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 رحمه اهلل تعالى ،الهجرية 0521ى سنة المتوف  

 
  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
أصلي وأسلم على و . وأشكر من أرشدنا إىل اتباع سيد اظترسلُت. د من أمرنا بالتػََّفقُّو يف الدِّينأزتَ 

 .الرسوؿ األمُت، وآلو والطاىرين، وأصحابو األكرمُت
 

  كتاب الطهارة 
 

 :ياهُ مِ الْ  بابٌ 
  .رمطهِّ و  راظتاء طاى

والثاين ما أخرجو عن اسم  حيو أو لونو أو طعمو من النجاسات، ر ال خيرجو عن الوصفُت إال ما غَّت 
  .الطاىرة اظتغَتاتمن اظتاء اظتطلق 

 .مستعمل وغَتِ  ومستعملٍ  ،وساكنٍ  ومتحرؾٍ  ،تُت وما دوهنمالَّ وما فوؽ القُ  ،َتٍ وكث ليلٍ وال فرؽ بُت ق
 :النجاساتُ  بابٌ 

 ،يضحَ  ودـُ  ،ثوْ ورَ  ،عاب الكلبولُ  ،الرضيعَ  وبولو إال الذكرَ  ،والنجاسات ىي غائط اإلنساف مطلقاً 
  .وضتم خنزير

 .وفيما عدا ذلك خبلؼ
 .ـ عليوقدَّ ال ناقل صحيح مل يعارضو ما يساويو أو يُ فبل ينقل عنها إ ،واألصل الطهارة

 :تطهَت النجاسات بابٌ 
 .باظتسح والنعلُ عُت وال لوف وال ريح وال طعم،  عتا بقىر ما يتنجس بغسلو حىت ال يطهُ ويَ 

 .لعدـ وجود الوصف احملكـو عليو ،رةواالستحالة مطهِّ 
 .حىت ال يبقى للنجاسة أثر ،ح منوزْ أو النػَّ  ،عليو بِّ بالصَّ تطهَته وما ال ديكن غسلو ف



 .قامو إال بإذف من الشارعفبل يقـو غَته مَ  ،واظتاء ىو األصل يف التطهَت
 :اضتاجة قضاءُ  بابٌ 

ظتا لو  وترؾ الكبلـ واظتبلبسةِ يف، نِ الكَ  أو دخوؿُ  والبعدُ  ،من األرض ي االستتار حىت يدنوَ لِّ تخَ مُ على الْ 
 . االستقباؿ واالستدبار للقبلةوعدـ ، أو عرؼٌ  فيها شرعٌ  تخليَ نع الاألمكنة اليت مَ  وجتنبُ حرمة، 

 .قامهاوعليو االستجمار بثبلثة أحجار طاىرة، أو ما يقـو مَ 
 .بعد الفراغ واضتمدُ  عند الشروع، واالستغفارُ  ندب االستعاذةُ تُ و 

 :ضوءُ الوُ  بابٌ 
مث يديو مع  ،رتيع وجهو مث يغسلَ  ،ويستنشقَ  ويتمضمضَ  ر،كَ إذا ذَ  ف أف يسميَ جيب على كل مكلّ 

رجليو مع  مث يغسلَ زئ مسح بعضو واظتسح على العمامة، وجي ،نيوذُ رأسو مع أُ  مث ديسحَ  ،مرفقيو
 .ولو اظتسح على اطتفُت ،الكعبُت

 .وال يكوف وضوءاً شرعياً إال بالنية الستباحة الصبلة
 :فصل

وغسل اليدين إىل الرسغُت  ،دمي السواؾوتق ،والتحجيل ،ةرّ الغُ  وإطالةُ  ،يستحب التثليث يف غَت الرأس
 .عضاء اظتتقدمةيف غسل األ ثبلثاً قبل الشروع

 :الوضوء نواقضُ  بابٌ 
 وأكلِ  ،اظتضطجع ونوـِ  ،سلَ ومبا يوجب الغُ  ا خرج من الفرجُت من عُت أو ريح،وينتقض الوضوء مب

 .ركَ الذَّ  ومسِّ  ،هوحنوِ  والقيءِ  ،ضتم اإلبل
  :سلُ الغُ  بابٌ 

وباالحتبلـ مع  ،ضتيض والنفاسنقطاع اوبا ،ُت، وبالتقاء اطتتانرولو بتفكّ  شهوةٍ ب ظتٍِتِّ جيب خبروج ا
 .وباإلسبلـ ،وباظتوت ،وجود بلل

 :فصل
 ،مع اظتضمضة واالستنشاؽ ،فيو اظتاء على رتيع بدنو أو ينغمسَ  فيضَ سل الواجب ىو أف يُ والغُ 

  .ظتا ديكن دلكو والدلكِ 
 .بولرفع موجِ وال يكوف شرعياً إال بالنية 

 .مث التيامنُ  ،دب تقدمي غسل أعضاء الوضوء إال القدمُتونُ 
 :فصل

 .ولدخوؿ مكةَ  ،ولئلحراـ ،ل ميتاً وظتن غسّ  ،لعيدينول ،ويشرع لصبلة اصتمعة



 :التيممُ  بابٌ 
 .ظتن ال جيد اظتاء أو خشي الضرر من استعمالو ،يستباح بو ما يستباح بالوضوء والغسل

 .ياً ناوياً مسمّ  واحدةٍ  بضربةٍ  واحدةً  ةً ديسحهما مرّ  ؛اففّ وأعضاؤه الوجو مث الك
 .ونواقضو نواقض الوضوء

 :اضتيضُ  بابٌ 
 .هرمل يأت يف تقدير أقلو وأكثره ما تقـو بو اضتجة، وكذلك الطُّ 

  .تعمل عليها رةِ فذات العادة اظتتقرِّ 
ـُ اضتيض يتميز ع ،ىا ترجع إىل القرائنوغَتُ   ،اضتيض ذا رأت دـَ فتكوف حائضًا إ .ن غَتهفد

  .هإذا رأت غَتَ  ومستحاضةً 
 .وتتوضأ لكل صبلة وتغسل أثر الدـِ  ،ةوىي كالطاىر 

 .وتقضي الصياـهر، أ حىت تغتسل بعد الطُّ واضتائض ال تصلي وال تصـو وال تُوطَ 
 :فصل

  .ألقلو والنفاس أكثره أربعوف يوماً، وال حدَّ 
 .وىو كاضتيض

 
  كتاب الصالة 

 
 :اظتواقيتُ  بابٌ 

  .ء الزواؿسوى يفَْ  ،والشيء مثلَ  وآخره مصَت ظلّ  ،أوؿ وقت الظهر الزواؿ
  .نقيةً  وآخره ما دامت الشمس بيضاءَ  ،وىو أوؿ وقت العصر

  .الشمس، وآخره ذىاب الشفق األزتر وأوؿ وقت اظتغرب غروب
 .وىو أوؿ وقت العشاء، وآخره نصف الليل

 .ع الشمسوأوؿ وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلو 
  . يذكرىااـ عن صبلة أو سها عنها فوقتها حُتومن ن

  .فقد أدركها ومن كاف معذوراً وأدرؾ ركعةً 
 .والتوقيت واجب

 .جائزٌ  عذرٍ واصتمع ل



 .أخَتت يصلوف كغَتىم من غَت واظتتيمم وناقص الصبلة أو الطهارةِ 
وبعد  ،لزواؿ يف غَت يـو اصتمعةوعند ا ،الشمس بعد الفجر حىت ترتفعَ  :وأوقات الكراىة يف غَت مكةَ 

 .العصر حىت تغرب
 :األذافُ  بابٌ 

 .شرع ألىل كل بلد أف يتخذوا مؤذناً ينادي بألفاظ األذاف اظتشروعة عند دخوؿ وقت الصبلةيُ 
 . يتابع اظتؤذف للسامع أفشرع ويُ 

 .شرع اإلقامة على الصفة الواردةمث تُ 
 :الصبلة شروطُ  بابٌ 

 .ًت عورتوسَ و  ،بو وبدنو ومكانو من النجاسةوجيب على اظتصلي تطهَت ثو 
 .تُ كفِ وال يَ  ،سبلُ وال يُ  ،ؿُ سدِ وال يُ  ،اءَ مَّ الصَّ  وال يشتملُ 

 .وال مغصوبٍ  ،وال ثوب شهرة ،وال يصلي يف ثوب حرير
وغَت اظتشاىد يستقبل اصتهة  .ف مشاىدًا عتا أو يف حكم اظتشاىدالكعبة إف كا عُت وعليو استقباؿ

 .بعد التحري
 :الصبلة كيفيةُ   بابٌ 

  .إال بالنية ال تكوف شرعيةً 
  .واالسًتاحةَ  األوسطِ  التشهدِ  إال قعودَ  ،ها مفًتضةوأركاهنا كلّ 

 .والتسليمُ  ،األخَت والتشهدُ  ،اً ؤدتَ ولو كاف مُ  يف كل ركعةٍ  والفاحتةُ  ،وال جيب من أذكارىا إال التكبَتُ 
 ،والتأمُت، ذوالتعوّ  ،والتوجو بعد التكبَتة ،والضمُّ  ،الرفع يف اظتواضع األربعةوىي  .عدا ذلك فسننوما 

من الدعاء واالستكثار  ،واألذكار الواردة يف كل ركن ،والتشهد األوسط ،وقراءة غَت الفاحتة معها
 .الدنيا واآلخرة مبا ورد ومبا مل يردْ  خبَتيِ 
 :الصبلة مبطبلتُ  بابٌ 

 .ؾ شرط أو ركن عمداً وبًت  ،وباالشتغاؿ مبا ليس منها ،وتبطل الصبلة بالكبلـ
 :اظتريض وصبلةُ  ،على من جتب بابٌ 

  .وال جتب على غَت مكلف
  .هان عجز عن اإلشارة أو أغمي عليو حىت خرج وقتُ وتسقط عمّ 

 .بنْ ويصلي اظتريض قائماً مث قاعداً مث على جَ 



 :التطوع صبلةُ باٌب 
 ،وركعتاف بعد العشاء ،غرباظت وركعتاف بعد ،وأربع قبل العصر، ىي أربع قبل الظهر وأربع بعده

، بركعةٍ  يوتر يف آخرىا ركعةً  ةَ عشر  ، وصبلُة الليل وأكثرىا ثبلثَ الضحى وصبلةُ  ،وركعتاف قبل الفجر
 .وركعتاف بُت كل أذاف وإقامة ،واالستخارة ،وحتية اظتسجد

