الـدرر الـبـهـيـة فـي المـسـائـل الـفـقـهـيـة
لإلمام المت فنن العالمة  /محمد بن علي الشوكاني
المتوفى سنة  0521الهجرية ،رحمه اهلل تعالى
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أزتَد من أمرنا بالتػ ََّفقُّو يف الدِّين .وأشكر من أرشدنا إىل اتباع سيد اظترسلُت .وأصلي وأسلم على
الرسوؿ األمُت ،وآلو والطاىرين ،وأصحابو األكرمُت.
كتاب الطهارة
باب الْ ِمياهُ:
ٌ
مطهر.
اظتاء طاىر و ِّ
غَت رحيو أو لونو أو طعمو من النجاسات ،والثاين ما أخرجو عن اسم
ال خيرجو عن الوصفُت إال ما ّ

اظتاء اظتطلق من اظتغَتات الطاىرة.
ٍ
ٍ
وال فرؽ بُت ق ٍ
ومستعمل وغ َِت مستعمل.
ومتحرؾ وساك ٍن،
القلَّتُت وما دوهنما،
ليل وكث ٍَت ،وما فوؽ ُ
النجاسات:
باب
ُ
ٌ
ودـ َحيض،
الذكر
الرضيع ،ولُعاب الكلبَ ،ورْوثُ ،
َ
والنجاسات ىي غائط اإلنساف مطلقاً ،وبولو إال َ
وضتم خنزير.
وفيما عدا ذلك خبلؼ.
واألصل الطهارة ،فبل ينقل عنها إال ناقل صحيح مل يعارضو ما يساويو أو يُ َّ
قدـ عليو.
باب تطهَت النجاسات:
ٌ
النعل باظتسح.
ويَ ُ
طهر ما يتنجس بغسلو حىت ال يبقى عتا عُت وال لوف وال ريح وال طعم ،و ُ
مطهرة ،لعدـ وجود الوصف احملكوـ عليو.
واالستحالة ِّ
ب عليو ،أو النَّػ ْزح منو ،حىت ال يبقى للنجاسة أثر.
وما ال ديكن غسلو فتطهَته َّ
بالص ِّ

واظتاء ىو األصل يف التطهَت ،فبل يقوـ غَته َمقامو إال بإذف من الشارع.
باب قضاءُ اضتاجة:
ٌ
ِ
على الْ ُم َ ِّ
اظتبلبسة ظتا لو
دخوؿ ال َكنِيف ،وترؾ الكبلـ و
البعد أو ُ
يدنو من األرض ،و ُ
تخلي االستتار حىت َ

عرؼ ،وعدـ االستقباؿ واالستدبار للقبلة.
حرمة،
تخلي فيها شرعٌ أو ٌ
ُ
وجتنب األمكنة اليت َمنع ال َ
وعليو االستجمار بثبلثة أحجار طاىرة ،أو ما يقوـ َمقامها.
اضتمد بعد الفراغ.
وتُندب االستعاذةُ عند الشروع ،و
االستغفار و ُ
ُ
الوضوءُ:
ٌ
باب ُ
يغسل رتيع وجهو ،مث يديو مع
ويتمضمض
يسمي إذا ذَ َكر،
جيب على كل مكلّف أف
َ
َ
ويستنشق ،مث َ
َ
يغسل رجليو مع
ديسح رأسو مع أُذُنيو ،وجيزئ مسح بعضو واظتسح على العمامة ،مث
مرفقيو ،مث َ
َ
الكعبُت ،ولو اظتسح على اطتفُت.
وال يكوف وضوءاً شرعياً إال بالنية الستباحة الصبلة.
فصل:
يستحب التثليث يف غَت الرأس ،وإطالةُ الغُّرة ،والتحجيل ،وتقدمي السواؾ ،وغسل اليدين إىل الرسغُت
ثبلثاً قبل الشروع يف غسل األعضاء اظتتقدمة.
اقض الوضوء:
ٌ
باب نو ُ
وينتقض الوضوء مبا خرج من الفرجُت من عُت أو ريح ،ومبا يوجب الغسلِ ،
ونوـ اظتضطجع ،و ِ
أكل
ُ َ
ِ
ومس َّ
الذ َكر.
ضتم اإلبل ،والقيء وحن ِوهِّ ،
سل:
ٌ
باب الغُ ُ
ظتٍت بشهوةٍ ولو بتف ّكر ،وبالتقاء اطتتانُت ،وبانقطاع اضتيض والنفاس ،وباالحتبلـ مع
جيب خبروج ا ِ ِّ
وجود بلل ،وباظتوت ،وباإلسبلـ.
فصل:
ينغمس فيو ،مع اظتضمضة واالستنشاؽ،
فيض اظتاء على رتيع بدنو أو
والغُسل الواجب ىو أف يُ َ
َ
و ِ
الدلك ظتا ديكن دلكو.
وال يكوف شرعياً إال بالنية لرفع ِ
موجبو.

التيامن.
ونُدب تقدمي غسل أعضاء الوضوء إال القدمُت ،مث
ُ
فصل:
غسل ميتاً ،ولئلحراـ ،ولدخوؿ مكةَ.
ويشرع لصبلة اصتمعة ،وللعيدين ،وظتن ّ

التيمم:
ٌ
باب ُ
يستباح بو ما يستباح بالوضوء والغسل ،ظتن ال جيد اظتاء أو خشي الضرر من استعمالو.
ٍ
ٍ
مسمياً.
مرًة واحد ًة بضربة واحدة ناوياً ّ
وأعضاؤه الوجو مث الك ّفاف؛ ديسحهما ّ
ونواقضو نواقض الوضوء.
اضتيض:
باب
ٌ
ُ
مل يأت يف تقدير أقلو وأكثره ما تقوـ بو اضتجة ،وكذلك الطُّهر.
اظتتقررةِ تعمل عليها.
فذات العادة ِّ
دـ اضتيض،
فدـ اضتيض يتميز عن غَته .فتكوف حائضاً إذا رأت َ
وغَتُىا ترجع إىل القرائنُ ،
غَته.
ومستحاضةً إذا رأت َ
وىي كالطاىرة ،وتغسل أثر ِ
الدـ وتتوضأ لكل صبلة.
واضتائض ال تصلي وال تصوـ وال تُوطَأ حىت تغتسل بعد الطُّهر ،وتقضي الصياـ.
فصل:
والنفاس أكثره أربعوف يوماً ،وال َّ
حد ألقلو.
وىو كاضتيض.

كتاب الصالة
اقيت:
باب اظتو ُ
ٌ
ظل الشيء مثلَو ،سوى َْيفء الزواؿ.
أوؿ وقت الظهر الزواؿ ،وآخره مصَت ّ
وىو أوؿ وقت العصر ،وآخره ما دامت الشمس بيضاءَ نقيةً.
وأوؿ وقت اظتغرب غروب الشمس ،وآخره ذىاب الشفق األزتر.
وىو أوؿ وقت العشاء ،وآخره نصف الليل.
وأوؿ وقت الفجر إذا انشق الفجر ،وآخره طلوع الشمس.
ومن ناـ عن صبلة أو سها عنها فوقتها حُت يذكرىا.
ومن كاف معذوراً وأدرؾ ركعةً فقد أدركها.
والتوقيت واجب.
جائز.
واصتمع لعذ ٍر ٌ

واظتتيمم وناقص الصبلة أو الطهارةِ يصلوف كغَتىم من غَت تأخَت.
تفع الشمس ،وعند الزواؿ يف غَت يوـ اصتمعة ،وبعد
وأوقات الكراىة يف غَت مكةَ :بعد الفجر حىت تر َ
العصر حىت تغرب.
باب األذا ُف:
ٌ
يُشرع ألىل كل بلد أف يتخذوا مؤذناً ينادي بألفاظ األذاف اظتشروعة عند دخوؿ وقت الصبلة.
ويُشرع للسامع أف يتابع اظتؤذف.
مث تُشرع اإلقامة على الصفة الواردة.
ط الصبلة:
باب شرو ُ
ٌ
وجيب على اظتصلي تطهَت ثوبو وبدنو ومكانو من النجاسة ،و َسًت عورتو.
ِ
الص َّماء ،وال ي ِ
ت.
ي
وال
،
ؿ
سد
وال
ُ
سبل ،وال يَكف ُ
ُ
يشتمل َّ َ ُ
ُ
ُ
ٍ
مغصوب.
وال يصلي يف ثوب حرير ،وال ثوب شهرة ،وال
وعليو استقباؿ عُت الكعبة إف كاف مشاىداً عتا أو يف حكم اظتشاىد .وغَت اظتشاىد يستقبل اصتهة
بعد التحري.
باب كيفيةُ الصبلة:
ٌ
ال تكوف شرعيةً إال بالنية.
ِ
ِ
األوسط واالسًتاحةَ.
التشهد
قعود
وأركاهنا كلّها مفًتضة ،إال َ
وال جيب من أذكارىا إال التكبَت ،والفاحتةُ يف كل ر ٍ
التسليم.
كعة ولو كاف ُمؤَدتاً ،و ُ
ُ
التشهد األخَت ،و ُ
التعوذ ،والتأمُت،
وما عدا ذلك فسنن .وىي الرفع يف اظتواضع األربعة ،و ُّ
الضم ،والتوجو بعد التكبَتة ،و ّ
وقراءة غَت الفاحتة معها ،والتشهد األوسط ،واألذكار الواردة يف كل ركن ،واالستكثار من الدعاء
يرد.
خبَت ِي الدنيا واآلخرة مبا ورد ومبا مل ْ
مبطبلت الصبلة:
باب
ُ
ٌ
وتبطل الصبلة بالكبلـ ،وباالشتغاؿ مبا ليس منها ،وبًتؾ شرط أو ركن عمداً.
باب على من جتب ،وصبلةُ اظتريض:
ٌ
وال جتب على غَت مكلف.
عمن عجز عن اإلشارة أو أغمي عليو حىت خرج وقتُها.
وتسقط ّ
ويصلي اظتريض قائماً مث قاعداً مث على َجْنب.

