــــ

هو أن جيعل وسط الرداء حتت كتفه األمين، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، ويبقى كتفه اليمىن : اضطبع ١
  .يف طواف القدوم، مث يسوي رداءه مكشوفة واألضطباع يكون يف األشواط الثالثة األوىل اليت يوصل فيها

  . هو اإلسرع يف املشي مع هز الكتفني وتقارب اخلطا: الرمل ٢

احلجر األسود إىل احلجر األسود وال يرمل يف مجيع طوافه إال هذا وليس على أهل مكة رمل ومن نسي الرمل فال 
 ١إال األسود واليماين ويكون احلجرإعادة عليه ويكون طاهرا يف ثياب طاهرة وال يستلم وال يقبل من األركان 

داخال يف الطواف ألن احلجر من البيت ويصلي ركعتني خلف املقام وخيرج إىل الصفا من بابه فيقف عليه فيكرب اهللا 
عز وجل ويهلله وحيمده ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويسأل اهللا عز وجل ما أحب مث ينحدر من الصفا 

الذي يف بطن الوادي فريمل من العلم إىل العلم مث ميشي حىت يأيت املروة فيقف عليها فيقول  فيمشي حىت يأيت العلم
كما قال على الصفا وما دعا به أجزأه مث ينزل ماشيا إىل العلم مث يرمل حىت يأيت العلم يفعل ذلك سبع مرات 

الرمل يف بعض سعيه فال شيء عليه حيتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية ويفتتح بالصفا وخيتتم باملروة وإن نسي 
  .فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره مث قد حل

  .وطواف النساء وسعيهن مشي كله
  .ومن سعى بني الصفا واملروة على غري طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه

  .وإن أقيمت الصالة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بىن
  .طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا ومن طاف وسعى حمموال لعلة أجزأه وإن أحدث يف بعض

ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى وجيعلهما عمرة إال أن يكون قد ساق هديا فيكون 
  .على إحرامه ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إىل البيت واهللا أعلم

  ـــــــ
  .هو ما أحيط بالبنا املقوس من جهه مشال الكعبة بني الركنني العراقي والشامي: طيماحلجر احل ١

  باب ذكر احلج 

  باب ذكر احلج

أهل باحلج ومضى إىل مىن فصلى هبا الظهر إن أمكنه ألنه روي عن النيب صلى اهللا عليه  ١وإذا كان يوم التروية
  .وسلم أنه صلى مبىن مخس صلوات

ىل عرفة فأقام هبا حىت يصلي مع اإلمام الظهر والعصر بإقامة لكل صالة وإن أذن فال باس فإذا طلعت الشمس دفع إ
وإن فاته مع اإلمام صلى يف رحله مث يصري إىل موقف عرفه عند اجلبل وعرفة كلها موقف ويرفع عن بطن عرنة فإنه 

  .ال جيزئه الوقوف فيه ويكرب ويهلل وجيتهد يف الدعاء إىل غروب الشمس
ع اإلمام دفع معه إىل مزدلفة ويكون يف الطريق يليب ويكرب ويذكر اهللا عز وجل مث يصلي مع اإلمام املغرب فإذا دف

  .والعشاء بإقامة لكل صالة وإن مجع بينهما بإقامة واحدة فال بأس وإن فاته مع اإلمام صلى وحده
الشمس فإذا بلغ حمسرا أسرع ومل وإذا صلى الفجر وقف مع اإلمام عند املشعر احلرام فدعا مث يرفع قبل طلوع 



  .يقف فيه حىت يأيت مىن وهو مع ذلك ملب ويأخذ حصا اجلمار من طريقه أو من مزدلفة
  .واالستحباب أن يغسله فإذا وصل إىل مىن رمى مجرة العقبة بسبع حصيات يف أثر كل حصاة وال يقف عندها

  .ق أو يقصر وقد حل له كل شيء إال النساءويقطع التلبية عند ابتداء الرمي وينحر إن كان معه هدي وحيل
  ـــــــ

  . ثامن ذي احلجة ألهنم كانوا يرثون فيه من املاء ملا بعد: يوم التروية ١

  .١واملرأة تقصر من شعرها مقدار األمنلة
مث مث يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به متام احلج مث يصلي ركعتني إن كان مفردا أو قارنا 

قد حل له كل شيء وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا ويف الصفا واملروة سبعا كما فعل للعمرة مث يعود فيطوف 
  ]٢٩:احلج[٢} َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيتِ الَْعِتيقِ{: بالبيت طوافا وينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل

الغد وزالت الشمس رمى اجلمرة األوىل بسبع حصيات مث مث يرجع إىل مىن وال يبيت مبكة ليايل مىن فإذا كان من 
يكرب مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو مث يرمي الوسطى بسبع حصيات ويكرب أيضا ويدعو مث يرمي مجرة 

  .العقبة بسبع حصيات وال يقف عندها
  .ويفعل يف اليوم الثاين كما فعل باألمس

فإذا غربت الشمس وهو هبا مل خيرج حىت يرمي من غد بعد الزوال فإن أحب أن يتعجل يف يومني خرج قبل املغرب 
  .كما رمى باألمس

  .ويستحب له أن ال يدع الصالة يف مسجد مىن مع اإلمام
  ].العصر[ويكرب يف دبر كل صالة من صالة الظهر يوم النحر إىل آخر أيام التشريق 

ي ركعتني إذا فرغ من مجيع أموره حىت يكون آخر فإذا أتى إىل مكة مل خيرج حىت يودع البيت يطوف به سبعا ويصل
  .عهده بالبيت فإن ودع واشتغل بتجارة عاد فودع مث رحل

  ـــــــ
  .عقدة األصبع أو سالمها، واملفصل األعلى من األصبع الذي فيه الظفر: األمنلة ١
  .٢٩:سورة احلج اآلية ٢

  .وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن أبعد بعث بدم
املرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت وال وداع عليها وال فدية ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده و

  .حراما حىت يطوف بالبيت وإن كان قد طاف للوداع مل جيزئه لطواف الزيارة
ون آخرها يوم وليس يف عمل القارن زيادة على عمل املفرد إال أن عليه دما فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج يك

  عرفة وسبعة أيام إذا رجع
ومن اعتمر يف أشهر احلج فطاف وسعى وحل مث أحرم للحج من عامه ومل يكن خرج من مكة إىل ما تقصر فيه 

الصالة فهو متمتع عليه دم فإن مل جيد صام ثالثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع فإن مل يصم قبل يوم النحر 
الروايتني عن أيب عبد اهللا والرواية األخرى ال يصوم أيام مىن ويصوم بعد ذلك عشرة أيام صام أيام مىن يف إحدى 

  .وعليه دم
ومن دخل يف الصوم مث قدر على اهلدي مل يكن عليه أن خيرج من الصوم إىل اهلدي إال أن يشاء واملرأة إذا دخلت 



  .ليها قضاء طواف القدوممتمتعة فحاضت وخشيت فوات احلج أهلت باحلج وكانت قارنة ومل يكن ع
ومن وطئ قبل أن يرمي مجرة العقبة فقد بطل حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها وال دم عليها ومن وطئ بعد 

  .مجرة العقبة فعليه دم
وميضي إىل التنعيم فيحرم ليطوف وهو حمرم وكذلك املرأة ويباح ألهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل ومباح 

  .خروا الرمي فيقضوه يف الوقت الثاين واهللا أعلمللرعاة أن يؤ

  باب الفدية وجزاء الصيد 

  باب الفدية وجزاء الصيد

ومن حلق أربع شعرات فصاعدا أو خمطئا فعليه صيام ثالثة أيام أو إطعام ثالثة آصع من متر بني ستة مساكني أو ذبح 
  .شاة أي ذلك فعل أجزأه

لك األظفار وإذا تطيب احملرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك إن ويف كل شعرة من الثالث مد من طعام وكذ
لبس املخيط أو اخلف عامدا وهو جيد النعل خلع وعليه دم وإن تطيب أو لبس ناسيا فال فدية عليه وخيلع اللباس 

قبل نصف ويغسل الطيب ويفزع إىل التلبية ولو وقف بعرفة هنارا ودفع قبل اإلمام فعليه دم ومن دفع من مزدلفة 
  .الليل من غري الرعاة وأهل سقاية احلاج فعليه دم

ومن قتل وهو حمرم من صيد الرب عامدا أو خمطئا فداه بنظريه من النعم إن كان املقتول دابة وإن كان طائرا فداه 
نها شاة بقيمته يف موضعه إال أن يكون املقتول نعامة فيكون فيها بدنة أو محامة وما أشبهها فيكون يف كل واحدة م

وهو خمري إن شاء فداه بالنظري أو قوم النظري بدراهم ونظر كم جييئ به طعاما فأطعم كل مسكني مدا أو صام عن 
ومن . كل مد يوما موسرا كان أو معسرا وكلما قتل صيدا حكم عليه وإن اشترك مجاعة يف صيد فعليهم فداء واحد

رة وذبح إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم وإن كان مل يقف بعرفة حىت طلع الفجر من يوم النحر حتلل بعم
  . عبدا مل يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما مث يقصر وحيل

  .وإذا أحرمت املرأة لواجب مل يكن لزوجها منعها
عا حنره موضعه وخلى بينه ومن ساق هديا واجبا فعطب دون حمله صنع به ما شاء وعليه مكانه وإن كان ساقه تطو

  .وبني املساكني ومل يأكل هو منه وال أحد من أهل رفقته وال يدل عليه وال يأكل من كل واجب إال من هدي املتمتع
وكل هدي وإطعام فهو ملساكني احلرم إن قدر على إيصاله إليهم إال من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على املساكني 

  .صيام فيجزئه بكل مكانيف املوضع الذي حلق وأما ال
  .ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه

  .وما يلزم من الذبح فال جيزئ فيه إال اجلذع من الضأن والثين من غريه واهللا أعلم

  كتاب البيوع

  باب خيار املتبايعني



  كتاب البيوع وخيار املتابعني
هنما فإن تلفت السلعة أو كان عبدا فإن أعتقه املشتري أو مات واملتبايعان كل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا بأبدا

بطل اخليار وإذا تفرقا من غري فسخ مل يكن لواحد منهما رده إال بعيب أو خيار واخليار جيوز أكثر من ثالث واهللا 
  . أعلم

  باب الربا والصرف وغري ذلك 

  باب الربا والصرف وغري ذلك

فال جيوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا وما كان من جنسني جاز  وكل ما كيل أو وزن من سائر األشياء
  .وما كان مما ال يكال وال يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد وال جيوز نسئة ١التفاضل فيه يدا بيد وال جيوز نسئة

وال ما أصله  وال يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ٢وال يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إال العرايا
الوزن كيال والتمور كلها جنس واحد وان اختلف أنواعها والرب والشعري جنسان وسائر اللحمان جنس واحد وال 
  جيوز بيع بعضه ببعض رطبا وال جيوز إذا تناهى جفافه مثال مبثل وال جيوز بيع اللحم باحليوان وإذا اشترى ذهبا بورق

  ـــــــ
  .تأجيله: األجل، ونسئه: النسء ١
  . هي أن يشتري الفقراء من أهل النخل رطبا يأكلونه يف شجرة خبرص مثر: العرايا ٢

عينا بعني فوجد أحدمها فيما اشترى عيبا فله اخليار بني أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس 
أحدمها فيما اشتراه عيبا فله  بدخيل عليه من غري جنسه ويأخذ قدر ما ينقص العيب وإذا تبايعا ذلك بغري عينه فوجد

البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غري جنسه كالوضوح يف الذهب والسواد يف الفضة فأما إذا كان عيب 
  .ذلك دخيال عليه من غري جنسه كان الصرف فيه فاسدا ومىت انصرف املتصارفان قبل التقابض فال بيع بينهما

صلى اهللا عليه وسلم هو أن يوهب لإلنسان من النخل ما ليس فيه مخسة أوسق  والعرايا اليت رخص فيها رسول اهللا
  .من التمر ملن يأكلها رطبا فإن تركه املشتري حىت يتمر بطل البيع واهللا أعلم ١فيبيعها خبرصها
  ـــــــ

  .هو التقدير، وهنا تقدير التمر كم يكون وزنا بعد جفافه" اخلرص: "خبرصها ١

  مار باب بيع األصول والث

  باب بيع األصول والثمار

إال أن يشترطها املبتاع  ١ومن باع خنال مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة يف النحل إىل اجلذاذ
وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه مثر باد وإذا اشترى الثمرة دون األصل ومل يبد صالحها على الترك إىل اجلذاذ مل 

القطع جاز فإن تركها حىت يبدو صالحها بطل البيع وإن اشتراها بعد أن يبدو صالحها على جيز وإن اشتراها على 
 ٢الترك إىل اجلذاذ جاز فإن كانت مثرة خنل فسد وصالحها أن يظهر فيها احلمرة أو الصفرة وإن كانت مثرة كرم



  لقثاء واخليار والباذجنان ومافصالحها أن تتموه وصالح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج وال جيوز بيع ا
  ـــــــ

  .القطع، وهنا أخذ التمر من الشجر بعد نضجه: اجلذاذ ١
  . أي العنب وقد هنى صلى اهللا عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم: مثرة كرم ٢

  .أشبهها إال لقطة لقطة
واستثىن منه  ٢ا باع حائطاكل جزء واحلصاد على املشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد وإذ ١وكذلك الرطبة

من السماء  ٣صاعا مل جيز فإن استثىن منه خنلة أو شجرة بعينها جاز وإذا اشترى الثمرة دون األصل فلحقتها جائحة
  .رجع هبا على البائع

وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فال حيتاج فيه إىل 
ن تلف فهو من مال املشتري ومن اشترى ما حيتاج إىل قبضه مل جيز بيعه حىت يقبض والشركة والتولية قبض وإ

طعام مل يبعها  ٥ألهنا فسخ وعن أيب عبد اهللا اإلقالة بيع ومن اشترى صربة ٤واحلوالة به كالبيع وليس كذلك اإلقالة
لى أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز واهللا حىت ينقلها ومن عرف مبلغ شيء مل يبعه صربة وإذا اشترى صربة ع

  .أعلم
  ـــــــ

ومنها حشيش الشعري، وعشب العلف، وكذلك الربسيم الذي له " اجلت: "الفصفصة فإن يبست مسيت: الرطبة ١
  .سور حيصد أكثر من مرة، وما شابه ذلك

  .اليستان الذي له سور حيوطه: احلائط ٢
  .جتتاح املال من سنة أو فتنة وجاح اهللا ماله وأجاحه مبعىن أهلكه باجلائحة الشدة والنازلة العظيمة اليت: جائحة ٣
  .فسخ العقد: اإلقالة ٤
  .جزافا بال كيل أو وزن: اشتر الطعام صربة: ويقال. الكومة من الطعام: صربة ٥

  باب بيع املصراة وغري ذلك

  باب املصراة وغري ذلك
 أن يقبلها أو يردها وصاعا من متر فإن مل يقدر على التمر فقيمته وهو ال يعلم فهو باخليار بني ١ومن اشترى مصراة

  .وسواء كان املشترى ناقة أو بقرة أو شاة
  ـــــــ

  . التصرية مجع اللنب يف الضرع أكثر من يوم وهو من التغرير والغش: مصراة ١

ويأخذ الثمن كامال ألن اخلراج  وإن اشترى أمة ثيبا فأصاهبا أو استغلها مث ظهر على عيب كان خمريا بني أن يردها
بالضمان والوطء كاخلدمة وبني أن يأخذ ما بني الصحة والعيب وإن كانت بكرا فإن أراد ردها كان عليه ما نقصها 

إال أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كامال وكذلك سائر املبيع ولو باع املشتري بعضها مث ظهر على 
العيب مبقدار ملكه فيها وإن ظهر على  ١رد ملكه منها مبقداره من الثمن أو يأخذ أرشعيب كان خمريا بني أن ي

عيب بعد إعتاقه هلا أو موهتا يف ملكه فله األرش وإذا ظهر على عيب ميكن حدوثه بعد الشراء أو قبله حلف 



  .املشتري وكان له الرد أو األرش
إن مل يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن وإذا اشترى شيئا مأكولة يف جوفه فكسره فوجده فاسدا ف

على البائع فإن كان له مكسورا قيمة كجوز اهلند فهو خمري يف الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بني 
  .صحيحه ومعيبه

  .عبد ال املالومن باع عبدا وله مال قليال كان أو كثريا فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع إذا كان قصده ال
ومن باع حيوانا أو غريه بالرباءة من كل عيب مل يربأ سواء علم به البائع أو ال يعلم ومن باع سلعة بنسيئة مل جيز أن 
يشتريها بأقل مما باعها به وإذا باع شيئا مراحبة فعلم أنه زاد يف رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح وإن 

كان على املشتري رده أو إعطاؤه ما غلط به وله أن حيلفه أن وقت ما باعها مل يعلم أن  أخرب بنقصان من رأس ماله
  ].بأكثر من ذلك[شراءها 

  ـــــــ
دية  –أيضا  –واألرش . هو العوض الذي يأخذه املشتري من البائع إذا اطلع على عيب يف املبيع: األرش ١

  .اجلراحات

ن شاء املشتري أخذه بعد ذلك مبا قال البائع وإال يفسخ البيع بينهما واملبتدئ وإذا باع شيئا واختلفا يف مثنه حتالفا فإ
باليمني البائع وإذا كانت السلعة تالفة حتالفا ورجعا إىل قيمة مثلها إال أن يشاء املشتري أن يعطي الثمن على ما قال 

  .البائع فإن اختلفا يف صفتها فالقول قول املشتري مع ميينه يف الصفة
وال الطائر قبل أن يصاد وال السمك يف اآلجام وما أشبهها والوكيل إذا خالف فهو ضامن إال  ١وز بيع األبقوال جي

  .أن يرضى اآلمر فيلزمه
غري جائز  ٥وبيع عسب الفحل ٤غري جائز وكذلك بيع احلمل غري أمه واللنب يف الضرع ٣واملنابذة ٢وبيع املالمسة

لعة وليس هو مشتريا هلا فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو أن خيرج منهي عنه وهو أن يزيد يف الس ٦والنجش
دعوا الناس "احلضري إىل البادي وقد جلب السلع فيعرفه ويقول أنا أبيع لك فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 

ري منهم فهم وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تلقي الركبان فإذا تلقوا أو اشت" يرزق اهللا بعضهم من بعض
باخليار إذا دخلوا السوق وعرفوا أهنم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا وبيع العصري ممن يتخذه مخرا 

  .باطل ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان وال يبطله شرط واحد
  ـــــــ

  .اهلارب من سيده: العبد اآلبق ١
  .أن يتباعا ليال وال يعلم ما فيه: املالمسة ٢
  .أن ينبذ الرجل إىل الرجل ثوبه وينبذ اآلخر إليه ثوبه على غري تأمل ويقول كل واحد منهما هذا هبذات: ملنابذةا ٣
  .مدر اللنب من الشاة والبقر، وهو كالثدي للمرأة: الضرع ٤
  .وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به: عسب الفحل ٥
  .لرفع مثنها على املشتري احلقيقي" مواطأة"افقة والتناجش هو الزيادة يف مثن السلعة عن مو: النجش ٦

أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا مل ينعقد البيع وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه : وإذا قال
  .دراهم بصرف ذكراه



الربح ما  ويتجر الوصي مبال اليتيم وال ضمان عليه والربح كله لليتيم فإن أعطاه ملن يضارب له به فللمضارب من
وافقه الوصي عليه وما استدان العبد فهو يف رقبته يفديه السيد أو يسلمه فإن جاوز ما استدان قيمته مل يكن على 

  .سيده أكثر من قيمته إال أن يكون مأذونا له يف التجارة فيلزم مواله مجيع ما استدان
رم عليه وبيع الفهد والصقر املعلم جائز وبيع الكلب باطل وإن كان معلما ومن قتله وهو معلم فقد أساء وال غ

  .وكذا بيع اهلر وكل ما فيه منفعة

  باب السلم

  ١باب السلم
وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم إىل أجل معلوم باألهلة 

  .موجودا عند حمله ويقبض الثمن كامال وقت السلم قبل التفرق
يء من هذه األوصاف بطل وبيع املسلم فيه من بائعه أو من غريه قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه فمىت عدم ش

به طعاما كان أو غريه وإذا أسلم يف جنسني مثنا واحدا مل جيز حىت يبني مثن كل جنس وإذا  ٣واحلوالة ٢والتولية
وإذا مل يكن السلم كاحلديد والرصاص  أسلم يف شيء واحد على أن يقبضه يف أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز

وما ال يفسد وال خيتلف قدميه وحديثه مل يكن عليه قبضه قبل حمله وال جيوز أن يأخذ رهنا وال كفيال من املسلم إليه 
  .واهللا أعلم

  ـــــــ
ال يأخد إال ما هو أن يسلم رأس املال يف جملس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومما إىل معلوم و: السلم ١

  .مساه أو رأس ماله وال يتصرف فيه قبل قبضه
  :التولية ٢
  . من التحول، واالنتقال وهي نقل الدين من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه: احلوالة ٣

  كتاب الرهن

  ١كتاب الرهن
ل فقبض املرهتن له وال يصح الرهن إال أن يكون مقبوضا من جائز األمر أو القبض فيه من وجهني فإن كان مما ينق

أخذه إياه من راهنه منقوال وإن كان مما ال ينقل كالدور واألرضني فقبضه ختلية راهنه بينه وبني مرهتنه ال حائل دونه 
  .وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده كان مقبوضا

ن حباله على ما بقي وإذا أعتق وال يرهن مال من أوصى إليه حبفظه ماله إال من ثقة وإذا قضاه بعض احلق كان الره
الراهن عبده املرهون فقد صار حرا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة املعتق فيكون رهنا وإن كانت له أمة فأولدها 

  .الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا
إن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو وإذا جىن العبد املرهون فاجملين عليه أحق برقبته من مرهتنه حىت يستويف حقه ف

  .رهن حباله وإذا جرح العبد املرهون أو قتل فاخلصم يف ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن
أو على أن يعطيه بالثمن ] يعين بالصفة أو املشاهدة[وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه هبا شيئا من ماله يعرفانه 

ز، فإن أىب تسليم الرهن، أو أىب احلميل أن يتحمل، فالبائع خمري يف فسخ البيع، ويف إقامته محيال يعرفانه، فالبيع جائ