 :اصتماعة صبلةُ  بابٌ 
  .ىي آكد من السنن

 .ثرَ ر اصتمع كاف الثواب أكوإذا كثُ  .وتنعقد باثنُت
  .يارواألوىل أف يكوف اإلماـ من اطتِْ  .وتصح بعد اظتفضوؿ
  .والعكس ،باظتتنفل واظتفًتضُ  ؛ال العكس ،ويـؤ الرجل بالنساء

 .وجتب اظتتابعة يف غَت مبطل
 .أخفهم ويصلي هبم صبلةَ  .يـؤ الرجل قوماً ىم لو كارىوفوال 

  .األسنّ مث  ،واألقرأ مث العامل ،اظتنزؿ وربُّ  ـ السلطافُ ويقدَّ 
 .وإذا اختلت صبلة اإلماـ كاف ذلك عليو ال على اظتأمومُت

  .الصفّ  طَ النساء وسَ  وإمامةُ . فعن ديينو إال الواحدَ  ،ووموقفهم خلفَ 
  .وتقدـ صفوؼ الرجاؿ مث الصبياف مث النساء

 .هىواألحق بالصف األوؿ أولو األحبلـ والنُّ 
 .مث كذلك مث الذي يليو األوؿَ  وا الصفّ مّ تِ يُ أف و  ،وا اطتللدّ سُ وأف يَ  ،وا صفوفهموُّ سَ وعلى اصتماعة أف يُ 

 :السهو سجودُ  بابٌ 
 .بإحراـ وتشهد وحتليلو أو بعده  ،وىو سجدتاف قبل التسليم

 .يف العدد وللشكّ  ،سهواً  وللزيادة ولو ركعةً  ،ويشرع لًتؾ مسنوف
 .وإذا سجد اإلماـ تابعو اظتؤمت

 :للفوائت القضاءُ  بابٌ 
 .ىقضَ أف يُ  ن اهلل أحقّ يْ عمداً ال لعذر فدَ  إف كاف الًتؾ

 .العيدين ففي ثانيوِ  إال صبلةَ بل أداء يف وقت زواؿ العذر،  ،وإف كاف لعذر فليس بقضاءٍ 
 :اصتمعة صبلةُ  بابٌ 

  .واظتريضَ  واظتسافرَ  والعبدَ  جتب على كل مكلف إال اظترأةَ 
 .هابلَ طبتُت قاطت وىي كسائر الصلوات ال ختالفها إال يف مشروعية



  .ووقتها وقت الظهر
 .اطتطبتُت حاؿَ  نصتَ وأف يُ  ،وعلى من حضرىا أف ال يتخطى رقاب الناس

  .من اإلماـ وُّ والدنػُ  ،والتطيب والتجمل ،دب لو التبكَتونُ 
  .منها فقد أدركها ومن أدرؾ ركعةً 

 .وىي يف يـو العيد رخصة
 :العيدين صبلةُ  بابٌ 

  .كذلك  ويف الثانية ستسٌ  ،القراءة قبلَ يف األوىل سبع تكبَتات  ،ىي ركعتاف
 .ب بعدىاوخيطُ 

واألكل قبل اطتروج يف الفطر دوف  ،وؼتالفة الطريق ،واطتروج إىل خارج البلد ،ويستحب التجمل
 .األضحى

  .رمح إىل الزواؿ ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدرَ 
 .وال إقامة ،وال أذاف فيها

 :اطتوؼ صبلةُ  بابٌ 
 .وكلها غتزئة ،لى اهلل وسلم على صفات ؼتتلفةٍ قد صبلىا رسوؿ اهلل ص

 .ولو إىل غَت القبلة، ولو باإلدياء ،القتاؿ صبلىا الراجل والراكب مَ حَ وإذا اشتد اطتوؼ والتَ 
 :السفر صبلةُ  بابٌ 

 .يدرِ وإف كاف دوف بَ  ،جيب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر
  .بعدىا أمَتَّ  وإذا عـز على إقامة أربعٍ  .وإذا أقاـ ببلد مًتدداً قصر إىل عشرين يوماً 

 .بأذاف وإقامتُت ،ولو اصتمع تقددياً وتأخَتاً 
 :الكسوفُت صبلةُ  بابٌ 

  .ىي سنة
 ،يقرأ بُت كل ركوعُت ما ورد يف صفتها ركعتاف يف كل ركعة ركوعاف، وورد ثبلثة وأربعة وستسة، وأصحّ 

 .وورد يف كل ركعة ركوع
 .تصدؽ واالستغفاردب الدعاء والتكبَت والونُ 

 :االستسقاء صبلةُ  بابٌ 
 .عن اظتعصية بعدمها خطبة تتضمن الذكر والًتغيب يف الطاعة والزجرَ  ،ب ركعتافدْ سن عند اصتَْ تُ 

 .هملوف رتيعاً أرديتَ وِّ وحيَُ  ،بدْ رفع اصتَْ ـ ومن معو من االستغفار والدعاء بويستكثر اإلما



 
  كتاب الجنائز 

 
 :باٌب عيادُة اظتريض

عليو،  ياسُتَ  و إذا مات، وقراءةُ و وتغميضُ وتوجيهُ  ،ر الشهادتُتاحملتضَ  السنة عيادة اظتريض، وتلقُتُ من 
 .وينو، وتسجيتُ لدَ  بتجهيزه إال لتجويز حياتو، والقضاءُ  واظتبادرةُ 

  .وجيوز تقبيلو
 .ما عليو من كلّ  ويتخلصَ  ،إليو ويتوبَ  ،بربو الظنّ  وعلى اظتريض أف حيسنَ 

 :فصل
والقريب أوىل بالقريب إذا كاف من جنسو، وأحد الزوجُت  ،سل اظتيت اظتسلم على األحياءوجيب غ

 .باآلخر
  .ـ اظتيامنقدَّ وتُ  .رة كافورٌ ويف اآلخِ  ،درسل ثبلثاً أو ستساً أو أكثر مباء وسِ ويكوف الغَ 

 .غسل الشهيدوال يُ 
 :فصل

  .غَته كْ ، ولو مل ديلِ ا يسًتهمبجيب تكفينو و 
 .من غَت مغاالة ،ادة مع التمكنوال بأس بالزي

  .ن الشهيد يف ثيابو اليت قتل فيهاكفّ ويُ 
 .دب تطييب بدف اظتيت وكفنوونُ 

 :فصل
  .وجتب الصبلة على اظتيت

  .اظترأة طِ رأس الرجل ووسَ  ذاءَ ويقـو اإلماـ حِ 
 .ات باألدعية اظتأثورةويدعو بُت التكبَت  ،وسورةً  ويقرأ بعد التكبَتة األوىل الفاحتةَ  ،ويكرب أربعاً أو ستساً 

 .والشهيد ،والكافر ،وقاتل نفسو ،ى على الغاؿِّ صلَّ وال يُ 
 .وعلى الغائب ،ى على القربصلَّ ويُ 

 :فصل
  .ويكوف اظتشي باصتنازة سريعاً 
  .واظتشي معها واضتمل عتا سنةٌ 



 . ر عنها سواءٌ ـ عليها واظتتأخّ واظتتقدّ 
  .كوبكره الرُّ ويُ 

 .بوروالدعاء بالويل والثُّ  ،اصتيب وشقّ  ،واتباعها بنار ،والنياحة ،وحيـر النعي
  .وال يقعد اظتتبع عتا حىت توضعَ 

 .والقياـ عتا منسوخ
 :فصل

  .دتنعو من السباع وجيب دفن اظتيت يف حفرةٍ 
  .واللحد أوىل ،وال بأس بالضرح

  .بلً ر القرب، ويوضع على جنبو األدين مستقبِ من مؤخَّ  ل اظتيتُ دخَ ويُ 
  .اتيَ ثػَ حَ  الًتاب لكل من حضر ثبلثَ  وُ ويستحب حثػْ 

 .ربعلى ش ع القرب زيادةً فَ رْ وال يػُ 
  .ويقف الزائر مستقببلً للقبلة ،والزيارة للموتى مشروعةٌ 

 .األموات وسبُّ  ،عليها والقعودُ  وتسرجيها، ،هاوزخرفتُ  ،وحيـر اختاذ القبور مساجدَ 
 .وكذلك إىداء الطعاـ ألىل اظتيت ،والتعزية مشروعةٌ 

 
  كتاب الزكاة 

 
 .إذا كاف اظتالك مكلفاً  ،جتب يف األمواؿ اليت ستأيت

 :اضتيواف زكاةُ  بابٌ 
 .م، وىي اإلبل والبقر والغنمعَ إمنا جتب منو يف النػَّ 

 :اإلبل زكاةُ  فصلٌ 
  .اإلبل ستساً ففيها شاة إذا بلغتِ 

  .شاةٌ  مث يف كل ستسٍ 
  .بوفلَ  نُ أو اب اضؼتَ  فإذا بلغت ستساً وعشرين ففيها ابنةُ 

  .بوفلَ  وثبلثُت ابنةُ  ويف ست  
  .ةقَّ وأربعُت حِ  ويف ست  

 .ويف إحدى وستُت َجَذعة



 .ويف ست  وسبعُت بنتا لَبوف
  .ئة وعشرينإىل مِ  ،تافقَّ ويف إحدى وتسعُت حِ 

 .ةقَّ بوف، ويف كل ستسُت حِ لَ  فإذا زادت ففي كل أربعُت ابنةُ 
 :البقر زكاةُ  فصلٌ 

  .يعةبِ يع أو تَ بِ البقر تَ  وجيب يف ثبلثُت من
  .ةنَّ سِ ويف أربعُت مُ 

 .مث كذلك
 :الغنم زكاةُ  فصلٌ 

ئتُت وواحدة، وفيها وفيها شاتاف، إىل مِ  ،ئة وإحدى وعشرينوجيب يف أربعُت من الغنم شاة، إىل مِ 
  .، وفيها أربعٌ ة وواحدةئَ إىل ثبلث مِ  ،ياهٍ ثبلث شِ 

 .شاةٌ  ئةٍ مث يف كل مِ 
 :ةطَ لْ فصل يف اطتُْ 

 .الصدقة خشيةَ  عتمِ فرؽ بُت غتُ ؽ من األنعاـ وال يُ ًتَِ فْ مع بُت مُ وال جيُ 
 :فصل

  .قاصوْ وال يف األَ  ،يف ما دوف الفريضة وال شيءَ 
 .ةيَّ وِ وما كاف من خليطُت فيًتاجعاف بالسَّ 

 لحْ وال فَ  ،ضوال ماخِ  ،ّبَّ وال رُ  ،ولةكُ وال أَ  ،وال صغَتةٌ  ،وال عيبٍ  وارٍ عَ  وال ذاتُ  ،مةرِ ؤخذ ىَ وال تُ 
 .غنم
 :الذىب والفضة زكاةُ  بابٌ 