باب صبل ُة التطوع:
ٌ
ىي أربع قبل الظهر وأربع بعده ،وأربع قبل العصر ،وركعتاف بعد اظتغرب ،وركعتاف بعد العشاء،
ثبلث عشرَة ركعةً يوتر يف آخرىا بر ٍ
كعة،
وركعتاف قبل الفجر ،وصبلةُ الضحى ،وصبلةُ الليل وأكثرىا َ
وحتية اظتسجد ،واالستخارة ،وركعتاف بُت كل أذاف وإقامة.
باب صبل ُة اصتماعة:
ٌ
ىي آكد من السنن.
وتنعقد باثنُت .وإذا كثُر اصتمع كاف الثواب أك َثر.
اطتِيار.
وتصح بعد اظتفضوؿ .واألوىل أف يكوف اإلماـ من ْ
اظتفًتض باظتتنفل ،والعكس.
ويؤـ الرجل بالنساء ،ال العكس؛ و
ُ
وجتب اظتتابعة يف غَت مبطل.
وال يؤـ الرجل قوماً ىم لو كارىوف .ويصلي هبم صبل َة أخفهم.
َّ
األسن.
ورب اظتنزؿ ،واألقرأ مث العامل ،مث
ويقدـ السلطا ُف ُّ
ّ
وإذا اختلت صبلة اإلماـ كاف ذلك عليو ال على اظتأمومُت.

الصف.
ط
وس َ
وموقفهم َ
خلفو ،إال الو َ
ّ
احد فعن ديينو .وإمامةُ النساء َ
وتقدـ صفوؼ الرجاؿ مث الصبياف مث النساء.
واألحق بالصف األوؿ أولو األحبلـ والنُّهى.
األوؿ مث الذي يليو مث كذلك.
وعلى اصتماعة أف يُ َس ُّووا صفوفهم ،وأف يَ ُس ّدوا اطتلل ،وأف يُتِ ّموا
الصف َ
ّ
سجود السهو:
باب
ُ
ٌ
وىو سجدتاف قبل التسليم ،أو بعده وبإحراـ وتشهد وحتليل.
وللشك يف العدد.
ويشرع لًتؾ مسنوف ،وللزيادة ولو ركعةً سهواً،
ّ
وإذا سجد اإلماـ تابعو اظتؤمت.
باب القضاءُ للفوائت:
ٌ
قضى.
إف كاف الًتؾ عمداً ال لعذر َ
أحق أف يُ َ
فديْن اهلل ّ
ٍ
بقضاء ،بل أداء يف وقت زواؿ العذر ،إال صبلةَ العيدين ففي ِ
ثانيو.
وإف كاف لعذر فليس
باب صبلةُ اصتمعة:
ٌ
يض.
جتب على كل مكلف إال اظترأ َة و َ
اظتسافر واظتر َ
العبد و َ
وىي كسائر الصلوات ال ختالفها إال يف مشروعية اطتطبتُت قبلَها.

ووقتها وقت الظهر.
حاؿ اطتطبتُت.
نصت َ
وعلى من حضرىا أف ال يتخطى رقاب الناس ،وأف يُ َ
ونُدب لو التبكَت ،والتطيب والتجمل ،والدنػُ ُّو من اإلماـ.

ومن أدرؾ ركعةً منها فقد أدركها.
وىي يف يوـ العيد رخصة.
باب صبلةُ العيدين:
ٌ
ستس كذلك.
قبل القراءة ،ويف الثانية ٌ
ىي ركعتاف ،يف األوىل سبع تكبَتات َ
وخيطُب بعدىا.
ويستحب التجمل ،واطتروج إىل خارج البلد ،وؼتالفة الطريق ،واألكل قبل اطتروج يف الفطر دوف
األضحى.
قدر رمح إىل الزواؿ.
ووقتها بعد ارتفاع الشمس َ
وال أذاف فيها ،وال إقامة.
باب صبلةُ اطتوؼ:
ٌ
قد صبلىا رسوؿ اهلل صلى اهلل وسلم على صفات ٍ
ؼتتلفة ،وكلها غتزئة.

وإذا اشتد اطتوؼ والتَ َح َم القتاؿ صبلىا الراجل والراكب ،ولو إىل غَت القبلة ،ولو باإلدياء.
باب صبل ُة السفر:
ٌ
جيب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر ،وإف كاف دوف بَِريد.
وإذا أقاـ ببلد مًتدداً قصر إىل عشرين يوماً .وإذا عزـ على إقامة أرب ٍع َأمتَّ بعدىا.
ولو اصتمع تقددياً وتأخَتاً ،بأذاف وإقامتُت.
باب صبل ُة الكسوفُت:
ٌ
ىي سنة.
أصح ما ورد يف صفتها ركعتاف يف كل ركعة ركوعاف ،وورد ثبلثة وأربعة وستسة ،يقرأ بُت كل ركوعُت،
و ّ
وورد يف كل ركعة ركوع.
ونُدب الدعاء والتكبَت والتصدؽ واالستغفار.
باب صبلةُ االستسقاء:
ٌ
الزجر عن اظتعصية.
تُسن عند ْ
اصتَ ْدب ركعتاف ،بعدمها خطبة تتضمن الذكر والًتغيب يف الطاعة و َ
وحيَ ِّولوف رتيعاً أرديتَهم.
ويستكثر اإلماـ ومن معو من االستغفار والدعاء برفع ْ
اصتَ ْدبُ ،

كتاب الجنائز
باب عيادةُ اظتريض:
ٌ
ياسُت عليو،
وتوجيهو
احملتضر الشهادتُت،
من السنة عيادة اظتريض،
ُ
وتلقُت َ
وتغميضو إذا مات ،وقراءةُ َ
ُ
ُ

واظتبادرةُ بتجهيزه إال لتجويز حياتو ،والقضاءُ َلدينو ،وتسجيتُو.
وجيوز تقبيلو.
كل ما عليو.
ويتوب إليو،
الظن بربو،
َ
َ
حيسن ّ
وعلى اظتريض أف َ
ويتخلص من ّ
فصل:
وجيب غسل اظتيت اظتسلم على األحياء ،والقريب أوىل بالقريب إذا كاف من جنسو ،وأحد الزوجُت
باآلخر.
ِ
ِ
كافور .وتُ َّ
قدـ اظتيامن.
ويكوف الغَسل ثبلثاً أو ستساً أو أكثر مباء وسدر ،ويف اآلخرة ٌ
وال يُغسل الشهيد.
فصل:
ك غَته.
وجيب تكفينو مبا يسًته ،ولو مل ديلِ ْ
وال بأس بالزيادة مع التمكن ،من غَت مغاالة.
ويُك ّفن الشهيد يف ثيابو اليت قتل فيها.
ونُدب تطييب بدف اظتيت وكفنو.
فصل:
وجتب الصبلة على اظتيت.
ِ
ووس ِط اظترأة.
ويقوـ اإلماـ حذاءَ رأس الرجل َ
ويكرب أربعاً أو ستساً ،ويقرأ بعد التكبَتة األوىل الفاحتةَ وسورةً ،ويدعو بُت التكبَتات باألدعية اظتأثورة.
وال يُصلَّى على ِّ
الغاؿ ،وقاتل نفسو ،والكافر ،والشهيد.
ويُصلَّى على القرب ،وعلى الغائب.
فصل:
ويكوف اظتشي باصتنازة سريعاً.
واظتشي معها واضتمل عتا سنةٌ.

اظتتأخر عنها سواءٌ.
واظتتق ّدـ عليها و ّ
الركوب.
ويُكره ُّ
وشق اصتيب ،والدعاء بالويل والثُّبور.
وحيرـ النعي ،والنياحة ،واتباعها بنارّ ،

توضع.
وال يقعد اظتتبع عتا حىت َ
والقياـ عتا منسوخ.
فصل:
وجيب دفن اظتيت يف حفرٍة دتنعو من السباع.
وال بأس بالضرح ،واللحد أوىل.
مؤخر القرب ،ويوضع على جنبو األدين مستقبِبلً.
اظتيت من َّ
دخل ُ
ويُ َ
ثبلث َحثَػيَات.
ويستحب حثْػ ُو الًتاب لكل من حضر َ
وال يػُْرفَع القرب زياد ًة على شرب.
والزيارة للموتى مشروعةٌ ،ويقف الزائر مستقببلً للقبلة.
وسب األموات.
وحيرـ اختاذ القبور
القعود عليهاُّ ،
َ
مساجد ،وزخرفتُها ،وتسرجيها ،و ُ
والتعزية مشروعةٌ ،وكذلك إىداء الطعاـ ألىل اظتيت.

كتاب الزكاة
جتب يف األمواؿ اليت ستأيت ،إذا كاف اظتالك مكلفاً.
باب زكاةُ اضتيواف:
ٌ
إمنا جتب منو يف النَّػ َعم ،وىي اإلبل والبقر والغنم.
فصل زكاةُ اإلبل:
ٌ
ِ
إذا بلغت اإلبل ستساً ففيها شاة.
مث يف كل ٍ
ستس شاةٌ.
فإذا بلغت ستساً وعشرين ففيها ابنةُ َؼتاض أو اب ُن لَبوف.
ويف ست وثبلثُت ابنةُ لَبوف.
ويف ست وأربعُت ِح َّقة.
ويف إحدى وستُت َج َذعة.

ويف ست وسبعُت بنتا لَبوف.
ويف إحدى وتسعُت ِح َّقتاف ،إىل ِمئة وعشرين.
فإذا زادت ففي كل أربعُت ابنةُ لَبوف ،ويف كل ستسُت ِح َّقة.