  وال ينتفع املرهتن من الرهن بشيء إال. بال رهن وال محيل
  ـــــــ

  . وثيقة بدين: الرهن ١

ها ومثر الشجرة ما كان مركوبا أو حملوبا، فريكب وحيلب، بقدر العلف وغلة الدار وخدمة العبد ومحل الشاة وغري
فإن كان عبدا فمات فعليه كفنه، وإن كان مما خيزن فعليه كراء خمزنة : املرهونة من الرهن ومؤنة الرهن على الراهن

والرهن إذا تلف بغري جناية من املرهتن رجع املرهتن حبقه عند حمله، وكانت املصيبة فيه من راهنه وإن كان تعدى 
  .املرهتن أو مل حيرزه ضمن

ختلفا يف القيمة فالقول قول املرهتن مع ميينه وإن اختلفا يف قدر احلق فالقول قول الراهن مع ميينه، إذا مل يكن وإن ا
  .مع كل واحد منهما مبا قال بينة

  .واملرهتن أحق بثمن الرهن من مجيع الغرماء حىت يستويف حقه حيا كان الراهن أو ميتا

  كتاب املفلس

  ١كتاب املفلس
  .الغرماء] كأسوة[رجال فأصاب أحد الغرماء عني ماله فهو أحق به، إال أن يشاء تركه، ويكون  وإذا فلس احلاكم

مبا ال تنفصل زيادهتا أو نقص بعض مثنها كان البائع فيه كأسوة ] هي زائدة[فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو 
] الذي على امليت إذا وثق الورثة وإن كان على املفلس دين مؤجل مل حيلل بالتفليس وكذلك يف الدين[الغرماء 

  .ومن وجب له حق قبل أن يوفقه احلاكم فجائز
وإذا وجب له حق بشاهد فلم خيلف، مل يكن للغرماء أن حيلفوا معه ويستحقوا، وإن كان على املفسل دين مؤجل مل 

ماله وينفق على املفلس  حيل بالتفليس، وكذلك يف الدين الذي على امليت إذا وثقوا الورثة وكل ما فعله املفلس يف
وعلى من يلزمه مؤنته باملعروف من ماله إىل أن يفرغ من قسمته بني غرمائه، وال تباع داره اليت ال غىن له عن 

  .سكناها
ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إىل أن يأيت ببينة تشهد بعسرته وإذا مات فتبني أنه كان مفلسا، مل 

  .يأخذ عني مالهيكن ألحد من الغرماء أن 
  .واهللا أعلم. ومن أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، كان لصاحب احلق منعه

  ـــــــ
  . من كان دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله: املفلس ١

  كتاب احلجر

  ١كتاب احلجر
الصالح يف املال وإن : والرشد ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك اجلارية وإن مل تنكح،

أو قصاصا، ] حدا[عاوده السفه حجر عليه، ومن عامله بعد ذلك فهو املتلف ملاله وإن أقر احملجور عليه مبا يوجب 
  .واهللا أعلم. وإن أقر بدين مل يلزمه الدين يف حال حجره. أو طلق زوجته لزمه ذلك



  ـــــــ
  . ر السن أو سفه أو جنونهو املنع من التصرف يف املال لصغ: احلجر ١

  كتاب الصلح 

  كتاب الصلح

فإن كان يعلم ما عليه . والصلح الذي جيوز هو أن حيكون للمدعي حق ال يعلمه املدعي عليه فيصطلحان على بعضه
  .فجحده فالصلح باطل

بناء كل ومن اعترف حبق فصاحل على بعضه مل يكن ذلك صلحا ألنه هضم للحق وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ب
  .واحد منهما حتالفا وكان بينهما

  . وكذلك إن كان حملوال من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدمها كان له مع ميينه واهللا أعلم

  كتاب احلوالة والضمان

  مدخل

  ١كتاب احلوالة والضمان
  .قال ومن أحيل حبقه على من عليه مثل ذلك احلق فرضي فقد برئ احمليل أبدا

  .ه على ملىء فواجب عليه أن حيتالومن أحيل حبق
  ـــــــ

  . الكفالة وااللتزام: والضمان ١

  باب الضمان 

  باب الضمان

ومن ضمن عنه حق بعد ووبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه وال يربأ املضمون عنه إال 
  .عين أو مل يقلبأداء الضامن فمىت أدى رجع الضامن به عليه سواء قال له تضمن 

  . ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن مل يسلمها فإن مات برئ املتكفل واهللا أعلم

  باب الشركة

  ١باب الشركة
وشركة األبدان جائزة وإن اشترك بدنان مبال أحدمها أو بدنان مبال غريمها أو بدن ومال أو ماالن وبدن صاحب 

  .فكل ذلك جائز أحدمها أو بدنان مباهلما تساوى املال أو اختلف
والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر املال وال جيوز أن جيعل ألحد من الشركاء فضل دراهم واملضارب 



  .إذا باع بنسيئة بغري أمر ضمن يف إحدى الروايتني والرواية األخرى ال يضمن
وربح رده يف شركة األول  لرجل مل جيز أن يضارب آلخر إن كان فيه ضرر على األول فإن فعل ٢وإذا ضارب

  وليس للمضارب ربح حىت يستويف رأس املال وإن اشترى سلعتني فربح يف أحدمها وخسر يف
  ـــــــ

  .هي اإلختالط ويعرفها الفقهاء بأهنا عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح: الشركة ١
والربح بينهما على ما شرطا واخلسارة عقد شركة يكون فيها املال من طرف والعمل من طرف آخر : املضاربة ٢

  . على صاحب املال وتسمى القراض

  .األخرى جربت الوضيعة من الربح
  .وإذا تبني املضارب أن يف يده فضال مل يكن له أخذ شيء منه إال بإذن رب املال

  .ة على املالوإن اتفق رب املال واملضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيع
  .وال جيوز أن يقال ملن عليه الدين ضارب باملال الذي عليك فإن كان يف يده وديعة جاز أن يقال له ضارب منها

  كتاب الوكالة

  ١كتاب الوكالة
وجيوز التوكيل يف الشراء والبيع ومطالبة احلقوق والعتق والطالق حاضرا كان املوكل أو غائبا وليس للوكيل أن 

  .فيه إال أن جيعل ذلك إليه يوكل فيما وكل
وإذا باع الوكيل مث ادعى تلف الثمن من غري تعد منه فال ضمان عليه فإن اهتم حلف وول أمر وكيله أن يدفع إىل 

  .رجل ماال فادعى أنه دفعه إليه مل يقبل قوله على األمر إال ببينة
ال ولده الطفل جائز وكذلك شراؤه وشراء الوكيل من نفسه غري جائز وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من م

له من نفسه وما فعل الوكيل بعد فسخ املوكل أو موته فباطل وإذا وكله يف طالق زوجته فهو يف يده حىت يفسخ أو 
يطأ ومن وكل يف شراء شيء فاشترى غريه كان اآلمر خمريا يف قبول الشراء فإن مل يقبل لزم الوكيل إال أن يكون 

  .طل الشراء واهللا أعلماشتراه بعني املال فيب
  ـــــــ

  . واملراد هبا هنا استنابة اإلنسان غريه فيما يقبل النيابة: معناها التفويض: الوكالة ١

  كتاب اإلقرار باحلقوق 

  كتاب اإلقرار باحلقوق

أو ورقا من عني ومن  ١ومن أقر بشيء واستثىن من غري جنسه كان استثناؤه باطال إال أن يستثين عينا من ورق
دعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته مل يكن ذلك إقرارا ومن أقر بعشرة دراهم مث سكت سكوتا كان ا

ميكنه الكالم فيه مث قال زيوفا أو صغارا أو إىل شهر كانت عشرة جياد وافية حالة ومن أقر بشيء واستثىن منه 
ال له عندي عشرة دراهم مث قال وديعة كان الكثري وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطال وإذا ق



القول قوله ولو قال له علي ألف درهم مث قال وديعة مل يقبل قوله ولو قال له عندي رهن فقال املالك وديعة كان 
  .القول قول املالك

أقر  ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدمها بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي يف يديه ملن أقر له به وكذلك إن
  .بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر مرياثه وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمني

واإلقرار بدين يف مرض موته كاإلقرار يف الصحة إذا كان لغري وارث وإن أقر لوارث بدين مل يلزم باقي الورثة قبوله 
  .ممضمونة وإن مل يتعد فيها املستعري واهللا أعل ٢إال ببينة والعارية
  ـــــــ

  .الفضة: ورق ١
مجع عرية وهي يف األص عطية مثر النخل دون الرقبة وهي بيع الرطب على النخل بتمر يف األرض : العارية ٢

  . والعنب يف الشجر بزبيب فيما دون مخسة أوسق

  كتاب الغصب

  ١كتاب الغصب
هنا إن كان نقصها الغرس وإن ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وأجرهتا إىل وقت تسليمها ومقدار نقصا

كان زرعها فأدركها رهبا والزرع قائم كان الزرع لصاحب األرض وعليه النفقة فإن استحقت بعد أخذ الغاصب 
  .الزرع لزمه أجرة األرض

ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة فزاد يف بدنه أو تعليم صنعة حىت صارت قيمته مائيت درهم مث نقص بنقصان 
ان ما علم حىت صارت قيمته مئة أخذه سيده وأخذ من الغاصب مائة ولو غصب جارية فوطئها وأولدها بدنه أو نسي

لزمه احلد وأخذها سيدها وأوالدها ومهر مثلها وإن كان الغاصب باعها فوطئها املشتري وأولدها وهو ال يعلم 
  .لك كله على الغاصبردت اجلارية إىل سيدها ومهر مثلها وفدى أوالده مبثلهم وهم أحرار ورجع بذ

ومن غصب شيئا ومل يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر على رده وأخذ القيمة ولو غصبها حامال 
فولدت يف يديه مث مات الولد أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى 

  .الغاصب رده وأجره مثله مدة مقامه يف يده
  .لف لذمي مخرا أو خنزيرا فال غرم عليه وينهى عن التعرض هلم فيما ال يظهرونه واهللا أعلمومن أت

  ـــــــ
  . هو أخذ شخص حق غريه واالستيالء عليه عدوانا وقهرا عنه: الغصب ١

  كتاب الشفعة

  ١كتاب الشفعة
مل يطالب ] كان غائبا ومن[وال جتب الشفعة إال للشريك املقاسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة 

  .بالشفعة يف وقت علمه بالبيع فال شفعة له
ومن كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته وإن علم وهو يف السفر فلم يشهد على 
طالب  مطالبته فال شفعة له فإن مل يعلم حىت تبايع ذلك ثالثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم فإن



األول رجع الثاين بالثمن الذي أخذه منه والثالث على الثاين وللصغري إذا كرب املطالبة بالشفعة وإذا بىن املشتري 
أعطاه الشفيع قيمة بنائه إال أن يشاء املشتري أن يأخذ بناءه فله ذل إذا مل يكن يف أخذه ضرر وإن كان الشراء وقع 

كان عرضا أعطاه قيمته وإن اختلفا يف قدر الثمن فالقول ما قال املشتري  بعني أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك وإن
  .مع ميينه إال أن يكون للشفيع بينة

وإذا كانت دار بني ثالثة ألحدهم نصفها ولآلخر ثلثها ولآلخر سدسها فباع أحدهم كانت الشفعة بني النفسني 
ذ إال الكل أو يترك وعهدة الشفيع على املشتري على قدر سهامهما فإن ترك أحدمها شفعته مل يكن لآلخر أن يأخ

وعهدة املشتري على البائع والشفعة ال تورث إال أن يكون امليت طالب هبا وإن أذن الشريك بالبيع مث طالب 
  .بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك وال شفعة لكافر على مسلم واهللا أعلم

  ـــــــ
  . ملشتري مبا قام عليه من الثمن والنفقاتهي متلك املشفوع فيه جربا عن ا: الشفعة ١

  كتاب املساقاة

  ١كتاب املساقاة
  .وجتوز املساقاة يف النخل والشجر والكرم بشيء معلوم جيعل للعامل من الثمر وال جيوز أن جيعل له فضل دراهم

رب األرض مثل ببعض ما خيرج من األرض إذا كان البذر من رب األرض فإن اتفقا على أن يأخذ  ٢وجتوز املزارعة
بذره ويقتسما ما بقي مل جيز وكان للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج املزارع البذر ويصري الزرع للمزارع 

  .وعليه أجرة األرض واهللا أعلم
  ـــــــ

  .أن يدفع الرجل شجره إىل آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما حيتاج إليه جبزء معلوم له من مثره: املساقاة ١
  . إىل من يزرعها، على أن يكون الزرع بينهما: دفع األرض: زارعةامل ٢

  كتاب اإلجارة

  ١كتاب اإلجارة
وإذا وقعت اإلجارة على أجرة معلومة فقد ملك املستأجر املنافع وملكت عليه األجرة كاملة يف وقت العقد إال أن 

نهما الفسخ إال عند تقضي كل شهر يشترط أجال فإن وقعت اإلجارة يف كل شهر بشيء معلوم مل يكن لكل واحد م
ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته األجرة وال يتصرف مالك العقار فيه إال عند تقضي 

املدة فإن حوله املالك قبل تقضي املدة مل يكن له أجرة ملا سكن فإن جاء أمر غالب حيجز املستأجر عن منفعة ما وقع 
من األجرة مبقدار مدة انتفاعه وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله واألجرة  عليه العقد لزمه

  .على املريض وإذا مات املكري واملكتري أو أحدمها فاإلجارة حباهلا
  ـــــــ

  . عقد على املنافع بعوض: اإلجارة ١



  .ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غريه إذا كان يقوم مقامه
أن يستأجر األجري بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ويستحب أن تعطى عند الطام عبدا أو أمة كما جاء اخلرب وجيوز 

  .إن كان املسترضع موسرا
دابة إىل موضع فجاوز فعليه األجرة املذكورة وأجرة املثل ملا جاوز وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها  ١ومن اكترى

 جيوز أن يكترى ملدة غزاته فإن مسى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن وكذلك إن اكترى حلموله شيء فزاد عليه وال
اكترى إىل مكة فلم ير اجلمال الراكبني واحملامل واألوطئة واألغطية ومجيع ما حيتاج إليه مل جيز الكراء فإن رأى 

  .الراكبني أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز
من وإن تلفت من حرز فال ضمان عليه وال أجرة له فيما عمل فيها وال وما حدث يف السلعة من يد الصانع ض

ضمان على حجام وال ختان وال متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ومل جتن أيديهم وال ضمان على الراعي إذا مل 
  .يتعد

  ـــــــ
  .استأجر: اكترى ١

  كتاب إحياء املوات

  ١كتاب أحياء املوات
له إال أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمني فيه منفعة فال جيوز أن ينفرد هبا اإلنسان ومن أحيا أرضا مل متلك فهي 

وإحياء األرض أن حيوط عليها حائطا أو أن حيفر فيها بئرا فيكون له مخس وعشرون ذراعا حواليها وإن سبق إىل بئر 
  .و غري إذنه واهللا أعلمفحرميها مخسون ذراعا وسواء يف ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن اإلمام أ ٢عادية

  ـــــــ
معناه إعداد األرض امليتة اليت مل يسبق تعمريها وهتيأهتا وجعلها صاحلة لالنتفاع هبا يف السكىن : إحياء املوات ١

  .والزرع وحنو ذلك
  . بئر عادية أي قدمية منسوبة إىل عاد ٢

  كتاب الوقوف والعطايا

  ١كتاب الوقوف والعطايا
له وبدنه على قوم وأوالدهم وعقبهم مث آخره للمساكني فقد زال ملكه عنه وال جيوز أن ومن وقف يف صحة من عق

يرجع إليه بشيء من منافعه إال أن يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه 
هم فإذا مل يبق منهم أحد وأوالده الذكور واإلناث من أوالد البنني بينهم بالسوية إال أن يكون الواقف فضل بعض

فهو على املساكني فإن مل جيعل آخره للمساكني ومل يبق ممن وقف عليه أحد رجع إىل وارثة الواقف يف أحد الروايتني 
والرواية األخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف فإن وقف يف مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد 

  .قدار الثلث إال أن جتيز الورثةمويت ومل خيرج من الثلث وقف منه مب
وإذا خرب الوقف ومل يرد شيئا تبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كاألول وكذلك الفرس 

  .احلابيس إذا مل يصلح للغزو اشتري بثمنه ما يصلح للجهاد



ني فال زكاة فيه وما ال وإذا حصلت يف بد بعض أهل الوقف مخسة أوصق فعليه الزكاة وإذا صار الوقف للمساك
ينتفع به إال باإلتالف مثل الذهب والورق واملأكول واملشروب فوقفه غري جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك وجيوز 

  .وقف املشاع إذا مل يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل
  ـــــــ

أي حبس املال وصرف . الثمرةحبس األصل وتسبيل : احلبس ويف الشرع: الوقف يف اللغة: الوقوف والعطايا ١
  . منافعه يف سبيل اهللا

  كتاب اهلبة والعطية

  ١كتاب اهلبة والعطية
وال تصح اهلبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إال بقبضه وتصح يف غري ذلك بغري قبض إذا قبل كما يصح يف البيع 

  .ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو احلاكم أو أمينه بأمره
فإن مات ومل يردد فقد ثبت ملن ]صلى اهللا عليه وسلم[ ١ولده يف العطية أمر برده كما أمر النيب  وإذا فاضل بني

وهب له إذا كان يف صحته وال حيل لواهب أن يرجع يف هبته وال ملهد يف هديته وإن مل يثب عليها وإن قال داري 
  .لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده

  .عمرك كان له أخذها أي وقت أحب ألن السكىن ليست كالعمرى والرقىب واهللا أعلموإذا قال سكناها لك 
  ـــــــ

أرزاقهم وما يرتب هلم من مال اهلبة : العطية اخلالية من األعواض واألغراض، وأعطيات اجلند: اهلبة: اهلبة والعطية ١
  . عني املعىن املرادعقد موضوعه متليك اإلنسان ماله لغريه يف احلياة بال عوض في: يف الشرع

  كتاب اللقطة

  مدخل

  ١كتاب اللقطة
 ٢ومن وجد لقطة عرفها سنة يف أبواب املساجد فإن جاء رهبا وإال كانت كسائر ماله وحفظ وكائها وعفاصها

  وحفظ عددها وصفاهتا فإن جاء رهبا فوصفها دفعت إليه بال بينة أو مثلها إن
  ـــــــ

} فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ{: عثر عليه من غري فقد وال طلب قال تعاىل: ط الشيءما يؤخذ من األرض، والتق: اللقطة ١
  ]٨:القصص[
  .الوكاء ما يشد به الكيس: وكاءها وعفاصها ٢

  . الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو غريه: والعفاص

بها جعل ملن وجدها شيئا كانت قد استهلكت فإن كان امللتقط قد مات كان صاحبها غرميا هبا وإن كان صاح
معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه اجلعل وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة اجلعل مل جيز له أخذه 



وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفال قام وليه بتعريفها فإن متت السنة ضمها إىل مال واجدها وإذا وجد الشاة 
  .يترعض لبعري وال ملا فيه قوة املنع عن نفسه واهللا أعلم وال. مبصر أو مبهلكة فهي لقطة

  باب اللقيط

  ١باب اللقيط
  .واللقيط حر ينفق عليه من بيت املال إن مل يوجد معه شيء ينفق عليه منه ووالؤه لسائر املسلمني

  .وإن مل يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به
  .ا أحلقوه حلق واهللا أعلمفبأيهم ٢وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة

  ـــــــ
  .الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق ال يعرف أبواه: اللقيط ١
  . مجع قائف، وهو الذي حيسن معرفة األثر وتتبعه: القافة ٢

  كتاب الوصايا

  ١كتاب الوصايا
لورثة بعد موت وال وصية لوارث إال أن جييز الورثة ذلك ومن أوصى لغري وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك ا

املوصي جاز وإن مل جييزوا رد إىل الثلث ومن أوصى له هو يف الظاهر وارث فلم ميت املوصي حىت صار املوصى له 
غري وارث فالوصية له ثابتة ألن اعتبار الوصية باملوت فإن مات املوصى له قبل موت املوصي بطلت الوصية وإن رد 

  لوصية وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قاماملوصى له الوصية بعد موت املوصي بطلت ا
  ـــــــ

  . هي هبة اإلنسان غريه عينا أو دينا أو منفعة على أن ميلك املوصى له اهلبة بعد موت املوصى: الوصايا ١

  كتاب الفرائض

  مدخل

  كتاب الفرائض

  قال وال يرث أخ وال أخت ألب وأم أو ألب مع ابن وال مع ابن ابن وإن 

يرث أخ وال أخت ألم مع ولد ذكرا كان أو أنثى وال مع ولد ابن وال مع جد واألخوات مع  سفل وال مع أب وال
البنات عصبة هلن ما فضل وليس هلن معهن فريضة مسماة وبنات االبن مبنزلة البنات إذا مل يكن بنات فإن كن بنات 

  .وبنات ابن فللبنات الثلثان
صبهن فيما بقي للذكر مثل حظ األنثيني فإن كانت ابنة واحدة وليس لبنات االبن شيء إال أن يكون معهن ذكر فيع

وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات االبن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثني إال أن يكون 



  .معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ األنثيني
مل يكن أخوات ألب وأم فإن كان أخوات ألب وأم واألخوات من األب مبنزلة األخوات من األب واألم إذا 

وأخوات ألب فألخوات األب واألم الثلثان وليس ألخوات األب شيء إال أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي 
للذكر مثل حظ األنثيني فإن كانت أخت واحدة ألب وأم وأخوات ألب فلألخوات لألب واألم النصف 

أكثر من ذلك السدس تكلمة الثلثني إال أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي  ولألخوات من األب واحدة كانت أو
  .للذكر مثل حظ األنثيني

ولألم إذا مل يكن إال أخ واحد أو أخت واحدة إذا مل يكن ولد وال ولد ابن الثلث فإن كان ولد أو أخوات أو أختان 
  .السدس فإن كن بنات كان له ما فضلفليس هلا إال السدس وليس لألب مع الولد الذكر أو ولد االبن إال 

وللزوج النصف إذا مل يكن ولد فإن كان هلا ولد كان له الربع وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا مل يكن ولد 
  .فإن كان ولد فلهن الثمن

ن األخ وإن وابن األخ لألب واألم أوىل من ابن األخ لألب وابن األخ لألب أوىل من ابن ابن األخ لألب واألم واب
سفل إذا كان لألب أوىل من ابن العم وابن العم لألب واألم أوىل من ابن العم لألب وابن العم لألب أوىل من ابن 

