عمدة الفقه
تأليف الشيخ العالمة :
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رحمه اهلل تعالى
ذح ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ  :د قمٌداًمًالم سمـ حمٛمد اًمِمقيٕمر

اًمٜم٤مذ
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ُم٘مدُم٦م
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل أهؾ احلٛمد وُمًتح٘مفً ،
محدا يٗمْمؾ قمغم يمؾ محد يمٗمْمؾ اهلل قمغم ظمٚم٘مف،
وأؿمٝمد أن ال هلإ إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمف ؿمٝم٤مدة ىم٤مئؿ هلل سمح٘مف ،وأؿمٝمد أن
ً
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف همػم ُمرشم٤مب ذم صدىمف ،صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وصحٌف ُم٤م ضم٤مد ؾمح٤مب سمقدىمف ،وُم٤م رقمد سمٕمد سمرىمف.
أُم٤م سمٕمد ،ومٝمذا يمت٤مب ذم اًمٗم٘مف اظمتٍمشمف طمً٥م اإلُمٙم٤من ،واىمتٍمت ومٞمف قمغم ىمقل
واطمد ًمٞمٙمقن قمٛمدة ًم٘م٤مرئ٦م ،ومال يٚمتٌس اًمّمقاب قمٚمٞمف سم٤مظمتالف اًمقضمقه
واًمرواي٤مت.
ؾم٠مًمٜمل سمٕمض اظمقاين شمٚمخٞمّمف ًمٞم٘مرب قمغم اعمتٕمٚمٛملم ،ويًٝمؾ طمٗمٔمف قمغم
ً
ُمٕمتٛمدا قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم إظمالص اًم٘مّمد
اًمٓم٤مًمٌلم ،وم٠مضمٌتف إمم ذًمؽ
ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ،واعمٕمقٟم٦م قمغم اًمقصقل إمم روقاٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ،وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ
اًمقيمٞمؾ.
ً
ً
واقمتامدا قمٚمٞمٝم٤م ،وضمٕمٚمتٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مح
شمؼميم٤م هب٤م،
وأودقمتف أطم٤مدي٨م صحٞمحف
ألؾمتٖمٜمل قمـ ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمٝم٤م.
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يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة
سم٤مب أطمٙم٤مم اعمٞم٤مه
ً
ـمٝمقرا ،يٓمٝمر ُمـ األطمداث واًمٜمج٤مؾم٤مت ،ومال حتّمؾ اًمٓمٝم٤مرة سمامئع
ظمٚمؼ اًمامء
ً
ضم٤مري٤م مل يٜمجًف رء ،إال ُم٤م همػم ًمقٟمف أو ـمٕمٛمف
همػمه ،وم٢مذا سمٚمغ اًمامء ىمٚمتلم أو يم٤من
أو رحيف ،وُم٤م قمدا ذًمؽ يٜمجس سمٛمخ٤مًمٓم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ،واًم٘مٚمت٤من ُم٤م ىم٤مرب ُم٤مئ٦م وصمامٟمٞم٦م
أرـم٤مل سم٤مًمدُمِم٘مل ،وإن ـمٌخ ذم اًمامء ُم٤م ًمٞمس سمٓمٝمقر ،أو ظم٤مًمٓمف ومٖمٚم٥م قمغم اؾمٛمف،
أو اؾمتٕمٛمؾ ذم رومع طمدث ؾمٚم٥م ـمٝمقريتف ،وإذا ؿمؽ ذم ـمٝم٤مرة اًمامء أو همػمه أو
ٟمج٤مؾمتف سمٜمل قمغم اًمٞم٘ملم ،وإن ظمٗمل ُمقوع اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمثقب أو همػمه همًؾ ُم٤م
يتٞم٘مـ سمف همًٚمٝم٤م ،وإن اؿمتٌف ُم٤مء ـمٝمقر سمٜمجس ومل جيد همػممه٤م شمٞمٛمؿ وشمريمٝمام ،وإن
اؿمتٌف ـمٝمقر سمٓم٤مهر شمقو٠م ُمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ،وان اؿمتٌٝم٧م صمٞم٤مب ـم٤مهرة سمٜمجً٦م
صغم ذم يمؾ صمقب سمٕمدد اًمٜمجس وزاد صالة.
ً
ؾمٌٕم٤م إطمداهـ سم٤مًمؽماب ،وجيزئ ذم ؾم٤مئر
وشمٖمًؾ ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير
اًمٜمج٤مؾم٤مت صمالث ُمٜم٘مٞم٦م ،وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم األرض ومّمٌ٦م واطمدة شمذه٥م
ً
ذٟمقسم٤م ُمـ ُم٤مء .وجيزئ
سمٕمٞمٜمٝم٤م ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :صٌقا قمغم سمقل األقمرايب
ذم سمقل اًمٖمالم اًمذي مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم اًمٜمْمح .ويمذًمؽ اعمذي ،ويٕمٗمك قمـ يًػمه
ويًػم اًمدم وُم٤م شمقًمد ُمٜمف ُمـ اًم٘مٞمح واًمّمديد وٟمحقه ،وطمد اًمٞمًػم هق ُم٤م ال
يٗمحش ذم اًمٜمٗمس ،وُمٜمل اآلدُمل ،وسمقل ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ـم٤مهر.
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سم٤مب اآلٟمٞم٦م
ال جيقز اؾمتٕمامل آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم ـمٝم٤مرة وال همػمه٤م ًم٘مقل رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ال شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وال شم٠ميمٚمقا ذم صح٤مومٝم٤م وم٢مهن٤م
هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمؿ ذم اآلظمرة» وطمٙمؿ اعمْمٌ٥م هبام طمٙمٛمٝمام إال أن شمٙمقن اًمْمٌ٦م
يًػمة ُمـ اًمٗمْم٦م ،وجيقز اؾمتٕمامل ؾم٤مئر اآلٟمٞم٦م اًمٓم٤مهرة واخت٤مذه٤م ،واؾمتٕمامل أواين
أهؾ اًمٙمت٤مب وصمٞم٤مهبؿ ُم٤م مل شمٕمٚمؿ ٟمج٤مؾمتٝم٤م.
وصقف اعمٞمت٦م وؿمٕمره٤م ـم٤مهر .ويمؾ ضمٚمد ُمٞمت٦م دسمغ أو مل يدسمغ ومٝمق ٟمجس.
ويمذًمؽ قمٔم٤مُمٝم٤م ،ويمؾ ُمٞمت٦م ٟمجً٦م إال اآلدُمل .وطمٞمقان اًمامء اًمذي ال يٕمٞمش إال
ومٞمفً ،م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٌحر« :هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه احلؾ
ً
ُمتقًمدا ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت.
ُمٞمتتف» .وُم٤م ال ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م إذا مل يٙمـ

سم٤مب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م
يًتح٥م عمـ أراد دظمقل اخلالء أن ي٘مقل« :سمًؿ اهلل ،أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلٌ٨م
واخلٌ٤مئ٨م ،وُمـ اًمرضمس اًمٜمجس اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ» ،وإذا ظمرج ىم٤مل« :همٗمراٟمؽ،
احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜمل األذى وقم٤موم٤مين» وي٘مدم رضمٚمف اًمٞمنى ذم اًمدظمقل
واًمٞمٛمٜمك ذم اخلروج ،وال يدظمٚمف سمِمئ ومٞمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم إال ُمـ طم٤مضم٦م.
ويٕمتٛمد ذم ضمٚمقؾمف قمغم رضمٚمف اًمٞمنى ،وإن يم٤من ذم اًمٗمْم٤مء أسمٕمد واؾمتؽم ،وارشم٤مد
ً
ً
رظمقا ،وال يٌقًمـ ذم صم٘م٥م وال ؿمؼ ،وال ـمريؼ وال فمؾ ٟم٤مومع ،وال
ُمقوٕم٤م
ًمٌقًمف
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ً
ً
ىمٛمرا ،وال يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وال
ؿمٛمً٤م وال
حت٧م ؿمجرة ُمثٛمرة ،وال يًت٘مٌؾ
يًتدسمره٤م ًم٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ال شمًت٘مٌٚمقا اًم٘مٌٚم٦م سمٖم٤مئط وال
سمقل وال شمًتدسمروه٤م» ،وجيقز ذًمؽ ذم اًمٌٜمٞم٤من ،وإذا اٟم٘مٓمع اًمٌقل ُمًح ُمـ أصؾ
ذيمره إمم رأؾمف صمؿ يٜمؽمه ً
صمالصم٤م ،وال يٛمس ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف ،وال يتٛمًح هب٤م ،صمؿ يًتجٛمر
ً
وشمرا ،صمؿ يًتٜمجل سم٤مًمامء ،وإن اىمتٍم قمغم االؾمتجامر أضمزأه إذا مل شمتٕمد اًمٜمج٤مؾم٦م
ُمقوع اًمٕم٤مدة ،وال جيزئ أىمؾ ُمـ صمالث ُمًح٤مت ُمٜم٘مٞم٦م ،وجيقز االؾمتجامر سمٙمؾ
ـم٤مهر ،إال اًمروث واًمٕمٔم٤مم ،وُم٤م ًمف طمرُم٦م.

سم٤مب اًمقوقء
ال يّمح اًمقوقء وال همػمه ُمـ اًمٕمٌ٤مدات إال أن يٜمقيفً ،م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إٟمام األقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى» ،صمؿ ي٘مقل" :سمًؿ
ً
ً
صمالصم٤م جيٛمع سمٞمٜمٝمام سمٖمروم٦م أو
صمالصم٤م ،صمؿ يتٛمْمٛمض ويًتٜمِمؼ
اهلل" ويٖمًؾ يمٗمٞمف
ً
صمالصم٤م ُمـ ُمٜم٤مسم٧م ؿمٕمر اًمرأس إمم ُم٤م اٟمحدر ُمـ اًمٚمحٞملم
صمالث ،صمؿ يٖمًؾ وضمٝمف
واًمذىمـ وإمم أصقل األذٟملم ،وخيٚمؾ حلٞمتف إن يم٤مٟم٧م يمثٞمٗم٦م ،وإن يم٤مٟم٧م شمّمػ
اًمٌنمة ًمزُمف همًٚمٝم٤م ،صمؿ يٖمًؾ يديف إمم اعمروم٘ملم صمال ًصم٤م ويدظمٚمٝمام ذم اًمٖمًؾ ،صمؿ
يٛمًح رأؾمف ُمع األذٟملم ،يٌدأ سمٞمده ُمـ ُم٘مدُمف صمؿ يٛمرمه٤م إمم ىمٗم٤مه صمؿ يردمه٤م إمم
ُم٘مدُمف ،صمؿ يٖمًؾ رضمٚمٞمف إمم اًمٙمٕمٌلم ً
صمالصم٤م ويدظمٚمٝمام ذم اًمٖمًؾ ،وخيٚمؾ أص٤مسمٕمٝمام،
صمؿ يرومع ٟمٔمره إمم اًمًامء ومٞم٘مقل« :أؿمٝمد أن ال هلإ إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمف،
ً
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف» ،واًمقاضم٥م ُمـ ذًمؽ اًمٜمٞم٦م ،واًمٖمًؾ ُمرة ُمرة ُم٤م
وأؿمٝمد أن
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ظمال اًمٙمٗملم وُمًح اًمرأس يمٚمف وشمرشمٞم٥م اًمقوقء قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ،وأن ال ي١مظمر
همًؾ قمْمق طمتك يٜمِمػ ُم٤م ىمٌٚمف.
واعمًٜمقن اًمتًٛمٞم٦م ،وهمًؾ اًمٙمٗملم ،واعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اعمْمٛمْم٦م واالؾمتٜمِم٤مق إال أن
ً
ص٤مئام ،وختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م واألص٤مسمع وُمًح األذٟملم وهمًؾ اعمٞم٤مُمـ ىمٌؾ
يٙمقن
ً
اعمٞم٤مه ،واًمٖمًؾ صمالصم٤مً
صمالصم٤م ،وشمٙمره اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ،واإلهاف ذم اًمامء.
ويًـ اًمًقاك قمٜمد شمٖمػم اًمٗمؿ واًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمٜمقم ،وقمٜمد اًمّمالةً ،م٘مقل رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :مقال أن أؿمؼ قمغم أُمتل ألُمرهتؿ سم٤مًمًقاك قمٜمد يمؾ
صالة» ،ويًتح٥م ذم ؾم٤مئر األوىم٤مت إال ًمٚمّم٤مئؿ سمٕمد اًمزوال.

سم٤مب اعمًح قمغم اخلٗملم
جيقز اعمًح قمغم اخلٗملم ،وُم٤م أؿمٌٝمٝمام ُمـ اجلقارب اًمّمٗمٞم٘م٦م اًمتل شمثٌ٧م ذم
اًم٘مدُملم ،واجلراُمٞمؼ اًمتل دم٤موز اًمٙمٕمٌلم ذم اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى ً
يقُم٤م وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ،
ً
وصمالصم٤م ًمٚمٛمً٤مومرُ ،مـ احلدث إمم ُمثٚمفً .م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
«يٛمًح اعمً٤مومر صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ ،واعم٘مٞمؿ ً
يقُم٤م وًمٞمٚم٦م» ،وُمتك ُمًح صمؿ اٟم٘مْم٧م
ً
ُمً٤مومرا صمؿ أىم٤مم ،أو ُم٘م ً
ٞمام صمؿ
اعمدة  -أو ظمٚمع ىمٌٚمٝم٤م  -سمٓمٚم٧م ـمٝم٤مرشمف ،وُمـ ُمًح
ؾم٤مومر أشمؿ ُمًح ُم٘مٞمؿ .وجيقز اعمًح قمغم اًمٕمامُم٦م إذا يم٤مٟم٧م ذات ذؤاسم٦م ؾم٤مشمرة
جلٛمٞمع اًمرأس إال ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمٙمِمٗمف .وُمـ ذط اعمًح قمغم مجٞمع ذًمؽ أن
يٚمًٌف قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م .وجيقز اعمًح قمغم اجلٌػمة إذا مل يتٕمد سمِمده٤م ُمقوع
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احل٤مضم٦م إمم أن حيٚمٝم٤م ،واًمرضمؾ واعمرأة ذم ذًمؽ ؾمقاء ،إال أن اعمرأة ال متًح قمغم
اًمٕمامُم٦م.

سم٤مب ٟمقاىمض اًمقوقء
وهل ؾمٌٕم٦م:
اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم.
واخل٤مرج اًمٜمجس ُمـ همػممه٤م إذا ومحش،
ً
ضم٤مًمً٤م أو ً
ىم٤مئام.
وزوال اًمٕم٘مؾ إال اًمٜمقم اًمٞمًػم
وعمس اًمذيمر سمٞمده.
وعمس اُمرأة سمِمٝمقة.
واًمردة قمـ اإلؾمالم.
وأيمؾ حلؿ اإلسمؾ ً ،مام روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٞمؾ ًمف :أٟمتقو٠م ُمـ
حلقم اإلسمؾ ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ شمقوئقا ُمٜمٝم٤م .ىمٞمؾ :أومٜمتقو٠م ُمـ حلقم اًمٖمٜمؿ ؟ ىم٤مل :إن
ؿمئ٧م ومتقو٠م ،وإن ؿمئ٧م ومال شمتقو٠م.
وُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة وؿمؽ ذم احلدث ،أو شمٞم٘مـ احلدث وؿمؽ ذم اًمٓمٝم٤مرة ،ومٝمق قمغم
ُم٤م شمٞم٘مـ ُمٜمٝمام.
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سم٤مب اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م
واعمقضم٥م ًمف ظمروج اعمٜمل وهق اًمامء اًمداومؼ ،واًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملم ،واًمقاضم٥م ومٞمف اًمٜمٞم٦م،
وشمٕمٛمٞمؿ سمدٟمف سم٤مًمٖمًؾ ُمع اعمْمٛمْم٦م واالؾمتٜمِم٤مق .وشمًـ اًمتًٛمٞم٦م ،ويدًمؽ سمدٟمف
سمٞمده ،ويٗمٕمؾ يمام روت ُمٞمٛمقٟم٦م ىم٤مًم٧م :ؾمؽمت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مهمتًؾ
ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ،ومٌدأ ومٖمًؾ يديف ،صمؿ ص٥م سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ومٖمًؾ ومرضمف وُم٤م أص٤مسمف
صمؿ رضب سمٞمده قمغم احل٤مئط واألرض ،صمؿ شمقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة ،صمؿ أوم٤مض اًمامء
قمغم سمدٟمف ،صمؿ شمٜمحك ومٖمًؾ رضمٚمٞمف .وال جي٥م ٟم٘مض اًمِمٕمر ذم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م إذا
روى أصقًمف ،وإذا ٟمقى سمٖمًٚمف اًمٓمٝم٤مرشملم أضمزأ قمٜمٝمام ،ويمذًمؽ ًمق شمٞمٛمؿ ًمٚمحدصملم
واًمٜمج٤مؾم٦م قمغم سمدٟمف أضمزأ قمـ مجٞمٕمٝم٤م ،وإن ٟمقى سمٕمْمٝم٤م ومٚمٞمس ًمف إال ُم٤م ٟمقى .

سم٤مب اًمتٞمٛمؿ
وصٗمتف أن ييب سمٞمديف قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م رضسم٦م واطمدة ومٞمٛمًح هب٤م وضمٝمف
ويمٗمٞمفً ،م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمامر« :إٟمام يم٤من يٙمٗمٞمؽ هٙمذا»،
ورضب سمٞمديف قمغم األرض ومٛمًح هبام وضمٝمف ويمٗمٞمف  ،وإن شمٞمٛمؿ سم٠ميمثر ُمـ رضسم٦م
أو ُمًح أيمثر ضم٤مز.
وًمف ذوط أرسمٕم٦م:
أطمده٤م :اًمٕمجز قمـ اؾمتٕمامل اًمامء ،إُم٤م ًمٕمدُمف ،أو ظمقف اًمير سم٤مؾمتٕمامًمف عمرض
أو سمرد ؿمديد ،أو ظمقف اًمٕمٓمش قمغم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف أو رومٞم٘مف  ،أو ظمقومف قمغم ٟمٗمًف
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أو ُم٤مًمف ذم ـمٚمٌف أو إقمقازه  ،إال سمثٛمـ يمثػم ،وم٢من أُمٙمٜمف اؾمتٕمامًمف ذم سمٕمض سمدٟمف ،أو
وضمد ُم٤مء ال يٙمٗمٞمف ًمٓمٝم٤مرشمف اؾمتٕمٛمٚمف وشمٞمٛمؿ ًمٚمٌ٤مىمل.
اًمث٤مين :اًمقىم٧م ،ومال يتٞمٛمؿ ًمٗمريْم٦م ىمٌؾ وىمتٝم٤م ،وال ًمٜم٤مومٚم٦م ذم وىم٧م اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م.
اًمث٤مًم٨م :اًمٜمٞم٦م.
ً
ومرو٤م ،وإن شمٞمٛمؿ ًمٗمريْم٦م ومٚمف ومٕمٚمٝم٤م وومٕمؾ ُم٤م ؿم٤مء ُمـ
وم٢من شمٞمٛمؿ ًمٜم٤مومٚم٦م مل يّمؾ هب٤م
اًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ طمتك خيرج وىمتٝم٤م.
اًمراسمع :اًمؽماب ومال يتٞمٛمؿ إال سمؽماب ـم٤مهر ًمف همٌ٤مر ،ويٌٓمؾ اًمتٞمٛمؿ ُم٤م يٌٓمؾ ـمٝم٤مرة
اًمامء ،وظمروج اًمقىم٧م ،واًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمامل اًمامء ،وإن يم٤من ذم اًمّمالة.

سم٤مب احلٞمض
ويٛمٜمع قمنمة أؿمٞم٤مء :ومٕمؾ اًمّمالة ،ووضمقهب٤م ،وومٕمؾ اًمّمٞم٤مم ،واًمٓمقاف ،وىمراءة
اًم٘مرآن ،وُمس اعمّمحػ ،واًمٚمٌ٨م ذم اعمًجد ،واًمقطء ذم اًمٗمرج ،وؾمٜم٦م اًمٓمالق،
واالقمتداد سم٤مألؿمٝمر ،ويقضم٥م اًمٖمًؾ ،واًمٌٚمقغ ،واالقمتداد سمف ،وم٢مذا اٟم٘مٓمع اًمدم
أسمٞمح ومٕمؾ اًمّمقم ،واًمٓمالق ،ومل يٌح ؾم٤مئره٤م طمتك شمٖمتًؾ .وجيقز االؾمتٛمت٤مع ُمـ
احل٤مئض سمام دون اًمٗمرج ًم٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :اصٜمٕمقا يمؾ ؿمئ
همػم اًمٜمٙم٤مح.
ً
يقُم٤م ،وأىمؾ اًمٓمٝمر سملم احلٞمْمتلم
وأىمؾ احلٞمض يقم وًمٞمٚم٦م ،وأيمثره مخً٦م قمنم
صمالصم٦م قمنم ً
يقُم٤م ،وال طمد أليمثره ،وأىمؾ ؾمـ حتٞمض ًمف اعمرأة شمًع ؾمٜملم ،وأيمثره
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ؾمتقن.
واعمٌتدأة إذا رأت اًمدم ًمقىم٧م حتٞمض ذم ُمثٚمف ضمٚمً٧م ،وم٢من اٟم٘مٓمع ألىمؾ ُمـ يقم
وًمٞمٚم٦م ومٚمٞمس سمحٞمض ،وإن ضم٤موز ذًمؽ ومل يٕمؼم أيمثر احلٞمض ومٝمق طمٞمض ،وم٢مذا
شمٙمرر صمالصم٦م أؿمٝمر سمٛمٕمٜمك واطمد ص٤مر قم٤مدة ،وإن قمؼم ذًمؽ وم٤مًمزائد اؾمتح٤مو٦م،
وقمٚمٞمٝم٤م أن شمٖمتًؾ قمٜمد آظمر احلٞمض .وشمٖمًؾ ومرضمٝم٤م وشمٕمّمٌف ،وشمتقو٠م ًمقىم٧م يمؾ
صالة وشمّمكم ،ويمذا طمٙمؿ ُمـ سمف ؾمٚمس اًمٌقل وُمـ ذم ُمٕمٜم٤مه .وم٢مذا اؾمتٛمر هب٤م اًمدم
ذم اًمِمٝمر اآلظمر وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٕمت٤مدة ومحٞمْمٝم٤م أي٤مم قم٤مدهت٤م ،وإن مل شمٙمـ ُمٕمت٤مدة ويم٤من
ً
ً
رىمٞم٘م٤م أمحر  -ومحٞمْمٝم٤م
صمخٞمٜم٤م وسمٕمْمف
هل٤م متٞمٞمز  -وهق أن يٙمقن سمٕمض دُمٝم٤م أؾمقد
زُمـ األؾمقد اًمثخلم .وإن يم٤مٟم٧م ُمٌتدأة أو ٟم٤مؾمٞم٦م ًمٕم٤مدهت٤م وال متٞمٞمز هل٤م ومحٞمْمٝم٤م ُمـ
يمؾ ؿمٝمر ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمٌٕم٦م ألٟمف هم٤مًم٥م قم٤مدة اًمٜمً٤مء ،واحل٤مُمؾ ال حتٞمض .إال أن
شمرى اًمدم ىمٌؾ والدهت٤م سمٞمقم أو يقُملم ومٞمٙمقن دم ٟمٗم٤مس.

سم٤مب اًمٜمٗم٤مس
وهق اًمدم اخل٤مرج سمًٌ٥م اًمقالدة ،وطمٙمٛمف طمٙمؿ احلٞمض ومٞمام حيؾ وحيرم وجي٥م
ويً٘مط .وأيمثره أرسمٕمقن ً
يقُم٤م وال طمد ألىمٚمف ،وُمتك رأت اًمٓمٝمر اهمتًٚم٧م وهل
ً
أيْم٤م.
ـم٤مهر  ،وإن قم٤مد ذم ُمدة األرسمٕملم ومٝمق ٟمٗم٤مس

يمت٤مب اًمّمالة
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روى قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ي٘مقل« :مخس صٚمق ات يمتٌٝمـ اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مد ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،ومٛمـ طم٤مومظ
قمٚمٞمٝمـ يم٤من ًمف قمٝمد قمٜمد اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م ،وُمـ مل حي٤مومظ قمٚمٞمٝمـ مل يٙمـ ًمف قمٜمد
اهلل قمٝمد ،إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف».
وم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس واضمٌ٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ إال احل٤مئض واًمٜمٗمً٤مء .ومٛمـ
ً
قمٜم٤مدا يمٗمر ،وال حيؾ شم٠مظمػمه٤م قمـ
ضمحد وضمقهب٤م جلٝمٚمف قمرف ذًمؽ ،وإن ضمحده٤م
وىم٧م وضمقهب٤م.
ً
ً
صمالصم٤م ،وم٢من شم٤مب
هت٤موٟم٤م هب٤م اؾمتتٞم٥م
إال ًمٜم٤مو مجٕمٝم٤م أو ُمِمتٖمؾ سمنمـمٝم٤م ،وم٢من شمريمٝم٤م
وإال ىمتؾ.

سم٤مب األذان واإلىم٤مُم٦م
ومه٤م ُمنموقم٤من ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس دون همػمه٤مً ،مٚمرضم٤مل دون اًمٜمً٤مء .واألذان
مخس قمنمة يمٚمٛم٦م ال شمرضمٞمع ومٞمف ،واإلىم٤مُم٦م إطمدى قمنمة يمٚمٛم٦م.
أُمٞمٜم٤م ،ص ً
ويٜمٌٖمل أن يٙمقن اعم١مذن ً
ًمام سم٤مألوىم٤مت .ويًتح٥م أن ي١مذن ً
ٞمت٤م ،قم٤م ً
ىم٤مئام،
ُمتٔم ً
ً
وؿمامال
ٝمرا قمغم ُمقوع قم٤ملُ ،مًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م .وم٢مذا سمٚمغ احلٞمٕمٚم٦م اًمتٗم٧م يٛمٞم ًٜم٤م
وال يزيؾ ىمدُمٞمف ،وجيٕمؾ إصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف ،ويؽمؾمؾ ذم األذان وحيدر اإلىم٤مُم٦م،
وي٘مقل ذم أذان اًمّمٌح سمٕمد احلٞمٕمٚم٦م :اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقمُ .مرشملم ،وال ي١مذن ىمٌؾ
ً
سمالال ي١مذن سمٚمٞمؾ،
األوىم٤مت إال هل٤مً ،م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إن
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ومٙمٚمقا واذسمقا طمتك ي١مذن اسمـ أم ُمٙمتقم» ،ويًتح٥م عمـ ؾمٛمع اعم١مذن أن ي٘مقل
يمام ي٘مقلً ،م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إذا ؾمٛمٕمتؿ اًمٜمداء وم٘مقًمقا ُمثؾ
ُم٤م ي٘مقل».

سم٤مب ذائط اًمّمالة
وهل ؾمت٦م:
اًمنمط األول :اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدثً ،م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ال
صالة عمـ أطمدث طمتك يتقو٠م».
اًمنمط اًمث٤مين :اًمقىم٧م ،ووىم٧م اًمٔمٝمر ُمـ زوال اًمِمٛمس إمم أن يّمػم فمؾ يمؾ ؿمئ
ُمثٚمف .ووىم٧م اًمٕمٍم  -وهل اًمقؾمٓمك ُ -مـ آظمر وىم٧م اًمٔمٝمر إمم أن شمّمٗمر
اًمِمٛمس ،صمؿ يذه٥م وىم٧م االظمتٞم٤مر ،ويٌ٘مك وىم٧م اًميورة إمم همروب اًمِمٛمس.
ووىم٧م اعمٖمرب إمم أن يٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ األمحر ،ووىم٧م اًمٕمِم٤مء ُمـ ذًمؽ إمم ٟمّمػ
اًمٚمٞمؾ ،صمؿ يٌ٘مك وىم٧م اًميورة إمم ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين ،ووىم٧م اًمٗمجر ُمـ ذًمؽ إمم
ـمٚمقع اًمِمٛمس ،وُمـ يمؼم ًمٚمّمالة ىمٌؾ ظمروج وىمتٝم٤م وم٘مد أدريمٝم٤م ،واًمّمالة ذم
أول اًمقىم٧م أومْمؾ ،إال ذم اًمٕمِم٤مء اآلظمرة وذم ؿمدة احلر ذم اًمٔمٝمر.
اًمنمط اًمث٤مًم٨م :ؾمؽم اًمٕمقرة سمام ال يّمػ اًمٌنمة  ،وقمقرة اًمرضمؾ واألُم٦م ُم٤م سملم
اًمنة واًمريمٌ٦م ،واحلرة يمٚمٝم٤م قمقرة إال وضمٝمٝم٤م ويمٗمٞمٝم٤م.
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وأم اًمقًمد واعمٕمتؼ سمٕمْمٝم٤م يم٤مألُم٦م ،وُمـ صغم ذم صمقب ُمٖمّمقب أو دار ُمٖمّمقسم٦م مل
شمّمح صالشمف ،وًمٌس اًمذه٥م واحلرير ُمٌ٤مح ًمٚمٜمً٤مء دون اًمرضم٤مل إال قمٜمد احل٤مضم٦م،
ًم٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمذه٥م واحلرير« :هذان طمرام قمغم
ذيمقر أُمتل طمؾ إلٟم٤مصمٝمؿ» ،وُمـ صغم ُمـ اًمرضم٤مل ذم صمقب واطمد سمٕمْمف قمغم قم٤مشم٘مف
أضمزأه ذًمؽ ،وم٢من مل جيد إال ُم٤م يًؽم قمقرشمف ؾمؽمه٤م ،وم٢من مل يٙمػ مجٞمٕمٝم٤م ؾمؽم
ً
ضم٤مًمً٤م
اًمٗمرضملم ،وم٢من مل يٙمٗمٝمام ؾمؽم أطمدمه٤م ،وم٢من قمدم اًمًؽم سمٙمؾ طم٤مل صغم
ً
ً
ىم٤مئام ضم٤مز ،وُمـ مل جيد إال ً
يقُمئ سم٤مًمريمقع واًمًجقد ،وإن صغم ً
ُمٙم٤مٟم٤م
ٟمجً٤م أو
صمقسم٤م
ً
ٟمجً٤م صغم ومٞمٝمام وال إقم٤مدة قمٚمٞمف.
اًمنمط اًمراسمع :اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ذم سمدٟمف وصمقسمف وُمقوع صالشمف ،إال اًمٜمج٤مؾم٦م
اعمٕمٗمق قمٜمٝم٤م يمٞمًػم اًمدم وٟمحقه ،وإن صغم وقمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م مل يٙمـ يٕمٚمؿ هب٤م أو قمٚمؿ
هب٤م صمؿ ٟمًٞمٝم٤م ومّمالشمف صحٞمح٦م ،وإن قمٚمؿ هب٤م ذم اًمّمالة أزاهل٤م وسمٜمك قمغم صالشمف،
واألرض يمٚمٝم٤م ُمًجد شمّمح اًمّمالة ومٞمٝم٤م إال اعم٘مؼمة واحلامم واحلش وأقمٓم٤من
اإلسمؾ وىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ.
اًمنمط اخل٤مُمس :اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م ،إال ذم اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م ًمٚمٛمً٤مومر وم٢مٟمف يّمكم
طمٞم٨م يم٤من وضمٝمف.
واًمٕم٤مضمز قمـ االؾمت٘مٌ٤مل خلقف أو همػمه ومٞمّمكم يمٞمٗمام أُمٙمٜمف ،وُمـ قمدامه٤م ال شمّمح
ً
ىمريٌ٤م ُمٜمٝم٤م ًمزُمتف اًمّمالة إمم قمٞمٜمٝم٤م ،وإن يم٤من
صالشمف إال ُمًت٘مٌؾ اًمٙمٕمٌ٦م ،وم٢من يم٤من
ً
سمٕمٞمدا وم٢ممم ضمٝمتٝم٤م ،وإن ظمٗمٞم٧م اًم٘مٌٚم٦م ذم احلي ؾم٠مل واؾمتدل سمٛمح٤مري٥م
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اعمًٚمٛملم ،وإن أظمٓم٠م ومٕمٚمٞمف اإلقم٤مدة ،وإن ظمٗمٞم٧م ذم اًمًٗمر اضمتٝمد وصغم وال
إقم٤مدة قمٚمٞمف ،وإن اظمتٚمػ جمتٝمدان مل يتٌع أطمدمه٤م ص٤مطمٌف ،ويتٌع األقمٛمك واًمٕم٤مُمل
أوصم٘مٝمام ذم ٟمٗمًف.
اًمنمط اًمً٤مدس :اًمٜمٞم٦م ًمٚمّمالة سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وجيقز شم٘مديٛمٝم٤م قمغم اًمتٙمٌػم سم٤مًمزُمـ اًمٞمًػم
إذا مل يٗمًخٝم٤م.