فصل زكاةُ البقر:
ٌ
وجيب يف ثبلثُت من البقر تَبِيع أو تَبِيعة.
ويف أربعُت ُم ِسنَّة.
مث كذلك.
فصل زكاةُ الغنم:
ٌ
وجيب يف أربعُت من الغنم شاة ،إىل ِمئة وإحدى وعشرين ،وفيها شاتاف ،إىل ِمئتُت وواحدة ،وفيها
ِ ٍ
ِ
بع.
ثبلث شياه ،إىل ثبلث مئَة وواحدة ،وفيها أر ٌ
مث يف كل ِم ٍئة شاةٌ.
اطتُْلطَة:
فصل يف ْ
وال ُجيمع بُت م ْف ًِتؽ من األنعاـ وال يفرؽ بُت ُغت ِ
تمع خشيةَ الصدقة.
َُ
ُ
فصل:
وال شيءَ يف ما دوف الفريضة ،وال يف األَْوقاص.
بالس ِويَّة.
وما كاف من خليطُت فيًتاجعاف َّ
عيب ،وال صغَتةٌ ،وال أَ ُكولة ،وال رَّّب ،وال ِ
ذات َعوا ٍر وال ٍ
ماخض ،وال فَ ْحل
وال تُؤخذ َى ِرمة ،وال ُ
ُ
غنم.
باب زكاةُ الذىب والفضة:
ٌ
الع ْشر.
ىي إذا حاؿ على أحدمها اضتوؿ ربع ُ
ونصاب الذىب عشروف ديناراً .ونصاب الفضة ِمئَتا درىم .وال شيء فيما دوف ذلك.
وال زكا َة يف غَتمها من اصتواىر ،وأمو ِاؿ التجارة والْ ُم ْستَػ َغبلّت.
باب زكاةُ النبات:
ٌ
الزبيب.
الع ْشر يف ْ
اضتِنطة والشعَت والذرة والتمر و َّ
جيب ُ

الع ْشر.
وما كاف يُسقى بالْ ُم َس ٌَّت منها ففيو نصف ُ
ونصاهبا ستسة أَْو ُس ٍق.
وال شيءَ فيما عدا ذلك ،كاطتضروات وغَتىا.

الع ْشر.
وجيب يف العسل ُ
وجيوز تعجيل الزكاة.
ِ
كل َػتَ ّل يف فقرائهم.
وعلى اإلماـ أف يَ َّرد صدقات أغنياء ّ

رب اظتاؿ بدفعها إىل السلطاف ،وإف كاف جائراً.
ويربأ ُّ
مصارؼ الزكاة:
باب
ُ
ٌ
ىي ذتانية كما يف اآلية.
وحترـ على بٍت ىاشم ومواليهم ،وعلى األغنياء ،واألقوياء الْ ُمكتَ ِسبُت.
باب صدقةُ الفطر:
ٌ
ىي صاع من القوت اظتعتاد عن كل فرد.
والوجوب على سيد العبد ،ومنفق الصغَت وحنوه.
ويكوف إخراجها قبل صبلة العيد.
ومن مل جيد زياد ًة على قوت يومو وليلتو فبل فِطَْرَة عليو.
ومص ِرفها مص ِرؼ الزكاة.
اطتُ ْمس:
باب ْ
ٌ
جيب فيما يُغنم يف القتاؿ ،ويف الركاز .وال جيب فيما عدا ذلك.
ومص ِرفو يف قولو تعاىل ( :واعلموا َّأمنا غنمتم من شيء ) اآلية.
كتاب الصيام
جيب صياـ رمضا َف لرؤية ىبللو من عدؿ ،أو إكماؿ عدة شعبا َف.
ويصوـ ثبلثُت يوماً ما مل يظهر ىبلؿ شو ٍاؿ قبل إكماعتا.
وإذا رآه أىل بلد ل ِزـ على سائر الببلد اظتوافقة.
وعلى الصائم النية قبل الفجر.
مبطبلت الصياـ:
باب
ُ
ٌ
ويبطل باألكل ،والشرب ،واصتماع ،والقيء عمداً.
وحيرـ ال ِوصاؿ.
وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّهار.

السحور.
ويُندب تعجيل الفطر وتأخَت ُّ
فصل:
يقضي.
شرعي أف
وجيب على من أفطر لعذر ّ
َ
والفطر للمسافر وحن ِوه رخصة ،إال إف خشي التلف أو الضعف عن القتاؿ فعزدية.
ومن مات وعليو صوـ صاـ عنو وليّو.
والكبَت العاجز عن األداء والقضاء يُ َك ّفر عن كل يوـ بإطعاـ مسكُت.
والصائم اظتتطوع أمَت نفسو؛ ال قضاءٌ عليو وال كفارةٌ.
صوـ التطوع:
ٌ
باب ُ
ٍ
ِ
ت من شواؿ ،وتِس ِع ذي اضتجة ،وػترـ ،وشعبا َف ،واإلثنُت واطتميس ،و ِ
أياـ البيض.
يُستحب صياـ س ّ
ّ
وأفضل التطوع صوـ يوـ وإفطار يوـ.
ويُكره صوـ الدىر ،وإفر ُاد يوـ اصتمعة ويوـ السبت.
وحيرـ صوـ العيدين ،وأياـ التشريق ،واستقباؿ رمضا َف بيوـ أو يومُت.
االعتكاؼ:
باب
ُ
ٌ
يُشرع.
آكد ،ال سيَّما يف العشر األواخر منو.
ويصح يف كل وقت يف اظتساجد .وىو يف رمضا َف ُ
ّ
تهاد يف العمل فيها ،وقياـ ليايل الق ْدر.
ويستحب اج ٌ
وال خيرج اظتعتكف إال ضتاجة.
كتاب الحج
ٍ
مكلف مستطي ٍع فوراً .وكذلك العمرة.
جيب على كل
وما زاد فهو نافلة.
اإلحراـ:
جيب تعيُت نوع اضتج بالنية ،من دتتع أو قِراف أو إفراد .واألوؿ أفضلها.
ويكوف اإلحراـ من اظتواقيت اظتعروفة .ومن كاف دوهنا َ ُّ
أىل مكةَ منها.
فم َهلو من أىلو ،حىت ُ

ػتظورات اإلحراـ:
مسو َوْرس وال زعفرا ٌف ،وال
اويل ،وال ثوباً َّ
س وال السر َ
وال يلبس احملرـ القميص وال العمامةَ وال البُػ ْرنُ َ
أسفل من الكعبُت.
اطتفُت إال أف ال جيد نعلُت فيقطعهما حىت يكونا َ

الوْرس والزعفرا ُف.
ب اظترأة وال تلبس ُ
وال تنتق ُ
الق ّفازين وما مسو َ
وال يتطيب ابتداءً .وال يأخذ من شعره وبَ َشره إال لعذر.
يفسق وال جيادؿ.
وال يرفُث وال ُ
نكح وال ي ِ
وال ي ِ
نكح وال خيطُب.
ُ
َ
مثل ما قتل من النَّػ َعم حيكم بو ذوا عدؿ.
وال يقتل صيداَ ًً .ومن قتلو فعليو جزاءٌ ُ
وال يأكل ما صاده غَته ،إال إذا كاف الصائد حبلالً ومل يصده ألجلو.
وال ي ِ
عضد من شجر اضترـ ،إال ا ِإل ْذ ِخَر.
َ
وجيوز قتل الفواسق اطتمس.
وشجره كحرـ مكةَ ،إال أف من قطع شجره أو خبطو كاف َسْلبو حبلالً ظتن وجده.
وصيد حرـ اظتدينة
ُ
وشجره.
وحيرـ صيد َوج
َ
ُ

أعماؿ اضتج:
سبعة أشواط ،يَ ُرمل يف الثبلثة األَُوؿ ،وديشي فيما ِبق َي .ويقبل
مكة يطوؼ للقدوـ َ
وعند قدوـ اضتاج َ
اضتجر األسود ،أو يستلمو مبِِ ْح َجن ،ويقبل الْ ِم ْح َجن وحنوه .ويستلم الركن ِ
اليماينَّ.
َ
ويكفي القار َف طواؼ واحد وسعي واحد.
ويكوف حالةَ الطواؼ متوضئاً ساتراً لعورتو.
واضتائض تفعل ما يفعل اضتاج غَت أف ال تطوؼ بالبيت.
حاؿ الطواؼ باظتأثور.
ويُندب الذكر َ
اىيم ،مث يعود إىل الركن فيستلمو.
وبعد فراغو يصلي ركعتُت يف مقاـ إبر َ
فصل:
ويسعى بُت الصفا واظتروة سبعةَ أشو ٍ
اط ،داعياً باظتأثور.
أىل باضتج ،وتوجو إىل ِم ٌَت وصلّى
يوـ التَّػ ْرِويَة َّ
وإذا كاف متمتعاً صار بعد السعي حبلالً .حىت إذا كاف َ
هبا الظهر والعصر واظتغرب والعشاء والفجر.
فصل:
صبح يوـ عرفةَ ملبياً مكرباً.
مث يأيت عرفةَ َ

وجيمع العصرين فيها وخيطُب.
مث يُِفيض من عرفةَ بعد الغروب.
فيذكر اهلل
شعر اضترمل ُ
ويأيت اظتزدلفةَ ،وجيمع فيها بُت العشاءين ،ويبيت هبا .مث يصلي الفجر ،ويأيت الْ َم َ

عنده ،ويقف بو إىل قبل طلوع الشمس.
َ
ِ
يأيت بطن ُػتَ ِّسَر.
مث يدفع حىت َ
ك الطريق الوسطى إىل اصتمرة اليت عند الشجرة ،وىي رترة العقبة ،فَتميها بسبع حصيات
مث يسلُ ُ
اطتَ ْذؼ.
يكرب مع كل حصاة ،م ِثل حصى ْ
ّ
قبل ذلك.
وال يرميها إال بعد طلوع الشمس ،إال النساءَ والصبيا َف ،فيجوز عتم َ
كل شيء إال النساءَ.
وحيلق رأسو أو يقصره ،فيحل لو ّ
يرمي ،فبل حرج.
ومن حلق أو ذبح أو أفاض إىل البيت قبل أف َ
ِ
ِ
ليايل التشريق.
مث يرجع إىل م ٌَت ،فيبيت هبا َ
ٍ
ويرمي يف كل يوـ من أياـ التشريق اصتمر ِ
حصيات ،مبتدئاً باصتمرة الدنيا مث الوسطى
الثبلث ،بسبع
ات
َ
مث رترةِ العقبة.