  ابن العم لألب واألم وابن العم وإن سفل أوىل من عم األب
ان أعطيت وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف ولألم ثلث ما بقي وما بقي فلألب وإذا كانت زوجة وأبو

  الزوجة الربع ولألم ثلث ما بقي وما بقي فلألب
  .وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، ولألم ثلث ما بقي، وما بقي فلألب

وإن كان زوج وأم وإخوة ألم وإخوة ألب وأم أعطي الزوج النصف ولألم السدس ولإلخوة من األم الثلث وسقط 
  احلماريةاألخوة من األب واألم وهذه تسمى 

وإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات ألم وأخت ألب وأم وأخوات ألب فللزوج النصف ولألم السدس ولإلخوة 
واألخوات من األم الثلث بينهم بالسوية ولألخت من األب واألم النصف ولألخوات من األب السدس وإذا كانا 

  ني واهللا أعلم بالصوابابنا عم أحدمها أخ ألم فلألخ من األم السدس وما بقي بينهما نصف

  باب أصول سهام الفرائض اليت تعول

  ١باب أصول سهام الفرائض اليت تعول
قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إىل سبعة أو إىل مثانية أو إىل 

  .تسعة أو إىل عشرة وال تعول إىل أكثر من ذلك
  ـــــــ

  .  سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم يف اإلرثزيادة يف: العول: تعول ١

وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثين عشر وتعول إىل ثالثة عشر أو إىل مخسة عشر أو إىل سبعة عشر وال 
تعول إىل أكثر من ذلك وما فيه مثن وسدس أو مثن وسدسان أو مثن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إىل سبعة 

  .وال تعول إىل أكثر من ذلك وعشرين
ويرد على أهل الفرائض على قدر مرياثهم إال الزوج والزوجة وإذا كانت أخت ألب وأم وأخت ألب وأخت ألم 



فلألخت لألب واألم النصف ولألخت من األب السدس ولألخت من األم السدس وما بقي رد عليهن على قدر 
من األب واألم ثالثة أمخاس ولألخت من األب اخلمس  سهامهن فصار املال بينهن على مخسة أسهم لألخت

  .ولألخت من األم اخلمس واهللا أعلم

  باب اجلدات 

  باب اجلدات

وللجدة إذا مل يكن أم السدس وكذلك إن كثرن مل يزدن على السدس فرضا فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان 
  .املرياث ألقرهبن

ن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم أيب أب وإن كثر فعلى ذلك واهللا واجلدة ترث وابنها حي واجلدات املتحاذيات إ
  . أعلم

  باب من يرث من الرجال والنساء 

  باب من يرث من الرجال والنساء

ويرث من الرجال االبن مث ابن االبن وإن سفل واألب مث اجلد وإن عال واألخ مث ابن األخ والعم مث ابن العم 
  .والزوج وموىل نعمة

  . لبنت وبنت االبن واألم مث اجلدة واألخت والزوجة ومواله نعمه واهللا أعلمومن النساء ا

  باب مرياث اجلد 

  باب مرياث اجلد

ومذهب أيب عبد اهللا رمحه اهللا يف اجلد قول زيد بن ثابت رضي اهللا عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد قامسهم اجلد 
  .له أعطي ثلث مجيع املالمث األخ حىت يكون الثلث خريا له فإذا كان الثلث خريا 

فإن كان مع اجلد واألخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم مث نظر فيما بقي فإن كانت املقامسة 
خريا للجد من ثلث ما بقي وسدس مجيع املال أعطي املقامسة وإن كان ثلث ما بقي خريا له من املقامسة ومن سدس 

سدس مجيع املال أحظ له من املقامسة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس مجيع  مجيع املال أعطي ثلث ما بقي فإن كان
  .املال وال ينقص اجلد أبدا من سدس مجيع املال أو تسميته إذا زادت السهام

وإذا كان أخ ألب وأم وأخ ألب وجد قاسم اجلد لألخ لألب واألم ولألخ لألب على ثالثة أسهم مث رجع األخ 
  .د األخ من األب فأخذهلألب واألم على ما بقي يف ي

وإذا كان أخ وأخت ألب وأم أو ألب وجد كان املال بني اجلد واألخ واألخت على مخسة أسهم للجد سهمان 
  .ولألخ سهمان ولألخت سهم

وإذا كان أخت ألب وأم وأخت ألب وجد كانت الفريضة بني األختني واجلد على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل 



  .لألب ولألم على أختها ألبيها فأخذت ما يف يديها حىت استكملت النصف أخت سهم مث رجعت األخت
  وإن كان مع اليت من قبل األب أخوها كان املال بني اجلد واألخ 

واألختني على ستة أسهم للجد سهمان ولألخ سهمان ولكل أخت سهم مث رجعت األخت من األب واألم فأخذت 
يضة من مثانية عشر سهما للجد ستة أسهم ولألخت لألب واألم تسعة ما يف أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفر

  .أسهم ولألخ سهمان ولألخت سهم
وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف ولألم الثلث ولألخت النصف وللجد السدس مث يقسم سدس 

ولألخت أربعة  اجلد ونصف األخت على ثالثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة ولالم ستة
  .وهذه املسألة تسمى األكدرية وال يفرض للجد مع األخوات يف غري هذه املسألة

وإذا كانت أم وجد وأخت فلالم الثلث وما بقي بني اجلد واألخت على ثالثة أسهم للجد سهمان ولألخت سهم 
  .وهذه املسألة تسمى اخلرقاء

اجلد واألخت على ثالثة أسهم للجد سهمان ولألخت  وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبني
  .سهم واهللا أعلم

  باب مرياث ذوى األرحام

  باب مرياث ذوي األرحام
فيجعل من مل تسم له فريضة على منزلة من مسيت له ممن هو حنوه فيجعل اخلال مبنزلة األم  ١ويورث ذوو األرحام

نه جيعلها مبنزلة العم وبنت األخ مبنزلة األخ وكل ذي رحم مل والعمة مبنزلة األب وقد روي عن أيب عبد اهللا أيضا أ
  تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غري الزوج والزوجة ممن قد مسيت له فريضة أو

  ـــــــ
  . هم األقارب الذين ال فرض هلم وال تعصيب: ذوو األرحام ١

ذكور واإلناث من ذوي األرحام بالسوية إذا كان أبوهم موىل نعمة فهو أحق باملال من ذوي األرحام ويورث ال
واحد أو أمهم واحدة إال اخلال واخلالة فإن للخال الثلثني وللخالة الثلث وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى 
أعطي ابن األخت حق أمه النصف وبنت األخت حق أمها النصف وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى 

ت النصف بينهما نصفني ولبنت األخت األخرى النصف فإن كن ثالث بنات وثالث أخوات فلالبن ولبنت األخ
متفرقات كان لبنت األخت من األب واألم ثالثة أمخاس املال ولبنت األخت من األب اخلمس ولبنت األخت من 

أخوة متفرقني األم اخلمس جعلهن مكان أمهاهتن وكذلك إن كن ثالثة عمات متفرقات فإن كن ثالث بنات وثالثة 
فلبنت األخ من األم السدس وما بقي فلبنت األخ من األب واألم فإن كن ثالث بنات عمومة متفرقني فاملرياث 

  لبنت العم من األب واألم وسقط الباقيات ألهنن أقمن مقام آبائهن
الثلثان بني فإن كن ثالث خاالت متفرقات وثالث عمات متفرقات فالثلث بني الثالث خاالت على مخسة أسهم و

العمات على مخسة أسهم فتصبح من مخسة عشر سهما وللخالة اليت من قبل األب واألم ثالثة أسهم وللخالة اليت 
من قبل األب سهم وللخالة اليت من قبل األم سهم وللعمة اليت من قبل األب واألم ستة أسهم وللعمة اليت من قبل 

  .األب سهمان وللعمة اليت من قبل األم سهمان



  باب مسائل شىت يف الفرائض 

  باب مسائل شىت يف الفرائض

املشكل يرث نصف مرياث ذكر ونصف مرياث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس  ١واخلنثى
  مبشكل وحكمه يف
  ـــــــ

له شيء منهما شخص اشتبه يف أمره ومل يدر أذكر هو أم أنثى إما ألن له ذكرا وفرجا معا أو ألنه ليس : اخلنثى ١
  . أصال

  .املرياث وغريه حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول املرأة فله حكم املرأة
  .وابن املالعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أمه وخاال فألمه الثلث وما بقي فللخال

فيه من احلرية وإذا والعبد ال يرث وال مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث وحيجب على مقدار ما 
  .مات وخلف ابنني فأقر احدمها بأخ فللمقر له ثلث ما يف يد املقر وإن كان أقر بأخت فلها مخس ما يف يده

والقاتل ال يرث املقتول عمدا كان القتل أو خطأ وال يرث مسلم كافرا وال كافرا مسلما إال أن يكون معتقا فيأخذ 
أن يرجع قبل أن يقسم املرياث وكذلك كل من أسلم على مرياث قبل أن  ماله بالوالء واملرتد ال يرث أحدا إال

وذا عرف املتوارثان أو كانا حتت هدم فجهل أوهلما موتا ورث . يقسم قسم له ومىت قتل املرتد على ردته فماله يفء
  .بعضهم من بعض ومن مل يرث مل حيجب

  كتاب الوالء

  مدخل

  ١كتاب الوالء
مل يكن له الوالء وإن اخذ من مرياثه شيئا جعله يف مثله ومن  ٢دينامها ومن أعتق سائبة والوالء ملن أعتق وان اختلف

  ملك دراهم حمرم عتق عليه وكان له والؤه ووالء املدبر واملكاتب إذا أعتقا لسيدمها
  ـــــــ

  و احملبة. والنصرة، و القرابة. امللك و القرب" : ١٠٥٨جاء املعجم الوسيط ص : الوالء ١
  . أعتقه سائبة، كأنه جعله هللا تعاىل، وال يكون والؤه ملواله: هو أن يقول لعبده: ةسائب ٢

ووالء أم الولد لسيدها إذا ماتت ومن اعتق عبده عن رجل حي بال أمره أو عن ميت فوالؤه للمعتق وان اعتقه عنه 
  :بأمره فالوالء ملن اعتق عنه بأمره ومن قال

صار حرا وعليه مثنه والوالء للمعتق عنه ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه اعتق عبدك عين وعلي مثنه ففعل فقد 
  .الثمن والوالء للمعتق ومن اعتق عبدا له أوالد من مواله لقوم جر معتق العبد والء أوالده 

  باب مرياث الوالء 



  باب مرياث الوالء

  .تنبوال يرث النساء من الوالء إال من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من كا
أو كاتب من كاتنب وقد روي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى يف بنت املعتق خاصة ملا روي عن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم أنه ورث بنت محزة من الذي اعتقه محزة
بن وإذا والوالء ألقرب عصبة املعتق وإذا مات املعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه فألب معتقه السدس وما بقي فلال

  .خلف أخا معتقه وجد معتقه وكان الوالء بينهما نصفني
وإذا هلك رجل عن ابنني وموىل فمات احد االبنني بعده عن ابن مث مات املوىل املعتق فماله البن معتقه ألن الوالء 

آلخر تسعة ومات املوىل املعتق كان الوالء للكرب ولو هلك االبنان بعده وقبل مواله وخلف أحد االبنني ابنا وحلف ا
  . بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ومن اعتق عبدا فوالؤه البنه وعقله على عصبته

  كتاب الوديعة

  ١كتاب الوديعة
وليس على مودع ضمان إذا مل يتعد فإن خلطها مباله وهي ال متيز أن مل حيفظها كما حيفظ ماله أو أودعها غريه فهو 

  .أو غلة يف صحاح فال ضمان عليه ٢فإن كانت صحاحا فخلطها يف غلة ضامن
وإذا أمره أن جيعلها يف منزله فأخرجها عن املنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فال ضمان عليه 

  .فال ضمان عليهوإذا أمره أن جيعلها يف منزله فأخرجها عن املنزل لغشيان نار أو سبيل أو شيء الغالب منه التواء 
وإذا أودعه شيئا مث سأله دفعه إليه يف وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حىت تلف فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة ال 

  .تتميز من ماله فصاحبها غرمي هبا
ولو طالبه بالوديعة فقال ما أودعتين مث قال ضاعت من حرز كان ضامنا ألنه خرج من حال األمانة ولو قال مالك 

مث قال ضاعت من حرز كان القول قوله وال ضمان عليه ولو كانت يف يده وديعة فادعاها نفسان فقال  عندي شيء
أودعين احدمها وال اعرفه عينا أقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف إهنا له وسلمت إليه ولو أودع شئيا فأخذ 

  .بعضه مث رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ
  ـــــــ

  .اسم للشيء الذي يودعه اإلنسان عند غريه ليحفظه له: ةالوديع ١
  . يعين هبا الدراهم املكسرة: غلة ٢

  كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة

  كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة
  . واألموال ثالثة يفء وغنيمة وصدقه

  .عليه خبيل وال ركاب ٢ما اخذ من مال مشرك حبال ومل نوجف ١فالفيء
  .أوجف عليها والغنيمة ما



فخمس الفيء والغنيمة مقسوم مخسة أسهم سهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم يصرف يف الكراع والسالح 
ومصاحل املسلمني ومخس مقسوم يف صلبية بين هاشم وبين املطلب ابين عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ 

  .لاألنثيني غنيهم وفقريهم فيه سواء واخلمس اخلامس يف أبناء السبي
  .وأربعة أمخاس الفيء جلميع املسلمني بالسوية غنيهم وفقريهم إال العبيد

فيكون  ٣وأربعة أمخاس الغنيمة ملن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم إال أن يكون الفارس على هجني
  .له سهمان سهم له وسهم هلجينه

  .٤]يف القرآن[تعاىل والصدقة ال جياوز هبا الثمانية األصناف الذين مساهم اهللا 
  ـــــــ

  .ما أخذ من أموال الكفار بغري حرب: الفيء ١
نوع من السري السريع تتحرك به األرجل حبركة دابته بشدة وهو هنا العمل : سرعة السري، و الوجيز: نوجف ٢

  واالجتاه حنو الشيء
عدا العريب من اخليل وهو أقل نفعا يف واهلجني من اخليل ما كان أبوه عربيا وأمه غري عربية وأراد هنا ما: هجني ٣

  .احلرب
الْغَارِِمَني َوِفي سَبِيلِ اللَِّه َوابْنِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء وَالَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالْمَُؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو{ ٤

  ]٦٠:التوبة[} ُه َعِليٌم َحكِيٌمالسَّبِيلِ فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه وَاللَّ

  .الذين ال حرفة هلم واحلرفة الصنعة وال ميلكون مخسني درمها أو قيمتها من الذهب ١للفقراء وهم الزمين واملكافيف
  .واملساكني وهم السؤال وغري السؤال وهلم احلرفة إال أهنم ال ميلكون مخسني درمها أو قيمتها من الذهب

  جلباة واحلافظون هلاوالعاملني عليها وهم ا
  واملؤلفة قلوهبم وهم املشركون املتألفون على اإلسالم

  ويف الرقاب وهم املكاتبون وقد روي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا انه يعتق منها فما رجع من الوالء رد يف مثله
  والغارمون وهم املدينون العاجزون عن الوفاء لديوهنم

ا يشترون به الدواب والسالح وما يتقوون به من العدو وان كانوا أغنياء ويف سبيل اهللا وهم الغزاة فيعطون م
  ويعطى أيضا يف احلج وهو من سبيل اهللا تعاىل

  ].مقصوده[وابن السبيل وهو املنقطع به وله اليسار يف بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه 
ن جياوزهم وال يعطى من الصدقة وليس عليه أن يعطي لكل هؤالء األصناف وان كانوا موجودين وإمنا عليه أ

املفروضة لبين هاشم وال ملواليهم وال لألبوين وان علوا وال للولد وإن سفل وال للزوج وال للزوجة وال ملن تلزمه 
  مؤنته وال لكافر وال لعبد إال أن يكونوا من

  ـــــــ
  .وهو املصاب بالعاهة الظاهرة الدائمة: الزمين ١

  .كف بصرههو الضرير الذي : واملكفوف

وإذا توىل ] وال لغين وهو الذي ميلك مخسني درمها أو قيمتها من الذهب[العاملني عليها فيعطون حبق ما عملوا 
  .الرجل إخراج زكاته سقط العاملون وال يعطى من زكاته من ميلك مخسني درمها أو قيمتها من الذهب



  كتاب النكاح

  مدخل

  كتاب النكاح

اهدين من املسلمني وأحق الناس بنكاح املرأة احلرة أبوها مث أبوه وإن عال مث ابنها وال ينعقد النكاح إال بويل وش
وابنه وإن سفل مث أخوها ألبيها وأمها واألخ لألب مثله مث أوالدهم وان سفلوا مث العمومة مث أوالدهم وإن سفلوا 

  مث عمومة األب مث املوىل املنعم مث اقرب عصبته مث السلطان
هؤالء يقوم مقامه وان كان حاضرا وإذا كان األقرب من عصبتها طفال أو عبدا أو كافرا  ووكيل كل واحد من

زوجها األبعد من عصبتها ويزوج امة املرأة بإذهنا من يزوجها ويزوج موالهتا من يزوج أمتها ومن أراد إن يتزوج 
فرة إال أن يكون املسلم سلطانا أو امرأة وهو وليها إىل رجل يزوجها منه بإذهنا وال يزوج كافر مسلمة وال مسلم كا

فالنكاح فاسد وإذا كان وليها غائبا يف موضع ال يصل إليه  ١سيد أمة وإذا زوجها من غريه وهو حاضر ومل يعضلها
أو يصل فال جييب عنه زوجها من هو ابعد منه من عصبتها فإن مل يكن فالسلطان فإذا زوجت من غري كفؤ فالنكاح 

  واملنصبباطل والكفء ذو الدين 
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها يف كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبرية كانت أو صغريه وليس هذا لغري 
األب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا وان زوج ابنته الثيب بغري إذهنا فالنكاح باطل وإن رضيت بعد 

  وإذن الثيب الكالم وإذن البكر الصمات وإذا زوج
  ـــــــ
  . مل مينعها من الزواج: بعضلها ١

ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح باملسمى وان فعل ذلك غري األب ثبت النكاح وكان هلا مهر مثلها ومن 
زوج غالما غري بالغ أو معتوها مل جيز إال أن يزوجه والده أو وصي ناظر له يف التزويج وإذا زوج امة بغري إذهنا 

وان كرهت كبرية كانت أو صغرية وان زوج عبده وهو كاره مل جيز إال أن يكون صغريا وإذا زوج  لزمها النكاح
الوليان فالنكاح لألول منهما فإن دخل هبا الثاين وهو ال يعلم أهنا ذات زوج فرق بينهما وكان هلا عليه مهر مثلها 

جهل األول منها فسخ النكاحان وإذا ومل يصبها زوجها حىت حتيض ثالث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاين وان 
تزوج العبد بغري إذن سيده فالنكاح باطل وإن دخل هبا فعلى سيده مخسا املهر كما قال عثمان بن عفان رضي اهللا 
عنه إال أن جياوز اخلمسان قيمته فال يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه وإذا تزوج األمة على إهنا حرة وأصاهبا 

حر وعليه أن يفديهم واملهر املسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما إن مل يكن له  فولدت منه فالولد
ممن جيوز له أن ينكح اإلماء وان ما كان ممن جيوز له أن ينكح فرضي باملقام فما ولدت بعد الرضي فهو رقيق وان 

  .رهكان املغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضا على من غ
وإذا قال قد جعلت عتق أميت صداقها حبضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق وإذا قال اشهد إين قد أعتقتها 

وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتني سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا مل يكن بينهما فصل فإن 
قال اخلاطب للويل أزوجت؟ فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها بنصف قيمتها وإذا 



فقال نعم فقد انعقد النكاح إذا كان حبضرة شاهدين وليس للحر أن جيمع بني أكثر من أربع زوجات وليس للعبد 
  إن جيمع إال اثنتني وله أن يتسرى بإذن

  .سيده
أن يتزوج أختها حىت تنقضي عدهتا وكذلك إن ومىت طلق احلر أو العبد طالقا ميلك الرجعة أو ال ميلك مل يكن له 

طلق واحدة من أربعة من يتزوج حىت تنقضي عدهتا وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج 
بغريها مل ينعقد النكاح وإذا تزوجها وشرط أن ال خيرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها ملا روي عن النيب صلى 

وإذا نكحها عل أن ال يتزوج عليها فلها " حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروجأ: "اهللا عليه وسلم
  .فراقه إذا تزوج عليها

  .وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غري أن خيلوا هبا
ان وعلى الزوج وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث هبا إليه بالليل فالعقد والشرط جائز

  .مدة مقامها عنده] ما دامت[النفقة 

  باب ما حيرم نكاحه واجلمع بينه وغري ذلك 

  باب ما حيرم نكاحه واجلمع بينه وغري ذلك

  .واحملرمات باألنساب األمهات والبنات واألخوات والعمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت
من الرضاعة وأمهات النساء الاليت دخل هبن وبنات النساء  واحملرمات باألسباب األمهات املرضعات واألخوات

وحالئل األبناء وزوجات األب واجلمع بني األختني وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ولنب الفحل حمرم واجلمع 
  .بني املرأة وعمتها وبينها وبني خالتها

عليه أمها واجلد وإن عال فيما قالت مبنزلة  وإذا عقد على املرأة ومل يدخل هبا فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت
  وإن ] فيه[األب وابن االبن 

  .سفل مبنزلة االبن
وكل من ذكرنا من احملرمات من النسب والرضاع فبناهتن يف التحرمي كهن إال بنات العمات واخلاالت وبنات من 

ووطء احلرام حمرام كما حيرم وطء نكحهن اآلباء واألبناء فإهنن حملالت وكذلك بنات الزوجة اليت مل يدخل هبا 
  .احلالل والشبهة

وان تزوج أختني من نسب أو رضاع يف عقد فسد نكاحها وان تزوجهما يف عقدين فاألوىل زوجته والقول فيها 
  .القول يف املرأة وعمتها واملرأة وخالتها وان تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية يف عقد واحد ثبت نكاح األجنبية

أختني فأصاب إحدامها مل يصب األخرى حىت حيرم عليه األوىل بيع أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه ويعلم وإذا اشترى 
أهنا ليست حبامل فإن عادت ملكه مل يصب واحدة منها حىت حيرم األخرى وعمة املرأة وخالتها يف ذلك كأختها وال 

