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سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل اًمذي وومؼ ُمـ ؿم٤مء ُمـ قمب٤مده ومٗم٘مٝمف ذم اًمديـ  .واًمّمالة واًمسالم قمغم
ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف واًمت٤مسمٕملم  .أُم٤م سمٕمد :
ومٝمذه ُم٘مدُم٦م ذم اًمٗم٘مف حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اعمبتدي  ،وال يستٖمٜمل قمٜمٝم٤م اعمٜمتٝمل  ،قمغم ُمذه٥م
اإلُم٤مم اعمبجؾ  ،واحلؼم اعمٗمْمؾ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ – ىمدس اهلل روطمف وٟمقر
رضحيف –
ٟمس٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ اًمٜمٗمع هب٤م قم٤مُم٤م ًمٚمٓم٤مًمبلم ؿم٤مُمال ًمٚمراهمبلم ومٝمق طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ
اعمٕملم .
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كتاب الطفارة
هل ارشمٗم٤مع احلدث  ،وزوال اخلب٨م سم٤معم٤مء  ،أو ُم٤م يٜمقب قمٜمف .
واعمٞم٤مه صمالصم٦م  ، :ـمٝمقر  ،وـم٤مهر  ،وٟمجس .
فاألول  :هق اعمٓمٝمر واًمب٤مىمل قمكم ظمٚم٘متف  ،يمامء األُمٓم٤مر  ،واًمبح٤مر  ،واألهن٤مر ،
واًمٕمٞمقن  ،اآلسم٤مر ؛ وهق اًمذي يرومع احلدث ويزيؾ اخلب٨م .
وُمٜمف ُم٤م حيرم اؾمتٕمامًمف ؛ يم٤معمٖمّمقب  ،واعمٜمٝمقب  ،واعمقىمقف ًمنمب  ،وال يرومع
احلدث ًمٙمـ يزيؾ اخلب٨م .
وُمٜمف ُمٙمروه ؛ يمٛمتٖمػم سمٖمػم مم٤مزج .
الثاين  :ـم٤مهر ال يرومع احلدث  ،وال يزيؾ اخلب٨م ؛ وهق اعمتٖمػم سمٛمامزج  ،وجيقز
اؾمتٕمامًمف ذم همػم اًمٓمٝم٤مرة ؛ يم٤مأليمؾ واًمنمب .
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الثالث ٟ :مجس حيرم اؾمتٕمامًمف ُمٓمٚم٘م٤م ؛ وهق ُم٤م وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م أو الىم٤مه٤م ذم همػم
حمؾ اًمتٓمٝمػم وهق ىمٚمٞمؾ .
واًمٙمثػم ُم٤م سمٚمغ ىمٚمتلم ؛ وُمس٤مطمتٝمام ُمرسمٕم٤م ذراع ورسمع ـمقال  ،وذراع ورسمع قمرض٤م ،
وذراع ورسمع قمٛم٘م٤م .
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باب اآلكقة
يمؾ إٟم٤مء ـم٤مهر يب٤مح اخت٤مذه واؾمتٕمامًمف إال أن يٙمقن ذهب٤م  ،أو ومْم٦م  ،أو ُمْمبب٤م
سم٠مطمدمه٤م .
ويٕمٗمك قمـ ضب٦م يسػمة ُمـ ومْم٦م حل٤مضم٦م .
وأواين اًمٙمٗم٤مر  ،وصمٞم٤مهبؿ ـم٤مهرة إذا مل شمٕمٚمؿ ٟمج٤مؾمتٝم٤م .
ويب٤مح اؾمتٕمامل ضمٚمد اعمٞمت٦م اعمدسمقغ ذم ي٤مسمس وم٘مط .
وُم٤م أسملم ُمـ طمل ومٝمق يمٛمٞمتتف
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باب االستـجاء
يستح٥م قمٜمد دظمقل اخلالء ىمقل  (( :سمسؿ اهلل  ،اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اخلب٨م
واخلب٤مئ٨م))وقمٜمد اخلروج ُمٜمف((:همٗمراٟمؽ .احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜمل
األذى،وقم٤موم٤مين)) وشم٘مديؿ رضمٚمف اًمٞمرسى دظمقال،ويٛمٜمك ظمروضم٤م،قمٙمس
ُمسجد،وٟمٕمؾ .واقمتامده قمغم رضمٚمف اًمٞمرسى .وسمٕمده ذم ومْم٤مء واؾمتت٤مره .وـمٚم٥م
ُمٙم٤من رظمق .وُمسح ذيمره ُمـ أصٚمف إمم رأؾمف صمالصم٤م سمٞمده اًمٞمرسى إذا ومرغ ُمـ سمقًمف
.وحيرم اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م ،واؾمتدسم٤مره٤م ذم همػم اًمبٜمٞم٤من .وًمب٨م .ومقق طم٤مضمتف.وسمقل ذم
ـمريؼ ،و فمؾ ٟم٤مومع ،وحت٧م ؿمجرة ُم٘مّمقدة  .واالؾمتٜمج٤مء هق إزاًم٦م ُم٤مظمرج ُمـ
اًمسبٞمٚملم سم٤معم٤مء ،أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف،وهق احلجر ،وٟمحقه  ،وي٘م٤مل ًمف :االؾمتجامر .
ويِمؽمط صمالث ُمسح٤مت ُمٜم٘مٞم٦م وم٠ميمثر ،وًمق سمحجر ذي ؿمٕم٥م ،ويسـ ىمٓمٕمف قمغم
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وشمر  .وال يّمح إال سمٓم٤مهر ُ،مب٤مح ،ي٤مسمس ُ ،مٜمؼ  .وحيرم سمروث ،وقمٔمؿ ،وـمٕم٤مم
،وذي طمرُم٦م ،وُمتّمؾ سمحٞمقان  .ويِمؽمط ًمف قمدم شمٕمدي ظم٤مرج ُمقضع اًمٕم٤مدة .
وجي٥م االؾمتٜمج٤مء ًمٙمؾ ظم٤مرج إال اًمريح .وؾمـ سمداءة االؾمتجامر ،صمؿ اؾمتٜمج٤مء
.وجيقز االىمتّم٤مر قمغم أطمدمه٤م ،واعم٤مء أومْمؾ .
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باب الػروض
ومروضف ؾمت٦م :همسؾ اًمقضمف،وُمٜمف اعمْمٛمْم٦م واالؾمتٜمِم٤مق .وطمده ـمقال ُمـ ُمٜم٤مسم٧م
ؿمٕمر اًمرأس اعمٕمت٤مد إمم ُم٤م اٟمحدر ُمـ اًمٚمحٞملم واًمذىمـ ،وقمرض٤م ُمـ األذن إمم
األذن  .وهمسؾ اًمٞمديـ ُمع اعمروم٘ملم  .وُمسح مجٞمع اًمرأس ،وُمٜمف األذٟم٤من وهمسؾ
اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمبلم  .واًمؽمشمٞم٥م.و اعمقالة .واًمٜمٞم٦م رشط ذم اًمقضقء ،وذم يمؾ
قمب٤مدة .واًمتسٛمٞم٦م واضمب٦م ذم أوًمف ،وشمس٘مط ؾمٝمقا و ضمٝمال .وُمـ ؾمٜمٜمف  :اًمسقاك
،وهمسؾ اًمٙمٗملم صمالصم٤م ،وجي٥م ُمـ ٟمقم ًمٞمؾ ٟم٤مىمض ًمقضقء  .واًمبداءة سمٛمْمٛمْم٦م
،صمؿ اؾمتٜمِم٤مق سمٕمد همسؾ اًمٙمٗملم  .واًمٖمسٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،واًمث٤مًمث٦م  .وختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م
اًمٙمثٞمٗم٦م ،واألص٤مسمع  .واًمتٞم٤مُمـ .ورومع سمٍمه إمم اًمسامء سمٕمد ومراغ ُمٜمف ،وىمقل ُم٤مورد
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وكوا قضه ثامكقة :
اخل٤مرج ُمـ اًمسبٞمٚملم .
و اخل٤مرج ُمـ سم٘مٞم٦م اًمبدن إن يم٤من سمقال أو هم٤مئٓم٤م أو يمثػما ٟمجس٤م همػممه٤م .
وزوال اًمٕم٘مؾ ،إال يسػم ٟمقم ُمـ ىم٤مقمد أو ىم٤مئؿ  .وهمسؾ ُمٞم٧م .
أيمؾ حلؿ اسمؾ .
واًمردة قمـ اإلؾمالم .
ويمؾ ُم٤م ًمقضم٥م همسال ُمـ ضمٜم٤مسم٦م ،أو همػمه٤م وُمس ومرج ادُمل ىمبال يم٤من ،أو دسمرا
سمٞمده .
وُمس اُمرأة سمِمٝمقة.
وال يٜمت٘مض و وضقء ُمٚمٛمقس سمدٟمف وًمق وضمد ُمٜمف ؿمٝمقة .
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باب ادسح عذ اخلػني
جيقز يقم وًمٞمٚم٦م عم٘مٞمؿ ،وعمس٤مومر صمالصم٦م أي٤مم ُمـ طمدث سمٕمد ًمبس .
ويشرتط فقه ً :مبسٝمام سمٕمد يمامل اًمٓمٝم٤مرة سم٤معم٤مء ،وؾمؽممه٤م عمحؾ اًمٗمرض ،وإُمٙم٤من
اعمٌم هبام قمروم٤م  ،وصمبقهتام سم٠مٟمٗمسٝمام  ،وإسم٤مطمتٝمام وـمٝم٤مرة قمٞمٜمٝمام  ،وقمدم وصٗمٝمام
اًمبنمة .
وُمثٚمٝمام اجلقرسم٤من .
وإذا اٟم٘مْم٧م اعمدة ،أو ظمرج ؿمئ ُمـ اعمٛمسقح أو طمّمؾ ُم٤ميق ضم٥م اًمٖمسؾ ٟمزقمٝمام
ويٛمسح أيمثر اًمٕمامُم٦م ،وفم٤مهر ىمدم ظمػ ُمـ أص٤مسمٕمف إمم ؾم٤مىمف ،دون أؾمٗمٚمف وقم٘مبف
ويٛمسح ص٤مطم٥م اجلبػمة إن وضٕمٝم٤م قمغم ـمٝم٤مرة ،ومل شمتج٤موز ىمدر احل٤مضم٦م إمم
طمٚمٝم٤م.

01

خمترص يف فقه المام أمحد

باب الغسل
وُمقضمب٤مشمف ؾمت٦م أؿمٞم٤مء :
ظمروج اعمٜمل دوم٘م٤م سمٚمذة ،وشمٖمٞمٞم٥م طمِمٗم٦م ذم ومرج ىمبال يم٤من أو دسمرا  ،وإؾمالم يم٤مومر
وُمقت ،وطمٞمض ،وٟمٗم٤مس .
وُمـ ًمزُمف اًمٖمسؾ طمرم قمٚمٞمف ىمراءة اًم٘مران .
واًمٖمسؾ اعمجزئ هق شمٕمٛمٞمؿ اًمبدن سم٤معم٤مء سمٕمد اًمٜمٞم٦م .
ويٙمٗمل اًمٔمـ ذم اإلؾمب٤مغ .
وواجبه واحد  ،وهق اًمتسٛمٞم٦م .
واًمٖمسؾ اًمٙم٤مُمؾ أن يٜمقي ،صمؿ يسٛمل  ،ويتقض٠م سمٕمد إزاًم٦م ُم٤مًمقصمف ُمـ أذى
،ويٗمرغ اعم٤مء قمغم رأؾمف صمالصم٤م ،ويمذا قمغم سم٘مٞم٦م ضمسده .
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ويسن :
شمٞم٤مُمـ ،وُمقاالة ،وإُمرار اًمٞمد قمغم اجلسد سم٤مًمدًمؽ ،وشمٕم٤مهد اًمِمٕمر ،وإقم٤مدة همسؾ
رضمٚمٞمف ذم ُمٙم٤من آظمر  ،واالهمتس٤مل سمّم٤مع  ،يمام يسـ اًمقضقء سمٛمد .
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باب التقؿم
هق سمدل ـمٝم٤مرة اعم٤مء .
وصػته  :أن يٜمقي اؾمتب٤مطم٦م ُم٤مشمٞمٛمؿ ًمف ،صمؿ يسٛمل ويرضب اًمؽماب سمٞمديف ُمٗمرضمتل
األص٤مسمع سمٕمد ٟمزع ظم٤مشمؿ  ،ويٛمسح وضمٝمف سمب٤مـمـ أص٤مسمٕمف ،ويمٗمٞمف سمراطمتٞمف.
هذه اًمسٜم٦م واألطمقط رضسمت٤من .
وال يّمح ىمبؾ دظمقل اًمقىم٧م  ،وال ينمع إال سمٕمد قمدم وضمقد اعم٤مء  ،أو شمٕمذر
اؾمتٕمامًمف.
وفروضه ُمسح وضمٝمف ،ويديف إمم يمققمٞمف  ،وشمرشمٞم٥م وُمقاالة ذم طمدث اصٖمر
،وشمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م عم٤م يتٞمٛمؿ ًمف .
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وواجبه  :اًمتسٛمٞم٦م  ،وشمس٘مط ؾمٝمقا و ضمٝمال .
ومبطالته مخسه وهل ُم٤م أسمٓمؾ اًمقضقء ،ووضمقد اعم٤مء وًمق ذم اًمّمالة ال سمٕمده٤م ،
وظمروج اًمقىم٧م وزوال اعمبٞمح ًمف  ،وظمٚمع ُم٤م ُمسح قمٚمٞمف
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باب إزالة الـجاسة
يٙمٗمل ذم همسؾ اًمٜمج٤مؾم٤مت يمٚمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م قمغم األرض همسٚم٦م واطمدة شمذه٥م سمٕملم
اًمٜمج٤مؾم٦م .
وقمغم همػمه٤م ؾمبع  ،إطمداه٤م سمؽماب ذم ٟمج٤مؾم٦م يمٚم٥م وظمٜمزير  ،وذم ٟمج٤مؾم٦م همػممه٤م
ؾمبع سمال شمراب  ،واخلٛمرة إذا اٟم٘مٚمب٧م سمٜمٗمسٝم٤م ظمال ـمٝمرت .
ويٓمٝمر ُمـ سمقل همالم مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم سمٜمْمحف.
وُم٤م أيمؾ حلٛمف ُمـ طمٞمقان ومٝمق ـم٤مهر  ،ويمذا ُم٤م خيرج ُمٜمف  ،وُمٜمل اآلدُمل ـم٤مهر
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باب احلقض
ال طمٞمض ىمبؾ شمسع ؾمٜملم  ،وال سمٕمد مخسلم  ،وال ُمع محؾ .
واىمٚمف يقم وًمٞمٚم٦م  ،وهم٤مًمبف ؾم٧م أو ؾمبع  ،وأيمثره مخس٦م قمنم .
واىمؾ ـمٝمر سملم طمٞمْمتلم صمالصم٦م قمنم يقُم٤م  ،وهم٤مًمبف سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر  ،وال طمد ال أيمثره .
وحيرم باحلقض ثامكقة أشقاء  :اًمقطء ذم اًمٗمرج  ،واًمٓمالق  ،واًمّمالة  ،واًمّمقم ،و
اًمٓمقاف ،وىمراءة اًم٘مرآن  ،وُمس اعمّمحػ  ،واًمٚمب٨م سم٤معمسجد.
ويوجب مخسة أشقاء  :اًمبٚمقغ  ،اًمٖمسؾ  ،واالقمتداد سمف  ،واحلٙمؿ سمؼماءة اًمرطمؿ
واًمٙمٗم٤مرة سم٤مًمقطء ومٞمف ،وهل ديٜم٤مر  ،أو ٟمّمٗمف قمغم اًمتخٞمػم .
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وشم٘ميض احل٤مئض اًمّمقم  ،ال اًمّمالة  .وإن ضم٤موز اًمدم قم٤مدهت٤م أو ٟم٘مص ُمستح٤مض٦م
شمتقض٠م ًمقىم٧م يمؾ صالة  ،وشمّمقم  ،وشمّمكم ،ويٙمره وـم١مه٤م  ،وال يمٗم٤مرة ومٞمف .
وأيمثر ُمدة ٟمٗم٤مس أرسمٕمقن يقُم٤م  ،واًمٜم٘م٤مء زُمٜمف ـمٝمر يٙمره اًمقطء ومٞمف  ،وهق يمحٞمض
ذم أطمٙم٤مُمف همػم قمدة  ،وسمٚمقغ .

خمترص يف فقه المام أمحد

09

كتاب الصالة
دم٥م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ ُمٙمٚمػ  ،ال طم٤مئض وال ٟمٗمس٤مء  .وقمغم وزم صٖمػم أُمره هب٤م
ًمسبع  .ورضسمف قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنم .
وحيرم شم٠مظمػمه٤م إمم وىم٧م اًمرضورة و ي٘متؾ شم٤مريمٝم٤م هت٤موٟم٤م  ،ويمسال  ،أو ضمحدا
ًمقضمقهب٤م سمٕمد االؾمتت٤مسمف صمالصم٤م ومٞمٝمام .
وال شمّمح ُمـ جمٜمقن  ،وصٖمػم همػم ممٞمز .
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باب األذان واإلقامة
مه٤م ومرض٤م يمٗم٤مي٦م قمغم اًمرضم٤مل اعم٘مٞمٛملم ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس اعمٙمتقسم٦م ي٘م٤مشمؾ أهؾ سمٚمد
قمغم شمريمٝمام .
ويستح٥م أن يٙمقن اعم١مذن صٞمت٤م ،أُمٞمٜم٤م  ،قم٤معم٤م سم٤مًمقىم٧م وهق مخس قمنمة مجٚم٦م ،
يرشمٚمٝم٤م قمغم قمٚمق ُ ،متٓمٝمرا ُ ،مست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م  ،ضم٤مقمال إصبٕمٞمف قمغم أذٟمٞمف  ،همػم
ُمستدير ُ ،متٚمٗمت٤م ذم احلٞمٕمٚم٦م يٛمٞمٜم٤م وؿمامال  ،ىم٤مئال سمٕمدمه٤م ذم أذان اًمّمبح ( اًمّمالة
ظمػم ُمـ اًمٜمقم ) ُمرشملم .
واإلقامة إحدى عرشة حيدرها  .وي٘مٞمؿ ُمـ أذن ذم ُمٙم٤مٟمف إن ؾمٝمؾ  ،وال يّمح إال
ُمرشمب٤م ُمتقاًمٞم٤م ُمـ قمدل ،وجيزئ ُمـ ممٞمز  ،ويبٓمٚمٝمام ومّمؾ يمثػم  ،ويسػم حمرم  ،وال
جيزئ ىمبؾ اًمقىم٧م إال اًمٗمجر سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ .
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ورشوط صحة الصالة تسعة :
اإلؾمالم  ،واًمٕم٘مؾ ،و اًمتٛمٞمٞمز  ،واًمٓمٝم٤مرة  ،واضمتٜم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م  ،وؾمؽم اًمٕمقرة ،
ودظمقل اًمقىم٧م  ،واؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م  ،واًمٜمٞم٦م وحمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م  ،واًمتٚمٗمظ هب٤م سمدقمف
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باب صػة الصالة
يسـ اخلروج إًمٞمٝم٤م ُمتٓمٝمرا سمسٙمٞمٜم٦م ،ووىم٤مر ُ ،مع ىمقل ُم٤م ورد ،وىمٞم٤مم قمٜمد (ىمد) ُمـ
إىم٤مُمتٝم٤م  ،وشمسقي٦م اًمّمػ .
وي٘مقل( اهلل ايمؼم) راومٕم٤م يديف إمم طمذو ُمٜمٙمبٞمف  ،صمؿ ي٘مبض يمقع يرساه حت٧م رسشمف ،
ويٜمٔمر ُمسجده  ،صمؿ ي٘مقل ( ؾمبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك  ،وشمب٤مرك اؾمٛمؽ  ،وشمٕم٤ممم
ضمدك  ،وال إًمف همػمك) ،صمؿ يستٕمٞمذ  ،صمؿ يبسٛمؾ رسا  ،صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ُمرشمب٦م
ُمتقاًمٞم٦م  ،وومٞمٝم٤م إطمدى قمنمة شمِمديدة  ،وإذا ومرغ ىم٤مل (أُملم ) سمٕمد ؾمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م ،
وجيٝمز هب٤م إُم٤مم  ،وُم٠مُمقم ُمٕم٤م ذم ضمٝمري٦م  ،وهمػممه٤م ومٞمام جيٝمر ومٞمف.
ويسـ إلُم٤مم اجلٝمر سم٘مراءة صبح  ،ومجٕم٦م  ،وقمٞمد ،ويمسقف  ،واؾمتس٘م٤مء وأومم
ُمٖمرب وقمِم٤مء .
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ويٙمره عم٠مُمقم ،وخيػم ُمٜمٗمرد  ،وٟمحقه .
صمؿ ي٘مرأ سمٕمده٤م ؾمقرة شمٙمقن ذم اًمّمبح ُمـ ـمقال اعمٗمّمؾ  ،وذم اعمٖمرب ُمـ
ىمّم٤مره ،وذم اًمب٤مىمل ُمـ أوؾم٤مـمف  ،صمؿ يريمع ُمٙمؼما راومٕم٤م يديف  ،ويْمٕمٝمام قمغم
ريمبتٞمف ُمٗمرضمتل األص٤مسمع  ،ويسقي فمٝمره وي٘مقل  ( :ؾمبح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ )
صمالصم٤م  ،وهق أدٟمك اًمٙمامل  ،صمؿ يرومع رأؾمف ويديف ىم٤مئال إُم٤مم وُمٜمٗمرد  ( :ؾمٛمع اهلل
عمـ محد )  ،وسمٕمد اٟمتّم٤مسمف ( رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ُمؾء اًمسامء  ،وُمؾء األرض  ،وُمؾء
ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ ؿمئ سمٕمد )  .وُم٠مُمقم (رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد) وم٘مط .صمؿ خير ُمٙمؼما ؾم٤مضمدا
قمغم ؾمبٕم٦م أقمْم٤مء  ،رضمٚمٞمف ( صمؿ ) ريمبتٞمف  ،صمؿ يديف ( صمؿ ) ضمبٝمتف  ،واٟمٗمف  ،وجي٤مذم
قمْمديف قمـ ضمٜمبٞمف ‘ وسمٓمٜمف قمـ ومخذيف  ،ويٗمرق ريمبتٞمف  ،وي٘مقل  ( :ؾمبح٤من ريب
األقمغم ) صمالصم٤م  ،وهق أدٟمك اًمٙمامل  ،صمؿ يرومع ُمٙمؼما  ،وجيٚمس ُمٗمؽمؿم٤م  ،وي٘مقل :
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(ريب اهمٗمر زم ) صمالصم٤م  ،ويسجد اًمث٤مٟمٞم٦م يمذًمؽ  .صمؿ يٜمٝمض ُمٙمؼما ُمٕمتٛمدا قمغم
ريمبتٞمف ىم٤مئام قمغم صدر ىمدُمٞمف إن ؾمٝمؾ  ،ويّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمثٚمٝم٤م ُم٤مقمدا االؾمتٗمت٤مح ،
واًمتٕمقذ  ،صمؿ جيٚمس ُمٗمؽمؿم٤م  ،وؾمـ وضع يديف قمغم ومخذيف  ،وىمبض اخلٜمٍم ،
واًمبٜمٍم ُمـ يٛمٜم٤مه  ،وحتٚمٞمؼ إهب٤مُمٝم٤م ُمع اًمقؾمٓمك  ،وإؿم٤مرشمف سمسب٤مسمتٝم٤م ذم شمِمٝمد
ودقم٤مء قمٜمد ذيمر اهلل ُمٓمٚم٘م٤م  ،وسمسط اًمٞمرسى  ،صمؿ يتِمٝمد ومٞم٘مقل ( :اًمتحٞم٤مت هلل
واًمّمٚمقات واًمٓمٞمب٤مت  ،اًمسالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمبل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،اًمسالم
قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قمب٤مد اهلل اًمّم٤محللم  ،اؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل ،واؿمٝمد أن حمٛمد قمبده
ورؾمقًمف ) هذا اًمتِمٝمد األول .
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صمؿ يٜمٝمض ذم ُمٖمرب ورسم٤مقمٞم٦م ُمٙمؼما ويّمكم اًمب٤مىمل يمذًمؽ  ،إال اٟمف ال جيٝمر  ،وال
يزيد قمغم اًمٗم٤محت٦م  ،صمؿ جيٚمس ُمتقريم٤م ومٞمتِمٝمد  ،صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ  ،ومٞم٘مقل  (:اًمٚمٝمؿ صكم قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ
وقمغم آل إسمراهٞمؿ اٟمؽ محٞمد جمٞمد  ،وسم٤مرك قمغم حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ اٟمؽ
محٞمد جمٞمد ) .
وؾمـ أن يتٕمقذ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ  ،وقمذاب اًم٘مؼم ،وومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت  ،وومتٜم٦م
اعمسٞمح اًمدضم٤مل  ،ويدقمق سمام أطم٥م صمؿ يسٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف ( اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل
)  ،وقمـ يس٤مره يمذًمؽ وضمقسم٤م.
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واعمرأة يم٤مًمرضمؾ ذم يمؾ ُم٤مشم٘مدم ً ،مٙمـ دمٛمع ٟمٗمسٝم٤م ودمٚمس ُمؽمسمٕم٦م  ،أو ؾم٤مدًم٦م
رضمٚمٞمٝم٤م قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م وهق أومْمؾ  .ويٙمره ذم اًمّمالة اًمتٗم٤مت  ،وٟمحقه سمال طم٤مضم٦م ،
وإىمٕم٤مء  ،واومؽماش ذراقمٞمف ؾم٤مضمدا وقمب٨م  ،وختٍم وومرىمٕم٦م أص٤مسمع وشمِمبٞمٙمٝم٤م
،ويمقٟمف طم٤مىمٜم٤م وٟمحقه  ،أو شم٤مئ٘م٤م إمم ـمٕم٤مم وٟمحقه .إمم ـمٕم٤مم وٟمحقه  .وإذا أٟم٤مسمف
يشء ؾمبح رضمؾ  ،وصٗم٘م٧م اُمرأة  ،سمبٓمـ يمٗمٝم٤م قمغم فمٝمر األظمرى  .ويبّمؼ
وٟمحقه ذم صمقسمف  .وذم همػم ُمسجد قمـ يس٤مره أو حت٧م ىمدُمف .
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فصل
وأركاكه أربعة عرش  :اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمرض قمغم اًم٘م٤مدر  ،وشمٙمبػمة اإلطمرام  ،وىمراءة
اًمٗم٤محت٦م ،واًمريمقع  ،واالقمتدال ُمٜمف  ،واًمسجقد قمغم األقمْم٤مء اًمسبٕم٦م ،
واالقمتدال ُمٜمف  ،واجلٚمقس سملم اًمسجدشملم  ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمٙمؾ  ،واًمتِمٝمد
األظمػم وضمٚمستف  ،واًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمؽمشمٞم٥م  ،واًمتسٚمٞمؿ
.
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فصل
وواجباهتا ثامكقة  :مجٞمع اًمتٙمبػمات همػم اًمتحريٛم٦م  ،واًمتسٛمٞمع  ،واًمتحٛمٞمد
وشمسبٞمحت٤م اًمريمقع  ،واًمسجقد  ،وؾم١مال اعمٖمٗمرة سملم يمؾ ؾمجدشملم  ،واًمتِمٝمد
األول  ،وضمٚمستف .
ومٛمـ شمرك ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م قمٛمدا سمٓمٚم٧م صالشمف  ،ال ؾمٝمقا وضمٝمال .
وأُم٤م اًمريمـ  ،واًمنمط ومال يس٘مٓم٤من ؾمٝمقا  ،وال ضمٝمال .
وُم٤م قمدا ذًمؽ ؾمٜمـ أىمقال  ،وأومٕم٤مل .
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باب سجود السفو  ،وما يبطل الصالة
ُمـ شمٕمٛمد زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤م سمٓمٚم٧م صالشمف  ،وإن يم٤من ذًمؽ ًمسٝمق  ،أو ؿمؽ مل شمبٓمؾ
ً ،مٙمـ ينمع ًمف ؾمجقد اًمسٝمق ضمؼما ومٞمج٥م إذا زاد ريمققم٤م  ،أو ؾمجقدا أو ىمٞم٤مُم٤م ،
أو ىمٕمقدا  ،اوؾمٚمؿ ىمبؾ إمت٤مُمٝم٤م  ،أو شمرك واضمب٤م  ،أو ؿمؽ ذم زي٤مدة وىم٧م ومٕمٚمٝم٤م .
وُمـ ؿمؽ ذم شمرك ريمـ  ،أو قمدد ريمٕم٤مت  ،وهق ذم اًمّمالة سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم ،
وهق األىمؾ  ،ويسجد ًمٚمسٝمق.
وال اصمر ًمِمؽ سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م  ،ويسـ ؾمجقد اًمسٝمق إذا أشمك سم٘مقل ُمنموع ذم همػم
حمٚمف.
ويب٤مح إذا شمرك ُمسٜمقٟم٤م  ،وحمٚمف ضمقازا ىمبؾ اًمسالم  ،وسمٕمده ،إال إذا ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص
ريمٕم٦م وم٠ميمثر ومٞمٜمدب سمٕمد اًمسالم .
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وتبطل الصالة سمتٕمٛمد شمرك ؾمجقد حمٚمف ىمبؾ اًمسالم  ،وشمبٓمؾ سمٛمبٓمالت اًمٓمٝم٤مرة ،
ووم٘مد ؿمئ ُمـ رشوـمٝم٤م  ،وسم٤مًم٘مٝم٘مٝم٦م  ،واًمٙمالم همػم اًمٞمسػم عمّمٚمحتٝم٤م ومٞمام إذا
ؾمٚمؿ ىمبؾ إمت٤مُمٝم٤م ؾمٝمقا  ،واأليمؾ واًمنمب ؾمقى اًمٞمسػم ُمـ ضم٤مهؾ و ٟم٤مس .