وسط أياـ التشريق.
ويستحب ظتن َحيُ ّج بالناس أف خيطُبَهم َ
يوـ النحر ،ويف َ
يوـ النحر.
اضتاج طو َ
اؼ اإلفاضة  -وىو طواؼ الزيارة َ -
ويطوؼ ّ
وإذا فرغ من أعماؿ اضتج وأراد الرجوع طاؼ للوداع وجوباً ،إال أنو ُخ ّفف عن اضتائض.
اعتدي:
ٌ
باب ُ
واعتدي أفضلو البَ َدنَة مث البقرة مث الشاة.
وجتزئ البَ َدنَة والبقرة عن سبعة.
ِ
كب عليو.
وجيوز ُ
يأكل من ضتم ىديو ،وير َ
للمهدي أف َ
ويُندب إشعاره وتقليده.
ومن بعث هبدي مل حيرـ عليو شيء ؽتا حيرـ على احملرـ.
باب العمرةُ اظتفردة:
ٌ
اضتِ ِّل.
ُحيرـ عتا من اظتيقات .ومن كاف يف مكةَ خرج إىل ْ
مث يطوؼ ،ويسعى ،وحيلق أو يقصر.
السنة.
وىي مشروعة يف رتيع َّ

كتاب النكاح
يُشرع ظتن استطاع الباءة .وجيب على من خشي الوقوع يف اظتعصية.
والتَّبَتُّل غَت جائز ،إال لعجز عن القياـ مبا ال َّ
بد منو.
وحسب وماؿ ودين.
وينبغي أف تكوف اظترأة ودوداً ولوداً بكراً َ
ذات رتاؿ َ

كفؤاً .والصغَتة ُختطب إىل وليها،
ُ
اظتعترب حصوؿ الرضا منها ،ظتن كاف ُ
وختطب الكبَتة إىل نفسها ،و َ
ورضى البكر صمتها.
اطتِطبة.
اطتِطبة يف العِدة ،وعلى ْ
وحترـ ْ
ويستحب النظر إىل اظتخطوبة.
مسلم.
غَت ْ
وال نكاح إال بويل وشاىدين ،إال أف يكوف عاضبلً أو َ
وجيوز لكل واحد من الزوجُت أف يوكل لعقد النكاح ،ولو واحداً.
فصل:
الشغار.
نكاح اظتتعة منسوخ .والتحليل حراـ ،وكذلك ِّ
حيرـ حبلالً.
وجيب على الزوج الوفاء بشرط اظترأة ،إال أف ُحي ّل حراماً أو ّ
مات يف النكاح:
باب الْ ُم َحَّر ُ
ٌ

الرضاع كالنسب،
وحيرـ على الرجل أف ينكح زانيةً أو مشركةً والعكس ،ومن صرح القرآف بتحرديو ،و َّ
واصتمع بُت اظترأة وعمتها أو خالتها ،وما زاد على العدد اظتباح للحر والعبد.
وإذا تزوج العبد بغَت إذف سيده فنكاحو باطل.
وخ َّتت يف زوجها.
األمة ملكت أمر نفسهاُ ،
وإذا َعتقت َ
العيوب وأنكحةُ الكفار:
باب
ٌ
ُ
وجيوز فسخ النكاح بالعيب.
قر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.
ويُ ّ
وإذا أسلم أحد الزوجُت انفسخ النكاح ،وجتب العِدة .فإف أسلم ومل تتزوج اظترأة كانا على نكاحهما
األوؿ ،ولو ِ
طالت اظتدة ،إذا اختارا ذلك.
باب الْ َمهر والعِ ْشرة:
ٌ
تعليم القرآف.
الْ َمهر واجب .وتكره اظتغاالة فيو .ويصح ولو خادتاً من حديد ،أو َ
صداقاً ،فلها َمهر نسائها إذا دخل هبا.
ومن تزوج امرأة ومل ِّ
يسم عتا َ

ويُستحب تقدمي شيء من الْ َمهر قبل الدخوؿ.
وعليو إحساف العِ ْشرة ،وعليها الطاعة.
بينهن يف ِ
القسمة وما تدعو اضتاجة إليو.
ومن كانت لو زوجتاف فصاعداً عدؿ َّ

بينهن.
وإذا سافر أقرع َّ
وللمرأة أف هتب نَوبَتها ،أو تُصاحل الزوج على إسقاطها.
ويقيم عند اصتديدة البكر سبعاً ،و ِ
الثيب ثبلثاً.
وال جيوز العزؿ ،وال إتياف اظترأة يف دبرىا.
فصل:
ِ
لشبَ ِه ِو بغَت صاحبو.
الولد للفَراش ،وال عربة َ
قرع
وإذا اشًتؾ ثبلثة يف َوطء َأمة يف طهر َملَ َكها كل واحد منهم فيو ،فجاءت بولد و َّاد َع ْوه رتيعاً ،فيُ َ
الديَة.
لآلخريْن ثػُلُثا ِّ
بينهم ،ومن استحقو بالقرعة فعليو
َ
كتاب الطالق

اضتَْيضة اليت
ديسها فيو وال طلقها يف ْ
ىو جائز من مكّلف ؼتتار ،ولو ىازالً ،ظتن كانت يف طُهر مل َّ
قبلو ،أو يف زتل قد استباف.
وحيرـ إيقاعو على غَت ىذه الصفة.
خبلؼ ،والراجح عدـ الوقوع.
ووقوع ما فوؽ الواحدة من دوف َختَلُّل َر ْج َعة
ويف وقوعوِ ،
ٌ
فصل:
ويقع بالكناية مع النية ،وبالتخيَت إذا اختارت ال ُف ْرقَة.
وإذا جعلو الزوج إىل غَته وقع منو.
وال يقع بالتحرمي.
والرجل أحق بامرأتو يف ِع ّدة طبلقو؛ يراجعها مىت شاء إذا كاف الطبلؽ رجعياً.
تنكح زوجاً غَته.
وال حتل لو بعد الثبلثة حىت َ
اطتُْلع:
باب ْ
ٌ
الر ْج َعة.
أمرىا إليها؛ ال ترجع إليو مبجرد َّ
إذا خالع الرجل امرأتو كاف ُ
وجيوز بالقليل والكثَت ،ما مل جياوز ما صار إليها منو.

الشقاؽ بينهما.
اطتُْلع ،أو إلز ُاـ اضتاكم مع ِّ
وال بد من الًتاضي بُت الزوجُت على ْ
وىو فَسخ.
ِ
وع ّدتو َحْيضة.

باب اإليبلءُ:
ٌ
بعضهن :ال أقرُهب َّن.
ىو أف حيلف الزوج على رتيع نسائو أو
َّ
ينقضي ما وقَّت بو.
فإف وقَّت بدوف أربعة أشهر ،اعتزؿ حىت
َ
ِ
يطلق.
بأكثر منهاّ ،
خَت بعد ُمضِّيها بُت أف يفيءَ أو َ
وإف مل يوقِّت شيئاً أو وقَّت َ
هار:
ٌ
باب الظِّ ُ
وىو قوؿ الرجل المرأتو :أنت علي كظهر ّأمي ،أو :ظاىرتك ،أو حن َو ذلك.
فيجب عليو قبل أف َديَ َّسها أف يُ ِّ
فليصم
فليطعم ستُت مسكيناً ،فإف مل جيد
كفر َبعتق رقبة ،فإف مل جيد
ْ
ْ
شهرين متتابعُت.
وجيوز لئلماـ أف يُعينو من صدقات اظتسلمُت إذا كاف فقَتاً ال يقدر على الصوـ .ولو أف يصرؼ منها
لنفسو وعيالو.
وإذا كاف الظهار موقَّتاً فبل يرفعو إال انقضاء الوقت.
وإذا ِ
ينقضي وقت الْ ُموقِّت.
كف حىت يك ّفر يف الْ ُمطلَق ،أو
وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفَتَّ ،
َ
باب اللِّعا ُف:
ٌ
ٍ
شهادات
بع
إذا رمى الرجل امرأتو بالزنا ومل َّ
تقر بذلك وال رجع عن رميو ،العنها؛ فيشهد الرجل أر َ
ٍ
شهادات
باهلل إنو ظتن الصادقُت واطتامسةَ أ ّف لعنةَ اهلل عليو إف كاف من الكاذبُت ،مث تشهد اظترأة أربع
باهلل إنو ظتن الكاذبُت واطتامسةَ أف غضب اهلل عليها إف كاف من الصادقُت.
ِ
نفي الولد يف أَْديانو.
وإذا كانت حامبلً أو كانت قد وضعت ،أُدخل ُ
ويفرؽ اضتاكم بينهما .وحترـ عليو أبداً.
لحق الولد بأمو فقط .ومن رماىا بو فهو قاذؼ.
ويُ َ
باب العِدةُ:
ٌ
ىي للطبلؽ من اضتامل بالوضع ،ومن اضتائض بثبلث ِحيَض ،ومن غَتمها بثبلثة أشهر.
وللوفاة بأربعة أشهر وعشر ،وإف كانت حامبلً فبالوضع.
وال ِعدة على غَت مدخولة.
واألمة كاضترة.

اظتكث يف البيت الذي كانت فيو عند موت زوجها أو بلوغ خربه.
وعلى اظتعتدة للوفاة ترؾ التزين ،و ُ
بع سنُت ،مث تعتد ِعدة الوفاة .وىي امرأتو ما مل تتزوج.
ص أر َ
وامرأة اظتفقود تَػَربَّ ُ
باب استرباءُ اإلماء:
ٌ
ِ
ضة إف كانت حائضاً ،و ِ
اضتامل بوضع اضتمل،
األمة الْ َم ْسبِيَّة والْ ُم ْش ًَتاة وحنومها َِْي َ
جيب استرباء َ
ِ
ومنقطعة اضتيض حىت يتبُت عدـ زتلها.

وال تستربأ بِكر وال صغَتة مطلقاً.
وال يلزـ االسترباء على البائع وحنوه.
باب النفقةُ:
ٌ
جتب على الزوج للزوجة ،واظتطلَّ ِ
قة َر ْجعِيّاً؛ ال بائناً وال يف ِعدة الوفاة ،فبل نفقة وال ُسكٌت إال أف تكونا
حاملتُت.
ِ
ِ
العكس ،وعلى السيد ظتن ديلكو.
وجتب على الوالد الْ ُموسر لولده الْ ُم ْعسر ،و ُ
الرِحم.
وال جتب على القريب لقريبو ،إال من باب صلة َّ
وس ْكناه.
ومن وجبت نفقتو وجبت ُكسوتو ُ

ضاعُ:
باب َّ
الر َ
ٌ
إمنا يثبت حكمو خبمس رضع ٍ
ات ،مع تي ّقن وجود اللنب وكوف الرضيع قبل ا ِلفطاـ.
َ ََ
وحيرـ بو ما حيرـ بالنسب.
ويقبل قوؿ ِ
اظترضعة.
ُ
وجيوز إرضاع الكبَت  -ولو كاف ذا ضتية  -لتجويز النظر.
باب اضتضانةُ:
ٌ
ِ
يعُت اضتاكم من القرابة من رأى فيو صبلحاً.
األب ،مث ّ
األَْوىل بالطفل ُّأمو ما مل تنك ْح ،مث اطتالة ،مث ُ
خيَت الص ي بُت أبيو وأمو.
وبعد بلوغ سن االستقبلؿ ّ
فإف مل يوجد أكفلو من كاف لو يف كفالتو مصلحة.
كتاب البيع
اظتعترب فيو غترد الًتاضي ،ولو بإشارة من قادر على النطق.