سم٤مب آداب اعمٌم إمم اًمّمالة
يًتح٥م اعمٌم إمم اًمّمالة سمًٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ،وي٘م٤مرب سملم ظمٓم٤مه ،وال يِمٌؽ
أص٤مسمٕمف وي٘مقل :سمًؿ اهلل ﴿اًمذي ظمٚم٘مٜمل ومٝمق َيديـ﴾ اآلي٤مت إمم ىمقًمف﴿ :إال ُمـ
أشمك اّلل سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ﴾ وي٘مقل :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سمحؼ اًمً٤مئٚملم قمٚمٞمؽ ،وسمحؼ
ً
ً
سمٓمرا وال ري٤مء وال ؾمٛمٕم٦م ظمرضم٧م إشم٘م٤مء
أذا وال
ممِم٤مي هذا ،وم٢مين مل أظمرج
ؾمخٓمؽ واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمؽ ،أؾم٠مًمؽ أن شمٜم٘مذين ُمـ اًمٜم٤مر ،وأن شمٖمٗمر زم ذٟمقيب ،إٟمف
ال يٖمٗمر اًمذٟمقب إال أٟم٧م .وم٢من ؾمٛمع اإلىم٤مُم٦م مل يًع إًمٞمٝم٤م ًم٘مقل رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال شم٠مشمقه٤م وأٟمتؿ شمًٕمقن وائتقه٤م قمٚمٞمٙمؿ
اًمًٙمٞمٜم٦م ،ومام أدريمتؿ ومّمٚمقا ،وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا» ،وإذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة
إال اعمٙمتقسم٦م ،وإذا أشمك اعمًجد ىمدم رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ذم اًمدظمقل وىم٤مل :سم٤مؾمؿ اهلل،
واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمقيب ،واومتح زم سم٤مب رمحتؽ
وإذا ظمرج ىمدم رضمٚمف اًمٞمنى وىم٤مل ذًمؽ ،إال أٟمف ي٘مقل :واومتح زم أسمقاب ومْمٚمؽ.
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سم٤مب صٗم٦م اًمّمالة
وإذا ىم٤مم إمم اًمّمالة ىم٤مل :اهلل أيمؼم جيٝمر هب٤م اإلُم٤مم وسمً٤مئر اًمتٙمٌػم ًمٞمًٛمع ُمـ
ظمٚمٗمف وخيٗمٞمف همػمه .ويرومع يديف قمٜمد اسمتداء اًمتٙمٌػم إمم طمذو ُمٜمٙمٌٞمف أو إمم ومروع
أذٟمٞمف ،وجيٕمٚمٝمام حت٧م هشمف ،وجيٕمؾ سمٍمه إمم ُمقوع ؾمجقده ،صمؿ ي٘مقل:ؾمٌح٤مٟمؽ
اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك وشمٌ٤مرك اؾمٛمؽ وشمٕم٤ممم ضمدك وال هلإ همػمك.
صمؿ ي٘مقل :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ.
صمؿ ي٘مقل :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ .وال جيٝمر سمِمئ ُمـ ذًمؽً :م٘مقل أٟمس:
«صٚمٞم٧م ظمٚمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وقمثامن ومٚمؿ أؾمٛمع
ً
أطمدا ُمٜمٝمؿ جيٝمر سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ» صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ،وال صالة عمـ مل ي٘مرأ
هب٤م إال اعم٠مُمقم وم٢من ىمراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة .ويًتح٥م أن ي٘مرأ ذم ؾمٙمت٤مت اإلُم٤مم
وومٞمام ال جيٝمر ومٞمف ،صمؿ ي٘مرأ سمًقرة شمٙمقن ذم اًمّمٌح ُمـ ـمقال اعمٗمّمؾ ،وذم اعمٖمرب
ُمـ ىمّم٤مره .وذم ؾم٤مئر اًمّمٚمقات ُمـ أوؾمٓمف ،وجيٝمر اإلُم٤مم سم٤مًم٘مراءة ذم اًمّمٌح
واألوًمٞملم ُمـ اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ،وين ومٞمام قمدا ذًمؽ ،صمؿ يٙمؼم ويريمع ويرومع يديف
يمرومٕمف األول ،صمؿ يْمع يديف قمغم ريمٌتٞمف ويٗمرج أص٤مسمٕمف ويٛمد فمٝمره وجيٕمؾ رأؾمف
ً
صمالصم٤م.صمؿ يرومع رأؾمف ىم٤مئالً ؾمٛمع اهلل عمـ
طمٞم٤مًمف ،صمؿ ي٘مقل :ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ.
محده ويرومع يديف يمرومٕمف األول ،وم٢مذا اقمتدل ً
ىم٤مئام ىم٤مل« :رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمدُ ،مؾء
اًمًٛمقات وُمؾء األرض ،وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ ؿمئ سمٕمد» ،وي٘متٍم اعم٠مُمقم قمغم
ً
ً
ُمٙمؼما وال يرومع يديف ،ويٙمقن أول ُم٤م
ؾم٤مضمدا
ىمقل« :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد» ،صمؿ خير
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ي٘مع قمغم األرض ُمٜمف ريمٌت٤مه صمؿ يمٗم٤مه صمؿ ضمٌٝمتف وأٟمٗمف ،وجي٤مذم قمْمديف قمـ ضمٜمٌف
وسمٓمٜمف قمـ ومخذيف ،وجيٕمؾ يديف طمذو ُمٜمٙمٌٞمف ،ويٙمقن قمغم أـمراف ىمدُمٞمف ،صمؿ
ً
ً
ي٘مقل« :ؾمٌح٤من ريب األقمغم» ً
ُمٗمؽمؿم٤م ومٞمٗمرش
ُمٙمؼما وجيٚمس
صمالصم٤م ،صمؿ يرومع رأؾمف
رضمٚمف اًمٞمنى وجيٚمس قمٚمٞمٝم٤م ويٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ويثٜمل أص٤مسمٕمٝم٤م ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م وي٘مقل:
ً
ُمٙمؼما ،ويٜمٝمض ىم٤مئامً
«ريب اهمٗمر زم» ،صمال ًصم٤م صمؿ يًجد اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مألومم صمؿ يرومع رأؾمف
ً
ُمٗمؽمؿم٤م ،ويْمع يده اًمٞمنى
ومٞمّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مألومم .وم٢مذا ومرغ ُمٜمٝمام ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد
قمغم ومخذه اًمٞمنى ويده اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخذه اًمٞمٛمٜمك ،ي٘مٌض ُمٜمٝم٤م اخلٜمٍم واًمٌٜمٍم
ً
ُمرارا» وي٘مقل« :اًمتحٞم٤مت
وحيٚمؼ اإلهب٤مم ُمع اًمقؾمٓمك ويِمػم سم٤مًمًٌ٤مسم٦م «ذم شمِمٝمده
هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞمٌ٤مت ،اًمًالم قمٚمٞمؽ أَي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،اًمًالم
ً
حمٛمدا قمٌده
قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قمٌ٤مد اهلل اًمّم٤محللم أؿمٝمد أن ال هلإ إال اهلل ،وأؿمٝمد أن
ورؾمقًمف» ،ومٝمذا أصح ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمتِمٝمد ،صمؿ
ي٘مقل « :اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ
إٟمؽ محٞمد جمٞمد ،وسم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل
إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد» ،ويًتح٥م أن يتٕمقذ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ وُمـ قمذاب اًم٘مؼم
وُمـ ومت ٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت وُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل صمؿ يًٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف« :اًمًالم
قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل» وقمـ يً٤مره يمذًمؽ.
وإن يم٤مٟم٧م اًمّمالة أيمثر ُمـ ريمٕمتلم هنض سمٕمد اًمتِمٝمد األول يمٜمٝمقوف ُمـ
ً
ؿمٞمئ٤م ،وم٢مذا ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد
اًمًجقد ،صمؿ يّمكم ريمٕمتلم ال ي٘مرأ ومٞمٝمام سمٕمد اًمٗم٤محت٦م
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األظمػم شمقرك :ومٜمّم٥م رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ،وومرش اًمٞمنى ،وأظمرضمٝم٤م قمـ يٛمٞمٜمف ،وال
يتقرك إال ذم صالة ومٞمٝم٤م شمِمٝمدان ذم األظمػم ُمٜمٝمام .
وم٢مذا ؾمٚمؿ اؾمتٖمٗمر اهلل ً
صمالصم٤م وىم٤مل« :اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم ،شمٌ٤مريم٧م ي٤م
ذا اجلالل واإليمرام».

سم٤مب أريم٤من اًمّمالة وواضمٌ٤مهت٤م
أريم٤مهن٤م :اصمٜم٤م قمنم:
( )1اًم٘مٞم٤مم "ُمع اًم٘مدرة".
( )2وشمٙمٌػمة اإلطمرام.
( )3وىمراءة اًمٗم٤محت٦م .
( )4واًمريمقع.
( )5واًمرومع ُمٜمف.
( )6واًمًجقد "قمغم اًمًٌٕم٦م األقمْم٤مء".
( )7واجلٚمقس قمٜمف.
( )8واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم هذه األريم٤من.
( )9واًمتِمٝمد األظمػم.
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( )11واجلٚمقس ًمف.
( )11واًمتًٚمٞمٛم٦م األومم.
( )12وشمرشمٞمٌٝم٤م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م.
ومٝمذه األريم٤من ال شمتؿ اًمّمالة إال هب٤م.
وواضمٌ٤مهت٤م :ؾمٌٕم٦م :اًمتٙمٌػم همػم شمٙمٌػمة اإلطمرام ،واًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع واًمًجقد
ُمرة ُمرة ،واًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد ذم اًمرومع ُمـ اًمريمقع ،وىمقل :ريب اهمٗمر زم سملم
اًمًجدشملم ،واًمتِمٝمد األول ،واجلٚمقس ًمف ،واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ذم اًمتِمٝمد األظمػم.
ً
ؾمٝمقا ؾمجد هل٤م وُم٤م قمدا هذا
ومٝمذه إن شمريمٝم٤م قمٛمداً سمٓمٚم٧م صالشمف ،وإن شمريمٝم٤م
ومًٜمـ ال شمٌٓمؾ اًمّمالة سمٕمٛمده٤م وال جي٥م اًمًجقد ًمًٝمقه٤م.

سم٤مب ؾمجقد اًمًٝمق
واًمًٝمق قمغم صمالصم٦م أرضب:
أطمده٤م :زي٤مدة ومٕمؾ ُمـ ضمٜمس اًمّمالة يمريمٕم٦م أو ريمـ ،ومتٌٓمؾ اًمّمالة سمٕمٛمده
ويًجد ًمًٝمقه ،وإن قمٚمؿ وهق ذم اًمريمٕم٦م اًمزائدة ضمٚمس ذم احل٤مل ،وإن ؾمٚمؿ قمـ
ٟم٘مص ذم صالشمف أشمك سمام سم٘مل قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م صمؿ ؾمجد .وًمق ومٕمؾ ُم٤م ًمٞمس ُمـ ضمٜمس
ً
ً
يًػما  -يمٗمٕمؾ
يمثػما أسمٓمٚمٝم٤م ،وإن يم٤من
اًمّمالة الؾمتقى قمٛمده وؾمٝمقه ،وم٢من يم٤من
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اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم محٚمف أُم٤مُم٦م وومتحف اًمٌ٤مب ًمٕم٤مئِم٦م  -ومال سم٠مس سمف.
اًميب اًمث٤مين :اًمٜم٘مص يمٜمًٞم٤من واضم٥م ،وم٢من ىم٤مم قمـ اًمتِمٝمد األول ومذيمر ىمٌؾ أن
ىم٤مئام مل يرضمع .وإن ٟمز ً
ىم٤مئام رضمع وم٠مشمك سمف .وإن اؾمتتؿ ً
يًتتؿ ً
ريمٜم٤م ومذيمره ىمٌؾ
ذوقمف ذم ىمراءة ريمٕم٦م أظمرى رضمع وم٠مشمك سمف وسمام سمٕمده ،وإن ذيمره سمٕمد ذًمؽ سمٓمٚم٧م
اًمتل شمريمف ُمٜمٝم٤م ،وإن ٟمز أرسمع ؾمجدات ُمـ أرسمع ريمٕم٤مت ومذيمر ذم اًمتِمٝمد ؾمجد
ذم احل٤مل ومّمح٧م ًمف ريمٕم٦م ،صمؿ ي٠ميت سمثالث ريمٕم٤مت.
اًميب اًمث٤مًم٨م :اًمِمؽ ،ومٛمتك ؿمؽ ذم شمرك ريمـ ومٝمق يمؽميمف  ،وُمـ ؿمؽ ذم قمدد
اًمريمٕم٤مت سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم .إال اإلُم٤مم ظم٤مص٦م وم٢مٟمف يٌٜمل قمغم هم٤مًم٥م فمٜمف ،وًمٙمؾ ؾمٝمق
ؾمجدشم٤من ىمٌؾ اًمًالم ،إال ُمـ ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص ذم صالشمف ،واإلُم٤مم إذا سمٜمك قمغم
هم٤مًم٥م فمٜمف ،واًمٜم٤مد ًمٚمًجقد ىمٌؾ اًمًالم وم٢مٟمف يًجد ؾمجدشملم سمٕمد ؾمالُمف صمؿ
يتِمٝمد ويًٚمؿ .وًمٞمس قمغم اعم٠مُمقم ؾمجقد ؾمٝمق ،إال أن يًٝمق إُم٤مُمف ومٞمًجد ُمٕمف.
وُمـ ؾمٝم٤م إُم٤مُمف أو ٟم٤مسمف أُمر ذم صالشمف وم٤مًمتًٌٞمح ًمٚمرضم٤مل واًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٜمً٤مء.

سم٤مب صالة اًمتٓمقع
وهل قمغم مخً٦م أرضب:
أطمده٤م :اًمًٜمـ اًمراشمٌ٦م  ،وهل اًمتل ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :قمنم ريمٕم٤مت
طمٗمٔمتٝمـ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٔمٝمر وريمٕمتلم
سمٕمده٤م وريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب ذم سمٞمتف وريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمِم٤مء ذم سمٞمتف وريمٕمتلم ىمٌؾ
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اًمٗمجر .طمدصمتٜمل طمٗمّم٦م :أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا ـمٚمع اًمٗمجر
وأذن اعم١مذن صغم ريمٕمتلم ومه٤م آيمده٤م ،ويًتح٥م ختٗمٞمٗمٝمام  ،وومٕمٚمٝمام ذم اًمٌٞم٧م
أومْمؾ ويمذًمؽ ريمٕمت٤م اعمٖمرب.
اًميب اًمث٤مين :اًمقشمر ،ووىمتف ُم٤م سملم صالة اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر .وأىمٚمف ريمٕم٦م وأيمثره
إطمدى قمنمة ،وأدٟمك اًمٙمامل صمالث سمتًٚمٞمٛمتلم .وي٘مٜم٧م ذم اًمث٤مًمث٦م سمٕمد اًمريمقع.
اًميب اًمث٤مًم٨م :اًمتٓمقع اعمٓمٚمؼ ،وشمٓمقع اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ اًمٜمٝم٤مر ،واًمٜمّمػ
األظمػم أومْمؾ ُمـ األول.وصالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك ،وصالة اًم٘م٤مقمد قمغم اًمٜمّمػ
ُمـ صالة اًم٘م٤مئؿ.
اًميب اًمراسمعُ :م٤م شمًـ ًمف اجلامقم٦م وهق صمالصم٦م أٟمقاع:
أطمده٤م :اًمؽماويح وهل قمنمون ريمٕم٦م سمٕمد اًمٕمِم٤مء ذم رُمْم٤من.
اًمث٤مين :صالة اًمٙمًقف ،وم٢مذا يمًٗم٧م اًمِمٛمس أو اًم٘مٛمر ومزع اًمٜم٤مس إمم اًمّمالة .إن
ً
أومرادا  .ومٞمٙمؼم وي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة ـمقيٚم٦م صمؿ يريمع
أطمٌقا مج٤مقم٦م وإن أطمٌقا
ً
ريمققم٤م ـمقيالً ،صمؿ يرومع ومٞم٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة ـمقيٚم٦م دون اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،صمؿ يريمع
ومٞمٓمٞمؾ دون اًمذي ىمٌٚمف ،صمؿ يرومع صمؿ يًجد ؾمجدشملم ـمقيٚمتلم ،صمؿ ي٘مقم ومٞمٗمٕمؾ
ُمثؾ ذًمؽ ومتٙمقن أرسمع ريمٕم٤مت وأرسمع ؾمجدات.
اًمث٤مًم٨م :صالة االؾمتً٘م٤مء ،وإذا أضمدسم٧م األرض واطمتٌس اعمٓمر ظمرج اًمٜم٤مس ُمع
اإلُم٤مم ُمتخِمٕملم ُمتٌذًملم ُمتذًمٚملم ُمتيقملم ،ومٞمّمكم هبؿ ريمٕمتلم يمّمالة اًمٕمٞمد،

عمدة الفقه

20

صمؿ خيٓم٥م هبؿ ظمٓمٌ٦م واطمدة.ويٙمثر ومٞمٝم٤م ُمـ االؾمتٖمٗم٤مر وشمالوة اآلي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م
األُمر سمف ،وحيقل اًمٜم٤مس أرديتٝمؿ ،وإن ظمرج ُمٕمٝمؿ أهؾ اًمذُم٦م مل يٛمٜمٕمقا ،وي١مُمروا
أن يٜمٗمردوا قمـ اعمًٚمٛملم.
اًميب اخل٤مُمس :ؾمجقد اًمتالوة وهل أرسمع قمنمة ؾمجدة ،ذم احل٩م ُمٜمٝم٤م اصمٜمت٤من،
ويًـ اًمًجقد ًمٚمت٤مزم واعمًتٛمع دون اًمً٤مُمع .ويٙمؼم إذا ؾمجد وإذا رومع رأؾمف،
صمؿ يًٚمؿ .
سم٤مب اًمً٤مقم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م
وهل مخس :سمٕمد اًمٗمجر طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ،وسمٕمد ـمٚمققمٝم٤م طمتك شمرشمٗمع ىمٞمد
رُمح ،وقمٜمد ىمٞم٤مُمٝم٤م طمتك شمزول ،وسمٕمد اًمٕمٍم طمتك شمتْمٞمػ اًمِمٛمس ًمٚمٖمروب.
ً
شمٓمققم٤م إال ذم إقم٤مدة
وإذا شمْمٞمٗم٧م طمتك شمٖمرب ،ومٝمذه اًمً٤مقم٤مت ال يّمكم ومٞمٝم٤م
اجلامقم٦م إذا أىمٞمٛم٧م وهق ذم اعمًجد ،وريمٕمتل اًمٓمقاف سمٕمده ،واًمّمالة قمغم
اجلٜم٤مزة ،وىمْم٤مء اًمًٜمـ اًمرواشم٥م ذم وىمتلم ُمٜمٝم٤م ومه٤م سمٕمد اًمٗمجر وسمٕمد اًمٕمٍم.
وجيقز ىمْم٤مء اعمٗمروو٤مت.

سم٤مب اإلُم٤مُم٦م
روى أسمق ُمًٕمقد اًمٌدري ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:
«ي١مم اًم٘مقم أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب اهلل ،وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًم٘مراءة ؾمقاء وم٠مقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م ،وم٢من
يم٤مٟمقا ذم اًمًٜم٦م ؾمقاء ىم٠مىمدُمٝمؿ هجرة ،وم٢من يم٤مٟمقا ذم اهلجرة ؾمقاء ومٚمٞم١مُمٝمؿ أيمؼمهؿ
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ً
ؾمٜم٤م ،وال ي١مُمـ اًمرضمؾ ذم سمٞمتف ،وال ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف ،وال جيٚمس قمغم شمٙمرُمتف إال سم٢مذٟمف»،
وىم٤مل ًمامًمؽ سمـ احلقيرث وص٤مطمٌف« :إذا طميت اًمّمالة ومٚمٞم١مذن أطمديمام
وًمٞم١مُمٙمام أيمؼميمام» ،ويم٤مٟم٧م ىمراءهتام ُمت٘م٤مرسم٦م ،وال شمّمح اًمّمالة ظمٚمػ ُمـ صالشمف
وم٤مؾمدة ،إال عمـ يٕمٚمؿ سمحدث ٟمٗمًف ومل يٕمٚمٛمف اعم٠مُمقم طمتك ؾمٚمؿ وم٢مٟمف يٕمٞمد وطمده.
ً
ضم٤مًمً٤م عمرض يرضمك سمرؤه
وال شمّمح ظمٚمػ شم٤مرك ريمـ ،إال إُم٤مم احلل إذا صغم
ً
ضمٚمقؾم٤م ،إال أن يٌتدئٝم٤م ً
ىم٤مئام صمؿ يٕمتؾ ومٞمجٚمس وم٢مهنؿ ي٠ممتقن
وم٢مهنؿ يّمٚمقن وراءه
ً
ىمٞم٤مُم٤م ،وال شمّمح إُم٤مُم٦م اعمرأة .وُمـ سمف ؾمٚمس اًمٌقل ،واألُمل اًمذي ال حيًـ
وراءه
اًمٗم٤محت٦م أو خيؾ سمحرف ُمٜمٝم٤م إال سمٛمثٚمٝمؿ.
ً
واطمدا
وجيقز ائتامم اعمتقوئ سم٤معمتٞمٛمؿ ،واعمٗمؽمض سم٤معمتٜمٗمؾ ،وإذا يم٤من اعم٠مُمقم
وىمػ قمـ يٛملم اإلُم٤مم ،وم٢من وىمػ قمـ يً٤مره أو ىمداُمف أو وطمده مل شمّمح.
إال أن شمٙمقن اُمرأة ومت٘مػ وطمده٤م ظمٚمٗمف وإن يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م وىمٗمقا ظمٚمٗمف ،وم٢من وىمٗمقا
قمـ يٛمٞمٜمف أوقمـ ضم٤مٟمٌٞمف صح ،وم٢من وىمٗمقا ىمداُمف أو قمـ يً٤مره مل شمّمح ،وإن صٚم٧م
اُمرأة سمٜمً٤مء ىم٤مُم٧م ُمٕمٝمـ ذم اًمّمػ وؾمٓمٝمـ ،ويمذًمؽ إُم٤مم اًمرضم٤مل اًمٕمراة ي٘مقم
وؾمٓمٝمؿ ،وإن اضمتٛمع رضم٤مل وصٌٞم٤من وظمٜم٤مصمك وٟمً٤مء ىمدم اًمرضم٤مل صمؿ اًمّمٌٞم٤من صمؿ
اخلٜم٤مصمك صمؿ اًمٜمً٤مء وُمـ يمؼم ىمٌؾ ؾمالم اإلُم٤مم وم٘مد أدرك اجلامقم٦م ،وُمـ أدرك
اًمريمقع وم٘مد أدرك اًمريمٕم٦م وإال ومال.
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سم٤مب صالة اعمريض
ً
ضم٤مًمً٤م ،وم٢من مل يٓمؼ ومٕمغم ضمٜمٌفً ،م٘مقل
واعمريض إذا يم٤من اًم٘مٞم٤مم يزيد ذم ُمروف صغم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمران سمـ طمّملم« :صؾ ً
ىم٤مئام ،وم٢من مل شمًتٓمع
ً
وم٘م٤مقمدا ،وم٢من مل شمًتٓمع ومٕمغم ضمٜمٌؽ» ،وم٢من ؿمؼ قمٚمٞمف ومٕمغم فمٝمره ،وم٢من قمجز قمـ
اًمريمقع واًمًجقد أوُم٠م هبام .وقمٚمٞمف ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمّمٚمقات ذم إهمامئف.
وإن ؿمؼ قمٚمٞمف ومٕمؾ يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م ومٚمف اجلٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وسملم
اًمٕمِم٤مءيـ ذم وىم٧م إطمدامه٤م وم٢من مجع ذم وىم٧م األومم اؿمؽمط ٟمٞم٦م اجلٛمع قمٜمد ومٕمٚمٝم٤م،
واؾمتٛمرار اًمٕمذر طمتك ينمع ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝمام ،وأن ال يٗمرق سمٞمٜمٝمام إال سم٘مدر اًمقوقء
وإن أظمر اقمتؼم اؾمتٛمرار اًمٕمذر إمم دظمقل وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وأن يٜمقي اجلٛمع ذم وىم٧م
األومم ىمٌؾ أن يْمٞمؼ قمـ ومٕمٚمٝم٤م ،وجيقز اجلٛمع ًمٚمٛمً٤مومر اًمذي ًمف اًم٘مٍم ،وجيقز ذم
اعمٓمر سملم اًمٕمِم٤مءيـ ظم٤مص٦م .

سم٤مب صالة اعمً٤مومر
ً
ومرؾمخ٤م وهل ُمًػمة يقُملم ىم٤مصديـ ويم٤من
وإذا يم٤مٟم٧م ُمً٤موم٦م ؾمٗمره ؾمت٦م قمنم
ً
ُمٌ٤مطم٤م ًمف ومٚمف ىمٍم اًمرسم٤مقمٞم٦م ظم٤مص٦م ،إال أن ي٠مشمؿ سمٛم٘مٞمؿ.أو مل يٜمق اًم٘مٍم أو يٜمز
صالة طمي ومٞمذيمره٤م ذم اًمًٗمر أو صالة ؾمٗمر ومٞمذيمره٤م ذم احلي ومٕمٚمٞمف اإلمت٤مم،
وًمٚمٛمً٤مومر أن يتؿ ،واًم٘مٍم أومْمؾ ،وُمـ ٟمقى اإلىم٤مُم٦م أيمثر ُمـ إطمدى وقمنميـ
صالة أشمؿ ،وإن مل جيٛمع قمغم ذًمؽ ىمٍم ً
أسمدا.
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سم٤مب صالة اخلقف
ودمقز صالة اخلقف قمغم يمؾ صٗم٦م صاله٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
واعمخت٤مر ُمٜمٝم٤م أن جيٕمٚمٝمؿ اإلُم٤مم ـم٤مئٗمتلم :ـم٤مئٗم٦م حترس واألظمرى شمّمكم ُمٕمف
ريمٕم٦م ،وم٢مذا ىم٤مم إمم اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمقت ُمٗم٤مرىمتف وأمت٧م صالهت٤م وذهٌ٧م حترس ،وضم٤مءت
األظمرى ومّمٚم٧م ُمٕمف اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وم٢مذا ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد ىم٤مُم٧م وم٠مشم٧م سمريمٕم٦م
ً
ً
وريمٌ٤مٟم٤م
رضم٤مال
أظمرى ،ويٜمتٔمر طمتك شمتِمٝمد صمؿ يًٚمؿ هب٤م .وإن اؿمتد اخلقف صٚمقا
إمم اًم٘مٌٚم٦م وإمم همػمه٤م ،يقُمئقن سم٤مًمريمقع واًمًجقد .ويمذًمؽ يمؾ ظم٤مئػ قمغم ٟمٗمًف
يّمكم قمغم طمً٥م طم٤مًمف ،ويٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م حيت٤مج إمم ومٕمٚمف ُمـ هرب أو همػمه.