خمترص يف فقه المام أمحد

20

باب صالة التطوع
أومْمٚمٝم٤م ُم٤مشمسـ ًمف اجلامقم٦م .
وأيمده٤م اًمٙمسقف  ،وم٤مالؾمتس٘م٤مء  ،وم٤مًمؽماويح  ،وم٤مًمقشمر .
واىمٚمف ريمٕم٦م  ،وأيمثره إطمدى قمنمة  ،وأدٟمك اًمٙمامل صمالث سمسالُملم  ،وجيقز
سمقاطمد رسدا  ،ووىمتف ُمـ ومراغ صالة اًمٕمِم٤مء إمم ـمٚمقع اًمٗمجر  ،وٟمدب اًم٘مٜمقت ومٞمف
سمٕمد اًمريمقع  ،ويدقمق سمام ورد .
والرتاويح قمنمون ريمٕم٦م سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء  ،وذم مج٤مقم٦م أومْمؾ  .وهك ُمـ آيمد
ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ .
صمؿ اًمرواشم٥م  ،ريمٕمت٤من ىمبؾ اًمٔمٝمر  ،وريمٕمت٤من سمٕمده٤م  ،وريمٕمت٤من سمٕمد اعمٖمرب،
وريمٕمت٤من سمٕمد اًمٕمِم٤مء  ،وريمٕمت٤من ىمبؾ اًمٗمجر ومه٤م آيمده٤م .
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وصالة ًمٞمؾ وهن٤مر ُمثٜمك ُمثٜمك  .وشمسـ صالة اًمْمحك  ،وؾمجقد اًمتالوة ،
واًمِمٙمر .
وال سم٠مس سم٤مًمتٓمقع ذم يمؾ وىم٧م إال صمالصم٦م أوىم٤مت :
األول ُ:مـ ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين إمم ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمٞمد رُمح .
الثاين :قمٜمد ىمٞم٤مم اًمِمٛمس طمتك شمزول
الثالث:سمٕمد صالة اًمٕمٍم إمم يمامل همروب اًمِمٛمس .
وجيقز ذم هذه األوىم٤مت ومٕمؾ ريمٕمتل ومجر أداء  ،وريمٕمتل اًمٓمقاف  ،وصالة ضمٜم٤مزة
سمٕمد ومجر وقمٍم  ،وحتٞم٦م ُمسجد يقم مجٕم٦م  ،وجيقز ىمْم٤مء اًمٗمقائ٧م ذم يمؾ وىم٧م .
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باب صالة اجلامعة
دم٥م قمغم األطمرار اًم٘م٤مدريـ طمرضا و ؾمٗمرا ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس اعمٙمتقسم٦م .
واىمٚمٝم٤م إُم٤مم وُم٠مُمقم .وشمدرك سم٤مًمتٙمبػم ىمبؾ شمسٚمٞمؿ وُمـ أدرك اًمريمقع همػم ؿم٤مك
أدرك اًمريمٕم٦م  ،واـمٛم٠من صمؿ شم٤مسمع  .وُمـ أدرك ُمع إُم٤مُمف أظمره٤م  ،وُم٤م ي٘مْمٞمف أوهل٤م .
وسن أن ي٘مرأ ذم ؾمٙمت٤مت اإلُم٤مم  ،وإذا مل يسٛمٕمف ًمبٕمد ،ال ًمٓمرش .
وؾمـ إلُم٤مم ختٗمٞمػ ُمع إمت٤مم  ،وشمٓمقيؾ أومم أـمقل ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م  ،واٟمتٔم٤مر داظمؾ ُم٤ممل
يِمؼ قمغم ُم٠مُمقم.
وإذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة إال اعمٙمتقسم٦م  ،وم٢من يم٤من ٟم٤مومٚم٦م أمتٝم٤م إال أن خيِمك
ومقات اجلامقم٦م ومٞم٘مٓمٕمٝم٤م .
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فصل
األومم سم٤مإلُم٤مُم٦م األىمرأ اًمٕم٤ممل وم٘مف صالشمف ،صمؿ األوم٘مف  ،صمؿ األؾمـ  ،صمؿ األرشف  ،صمؿ
األىمدم هجرة  ،صمؿ األشم٘مك  ،صمؿ ُمـ ىمرع .
وؾم٤ميمـ اًمبٞم٧م  ،وإُم٤مم اعمسجد أطمؼ  ،إال ُمـ ذي ؾمٚمٓم٤من .
وال شمّمح ظمٚمػ وم٤مؾمؼ  ،يمٙم٤مومر  ،إالذم مجٕم٦م وقمٞمد شمٕمذر ظمٚمػ همػمه  ،وال صبل
ًمب٤مًمغ  ،وال شمّمح ظمٚمػ حمدث  ،أو ُمتٜمجس يٕمٚمؿ ذًمؽ.

فصل
ي٘مػ اعم٠مُمقُمقن ظمٚمػ اإلمام  ،ويّمح ُمٕمف قمـ يٛمٞمٜمف أو قمـ ضم٤مٟمبٞمف  ،ال ىمداُمف ،
وال قمـ يس٤مره وم٘مط وال اًمٗمذ ظمٚمٗمف أو ظمٚمػ اًمّمػ إال إن يٙمقن اُمرأة.
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فصل
يّمح اىمتداء اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم ذم اعمسجد ،وان مل يره  ،وال ُمـ وراءه إذا ؾمٛمع
اًمتٙمبػم  ،ويمذا ظم٤مرضمف إن رأى اإلُم٤مم  ،أو اعم٠مُمقُملم.
ويٙمره وىمقومٝمؿ سملم اًمسقاري إذا ىمٓمٕمـ .

25
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فصل
ويٕمذر سمؽمك مجٕم٦م ومج٤مقم٦م ُمريض  ،وُمداومع أطمد األظمبثلم،وُمـ سمحرضة ـمٕم٤مم
حمت٤مج إًمٞمف  ،وظم٤مئػ ُمـ ضٞم٤مع ُم٤مًمف  ،أو ومقاشمف  ،أو رضر ومٞمف أو ُمقت ىمريبف  ،أو
قمغم ٟمٗمسف ُمـ رضر أو ؾمٚمٓم٤من  ،أو ُمالزُم٦م همريؿ وال ؿمئ ُمٕمف ،أو ُمـ ومقات
روم٘متف ،أو همٚمب٦م ٟمٕم٤مس أو أذى سمٛمٓمر  ،أو وطمؾ  ،وسمريح سم٤مردة ؿمديدة ذم ًمٞمٚم٦م
ُمٔمٚمٛم٦م .
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باب صالة أهل األعذار
يّمغم اعمريض ىم٤مئام وًمق ُمستٜمدا  ،وم٢من مل يستٓمع وم٘م٤مقمدا  .وم٢من مل يستٓمع ومٕمغم
ضمٜمبف  ،واأليٛمـ أومْمؾ  ،ويقُمئ سمريمقع  ،وؾمجقد وجيٕمٚمف اظمٗمض .
وم٢من قمجز أوُم٠م سمٓمرومف واؾمتحرض اًمٗمٕمؾ سم٘مٚمبف  ،ويمذا اًم٘مقل إن قمجز قمٜمف ًمس٤مٟمف .
وال شمس٘مط ُم٤مدام قم٘مٚمف صم٤مسمت٤م .
وشمّمح اعمٙمتقسم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م عمرض  ،وقمجز قمـ ريمقب ،وظمقف اٟم٘مٓم٤مع وٟمحقه
ويسـ عمس٤مومر ىمٍم رسم٤مقمٞم٦م إن ٟمقى ؾمٗمرا ُمب٤مطم٤م عمحؾ ُمٕملم يبٚمغ ؾمت٦م قمنم ومرؾمخ٤م
 ،وهق يقُم٤من سمسػم األصم٘م٤مل ،ودسمٞم٥م األىمدام .
ومٞم٘مٍم إذا وم٤مرق سمٞمقت ىمريتف اًمٕم٤مُمرة  ،وإذا أىم٤مم سمبٚمد حل٤مضم٦م ال يدري ُمتك شمٜم٘ميض
ىمٍم ُ ،م٤ممل يٜمقي اإلىم٤مُم٦م ومقق أرسمٕم٦م أي٤مم .
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وجيقز ًمف اجلٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم  ،وسملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء شم٘مديام وشم٠مظمػما .
ويمذا يب٤مح عمريض  ،وُمرضع عمِم٘م٦م  ،وٟمحقه٤م  ،وعم٘مٞمؿ اجلٛمع سملم اًمٕمِم٤مءيـ عمٓمر
يبؾ اًمثٞم٤مب ،وٟمحقه .

فصل
وجيقز أن شمّمكم صالة ظمقف قمغم أي صٗم٦م صح٧م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ومحؾ اًمسالح اًمذي ال يث٘مٚمف ًمٞمدومع سمف قمـ ٟمٗمسف ُمستح٥م .
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باب صالة اجلؿعة
شمٚمزم يمؾ ذيمر  ،طمر ُ ،مٙمٚمػ ُ ،مسٚمؿ ُ ،مستقـمـ سمبٜم٤مء اؾمٛمف واطمد  ،وًمق شمٗمرق ،
ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اعمسجد إال ومرؾمخ .
وال دم٥م قمغم ُمس٤مومر ؾمٗمر ىمٍم  ،وال قمبد ،وال اُمرأة .
وال جيقز عمـ شمٚمزُمف اًمسٗمر ذم يقُمٝم٤م سمٕمد اًمزوال .
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فصل
يِمؽمط ًمّمحتٝم٤م رشوط ً ،مٞمس ُمٜمٝم٤م إذن اإلُم٤مم .
احدها :اًمقىم٧م ،وأوًمف أول وىم٧م صالة اًمٕمٞمد  .وآظمره آظمر وىم٧م صالة اًمٔمٝمر.
الثاين :طمْمقر أرسمٕملم ُمـ أهؾ وضمقهب٤م .
الثالث :أن يٙمقٟمقا سم٘مري٦م ُمستقـمٜملم.
وُمـ أدرك ُمع اإلُم٤مم ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م أمتٝم٤م مجٕم٦م.
ويِمؽمط شم٘مدم ظمٓمبتلم ُ،مـ رشط صحتٝمام محد اهلل  ،واًمّمالة قمغم رؾمقًمف
،وىمراءة آي٦م  ،واًمقصٞم٦م سمت٘مقى اهلل ،وطمْمقر اًمٕمدد اعمِمؽمط .
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فصل
واجلٛمٕم٦م ريمٕمت٤من .
يسـ أن ي٘مرأ ضمٝمرا ذم األومم سم٤مجلٛمٕم٦م  ،وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمٜم٤موم٘ملم .
وحترم إىم٤مُمتٝم٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقضع ُمـ اًمبٚمد إال حل٤مضم٦م .
وأىمؾ اًمسٜم٦م سمٕمده٤م ريمٕمت٤من .
وُمـ دظمؾ واإلُم٤مم خيٓم٥م مل جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم .
وال جيقز اًمٙمالم طم٤مل ظمٓمب٦م اإلُم٤مم إال ًمف  ،وعمـ يٙمٚمٛمف .
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باب صالة العقدين
وهل ومرض يمٗم٤مي٦م .
ورشوـمٝم٤م يم٤مجلٛمٕم٦م  ،ووىمتٝم٤م يمّمالة اًمْمحك  ،وأظمره٤م ىمبؾ اًمزوال  ،وشمسـ
سمّمحراء  ،ويٙمره اًمٜمٗمؾ ىمبٚمٝم٤م وسمٕمده٤م ذم ُمقضٕمٝم٤م .
ويسـ األيمؾ ىمبؾ صالة اًمٗمٓمر ،وسمٕمد أضحك عمْمح .
وهل ريمٕمت٤من ،يٙمؼم ذم األومم سمٕمد شمٙمبػمة اإلطمرام ؾمت٤م  ،وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ىمبؾ اًم٘مراءة
مخس٤م  ،يرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمبػمة  ،وي٘مقل سمٞمٜمٝم٤م( :اهلل ايمؼم يمبػما  ،واحلٛمد هلل يمثػما
،وؾمبح٤من اهلل سمٙمرة وأصٞمال ،وصغم اهلل قمغم حمٛمد واًمف وؾمٚمؿ شمسٚمٞمام يمثػما).
صمؿ يستٕمذ ،صمؿ ي٘مرأ ضمٝمرا سمٕمد اًمٗم٤محت٦م سمسبح ذم األومم  ،واًمٖم٤مؿمٞم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م .
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وم٢مذا ؾمٚمؿ ظمٓم٥م ظمٓمبتلم يمخٓمبتل اجلٛمٕم٦م يستٗمتح األومم سمتسع شمٙمبػمات
،واًمث٤مٟمٞم٦م سمسبع  ،وسملم هلؿ ذم اًمٗمٓمر أطمٙم٤مم اًمٗمٓمرة  ،ويبلم هلؿ ذم األضحك
أطمٙم٤مم األضحٞم٦م ،وحيثٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م.
وُمـ وم٤مشمتف صالة اًمٕمٞمد ؾمـ ًمف ىمْم٤مؤه٤م  ،وإن مل يٕمٚمٛمقا سم٤مًمٕمٞمد إال سمٕمد اًمزوال
صٚمقا ُمـ اًمٖمد ىمْم٤مء .
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باب صالة الؽسوف
شمسـ مج٤مقم٦م ،وومرادى .
ووىمتٝم٤م ُمـ اسمتداء اًمٙمسقف إمم زواًمف .
ويٜم٤مدى هل٤م (اًمّمالة مج٤مقم٦م ).
وصٗمتٝم٤م أن يٙمؼم  ،صمؿ ي٘مرأ سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ـمقيٚم٦م ،صمؿ يريمع ـمقيٚم٦م  ،صمؿ يرومع
،وي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م  ،وؾمقرة دون األومم  ،صمؿ يريمع دون األومم  ،صمؿ يرومع ،صمؿ يسجد
ؾمجدشملم  ،ويٗمٕمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مألومم أال أهن٤م شمٙمقن ىمٍما ُمٜمٝم٤م .
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باب صالة االستسؼاء
هل ؾمٜم٦م ُم١ميمدة قمٜمد احل٤مضم٦م ًمٓمٚم٥م اًمس٘مٞم٤م .
ووىمتٝم٤م وصٗمتٝم٤م يمّمالة قمٞمد .
وشمّمغم ومرادى  ،وذم مج٤مقم٦م أومْمؾ .
وإذا أراد اإلُم٤مم اخلروج وقمظ اًمٜم٤مس  ،وأُمرهؿ سم٤مًمتقسم٦م ،واخلروج ُمـ اعمٔم٤ممل
،وشمرك اًمتِم٤مطمـ .واًمّمدىم٦م ،واًمّمٞم٤مم  ،ويٕمدهؿ يقُم٤م خيرضمقن ومٞمف  .ومٞمخرج
ُمتقاضٕم٤م ذم صمٞم٤مب سمذًم٦م ُ ،متذًمالُ ،متخِمٕم٤م  ،وُمٕمف أهؾ اًمديـ واًمّمالح ،
واًمِمٞمقخ  ،واًمّمبٞم٤من  .ويب٤مح ظمروج األـمٗم٤مل  ،واًمٕمج٤مئز  ،واًمبٝم٤مئؿ .
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ومٞمّمكم ،صمؿ خيٓم٥م واطمدة يٗمتتحٝم٤م سم٤مًمتٙمبػم يمخٓمب٦م قمٞمد  ،ويٙمثر ومٞمٝم٤م االؾمتٖمٗم٤مر ،
وىمراءة اآلي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م األُمر سمف  ،ويرومع يديف وفمٝمقرمه٤م إمم اًمسامء ومٞمدقمق سمدقم٤مء
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٜمف ((اًمٚمٝمؿ اؾم٘مٜم٤م همٞمث٤م ُمٖمٞمث٤م .........إمم آظمره))وًمف
إن ي٘مدم سمٕمض اًمّم٤محللم ًمٚمتقؾمؾ سمدقم٤مئف ،يمام اؾمتس٘مك قمٛمر سم٤مًمٕمب٤مس  .وإن يمثر
اعمٓمر  ،وظمٞمػ ُمٜمف ؾمـ ىمقل (اًمٚمٝمؿ طمقاًمٞمٜم٤م ،وال قمٚمٞمٜم٤م  ،اًمٚمٝمؿ قمغم اآليم٤مم ،
واًمٔمراب  ،وسمٓمقن األودي٦م  ،وُمٜم٤مسم٧م اًمِمجر )
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كتاب اجلـائز
يسـ شمٕم٤مهد اعمحترض سمبؾ طمٚم٘مف  ،وشمٚم٘مٞمٜمف ( ال اًمف إال اهلل ) سمرومؼ  ،وشمقضمٞمٝمف إمم
اًم٘مبٚم٦م  ،وشمٖمٛمٞمض قمٞمٜمٞمف إذا ُم٤مت  ،وؿمد حلٞمٞمف  ،وشمٚمٞملم ُمٗم٤مصٚمف ،وظمٚمع صمٞم٤مسمف ،
وؾمؽمه سمثقب .
وجي٥م ذم طم٘مف أرسمٕم٦م أُمقر ،همسٚمف  ،وشمٙمٗمٞمٜمف  ،واًمّمالة قمٚمٞمف  ،ودومٜمف .
وم٢مذا أظمذ اعمب٤مرش ذم همسٚمف ؾمؽم قمقرشمف  ،صمؿ ٟمقى  ،وؾمٛمك ،ويٕمٍم سمٓمٜمف سمرومؼ ،
ويٙمثر ص٥م اعم٤مء طمٞمٜمئذ  ،صمؿ يٚمػ يده ظمرىم٦م ومٞمٜمجٞمف  ،وطمرم ُمس قمقرة ُمـ ًمف
ؾمبع  ،صمؿ يدظمؾ إصبٕمٞمف وقمٚمٞمٝمام ظمرىم٦م ُمبٚمقًم٦م ذم ومٛمف ومٞمٛمسح أؾمٜم٤مٟمف  ،وذم
ُمٜمخريف ومٞمٜمٔمٗمٝمام  ،وال يدظمٚمٝمام اعم٤مء  ،صمؿ يقضئف ،ويٖمسؾ رأؾمف  ،وحلٞمتف سمرهمقة
اًمسدر  ،وسمدٟمف سمثٗمٚمف  ،صمؿ يٗمٞمض اعم٤مء .
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وؾمـ شمثٚمٞم٨م  ،وشمٞم٤مُمـ  ،وإُمرار يديف قمغم سمٓمٜمف يمؾ ُمرة  ،وم٢من مل يٜمؼ زاد طمتك يٜم٘مك
 ،وؾمـ يم٤مومقر  ،وؾمدر ذم األظمػمة  ،وظمْم٤مب ؿمٕمر  ،وىمص ؿم٤مرب  ،وشم٘مٚمٞمؿ
أفم٤مومر إن ـم٤مال.
وجيٜم٥م حمرم ُم٤مت ُم٤م جيٜم٥م ذم طمٞم٤مشمف  ،وؾم٘مط ألرسمٕم٦م أؿمٝمر يمٛمقًمقد طمٞم٤م  ،وإن
همسؾ اعمٞم٧م يٛمؿ ،وؾمـ شمٙمٗملم رضمؾ ذم صمالث ًمٗم٤مئػ سمٞمض  ،جيٕمؾ احلٜمقط ومٞمام
سمٞمٜمٝم٤م  .وُمٜمف سم٘مٓمـ سملم إًمٞمتٞمف  ،وقمغم ُمٜم٤مومذ وضمٝمف  ،وُمقاضع ؾمجقده .
صمؿ يرد ـمرف اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ اجل٤مٟم٥م األيرس قمغم ؿم٘مف األيٛمـ ،صمؿ األيٛمـ قمغم األيرس
 ،صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ اًمث٤مًمث٦م يمذًمؽ ،وجيٕمؾ أيمثر اًمٗم٤مضؾ قمٜمد رأؾمف  ،وؾمـ الُمرأة مخس٦م
أصمقاب  ،إزار ،ومخ٤مر  ،وىمٛمٞمص  ،وًمٗم٤مومت٤من  .وًمّمٖمػم ىمٛمٞمص ،وًمٗم٤مومت٤من .
واًمقاضم٥م صمقب يسؽم مجٞمع اعمٞم٧م .
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فصل
اًمسٜم٦م أن ي٘مقم اإلُم٤مم قمٜمد صدره  ،وقمٜمد وؾمٓمٝم٤م .
ويٙمؼم أرسمٕم٤م ي٘مرأ ذم األومم سمٕمد اًمتٕمقذ اًمٗم٤محت٦م  ،ويّمكم قمغم اًمٜمبل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ،
يم٤مًمتِمٝمد  ،ويدقمق ذم اًمث٤مًمث٦م ومٞم٘مقل  ( :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م  ،وُمٞمتٜم٤م  ،وؿم٤مهدٟم٤م ،
وهم٤مئبٜم٤م  ،وصٖمػمٟم٤م  ،ويمبػمٟم٤م  ،وذيمرٟم٤م  ،وأٟمث٤مٟم٤م  ،إٟمؽ شمٕمٚمؿ ُمٜم٘مٚمبٜم٤م وُمثقاٟم٤م  ،وأٟم٧م
قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير  ،اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم واًمسٜم٦م  ،وُمـ شمقومٞمتف
ُمٜم٤م ومتقومف قمٚمٞمٝمام  ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف  ،وارمحف  ،وقم٤مومف واقمػ قمٜمف وأيمرم ٟمزًمف ووؾمع
ُمدظمٚمف ،واهمسٚمف سم٤معم٤مء واًمثٚم٩م واًمؼمد  ،وٟم٘مف ُمـ اًمذٟمقب  ،واخلٓم٤مي٤م يمام يٜم٘مك
اًمثقب األسمٞمض ُمـ اًمدٟمس  ،وأسمدًمف دارا ظمػما ُمـ داره  ،وزوضم٤م ظمػما ُمـ زوضمف
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وأدظمٚمف اجلٜم٦م  ،وأقمذه ُمـ قمذاب اًم٘مؼم  ،وقمذاب اًمٜم٤مر  ،واومسح ًمف ذم ىمؼمه وٟمقر
ًمف ومٞمف ).
وإن يم٤من صٖمػما ىم٤مل ( اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ذظمرا ًمقاًمديف  ،وومرـم٤م  ،وأضمرا ،وؿمٗمٞمٕم٤م
وجم٤مسم٤م  ،اًمٚمٝمؿ صم٘مؾ سمف ُمقازيٜمٝمام  ،وأقمٔمؿ سمف أضمقرمه٤م  ،وأحل٘مف سمّم٤مًمح ؾمٚمػ
اعم١مُمٜملم  ،واضمٕمٚمف ذم يمٗم٤مًم٦م إسمراهٞمؿ  ،وىمف سمرمحتؽ قمذاب اجلحٞمؿ )
وي٘مػ سمٕمد اًمراسمٕم٦م ىمٚمٞمال  ،ويسٚمؿ واطمدة قمـ يٛمٞمٜمف  ،ويرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمبػمة .
وواجبفا :ىمٞم٤مم  ،و شمٙمبػمات  ،و اًمٗم٤محت٦م  ،واًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ  ،ودقمقة ًمٚمٛمٞم٧م  ،واًمسالم  .وُمـ وم٤مشمف ؿمئ ُمٜمٝم٤م ىمْم٤مه قمغم صٗمتف .
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فصل
يسـ شمرسمٞمع ذم محؾ ضمٜم٤مزة  ،وإرساع هب٤م  ،واًمدومـ ذم اًمّمحراء أومْمؾ  ،ويٙمٗمل
ُم٤ميقاريف قمـ اًمسب٤مع واًمرائح٦م .
وؾمـ يمقن اًم٘مؼم ُمٚمحقدا  ،وان يٕمٛمؼ  ،ويقؾمع سمال طمد  ،وىمقل ُمدظمؾ اعمٞم٧م:
(سمسؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل ) ،ووضٕمف قمغم ؿم٘مف األيٛمـ  ،وظمده قمغم اًمؽماب .
وجي٥م اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م .
وحيرم اًمبٜم٤مء واًمتجّمٞمص  ،واًمقطء واًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمف .
وؾمـ ًمٖمػم اُمرأة زي٤مرة اًم٘مبقر .
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وىمقل زائر  ،وُم٤مر هب٤م (اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم ُم١مُمٜملم  ،وإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ
ًمالطم٘مقن  ،يرطمؿ اهلل اعمست٘مدُملم ُمٜمٙمؿ واعمست٠مظمريـ  ،وٟمس٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ
اًمٕم٤مومٞم٦م  ،واًمٚمٝمؿ ال حترُمٜم٤م أضمرهؿ  ،وال شمٗمتٜم٤م سمٕمدهؿ  ،واهمٗمر ًمٜم٤م وهلؿ ).
وشمسـ شمٕمزي٦م اعمّم٤مب سم٤معمٞم٧م إمم صمالث  ،وىمقل ُم٤م ورد .
وجيقز اًمبٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م  ،وحيرم ٟمدب  ،وٟمٞم٤مطم٦م  ،وؿمؼ صمقب  ،وًمٓمؿ ظمد ،
وٟمحقه .
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أحؽام الزكاة
كتاب الزكاة
هل اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ أريم٤من اإلؾمالم .
ورشوط وجوهبا مخسة  :احلري٦م واإلؾمالم  ،وُمٚمؽ ٟمّم٤مب شم٘مريب٤م ذم األصمامن
،وحتديدا ذم همػمه٤م  ،واؾمت٘مراره  ،وُميض احلقل ذم زيم٤مة األصمامن واعم٤مؿمٞم٦م
واًمٕمروض .
وُمـ ًمف ديـ أدى زيم٤مشمف إذا ىمبْمف عم٤م ُم٣م .
ودم٥م اًمزيم٤مة ذم مخس٦م أصٜم٤مف  ،هبٞمٛم٦م األٟمٕم٤مم  ،واألصمامن  ،وقمروض اًمتج٤مرة ،
واخل٤مرج ُمـ األرض ،واًمٕمسؾ .
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فصل
ودم٥م ذم اسمؾ  ،وسم٘مر وهمٜمؿ ؾم٤مئٛم٦م احلقل  ،أو أيمثر.
ومٞمج٥م ذم مخس ُمـ اإلسمؾ ؿم٤مة  ،وذم قمنم ؿم٤مشم٤من  ،وذم مخس قمنمة صمالث  ،وذم
قمنميـ أرسمع  ،وذم مخس وقمنميـ سمٜم٧م خم٤مض هل٤م ؾمٜم٦م  ،وذم ؾم٧م وصمالصملم سمٜم٧م
ًمبقن  ،هل٤م ؾمٜمت٤من  ،وذم ؾم٧م وأرسمٕملم طم٘م٦م ،هل٤م صمالث ؾمٜملم  ،وذم إطمدى وؾمتلم
ضمذقم٦م  ،هل٤م أرسمع  ،وذم ؾم٧م وؾمبٕملم سمٜمت٤م ًمبقن  ،وذم إطمدى وشمسٕملم طم٘مت٤من ،وذم
ُم٤مئ٦م وإطمدى وقمنميـ صمالث سمٜم٤مت ًمبقن  ،صمؿ ذم يمؾ أرسمٕملم سمٜم٧م ًمبقن  ،وذم يمؾ
مخسلم طم٘م٦م .
وجي٥م ذم صمالصملم ُمـ اًمب٘مر شمبٞمع  ،أو شمبٞمٕمف ؛ يمؾ ُمٜمٝمام هل٤م ؾمٜم٦م  .وذم أرسمٕملم
ُمسٜم٦م؛هل٤م ؾمٜمت٤من  .صمؿ ذم يمؾ صمالصملم شمبٞمع  ،ويمؾ أرسمٕملم ُمسٜم٦م .
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وجي٥م ذم أرسمٕملم ُمـ اًمٖمٜمؿ ؿم٤مة  ،وذم ُم٤مئ٦م وإطمدى وقمنميـ ؿم٤مشم٤من  ،وذم ُم٤مئتلم
وواطمدة صمالث ؿمٞم٤مه  ،صمؿ ذم يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤مة ؿم٤مة  .واخلٚمٓم٦م ذم اعم٤مؿمٞم٦م شمّمػم اعم٤مًملم
يم٤مًمقاطمد .