السػنَّػور ،و ِ
كل
وع ْسب الفحل ،و ِّ
الدـَ ،
وال جيوز بيع اطتمر ،واظتيتة ،واطتنزير ،واألصناـ ،والكلب ،و ِّ ْ
اضتَبَػلَة ،واظتنابذة ،واظتبلمسة ،وما يف الضرع،
وحْبل ْ
حراـ ،وفضل اظتاء ،وما فيو َغَرر كالسمك يف اظتاءَ ،
ِ
تقس َم ،والثمر حىت يَصلُ َح ،والصوؼ يف الظهر ،والسمن يف اللنب،
والعبد اآلبق ،واظتغاًل حىت ّ

الع ْربوف ،والعصَت إىل من يتخذه ستراً ،والكالئ
والْ ُمحاقَػلَة ،والْ ُمزابَػنَة ،والْ ُم َع َاوَمة ،والْ ُم َخ َ
اضَرة ،و ُ
جيري يف الصاعاف.
بالكالئ ،وما اشًتاه قبل القبض ،والطعاـ حىت َ
وال يصح االستثناء يف البيع إال إذا كاف معلوماً .ومنو استثناء ظهر اظتبيع.
ٍ
الرْكباف،
التناجش ،والبيع على البيع ،وتَػلَ ِّقي ُّ
يبيع حاضر لباد ،و ُ
وال جيوز التفريق بُت احملارـ ،وال أف َ
االحتكار ،والتسعَت.
و
ُ
وجيب وضع اصتوائح.
وال حيل سلف وبيع ،وال َشر ِ
طاف يف بيع ،وال بيعتاف يف بيعة ،وربح ما مل يضمن ،وبيع ما ليس عند
ْ
البائع.
وجيوز شرط عدـ اطتداع.
واطتيار يف اجمللس ثابت ما مل يتفرقا.
باب الربا:
ٌ
بالرب ،والشعَت بالشعَت ،والتمر بالتمر ،واظتلح باظتلح،
الرب ُ
حيرـ بيع الذىب بالذىب ،والفضة بالفضة ،و ُ
إال مثبلً مبثل يداً بيد.
خبلؼ.
ويف إضتاؽ غَتىا هبا
ٌ
فإف اختلف األجناس جاز التفاضل إذا كاف يداً بيد.
الرطَب مبا كاف يابساً
وال جيوز بيع اصتنس جبنسو مع عدـ العلم بالتساوي وإف صحبو غَته ،وال بيع ُّ
العَرايَا ،والبيع اللحم باضتيواف.
إال ألىل َ
وجيوز بيع اضتيواف باثنُت أو أكثر من جنسو.
وال جيوز بيع العِينَة.
اطتِيَارات:
باب ْ
ٌ
اطتِيَار.
جيب على من باع ذا عيب أف يبيّنو ،وإال ثبت للمشًتي ْ
بالضماف.
اطتَراج َّ
وْ
فَتدىا وصاعاً من دتر أو ما تراضيا عليو.
صَّراةّ ،
وللمشًتي ّ
الرد بالغرر .ومنو الْ ُم َ
اطتِيَار ظتن ُخدع ،أو وباع قبل وصوؿ السوؽ.
ويثبت ْ

الرد.
ولكل من اظتتبايعُت بيعاً منهياً عنو ُّ
رد ما اشًتاه ِِخبيَار.
رده إذا رآه ،ولو ّ
ومن اشًتى شيئاً مل يره ،لو ّ
وإذا اختلف البَػيِّعاف فالقوؿ ما يقولو البائع.

السلَم:
باب َّ
ٌ
يعطيو ما يًتاضياف عليو ،معلوماً إىل أجل معلوـ.
وىو أف يسلّم رأس اظتاؿ يف غتلس العقد ،على أف َ
أس مالو.
وال يأخذ إال ما شتاه ،أو ر َ
وال يتصرؼ فيو قبل قبضو.
القرض:
باب
ٌ
ُ
جيب إرجاع مثلِو.
أكثر ،إذا مل يكن مشروطاً.
أفضل أو َ
وجيوز أف يكوف َ
جير القرض نفعاً للمق ِرض.
وال جيوز أف ّ
كتاب الشفعة
سببها االشًتاؾ يف شيء ،ولو منقوالً.
وإذا وقعت القسمة فبل ُش ْف َعةَ.
والحيل للشريك أف يبيع حىت ي ِ
ؤذف شري َكو.
ُ
وال تبطل بالًتاخي.
كتاب اإلجارة

كل عمل مل دينع منو مانع شرعي.
جيوز على ّ
وتكوف األجرة معلومةً عند االستئجار .فإف مل تكن كذلك استحق األجَت مقدار عملو عند أىل
ذلك العمل.
ِ
وع ْسب الفحل ،وأجرة اظتؤذّف،
وقد ورد النهي عن كسب ْ
وحلواف الكاىنَ ،
اضتَ ّجاـ ،ومهر البَغ ّيُ ،
وقَفيز الطحاف.

ٍ
وجيوز االستئجار على تبلوة القرآف ،ال على تعليمو ،وأف يَ ْكري العُت مد ًة معلومةً بأجرةٍ
معلومة.
َ
ومن ذلك كِراء األرض ال بشطر ما خيرج منها.
ومن أفسد ما استؤجر عليو ،أو أتلف ما استأجرهِ ،
ضمن.
باب اإلحياءُ واإلقطاعُ:
ٌ
من سبق إىل إحياء أرض مل يَسبق إليها غَتُه ،فهو أحق هبا .وتكوف ِملكاً لو.
ِ
اظتيتة أو اظتعادف أو اظتياه.
وجيوز لئلماـ أف يػُ ْقطع َمن يف إقطاعو مصلحةٌ شيئاً من األرض ْ
كتاب الشركة
الناس شركاءٌ يف اظتاء والنار والكئل.
وإذا تشاجر اظتستحقوف للماء ،كاف األحق بو األعلى فاألعلى ،ديسكو إىل الكعبُت مث يرسلو إىل َمن
حتتَو.
وال جيوز منع فضل اظتاء ليمنع بو الكؤل.
اب اظتسلمُت يف وقت اضتاجة.
ولئلماـ أف حيمي بعض اظتواضع لرعي دو ّ
ويقسم الربح على ما تراضيا عليو.
وجيوز االشًتاؾ يف النقود والتجاراتّ ،

حيل.
وجيوز اظتضاربة ما مل يشتمل على ما ال ّ
وإذا تشاجر الشركاء يف ُعرض الطريق كاف سبعةَ أذرع.
جار جاره أف يغرز خشبة يف جداره.
وال دينع ٌ
ضرر وال ِضر َار بُت الشركاء.
وال َ
ضار شريكو جاز لئلماـ عقوبتُو بقلع شجره أو بيع داره.
ومن َّ
كتاب الرهن
جيوز رىن ما ديلكو الراىن يف َديْ ٍن عليو.
والظهر يُركب واللنب يُشرب بنفقة اظترىوف.
وال يَغلَق الرىن مبا فيو.

كتاب الوديعة والعارية
جيب على الوديع واظتستعَت تأديةُ األمانة إىل م ِن ائتمنو.
وال خين من خانو.
وال ضما َف عليو إذا تلفت بدوف جناية وخيانة.
كالدلْ ِو و ِ
ِ
وحلب اظتواشي ظتن حيتاج ذلك ،و ِ
وال جيوز منع اظتاعوف َّ
اضتمل عليها
الق ْدر ،وإطر ِاؽ الفحل،
يف سبيل اهلل.
كتاب الغصب
رد ما أخذ.
يأمث الغاصب .وجيب عليو ّ
حيل ماؿ ام ِر ٍئ مسلم إال بطيبة من نفسو.
وال ّ
وليس َلعَرؽ ظامل حق.
ومن زرع يف أرض قوـ بغَت إذهنم فليس لو من الزرع شيء ،ولو نفقتو.
ومن غرس يف أرض غَته غرساً رفعو.
وال حيل االنتفاع باظتغصوب.
ومن أتلفو فعليو مثلُو أو قيمتُو.
كتاب العتق
أفضل الرقاب أَنْػ َف ُسها.
العتق بشرط اطتدمة وحنوىا.
وجيوز َ
ومن ملك َرِزتَو َعتَ َق عليو.
عتقو ،وإال أعتقو اإلماـ أو اضتاكم.
ومن َمثَّل مبملوكو فعليو أف يُ َ
ومن أعتق ِشركاً لو يف عبد ضمن لشركائو نصيبهم بعد التقومي ،وإال َعتَ َق نصيبُو فقط واستُ ْسعِ َي العبد.
الوالء لغَت من أعتق.
وال يصح شرط َ
وجيوز التدبَت؛ فيَعتِق مبوت مالكو ،وإذا احتاج اظتالك جاز لو بيعو.