سم٤مب صالة اجلٛمٕم٦م
ً
ُمًتقـمٜم٤م سمٌٜم٤مء ،سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ومرؾمخ ومام
يمؾ ُمـ ًمزُمتف اعمٙمتقسم٦م ًمزُمتف اجلٛمٕم٦م إذا يم٤من
دون ذًمؽ ،إال اعمرأة واًمٕمٌد واعمً٤مومر واعمٕمذور سمٛمرض أو ُمٓمر أو ظمقف وإن
طميوه٤م أضمزأهتؿ ومل شمٜمٕم٘مد هبؿ ،إال اعمٕمذور إذا طميه٤م وضمٌ٧م قمٚمٞمف واٟمٕم٘مدت
سمف ،وُمـ ذط صحتٝم٤م ومٕمٚمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م ذم ىمري٦م ،وأن حييه٤م ُمـ اعمًتقـمٜملم هب٤م
أرسمٕمقن ُمـ أهؾ وضمقهب٤م ،وأن يت٘مدُمٝم٤م ظمٓمٌت٤من ،ذم يمؾ ظمٓمٌ٦م محد اهلل شمٕم٤ممم
واًمّمالة قمغم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمراءة آي٦م واعمققمٔم٦م ويًتح٥م أن
خيٓم٥م قمغم ُمٜمؼم ،وم٢مذا صٕمد أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ جيٚمس وأذن اعم١مذن
 ،صمؿ ي٘مقم اإلُم٤مم ومٞمخٓم٥م صمؿ جيٚمس ،صمؿ خيٓم٥م اخلٓمٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،صمؿ شم٘م٤مم اًمّمالة
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ومٞمٜمزل ومٞمّمكم هبؿ ريمٕمتلم جيٝمر ومٞمٝمام سم٤مًم٘مراءة ،ومٛمـ أدرك ُمٕمف ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م أمتٝم٤م
ً
فمٝمرا ،ويمذًمؽ إن ظمرج اًمقىم٧م أو ٟم٘مص اًمٕمدد وىمد صٚمقا ريمٕم٦م
مجٕم٦م ،وإال أمتٝم٤م
ً
فمٝمرا ،وال جيقز أن يّمكم ذم اعمٍم أيمثر ُمـ مجٕم٦م واطمدة
أمتقه٤م مجٕم٦م وإال أمتقه٤م
إال أن شمدقمق احل٤مضم٦م إمم أيمثر ُمٜمٝم٤م.
ويًتح٥م عمـ أشمك اجلٛمٕم٦م أن يٖمتًؾ ويٚمٌس صمقسملم ٟمٔمٞمٗملم ويتٓمٞم٥م ويٌٙمر إًمٞمٝم٤م،
وم٢من ضم٤مء واإلُم٤مم خيٓم٥م مل جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم يقضمز ومٞمٝمام ،وال جيقز
اًمٙمالم واإلُم٤مم خيٓم٥م ،إال اإلُم٤مم أو ُمـ يمٚمٛمف.

سم٤مب صالة اًمٕمٞمديـ
وهل ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم هب٤م أرسمٕمقن ُمـ أهؾ اعمٍم ؾم٘مٓم٧م قمـ ؾم٤مئرهؿ.
ووىمتٝم٤م ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمٞمد رُمح إمم اًمزوال ،واًمًٜم٦م ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمّمحراء،
وشمٕمجٞمؾ األوحك وشم٠مظمػم اًمٗمٓمر ،واًمٗمٓمر ذم اًمٗمٓمر ظم٤مص٦م ىمٌؾ اًمّمالة .ويًـ
أن يٖمتًؾ ويتٜمٔمػ ويتٓمٞم٥م ،وم٢مذا طمٚم٧م اًمّمالة شم٘مدم اإلُم٤مم ومّمغم هبؿ ريمٕمتلم
ً
ً
مخً٤م ؾمقى
ؾمٌٕم٤م سمتٙمٌػمة اإلطمرام ،وذم اًمث٤مٟمٞم٦م
سمال أذان وال إىم٤مُم٦م ،يٙمؼم ذم األومم
شمٙمٌػمة اًم٘مٞم٤مم.
ويرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمٌػمة ،وحيٛمد اهلل ويّمكم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
سملم يمؾ شمٙمٌػمشملم ،صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة جيٝمر ومٞمٝمام سم٤مًم٘مراءة ،وم٢مذا ؾمٚمؿ ظمٓم٥م
ً
ومٓمرا طمثٝمؿ قمغم اًمّمدىم٦م وسملم هلؿ طمٙمٛمٝم٤م ،وإن يم٤من
هبؿ ظمٓمٌتلم ،وم٢من يم٤من
أوحك سملم هلؿ طمٙمؿ األوحٞم٦م .واًمتٙمٌػمات اًمزوائد واخلٓمٌت٤من ؾمٜم٦م.
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وال يتٜمٗمؾ ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد وال سمٕمده٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م .وُمـ أدرك اإلُم٤مم ىمٌؾ ؾمالُمف
ً
شمٓمققم٤م :إن ؿم٤مء
أمتٝم٤م قمغم صٗمتٝم٤م ،وُمـ وم٤مشمتف ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف ،وم٢من أطم٥م صاله٤م
ً
أرسمٕم٤م ،وإن ؿم٤مء صاله٤م قمغم صٗمتٝم٤م .ويًتح٥م اًمتٙمٌػم ذم
ريمٕمتلم ،وإن ؿم٤مء
ًمٞمٚمتل اًمٕمٞمديـ ،ويٙمؼم ذم األوحك قم٘م٥م اًمٗمرائض ذم اجلامقم٦م ُمـ صالة اًمٗمجر
يقم قمروم٦م إمم اًمٕمٍم ُمـ آظمر أي٤مم اًمتنميؼ إال اعمحرم وم٢مٟمف يٙمؼم ُمـ صالة اًمٔمٝمر
يقم اًمٜمحر إمم اًمٕمٍم ُمـ آظمر أي٤مم اًمتنميؼ .
ً
ؿمٗمٕم٤م :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ،ال هلإ إال اهلل .واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ،وهلل
وصٗم٦م اًمتٙمٌػم
احلٛمد.

يمت٤مب اجلٜم٤مئز
وإذا شمٞم٘مـ ُمقشمف أهمٛمْم٧م قمٞمٜم٤مه ،وؿمد حلٞم٤مه ،وضمٕمؾ قمغم سمٓمٜمف ُمرآة أو همػمه٤م
ً
ً
رومٞم٘م٤م ،صمؿ يٚمػ
قمٍما
يمحديدة وم٢مذا أظمذ ذم همًٚمف ؾمؽمت قمقرشمف صمؿ يٕمٍم سمٓمٜمف
قمغم يده ظمرىم٦م ومٞمٜمجٞمف هب٤م صمؿ يقوئف صمؿ يٖمًؾ رأؾمف وحلٞمتف سمامء وؾمدر صمؿ ؿم٘مف
األيٛمـ صمؿ األين صمؿ يٖمًٚمف .يمذًمؽ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م يٛمر ذم يمؾ ُمرة يده وم٢من ظمرج
ُمٜمف ؿمئ همًٚمف وؾمده سم٘مٓمـ ،وم٢من مل يًتٛمًؽ ومٌٓملم طمر ،ويٕمٞمد ووقءه ،وإن مل
يٜمؼ سمثالث زاد إمم مخس أو إمم ؾمٌع صمؿ يٜمِمٗمف سمثقب وجيٕمؾ اًمٓمٞم٥م ذم ُمٖم٤مسمٜمف
وُمقاوع ؾمجقده ،وإن ـمٞمٌف يمٚمف يم٤من طمً ًٜم٤م ،وجيٛمر أيمٗم٤مٟمف ،وإن يم٤من ؿم٤مرسم٤مه أو
أفم٤مومره ـمقيٚم٦م أظمذ ُمٜمٝم٤م ،وال ينح ؿمٕمره .واعمرأة يْمٗمر ؿمٕمره٤م صمالصم٦م ىمرون
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ويًدل ُمـ ورائٝم٤م ،صمؿ يٙمٗمـ ذم صمالث أصمقاب سمٞمض ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٛمٞمص وال قمامُم٦م
ً
إدراضم٤م .وإن يمٗمـ ذم ىمٛمٞمص وإزار وًمٗم٤موم٦م ومال سم٠مس ،واعمرأة شمٙمٗمـ ذم
يدرج ومٞمٝم٤م
مخً٦م أصمقاب ،ذم درع وُم٘مٜمٕم٦م وإزار وًمٗم٤مومتلم وأطمؼ اًمٜم٤مس سمٖمًٚمف واًمّمالة قمٚمٞمف
ودومٜمف وصٞمف ذم ذًمؽ صمؿ األب صمؿ اجلد صمؿ األىمرب وم٤مألىمرب ُمـ اًمٕمّمٌ٤مت ،وذم
همًؾ اعمرأة األم صمؿ اجلدة صمؿ األىمرب وم٤مألىمرب ُمـ ٟمً٤مئٝم٤م ،إال أن األُمػم ي٘مدم ذم
اًمّمالة قمغم األب وُمـ سمٕمده  .واًمّمالة قمٚمٞمف يٙمؼم وي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م صمؿ يٙمؼم ويّمكم
قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صمؿ يٙمؼم وي٘مقل« :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م
وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م ،إٟمؽ شمٕمٚمؿ ُمٜم٘مٚمٌٜم٤م وُمثقاٟم٤م
وأٟم٧م قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير ،اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم واًمًٜم٦م ،وُمـ
شمقومٞمتف ومتقومف قمٚمٞمٝمام ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف وارمحف وقم٤مومف واقمػ قمٜمف وأيمرم ٟمزًمف ووؾمع
ُمدظمٚمف واهمًٚمف سم٤مًمامء واًمثٚم٩م واًمؼمد وٟم٘مف ُمـ اخلٓم٤مي٤م يمام يٜم٘مك اًمثقب األسمٞمض ُمـ
ً
ً
ً
ً
ً
اًمدٟمس ،وأسمدًمف ً
ظمػما ُمـ
وزوضم٤م
ظمػما ُمـ ضمقاره،
وضمقارا
ظمػما ُمـ داره،
دارا
زوضمف ،وأدظمٚمف اجلٜم٦م وأقمذه ُمـ قمذاب اًم٘مؼم وُمـ قمذاب اًمٜم٤مر ،واومًح ًمف ذم ىمؼمه
وٟمقر ًمف ومٞمف» .صمؿ يٙمؼم ويًٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة قمـ يٛمٞمٜمف.
ويرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمٌػمة ،واًمقاضم٥م ُمـ ذًمؽ اًمتٙمٌػمات ،واًم٘مراءة ،واًمّمالة
قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأدٟمك دقم٤مء احلل ًمٚمٛمٞم٧م ،واًمًالم .وُمـ وم٤مشمتف
ً
هم٤مئٌ٤م قمـ اًمٌٚمد صغم قمٚمٞمف
اًمّمالة قمٚمٞمف صغم قمغم اًم٘مؼم إمم ؿمٝمر ،وإن يم٤من اعمٞم٧م
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سم٤مًمٜمٞم٦م ،وُمـ شمٕمذر همًٚمف ًمٕمدم اًمامء أو خلقف قمٚمٞمف ُمـ اًمت٘مٓمع يم٤معمجدور أو
اعمحؽمق أو ًمٙمقن اعمرأة سملم رضم٤مل أو اًمرضمؾ سملم ٟمً٤مء وم٢مٟمف يٞمٛمؿ.
إال أن ًمٙمؾ ُمـ اًمزوضملم همًؾ ص٤مطمٌف ،ويمذًمؽ أم اًمقًمد ُمع ؾمٞمده٤م .واًمِمٝمٞمد
إذا ُم٤مت ذم اعمٕمريم٦م مل يٖمًؾ ومل يّمغم قمٚمٞمف ،ويٜمحك قمٜمف احلديد واجلٚمقد صمؿ يزُمؾ
ً
خمٞمٓم٤م،
ذم صمٞم٤مسمف ،وإن يمٗمـ سمٖمػمه٤م ومال سم٠مس ،واعمحرم يٖمًؾ سمامء وؾمدر ،وال يٚمٌس
وال ي٘مرب ً
ـمٞمٌ٤م ،وال يٖمٓمك رأؾمف ،وال ي٘مٓمع ؿمٕمره وال فمٗمره ،ويًتح٥م دومـ
ً
ٟمّمٌ٤م يمام صٜمع سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
اعمٞم٧م ذم حلد ،ويٜمّم٥م اًمٚمٌـ قمٚمٞمف
ظمِمٌ٤م وال ً
ً
ً
ؿمٞمئ٤م ُمًتف اًمٜم٤مر ،ويًتح٥م شمٕمزي٦م
آضمرا وال
وؾمٚمؿ ،وال يدظمؾ اًم٘مؼم
أهؾ اعمٞم٧م ،واًمٌٙم٤مء قمٚمٞمف همػم ُمٙمروه إذا مل يٙمـ ُمٕمف ٟمدب وال ٟمٞم٤مطم٦م .وال سم٠مس
سمزي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمرضم٤مل ،وي٘مقل إذا ُمر هب٤م أو زاره٤م :ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ أهؾ دار ىمقم
ُم١مُمٜملم ،وإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ الطم٘مقن ،اًمٚمٝمؿ ال حترُمٜم٤م أضمرهؿ وال شمٗمتٜم٤م سمٕمدهؿ
واهمٗمر ًمٜم٤م وهلؿٟ ،مً٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمٕم٤مومٞم٦م.وأي ىمرسم٦م ومٕمٚمٝم٤م وضمٕمؾ صمقاهب٤م ًمٚمٛمٞم٧م
اعمًٚمؿ ٟمٗمٕمف ذًمؽ.

يمت٤مب اًمزيم٤مة
ُمٚمٙم٤م ً
ً
ً
شم٤مُم٤م ،وال زيم٤مة ذم ُم٤مل طمتك
ٟمّم٤مسم٤م
وهل واضمٌ٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ طمر ُمٚمؽ
حيقل قمٚمٞمف احلقل إال اخل٤مرج ُمـ األرض ،وٟمامء اًمٜمّم٤مب ُمـ اًمٜمت٤مج واًمرسمح وم٢من
طمقهلام طمقل أصٚمٝمام ،وال دم٥م اًمزيم٤مة إال ذم أرسمٕم٦م أٟمقاع :اًمً٤مئٛم٦م ُمـ هبٞمٛم٦م
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األٟمٕم٤مم ،واخل٤مرج ُمـ األرض ،واألصمامن ،وقمروض اًمتج٤مرة .وال زيم٤مة ذم ؿمئ ُمـ
ً
ٟمّم٤مسم٤م ،وجي٥م ومٞمام زاد قمغم اًمٜمّم٤مب سمحً٤مسمف إال اًمً٤مئٛم٦م ومال ؿمئ
ذًمؽ طمتك يٌٚمغ
ذم أوىم٤مصٝم٤م.

سم٤مب زيم٤مة اًمً٤مئٛم٦م
وهل اًمراقمٞم٦م وهل صمالصم٦م أٟمقاع:
ً
مخً٤م ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م ؿم٤مة ،وذم اًمٕمنم ؿم٤مشم٤من،
أطمده٤م اإلسمؾ :ومال ؿمئ ومٞمٝم٤م طمتك شمٌٚمغ
وذم مخس قمنمة صمالث ؿمٞم٤مه ،وذم اًمٕمنميـ أرسمع ؿمٞم٤مه ،إمم مخس وقمنميـ ومٗمٞمٝم٤م
سمٜم٧م خم٤مض وهل سمٜم٧م ؾمٜم٦م ،وم٢من مل شمٙمـ قمٜمده وم٤مسمـ ًمٌقن وهق اسمـ ؾمٜمتلم ،إمم ؾم٧م
وصمالصملم ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م سمٜم٧م ًمٌقن ،إمم ؾم٧م وأرسمٕملم ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م طم٘م٦م هل٤م صمالث
ؾمٜملم ،إمم إطمدى وؾمتلم ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م ضمذقم٦م هل٤م أرسمع ؾمٜملم ،إمم ؾم٧م وؾمٌٕملم
ومٗمٞمٝم٤م اسمٜمت٤م ًمٌقن ،إمم إطمدى وشمًٕملم ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من إمم قمنميـ وُم٤مئ٦م ،وم٢مذا زادت
واطمدة ومٗمٞمٝم٤م صمالث سمٜم٤مت ًمٌقن ،صمؿ ذم يمؾ مخًلم طم٘م٦م ،وذم يمؾ أرسمٕملم سمٜم٧م
ًمٌقن ،إمم ُم٤مئتلم ومٞمجتٛمع اًمٗمرو٤من :إن ؿم٤مء أظمرج أرسمع طم٘م٤مق وإن ؿم٤مء مخس
سمٜم٤مت ًمٌقن .وُمـ وضمٌ٧م قمٚمٞمف ُمًٜم٦م ومٚمؿ جيده٤م أظمرج أدٟمك ُمٜمٝم٤م وُمٕمٝم٤م ؿم٤مشم٤من أو
ً
ً
درمه٤م.
درمه٤م ،وإن ؿم٤مء أظمرج أقمغم ُمٜمٝم٤م وأظمذ ؿم٤مشملم أو قمنميـ
قمنمون
اًمٜمقع اًمث٤مين اًمٌ٘مر :ومال ؿمئ ومٞمٝم٤م طمتك شمٌٚمغ صمالصملم ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م شمٌٞمع أو شمٌٞمٕم٦م هل٤م
ؾمٜم٦م ،إمم أرسمٕملم ومٗمٞمٝم٤م ُمًٜم٦م هل٤م ؾمٜمت٤من ،إمم ؾمتلم ومٗمٞمٝم٤م شمٌٞمٕم٤من ،إمم ؾمٌٕملم ومٗمٞمٝم٤م
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شمٌٞمع وُمًٜم٦م ،صمؿ ذم يمؾ صمالصملم شمٌٞمع وذم يمؾ أرسمٕملم ُمًٜم٦م.
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م اًمٖمٜمؿ :وال ؿمئ ومٞمٝم٤م طمتك شمٌٚمغ أرسمٕملم ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة إمم قمنميـ وُم٤مئ٦م،
وم٢مذا زادت واطمدة ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من إمم ُمئتلم ،وم٢مذا زادت واطمدة ومٗمٞمٝم٤م صمالث ؿمٞم٤مه ،صمؿ
ذم يم ؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤مة.وال ي١مظمذ ذم اًمّمدىم٦م شمٞمس وال ذات قمقار وال هرُم٦م وال اًمرسمك
وال اًمامظمض وال األيمقًم٦م .وال ي١مظمذ ذار اًمامل وال يمرائٛمف إال أن يتؼمع سمف
أرسم٤مب اًمامل.وال خيرج إال أٟمثك صحٞمح٦م إال ذم اًمثالصملم ُمـ اًمٌ٘مر واسمـ ًمٌقن
ُمٙم٤من سمٜم٧م خم٤مض إذا قمدُمٝم٤م إال أن شمٙمقن ُم٤مؿمٞم٦م يمٚمٝم٤م ذيمقر أو ُمراض ومٞمجزئ
واطمد ُمٜمٝم٤م ،وال خيرج إال ضمذقم٦م ُمـ اًمْم٠من أو صمٜمٞم٦م ُمـ اعمٕمز ،واًمًـ اعمٜمّمقص
قمٚمٞمٝم٤م ،إال أن خيت٤مر رب اًمامل إظمراج ؾمـ أقمغم ُمـ اًمقاضم٥م ،أو شمٙمقن يمٚمٝم٤م
ً
صٖم٤مرا ومٞمخرج صٖمػمة ،وإن يم٤من ومٞمٝم٤م صح٤مح وُمراض وذيمقر وإٟم٤مث وصٖم٤مر
ويمٌ٤مر أظمرج صحٞمح٦م يمٌػمة ىمٞمٛمتٝم٤م قمغم ىمدر اًمامًملم ،وم٢من يم٤من ومٞمٝم٤م سمخ٤ميت وقمراب
وسم٘مر وضمقاُمٞمس وُمٕمز وو٠من ويمرام وًمئ٤مم وؾمامن وُمٝم٤مزيؾ أظمذ ُمـ أطمدمه٤م
ً
طمقال يم٤مُمالً ويم٤من
سم٘مدر اًمامًملم ىمٞمٛم٦م  ،وإن اظمتٚمط مج٤مقم٦م ذم ٟمّم٤مب ُمـ اًمً٤مئٛم٦م
ً
واطمدا ومحٙمؿ زيم٤مهت٤م طمٙمؿ
ُمرقم٤مهؿ وحمٚمٝمؿ وُمٌٞمتٝمؿ وحمٚمٌٝمؿ وُمنمهبؿ وومحٚمٝمؿ
زيم٤مة اًمقاطمد.
وإذا أظمرج اًمٗمرض ُمـ ُم٤مل أطمدهؿ رضمع قمغم ظمٚمٓم٤مئف سمحّمّمٝمؿ  ،وال شم١مصمر
اخلٚمٓم٦م إال ذم اًمً٤مئٛم٦م.
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سم٤مب زيم٤مة اخل٤مرج ُمـ األرض
وهق ٟمققم٤من:
أطمدمه٤م اًمٜمٌ٤مت :ومتج٥م اًمزيم٤مة ُمٜمف ذم يمؾ طم٥م وصمٛمر يٙم٤مل ويدظمر إذا ظمرج ُمـ
أروف وسمٚمغ مخً٦م أوؾمؼً ،م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :مٞمس ذم طم٥م
ً
ص٤مقم٤م واًمّم٤مع رـمؾ
وال صمٛمر صدىم٦م طمتك يٌٚمغ مخً٦م أوؾمؼ» ،واًمقؾمؼ ؾمتقن
سم٤مًمدُمِم٘مل وأوىمٞم٦م ومخً٦م أؾمٌ٤مع أوىمٞم٦م ،ومجٛمٞمع اًمٜمّم٤مب ُم٤م ىم٤مرب صمالصمامئ٦م واصمٜملم
وأرسمٕملم رـمال ً وؾمت٦م أؾمٌ٤مع رـمؾ .وجي٥م اًمٕمنم ومٞمام ؾم٘مل ُمـ اًمًامء واًمًٞمقح،
وٟمّمػ اًمٕمنم ومٞمام ؾم٘مل سمٙمٚمٗم٦م يم٤مًمدوازم واًمٜمقاوح.
وإذا سمدا اًم ّمالح ذم اًمثامر واؿمتد احل٥م وضمٌ٧م اًمزيم٤مة ،وال خيرج احل٥م إال
ً
ي٤مسمً٤م ،وال زيم٤مة ومٞمام يٙمتًٌف ُمـ ُمٌ٤مح احل٥م واًمثٛمر ،وال ومٞمام
ُمّمٗمك وال اًمثٛمر إال
ي٠مظمذه أضمرة حلّم٤مده ،وال يْمؿ صٜمػ ُمـ احل٥م واًمثٛمر إمم همػمه ذم شمٙمٛمٞمؾ
ً
ً
واطمدا خمتٚمػ األٟمقاع يم٤مًمتٛمقر ومٗمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ،أظمرج
صٜمٗم٤م
اًمٜمّم٤مب ،إال أن يٙمقن
ً
ضمٞمدا قمـ اًمرديء ضم٤مز وًمف أضمره.
ُمـ يمؾ ٟمقع زيم٤مشمف ،وإن أظمرج
ً
ٟمّم٤مسم٤م ُمـ اًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م أو ُم٤م
اًمٜمقع اًمث٤مين اعمٕمدن :ومٛمـ اؾمتخرج ُمـ ُمٕمدن
ىمٞمٛمتف ذًمؽ ُمـ اجلقاهر أو اًمٙمحؾ واًمّمٗمر واحلديد أو همػمه ومٕمٚمٞمف اًمزيم٤مة.
وال خيرج إال سمٕمد اًمًٌؽ واًمتّمٗمٞم٦م ،وال رء ذم اًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من واًمٕمٜمؼم
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واعمًؽ ،وال رء ذم صٞمد اًمؼم واًمٌحر .وذم اًمريم٤مز اخلٛمس أي ٟمقع يم٤من ُمـ
اًمامل ىمؾ أو يمثر ألهؾ اًمٗملء وسم٤مىمٞمف ًمقاضمده.

سم٤مب زيم٤مة األصمامن
وهل ٟمققم٤من :ذه٥م وومْم٦م  ،وال ؿمئ ومٞمٝم٤م طمتك شمٌٚمغ ُم٤مئتل درهؿ ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م
ً
ُمث٘م٤مال ومٞمج٥م ومٞمف ٟمّمػ
مخً٦م دراهؿ ،وال ؿمئ ذم اًمذه٥م طمتك يٌٚمغ قمنميـ
ُمث٘م٤مل.
ً
ٟمّم٤مسم٤م ،وم٢من
وم٢من يم٤من ومٞمٝمام همش ومال زيم٤مة ومٞمٝمام طمتك يٌٚمغ ىمدر اًمذه٥م واًمٗمْم٦م
ؿمؽ ذم ذًمؽ ظمػم سملم اإلظمراج وسملم ؾمٌٙمٝمام ًمٞمٕمٚمؿ ذًمؽ ،وال زيم٤مة ذم احلكم
اعمٌ٤مح اعمٕمد ًمالؾمتٕمامل واًمٕم٤مري٦م ،ويٌ٤مح ًمٚمٜمً٤مء يمؾ ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمٚمًٌف ُمـ
اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،ويٌ٤مح ًمٚمرضم٤مل ُمـ اًمٗمْم٦م اخل٤مشمؿ وطمٚمٞم٦م اًمًٞمػ واعمٜمٓم٘م٦م
وٟمحقه٤م ،وم٠مُم٤م اعمٕمد ًمٚمٙمراء واالدظم٤مر واعمحرم ومٗمٞمف اًمزيم٤مة.

سم٤مب طمٙمؿ اًمديـ
ُمـ يم٤من ًمف ديـ قمغم ُمكمء أو ُم٤مل يٛمٙمـ ظمالصف يم٤معمجحقد اًمذي ًمف سمٞمٜم٦م،
واعمٖمّمقب اًمذي يتٛمٙمـ ُمـ أظمذه ،ومٕمٚمٞمف زيم٤مشمف إذا ىمٌْمف ًمام ُم٣م .وإن يم٤من
ُمتٕمذر ًا يم٤مًمديـ قمغم ُمٗمٚمس أو قمغم ضم٤مطمد وال سمٞمٜم٦م سمف ،واعمٖمّمقب واًمْم٤مل اًمذي
ال يرضمك وضمقده ومال زيم٤مة ومٞمف ،وطمٙمؿ اًمّمداق طمٙمؿ اًمديـ ،وُمـ يم٤من قمٚمٞمف ديـ
يًتٖمرق اًمٜمّم٤مب اًمذي ُمٕمف أو يٜم٘مّمف ومال زيم٤مة ومٞمف.
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سم٤مب زيم٤مة اًمٕمروض
ً
طمقال ،صمؿ ي٘مقُمٝم٤م ،وم٢مذا سمٚمٖم٧م
وال زيم٤مة ومٞمٝم٤م طمتك يٜمقي هب٤م اًمتج٤مرة وهل ٟمّم٤مب
أىمؾ ٟمّم٤مب ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م أظمرج اًمزيم٤مة ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م ،وإن يم٤من قمٜمده ذه٥م أو
ومْم٦م وٛمٜمٝم٤م إمم ىمٞمٛم٦م اًمٕمروض ذم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب ،وإذا ٟمقى سمٕمروض اًمتج٤مرة
ً
طمقال.
اًم٘مٜمٞم٦م ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م ،صمؿ إن ٟمقى هب٤م سمٕمد ذًمؽ اًمتج٤مرة اؾمت٠مٟمػ ًمف

سم٤مب زيم٤مة اًمٗمٓمر
وهل واضمٌ٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ إذا ُمٚمؽ ومْمالً قمـ ىمقشمف وىمقت قمٞم٤مًمف ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد
ويقُمف .وىمدر اًمٗمٓمرة ص٤مع ُمـ اًمؼم أو اًمِمٕمػم أو دىمٞم٘مٝمام أو ؾمقي٘مٝمام أو ُمـ اًمتٛمر
ً
ص٤مقم٤م ،وُمـ ًمزُمتف ومٓمرة
أو اًمزسمٞم٥م ،وم٢من مل جيده أظمرج ُمـ ىمقشمف أي ؿمئ يم٤من
ٟمٗمًف ًمزُمتف ومٓمرة ُمـ شمٚمزُمف ُم١مٟمتف ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد إذا ُمٚمؽ ُم٤م ي١مدي قمٜمف ،وم٢من يم٤مٟم٧م
ُم ١مٟمتف شمٚمزم مج٤مقم٦م يم٤مًمٕمٌد اعمِمؽمك ،أو اعمٕمن اًم٘مري٥م جلامقم٦م ،ومٗمٓمرشمف قمٚمٞمٝمؿ قمغم
طمً٥م ُم١مٟمتف ،وإن يم٤من سمٕمْمف ً
طمرا ومٗمٓمرشمف قمٚمٞمف وقمغم ؾمٞمده ،ويًتح٥م إظمراج
اًمٗمٓمرة يقم اًمٕمٞمد ىمٌؾ اًمّمالة ،وال جيقز شم٠مظمػمه٤م قمـ يقم اًمٕمٞمد ،وجيقز شم٘مديٛمٝم٤م
قمٚمٞمف سمٞمقم أو يقُملم.وجيقز أن يٕمٓمل اًمقاطمد ُم٤م يٚمزم اجلامقم٦م واجلامقم٦م ُم٤م يٚمزم
اًمقاطمد.