  .أهل الكتاب وذبائحهم حالل للمسلمني بأس أن جيمع بني من كانت زوجة رجل وابنته من غريها وحرائر النساء
وإذا كان احد أبوي الكافرة كتابيا واآلخر وثنيا مل ينكحها مسلم وإذا تزوج كتابية فانتقلت إىل دين آخر من الكفر 
غري أهل الكتاب أجربت على اإلسالم فإن مل تسلم حىت انقضت عدهتا انفسخ نكاحها وأمته الكتابية حالل له دون 



} ِمْن فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت{: ة وليس للمسلم إن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية الن اهللا عز وجل قالأمته اجملوسي
حلر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إال أن يكون ال جيد طوال حلرة مسلمه وخياف العنت ] وال جيوز] [٢٥:النساء[

  عدم] قائمان[ومىت عقد عليها وفيه الشرطان 

  نت مث أيسر مل يفسخ نكاحها وله أن ينكح من اإلماء أربعا وإذا كان الشرطان فيه قائمنيالطول وخوف الع
وإذا خطب الرجل املرأة فلم تسكن إليه فلغريه خطبتها ولو عرض للمرأة وهي يف العدة بأن يقول إين يف مثلك 

  .ا مل يصرحلراغب وان قضي شيء كان وما أشبهه من الكالم مما يدل على رغبته فيها فال بأس إذ

  باب نكاح أهل الشرك وغري ذلك 

  باب نكاح أهل الشرك وغري ذلك

وإذا اسلم الوثين وقد تزوج بأربع وثنيات مل يدخل هبن بن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما مسى هلا إن كان 
يضا وال شيء حالال أو نصف صداق مثلها إن كان ما مسي هلا حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أ

عليه لواحد منهن فإن كان إسالمه وإسالمهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل هبن مث اسلم فمن مل 
ولو نكح أكثر من أربع يف عقد أو يف عقود . منذ اختلف الدينان] عليه[يسلم منهن قبل انقضاء عدهتا حرمت 

عدهتا أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من متفرقة مث أصاهبن مث أسلم مث أسلمت كل واحدة منهن يف 
ولو أسلم وحتته أختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم . أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن

  .وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح األم، فإن كان دخل باألم فسد نكاحها
  .ما فأسلمتا يف العدة فهما زوجتاه ولو كن أكثر اختار منهن اثنتنيولو أسلم عبد، وحتته زوجتان قد دخل هب

وإذا تزوجها ومها كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده، فهي زوجته، وإن كانت هي املسلمة قبله وقبل الدخول 
   انفسخ النكاح وال مهر هلا وما مسى هلا ومها كافران فقبضته، مث أسلمت فليس هلا غريه وإن كان حراما،

ولو مل تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك، ولو تزوجها ومها مسلمان 
فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح وال مهر هلا ولو كان هو املرتد قبلها فكذلك، إال أن عليه نصف املهر، ولو 

انفسخ النكاح وإن كان هو املرتد بعد الدخول فلم يعد كانت ردهتا بعد الدخول فال نفقة هلا وإن مل تسلم يف عدهتا 
ولو . إىل اإلسالم حىت يزوجه اآلخر وليته، فال نكاح بينهما وإن مسوا مع ذلك صداقا أيضا وال جيوز نكاح املتعة

تزوجها على أن يطلقها يف وقت بعينه مل ينعقد النكاح، وكذلك إن شرط عليه أن حيلها لزوج كان قبله وإذا عقد 
حملرم نكاحا لنفسه، أو لغريه أو عقد أحد نكاحا حملرم، أو على حمرمة، فالنكاح فاسد وأي الزوجني وجد بصاحبه ا

فلمن وجد ذلك  ٢أو قرناء أو عفالء أو فتقاء أو الرجل جمبوبا ١جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت املرأة رتقاء
ل املسيس فال مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم منهما بصاحبه اخليار يف فسخ النكاح وإذا فسخ النكاح قب

وحلف كان له أن يفسخ وعليه املهر يرجع به على من غره وال سكىن هلا وال نفقة الن السكىن والنفقة إمنا جتب 
  .المرأة زوجها له عليها رجعة

ئها بطل خيارها علمت أن وإذا عتقت األمة وزوجها عبد فلها اخليار يف فسخ النكاح فإن اعتق قبل أن ختتار أو وط
  هلا اخليار أو مل تعلم ولو



  ـــــــ
  .هو أن يكون الفرج ملتصقا فال يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها: رتقاء ١

  حلم ينبت يف الفرج: والقرناء
  .رغوة وارختاء يف الفرج متنع لذة الوطء: والعفل
  .وهو اخنراق ما بني جمرى البول وجمرى املين: الفتق
  .هو أن يكون مجيع ذكره مقطوعا، أو مل يبق منه ما ميكن اجلماع به: بوباجم ٢

كانت لنفسني فأعتق أحدمها فال خيار هلا وإذا كان املعتق معسرا وإن اختارت املقام معه قبل الدخول أو بعده فاملهر 
  دللسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فال مهر هلا وإن اختارته بعد الدخول فاملهر للسي

  باب من أجل العنني واخلصى غري اجملبوب

  ٢واخلصي غري احملبوب ١باب أجل العنني
وإذا ادعت املرأة أن زوجها عنني ال يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه فإن مل يصبها فيها خريت يف املقام معه أو فراقه 

نكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بال طالق فإن قال قد علمت أين عنني قبل أن أ
فال يؤجل هي امرأته وإن علمت أنه عنني بعد الدخول فسكتت عن املطالبة مث طالبته بعد فلها ذلك ويؤجل سنة 
منذ ترافعه فإن قالت يف وقت من األوقات قد رضيت به عنينا مل يكن هلا املطالبة بعد فإن اعترفت أنه وصل إليها 

زعم أنه قد وصل إليها وقالت أهنا عذراء أريت النساء الثقات فإن شهدن مبا قالت  مرة بطل أن يكون عنينا وإن
أجل سنة فإذا جب قبل احلول كان هلا اخليار يف وقتها وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلى معها وقيل له 

ا وقد روي عن أيب اخرج ماءك على شيء فإن ادعت انه ليس مبين جعل على النار فإن ذاب فهو مين وبطل قوهل
  .رمحه اهللا قول آخر أن القول قوله مع ميينه " عبد اهللا"

قال وإذا قال اخلنثى املشكل أنا رجل مل مينع من نكاح النساء ومل يكن له أن ينكح بغري ذلك بعد وكذلك لو سبق 
  فقال أنا امرأة مل ينكح إال رجال

  ـــــــ
  .تصاب ذكره لعاهةلعدم ان" اجلماع"العاجز عن الوطء: العنني ١
  . املقطوع ذكره: اجملبوب ٢

وإذا أصاب الرجل أو أصيبت املرأة بعد احلرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما يزايل العقل رمجا إذا زنيا 
  .والكافر واملسلم احلران فيما وصفت سواء

  كتاب الصداق 

  كتاب الصداق



ها أبوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز إذا كان شيئا له نصف وإذا كانت املرأة بالغة رشيدة أو صغرية عقد علي
  .حيصل

قال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردت كان هلا عليه قيمته وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا 
  .واستحق سواء سلمه إليها أو مل يسلمه

  .أكثر من قيمته أو مل يقدر عليه فلها قيمته وإذا تزوجها على أن يشتري هلا عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به
ومها مسلمان ثبت النكاح وكان هلا مهر مثلها أو نصفه إن " مخر أو خنزير أو ما أشبهه من احملرم"وإذا تزوجها على 

  .كان طلقها قبل الدخول
األلفني ومل يكن  وإذا تزوجها على ألف هلا وألف ألبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف

على األب شيء مما أخذه وإذا أصدقها صغريا فكبري مث طلقها قبل الدخول فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم 
وقع عليه العقد أو تدفع إليه نصفه زائدا إال أن يكون يصلح صغريا ملا ال يصلح له كبريا فيكون له عليها نصف 

  .ذ ما بذلته له من نصفهقيمة يوم وقع عليه العقد إال أن يشاء أخ
وإذا اختلفا يف الصداق بعد العقد يف قدره وال بينة على مبلغه كان القول قوهلا ما مل جياوز مهر مثلها وإن أنكر أن 

  يكون هلا عليه صداق 

ا قال وإذا تزوجه. فالقول أيضا قوهلا قبل الدخول وبعده ما ادعيت مهر مثلها إال أن يأيت ببينة تشهد برباءته منه
بغري صداق مل يك هلا عليه إذا طلقها قبل الدخول إال املتعة يل املوسع قدره وعلى املقتر قدره فاعالها خادم وأدناها 
كسوة جيوز هلا أن تصلي فيها إال أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه فإن طالبته قبل الدخول أن يفرض 

يكن هلا غريه وكذلك إن فرض هلا أقل منه فرضته ولو مات احدمها هلا اجرب على ذلك فإن فرض هلا مهر مثلها مل 
  .قبل اإلصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان هلا مهر نسائها

وإذا خال بعد العقد فقال مل أطأها وصدقته مل يلتفت إىل قوهلا وكان حكمها حكم الدخول يف مجيع أمورها إال يف 
فإهنما حيدان وال يرمجان وسواء خال هبا ومها حمرمان أو صائمان أو حائض الرجوع إىل زوج طلقها ثالثا أو يف الزنا 

  أو ساملان من هذه األشياء
والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإن طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من املهر وهو جائز 

ها ال يوطأ أو منع منها بغري عذر فإن كان األمر يف ماله بريء منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثل
  املنع من قبله لزمته النفقة وإذا تزوجها على صداقني سرا وعالنية اخذ بالعالنية وان كان السر قد انعقد به النكاح
وإذا أصدقها غنما بعينها فتوالدت مث طلقها قبل الدخول كانت األوالد هلا ويرجع عليها بنصف األمهات إال أن 

  والدة نقصتها فيكون خمريا بني أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصةتكون ال
قال وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته مث طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت ما أصدقها 

  .أن تعطيه زائدا فال يكون له غريه  إال أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي

  كتاب الوليمة 

  كتاب الوليمة



ويستحب ملن تزوج أن يومل ولو بشاه وعلى من دعي إليها أن جييب فإن مل حيب أن يطعم دعا وانصرف ودعوة 
  زويجاخلتان ال يعرفها املتقدمون وال على من دعي إليها أن جييب إمنا وردت السنة يف إجابة من دعي إىل وليمة ت

مكروه ألنه شبه النهبة وقد يأخذه من غري من أحب إىل صاحب النثار منه فإن قسم على احلاضرين فال  ١والنثار
  فقسم على الصبيان اجلوز ٢بأس بأخذ كذا روي عن امحد رمحه اهللا أن بعض أوالده حذق

  ـــــــ
  .غلفة واجلوز وغريهاهو ما يلقي على الناس يف األفراح واملناسبات، من احللوى امل: النثار ١
  . أي أن يعض أوالده ثبتت مهارهتم يف حفظ القرآن فوزع على الصبيان اجلوز: حذق ٢

  كتابة عشرة النساء

  كتاب عشرة النساء
وعلى الرجل أن يساوي بني زوجاته يف القسم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ومل يطأ األخرى فليس بعاص 

حرة ليلتني وان كانت كتابية وإذا سافرت زوجته بغري إذنه فال نفقة هلا وال قسم وان ويقسم لزوجته األمة ليلة ولل
كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك وإذا أراد سفرا فال خيرج معه منهن واحدة إال بقرعة فإن قدم ابتدأ 

  ا القسم بينهن وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا مث دار وال حيسب عليها مبا أقام عنده

وإن كانت ثيبا أقام عندها ثالثا مث دار وال حيسب عليها أيضا مبا أقام عندها وإذا ظهر منها ما خياف معها نشوزها 
وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها فإن ردها وإال فله أن يضرهبا ضربا ال يكون مربحا والزوجان إذا وقعت بينهما 

بعث احلاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونني برضى  العداوة وخشي عليهما أن خيرجهما ذلك إىل العصيان
  .الزوجني وتوكيلهما بأن جيمعا إن رأيا أو يفرقا فما فعال من لزمهما

  كتاب اخللع

  ١كتاب اخللع
وإذا كانت املرأة مبغضة للرجل وتكره أن متنعه ما تكون عاصية مبنعه فال بأس بأن تفتدي نفسها منه وال يستحب له 

  .ثر مما أعطاها ولو خالعته بغري ما ذكرنا كره هلا ذلك ووقع اخللعأن يأخذ أك
واخللع فسخ يف إحدى الروايتني والرواية األخرى أنه تطليقة بائنة وال يقع باملعتدة من اخللع طالق ولو واجهها به 

ولو خالعها على  ولو قالت له اخلعين على ما يف يدي من الدراهم ففعل فلم تكن يف يدها شيء لزمها ثالثة دراهم
غري عوض كان خلعا وال شيء له وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو خمري بني أن يأخذ ارش العيب أو قيمة 

  الثوب ويرده ولو خالعا على عبد فخرج حرا أو استحق كان له قيمته عليها
خالعته األمة بغري إذن سيدها على  ولو قالت له طلقين ثالثا بألف فطلقها واحدة مل يكن له شيء ولزمتها تطليقة وإذا

  شيء معلوم كان اخللع واقعا ويتبعها إذا عتقت مبثله إن كان له مثل وإال قيمته وما خالع به
  ـــــــ

  . املرأة تطلب طالقها من زوجها على أن تفديه مباهلا: اخللع ١



رياثه منها فاخللع واقع وللورثة أن العبد زوجته من شيء جاز لسيده وإذا خالعت املرأة يف مرض موهتا بأكثر من م
يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها يف مرض موته وأوصى هلا بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن ال يعطوها أكثر من 

  .مرياثها ولو خالعته مبحرم ومها كافران وقبضته مث أسلما أو أحدمها مل يرجع عليها بشيء

  كتاب الطالق

  مدخل

  كتاب الطالق

نة أن يطلقها طاهرا من غري مجاع واحده ويدعها حىت تنقضي عدهتا ولو طلقها ثالثا يف طهر مل يصبها فيه وطالق الس
  .كان أيضا للسنة وكان تاركا لالختيار

وإذا قال هلا أنت طالق للسنة وكانت حامال أو طاهرا طهرا مل جيامعها فيه فقد وقع الطالق وان كانت حائضا لزمها 
كانت طاهرة جمامعة فيه فإن طهرت من احليضة املستقبله لزمها الطالق ولو قال هلا أنت  الطالق إذا طهرت وان

طالق لبدعة وهي يف طهر مل يصبها فيه مل يقع الطالق حىت يصبها أو حتيض ولو قال هلا وهي حائض ومل يدخل هبا 
  أنت طالق للسنة طلقت من وقتها ألنه ال سنة هلا وال بدعة

ال سكر ال يقع وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا يف طالق السكران روايات إحداهن ال يلزمه وطالق الزائل العقل ب
الطالق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن اجلواب ويقول قد اختلف أصحاب رسول اهللا فيه وإذا عقل الصيب الطالق 

  فطلق لزمه
ب مثل الضرب أو اخلنق أو عصر ومن أكره على الطالق مل يلزمه وال يكون مكرها حىت ينال بشيء من العذا

  الساق وما أشبهه وال يكون التوعد كرها 

  باب صريح الطالق وغريه 

  باب صريح الطالق وغريه

  .وإذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطالق
ال هلا أنت خلية ولو قال هلا يف الغضب أنت حرة أو لطمها وقال هذا طالقك لزمها الطالق قال أبو عبد اهللا وإذا ق

وأنت بريئة أو أنت بائن أو حبلك على غاربك أو احلقي بأهلك فهو عندي ثالث ولكين أكره أن أفيت سواء دخل 
  .هبا أو مل يدخل وإذا أتى بصريح الطالق لزمه نواه أو مل ينوه

مه الطالق وإذا وهب ولو قيل له ألك امرأة فقال ال وأراد الكذب مل يلزمه شيء ولو قال طلقتها وأراد الكذب لز
زوجته ألهلها فإن قبلوها فواحدة ميلك الرجعة فيها إذا كانت مدخوال هبا فإن مل يقبلوها فال شيء وإذا قال هلا أمرك 

بيدك فهو بيدها وان طاول ما مل يفسخ أو يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحده ميلك فيها الرجعة وان 
إليها إال واحدة مل يلتفت قوله والقضاء ما قضت وكذلك احلكم إذا جعله يف يد  طلقت نفسها ثالثا وقال امل أجعل

غريها وإذا خريها فاختارت فرقته من وقتها وإال فال خيار هلا وليس هلا أن ختتار أكثر من واحدة إال أن جيعل إليها 



  .أكثر من ذلك
تثناء وإذا قال هلا أنت طالق يف شهر كذا مل تطلق وإذا طلقها بلسانه واستثىن شيئا بقلبه وقع الطالق ومل ينفعه االس

  حىت تغيب مشس اليوم الذي يلي الشهر املشروط ولو قال هلا إذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها 

لزمه اثنتان إذا كانت مدخوال هبا ولو كانت غري مدخول هبا لزمته واحدة وإذا قال هلا إن مل أطلقك فأنت طالق ومل 
ها حىت مات أو ماتت وقع الطالق هبا يف آخر وقت اإلمكان وإذا قال هلا كلما مل أطلقك فأنت ينو وقتا ومل يطلق

طالق لزمته ثالث إن كانت مدخوال هبا وإذا قالت هلا أنت طالق إذا قدم فالن فقدم به مكرها أو ميتا مل تطلق وإذا 
بالثانية إفهامها أن وقعت هبا األوىل فيلزمها  قال ملدخول هبا أنت طالق أنت طالق لزمتها تطليقتان إال أن يكون أراد

تطليقه وإن كانت غري مدخول هبا بانت األوىل ومل يلزمها ما بعدها ألنه ابتدأ كالم وإذا قال لغري مدخول هبا أنت 
طالق وطالق وطالق لزمتها الثالث ألنه نسق وهو مثل قوله أنت طالق ثالثا وإذا طلق ثالثا وهو ينوي واحده فهي 

  .ث وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثالثا فهي واحدة ثال

  باب الطالق باحلساب 

  باب الطالق باحلساب

وإذا قال هلا نصفك طالق أو يدك طالق أو عضو من أعضائك طالق أو قال هلا أنت طالق نصف تطليقة أو ربع 
  تطليقه وقعت هبا واحدة

والظفر يزوالن وخيرج غريمها فليس مها كاألعضاء  ولو قال هلا شعرك أو ظفرك طالق مل يلزمها الطالق الن الشعر
  الثابتة

وإذا مل يدر أطلق أم ال فال يزول يقني النكاح بشك الطالق وإذا طلق مل يدر واحدة طلق أم ثالثا اعتزهلا وعليه 
للتحرمي  نفقتها ما دامت يف العدة فإن راجعها يف العدة لزمته ننفقتها ومل يطأها حىت يتيقن كم الطالق ألنه متيقن

  شاك يف التحليل
وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ومل ينو واحده بعينها اقرع بينهن فأخرجت بالقرعة الطلقة منهن وكذلك إذا طلق 

  واحدة من نسائه وأنسيها 

أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان املرياث للبواقي منهن وإذا طلق زوجته أقل من ثالث 
وتزوجت غريه فأصاهبا مث طلقها أو مات عنها وقضت العدة مث تزوجها األول فهي عنده على ما بقي فقضت العدة 

من الثالث وان كان املطلق عبدا وكان طالقه اثنتني مل حتل له زوجته حىت تنكح زوجا غريه حرة كانت الزوجة أو 
  ث إنصاف تطليقتني طلقت ثالثاامة الن الطالق بالرجال والعدة بالنساء وإذا قال لزوجته أنت طالق ثال

  باب الرجعة

  ١باب الرجعة
  .والزوجة إذا مل يدخل هبا تبينها تطليقة وحترمها الثالث من احلر واالثنتان من العبد



وإذا طلق احلر زوجته بعد الدخول اقل من ثالث فله عليها الرجعة ما كانت يف العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر 
  قبل الثالث
  .حامال باثنني فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل أن تضع الثاينولو كانت 

واملراجعة أن يقول لرجلني من املسلمني اشهدا أين قد راجعت امرأيت بال ويل حيضره وال صداق يزيده وروي عن 
يت عديت قبل أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى تدل على انه جيوز الرجعة بال شهادة وإذا قال ارجتعتك فقالت انقض

  .رجعتك فالقول قوهلا مع ميينها إذا ادعت عن ذلك ممكنا
  ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدهتا حىت طلقها ثانية بنت على ما مضى

  ـــــــ
  . عود املطلق إىل مطلقته: الرجعة ١

ه وال يصيبها من العدة وإذا طلقها مث اشهد على املراجعة من حيث ال تعلم فاعتدت مث نكحت من أصاهبا ردت إلي
حىت تنقضي العدة يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا والرواية األخرى هي زوجة الثاين وإذا طلقها 

فانتقضت عدهتا منه مث أتته فذكرت انه نكحت من أصاهبا مث طلقها أو مات عنها وانقضت عدهتا منه وكان ذلك 
  . أعلمممكنا فله أن ينكحها حىت يصح عنده قوهلا واهللا

  كتاب اإليالء

  ١كتاب اإليالء
واملؤيل هو الذي حيلف باهللا عز وجل أن ال جيامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمرا 

بالفيئة والفيئة اجلماع إال أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء ال ميكن معه اجلماع فيقول مىت قدرت 
من قوله فيئة للعذر فمىت قدر فلم يفعل أمر بالطالق فإن مل يطلق طلق احلاكم عليه فإن طلق مجاعتها فيكون ذلك 

عليه ثالث وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة اإليالء أكثر من أربعة أشهر كان احلاكم كما حكمنا يف 
وله مع ميينه ولو آىل منها فلم األول ولو أوقعناه بعد األربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول ق

يصبها حىت طلقها وانقضت عدهتا منه مث نكحها وقد بقي من مدة اإليالء أكثر من أربعة أشهر وقف هلا كما 
  .وصفت ولو آىل منها واختلفا يف مضي األربعة فالقول قوله يف أهنا مل متض مع ميينه

  ـــــــ
  . مع زوجتههو أن حيلف باهللا عز وجل أن ال جيا: اإليالء ١

  كتاب الظهار

  ١كتاب الظهار
وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضائها فال 

  .يطؤها حىت يأيت بالكفارة
لوطء فإن مات أو ماتت أو طلقها مل تلزمه الكفارة فإن عاد فتزوجها مل يطأها حىت يكفر ألن احلنث بالعود وهو ا

ألن اهللا عز وجل أوجب الكفارة على املظاهر قبل احلنث ولو قال المرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي مل يطأها إن 