حراً .ويَعتِق منو بقدر ما سلّم .وإذا عجز عن
وجيوز مكاتبة اظتملوؾ على ماؿ ّ
يؤديو فيصَت عند الوفاء ّ
الر ِّؽ.
تسليم ماؿ الكتابة عاد يف ِّ
حيل لو بيعها ،و َعتَقت مبوتو أو بتنجيزه َلعتقها.
ومن استولد َأمتو مل َّ
كتاب الوقف
من َحبَّس ِمل َكو يف سبيل اهلل صار ُػتبَّساً.
ولو أف جيعل َغبلّتو ألي مص ِرؼ شاء ؽتا فيو قربةٌ.
وللمتويل عليو أف يأكل منو باظتعروؼ.
وللواقف أف جيعل نفسو يف وقفو كسائر اظتسلمُت.
ضارةً لوارثو كاف وقفو باطبلً.
ومن وقَف شيئاً ُم َّ
ومن وضع ماالً يف مسجد أو مشهد ال ينتفع بو أحد جاز صرفو يف أىل اضتاجات ومصاحل
اظتسلمُت .ومن ذلك ما يوضع يف الكعبة أو مسجد الن ي صلى اهلل عليو وسلم.
باطل.
والوقف على القبور لرفع شتَْكها أو تزيينها أو فعل ما جيلب على زائرىا فتنةًٌ ،
كتاب الهدية
يُشرع قَبوعتا ،ومكافأة فاعلها.
وجتوز بُت اظتسلم والكافر.
وحيرـ الرجوع فيها.
وجيب التسوية بُت األوالد.
الرد لغَت مانع شرعي مكروه.
و ّ
كتاب الهبة
إف كانت بغَت ِع َوض فلها حكم اعتدية يف رتيع ما سلف.
وإف كانت بعِ َوض فهي بيع ،وعتا حكمو.

الرقْىب توجباف الْ ِملك للمعمر والْمرقَبِ ،
رجوع فيهما.
الع ْمَرى و ُّ
ولعقبو من بعده ،ال َ
َ
وُ
ُ ْ َ ُْ
كتاب األيمان
اضتَْلف إمنا يكوف باسم اهلل أو صفة لو من صفات ذاتو.
ْ

وحيرـ بغَت ذلك.
ومن حلف فقاؿ :إف شاء اهلل ،فقد استثٌت ،وال ِحنث عليو.
ومن حلف على شيء فرأى غَته خَتاً منو ،فْل ِ
يأت الذي ىو خَت ،وليك ّفر عن ديينو.
َ
باضتِنث فيها.
ومن أُكره على اليمُت فهي غَت الزمة ،وال يأمث ْ
واليمُت الغموس ىي اليت يعلم اضتالف ِ
كذ َهبا.
َُ
وال مؤاخذة بالل ْغ ِو.
ِ
ومن حق اظتسلم على اظتسلم إبرار قَ َسمو.
وكفارة اليمُت ىي ماذكره اهلل يف كتابو العزيز.
كتاب النذر
ٍ
معصية.
غي بو وجو اهلل .فبل بد أف يكوف قربةً ،وال نذر يف
إمنا يصح إذا ابتُ َ
ومن النذر يف اظتعصية ما فيو ؼتالفة للتسوية بُت األوالد ،أو مفاضلةٌ بُت الورثة ؼتالِفةٌ ظتا شرعو اهلل.
ومنو النذر على القبور ،وعلى ما مل يأذف بو اهلل.
يشرعو اهلل ،مل جيب عليو .وكذلك إف كاف ؽتا شرعو اهلل وىو ال
ومن أوجب على نفسو فعبلً مل ْ
يُطيقو.
ومن نذر نذراً مل يُ َس ِّم ِو أو كاف معصيةً أو ال يُطيقو ،فعليو كفارة ديُت.
ومن نذر بقربة وىو مشرؾ مث أسلم لزمو الوفاء.
وال يَن ُفذ النذر إال من الثُّػلُث.
وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنو ولده ،أجزأه ذلك.

كتاب األطعمة
اضتِ ّل .وال حيرـ إال ما حرمو اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم ،وما سكتا عنو فهو
األصل يف كل شيء ْ
َع ْف ٌو.
ِ
اضتمر ا ِإل ِ
نسيّة،
فيحرـ ما يف الكتاب العزيز ،وكل ذي ناب من السباع ،وكل ذي ْؼتلَب من الطَت ،و ُْ ُ
اصتَبلّلَة قبل االستِحالة ،والكبلب ،وا ْعتِّر ،وما كاف مستخبثاً.
وْ
وما عدا ذلك فهو حبلؿ.
الصيد:
باب ُ
ٌ
ما ِصيد بالسبلح اصتارح واصتوارح كاف حبلالً إذا ذُكر عليو اسم اهلل عليو .وما ِصيد بغَت ذلك فبل بد
من التذكية.
حيل صيدمها.
وإذا شارؾ
آخر مل َّ
الكلب الْ ُم َعلَّ َم ٌ
َ
كلب ُ
َّ
حيل ،فإمنا أمسك على نفسو.
وحنوه من الصيد مل َّ
وإذا أكل الكلب الْ ُم َعلم ُ
الرِميَّة فيو ميتاً  -ولو بعد أياـ  -يف غَت ماء ،كاف حبلالً ،ما مل يػُْنِت أو
وإذا ُوجد الصيد بعد وقوع َّ
يعلم أف الذي قتلو غَتُ سهمو.
ْ
الذبح:
ٌ
باب ُ
ىو ما أَنْػ َهر َّ
الد َـ ،وفَػَرى األوداج ،وذُكر اسم اهلل عليو .ولو ِجر أو حنوه ،مامل يكن سناً أو ظُْفراً.

وحيرـ تعذيب الذبيحة ،والْ ُمثْػلَة هبا ،وذِها لغَت اهلل.
وإذا تعذر الذبح ٍ
لوجو جاز الطعن والرمي ،وكاف ذلك كالذبح.
وذكاة اصتنُت ذكاة أمو.
وما أُبُِت من اضتي فهو ميتة.
وحتل ميتتاف ودماف :السمك واصتراد ،وال َكبِد والطِّحاؿ.
وحتل اظتيتة للمضطر.
باب الضيافةُ:
ٌ
جيب على من وجد ما يَػ ْق ِري بو من نزؿ من الضيوؼ ،أف يفعل ذلك.
وح ّد الضيافة إىل ثبلثة أياـ .وما كاف وراء ذلك فصدقة.

رجو.
يثوي عنده حىت ُحي َ
حيل للضيف أف َ
وال ّ
وإذا مل ِ
يفعل القادر على الضيافة ما جيب عليو ،كاف للضيف أف يأخذ من مالو بقدر قَِراه.

وحيرـ أكل طعاـ الغَت بغَت إذنو.
ومن ذلك حلب ماشيتو وأخذ ذترتو وزرعو ،ال جيوز إال بإذنو ،إال أف يكوف ػتتاجاً إىل ذلك ،فل ِ
يناد
غَت متّ ِخ ٍذ ُخْبػنَةً.
فليشرب
صاحب اإلبل أو اضتائط ،فإف أجابو ،وإال
ْ
وليأكل َ
ْ

آداب األكل:
ٌ
باب ُ
ويلعق أصابعو
يُشرع لآلكل التسمية ،واألكل باليمُت ،ومن حافّػ َِيت الطعاـ ال من َو َسطو ،وؽتا يليوَ ،
اضتمد عند الفراغ والدعاءُ.
و َّ
الص ْح َفةَ ،و ُ
وال يأكل متكئاً.
كتاب األشربة
كل ُمسكر حراـ .وكل ُم َف ًِّت حراـ .وما أسكر كثَته فقليلو حراـ.
وجيوز االنتباذ يف رتيع اآلنية.
وال جيوز انتباذ جنسُت ؼتتلطُت.
وحيرـ ختليل اطتمر.
وم ِظنّة ذلك ما زاد على ثبلثة أياـ.
وجيوز شرب العصَت والنبيذ قبل غليانوَ .

وآداب الشرب أف يكوف ثبلثةَ أنفاس ،وباليمُت ،ومن قعود ،وتقدميُ األدين فاألدين ،ويكو َف الساقي
وحيم َد يف آخره.
آخرىم شرباًِّ ،
ويسم َي يف أولوَ ،
َ
السقاء ،والنفخ فيو ،والشرب من فمو.
ويُكره التنفس يف ِّ
وإذا ِ
ت وما حوعتا.
وقعت النجاسة يف شيء من اظتائعات مل َّ
حيل شربو ،وإف كاف جامداً أُلقيَ ْ
وحيرـ األكل والشرب يف آنية الذىب والفضة.
كتاب اللباس
سًت العورة واجب يف اظتئل واطتبلء.
غ
اطتالص من اضترير إذا كاف فوؽ أربع
الرجل
وال يلبس
أصابع ،إال للتداوي ،وال يفًتشو ،وال اظتصبو َ
َ
َ
ُ
العكس.
ثوب ُش ْهرة ،وال ما خيتص بالنساء ،وال
باظتعصفر ،وال َ
ُ
وحيرـ على الرجاؿ التَّ َحلِّي بالذىب ،ال بغَته.

كتاب األضحية
تشرع ألىل كل بيت.
وأقلها شاة.
ووقتها بعد صبلة عيد النحر إىل آخر أياـ التشريق.
وأفضلها أشتنها.
األعور ،واظتريض ،واألعرج ،واألعجف،
اصتَ َذع من الضأف ،وال الثَِّ ٍِّت من الْ َم ْعز ،وال
وال جيزئ ما دوف ْ
ُ
أعضب القرف واألذف.
و َ
ويتصدؽ منها ويأكل َّ
ويدخر.
والذبح يف اظتصلَّى أفضل.
يضحي.
وال يأخذ َمن لو أضحيَة من شعره وظُْفره بعد دخوؿ عشر ذي اضتجة حىت
َ
باب الوليمةُ:
ٌ
ىي مشروعة.
وجتب اإلجابة إليها.
ويُ َّ
قدـ السابق ،مث األقرب باباً.
وال جيوز حضورىا إذا اشتملت على معصية.
فصل:
والعقيقة مستحبة.
يوـ ساب ِع اظتولود.
وىي شاتاف عن الذكر ،وشاة عن األنثىَ ،
وحيلق رأسو ويُتص ّدؽ بوزنو ذىباً أو فضة.
وفيو َّ
يسمىُ ،
كتاب الطب
جيوز التداوي.
والتفويض أفضل ظتن يقدر على الصرب.
باحملرمات.
وحيرـ َّ