عمدة الفقه

34

سم٤مب إظمراج اًمزيم٤مة
ال جيقز شم٠مظمػمه٤م قمـ ىمرب وضمقهب٤م إذا أُمٙمـ إظمراضمٝم٤م ،وم٢من ومٕمؾ ومتٚمػ اًمامل مل
شمً٘مط قمٜمف اًمزيم٤مة ،وإن شمٚمػ ىمٌٚمف ؾم٘مٓم٧م .وجيقز شمٕمجٞمٚمٝم٤م إذا يمٛمؾ اًمٜمّم٤مب ،وال
جيقز ىمٌؾ ذًمؽ ،وم٢من قمجٚمٝم٤م إمم همػم ُمًتح٘مٝم٤م مل جيزئف وإن ص٤مر قمٜمد اًمقضمقب
ُمـ أهٚمٝم٤م ،وإن دومٕمٝم٤م إمم ُمًتح٘مٝم٤م ومامت أو اؾمتٖمٜمك أو ارشمد أضمزأت  ،وإن شمٚمػ
اًمامل مل يرضمع قمغم اآلظمذ .وال شمٜم٘مؾ اًمّمدىم٦م إمم سمٚمد شم٘مٍم إًمٞمف اًمّمالة ،إال أن ال
جيد ُمـ ي٠مظمذه٤م ذم سمٚمده٤م.

سم٤مب ُمـ جيقز دومع اًمزيم٤مة إًمٞمف
وهؿ صمامٟمٞم٦م:
األول :اًمٗم٘مراء ،وهؿ اًمذيـ ال جيدون ُم٤م ي٘مع ُمقىمٕم٤مً ُمـ يمٗم٤ميتٝمؿ سمٙمً٥م وال
همػمه.
اًمث٤مين :اعمً٤ميملم ،وهؿ اًمذيـ جيدون ذًمؽ وال جيدون مت٤مم اًمٙمٗم٤مي٦م.
واًمث٤مًم٨م :اًمٕم٤مُمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ،وهؿ اًمًٕم٤مة قمٚمٞمٝم٤م وُمـ حيت٤مج إًمٞمف ومٞمٝم٤م.
واًمراسمع :اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ،وهؿ اًمً٤مدة اعمٓم٤مقمقن ذم قمِم٤مئرهؿ اًمذيـ يرضمك
سمٕمٓمٞمتٝمؿ دومع ذهؿ أو ىمقة إيامهنؿ أو دومٕمٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم أو إقم٤مٟمتٝمؿ قمغم أظمذ
اًمزيم٤مة ممـ يٛمتٜمع ُمـ دومٕمٝم٤م.
واخل٤مُمس :اًمرىم٤مب ،وهؿ اعمٙم٤مشمٌقن وإقمت٤مق اًمرىمٞمؼ.
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واًمً٤مدس :اًمٖم٤مرُمقن ،وهؿ اعمديٜمقن إلصالح ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم ُمٌ٤مح ،أو إلصالح سملم
ـم٤مئٗمتلم ُمـ اعمًٚمٛملم.
واًمً٤مسمع :ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهؿ اًمٖمزاة اًمذيـ ال ديقان هلؿ.
واًمث٤مُمـ :اسمـ اًمًٌٞمؾ ،وهق اعمً٤مومر اعمٜم٘مٓمع سمف وإن يم٤من ذا يً٤مر ذم سمٚمده.
ومٝم١مالء هؿ أهؾ اًمزيم٤مة ،ال جيقز دومٕمٝم٤م إمم همػمهؿ ،وجيقز دومٕمٝم٤م إمم واطمد ُمٜمٝمؿ
ألٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر سمٜمل زريؼ سمدومع صدىمتٝمؿ إمم ؾمٚمٛم٦م سمـ صخر،
وىم٤مل ًم٘مٌٞمّم٦م« :أىمؿ ي٤م ىمٌٞمّم٦م طمتك شم٠مشمٞمٜم٤م اًمّمدىم٦م ومٜم٠مُمر ًمؽ هب٤م» ،ويدومع إمم اًمٗم٘مػم
واعمًٙملم ُم٤م يتؿ سمف يمٗم٤ميتف ،وإمم اًمٕم٤مُمؾ ىمدر قمامًمتف ،وإمم اعم١مًمػ ُم٤م حيّمؾ سمف
شم٠مًمٞمٗمف ،وإمم اعمٙم٤مشم٥م واًمٖم٤مرم ُم٤م ي٘ميض سمف ديٜمف ،وإمم اًمٖم٤مزي ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ًمٖمزوه،
وإمم اسمـ اًمًٌٞمؾ ُم٤م يقصٚمف إمم سمٚمده ،وال يزاد واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ ،ومخً٦م ُمٜمٝمؿ
ال ي٠مظمذون إال ُمع احل٤مضم٦م وهؿ :اًمٗم٘مػم ،واعمًٙملم ،واعمٙم٤مشم٥م ،واًمٖم٤مرم ًمٜمٗمًف،
واسمـ اًمًٌٞمؾ .وأرسمٕم٦م جيقز اًمدومع إًمٞمٝمؿ ُمع اًمٖمٜمك وهؿ :اًمٕم٤مُمؾ ،واعم١مًمػ،
واًمٖم٤مزي ،واًمٖم٤مرم إلصالح ذات اًمٌلم.

سم٤مب ُمـ ال جيقز دومع اًمزيم٤مة إًمٞمف
ال حتؾ ًمٖمٜمل وال ًم٘مقي ُمٙمتً٥م ،وال حتؾ آلل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ
سمٜمق ه٤مؿمؿ وُمقاًمٞمٝمؿ ،وال جيقز ،دومٕمٝم٤م إمم اًمقاًمديـ وإن قمٚمقا ،وال إمم اًمقًمد وإن
ؾمٗمؾ ،وال إمم اًمزوضملم  ،وال ُمـ شمٚمزُمف ُم١مٟمتف ،وال إمم اًمرىمٞمؼ وال إمم يم٤مومر ،وم٠مُم٤م
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صدىم٦م اًمتٓمقع ومٞمجقز دومٕمٝم٤م إمم ه١مالء وإمم همػمهؿ ،وال جيقز دومع اًمزيم٤مة إال سمٜمٞم٦م
إال أن ي٠مظمذه٤م اإلُم٤مم ً
ىمٝمرا ،وإذا دومع اًمزيم٤مة إمم همػم ُمًتح٘مٝم٤م مل جيزه إال اًمٖمٜمل إذا
ً
وم٘مػما.
فمٜمف

يمت٤مب اًمّمٞم٤مم
جي٥م صٞم٤مم رُمْم٤من قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ىم٤مدر قمغم اًمّمقم ،وي١مُمر سمف اًمّمٌل
إذا أـم٤مىمف ،وجي٥م سم٠مطمد صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :يمامل ؿمٕمٌ٤من ،ورؤي٦م هالل رُمْم٤من ،ووضمقد
ً
قمدال
همٞمؿ أو ىمؽم ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم حيقل دوٟمف ،وإذا رأى اهلالل وطمده ص٤مم ،وم٢من يم٤من
ص٤مم اًمٜم٤مس سم٘مقًمف ،وال يٗمٓمرون إال سمِمٝم٤مدة قمدًملم ،وال يٗمٓمر إذا رآه وطمده ،وإن
ص٤مُمقا سمِمٝم٤مدة اصمٜملم صمالصملم ً
يقُم٤م أومٓمروا ،وإن يم٤من سمٖمٞمؿ أو ىمقل واطمد مل يٗمٓمروا
إال أن يروه أو يٙمٛمٚمقا اًمٕمدة ،وإذا اؿمتٌٝم٧م األؿمٝمر قمغم األؾمػم حترى وص٤مم ،وم٢من
واومؼ اًمِمٝمر أو ُم٤م سمٕمده أضمزأه ،وإن واومؼ ىمٌٚمف مل جيزه.
سم٤مب أطمٙم٤مم اعمٗمٓمريـ ذم رُمْم٤من
ويٌ٤مح اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ألرسمٕم٦م أىمً٤مم:
أطمده٤م :اعمريض اًمذي يتير سمف ،واعمً٤مومر اًمذي ًمف اًم٘مٍم ،وم٤مًمٗمٓمر هلام أومْمؾ
وقمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء ،وإن ص٤مُم٤م أضمزأمه٤م.
اًمث٤مين :احل٤مئض واًمٜمٗمً٤مء شمٗمٓمران وشم٘مْمٞم٤من ،وإن ص٤مُمت٤م مل جيزمه٤م.
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اًمث٤مًم٨م :احل٤مُمؾ واعمروع إذا ظم٤مومت٤م قمغم وًمدَيام أومٓمرشم٤م وىمْمت٤م وأـمٕمٛمت٤م قمـ يمؾ
ً
ُمًٙمٞمٜم٤م وإن ص٤مُمت٤م أضمزأمه٤م .
يقم
اًمراسمع :اًمٕم٤مضمز قمـ اًمّمٞم٤مم ًمٙمؼم أو ُمرض ال يرضمك سمرؤه وم٢مٟمف يٓمٕمؿ قمـ قمـ يمؾ
ً
ُمًٙمٞمٜم٤م.
يقم
وقمغم ؾم٤مئر ُمـ أومٓمر اًم٘مْم٤مء ال همػم ،إال ُمـ أومٓمر سمجامع ذم اًمٗمرج وم٢مٟمف ي٘ميض
ويٕمتؼ رىمٌ٦م ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم ،وم٢من مل يًتٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم
ً
ُمًٙمٞمٜم٤م ،وم٢من مل جيد ؾم٘مٓم٧م قمٜمف .وم٢من ضم٤مُمع ومل يٙمٗمر طمتك ضم٤مُمع صم٤مٟمٞم٦م ومٙمٗم٤مرة
واطمدة ،وإن يمٗمر صمؿ ضم٤مُمع ومٙمٗم٤مرة صم٤مٟمٞم٦م ،ويمؾ ُمـ ًمزُمف اإلُمً٤مك ذم رُمْم٤من
ومج٤مُمع ومٕمٚمٞمف يمٗم٤مرة ،وُمـ أظمر اًم٘مْم٤مء ًمٕمذر طمتك أدرك رُمْم٤من آظمر ومٚمٞمس قمٚمٞمف
ً
ُمًٙمٞمٜم٤م ،وإن شمرك اًم٘مْم٤مء طمتك ُم٤مت
همػمه  ،وإن ومرط أـمٕمؿ ُمع اًم٘مْم٤مء ًمٙمؾ يقم
ًمٕمذر ومال ؿمئ قمٚمٞمف ،وإن يم٤من ًمٖمػم قمذر أـمٕمؿ قمٜمف ًمٙمؾ يقم ُمًٙم ً
ٞمٜم٤م إال أن يٙمقن
ً
ُمٜمذورا وم٢مٟمف يّم٤مم قمٜمف ،ويمذًمؽ يمؾ ٟمذر ـم٤مقم٦م.
اًمّمقم

سم٤مب ُم٤م يٗمًد اًمّمقم
وُمـ أيمؾ أو ذب أو اؾمتٕمط أو أوصؾ إمم ضمقومف ً
ؿمٞمئ٤م ُمـ أي ُمقوع يم٤من أو
اؾمت٘م٤مء أو اؾمتٛمٜمك أو ىمٌؾ أو عمس وم٠مُمٜمك أو أُمذى أو يمرر اًمٜمٔمر طمتك أٟمزل أو
ً
ً
ً
ً
ُمٙمره٤م مل يٗمًد صقُمف ،وإن
ٟم٤مؾمٞم٤م أو
ذايمرا ًمّمقُمف ومًد ،وإن ومٕمٚمف
قم٤مُمدا
اطمتجؿ
ـم٤مر إمم طمٚم٘مف ذسم٤مب أو همٌ٤مر أو متْمٛمض ،أو اؾمتٜمِمؼ ومقصؾ إمم طمٚم٘مف ُم٤مء ،أو
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ومٙمر وم٠مٟمزل أو ىمٓمر ذم إطمٚمٞمٚمف أو اطمتٚمؿ أو ذرقمف اًم٘ملء مل يٗمًد صقُمف ،وُمـ أيمؾ
ً
ئمٜمف ًمٞمالً ومٌ٤من ً
ؿم٤ميم٤م ذم همروب اًمِمٛمس ومًد صقُمف .
هن٤مرا أومٓمر  ،وُمـ أيمؾ

سم٤مب صٞم٤مم اًمتٓمقع
ُم٤م ويٗمٓمر ً
أومْمؾ اًمّمٞم٤مم صٞم٤مم داود قمٚمٞمف اًمًالم :يم٤من يّمقم يق ً
يقُم٤م ،وأومْمؾ
اًمّمٞم٤مم سمٕمد رُمْم٤من ؿمٝمر اهلل اًمذي يدقمقٟمف اعمحرم ،وُم٤م ُمـ أي٤مم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح
ومٞمٝمـ أطم٥م إمم اهلل ُمـ قمنم ذي احلج٦م.
وُمـ ص٤مم رُمْم٤من وأشمٌٕمف سمً٧م ُمـ ؿمقال ومٙم٠مٟمام ص٤مم اًمدهر يمٚمف ،وصٞم٤مم يقم
قم٤مؿمقراء يمٗم٤مرة ؾمٜم٦م وصٞم٤مم يقم قمروم٦م يمٗم٤مرة ؾمٜمتلم ،وال يًتح٥م عمـ سمٕمروم٦م أن
يّمقُمف .ويًتح٥م صٞم٤مم أي٤مم اًمٌٞمض ،واإلصمٜملم واخلٛمٞمس ،واًمّم٤مئؿ اعمتٓمقع أُمػم
ٟمٗمًف إن ؿم٤مء ص٤مم وإن ؿم٤مء أومٓمر وال ىمْم٤مء قمٚمٞمف ،ويمذًمؽ ؾم٤مئر اًمتٓمقع إال احل٩م
واًمٕمٛمرة وم٢مٟمف جي٥م إمت٤مُمٝمام ،وىمْم٤مء ُم٤م ومًد ُمٜمٝمام ،وهنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ قمـ صقم يقُملم :يقم اًمٗمٓمر ،ويقم األوحك ،وهنك قمـ صٞم٤مم أي٤مم
اًمتنميؼ ،إال أٟمف رظمص ذم صقُمٝم٤م ًمٚمٛمتٛمتع إذا مل جيد اهلدي ،وًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم
اًمقشمر ُمـ اًمٕمنم األواظمر ُمـ رُمْم٤من.

سم٤مب االقمتٙم٤مف
وهق ًمزوم اعمًجد ًمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ،وهق ؾمٜم٦م ال جي٥م إال سم٤مًمٜمذر.
ويّمح ُمـ اعمرأة ذم يمؾ ُمًجد  ،وال يّمح ُمـ اًمرضمؾ إال ذم ُمًجد شم٘م٤مم ومٞمف
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اجلامقم٦م ،واقمتٙم٤مومف ذم ُمًجد شم٘م٤مم ومٞمف اجلٛمٕم٦م أومْمؾ ،وُمـ ٟمذر االقمتٙم٤مف
واًمّمالة ذم ُمًجد ومٚمف ومٕمؾ ذًمؽ ذم همػمه إال اعمً٤مضمد اًمثالصم٦م وم٢مذا ٟمذر ذم اعمًجد
احلرام ًمزُمف ،وإن ٟمذر ذم ُمًجد اعمديٜم٦م ومٚمف ومٕمٚمف ذم اعمًجد احلرام ،وإن ٟمذر ذم
اعمًجد األىمَم ومٚمف ومٕمٚمف ومٞمٝمام.
ويًتح٥م ًمٚمٛمٕمتٙمػ االؿمتٖم٤مل سمٗمٕمؾ اًم٘مرب ،واضمتٜم٤مب ُم٤م ال يٕمٜمٞمف ُمـ ىمقل
وومٕمؾ ،وال خيرج ُمـ اعمًجد إال ًمام ال سمد ًمف ُمٜمف إال أن يِمؽمط ،وال يٌ٤مذ اُمرأشمف.
وإن ؾم٠مل قمـ اعمريض وهمػمه ذم ـمري٘مف ومل يٕمرج إًمٞمف ضم٤مز.

يمت٤مب احل٩م واًمٕمٛمرة
جي٥م احل٩م واًمٕمٛمرة ُمرة ذم اًمٕمٛمر قمغم اعمًٚمؿ اًمٕم٤مىمؾ اًمٌ٤مًمغ احلر إذا اؾمتٓم٤مع إًمٞمف
ؾمٌٞمالً ،وهق أن جيد ً
زادا وراطمٚم٦م سمآًمتٝمام مم٤م يّمٚمح عمثٚمف وم٤موالً قمام حيت٤مج إًمٞمف
ًم٘مْم٤مء ديٜمف وُم١مٟم٦م ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف قمغم اًمدوام.
ويٕمتؼم ًمٚمٛمرأة وضمقد حمرُمٝم٤م وهق زوضمٝم٤م وُمـ حترم قمٚمٞمف قمغم اًمت٠مسمٞمد سمٜمً٥م أو
ؾمٌ٥م ُمٌ٤مح ،ومٛمـ ومرط طمتك ُم٤مت أظمرج قمٜمف ُمـ ُم٤مًمف طمج٦م وقمٛمرة ،وال يّمح
احل٩م ُمـ يم٤مومر وال جمٜمقن ،ويّمح ُمـ اًمّمٌل واًمٕمٌد وال جيزئٝمام ،ويّمح ُمـ همػم
اعمًتٓمٞمع واعمرأة سمٖمػم حمرم.
وُمـ طم٩م قمـ همػمه ومل يٙمـ طم٩م قمـ ٟمٗمًف أو قمـ ٟمذره وىمع طمجف قمـ ومرض
ٟمٗمًف دون همػمه.
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سم٤مب اعمقاىمٞم٧م
وُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م ذو احلٚمٞمٗم٦م ،وأهؾ اًمِم٤مم واعمٖمرب وُمٍم اجلحٗم٦م ،واًمٞمٛمـ
يٚمٛمٚمؿ ،وًمٜمجد ىمرن ،وًمٚمٛمنمق ذات قمرق ،ومٝمذه اعمقاىمٞم٧م ألهٚمٝم٤م ،وًمٙمؾ ُمـ
يٛمر قمٚمٞمٝم٤م ،وُمـ ُمٜمزًمف دون اعمٞم٘م٤مت ومٛمٞم٘م٤مشمف ُمـ ُمٜمزًمف طمتك أهؾ ُمٙم٦م َيٚمقن ُمٜمٝم٤م
حلجٝمؿ  ،وَيٚمقن ًمٚمٕمٛمرة ُمـ احلؾ ،وُمـ مل يٙمـ ـمري٘مف قمغم ُمٞم٘م٤مت ومٛمٞم٘م٤مشمف طمذو
أىمرهب٤م إًمٞمف ،وال جيقز عمـ أراد دظمقل ُمٙم٦م دم٤موز اعمٞم٘م٤مت همػم حمرم إال ًم٘مت٤مل ُمٌ٤مح
أو حل٤مضم٦م شمتٙمرر يم٤محلٓم٤مب وٟمحقه.
صمؿ إذا أراد اًمٜمًؽ أطمرم ُمـ ُمقوٕمف وإن ضم٤موزه همػم حمرم رضمع وم٠مطمرم ُمـ
اعمٞم٘م٤مت وال دم قمٚمٞمف ألٟمف أطمرم ُمـ اعمٞم٘م٤مت ،وم٢من أطمرم ُمـ دوٟمف ومٕمٚمٞمف دم ؾمقاء
رضمع إمم اعمٞم٘م٤مت أو مل يرضمع .واألومْمؾ أن ال حيرم ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت وم٢من ومٕمؾ ومٝمق
حمرم ،وأؿمٝمر احل٩م ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة وقمنم ُمـ ذي احلج٦م.

سم٤مب اإلطمرام
ُمـ أراد اإلطمرام اؾمتح٥م ًمف أن يٖمتًؾ ويتٜمٔمػ ويتٓمٞم٥م.
ً
إزارا ورداء أسمٞمْملم ٟمٔمٞمٗملم صمؿ يّمكم ريمٕمتلم وحيرم
ويتجرد قمـ اعمخٞمط ويٚمٌس
قم٘مٞمٌٝمام ،وهق أن يٜمقي اإلطمرام .ويًتح٥م أن يٜمٓمؼ سمف ويِمؽمط وي٘مقل اًمٚمٝمؿ إين
أريد اًمٜمًؽ اًمٗمالين وم٢من طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل ،وهق خمػم سملم
اًمتٛمتع واإلومراد واًم٘مران ،وأومْمٚمٝم٤م اًمتٛمتع وهق أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م
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ً
ُمٗمردا ،صمؿ
ويٗمرغ ُمٜمٝم٤م صمؿ حيرم سم٤محل٩م ذم قم٤مُمف  ،صمؿ اإلومراد وهق أن حيرم سم٤محل٩م
اًم٘مران وهق أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة صمؿ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م احل٩م  ،وًمق أطمرم سم٤محل٩م صمؿ أدظمؾ
قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة مل يٜمٕم٘مد إطمراُمف سم٤مًمٕمٛمرة ،وم٢مذا اؾمتقى قمغم راطمٚمتف ًمٌك وم٘م٤ملً« :مٌٞمؽ
اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽً ،مٌٞمؽ ال ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ ،إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ واعمٚمؽ ال ذيؽ
ًمؽ».
ويًتح٥م اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م ورومع اًمّمقت هب٤م ًمٖمػم اًمٜمً٤مء ،وهل آيمد ومٞمام إذا قمال ٟمِمزاً
حمٔمقرا ٟم٤مؾم ًٞم٤م أو ًم٘مل را ً
ً
وادي٤م أو ؾمٛمع ً
ً
يمٌ٤م ،وذم أدسم٤مر اًمّمالة
ُمٚمٌٞم٤م أو ومٕمؾ
أو هٌط
اعمٙمتقسم٦م وسم٤مألؾمح٤مر ،وإىمٌ٤مل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر.

سم٤مب حمٔمقرات اإلطمرام
وهل شمًٕم٦م :طمٚمؼ اًمِمٕمر وىمٚمؿ األفم٤مومر  ،ومٗمل صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م دم ،وذم يمؾ واطمد ومام
دوٟمف ُمد ـمٕم٤مم وهق رسمع اًمّم٤مع .وإن ظمرج ذم قمٞمٜمف ؿمٕمر وم٘مٚمٕمف ،أو ٟمزل ؿمٕمره
ومٖمٓمك قمٞمٜمف ،أو اٟمٙمن فمٗمره وم٘مّمف ومال رء قمٚمٞمف.
ً
إزارا ومٞمٚمٌس هاويؾ أو ال جيد ٟمٕمٚملم ومٞمٚمٌس
اًمث٤مًم٨مً :مٌس اعمخٞمط إال أن ال جيد
ظمٗملم وال رء قمٚمٞمف.
اًمراسمع :شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ،واألذٟملم ُمٜمف.
اخل٤مُمس :اًمٓمٞم٥م ذم سمدٟمف وصمٞم٤مسمف.
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ً
ً
ُمتقًمدا ُمٜمف وُمـ همػمه ،
ُمٌ٤مطم٤م أو
اًمً٤مدس :ىمتؾ صٞمد اًمؼم  ،وهق ُم٤م يم٤من وطمِم ًٞم٤م
وأُم٤م صٞمد اًمٌحر واألهكم وُم٤م طمرم أيمٚمف ومال رء ومٞمف.
اًمً٤مسمع :قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ال يّمح ُمٜمف وال ومدي٦م ومٞمف.
اًمث٤مُمـ :اعمٌ٤مذة ًمِمٝمقة ومٞمام دون اًمٗمرج ،وم٢من أٟمزل هب٤م ومٗمٞمٝم٤م سمدٟم٦م ،وإال ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة.
اًمت٤مؾمع :اًمقطء ذم اًمٗمرج وم٢من يم٤من ىمٌؾ اًمتحٚمؾ األول ومًد احل٩م ووضم٥م اعميض ذم
وم٤مؾمده واحل٩م ُمـ ىم٤مسمؾ وقمٚمٞمف سمدٟم٦م ،وإن يم٤من سمٕمد اًمتحٚمؾ األول ومٗمٞمف ؿم٤مة ،وحيرم
ً
حمرُم٤م.
ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ ًمٞمٓمقف
وإن وـمئ ذم اًمٕمٛمرة أومًده٤م وقمٚمٞمف ؿم٤مة  ،وال يٗمًد اًمٜمًؽ سمٖمػمه ،واعمرأة
يم٤مًمرضمؾ ،إال أن إطمراُمٝم٤م ذم وضمٝمٝم٤م ،وهل٤م ًمٌس اعمخٞمط.

سم٤مب اًمٗمدي٦م
وهل قمغم رضسملم:
أطمدمه٤م :قمغم اًمتخٞمػم ،وهل ومدي٦م األذى واًمٚمٌس واًمٓمٞم٥م ،ومٚمف اخلٞم٤مر سملم صٞم٤مم
صمالصم٦م أي٤مم ،أو إـمٕم٤مم صمالصم٦م آصع ُمـ متر ًمًت٦م ُمً٤ميملم ،أو ذسمح ؿم٤مة وضمزاء اًمّمٞمد
ُمثؾ ُم٤م ىمتؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ.إال اًمٓم٤مئر وم٢من ومٞمف ىمٞمٛمتف .إال احلامُم٦م ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة ،واًمٜمٕم٤مُم٦م
ومٞمٝم٤م سمدٟم٦م ،وخيػم سملم إظمراج اعمثؾ وشم٘مقيٛمف سمٓمٕم٤مم ،ومٞمٓمٕمؿ يمؾ ُمًٙملم ً
ُمدا أو
يّمقم قمـ يمؾ ُمد ً
يقُم٤م.
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اًميب اًمث٤مين :قمغم اًمؽمشمٞم٥م ،وهق هدي اًمتٛمتع يٚمزُمف ؿم٤مة ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم
صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع .وومدي٦م اجلامع سمدٟم٦م ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم يمّمٞم٤مم
اًمتٛمتع.
ويمذًمؽ احلٙمؿ ذم اًمٌدٟم٦م اًمقاضمٌ٦م سم٤معمٌ٤مذة ودم اًمٗمقات ،واعمحٍم يٚمزُمف دم ،وم٢من
ً
حمٔمقرا ُمـ ضمٜمس همػم ىمتؾ اًمّمٞمد ومٙمٗم٤مرة
مل جيد ومّمٞم٤مم قمنمة أي٤مم ،وُمـ يمرر
واطمدة إال أن يٙمقن ىمد يمٗمر قمـ األول وم٢من قمٚمٞمف ًمٚمث٤مين يمٗم٤مرة .وإن ومٕمؾ حمٔمقراً
ُمـ أضمٜم٤مس ومٚمٙمؾ واطمد يمٗم٤مرة .واحلٚمؼ واًمت٘مٚمٞمؿ واًمقطء وىمتؾ اًمّمٞمد يًتقي
قمٛمده وؾمٝمقه ،وؾم٤مئر اعمحٔمقرات ال ؿمئ ذم ؾمٝمقه .ويمؾ هدي أو إـمٕم٤مم ومٝمق
عمً٤ميملم احلرم إال ومدي٦م األذى ومٞمٗمرىمٝم٤م ذم اعمقوع اًمذي طمٚمؼ سمف ،وهدي اعمحٍم
يٜمحره ذم ُمقوٕمف.
وأُم٤م اًمّمٞم٤مم ومٞمجزئف سمٙمؾ ُمٙم٤من.