تزوجها حىت يأيت بكفارة الظهار ولو قال أنت علي حرام وأراد يف ذلك احلال مل يكن عليه شيء وإن تزوجها ألنه 
يأيت بالكفارة ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حىت صادق وإن أراد يف كل حال مل يطأها إن تزوجها حىت 

  ملكها انفسخ النكاح ومل يطأها حىت يكفر
ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة مل يكن عليه أكثر من كفارة قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة ساملة من 

ما من عذر بىن وإن أفطر من غري عذر ابتدأ العيوب املضرة بالعمل فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن أفطر فيه
وإن أصاهبا يف ليايل الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا مسلما حرا 

لكل مسكني مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من متر أو شعري ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتني يف يوم 
  لروايتنيواحد أجزأ يف إحدى ا

ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبىن وكذلك إن ابتدأ يف أول ذي احلجة أفطر يوم األضحى 
  وأيام التشريق وبىن على ما

  ـــــــ
  . أنت علي كظهر أمي: حترمي الرجل امرأته عليه بقوله: الظهار ١

وإذا صام فال جيزئه إال شهران متتابعان ومن وطئ قبل  مضى من صيامه وإن كان املظاهر عبدا مل يكفر إال بالصوم
أن يأيت بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة املذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أيب وأنت علي حرام 

يكفر  مل تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار ألهنا قد أتت باملنكر من القول والزور وإذا ظاهر من امرأته مرارا ومل
  .فكفارة واحدة

  كتاب اللعان

  ١كتاب اللعان
  :وإذا قذف الرجل زوجته البالغة احلرة املسلمة فقال هلا

زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنني ومل يأت بالبينة لزمه احلد إن مل يلتعن مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا وال 
بينهما ومل جيتمعا أبدا وإن أكذب نفسه فلها عليه احلد وإن يعرض له حىت تطالبه زوجته فمىت تالعنا وفرق احلاكم 

قذفها وانتفى من ولدها ومت اللعان بينهما بتفريق احلاكم نفي عنه إذا ذكره يف اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك 
ال مل تزن حلقه الولد وإن نفى احلمل يف التعانة مل ينتف حىت ينفيه عند وضعها له ويالعن ولو جاءت امرأته بولد فق

  .ولكن ليس هذا الولد مين فهو ولده يف احلكم وال حد عليه هلما
واللعان الذي يربأ به من احلد أن يقول الزوج ميحضر من احلاكم أشهد باهللا لقد زنت ويشري إليها فإن مل تكن 

  حاضرة أمساها ونسبها حىت يكمل ذلك أربع مرات مث يوقف عند اخلامسة ويقال له اتق اهللا فإهنا
  ـــــــ

الطريد بإزاء شهادة مؤكدة : إذا لعن كل واحد من اإلثنني اآلخر راصل اللعن الطرد واإلبعاد واللعني: اللعان ١
  . باليمني املقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف يف حق الزوج ومقام حد الزنا يف حق الزوجة

تم فليقل وإن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فيما املوجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فإن أىب إال أن ي
  .رماها به من الزىن



مث تقول هي أشهد باهللا لقد كذب أربع مرات مث توقف عند اخلامسة وختوف كما خيوف الرجل فإن أبت إال أن يتم 
  .فلتقل وإن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزنا 

د فرقت بينكما فإن كان يف اللعان ولد ذكر الولد فإن قال أشهد باهللا لقد زنت يقول وما هذا مث يقول احلاكم ق
الولد ولدي وتقول هي أشهد باهللا لقد كذب وهذا الولد ولده فإن التعن هو ومل تلتعن هي فال حد عليها والزوجية 

  .حباهلا وكذلك إن أقرت دون األربع مرات

  كتاب العدد 

  كتاب العدد

لق الرجل زوجته وقد خال هبا فعدهتا ثالث حيض غري احليضة اليت طلقها فيها فإذا اغتسلت من احليضة وإذا ط
الثالثة أبيحت لألزواج وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من احليضة الثانية وإن كانت من اآليسات أو ممن مل حيضن 

وهي أمة فلم تنقض عدهتا حىت أعتقت بنت فعدهتا ثالثة أشهر واألمة شهران وإذا طلقها طالقا ميلك فيه الرجعة 
على عدة حرة وإن طلقها طالقا ال ميلك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة وإن طلقها وهي ممن قد حاضت 

فارتفع حيضها ال تدري ما رفعه اعتدت سنة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران 
ت يف عدة حىت يعود احليض فتعتد به إال أن تصري من اآليسات فتعتد بثالثة للعدة وإن عرفت ما رفع احليض كان

أشهر من وقت تصري يف عداد اآليسات وإن حاضت حيضة أو حيضتني مث ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه ما تنقض 
  . احليض] انقطاع[عدهتا إال بعد سنة من وقت 

لشهور حىت حاضت واستقبلت العدة بثالث حيض إن كانت ولو طلقها وهي من الالئي مل حيضن فلم تنقض عدهتا با
حرة وحبيضتني إن كانت أمة ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدهتا بتمام أربعة أشهر 
وعشر إن كانت حرة وبتمام شهرين ومخسة إن كانت امة ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه مل تنقض عدهتا 

ولد حرة كانت أو أمة واحلمل اليت تنقضي به العدة ما يتنب فيه شيء من خلق اإلنسان أمة كانت أو إال بوضع ال
  .حرة

ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حىت أتت بولد بعد طالقه أو موته بأربع سنني حلقه الولد وانقضت عدهتا به ولو 
بينهما وبنت على عدهتا من األول مث استقبلت طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدهتا حىت تزوجت من أصاهبا فرق 

وأحلق مبن  ١العدة من الثاين وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتني فإن أتت بولد ميكن أن يكون منهما أري القافة
أحلقوا به منهما وانقضت عدهتا منه واعتدت لآلخر وأم الولد إذا مات سيدها فال تنكح حىت حتيض حيضة كاملة 

سة فبثالثة أشهر فإن ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهرا مكان احليضة فإن كانت آي
  فإن كانت حامال منه فحىت تضع

وإن أعتق أو ولده أو أمة كان يصيبها مل تنكح حىت حتيض حيضة كاملة وكذلك لو أراد أن يزوجها وهي يف ملكه 
يصبها ومل يقبلها حىت يستربئها بعد متام ملكه هلا حبيضة إن كانت ممن استربأها حبيضة مث زوجها وإذا ملك أمة مل 

  حتيض أو بوضع احلمل إن كانت حامال أو مبضي
  ـــــــ

  .الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود والوالد: القائف: القافة ١



ال وجتتنب الزوجة املتوىف عنها زوجها ثالثة أشهر إن كانت من الالئي يئسن من احمليض أو من الالئي مل حيضن ق
الطيب والزينة والبيتوتة يف غري منزهلا والكحل باألمثد والنقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل احملرمة 

حىت تنقضي عدهتا واملطلقة ثالثا تتوقى الزينة والطيب واحلكل باألمثد وإذا خرجت للحج فتويف زوجها وهي 
لعدة وإن كانت قد تباعدت مضت يف سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدهتا شيء بالقرب رجعت لتقضي ا

أتت به يف منزهلا ولو تويف عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدهتا من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها 
  .وإن مل جتتنب ما جتتنبه املعتدة 

  كتاب الرضاع 

  كتاب الرضاع

واللنب  ٢كالرضاع وكذلك الوجور ١رميه أن يكون مخس رضعات فصاعدا والسعوطوالرضاع الذي ال يشك يف حت
  .املشوب كاحملض

وحيرم لنب امليتة كما حيرم لنب احلية ألن اللنب ال ميوت وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب هلا لنب فأرضعت 
مل ومن غريه وبنات أب هذا احلمل به طفال مخس رضعات متفرقات يف حولني حرمت عليه وبناهتا من أب هذا احل

  منها ومن غريها فإن أرضعت صبية فقد صارت بنتا هلا ولزوجها ألن اللنب من احلمل الذي هو منه
  ولو طلق الرجل زوجته ثالثا وهي ترضع من لنب ولده فتزوجت

  ـــــــ
  .إدخال لنب املرأة من أنف الطفل الرضيع: الدواء يدخل األنف واملراد ١
  . هو أن يصب يف حلقه صبا، واملراد هو صب اللنب من غري الثدى :الوجور ٢

ووطئها وطلقها أو مات عنها مل جيز أن يتزوجها األول ألهنا صارت من حالئل األبناء ملا أرضعت الصيب الذي 
تزوجت به ولو تزوج كبرية وصغرية فلم يدخل بالكبرية حىت أرضعت الصغرية يف احلولني حرمت عليه الكبرية 

بت نكاح الصغرية وإن كان دخل بالكبرية حرمتا مجيعا ورجع بنصف مهر الصغرية على الكبرية وإن تزوج وث
بكبرية ومل يدخل هبا وبصغريتني فأرضعت الكبرية الصغريتني حرمت الكبرية وانفسخ نكاح الصغريتني وال مهر عليه 

  .هماللكبرية ويرجع عليها بنصف صداق الصغريتني وله أن ينكح من شاء من
وإن كن األصاغر ثالثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرية وانفسخ نكاح الصغريتني أوال وثبت نكاح آخرهن 

رضاعا فإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتني بعد ذلك معا حرمت الكبرية وانفسخ نكاح األصاغر وتزوج 
  .من شاء من األصاغر ولو كان دخل بالكبرية حرم عليه الكل على األبد

قال وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية وقال أبو عبد اهللا يف موضع آخر إن 
كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة مل حيل احلول حىت يبيض ثدياها وذهب يف ذلك إىل قول ابن عباس رضي 

  .اهللا عنه
نفسخ النكاح فإن صدقته فال مهر هلا عليه وإن كذبته وإذا تزوج امرأة مث قال قبل الدخول هي أخيت من الرضاع ا

فلها نصف املهر ولو كانت املرأة هي اليت قالت هو أخي من الرضاعة فأكذهبا ومل تأت بالبينة على ما وصفت فهي 
  .زوجته يف احلكم واهللا أعلم



  كتاب النفقة على األقارب

  مدخل

  كتاب نفقة األقارب
اء هلا عنه وكسوهتا فإن منعها ما جيب هلا أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه وعلى الزوج نفقة امرأته ما ال غن

مقدار حاجتها باملعروف كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلند حني قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
ما تأخذه  فإن منعها ومل جتد" خذي ما يكفيك وولدك باملعروف: "يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي فقال

  .واختارت فراقه فرق احلاكم بينهما
وجيرب الرجل على نفقة والديه وولده الذكور واإلناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم وكذلك الصيب إذا مل 

يكن له أب أجرب وراثه الذكور واإلناث على نفقته على مقدار مرياثه منه فإن كان للصيب أم وجد كان على األم 
نفقة وعلى اجلد الثلثان وإن كانت جدة وأخا فعلى اجلدة سدس النفقة والباقي على األخ وعلى هذا املعىن ثلث ال

  .حساب النفقات وعلى املعتق نفقة معتقة إذا كان فقريا ألنه وارثه
ر عند واألمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنها

املوىل أنفق كل واحد مدة مقامها عنده فإن كان هلا ولد يلزم الزوج نفقة ولدها حرا كان أو عبدا ونفقتهم على 
سيدهم وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة وعلى املكاتبة نفقة ولدها دون أبيه املكاتب وعلى 

  . املكاتب نفقة ولده من أمته

  فيها النفقة على الزوج باب احلال اليت جيب 

  باب احلال اليت جيب فيها النفقة على الزوج

  . وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم متنعه نفسها وال منعه أولياؤها لزمته

النقفة وإذا كانت هبذه احلال اليت وصفت زوجها صغري أجرب وليه على نفقتها من مال الصيب فإن مل يكن له مال 
اكم بينهما وإن طالب الزوج بالدخول وقالت ال أسلم نفسي حىت أقبض صداقي كان هلا واختارت فراقه فرق احل

  .ذلك ولزمته النفقة إىل أن يدفع إليها صداقها
وإذا طلق الرجل زوجته طالقا ال ميلك رجعتها فال سكىن هلا وال نفقه وإال أن تكون حامال وإذا خالعت املرأة 

هلا نفقة وال للولد حىت تفطمه والناشز ال نفقة هلا فإن كان هلا منه ولد أعطاها زوجها وأبرأته من نفقة محلها مل يكن 
  .نفقة ولدها واهللا أعلم

  باب من أحق بكفالة الطفل 

  باب من أحق بكفالة الطفل



واألم أحق بكفالة الطفل واملعتوه إذا طلقت فإذا بلغ الغالم سبع سنني خري بني أبويه فكان مع اختيار منهما فإذا 
غت اجلارية سبع سنني فاألب أحق هبا فإن مل تكن أم تزوجت األم فأم األب أحق هبا من اخلالة واألخت من األب بل

  .أحق من األخت من األم وأحق من اخلالة وخالة األب أحق من خالة األم
أن مينعها  وإذا أخذ الولد من األم إذا تزوجت مث طلقت رجعت على حقها من كفالته وإذا تزوجت املرأة فلزوجها

من رضاع ولدها إال أن يظهر إليها وخيشى عليه التلف وعلى األب أن يسترضع لولده إال أن تشاء األم أن ترضعه 
  . بأجرة مثلها فتكون أحق به من غريها سواء كانت يف حبال الزوج أو مطلقه

  باب نفقة املماليك 

  باب نفقة املماليك

  كسوهم باملعروف وأن وعلى مالك اململوكني أن ينفقوا عليهم وي

  كتاب اجلراح

  مدخل

  كاتب اجلراح
  .والقتل على ثالثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ

فالعمد أن يضربه حبديدة أو خشبة كبرية فوق عمود الفسطاط أو حبجر كبري الغالب أن يقتل مثله أو أعاد الضرب 
قود إذا اجتمع عليه مجيع األولياء وكان املقتول خبشبة صغرية أو فعل به فعال الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ففيه ال

  .حرا مسلما
وشبه العمد إذا ضربه خبشبة صغرية أو حجر صغري أو لكزه أو فعل به فعال األغلب من ذلك الفعل أن ال يقتل مثله 

  .فال قود يف هذا والدية على العاقلة
  :واخلطأ على ضربني

ه فيؤول إىل إتالف حر مسلما كان و كافرا فتكون الدية على العاقلة أحدمها أن يرمي الصيد أو يفعل ما جيوز له فعل
  .وعليه عتق رقبة مؤمنة

من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم إسالمه إىل أن يقدر على التخلص  ١ان يقتل يف بالد الروم: والوجه اآلخر
  إىل بالد اإلسالم فيكون

  ـــــــ
  . يقصد ببال والكفر احملاربة ١

فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبةٍ {له عتق رقبة مؤمنة بال دية ألن اهللا تعاىل قال فإن كان على قات
  وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة] ٩٢:النساء[١} ُمْؤِمَنٍة

  .ويقتل لنقضه العهدوال يقتل مسلم بكافر وال حر بعبد وإذا قتل الكافر العبد املسلم فعليه قيمته 



وال يقتل والد بولده وإن سفل واألم يف هذا واألب سواء ويقتل الولد بكل واحد منهما والطفل والزائل العقل ال 
يقتالن بأحد و اجلماعة ويقتل بالواحد وإذا قطعوا يدا قطعت نظريها من كل واحد منهم وإذا قتل األب وغريه 

القتل صيب وجمنون وبالغ مل يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية عمدا قتل من سوى األب وإذا اشترك يف 
  .يف ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصيب واجملنون ثلث الدية وعتق رقبتني يف أمواهلما ألن عمدمها خطأ
قتله رجالن قال ويقتل الذكر باألنثى واألنثى بالذكر ومن كان بينهما يف النفس قصاص فهو بينهما يف اجلراح وإذا 

أحدمها خمطئ واآلخر متعمد فال قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية يف ماله وعلى عاقلة املخطئ نصفها 
  وعليه يف ماله عتق رقبة مؤمنة

  ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات
  ـــــــ

  .٩١: سورة النساء اآلية ١

  باب القود

  ١باب القود
ا فأباهنا منه مث ضرب عنقه آخر فالقاتل هو األول ولو شق بطنه مث ضرب عنقه ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعه

  آخر فالثاين هو القاتل ألن األول ال يعيش مثله والثاين قد يعيش وإذا قطع يديه ورجليه مث عاد
  ـــــــ

  . القصاص: القود ١

تني عن أيب عبد اهللا والرواية فضرب عنقه قبل أن تدمل جراحه قتل ومل تقطع يداه وال رجاله يف إحدى الرواي
األخرى قال إنه ألهل أن يفعل به كما فعل فإن عفا عنه الويل فعليه دية واحدة ولو كانت اجلراح برأت قبل قتله 

  فعلى املعفو عنه ثالث ديات إال أن يديروا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتني
أعتق وأسلم فال قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ولو رمى وهو مسلم عبدا كافرا مل يقع به السهم حىت 

وإذا قتل الرجل اثنان واحدا بعد واحد فاتفق أولياء اجلميع على القود أقيده هلما وإن أراد ويل األول القود والثاين 
القود وإذا جرحه  الدية أقيد لألول وأعطي أولياء الثاين الدية من ماله وكذلك إن أراد أولياء األول الدية والثاين

جرحا ميكن االقتصاص منه بال حيف اقتص منه وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك املفصل إذا 
  .كان اجلاين ممن يقاد من اجملين عليه لو قتله

نثيني قصاص وتقطع األذن باألذن واألنف باألنف والذكر بالذكر واألنثيان باأل ١وليس يف املأمومة وال يف اجلائفة
وتقلع العني بالعني والسن بالسن فإن كسر بعضها برد من سن اجلاين مثله وال تقطع ميني بيسار وال يسار بيمني وإذا 

كان القاطع سامل الطرف واملقطوعة شالء فال قود وإذا كان القاطع أشل واملقطوعة ساملة فشاء املقطوع أخذها 
  .دية يدهفتلك له وال شيء له غريها وإن شاء عفا وأخذ 

وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب مل يقتل حىت يقدم الغائب أو يبلغ الطفل ومن عفا من ورثة املقتول عن 
  القصاص مل يكن إىل
  ـــــــ



  .الشجة اليت تصل إىل جلدة الدماغ: املأمومة ١
  .هي الشجة أو الطعنة اليت تصل إىل اجلوف: واجلائفة

  .زوجا أو زوجة القصاص سبيل وإن كان العايف
وإذا اشترك اجلماعة يف القتل فأحب األولياء أن يقتلوا اجلميع فلهم ذلك وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن 

البعض ويأخذوا الدية من الباقني كان هلم ذلك وإن اقتل من لألولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على 
  .وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس املاسك حىت ميوت  أن ال يقاد فالألولياء قبول ذلك

ومن أمر عبده أن يقتل رجال وكان العبد أعجميا ال يعلم بأن القتل حمرم قتل السيد وإن كان العبد يعلم خطر القتل 
  .قتل العبد وأدب السيد واهللا أعلم

  كتاب ديات النفس

  مدخل

  كتاب ديات النفس

ة من اإلبل فإن كان القتل عمدا فهي يف مال القاتل حالة أرباعا مخس وعشرون بنات خماض ودية احلر املسلم مائ
ومخس وعشرون بنات لبون ومخس لبون ومخس وعشرون حقه ومخس وعشرون جذعة وإن كان القتل شبه العمد 

  .يف ثالث سنني يف كل سنة ثلثها ١فكما وصفت يف أسناهنا إال أهنا على العاقلة
خطأ كان على العاقلة مائة من اإلبل تؤخذ يف ثالث سنني أمخاسا عشرون بنات خماض وعشرون بنو  وإن كان القتل

  .خماض وعشرون بنات لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة
  ـــــــ

إذا غرم ديته واجلماعة عاقلة ومسيت عشرية الرجل : عقل القتيل فهو عاقل: أي اجلماعة العاقلة يقال: العاقلة ١
ك اآل، ألن اإلبل جتمع، فتعقل بغناء أولياء املقتول أي تشدين عقلها لتسلم إليهم واملعىن من حيملون دية وأقرباؤه بذل

  . أهل ديوانه أو أهل نصرته: اخلطأ، وهم عصبة الرجل وعن بعضهم

أن يفديه والعاقلة ال حتمل العبد وال العمد وال الصلح وال االعتراف وال ما دون الثلث وإذا جىن العبد فعلى سيده 
  .أو يسلمه فإن كانت اجلناية أكثر من قيمة العبد مل يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته

قال والعاقلة العمومة وأوالدهم وإن سفلوا يف إحدى الروايتني والرواية األخرى األب واألبن واألخوة وكل 
عقل محل شيء من الدية ومن مل يكن له عاقلة العصبة من العاقلة وليس على فقري من العاقلة وال صيب وال زائل ال
  .أخذ من بيت املال فإن مل يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء

ودية احلر الكتايب نصف دية احلر املسلم ونساؤهم على النصف من دياهتم وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله 
ودية اجملوسي مثامنائة درهم ونساؤهم على . عنه املسلم إلزالته القود وهكذا حكم عثمان ابن عفان رضي اهللا

النصف من ذلك ودية احلرة املسلمة نصف دية احلر املسلم وتساوي جراح املرأة جراح الرجل إىل الثلث فإذا 
  .جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد واألمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك



ا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمه قيمتهما مخس من اإلبل موروثة عند ودية اجلنني إذا سقط من الضربة ميت
كأنه سقط حيا وإن كان اجلنني مملوكا ففيه عشر قيمة أمه وسواء كان اجلنني ذكرا أو أنثى وإن ضرب بطنها فألقت 

ملثله وهو أن يكون جنينا حيا مث مات من الضربة ففيه دية حر أو قيمته أن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش 
  .لستة أشهر فصاعدا وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان اجلنني حيا أو ميتا

  .وإذا شربت احلامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة ال ترث منها شيئا وتعتق رقبة
لدية وعلى كل واحد عتق فرجع احلجر فقتل رجال فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ا١وإذا رمى ثالثة باملنجنيق

  .رقبة مؤمنة فإن كانوا أكثر من ثالثة فالدية حالة يف أمواهلم
  ـــــــ

  .كانت من أدوات احلرب قدميا وكانت ترمى هبا الدائف واألحجار ولفائف النفط املشتعلة: املنجنيق ١

  باب ديات اجلراح 

  باب ديات اجلراح

  .لدية وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الديةومن أتلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه ا
ويف العينني الدية ويف األشفار األربعة الدية ويف كل واحد منهما ربع الدية ويف األذنني الدية ويف السمع إذا ذهب 