  .رشْ ىي إذا حاؿ على أحدمها اضتوؿ ربع العُ 
  .وال شيء فيما دوف ذلك .تا درىمئَ ضة مِ ونصاب الف. ونصاب الذىب عشروف ديناراً 

 .تبلّ غَ تػَ سْ مُ التجارة والْ  مها من اصتواىر، وأمواؿِ يف غَت  وال زكاةَ 
 :النبات زكاةُ  بابٌ 

  .بيبنطة والشعَت والذرة والتمر والزَّ  اضتِْ ر يفشْ جيب العُ 
  .رشْ  منها ففيو نصف العُ ٌتَّ سَ مُ سقى بالْ وما كاف يُ 

  .قٍ سُ وْ ونصاهبا ستسة أَ 
  .كاطتضروات وغَتىا  ،فيما عدا ذلك وال شيءَ 



 .رشْ وجيب يف العسل العُ 
  .وجيوز تعجيل الزكاة

  .فقرائهميف  لّ ػتََ  أغنياء كلّ  صدقاتِ  ردَّ وعلى اإلماـ أف يَ 
 .وإف كاف جائراً  ،اظتاؿ بدفعها إىل السلطاف ويربأ ربُّ 

 :الزكاة مصارؼُ  بابٌ 
  .ىي ذتانية كما يف اآلية

 .بُتسِ كتَ مُ واألقوياء الْ  ،وعلى األغنياء ،وحتـر على بٍت ىاشم ومواليهم
 :الفطر صدقةُ  بابٌ 

  .ل فردىي صاع من القوت اظتعتاد عن ك
 . نفق الصغَت وحنوهوم ،العبد والوجوب على سيد

  .ويكوف إخراجها قبل صبلة العيد
 . عليو ةَ رَ طْ فبل فِ  على قوت يومو وليلتو ومن مل جيد زيادةً 

 .ؼ الزكاةفها مصرِ ومصرِ 
 :سمْ اطتُْ  بابٌ 

  .وال جيب فيما عدا ذلك. ويف الركاز ،غنم يف القتاؿجيب فيما يُ 
 .اآلية( شيء ا غنمتم من واعلموا أمنَّ : ) فو يف قولو تعاىلومصرِ 

 
  كتاب الصيام 

 
  .أو إكماؿ عدة شعبافَ  ،لرؤية ىبللو من عدؿ جيب صياـ رمضافَ 

  .قبل إكماعتا ويصـو ثبلثُت يوماً ما مل يظهر ىبلؿ شواؿٍ 
  .الببلد اظتوافقة ـ على سائروإذا رآه أىل بلد لزِ 

 .وعلى الصائم النية قبل الفجر
 :الصياـ مبطبلتُ  بابٌ 

  .والقيء عمداً  ،واصتماع ،الشربو  ،ويبطل باألكل
  .صاؿوحيـر الوِ 

  .هاروعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّ 



 .حورندب تعجيل الفطر وتأخَت السُّ ويُ 
 :فصل

  .أف يقضيَ  وجيب على من أفطر لعذر شرعيّ 
 .إال إف خشي التلف أو الضعف عن القتاؿ فعزدية ،ه رخصةوالفطر للمسافر وحنوِ 

  .وصـو صاـ عنو وليّ ومن مات وعليو 
  .ر عن كل يـو بإطعاـ مسكُتفّ كَ والكبَت العاجز عن األداء والقضاء يُ 

 .عليو وال كفارةٌ  ال قضاءٌ  ؛والصائم اظتتطوع أمَت نفسو
 :التطوع صوـُ  بابٌ 

 .البيض وأياـِ  ،واإلثنُت واطتميس ،وشعبافَ  ،وػترـٍ  ،ذي اضتجة سعِ وتِ  ،اؿشوّ  نم تّ ستحب صياـ سِ يُ 
  .التطوع صـو يـو وإفطار يـووأفضل 

  .يـو اصتمعة ويـو السبت وإفرادُ  ،كره صـو الدىرويُ 
 .بيـو أو يومُت واستقباؿ رمضافَ  ،وأياـ التشريق ،وحيـر صـو العيدين

 :االعتكاؼُ  بابٌ 
  .شرعيُ 

 .ما يف العشر األواخر منوال سيَّ  ،آكدُ  وىو يف رمضافَ  .يف كل وقت يف اظتساجدويصّح 
  .روقياـ ليايل القدْ  ،يف العمل فيها تهادٌ ويستحب اج

 .وال خيرج اظتعتكف إال ضتاجة
 

  كتاب الحج 
 

  .وكذلك العمرة .فوراً  مستطيعٍ  جيب على كل مكلفٍ 
 .وما زاد فهو نافلة

 :اإلحراـ
 .واألوؿ أفضلها .راف أو إفرادمن دتتع أو قِ  ،جيب تعيُت نوع اضتج بالنية

 .منها مكةَ  حىت أىلُ  ،و من أىلولُّ ومن كاف دوهنا فَمهَ  .عروفةويكوف اإلحراـ من اظتواقيت اظت



 :ػتظورات اإلحراـ
ال و  ،س وال زعفرافٌ رْ و وَ وال ثوبًا مسَّ  ،وال السراويلَ  سَ نُ رْ وال البػُ  وال يلبس احملـر القميص وال العمامةَ 

  .من الكعبُت يقطعهما حىت يكونا أسفلَ اطتفُت إال أف ال جيد نعلُت ف
  .س والزعفرافُ رْ ازين وما مسو الوَ فّ اظترأة وال تلبس القُ  بُ وال تنتق

  .عذرإال ل وَبَشره وال يأخذ من شعره .وال يتطيب ابتداءً 
  .ق وال جيادؿث وال يفسُ وال يرفُ 

  .بح وال خيطُ نكِ ح وال يُ نكِ وال يَ 
 ًً   .ؿم حيكم بو ذوا عدعَ ما قتل من النػَّ  مثلُ  ومن قتلو فعليو جزاءٌ  .وال يقتل صيدَا

  .إال إذا كاف الصائد حبلالً ومل يصده ألجلو ،وال يأكل ما صاده غَته
  .رَ خِ ذْ إال اإلِ  ،د من شجر اضتـرعضِ وال يَ 

  .اطتمس وجيوز قتل الفواسق
  .بو حبلالً ظتن وجدهلْ و خبطو كاف سَ ف من قطع شجره أ، إال أه كحـر مكةَ وصيد حـر اظتدينة وشجرُ 

 .هوشجرُ  ج  ـر صيد وَ وحيَ 
 :ماؿ اضتجأع

ويقبل  .يَ وديشي فيما بقِ  ،ؿوَ ل يف الثبلثة األُ رمُ يَ  ،أشواط يطوؼ للقدـو سبعةَ  وعند قدـو اضتاج مكةَ 
  .ويستلم الركن اليماينَّ  .وحنَوه ، ويقبل اْلِمْحَجننجَ حْ أو يستلمو مبِِ  ،اضتجر األسود
  .طواؼ واحد وسعي واحد ويكفي القارفَ 
  .ساتراً لعورتوالطواؼ متوضئاً  ويكوف حالةَ 

  .ال تطوؼ بالبيت أفواضتائض تفعل ما يفعل اضتاج غَت 
  .الطواؼ باظتأثور ندب الذكر حاؿَ ويُ 

 .مث يعود إىل الركن فيستلمو ،وبعد فراغو يصلي ركعتُت يف مقاـ إبراىيمَ 
 :فصل

  .داعياً باظتأثور ،أشواطٍ  ة سبعةَ و ويسعى بُت الصفا واظتر 
ى  وصلّ ٌَت وتوجو إىل مِ  ،باضتج ة أىلَّ يَ وِ رْ التػَّ  حىت إذا كاف يوـَ . السعي حبلالً  وإذا كاف متمتعاً صار بعد

 .هبا الظهر والعصر واظتغرب والعشاء والفجر
 :فصل

  .ملبياً مكرباً  يـو عرفةَ  صبحَ  مث يأيت عرفةَ 



  .بوجيمع العصرين فيها وخيطُ 
  .بعد الغروب يض من عرفةَ فِ مث يُ 

اهلل  فيذكرُ اضترمل  شعرَ مَ ويأيت الْ  ،مث يصلي الفجر .يبيت هباو  ،ها بُت العشاءينوجيمع في ،ويأيت اظتزدلفةَ 
 . الشمس ويقف بو إىل قبل طلوع ،هعندَ 

  .رَ سِّ بطن ػتَُ   يدفع حىت يأيتَ مث
فَتميها بسبع حصيات  ،وىي رترة العقبة ،الطريق الوسطى إىل اصتمرة اليت عند الشجرة كُ مث يسلُ 

  .ؼذْ حصى اطتَْ  ثلِ م ، مع كل حصاةيكرّب 
  .ذلك فيجوز عتم قبلَ  ،والصبيافَ  وال يرميها إال بعد طلوع الشمس، إال النساءَ 

  .شيء إال النساءَ  فيحل لو كلّ  ،وحيلق رأسو أو يقصره
  .فبل حرج ،ومن حلق أو ذبح أو أفاض إىل البيت قبل أف يرميَ 

  .التشريق فيبيت هبا ليايلَ  ،ٌَت مث يرجع إىل مِ 
مبتدئاً باصتمرة الدنيا مث الوسطى  ،بسبع حصياتٍ  ،الثبلثَ   كل يـو من أياـ التشريق اصتمراتِ ويرمي يف

  .العقبة مث رترةِ 
  .ط أياـ التشريقويف وسَ  ،النحر هم يوـَ بَ بالناس أف خيطُ  ويستحب ظتن حَيُجّ 

  .النحر يوـَ  - وىو طواؼ الزيارة - اإلفاضة طواؼَ  يطوؼ اضتاجّ و 
 .ف عن اضتائضفّ إال أنو خُ  ،اؿ اضتج وأراد الرجوع طاؼ للوداع وجوباً وإذا فرغ من أعم

 :اعتديُ  بابٌ 
  .ة مث البقرة مث الشاةنَ دَ واعتدي أفضلو البَ 

  .ة والبقرة عن سبعةنَ دَ وجتزئ البَ 
  .عليو ويركبَ  ،من ضتم ىديو ي أف يأكلَ هدِ وجيوز للمُ 

  .ندب إشعاره وتقليدهويُ 
 .شيء ؽتا حيـر على احملـر ومن بعث هبدي مل حيـر عليو

 :اظتفردة العمرةُ  بابٌ 
  .لِّ خرج إىل اضتِْ  ومن كاف يف مكةَ  .ـر عتا من اظتيقاتحيُ 