سم٤مب دظمقل ُمٙم٦م
يًتح٥م أن يدظمؾ ُمٙم٦م ُمـ أقماله٤م ،ويدظمؾ اعمًجد ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞمٌ٦م إىمتداء
سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وم٢مذا رأى اًمٌٞم٧م رومع يديف ويمؼم اهلل ومحده
ُمٕمتٛمرا ،أو سمٓمقاف اًم٘مدوم إن يم٤من ُمٗمرداً
ً
ودقم٤م ،صمؿ يٌتدئ سمٓمقاف اًمٕمٛمرة إن يم٤من
ً
ىم٤مرٟم٤م ،ومٞمْمٓمٌع سمرادئف ومٞمجٕمؾ وؾمٓمف حت٧م قم٤مشم٘مف األيٛمـ وـمرومٞمف قمغم قم٤مشم٘مف
أو
األين ،ويٌتدئ سم٤محلجر األؾمقد ومٞمًتٚمٛمف وي٘مٌٚمف وي٘مقل :سم٤مؾمؿ اهلل واهلل أيمؼم،
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ً
واشمٌ٤مقم٤م ًمًٜم٦م ٟمٌٞمؽ حمٛمد صغم
اًمٚمٝمؿ إيام ًٟم٤م سمؽ وشمّمدي٘م٤مً سمٙمت٤مسمؽ وووم٤مء سمٕمٝمدك
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ً
ؾمٌٕم٤م يرُمؾ ذم اًمثالصم٦م األول
صمؿ ي٠مظمذ قمـ يٛمٞمٜمف وجيٕمؾ اًمٌٞم٧م قمـ يً٤مره ،ومٞمٓمقف
ُمـ احلجر إمم احلجر ،ويٛمٌم ذم األرسمٕم٦م األظمر ،ويمٚمام طم٤مذى اًمريمـ اًمٞمامين
واحلجر اؾمتٚمٛمٝمام ويمؼم وهٚمؾ ،وي٘مقل سملم اًمريمٜملم« :رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م وذم
اآلظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر» .ويدقمق ذم ؾم٤مئره سمام أطم٥م .صمؿ يّمكم ريمٕمتلم
ظمٚمػ اعم٘م٤مم ،ويدقمق صمؿ يٕمقد إمم اًمريمـ ومٞمًتٚمٛمف.
صمؿ خيرج إمم اًمّمٗم٤م ُمـ سم٤مسمف ومٞم٠مشمٞمف ومػمىمك قمٚمٞمف ويٙمؼم اهلل وَيٚمٚمف ويدقمقه ،صمؿ يٜمزل
ومٞمٛمٌم إمم اًمٕمٚمؿ ،صمؿ يًٕمك إمم اًمٕمٚمؿ اآلظمر ،صمؿ يٛمٌم إمم اعمروة ومٞمٗمٕمؾ يمٗمٕمٚمف
قمغم اًمّمٗم٤م ،صمؿ يٜمزل ومٞمٛمٌم ذم ُمقوع ُمِمٞمف ،ويًٕمك ذم ُمقوع ؾمٕمٞمف ،طمتك
يٙمٛمؾ ؾمٌٕم٦م أؿمقاط ،حيتً٥م سم٤مًمذه٤مب ؾمٕمٞم٦م ،وسم٤مًمرضمقع ؾمٕمٞم٦م ،يٗمتتح سم٤مًمّمٗم٤م
وخيتؿ سم٤معمروة .صمؿ ي٘مٍم ُمـ ؿمٕمره وإن يم٤من ُمٕمتٛمراً وىمد طمؾ ،إال اعمتٛمتع -وإن
يم٤من ُمٕمف هدي -واًم٘م٤مرن واعمٗمرد وم٢مٟمف ال حيؾ ،واعمرأة يم٤مًمرضمؾ ،إال أهن٤م ال شمرُمؾ
ذم ـمقاف وال ؾمٕمل.
سم٤مب صٗم٦م احل٩م
ً
طمالال أطمرم ُمـ ُمٙم٦م.
وإذا يم٤من يقم اًمؽموي٦م ومٛمـ يم٤من
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وظمرج إمم ضمٌؾ قمروم٤مت وم٢مذا زاًم٧م اًمِمٛمس يقم قمرومف صغم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم جيٛمع
سمٞمٜمٝمام سم٠مذان وإىم٤مُمتلم ،صمؿ يروح إمم اعمقىمػ -وقمروم٤مت يمٚمٝم٤م ُمقىمػ إال سمٓمـ
قمرٟم٦م.
ً
ىمريٌ٤م ُمٜمف قمٜمد اجلٌؾ
ويًتح٥م أن ي٘مػ ذم ُمقىمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو
ً
رايمٌ٤م،
ىمريٌ٤م ُمـ اًمّمخرة  ،وجيٕمؾ طمٌؾ اعمِم٤مة سملم يديف ،ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويٙمقن
ويٙمثر ُمـ ىمقل «ال هلإ إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمفً ،مف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد ،سمٞمده
اخلػم وهق قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير» ،وجيتٝمد ذم اًمدقم٤مء واًمرهمٌ٦م إمم اهلل قمز وضمؾ إمم
همروب اًمِمٛمس ،صمؿ يدومع ُمع اإلُم٤مم إمم ُمزدًمٗم٦م قمـ ـمريؼ اعم٠مزُملم وقمٚمٞمف
ً
ً
ذايمرا هلل قمز وضمؾ ،وم٢مذا وصؾ ُمزدًمٗم٦م صغم هب٤م
ُمٚمٌٞم٤م
اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ،ويٙمقن
اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ىمٌؾ طمط اًمرطم٤مل جيٛمع سمٞمٜمٝمام ،صمؿ يٌٞم٧م هب٤م .صمؿ يّمكم اًمٗمجر
سمٖمٚمس ،وي٠ميت اعمِمٕمر احلرام ومٞم٘مػ قمٜمده ويدقمق ،ويٙمقن ُمـ دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ يمام
«ووم٘م تٜم٤م ومٞمف وأريتٜم٤م إي٤مه ومقوم٘مٜم٤م ًمذيمرك يمام هديتٜم٤م ،واهمٗمر ًمٜم٤م وارمحٜم٤م يمام وقمدشمٜم٤م
سم٘مقًمؽ وىمقًمؽ احلؼ :وم٢مذا أومْمتؿ ُمـ قمروم٤مت وم٤مذيمروا اهلل قمٜمد اعمِمٕمر احلرام»،
ً
حمنا أهع ىمدر
اآليتلم  ،إمم أن يًٗمر  ،صمؿ يدومع ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس ،وم٢مذا سمٚمغ
رُمٞمف سمحجر طمتك ي٠ميت ُمٜمك ومٞمٌتدئ سمجٛمرة اًمٕم٘مٌ٦م ومػمُمٞمٝم٤م سمًٌع طمّمٞم٤مت يمحَم
اخلذف ،ويٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة ،ويرومع يديف ذم اًمرُمل ،وي٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م سم٤مسمتداء
اًمرُمل ،ويًتٌٓمـ اًمقادي ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وال ي٘مػ قمٜمده٤م ،صمؿ يٜمحر هديف ،صمؿ
حيٚمؼ رأؾمف أو ي٘مٍمه ،صمؿ ىمد طمؾ ًمف يمؾ ؿمئ إال اًمٜمً٤مء.
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صمؿ يٗمٞمض إمم ُمٙم٦م ومٞمٓمقف ًمٚمزي٤مرة وهق اًمٓمقاف اًمذي سمف مت٤مم احل٩م صمؿ يًٕمك سملم
اًمّمٗم٤م واعمروة إن يم٤من ُمتٛمت ً
ٕم٤م أو ممـ مل يًع ُمع ـمقاف اًم٘مدوم ،صمؿ ىمد طمؾ ُمـ
يمؾ ؿمئ ،ويًتح٥م أن ينمب ُمـ ُم٤مء زُمزم عمـ أطم٥م ،ويتْمٚمع ُمٜمف ،صمؿ ي٘مقل:
ً
ً
ً
ً
ً
«اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ًمٜم٤م ً
وؿمٌٕم٤م ،وؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ داء،
وري٤م
واؾمٕم٤م،
ورزىم٤م
ٟم٤مومٕم٤م،
قمٚمام
واهمًؾ سمف ىمٚمٌل واُمأله ُمـ ظمِمٞمتؽ وطمٙمٛمتؽ».

سم٤مب ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمد احلؾ
صمؿ يرضمع إمم ُمٜمك وال يٌٞم٧م ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م إال هب٤م .ومػمُمل هب٤م اجلٛمرات سمٕمد اًمزوال ُمـ
أي٤مُمٝم٤م ،يمؾ مجرة ؾمٌع طمّمٞم٤مت ،يٌتدئ سم٤مجلٛمرة األومم ومٞمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويرُمٞمٝم٤م
سمًٌع يمام رُمك مجرة اًمٕم٘مٌ٦م ،صمؿ يت٘مدم ومٞم٘مػ ومٞمدقمق اهلل ،صمؿ ي٠ميت اًمقؾمٓمك ومػمُمٞمٝم٤م
يمذًمؽ ،صمؿ يرُمل مجرة اًمٕم٘مٌ٦م وال ي٘مػ قمٜمده٤م.
صم ؿ يرُمل ذم اًمٞمقم اًمث٤مين يمذًمؽ ،وم٢من أطم٥م أن يتٕمجؾ ذم يقُملم ظمرج ىمٌؾ
اًمٖمروب ،وم٢من همرسم٧م اًمِمٛمس وهق سمٛمٜمك ًمزُمف اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك واًمرُمل ُمـ همد ،وم٢من
ً
يم٤من ُم ً
ُمٗمردا ظمرج إمم اًمتٜمٕمٞمؿ
تٛمتٕم٤م أو ىم٤مرٟم٤مً وم٘مد أٟم٘مك طمجف وقمٛمرشمف ،وإن يم٤من
وم٠مطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمٜمف ،صمؿ ي٠ميت ُمٙم٦م ومٞمٓمقف ويًٕمك وحيٚمؼ أو ي٘مٍم ،وم٢من مل يٙمـ ًمف
ؿمٕمر اؾمتح٥م أن يٛمر اعمقؾمك قمغم رأؾمف ،وىمد شمؿ طمجف وقمٛمرشمف وًمٞمس ذم قمٛمؾ
اًم٘م٤مرن زي٤مدة قمغم قمٛمؾ اعمٗمردً .مٙمـ قمٚمٞمف وقمغم اعمتٛمتع دم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم« :ومٛمـ متتع
سم٤مًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومام اؾمتٞمن ُمـ اهلدي ومٛمـ مل جيد ومّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م
وؾمٌٕم٦م إذا رضمٕمتؿ» وإذا أراد اًم٘مٗمقل مل خيرج طمتك يقدع اًمٌٞم٧م سمٓمقاف قمٜمد ومراهمف
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ُمـ مجٞمع أُمقره طمتك يٙمقن آظمر قمٝمده سم٤مًمٌٞم٧م ،وم٢من اؿمتٖمؾ سمٕمده سمتج٤مرة أقم٤مده،
ويًتح٥م ًمف إذا ـم٤مف أن ي٘مػ ذم اعمٚمتزم سملم اًمريمـ واًمٌ٤مب ومٞمٚمتزم اًمٌٞم٧م وي٘مقل:
« اًمٚمٝمؿ هذا سمٞمتؽ وأٟم٤م قمٌدك واسمـ قمٌدك واسمـ أُمتؽ ،محٚمتٜمل قمغم ُم٤م ؾمخرت زم
ُمـ ظمٚم٘مؽ ،وؾمػمشمٜمل ذم سمالدك طمتك سمٚمٖمتٜمل سمٜمٕمٛمتؽ إمم سمٞمتؽ ،وأقمٜمتٜمل قمغم أداء
ٟمًٙمل ،وم٢من يمٜم٧م روٞم٧م قمٜمل وم٤مزدد قمٜمل رى ،وإال ومٛمـ اآلن ىمٌؾ أن شمٜم٠مى
قمـ سمٞمتؽ داري ،ومٝمذا أوان اٟمٍماذم إن أذٟم٧م زم ،همػم ُمًتٌدل سمؽ وال سمٌٞمتؽ وال
راهم٥م قمٜمؽ وال قمـ سمٞمتؽ .اًمٚمٝمؿ وم٤مصحٌٜمل اًمٕم٤مومٞم٦م ذم سمدين ،واًمّمح٦م ذم
ضمًٛمل ،واًمٕمّمٛم٦م ذم ديٜمل ،وأطمًـ ُمٜم٘مٚمٌل ،وارزىمٜمل ـم٤مقمتؽ ُم٤م أسم٘مٞمتٜمل،
وامجع زم سملم ظمػمي اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة ،إٟمؽ قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير» ،ويدقمق سمام أطم٥م
صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٛمـ ظمرج ىمٌؾ اًمقداع رضمع إًمٞمف إن
ً
ىمريٌ٤م ،وإن سمٕمد سمٕم٨م سمدم .إال احل٤مئض واًمٜمٗمً٤مء ومال وداع قمٚمٞمٝمام ،ويًتح٥م
يم٤من
هلام اًمقىمقف قمٜمد سم٤مب اعمًجد واًمدقم٤مء.

سم٤مب أريم٤من احل٩م واًمٕمٛمرة
أريم٤من احل٩م :اًمقىمقف سمٕمروم٦م ،وـمقاف اًمزي٤مرة .وواضمٌ٤مشمف :اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت،
واًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم اًمٚمٞمؾ ،واعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ،واًمًٕمل.
واعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ،واًمرُمل ،واحلٚمؼ ،وـمقاف اًمقداع ،وأريم٤من اًمٕمٛمرة :اًمٓمقاف.
وواضمٌ٤مهت٤م :اإلطمرام ،واًمًٕمل ،واحلٚمؼ ،ومٛمـ شمرك ً
ريمٜم٤م مل يتؿ ٟمًٙمف إال سمف ،وُمـ
ً
واضمٌ٤م ضمؼمه سمدم ،وُمـ شمرك ؾمٜم٦م ومال ؿمئ قمٚمٞمف وُمـ مل ي٘مػ سمٕمروم٦م طمتك ـمٚمع
شمرك
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اًمٗمجر يقم اًمٜمحر وم٘مد وم٤مشمف احل٩م ،ومٞمتحٚمؾ سمٓمقاف وؾمٕمل ويٜمحر ً
هدي٤م إن يم٤من ُمٕمف
وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء .وإن أظمٓم٠م اًمٜم٤مس اًمٕمدد ومقىمٗمقا ذم همػم يقم قمروم٦م أضمزأهؿ ذًمؽ،
وإن ومٕمؾ ذًمؽ ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ وم٘مد وم٤مهتؿ احل٩م ويًتح٥م عمـ طم٩م زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمؼمي ص٤مطمٌٞمف ريض اهلل قمٜمٝمام.

سم٤مب اهلدي واألوحٞم٦م
واهلدي واألوحٞم٦م ؾمٜم٦م ال دم٥م إال سم٤مًمٜمذر ،واألوحٞم٦م أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م
سمثٛمٜمٝم٤م ،واألومْمؾ ومٞمٝم٤م اإلسمؾ صمؿ اًمٌ٘مر صمؿ اًمٖمٜمؿ ،ويًتح٥م اؾمتحً٤مهن٤م
واؾمتًامهن٤م ،وال جيزئ إال اجلذع ُمـ اًمْم٠من واًمثٜمل مم٤م ؾمقاه ،وصمٜمل اإلسمؾ ُم٤م يمٛمؾ
ًمف مخس ؾمٜملم ،وُمـ اًمٌ٘مر ُم٤م ًمف ؾمٜمت٤من ،وُمـ اعمٕمز ُم٤م ًمف ؾمٜم٦م ودمزئ اًمِم٤مة قمـ
واطمد ،واًمٌ٘مرة واًمٌدٟم٦م قمـ ؾمٌٕم٦م ،وال دمزئ اًمٕمقراء اًمٌلم قمقره٤م ،إال اًمٕمجٗم٤مء
اًمتل ال شمٜم٘مك ،وال اًمٕمرضم٤مء اًمٌلم فمٚمٕمٝم٤م ،وال اعمريْم٦م اًمٌلم ُمروٝم٤م ،وال اًمٕمْمٌ٤مء
اًمتل ذه٥م أيمثر أذهن٤م أو ىمرهن٤م ،ودمزئ اجلامء واًمٌؽماء واخليص وُم٤م ؿم٘م٧م أذهن٤م أو
ظمرىم٧م أو ىمٓمع أىمؾ ُمـ ٟمّمٗمٝم٤م ،واًمًٜم٦م ٟمحر اإلسمؾ ىم٤مئٛم٦م ُمٕم٘مقًم٦م يده٤م اًمٞمنى،
وذسمح اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ قمغم صٗم٤مطمٝم٤م ،وي٘مقل قمٜمد ذًمؽ« :سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم ،اًمٚمٝمؿ
هذا ُمٜمؽ وًمؽ» ،ويًتح٥م أن ال يذسمحٝم٤م إال ُمًٚمؿ ،وإن ذسمحٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ومٝمق
أومْمؾ.
ووىم٧م اًمذسمح يقم اًمٕمٞمد سمٕمد صالة اًمٕمٞمد إمم آظمر يقُملم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ ،وشمتٕملم
األوحٞم٦م سم٘مقًمف هذه أوحٞم٦م ،واهلدي سم٘مقًمف هذه هدي أو إؿمٕم٤مره وشم٘مٚمٞمده ُمع
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اًمٜمٞم٦م ،وال يٕمٓمك اجل٤مزر أضمرشمف ُمٜمٝم٤م ،واًمًٜم٦م أن ي٠ميمؾ صمٚم٨م أوحٞمتف ،وَيدي
صمٚمثٝم٤م ،ويتّمدق سمثٚمثٝم٤م ،وإن أيمؾ أيمثر ضم٤مز .وًمف أن يٜمتٗمع سمجٚمده٤م ،وال يٌٞمٕمف وال
ً
ً
شمٓمققم٤م اؾمتح٥م ًمف األيمؾ ُمٜمف ،ألن اًمٜمٌل صغم اهلل
ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ،وم٠مُم٤م اهلدي إن يم٤من
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر ُمـ يمؾ ضمزور سمٌْمٕم٦م ومٓمٌخ٧م ،وم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م ،وطمً٤م ُمـ ُمرىمٝم٤م،
وال ي٠ميمؾ ُمـ يمؾ واضم٥م إال هدي اعمتٕم٦م واًم٘مران .وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿُ« :مـ أراد أن يْمحل ومدظمؾ اًمٕمنم ومال ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره وال ُمـ سمنمشمف
ً
ؿمٞمئ٤م طمتك يْمحل».

سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م
وهل ؾمٜم٦م ،قمـ اًمٖمالم ؿم٤مشم٤من ُمتٙم٤مومئت٤من وقمـ اجل٤مري٦م ؿم٤مة ،شمذسمح يقم ؾم٤مسمٕمف،
وحيٚمؼ رأؾمف ويتّمدق سمقزٟمف ور ً
ىم٤م ،وم٢من وم٤مت يقم ؾم٤مسمٕمف ومٗمل أرسمع قمنم ،وم٢من وم٤مت
ومٗمل أطمد وقمنميـ ،ويٜمزقمٝم٤م أقمْم٤مء وال يٙمن قمٔمٛمٝم٤م ،وطمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ
األوحٞم٦م ومٞمام ؾمقى ذًمؽ.

يمت٤مب احل٩م واًمٕمٛمرة
جي٥م احل٩م واًمٕمٛمرة ُمرة ذم اًمٕمٛمر قمغم اعمًٚمؿ اًمٕم٤مىمؾ اًمٌ٤مًمغ احلر إذا اؾمتٓم٤مع إًمٞمف
ؾمٌٞمالً ،واالؾمتٓم٤مقم٦م أن جيد ً
زادا وراطمٚم٦م سمآًمتٝمام مم٤م يّمٚمح عمثٚمف وم٤موالً قمام حيت٤مج إًمٞمف
ًم٘مْم٤مء ديٜمف وُم١مٟم٦م ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف قمغم اًمدوام.
ويٕمتؼم ًمٚمٛمرأة وضمقد حمرُمٝم٤م وهق زوضمٝم٤م وُمـ حترم قمٚمٞمف قمغم اًمت٠مسمٞمد سمٜمً٥م أو
ؾمٌ٥م ُمٌ٤مح ،وُمـ ومرط طمتك ُم٤مت أظمرج قمٜمف ُمـ ُم٤مًمف طمج٦م وقمٛمرة ،وال يّمح احل٩م
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ُمـ يم٤مومر وال جمٜمقن ،ويّمح ُمـ اًمّمٌل واًمٕمٌد وال جيزئ قمٜمٝمام ،ويّمح ُمـ همػم
اعمًتٓمٞمع واعمرأة سمٖمػم حمرم.
وُمـ طم٩م قمـ همػمه ومل يٙمـ طم٩م قمـ ٟمٗمًف أو قمـ ٟمذره أو قمـ ٟمٗمٚمف وومٕمٚمف ىمٌؾ
طمج٦م اإلؾمالم وىمع طمجف قمـ ومرض ٟمٗمًف دون همػمه.

سم٤مب اعمقاىمٞم٧م
وُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م ذو احلٚمٞمٗم٦م ،وأهؾ اًمِم٤مم واعمٖمرب وُمٍم اجلحٗم٦م ،واًمٞمٛمـ
يٚمٛمٚمؿ ،وًمٜمجد ىمرن ،وًمٚمٛمنمق ذات قمرق ،ومٝمذه اعمقاىمٞم٧م ألهٚمف ،وًمٙمؾ ُمـ يٛمر
قمٚمٞمٝم٤م ،وُمـ ُمٜمزًمف دون اعمٞم٘م٤مت ومٛمٞم٘م٤مشمف ُمـ ُمٜمزًمف طمتك أهؾ ُمٙم٦م َيٚمقن ُمٜمٝم٤م حلجٝمؿ
وَيٚمقن ًمٚمٕمٛمرة ُمـ أدٟمك احلؾ ،وُمـ مل يٙمـ ـمري٘مف قمغم ُمٞم٘م٤مت ومٛمٞم٘م٤مشمف طمذو أىمرهب٤م
إًمٞمف ،وال جيقز عمـ أراد دظمقل ُمٙم٦م دم٤موز اعمٞم٘م٤مت همػم حمرم إال ًم٘مت٤مل ُمٌ٤مح وطم٤مضم٦م
شمتٙمرر يم٤محلٓم٤مب وٟمحقه .صمؿ إذا أراد اًمٜمًؽ أطمرم ُمـ ُمقوٕمف وإن ضم٤موزه همػم حمرم
رضمع وم٠مطمرم ُمـ اعمٞم٘م٤مت وال دم قمٚمٞمف ألٟمف أطمرم ُمـ ُمٞم٘م٤مشمف ،وم٢من أطمرم ُمـ دوٟمف ومٕمٚمٞمف
دم ؾمقاء رضمع إمم اعمٞم٘م٤مت أو مل يرضمع .واألومْمؾ أن ال حيرم ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت وم٢من ومٕمؾ ومٝمق
حمرم ،وأؿمٝمر احل٩م ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة وقمنمة ُمـ ذي احلج٦م.

سم٤مب اإلطمرام
ُمـ أراد اإلطمرام اؾمتح٥م ًمف أن يٖمتًؾ ويتٜمٔمػ ويتٓمٞم٥م.
ً
إزارا ورداء أسمٞمْملم ٟمٔمٞمٗملم صمؿ يّمكم ريمٕمتلم وحيرم
ويتجرد قمـ اعمخٞمط ويٚمٌس
قم٘مٞمٌٝمام ،وهق أن يٜمقي اإلطمرام .ويًتح٥م أن يٜمٓمؼ سمام أطمرم سمف ،ويِمؽمط وي٘مقل
اًمٚمٝمؿ إين أريد اًمٜمًؽ اًمٗمالين وم٢من طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل ،وهق خمػم
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سملم اًمتٛمتع واإلومراد واًم٘مران ،وأومْمٚمٝم٤م اًمتٛمتع صمؿ اإلومراد ،صمؿ اًم٘مران .واًمتٛمتع أن
حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أ ؿمٝمر احل٩م ويٗمرغ ُمٜمٝم٤م صمؿ حيرم سم٤محل٩م ذم قم٤مُمف .واإلومراد أن حيرم
سم٤محل٩م وطمده .واًم٘مران أن حيرم هبام أو حيرم سم٤مًمٕمٛمرة صمؿ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م احل٩م ،وًمق
أطمرم سم٤محل٩م صمؿ أدظمؾ قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة مل يٜمٕم٘مد إطمراُمف سم٤مًمٕمٛمرة ،وم٢مذا اؾمتقى قمغم راطمٚمتف
ًمٌك وم٘م٤ملً :مٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽً ،مٌٞمؽ ال ذيؽ ًمؽ ًمٌ ٞمؽ ،إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ
واعمٚمؽ ال ذيؽ ًمؽ.
ويًح٥م اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م ورومع اًمّمقت هب٤م ًمٖمػم اًمٜمً٤مء ،وهل آيمد ومٞمام إذا قمال ً
ٟمِمزا
ٟم٤مؾمٞم٤م أو ًم٘مل ً
ً
ً
ً
ً
ريمٌ٤م ،وذم أدسم٤مر اًمّمالة
حمٔمقرا
ُمٚمٌٞم٤م أو ومٕمؾ
وادي٤م أو ؾمٛمع
أو هٌط
اعمٙمتقسم٦م وسم٤مألؾمح٤مر ،وإىمٌ٤مل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر.

سم٤مب حمٔمقرات اإلطمرام
وهل شمًٕم٦م :األول واًمث٤مين :طمٚمؼ اًمِمٕمر وىمٚمؿ اًمٔمٗمر ،ومٗمل صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م دم ،وذم يمؾ
واطمد مم٤م دوٟمف ُمد ـمٕم٤مم وهق رسمع اًمّم٤مع .وإن ظمرج ذم قمٞمٜمف ؿمٕمر وم٘مٚمٕمف ،أو ٟمزل ؿمٕمره
ومٖمٓمك قمٞمٜمف ،أو اٟمٙمن فمٗمره وم٘مّمف ومال رء قمٚمٞمف.
ً
إزارا ومٞمٚمٌس هاويؾ أو ال جيد ٟمٕمٚملم ومٞمٚمٌس
اًمث٤مًم٨مً :مٌس اعمخٞمط إال أن ال جيد
ظمٗملم وال ومدي٦م قمٚمٞمف.
اًمراسمع :شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ،واألذٟم٤من ُمٜمف.
اخل٤مُمس :اًمٓمٞم٥م ذم سمدٟمف وصمٞم٤مسمف.
ً
ُمٌ٤مطم٤م ،وأُم٤م األهكم ومال حيرم ،وأُم٤م
اًمً٤مدس :ىمتؾ اًمّمٞمد ،وهق ُم٤م يم٤من وطمِم ًٞم٤م
صٞمد اًمٌحر وم٢مٟمف ُمٌ٤مح.
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اًمً٤مسمع :قم٘مد اًمٜمٙم٤مح طمرام وال ومدي٦م ومٞمف.
اًمث٤مُمـ :اعمٌ٤مذة ًمِمٝمقة ومٞمام دون اًمٗمرج ،وم٢من أٟمزل هب٤م ومٕمٚمٞمف سمدٟم٦م ،وإال ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة
وطمجف صحٞمح.
اًمت٤مؾمع :اًمقطء ذم اًمٗمرج وم٢من يم٤من ىمٌؾ اًمتحٚمؾ األول ومًد احل٩م ووضم٥م اعميض ذم
وم٤مؾمده واحل٩م ُمـ ىم٤مسمؾ ،وجي٥م قمغم اعمج٤مُمع سمدٟم٦م ،وإن يم٤من سمٕمد اًمتحٚمؾ األول ومٗمٞمف
ً
حمرُم٤م.
ؿم٤مة ،وحيرم ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ ًمٞمٓمقف
وإن وـمئ ذم اًمٕمٛمرة أومًده٤م وال يٗمًد اًمٜمًؽ سمٖمػمه ،واعمرأة يم٤مًمرضمؾ ،إال أن
إطمراُمٝم٤م ذم وضمٝمٝم٤م ،وهل٤م ًمٌس اعمخٞمط.

سم٤مب اًمٗمدي٦م
وهل قمغم رضسملم:
أطمدمه٤م :قمغم اًمتخٞمػم ،وهل ومدي٦م األذى واًمٚمٌس واًمٓمٞم٥م ،ومٚمف اخلٞم٤مر سملم صٞم٤مم
صمالصم٦م أي٤مم ،أو ـمٕم٤مم صمالصم٦م آصع ُمـ متر ًمًت٦م ُمً٤ميملم ،أو ذسمح ؿم٤مة وضمزاء اًمّمٞمد ُمثؾ ُم٤م
ىمتؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ.
إال اًمٓم٤مئر وم٢من ومٞمف ىمٞمٛمتف .إال احلامُم٦م ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة ،واًمٜمٕم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م سمدٟم٦م ،ويتخػم سملم
ُمدا أو يّمقم قمـ يمؾ ُمد ً
إظمراج اعمثؾ وشم٘مقيٛمف سمٓمٕم٤مم ،ومٞمٓمٕمؿ يمؾ ُمًٙملم ً
يقُم٤م.
اًميب اًمث٤مين :قمغم اًمؽمشمٞم٥م ،وهق اعمتٛمتع يٚمزُمف ؿم٤مة ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم
ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع .وومدي٦م اجلامع سمدٟم٦م ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم يمّمٞم٤مم اعمتٛمتع.
ويمذًمؽ احلٙمؿ ذم دم اًمٗمقات ،واعمحٍم يٚمزُمف دم ،وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم قمنمة أي٤مم،
وُمـ يمرر حمٔمقراً ُمـ ضمٜمس همػم ىمتؾ اًمّمٞمد ومٙمٗم٤مرة واطمدة ،وم٢من يمٗمر قمـ األول ىمٌؾ
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ومٕمؾ اًمث٤مين ؾم٘مط طمٙمؿ ُم٤م يمٗمر قمٜمف .وإن ومٕمؾ حمٔمقراً ُمـ أضمٜم٤مس ومٚمٙمؾ واطمدة يمٗم٤مرة.
واحلٚمؼ واًمت٘مٚمٞمؿ واًمقطء وىمتؾ اًمّمٞمد يًتقي قمٛمده وؾمٝمقه ،وؾم٤مئر اعمحٔمقرات ال
رء ذم ؾمٝمقه .ويمؾ هدي أو إـمٕم٤مم .ومٝمق عمً٤ميملم احلرم إال ومدي٦م األذى وم٢مٟمف يٗمرىمٝم٤م
ذم اعمقوع اًمذي طمٚمؼ سمف ،وهدي اعمحٍم يٜمحره ذم ُمقوٕمف.
وأُم٤م اًمّمٞم٤مم ومٞمجزئف سمٙمؾ ُمٙم٤من.