فصل دم زكاة اخلارج من األرض
دم٥م ذم احلبقب يمٚمٝم٤م وًمق مل شمٙمـ ىمقشم٤م  ،وذم يمؾ صمٛمر يٙم٤مل ويدظمر ؛ يمتٛمر
وزسمٞم٥م.
وٟمّم٤مسمف مخس٦م أوؾمؼ وهل أًمػ وؾمتامئ٦م رـمؾ سم٤مًمٕمراىمل .
وشمْمؿ صمٛمرة اًمٕم٤مم سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ذم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب  ،ال ضمٜمس إمم همػمه .
ويٕمتؼم إن يٙمقن اًمٜمّم٤مب ممٚمقيم٤م ًمف وىم٧م وضمقب اًمزيم٤مة  ،ومال زيم٤مة ومٞمام يٙمتسبف
اًمٚم٘م٤مط وٟمحقه .
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وجي٥م قمنم ومٞمام ؾم٘مك سمال ُم١مٟم٦م  ،وٟمّمٗمف هب٤م وصمالصم٦م أرسم٤مقمف هبام .
وإذا اؿمتد احل٥م  ،وسمدا صال ح اًمثٛمر وضمب٧م اًمزيم٤مة  ،ويست٘مر اًمقضمقب سمجٕمٚمٝم٤م
ذم اًمبٞمدر.
وجي٥م ذم اًمٕمسؾ قمنمة  ،وٟمّم٤مسمف ُم٤مئ٦م وؾمتقن رـمال قمراىمٞم٤م .
وذم اًمريم٤مز ؛ وهق ُم٤موضمد ُمـ دومـ اجل٤مهٚمٞم٦م اخلٛمس ذم ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه .
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فصل دم األثامن
ٟمّم٤مب اًمذه٥م قمنمون ُمث٘م٤مال ،واًمٗمْم٦م ُم٤مئت٤م درهؿ  ،ويْمؿ يمؾ ُمٜمٝمام إمم اآلظمر
ذم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب .
وال زيم٤مة ذم طمكم ُمب٤مح ُمٕمد ًمالؾمتٕمامل  .أو اًمٕم٤مري٦م .
ويب٤مح ًمٚمذيمر ُمـ اًمٗمْم٦م ظم٤مشمؿ  ،وىمبٞمٕم٦م ؾمٞمػ  ،وٟمحقه  ،وُمـ اًمذه٥م ىمبٞمٕم٦م
ؾمٞمػ  ،وُم٤م دقم٧م إًمٞمف اًمرضورة يم٠مٟمػ وٟمحقه .
وًمٚمٜمس٤مء ُم٤مضمرت قم٤مدهتـ سمٚمبسف .
وأُم٤م قمروض اًمتج٤مرة ومٜمّم٤مهب٤م يم٤مًمٜم٘مديـ سمٕمد اًمت٘مقيؿ سم٤مألطمظ ًمٚمٗم٘مراء .
واًمقاضم٥م ذم اًمذه٥م  ،واًمٗمْم٦م واًمٕمروض رسمع اًمٕمنم .
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باب زكاة الػطر
دم٥م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ ومْمؾ ًمف يقم اًمٕمٞمد  ،وًمٞمٚمتف ص٤مع قمـ ىمقشمف  ،وىمقت ُمـ
يٛمقٟمف ،وال يٛمٜمٕمٝم٤م اًمديـ إال سمٓمٚمبف  ،ومٞمخرج قمـ ٟمٗمسف وُمسٚمؿ يٛمقٟمف .
وم٢من قمجز قمـ اًمبٕمض سمدأ سمٜمٗمسف  ،وم٤مُمرأشمف ومرىمٞم٘مف  ،وم٠مُمف  ،وم٠مسمٞمف  ،ومقًمده  ،وم٠مىمرب
ذم ُمػماث  ،وشمستح٥م قمـ ضمٜملم .
ودم٥م سمٖمروب اًمِمٛمس ًمٞمٚم٦م اًمٗمٓمر  ،وجيقز إظمراضمٝم٤م ىمبؾ اًمٕمٞمد سمٞمقُملم وم٘مط .
ويقم اًمٕمٞمد ىمبؾ اًمّمالة أومْمؾ  ،وجيقز سمٕمده٤م ُمع اًمٙمراه٦م وي٘مْمٞمٝم٤م سمٕمد يقُمف آصمام
واًم٘مدر اًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م ص٤مع ُمـ سمر  ،أو ؿمٕمػم  ،أو متر  ،أو زسمٞم٥م  ،أو أىمط .
وم٢من قمدم ذًمؽ أضمزأ يمؾ صمٛمر ،وطم٥م ي٘مت٤مت وجيقز إقمٓم٤مء مج٤مقم٦م ومٓمرهتؿ ًمقاطمد ،
وقمٙمسف .
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باب إخراج الزكاة
جي٥م قمغم اًمٗمقر ُمع إُمٙم٤مٟمف إال ًمرضر وجيقز شم٠مظمػمه٤م ألؿمد طم٤مضم٦م  ،وجيقز
شمٕمجٞمٚمٝم٤م حلقًملم وم٘مط.
ودم٥م اًمٜمٞم٦م قمٜمد إظمراضمٝم٤م  ،واألومْمؾ أن يٗمرىمٝم٤م سمٜمٗمسف .وي٘مقل هق  ،وآظمذه٤م ُم٤م
ورد.
وشمدومع اًمزيم٤مة إمم األصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م اعمذيمقريـ ذم اآلي٦م  ،وجيزئ إمم صٜمػ واطمد،
وال جيقز دومٕمٝم٤م ًمبٜمل ه٤مؿمؿ  ،وُمقاًمٞمٝمؿ  ،وال ألصؾ  ،وومرع وقمبد  ،وزوج ويم٤مومر
 ،وُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة  ،وال ُمـ شمٚمزُمف ُم١مٟمتف .
وُمـ ُمٜمٕمٝم٤م ضمحقدا يمٗمر قم٤مرف سم٤محلٙمؿ  ،وأظمذت ُمٜمف  ،وىمتؾ .
وسمخال أظمذت ُمٜمف ،وقمزر  ،وُمـ ُم٤مت ومل خيرضمٝم٤م أظمذت ُمـ شمريمتف .
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كتب الصقام
جي٥م صقم رُمْم٤من سمرؤي٦م هالًمف ُمـ قمدل؛ وًمق أٟمثك  ،أو إيمامل ؿمٕمب٤من .
( وان وضمد ) ُم٤مٟمع ُمـ رؤيتف ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم ُمٜمف ؛ يمٖمٞمؿ ومٞمّم٤مم سمٜمٞم٦م أٟمف ُمـ رُمْم٤من
اطمتٞم٤مـم٤م .
ويٚمزم اًمّمقم ًمٙمؾ ُمسٚمؿ ُ،مٙمٚمػ ،ىم٤مدر.
وإذا ىم٤مُم٧م اًمبٞمٜم٦م ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر وضم٥م اإلُمس٤مك  ،واًم٘مْم٤مء قمغم يمؾ ُمـ ص٤مر ذم
أصمٜم٤مئف أهال ًمقضمقسمف .
وجي٥م شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ ًمّمقم يمؾ يقم واضم٥م ويّمح اًمٜمٗمؾ سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مر
ىمبؾ اًمزوال ،وسمٕمده وُمـ ٟمقى اإلومٓم٤مر أومٓمر .
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باب ما يػسد الصوم  ،ويوجب الؽػارة
ُمـ أيمؾ  ،أو رشب  ،أو اؾمت٘م٤مء وم٘م٤مء  ،أو ايمتحؾ  .أو اؾمتٛمٜمك ،أو سم٤مرش دون
اًمٗمرج  ،أو يمرر اًمٜمٔمر وم٠مٟمزل  ،أو أُمذى  ،أو اطمتجؿ قم٤مُمدا ذايمرا ًمّمقُمف ومسد .
وان ـم٤مر إمم طمٚم٘مف ذسم٤مب  ،أوهمب٤مر أو ومٙمر وم٠مٟمزل أو اطمتٚمؿ مل يٗمسد .
وُمـ أيمؾ ؿم٤ميم٤م ذم ـمٚمقع اًمٗمجر صح صقُمف  ،ال إن أيمؾ ؿم٤ميم٤م ذم همروب اًمِمٛمس
 ،أو ُمٕمت٘مدا اٟمف ًمٞمؾ ومب٤من هن٤مرا .
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فصل
ُمـ ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من ذم ىمبؾ أو دسمر ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة .
ويمذًمؽ ُمـ ًمزُمف اإلُمس٤مك إذا ضم٤مُمع .
والدم٥م سم٤مجلامع دون اًمٗمرج ؛ وًمق أٟمزل  ،وال قمغم اعمرأة اعمٕمذورة ،وال دم٥م سمٖمػم
اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من .
وهل قمتؼ رىمب٦م  ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم  ،وم٢من مل يستٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم
ُمسٙمٞمٜم٤م  ،وم٢من مل جيد ؾم٘مٓم٧م .
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باب مايؽره ،ويستحب وحؽم الؼضاء
يٙمره إن جيٛمع ري٘مف ومٞمبتٚمٕمف .
وحيرم سمٚمع اًمٜمخ٤مُم٦م  ،ويٗمٓمر هب٤م وم٘مط إن وصٚم٧م إمم ومٛمف  ،وذوق ـمٕم٤مم سمال طم٤مضم٦م
 ،وُمْمغ قمٚمؽ ىمقي ،وإن وضمد ـمٕمٛمف ذم طمٚم٘مف أومٓمر.
وشمٙمره اًم٘مبٚم٦م عمـ حترك ؿمٝمقشمف .
وجي٥م اضمتٜم٤مب يمؾ يمالم حمرم ؛ يمِمتؿ  .وؾمـ عمـ ؿمتؿ ىمقًمف ( إين ص٤مئؿ ) ،
وشم٠مظمػم ؾمحقر  ،وشمٕمجٞمؾ ومٓمر قمغم رـم٥م  ،أو متر قمٜمد قمدُمف  ،أو ُم٤مء قمٜمد قمدُمٝمام
 ،وىمقل ُم٤مورد  .ويستح٥م اًم٘مْم٤مء ُمتت٤مسمٕم٤م  ،وال جيقز شم٠مظمػمه إمم رُمْم٤من آظمر ُمـ
همػم قمذر وم٢من ومٕمؾ ًمزُمف اًم٘مْم٤مء إـمٕم٤مم ُمسٙملم ًمٙمؾ يقم .وُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صقم
 ،أو اقمتٙم٤مف  ،أو طم٩م أو صالة ٟمذر اؾمتح٥م ًمقًمٞمف ىمْم٤مؤه٤م .
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باب صوم التطوع
يسـ صٞم٤مم أي٤مم اًمبٞمض  ،واالصمٜملم ،واخلٛمٞمس  ،وؾم٧م ُمـ ؿمقال  ،وؿمٝمر اعمحرم ،
وآيمده اًمٕم٤مرش ،صمؿ اًمت٤مؾمع  ،وشمسع ذي احلج٦م  ،وآيمده يقم قمروم٦م ًمٖمػم طم٤مج هب٤م
.وأومْمؾ اًمتٓمقع اعمٓمٚمؼ صقم يقم وومٓمر يقم  .ويمره إومراد رضم٥م  ،واجلٛمٕم٦م  ،و
اًمسب٧م ،ويقم اًمِمؽ ويمؾ قمٞمد ًمٚمٙمٗم٤مر سمّمقم .
وطمرم صقم اًمٕمٞمديـ ُمٓمٚم٘م٤م  ،وأي٤مم اًمتنميؼ إال قمـ دم ُمتٕم٦م وىمران .
وُمـ دظمؾ ذم ومرض ُمقؾمع طمرم ىمٓمٕمف سمال قمذر  ،ويمره ذم ٟمٗمؾ سمال قمذر .
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باب االعتؽاف
هق ًمزوم ُمسجد ًمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم  ،وهق ؾمٜم٦م .
ويّمح سمال صقم  ،ويٚمزم سم٤مًمٜمذر  ،وال يّمح إالذم ُمسجد جيٛمع ومٞمف .
وُمـ ٟمذر زُمٜم٤م ُمٕمٞمٜم٤م دظمؾ ُمٕمتٙمٗمف ىمبؾ ًمٞمٚمتف األومم  ،وظمرج سمٕمد آظمره  ،وال
خيرج اعمٕمتٙمػ إال عم٤م ال سمد ُمٜمف وال يٕمقد ُمريْم٤م  ،وال يِمٝمد ضمٜم٤مزة إال
أن يِمؽمـمف وإن وطء ذم ومرج ومسد اقمتٙم٤مومف ويستح٥م اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًم٘مرب ،واضمتٜم٤مب
ُم٤مال يٕمٜمٞمف.
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كتب احلج
جي٥م احل٩م واًمٕمٛمرة قمغم اعمسٚمؿ  ،احلر اعمٙمٚمػ  ،واًم٘م٤مدر ذم اًمٕمٛمر ُمرة قمغم اًمٗمقر
إذا أُمٙمٜمف  .واًم٘م٤مدر ُمـ أُمٙمٜمف اًمريمقب  ،ووضمد زادا وراطمٚم٦م ص٤محللم عمثٚمف .
وي٘مدم قمٚمٞمف ىمْم٤مء اًمقاضمب٤مت ،واًمٜمٗم٘م٤مت اًمنمقمٞم٦م  .وإن أقمجزه يمؼم  ،أو ُمرض ال
يرضمك سمرؤه ًمزُمف أن ي٘مٞمؿ ُمـ حي٩م  ،ويٕمتٛمر قمٜمف.
ويِمؽمط ًمقضمقسمف قمغم اعمرأة وضمقد حمرُمٝم٤م ؛ وهق زوضمٝم٤م  ،أو ُمـ حترم قمٚمٞمف قمغم
اًمت٠مسمٞمد ؛ سمٜمس٥م  ،أو ؾمب٥م ُمب٤مح  .وإن ُم٤مت ُمـ ًمزُم٤مه أظمرضم٤م ُمـ شمريمتف.
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فصل
وُمٞم٘م٤مشمف اعمٙم٤مين ذو احلٚمٞمٗم٦م ألهؾ اعمديٜم٦م .
واجلحػة ألهؾ اًمِم٤مم وُمٍم  ،واعمٖمرب
ويؾؿم ألهؾ اًمٞمٛمـ .
وقرن ألهؾ ٟمجد
وذات عرق ألهؾ اعمنمق .
هـ ألهٚمٝم٤م  ،وعمـ ُمر قمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػمهؿ .
وُمـ طم٩م ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ومٛمٜمٝم٤م  ،وقمٛمرشمف ُمـ احلؾ .
وأؿمٝمر احل٩م ؿمقال  ،وذو اًم٘مٕمدة  ،وقمنم ُمـ ذي احلج٦م
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باب اإلحرام
هق ٟمٞم٦م اًمٜمسؽ.
ؾمـ عمريده همسؾ  ،أو شمٞمٛمؿ ًمٕمدم أو قمذر  ،وشمٜمٔمٞمػ وشمٓمٞم٥م ودمرد ُمـ خمٞمط
وًمبس إزار ورداء أسمٞمْملم  ،وٟمٕمٚملم  ،وإطمرام قم٘م٥م ريمٕمتلم .
واألٟمس٤مك صمالصم٦م  ،متتع ،وىمران ،وإومراد.
فاألول  :هق أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م  ،ويٗمرغ ُمٜمٝم٤م  ،وحيرم سم٤محل٩م ذم قم٤مُمف
وقمغم األوم٘مل دم .
والثاين :أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة واحل٩م ُمٕم٤م  ،وقمٚمٞمف دم .
والثالث  :أن حيرم سم٤محل٩م  ،وال ؿمئ قمٚمٞمف .
وأومْمٚمٝم٤م اًمتٛمتع صمؿ اإلومراد ،صمؿ اًم٘مران .
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ويسـ شمٕمٞملم اًمٜمسؽ  ،واالؿمؽماط ؛سم٠من ي٘مقل ( اًمٚمٝمؿ إين أريد ٟمسؽ يمذا ومٞمرسه زم
 ،وم٢من طمبسٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمبستٜمل ) ،صمؿ يٚمبل ؛ وصٗمتٝم٤م ( ًمبٞمؽ اًمٚمٝمؿ
ًمبٞمؽ ً ،مبٞمؽ ال رشيؽ ًمؽ ًمبٞمؽ  ،إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ واعمٚمؽ  ،ال رشيؽ ًمؽ
).
وؾمـ عمـ ٟمقى احل٩م ُمٗمرد ًا ومسخ ٟمٞمتف سم٤مًمٕمٛمرة ًمٞمٙمقن ُمتٛمتٕم٤م .
وإن طم٤مض٧م اُمرأة وهل حمرُم٦م سم٤مًمٕمٛمرة ،وظم٤موم٧م ومقات احل٩م ٟمقت احل٩م
وص٤مرت ىم٤مرٟم٦م.
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باب حمظورات اإلحرام
هي تسعة :
األول :إزاًم٦م ؿمٕمر
الثاين :شم٘مٚمٞمؿ فمٗمر
وذم إزاًم٦م ؿمٕمرة  ،أو فمٗمر ـمٕم٤مم ُمسٙملم  ،وذم االصمٜملم ـمٕم٤مم اصمٜملم  ،وذم صمالصم٦م ومدي٦م
الثالث  :شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس  ،وًمق سم٤مؾمتٔمالل سمٛمحؾ .
الرابع ً :مبس ذيمر خمٞمٓم٤م .
اخلامس :ؿمؿ اًمٓمٞم٥م ىمّمدا .
ومٛمـ ًمبس  ،أو شمٓمٞم٥م  ،أو همٓمك رأؾمف سمٛمالصؼ .......ومدا.
السادس :ىمتؾ صٞمد اًمؼم اًمقطمٌم اعم٠ميمقل .
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السابع  :قم٘مد اًمٜمٙم٤مح .
الثامن  :اعمب٤مرشة ومٞمام دون اًمٗمرج .
التاسع  :اجلامع .
ويمٚمٝم٤م شمقضم٥م اًمٗمدي٦م  ،إال قم٘مد اًمٜمٙم٤مح.
وًمٞمس ذم اعمحٔمقرات ُم٤ميٗمسد احل٩م همػم اجلامع ىمبؾ اًمتحٚمؾ األول  ،وقمٚمٞمف سمدٟم٦م ،
واًم٘مْم٤مء ُمـ ىم٤مسمؾ  ،ويٛميض ذم وم٤مؾمده .
وال يٗمسد سمٕمد اًمتحٚمؾ األول ً ،مٙمـ يٗمسد اإلطمرام  ،ومٞمحرم ُمـ احلؾ ًمٓمقاف
اًمٗمرض ذم إطمرام صحٞمح إن مل يٙمـ ؾمٕمك ،وقمٚمٞمف ؿم٤مة .
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واًمتحٚمؾ األول حيّمؾ سم٢مصمٜملم ُمـ صمالصم٦م ؛ رُمل ،وطمٚمؼ  ،وـمقاف زي٤مرة  ،وحيؾ ًمف
يمؾ ؿمئ إال اًمٜمس٤مء .
واًمتحٚمؾ اًمث٤مين حيّمؾ سمام سم٘مل ُمع اًمسٕمل إن مل يٙمـ ؾمٕمك.
وإطمرام اعمرأة يم٤مًمرضمؾ؛ إأل ذم ًمبس خمٞمط ،وشمٖمٓمٞم٦م وضمٝمٝم٤م ؛ وم٢من همٓمتف سمال قمذر
ومدت .
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باب الػدية
خيػم ذم ومدي٦م طمٚمؼ ،وشم٘مٚمٞمؿ ،وشمٖمٓمٞم٦م رأس رضمؾ  ،ووضمف اُمرأة سملم صٞم٤مم صمالصم٦م
أي٤مم  ،أو إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُمس٤ميملم ًمٙمؾ ُمسٙملم ُمد سمر ،أو ٟمّمػ ص٤مع متر  ،أو ؿمٕمػم ،
أو زسمٞم٥م ،أو ذسمح ؿم٤مة .
وذم ضمزاء صٞمد سملم ُمثؾ ُمثكم .أو شم٘مقيٛمف سمدراهؿ يِمؽمى هب٤م ـمٕم٤مُم٤م جيزئ ذم ومٓمرة
 ،ومٞمٓمٕمؿ يمؾ ُمسٙملم ُمد سمر ،أو ٟمّمػ ص٤مع ُمـ همػم .
أو يّمقم قمـ ـمٕم٤مم يمؾ ُمسٙملم يقُم٤م .
وسملم إـمٕم٤مم أو صٞم٤مم ذم همػم ُمثكم و إن قمدم ُمتٛمتع أو ىم٤مرن اهلدى ص٤مم صمالصم٦م أي٤مم
ذم احل٩م ؛واألومْمؾ يمقن آظمره٤م يقم قمروم٦م ،وؾمبٕم٦م إذا رضمع إمم أهٚمف .
واعمحٍم إذا مل جيده ص٤مم قمنمة أي٤مم  ،صمؿ طمؾ .
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وشمس٘مط سمٜمسٞم٤من ومدي٦م ًمبس  ،وـمٞم٥م وشمٖمٓمٞم٦م رأس .
ويمؾ هدى  ،أو إـمٕم٤مم ومٚمٛمس٤ميملم احلرم إال ومدي٦م أذى  ،وًمبس وٟمحقمه٤م ومحٞم٨م
وضمد ؾمببٝم٤م  ،وجيزئ اًمّمقم سمٙمؾ ُمٙم٤من .
واًمدم ؿم٤مة  ،أو ؾمبع سمدٟم٦م ،ويرضمع ذم ضمزاء اًمّمٞمد إمم ُم٤م ىمْم٧م سمف اًمّمح٤مسم٦م ،
وومٞمام مل شم٘مض سمف إمم ىمقل قمدًملم ظمبػميـ  ،وُم٤مال ُمثؾ ًمف دم٥م ىمٞمٛمتف ُمٙم٤مٟمف.
وطمرم ُمٓمٚم٘م٤م صٞمد طمرم ُمٙم٦م ،وىمٓمع ؿمجر ه،وطمِمٞمِمف ،إال اإلذظمر  ،وومٞمف
اجلزاء.
وصٞمد طمرم اعمديٜم٦م ،وىمٓمع ؿمجره وطمِمٞمِمف األظمرضيـ ًمٖمػم طم٤مضم٦م قمٚمػ ،
وىمت٥م وٟمحقمه٤م ،وال ضمزاء .
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باب دخول مؽة
يسـ ُمـ أقماله٤م  .واعمسجد ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞمب٦م .
وم٢مذا رأى اًمبٞم٧م رومع يديف ،وىم٤مل ُم٤م ورد ،صمؿ ـم٤مف ُمْمٓمبٕم٤م ًمٚمٕمٛمرة  ،أو اًم٘مدوم
إن مل يٙمـ ُمٕمتٛمرا ؾمبٕم٦م أؿمقاط  ،ومٞمستٚمؿ احلجر األؾمقد ،وي٘مبٚمف وم٢من ؿمؼ أؿم٤مر
إًمٞمف  ،وي٘مقل ُم٤مورد ويرُمؾ األوم٘مل ذم اًمثالصم٦م األؿمقاط األول  ،صمؿ يّمكم ريمٕمتلم
ظمٚمػ اعم٘م٤مم ،صمؿ يستٚمؿ احلجر ،وخيرج إمم اًمّمٗم٤م ُمـ سم٤مسمف ومػمىم٤مه طمتك يرى اًمبٞم٧م
 ،ومٞمٙمؼم صمالصم٤م  ،وي٘مقل ُم٤مورد  ،صمؿ يٜمزل ُم٤مؿمٞم٤م إمم اًمٕمٚمؿ األول ،ومٞمسٕمك ؾمٕمٞم٤م
ؿمديدا إمم اآلظمر  ،صمؿ يٛمٌم ويرىمك اعمروة  ،وي٘مقل ُم٤م ىم٤مًمف قمغم اًمّمٗم٤م  ،صمؿ يٜمزل
ويٛمٌم ذم ُمقضع ُمِمٞمف  ،ويسٕمك ذم ُمقضع ؾمٕمٞمف  ،يٗمٕمٚمف ؾمبٕم٤م  ،ذه٤مسمف ؾمٕمٞم٦م ،
ورضمققمف ؾمٕمٞم٦م .
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ويتحٚمؾ ُمتٛمتع ال هدي ُمٕمف سمحٚمؼ أو سمت٘مّمػم  ،وُمـ ُمٕمف هدى وم٢مذا طم٩م .
واعمتٛمتع ي٘مٓمع اًمتٚمبٞم٦م إذا رشع ذم اًمٓمقاف .
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باب صػة احلج والعؿرة
يسـ عمحؾ سمٛمٙم٦م اإلطمرام سم٤محل٩م يقم اًمؽموي٦م ،واعمبٞم٧م سمٛمٜمك .
وم٢مذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ؾم٤مر إمم قمروم٦م  ،ويمٚمٝم٤م ُمقىمػ إال سمٓمـ قمرٟم٦م وجيٛمع ومٞمٝم٤م سملم
اًمٔمٝمر واًمٕمٍم شم٘مديام  ،صمؿ ي٘مػ ويٙمثر ُمـ اًمدقم٤مء ومم٤م ورد .
ووىم٧م اًمقىمقف ُمـ ومجر يقم قمروم٦م إمم ومجر يقم اًمٜمحر .
ً
شم٠مظمػما ىمبؾ
صمؿ يدومع سمٕمد اًمٖمروب إمم ُمزدًمٗم٦م سمسٙمٞمٜم٦م  ،وجيٛمع ومٞمٝم٤م سملم اًمٕمِم٤مءيـ
طمط رطمٚمف  ،ويبٞم٧م هب٤م  ،وم٢مذا صغم اًمّمبح أشمك اعمِمٕمر احلرام  ،ومقىمػ  ،ومحد اهلل ،
ويمؼم ،و ىمرأ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﭼ البقرة ٨٩١ :اآليتلم  ،ويدقمق طمتك يسٗمر  ،صمؿ يدومع ىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس
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ً
حمرسا أرسع ىمدر رُمٞم٦م سمحجر  ،وي٠مظمذ طمَم اجلامر ؾمبٕملم
إمم ُمٜمك  ،وم٢مذا سمٚمغ
طمّم٤مة .
وم٢مذا أشمك ُمٜمك سمدأ سمجٛمرة اًمٕم٘مب٦م ومػمُمٞمٝم٤م سمسبع  ،ويرومع يٛمٜم٤مه طمتك يرى سمٞم٤مض
إسمٓمف ،ويٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة ويست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م ،صمؿ يٜمحر  ،وحيٚمؼ  ،أو ي٘مٍم ُمـ مجٞمع
ؿمٕمره  ،واعمرأة شم٘مٍم ىمدر أٟمٛمٚم٦م  ،صمؿ ىمد طمؾ ًمف يمؾ ؿمئ إال اًمٜمس٤مء .
صمؿ يٗمٞمض إمم ُمٙم٦م ومٞمٓمقف ًمٚمزي٤مرة  ،ويسٕمك إن مل يٙمـ ؾمٕمك  ،صمؿ ىمد طمؾ ًمف يمؾ
ؿمئ .
ويسـ أن ينمب ُمـ ُم٤مء زُمزم عم٤م أطم٥م  ،ويتْمٚمع ُمٜمف ،ويدقمق سمام ورد  .صمؿ يرضمع
ومٞمبٞم٧م سمٛمٜمك صمالث ًمٞم٤مل  ،ويرُمل اجلامر ذم يمؾ يقم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ سمٕمد اًمزوال
يبدأ سم٤مألومم  ،وخيتؿ سمجٛمرة اًمٕم٘مب٦م .
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وُمـ شمٕمجؾ ذم يقُملم إن مل خيرج ُمـ ُمٜمك ىمبؾ اًمٖمروب ًمزُمف اعمبٞم٧م  ،واًمرُمل ُمـ
اًمٖمد.
وم٢مذا أراد اخلروج ُمـ ُمٙم٦م مل خيرج طمتك يٓمقف ًمٚمقداع .
وم٢من أىم٤مم  ،أو ادمر سمٕمده أقم٤مده  ،وإن أظمر ـمقاف اًمزي٤مرة ومٓم٤مومف قمٜمد اخلروج أضمزأ.
وي٘مػ همػم احل٤مئض سملم اًمريمـ واًمب٤مب داقمٞم٤م سمام ورد  ،وشم٘مػ احل٤مئض سمب٤مب
اعمسجد وشمدقمق سم٤مًمدقم٤مء .
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فصل
يتسح٥م عمـ ومرغ ُمـ احل٩م أن ي٠ميت اعمسجد اًمٜمبقي ًمٚمّمالة ومٞمف ؛عم٤م ورد ُمـ
ُمْم٤مقمٗم٦م اًمّمالة هٜم٤مك .
وم٢مذا صغم حتٞم٦م اعمسجد أشمك إمم ىمؼم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مئال  ( :اًمسالم
قمٚمٞمؽ ي٤مرؾمقل اهلل )  ،وال ُم٤مٟمع ُمـ اإلشمٞم٤من سمّمٗم٤مشمف  ،صمؿ ي٘مقل  ( :اًمسالم قمٚمٞمؽ
ي٤مظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل  ،اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم)،وال يدقمق هٜم٤مك ؛ًمٚمٜمٝمل قمٜمف
سم٤مشمٗم٤مق األئٛم٦م .
وصٗم٦م اًمٕمٛمرة أن حيرم هب٤م ُمـ اعمٞم٘م٤مت  ،أو ُمـ أدٟمك احلؾ عمـ سم٤محلرم ،وهمػمه ُمـ
ُمٜمزًمف إن يم٤من دون اعمٞم٘م٤مت  ،صمؿ يٓمقف  ،ويسٕمك  ،وحيٚمؼ أو ي٘مٍم .
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فصل
أركان احلج أربعة :إطمرام  ،وىمقف  ،وـمقاف  ،وؾمٕمل .
وواجباته سبعة :إطمرام ُم٤مر قمغم ُمٞم٘م٤مت ُمٜمف  ،ووىمقف إمم اًمٖمروب  ،وُمبٞم٧م
سمٛمزدًمٗم٦م إمم سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ  ،و سمٛمٜمك ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م  ،واًمرُمل ُمرشمب٤م  ،وطمٚمؼ  ،أو شم٘مّمػم
 ،وـمقاف وداع .
وأركان العؿرة ثالثة :إطمرام  ،وـمقاف ،وؾمٕمل .
وواجبفا إثـان :اإلطمرام ُمـ احلؾ ،واحلٚمؼ  ،أو اًمت٘مّمػم .
ومٛمـ شمرك اإلطمرام مل يٜمٕم٘مد ٟمسٙمف.
وُمـ شمرك ريمٜم٤م همػمه  ،أو ٟمٞمتف مل يتؿ ٟمسٙمف إال سمف .
وُمـ شمرك واضمب٤م ومٕمٚمٞمف دم،أو ؾمٜم٦م ومال ؿمئ قمٚمٞمف.
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وُمـ وم٤مشمف اًمقىمقف وم٤مشمف احل٩م،وحتٚمؾ سمٕمٛمرة وأهدى ؛ وإن مل يٙمـ اؿمؽمط وُمـ
ُمٜمع اًمبٞم٧م أهدى ،صمؿ طمؾ .
وم٢من وم٘مده ص٤مم قمنمة أي٤مم  ،وُمـ صد قمـ قمروم٦م حتٚمؾ سمٕمٛمرة  ،وال دم .
وإن طمٍمه ُمرض  ،أو ذه٤مب ٟمٗم٘م٦م سم٘مل حمرُم٤م إن مل يٙمـ اؿمؽمط .
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باب اهلدى واألضحقة
أومْمٚمٝم٤م إسمؾ ،صمؿ سم٘مر ،صمؿ همٜمؿ  ،وال جيزئ إال ضمذع ض٠من ،وصمٜمل همػمه.
ووقت الذبح سمٕمد صالة قمٞمد  ،أو ىمدره٤م إمم أظمر صم٤مين أي٤مم اًمتنميؼ .
وال يٕمٓمك ضم٤مزر أضمرشمف ُمٜمٝم٤م  ،وال يبٞمع ضمٚمده٤م ،وال ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ،سمؾ يٜمتٗمع سمف .
ودمزئ اًمِم٤مة قمـ واطمد  ،واًمبدٟم٦م واًمب٘مرة قمـ ؾمبٕم٦م .
وال دمزئ هزيٚم٦م ،وال سمٞمٜم٦م قمقر ،أو قمرج ،وال ذاهب٦م اًمثٜم٤مي٤م  ،أو أيمثر أذهن٤م  ،أو
ىمرهن٤م .
وشمٜمحر اإلسمؾ ىم٤مئٛم٦م ُمٕم٘مقًم٦م يده٤م اًمٞمرسى  ،ويذسمح همػمه٤م .
وي٘مقل(سمسؿ اهلل  ،اًمٚمٝمؿ إن هذا ُمٜمؽ وًمؽ ).
وؾمـ أن ي٠ميمؾ وهيدى ،ويتّمدق أصمالصم٤م .
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وطمرم قمغم ُمريده٤م أظمذ يشء ُ ،مـ ؿمٕمره  ،أو فمٗمره  ،أو سمنمشمف ذم اًمٕمنم .
وتسن العؼقؼة قمـ اًمٖمالم ؿم٤مشم٤من  ،وقمـ اجل٤مري٦م ؿم٤مة ،وشمذسمح يقم اًمس٤مسمع  ،وم٢من
وم٤مت ومٗمل أرسمٕم٦م قمنم  ،أو إطمدى وقمنميـ  ،وم٢من وم٤مت ومال شمٕمتؼم األؾم٤مسمٞمع .
وطمٙمٛمٝم٤م يم٠مضحٞم٦م.
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كتاب اجلفاد
هق ومرض يمٗم٤مي٦م  ،وجي٥م إذا طمرضه  ،أو طمٍم اًمٕمدو سمٚمده  ،أو يم٤من اًمٜمٗمػم قم٤مُم٤م .
ويسـ رسم٤مط  ،وهق ًمزوم صمٖمر واىمٚمف ؾم٤مقم٦م ،ومت٤مُمف أرسمٕمقن يقُم٤م  .ويٛمٜمع اإلُم٤مم
اعمخذل  ،واعمرضمػ.
ويٚمزم اجلٞمش ـم٤مقمتف ،واًمّمؼم ُمٕمف  ،وال جيقز اًمٖمزو إال سم٢مذٟمف؛إال أن يٗمج٠مهؿ
قمدو خي٤مومقن يمٚمبف .
وال جي٥م إال قمغم ذيمر طمر ُ ،مسٚمؿ ُ،مٙمٚمػ  ،صحٞمح ،واضمد ُمـ اعم٤مل اًمٙمٗم٤مي٦م ًمف ،
وألهٚمف طمتك يرضمع  ،وال يتٓمقع إال سم٢مذن أسمقيف اعمسٚمٛملم .
وي٘مسؿ مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م مخس٦م أؾمٝمؿ ؛ؾمٝمؿ هلل ورؾمقًمف ؛وؾمٝمؿ ًمذوي اًم٘مرسمك ؛
وهؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م ،وؾمٝمؿ ًمٚمٞمت٤مُمك واًمٗم٘مراء  ،وؾمٝمؿ ًمٚمٛمس٤ميملم  ،وؾمٝمؿ
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ألسمٜم٤مء اًمسبٞمؾ  ،صمؿ ي٘مسؿ اًمب٤مىمل سملم ُمـ ؿمٝمد اًمقىمٕم٦م ًمٚمراضمؾ ؾمٝمؿ  ،وًمٚمٗم٤مرس
قمغم ومرس قمريب صمالصم٦م أؾمٝمؿ ،وقمغم همػمه إصمٜم٤من .
وي٘مسؿ حلر ُمسٚمؿ ُمٙمٚمػ  ،ويرضخ ًمٖمػمه .وُمـ ىمتؾ ىمتٞمال أقمٓمل ؾمٚمبف ىمبؾ
اًم٘مسٛم٦م .
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باب عؼد الذمة وأحؽامفا
جيقز قم٘مده٤م ً :مّمٞم٤مٟم٦م اًمٜمٗمس  ،واعم٤مل  ،واًمٕمرض ألهؾ يمت٤مب  ،وُمـ ًمف ؿمبٝم٦م ؛
يم٤معمجقس طمٞم٨م اُمـ ُمٙمرهؿ  ،واًمتزُمقا ًمٜم٤م سم٠مرسمٕم٦م أطمٙم٤مم  ،اطمده٤م  :إقمٓم٤مء
اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون .
والثاين :أن ال يذيمروا ديـ اإلؾمالم إال سمخػم .
اًمث٤مًم٨م  :أن ال يٗمٕمٚمقا ُم٤م ومٞمف رضر قمغم اعمسٚمٛملم .
اًمراسمع  :أن دمري قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اإلؾمالم ذم ٟمٗمس  ،وُم٤مل ،وقمرض ،وومٞمام
يٕمت٘مدون حتريٛمف ال ومٞمام حيٚمقٟمف .وال يٕم٘مده٤م إال اإلُم٤مم  ،أو ٟم٤مئبف .
ويٚمزُمٝمؿ اًمتٛمٞمز قمـ اعمسٚمٛملم  ،وهلؿ ريمقب همػم ظمٞمؾ سمٖمػم رسج .
وطمرم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وسمدائتٝمؿ سم٤مًمسالم .
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وإن شمٕمدى ذُمل قمغم ُمسٚمؿ  ،أو ذيمر اهلل ،أو يمت٤مسمف  ،أو رؾمقًمف سمسقء اٟمت٘مض قمٝمده
 ،وخيػم اإلُم٤مم ومٞمٝمؿ ،يم٤مألؾمػم احلريب .
وُمـ اؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سمٕمد احلقل ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اجلزي٦م .
وال ضمزي٦م قمغم صبل ،وال اُمرأة ،وال قمبد  ،وال وم٘مػم يٕمجز قمٜمٝم٤م .
وُمـ ص٤مر أهال هل٤م أظمذت ُمٜمف ذم أظمر احلقل .
واعمرضمع ذم ُم٘مداره٤م إمم اضمتٝم٤مد اإلُم٤مم .
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كتاب البقوع
يٜمٕم٘مد اًمبٞمع واًمنماء سم٤مًم٘مقل اًمدال قمٚمٞمف  ،وسم٤معمٕم٤مـم٤مة.
ورشوصه سبعة :اًمرض٤م ُمٜمٝمام .
ويمقن قم٤مىمد ضم٤مئز اًمتٍمف .
ويمقن اعمبٞمع ومٞمف ٟمٗمع ُمب٤مح سمال طم٤مضم٦م .
ويمقٟمف ُمٚمٙم٤م ًمٚمب٤مئع  ،أو ُم٠مذوٟم٤م ًمف ومٞمف .
ويمقٟمف ُم٘مدورا قمغم شمسٚمٞمٛمف ويمقن اعمبٞمع  ،واًمثٛمـ ُمٕمٚمقُم٤م هلام .
ويمقٟمف ُمٜمجزا  ،ال ُمٕمٚم٘م٤م .
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فصل
واًمنموط ومٞمف ٟمققم٤من :صحٞمح  ،ووم٤مؾمد ُمبٓمؾ ًمٚمبٞمع .
وم٤مًمّمحٞمح يمنمط شم٠مضمٞمؾ اًمثٛمـ ،أو سمٕمْمف  ،أو رشط صٗم٦م ذم اعمبٞمع وم٢من وضمد
اعمنموط ًمزم اًمبٞمع،وإال ومٚمٚمٛمِمؽمي اًمٗمسخ أو األرش .
واًمٗم٤مؾمد ؛يمنمط سمٞمع أظمر  ،أو ؾمٚمػ  ،أو ىمرض  ،أو ٟمحق ذًمؽ .
وُمـ اؿمؽمى ُمٙمٞمال  ،وٟمحقه ًمزم سم٤مًمٕم٘مد .
ومل جيز شمٍمف ُمِمؽم ومٞمف إال سمٙمٞمؾ ،وٟمحقه ُمع طمْمقر ُمِمؽم،أو ٟم٤مئبف  ،وم٢من شمٚمػ
ىمبؾ ذًمؽ ومٕمغم اعمِمؽمي.
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باب اخلقار
هق صمامٟمٞم٦م أٟمقاع  :ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ُمـ طملم اًمٕم٘مد إمم إن يتٗمرىم٤م سم٠مسمداهنام
قمروم٤م .
وخقار الرشط :سم٠من يِمؽمـم٤م  ،أو اطمدمه٤م اخلٞم٤مر إمم ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م ؛ وإن ـم٤مًم٧م .
وخقار الغبن :اًمذي خيرج قمـ اًمٕم٤مدة ًمٜمجش  ،أو همػمه .
الرابع خقار التدلقس :سم٠من يدًمس قمغم اعمِمؽمي ُم٤م يزيد اًمثٛمـ ؛ يمتسقيد ؿمٕمر
اجل٤مري٦م  ،وشمٍمي٦م اًمٚمبـ .
اخلامس  :خقار العقب :وهق ُم٤ميٜم٘مص ىمٞمٛم٦م اعمبٞمع؛ يمٛمرض  ،وٟمحقه وم٢مذا قمٚمؿ سمف
اعمِمؽمي ظمػم سملم إُمس٤مك ُمع أرش  ،أو رد .
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السادس  :خقار دم البقع بتخقر الثؿن ُمتك سم٤من أىمؾ أو أيمثر مم٤م اظمؼم سمف  ،ويثب٧م ذم
اًمتقًمٞم٦م ،واًمنميم٦م  ،واعمراسمح٦م  ،و اعمقاضٕم٦م والسمد ذم مجٞمٕمٝم٤م ُمـ ُمٕمروم٦م اعمِمؽمي
رأس اعم٤مل .
السابع  :خقار اخلؾف دم قدر الثؿن ؛سم٠من ىم٤مل سم٤مئع  :سمٕمتٙمف سمامئ٦م  ،وىم٤مل ُمِمؽم  :سمؾ
سمثامٟملم  ،ومٞمحٚمػ يمؾ ُمٜمٝمام قمغم دقمقاه ويتٗم٤م ؾمخ٤من .
الثامن  :خقار اخلؾف ذم اًمّمٗم٦م إذا وضمد اعمِمؽمي اعمبٞمع ُمتٖمػما قمام وصػ ًمف ،أو
قمـ رؤيتف اًمس٤مسم٘م٦م ومٚمف اًمٗمسخ وحيٚمػ .
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باب الربا والرصف
هق ىمسامن ؛ رسم٤م ومْمؾ  ،ورسم٤م ٟمسٞمئ٦م .
ومٞمحرم رسم٤م اًمٗمْمؾ ذم يمؾ ُمٙمٞمؾ وُمقزون سمٞمع سمجٜمسف ُمتٗم٤مضال ؛ وًمق يسػما وجي٥م
ومٞمف احلٚمقل واًم٘مبض  .وال يب٤مع ُمٙمٞمؾ سمجٜمسف إال يمٞمال ،وال ُمقزون سمجٜمسف إال
وزٟم٤م ،وال سمٕمْمف سمبٕمض ضمزاوم٤م .
وم٢من اظمتٚمػ اجلٜمس ضم٤مزت اًمثالصم٦م .
واجلٜمس ُم٤مًمف اؾمؿ ظم٤مص يِمٛمؾ أٟمقاقم٤م ؛ يمؼم  ،وٟمحقه وومروع األضمٜم٤مس أضمٜم٤مس
.واًمٚمحؿ أضمٜم٤مس سم٤مظمتالف أصقًمف .
وال يّمح سمٞمع حلؿ سمحٞمقان ُمـ ضمٜمسف.
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وحيرم رسم٤م اًمٜمسٞمئ٦م ذم سمٞمع يمؾ ضمٜمسلم اشمٗم٘م٤م ذم قمٚم٦م رسم٤م اًمٗمْمؾ ؛ يم٤معمٙمٞمٚملم ،
واعمقزوٟملم  .وإن شمٗمرىم٤م ىمبؾ اًم٘مبض سمٓمؾ .
وإن سم٤مع ُمٙمٞمال سمٛمقزون ضم٤مز اًمتٗمرق ىمبؾ اًم٘مبض ،واًمٜمس٠م.
وال جيقز سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ .

فصل
يّمح رصف اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م  ،واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م ُمثال سمٛمثؾ ذم اًمقزن  ،ورصف
اطمدمه٤م سم٤مألظمر .
وأن يٕمقض أطمد اًمٜم٘مديـ قمـ األظمر سمسٕمر يقُمف سمنمط اًم٘مبض ىمبؾ اًمتٗمرق ومٞمٝمام .
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باب بقع األصول والثامر
يِمٛمؾ اًمبٞمع ذم ارض  ،ودور  ،وٟمحقه٤م ُم٤م يدظمؾ ُمسامه٤م ُمـ اًمبٜم٤مء واًمٗمٜم٤مء ،
واًمسالمل  ،واًمرومقف ،واألسمقاب واخلقايب اعمدومقٟم٦م  ،ويمؾ ُمتّمؾ هب٤م  ،وال يِمٛمؾ
ُم٤مهق ُمقدع ومٞمٝم٤م  ،وال ُمٜمٗمّمؾ ؛يمحبؾ  ،ودًمق  ،وسمٙمرة  ،وىمٗمؾ  ،وُمٗمت٤مح.
ويمذا يِمٛمؾ ُم٤مذم األرض ُمـ همرس ،ال زرع  ،يمؼم  ،ومٚمب٤مئع ُمب٘مك .
وُم٤م جيز  ،أو يٚمت٘مط ُمرارا وم٠مصقًمف ًمٚمٛمِمؽمي  ،واجلزة ،واًمٚم٘مٓم٦م اًمٔم٤مهرشم٤من ًمٚمب٤مئع
 ،إال إن ينمط اعمِمؽمي ذًمؽ.
ويمذا صمٛمر ٟمخؾ شمِم٘مؼ ـمٚمٕم٦م ومٞمب٘مك ًمٚمب٤مئع إمم ضمذاذة  .ويمذا يمؾ ؿمجر ومٞمف صمٛمر سم٤مد
،أو ٟمقره فم٤مهر أو ظمرج ُمـ أيمامُمف،وُم٤م ىمبؾ ذًمؽ.
واًمقرق ومٚمٛمِمؽم .
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وال يّمح سمٞمع صمٛمر ىمبؾ سمدو صالطمف  ،وال زرع ىمبؾ اؿمتداد طمبف ًمٖمػم ُم٤مًمؽ
األصؾ .
وصالح سمٕمض اًمِمجر صالح ًمب٤مىمٞمف .
وصالح صمٛمر ٟمخؾ امحرارا أو اصٗمرار وصالح قمٜم٥م ضمري٤من اعم٤مء احلٚمق ومٞمف .
وصالح سم٘مٞم٦م اًمثٛمر سمف ،واًمٜمْم٩م  ،وـمٞم٥م األيمؾ .
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باب السؾم
هق قم٘مد قمغم ُمقصقف ذم اًمذُم٦م ُ ،م١مضمؾ ،سمثٛمـ ُ ،م٘مبقض ذم اعمجٚمس  .ويّمح
سمٚمٗمظ اًمبٞمع  ،واًمسٚمؿ ،واًمسٚمػ .
برشوط سبعة :أن يٙمقن ومٞمام يٛمٙمـ ضبط صٗم٤مشمف ؛يمٛمٙمٞمؾ ‘ وٟمحقه .
وذيمر ضمٜمس ،وٟمقع ،ووصػ خيتٚمػ سمف اًمثٛمـ .
وذيمر ىمدره سمٙمٞمؾ ُمٕمٚمقم ،وٟمحقه .
وشم٠مضمٞمٚمف سم٠مضمؾ ُمٕمٚمقم ً ،مف وىمع ذم اًمثٛمـ ووضمقده هم٤مًمب٤م ذم حمٚمف .
وىمبض اًمثٛمـ شم٤مُم٤م ىمبؾ اًمتٗمرق ،وان يسٚمؿ ذم اًمذُم٦م ؛ ومال يّمح ذم قملم وال صمٛمرة
ؿمجرة ُمٕمٞمٜم٦م .
وال يّمح سمٞمع ُمسٚمؿ ومٞمف ىمبؾ ىمبْمف.
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باب الؼرض
يمؾ ُم٤م صح سمٞمٕمف صح ىمرضف إال اآلدُمل .
وجي٥م رد ُمثؾ اًمٗمٚمقس  ،واعمٙمٞمؾ  ،واعمقزون .
وم٢من شمٕمذر اعمثؾ وم٤مًم٘مٞمٛم٦م .
ويمؾ ىمرض ضمر ٟمٗمٕم٤م ومٝمق رسم٤م .
وإذا ووم٤مه أطمسـ ُمٜمف سمال رشط ومال سم٠مس .
ويمذا ًمق أهدى ًمف هدي٦م سمٕمد اًمقوم٤مء سمال رشط .
وإن اىمؽمض ؾمٙم٦م ُمـ أطمد اًمٜم٘مديـ ومٛمٜمع اًمسٚمٓم٤من اعمٕم٤مُمٚم٦م هب٤م ومٚمف اًم٘مٞمٛم٦م وىم٧م
اًم٘مرض .
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باب الرهن
يمؾ ُم٤مضم٤مز سمٞمٕمف ضم٤مز رهٜمف.
ورشوط صحته مخس :يمقٟمف ُمٜمجزا .
ويمقٟمف ُمع اًمديـ  ،أو سمٕمده .
ويمقٟمف ممـ يّمح شمٍمومف  ،ويمقن اًمرهـ ُمٚمٙم٤م ًمف  ،أو ُم٠مذوٟم٤م ًمف ومٞمف .
ويمقٟمف ُمٕمٚمقُم٤م.
وم٢من أذن اًمراهـ ًمٚمٛمرهتـ ذم سمٞمٕمف سم٤مقمف إذا طمؾ األضمؾ  ،وورم اًمديـ وم٢من اُمتٜمع
اضمؼمه احل٤ميمؿ قمغم اًمقوم٤مء  ،أو سمٞمع اًمرهـ  ،وم٢من مل يٗمٕمؾ سم٤مقمف احل٤ميمؿ  ،وىم٣م
اًمديـ .
وهم٤مئ٥م يمٛمٛمتٜمع.

011

خمترص يف فقه المام أمحد

فصل
ويٙمقن اًمرهـ قمٜمد اعمرهتـ  ،أو قمٜمد ُمـ يتٗمؼ قمٚمٞمف ُمع اًمراهـ وال جيقز شمٍمف
يمؾ ُمٜمٝمام ومٞمف سمٖمػم إذن األظمر ؛ إال قمتؼ اًمراهـ .
وي٘مبؾ ىمقل اًمراهـ ذم ىمدره  ،وصٗمتف ورده  ،ويمذا ذم ىمدر اًمديـ .
وًمٚمٛمرهتـ ريمقب ُم٤ميريم٥م  ،وطمٚم٥م ُم٤محيٚم٥م سم٘مدر ٟمٗم٘متف سمال إذن .
وال يرضمع سمام أٟمٗم٘مف قمغم اًمرهـ إال ُمع إذن اًمراهـ  ،أو قمدم إُمٙم٤مٟمف .
وًمق قمٛمر ُم٤م ظمرب ومٞمف سمال إذن رضمع سم٤مًمتف وم٘مط .
وال يّمح رشط اًمراهـ قمدم سمٞمع اًمرهـ إذا طمؾ اًمديـ  ،وال رشط أن اًمرهـ
ًمٚمٛمرهتـ إن مل ي٠مت سمح٘مف ذم وىم٧م يمذا .
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باب الضامن
يّمح ممـ جيقز شمٍمومف .
وًمرب احلؼ ُمٓم٤مًمب٦م ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمام ذم طمٞم٤مشمف ،وُمقشمف .
وشمؼمأ ذُم٦م ض٤مُمـ سمؼماءة ذُم٦م ُمْمٛمقن قمٜمف  .ال قمٙمسف .
ويٕمتؼم رض٤م ض٤مُمـ  ،و يّمح ضامن جمٝمقل ي١مل إمم اًمٕمٚمؿ  ،وقمقار  ،وُمٖمْمقب ،
وقمٝمدة ُمبٞمع  ،ال أُم٤مٟم٤مت .