  .وحيلق أو يقصر ،ويسعى ،مث يطوؼ
 .نةوىي مشروعة يف رتيع السَّ 

 



  كتاب النكاح 
 
  .وجيب على من خشي الوقوع يف اظتعصية .شرع ظتن استطاع الباءةيُ 

  .منو إال لعجز عن القياـ مبا ال بدَّ  ،َت جائزل غتُّ بَ والتَّ 
 .وحَسب وماؿ ودين رتاؿ وينبغي أف تكوف اظترأة ودوداً ولوداً بكراً ذاتَ 

 ،طب إىل وليهاوالصغَتة ختُ  .اً ؤ ظتن كاف كفُ  ، حصوؿ الرضا منهاواظتعترَب  ،طب الكبَتة إىل نفسهاوختُ 
 .تهامورضى البكر ص

  .طبةلى اطتِْ وع ،دةطبة يف العِ وحتـر اطتِْ 
  .ويستحب النظر إىل اظتخطوبة
  .لممسْ  يكوف عاضبلً أو غَتَ  ، إال أفوال نكاح إال بويل وشاىدين

 .ولو واحداً  ،وجيوز لكل واحد من الزوجُت أف يوكل لعقد النكاح
 :فصل

  .غاروكذلك الشِّ  ،والتحليل حراـ .نكاح اظتتعة منسوخ
 .ـ حبلالً حراماً أو حيرّ  لّ  أف حيُ إال ،وجيب على الزوج الوفاء بشرط اظترأة

 :يف النكاح ماتُ رَّ حَ مُ الْ  بابٌ 
 ،ضاع كالنسبوالرَّ ، ومن صرح القرآف بتحرديو ،والعكس أو مشركةً  وحيـر على الرجل أف ينكح زانيةً 

  .وما زاد على العدد اظتباح للحر والعبد ،خالتها وأواصتمع بُت اظترأة وعمتها 
  .سيده فنكاحو باطل وإذا تزوج العبد بغَت إذف

 .ت يف زوجهاَتّ وخُ  ،ة ملكت أمر نفسهاتقت األمَ عَ وإذا 
 :الكفار وأنكحةُ  العيوبُ  بابٌ 

 . وجيوز فسخ النكاح بالعيب
  .من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع قرّ ويُ 

ا على نكاحهما فإف أسلم ومل تتزوج اظترأة كان .دةوجتب العِ  ،وإذا أسلم أحد الزوجُت انفسخ النكاح
 .إذا اختارا ذلك ،اظتدة ولو طالتِ  ،األوؿ
 :رةشْ هر والعِ مَ الْ  بابٌ 

 .القرآف أو تعليمَ  ،ويصح ولو خادتاً من حديد .وتكره اظتغاالة فيو. هر واجبمَ الْ 
  .هر نسائها إذا دخل هبافلها مَ  ،داقاً عتا صَ  ومن تزوج امرأة ومل يسمِّ 



  .الدخوؿ هر قبلمَ ستحب تقدمي شيء من الْ ويُ 
 .وعليها الطاعة ،رةشْ وعليو إحساف العِ 

  .سمة وما تدعو اضتاجة إليويف القِ  ومن كانت لو زوجتاف فصاعداً عدؿ بينهنَّ 
 .وإذا سافر أقرع بينهنَّ 

  .صاحل الزوج على إسقاطهاأو تُ  ،تهاوبَ وللمرأة أف هتب نَ 
  .ثبلثاً  والثيبِ  ،ويقيم عند اصتديدة البكر سبعاً 

 .وال إتياف اظترأة يف دبرىا ،العزؿوال جيوز 
 :فصل

  .بغَت صاحبو وال عربة لَشَبِهوِ  ،اشرَ الولد للفِ 
ع قرَ فيُ  ،ه رتيعاً وْ عَ فجاءت بولد وادَّ  ،ها كل واحد منهم فيوكَ لَ ة يف طهر مَ طء أمَ وإذا اشًتؾ ثبلثة يف وَ 

 .ةيَ ثا الدِّ لُ ن ثػُ يْ ومن استحقو بالقرعة فعليو لآلخرَ  ،بينهم
 

  لطالقكتاب ا 
 

ضة اليت يْ ها فيو وال طلقها يف اضتَْ هر مل ديسَّ ظتن كانت يف طُ  ،ولو ىازالً  ،ف ؼتتارىو جائز من مكلّ 
  .أو يف زتل قد استباف ،قبلو

  .وحيـر إيقاعو على غَت ىذه الصفة
 .، والراجح عدـ الوقوعة خبلؼٌ عَ جْ رَ ل لُّ ما فوؽ الواحدة من دوف ختََ  ووقوعِ  ،ويف وقوعو

 :فصل
  .ةقَ رْ وبالتخيَت إذا اختارت الفُ  ،قع بالكناية مع النيةوي

 .علو الزوج إىل غَته وقع منووإذا ج
  .وال يقع بالتحرمي

  .يراجعها مىت شاء إذا كاف الطبلؽ رجعياً  ؛ة طبلقودّ والرجل أحق بامرأتو يف عِ 
 .زوجاً غَته وال حتل لو بعد الثبلثة حىت تنكحَ 

 :علْ اطتُْ  بابٌ 
  .ةعَ جْ مبجرد الرَّ ال ترجع إليو  ؛اىا إليهل امرأتو كاف أمرُ إذا خالع الرج

  .، ما مل جياوز ما صار إليها منووجيوز بالقليل والكثَت



ـُ لْ وال بد من الًتاضي بُت الزوجُت على اطتُْ    .قاؽ بينهمااضتاكم مع الشِّ  ع، أو إلزا
  .سخوىو فَ 

 .ضةيْ تو حَ دّ وعِ 
 :اإليبلءُ  بابٌ 

  .نَّ ال أقرهبُ  :ى رتيع نسائو أو بعضهنَّ ىو أف حيلف الزوج عل
  .ت بوما وقَّ  اعتزؿ حىت ينقضيَ  ،ت بدوف أربعة أشهرفإف وقَّ 

 .أو يطلقَ  ها بُت أف يفيءَ يِّ ضِ  بعد مُ خَّت  ،منها ت بأكثرَ ت شيئاً أو وقَّ وإف مل يوقِّ 
 :هارُ الظِّ  بابٌ 

 .ذلك وَ أو حن ،ظاىرتك :أو ،يأنت علي كظهر أمّ  :وىو قوؿ الرجل المرأتو
 فإف مل جيد فليصمْ  ،ستُت مسكيناً  إف مل جيد فليطعمْ ف ،تق رقبةر بعَ كفِّ ها أف يُ سَّ فيجب عليو قبل أف ديََ 

 .شهرين متتابعُت
ولو أف يصرؼ منها  .ذا كاف فقَتاً ال يقدر على الصـوعينو من صدقات اظتسلمُت إيُ  وجيوز لئلماـ أف

  .لنفسو وعيالو
  .فبل يرفعو إال انقضاء الوقت تاً وإذا كاف الظهار موقَّ 

 .توقِّ مُ وقت الْ  أو ينقضيَ  ،قطلَ مُ ر يف الْ حىت يكفّ  كفَّ   ،ئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفَتوإذا وطِ 
 :عافُ اللِّ  بابٌ 

 شهاداتٍ  فيشهد الرجل أربعَ  ؛بذلك وال رجع عن رميو، العنها إذا رمى الرجل امرأتو بالزنا ومل تقرَّ 
 بع شهاداتٍ ر اهلل عليو إف كاف من الكاذبُت، مث تشهد اظترأة أ لعنةَ  أفّ  ادقُت واطتامسةَ باهلل إنو ظتن الص

 .أف غضب اهلل عليها إف كاف من الصادقُت باهلل إنو ظتن الكاذبُت واطتامسةَ 
  .انوديْ الولد يف أَ  ل نفيُ دخِ أُ  ،وإذا كانت حامبلً أو كانت قد وضعت

  .اً وحتـر عليو أبد .ويفرؽ اضتاكم بينهما
 .ومن رماىا بو فهو قاذؼ .ق الولد بأمو فقطلحَ ويُ 

 :دةُ العِ  بابٌ 
  .أشهر ومن غَتمها بثبلثة ،ضيَ ومن اضتائض بثبلث حِ  ،ىي للطبلؽ من اضتامل بالوضع

 .ة بأربعة أشهر وعشر، وإف كانت حامبلً فبالوضعاوللوف
  .دة على غَت مدخولةوال عِ 

  .واألمة كاضترة



 .يف البيت الذي كانت فيو عند موت زوجها أو بلوغ خربه ترؾ التزين، واظتكثُ وعلى اظتعتدة للوفاة 
 .وىي امرأتو ما مل تتزوج .دة الوفاةمث تعتد عِ  ،سنُت أربعَ  صُ بَّ رَ وامرأة اظتفقود تػَ 

 :اإلماء استرباءُ  بابٌ 
 ،بوضع اضتمل واضتاملِ  ،ة إف كانت حائضاً ضَ يْ اة وحنومها َِِ ًتَ شْ مُ ة والْ يَّ بِ سْ مَ ة الْ جيب استرباء األمَ 

  .اضتيض حىت يتبُت عدـ زتلها ومنقطعةِ 
  .كر وال صغَتة مطلقاً وال تستربأ بِ 

 .وال يلـز االسترباء على البائع وحنوه
 :النفقةُ  بابٌ 

كٌت إال أف تكونا فبل نفقة وال سُ  ،دة الوفاةال بائناً وال يف عِ  ؛اً يّ عِ جْ رَ  قةِ واظتطلَّ  ،جتب على الزوج للزوجة
 .تُتحامل

  .وعلى السيد ظتن ديلكو ،والعكسُ  ،رسِ عْ مُ ر لولده الْ وسِ مُ وجتب على الوالد الْ 
  .محِ ة الرَّ إال من باب صل ،وال جتب على القريب لقريبو
 .ناهكْ سوتو وسُ ومن وجبت نفقتو وجبت كُ 

 :اعُ ضَ الرَّ  بابٌ 
 .طاـلفِ ن وجود اللنب وكوف الرضيع قبل امع تيقّ  ،اتٍ عَ ضَ إمنا يثبت حكمو خبمس رَ 
  .وحيـر بو ما حيـر بالنسب

  .عةقبل قوؿ اظترضِ ويُ 
 .لتجويز النظر - ولو كاف ذا ضتية - وجيوز إرضاع الكبَت

 :اضتضانةُ  بابٌ 
 . اضتاكم من القرابة من رأى فيو صبلحاً مث يعُّت  ،مث األبُ  ،مث اطتالة ،حْ و ما مل تنكِ ىل بالطفل أمُّ وْ األَ 