اللحية إذا مل من األذنني الدية ويف قرع الرأس إذا مل ينبت الشعر الدية ويف احلاجبني الدية إذا مل ينبت الشعر ويف 
تنبت الدية ويف املشام الدية ويف الشفتني الدية ويف اللسان املتكلم الدية ويف كل سن مخس من اإلبل إذا قلعت ممن 
قد أثغر واألضراس واألنياب كاألسنان ويف اليدين الدية ويف الثديني الدية سواء كان من رجل أو امرأة ويف الذكر 

إلليتني الدية ويف الرجلني الدية ويف كل أصبع من اليد والرجل عشر من اإلبل ويف كل الدية ويف األنثيني الدية ويف ا
  أمنلة منها ثلث عقلها إال اإلهبام فإهنا مفصالن ففي كل مفصل مخس من اإلبل

ويف البطن إذا ضرب فلم تستمسك الغائط الدية ويف ذهاب العقل الدية ويف الصعر الدية والصعر أن يضربه فيصري 
  يف جانب ويف  الوجه

املثانة إذا مل تستمسك البول الدية ويف اليد الشالء ثلث ديتها وكذلك العني القائمة والسن السوداء ويف حشفة 
  .املرأة الدية ١الذكر ما يف الذكر كله ويف اسكيت

ية فإذا ويف موضحة احلر مخس من اإلبل سواء كان رجال أو امرأة وجراح املرأة تساوي جراح الرجل إىل ثلث الد
زادت صارت على النصف واملوضحة يف الوجة والرأس سواء وهي اليت تربز العظم وتوضحه ويف اهلامشة عشر من 
اإلبل وهي اليت توضح وهتشم ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل وهي اليت توضح وهتشم وتسطو حىت تنقل عظامها 

 اآلمة مثل ما يف املأمومة ويف اجلائفة ثلث الدية وهي ويف املأمومة ثلث الدية وهي اليت تصل إىل جلدة الدماغ ويف
  .اليت تصل إىل اجلوف فإن جرحه يف جوفه فخرج من اجلانب اآلخر فهي جائفتان

بعريان ويف الزند أربعة أبعرة  ٢ومن وطيء زوجته وهي صغرية ففتقها لزمه ثلث الدية ويف الضلع بعري ويف الترقوة
  .ألنه عظمان

رمحه اهللا والشجاج اليت ال توقيت فيها فأوهلا احلارصة وهي اليت حترص اجللد يعين تشقه قليال وقال قال أبو عبد اهللا 



بعضهم هي احلرصة مث الباضعة وهي اليت تشق اللحم بعد اجللد مث الباذلة وهي اليت يسيل منها الدم مث املتالمحة وهي 
  .قشرة رقيقة مث املوضحة اليت أخذت يف اللحم مث السمحاق وهي اليت بينها وبني العظم

وما مل يكن فيه من اجلراح توقيت ومل يكن نظريا ملا وقتت ديته ففيه حكومة واحلكومة أن يقوم اجملين عليه كأنه عبد 
  ال جناية به مث يقوم وهي به

  ـــــــ
  .مها اللحم احمليط بالفرج من جانبه: االستكان ١
  .ة النحر والعائقالعظم الذي يف أعلى الصدر بني ثغر: الترقوة ٢

قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به اجلناية تسعة 
فيكون فيه عشر ديته وعلى هذا ما زاد من احلكومة أو نقص إال أن تكون اجلناية يف رأس أو وجه فيكون أسهل مما 

إذا كانت اجلناية على العبد مما ليس فيه من احلر شيء مؤقت ففيه ما نقصه املوقت و ١وقت فيه فال جياوز به أرش
بعد التئام اجلرح وإن كان فيما جين عليه شيء مؤقت يف احلر فهو مؤقت يف العبد ففي يده نصف قيمته ويف 
مشكال  موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته اجلناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا األمة فإن كان املقتول خنثى

ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فإن كان اجملين عليه نصفه حر فال قود وعلى اجلاين إن كان عمدا نصف دية 
  ].ديته[حر ونصف قيمته وهكذا يف جراحه وإن كان خطأ ففي نصف قيمته وعلى عاقلته نصف 

  ـــــــ
  أصل األرش اخلدش مث قيل ملا يوخذ دية هلا أرش: األرش ١

  ةباب القسام

  ١باب القسامة
ومل يكن هلم بينة مل حيكم هلم بيمني وال غريها  ٢وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم ال عداوة بينهم وال لوث

وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر املدعي عليه ومل يكن لألولياء بينة حلف 
  دمه األولياء مخسني ميينا على قاتله واستحقوا

  ـــــــ
أن يوجد القتيل وادعى وليه على رجل أو على مجاعة قتله وعليهم عالمة تدل على : صور القسامة: القسامة ١

قذفهم الفقهاء قدميا وحديثا من أن البينة هي شهادة شاهدين حرين " ذلك ويقول العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا 
عليه لديهم بل البينة كل ما بني احلق وأظهره فإذا شهد مجاعة  ذكرين عدلني ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا وال دليل

من العبيد أو النساء متفرقني وأمن تواطؤهم وتبني صدقهم فشهادهتم بينة صحيحة جيب احلكم بالقصاص عندها 
  .هـ. ١"وهذا هو احلق الواضح

  . هو العداوة والشر واملطالبة باألحقاد: لوث ٢

لف األولياء حلف املدعى عليه مخسني ميينا وبريء فإن مل حيلف املدعون ومل يرضوا إن كانت الدعوى عمدا فإن مل حي
بيمني املدعى عليه فداه اإلمام من بيت املال فإن شهدت البينة العادلة أن اجملروح قال دمي عند فالن فليس ذلك 

  .مبوجب للقسامة ما مل يكن لوث



ل ثالثة بنني أجرب الكسر عليهم وحلف كل واحد منهم سبعة قال والنساء والصبيان ال يقسمون وإذا خلف املقتو
عشر ميينا وسواء كان املقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وإذا كان املقتول ممن يقتل به املدعي عليه إذا ثبت عليه 

  .واحد القتل ألن القسامة توجب القود إال أن حيب األولياء أخذ الدية وليس لألولياء أن يقسموا على أكثر من
قال ومن قتل نفسا حمرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ 

فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من اهللا عز وجل وقد روي عن أيب عبد اهللا 
  ر رقبة مؤمنةرواية أخرى ما يدل أن على قاتل العمد أيضا حتري

وما أوجب فيه القصاص فال يقبل فيه إال عدالن وما أوجب من اجلنايات املال دون الوقد قبل فيه رجل وامرأتان أو 
  .رجل عدل مع ميني الطالب

  باب قتال أهل البغى

  ١باب قتال أهل البغي
ا عن ذلك بأسهل ما يعلم وإذا اتفق املسلمون على إمام فمن خرج عليه من املسلمني يطلب موضعه حوربوا ودفعو

  أن يندفعوا به فإن آل ما دفعوا به إىل نفوسهم فال شيء على الدافع وان قتل الدافع فهو شهيد وإذا
  ـــــــ

هم اخلارجون عن طاعة احلاكم العادل وهلم شوكة وقوة وهلم تأويل سائغ يدعوهم إىل اخلروج وهلم : أهل البغي ١
  . رئيس مطاع

ر ومل جيهزوا على جريح ومل يقتل هلم أسري ومل يغنم هلم مال ومل تسب هلم ذرية ومن قتل منهم دفعوا مل يتبع له مدب
غسل وكفن وصلي عليه وما أخذوا يف حال امتناعهم من زكاة أو خراج مل يعد عليهم ومل ينقض من حكم حاكمهم 

  .إال ما ينقض من حكم غريه

  كتاب املرتد

  ١كتاب املرتد
الرجال والنساء وكان عاقال بالغا دعي إليه ثالثة أيام وضيق عليه فإن رجل وإال قتل  ومن ارتد عن اإلسالم من

  .وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه
وكذلك من ترك الصالة دعي إليها ثالثة أيام فإن صلى وإال قتل جاحدا تركها أو غري جاحد وذبيحة املرتد حرام 

ان له عشر سنني وعقل اإلسالم فأسلم فهو مسلم فإن عاد فقال وإن كانت ردته إىل دين أهل الكتاب والصيب إذا ك
مل أدر ما قلت مل يلتفت إىل مقالته وأجرب على اإلسالم وال يقتل حىت يبلغ وجياوز بعد بلوغه ثالثة أيام فإن ثبت على 

ا قبل الردة رق كفره قتل وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار احلرب مل جير عليهما وال على أحد من أوالدمها ممن كانو
  .ومن امتنع منهما أو من أوالدمها الذين وصفت من اإلسالم بعد البلوغ استتيب ثالثا فإن مل يتب قتل

ومن أسلم من األبوين كان أوالده األصاغر تبعا له وكذلك من مات من األبوين على كفره قسم له املرياث وكان 
  ما كفرت فإن شهد أن ال إله إال اهللا وأن مسلما مبوت من مات منهما ومن شهد عليه بالردة فقال



  ـــــــ
  . رجوع املسلم العاقل البالغ عن اإلسالم إىل كفر باختياره دون إكراه من أحد: املرتد ١

حممدا رسول اهللا مل يكشف عن شيء ومن ارتد وهو سكران مل يقتل حىت يفيق ويتمم له ثالثة أيام من وقت ردته 
  .فإن مات يف سكره مات كافرا 

  كتاب احلدود 

  كتاب احلدود

وإذا زىن احلر احملصن أو احلرة احملصنة جلدا ورمجا حىت ميوتا يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا والرواية 
األخرى يرمجان وال جيلدان ويغسالن ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان وإذا زىن احلر البكر جلد مائة وغرب عاما 

ا زىن العبد أو األمة جلد كل واحد منهما مخسني جلدة ومل يغربا والزاين من أتى بفاحشة من قبل وكذلك املرأة وإذ
  أو دبر

ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا يف إحدى الروايتني والرواية األخرى حكمه حكم الزاين ومن أتى هبيمة أدب 
  .وأحسن أدبه وقتلت البهيمة

بالزنا أربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل وال ينزع عن إقراره حىت يتم والذي جيب عليه احلد ممن ذكرت من أقر 
عليه احلد أو يشهد عليه أربعة رجال من املسلمني أحرار عدول يصفون الزنا ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل 

  .كف عنه وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال احلد خلي
  .ومن زىن مرارا فلم حيد فحد واحد

إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم مبا حكم اهللا عز وجل علينا وإذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو ] اكمحت[وإذا 
  حرة مسلمة بالزنا جلد 

احلد مثانني إن طلب املقذوف ومل يكن للقاذف بينة وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد أربعني بأدون من السوط 
  :ل عما أراد فإذا قال أردت أنك من قوم لوط فال شيء عليه وإن قالالذي جيلد به احلر وإذا قال له يا لوطي سئ

  . ١أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا معفوج
  .ولو قذف رجال فلم يقم عليه احلد حىت زىن باملقذوف مل يزل احلد عن القاذف

  .سلمة هلا دون التسع سنني أدب ومل حيدومن قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون العشر سنني أو م
ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زىن وهو مشرك مل يلتفت إىل قوله وحد القاذف إذا طالب املقذوف 

  .وكذلك من كان عبدا
  .قال وحيد من قذف املالعنة

وهي ميتة مسلمة كانت أو وإذا قذفت امرأة مل يكن لولدها املطالبة إن كانت األم يف حال احلياة وإذا قذفت امة 
  كافرة حرة كانت أو أمة حد القاذف إذا طالب االبن وكان مسلما حرا

ومن قذف أم النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا ومن قذف اجلماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا 
 يشار حىت خيرج من احلرم فيقام عليه طالبوا أو واحد منهم ومن أتى حدا خارج احلرم مث جلأ إىل احلرم مل يبايع ومل



  .احلد وإن قتل أو أتى حدا يف احلرم أقيم عليه احلد يف احلرم واهللا أعلم
  ـــــــ

  .فعل قوم لوط ١

  كتاب القطع يف السرقة 

  كتاب القطع يف السرقة

غريه وأخرجه من احلرز وإذا سرق ربع دينار من العني أو ثالثة دراهم من الورق أو قيمة ثالثة دراهم طعاما كان أو 
فال قطع فيه وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمىن من مفصل الكف  ١قطع إال أن يكون املسروق مثرا أو كثرا

وحتسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس وال يقطع غري يد ورجل واحلر 
ق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ولو أخرجها وقيمتها ثالثة واحلرة والعبد واألمة يف ذلك سواء ويقطع السار

دراهم فلم يقطع حىت نقص قيمتها قطع وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إىل مالكها وإن كانت متلفة فعليه 
  .قيمتها معسرا كان أو موسرا

و وال يف حمرم وال يقطع الوالد فيما وإذا أخرج النباش من القرب كفنا قيمته ثالثة دراهم قطع وال يقطع يف آلة هل
أخذه من مال ولده ألنه أخذ ماله أخذه وال تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها وال العبد فيما سرق من مال 

  .سيده
وال يقطع السارق إال بشهادة عدلني أو اعتراف مرتني وال ينزع عن إقراره حىت يقطع وإذا اشترك اجلماعة يف سرقة 

  .الثة دراهم قطعواقيمتها ث
  .وال يقطع وإن اعترف أو قامت البينة حىت يأيت مالك املسروق يدعيه واهللا اعلم

  ـــــــ
مجار النخل أو طلعها واجلمار هو لب شجرة النخل يف أعالها ويؤكل وهو يشبه لب الكرنب وداخل : الكثر ١

  . اخلس ولكنه حلو الطعم

  كتاب قطاع الطريق 

  كتاب قطاع الطريق

  .اربون هم الذين يعرضون للقوم بالسالح يف الصحراء فيغصبوهنم املال جماهرةواحمل
ومن قتل منهم وأخذ املال قتل وإن عفا صاحب املال وصلب حىت يشتهر ودفع إىل أهله ومن قتل منهم ومل يأخذ 

مث حسمتا وخلي وال  املال قتل ومل يصلب ومن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده اليمىن مث رجله اليسرى يف مقام واحد
يقطع منهم إال من أخذ ما يقطع السارق يف مثله ونفيهم أن يشردوا وال يتركون يأوون يف بلد فإن تابوا من قبل أن 
يقدر عليهم سقطت عنهم حدود اهللا تعاىل وأخذوا حبقوق اآلدميني من األنفس واجلراح واألموال إال أن يعفى هلم 

  . عنها واهللا أعلم



  وغريها  كتاب األشربة

  كتاب األشربة وغريها

ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد مثانني جلدة إذا شرهبا خمتارا لشرهبا وهو يعلم أن كثريها يسكر فإن مات يف 
  .جلده فاحلق قتله يعين ليس على أحد ضمانه

ملرأة ويضرب الرجل يف سائر احلدود قائما بسوط ال خلق وال جديد وال ميد وال يربط ويتقي وجهه وتضرب ا
  .جالسة وتشد عليها ثياهبا ومتسك يداها لئال تنكشف وجيلد العبد واألمة أربعني بدون سوط احلر

  . والعصري إذا أتت عليه ثالثة أيام فقد حرم إال أن يغلي قبل ذلك فيحرم وكذلك النبيذ

  .فهي حالل واخلمرة إذا أفسدت فصريت خال مل تزل عن حترميها وإن قلب اهللا عز وجل عينها فصارت خال
  .والشرب يف آنية الذهب والفضة حرام وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غري موضع الضبة فال بأس

  .وال يبلغ بالتعزيز احلد
ولو دخل رجل منزل . وإذا محل عليه مجل صائل فلم يقدر على االمتناع منه إال بضربه فضربه فقتله فال ضمان عليه

يفعل فله ضربه بأسهل ما خيرجه به فإن علم أنه خيرج بضرب عصا مل جيز له أن رجل بسالح فأمره باخلروج فلم 
  يضربه حبديدة فإن آل الضرب إىل نفسه فال شيء عليه وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا

  وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك هنارا مل يضمنوه
ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها وما جنت وما جنت الدابة بيدها 

برجليها فال ضمان عليه وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة اآلخر كان أحدمها 
يان فماتا فعلى عاقلة كل يسري واآلخر قائما فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف وإن تصادم نفسان ميش

  .واحد منهما دية اآلخر ويف مال كل واحد منهما عتق رقبة
وإذا وقعت السفينة املنحدرة على املصاعدة فغرقتا فعلى املنحدر قيمة سفينة املصاعد أو أرش ما نقصت إذا أخرجتا 

  .إال أن يكون املنحدر غلبته ريح فلم يقدر على ضبطها

  كتاب اجلهاد 

  كتاب اجلهاد

واجلهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقني قال أمحد رمحه اهللا وال أعلم شيئا من العمل بعد الفرض 
  .أفضل من اجلهاد

  .وغزو البحر أفضل من غزو الرب
ويغزا مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو ومتام الرباط أربعون ليلة وإذا كان أبواه مسلمني مل 

  .اهد تطوعا إال بإذهنما وإذا خوطب باجلهاد فال إذن ألبويه وكذلك كل الفرائض ال طاعة هلما يف تركهاجي
قال ويقاتل أهل الكتاب واجملوس وال يدعون ألن الدعوة قد بلغتهم ويدعى عبدة األوثان قبل أن حياربوا ويقاتل 

ويقاتل من سواهم من الكفار حىت . غرونأهل الكتاب واجملوس حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صا



  .يسلموا
وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا املقل منهم واملكثر وال خيرجون إىل العدو إال بإذن األمري إال أن 

  .يفجأهم عدو غالب خيافون كلبه فال ميكنهم أن يستأذنوا
عنة يف السن لسقي املاء ومعاجلة اجلرحى كما فعل وال يدخل مع املسلمني من النساء إىل أرض العدو إال امرأة طا

النيب صلى اهللا عليه وسلم وإذا غزا األمري بالناس مل جيز ألحد أن يتعلف وال حيتطب وال يبارز علجا وال خيرج من 
رد العسكر وال حيدث حدثا إال بإذنه ومن أعطي شيئا يستعني به يف غزاته فما فضل فهو له فإن مل يعطه لغزاة بعينها 

  ما فضل يف الغزو وإذا 

محل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إال أن يقول هي حبيس فال جيوز بيعها إال أن تصري يف حالة ال 
تصلح للغزو فتباع وتصري يف حبيس آخر وكذلك املسجد إذا ضاق بأهله أو كان يف مكان ال يصلى فيه جاز أن 

  .األضحية إذا أبدهلا خبري منها يباع ويصري يف مكان ينتفع به وكذلك
وإذا سيب اإلمام فهو خمري ان رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بال عوض وإن رأى فادى هبم وإن رأى 

أطلقهم على مال يأخذه منهم وإن رأى استرقهم أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمني فعل وسبيل من 
القهم سبيل تلك الغنيمة وإمنا يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو استرق منهم وما أخذ منهم على إط

  .جموسا فأما من سوى هؤالء من العدو فال يقبل من بالغي رجاهلم إال اإلسالم أو السيف أو الفداء
 رجعته الثلث وينفل اإلمام ومن استخلفه اإلمام كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بدأته الربع بعد اخلمس ويف

  بعد اخلمس ويرد من نفل على من معه يف السرية إذا بقوهتم صار إليه
ومن قتل منا واحدا منهم مقبال على القتال فله سلبه غري خمموس قال ذلك اإلمام أو مل يقل والدابة وما عليها من 

لي وإن كنزا فإن كان معه مال آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها وكذلك مجيع ما عليه من الثياب والسالح واحل
  .مل يكن من السلب وروي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أن الدابة ليست من السلب

  .ومن أعطاهم منا األمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه
  ومن طلب األمان ليفتح احلصن ففعل فقال كل واحد منهم أنا املعطي

  .مل يقتل واحد منهم
فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل ومن دخل راجال فأحرزت  ١ىل أرضهم من الغزاة فارسا فنفقومن دخل إ

الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس ويعطى ثالثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إال أن يكون فرسه هجينا فيكون له 
  .سهم وهلجينه سهم وال يسهم ألكثر من فرسني

على غريه قسم له ولبعريه سهمان ومن مات بعد إحراز الغنمية قال وارثه مقامه يف  ومن غزا على بعري وهو ال يقدر
للمرأة والعبد ويسهم للكافر إذا غزا معنا وإذا غزا العبد على فرس لسيده  ٢قسمه ويعطى الراجل سهما ويرضخ

هرب من أسر حظ  قسم للفرس وكان للسيد ويرضخ للعبد وإذا أحرزت الغنيمة مل يكن فيها ملن جاءهم مددا أو
  .ومن بعثه األمري ملصلحة اجليش فلم حيضر الغنيمة أسهم له

وإذا سبوا مل يفرق بني الولد ووالده وال بني الوالدة وولدها واجلد يف ذلك كاألب واجلدة كاألم وال يفرق بني 
ل الذي فيه بالتفريق اخوين وال أختني ومن اشترى منهم وهم جمتمعون فتبني أن ال نسب بينهم رد إىل املقسم الفض
  ومن سيب من أطفاهلم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سيب مع أبويه كان على دينهما



وما أخذ من أهل احلرب من أموال املسلمني أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به فإن أدركه 
  ى الروايتني والرواية األخرى إذامقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من املغنم يف إحد

  ـــــــ
  ماتت فرسه: نفق فرسه ١
  .العطاء غري الكثري: يرضخ ٢

  .قسم فال حق له فيه حبال
ومن قطع من مواهتم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر اجليش إذا استغىن عن أكله واملنفعة به 

مني فإن باعه رد مثنه يف املقسم ويشارك اجليش سراياه فيما غنمت ومن تعلف فضال عما حيتاج إليه رده على املسل
وتشاركه فيما غنم وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه يف مقسم تلك الغزاة يف إحدى الروايتني والرواية 

  .األخرى مباح له أكله إذا كان يسريا
ؤدي ما اشتراه به وإذا سيب املشركون من يؤدي إلينا قال وإذا اشترى املسلم أسريا من أيدي العدو لزم األسري أن ي

وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا ] يسترقوا[من اجلزية مث قدر عليهم ردوا إىل ما كانوا عليه ومل 
جيز أن علم به قبل أن يقسم ويفادي هبم بعد أن يفادي باملسلمني وإذا حاز األمري املغامن ووكل هبا من حيفظها مل 

  .يؤكل منها إال أن تدعو الضرورة بأن ال جيدوا ما يأكلون
قال ومن اشترى من املغنم يف بالد الروم فتغلب عليه العدو مل يكن عليه شيء منه الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن 

  .رد إليه
إال ألكل ال بد هلم منه وال يقطع قال وإذا حورب العدو مل حيرقوا بالنار وال يغرقوا النخل ومل تعقر هلم شاة وال دابة 