ويكره االكتواء.
الرقية مبا جيوز من العُت وغَتىا.
وال بأس باضتجامة ،وب ُّ
كتاب الوكالة
ِ
التصرؼ أف يوّكل غَته يف كل شيء ،ما مل دينع منو مانع.
جيوز صتائ ِز
وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رشتو موِّكلو كانت الزيادة للموِّكل.
صح.
ورضي بو َّ
وإذا خالفو إىل ما ىو ُ
أنفع أو إىل غَته َ
كتاب الضمانة
جيب على من ِ
ٍ
يغرمو عند الطلب ،ويرجع على اظتضموف عنو
حي أو ميت
على
ن
ضم
تسليم ماؿ أف َ
ُ
ّ
إف كاف مأموراً من جهتو.
ومن ِ
ضمن بإحضار شخص وجب عليو إحضاره ،وإال غ ِرـ ما عليو.
كتاب الصلح
حرـ حبلالً.
ىو جائز بُت اظتسلمُت ،إال صلحاً َّ
أحل حراماً أو ّ
وجيوز عن اظتعلوـ واجملهوؿ مبعلوـ وغتهوؿ ،وعن ِ
أكثر ،ولو عن إنكار.
الدـ باظتاؿ َّ
بأقل من الديَة أو َ
كتاب الحوالة
من أحيل على ملي ٍ
يحتل.
ل
ف
ء
ْ
َ
ْ
للمحاؿ أف يطالب الْ ُم ِحيل بدينو.
وإذا َمطَل الْ ُمحاؿ عليو أو أفلس ،كاف ُ

كتاب المفلس
جيوز ألىل َّ
الدين أف يأخذوا رتيع ما جيدونو معو ،إال ما كاف ال يستغٍت عنو ،وىو اظتنزؿ وسًت العورة
وما يقيو الربد ويسد رمقو ومن يعوؿ.
ومن وجد مالو عنده بعينو ،فهو أحق بو.
وإذا نقص ماؿ اظتفلس عن الوفاء جبميع َديْنو ،كاف اظتوجود أُ ْسوَة الغَُرماء.
وإذا تبُت إفبلسو ،فبل جيوز حبسو.
ويل الواجد ظلم ُحي ّل ِعرضو وعقوبتو.
َُّ
ويبيعو لقضاء َديْنو.
حيجره عن التصرؼ يف مالوَ ،
وجيوز للحاكم أف ُ
وكذلك جيوز لو اضتجر على ِّ
اظتبذر ،ومن ال حيسن التصرؼ.
الر ْشد.
وال ُديَ َّكن اليتيم من التصرؼ يف مالو حىت يُؤنس منو ُّ
وجيوز لوليو أف يأكل من مالو باظتعروؼ.
كتاب اللقطة
من وجد لَُقطَة فْليَع ِرؼ ِعفاصها وِوَكاءىا ،فإف جاء صاحبها دفعها إليو ،وإال َعَّرفها حوالً ،وبعد ذلك

ويضمن مع غتيء صاحبها.
جيوز لو صرفها ولو يف نفسو،
ُ
ولَُقطَة مكةَ أش ّد تعريفاً من غَتىا.
وال بأس بأف ينتفع ِ
السوط وحن ِومها ،بعد التعريف بو ثبلثاً.
اظتلتقط بالشيء اضتقَت ،كالعصا و َّ
اإلبل.
وتلتقط ضالة الدو ّ
اب إال َ
كتاب القضاء

بالس ِويَّة.
يصح قضاء من كاف غتتهداً ،متورعاً عن أمواؿ الناس ،عادالً يف القضية ،حاكماً َّ
إمنا ّ
وحيرـ عليو اضترص على القضاء وطلبو .وال حيل لئلماـ تولية من كاف كذلك.
ومن كاف متأىبلً للقضاء فهو على خطر عظيم.
ولو مع اإلصابة أجراف ومع اطتطإ أجر ،إف مل يَأْ ُؿ جهداً يف البحث.

الر ْش َوة ،واعتديةُ اليت أىديت إليو ألجل كونو قاضياً.
وحترـ عليو ِّ
حاؿ الغضب.
وال جيوز لو اضتكم َ
وعليو التسوية بُت اطتصمُت ،إال إذا كاف أحدمها كافراً ،والسماع منهما قبل القضاء ،وتسهيل
ِْ
ِسب اإلمكاف.
اضتجاب َ
الصلح.
وجيوز لو اختاذ األعواف مع اضتاجة ،والشفاعةُ ،واالستيضاع ،واإلرشاد إىل ُّ
ينفذ ظاىراً فقط .فمن قُضي لو بشيء فبل َحي ّل لو ،إال إذا كاف اضتكم مطابقاً للواقع.
وحكمو ُ
كتاب الخصومة
على اظتدعي البيّنة ،وعلى اظتنكر اليمُت.
رجل وامرأتُت ،أو ٍ
وحيكم اضتاكم باإلقرار ،وبشهادة رجلُت ،أو ٍ
رجل وديُت اظتدعي ،وبيمُت اظتنكر،
الرّد ،وبعلمو.
وبيمُت ّ
وال تُقبل شهادة من ليس بعدؿ ،وال اطتائ ِن ،وال ذي العداوة ،والْ ُمتَّػ َهم ،والقانِع ألىل البيت،
و ِ
القاذؼ ،وال بَ َد ِوي على صاحب قرية.
وجتوز شهادة من يشهد على تقرير فعلو أو قولو ،إذا ِ
انتفت التُّػ ْهمة.
الزور من أكرب الكبائر.
وشهادة ُّ
وإذا تعارض البينتاف ومل يوجد وجوُ الًتجيح قُ ِّسم الْ ُم َّد َعى.
ديُت صاحبو ،ولو كاف فاجراً ،وال تُقبل البيّنة بعد اليمُت.
وإذا مل يكن للمدعي بيّنة فليس لو إال ُ
ٍ
أقر بو كائناً ما كاف.
غَت ىازؿ ،وال مبحاؿ عقبلً أو عاد ًة ،لزمو ما ّ
ومن أقر بشيء عاقبلً ،بالغاًَ ،
ويكفي مرًة واحد ًة ،من غَت فرؽ بُت ِ
موجبات اضتدود وغَتىا كما سيأيت.
كتاب الحدود
باب ُّ
حد الزاين:
ٌ
إف كاف بكراً حراً ُجلد ِمئَةَ جلدةٍ ،وبعد اصتلد يػُغََّرب عاماً.
ديوت.
وإف كاف ثػَيِّباً ُجلد كما جيلد البكر ،مث ُرجم حىت َ
ويكفي إقراره مرًة .وما ورد من التَّكرار يف وقائع األعياف فلقصد االستثبات.

يح بإيبلج الفرج يف الفرج.
وأما الشهادة فبل بد من أربعة ،وال بد أف يتضمن اإلقرار والشهادة التصر َ
احملتملة ،وبالرجوع عن اإلقرار ،وبكوف اظترأةِ عذراءَ أو َرتْقاءَ ،وبكوف ِ
الرجل غتبوباً
ويسقط بالشبهات َ
أو ِعنِّيناً.

وحترـ الشفاعة يف اضتدود.
وحيفر للمرجوـ إىل الصدر.
يرضعو.
وال ترجم ْ
اضتُبلى حىت تضع وترضع ولدىا إف مل يوجد من ُ
وجيوز اصتلد حاؿ اظترض ،ولو بعِثْكاؿ وحن ِوه.
ومن الط بذكر قُتل ،ولو كاف بكراً ،وكذلك اظتفعوؿ بو إذا كاف ؼتتاراً.
ويػُ َعَّزر من نكح هبيمة.
وحيُ ّده سيده أو اإلماـ.
نصف جلد اضترَ .
وجيلد اظتملوؾ َ
باب السرقة:
ٌ
من سرؽ مكلَّفاً ؼتتاراً من ِح ْرٍز ُربْ َع دينار فصاعداً ،قُطت ُّ
كفو اليمٌت.
ويكفي اإلقرار مرةً واحدةً ،أو شهادة عدلُت.

سقط.
ويُندب تلقُت الْ ُم َ
وحيسم موضع القطع ،وتعلق اليد يف عنق السارؽ.
ُ
ويسقط بعفو اظتسروؽ عليو قبل البلوغ إىل السلطاف ،ال بعده فقد وجب.
اصتَ ِرين ،إذا أكل ومل يتخد ُخْبػنَةً ،وإال كاف عليو ذتن ما زتلو مرتُت
وال قطع يف َذتَر وال َكثَر ما مل يُؤِوه ْ
وضرب نَ َك ٍاؿ.
ُ
وليس على اطتائن والْ ُمْنتَ ِهب والْ ُم ْختَلِس قطع.
وقد ثبت القطع يف جحد العا ِريَّة.
باب ُّ
حد القذؼ:
ٌ
من قذؼ غَته بالزنا وجب عليو ح ّد القذؼ؛ ذتانُت جلد ًة إف كاف حراً ،وأربعُت إف كاف ؽتلوكاً.
ويثبت ذلك بإقراره مرًة ،أو بشهادة عدلُت.
يتب مل تُقبل شهادتو أبداً.
وإذا مل ْ
فإف جاء بعد القذؼ بأربعة شهود سقط عنو اضت ّد .وىكذا إذا أقر اظتقذوؼ بالزنا.