  . الص ي بُت أبيو وأموخيَّت  وبعد بلوغ سن االستقبلؿ
 .كفلو من كاف لو يف كفالتو مصلحةأ فإف مل يوجد

 
  كتاب البيع 

 
  .ولو بإشارة من قادر على النطق ،اظتعترب فيو غترد الًتاضي



 وكلِّ  ،الفحل بسْ وعَ  ،والدـِ  ،روْ نػَّ ػوالسِّ  ،والكلب ،واألصناـ ،واطتنزير ،واظتيتة ،وال جيوز بيع اطتمر
 ،وما يف الضرع ،واظتبلمسة ،واظتنابذة ،ةلَ بػَ ل اضتَْ بْ وحَ  ،اظتاء كالسمك يف  ررَ وما فيو غَ  ،ءوفضل اظتا ،حراـ

 ،والسمن يف اللنب ،والصوؼ يف الظهر ،حَ صلُ والثمر حىت يَ  ،مَ واظتغاًل حىت تقسّ  ،قبِ اآل والعبد
والكالئ  ،عصَت إىل من يتخذه ستراً وال ،بوفرْ والعُ  ،ةرَ اضَ خَ مُ والْ  ،ةمَ اوَ عَ مُ والْ  ،ةنَ زابػَ مُ والْ  ،ةلَ حاقػَ مُ والْ 

  .يف الصاعاف والطعاـ حىت جيريَ  ، وما اشًتاه قبل القبض،بالكالئ
  .استثناء ظهر اظتبيع ومنو .االستثناء يف البيع إال إذا كاف معلوماً  يصحوال 

 ،بافكْ ي الرُّ قِّ لَ وتػَ  ،عيوالبيع على الب ،شوالتناجُ  ،حاضر لبادٍ  وال أف يبيعَ  ،وال جيوز التفريق بُت احملاـر
 .والتسعَت ،واالحتكارُ 

  .وجيب وضع اصتوائح
وبيع ما ليس عند  ،وربح ما مل يضمن ،بيعتاف يف بيعةال و  ،يف بيع طافِ رْ وال شَ  ،بيعو وال حيل سلف 

  .البائع
  .وجيوز شرط عدـ اطتداع

 .واطتيار يف اجمللس ثابت ما مل يتفرقا
 :الربا بابٌ 

 ،واظتلح باظتلح ،والتمر بالتمر ،والشعَت بالشعَت ، بالرُب والرُب  ،والفضة بالفضة ،حيـر بيع الذىب بالذىب
 .إال مثبلً مبثل يداً بيد

 .ويف إضتاؽ غَتىا هبا خبلؼٌ 
  .فإف اختلف األجناس جاز التفاضل إذا كاف يداً بيد

مبا كاف يابسًا  بطَ وال بيع الرُّ  ،وال جيوز بيع اصتنس جبنسو مع عدـ العلم بالتساوي وإف صحبو غَته
  .والبيع اللحم باضتيوافا، ايَ رَ إال ألىل العَ 

 . وجيوز بيع اضتيواف باثنُت أو أكثر من جنسو
 .ةينَ وال جيوز بيع العِ 

 :اتار يَ اطتِْ  بابٌ 
  .اريَ وإال ثبت للمشًتي اطتِْ  ،نويبيّ  جيب على من باع ذا عيب أف

  .مافراج بالضَّ واطتَْ 
 .ىا وصاعاً من دتر أو ما تراضيا عليوفَتدّ  ،اةرَّ صَ مُ الْ  ومنو .بالغرر وللمشًتي الردّ 

  .أو وباع قبل وصوؿ السوؽ ،دعار ظتن خُ يَ ويثبت اطتِْ 



  .ولكل من اظتتبايعُت بيعاً منهياً عنو الردُّ 
  .اريَ ما اشًتاه خِبِ  ولو ردّ  ،ه إذا رآهلو ردّ  ،شًتى شيئاً مل يرهومن ا

 .قولو البائععاف فالقوؿ ما ييِّ ػوإذا اختلف البَ 
 :ملَ السَّ  بابٌ 

  .معلوماً إىل أجل معلـو ،و ما يًتاضياف عليوعلى أف يعطيَ  ،م رأس اظتاؿ يف غتلس العقديسلّ  وىو أف
  .مالو أو رأسَ  ،وال يأخذ إال ما شتاه

 .وال يتصرؼ فيو قبل قبضو
 :القرضُ  بابٌ 

 . وجيب إرجاع مثلِ 
  .شروطاً إذا مل يكن م ،أو أكثرَ  يكوف أفضلَ  وجيوز أف

 .للمقِرض القرض نفعاً  وال جيوز أف جيرّ 
 

  ةع  ف  كتاب الش   
 

  .ولو منقوالً  ،سببها االشًتاؾ يف شيء
  .ةَ عَ فْ وإذا وقعت القسمة فبل شُ 

  .وف شريكَ ؤذِ والحيل للشريك أف يبيع حىت يُ 
 .وال تبطل بالًتاخي

 
  كتاب اإلجارة   

 
  .عمل مل دينع منو مانع شرعي جيوز على كلّ 

فإف مل تكن كذلك استحق األجَت مقدار عملو عند أىل  .عند االستئجار جرة معلومةً وتكوف األ
 .ذلك العمل

 ،فوأجرة اظتؤذّ  ،الفحل بسْ وعَ  ،الكاىن لوافوحُ  ،يّ غِ ومهر البَ  ،اـجّ وقد ورد النهي عن كسب اضتَْ 
 .الطحاف فيزوقَ 



 .معلومةٍ  بأجرةٍ  معلومةً  العُت مدةً  ريَ كْ يَ ف وأ ،ال على تعليمو ،وجيوز االستئجار على تبلوة القرآف
  .راء األرض ال بشطر ما خيرج منهاومن ذلك كِ 

 .نضمِ  ،أو أتلف ما استأجره ،عليو ومن أفسد ما استؤجر
 :واإلقطاعُ  اإلحياءُ  بابٌ 

  .لكاً لووتكوف مِ  .فهو أحق هبا ،هسبق إليها غَتُ من سبق إىل إحياء أرض مل يَ 
 .تة أو اظتعادف أو اظتياهشيئاً من األرض اظتيْ  إقطاعو مصلحةٌ  يف نع مَ طِ قْ يػُ  وجيوز لئلماـ أف

 
  كةر  كتاب الش   

 
  .يف اظتاء والنار والكئل ناس شركاءٌ ال

ن ديسكو إىل الكعبُت مث يرسلو إىل مَ  ،كاف األحق بو األعلى فاألعلى  ،وإذا تشاجر اظتستحقوف للماء
 .وحتتَ 

  .الكؤل وال جيوز منع فضل اظتاء ليمنع بو
  .اظتسلمُت يف وقت اضتاجة ولئلماـ أف حيمي بعض اظتواضع لرعي دوابّ 

  .م الربح على ما تراضيا عليوويقسّ  ،ًتاؾ يف النقود والتجاراتشوجيوز اال
 .ة ما مل يشتمل على ما ال حيلّ بوجيوز اظتضار 

  .أذرع رض الطريق كاف سبعةَ وإذا تشاجر الشركاء يف عُ 
  .شبة يف جدارهأف يغرز خجاره  وال دينع جارٌ 

  .بُت الشركاء رارَ وال ضِ  وال ضررَ 
 .بيع داره وأو بقلع شجره شريكو جاز لئلماـ عقوبتُ  ومن ضارَّ 

 
  كتاب الرهن 

 
  .عليو نٍ يْ جيوز رىن ما ديلكو الراىن يف دَ 

  .شرب بنفقة اظترىوفركب واللنب يُ والظهر يُ 
 .ق الرىن مبا فيوغلَ وال يَ 

 



  ةي  والعار  كتاب الوديعة  
 

  .ائتمنو األمانة إىل منِ  جيب على الوديع واظتستعَت تأديةُ 
  .وال خين من خانو

  .وخيانة عليو إذا تلفت بدوف جناية وال ضمافَ 
عليها  واضتملِ ، حيتاج ذلك ناظتواشي ظت ر، وإطراِؽ الفحل، وحلبِ دْ والقِ  وِ لْ وال جيوز منع اظتاعوف كالدَّ 

 .يف سبيل اهلل
 

  غصبكتاب ال 
 

  .ما أخذ وجيب عليو ردّ  .يأمث الغاصب
  .مسلم إال بطيبة من نفسو ئٍ ماؿ امرِ  وال حيلّ 

 .ؽ ظامل حق  رَ وليس لعَ 
  .ولو نفقتو ،ومن زرع يف أرض قـو بغَت إذهنم فليس لو من الزرع شيء

 .يف أرض غَته غرساً رفعو ومن غرس
  .وال حيل االنتفاع باظتغصوب

 .وأو قيمتُ و ومن أتلفو فعليو مثلُ 
 

  تقكتاب الع   
 

  .هاسُ فَ نػْ أفضل الرقاب أَ 
  .تق بشرط اطتدمة وحنوىاوجيوز العَ 

  .عليو قَ تَ و عَ زِتَ ومن ملك رَ 
  .وإال أعتقو اإلماـ أو اضتاكم ،وعتقَ ل مبملوكو فعليو أف يُ ثَّ ومن مَ 

  .العبد يَ عِ سْ و فقط واستُ بُ نصي قَ تَ وإال عَ  ،ركاً لو يف عبد ضمن لشركائو نصيبهم بعد التقوميومن أعتق شِ 
 .الء لغَت من أعتقوال يصح شرط الوَ 

  .وإذا احتاج اظتالك جاز لو بيعو ،ق مبوت مالكوعتِ فيَ  ؛وجيوز التدبَت



وإذا عجز عن  .مق منو بقدر ما سلّ عتِ ويَ . اً يو فيصَت عند الوفاء حرّ وجيوز مكاتبة اظتملوؾ على ماؿ يؤدّ 
 .ؽِّ تسليم ماؿ الكتابة عاد يف الرِّ 

 .تقهاقت مبوتو أو بتنجيزه لعَ تَ عَ و  ،لو بيعها تو مل حيلَّ ومن استولد أمَ 
 

  كتاب الوقف 
 

  .ساً بَّ و يف سبيل اهلل صار ػتُ لكَ س مِ بَّ من حَ 
  .ؼ شاء ؽتا فيو قربةٌ تو ألي مصرِ بلّ ولو أف جيعل غَ 

  .وللمتويل عليو أف يأكل منو باظتعروؼ
  .ئر اظتسلمُتوللواقف أف جيعل نفسو يف وقفو كسا

  .كاف وقفو باطبلً لوارثو   ةً ضارَّ ف شيئاً مُ ومن وقَ 
ومن وضع مااًل يف مسجد أو مشهد ال ينتفع بو أحد جاز صرفو يف أىل اضتاجات ومصاحل 