فصل
شمّمح اًمٙمٗم٤مًم٦م سمبدن ُمـ قمٚمٞمف ديـ ؛ال طمد  ،وال ىمّم٤مص  ،وسمٙمؾ قملم ُمْمٛمقٟم٦م .
وم٢من ُم٤مت ُمٙمٗمقل  ،أو ؾمٚمؿ ٟمٗمسف ،أو شمٚمٗم٧م اًمٕملم سمٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمرئ اًمٙمٗمٞمؾ .
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فصل
شمّمح احلقاًم٦م قمغم ديـ ُمست٘مر .
وًمٞمس ُمـ رشـمٝم٤م اؾمت٘مرار حم٤مل سمف .
وال سمد ُمـ اشمٗم٤مق اًمديٜملم ذم اجلٜمس  ،واًمقصػ  ،واًمقىم٧م  ،واًم٘مدر .
وُمتك صح٧م ٟم٘مٚم٧م احلؼ إمم ذُم٦م حم٤مل قمٚمٞمف  ،وسمرئ حمٞمؾ .
ويٕمتؼم رض٤م حمٞمؾ  .ال حمت٤مل قمغم ُمكمء  ،وال حم٤مل قمٚمٞمف.
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باب الصؾح
إذا أىمر إلٟمس٤من سمديـ  ،أو قملم ومقه٥م  ،أو أؾم٘مط اًمبٕمض صح إن مل يِمؽمـم٤مه.
وإن ص٤مًمح قمـ ُم١مضمؾ سمبٕمْمف طم٤مال ،أو سم٤مًمٕمٙمس مل يّمح .
وُمـ ادقمل قمٚمٞمف سمديـ  ،أوقملم وم٠مٟمٙمر  ،أو ؾمٙم٧م ،صمؿ ص٤مًمح سمامل صح .
واًمّمٚمح ذم طمؼ اعمدقمل سمٞمع  ،يرد ُمٕمٞمب٦م  ،وي١مظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م  ،وذم طمؼ اآلظمر إسمراء
ومال رد وال ؿمٗمٕم٦م .
وال يّمح سمٕمقض قمـ طمد رسىم٦م  ،وىمذف  ،وال طمؼ ؿمٗمٕم٦م  ،وشمرك ؿمٝم٤مدة .
وجيقز ذم اًمدرب اًمٜم٤مومذ ومتح األسمقاب  ،وال يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم ُمٚمؽ ضم٤مر  ،ودرب
ُمِمؽمك سمال أذن اعمستحؼ  .وًمٞمس ًمف وضع ظمِمب٦م قمغم طم٤مئط ضم٤مره إال قمٜمد
اًمرضورة .
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باب احلجر
هق ُمٜمع ُم٤مًمؽ ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف  ،إُم٤م حلؼ همػمه  ،وإُم٤م حلظ ٟمٗمسف .
فاألول ؛ يم٤محلجر قمغم ُمٗمٚمس  ،وراهـ  ،وُمريض  ،وىمـ  ،وُمرشمد.
والثاين؛ يم٤محلجر قمغم صٖمػم  ،وجمٜمقن  ،وؾمٗمٞمف .
وال يّمح شمٍمف اعمحجقر قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف سمٕمد احلجر .
وُمـ وضمد قملم ُم٤مًمف ومٝمق أطمؼ سمف إن ضمٝمؾ احلجر قمٚمٞمف  ،سمنمط أن يٙمقن اعمٗمٚمس
طمٞم٤م  ،وأن يٙمقن قمقض اًمٕملم يمٚمف سم٤مىمٞم٤م ذم ذُمتف  ،وأن شمٙمقن يمٚمٝم٤م ذم ُمٚمٙمف  ،وأن
شمٙمقن سمح٤مهل٤م ومل شمتٖمػم صٗمتٝم٤م سمام يزيؾ اؾمٛمٝم٤م  ،ومل شمزد زي٤مدة ُمتّمٚم٦م  ،ومل ختتٚمط
سمٖمػم ُمتٛمٞمز  ،ومل يتٕمٚمؼ هب٤م طمؼ ًمٚمٖمػم .ويٚمزم احل٤ميمؿ ىمسؿ ُم٤مًمف قمغم همرُم٤مئف سم٘مدر
ديقهنؿ .
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وال حيؾ ُم١مضمؾ سمٗمٚمس  ،وال سمٛمقت إن وصمؼ اًمقرصم٦م سمرهـ  ،أو يمٗمٞمؾ ُمٚمئ .
وإن فمٝمر همريؿ سمٕمد اًم٘مسؿ رضمع قمغم اًمٖمرُم٤مء سم٘مسٓمف .
ويٜمٗمؽ احلجر قمغم اًمّمٖمػم  ،واعمجٜمقن  ،واًمسٗمٞمف سم٤مًمبٚمقغ  ،واًمٕم٘مؾ  ،واًمرؿمد ؛
وهق إصالح ذم اعم٤مل  ،وقمدم سمذًمف ذم حمرم  ،أو همػم ُمٗمٞمد .
ووًمٞمٝمؿ طم٤مل احلجر أب ،صمؿ وصٞمف  ،صمؿ احل٤ميمؿ  ،وال يتٍمف هلؿ إال سم٤مألطمظ.
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باب الوكالة
هق اؾمتٜم٤مسمف ضم٤مئز اًمتٍمف ُمثٚمف ومٞمام شمدظمٚمف اًمٜمٞم٤مسم٦م ُمـ طمؼ اهلل  ،أو اآلدُمل  ،ال ذم
ُمثؾ صالة  ،وصقم  ،وفمٝم٤مر  ،وًمٕم٤من  ،وأيامن .
وشمّمح ُمٜمجزة  ،وُمٕمٚم٘م٦م  ،وُم١مىمت٦م سمٙمؾ ىمقل يدل قمغم األذن .
ويّمح اًم٘مبقل قمغم اًمٗمقر  ،واًمؽماظمل سمٙمؾ ىمقل  ،او ومٕمؾ دل قمٚمٞمف  .واًمقيمٞمؾ
أُملم ال يْمٛمـ إال سم٤مًمتٕمدي  ،واًمتٗمريط  .وي٘مبؾ ىمقًمف سمٞمٛمٞمٜمف ذم ظمس٤مرة  ،وذم ٟمٗمل
اًمتٕمدي  ،واًمتٗمريط  .وهل قم٘مد ضم٤مئز .
وال يّمح سمال أذن سمٞمع ويمٞمؾ ًمٜمٗمسف  ،وال رشاؤه ُمٜمٝم٤م عمقيمٚمف  ،ووًمده  ،وواًمده ،
وُمٙم٤مشمبف  ،يمٜمٗمسف .
وإن سم٤مع سمدون صمٛمـ ُمثؾ  ،أو اؿمؽمى سم٠ميمثر ُمٜمف صح  ،وضٛمـ زي٤مدة  ،وٟم٘مّم٤م .
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باب الرشكة
وهل ضم٤مئزة ممـ جيقز شمٍمومف ذم مخس٦م أٟمقاع :
األول  :رشكة العـان؛وهل أن يِمؽمك اصمٜم٤من ذم ُم٤مهلام اعمٕمٚمقم  ،وًمق ُمتٗم٤موشم٤م ًمٞمٕمٛمال
ومٞمف سمبدٟمٞمٝمام قمغم ضمزء ُمٕمٚمقم ُمـ اًمرسمح .
الثاين  :رشكة ادضاربة ؛ و هل إقمٓم٤مء ُم٤مل ُمٕمٚمقم عمـ يتجر ومٞمف سمجزء ُمٕمٚمقم ُمـ
اًمرسمح ألطمدمه٤م .
الثالث :رشكة الوجوه :وهل أن يِمؽمك اصمٜم٤من ذم رسمح ُم٤م يِمؽمي٤من ذم ذُمتٞمٝمام
سمج٤مهٝمام  ،ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام يمٗمٞمؾ قمـ ص٤مطمبف سم٤مًمثٛمـ  ،وويمٞمؾ قمٜمف  ،ويٙمقن
اًمرسمح  ،واعمٚمؽ سمٞمٜمٝمام يمام رشـم٤م  ،واخلس٤مرة قمغم ىمدر اعمٚمؽ .
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الرابع  :رشكة األبدان:وهل أن يِمؽميم٤م ومٞمام يٛمتٚمٙم٤مٟمف سم٠مسمداهنام ُمـ اعمب٤مح ؛
يم٤مالصٓمٞم٤مد  ،واإلطمتِم٤مش أو يِمؽميم٤م ومٞمام يت٘مبالن ذم ذُمتٞمٝمام ُمـ قمٛمؾ ؛ يمخٞم٤مـم٦م
 ،وٟمس٩م .
اخلامس  :رشكة ادػاوضة ؛وهل أن يٗمقض يمؾ ُمٜمٝمام إمم ص٤مطمبف يمؾ شمٍمف ُم٤مزم
 ،وسمدين ُمـ أٟمقاع اًمنميم٦م  ،ويِمؽميم٤م ذم يمؾ ُم٤ميثب٧م هلام وقمٚمٞمٝمام .
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باب ادساقات وادزارعة
ادساقاة دومع ؿمجر عمـ ي٘مقم سمٛمّم٤محلف سمجزء ُمـ صمٛمره .
سمنمط يمقن اًمِمجر ُمٕمٚمقُم٤م  ،وان يٙمقن ًمف صمٛمر ي١ميمؾ  ،وان يٙمقن اجلزء ًمٚمٕم٤مُمؾ
ُمـ صمٛمره ُمٕمٚمقُم٤م .
وادزارعة دومع األرض  ،واحل٥م عمـ ي٘مقم سمٛمّم٤محلف سمجزء ُمٕمٚمقم مم٤م خيرج ُمـ
األرض ًمرهب٤م سمنمط قمٚمؿ ضمٜمس سمذره  ،وىمدره .
وهل و اعمس٤مىم٤مت قم٘مد ضم٤مئز  ،وم٢من ومسخ اعم٤مًمؽ ىمبؾ فمٝمقر اًمثٛمر ومٚمٚمٕم٤مُمؾ أضمرشمف ،
وإن يم٤من اًمٗمسخ ُمـ اًمٕم٤مُمؾ ومال ؿمئ ًمف .
ويٚمزم اًمٕم٤مُمؾ يمؾ ُم٤م ومٞمف صالح اًمثٛمر  ،واًمزرع .
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باب اإلجارة
هل قم٘مد الزم
تصح برشوط ثالثة ُ :مٕمروم٦م اعمٜمٗمٕم٦م ،ويمقهن٤م ُمب٤مطم٦م ؛ وُمٕمروم٦م األضمرة ؛ إال أضمػما
،وفمئر ًا سمٓمٕم٤مُمٝمام  ،ويمسقهتام .
وهل رضسم٤من ؛ إضم٤مرة اًمٕملم  ،وقم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ذم اًمذُم٦م ذم ؿمئ ُمٕملم أو
ُمقصقف .
ويِمؽمط ذم األول ُ :مٕمرومتٝم٤م .
وىمدره قمغم شمسٚمٞمٛمٝم٤م  .ويمقن اعم١مضمر يٛمٚمؽ ٟمٗمٕمٝم٤م ؛ وًمق سم٤مإلذن .
واؿمتامهل٤م قمغم اًمٜمٗمع .
ويِمؽمط ذم اًمث٤مين  :شم٘مديره٤م سمٕمٛمؾ ،أو ُمدة .
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وُمٕمروم٦م ذًمؽ  ،وضبٓمف.
ودم٥م األضمرة سم٤مًمٕم٘مد إن مل شم١مضمؾ .
وشمستحؼ سمتسٚمٞمؿ اًمٕمٛمؾ اًمذي ذم اًمذُم٦م .
وُمـ شمسٚمؿ قمٞمٜم٤م سم٢مضم٤مرة وم٤مؾمدة  ،وومرهم٧م اعمدة ًمزُمف أضمرة اعمثؾ .
وال يْمٛمـ أضمػم ظم٤مص ُم٤مضمٜم٧م يده ظمٓم٠م،وال ٟمحق طمج٤مم  ،وـمبٞم٥م  ،وسمٞمٓم٤مر
قمرف طمذىمٝمؿ  ،إن أذن ومٞمف ُمٙمٚمػ  ،أو ومم همػمه  ،ومل دمـ أيدهيؿ  ،وال راع ُم٤ممل
يتٕمد  ،أو يٗمرط  .ويْمٛمـ ُمِمؽمك ُم٤م شمٚمػ سمٗمٕمٚمف  ،ال ُمـ طمرزه وال أضمرة ًمف .
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باب السبق
يّمح قمغم اىمدام  ،وؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت  ،وؾمٗمـ ،وُمزاريؼ .
وال يّمح سمٕمقض إال قمغم إسمؾ  ،وظمٞمؾ وؾمٝم٤مم.
ويِمؽمط شمٕمٞملم اعمريمقسملم ،واحت٤مدمه٤م  ،وشمٕمٞملم رُم٤مة  ،وحتديد ُمس٤موم٦م  ،وقمٚمؿ
سم٤مًمٕمقض  ،وإسم٤مطمتف  ،وظمروج ُمـ ؿمب٦م ىمامر.
وشمّمح اعمٜم٤مضٚم٦م ُمـ ُمٕمٞمٜملم حيسٜمقن اًمرُمل .
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باب العارية
هل إسم٤مطم٦م ٟمٗمع قملم شمب٘مك سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مئف .
وشمٜمٕم٘مد سمٙمؾ ومٕمؾ  ،أو ىمقل يدل قمٚمٞمٝم٤م .
ويّمح إقم٤مرة يمؾ ذي ٟمٗمع ُمب٤مح إال اًمبْمع  ،وقمبدا ُمسٚمام ًمٙم٤مومر  ،أو صٞمد عمحرم .
وشمْمٛمـ اًمٕم٤مري٦م سم٘مٞمٛمتٝم٤م يقم شمٚمٗمٝم٤م .
وقمغم اعمستٕمػم ُم١مٟم٦م رده٤م  ،وًمٞمس ًمف أن يٕمػمه٤م أو ي١مضمره٤م إال سم٢مذن اعم٤مًمؽ .
وًمٚمٛمٕمػم اًمرضمقع إمم قم٤مريتف أي وىم٧م ؿم٤مء ُم٤ممل يرض سم٤معمستٕمػم .
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باب الغضب
هق االؾمتٞمالء قمغم طمؼ اًمٖمػم قمدواٟم٤م .
وجي٥م رد اعمٖمّمقب سمٜمامئف ؛ وًمق يمٚمٗمف أضٕم٤مف ىمٞمٛمتف .
وإن زرع اًمٖم٤مص٥م أرض٤م ومٚمٞمس ًمّم٤مطمبٝم٤م سمٕمد احلّم٤مد إال األضمرة .
وإن همرس  ،أو سمٜمك ذم األرض أًمزم سم٘مٚمع همرؾمف  ،أو سمٜم٤مئف .
وقمغم اًمٖم٤مص٥م ارش اًمٜم٘مص ذم اعمٖمّمقب  ،وأضمرة ُمدة إىم٤مُمتف سمٞمده .
وإن شمٚمػ اعمٖمّمقب اعمثكم ضٛمـ ُمثٚمف  ،وإال ىمٞمٛمتف يقم شمٚمٗمف .
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باب الشػعة
وهل اؾمتح٘م٤مق اٟمتزاع طمّم٦م رشيٙمف ممـ اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف سم٤مًمثٛمـ اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف
اًمٕم٘مد.
ورشوصفا مخسة :يمقن احلّم٦م ُمب٤مقم٦م .
الثاين  :يمقهن٤م ُمِم٤مقم٦م ُمـ قم٘م٤مر .
الثالث  :اًمٓمٚم٥م هب٤م ؾم٤مقم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمبٞمع .
الرابع  :أظمذ اعمبٞمع .
اخلامس  :ؾمبؼ ُمٚمؽ ؿمٗمٞمع ًمرىمب٦م اًمٕم٘م٤مر ،ويٚمزم اًمِمٗمٞمع إن يدومع اًمثٛمـ ًمٚمٛمِمؽمي
وقمغم اعمِمؽمي إٟمٔم٤مره صمالصم٦م أي٤مم إن قمجز قمـ دومٕمٝم٤م ذم احل٤مل  .وإن يم٤من اًمثٛمـ
ُم١مضمال أظمذ ُمكمء سمف  ،وهمػمه سمٙمٗمٞمؾ ُمكمء .
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باب الوديعة
يٚمزم اعمقدع طمٗمٔمٝم٤م ذم طمرز ُمثٚمٝم٤م  .وإن شمٚمٗم٧م ُمـ همػم شمٗمريط مل يْمٛمـ .
وإذا أراد اعمقدع اًمسٗمر رد اًمقديٕم٦م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م  ،أو إمم ُمـ حيٗمظ ُم٤مًمف قم٤مدة ،أو إمم
ويمٞمٚمف.
وم٢من شمٕمذر ؾم٤مومر هب٤م إن مل خيػ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمسٗمر  ،وإن ظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م دومٕمٝم٤م ًمٚمح٤ميمؿ .
وي٘مبؾ ىمقًمف سمٞمٛمٞمٜمف ذم اًمتٕمدي  ،واًمتٗمريط .
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باب إحقاء ادوات
وهل األرض اعمٜمٗمٙم٦م قمـ اعمٚمؽ  ،واالظمتّم٤مص .
وحيّمؾ إطمٞم٤مؤه٤م إُم٤م سمح٤مئط ُمٜمٞمع  ،أو إضمراء ُم٤مء ال شمزرع إال سمف  ،أو طمٗمر سمئر ومٞمٝم٤م
 ،أو ىمٓمع ُم٤مء ال شمزرع ُمٕمف  ،أوهمرس ؿمجر ومٞمٝم٤م  .وُمـ أطمٞم٤م ؿمٞمئ٤م ُمٚمٙمف سمام ومٞمف ُمـ
ُمٕمدن ضم٤مُمد أو ضم٤مر .

باب اجلعالة
هل ضمٕمؾ ُم٤مل ُمٕملم عمـ يٕمٛمؾ ًمف قمٛمال ُمب٤مطم٤م  .وإن ومسخ اجل٤مقمؾ ىمبؾ مت٤مم اًمٕمٛمؾ
ًمزُمف أضمرة اعمثؾ  .وإن ومسخ اًمٕم٤مُمؾ ومال يشء ًمف .
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باب الؾؼطة
هي ثالثة أقسام ؛ األول  :جيقز اًمت٘م٤مـمف  ،ويٛمٚمؽ سمف ؛ وهق ُم٤مال شمتبٕمف مه٦م أوؾم٤مط
اًمٜم٤مس ؛يمسقط  ،ورهمٞمػ  ،وٟمحقمه٤م .
ًمٙمـ إن وضمد ص٤مطمبف رده إًمٞمف إن يم٤من سم٤مىمٞم٤م .
الثاين  :ال جيقز اًمت٘م٤مـمف  ،وال يٛمٚمؽ سمتٕمريٗمف ؛ يم٤مًمْمقال اًمتل متتٜمع ُمـ صٖم٤مر
اًمسب٤مع ؛ يمخٞمؾ ؛ وإسمؾ ؛ وسم٘مر.
الثالث ُ :م٤مقمدا ذًمؽ ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ؛ يمٗمّمالن  ،وؿمٞم٤مه وٟمحقمه٤م  ،وأصمامن ،
وأُمتٕم٦م  ،ومٚمف اًمت٘م٤مـمف إن أُمـ ٟمٗمسف قمٚمٞمف  ،وإال ومٙمٖم٤مص٥م طمٙمام  ،ويٕمرومٝم٤م ذم
جم٤مُمع اًمٜم٤مس همػم اعمس٤مضمد طمقال يم٤مُمال  ،صمؿ يٛمٚمٙمٝم٤م سمٕمده طمٙمام  ،واليتٍمف ومٞمٝم٤م
إال سمٕمد ُمٕمروم٦م مجٞمع صٗم٤مهت٤م  ،ومٛمتك ضم٤مء ص٤مطمبٝم٤م  ،ومقصٗمٝم٤م دومٕمٝم٤م إًمٞمف .
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باب الؾؼقط
هق ـمٗمؾ ُمٜمبقذ ،أو ض٤مل ال يٕمرف ٟمسبف وال رىمف .
وم٤مًمت٘م٤مـمف ،وإٟمٗم٤مق قمٚمٞمف ومرض يمٗم٤مي٦م .
وهق ُمسٚمؿ إن وضمد ذم سمالد اإلؾمالم .
ويٚمحؼ سمٛمـ أىمر سمف ،إن أُمٙمـ يمقٟمف ُمٜمف.
وُم٤م وضمد ُمٕمف أو ىمريب٤م ُمٜمف ومٚمف  .ويٜمٗمؼ قمٚمٞمف ُمٜمف ،وإال ومٛمـ سمٞم٧م اعم٤مل .
وطمْم٤مٟمتف ًمقاضمده األُملم ،ويٜمٗمؼ قمٚمٞمف سمٖمػم إذن طم٤ميمؿ .
وديتف وُمػماصمف ًمبٞم٧م اعم٤مل .
وإن ادقم٤مه مج٤مقم٦م ىمدم ذو اًمبٞمٜم٦م  ،وإال ُمـ شمٚمح٘مف سمف اًم٘م٤موم٦م .
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كتاب الوقف
هق حتبٞمس ُم٤مل يٜمتٗمع سمف ُمع سم٘م٤مء أصٚمف  .ويّمح سم٘مقل ؛ يمقىمٗم٧م  .وومٕمؾ يدل
قمٚمٞمف ؛ يمجٕمؾ أرضف ُمسجدا  ،وإذٟمف سم٤مًمّمالة ومٞمف .
ورشوصه مخسة  :يمقٟمف ذم قملم ُمٕمٚمقُم٦م يّمح سمٞمٕمٝم٤م ؛ إال اعمّمحػ  ،ويمقٟمف قمغم
ُمٕملم ذم همػم اعمسجد ،وٟمحقه .
ويمقن واىمٗمف ٟم٤مومذ اًمتٍمف ،ويمقٟمف ُمٜمجزا  .ويمقٟمف قمغم سمر .
واًمقىمػ قم٘مد الزم .
وجي٥م اًمٕمٛمؾ سمنمط اًمقاىمػ إن مل خي٤مًمػ اًمنمع  ،وإن ضمٝمؾ رشـمف قمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مدة
اجل٤مري٦م  ،وم٢من مل شمٙمـ ومب٤مًمٕمرف  ،وم٢من مل يٙمـ ومب٤معمس٤مواة سملم اعمستح٘ملم.
وال جيقز سمٞمع اًمقىمػ إال أن شمتٕمٓمؾ ُمٜم٤مومٕمف  ،ويٍمف صمٛمٜمف ذم ُمثٚمف .
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باب اهلبة والعطقة
شمّمح هب٦م ُمّمحػ  ،وُم٤م جيقز سمٞمٕمف  .وشمٜمٕم٘مد سمٙمؾ ًمٗمظ أو ومٕمؾ دل قمٚمٞمٝم٤م قمروم٤م
وشمٚمزم سم٘مبض سم٢مذن واه٥م .
وُمـ أسمرأ همريٛمف ُمـ ديٜمف سمرئ ؛ وًمق مل ي٘مبؾ وحيرم قمٚمٞمف اًمرضمقع ذم هب٦م سمٕمد ىمبض
ُمتٝم٥م  .ويمره ىمبٚمف إال األب .
وان يتٛمٚمؽ سم٘مبض ُمع ىمقل أو ٟمٞم٦م ُ ،مـ ُم٤مل وًمده همػم رسي٦م ُ ،م٤ممل يرض سمف  ،أو
ًمٞمٕمٓمٞمف وًمدا أظمر  ،أو يٙمقن سمٛمرض ُمقت اطمدمه٤م  ،أو يٙمقن يم٤مومرا واًمقًمد
ُمسٚمام .
وًمٞمس ًمٚمقًمد ُمٓم٤مًمبف أسمٞمف سمديـ  ،وٟمحقه؛ إال سمٜمٗم٘متف اًمقاضمب٦م قمٚمٞمف ومٚمف ذًمؽ .
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فصل
جي٥م اًمتٕمديؾ ذم قمٓمٞم٦م أوالده سم٘مدر ارث .
وم٢من ومْمؾ سمٕمْمٝمؿ ؾمقى سمرضمقع  ،أوزي٤مدة .
وُمـ ُمرضف همػم خمقف ؛ يمقضمع رضس  ،وٟمحقه ومتٍمومف الزم ؛ يم٤مًمّمحٞمح.
وإن يم٤من خمقوم٤م ؛ يمؼمؾم٤مم  ،وذات اجلٜم٥م  ،وٟمحقه  ،وُم٤م ىم٤مل ـمبٞمب٤من ُمسٚمامن
قمدالن أٟمف خمقف ال يٚمزم شمؼمقمف ًمقارث سمٌمء  ،وال سمام ومقق اًمثٚم٨م ألضمٜمبل إال
سم٢مضم٤مزة اًمقرصم٦م إن ُم٤مت ُمٜمف  ،وإن قمقذم ومٙمّمحٞمح .
ويٕمتؼم اًمثٚم٨م قمٜمد ُمقشمف .
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كتاب الوصايا
شمسـ اًمقصٞم٦م عمـ شمرك ظمػما ؛ وهق اعم٤مل اًمٙمثػم .
وال شمّمح ممـ يرصمف همػم اطمد اًمزوضملم سم٠ميمثر ُمـ اًمثٚم٨م ألضمٜمبل  ،أو ًمقارث سمِمئ .
وشمّمح ُمقىمقوم٦م قمغم اإلضم٤مزة وشمٙمره ُمـ وم٘مػم وارصمف حمت٤مج  ،وم٢من مل يٗمل اًمثٚم٨م
سم٤مًمقص٤مي٤م حت٤مصقا ؛يمٛمس٤مئؾ اًمٕمقل .
وخترج اًمقاضمب٤مت ؛ يمديـ ادُمل  ،وطم٩م وزيم٤مة ُمـ رأس ُم٤مل ُمٓمٚم٘م٤م .
وشمّمح سمحٛمؾ  ،وًمف سمٕمد حت٘مؼ وضمقده  ،ال ًمٙمٜمٞمس٦م  ،وٟمحقه٤م  ،وشمّمح سمٛمجٝمقل
 ،وُمٕمدوم  ،وهمػم ُم٘مدور قمغم شمسٚمٞمٛمف .
وإن وىص سمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م وارث ُمٕملم ومٚمف ُمثٚمف ُمْمٛمقٟم٤م إمم اعمس٠مًم٦م .
وسمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م اطمد اًمقرصم٦م ًمف ُمثؾ ُم٤م ألىمٚمٝمؿ .
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وسمسٝمؿ ُمـ ُم٤مًمف ًمف اًمسدس  ، .وسمِمئ أو طمظ  ،أو ضمزء يٕمٓمٞمف اًمقارث ُم٤مؿم٤مء .