سم٤مب دظمقل ُمٙم٦م
يًتح٥م أن يدظمؾ ُمٙم٦م ُمـ أقماله٤م ،ويدظمؾ اعمًجد ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞمٌ٦م ألن اًمٜمٌل
× دظمؾ ُمٜمف .وم٢مذا رأى اًمٌٞم٧م رومع يديف ويمؼم اهلل ومحده ودقم٤م ،صمؿ يٌتدئ سمٓمقاف
ً
ً
ُمٗمردا أو ىم٤مر ًٟم٤م ،ومٞمْمٓمٌع سمردائف
ُمٕمتٛمرا ،أو سمٓمقاف اًم٘مدوم إن يم٤من
اًمٕمٛمرة إن يم٤من
ومٞمجٕمؾ وؾمٓمف حت٧م قم٤مشم٘مف األيٛمـ وـمرومٞمف قمغم قم٤مشم٘مف األين ،ويٌدأ سم٤محلجر األؾمقد
ومٞمًتٚمٛمف وي٘مٌٚمف وي٘مقل :سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم ،اًمٚمٝمؿ إيامٟم٤مً سمؽ وشمّمدي٘م٤مً سمٙمت٤مسمؽ وووم٤مء
ً
واشمٌ٤مقم٤م ًمًٜم٦م ٟمٌٞمؽ حمٛمد ×.
سمٕمٝمدك
ً
ؾمٌٕم٤م يرُمؾ ذم اًمثالصم٦م األول
صمؿ ي٠مظمذ قمـ يٛمٞمٜمف وجيٕمؾ اًمٌٞم٧م قمـ يً٤مره ،ومٞمٓمقف
ُمـ احلجر إمم احلجر ،ويٛمٌم ذم األرسمٕم٦م األظمر ،ويمٚمام طم٤مذى اًمريمـ اًمٞمامين واحلجر
اؾمتٚمٛمٝمام ويمؼم وهٚمؾ ،وي٘مقل سملم اًمريمٜملم﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [ؾمقرة اًمٌ٘مرة .]211 :ويدقمق ذم ؾم٤مئره سمام أطم٥م.
صمؿ يّمكم ريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م٤مم ،ويٕمقد إمم اًمريمـ ومٞمًتٚمٛمف.
صمؿ خيرج إمم اًمّمٗم٤م ُمـ سم٤مسمف ومػمىمك قمٚمٞمف ويٙمؼم اهلل وَيٚمٚمف ويدقمقه ،صمؿ يٜمزل ومٞمٛمٌم
إمم اًمٕمٚمؿ ،صمؿ يًٕمك إمم اًمٕمٚمؿ األظمر ،صمؿ يٛمٌم طمتك ي٠ميت اعمروة ومٞمٗمٕمؾ يمٗمٕمٚمف قمغم
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اًمّمٗم٤م ،صمؿ يٜمزل ومٞمٛمٌم ذم ُمقوع ُمِمٞمف ،ويًٕمك ذم ُمقوع ؾمٕمٞمف ،طمتك يٙمٛمؾ ؾمٌٕم٦م
أؿمقاط ،حيتً٥م سم٤مًمذه٤مب ؾمٕمٞم٦م ،وسم٤مًمرضمقع ؾمٕمٞم٦م ،يٗمتتح سم٤مًمّمٗم٤م وخيتؿ سم٤معمروة .صمؿ
ي٘مٍم ُمـ ؿمٕمره إن يم٤من ُمٕمتٛمراً وىمد طمؾ .إال اعمتٛمتع إن يم٤من ُمٕمف هدي واًم٘م٤مرن
واعمٗمرد وم٢مٟمف ال حيؾ.
واعمرأة يم٤مًمرضمؾ ،إال أهن٤م ال شمرُمؾ ذم ـمقاف وال ؾمٕمل.

سم٤مب صٗم٦م احل٩م
وإذا يم٤من يقم اًمؽموي٦م ومٛمـ يم٤من طمالالً أطمرم ُمـ ُمٙم٦م.
وظمرج إمم قمروم٤مت وم٢مذا زاًم٧م اًمِمٛمس يقم قمرومف صغم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم جيٛمع سمٞمٜمٝمام
سم٠مذان وإىم٤مُمتلم ،صمؿ يروح إمم اعمقىمػ -وقمروم٤مت يمٚمٝم٤م ُمقىمػ إال سمٓمـ قمرٟم٦م.
ً
ىمريٌ٤م ُمـ اًمّمخرات ،وجيٕمؾ طمٌؾ
ويًتح٥م أن ي٘مػ ذم ُمقىمػ اًمٜمٌل × أو
ً
رايمٌ٤م ،ويٙمثر ُمـ ىمقل ال هلإ إال اهلل وطمده ال
اعمِم٤مة سملم يديف ،ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويٙمقن
ذيؽ ًمفً ،مف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد ،سمٞمده اخلػم وهق قمغم يمؾ رء ىمدير ،وجيتٝمد ذم اًمدقم٤مء
واًمرهمٌ٦م إمم اهلل  إمم همروب اًمِمٛمس ،صمؿ يدومع ُمع اإلُم٤مم إمم ُمزدًمٗم٦م قمغم ـمريؼ
ً
ً
ذايمرا هلل  ،وم٢مذا وصؾ إمم ُمزدًمٗم٦م
ُمٚمٌٞم٤م
اعم٠مزُملم وقمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ،ويٙمقن
صغم هب٤م اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ىمٌؾ طمط اًمرطم٤مل جيٛمع سمٞمٜمٝمام ،صمؿ يٌٞم٧م هب٤م.
صمؿ يّمكم اًمٗمجر سمٖمٚمس ،وي٠ميت اعمِمٕمر احلرام ومٞم٘مػ قمٜمده ويدقمق ،ويًتح٥م أن
يٙمقن ُمـ دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ يمام وىمٗمتٜم٤م ومٞمف وأريتٜم٤م إي٤مه ومقوم٘مٜم٤م ًمذيمرك يمام هديتٜم٤م ،واهمٗمر ًمٜم٤م
وارمحٜم٤م يمام وقمدشمٜم٤م سم٘مقًمؽ وىمقًمؽ احلؼ ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ﴾ [ؾمقرة اًمٌ٘مرة .]199 ،198 :وي٘مػ طمتك يًٗمر ً
ضمدا ،صمؿ يدومع ىمٌؾ ـمٚمقع
ً
حمنا أهع ىمدر رُمٞمف سمحجر طمتك ي٠ميت ُمٜمك ومٞمٌتدئ سمجٛمرة اًمٕم٘مٌ٦م
اًمِمٛمس ،وم٢مذا سمٚمغ
ومػمُمٞمٝم٤م سمًٌع طمّمٞم٤مت يمحَم اخلذف ،يٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة ،ويرومع يديف ذم اًمرُمل،
وي٘م ٓمع اًمتٚمٌٞم٦م سم٤مسمتداء اًمرُمل ،ويًتٌٓمـ اًمقادي ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وال ي٘مػ قمٜمده٤م ،صمؿ
يٜمحر هديف ،صمؿ حيٚمؼ رأؾمف أو ي٘مٍمه ،صمؿ ىمد طمؾ ًمف يمؾ رء إال اًمٜمً٤مء.
صمؿ يٗمٞمض إمم ُمٙم٦م ومٞمٓمقف ًمٚمزي٤مرة وهق اًمٓمقاف اًمقاضم٥م اًمذي سمف مت٤مم احل٩م صمؿ
يًٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة إن يم٤من ُمتٛمتٕم٤مً أم ممـ مل يًع ُمع ـمقاف اًم٘مدوم ،صمؿ ىمد طمؾ
ُمـ يمؾ رء  ،ويًتح٥م أن ينمب ُمـ ُم٤مء زُمزم ًمام أطم٥م ،ويتْمٚمع ُمٜمف ،صمؿ ي٘مقل:
ً
واؾمٕم٤مً ،
ً
ٟم٤مومٕم٤م ،ورزىم٤مً
ً
اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ًمٜم٤م قمٚمامً
وؿمٌٕم٤م ،وؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ داء ،واهمًؾ سمف
وري٤م
ىمٚمٌل واُمأله ُمـ ظمِمٞمتؽ وطمٙمٛمتؽ.

سم٤مب ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمد احلؾ
صمؿ يرضمع إمم ُمٜمك وال يٌٞم٧م ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م إال هب٤م.
ومػمُمل هب٤م اجلٛمرات سمٕمد اًمزوال ُمـ أي٤مُمٝم٤م ،يمؾ مجرة سمًٌع طمّمٞم٤مت ،يٌتدئ
سم٤مجلٛمرة األومم ومٞمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويرُمٞمٝم٤م سمًٌع طمّمٞم٤مت يمام رُمك مجرة اًمٕم٘مٌ٦م ،صمؿ
يت٘مدم ومٞم٘مػ ومٞمدقمق اهلل ،صمؿ ي٠ميت اًمقؾمٓمك ومػمُمٞمٝم٤م يمذًمؽ ،صمؿ يرُمل مجرة اًمٕم٘مٌ٦م وال
ي٘مػ قمٜمده٤م.
صمؿ يرُمل ذم اًمٞمقم اًمث٤مين يمذًمؽ ،وم٢من أطم٥م أن يتٕمجؾ ذم يقُملم ظمرج ىمٌؾ
اًمٖمروب ،وم٢من همرسم٧م اًمِمٛمس وهق سمٛمٜمك ًمزُمف اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك واًمرُمل ُمـ همد ،وم٢من يم٤من
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ُمتٛمتٕم٤مً أو ىم٤مر ًٟم٤م وم٘مد اٟم٘م٣م طمجف وقمٛمرشمف ،وإن يم٤من ُمٗمرداً ظمرج إمم اًمتٜمٕمٞمؿ وم٠مطمرم
سم٤مًمٕمٛمرة ُمٜمف ،صمؿ ي٠ميت ُمٙم٦م ومٞمٓمقف ويًٕمك وحيٚمؼ أو ي٘مٍم ،وم٢من مل يٙمـ ًمف ؿمٕمر
اؾمتح٥م أن يٛمر اعمقؾمك قمغم رأؾمف ،وىمد شمؿ طمجف وقمٛمرشمف وًمٞمس ذم قمٛمؾ اًم٘م٤مرن زي٤مدة
قمغم قمٛمؾ اعمٗمرد.
ًمٙمـ قمٚمٞمف وقمغم اعمتٛمتع دم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ ﰌﰍ﴾ [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]196 :
وإذا أراد اًم٘مٗمقل مل خيرج طمتك يقدع اًمٌٞم٧م سمٓمقاف قمٜمد ومراهمف ُمـ مجٞمع أُمقره
طمتك يٙمقن آظمر قمٝمده سم٤مًمٌٞم٧م ،وم٢من اؿمتٖمؾ سمٕمده سمتج٤مرة أقم٤مده ،ويًتح٥م ًمف إذا ـم٤مف
أن ي٘مػ ذم اعمٚمتزم سملم اًمريمـ واًمٌ٤مب ومٞمٚمتزم اًمٌٞم٧م وي٘مقل :اًمٚمٝمؿ هذا سمٞمتؽ وأٟم٤م قمٌدك
واسمـ قمٌدك واسمـ أُمتؽ ،محٚمتٜمل قمغم ُم٤م ؾمخرت زم ُمـ ظمٚم٘مؽ ،وؾمػمشمٜمل ذم سمالدك
طمتك سمٚمٖمتٜمل سمٜمٕمٛمتؽ إمم سمٞمتؽ ،وأقمٜمتٜمل قمغم أداء ٟمًٙمل ،وم٢من يمٜم٧م روٞم٧م قمٜمل وم٤مزدد
قمٜمل رى ،وإال ومٛمـ اآلن ىمٌؾ أن شمٜم٠مى قمـ سمٞمتؽ داري ،ومٝمذا أوان اٟمٍماذم إن أذٟم٧م
زم ،همػم ُمًتٌدل سمؽ وال سمٌٞمتؽ وال راهم٥م قمٜمؽ وال قمـ سمٞمتؽ .اًمٚمٝمؿ أصحٌٜمل اًمٕم٤مومٞم٦م
ذم سمدين ،واًمّمح٦م ذم ضمًٛمل ،واًمٕمّمٛم٦م ذم ديٜمل ،وأطمًـ ُمٜم٘مٚمٌل ،وارزىمٜمل ـم٤مقمتؽ
ُم٤م أسم٘مٞمتٜمل ،وامجع زم سملم ظمػمي اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة ،إٟمؽ قمغم يمؾ رء ىمدير .ويدقمق سمام
أطم٥م صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل × ،ومٛمـ ظمرج ىمٌؾ اًمقداع رضمع إًمٞمف إن يم٤من ً
ىمريٌ٤م ،وإن سمٕمد
سمٕم٨م سمدم.
إال احل٤مئض واًمٜمٗمً٤مء ومال وداع قمٚمٞمٝمام ،ويًتح٥م هلام اًمقىمقف قمٜمد سم٤مب اعمًجد
واًمدقم٤مء.
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سم٤مب أريم٤من احل٩م واًمٕمٛمرة
أريم٤من احل٩م :اًمقىمقف سمٕمروم٦م ،وـمقاف اًمزي٤مرة .وواضمٌ٤مشمف :اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت،
واًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم اًمٚمٞمؾ ،واعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ،واًمًٕمل.
واعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ،واًمرُمل ،واحلٚمؼ ،وـمقاف اًمقداع ،وأريم٤من اًمٕمٛمرة :اًمٓمقاف.
وواضمٌ٤مهت٤م :اإلطمرام ،واًمًٕمل ،واحلٚمؼ ،ومٛمـ شمرك ريم ًٜم٤م مل يتؿ ٟمًٙمف إال سمف ،وُمـ
ً
واضمٌ٤م ضمؼمه سمدم ،وُمـ شمرك ؾمٜم٦م ومال رء قمٚمٞمف وُمـ مل ي٘مػ سمٕمروم٦م طمتك ـمٚمع
شمرك
ً
هدي٤م إن يم٤من ُمٕمف
اًمٗمجر يقم اًمٜمحر وم٘مد وم٤مشمف احل٩م ،ومٞمتحٚمؾ سمٓمقاف وؾمٕمل ويٜمحر
وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء.
وإن أظمٓم٠م اًمٜم٤مس اًمٕمدد ومقىمٗمقا ذم همػم يقم قمروم٦م أضمزأهؿ ذًمؽ ،وإن ومٕمؾ ذًمؽ ٟمٗمر
ُمٜمٝمؿ وم٘مد وم٤مهتؿ احل٩م ويًتح٥م عمـ طم٩م زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل × وىمؼمي ص٤مطمٌٞمف ^.

سم٤مب اهلدي واألوحٞم٦م
واهلدي واألوحٞم٦م ؾمٜم٦م ال دم٥م إال سم٤مًمٜمذر ،واًمتْمحٞم٦م أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م سمثٛمٜمٝم٤م،
واألومْمؾ ومٞمٝمام اإلسمؾ صمؿ اًمٌ٘مر صمؿ اًمٖمٜمؿ ،ويًتح٥م اؾمتحً٤مهن٤م واؾمتًامهن٤م ،وال جيزئ
إال اجلذع ُمـ اًمْم٠من واًمثٜمل مم٤م ؾمقاه ،وصمٜمل اعمٕمز ُم٤م ًمف ؾمٜم٦م ،وصمٜمل اإلسمؾ ُم٤م يمٛمؾ ًمف
مخس ؾمٜملم ،وُمـ اًمٌ٘مر ُم٤م ًمف ؾمٜمت٤من.
ودمزئ اًمِم٤مة قمـ واطمد ،واًمٌدٟم٦م واًمٌ٘مرة قمـ ؾمٌٕم٦م ،وال دمزئ اًمٕمقراء اًمٌلم
قمقره٤م ،إال اًمٕمجٗم٤مء اًمتل ال شمٜم٘مك ،وال اًمٕمرضم٤مء اًمٌلم فمٚمٕمٝم٤م ،وال اعمريْم٦م اًمٌلم
ُمروٝم٤م ،وال اًمٕمْمٌ٤مء اًمتل ذه٥م أيمثر ىمرهن٤م أو أذهن٤م ،ودمزئ اجلامء واًمٌؽماء واخليص
وُم٤م ؿم٘م٧م أذهن٤م أو ظمرىم٧م أو ىمٓمع أىمؾ ُمـ ٟمّمٗمٝم٤م ،واًمًٜم٦م ٟمحر اإلسمؾ ىم٤مئٛم٦م ُمٕم٘مقًم٦م
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يده٤م اًمٞمنى ،وذسمح اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ قمغم صٗم٤مطمٝم٤م ،وي٘مقل قمٜمد ذًمؽ :سمًؿ اهلل واهلل
أيمؼم ،اًمٚمٝمؿ هذا ُمٜمؽ وًمؽ ،وال يًتح٥م أن يذسمحٝم٤م إال ُمًٚمؿ ،وإن ذسمحٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م
ومٝمق أومْمؾ.
ووىم٧م اًمذسمح يقم اًمٕمٞمد سمٕمد صالة اًمٕمٞمد إمم آظمر يقُملم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ ،وشمتٕملم
األوحٞم٦م سم٘مقًمف هذه أوحٞم٦م ،واهلدي سم٘مقًمف هذا هدي وأؿمٕم٤مره وشم٘مٚمٞمده ُمع اًمٜمٞم٦م ،وال
يٕمٓمك اجلزار سم٠مضمرشمف ؿم ً
ٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ،واًمًٜم٦م أن ي٠ميمؾ صمٚم٨م أوحٞمتف ،وَيدي صمٚمثٝم٤م،
ويتّمدق سمثٚمثٝم٤م ،وإن أيمؾ أيمثر ضم٤مز.
ً
وًمف أن يٜمتٗمع سمجٚمده٤م ،وال يٌٞمٕمف وال ً
شمٓمققم٤م اؾمتح٥م ًمف
ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ،وم٠مُم٤م اهلدي إن يم٤من
األيمؾ ُمٜمف ،ألن اًمٜمٌل × أُمر ُمـ يمؾ ضمزور سمٌْمٕم٦م ومٓمٌخ٧م ،وم٠ميمؾ ُمـ حلٛمٝم٤م ،وطمً٤م ُمـ
ُمرىمٝم٤م ،وال ي٠ميمؾ ُمـ واضم٥م إال ُمـ هدي اعمتٕم٦م واًم٘مران .ىم٤مل اًمٜمٌل ×ُ« :مـ أراد أن
يْمحل ومدظمؾ اًمٕمنم ومال ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره وال ُمـ سمنمشمف ً
ؿمٞمئ٤م طمتك يْمحل».
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سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م
وهل ؾمٜم٦م ،قمـ اًمٖمالم ؿم٤مشم٤من ُمتٙم٤مومئت٤من وقمـ اجل٤مري٦م ؿم٤مة ،شمذسمح يقم ؾم٤مسمٕمف،
ً
ورىم٤م ،وم٢من وم٤مت يقم ؾم٤مسمٕمف ومٗمل أرسمٕم٦م قمنم ،وم٢من وم٤مت
وحيٚمؼ رأؾمف ويتّمدق سمقزٟمف
ً
قمٔمام ،وطمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ األوحٞم٦م ومٞمام
ومٗمل أطمد وقمنميـ ،ويٜمزقمٝم٤م أقمْم٤مء وال يٙمن هل٤م
ؾمقى ذًمؽ.

يمت٤مب اًمٌٞمقع
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :وأطمؾ اهلل اًمٌٞمع .واًمٌٞمع ُمٕم٤موو٦م اًمامل سم٤مًمامل ،وجيقز سمٞمع يمؾ
ممٚمقك ومٞمف ٟمٗمع ُمٌ٤مح إال اًمٙمٚم٥م ،وم٢مٟمف ال جيقز سمٞمٕمف وال همرم قمغم ُمتٚمٗمف ،ألن اًمٜمٌل ×

هنك قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م.
وىم٤ملُ :مـ اىمتٜمك يمٚمٌ٤مً إال يمٚم٥م ُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد ٟم٘مص ُمـ قمٛمٚمف يمؾ يقم ىمػماـم٤من،
وال جيقز سمٞمع ُم٤م ًمٞمس سمٛمٛمٚمقك ًمٌ٤مئٕمف إال سم٢مذن ُم٤مًمٙمف أو والي٦م قمٚمٞمف ،وال سمٞمع ُم٤م ال ٟمٗمع
ومٞمف يم٤محلنمات ،وال ُم٤م ٟمٗمٕمف حمرم يم٤مخلٛمر واعمٞمت٦م ،وال سمٞمع ُمٕمدوم يم٤مًمذي حتٛمؾ أُمتف أو
ؿمجرشمف ،أو جمٝمقل يم٤محلٛمؾ ،واًمٖم٤مئ٥م اًمذي مل يقصػ ومل شمت٘مدم رؤيتف ،وال ُمٕمجقز
قمـ شمًٚمٞمٛمف يم٤مآلسمؼ واًمِم٤مرد واًمٓمػم ذم اهلقاء واًمًٛمؽ ذم اًمامء ،وال سمٞمع اعمٖمّمقب إال
ًمٖم٤مصٌف أو ُمـ ي٘مدر قمغم أظمذه ُمٜمف ،وال سمٞمع همػم ُمٕملم يمٕمٌد ُمـ قمٌٞمده أو ؿم٤مة ُمـ
ىمٓمٞمٕمف إال ومٞمام شمتً٤موى أضمزاؤه يم٘مٗمٞمز ُمـ صؼمة.

ومّمؾ
وهنك رؾمقل اهلل × قمـ اعمالُمً٦م وقمـ اعمٜم٤مسمذة ،وقمـ سمٞمع احلّم٤مة ،وقمـ سمٞمع
ً
ؾمٛمً٤مرا.
اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف ،وقمـ سمٞمع طم٤مرض ًمٌ٤مد ،وهق أن يٙمقن ًمف
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وقمـ اًمٜمجش وهق أن يزيد ذم اًمًٚمٕم٦م ُمـ ال يريد ذاءه٤م.
وقمـ سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م ،وهق أن ي٘مقل :سمٕمتؽ هذا سمٕمنمة صح٤مح أو قمنميـ ُمٙمنة،
أو ي٘مقل سمٕمتؽ هذا قمغم أن شمٌٞمٕمٜمل هذا أو شمِمؽمي ُمٜمل هذا ،وىم٤مل :ال شمٚم٘مقا اًمًٚمع طمتك
ً
ـمٕم٤مُم٤م ومال يٌٕمف طمتك يًتقومٞمف.
َيٌط هب٤م األؾمقاق ،وىم٤ملُ :مـ اؿمؽمى

سم٤مب اًمرسم٤م
قمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ×« :اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م ،واًمٗمْم٦م
سم٤مًمٗمْم٦م ،واًمؼم سم٤مًمؼم ،واًمِمٕمػم سم٤مًمِمٕمػم ،واًمتٛمر سم٤مًمتٛمر ،واعمٚمح سم٤معمٚمح ُمثؾ سمٛمثؾ ،ؾمقاء
سمًقاء .وم٢مذا اظمتٚمٗم٧م هذه األصٜم٤مف ومٌٞمٕمقا يمٞمػ ؿمئتؿ إذا يم٤من ً
يدا سمٞمد ،ومٛمـ زاد أو
ً
ُمث٤مال سمٛمثؾ.
اؾمتزاد وم٘مد أرسمك» .وال جيقز سمٞمع ُمٓمٕمقم ُ-مٙمٞمؾ أو ُمقزون -سمجٜمًف إال
وال جيقز سمٞمع ُمٙمٞمؾ ُمـ ذًمؽ سمٌمء ُمـ ضمٜمًف وز ًٟم٤م وال ُمقزون يمٞمالً.
وإن اظمتٚمػ اجلٜمً٤من ضم٤مز سمٞمٕمف يمٞمػ ؿم٤مء يداً سمٞمد ،ومل جيز اًمٜمً٠م ومٞمف.
وال اًمتٗمرق ىمٌؾ اًم٘مٌض ،إال ذم اًمثٛمـ سم٤معمثٛمـ ،ويمؾ ؿمٞمئلم مجٕمٝمام اؾمؿ ظم٤مص ومٝمام
ضمٜمس واطمد ،إال أن يٙمقٟم٤م ُمـ أصٚملم خمتٚمٗملم ،وم٢من ومروع األضمٜم٤مس أضمٜم٤مس وإن
اشمٗم٘م٧م أؾمامؤه٤م يم٤مألدىم٦م واألده٤من ،وال جيقز سمٞمع رـم٥م ُمٜمٝم٤م سمٞم٤مسمس ُمـ ضمٜمًف.
وال ظم٤مًمّمف سمٛمِمقسمف ،وال ٟمٞمئف سمٛمٓمٌقظمف ،وىمد هنك رؾمقل اهلل × قمـ اعمزاسمٜم٦م،
وهق ذاء اًمتٛمر ذم رؤوس اًمٜمخؾ ،ورظمص ذم سمٞمع اًمٕمراي٤م  -ومٞمام دون مخً٦م أوؾمؼ -
أن شمٌ٤مع سمخرصٝم٤م ي٠ميمٚمٝم٤م أهٚمٝم٤م ً
رـمٌ٤م.
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سم٤مب سمٞمع األصقل واًمثامر
روي قمـ اًمٜمٌل × أٟمف ىم٤ملُ« :مـ سم٤مع ٟمخالً سمٕمد أن شم١مسمر ومثٛمرهت٤م ًمٚمٌ٤مئع إال أن
يِمؽمـمٝم٤م اعمٌت٤مع» ،ويمذًمؽ سمٞمع اًمِمجر إذا يم٤من صمٛمره ً
سم٤مدي٤م.
وم٢من سم٤مع األرض وومٞمٝم٤م زرع ال حيّمد إال ُمرة ومٝمق ًمٚمٌ٤مئع ُم٤م مل يِمؽمـمف اعمٌت٤مع ،وإن
يم٤من جيز ُمرة سمٕمد أظمرى وم٤مألصقل ًمٚمٛمِمؽمي واجلزة اًمٔم٤مهرة قمٜمد اًمٌٞمع ًمٚمٌ٤مئع.

ومّمؾ :هنك رؾمقل اهلل × قمـ سمٞمع اًمثٛمرة طمتك يٌدو صالطمٝم٤م
هنك رؾمقل اهلل × قمـ سمٞمع اًمثٛمرة طمتك يٌدو صالطمٝم٤م.
وًمق سم٤مع اًمثٛمرة سمٕمد سمدو صالطمٝم٤م قمغم اًمؽمك إمم اجلذاذ ضم٤مز ،وم٢من أص٤مسمتٝم٤م ضم٤مئح٦م
رضمع هب٤م قمغم اًمٌ٤مئع ًم٘مقل رؾمقل اهلل ×ً« :مق سمٕم٧م ُمـ أظمٞمؽ صمٛمراً وم٠مص٤مسمتف ضم٤مئح٦م
ومال حيؾ ًمؽ أن شم٠مظمذ ُمٜمف ً
ؿمٞمئ٤م ،سمؿ شم٠مظمذ ُم٤مل أظمٞمؽ سمٖمػم طمؼ»؟ وصالح صمٛمر اًمٜمخؾ
أن حيٛمر أو يّمٗمر ،واًمٕمٜم٥م أن يتٛمقه ،وؾم٤مئر اًمثٛمر أن يٌدو ومٞمف اًمٜمْم٩م ويٓمٞم٥م أيمٚمف.

سم٤مب اخلٞم٤مر
اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤م سم٠مسمداهنام ،وم٢من شمٗمرىم٤م ومل يؽمك أطمدمه٤م اًمٌٞمع وم٘مد وضم٥م
اًمٌٞمع إال أن يِمؽمط اخلٞم٤مر هلام أو ألطمدمه٤م ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م ومٞمٙمقٟم٤من قمغم ذـمٝمام وإن
ـم٤مًم٧م اعمدة إال أن ي٘مٓمٕم٤مه.
وإن وضمد أطمدمه٤م سمام اؿمؽماه قمٞمٌ٤مً مل يٙمـ قمٚمٛمف ومٚمف رده أو أظمذ أرش اًمٕمٞم٥م ،وُم٤م
يمًٌف اعمٌٞمع أو طمدث ومٞمف ُمـ ٟمامء ُمٜمٗمّمؾ ىمٌؾ قمٚمٛمف سم٤مًمٕمٞم٥م ومٝمق ًمف ألن اخلراج
سم٤مًمْمامن ،وإن شمٚمٗم٧م اًمًٚمٕم٦م أو قمتؼ اًمٕمٌد أو شمٕمذر رده ومٚمف أرش اًمٕمٞم٥م.
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وىم٤مل اًمٜمٌل × :ال شمٍموا اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ ،ومٛمـ اسمت٤مقمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ومٝمق سمخػم
اًمٜمٔمريـ سمٕمد أن حيٚمٌٝم٤م ،إن روٞمٝم٤م أُمًٙمٝم٤م وإن ؾمخٓمٝم٤م رده٤م وص٤مقم٤مً ُمـ متر ،وم٢من
قمٚمؿ سمتٍميتٝم٤م ىمٌؾ طمٚمٌٝم٤م رده٤م وال رء ُمٕمٝم٤م.
ويمذًمؽ يمؾ ُمدًمس ال يٕمٚمؿ شمدًمٞمًف ومٚمف رده يمج٤مري٦م محر وضمٝمٝم٤م أو ؾمقد ؿمٕمره٤م
أو ضمٕمده ،أو رطمك وؿ اًمامء وأرؾمٚمف قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد قمروٝم٤م قمغم اعمِمؽمي ،ويمذًمؽ ًمق
وصػ اعمٌٞمع سمّمٗم٦م يزيد هب٤م صمٛمٜمف ومٚمؿ جيده٤م ومٞمف يمّمٜم٤مقم٦م ذم اًمٕمٌد أو يمت٤مسم٦م ،أو أن اًمداسم٦م
مهالضم٦م واًمٗمٝمد صٞمقد أو ُمٕمٚمؿ ،أو أن اًمٓم٤مئر ُمّمقت وٟمحقه ،وًمق أظمؼمه سمثٛمـ اعمٌٞمع
ومزاد قمٚمٞمف رضمع قمٚمٞمف سم٤مًمزي٤مدة وطمٔمٝم٤م ُمـ اًمرسمح إن يم٤من ُمراسمح٦م ،وإن سم٤من أٟمف همٚمط قمغم
ٟمٗمًف ظمػم اعمِمؽمي سملم رده وإقمٓم٤مئف ُم٤م همٚمط سمف.
وإن سم٤من أٟمف ُم١مضمؾ ومل خيؼمه سمت٠مضمٞمٚمف ومٚمف اخلٞم٤مر سملم رده وإُمً٤ميمف ،وإن اظمتٚمػ
اًمٌٞمٕم٤من ذم ىمدر اًمثٛمـ حت٤مًمٗم٤م ،وًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام اًمٗمًخ إال أن يرى سمام ىم٤مل ص٤مطمٌف.