 .ومن ذلك ما يوضع يف الكعبة أو مسجد الن ي صلى اهلل عليو وسلم .اظتسلمُت
 .باطلٌ  ،فعل ما جيلب على زائرىا فتنةً كها أو تزيينها أو والوقف على القبور لرفع شتَْ 

 
  كتاب الهدية 

 
  .ومكافأة فاعلها ،بوعتاشرع قَ يُ 

  .وجتوز بُت اظتسلم والكافر
  .يهاوحيـر الرجوع ف

 .وجيب التسوية بُت األوالد
 .والرّد لغَت مانع شرعي مكروه

 
  كتاب الهبة 

 
 . ض فلها حكم اعتدية يف رتيع ما سلفوَ إف كانت بغَت عِ 

  .وعتا حكمو ،ض فهي بيعوَ ف كانت بعِ وإ



 .فيهما ال رجوعَ  ،بو من بعدهقِ ولعَ  ،بقَ رْ مُ ر والْ مَ عْ لك للمُ مِ ىب توجباف الْ قْ والرُّ  ىرَ مْ والعُ 
 

  كتاب األيمان 
 

  .ف إمنا يكوف باسم اهلل أو صفة لو من صفات ذاتولْ اضتَْ 
  .وحيـر بغَت ذلك

  .نث عليووال حِ  ،فقد استثٌت ،إف شاء اهلل :ومن حلف فقاؿ
 .ر عن ديينووليكفّ  ،الذي ىو خَت يأتِ فلْ  منو،ه خَتاً ومن حلف على شيء فرأى غَتَ 

  .نث فيهاوال يأمث باضتِْ  ،كره على اليمُت فهي غَت الزمةومن أُ 
  .اهبَ وس ىي اليت يعلم اضتالف كذِ مُ واليمُت الغَ 

 .وِ وال مؤاخذة باللغْ 
  .موسَ ن حق اظتسلم على اظتسلم إبرار قَ ومِ 

 .اهلل يف كتابو العزيز هوكفارة اليمُت ىي ماذكر 
 

  كتاب النذر 
 

  .وال نذر يف معصيةٍ  ،فبل بد أف يكوف قربةً  .بو وجو اهلل إمنا يصح إذا ابُتغيَ 
 .ا شرعو اهللظت فةٌ بُت الورثة ؼتالِ  أو مفاضلةٌ  ،ومن النذر يف اظتعصية ما فيو ؼتالفة للتسوية بُت األوالد

 .وعلى ما مل يأذف بو اهلل ،على القبور ومنو النذر
هلل وىو ال اوكذلك إف كاف ؽتا شرعو  .، مل جيب عليوو اهللومن أوجب على نفسو فعبًل مل يشرعْ 

  .طيقويُ 
  .فعليو كفارة ديُت ،طيقوأو ال يُ  أو كاف معصيةً  وِ مِّ سَ ومن نذر نذراً مل يُ 

 .ومن نذر بقربة وىو مشرؾ مث أسلم لزمو الوفاء
  .ثلُ ذ النذر إال من الثػُّ نفُ يَ وال 

 .أجزأه ذلك ،وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنو ولده
 



  كتاب األطعمة 
 

وما سكتا عنو فهو  ،وال حيـر إال ما حرمو اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم .لّ األصل يف كل شيء اضتِْ 
 .وٌ فْ عَ 

 ،ةيّ نسِ ر اإلِ مُ واضتُْ  ،ب من الطَتلَ ؼِتْ  وكل ذي ،وكل ذي ناب من السباع ،الكتاب العزيز يف فيحـر ما
  .وما كاف مستخبثاً  ،رّ واعتِْ  ،والكبلب ،حالةة قبل االستِ لَ بلّ واصتَْ 

 .وما عدا ذلك فهو حبلؿ
 :الصيدُ  بابٌ 

يد بغَت ذلك فبل بد وما صِ  .عليو كر عليو اسم اهلليد بالسبلح اصتارح واصتوارح كاف حبلاًل إذا ُذ ما صِ 
 .من التذكية

  .مهادصي مل حيلَّ  آخرُ  كلبٌ   مَ لَّ عَ مُ الْ  شارؾ الكلبَ  وإذا
  .فإمنا أمسك على نفسو ،ه من الصيد مل حيلَّ م وحنوُ لَّ عَ مُ وإذا أكل الكلب الْ 

 أو ِت نْ ما مل يػُ  ،كاف حبلالً   ،غَت ماء يف - ولو بعد أياـ -ميتًا  فيو ةيَّ مِ جد الصيد بعد وقوع الرَّ وإذا وُ 
 .سهمو أف الذي قتلو غَتُ  يعلمْ 
 :الذبحُ  بابٌ 

 .راً فْ مل يكن سناً أو ظُ حنوه، ما وأولو ِجر  .كر اسم اهلل عليووذُ  ،ى األوداجرَ وفػَ  ،ـَ ر الدَّ هَ نػْ ىو ما أَ 
  .وذِها لغَت اهلل ،ة هبالَ ثػْ مُ والْ  ،وحيـر تعذيب الذبيحة
 .وكاف ذلك كالذبح ،جاز الطعن والرمي وإذا تعذر الذبح لوجوٍ 

  .أمو وذكاة اصتنُت ذكاة
 . ُت من اضتي فهو ميتةبِ وما أُ 

  .حاؿد والطِّ ، والَكبِ السمك واصتراد :ل ميتتاف ودمافحتو 
 .وحتل اظتيتة للمضطر

 :الضيافةُ  بابٌ 
  .أف يفعل ذلك ،وؼيي بو من نزؿ من الضرِ قْ ب على من وجد ما يػَ جي

  .وما كاف وراء ذلك فصدقة .الضيافة إىل ثبلثة أياـ وحدّ 
 .ورجَ عنده حىت حيُ  يثويَ  أف للضيف وال حيلّ 

 .اهرَ كاف للضيف أف يأخذ من مالو بقدر قِ   ،القادر على الضيافة ما جيب عليو وإذا مل يفعلِ 



 . وحيـر أكل طعاـ الغَت بغَت إذنو
 ينادِ لف ،إال أف يكوف ػتتاجًا إىل ذلك ،ال جيوز إال بإذنوذ ذترتو وزرعو، وأخ ومن ذلك حلب ماشيتو

 .ةً نَ بػْ خُ  ذٍ خِ متّ  غَتَ  وليأكلْ  وإال فليشربْ  ،فإف أجابو ،ائطصاحب اإلبل أو اضت
 :األكل آدابُ  بابٌ 

أصابعو  ويلعقَ  ،وؽتا يليو ،طوسَ وَ الطعاـ ال من  يَتِ ومن حافػّ  ،واألكل باليمُت ،شرع لآلكل التسميةيُ 
  .عند الفراغ والدعاءُ  واضتمدُ  ،ةَ فَ حْ والصَّ 

 .وال يأكل متكئاً 
 

  كتاب األشربة 
 

 .وما أسكر كثَته فقليلو حراـ . حراـًتِّ فَ وكل مُ  .سكر حراـكل مُ 
  .وجيوز االنتباذ يف رتيع اآلنية

  .وال جيوز انتباذ جنسُت ؼتتلطُت
  .وحيـر ختليل اطتمر

 .ة ذلك ما زاد على ثبلثة أياـنّ ظِ ومَ  .وجيوز شرب العصَت والنبيذ قبل غليانو
الساقي  ويكوفَ  ،األدين فاألدين وتقدميُ  ،ومن قعود ،وباليمُت ،أنفاس وآداب الشرب أف يكوف ثبلثةَ 

  .يف آخره دَ وحيمَ  ،يف أولو يَ ويسمِّ  ،ىم شرباً آخرَ 
  .وموالشرب من ف ،والنفخ فيو ،قاءكره التنفس يف السِّ ويُ 

  .وما حوعتا تْ لقيَ وإف كاف جامداً أُ  ،شربو مل حيلَّ النجاسة يف شيء من اظتائعات  وإذا وقعتِ 
 .والشرب يف آنية الذىب والفضة وحيـر األكل

 
  كتاب اللباس 

 
  .ئل واطتبلءسًت العورة واجب يف اظت

 وال اظتصبوغَ ، وال يفًتشو ،إال للتداوي ،من اضترير إذا كاف فوؽ أربع أصابعَ  اطتالصَ  وال يلبس الرجلُ 
  .وال العكسُ  ،وال ما خيتص بالنساء ،رةهْ شُ  وال ثوبَ  ،باظتعصفر

 .ال بغَته ،ي بالذىبلِّ حَ التَّ وحيـر على الرجاؿ 



 
  كتاب األضحية 

 
  .تشرع ألىل كل بيت

 .وأقلها شاة
  .ووقتها بعد صبلة عيد النحر إىل آخر أياـ التشريق

  .وأفضلها أشتنها
 ،واألعجف ،واألعرج ،واظتريض ،وال األعورُ  ،زعْ مَ من الْ  ٍِتِّ وال الثَّ  ،ع من الضأفذَ وال جيزئ ما دوف اصتَْ 

  .قرف واألذفب الوأعضَ 
 .خرويتصدؽ منها ويأكل ويدَّ 

  .ى أفضلوالذبح يف اظتصلَّ 
 .ره بعد دخوؿ عشر ذي اضتجة حىت يضحيَ فْ ة من شعره وظُ ن لو أضحيَ وال يأخذ مَ 

 :الوليمةُ  بابٌ 
  .ىي مشروعة

  .ب اإلجابة إليهاجتو 
  .مث األقرب باباً  ،ـ السابققدَّ ويُ 

 .ةوال جيوز حضورىا إذا اشتملت على معصي
 :فصل

 .والعقيقة مستحبة
  .اظتولود سابعِ  يوـَ  ،وشاة عن األنثى ،وىي شاتاف عن الذكر

 .ؽ بوزنو ذىباً أو فضةتصدّ لق رأسو ويُ وحيُ  ،ىوفيو يسمَّ 
 

  الطب  كتاب  
 

 . جيوز التداوي
 .يقدر على الصرب نوالتفويض أفضل ظت

  .ماتوحيـر باحملرَّ 



  .ويكره االكتواء
 .قية مبا جيوز من العُت وغَتىاالرُّ بو  ،وال بأس باضتجامة

 
  كالةكتاب الو   

 
 . ما مل دينع منو مانع ،ل غَته يف كل شيءأف يوكّ  التصرؼِ  جيوز صتائزِ 

  .للو كانت الزيادة للموكِّ وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رشتو موكِّ 
 .بو صحَّ  أو إىل غَته ورضيَ  وإذا خالفو إىل ما ىو أنفعُ 