فصل
يّمح إيّم٤مء إمم يمؾ ُمسٚمؿ ُ ،مٙمٚمػ  ،رؿمٞمد  ،قمدل  .وًمق فم٤مهرا  .وُمـ يم٤مومر إمم
ُمسٚمؿ وال يّمح إال ذم ُمٕمٚمقم يٛمٚمؽ اعمقيص ومٕمٚمف .وُمـ ُم٤مت سمٛمحؾ ال طم٤ميمؿ ومٞمف
 ،وال ويص ومٚمٛمسٚمؿ طمقز شمريمتف  ،وومٕمؾ األصٚمح ُمـ سمٞمع ،ودمٝمٞمزه ُمٜمٝم٤م .
وُمع قمدُمٝم٤م ُمٜمف  ،ويرضمع قمٚمٞمٝم٤م  ،أو ُمـ شمٚمزُمف ٟ ،مٗم٘متف إن ٟمقاه ،أو اؾمت٠مذن احل٤ميمؿ
.
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كتاب الػرائض
هق اًمٕمٚمؿ سم٘مسٛم٦م اعمػماث  .وم٢مذا ُم٤مت اإلٟمس٤من سمدء ُمـ شمريمتف سمٛم١مٟم٦م دمٝمٞمز .
وُم٤م سم٘مك ي٘م٣م ُمٜمف ُمـ طم٘مقق اهلل  ،وطم٘مقق اآلدُمٞملم  ،وي٘مدم قمغم طمؼ اهلل ديـ
سمرهـ.
وأسباب اإلرثٟ:مٙم٤مح  ،وٟمس٥م  ،ووالء .
وُمقاٟمٕمف  :رق  ،وىمتؾ  ،واظمتالف ديـ.
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فصل
اًمقرصم٦م ذو ومرض  ،وذو شمٕمّمٞم٥م ،وذو رطمؿ .
ومذو اًمٗمرض قمنمة  ،اًمزوضم٤من  ،و األسمقان  ،واجلد  ،واجلدة  ،واًمبٜم٤مت ،وسمٜم٤مت
االسمـ  ،واألظمقات ُمـ يمؾ ضمٝم٦م ووًمد أالم .
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فصل
واًمٗمروض اعم٘مدرة ذم اًم٘مران ؾمت٦م ؛اًمٜمّمػ  ،واًمرسمع  ،واًمثٛمـ  ،واًمثٚمث٤من ،
واًمثٚم٨م  ،واًمسدس .
فالـصف ومرض مخس٦م ؛ اًمزوج إن مل يٙمـ ًمٚمزوضم٦م وًمد  ،وال وًمد اسمـ  ،واًمبٜم٧م .
وسمٜم٧م اإلسمـ ُمع قمدم اًمقًمد  .واألظم٧م ألسمقيـ قمٜمد قمدم اًمقًمد ووًمد االسمـ .
واألظم٧م ألب قمٜمد قمدم أؿم٘م٤مء .
والربع ومرض اصمٜملم ؛اًمزوج ُمع وضمقد وًمد ًمٚمزوضم٦م أو وًمد أب.
واًمزوضم٦م وم٠ميمثر ُمع قمدم اًمقًمد  ،أو وًمد االسمـ .
والثؿن ومرض اًمزوضم٦م  ،وم٠ميمثر ُمع اًمقًمد  ،أو وًمد االسمـ .
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والثؾثان ومرض أرسمٕم٦م ؛ اًمبٜمتلم وم٠ميمثر  .وسمٜمتل االسمـ وم٠ميمثر.واألظمتلم ألسمقيـ .
واألظمتلم ألب وم٠ميمثر .
والثؾث ومرض اصمٜملم ؛وًمدي األم وم٠ميمثر يستقي ومٞمف ذيمقرهؿ وإٟم٤مصمٝمؿ  .واألم
طمٞم٨م ال وًمد  ،وال وًمد اسمـ  ،آو قمدد ُمـ األظمقة ُمٓمٚم٘م٤م .
والسدس ومرض ؾمبٕم٦م ؛ األم ُمع اًمقًمد  ،أو وًمد االسمـ  ،أو قمدد ُمـ األظمقة .
واجلدة  ،وم٠ميمثر ُمع قمدم األم  .وسمٜم٧م االسمـ  ،وم٠ميمثر ُمع سمٜم٧م اًمّمٚم٥م  ،وأظم٧م
وم٠ميمثر ألب ُمع أظم٧م ألسمقيـ  ،واألب ُمع اًمقًمد،أو وًمد االسمـ  ،واجلد يمذًمؽ.
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فصل
واجلد ألب ُمع األظمقة ألسمقيـ  ،أو ألب يم٠مخ ُمٜمٝمؿ  .وم٢من ٟم٘مّمتف واعم٘م٤مؾمٛم٦م قمـ
صمٚم٨م اعم٤مل أقمٓمٞمف .وُمع ذي ومرض سمٕمده األطمظ ُمـ اعم٘م٤مؾمٛم٦م ،أو صمٚم٨م اًمب٤مىمل  ،أو
ؾمدس اًمٙمؾ .
وم٢من مل يب٘مك ؾمقى اًمسدس ومٚمف.
وشمس٘مط اإلظمقة إال ذم االيمدري٦م  ،وال يٕمقل ،وال يٗمرض ألظم٧م ُمٕمف إال هب٤م .
ووًمد األب إذا اٟمٗمردوا ُمٕمف يمقًمد األسمقيـ  .وم٢من اضمتٛمٕمقا وم٘م٤مؾمٛمقه أظمذت
اإلظمقة ألسمقيـ ُم٤م سمٞمد وًمد األب  ،وأٟمث٤مهؿ مت٤مم ومرضٝم٤م  ،وُم٤م سم٘مك ًمقًمد األب .
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بقان احلجب
يس٘مط اجلد سم٤مألب .
ويس٘مط وًمد االسمـ سم٤مالسمـ .
ويس٘مط األسمٕمد ُمـ اجلد  ،وإسمـ إسمـ سم٠مىمرب  .وشمس٘مط اجلدات سم٤مألم  ،واًم٘مرسمك
ُمٜمٝمؿ حتج٥م اًمبٕمدى ُمٓمٚم٘م٤م  .وال يس٘مط األب أُمف  ،وال أم أسمٞمف  .وال يرث إال
صمالث ؛أم أم  ،وأم أب  ،وأم أيب أب ،وإن قمٚمقن أُمقُم٦م .
وإذا شمس٤مويـ ذم اًمدرضم٦م وم٤مًمسدس سمٞمٜمٝمـ  .وًمذات ىمراسمتلم ُمع ذات ىمراسم٦م صمٚمث٤م
اًمسدس  .ويس٘مط وًمد األسمقيـ سم٤مسمـ واسمـ اسمـ ،وأب.
ويس٘مط وًمد األب هبؿ  ،وسم٤مألخ ألسمقيـ  ،ويس٘مط وًمد األم سم٤مًمقًمد  ،ووًمد االسمـ
 ،وسم٤مألب  ،وسم٤مجلد  ،وإن قمال .ويس٘مط سمف يمؾ اسمـ أخ  ،وقمؿ .
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باب العصبات
واًمٕمّمب٦م سمٜمٗمسف هق اًمذي إذا اٟمٗمرد طم٤مز اعم٤مل ؛ يم٤مألب  ،وأسمٞمف  ،والسمـ  ،واسمٜمف ،
واألخ ألسمقيـ  ،أو ألب  ،وسمٞمٜمٝمؿ  ،واًمٕمؿ ألسمقيـ  ،أو ألب  ،وسمٞمٜمٝمؿ  ،واعمٕمتؼ .
وشمرث أظم٧م ألسمقيـ ،أو ألب وم٠ميمثر ُمع سمٜم٧م  ،أو سمٜم٧م اسمـ  ،وم٠ميمثر ُم٤مومْمؾ .
واالسمـ  ،واسمٜمف  ،واألخ ألسمقيـ  ،أو ألب يٕمّمبقن أظمقاهتؿ  ،ومٚمٚمذيمر ُمثال ُم٤م
ألٟمثك .
وُمتك يم٤من اًمٕم٤مص٥م قمام  ،أو اسمٜمف  ،أو اسمـ أخ اٟمٗمرد سم٤مإلرث دون أظمقاشمف .
وال يرث اعمٕمتؼ إال قمٜمد قمدم قمّمب٦م اًمٜمس٥م
صمؿ قمّمبتف اًمذيمقر األىمرب  ،وم٤مألىمرب  ،يم٤مًمٜمس٥م .
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فصل
أصقل اعمس٤مئؾ هل اًمتل خترج ُمٜمٝم٤م اًمٗمروض  .وهل ؾمبٕم٦م :أرسمٕم٦م ال شمٕمقل ؛وهل
ُم٤م ومٞمٝم٤م ومرض  ،أو ومرض٤من ُمـ ٟمقع ؛ ومٜمّمٗم٤من  ،أو ٟمّمػ واًمب٘مٞم٦م ُ ،مـ اصمٜملم.
واًمثٚمث٤من  ،أو صمٚم٨م واًمب٘مٞم٦م ُ ،مـ صمالصم٦م .
ورسمع واًمب٘مٞم٦م ،أو ُمع اًمٜمّمػ ُمـ أرسمٕم٦م .
وصمٛمـ اًمب٘مٞم٦م  ،أو ُمع اًمٜمّمػ ُمـ صمامٟمٞم٦م .
وصمالصم٦م شمٕمقل وهل ُم٤مومرضٝم٤م ٟمققم٤من وم٠ميمثر .
ومٜمّمػ ُمع صمٚمثلم ،أو صمٚم٨م  ،أو ؾمدس ُمـ ؾمت٦م  ،وشمٕمقل إمم قمنمة ؿمٗمٕم٤م ووشمرا .
ورسمع ُمع صمٚمثلم  ،أو صمٚم٨م  ،أو ؾمدس ُمـ أصمٜمك قمنم  ،وشمٕمقل إمم ؾمبٕم٦م قمنم وشمرا .
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وصمٛمـ ُمع ؾمدس  ،أو صمٚمثلم  ،أو مه٤م ُمـ أرسمٕم٦م وقمنميـ  ،وشمٕمقل سمثٛمٜمٝم٤م ُمرة
واطمدة إمم ؾمبٕم٦م وقمنميـ .
وإذا يم٤مٟم٧م اًمؽميم٦م ُمٕمٚمقُم٦م  ،وأُمٙمـ ٟمسب٦م ؾمٝمؿ يمؾ وارث ُمـ اعمس٠مًم٦م ومٚمف ُمـ
اًمؽميم٦م ُمثؾ ٟمسبتف .
وإن ؿمئ٧م رضسم٧م ؾمٝم٤مُمف ذم اًمؽميم٦م  ،وىمسٛم٧م احل٤مصؾ قمغم اعمس٠مًم٦م ومام ظمرج
ومٜمّمٞمبف .
وإن ؿمئ٧م ىمسٛمتف قمغم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٓمرق .
وإذا ومْمؾ سمٕمد اًمٗمروض ؿمئ وال قمّمب٦م رد قمغم يمؾ سم٘مدر ومرضف ُ ،م٤مقمدا
اًمزوضملم .
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باب ذوي األرحام
وهؿ اطمد قمنم صٜمٗم٤م ؛ وًمد اًمبٜم٧م ًمّمٚم٥م  ،أو السمـ  .ووًمد األظمقات  .وسمٜم٤مت
األظمقة  .وسمٜم٤مت األقمامم  .ووًمد وًمد األم  .واًمٕمؿ الم .واألظمقال  ،واخل٤مالت .
وأسمق األم  ،ويمؾ ضمدة أدًم٧م سم٠مب سملم أُملم  ،أو سم٠مب أقمغم ُمـ اجلد  ،ويمؾ ُمـ
أدمم هبؿ .
وال يرصمقن إال إذا مل يٙمـ ص٤مطم٥م ومرض  ،وال قمّمب٦م .
سمتٜمزيٚمٝمؿ ُمٜمزًم٦م ُمـ أدًمق سمف  .وذيمقرهؿ يم٢مٟم٤مصمٝمؿ  .وًمزوج  ،أو زوضم٦م ُمٕمٝمؿ ومرضف
سمال طمج٥م  ،وال قمقل  ،واًمب٤مىمل هلؿ .
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باب مراث احلؿل واخلـثى
واحلٛمؾ يرث  ،ويقرث إن اؾمتٝمؾ ص٤مرظم٤م  ،ووضمد دًمٞمؾ طمٞم٤مشمف .
وإن ـمٚم٥م اًمقرصم٦م اًم٘مسٛم٦م وىمػ ًمف األيمثر ُمـ إرث ذيمريـ  ،أو أٟمثٞملم .
ويٕمٓمك ُمـ ال حيجبف ارصمف يم٤مُمال  ،وعمـ يٜم٘مّمف اًمٞم٘ملم .
وم٢مذا وًمد اظمذ ٟمّمٞمبف  ،ورد ُم٤م سم٘مك  ،وإن أقمقز ؿمٞمئ٤م رضمع .
واخلٜمثك اعمِمٙمؾ يرث ٟمّمػ ُمػماث ذيمر وٟمّمػ ُمػماث أٟمثك .
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باب مراث ادػؼود
ُمـ ظمٗمل ظمؼمه سم٠مرس أو ؾمٗمر هم٤مًمبف اًمسالُم٦م ؛ يمتج٤مرة اٟمتٔمر سمف مت٤مم شمسٕملم ؾمٜم٦م
ُمٜمذ وًمد.
وان يم٤من هم٤مًمبف اهلالك اٟمتٔمر سمف مت٤مم أرسمع ؾمٜملم ُمٜمذ وم٘مد  ،صمؿ ي٘مسؿ ُم٤مًمف ومٞمٝمام .وم٢من
ُم٤مت ُمقرصمف ذم ُمدة اًمؽمسمص اظمذ يمؾ وارث اًمٞم٘ملم  ،ووىمػ ُم٤م سم٘مل  ،وم٢من ىمدم
اظمذ ٟمّمٞمبف  ،وإال ومحٙمٛمف طمٙمؿ ُم٤مًمف .
وًمب٤مىمل اًمقرصم٦م أن يّمٓمٚمحقا قمغم ُم٤م زاد قمـ طمؼ اعمٗم٘مقد ومٞم٘متسٛمقه.
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باب مراث الغرقى
إذا ُم٤مت ُمتقارصم٤من ؛ يم٠مظمقيـ ألب هبدم أو همرق  ،وٟمحقمه٤م وضمٝمؾ اًمس٤مسمؼ
سم٤معمقت  ،ومل خيتٚمٗمقا ومٞمف ورث يمؾ واطمد ُمـ األظمر ُمـ شمالد ُم٤مًمف  ،دون ُم٤م ورصمف
ُمٜمف ؛ دومٕم٤م ًمٚمدور .

باب مراث أهل ادؾل
ال يرث اًمٙم٤مومر اعمسٚمؿ ،وال اعمسٚمؿ اًمٙم٤مومر؛ إال سم٤مًمقالء.
ويتقارث أهؾ اًمذُم٦م ُمع اشمٗم٤مق ديٜمٝمؿ وهؿ ُمٚمؾ ؿمتك.
ً
أطمدا وإن ُم٤مت ومامًمف ومئ .
اعمرشمد ال يرث
ويرث اعمجقس سم٘مراسمتلم ؛ إن اؾمٚمٛمقا  ،أو حت٤ميمٛمقا إًمٞمٜم٤م ىمبؾ إؾمالُمٝمؿ
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باب مراث ادطؾؼة
ُمـ أسم٤من زوضمتف ذم صحتف ،أو ُمرضف همػم اعمخقف وُم٤مت سمف  ،أو اعمخقف ومل
يٛم٧م سمف مل يتقارصم٤م .
سمؾ ذم ـمالق رضمٕمل مل شمٜم٘مض قمدشمف  ،أو أسم٤مهن٤م ذم ُمرض ُمقشمف اعمخقف ُمتٝمام سم٘مّمد
طمرُم٤مهن٤م  ،أو قمٚمؼ إسم٤مٟمتٝم٤م ذم صحتف قمغم ُمرضف  ،أو قمغم ومٕمؾ ًمف ومٗمٕمٚمف ذم ُمرضف ،
وٟمحقه مل يرصمٝم٤م  ،وشمرصمف ذم اًمٕمدة  ،وسمٕمده٤م ُم٤ممل شمتزوج  ،أو شمرشمد .
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باب اإلقرار بؿشارك دم ادراث
إذا اىمر يمؾ اًمقرصم٦م؛ وًمق اٟمف واطمد سمقارث ًمٚمٛمٞم٧م  ،وصدق  ،أو يم٤من صٖمػما أو
جمٜمقٟم٤م  ،أو اعم٘مر سمف جمٝمقل اًمٜمس٥م صمب٧م ٟمسبف  ،وارصمف .
وإن اىمر اطمد اسمٜمٞمف سم٠مخ ُمثٚمف ومٚمف صمٚم٨م ُم٤مسمٞمده  .وإن اىمر سم٠مظم٧م ومٚمٝم٤م مخسف.