  .شجرهم وال حيرق زرعهم إال أن يكونوا يفعلون ذلك يف بلدنا فيفعل ذلك هبم لينتهوا
  قال وال يتزوج يف أرض العدو إال أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج

  .مسلمة ويعزل عنها وال يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية مل يطأها يف الفرج وهو يف أرضهم
  بأمان مل خينهم يف ماهلم ومل يعاملهم بالربا] أرض العدو[دخل  ومن

ومن كان هلم مع املسلمني عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجاهلم ومل تسب ذراريهم ومل يسترقوا إال من ولد بعد نقضه 
  .وإذا استأجر األمري قوما يغزون مع املسلمني ملنافعهم مل يسهم هلم وأعطوا ما استؤجروا به

ن الغنيمة حرق كل رحله إال املصحف وما فيه روح وال يقام احلد على مسلم يف أرض العدو وإذا فتح ومن غل م
حصن مل يقتل من مل حيتلم أو ينبت أو يبلغ مخسة عشرة سنة ومن حارب من هؤالء أو النساء أو الرهبان أو املشايخ 

يء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه مل يرجع يف املعركة قتلوا وإذا خلي األسري منا وحلف هلم أن يبعث إليهم بش
قال ومن . إليهم وال جيوز ملسلم أن يهرب من كافرين ومباح له أن يهرب من ثالثة فإن خشي األسر قاتل حىت يقتل

  .آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجال أو على دابة ميلكها
ف أو ألق سالحك فقد أمنه ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده مل ومن لقي علجا فقال له ق

يقطع وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ومل يبلغ به حد الزاين وأخذ منه مهر مثلها وطرح يف املقسم إال إن تلد 
  .منه فيكون عليه قيمتها



  كتاب اجلزية 

  كتاب اجلزية

ي أو نصراين أو جموسي إذا كانوا مقيمني على ما عوهدوا عليه ومن سواهم فاإلسالم وال تقبل اجلزية إال من يهود
  .أو القتل

واملأخوذ منهم اجلزية على ثالث طبقات فيؤخذ من أدوهنم اثنا عشر درمها ومن أوسطهم أربعة وعشرون درمها 
  ومن أيسرهم مثانية وأربعون 

  .درمها
أة وال فقري وال شيخ فان وال زمن وال أعمى وال على سيد عبد عن وال جزية على صيب وال زائل العقل وال امر

عبده إذا كان السيد مسلما ومن وجبت عليه اجلزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه وإذا اعتق العبد ] رقبة[
ذ الزكاة لزمته اجلزية ملا يستقبل سواء كان املعتق له مسلما أو كافرا وال تؤخذ اجلزية من نصارى بين تغلب وتؤخ

من أمواهلم ومواشيهم ومثرهم مثل ما يؤخذ من املسلمني وال تؤكل ذبائحهم وال تنكح نساؤهم يف إحدى الروايتني 
عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا والرواية األخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ومن اجتر من أهل الذمة إىل غري بلده 

منهم تاجر حريب بأمان أخذ منه العشر ومن نقض العهد مبخالفة أخذ منه نصف العشر يف السنة وإذا دخل إلينا 
  .شيء مما صوحلوا عليه حل دمه وماله ومن هرب إىل دار احلرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا

  كتاب الصيد والذبائح 

  كتاب الصيد والذبائح

ز أكله وان أكل الكلب أو الفهد من جا] شيئا[ومن مسى وأرسل كلبه أو فهده املعلم فاصطاد وقتل ومل يأكل منه 
الصيد مل يؤكل منه ألنه أمسكه على نفسه فبطل أن يكون معلما وإذا أرسل البازي أو ما أشبه فصاد وقتل أكل وان 

أكل من الصيد ألن تعليمه بأن يأكل وال يؤكل ما صيد بالكلب األسود إذا كان هبيما ألنه شيطان وإذا أدرك 
لصائد له عليه حىت يقتله فيؤكل  ١ه حىت مات مل يؤكل فإن مل يكن معه ما أيذكيه به أشلىالصيد وفيه روح فلم يذك

  وإذا أرسلك كلبه فأصاب معه غريه مل يؤكل الصيد إال أن يدركه يف احلياة فيذكى وإذا مسى ورمى صيدا
  ـــــــ

  . يف العربية مبعىن دعا إال أنه يستعمل مبعىن أغراه: أشلى ١

أكله وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه وال أثر به غريه جاز أكله وإذا رماه فوقع فأصاب غريه جاز 
يف ماء أو تردى من جبل مل يؤكل وإذا رمى صيدا فقتل مجاعة فكله حالل وإذا ضرب الصيد فأبان منه عضوا مل 

اهللا والرواية األخرى يأكله وما أبان منه  يؤكل ما أبان منه وأكل ما سواه يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه
  .وكذلك إذا نصب املناجل للصيد

أكل ما قتل حبده وال يأكل ما قتل بعرضه وإذا رمى صيدا فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه  ١وإذا أصاب باملعراض



  .آخر فقتله فال يؤكل ويكون ملن أثبته القيمة جمروحا على من قتله
يف حجره فهي له دون صاحب السفينة وال يصاد السمك بشيء جنس ] فسقطت[مسكة ومن كان يف سفينة فوثبت 

  .وال يؤكل صيد مرتد وال ذبيحته وان تدين بدين أهل الكتاب
ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا مل يؤكل وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا مل تؤكل وان تركها 

عليه فرماه بسهم أو حنوه مما يسيل به دمه وقتله أكل وكذلك إن تردى يف بئر  ساهيا أكلت وإذا ند بعريه فلم يقدر
أكل إال أن يكون رأسه يف املاء فال جيوز أكله الن املاء ] فقتله[مل يقدر على تذكيته فجرحه يف أي موضع قدر عليه 

دق وال احلجر ألنه موقوذة ما قتل بالبن] صيد[يعني على قتله واملسلم والكتايب يف كل ما وصفت سواء وال يؤكل 
  .وال يؤكل صيد اجملوسي إال ما كان من حوت فإنه ال ذكاة له وكذلك كل ما مات من احليتان يف املاء وان طفا

  ـــــــ
  .عود حمدد ورمبا جعل يف رأسه حديدة: املعراض ١

ذبح ما سواه من األنعام فإن وي ١وذكاة املقدور عليه من الصيد واألنعام يف احللق واللبة ويستحب أن ينحر البعري
ذبح ما ينحر أو حنر ما يذبح فجائز وإذا ذبح فأتى على موضع املقاتل فلم خترج الروح حىت وقعت يف املاء أو وطئ 
عليها شيء مل تؤكل فإن ذحبها من قفاها وهو خمطئ فأتت السكني على موضع ذحبها وهي يف احلياة أكلت وذكاهتا 

  .عر وال يقطع عضوا مما ذكي حىت تزهق نفسهذكاة جنينها أشعر أو مل يش
وذبيحة من أطاق الذبح من املسلمني وأهل الكتاب حالل إذا مسوا أو نسوا التسمية فإن كان اخرس أومأ إىل 

  .السماء وان كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح
حالل وما كانت تسميه  واحملرم من احليوان ما نص اهللا عز وجل عليه يف كتابه وما كانت العرب تسميه طيبا فهو

ولسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٢} وَُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخبَاِئثَ{: خبيثا فهو حمرم لقوله تعاىل
وهي اليت تضرب بأنياهبا الشيء وتفرسه وذي خملب من الطري " احلمر األهلية وكل ذي ناب من السباع"وسلم 

  .علق مبخاليبها الشيء وتصيد هباوهي اليت ت
ومن اضطر إىل امليتة فال يأكل منها إال ما يأمن معه املوت ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها وال حيمل فإن كان عليها 

  حموطا فال يدخل إال بإذن ومن اضطر فأصاب امليتة وخبزا ال يعرف مالكه أكل امليتة وان مل يصب
  ـــــــ

  .والنحر يكون يف اإلبل. واملرىء من أسفل الرقبة قطع احللقوم: النحر ١
والذبح يكون يف . جمرى الطعام والشراب من احللق"واملرىء " جمرى النفس"ذبح احليوان بقطع احللقوم : والذبح

  .األغنام والبقر
  ١٥٦:سورة األعراف ٢

  .صاحبه مثل ضرورتهإال طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه مثنه إال أن يكون ب
ألنه يقع فيه من حلوم احليات وال يؤكل الصيد إذا رمي  ٣وال يؤكل الترياق ٢والضبع ١وال بأس بأكل الضب

بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله وما كان مأواه البحر وهو يعيش يف الرب مل يؤكل إذا مات يف بر أو 
  .ا أشبهه جنس واستصبح به أن أحب ومل حيل أكله وال مثنهحبر وإذا وقعت النجاسة يف مائع كالدهن وم

  ـــــــ



  .حيوان يؤكل يف اجلزيرة العربية: الضب ١
  .حيوان اختلف العلماء يف حل أكله فقال البعض يؤكل وقال البعض هو من السباع: الضبع ٢
  .دواء يتعاجل به من السم وجيعل فيه من حلوم احليات: الترياق ٣

  كتاب األضاحي 

  تاب األضاحيك

واألضحية سنة وال يستحب تركها ملن يقدر عليها ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فال يأخذ من شعره وال بشرته 
  .شيئا وجتزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة وال جيزئ إال اجلذع من الضأن والثين مما سواه

قاسم مسعت أيب يقول سألت بعض أهل البادية واجلذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل يف السابع قال أبو ال
كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قالوا ال تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام محال فإذا نامت الصوفة على ظهره 

علم أنه قد أجذع والثين من املعز إذا مت له سنة ودخل يف الثانية والبقر إذا صار هلا سنتان ودخلت يف الثالثة واإلبل 
  . مل هلا مخس سنني ودخلت يف السادسةإذا ك

وجيتنب يف الضحايا العوراء البني عورها والعرجاء البني عرجها واملريضة اليت ال يرجى برؤها والعجفاء اليت ال تنقي 
والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف األذن أو القرن وان اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذحبها وكانت 

  .ذبح ولدها معهاأضحية وإن ولدت 
وإجياهبا أن يقول هي أضحية ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذحبها ومل جتزئه وال تباع أضحية امليت يف دينه ويأكلها 

  ورثته واالستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ولو أكل أكثر جاز
جيوز أن يبيعه وال شيئا منها وجيوز له أن يبدل األضحية  وال يعطى اجلزار بأجرته شيئا منها وله أن ينتفع جبلدها وال

  .إذا أوجبها خبري منها
وإذا مضى من هنار يوم األضحى بقدر صالة اإلمام العيد وخطبته فقد حل الذبح إىل آخر يومني من أيام التشريق 

 مسلم وإن ذحبها بيده كان هنارا وال جيوز ليال فإن ذبح قبل ذلك مل جيزئه ولزمه البدل وال يستحب أن يذحبها إال
أفضل ويقول عند الذبح بسم اهللا واهللا أكرب فإن نسي فال يضره وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن ألن النية 

  جتزئه
  .وجيوز أن يتشارك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة

العيب ما جيتنب يف األضحية  والعقيقة سنة عن الغالم شاتان وعن اجلارية شاة تذبح يوم السابع وجيتنب فيها من
  ١وسبيلها يف األكل والصدقة واهلدية سبيلها إال أهنا تطبخ أجداال

  ـــــــ
  .من إصدارات الدار" العقيقة سنة لن متوت" ال يكسر هلا عظم انظر رسالة : أجداال ١

  كتاب السبق والرمي



  ٢والرمي ١كتاب السبق
ا أرادا أن يستبقا أخرج أحدمها ومل خيرج اآلخر فإن سبق من ال غري فإذ ٥واخلف ٤والنصل ٣والسبق يف احلافر

أخرج أحرز سبقه ومل يأخذ من املسبوق شيئا وإن سبق من مل خيرج أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا مجيعا مل جيز إال أن 
ا أحرز يدخال بينهما حملال يكافئ فرسه فرسيهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أخذ سبقيمها وإن كان السابق أحدمه

  .سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ومل يأخذ من احمللل شيئا
وال جيوز إذا أرسل الفرسان أن جينب أحدمها مع فرسه فرسا حيرضه على العدو وال يصيح يف وقت سباقه ملا روي 

  " .وال جلب ٦ال جنب: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ـــــــ

بني األشخاص كما تكون بالسهام واألسلحة وباخليل والبغال " اجلرى"وتكون بالعدو  يعين املسابقة: السبق ١
  واحلمري

  .بالسهم والرماح قدميا وبأسلحة الرماية حديثا: الرمي ٢
  "اخليل"ما يقابل القدم من اإلنسان أو حفر األرض أثار تراهبا حبديدة أو حنوها : احلافر من احليوان: احلافر ٣
  السهم: النصل ٤
  "اإلبل"أخفاف وخفاف، هو للجمل وحنوه مبنزلة احلافر للفرس : اخلف ٥
  اجلنب هو أن جينب فرسا إىل فرسه إذا فترت حتول إىل اجملنوب : اجلنب واجللب ٦

  كتاب األميان والنذور 

  كتاب األميان والنذور

اسيا فال شيء عليه إذا كانت ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو ال يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة فإن فعله ن
  .اليمني بغري الطالق والعتاق

ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فال كفارة عليه الن الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه الكفارة 
  والكفارة إمنا تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمني ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم 

قال واليمني املكفرة . يه ألنه من لغو اليمني إال أن يكون اليمني بالطالق أو العتاق فيلزمه احلنثيكن فال كفارة عل
أن حيلف باهللا عز وجل أو باسم من أمسائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو باحلج أو بالعهد أو باخلروج عن 

ول اقسم باهللا أو اشهد باهللا أو أعزم باهللا أو بأمانة اإلسالم أو بتحرمي مملوكه أو بشيء من ماله أو بنحر ولده أو يق
  .اهللا

عز وجل ولو حلف هبذه األميان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة ولو حلف على شيء واحد 
  .بيمينني خمتلفي الكفارة لزمه يف كل واحدة اليمينني كفارهتا
ي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا فيمن حلف بنحر ولده روايتان ولو حلف حبق القرآن لزمته بكل آية كفارة ميني وقد رو

أحدمها كفارة ميني واألخرى يذبح كبشا ومن حلف بتحرمي زوجته لزمه ما يلزم املظاهر نوى الطالق أو مل ينوه ومن 
كه حلف بعتق ما ميلك فحنث عتق عليه كل ما ميلك من عبيده وإمائه ومدبريه وأمهات أوالده ومكاتبيه وشقص ميل

من مملوكه ومن حلف فهو خمري يف الكفارة قبل احلنث أو بعده سواء كانت الكفارة صوما أو غريه إال يف الظهار أو 



  .احلرام فعليه الكفارة قبل احلنث
وإذا حلف بيمني فقال إن شاء اهللا فإن شاء فعل وإن شاء ترك وال كفارة عليه إذا مل يكن بني اليمني واالستثناء 

ثىن يف الطالق أو العتاق فأكثر الروايات عن أيب عبد اهللا أنه توقف عن اجلواب وقد قطع يف موضع كالم وإذا است
  .أنه ال ينفعه االستثناء

  وإذا قال إن تزوجت فالنة فهي طالق مل تطلق إن تزوج هبا وإن

ها نكاحا فاسدا قال إن ملكت فالنا فهو حر فملكه صار حرا وإن حلف أن ال ينكح فالنة أو الشتريت فالنا فنكح
أو اشتراه شراء فاسدا مل حينث ولو حلف أن ال يشتري فالنا أو ال يضربه فوكل يف الشراء أو الضرب حنث مامل 

  .يكن له نية ولو حلف بعتق أو طالق أن ال يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث
له ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه ومن حلف فتأول يف ميينه فله تأوله إذا كان مظلوما فإذا كان ظاملا مل ينفعه تأوي

  ".ميينك على ما يصدقك به صاحبك: "وسلم أنه قال

  كتاب الكفارات 

  كتاب الكفارات

وإذا وجبت عليه باحلنث كفارة ميني فهو خمري إن شاء أطعم عشرة مساكني أحرارا كبارا كانوا أو صغارا إذا أكلوا 
خبزا أو مدان شعريا أو مترا ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف  الطعام لكل مسكني مد من حنطة أو دقيق أو رطالن

قيمته ورقا مل جيزه ويعطي من أقاربه من جيوز له أن يعطيه من زكاة ماله ومن مل يصب إال مسكينا واحدا رده عليه 
وإن  يف كل يوم تتمة عشرة أيام وإن شاء كسا عشرة مساكني للرجل ثوب جيزئه أن يصلي فيه واملرأة درع ومخار

شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صامت وصلت ألن اإلميان قول وعمل وتكون سليمة ليس فيها نقص يضرب بالعمل ولو 
  .اشتراها بشرط العتق وأعتقها يف الكفارة عتقت ومل جيزئه عن الكفارة

زئ يف وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه الكفارة عتق ومل جيزه عن الكفارة وال جي
الكفارة أم ولد وال مكاتب قد أدى من كتابته شيئا وجيزئه املدبر واخلصي وولد الزنا فمن مل جيد من هذه الثالثة 

واحدا صام ثالثة أيام متتابعة ولو كان احلانث عبدا مل يكفر بغري الصوم ولو حنث وهو عبد مل يصم حىت عتق فعليه 
  الصوم 

  .وال جيزيه غريه
  . يفضل عن قوته وقوت عياله يومنه وليلته مقدار ما يكفر بهويكفر بالصوم من مل

ومن له دار ال غىن له عن سكناها ودابة حيتاج إىل ركوهبا وخادم حيتاج إىل خدمته أجزأه الصيام يف الكفارة وجيزئه 
ن أعتق إن أطعم مخسة مساكني وكسا مخسة وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتني أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه وإ

نصف عبد وأطعم مخسة مساكني أو كساهم مل جيزئه ومن دخل يف الصوم مث أيسر مل يكن عليه اخلروج من الصوم 
  .إىل العتق أو اإلطعام إال أن يشاء

  كتاب جامع األميان 



  كتاب جامع األميان

ن ال يسكن دارا هو ساكنها ويرجع يف األميان إىل النية فإن مل ينو شيئا رجع إىل سبب اليمني وما هيجها ولو حلف أ
خرج من وقته فإن ختلف عن اخلروج من وقته حنث ولو حلف أن ال يدخل دارا فحمل فأدخلها ومل ميكنه االمتناع 
مل حينث ولو حلف أن ال يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث ولو حلف أن يدخل مل يرب حىت 

و يفعل شيئا مل يرب إال بفعل مجيعه والدخول إليها جبملته ولو حلف أن ال يلبس يدخل مجيعه أما إذا حلف ليدخلن أ
ثوبا وهو البسه نزعه من وقته فإن مل يفعل حنث ولو حلف أن ال يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد 

يزورمها فكلم أو زار  وبكر حنث إال أن يكون أراد أن ال ينفرد أحدمها بالشراء ولو حلف أن ال يكلمهما أو ال
  .أحدمها حنث إال أن يكون أراد أن ال جيتمع فعله هبما

  ولو حلف أن ال يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان 

  .امنت عليه بذلك الثوب وكذلك إن انتفع بثمنه
مينه جفاء زوجته ومل يكن للدار وإذا حلف أن ال يأوي مع زوجته يف دار فأوى معها يف غريها حنث إذا كان أراد بي

سبب يهيج ميينه ولو حلف أن يضرب غالمه يف غد فمات احلالف من يومه فال حنث عليه فإن مات العبد حنث 
وإذا حلف أن يقضيه حقه يف وقت فقضاه قبله مل حينث  ١ومن حلف أن ال يلمه حينا فكلمه قبل ستة أشهر حنث 

الوقت ولو حلف أن ال يشرب ماء هذا اإلناء فشرب بعضه حنث إال أن  إذا كان أراد بيمينه أن ال جياوز ذلك
  .يكون أراد أن ال يشربه كله

ولو قال واهللا ال فارقتك حىت أستويف حقي منك فهرب منه مل حينث ولو قال واهللا ال افترقنا فهرب منه حنث ولو 
ى مرة ولو حلف أن ال يأكل هذا حلف على زوجته أن ال خترج إال بإذنه فذلك على كل مرة إال أن يكون نو

الرطب فأكله مترا حنث وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب وإذا حلف أن ال يأكل مترا فأكل رطبا مل حينث وإذا 
حلف أن ال يأكل حلما فأكل الشحم أو املخ أو الدماغ مل حينث إال أن يكون أراد اجتناب الدسم فيحنث بأكل 

كل اللحم حنث ألن اللحم ال خيلو من الشحم وإذا حلف أن ال يأكل حلما ومل الشحم فإن حلف ال يأكل الشحم فأ
يرد حلما بعينه فأكل من حلم األنعام أو الطري أو السمك حنث وإن حلف أن ال يأكل سويقا فشربه أو ال يشربه 

  .فأكله حنث إال أن يكون له نية
حدة منع من وطئ زوجته حىت يعلم أهنا ليست اليت وإذا حلف بالطالق أن ال يأكل مترة فوقعت يف متر فأكل منه وا

وقعت اليمني عليها وال يتحقق حنثه حىت يأكل التمر كله ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمعها فضربه هبا 
ضربة واحدة مل يرب يف ميينه ولو حلف أن ال يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه روال حنث إال أن يكون أراد أن ال 

  .يشافهه

  النذور  كتاب

  كتاب النذور

ونذر الطاعة الصالة . ومن نذر أن يطيع اهللا تعاىل لزمه الوفاء به ومن نذر أن يعصيه فال يعصه وكفر كفارة ميني
والصيام واحلج والعمرة والعتق والصدقة واالعتكاف واجلهاد وما يف هذه املعاين سواء كان نذره مطلقا مثل أن 



ا وكذا أو علقه بصفة مثل قوله إن شفاين اهللا عز وجل من عليت أو شفى فالنا يقول هللا عز وجل علي أن أفعل كذ
  .أو سلم مايل الغائب أو ما كان يف هذا املعىن فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك فعليه الوفاء به

رة ميني ونذر املعصية أن يقول هللا علي أن أشرب اخلمر أو أقتل النفس احملرمة أو ما أشبهه فال يفعل ذلك ويكفر كفا
وإذا قال هللا علي أن أسكن داري أو أركب دابيت أو ألبس أحسن ثيايب وما أشبهه مل يكن هذا نذر طاعة وال معصية 
فإن مل يفعله كفر كفارة ميني ألن النذر كاليمني وإذا نذر أن يطلق زوجته اتسحب له أن ال يطلق ويكفر كفارة ميني 