 
  نةماكتاب الض   

 
، ويرجع على اظتضموف عنو و عند الطلبأف يغرمَ  ماؿٍ  أو ميت تسليمُ  ن على حيّ جيب على من ضمِ 

  .إف كاف مأموراً من جهتو
 .ـ ما عليووإال غرِ  ،ن بإحضار شخص وجب عليو إحضارهومن ضمِ 

 
  كتاب الصلح 

 
  .ـ حبلالً حراماً أو حرّ  إال صلحاً أحلَّ  ،ىو جائز بُت اظتسلمُت

 .ولو عن إنكار ،ة أو أكثرَ من الديَ  باظتاؿ بأقلَّ  وعن الدـِ  ،ن اظتعلـو واجملهوؿ مبعلـو وغتهوؿوجيوز ع
 

  والةح  كتاب ال   
 

  .يحتلْ فلْ  ءٍ ليمن أحيل على مَ 
 .يل بدينوحِ مُ حاؿ أف يطالب الْ كاف للمُ   ،حاؿ عليو أو أفلسمُ ل الْ طَ وإذا مَ 

 



  كتاب المفلس 
 

وىو اظتنزؿ وسًت العورة  ،إال ما كاف ال يستغٍت عنو ،رتيع ما جيدونو معو ين أف يأخذواجيوز ألىل الدَّ 
 .وما يقيو الربد ويسد رمقو ومن يعوؿ

  .فهو أحق بو ،ومن وجد مالو عنده بعينو
  .ماءرَ الغُ  وةَ سْ كاف اظتوجود أُ   ،نويْ وإذا نقص ماؿ اظتفلس عن الوفاء جبميع دَ 

  .فبل جيوز حبسو ،وإذا تبُت إفبلسو
 .وعقوبتو رضوعِ  لّ الواجد ظلم حيُ  ويَلُّ 

 .نويْ و لقضاء دَ ويبيعَ  ،ره عن التصرؼ يف مالووجيوز للحاكم أف حيجُ 
  .ومن ال حيسن التصرؼ ،رعلى اظتبذِّ  جيوز لو اضتجر وكذلك

  .دشْ ؤنس منو الرُّ ن اليتيم من التصرؼ يف مالو حىت يُ كَّ وال ديَُ 
 .وجيوز لوليو أف يأكل من مالو باظتعروؼ

 
  ةط  ق  كتاب الل   

 
وبعد ذلك  ،فها حوالً رَّ وإال عَ  ،فإف جاء صاحبها دفعها إليو ،اءىاكَ فاصها وِو ؼ عِ عرِ يَ ة فلْ طَ قَ من وجد لُ 

 .مع غتيء صاحبها ويضمنُ  ،جيوز لو صرفها ولو يف نفسو
  .تعريفاً من غَتىا أشدّ  ة مكةَ طَ قَ ولُ 

  .بعد التعريف بو ثبلثاً  ،مهاوط وحنوِ ا والسَّ كالعص  ،ط بالشيء اضتقَتوال بأس بأف ينتفع اظتلتقِ 
 .إال اإلبلَ  وتلتقط ضالة الدوابّ 

 
  كتاب القضاء 

 
 .ةيَّ وِ حاكماً بالسَّ  ،عادالً يف القضية ،ن أمواؿ الناسمتورعاً ع ،قضاء من كاف غتتهداً  إمنا يصحّ 

 . وال حيل لئلماـ تولية من كاف كذلك .ـر عليو اضترص على القضاء وطلبووحي
  .ومن كاف متأىبلً للقضاء فهو على خطر عظيم

  .جهداً يف البحث ؿُ أْ إف مل يَ  ،ولو مع اإلصابة أجراف ومع اطتطإ أجر



 .ىديت إليو ألجل كونو قاضياً اليت أ واعتديةُ  ،ةوَ شْ وحتـر عليو الرِّ 
  .الغضب وال جيوز لو اضتكم حاؿَ 

وتسهيل ، والسماع منهما قبل القضاء ،اً إال إذا كاف أحدمها كافر  ،وعليو التسوية بُت اطتصمُت
  .ب اإلمكافجاب ِسَ اضتِْ 

  .لحواإلرشاد إىل الصُّ  ،واالستيضاع ،والشفاعةُ  ،وجيوز لو اختاذ األعواف مع اضتاجة
 .إال إذا كاف اضتكم مطابقاً للواقع ،لو لّ ضي لو بشيء فبل حيَ فمن قُ  .ذ ظاىراً فقطوحكمو ينفُ 

 
  كتاب الخصومة 

 
  .وعلى اظتنكر اليمُت ،نةعي البيّ على اظتد

 ،وبيمُت اظتنكر ،وديُت اظتدعي أو رجلٍ  ،وامرأتُت أو رجلٍ  ،وبشهادة رجلُت ،وحيكم اضتاكم باإلقرار
 .وبعلمو ،دّ وبيمُت الرّ 

 ،ع ألىل البيتوالقانِ  ،مهَ تػَّ مُ والْ  ،وال ذي العداوة ،قبل شهادة من ليس بعدؿ، وال اطتائنِ وال تُ 
 .على صاحب قرية ي  وِ دَ بَ وال  ،والقاذؼِ 

 .مةهْ التػُّ  إذا انتفتِ  ،شهد على تقرير فعلو أو قولويوجتوز شهادة من 
  .ور من أكرب الكبائروشهادة الزُّ 

  .ىعَ دَّ مُ م الْ سِّ الًتجيح قُ  وإذا تعارض البينتاف ومل يوجد وجوُ 
 .نة بعد اليمُتقبل البيّ تُ  ولو كاف فاجراً، وال ،ونة فليس لو إال ديُُت صاحبوإذا مل يكن للمدعي بيّ 

  .كاف  ابو كائناً م لزمو ما أقرّ  ،عقبلً أو عادةً  وال مبحاؿٍ  ،ىازؿ غَتَ  ،بالغاً  ،ومن أقر بشيء عاقبلً 
 .بات اضتدود وغَتىا كما سيأيتمن غَت فرؽ بُت موجِ  ،واحدةً  ويكفي مرةً 

 
  كتاب الحدود 

 
 :الزاين حدُّ  بابٌ 

 .ب عاماً رَّ غَ وبعد اصتلد يػُ  ،جلدةٍ  ةَ ئَ لد مِ إف كاف بكراً حراً جُ 
 .جم حىت ديوتَ مث رُ  ،لد كما جيلد البكرباً جُ يِّ وإف كاف ثػَ 

  .كرار يف وقائع األعياف فلقصد االستثباتوما ورد من التَّ  .ويكفي إقراره مرةً 



 .لفرجبإيبلج الفرج يف ا يتضمن اإلقرار والشهادة التصريحَ أف وال بد  ،وأما الشهادة فبل بد من أربعة
غتبوباً  كوف الرجلِ ، وبقاءَ تْ أو رَ  عذراءَ  وبكوف اظترأةِ  ،وبالرجوع عن اإلقرار ،لةويسقط بالشبهات احملتمَ 

 .يناً نِّ أو عِ 
  .وحتـر الشفاعة يف اضتدود

  .وحيفر للمرجـو إىل الصدر
  .ودىا إف مل يوجد من يرضعُ ول وترضع بلى حىت تضعوال ترجم اضتُْ 

 .هوحنوِ  كاؿثْ بعِ ولو  ،وجيوز اصتلد حاؿ اظترض
  .ذلك اظتفعوؿ بو إذا كاف ؼتتاراً وك ،ولو كاف بكراً  ،تلومن الط بذكر قُ 

 .ر من نكح هبيمةزَّ عَ ويػُ 
 .ّده سيده أو اإلماـوحيَُ . وجيلد اظتملوؾ نصَف جلد اضتر

 :السرقة بابٌ 
  .و اليمٌتطت كفُّ قُ  ،دينار فصاعداً  عَ بْ رُ  زٍ رْ فاً ؼتتاراً من حِ من سرؽ مكلَّ 

 .أو شهادة عدلُت ،واحدةً  ويكفي اإلقرار مرةً 
  .طسقَ مُ الْ ندب تلقُت ويُ 

 . وتعلق اليد يف عنق السارؽ ،سم موضع القطعوحيُ 
  .، ال بعده فقد وجبويسقط بعفو اظتسروؽ عليو قبل البلوغ إىل السلطاف

وإال كاف عليو ذتن ما زتلو مرتُت  ،ةً نَ بػْ إذا أكل ومل يتخد خُ  ،ينرِ ه اصتَْ ؤوِ ما مل يُ  رثَ ر وال كَ وال قطع يف ذتََ 
  .اؿٍ كَ نَ  وضربُ 

 . س قطعلِ تَ خْ مُ ب والْ وليس على اطتائن واْلُمْنَتهِ 
 .ةيَّ وقد ثبت القطع يف جحد العارِ 

 :القذؼ حدُّ  بابٌ 
  .وأربعُت إف كاف ؽتلوكاً  ،إف كاف حراً  ذتانُت جلدةً  القذؼ؛ من قذؼ غَته بالزنا وجب عليو حدّ 

  .أو بشهادة عدلُت ،راره مرةً ويثبت ذلك بإق
  .قبل شهادتو أبداً مل تُ  وإذا مل يتبْ 

 .كذا إذا أقر اظتقذوؼ بالزناىو . فإف جاء بعد القذؼ بأربعة شهود سقط عنو اضتدّ 



 :الشرب حدُّ  بابٌ 
ولو ، أو أكثرَ  أو أقلَّ  إما أربعُت جلدةً  ؛لد على ما يراه اإلماـفًا ؼتتارًا جُ رًا مكلّ من شرب مسكِ 

  .لنعاؿبا
  .ءيْ ، أو شهادة عدلُت ولو على القَ في إقراره مرةً يكو 

 .وقتلو يف الرابعة منسوخ
 :فصل

  .مهاِبس أو ضرب أو حنوِ  اً ثابتٌ والتعزير يف اظتعاصي اليت ال توجب حدّ 
 .أسواط ةَ رَ وال جياوز عشَ 

 :احملارب حدُّ  بابٌ 
أو النفي  ،أو قطع اليد والرجل من خبلؼ ،أو الصلب ،القتل :وىو أحد األنواع اظتذكورة يف القرآف

  .رضألمن ا
إذا كاف قد سعى يف  - ولو يف اظتصر - لكل من قطع طريقاً  ،يفعل اإلماـ منها ما رأى فيو صبلحاً 

  .األرض فساداً 
 .بل القدرة عليو سقط عنو ذلكفإف تاب قَ 

 :من يستحق القتل حداً  بابٌ 
هلل أو لرسولو صلى اهلل عليو وسلم أو لئلسبلـ أو  والسابُّ  ،والكاىن ،والساحر ،واظترتد ،رِبّ ىو اضتَْ 