باب مراث الؼاتل  ،وادبعض  ،والوالء
ُمـ اٟمٗمرد سم٘متؾ ُمقرصمف  ،او ؿم٤مرك ومٞمف سمال طمؼ مل يرصمف إن ًمزُمف ىمقد  ،أو دي٦م أو يمٗم٤مرة
 .واعمٙمٚمػ وهمػمه ؾمقاء  .وإن ىمتؾ سمحؼ  ،يم٘مقد  ،وطمد ورصمف  ،ويرث ُمـ سمٕمْمف
طمر  ،ويقرث  ،وحيج٥م سم٘مدر طمريتف  .وُمـ اقمتؼ قمبدا ومٚمف قمٚمٞمف اًمقالء ؛ وإن
اظمتٚمػ ديٜمٝمام  .وال يرث اًمٜمس٤مء سم٤مًمقالء إال ُمـ اقمت٘مـ  ،أو اقمت٘مف ُمـ اقمت٘مـ .
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كتاب العتق
هق ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت .
ويسـ قمتؼ ُمـ ًمف يمس٥م  .وقمٙمسف سمٕمٙمسف  .ويّمح شمٕمٚمٞم٘مف سمٛمقت ؛ وهق اًمتدسمػم
وشمسـ اًمٙمت٤مسم٦م ُمع أُم٤مٟم٦م اًمٕمبد  ،ويمسبف  .وشمٙمره ُمع قمدُمف  .وجيقز سمٞمع اعمٙم٤مشم٥م .
وُمِمؽميف ي٘مقم ُم٘م٤مم ُمٙم٤مشمبف .
وإذا أدى قمتؼ  ،ووالءه ًمف  .وإن قمجز قم٤مد ىمٜم٤م  .وإذا أوًمد طمرا أُمتف ظمٚمؼ وًمده
طمرا طمٞم٤م وًمد  ،او ُمٞمت٤م  ،ومٞمف ظمٚمؼ اإلٟمس٤من .
وص٤مرت أم وًمد ًمف  ،وشمٕمتؼ سمٛمقشمف ُمـ يمؾ ُم٤مًمف .
وأطمٙم٤مم أم اًمقًمد أطمٙم٤مم األُم٦م إال ذم ٟم٘مؾ اعمٚمؽ ذم رىمبتٝم٤م وإال سمام يراد ًمف يمبٞمع ،
ووىمػ وٟمحقه .
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كتاب الـؽاح
يسـ ًمذي ؿمٝمقة .وجي٥م قمغم ُمـ خي٤مف زٟم٤م سمؽميمف  .ويسـ ٟمٙم٤مح واطمدة ديٜم٦م ،
سمٙمر ،مجٞمٚم٦م  ،وًمقد
واًمٜمٔمر إمم خمٓمقسم٦م ُمب٤مح دون اخلٚمقة .
وطمرم شمٍميح سمخٓمب٦م اعمٕمتدة قمغم همػم زوج حتؾ ًمف .
وشمٕمريض سمخٓمب٦م رضمٕمٞم٦م .وظمٓمب٦م قمغم ظمٓمب٦م ُمسٚمؿ اضمٞم٥م .
ويسـ اًمٕم٘مد يقم اجلٛمٕم٦م ُمس٤مء سمخٓمب٦م اسمـ ُمسٕمقد.
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فصل
وأريم٤مٟمف صمالصم٦م :اًمزوضم٤من اخل٤مًمٞم٤من ُمـ اعمقاٟمع  ،واإلجي٤مب  ،واًم٘مبقل .
ويّمح سمٙمؾ ًمس٤من ُمـ قم٤مضمز قمـ اًمٕمرسمٞم٦م .
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فصل
ورشوـمف أرسمٕم٦م :شمٕمٞملم اًمزوضملم ،ورض٤ممه٤م ،واًمقزم ،واًمِمٝم٤مدة.
ويِمؽمط ذم اًمقزم اًمتٙمٚمٞمػ  ،واًمذيمقري٦م  ،واحلري٦م  ،واًمرؿمد ذم اًمٕم٘مد  ،واشمٗم٤مق
اًمديـ  ،واًمٕمداًم٦م  .ومال شمزوج اُمرأة ٟمٗمسٝم٤م ،وال همػمه٤م .
وي٘مدم أسمق اعمرأة ذم ٟمٙم٤مطمٝم٤م  ،صمؿ وصٞمف ومٞمف  ،صمؿ ضمد ألب وإن قمال  ،صمؿ اسمـ  ،صمؿ
سمٜمقه  ،صمؿ أخ ألسمقيـ  ،صمؿ ألب  ،صمؿ سمٜمقمه٤م يمذًمؽ  ،صمؿ قمؿ ألسمقيـ  ،صمؿ ألب  ،صمؿ
سمٜمقمه٤م يمذًمؽ  ،صمؿ اىمرب قمّمبتف ٟمسب٤م يم٤مإلرث  ،صمؿ اًمقزم اعمٜمٕمؿ  ،صمؿ اىمرب
قمّمبتف  ،صمؿ والء  ،صمؿ ؾمٚمٓم٤من .
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فصل
حترم أسمدا األم ،ويمؾ ضمدة وإن قمٚم٧م  ،وسمٜم٧م  ،وسمٜم٧م اسمـ  ،وسمٜمت٤ممه٤م ُمـ طمالل
وطمرام ُمٝمام ٟمزًمـ  ،واألظم٧م  ،وسمٜمتٝم٤م وإن ؾمٗمٚم٧م  ،ويمؾ قمٛم٦م  ،وظم٤مًم٦م وإن قمٚمت٤م ،
واعمالقمٜم٦م قمغم ُمالقمـ .
وحيرم سم٤مًمرض٤مع ُم٤محيرم سم٤مًمٜمس٥م  ،وحترم اًمرسم٤مئ٥م .
وحترم إمم أُمد أظم٧م ُمٕمتدشمف  .وأظم٧م زوضمتف  .وسمٜمت٤ممه٤م وقمٛمت٤ممه٤م  .وظم٤مًمت٤ممه٤م .
وحترم اعمٕمتدة ُمـ همػمه  .واًمزاٟمٞم٦م طمتك شمتقب  .وُمٓمٚم٘متف صمالصم٤م طمتك يٓم٠مه٤م زوج
همػمه سمنمـمف .
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فصل
والرشوط دم الـؽاح قسامن  :صحٞمح يمنمط زي٤مدة ذم صداق  ،وم٢من مل يػ سمذًمؽ
ومٚمٝم٤م اًمٗمسخ .
وفاسد يبطل العؼد ؛ وهق ٟمٙم٤مح اًمِمٖم٤مر  ،واًمتحٚمٞمؾ ،وٟمحقمه٤م .
وفاسد اليبطل اًمٕم٘مد يمنمط أن ال صداق  ،والٟمٗم٘م٦م  ،أو أن ي٘مٞمؿ قمٜمده٤م أيمثر ُمـ
زوضم٤مشمف  ،أو ي٘مسؿ هل٤م اىمؾ ومٞمّمح اًمٜمٙم٤مح دون اًمنمط .
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فصل
وقمٞمقب اًمٜمٙم٤مح صمالصم٦م أٟمقاع ؛ احدها  :خمتص سم٤مًمرضمؾ  ،يمج٥م  ،أو قمٜم٦م  ،ومٚمٝم٤م
اًمٗمسخ ذم احل٤مل  ،إال اٟمف ي١مضمؾ ُمـ صمبت٧م قمٜمتف ُمٜمذ شمراومٕم٤م إمم ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م .
واًمث٤مين ظم٤مص سم٤معمرأة؛ يمسد ومرج  ،وىمروح ؾمٞم٤مًم٦م  ،وٟمحقمه٤م ذم ومرج .
اًمث٤مًم٨م ُ :مِمؽمك سمٞمٜمٝمام يمجٜمقن  ،وضمذام ،وسمرص ،ومٚمٙمؾ ُمٜمٝمام اًمٜمسخ سمام ذيمر
وٟمحقه مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٙم٤مح
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فصل
يسـ شمسٛمٞم٦م اًمّمداق ذم اًمٕم٘مد ،وختٗمٞمٗمف .ويمؾ ُم٤م صح صمٛمٜم٤م  ،أو أضمرة صح ُمٝمرا
 .وإن مل يسؿ  ،أوسمٓمٚم٧م اًمتسٛمٞم٦م وضم٥م ُمٝمر اعمثؾ سمٕم٘مد.
وإن شمزوضمٝم٤م قمغم أًمػ هل٤م ،وأًمػ ألسمٞمٝم٤م صح .
وًمق ـمٚمؼ ىمبؾ دظمقل رضمع سم٠مًمٗمٝم٤م  ،وال ؿمئ قمغم األب هلام .
وإن رشط ًمٖمػم األب ؿمٞمئ٤م وم٤مًمٙمؾ هل٤م.
ويّمح شم٠مضمٞمٚمف ،وإن أـمٚمؼ األضمؾ ومٛمحٚمف اًمٗمرىم٦م
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فصل
الولقؿة لؾعرس ؾمٜم٦م ُم١ميمدة .
واإلضم٤مسم٦م إًمٞمٝم٤م ذم اعمرة األومم واضمب٦م أن يم٤من ال قمذر  ،وال ُمٜمٙمر.
ويٚمزم يمال ُمـ اًمزوضملم قمنمة األظمر سم٤معمٕمروف ،وأن ال يامـمٚمف سمام يٚمزُمف.
وطمؼ اًمزوج قمغم اًمزوضم٦م أقمٔمؿ ُمـ طم٘مٝم٤م قمٚمٞمف .
وقمٚمٞمف اًمتسقي٦م سملم اًمزوضم٤مت ذم اًم٘مسؿ ؛ وقمامدة اًمٚمٞمؾ إال ذم طم٤مرس  ،وٟمحقه
وم٤مًمٜمٝم٤مر .
وإن شمزوج سمٙمرا أىم٤مم قمٜمده٤م ؾمبٕم٤م  ،أو صمٞمب ً٤م أىم٤مم صمالصم٤م  ،صمؿ دار .
واًمٜمِمقز طمرام؛ وهق ُمٕمّمٞمتٝم٤م وإي٤مه.
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باب اخلؾع
يب٤مح ًمسقء قمنمة  ،وٟمحقه٤م ،ويٙمره ُمع اؾمت٘م٤مُم٦م .
وهق سمٚمٗمظ ظمٚمع  ،او ومسخ  ،أو ُمٗم٤مداة ومسخ  .وسمٚمٗمظ ـمالق  ،او ٟمٞمتف  ،او يمٜم٤مي٦م
ـمٚم٘م٦م سم٤مئٜم٦م  .ويٙمره سم٠ميمثر مم٤م أقمٓم٤مه٤م  .ويّمح سمذل اًمٕمقض ممـ يّمح شمؼمقمف؛ ُمـ
زوضم٦م  ،او أضمٜمبل  ،وسمٛمجٝمقل  ،وُمٕمدوم ال سمال قمقض  ،وال سمٛمحرم  ،وال طمٞمٚم٦م
إلؾم٘م٤مط اًمٓمالق .
وإذا ىم٤مل ُ :متك  ،أو  :إذا  ،أو  :إن أقمٓمٞمتٜمل أًمٗم٤م وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ  ،ـمٚم٘م٧م سمٕمٓمٞمتف ،
وًمق شمراظم٧م .
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كتاب الطالق
يٙمره سمال طم٤مضم٦م  .واًمسٜم٦م أن يٙمقن سمٓمٚم٘م٦م واطمدة ذم ـمٝمر مل جي٤مُمع ومٞمف .
وحيرم ًمبدقم٦م ؛ وهق أن يٙمقن ذم طمٞمض  ،او ـمٝمر ضم٤مُمع ومٞمف  ،وي٘مع  ،وشمسـ
رضمٕمتٝم٤م .
وال ؾمٜم٦م  ،وال سمدقم٦م حل٤مُمؾ  ،وصٖمػمة  ،وأيس٦م  ،وهمػم ُمدظمقل هب٤م  .ورصحي٦م هق
ًمٗمظ اًمٓمالق سم٠مي صٞمٖم٦م يٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م إي٘م٤مقمف .ويٛمٚمؽ احلر صمالث ـمٚم٘م٤مت ،واًمٕمبد
اصمٜمتلم .ويمٜم٤ميتف السمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٞم٦م؛ وهل ٟمققم٤من فم٤مهرة ،وظمٗمٞم٦م.
فالظاهرة  :ي٘مع هب٤م اًمثالث ؛ يم٘مقًمف  :أٟم٧م ظمٚمٞم٦م  ،وسمري٦م  ،وشمزوضمل ُمـ ؿمئ٧م ،
وٟمحقه٤م
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واخلػقة:ي٘مع هب٤م واطمدة إن مل يٜمق أيمثر؛ وهل ٟمحق :اظمرضمل ،واذهبل ،وًمس٧م زم
سم٤مُمرأة وُم٤م أؿمبٝمف.
وإذا ـمٚمؼ زوضمتف واطمدة ،أو اصمٜمتلم ومٚمف اعمراضمٕم٦م ذم اًمٕمدة ،وم٢من اٟمت٘مْم٧م ضم٤مز ًمف
ٟمٙم٤مطمٝم٤م سمرض٤مه٤م ،وقم٘مد ضمديد.
وشمٙمقن ُمٕمف قمغم ُم٤م سم٘مل ُمـ اًمٓمالق .
وم٢من ـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م مل حتؾ ًمف طمتك شمٜمٙمح زوضم٤م همػمه.
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فصل
اإليالء طمرام  ،وهق طمٚمػ زوج سم٤مهلل قمغم شمرك وطء زوضمتف اعمٛمٙمـ أسمدا  ،أو ُمدة
شمزيد قمغم أرسمٕم٦م أؿمٝمر.
ومٛمتك ُم٣م أرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ يٛمٞمٜمف  ،ومل جي٤مُمع ومٞمٝم٤م سمال قمذر أُمر سمف وم٢من أسمك أُمر
سم٤مًمٓمالق  ،وم٢من اُمتٜمع ـمٚمؼ قمٚمٞمف احل٤ميمؿ .
وجي٥م سمقـمئف يمٗم٤مرة يٛملم  .وشم٤مرك اًمقطء سمال قمذر يمٛمقل.
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فصل
اًمٔمٝم٤مر حمرم  ،وهق إن يِمبف زوضمتف  ،أوسمٕمْمٝم٤م سمبٕمض  ،او يمؾ ُمـ حترم قمٚمٞمف  ،او
سمرضمؾ ُمٓمٚمؼ ؛ يم٘مقًمف ( :أٟم٧م قمكم يمٔمٝمر أُمل  ،أو أٟم٧م قمكم طمرام ) وٟمحقمه٤م .
ومٞمٙمقن ُمٔم٤مهرا سمذًمؽ  ،وحيرم قمٚمٞمف اًمقطء  ،ودواقمٞمف ىمبؾ اًمتٙمٗمػم .
ويمٗم٤مرشمف قمتؼ رىمب٦م  ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم  ،وم٢من مل يستٓمع اـمٕمؿ
ؾمتلم ُمسٙملم ُمسٚمام ًمٙمؾ ُمسٙملم ُمد سمر  ،أو ٟمّمػ ص٤مع همػمه .
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فصل
الؾعان ال يّمح إال ُمـ زوضملم.
ومٛمـ ىمذف زوضمتف سم٤مًمزٟمك  ،ويمذسمتف ومٚمف ًمٕم٤مهن٤م ؛ سم٠من ي٘مقل أرسمٕم٦م ُمرات ( أؿمٝمد
سم٤مهلل إين ًمّم٤مدق ومٞمام رُمٞمتٝم٤م سمف ُمـ اًمزٟمك ) ،وذم اخل٤مُمس٦م  (:وأن ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف إن
يم٤من ُمـ اًمٙم٤مذسملم )  ،صمؿ شم٘مقل أرسمع ُمرات  ( :أؿمٝمد سم٤مهلل إٟمف ًمٙم٤مذب ومٞمام رُم٤مين سمف
ُمـ اًمزٟمك ) ،وذم اخل٤مُمس٦م ( وأن همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝم٤م إن يم٤من ُمـ اًمّم٤مدىملم ).
ومٞمس٘مط احلد سمذًمؽ  ،وشمثب٧م اًمٗمرىم٦م اعم١مسمدة  ،ويٜمتٗمل اًمقًمد سمٜمٗمٞمف .
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باب العدة
واعمٕمتدات ؾم٧م :
احلامل  ،وقمدهت٤م ُمـ ُمقت ،وهمػمه إمم وضع يمؾ محؾ شمّمػم سمف أُمف أم وًمد .اىمؾ
ُمدة ًمٚمحٛمؾ ؾمت٦م أؿمٝمر ،وهم٤مًمبٝم٤م شمسٕم٦م ،وأيمثره٤م أرسمع ؾمٜملم.
الثاكقة :اعمتقذم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م سمال محؾ ،ومتٕمتد طمرة أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنما .وأُم٦م ٟمّمػ
هذه اعمدة.
الثالثة :ذات احلٞمض اعمٗم٤مرىم٦م ذم احلٞم٤مة ،ومتٕمتد طمرة سمثالث طمٞمض ،وأُم٦م سمحٞمْمتلم.
الرابعة .اعمٗم٤مرىم٦م ذم احلٞم٤مة وهل ال حتٞمض ًمّمٖمر ،أو إي٤مس ومٕمدهت٤م إن يم٤مٟم٧م طمرة
صمالصم٦م أؿمٝمر  ،وؿمٝمران إن يم٤مٟم٧م اُم٦م  ،وُمبٕمْم٦م سم٤محلس٤مب .
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اخلامسة ُ :مـ ارشمٗمع طمٞمْمٝم٤م ومل شمٕمٚمؿ ُم٤م رومٕمف  ،ومتؽمسمص شمسٕم٦م أؿمٝمر ،صمؿ شمٕمتد
يمآيس٦م.وإن قمٚمٛم٧م ُم٤م رومٕمف ومال شمزال ذم قمدة طمتك يٕمقد ومتٕمتد سمف ،او شمبٚمغ ؾمـ
االي٤مس ومتٕمتد قمدشمف .
وقمدة سم٤مًمٖم٦م مل حتض  ،وُمستح٤مض٦م ُمبتداة  ،اوٟم٤مؾمٞم٦م يم٠ميس٦م .
اًمس٤مدؾم٦م :اُمرأة اعمٗم٘مقد؛ وًمق أُم٦م شمؽمسمص أرسمع ؾمٜملم إن اٟم٘مٓمع ظمؼمه ًمٖمٞمب٦م فم٤مهره٤م
اهلالك .وشمسٕملم ُمٜمذ وًمد إن يم٤من فم٤مهره٤م اًمسالُم٦م ،صمؿ شمٕمتد ًمٚمقوم٤مة.
وإن ـمٚمؼ هم٤مئ٥م  ،او ُم٤مت وم٤مسمتداء اًمٕمدة ُمـ اًمٗمرىم٦م ،وإن مل حتد.
وحيرم إطمداد قمغم ُمٞم٧م همػم زوج ومقق صمالث وجي٥م قمغم زوضم٦م ُمٞم٧م  ،ويب٤مح
ًمب٤مئـ.
وهق شمرك زيٜم٦م ،وـمٞم٥م ،ويمؾ ُم٤م يدقمق إمم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ،ويرهم٥م ذم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م.
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وحيرم سمال طم٤مضم٦م حتقل ُمـ ُمسٙمـ وضمب٧م ومٞمف ،وهل٤م اخلروج حل٤مضم٦م هن٤مرا.
وُمـ ُمٚمؽ اُم٦م يقـم٠م ُمثٚمٝم٤م طمرم قمٚمٞمف وـم١مه٤م  ،وُم٘مدُم٤مشمف ىمبؾ اؾمتؼماء طم٤مُمؾ
سمقضع  ،وُمـ حتٞمض سمحٞمْم٦م  ،وايس٦م وصٖمػمة سمِمٝمر .والقمدة ذم ومرىم٦م طمل ىمبؾ
وطء او ظمٚمقة او سمٕمدمه٤م ممـ ال يقًمد عمثٚمف.
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باب الرضاع
حيرم ُمـ اًمرض٤مع ُم٤م حيرم ُمـ اًمٜمس٥م قمغم اًمرضٞمع ،وومروقمف ،وإن ٟمزل.
واعمحرم مخس رضٕم٤مت ذم احلقًملم .
ويمؾ اُمرأة حترم قمٚمٞمف سمٜمتٝم٤م؛ يم٠مُمف ،وضمدشمف ،ورسمٞمبتف إذا أرضٕم٧م ـمٗمٚم٦م طمرُمتٝم٤م
قمٚمٞمف ،ويمؾ رضمؾ حترم قمٚمٞمف سمٜمتف  ،يم٠مسمٜمف ،وأظمٞمف،وأسمٞمف ،ورسمٞمبف ،وم٢مذا أرضٕم٧م
اُمرأشمف سمٚمبٜمف ـمٗمٚم٦م طمرُمتٝم٤م قمٚمٞمف .
وُمـ ىم٤مل إن زوضمتف أظمتف ُمـ اًمرض٤مع سمٓمؾ ٟمٙم٤مطمف ،وال ُمٝمر ىمبؾ دظمقل إن
صدىمتف ،وجي٥م ٟمّمٗمف إن يمذسمتف ،ويمٚمف سمٕمد دظمقل ُمٓمٚم٘م٤م .
وُمـ ؿمؽ ذم رض٤مع ،أو قمدده سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم .
ويثب٧م سم٢مظمب٤مر ُمرضٕم٦م ُمرضٞم٦م ،وسمِمٝم٤مدة قمدل ُمٓمٚم٘م ً٤م.
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باب الـػؼات
وجي٥م قمغم زوج ٟمٗم٘م٦م زوضمتف ُمـ أيمؾ ،ورشب ،ويمسقة ،وؾمٙمٜمك سم٤معمٕمروف.
ومٞمٗمرض عمقرسة ُمع ُمقرس قمٜمد شمٜم٤مزع قم٤مدة اعمقرسيـ ،وعمتقؾمط ُمع ُمتقؾمٓم٦م قم٤مدة
ُمثٚمٝم٤م ،وًمٗم٘مػمة ُمع وم٘مػم قم٤مدة ُمثٚمٝم٤م.
وقمٚمٞمف ُم١مٟم٦م ٟمٔم٤مومتٝم٤م ،ال دواء وأضمرة ـمبٞم٥م  .ودم٥م ًمرضمٕمٞم٦م ،وسم٤مئـ طم٤مُمؾ ،ال
ُمتقرم قمٜمٝم٤م .وُمـ ٟمِمزت ،أو ص٤مُم٧م ،أو طمج٧م ٟمٗمال سمال إذٟمف ،أو ؾم٤مومرت
حل٤مضمتٝم٤م سم٢مذٟمف ؾم٘مٓم٧م .وُمتك مل يٜمٗمؼ شمب٘مك ذم ذُمتف .
وُمـ شمسٚمؿ ُمـ يٚمزُمف شمسٚمٛمٝم٤م ،أو سمذًمتف هل ،أو وًمٞمٝم٤م وضمب٧م ٟمٗم٘متٝم٤م ،وًمق ُمع
صٖمره ،وُمرضف ،وقمٜمتف ،وضمبف،
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وهل٤م ُمٜمع ٟمٗمسٝم٤م ىمبؾ دظمقل ًم٘مبض ُمٝمر طم٤مل .وإذا أقمرس سمٜمٗم٘م٦م اًم٘مقت أو
اًمٙمسقة،أو اًمسٙمٜمك ،أو هم٤مب ومل يدع هل٤م ٟمٗم٘م٦م  ،وشمٕمذر أظمذه٤م ُمـ ُم٤مًمف ،
واؾمتداٟمتٝم٤م قمٚمٞمف ومٚمٝم٤م اًمٗمسخ سم٢مذن طم٤ميمؿ .

فصل
ودم٥م قمغم ُمقرس اًمٜمٗم٘م٦م ،أو شمتٛمتٝم٤م ألسمقيف وإن قمٚمقا .وًمقًمده وإن ؾمٗمؾ ،طمتك
ذوي األرطم٤مم ُمٜمٝمؿ؛ طمجبف ُمٕمرس ،أوال .ويمؾ ُمـ يرصمف سمٗمرض ،أو شمٕمّمٞم٥م ،ال
رطمؿ ممـ ؾمقى قمٛمقدي ٟمسبف سمٛمٕمروف ُمع وم٘مر ُمـ دم٥م ًمف ،وقمجزه قمـ
شمٙمس٥م.
وُمـ ًمف وارث همػم أب ومٜمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ قمغم ىمدر إرصمٝمؿ .واألب يٜمٗمرد سمٜمٗم٘م٦م وًمده.
وال ٟمٗم٘م٦م ُمع اظمتالف ديـ؛ إال سم٤مًمقالء.
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فصل
وقمٚمٞمف ٟمٗم٘م٦م رىمٞم٘مف ـمٕم٤مُم٤م ،ويمسقة ،وؾمٙمٜمك .وأن ال يٙمٚمٗمف ُمِم٘م٤م يمثػما.
وإن اشمٗم٘م٤م قمغم اعمخ٤مرضم٦م ضم٤مز .ويرحيف وىم٧م اًم٘م٤مئٚم٦م ،واًمٜمقم ،واًمّمالة .وإن ـمٚم٥م
ٟمٙم٤مطم٤م زوضمف ،اوسم٤مقمف.
وقمٚمٞمف قمٚمػ هب٤مئٛمف ،وؾم٘مٞمٝم٤م،وُم٤م يّمٚمحٝم٤م ،وأن ال حيٛمٚمٝم٤م ُم٤مشمٕمجز قمٜمف  ،وال
حيٚم٥م ُمـ ًمبٜمٝم٤م ُم٤م يرض وًمده٤م  .وإن قمجز قمـ ٟمٗم٘متٝم٤م اضمؼم قمغم سمٞمٕمٝم٤م ،أو إضم٤مرهت٤م،
أو ذسمحٝم٤م إن أيمٚم٧م.
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باب احلضاكة
دم٥م حلٗمظ صٖمػم ،وجمٜمقن ،وُمٕمتقه .واألطمؼ هب٤م أم،صمؿ أُمٝم٤مهت٤م،صمؿ
اًم٘مرسمك،وم٤مًم٘مرسمك،صمؿ أب ،صمؿ أُمٝم٤مشمف يمذًمؽ،صمؿ ضمد ،صمؿ أُمٝم٤مشمف يمذًمؽ صمؿ أظم٧م
ألسمقيـ صمؿ الزم صمؿ ألب،صمؿ ظم٤مًم٦م،صمؿ قمٛم٦م،صمؿ سمٜم٧م أخ وأظم٧م ،سمٜم٧م قمؿ
وقمٛم٦م،صمؿ سمٜم٧م قمؿ أب وقمٛمتف قمغم ُم٤م ومّمؾ،صمؿ سم٤مىمل اًمٕمّمب٦م األىمرب وم٤مألىمرب .
ويمقٟمف حمرُم٤م ألٟمثك رشط.
وال طمْم٤مٟم٦م عمزوضم٦م سم٠مضمٜمبل ُمـ حمْمقن .وإذا سمٚمغ اًمّمبل ؾمبع ؾمٜملم قم٤مىمال ظمػم
سملم أسمقيف ،وم٢من اظمت٤مر أُمف يم٤من قمٜمده٤م ًمٞمال ،وقمٜمد أسمٞمف هن٤مرا ًمٞم١مدسمف .وإذا سمٚمٖم٧م
اًمبٜم٧م ؾمبع ؾمٜملم يم٤مٟم٧م قمٜمد أسمٞمٝم٤م ،أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف وضمقسم٤م إمم أن شمتزوج.
وال ي٘مر حمْمقن سمٞمد ُمـ ال يّمٚمحف ،ويّمقٟمف.
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كتاب اجلـايات
وهل قمٛمد خيتص اًم٘مقد سمف.وؿمبف قمٛمد وظمٓم٠م.
فالعؿد:أن ي٘مّمد ادُمٞم٤م ُمٕمّمقُم٤م ومٞم٘متٚمف سمام يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ ُمقشمف سمف؛ ُمثؾ أن
جيرطمف سمام ًمف ٟمٗمقذ ذم اًمبدن ،أو يرضسمف سمحجر يمبػم وٟمحقه .أو يٚم٘مٞمف ُمـ ؿم٤مهؼ .أو
ذم ٟم٤مر ،أو ُم٤مء يٖمرىمف ،وال يٛمٙمٜمف اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م .وأؿمب٤مه ذًمؽ.
وشبه العؿد:أن ي٘مّمد ضمٜم٤مي٦م ال شم٘متؾ هم٤مًمب٤م ،ومل جيرطمف هب٤م؛ يمرضسمف ذم همػم ُم٘متؾ
سمٕمّم٤م صٖمػمة ،وٟمحقه٤م.
واخلطل:أن يٗمٕمؾ ُم٤مًمف ومٕمٚمف؛ ُمثؾ أن يرُمل صٞمدا ،آو همرض٤م ،ومٞمّمٞم٥م ادُمٞم٤م مل
ي٘مّمده .وقمٛمد اًمّمبل ،واعمجٜمقن ظمٓم٠م.
ومٗمل اًمٕمٛمد اًم٘مقد سمنموـمف اآلشمٞم٦م؛إال أن يٕمٗمق اًمقزم وم٤مًمدي٦م قمغم اجل٤مين.
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وذم ؿمبف اًمٕمٛمد ،واخلٓم٠م اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م،واًمٙمٗم٤مرة قمغم اجل٤مين.
وال يستقذم اًم٘مّم٤مص إال سمحْمقر اًمسٚمٓم٤من ،أو ٟم٤مئبف ،وسم٤مًم٦م ُم٤مضٞم٦م .وذم اًمٜمٗمس
سمرضب اًمٕمٜمؼ سم٤مًمسٞمػ.
ويِمؽمط ًمف أرسمٕم٦م رشوط :شمٙمٚمٞمػ ىم٤مشمؾ ،وقمّمٛم٦م ُم٘متقل ،وُمٙم٤موم٠مة ًم٘م٤مشمؾ سمديـ،
وطمري٦م ،وقمدم اًمقالدة.
واًم٘مّم٤مص طمؼ ًمٚمقرصم٦م قمغم ىمدر إرصمٝمؿ؛ يم٤مًمدي٦م .ويِمؽمط الؾمتٞمٗم٤مئف صمالصم٦م
رشوط :شمٙمٚمٞمػ ُمستحؼ ًمف ،واشمٗم٤مىمٝمؿ قمٚمٞمف،وأن ي١مُمـ ذم اؾمتٞمٗم٤مئف اًمتٕمدي إمم
همػم ضم٤من .وحيبس ىم٤مشمؾ ًم٘مدوم هم٤مئ٥م ،وسمٚمقغ ،وإوم٤مىم٦م.
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فصل
ُمـ أىمٞمد سم٠مطمد ذم اًمٜمٗمس أىمٞمد سمف ذم اًمٓمرف ،واجلروح .وُم٤مال ومال.
وال جي٥م إال سمام يقضم٥م اًم٘مقد ذم اًمٜمٗمس.
ويِمؽمط ًمٚم٘مّم٤مص ذم اًمٓمرف رشوط :األُمـ ُمـ احلٞمػ سم٠من يٙمقن اًم٘مٓمع ُمـ
ُمٗمّمؾ أو يٜمتٝمل إًمٞمف.
واعمامصمٚم٦م ذم االؾمؿ ،واعمقضع؛ ومال شم١مظمذ يٛملم سمٞمس٤مر ،وال ظمٜمٍم سمبٜمٍم.
واؾمتقاؤمه٤م ذم اًمّمح٦م ،واًمٙمامل؛ ومال شم١مظمذ صحٞمح٦م سمِمالء ،وال يم٤مُمٚم٦م األص٤مسمع
سمٜم٤مىمّم٦م .وال ي٘متص ُمـ قمْمق ،وضمرح ىمبؾ سمرئف ،يمام ال شمٓمٚم٥م ًمف دي٦م.
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باب الديات
دي٦م احلر اعمسٚمؿ ُم٤مئ٦م سمٕمػم ،أو أًمػ ُمث٘م٤مل ذهب٤م ،أو اصمٜم٤م قمنم أًمػ درهؿ ومْم٦م ،أو
ُم٤مئت٤م سم٘مرة ،أو أًمٗم٤م ؿم٤مة ،ومٞمخػم ُمـ ًمزُمتف سمٞمٜمٝم٤م.
ودي٦م احلرة اعمسٚمٛم٦م قمغم اًمٜمّمػ ُمـ ذًمؽ.
ودي٦م يمت٤ميب طمر ٟمّمػ دي٦م ُمسٚمؿ .واًمٙمت٤مسمٞم٦م قمغم اًمٜمّمػ ُمـ ذًمؽ.
ودي٦م رىمٞمؼ ىمٞمٛمتف .ودي٦م ضمٜملم طمر همرة ىمٞمٛمتٝم٤م قمنم دي٦م أُمف؛ وهل مخس ُمـ اإلسمؾ.
وأُم٤م اًمدي٦م ذم األقمْم٤مء ومٛمـ أشمٚمػ ُم٤م ذم اإلٟمس٤من ُمٜمف واطمد؛ يم٤مألٟمػ ،واًمٚمس٤من،
واًمذيمر ومٗمٞمف دي٦م يم٤مُمٚم٦م.
وُمـ اشمٚمػ ُم٤م ذم اإلٟمس٤من ُمٜمف ؿمٞمئ٤من؛ يم٤مًمٞمديـ ،واًمرضمٚملم ومٗمٞمٝمام اًمدي٦م .وذم
إطمدامه٤م ٟمّمٗمٝم٤م.
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وذم األضمٗم٤من األرسمٕم٦م اًمدي٦م،وذم اطمده٤م رسمٕمٝم٤م.
وذم أص٤مسمع اًمٞمديـ اًمدي٦م وذم أطمده٤م اًمٕمنم.
وذم األٟمٛمٚم٦م إن يم٤مٟم٧م ُمـ إهب٤مم ٟمّمػ قمنم اًمدي٦م.
وإن يم٤مٟم٧م ُمـ همػمه٤م ومثٚمثٝم٤م .ويمذا أص٤مسمع اًمرضمٚملم.
وجي٥م ذم اًمسـ مخس ُمـ اإلسمؾ.
وذم إذه٤مب ٟمٗمع قمْمق ُمـ األقمْم٤مء دي٦م يم٤مُمٚم٦م  ،وذم قملم األقمقر دي٦م يم٤مُمٚم٦م.
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فصل
والشجة اجلرح ذم اًمرأس  ،واًمقضمف ظم٤مص٦م .وهل قمنم؛ ومٗمل احل٤مرص٦م  ،واًمب٤مزًم٦م،
واًمب٤مضٕم٦م ،واعمتالمح٦م ،واًمسٛمح٤مق .طمٙمقُم٦م وذم اعمقضح٦م مخس ُمـ اإلسمؾ.
وذم اهل٤مؿمٛم٦م قمنم ،وذم اعمٜم٘مٚم٦م مخس٦م قمنم ،وذم اعم٠مُمقُم٦م صمٚم٨م اًمدي٦م ،ويمذا اًمداُمٖم٦م،
واجل٤مئٗم٦م.
وقم٤مىمٚم٦م اإلٟمس٤من ذيمقر قمّمبتف ٟمسب٤م ،ووالء.
وال حتٛمؾ قمٛمدا ،وال قمبدا ،وال صٚمح٤م ،وال اقمؽماوم٤م ،وال ُم٤مدون اًمثٚم٨م.
ويمٗم٤مرة همػم اًمٕمٛمد يم٤مًمٔمٝم٤مر إال اٟمف الإـمٕم٤مم ومٞمٝم٤م ،ويٙمٗمر قمبد سم٤مًمّمقم.
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باب الؼسامة
هل أيامن ُمٙمررة ذم دقمقى ىمتؾ ُمٕمّمقم .وإذا مت٧م رشوـمٝم٤م سمدئ سم٠ميامن ذيمقر
قمّمبتف اًمقارصملم ،ومٞمحٚمٗمقن مخسلم يٛمٞمٜم٤م يمؾ سم٘مدر إرصمف ،وجيؼم يمرس.
وم٢من ٟمٙمٚمقا ،أو يم٤من اًمٙمؾ ٟمس٤مء طمٚمٗمٝم٤م ُمدقمك قمٚمٞمف ،وسمرئ .
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كتاب احلدود
ال جي٥م احلد إال قمغم سم٤مًمغ ،قم٤مىمؾُ ،مٚمتزم ،قم٤ممل سم٤مًمتحريؿ .وي٘مٞمٛمف اإلُم٤مم ،أو ٟم٤مئبف
ذم همػم ُمسجد .
ويرضب اًمرضمؾ ذم احلد ىم٤مئام سمسقط ُمتقؾمط ،وال يٛمد ،وال يرسمط ،وال جيرد ،سمؾ
يٙمقن قمٚمٞمف ىمٛمٞمص ،أو ىمٛمٞمّم٤من ،وال يب٤مًمغ سمرضسمف ،ويٗمرق قمغم سمدٟمف .واعمرأة
يم٤مًمرضمؾ إال أهن٤م شمرضب ضم٤مًمس٦م ،وشمرسمط قمٚمٞمٝم٤م صمٞم٤مهب٤م.
واؿمد اجلٚمد ضمٚمد اًمزٟم٤م ،صمؿ اًم٘مذف،صمؿ اًمنمب ،صمؿ اًمتٕمزير.
وُمـ ُم٤مت ذم طمد وم٤محلؼ ىمتٚمف .وال حيٗمر ًمٚمٛمرضمقم ذم اًمزٟم٤م.
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فصل
واًمزاين قمغم ٟمققملم؛ حمّمـ ،وهمػم حمّمـ .وم٤معمحّمـ طمده اًمرضمؿ .وهمػمه ُم٤مئ٦م
ضمٚمدة ،وشمٖمري٥م قم٤مم .ورىمٞمؼ مخسقن ،وال يٖمرب.
وصمبقشمف سمِمٝم٤مدة أرسمٕم٦م رضم٤مل ذم جمٚمس واطمد سمزٟم٤م واطمدُ ،مع وصٗمف .أو سم٢مىمراره
أرسمع ُمرات ُمع ذيمر طم٘مٞم٘م٦م اًمقطء سمال رضمقع.
ورشوط اإلحصان أربعة :اًمبٚمقغ ،واًمٕم٘مؾ ،واحلري٦م ،ووضمقد اًمقطء ذم ٟمٙم٤مح
صحٞمح.
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فصل
وإُم٤م اًم٘مذف ومٝمق رُمل حمّمـ؛ وهق احلر اعمسٚمؿ ،اًمٕم٤مىمؾ ،اًمٕمٗمٞمػ ،اًمذي يٛمٙمـ
أن يٓم٠م ُمثٚمف؛ سم٤مًمزٟم٤م سمٍميح اًم٘مذف ،أو يمٜم٤ميتف .وطمد اًم٘م٤مذف صمامٟمقن ضمٚمدة إذا يم٤من
طمرا ،ورىمٞمؼ ٟمّمٗمٝم٤م.
ويٕمزر سمٜمحق ( :ي٤م يم٤مومر )( ،ي٤م ُمٚمٕمقن)( ،ي٤م أقمقر )( ،ي٤م أقمرج ) .،واًمتٕمزير ذم
ذًمؽ سم٤مضمتٝم٤مد اإلُم٤مم،ويمذا ذم يمؾ ُمٕمّمٞم٦م ال طمد ومٞمٝم٤م  ،وال يمٗم٤مرة.
فصل
ويمؾ رشاب ُمسٙمر حيرم ُمٓمٚم٘م٤م؛ إال ًمدومع ًم٘مٛم٦م همص هب٤م ُمع ظمقف شمٚمػ.
وُم٤م اؾمٙمر يمثػمة طمرم ىمٚمٞمٚمف .ومٛمـ رشسمف ضمٚمد احلد صمامٟملم ضمٚمدة.
ويثب٧م سم٢مىمراره ُمرة؛ يم٘مذف أو سمِمٝم٤مدة قمدًملم .وطمد اًم٘مـ ٟمّمػ طمد احلر.
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فصل
واًمرسىم٦م أظمذ ُم٤مل ُمٕمّمقم ظمٗمٞم٦م .وال جي٥م احلد إال سمنموط صمامٟمٞم٦م سم٤مًمرسىم٦م.
ويمقٟمف ُمٙمٚمٗم٤م خمت٤مرا قم٤معم٤م سم٠من ُم٤م رسىمف يس٤موي ٟمّم٤مسم٤م .ويمقن اعمرسوق ُم٤مال حمؽمُم٤م.
ويمقٟمف ٟمّم٤مسم٤م؛ وهق صمالصم٦م دراهؿ أو رسمع ديٜم٤مر ،أو ُم٤م يس٤موي اطمدمه٤م .ويمقٟمف
خمرضم٤م ُمـ طمرز ُمثٚمف ،وطمرز يمؾ ُم٤مل ُم٤م حيٗمظ سمف قم٤مدة.
واٟمتٗم٤مء اًمِمبٝم٦م؛ ُمـ رشيم٦م  ،وٟمحقه٤م .وصمبقهت٤م سمِمٝم٤مدة قمدًملم يّمٗم٤مهن٤م سمٕمد إىم٤مُم٦م
اًمدقمقى،أو سم٢مىمرار ُمرشملم وال يرضمع قمٜمف طمتك ي٘مٓمع .وُمٓم٤مًمب٦م اعمرسوق ُمٜمف سمامًمف.
وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م اًمنموط وضم٥م ىمٓمع يده اًمٞمٛمٜمك ُمـ ُمٗمّمؾ يمٗمف ،وطمسٛمٝم٤م .وم٢من
قم٤مد ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمرسى ُمـ ُمٗمّمؾ يمٕمبف ،وطمسٛم٧م.
وم٢من قم٤مد طمبس طمتك يتقب .
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فصل
وىمٓمع اًمٓمريؼ قمغم أٟمقاع ،ومٛمـ ىمتؾ ُمـ اًم٘مٓم٤مع ىمتؾ؛ ُمٙم٤مومئ٤م ،أو همػمه.
وُمـ ىمتؾ ،وأظمذ اعم٤مل ىمتؾ ،صمؿ صٚم٥م طمتك يِمتٝمر .وإن اظمذ ُم٤مال ،ومل ي٘متؾ
ىمٓمٕم٧م يده اًمٞمٛمٜمك ،صمؿ رضمٚمف اًمٞمرسى .وُمـ أظم٤مف اًمٓمريؼ ٟمٗمك ،ورشد .ويِمؽمط
صمبقت ذًمؽ سمبٞمٜم٦م ،أو إىمرار ُمرشملم .وطمرز وٟمّم٤مب .وُمـ شم٤مب ُمٜمٝمؿ ىمبؾ اًم٘مدرة
قمٚمٞمف ؾم٘مط قمٜمف طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ،وي١مظمذ سمحؼ ادُمل.
وُمـ وضم٥م قمٚمٞمف طمد ومت٤مب ىمبؾ صمبقشمف ؾم٘مط قمٜمف.
وُمـ ىم٤مشمؾ دون ٟمٗمسف ،أو ُم٤مًمف ،أو طمرُمف ،ومل يٜمدومع اًمّم٤مئؾ قمٜمف إال سم٤مًم٘متؾ أسمٞمح،
وال ضامن.
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فصل
والبغاة أصح٤مب ؿمقيم٦م خيرضمقن قمغم اإلُم٤مم سمت٠مويؾ .ومٕمٚمٞمف ُمراؾمٚمتٝمؿ ،وإزاًم٦م ُم٤م
يدقمقن ُمـ ؿمبٝم٦م ،وُمٔمٚمٛم٦م ،وم٢من رضمٕمقا ،وإال ىم٤مشمٚمٝمؿ ىم٤مدر.