باب ُّ
حد الشرب:
ٌ
من شرب ِ
أكثر ،ولو
مسكراً مكلّفاً ؼتتاراً ُجلد على ما يراه اإلماـ؛ إما أربعُت جلدةً أو َّ
أقل أو َ
بالنعاؿ.
الق ْيء.
ويكفي إقراره مرًة ،أو شهادة عدلُت ولو على َ
وقتلو يف الرابعة منسوخ.
فصل:
ثابت ِبس أو ضرب أو حن ِومها.
والتعزير يف اظتعاصي اليت ال توجب ح ّداً ٌ
عشَرَة أسواط.
وال جياوز َ
باب ُّ
حد احملارب:
ٌ
وىو أحد األنواع اظتذكورة يف القرآف :القتل ،أو الصلب ،أو قطع اليد والرجل من خبلؼ ،أو النفي
من األرض.
يفعل اإلماـ منها ما رأى فيو صبلحاً ،لكل من قطع طريقاً  -ولو يف اظتصر  -إذا كاف قد سعى يف
األرض فساداً.
فإف تاب قَبل القدرة عليو سقط عنو ذلك.
باب من يستحق القتل حداً:
ٌ
الساب هلل أو لرسولو صلى اهلل عليو وسلم أو لئلسبلـ أو
ىو ْ
رب ،واظترتد ،والساحر ،والكاىن ،و ُّ
اضتَ ِ ّ
للكتاب أو للسنة والطاعن يف الدين والزنديق بعد استِتابتهم ،والزاين الْمحصن واللُّ ِ
وط ّي مطلقاً،
َ
ُ
ُ َ
ُ
واحملارب.
كتاب القصاص
جيب على اظتكلّف اظتختار العامد ،إف اختار ذلك الورثة ،وإال فلهم طلب الديَة.
وتقتل اظترأة بالرجل ،والعكس؛ والعبد باضتر ،والكافر باظتسلم ،والفرع باألصل ،ال العكس.
ويثبت القصاص يف األعضاء وحنوىا ،واصتروح مع اإلمكاف.
نصيب اآلخرين من الديَة.
ويسقط بإبراء أحد الورثة ،ويػُْلَزـ
ُ
فإذا كاف فيهم صغَت يُنتَ ِظر يف القصاص بلوغُو.
ٍت عليو.
ويَ ُ
هدر ما سببو من الْ َم ْج ِ ِّ

وإذا أَمسك رجل وقَتل آخر ،قُتل القاتل وحبس ِ
ك.
اظتمس ُ
ُ ُ
ٌ
ٌ
ويف قتل اطتطإ الديَة والكفارة .وىو ما ليس بعمد ،أو من ص ي ،أو غتنوف.
صبَة.
الع َ
وىي على العاقلة ،وىم َ
كتاب الديات
ِدية الرجل اظتسلم ِمئة من اإلبل ،أو ِمئَتا بقرة ،أو ألفا شاةٍ ،أو ألف دينار ،أو اثنا عشر ِ
ألف درىم،
َ
أو ِمئَتا ُحلَّة.
ِ ِ
ِ
أوالدىا.
وتغلظ ديَة العمد وشْب ِهو ،بأف يكوف الْمئَة من اإلبل يف بطوف أربعُت منها ُ
الذ ِّمي نصف ِدية اظتسلمِ .
ِ ِّ
وديَة اظترأة نصف ِديَّة الرجل .واألطراؼ وغَتىا كذلك ،يف الزائد على
َ
وديَّة ّ
الثُّػلُث.
وجتب الديَة كاملة يف العينُت والشفتُت واليدين والرجلُت والبيضتُت ،ويف الواحدة منها نصفها.
وكذلك جتب كاملةً يف األنف واللساف و َّ
الصْلب.
الذ َكر و ُّ
ومة واصتْائِفة ثػُلُث ِديَة الْ َم ِ
جٍت عليو.
وأَْرش الْ َم ُأم َ
ّ
ويف الْ ُمنَػ ِّقلَة ُع ْشر الديَة ونصف عشرىا.
ويف اعتامشة عشرىا.
ويف كل ِسن نصف عشرىا .وكذا يف الْم ِ
وض َحة.
ُ
وما عدا ىذه اظتسماةِ فيكوف أَْرشو مبقدار نسبتو إىل أحدىا تقريباً.
ويف اصتنُت إذا خرج ْميتاً الغَُّرة.
ِسبها.
ويف العبد قيمتو ،وأُُرشو َ
القسامة:
باب َ
ٌ
إذا كاف القاتل من ٍ
رتاعة ػتصورين ثبتت.
ِ
ويل القتيل.
وىي ستسوف دييناً ،خيتارىم ّ
والديَة إف نكلوا عليهم .وإف حلفوا سقطت .وإف التبس األمر كانت من بيت اظتاؿ.
كتاب الوصية

جتب على من لو ما يوصي فيو.
ٍ
معصية.
تصح ِضراراً ،وال لوارث ،وال يف
وال ّ
القر ِ
ب من الثُّػلُث.
وىي يف ُ َ
وجيب تقدمي قضاء َّ
الديْن.

ومن مل يًتؾ ما يقضي َديْنو قضاه السلطاف من بيت اظتاؿ.
كتاب المواريث

صلَة يف الكتاب العزيز.
ىي ُم َف َّ
ِ
صبَة.
وجيب االبتداءُ بذوي الفروض الْ ُم َق َّد َرة .وما بقي فل َلع َ
صبَة.
و َ
األخ َوات مع البنات َع َ
الس ُدس ِ
تكملةَ الثُّػلُثُت .وكذا األخت ٍ
ألب مع األخت ألبوين.
ولبنت االبن مع البنت ُّ
السدس ،مع عدـ األـ .وىو للج ّد مع من ال ي ِ
سقطو.
وللجدة أو اصتدات ُّ ُ
َ
ُ
اث لئلخوة واألخوات مطلقاً مع االبن أو ابن االبن أو ِ
األب .ويف مَتاثهم مع اصت ّد خبلؼ.
وال مَت َ
األخ ٍ
األخ ألبوين.
ألب مع ِ
ألـ .ويسقط ُ
ويرثوف مع البنات إال اإلخوَة ّ
وأولو األرحاـ يتوارثوف .وىم أقدـ من بيت اظتاؿ.
ِ
فالع ْوؿ.
فإف تزازتت الفروضَ ،
اظتبلعنة والز ِ
وال يرث ولد ِ
العكس.
و
.
ابتها
ر
وق
و
أم
من
إال
انية
ّ
ُ
استهل.
وال يرث اظتولود إال إذا
ّ
ِ ِ
صبات .ولو الباقي بعد ذوي السهاـ.
بالع َ
ومَتاث العتيق ل ُمعتقو .ويسقط َ
وحيرـ بيع الوالء وىبتو.
ارث بُت أىل ِملَّتُت.
وال تو َ
وال يرث القاتل اظتقتوؿ.
كتاب الجهاد والسير
اصتهاد فرض ٍ
كفاية ،مع كل بَػّر وفاجر ،إذا أَ ِذف األبواف.

كفر اطتطايا ،إال َّ
وىو مع إخبلص النية يُ ِّ
لحق بو حقوؽ اآلدميُّت.
الديْ َن ،ويُ َ
وال يستعاف فيو باظتشركُت ،إال لضرورةٍ.
وجتب على اصتيش طاعة أمَتىم ،إال يف معصية اهلل.
وعليو مشاورهتم ،والرفق هبم ،وك ّفهم عن اضتراـ.
تب
كي العيوف،
َ
ويستطلع األخبار ،وير َ
ويشرع لئلماـ إذا أراد غزواً أف يػُ َوِّر َ
ي بغَت ما يريده ،وأف يُ ْذ َ
اصتيوش ،ويتخ َذ الر ِ
ايات واأللويةَ.
السيف.
اصتِزيةُ أو
وجتب الدعوة قبل القتاؿ إىل إحدى ثبلث خصاؿ :إما
اإلسبلـ أو ْ
ُ
ُ
وحيرـ قتل النساء واألطفاؿ والشيوخ إال لضرورةٍ ،والْمثْػلَةُ ،واإلحراؽ بالنار ،و ِ
الفرار من الزحف إال إىل
ُ
فئة.
اطتِداع.
وجيوز تَػْبيِيت الكفار ،والكذب يف اضترب ،و ْ
فصل:
وستسو يَصرفو اإلماـ يف مصارفو.
وما غنمو اصتيش كاف عتم أربعةُ أستاسوُ ،
القوي والضعيف ،ومن
فيأخذ الفارس من الغنيمة َ
اجل سهماً .ويستوي يف ذلك ّ
ثبلث أسهم ،والر ُ

يقاتل.
قاتل ومن مل ْ
ِ
ِ
بعض اصتيش.
وجيوز تَػْنفيل اإلماـ َ
الص ِف ّي .وسهمو كأحد اصتيش.
ولئلماـ َّ
ضخ من الغنيمة ظتن حضر.
ويَػ ْر َ
اظتؤلَّفُت إف رأى يف ذلك صبلحاً.
ويُؤثر َ
وإذا رجع ما أخذه الكفار من اظتسلمُت ،كاف ظتالكو.
وحيرـ االنتفاع بشيء من الغنيمة قبل ِ
ف.
القسمة ،إال
الطعاـ والعلَ َ
َ
َ
وحيرـ الغُلُوؿ.
ومن رتلة الغنيمة األسرى ،وجيوز القتل أو ِ
الفداء أو الْ َم ّن.
فصل:
وجيوز اسًتقاؽ العرب ،وقتل اصتاسوس.
وإذا أسلم اضترب قبل القدرة عليو أَ ْحَرز أموالَو.
وإذا أسلم عب ٌد لكاف ٍر صار ُحراً.

ِ
مشًتكةً بُت الغامنُت ،أو بُت
واألرض اظتغنومة أمرىا إىل اإلماـ ،فيفعل األصلح من قسمتها ،أو تركها َ
رتيع اظتسلمُت.
أحد اظتسلمُت صار آمناً .والرسوؿ كالْ ُم َؤَّمن.
ومن َّأمنَو ُ
وجتوز مهادنة الكفار ،ولو بشرط ،وإىل ٍ
باصتِزية.
أكثره َع ْش ُر سنُت .وجيوز تأبيد اظتهادنة ْ
أجل ُ

وُدينع اظتشركوف وأىل الذمة من السكوف يف جزيرة العرب.
فصل:
وجيب قتاؿ البُغاة حىت يرجعوا إىل اضتق.
وال يُقتل أسَتىم ،وال يػُتَّبَع ُم ْدبُِرىم ،وال ُجياز على جرحيهم ،وال تُغنم أمواعتم.
فصل:
وطاعة األئمة واجبة إال يف معصية اهلل.
وبذؿ
وال جيوز اطتروج عليهم ما أقاموا الصبلة ومل يظهروا كفراً بَػ َواحاً .وجيب الصرب على َج ْورىمُ ،
النصيحة عتم.
ف ِ
وعليهم َّ
ظ ثغورىم ،وتدبَتُىم بالشرع يف األبداف واألدياف
ب عن اظتسلمُت ،وك ُّ
يد الظامل ،وحف ُ
الذ ّ
ُ
وعدـ االستئثار مبا فوؽ الكفاية باظتعروؼ ،واظتبالغةُ يف
يق أمواؿ اهلل يف مصارفها،
واألمواؿ ،وتفر ُ
ُ
الس ِر َيرة.
إصبلح السَتة و َّ
تم الكتاب بعون اهلل وتوفيقه
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