سم٤مب اًمًٚمؿ
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ^ ىم٤مل :ىمدم رؾمقل اهلل × اعمديٜم٦م وهؿ يًٚمٗمقن ذم اًمثامر اًمًٜم٦م
واًمًٜمتلم وم٘م٤ملُ « :مـ أؾمٚمػ ذم صمٛمر ومٚمٞمًٚمػ ذم يمٞمؾ ُمٕمٚمقم أو وزن ُمٕمٚمقم إمم أضمؾ
ُمٕمٚمقم»  .ويّمح اًمًٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م يٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م إذا وٌٓمف هب٤م وذيمر ىمدره سمام ي٘مدر سمف
ً
ُمٕمٚمقُم٤م وأقمٓم٤مه اًمثٛمـ ىمٌؾ شمٗمرىمٝمام.
أضمال
ً
ُمـ يمٞمؾ أو وزن أو ذرع أو قمد ،وضمٕمؾ ًمف
وجيقز اًمًٚمؿ ذم رء ي٘مٌْمف أضمزاء ُمتٗمرىم٦م ذم أوىم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م ،وإن أؾمٚمؿ صمٛمٜم٤مً
واطمداً ذم ؿمٞمئلم مل جيز طمتك يٌلم صمٛمـ يمؾ ضمٜمس ،وُمـ أؾمٚمػ ذم رء مل يٍمومف إمم
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همػمه ،وال يّمح سمٞمع اعمًٚمؿ ومٞمف ىمٌؾ ىمٌْمف وال احلقاًم٦م سمف ،ودمقز اإلىم٤مًم٦م ومٞمف ،أو ذم
سمٕمْمف ألهن٤م ومًخ.

سم٤مب اًم٘مرض وهمػمه
ً
سمٙمرا وم٘مدُم٧م قمٚمٞمف إسمؾ
قمـ أيب راومع« :أن رؾمقل اهلل × اؾمتًٚمػ ُمـ رضمؾ
اًمّمدىم٦م وم٠مُمر أسم٤م راومع أن ي٘ميض اًمرضمؾ سمٙمره ،ومرضمع إًمٞمف أسمق راومع وم٘م٤مل :مل أضمد ومٞمٝم٤م إال
سم٤مقمٞم٤م ،وم٘م٤مل :أقمٓمف وم٢من ظمػم اًمٜم٤مس أطمًٜمٝمؿ ىمْم٤مء» .وُمـ اىمؽمض ً
ظمٞم٤مراً ر ً
ؿمٞمئ٤م ومٕمٚمٞمف
رد ُمثٚمف ،وجيقز أن يرد ظمػماً ُمٜمف ،وأن ي٘مؽمض شمٗم٤مريؼ ويرد مجٚم٦م إذا مل يٙمـ ذط ،وإن
أضمٚمف مل يت٠مضمؾ ،وال جيقز ذط رء ًمٞمٜمتٗمع سمف اعم٘مرض إال أن يِمؽمط ره ًٜم٤م أو يمٗمٞمالً،
وال ي٘مٌؾ هدي٦م اعم٘مؽمض إال أن يٙمقن سمٞمٜمٝمام قم٤مدة هب٤م ىمٌؾ اًم٘مرض.

سم٤مب أطمٙم٤مم اًمديـ
ُمـ ًمزُمف ديـ ُم١مضمؾ مل يٓمٚم٥م سمف ىمٌؾ أضمٚمف ،ومل حيجر قمٚمٞمف ُمـ أضمٚمف ،ومل حيؾ
ً
ؾمٗمرا حيؾ ىمٌؾ ُمدشمف ،أو
شمٗمٚمٞمًف ،وال سمٛمقشمف إذا وصم٘مف اًمقرصم٦م سمرهـ أو يمٗمٞمؾ ،وإن أراد
ً
ً
طم٤مال قمغم ُمٕمن وضم٥م
شمٓمققم٤م ومٚمٖمريٛمف ُمٜمٕمف إال أن يقصمؼ سمذًمؽ ،وإن يم٤من اًمديـ
اًمٖمزو
إٟمٔم٤مره ،وم٢من ادقمك اإلقمً٤مر طمٚمػ وظمغم ؾمٌٞمٚمف ،إال أن يٕمرف ًمف ُم٤مل ىمٌؾ ذًمؽ ومال ي٘مٌؾ
ً
ُمقها ًمزُمف ووم٤مؤه ،وم٢من أسمك طمٌس طمتك يقومٞمف ،وم٢من يم٤من ُم٤مًمف ال
ىمقًمف إال سمٌٞمٜم٦م ،وم٢من يم٤من
يٗمل سمديٜمف يمٚمف ومً٠مل همرُم٤مؤه احل٤ميمؿ احلجر قمٚمٞمف ًمزُمف إضم٤مسمتٝمؿ ،وم٢مذا طمجر قمٚمٞمف مل جيز
شمٍمومف ذم ُم٤مًمف ،ومل ي٘مٌؾ إىمراره قمٚمٞمف ،ويتقمم احل٤ميمؿ ىمْم٤مء ديٜمف ويٌدأ سمٛمـ ًمف أرش ضمٜم٤مي٦م
ُمـ رىمٞم٘مف ومٞمدومع إمم اعمجٜمل قمٚمٞمف أىمؾ األُمريـ ُمـ أرؿمٝم٤م أو ىمٞمٛم٦م اجل٤مين ،صمؿ سمٛمـ ًمف رهـ
ومٞمدومع إًمٞمف أىمؾ األُمريـ ُمـ ديٜمف أو صمٛمـ رهٜمف ،وًمف أؾمقة اًمٖمرُم٤مء ذم سم٘مٞم٦م ديٜمف.
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صمؿ ُمـ وضمد ُمت٤مقمف اًمذي سم٤مقمف سمٕمٞمٜمف مل يتٚمػ سمٕمْمف ومل يزد زي٤مدة ُمتّمٚم٦م ومل ي٠مظمذ
ُمـ صمٛمٜمف ً
ؿمٞمئ٤م ومٚمف أظمذه ًم٘مقل اًمٜمٌل ×ُ« :مـ أدرك ُمت٤مقمف سمٕمٞمٜمف قمٜمد إٟمً٤من ىمد أومٚمس
ومٝمق أطمؼ سمف ُمـ همػمه».
وي٘مًؿ اًمٌ٤مىمل سملم اًمٖمرُم٤مء قمغم ىمدر ديقهنؿ ،ويٜمٗمؼ قمغم اعمٗمٚمس وقمغم ُمـ شمٚمزُمف
ُم١مٟمتف ُمـ ُم٤مًمف إمم أن يٗمرغ ُمـ اًم٘مًٛم٦م ،وم٢من وضم٥م ًمف طمؼ سمِم٤مهد وم٠مسمك أن حيٚمػ مل
يٙمـ ًمٖمرُم٤مئف أن حيٚمٗمقا.

سم٤مب احلقاًم٦م واًمْمامن
وُمـ أطمٞمؾ سمديٜمف قمغم ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚمف ومريض وم٘مد سمرئ اعمحٞمؾ ،وُمـ أطمٞمؾ قمغم ُمكمء
ًمزُمف أن حيت٤ملً ،م٘مقل رؾمقل اهلل × :إذا أشمٌع أطمديمؿ قمغم ُمكمء ومٚمٞمتٌع ،وإن وٛمٜمف
قمٜمف و٤مُمـ مل يؼمأ وص٤مر اًمديـ قمٚمٞمٝمام ،وًمّم٤مطمٌف ُمٓم٤مًمٌ٦م ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمام ،وم٢من اؾمتقرم ُمـ
اعمْمٛمقن قمٜمف أو أسمرأه سمرئ و٤مُمٜمف ،وإن أسمرأ اًمْم٤مُمـ مل يؼمأ األصٞمؾ وإن اؾمتقرم ُمـ
اًمْم٤مُمـ رضمع قمٚمٞمف ،وُمـ يمٗمؾ سم٢مطمْم٤مر ُمـ قمٚمٞمف ديـ ومٚمؿ حييه ًمزُمف ُم٤م قمٚمٞمف وم٢من
ُم٤مت سمرئ يمٗمٞمٚمف.

سم٤مب اًمرهـ
ويمؾ ُم٤م ضم٤مز سمٞمٕمف ضم٤مز رهٜمف ،وُم٤م ال ومال ،وال يٚمزم إال سم٤مًم٘مٌض ،وهق ٟم٘مٚمف إن يم٤من
ً
ُمٜم٘مقال واًمتخٚمٞم٦م ومٞمام ؾمقاه ،وىمٌض أُملم اعمرهتـ ي٘مقم ُم٘م٤مم ىمٌْمف ،واًمرهـ أُم٤مٟم٦م قمٜمد
اعمرهتـ أو أُمٞمٜمف ال يْمٛمٜمف إال أن يتٕمدى.
ً
حمٚمقسم٤م ومٚمٚمٛمرهتـ أن يريم٥م
وال يٜمتٗمع اعمرهتـ سمٌمء ُمٜمف إال ُم٤م يم٤من ُمريمق ًسم٤م أو
وحيٚم٥م سمٛم٘مدار اًمٕمٚمػ ،وًمٚمراهـ همٜمٛمف ُمـ همٚمتف ويمًٌف وٟمامئف ًمٙمـ يٙمقن ً
رهٜم٤م ُمٕمف،
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وقمٚمٞمف همرُمف ُمـ ُم١مٟمتف وخمزٟمف ويمٗمٜمف إن ُم٤مت ،وإن أشمٚمٗمف أو أظمرضمف ُمـ اًمرهـ سمٕمتؼ أو
اؾمتٞمالد ومٕمٚمٞمف ىمٞمٛمتف شمٙمقن ً
رهٜم٤م ُمٙم٤مٟمف.
وإن ضمٜمك قمٚمٞمف همػمه ومٝمق اخلّمؿ ومٞمف ،وُم٤م ىمٌض سمًٌٌف ومٝمق رهـ ،وإن ضمٜمك اًمرهـ
وم٤معمجٜمل قمٚمٞمف أطمؼ سمرىمٌتف ،وم٢من ومداه ومٝمق رهـ سمح٤مًمف.
وإ ذ طمؾ اًمديـ ومٚمؿ يقومف اًمراهـ سمٞمع وأورم احلؼ ُمـ صمٛمٜمف وسم٤مىمٞمف ًمٚمراهـ ،وإذا
ذط اًمرهـ أو اًمْمٛملم ذم سمٞمع وم٠مسمك اًمراهـ أن يًٚمٛمف وأسمك اًمْمٛملم أن يْمٛمـ ظمػم
اًمٌ٤مئع سملم اًمٗمًخ أو إىم٤مُمتف سمال رهـ وال وٛملم.
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سم٤مب اًمّمٚمح
وُمـ أؾم٘مط سمٕمض ديٜمف أو وه٥م همريٛمف سمٕمض اًمٕملم اًمتل ذم يده ضم٤مز ُم٤م مل جيٕمؾ
ووم٤مء اًمٌ٤مىمل ذـم٤مً ذم اهلٌ٦م واإلسمراء أو يٛمٜمٕمف طم٘مف إال سمذًمؽ ،أو يْمع سمٕمض اعم١مضمؾ
ًمٞمٕمجؾ ًمق اًمٌ٤مىمل ،وجيقز اىمتْم٤مء اًمذه٥م قمـ اًمقرق واًمقرق قمـ اًمذه٥م إذا أظمذه٤م
سمًٕمر يقُمٝم٤م وشم٘م٤مسمْم٤م ذم اعمجٚمس.
وُمـ يم٤من ًمف ديـ قمغم همػمه ال يٕمٚمٛمف اعمدقمك قمٚمٞمف ومّم٤محلف قمغم رء ضم٤مز ،وإن يم٤من
أطمدمه٤م يٕمٚمؿ يمذب ٟمٗمًف وم٤مًمّمٚمح ذم طم٘مف سم٤مـمؾ ،وُمـ يم٤من ًمف طمؼ قمغم رضمؾ ال يٕمٚمامن
ىمدره وم٤مصٓمٚمح٤م قمٚمٞمف ضم٤مز.

سم٤مب اًمقيم٤مًم٦م
وهل ضم٤مئزة ذم يمؾ ُم٤م دمقز اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمف إذا يم٤من اعمقيمؾ واًمقيمٞمؾ ممـ يّمح ذًمؽ ُمٜمف،
وهل قم٘مد ضم٤مئز شمٌٓمؾ سمٛمقت يمؾ واطمد ُمٜمٝمام وومًخف هل٤م وضمٜمقٟمف واحلجر قمٚمٞمف ًمًٗمف،
ويمذًمؽ ذم يمؾ قم٘مد ضم٤مئز يم٤مًمنميم٦م واعمً٤مىم٤مة واعمزارقم٦م واجلٕم٤مًم٦م واعمً٤مسم٘م٦م ،وًمٞمس
ًمٗمٔم٤م أو ً
ًمٚمقيمٞمؾ أن يٗمٕمؾ إال ُم٤م شمٜم٤موًمف اإلذن ً
قمروم٤م.
وًمٞمس ًمف شمقيمٞمؾ همػمه ،وال اًمنماء ُمـ ٟمٗمًف وال اًمٌٞمع هل٤م إال سم٢مذن ُمقيمٚمف ،وإن
اؿمؽمى إلٟمً٤من ُم٤م مل ي٠مذن ًمف ومٞمف وم٠مضم٤مزه ضم٤مز وإال ًمزم ُمـ اؿمؽماه.
واًمقيمٞمؾ أُملم ال وامن قمٚمٞمف ومٞمام يتٚمػ إذا مل يتٕمد ،واًم٘مقل ىمقًمف ذم اًمرد واًمتٚمػ
وٟمٗمل اًمتٕمدي ،وإذا ىم٣م اًمديـ سمٖمػم سمٞمٜم٦م وٛمـ إال أن ي٘مْمٞمف سمحية اعمقيمؾ ،وجيقز
اًمتقيمٞمؾ سمجٕمؾ وسمٖمػمه ،ومٚمق ىم٤مل سمع هذا سمٕمنمة ومام زاد ومٚمؽ صح.
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سم٤مب اًمنميم٦م
وهل قمغم أرسمٕم٦م أرضب:
ذيم٦م اًمٕمٜم٤من :وهل أن يِمؽميم٤م سمامًمٞمٝمام وسمدٟمٞمٝمام.
وذيم٦م اًمقضمقه :وهل أن يِمؽميم٤م ومٞمام يِمؽمي٤من سمج٤مهٞمٝمام.
واعمْم٤مرسم٦م :وهل أن يدومع أطمدمه٤م إمم اآلظمر ُم٤مال يتجر ومٞمف ويِمؽميم٤من ذم رسمحف.
وذيم٦م األسمدان :وهل أن يِمؽميم٤م ومٞمام يٙمًٌ٤من سم٠مسمداهنام ُمـ اعمٌ٤مح :إُم٤م سمّمٜم٤مقم٦م أو
اطمتِم٤مش أو اصٓمٞم٤مد وٟمحقهً ،مام روي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ÷ ىم٤مل :اؿمؽميم٧م أٟم٤م
وؾمٕمد وقمامر يقم سمدر ،ومج٤مء ؾمٕمد سم٠مؾمػميـ ومل آت أٟم٤م وقمامر سمٌمء.
واًمرسمح ذم مجٞمع ذًمؽ قمغم ُم٤م ذـم٤مه واًمقوٞمٕم٦م قمغم ىمدر اًمامل ،وال جيقز أن جيٕمؾ
ألطمدمه٤م دراهؿ ُمٕمٞمٜم٦م وال رسمح سمٌمء ُمٕملم.
احلٙمؿ ذم اعمً٤مىم٤مة واعمزارقم٦م يمذًمؽ ،ودمؼم اًمقوٞمٕم٦م ُمـ اًمرسمح .وًمٞمس ألطمدمه٤م
اًمٌٞمع سمٜمًٞمئ٦م ،وال أظمذ رء ُمـ اًمرسمح إال سم٢مذن اآلظمر.

سم٤مب اعمً٤مىم٤مة واعمزارقم٦م
دمقز اعمً٤مىم٤مة ذم يمؾ ؿمجر ًمف صمٛمر سمجزء ُمـ صمٛمره ُمِم٤مع ُمٕمٚمقم .واعمزارقم٦م ذم
األرض سمجزء ُمـ زرقمٝم٤م ،ؾمقاء يم٤من اًمٌذر ُمٜمٝمام أو ُمـ أطمدمه٤م ًم٘مقل اسمـ قمٛمر :قم٤مُمؾ
رؾمقل اهلل

×

أهؾ ظمٞمؼم سمِمٓمر ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ زرع وصمٛمر وذم ًمٗمظ :قمغم أن

يٕمٛمروه٤م ُمـ أُمقاهلؿ وقمغم اًمٕم٤مُمؾ ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمٕمٛمٚمف ،وًمق دومع إمم رضمؾ داسم٦م
يٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م طمّمؾ سمٞمٜمٝمام ضم٤مز قمغم ىمٞم٤مس ذًمؽ.

سم٤مب إطمٞم٤مء اعمقات
وهل األرض اًمدائرة اًمتل ال يٕمرف هل٤م ُم٤مًمؽ ،ومٛمـ أطمٞم٤مه٤م ُمٚمٙمٝم٤مً ،م٘مقل رؾمقل اهلل
ً
أرو٤م ُمٞمت٦م ومٝمل ًمف ،وإطمٞم٤مؤه٤م قمامرهت٤م سمام شمتٝمٞم٠م سمف ًمام يراد ُمٜمٝم٤م يم٤مًمتحقيط
×ُ :مـ أطمٞم٤م
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قمٚمٞمٝم٤م ،وؾمقق اًمامء إًمٞمٝم٤م إن أراده٤م ًمٚمزرع ،وىمٚمع أؿمج٤مره٤م وأطمج٤مره٤م اًمامٟمٕم٦م ُمـ همرؾمٝم٤م
ً
وزرقمٝم٤م ،وإن طمٗمر ومٞمٝم٤م ً
ذراقم٤م ُمـ يمؾ
سمئرا ومقصؾ إمم اًمامء ُمٚمؽ طمريٛمف ،وهق مخًقن
ً
ذراقم٤م.
ضم٤مٟم٥م إن يم٤مٟم٧م قم٤مدي٦م وطمريؿ اًمٌئر اًمٌديء مخً٦م وقمنمون

سم٤مب اجلٕم٤مًم٦م
وهل أن ي٘مقلُ :مـ رد ًم٘مٓمتل أو و٤مًمتل أو سمٜمك زم هذا احل٤مئط ومٚمف يمذا ،ومٛمـ ومٕمؾ
ً
ىمقُم٤م ًمدغ رضمؾ ُمٜمٝمؿ وم٠مشمقا أصح٤مب
ذًمؽ اؾمتحؼ اجلٕمؾ ًمام روى أسمق ؾمٕمٞمد« :أن
رؾمقل اهلل وم٘م٤مًمقا هؾ ومٞمٙمؿ ُمـ راق ؟ وم٘م٤مًمقا :ال طمتك دمٕمٚمقا ًمٜم٤م ً
ؿمٞمئ٤م ،ومجٕمٚمقا هلؿ
ً
ىمٓمٞمٕم٤م ُمـ اًمٖمٜمؿ ،ومجٕمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ويرىمل ويتٗمؾ طمتك سمرأ،
وم٠مظمذوا اًمٖمٜمؿ وؾم٠مًمقا قمـ ذًمؽ اًمٜمٌل

×

وم٘م٤مل :وُم٤م يدريٙمؿ أهن٤م رىمٞم٦م ؟ ظمذوا

وارضسمقا زم ُمٕمٙمؿ سمًٝمؿ» ،وًمق اًمت٘مط اًمٚم٘مٓم٦م ىمٌؾ أن يٌٚمٖمف اجلٕمؾ مل يًتح٘مف.

سم٤مب اًمٚم٘مٓم٦م
وهل قمغم صمالصم٦م أرضب:
أطمده٤مُ :م٤م شم٘مؾ ىمٞمٛمتف ومٞمجقز أظمذه ،واالٟمتٗم٤مع سمف ُمـ همػم شمٕمريػ ًم٘مقل ضم٤مسمر:
«رظمص ًمٜم٤م رؾمقل اهلل × ذم اًمٕمّم٤م واًمًقط وأؿمٌ٤مهف يٚمت٘مٓمف اًمرضمؾ يٜمتٗمع سمف».
اًمث٤مين :احلٞمقان اًمذي يٛمتٜمع سمٜمٗمًف ُمـ صٖم٤مر اًمًٌ٤مع يم٤مإلسمؾ واخلٞمؾ وٟمحقه٤م ومال
جيقز أظمذه٤م« ،ألن اًمٜمٌل × ؾمئؾ قمـ و٤مًم٦م اإلسمؾ وم٘م٤ملُ :م٤مًمؽ وهل٤م ؟ دقمٝم٤م ُمٕمٝم٤م
طمذاؤه٤م وؾم٘م٤مؤه٤م ،شمرد اًمامء وشم٠ميمؾ اًمِمجر طمتك ي٠مشمٞمٝم٤م رهب٤م» .وُمـ أظمذ هذا مل يٛمٚمٙمف
وًمزُمف وامٟمف ومل يؼمأ إال سمدومٕمف إمم ٟم٤مئ٥م اإلُم٤مم.
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اًمث٤مًم٨مُ :م٤م شمٙمثر ىمٞمٛمتف ُمـ األصمامن واعمت٤مع واحلٞمقان اًمذي ال يٛمتٜمع ُمـ يمؾ صٖم٤مر
ً
طمقال ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس يم٤مألؾمقاق وأسمقاب
اًمًٌ٤مع ومٞمجقز أظمذه ،وجي٥م شمٕمريٗمف
اعمً٤مضمد ،ومٛمتك ضم٤مء ـم٤مًمٌف ومقصٗمف دومٕمف إًمٞمف سمٖمػم سمٞمٜم٦م ،وإن مل يٕمرف ومٝمق يمً٤مئر ُم٤مًمف،
وال يتٍمف ومٞمف طمتك يٕمرف وقم٤مءه وويم٤مءه وصٗمتف ،ومٛمتك ضم٤مء ـم٤مًمٌف ومقصٗمف دومع إًمٞمف
أو ُمثٚمف إن يم٤من ىمد هٚمؽ ،وإن يم٤من طمٞمقاٟم٤مً حيت٤مج إمم ُم١مٟم٦م أو ؿمٞمئ٤مً خيِمك شمٚمٗمف ومٚمف أيمٚمف
ىمٌؾ اًمتٕمريػ أو سمٞمٕمف صمؿ يٕمرومف ًمام روى زيد سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل« :ؾمئؾ رؾمقل اهلل × قمـ
ًم٘مٓم٦م اًمذه٥م واًمقرق وم٘م٤مل :اقمرف ويم٤مءه٤م وقمٗم٤مصٝم٤م صمؿ قمرومٝم٤م ؾمٜم٦م ،وم٢من ضم٤مء ـم٤مًمٌٝم٤م
ً
يقُم٤م ُمـ اًمدهر وم٤مدومٕمٝم٤م إًمٞمف وؾم٠مًمف قمـ اًمِم٤مة وم٘م٤مل :ظمذه٤م وم٢مٟمام هل ًمؽ أو ألظمٞمؽ أو
ًمٚمذئ٥م» ،وإن هٚمٙم٧م اًمٚم٘مٓم٦م ذم طمقل اًمتٕمريػ ُمـ همػم شمٕمد ومال وامن ومٞمٝم٤م.

ومّمؾ ذم اًمٚم٘مٞمط
هق اًمٓمٗمؾ اعمٜمٌقذ ،وهق حمٙمقم سمحريتف وإؾمالُمف ،وُم٤م وضمد قمٜمده ُمـ اًمامل ومٝمق ًمف،
ً
ً
قمدال ،وٟمٗم٘متف ذم سمٞم٧م اًمامل إن مل يٙمـ ُمٕمف ُم٤م يٜمٗمؼ قمٚمٞمف،
ُمًٚمام
وواليتف عمٚمت٘مٓمف إذا يم٤من
وُم٤م ظمٚمٗمف ومٝمق ذمء.
وُمـ ادقمك ٟمًٌف أحلؼ سمف إال إن يم٤من يم٤مومراً أحلؼ سمف ٟمًٌ٤مً ال ً
ديٜم٤م .ومل يًٚمؿ إًمٞمف.

سم٤مب اًمًٌؼ
دمقز اعمً٤مسم٘م٦م سمٖمػم ضمٕمؾ ذم األؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ،وال دمقز سمجٕمؾ إال ذم اخلٞمؾ واإلسمؾ
واًمًٝم٤مم ًم٘مقل رؾمقل اهلل × :ال ؾمٌؼ إال ذم ٟمّمؾ أو ظمػ أو طم٤مومر.
وم٢من يم٤من جلٕمؾ ُمـ همػم اعمًتٌ٘ملم ضم٤مز ،وهق ًمٚمً٤مسمؼ ُمٜمٝمام ،وإن يم٤من ُمـ أطمدمه٤م
ومًٌؼ اعمخرج أو ضم٤مءا ُمٕم٤مً أطمرز ؾمٌ٘مف وال رء ًمف ؾمقاه ،وإن ؾمٌؼ اآلظمر أظمذه ،وإن
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ً
مجٞمٕم٤م مل جيز إال أن يدظمال سمٞمٜمٝمام حمٚمالً يٙم٤مومئ ومرؾمف ومرؾمٞمٝمام ،أو سمٕمػمه سمٕمػمَيام،
أظمرضم٤م
ً
ومرؾم٤م سملم ومرؾملم وهق ال ي٠مُمـ أن
أو رُمٞمف رُمٞمٝمامً ،م٘مقل رؾمقل اهلل ×ُ« :مـ أدظمؾ
يًٌؼ ومٚمٞمس سم٘مامر ،وُمـ أدظمؾ ومرؾم٤مً سملم ومرؾملم وىمد أُمـ أن يًٌؼ ومٝمق ىمامر» ،وم٢من
ؾمٌ٘مٝمام أطمرز ؾمٌ٘مٞمٝمام ،وإن ؾمٌؼ أطمدمه٤م أطمرز ؾمٌؼ ٟمٗمًف وأظمذ ؾمٌؼ ص٤مطمٌف ،وال سمد
ُمـ حتديد اعمً٤موم٦م وسمٞم٤من اًمٖم٤مي٦م وىمدر.
اإلص٤مسم٦م وصٗمتٝم٤م وقمدد اًمرؿمؼ ،وإٟمام شمٙمقن اعمً٤مسم٘م٦م ذم اًمرُمل قمغم اإلص٤مسم٦م ال قمغم اًمٌٕمد.

يمت٤مب اإلضم٤مرة
وهل قم٘مد قمغم اعمٜم٤مومع الزم ُمـ اًمٓمروملم ال يٛمٚمؽ أطمدمه٤م ومًخٝم٤م ،وال شمٜمٗمًخ
سمٛمقشمف وال ضمٜمقٟمف ،وشمٜمٗمًخ سمتٚمػ اًمٕملم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمٝم٤م أو اٟم٘مٓم٤مع ٟمٗمٕمٝم٤م ،وًمٚمٛمًت٠مضمر
ً
طم٤مدصم٤م ،وال شمّمح إال قمغم ٟمٗمع ُمٕمٚمقم ،إُم٤م سم٤مًمٕمرف
ومًخٝم٤م سم٤مًمٕمٞم٥م ىمديام يم٤من أو
يمًٙمٜمك دار ،أو سم٤مًمقصػ يمخٞم٤مـم٦م صمقب ُمٕملم ،أو سمٜم٤مء طم٤مئط ،أو محؾ رء إمم ُمقوع
ُمٕملم ،ووٌط ذًمؽ سمّمٗم٤مشمف أو ُمٕمروم٦م أضمرشمف .وإن وىمٕم٧م قمغم قملم ومال سمد ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م.
وُمـ اؾمت٠مضمر ً
ؿمٞمئ٤م ومٚمف أن ي٘مٞمؿ ُم٘م٤مُمف ُمـ يًتقومٞمف سم٢مضم٤مرشمف أو همػمه٤م إذا يم٤من ُمثٚمف أو
ً
ً
رضرا ،وم٢من زرع ُم٤م هق أيمثر ُمٜمف
أرو٤م ًمزرع ومٚمف زرع ُم٤م هق أىمؾ ُمٜمف
دوٟمف ،وإن اؾمت٠مضمر
ً
رضرا أو خي٤مًمػ رضره رضره ومٕمٚمٞمف أضمرة اعمثؾ .وإن ايمؽمى إمم ُمقوع ومج٤موزه أو
حلٛمؾ رء ومزاد قمٚمٞمف ومٕمٚمٞمف أضمرة اعمثؾ ًمٚمزائد.
ووامن اًمٕملم إن شمٚمٗم٧م ،وإن شمٚمٗم٧م ُمـ همػم شمٕمد ومال وامن قمٚمٞمف ،وال وامن قمغم
األضمػم اًمذي ي١مضمر ٟمٗمًف ُمدة سمٕمٞمٜمٝم٤م ومٞمام يتٚمػ ذم يده ُمـ همػم شمٗمريط وال قمغم طمج٤مم
أو ظمت٤من أو ـمٌٞم٥م إذا قمرف ُمٜمف طمذق ذم اًمّمٜمٕم٦م ومل دمـ أيدَيؿ .وال قمغم اًمراقمل:
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إذا مل يتٕمد ،ويْمٛمـ اًم٘مّم٤مر واخلٞم٤مط وٟمحقمه٤م ممـ يت٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمٚمػ سمٕمٛمٚمف دون
ُم٤م شمٚمػ طمرزه.