 ،مطلقاً  يّ وطِ ن واللُّ حصَ مُ والزاين الْ  ابتهم،تَ بعد استِ  يف الدين والزنديقُ  للكتاب أو للسنة والطاعنُ 
 .واحملارب

 
  صاصكتاب الق   

 
 . ةوإال فلهم طلب الديَ  ،إف اختار ذلك الورثة ،ف اظتختار العامدجيب على اظتكلّ 

 . ال العكس ،والفرع باألصل ،والكافر باظتسلم ،والعبد باضتر ، والعكس؛وتقتل اظترأة بالرجل
  .واصتروح مع اإلمكاف ،ويثبت القصاص يف األعضاء وحنوىا

 . ةاآلخرين من الديَ  ـ نصيبُ زَ لْ ويػُ  ،ويسقط بإبراء أحد الورثة
  .ور يف القصاص بلوغُ ظِ نتَ فإذا كاف فيهم صغَت يُ 

 .عليو ٍِتِّ جْ مَ ر ما سببو من الْ هدُ ويَ 



 . كُ بس اظتمسِ وحُ  تل القاتلُ قُ  ،تل آخرٌ وقَ  مسك رجلٌ وإذا أَ 
  .أو غتنوف ،أو من ص ي ،وىو ما ليس بعمد .ة والكفارةويف قتل اطتطإ الديَ 
 .ةبَ صَ وىم العَ  ،وىي على العاقلة

 
  اتالدي  كتاب  

 
 ،درىم أو اثنا عشر ألفِ  ،أو ألف دينار ،أو ألفا شاةٍ  ،ةتا بقر ئَ أو مِ  ،ئة من اإلبلة الرجل اظتسلم مِ يَ دِ 

  .ةلَّ تا حُ ئَ أو مِ 
 .ىاة من اإلبل يف بطوف أربعُت منها أوالدُ ئَ مِ ، بأف يكوف الْ وِ هِ بْ ة العمد وشِ وتغلظ ديَ 

ئد على يف الزا ،واألطراؼ وغَتىا كذلك .ة الرجليَّ ة اظترأة نصف دِ يَ ودِ  .ة اظتسلميَ نصف دِ  يّ مِّ ة الذِّ يَّ ودِ 
 .ثلُ الثػُّ 

  .، ويف الواحدة منها نصفهاة كاملة يف العينُت والشفتُت واليدين والرجلُت والبيضتُتوجتب الديَ 
  .بلْ ر والصُّ كَ يف األنف واللساف والذَّ  وكذلك جتب كاملةً 

  .عليو جٍِتّ مَ ة الْ يَ ث دِ لُ فة ثػُ ائِ ة واصتْ ومَ أمُ مَ ش الْ رْ وأَ 
  .ونصف عشرىاة ر الديَ شْ ة عُ لَ قِّ نػَ مُ ويف الْ 

  .ويف اعتامشة عشرىا
 .ةحَ وضِ مُ وكذا يف الْ  .نصف عشرىا ن  ويف كل سِ 

 .شو مبقدار نسبتو إىل أحدىا تقريباً رْ فيكوف أَ  وما عدا ىذه اظتسماةِ 
  .ةرَّ الغُ  تاً ُت إذا خرج ميْ نويف اصت

 .بهاشو ِسَ رُ وأُ  ،ويف العبد قيمتو
 :سامةالقَ  بابٌ 

  .صورين ثبتتػت إذا كاف القاتل من رتاعةٍ 
  .القتيل خيتارىم ويلّ  ،وىي ستسوف دييناً 

 .وإف التبس األمر كانت من بيت اظتاؿ .وإف حلفوا سقطت .ة إف نكلوا عليهموالديَ 
 

  كتاب الوصية 
 



 .جتب على من لو ما يوصي فيو
  .وال يف معصيةٍ  ،راراً، وال لوارثضِ  وال تصحّ 

  .ثلُ من الثػُّ  بِ رَ وىي يف القُ 
  .نيْ مي قضاء الدَّ وجيب تقد

 .نو قضاه السلطاف من بيت اظتاؿيْ ومن مل يًتؾ ما يقضي دَ 
 

  كتاب المواريث 
 

  .ة يف الكتاب العزيزلَ صَّ فَ ىي مُ 
  .ةبَ صَ لعَ وما بقي فلِ  .ةرَ دَّ قَ مُ بذوي الفروض الْ  وجيب االبتداءُ 

  .ةبَ صَ ات مع البنات عَ وَ واألخَ 
 .مع األخت ألبوين وكذا األخت ألبٍ  .ثُتلُ الثػُّ  لةَ س تكمِ دُ ولبنت االبن مع البنت السُّ 

  .طوسقِ مع من ال يُ  دّ وىو للجَ  .مع عدـ األـ ،سدُ وللجدة أو اصتدات السُّ 
. خبلؼ ويف مَتاثهم مع اصتدّ  .مع االبن أو ابن االبن أو األبِ  لئلخوة واألخوات مطلقاً  وال مَتاثَ 

 . ألبوين مع األخِ  ألبٍ  ويسقط  األخُ  .ألـّ  ويرثوف مع البنات إال اإلخوةَ 
 .من بيت اظتاؿ أقدـوىم  .وأولو األرحاـ يتوارثوف

  .ؿوْ فالعَ  ،الفروض فإف تزازتتِ 
 . والعكسُ  .و وقرابتهاإال من أمّ  نة والزانيةِ وال يرث ولد اظتبلعِ 

  .وال يرث اظتولود إال إذا استهلّ 
 .ذوي السهاـ ولو الباقي بعد .باتصَ ويسقط بالعَ  .قوعتِ مُ ومَتاث العتيق لِ 

  .وحيـر بيع الوالء وىبتو
  .تُتلَّ بُت أىل مِ  وال توارثَ 

 .وال يرث القاتل اظتقتوؿ
 

  ري  كتاب الجهاد والس   
 

 . ف األبوافذِ إذا أَ  ،وفاجر رّ مع كل بػَ  ،اصتهاد فرض كفايةٍ 



  .ُتق بو حقوؽ اآلدميّ لحَ ويُ  ،نَ يْ إال الدَّ  ،ر اطتطاياكفِّ وىو مع إخبلص النية يُ 
  .إال لضرورةٍ  ، يستعاف فيو باظتشركُتوال

  .إال يف معصية اهلل ،ب على اصتيش طاعة أمَتىمجتو 
  .هم عن اضتراـوكفّ  ،والرفق هبم ،وعليو مشاورهتم

 ويرتبَ  ،األخبار ويستطلعَ  ،العيوف كيَ ذْ يُ  ، وأفبغَت ما يريده يَ رِّ وَ ويشرع لئلماـ إذا أراد غزوًا أف يػُ 
 .واأللويةَ  الراياتِ  ويتخذَ  ،اصتيوش

 .أو السيفُ  زيةُ أو اصتِْ  إما اإلسبلـُ : وجتب الدعوة قبل القتاؿ إىل إحدى ثبلث خصاؿ
رار من الزحف إال إىل والفِ  ،واإلحراؽ بالنار ،ةُ لَ ثػْ مُ ، والْ وحيـر قتل النساء واألطفاؿ والشيوخ إال لضرورةٍ 

 . فئة
 .داعواطتِْ  ،والكذب يف اضترب ،يت الكفاريِ بْ وجيوز تػَ 

 :لفص
 . صرفو اإلماـ يف مصارفوو يَ وستسُ  ،أستاسو وما غنمو اصتيش كاف عتم أربعةُ 

ومن  ،والضعيف ويستوي يف ذلك القويّ . سهماً  والراجلُ  ،أسهم فيأخذ الفارس من الغنيمة ثبلثَ 
  .قاتل ومن مل يقاتلْ 

  .اصتيش بعضَ  يل اإلماـِ فِ نْ وجيوز تػَ 
  .وسهمو كأحد اصتيش .يّ فِ الصَّ ولئلماـ 

  .خ من الغنيمة ظتن حضرضَ رْ يػَ و 
  .فُت إف رأى يف ذلك صبلحاً لَّ ؤثر اظتؤَ ويُ 

  .، كاف ظتالكوالكفار من اظتسلمُت وإذا رجع ما أخذه
  .فَ والعلَ  إال الطعاـَ  ،سمةالقِ  وحيـر االنتفاع بشيء من الغنيمة قبلَ 

  .وؿلُ وحيـر الغُ 
 .نّ مَ الْ  داء أووجيوز القتل أو الفِ  ،ومن رتلة الغنيمة األسرى

 :فصل
  .وقتل اصتاسوس ،وجيوز اسًتقاؽ العرب

  .وز أموالَ رَ حْ وإذا أسلم اضترب قبل القدرة عليو أَ 
  .راً صار حُ  لكافرٍ  وإذا أسلم عبدٌ 



أو بُت  ،بُت الغامنُت كةً أو تركها مشًَت  ،سمتهافيفعل األصلح من قِ  أمرىا إىل اإلماـ،واألرض اظتغنومة 
 .رتيع اظتسلمُت

 .نمَّ ؤَ مُ والرسوؿ كالْ  .اظتسلمُت صار آمناً  و أحدُ نَ ومن أمَّ 
  .زيةوجيوز تأبيد اظتهادنة باصتِْ  .سنُت رُ شْ ه عَ أكثرُ  وإىل أجلٍ  ،ولو بشرط ،وجتوز مهادنة الكفار

 .نع اظتشركوف وأىل الذمة من السكوف يف جزيرة العربوديُ 
 :فصل

  .غاة حىت يرجعوا إىل اضتقوجيب قتاؿ البُ 
 .غنم أمواعتماز على جرحيهم، وال تُ ىم، وال جيُ رُ بِ دْ ع مُ بَ تَّ وال يػُ  ،َتىمقتل أسوال يُ 
 :فصل

  .ة واجبة إال يف معصية اهللوطاعة األئم
 وبذؿُ  ،رىموْ وجيب الصرب على جَ . احاً وَ ومل يظهروا كفرًا بػَ  ز اطتروج عليهم ما أقاموا الصبلةوال جيو 

 .النصيحة عتم
ىم بالشرع يف األبداف واألدياف وتدبَتُ  ،ثغورىم وحفظُ  ،الظامل يدِ  فُّ وك ،عن اظتسلمُت بّ الذَّ  وعليهمُ 

يف  واظتبالغةُ  ،االستئثار مبا فوؽ الكفاية باظتعروؼ وعدـُ  ،أمواؿ اهلل يف مصارفها واألمواؿ، وتفريقُ 
 .ةيرَ رِ إصبلح السَتة والسَّ 

 
 تم الكتاب بعون اهلل وتوفيقه

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
 