فصل
وادرتد ُمـ يمٗمر سم٤مهلل سمٕمد إؾمالُمف  ،أوادقمك اًمٜمبقة ،أو ؾم٥م اهلل ،أو رؾمقًمف ،أو
ضمحده ،أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،أو يمت٤مسمف ،أو رؾمقًمف ،أو ُمٚمٙم٤م،أو أُمرا رضوري٤م جمٛمٕم٤م
قمٚمٞمف .ومٞمستت٤مب صمالصم٦م أي٤مم .وم٢من مل يت٥م ىمتؾ يمٗمرا.
والشم٘مبؾ شمقسم٦م ُمـ ؾم٥م اهلل اورؾمقًمف ،أو شمٙمررت ردشمف ،وال ُمـ ُمٜم٤مومؼ  ،وؾم٤مطمر.
وشمقسم٦م اعمرشمد ،ويمؾ يم٤مومر إشمٞم٤مٟمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُمع إىمراره سمرضمققمف قمام يمٗمر سمف.
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كتاب األصعؿة
يب٤مح يمؾ ـم٤مهر ال يرض .وال حيؾ ٟمجس؛ يمٛمٞمتف ،ودم وال ُمرض؛ يمسؿ ،وٟمحقه.
وطمٞمقاٟم٤مت اًمؼم ُمب٤مطم٦م؛ إال احلٛمػم اإلٟمسٞم٦م وُم٤م ًمف ٟم٤مب يٗمؽمس سمف؛ يم٤مألؾمد،
واًمٜمٛمر ،واًمٗمٝمد ،واًمٙمٚم٥م واًم٘مرد ،واًمدب ،همػم اًمْمبع .وُم٤مًمف خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم
يّمٞمد سمف؛ يم٤مًمٕم٘م٤مب ،واًمب٤مري واًمّم٘مر ،واًمبقُم٦م ،وٟمحقه٤م.وُم٤م ي٠ميمؾ اجلٞمػ ؛
يم٤مًمٜمرس ،واًمرظمؿ ،واًمٖمراب ،وُم٤م يستخب٨م؛ يم٤مًم٘مٜمٗمذ،
واًمقـمقاط،واًمٗم٠مرة،واحلٞم٦م .وُم٤م شمقًمد ُمـ ُم٠ميمقل وهمػمه؛ يم٤مًمبٖمؾ.
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فصل
وُم٤م قمدا ذًمؽ ومحالل  ،يمبٝمٞمٛم٦م األٟمٕم٤مم ،واخلٞمؾ،واًمقطمٌم ُمـ اًمب٘مر ،واحلٛمر،
واًمْمب٤م،واًمٜمٕم٤مُم٦م،واألرٟم٥م،وؾم٤مئرا ًمقطمش.ويب٤مح طمٞمقان اًمبحر يمٚمف إال
اًمْمٗمدع،واًمتٛمس٤مح،واحلٞم٦م .وُمـ اضٓمر إمم حمرم همػم اًمسؿ طمؾ ًمف ُمٜمف ُم٤م يسد
رُم٘مف .وُمـ اضٓمر إمم ٟمٗمع ُم٤مل اًمٖمػم ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف ًمدومع سمرد ،أو اؾمتس٘م٤مء
ُم٤مء،وٟمحقه وضم٥م سمذًمف ًمف جم٤مٟم٤م .ودم٥م ضٞم٤موم٦م اعمسٚمؿ اعمجت٤مز ذم اًم٘مرى يقُم٤م
وًمٞمٚم٦م.
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باب الذكاة
اليب٤مح طمٞمقان ُم٘مدور قمٚمٞمف سمٖمػم ذيم٤مة إال اًمسٛمؽ ،واجلراد وٟمحقمه٤م .
ورشوصفا أربعة ؛يمقن اًمذاسمح ُمسٚمام  ،قم٤مىمال ،أو يمت٤مسمٞم٤م ًمق ُمراه٘م٤م ،أو اُمرأة.
واآلًم٦م ؛ وهل يمؾ حمدود همػمؾمـ  ،وفمٗمر .وىمٓمع طمٚم٘مقم وُمريء.
وشمسٛمٞم٦م ؛ وهل ىمقل ( :سمسؿ اهلل )،ال جيزيف همػمه٤م؛ قمٜمد طمريم٦م اًمذسمح.وشمس٘مط
ؾمٝمقا ال ضمٝمال .
ويسـ اًمتٙمبػم،وشمقضمٞمٝمف إمم اًم٘مبٚم٦م،واإلرساع ذم اًمذسمح.
وذيم٤مه اجلٜملم ذيم٤مة أُمف .وإن ظمرج طمٞم٤م مل يبح إال سمذسمح.
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باب الصقد
اليب٤مح إال سمنموط أرسمٕم٦م ؛ يمقن اًمّم٤مئد ُمـ أهؾ اًمذيم٤مة  .ويمقن أًمتف شمّمٚمح
ًمٚمذيم٤مة ،أوضم٤مرح ُمٕمٚمؿ .وىمّمد اًمٗمٕمؾ سم٢مرؾم٤مل اآلًم٦م ،واجل٤مرح .وىمقل ( :سمسؿ اهلل
)قمٜمد اإلرؾم٤مل  ،والشمس٘مط هٜم٤م سمح٤مل ويسـ ُمٕمٝم٤م شمٙمبػم.
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باب األيامن
الشمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم إال سم٤مهلل شمٕم٤ممم  ،أو سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف  ،أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،أو يمت٤مب
ُمـ يمتبف اعمٜمزًم٦م  .وحيرم احلٚمػ سمٛمخٚمقق ،وال يمٗم٤مرة.
ودم٥م ذم اًمٞمٛملم إذا طمٜم٨م سم٠مرسمٕم٦م رشوط؛ يمقن احل٤مًمػ ُمٙمٚمٗم٤م.ويمقٟمف خمت٤مرا.
ويمقٟمف ىم٤مصدا ًمٚمٞمٛملم .وان يٙمقن قمغم أُمر ُمست٘مبؾ.
وهل قمغم اًمتخٞمػم إـمٕم٤مم قمنمة ُمس٤ميملم ،أو يمسقهتؿ،أو قمتؼ رىمب٦م ُم١مُمٜم٦م .وم٢من مل
جيد ومّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمتت٤مسمٕم٦م وضمقسم٤م إن مل يٙمـ ًمف قمذر .
وُمـ طمٜم٨م ذم أيامن ُمتٕمددة ،ومل يٙمٗمر قمـ ؿمئ ُمٜمٝم٤م ومٕمٚمٞمف يمٗم٤مرة واطمدة.
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فصل
ويرضمع ذم األيامن إمم ٟمٞم٦م احل٤مًمػ؛وم٢من مل يٜمق ؿمٞمئ٤م رضمع إمم ؾمب٥م اًمٞمٛملم وُم٤م
هٞمجٝم٤م وم٢من قمدم ذًمؽ رضمع إمم ُم٤م شمٜم٤موًمف االؾمؿ رشقم٤م  ،وإال ومٕمروم٤م  ،وإال ومٚمٖم٦م .
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باب الـذر
هق ُمٙمروه.وال يّمح إال سم٤مًم٘مقل ُمـ ُمٙمٚمػ خمت٤مر.وأٟمقاقمف اعمٜمٕم٘مدة ؾمت٦م ،
وأطمده٤م  :اًمٜمذر اعمٓمٚمؼ؛يم٘مقًمف ( هلل قمغم ٟمذر )ومٞمٚمزُمف يمٗم٤مرة يٛملم،ويمذا إن قمٚم٘مف
قمغم اًمٗمٕمؾ.
اًمث٤مين ٟمذر جل٤مج ،وهمْم٥م يم٘مقًمف  ( :إن يمٚمٛمتؽ ومٕمغم يمذا ) ومٞمخػم سملم ومٕمٚمف
أويمٗم٤مرة اًمٞمٛملم .
اًمث٤مًم٨م ٟ :مذر اعمب٤مح  ،يم٘مقًمف ( هلل قمكم أن اًمبس صمقيب )ومٞمخػم أيْم٤م .
اًمراسمع ٟ :مذر ؿمئ ُمٙمروه؛ يم٤مًمٓمالق ،وٟمحقه وم٤مًمتٙمٗمػم أومم .
اخل٤مُمس ٟ :مذر ُمٕمّمٞم٦م ؛ يمّمقم اًمٕمٞمد ومٞمحرم اًمقوم٤مء سمف  ،وي٘ميض اًمّمقم .
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اًمس٤مدس ٟ:مذر ؿمئ ُمـ أٟمقاع اًمؼم ؛يم٤مًمّمالة ؛ ًمٚم٘مرسم٦م  ،وًمق ُمٕمٚم٘م٤م سمنمـمف ومٞمٚمزم
اًمقوم٤مء سمف
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كتاب الؼضاء والػتقا
جي٥م قمغم اإلُم٤مم ٟمّم٥م ىم٤مض ًمٙمؾ إىمٚمٞمؿ  ،واظمتٞم٤مر األومْمؾ قمٚمام  ،وورقم٤م ،
وي٠مُمره سمت٘مقى اهلل ،وحتري اًمٕمدل  .ويٕمتؼم ذم اًم٘م٤ميض أن يٙمقن جمتٝمدا ؛ وًمق ذم
ُمذه٥م إُم٤مُمف ،ويمذا اعمٗمتل .
ويسـ يمقٟمف ىمقي٤م سمال قمٜمػً ،مٞمٜم٤م سمال ضٕمػُ ،مت٠مٟمٞم٤م ،ومٓمٜم٤م ،قمٗمٞمٗم٤م.
وقمٚمٞمف اًمٕمدل سملم اخلّمقم ذم ًمٗمٔمف ،وحلٔمف ،وجمٚمسف ،ودظمقل قمٚمٞمف.وحيرم
اًم٘مْم٤مء وهق ؿمديد اًمٖمْم٥م أو اجلقع ،أو اًمٕمٓمش ،أو اهلؿ ،أو اعمٚمؾ ،أو اًمٙمسؾ،
أو اًمؼمد ،أو احلر اعمزقم٩م .وىمبقل رؿمقة ،وهدي٦م ممـ مل يسبؼ ًمف هدي٦م ىمبؾ
واليتف.وال يٜمٗمذ طمٙمٛمف قمغم قمدوه ،وال ًمٜمٗمسف ،وال عمـ ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ًمف.
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باب صريق احلؽم ،وصػته
إذا طمرض إًمٞمف ظمّمامن ؾم٠ملُ ( :مـ اعمدقمل ) وم٢من ؾمٙم٧م طمتك يبدأ ضم٤مز.ومٛمـ ؾمبؼ
ىمدُمف .وم٢من اىمر طمٙمؿ قمٚمٞمف،وإن أٟمٙمر أُمر اعمدقمل إن يم٤من ًمف سمٞمٜم٦م أن حيرضه٤م.
وإن ىم٤ملُ( :م٤مزم سمٞمٜم٦م ) أقمٚمٛمف إن ًمف اًمٞمٛملم قمغم ظمّمٛمف قمغم صٗم٦م ضمقاسمف ،وم٢من ؾم٠مل
أطمالومف اطمٚمٗمف وم٢من ٟمٙمؾ ىميض قمٚمٞمف وإن طمٚمػ اعمدقمل قمٚمٞمف،صمؿ اطمرض اعمدقمل سمٞمٜم٦م
طمٙمؿ هب٤م ،ومل شمٙمـ اًمٞمٛملم ُمزيٚم٦م ًمٚمحؼ .
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فصل
وال شمّمح اًمدقمقى إال حمررة ُمٕمٚمقُم٦م اعمدقمك سمف ؛إال ُم٤م ٟمّمححف جمٝمقال ؛
يم٤مًمقصٞم٦م  ،وٟمحقه٤م .واًمٞمٛملم اعمنموقم٦م ال شمٙمقن إال سم٤مهلل وطمده،وصٗمتف
.ويِمؽمط ذم اًمبٞمٜم٦م اًمٕمداًم٦م فم٤مهرا ،و سم٤مـمٜم٤م .
وًمٚمح٤ميمؿ أن يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف هب٤م ،وم٢من ؿمؽ ومٞمٝم٤م ومال سمد ُمـ اًمتزيمٞم٦م هل٤م .
وحيرم يمتامن اًمِمٝم٤مدة،وأن يِمٝمد إال سمام قمٚمؿ سمرؤي٦م،أو ؾمامع .
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فصل
وي٘مبؾ يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض ذم يمؾ طمؼ؛طمتك اًم٘مذف ،ال ذم طمدود اهلل ؛يمحد
اًمزٟم٤م وٟمحقه.وال ي٘مبؾ ومٞمام صمب٧م قمٜمده ًمٞمحٙمؿ سمف إال أن يٙمقن سمٞمٜمٝمام ُمس٤موم٦م ىمٍم.
وال ي٘مبؾ أن يِمٝمد سمف اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مشم٥م ؿم٤مهديـ ،ومٞم٘مرأه قمٚمٞمٝمام ،صمؿ ي٘مقل (اؿمٝمدا
أن هذا يمت٤ميب إمم ومالن سمـ ومالن )صمؿ يدومٕمف إًمٞمٝمام.
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باب الؼسؿة
وي٘مسؿ طم٤ميمؿ قمغم هم٤مئ٥م سمٓمٚم٥م رشيؽ  ،أو وًمٞمف ذم ىمسٛم٦م إضمب٤مر ؛وهل
ُم٤مالرضرومٞمٝم٤م وال رد قمقض ؛ يمٛمٙمٞمؾ ،وُمقزون ُمـ ضمٜمس واطمد ،ودور يمب٤مر .
وأُم٤م ىمسٛم٦م اًمؽمايض ومتٙمقن ومٞمام ال يٜم٘مسؿ إال سمرضر ،أو رد قمقض؛ يمحامم ،ودور
صٖم٤مر ،وومرس .ومٞمِمؽمط هل٤م رىض يمؾ اًمنميم٤مء .وطمٙمٛمٝم٤م يمبٞمع .

باب الدعاوى و البقـات
اددعي ُمـ إذا ؾمٙم٧م شمرك  ،واددعى عؾقه ُمـ إذا ؾمٙم٧م مل يؽمك.
وال شمّمح اًمدقمقى  ،واإلٟمٙم٤مر إال ُمـ ضم٤مئز اًمتٍمف .
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وإذا شمداقمٞم٤م قمٞمٜم٤م سمٞمد اطمدمه٤م ومٝمل ًمف ُمع يٛمٞمٜمف ،إال أن شمٙمقن ًمف سمٞمٜم٦م ومال حيٚمػ ،وإن
أىم٤مم يمؾ واطمد سمٞمٜم٦م أهن٤م ًمف ىميض ًمٚمخ٤مرج سمبٞمٜمتف ،وًمٖم٧م سمٞمٜم٦م اًمداظمؾ.

كتاب الشفادات
حتٛمٚمٝم٤م ذم همػم طمؼ اهلل ومرض يمٗم٤مي٦م ،وأداؤه٤م ومرض قملم ُمع اًم٘مدرة سمال رضر.
وحيرم اظمذ األضمرة قمٚمٞمٝم٤م .ويِمؽمط ذم اًمِم٤مهد إؾمالم .وسمٚمقغ .وقم٘مؾ  .وٟمٓمؼ .
وطمٗمظ.وقمداًم٦م؛ويٕمتؼم هل٤م ؿمٞمئ٤من ؛اًمّمالح ذم اًمديـ سم٠مداء اًمٗمرائض  ،واًمرواشم٥م،
واضمتٜم٤مب اًمٙمب٤مئر ،وقمدم االدُم٤من قمغم اًمّمٖم٤مئر ،واؾمتٕمامل اعمروءة؛سمٗمٕمؾ ُم٤م جيٛمٚمف
ويزيٜمف،وشمرك ُم٤م يدٟمسف ويِمٞمٜمف.

091

خمترص يف فقه المام أمحد

فصل
ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة قمٛمقدي اًمٜمس٥م سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض.وال أطمد اًمزوضملم ًمألظمر،وشم٘مبؾ
قمٚمٞمٝمؿ  .وال ُمـ جير ًمٜمٗمسف ٟمٗمٕم٤م ،أو يدومع قمٜمٝم٤م رضرا.
وال قمدو قمغم قمدوه ،واًمٕمدو ُمـ رسه ُمس٤مءه ؿمخص ،أو همٛمف ومرطمف.

فصل
وال ي٘مبؾ ذم اًمزٟم٤م ،واإلىمرار سمف إال أرسمٕم٦م .
ويٙمٗمل ذم ُمـ أشمك هبٞمٛم٦م رضمالن.
وي٘مبؾ رضمالن ذم احلدود،واًم٘مّم٤مص  ،وُم٤م ًمٞمس سمٕم٘مقسم٦م  ،والُم٤مل وال ي٘مّمد سمف
ُم٤مل  ،ويٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤مل هم٤مًمب٤م ؛ يمٜمٙم٤مح ،وـمالق.
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وي٘مبؾ ذم اعم٤مل  ،وُم٤م ي٘مّمد سمف ؛يم٤مًمبٞمع  ،وٟمحقه رضمالن أو رضمؾ واُمرأشم٤من  ،أو
رضمؾ ويٛملم اعمدقمل .
وي٘مبؾ ؿمٝم٤مدة إُمراة قمدل  ،يم٤مًمرضم٤مل ومٞمام ال يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤مل هم٤مًمب٤م ؛يمٕمٞمقب
اًمٜمس٤مء حت٧م اًمثٞم٤مب و اًمرض٤مع .
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فصل
وال شم٘مبؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة إال ذم طمؼ ي٘مبؾ ومٞمف يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض.وال
حيٙمؿ هب٤م إال أن شمتٕمذر ؿمٝم٤مدة األصؾ سمٛمقت ،أو همٞمب٦م أو ُمس٤موم٦م ىمٍم.
وال جيقز ًمِم٤مهد اًمٗمرع أن يِمٝمد إال أن يسؽمقمٞمف ؿم٤مهد األصؾ ؛ومٞم٘مقل ( :اؿمٝمد
قمغم ؿمٝم٤مديت سمٙمذا )،أو يسٛمٕمف ي٘مر هب٤م قمٜمد احل٤ميمؿ  ،أو يٕمزوه٤م إمم ؾمب٥م ُمـ
ىمرض ،أو سمٞمع وٟمحقه.
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باب القؿني دم الدعوى
ال يستحٚمػ ذم اًمٕمب٤مدات ،وال ذم طمدود اهلل.
ويستحٚمػ اعمٜمٙمر ذم يمؾ طمؼ آلدُمل ؛إال اًمٜمٙم٤مح  ،واًمٓمالق  ،واًمرضمٕمٞم٦م ،
وااليالء  ،واصؾ اًمرق ،واًمقالء،واالؾمتٞمالد ،واًمٜمس٥م  ،واًم٘مقد  ،واًم٘مذف .
واًمٞمٛملم اعمنموقم٦م اًمٞمٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم .
وال شمٖمٚمظ إال ومٞمام ًمف ظمٓمر.
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باب اإلقرار
يّمح ُمـ ُمٙمٚمػ ،خمت٤مر ،همػم حمجقر قمٚمٞمف.ال ُمـ ُمٙمره .وُمـ اىمر ذم ُمرضف سمِمئ
ومٙمّمحتف؛إال ًمقارث سمامل ومال ي٘مبؾ إال سمبٞمٜم٦م .وإن اىمر الُمرأشمف سم٤مًمّمداق ومٚمٝم٤م ُمٝمر
اعمثؾ سم٤مًمزوضمٞم٦م ،ال سم٢مىمراره.
وإن اىمر سمٜمس٥م صٖمػم ،أو جمٜمقن جمٝمقل اًمٜمس٥م أٟمف اسمٜمف صمب٧م ٟمسبف؛ وم٢من يم٤من ُمٞمت٤م
ورصمف.
وإذا ادقمك قمغم ؿمخص سمِمئ ومّمدىمف صح.
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فصل
إذا وصؾ سم٢مىمراره ُم٤م يس٘مٓمف ؛ ُمثؾ أن ي٘مقل ً(:مف قمغم أًمػ ال شمٚمزُمٜمل ) ،وٟمحقه
ًمزُمف األًمػ .
وإن ىم٤مل ً ( :مف قمكم ُم٤مئ٦م ) ،صمؿ ؾمٙم٧م ؾمٙمقشم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ اًمٙمالم ومٞمف  ،صمؿ ىم٤مل ( :
زيقوم٤م)أو (ُم١مضمٚم٦م )ًمزُمف ُم٤مئ٦م ضمٞمدة طم٤مًمف.
وإن اىمر سمديـ ُم١مضمؾ ،وم٠مٟمٙمر اعم٘مر ًمف األضمؾ وم٘مقل اعم٘مر سمٞمٛمٞمٜمف.
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فصل
إذا ىم٤مل ً( :مف قمغم ؿمئ ) ،أو (يمذا )ىمٞمؾ ًمف  :ومرسه ؛وم٢من أسمك طمبس طمتك يٗمرسه .
وم٢من ومرسه سمحؼ ؿمٗمٕم٦م  ،أو سم٠مىمؾ ُم٤مل ىمبؾ  ،وإن ومرسه سمٛمٞمت٦م ،أو مخر ،أو يم٘منم
ضمقزة مل ي٘مبؾ.
وي٘مبؾ سمٙمٚم٥م ُمب٤مح اًمٜمٗمع ،أو طمد ىمذف .
وإن ىم٤ملً ( :مف قمغم إًمػ) رضمع ذم شمٗمسػم ضمٜمسف إًمٞمف وم٢من ومرسه سمجٜمس ،أو أضمٜم٤مس
ىمبؾ ُمٜمف.
وإن ىم٤مل ً ):مف قمغم درهؿ ،أو ديٜم٤مر ) ًمزُمف أطمدمه٤م سمٕمٞمٜمف.
وإن ىم٤مل ً( :مف قمغم متر ذم ضمراب ،أو ؾمٙملم ذم ىمراب  ،أو ومص ذم ظم٤مشمؿ ) ومٝمق ُم٘مر
سم٤مألول  .واهلل أقمٚمؿ .
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مت٧م هذه اعم٘مدُم٦م سم٢مُمالء اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر ظمقىمػم،وىمد ؿم٤مريمف ذم اعمراضمٕمف واًمتحبػم
سمٕمرضٝم٤م قمغم مجٚم٦م ُمِم٤ميخ األقمالم ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م حمرره٤م سم٘مٚمٛمف حمٛمد سمـ راؿمد
ُمٗمتش ذم اعمدارس األُمػمي٦م واألهٚمٞم٦م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد
واًمف وصحبف امجٕملم  ،ويم٤من حترير ذم 51صٗمر ؾمٜم٦م 5431هـ
مت٧م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