دق بثلثه كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أليب لبابة ومن نذر أن يتصدق مباله كله أجزأه أن يتص
ومن " جيزئك الثلث: "حني قال إن من توبيت يا رسول اهللا أن أخنلع من مايل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا ومل يذكر نذر أن يصوم وهو شيخ كبري ال يطيق الصيام كفر كفارة ميني وأطعم لكل يوم مسكينا وإذا نذر صيام
عددا أو مل ينوه فأقل ذلك صوم يوم وأقل الصالة ركعتان وإذا نذر املشي إىل بيت اهللا احلرام مل جيزئه إال أن ميشي 

يف حج أو عمرة فإن عجز عن املشي ركب وكفر كفارة ميني وإذا نذر عتق رقبة فهي اليت جتزئ عن الواجب إال أن 
  ر من يوم يقدم فالن فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأه يكون نوى رقبة بعينها وإذا نذر صيام شه

صيامه لرمضان ونذره وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فالن فقدم يوم فطر أو يوم أضحى مل يصمه وصام يوما مكانه 
واية وكفر كفارة ميني وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا والر

األخرى ال يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة ميني ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ومل يسمه فمرض يف بعضه 
فإذا عويف بىن وكفر كفارة ميني وإن أحب أتى بشهر متتابع وال كفارة عليه وكذلك املرأة إذا نذر صيام شهر متتابع 

  .وحاضت فيه
  .يوما بغري عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة مينيومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر 

  .ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأيت به صام عنه رثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر طاعة

  كتاب أدب القاضي 

  كتاب أدب القاضي

  .وال يوىل قاض حىت يكون بالغا مسلما حرا عدال عاملا فقيها ورعا عاقال
  .وهو غضبان وإذا نزل به األمر املشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم واألمانةوال حيكم احلاكم بني اثنني 

وال حيكم احلاكم بعلمه وال ينقض من حكم غريه إذا رفع إليه إال ما خالف كتابا أو سنة أو إمجاعا فإذا شهد عنده 
رح أوىل ويكون كاتبه عدال من ال يعرفه سأل عنه فإن عدله اثنان قبلت شهادته وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فاجل

  .وكذلك قامسه
  . وال يقبل هدية من مل يكن يهدى له قبل واليته

ويعدل بني اخلصمني يف الدخول عليه واجمللس واخلطاب وإذا حكم على رجل يف عمل غريه وكتب بإنفاذ القضاء 
اب إال بشهادة عدلني يقوالن قرأه عليه إىل قاضي ذلك البلد قبل كتابه وأخذ احملكوم عليه بذلك احلق وال يقبل الكت

علينا أو قرئ عليه حبضرتنا فقال اشهدا علي أنه كتايب إىل فالن وال تقبل الترمجة عن أعجمي حتاكم إليه إذا مل يعرف 
  .لسانه إال من عدلني يعرفان لسانه



  .وإذا عزل فقال قد كنت حكمت يف والييت لفالن على فالن حبق قبل قوله وأمضي ذلك احلق
  .كم على الغائب إذا صح احلق عليهوحي

  كتاب القسمة 

  كتاب القسمة

وإذا أتاه شريكان يف ربع أو حنوه فسأاله أن يقسم بينهما قسمه وأثبت يف القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان 
ذلك إذا  عن إقرارمها ال عن بينة شهدت هلما مبلكهما ولو سأل أحدمها شريكه مقامسته فامتنع أجربه احلاكم على

ثبت عنده ملكهما وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما وإذا قسم طرحت السهام فصار لكل واحد ما وقع سهمه 
  . عليه إال أن يتراضيا فيكون لك واحد منهما ما رضي به

  كتاب الشهادات 

  كتاب الشهادات

األموال فيما يطلع عليه الرجال أقل من  وال يقبل يف الزنا إال أربعة رجال عدول أحرار مسلمني وال يقبل فيما سوى
رجلني وال يقبل يف األموال أقل من رجل وامرأتني أو رجل عدل مع ميني الطالب ويقبل فيما ال يطلع عليه الرجال 

  مثل الرضاع والوالدة واحليض والعدة وما أشبهها 

  كتاب األقضية 

  كتاب األقضية

حدمها مبائة درهم دينا على أبيه ألجنيب دفع إىل املقر له نصف ما وإذا مات رجل وخلف ولدين ومائيت درهم فأقر أ
بقي يف يده من إرثه عن أبيه إال أن يكون املقر عدال فيشاء الغرمي أن حيلف مع شهادة االبن ويأخذ مائة وتكون املائة 

  .الباقية بني االبنني
ه فأىب الوارثان أن حيلفا مع الشاهد مل يكن وإذا هلك رجل عن ابنني وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق مال

  .للغرمي أن حيلف مع شاهد امليت ويستحق فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إىل الغرمي
ومن ادعى دعوى على رجل وذكر إن بينته بالبعد منه حللف املدعى عليه مث أحضر املدعي البينة حكم هبا ومل تكن 

  .اليمني مزيلة للحق
ليمني اليت يربأ هبا املطلوب هي اليمني باهللا عز وجل وإن كان احلالف كافرا إال أنه يقال له إن كان يهوديا قل وا

واهللا الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانيا قيل له قل واهللا الذي أنزل اإلجنيل على عيسى فإن كان هلم 
  .وا فيهامواضع يعظموهنا ويتقون أن حيلفوا فيها كاذبني حلف

وحيلف الرجل فيما عليه على البت وحيلف الوارث على دين امليت على نفي العلم وإذا شهد من األربعة اثنان إن 
  هذا زىن هبذه يف هذا 



البيت وشهد اآلخران أنه زىن هبا يف البيت اآلخر فاألربعة قذفة وعليهم احلد ولو جاء األربعة متفرقني واحلاكم 
يقم قبل شهادهتم وإن جاء بعضهم بعد أن قام احلاكم كانوا قذفة وعليهم احلد ومن حكم جالس يف جملس حكمه مل 

بشهادهتما جبرح أو بقتل مث رجعا فقاال عمدنا اقتص منهما وإن قاال أخطأنا غرمنا الدية أو أرش اجلرح وإن كانت 
تالفا وكذلك إن كان احملكوم به عبدا  شهادهتما مبال غرماه وال يرجع به على احملكوم له به سواء كان املال قائما أو

  .أو أمة غرما قيمته
  .وإذا قطع احلاكم يد السارق بشهادة اثنني مث علم أهنما كافران أو فاسقان كانت دية اليد من بيت املال

  .وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا
واضع اليت يشتهر فيها ويعلم أنه شاهد زور إذا حتقق تعمده لذلك ومن شهد شهادة زور أدب وأقيم للناس يف امل

وإن غري العدل شهادته حبضرة احلاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما مل حيكم بشهادته وإذا شهد شاهد بألف 
وآخر خبمسمائة حكم ملدعي األلف خبمسمائة وحلف مع شاهده على اخلمسمائة األخرى إن أحب ومن ادعى 

دل فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة مث شهد هبا بعد ذلك وقال أنسيتها قبلت منه ومن شهد بشهادة شهادة ع
  .جتر إىل نفسه بعضها بطلت شهادته يف الكل

وإذا مات رجل وخلف أبنا وألف درهم فادعى رجل دينا على امليت ألف درهم فصدقه االبن وادعى اآلخر مثل 
  واحد كانت األلف بينهما وإن كان يف جملسني كانت ذلك وصدقه االبن فإن كان يف جملس

  .األلف لألول وال شيء للثاين
وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم مل حيكم هبا عليه حىت يقول بلسانه ومن ادعى دعوى وقال ال 

موصى عليهم قبلت بينة يل مث أتى بعد ذلك ببينة مل تقبل منه ألنه مكذب لبينته وإذا شهد الوصي على من هو 
  .شهادته وإن شهد هلم مل تقبل إذا كانوا يف حجره وإذا شهد من خينق يف األحيان قبلت شهادته يف إفاقته

  .وتقبل شهادة الطبيب العدل يف املوضحة إذ مل يقدر على طبيبني وكذلك البيطار يف داء الدابة

  كتاب الدعاوى والبينات 

  كتاب الدعاوى والبينات

ية امرأة فأنكرته ومل يكن له بينة فرق بينهما ومل حيلف ومن ادعى دابة يف يد رجل فأنكر وأقام كل ومن ادعى زوج
واحد منهما بينة حكم هبا للمدعي بينته ومل يلتفت إىل بينة املدعى عليه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر باستماع 

  .إهنا له أو قالت ولدت يف ملكه بينة املدعي وميني املدعى عليه وسواء شهدت بينة املدعي له
ولو كانت الدابة يف أيديهما فأقام أحدمها البينة أهنا له وأقام اآلخر البينة أهنا له نتجت يف ملكه سقطت البينات 

وكانا كمن ال بينة هلما وجعلت بينهما نصفني وكانت اليمني لكل واحد منهما على اآلخر يف النصف احملكوم له به 
ة يف يد غريمها واعترف أنه ال ميلكها أو أهنا ألحدمها وال يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه ولو كانت الداب

  . حلف وسلمت إليه

وإذا كان يف يده دار فادعاها رجل فأقر هبا لغريه فان كان املقر له هبا حاضرا جعل اخلصم فيها وإن كان غائبا 
ى خصومته مىت حضر ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكانت للمدعي بينة حكم له هبا وكان الغائب عل



وكافرا فادعى املسلم أن أباه مات مسلما وادعى الكافر أن أباه مات كافرا فالقول قول الكافر مع ميينه ألن املسلم 
ته باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا مدعيا إلسالمه وإن مل يعترف بأخوة الكافر ومل تكن بينة بأخو
كان املرياث بينهما نصفني لتساوي أيديهما وإن أقام الكافر بينة أن أباه مات كافرا وأقام املسلم بينة أنه مات 

  .مسلما سقطت البينتان وكان كمن ال بينة هلما
وإن قال شاهدان نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما حكم باملرياث للمسلم ألن اإلسالم يطرأ على الكفر إذا 

  .يؤرخ الشهود معرفتهممل 
ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابين فورثناها مث مات ابين فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته مث 
ماتت فورثناها وال بينة حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان مرياث االبن ألبيه ومرياث املرأة 

  .ألخيها وزوجها نصفني
اهدان على رجل أنه أخذ من صيب ألفا وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ من الصيب ألفا كان على ولو شهد ش

ويل الصيب أن يطالب أحدمها باأللف إال أن تكون كل بينة مل تشهد باأللف اليت شهدت هبا األخرى فيأخذ الويل 
هما أنه أخو صاحبه جعالمها األلفني ولو أن رجلني حربيني جاءا من ارض احلرب مسلمني فذكر كل واحد من
  أخوين ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن أعتقا فمرياث كل واحد منهما ملعتقه إذا

  .مل يصدقهما إال أن يقوم مبا ادعياه من األخوة بينة من املسلمني فيثبت النسب هبا فيورث كل واحد منهما من أخيه
كل واحد منهما ما يف البيت أنه له أو ورثه حكم مبا كان يصلح وإذا كان الزوجان يف البيت فافترقا أو ماتا فادعى 

  .للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة وما كان يصلح أن يكون هلما فهو بينهما نصفني
ومن كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر على مال له مل يأخذ منه مقدار حقه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " .نة إىل من ائتمنك وال ختن من خانكأد األما: "وسلم

  كتاب العتق 

  كتاب العتق

وإذا كان العبد بن ثالثة فاعتقوه معا أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل أو اعتق كل واحد 
منهم حقه وكان معسرا فقد صار العبد حرا ووالؤه بينهم أثالثا ولو اعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار 

صاحبيه عليه قيمة ثلثيه فإن اعتقاه بعد عتق األول له وقبل أخذ القيمة مل يثبت هلما فيه عتق ألنه قد صار حرا بعتق ل
األول له وان اعتقه األول وهو معسر واعتقه الثاين وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه وكان عليه ثلث 

الثاين معسرا عتق نصيبه منه وكان ثلثه رقيقا ملن مل يعتق فإن  قيمته وكان ثلث والئه للمعتق الثاين ولو كان املعتق
  .مات ويف يده مال كان ثلثه ملن مل يعتق وثلثاه للمعتق األول واملعتق الثاين بالوالء إذا مل يكن له وارث أحق منهما

يقبل قول كل وإذا كان العبد بني نفسني فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه فإن كانا معسرين مل 
  واحد منهما على شريكه فإن كانا عدلني كان للعبد أن حيلف مع كل واحد منهما ويصري حرا أو حيلف 

  .مع أحدمها ويصري نصفه حرا
وإن كان الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما حبريته وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته 



  .هما لشريكهفإن مل تكن بينة فيمني كل واحد من
وإذا مات رجل وخلف ابنني وعبدين ال ميلك غريمها ومها متساويان يف القيمة فقال أحد االبنني أيب أعتق هذا وقال 

اآلخر أيب أعتق أحدمها ال أدري من منهما أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذين اعترف االبن بعتقه عتق منه 
كان اآلخر عبدا وإن وقعت القرعة على اآلخر عتق منه ثلثه وكان ملن أقرعنا ثلثاه إن مل جيز االبنان عتقه كامال و

بقوله فيه سدسه ونصف العبد اآلخر وألخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه اعتقه فصار ثلث كل واحد 
من العبدين حرا وإذا كان لرجل نصف عبد وآلخر ثلثه وآلخر سدسه فأعتقه صاحب النصف وصاحب السدس 
معا وكان موسرين عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفني وكان والؤه بينهما أثالثا لصاحب النصف ثلثاه 
ولصاحب السدس ثلثه وإذا كانت األمة بني نفسني فأصاهبا أحدمها وأحبلها أدب ومل يبلغ به احلد وضمن نصف 

ته نصف قيمتها وإن مل حتبل منه فعليه قيمتها لشريكه وصارت أم ولد له وولده حر فإن كان معسرا كان يف ذم
نصف مهر مثلها وهي على ملكهما وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغري املرياث وهو موسر عتق عليه كله 

  .وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه وإن كان معسرا مل يعتق عليه منه إال ما ملك منه موسرا كان أو معسرا
  تقهم يف مرض موته أو دبرهم أو دبروإذا كان له ثالثة أعبد فأع

أحدهم وأوصى بعتق اآلخرين ومل خيرج من ثلثه إال واحد لتساوي قيمتهم اقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق 
  .فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه

ض ولو قال هلم يف مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات فكذلك وإذا ملك نصف عبد فدبره أو اعتقه يف مر
موته فعتق مبوته وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا يف إحدى الروايتني عن أيب 
عبد اهللا رمحه اهللا والرواية األخرى ال يعتق إال حصته وان كان ثلث ماله يفي حبصة شريكه وكذلك إذا دبر بعضه 

 ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم يف دينه ولو أعتقهم وهم وهو مالك لكله ولو اعتقهم وثلثه حيتملهم فأعتقناهم مث
  .ثالثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه مث ظهر له مال خيرجون من ثلثه عتق من أرق منهم

ومن قال لعبده أنت حر يف وقت مساه مل يعتق حىت يأيت الوقت وإذا أسلمت أم ولد النصراين منع من غشياهنا 
  .وكانت نفقتها عليه فإن اسلم حلت له وإذا مات عتقت والتلذذ هبا

  .وإذا قال ألمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنني أقرع بينهما فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أوهلما خروجا
ئع وإذا قال العبد لرجل أشترين من سيدي هبذا املال واعتقين ففعل فقد صار حرا وعلى املشتري أن يؤدي إىل البا

مثل الذي اشتراه به ووالؤه للذي اشتراه أال أن يكون قال له يعين هبذا املال فيكون الشراء والعتق باطلني ويكون 
  .السيد قد أخذ ماله

  كتاب املدبر 

  كتاب املدبر

دبرة وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر بعد مويت صار مدبرا وله بيعه يف الدين وال تباع امل
إال يف الدين يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا والرواية األخرى األمة كالعبد فإن اشتراه بعد ذلك رجع 
يف التدبري ولو دبره وقال قد رجعت يف تدبريي أو قال قد أبطلته مل يبطل ألنه علق العتق بصفة يف إحدى الروايتني 

ت املدبرة بعد تدبريها فولدها مبنزلتها وله إصابة مدبرته ومن أنكر التدبري مل والرواية األخرى يبطل التدبري وما ولد



  .حيكم عليه به إال بشاهدين عدلني أو شاهد وميني العبد
وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين يف ذمة موسر أو معسر عتق من املدبر ثلثه وكلما انقضى من دينه شيء 

تق من العبد مقدار ثلث ذلك حىت يعتق كله من الثلث وإذا دبر قبل البلوغ كان أو حضر من ماله الغائب شيء ع
تدبريه جائزا إذا كان له عشر سنني فصاعدا وكان يعرف التدبري وما قلته يف الرجل فاملرأة مثله إذا صار هلا تسع 

  ]. تدبريه[سنني فصاعدا وإذا قتل املدبر سيده بطل 

  كتاب املكاتب 

  كتاب املكاتب

كاتب عبده أو أمته على أجنم فأديت الكتابة فقد صار حرا ووالؤه ملكاتبه ويعطي مما كوتب عليه الربع لقوله  وإذا
وإن عجلت الكتابة قبل حملها لزم السيد األخذ وعتق من وقته يف } وَآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم {: تعاىل

  ما يؤدي فقد صار حرا وإذا أدى بعض كتابته ومات إحدى الروايتني والرواية األخرى إذا ملك 

ويف يده وفاء أو فضل فهو لسيده يف إحدى الروايتني والرواية األخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته وإذا مات 
السيد كان العبد على كتابته وما أدى فبني ورثة سيده مقسوما كاملرياث ووالؤه لسيده فإن عجز فهو عبد لسائر 

  .رثة وال مينع املكاتب من السفر وليس له أن يتزوج إال بإذن سيده وال يبيعه سيده درمها بدرمهنيالو
وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إال أن يشترط فإن وطئ ومل يشترط أدب ومل يبلغ به حد الزاين وكان هلا عليه مهر 

ي على الكتابة فإن أدت عتقت وإن عجزت مثلها فإن علقت منه فهي خمرية بني العجز وأن تكون أم ولد وبني املض
عتقت مبوته وإن مات قبل عجزها عتقت ألهنا من أمهات األوالد وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما يف يديها لورثة 

  .سيدها
وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا وإن 

  .تق عليه كله وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكهكان موسرا ع
وإذا أعتق املكاتب استقبل مبا يف يده من املال حوال مث زكاه إن كان منصبا وإذا مل يؤد جنما حىت حل آخر عجزه 
ه السيد إن أحب وعاد عبدا غري مكاتب وما قبض من جنوم مكاتبه استقبل بزكاته حوال وإذا جىن املكاتب بدء جبنايت

قبل كتابته فإن عجز كان سيده خمريا بني أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته أو يسلمه وإذا كاتبه مث دبره فإن 
أدى صار حرا وإن مات السيد قبل األداء عتق بالتدبري إن احتمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة وإال عتق منه بقدر 

لى الكتابة فيما بقي وإذا ادعى املكاتب وفاء كتابته وأتى بشاهد الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان ع
  .حلف مع شاهده وصار حرا وال يكفر املكاتب بغري الصوم وولد املكاتبة الذين ولدهتم يف الكتابة يعتقون بعتقها

البائع للمشتري وجيوز بيع املكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام املكاتب فإذا أدى صار حرا ووالؤه ملشتريه وإن مل يبني 
بأنه مكاتب كان خمريا بني أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما أو مكاتبا وإذا ملك املكاتب أباه أو ذا رحم من 

  .احملرم عليه نكاحه مل يعتقوا حىت يؤدي وهم يف ملكه فإن عجز فهم عبيد للسيد
ا فأجابوه فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر وإذا كان العبد بني ثالثة فجاءهم بثالمثائة درهم بيعوين نفسي هب

أحدهم أن يكون أخذ شيئا وشهد الرجالن عليه باألخذ فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكني إذا كان عدلني 



  .ويشاركهما فيما أخذا من املال وليس على العبد شيء
سيد مع ميينه وإذا أعتق األمة أو كاتبها وإذا قال السيد كتابتك على ألفني وقال العبد على ألف فالقول قول ال

  .وشرط ما يف بطنها أو أعتق ما يف بطنها دوهنا فله شرطه
  .وال بأس أن يعجل املكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته

وإذا كان العبد بني اثنني فكاتب أحدمها فلم يؤد كل كتابته حىت أعتق اآلخر وهو موسر فقد صار العبد كله حرا 
ك على املعتق بنصف قيمته وإذا عجز املكاتب ورد يف الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده ويرجع الشري

وإذا اشترى املكاتبان كل واحد منهما اآلخر صح شراء األول وبطل شراء اآلخر وإذا اشترك يف كتابته أن يوايل 
ل فأخرجه إىل سيده فإن أحب أخذه من شاء فالوالء ملن أعتق والشرط باطل وإذا أسر العدو املكاتب فاشتراه رج

أخذه مبا اشتراه وهو على كتابته وإن مل حيب أخذه فهو على ملك مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق باألداء 
  .ووالؤه ملن يؤدي إليه

  كتاب عتق أمهات األوالد 

  كتاب عتق أمهات األوالد

 أهنن ال يبعن وإذا أصاب األمة وهي يف ملك غريه بنكاح وأحكام أمهات األوالد أحكام اإلماء يف مجيع أمورهن إال
يف ملكه فوضعت ما يتبني فيه بعض خلق " حبر"فحملت منه مث ملكها حامال عتق اجلنني وله بيعها وإذا علقت منه 

اإلنسان كانت له بذلك أم ولد فإذا مات فقد صارت حرة وإن مل ميلك غريها وإذا صارت األمة أم ولد مبا وصفنا 
 ولدت من غريه كان له حكمها يف العتق مبوت سيدها وإذا أسلمت أم ولد نصراين منع من وطئها والتلذذ هبا مث

  .وأجرب على نفقتها فإن أسلم حلت له وإن مات قبل ذلك عتقت
وإذا أعتقت أم الولد مبوت سيدها فما كان يف يدها من شيء فهو لورثة سيدها ولو أوصى هلا مبا يف يدها كان هلا 

  .إذا احتملت الثلث
فإذا مات عن أم ولده فعدهتا حيضة وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دوهنا فإن عادت فجنت فداها كما 

  .وصفت
  .ووصية الرجل ألم ولده وإليها جائزة وله تزوجيها وان كرهت وال حد على من قذفها

واهللا . قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره هلا ذلك وأجزأها وإن
  . اعلم
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