سم٤مب اًمٖمّم٥م
وهق اؾمتٞمالء اإلٟمً٤من قمغم ُم٤مل همػمه سمٖمػم طمؼ ُمـ همّم٥م ً
ؿمٞمئ٤م ومٕمٚمٞمف رده وأضمرة
ُمثٚمف إن يم٤من ًمف أضمرة ُمدة ُم٘م٤مُمف ذم يده ،وإن ٟم٘مص ومٕمٚمٞمف أرش ٟم٘مّمف ،وإن ضمٜمك
اعمٖمّمقب وم٠مرش ضمٜم٤ميتف قمٚمٞمف ،ؾمقاء ضمٜمك قمغم ؾمٞمده أو أضمٜمٌل ،وإن ضمٜمك قمٚمٞمف أضمٜمٌل
ومٚمًٞمده شمْمٛملم ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمام ،وإن زاد اعمٖمّمقب رده سمزي٤مدشمف ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمتّمٚم٦م أو
ُمٜمٗمّمٚم٦م وإن زاد أو ٟم٘مص رده سمزي٤مدشمف ووٛمـ ٟم٘مّمف ،ؾمقاء زاد سمٗمٕمٚمف أو سمٖمػم ومٕمٚمف،
سم٤مسم٤م أو قمٛمؾ احلديد إ ً
ومٚمق ٟمجر اخلِمٌ٦م ً
سمرا ردمه٤م سمزي٤مدهتام ووٛمـ ٟم٘مّمٝمام إن ٟم٘مّم٤م ،وًمق
همّم٥م ىمٓمٜم٤مً ومٖمزًمف أو همزالً ومٜمًجف أو صمقسم٤م وم٘مٍمه أو ومّمٚمف وظم٤مـمف ،أو طمٌ٤مً ومّم٤مر
ً
ً
ً
ً
قمٌدا ومزاد ذم
ومراظم٤م ومٙمذًمؽ ،وإن همّم٥م
سمٞمْم٤م ومّم٤مر
زرقم٤م أو ٟمقى ومّم٤مر ؿمجراً أو
سمدٟمف أو سمتٕمٚمٞمٛمف صمؿ ذهٌ٧م اًمزي٤مدة رده وىمٞمٛم٦م اًمزي٤مدة ،وإن شمٚمػ اعمٖمّمقب أو شمٕمذر رده
ً
ُمقزوٟم٤م ،وىمٞمٛمتف إن مل يٙمـ يمذًمؽ ،صمؿ إن ىمدر قمغم رده رده
ومٕمٚمٞمف ُمثٚمف إن يم٤من ُمٙمٞمالً أو
وي٠مظمذ اًم٘مٞمٛم٦م ،وإن ظمٚمط اعمٖمّمقب سمام ال يتٛمٞمز سمف ُمـ ضمٜمًف ومٕمٚمٞمف ُمثٚمف ُمٜمف.
وإن ظمٚمٓمف سمٖمػم ضمٜمًف ومٕمٚمٞمف ُمثٚمف ُمـ طمٞم٨م ؿم٤مء .وإن همّم٥م أرو٤مً ومٖمرؾمٝم٤م أظمذ
سم٘مٚمع همرؾمف ورده٤م وأرش ٟم٘مّمٝم٤م وأضمرهت٤م ،وإن زرقمٝم٤م وأظمذ اًمٖم٤مص٥م اًمزرع رده٤م
وأضمرهت٤م ،وإن أدرك ُم٤مًمٙمٝم٤م اًمزرع ىمٌؾ طمّم٤مده ظمػم سملم ذًمؽ وسملم أظمذ اًمزرع سم٘مٞمٛمتف.
وإن همّم٥م ضم٤مري٦م ومقـمئٝم٤م وأوًمده٤م ًمزُمف احلد ورده٤م ورد وًمده٤م وُمٝمر ُمثٚمٝم٤م ،وأرش
ٟم٘مّمٝم٤م وأضمرة ُمثٚمٝم٤م.
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وإن سم٤مقمٝم٤م ومقـمئٝم٤م اعمِمؽمي وهق ال يٕمٚمؿ ومٕمٚمٞمف ُمٝمره٤م وىمٞمٛم٦م وًمده٤م إن أوًمده٤م
وأضمرة ُمثٚمٝم٤م ويرضمع سمذًمؽ يمٚمف قمغم اًمٖم٤مص٥م.

سم٤مب اًمِمٗمٕم٦م
وهق اؾمتح٘م٤مق اإلٟمً٤من اٟمتزاع طمّم٦م ذيٙمف ُمـ يد ُمِمؽمَي٤م .وال دم٥م إال سمنموط
ؾمٌٕم٦م:
أطمده٤م :اًمٌٞمع ،ومال دم٥م ذم ُمقهقب وال ُمقىمقف وال قمقض ظمٚمع وال صداق.
اًمث٤مين :أن يٙمقن قم٘م٤مراً أو ُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ اًمٌٜم٤مء واًمٖمراس.
ً
اًمث٤مًم٨م :أن يٙمقن ؿم٘مّم٤مً
ُمِم٤مقم٤م ،وم٠مُم٤م اعم٘مًقم اعمحدود ومال ؿمٗمٕم٦م ومٞمف ًم٘مقل ضم٤مسمر:
ىم٣م رؾمقل اهلل × سم٤مًمِمٗمٕم٦م ذم يمؾ ُم٤م مل ي٘مًؿ .وم٢مذا وىمٕم٧م احلدود وسوم٧م اًمٓمرق
ومال ؿمٗمٕم٦م.
اًمراسمع :أن يٙمقن مم٤م يٜم٘مًؿ ،وم٠مُم٤م ُم٤م ال يٜم٘مًؿ ومال ؿمٗمٕم٦م ومٞمف.
اخل٤مُمس :أن ي٠مظمذ اًمِم٘مص يمٚمف ،وم٢من ـمٚم٥م سمٕمْمف ؾم٘مٓم٧م ؿمٗمٕمتف ،وًمق يم٤من ًمف
ؿمٗمٞمٕم٤من وم٤مًمِمٗمٕم٦م سمٞمٜمٝمام قمغم ىمدر ؾمٝم٤مُمٝمام ،وم٢من شمرك أطمدمه٤م ؿمٗمٕمتف مل يٙمـ ًممظمر إال
أظمذ اًمٙمؾ أو اًمؽمك.
اًمً٤مدس :إُمٙم٤من أداء اًمثٛمـ ،وم٢من قمجز قمٜمف أو قمـ سمٕمْمف ؾم٘مٓم٧م ؿمٗمٕمتف وإذا يم٤من
اًمثٛمـ ُمثٚمٞم٤مً ومٕمٚمٞمف ُمثٚمف ،وإن مل يٙمـ ُمثٚمٞم٤مً ومٕمٚمٞمف ىمٞمٛمتف .وإن اظمتٚمٗم٤م ذم ىمدره وال سمٞمٜم٦م هلام
وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي ُمع يٛمٞمٜمف.
اًمً٤مسمع :اعمٓم٤مًمٌ٦م هب٤م قمغم اًمٗمقر ؾم٤مقم٦م يٕمٚمؿ ،وم٢من أظمره٤م سمٓمٚم٧م ؿمٗمٕمتف.
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إال أن يٙمقن قم٤مضمزاً قمٜمٝم٤م ًمٖمٞمٌ٦م أو طمٌس أو ُمرض أو صٖمر ومٞمٙمقن قمغم ؿمٗمٕمتف
ُمتك ىمدر قمٚمٞمٝم٤م ،إال أٟمف إن أُمٙمٜمف اإلؿمٝم٤مد قمغم اًمٓمٚم٥م هب٤م ومٚمؿ يِمٝمد سمٓمٚم٧م ؿمٗمٕمتف ،وم٢من
مل يٕمٚمؿ طمتك شمٌ٤ميع صمالصم٦م وم٠ميمثر ومٚمف ُمٓم٤مًمٌ٦م ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ ،وم٢من أظمذ ُمـ األول رضمع قمٚمٞمف
اًمث٤مين سمام أظمذ ُمٜمف ،واًمث٤مًم٨م قمغم اًمث٤مين.
وُمتك أظمذه وومٞمف همرس أو سمٜم٤مء ًمٚمٛمِمؽمي أقمٓم٤مه اًمِمٗمٞمع ىمٞمٛمتف إال أن خيت٤مر اعمِمؽمي
ىمٚمٕمف ُمـ همػم رضر ومٞمف ،وإن يم٤من ومٞمف زرع أو صمٛمر سم٤مد ومٝمق ًمٚمٛمِمؽمي يٌ٘مك إمم احلّم٤مد أو
ً
ً
وؾمٞمٗم٤م ذم قم٘مد واطمد ومٚمٚمِمٗمٞمع أظمذ اًمِم٘مص سمحّمتف.
ؿم٘مّم٤م
اجلذاذ ،وإن اؿمؽمى

يمت٤مب اًمقىمػ
وهق حتٌٞمس األصؾ وشمًٌٞمؾ اًمثٛمرة .وجيقز ذم يمؾ قملم جيقز سمٞمٕمٝم٤م ويٜمتٗمع هب٤م ً
دائام
ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م ،وال يّمح ذم همػم ذًمؽ ُمثؾ األصمامن واعمٓمٕمقُم٤مت واًمري٤مطملم .وال يّمح
إال قمغم سمر أو ُمٕمروفُ ،مثؾ ُم٤م روي قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل« :ي٤م رؾمقل اهلل إين أصٌ٧م ُم٤مالً
سمخٞمؼم مل أص٥م ً
ُم٤مال ىمط هق أٟمٗمس قمٜمدي ُمٜمف ،ومام شم٠مُمرين ومٞمف ؟ ىم٤مل :إن ؿمئ٧م طمًٌ٧م
أصٚمٝم٤م وشمّمدىم٧م هب٤م همػم أهن٤م ال يٌ٤مع أصٚمٝم٤م وال يقه٥م وال يقرث ىم٤مل :ومتّمدق هب٤م
قمٛمر ذم اًمٗم٘مراء وذم اًم٘مرسمك وذم اًمرىم٤مب وذم ؾمٌٞمؾ اهلل واسمـ اًمًٌٞمؾ واًمْمٞمػ» .وال
ً
صدي٘م٤م همػم ُمتٛمقل ومٞمف .ويّمح
ضمٜم٤مح قمغم ُمـ وًمٞمٝم٤م أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤معمٕمروف ويٓمٕمؿ
اًمقىمػ سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ اًمدال قمٚمٞمفُ ،مثؾ أن يٌٜمل ُمًجداً وي٠مذن ذم اًمّمالة ومٞمف ،أو
ؾم٘م٤مي٦م وينمقمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس.
وال جيقز سمٞمٕمف إال أن شمتٕمٓمؾ ُمٜم٤مومٕمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،ومٞمٌ٤مع ويِمؽمي سمف ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف.
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واًمٗمرس احلٌٞمس إذا مل يّمٚمح ًمٚمٖمزو سمٞمع واؿمؽمى سمف ُم٤م يّمٚمح ًمٚمجٝم٤مد .واعمًجد
إذا مل يٜمتٗمع سمف ذم ُمٙم٤مٟمف سمٞمع وٟم٘مؾ إمم ُمٙم٤من يٜمتٗمع سمف.
ويرضمع ذم اًمقىمػ وُمٍمومف وذوـمف وشمرشمٞمٌف وإدظم٤مل ُمـ ؿم٤مء سمّمٗم٦م وإظمراضمف
هب٤م  -ويمذًمؽ اًمٜم٤مفمر ومٞمف واًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف  -إمم ذط اًمقاىمػ ومٚمق وىمػ قمغم وًمد ومالن صمؿ
قمغم اعمً٤ميملم يم٤من اًمذيمر واألٟمثك سم٤مًمًقي٦م إال أن يٗمْمؾ سمٕمْمٝمؿ ،وم٢مذا مل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد
رضمع إمم اعمً٤ميملم.
وإن يم٤من اًمقىمػ قمغم ُمـ يٛمٙمـ طمٍمهؿ ًمزم اؾمتٞمٕم٤مهبؿ سمف ،واًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمؿ ،إال
أن يٗمْمؾ سمٕمْمٝمؿ .وإن مل يٛمٙمـ طمٍمهؿ ضم٤مز شمٗمْمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وختّمٞمص
واطمد ُمٜمٝمؿ سمف.

سم٤مب اهلٌ٦م
وهل متٚمٞمؽ اًمامل ذم احلٞم٤مة سمٖمػم قمقض ،وشمّمح سم٤مإلجي٤مب واًم٘مٌقل واًمٕمٓمٞم٦م
اعم٘مؽمٟم٦م سمام يدل قمٚمٞمٝم٤م.
وشمٚمزم سم٤مًم٘مٌض ،وال جيقز اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ،إال األب ًم٘مقل رؾمقل اهلل ×« :ال حيؾ
ألطمد أن يٕمٓمل قمٓمٞم٦م ومػمضمع ومٞمٝم٤م ،إال اًمقاًمد ومٞمام يٕمٓمل وًمده» ،واعمنموع ذم قمٓمٞم٦م
األوالد أن يًقى سمٞمٜمٝمؿ قمغم ىمدر ُمػماصمٝمؿ ًم٘مقل رؾمقل اهلل × :اشم٘مقا اهلل واقمدًمقا
سملم أوالديمؿ.
وإذا ىم٤مل ًمرضمؾ :أقمٛمرشمؽ داري أو هل ًمؽ قمٛمري ،ومٝمل ًمف وًمقرصمتف ُمـ سمٕمده،
وإن ىم٤مل :ؾمٙمٜم٤مه٤م ًمؽ قمٛمرك ،ومٚمف أظمذه٤م ُمتك ؿم٤مء.
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سم٤مب قمٓمٞم٦م اعمريض
شمؼمقم٤مت اعمريض ُمرض اعمقت اعمخقف وُمـ هق ذم اخلقف يم٤معمريض يم٤مًمقاىمػ
سملم اًمّمٗملم قمٜمد اًمت٘م٤مء اًم٘مت٤مل وُمـ ىمدم ًمٞم٘متؾ ،ورايم٥م اًمٌحر طم٤مل هٞمج٤مٟمف وُمـ وىمع
اًمٓم٤مقمقن سمٌٚمده إذا اشمّمؾ هبؿ اعمقت  -طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ وصٞمتف ذم ؾمت٦م أطمٙم٤مم:
أطمده٤م :أهن٤م ال دمقز ألضمٜمٌل سمزي٤مدة قمغم اًمثٚم٨م وال ًمقارث سمٌمء إال سم٢مضم٤مزة
اًمقرصم٦مً ،مام روي أن رضمال أقمتؼ ؾمت٦م ممٚمقيملم قمٜمد ُمقشمف مل يٙمـ ًمف ُم٤مل همػمهؿ ،ومدقم٤م هبؿ
ً
أصمالصم٤م وم٠مقمتؼ اصمٜملم وأرق أرسمٕم٦م.
اًمٜمٌل × ومجزأهؿ
اًمث٤مين :أن احلري٦م دمٛمع ذم سمٕمض اًمٕمٌٞمد سم٤مًم٘مرقم٦م إذا مل يػ اًمثٚم٨م سم٤مجلٛمٞمع ًمٚمخؼم.
اًمث٤مًم٨م :أٟمف إذا أقمتؼ ً
قمٌدا همػم ُمٕملم أو ُمٕمٞمٜم٤مً وم٠مؿمٙمؾ أظمرج سم٤مًم٘مرقم٦م.
اًمراسمع :أٟمف يٕمتؼم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمثٚم٨م طم٤مل اعمقت ،ومٚمق أقمتؼ ً
قمٌدا ال ُم٤مل ًمف ؾمقاه
أو شمؼمع سمف صمؿ ُمٚمؽ قمٜمد اعمقت وٕمػ ىمٞمٛمتف شمٌٞمٜم٤م أٟمف قمتؼ يمٚمف طملم إقمت٤مىمف ويم٤من ُم٤م
يمًٌف سمٕمد ذًمؽ ًمف ،وإن ص٤مر قمٚمٞمف ديـ يًتٖمرىمف مل يٕمتؼ ُمٜمف رء ،وال يّمح شمؼمقمف سمف،
وًمق وىص ًمف سمٌمء ومٚمؿ ي٠مظمذه اعمقىص ًمف زُم٤م ًٟم٤م ىمقم قمٚمٞمف وىم٧م اعمقت ال وىم٧م األظمذ.
اخل٤مُمس :أن يمقٟمف وارصم٤مً يٕمتؼم طم٤مًم٦م اعمقت ومٞمٝمام ومٚمق أقمٓم٤مه أظم٤مه أو وىص ًمف وال
وًمد ًمف ومقًمد ًمف اسمـ صح٧م اًمٕمٓمٞم٦م واًمقصٞم٦م وًمق يم٤من ًمف اسمـ ومامت سمٓمٚم٧م.
اًمً٤مدس :أٟمف ال يٕمتؼم رد اًمقرصم٦م وإضم٤مزهتؿ إال سمٕمد اعمقت ومٞمٝمام.
وشمٗم٤مرق اًمٕمٓمٞم٦م اًمقصٞم٦م ذم أطمٙم٤مم أرسمٕم٦م:

عمدة الفقه

76

ً
قمٌدا أو أقمٓم٤مه إٟمً٤مٟم٤مً ص٤مر اعمٕمتؼ
أطمده٤م :أن اًمٕمٓمٞم٦م شمٜمٗمذ ُمـ طمٞمٜمٝم٤م ،ومٚمق أقمتؼ
طمراً وُمٚمٙمف اعمٕمٓمل ويمًٌف ًمف وًمق وىص سمف أو دسمره مل يٕمتؼ ومل يٛمٚمٙمف اعمقىص ًمف إال
سمٕمد اعمقت ،وُم٤م يمً٥م أو طمدث ومٞمف ُمـ ٟمامء ُمٜمٗمّمؾ ومٝمق ًمٚمقرصم٦م.
اًمث٤مين :أن اًمٕمٓمٞم٦م يٕمتؼم ىمٌقهل٤م ورده٤م طملم وضمقده٤م يمٕمٓمٞم٦م اًمّمحٞمح ،واًمقصٞم٦م ال
يٕمتؼم ىمٌقهل٤م وال رده٤م إال سمٕمد ُمقت اعمقيص.
اًمث٤مًم٨م :أهن٤م شم٘مع الزُم٦م ال يٛمٚمؽ اعمٕمٓمل اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ،واًمقصٞم٦م ًمف اًمرضمقع ومٞمٝم٤م
ُمتك ؿم٤مء.
اًمراسمع :أن يٌدأ سم٤مألول وم٤مألول ُمٜمٝم٤م إذا و٤مق اًمثٚم٨م قمـ مجٞمٕمٝم٤م ،واًمقصٞم٦م يًقى
سملم األول ُمٜمٝم٤م واآلظمر ،ويدظمؾ اًمٜم٘مص قمغم يمؾ واطمد سم٘مدر وصٞمتف ؾمقاء يم٤من ومٞمٝم٤م
قمتؼ أو مل يٙمـ ،ويمذًمؽ احلٙمؿ ذم اًمٕمٓم٤مي٤م إذا وىمٕم٧م دومٕم٦م واطمدة.

يمت٤مب اًمقص٤مي٤م
روي قمـ ؾمٕمد ىم٤مل« :ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ىمد سمٚمغ يب اجلٝمد ُم٤م شمرى ،وأٟم٤م ذو ُم٤مل
وال يرصمٜمل إال اسمٜم٦م ،أوم٠مشمّمدق سمثٚمثل ُم٤مزم؟ ىم٤مل :ال ىمٚم٧م :وم٤مًمِمٓمر ؟ ىم٤مل :ال ىمٚم٧م:
وم٤مًمثٚم٨م ؟ ىم٤مل :اًمثٚم٨م واًمثٚم٨م يمثػم ،إٟمؽ إن شمدع ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن شمدقمٝمؿ
قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس».
ويًتح٥م عمـ شمرك ظمػماً اًمقصٞم٦م سمخٛمس ُم٤مًمف.
وشمّمح اًمقصٞم٦م واًمتدسمػم ُمـ يمؾ ُمـ شمّمح هٌتف ،وُمـ اًمّمٌل اًمٕم٤مىمؾ واعمحجقز
قمٚمٞمف ًمًٗمف ،وًمٙمؾ ُمـ شمّمح اهلٌ٦م ًمف ،وًمٚمحٛمؾ إذا قمٚمؿ أٟمف يم٤من ُمقضمقداً طملم اًمقصٞم٦م
ًمف ،وشمّمح سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ٟمٗمع ُمٌ٤مح يمٙمٚم٥م اًمّمٞمد واًمٖمٜمؿ وسمام ومٞمف ٟمٗمع ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت.

عمدة الفقه

77

وسم٤معمٕمدوم يم٤مًمذي حتٛمؾ أُمتف أو ؿمجرشمف ،وشمّمح سمام ال ي٘مدر قمغم شمًٚمٞمٛمف يم٤مًمٓمػم ذم
اهلقاء واًمًٛمؽ ذم اًمامء ،وسمام ال يٛمٚمٙمف يمامئ٦م درهؿ ال يٛمٚمٙمٝم٤م ،وسمٖمػم ُمٕملم يمٕمٌد ُمـ
قمٌٞمده ،ويٕمٓمٞمف اًمقرصم٦م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ؿم٤مءوا ،وسم٤معمجٝمقل يمحظ ُمـ ُم٤مًمف أو ضمزء ويٕمٓمٞمف اًمقرصم٦م
ً
ٟمّمٞمٌ٤م يزاد قمغم اًمٗمريْم٦م.
ُم٤م ؿم٤مءوا ،وإن وىص ًمف سمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م أطمد ورصمتف ومٚمف ُمثؾ أىمٚمٝمؿ
ومٚمق ظمٚمػ صمالصم٦م سمٜملم ووىص سمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م أطمدهؿ ومٚمف اًمرسمع ،وم٢من يم٤من ُمٕمٝمؿ ذو
ومرض يم٠مم صحح٧م ُمً٠مًم٦م اًمقرصم٦م سمدون اًمقصٞم٦م ُمـ صمامٟمٞم٦م قمنم ،وزدت قمٚمٞمٝم٤م سمٛمثؾ
ٟمّمٞم٥م اسمـ ومّم٤مرت ُمـ صمالصم٦م وقمنميـ .وًمق وىص سمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م أطمدهؿ وآلظمر
سمًدس ،سم٤مىمل اًمامل ضمٕمٚم٧م ص٤مطم٥م ؾمدس اًمٌ٤مىمل يمذي ومرض وصححتٝم٤م يم٤مًمتل
ىمٌٚمٝم٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م وصٞم٦م اًمث٤مين سمًدس سم٤مىمل اًمثٚم٨م صححتٝم٤م يمام ىمٚمٜم٤م ؾمقاء ،صمؿ زدت
قمٚمٞمٝم٤م ُمثٚمٞمٝم٤م ومتّمػم شمًٕم٦م وؾمتلم شمٕمٓمل ص٤مطم٥م اًمًدس ؾمٝمامً واطمد ًا واًمٌ٤مىمل سملم
ً
أرسم٤مقم٤م.
اًمٌٜملم واًمقيص اآلظمر
وإن زاد اًمٌٜمقن قمغم صمالصم٦م زدت ص٤مطم٥م ؾمدس اًمٌ٤مىمل سم٘مدر زي٤مدهتؿ ،وم٢من يم٤مٟمقا
أرسمٕم٦م أقمٓمٞمتف مم٤م صح٧م ُمٜمف اعمً٠مًم٦م ؾمٝمٛملم ،وإن يم٤مٟمقا مخً٦م ومٚمف صمالصم٦م ،وإن يم٤مٟم٧م
اًمقصٞم٦م سمثٚم٨م سم٤مىمل اًمرسمع واًمٌٜمقن أرسمٕم٦م ومٚمف ؾمٝمؿ واطمد ،وإن زاد اًمٌٜمقن قمغم أرسمٕم٦م
زدشمف سمٙمؾ واطمد ً
ؾمٝمام.
ُمثال ٟمّمٞمٌف ،وصمالصم٦م أوٕم٤مف
وإن وىص سمْمٕمػ ٟمّمٞم٥م وارث أو وٕمٗمٞمف ومٚمف ً
صمالصم٦م أُمث٤مًمف.
وإن وىص سمجزء ُمِم٤مع يمثٚم٨م أو رسمع أظمذشمف ُمـ خمرضمف وىمًٛم٧م اًمٌ٤مىمل قمغم
اًمقرصم٦م وإن وىص سمجزءيـ أظمذهتام ُمـ خمرضمٝمام ،وهق اصمٜم٤م قمنم وىمًٛم٧م اًمٌ٤مىمل قمغم
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اًمقرصم٦م ،وم٢من ردوا ضمٕمٚم٧م ؾمٝم٤مم اًمقصٞم٦م صمٚم٨م اًمامل وًمٚمقرصم٦م وٕمػ ذًمؽ ،وإن وىص
سمٛمٕملم ُمـ ُم٤مًمف ومٚمؿ خيرج ُمـ اًمثٚم٨م ومٚمٚمٛمقىص ًمف ىمدر اًمثٚم٨م إال أن جيٞمز اًمقرصم٦م.
وإن زادت اًمقص٤مي٤م قمغم اًمامل يمرضمؾ وىص سمثٚم٨م ُم٤مًمف ًمرضمؾ وآلظمر سمجٛمٞمٕمف
وٛمٛم٧م اًمثٚم٨م إمم اًمامل ومّم٤مر أرسمٕم٦م أصمالث وىمًٛم٧م اًمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام قمغم أرسمٕم٦م إن
أضمٞمزت هلام ،واًمثٚم٨م قمغم أرسمٕم٦م إن رد قمٚمٞمٝمام ،وًمق وىص سمٛمٕملم ًمرضمؾ صمؿ وىص سمف
آلظمر أو أوىص إمم رضمؾ صمؿ أوىص إمم آظمر ومٝمق سمٞمٜمٝمام ،وإن ىم٤مل ُم٤م أوصٞم٧م سمف ًمألول
ومٝمق ًمٚمث٤مين سمٓمٚم٧م وصٞم٦م األول.

ومّمؾ
إذا سمٓمٚم٧م اًمقصٞم٦م
إذا سمٓمٚم٧م اًمقصٞم٦م أو سمٕمْمٝم٤م رضمع إمم اًمقرصم٦م .ومٚمق وىص أن يِمؽمى قمٌد زيد سمامئ٦م
ومٞمٕمتؼ ومامت أو مل يٌٕمف ؾمٞمده وم٤مًمامئ٦م ًمٚمقرصم٦م ،وإن وىص سمامئ٦م شمٜمٗمؼ قمغم ومرس طمٌٞمس ومامت
اًمٗمرس ومٝمل ًمٚمقرصم٦م ،وًمق وىص أن حي٩م قمٜمف زيد سم٠مًمػ ومٚمؿ حي٩م ومٝمل ًمٚمقرصم٦م ،وإن ىم٤مل
اعمقىص ًمف :أقمٓمقين اًمزائد قمغم ٟمٗم٘م٦م احل٩م مل يٕمط ً
ؿمٞمئ٤م ،وًمق ُم٤مت اعمقىص ًمف ىمٌؾ ُمقت
اعم قيص أو رد اًمقصٞم٦م ردت إمم اًمقرصم٦م وًمق وىص حلل وُمٞم٧م ومٚمٚمحل ٟمّمػ اًمقصٞم٦م.
وًمق وىص ًمقارصمف وألضمٜمٌل سمثٚم٨م ُم٤مًمف ومٚمألضمٜمٌل اًمًدس ويقىمػ ؾمدس اًمقارث
قمغم اإلضم٤مزة.

سم٤مب اعمقىص إًمٞمف
دمقز اًمقصٞم٦م إمم يمؾ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ قمدل ُمـ اًمذيمقر واإلٟم٤مث سمام جيقز ًمٚمٛمقيص
ومٕمٚمفُ :مـ ىمْم٤مء ديقٟمف ،وشمٗمريؼ وصٞمتف.

عمدة الفقه

79

واًمٜمٔمر ذم أُمر أـمٗم٤مًمف ،وُمتك أوىص إًمٞمف سمقالي٦م أـمٗم٤مًمف أو جم٤مٟمٞمٜمف صمٌت٧م واليتف
قمٚمٞمٝمؿ ،وٟمٗمذ شمٍمومف هلؿ سمام هلؿ ومٞمف احلظُ :مـ اًمٌٞمع واًمنماء ،وىمٌقل ُم٤م يقه٥م هلؿ،
واإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ وقمغم ُمـ شمٚمزُمٝمؿ ُم١مٟمتف سم٤معمٕمروف ،واًمتج٤مرة هلؿ ،ودومع أُمقاهلؿ
ُمْم٤مرسم٦م سمجزء ُمـ اًمرسمح .وإن ادمر هلؿ سمٜمٗمًف ومٚمٞمس ًمف ُمـ اًمرسمح رء ،وًمف أن ي٠ميمؾ
ُمـ ُم٤مهلؿ قمٜمد احل٤مضم٦م سم٘مدر قمٛمٚمف وال همرم قمٚمٞمف ،وال ي٠ميمؾ إذا يم٤من همٜمٞم٤مً ًم٘مقل اهلل
شمٕم٤ممم﴿ :ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃ﴾ [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]6 :
وًمٞمس ًمف أن يقيص سمام أوىص إًمٞمف سمف وال أن يٌٞمع ويِمؽمي ُمـ ُم٤مهلؿ ًمٜمٗمًف ،وجيقز
ذًمؽ ًمألب ،ومال يكم ُم٤مل اًمّمٌل واعمجٜمقن إال األب أو وصٞمف أو احل٤ميمؿ.

ومّمؾ
وًمقًمٞمٝمؿ أن ي٠مذن ًمٚمٛمٛمٞمز ُمـ اًمّمٌٞم٤من سم٤مًمتٍمف ًمٞمختؼم رؿمده
وًمقًمٞمٝمؿ أن ي٠مذن ًمٚمٛمٛمٞمز ُمـ اًمّمٌٞم٤من سم٤مًمتٍمف ًمٞمختؼم رؿمده ،واًمرؿمد هٜم٤م
اًمّمالح ذم اًمامل ،ومٛمـ آٟمس رؿمده دومع إًمٞمف ُم٤مًمف إذا سمٚمغ وأؿمٝمد قمٚمٞمف ذيمراً يم٤من أو
أٟمثك ،وم٢من قم٤مود اًمًٗمف أقمٞمد قمٚمٞمف احلجر ،وال يٜمٔمر ذم ُم٤مًمف إال احل٤ميمؿ ،وال يٜمٗمؽ قمٜمف
احلجر إال سمحٙمٛمف .وال ي٘مٌؾ إىمراره ذم اًمامل ،وي٘مٌؾ ذم احلدود واًم٘مّم٤مص واًمٓمالق،
وم٢من ـمٚمؼ أو أقمتؼ ٟمٗمذ ـمالىمف دون إقمت٤مىمف.

ومّمؾ
وإذا أذن اًمًٞمد ًمٕمٌده ذم اًمتج٤مرة صح سمٞمٕمف
وإذا أذن ا ًمًٞمد ًمٕمٌده ذم اًمتج٤مرة صح سمٞمٕمف وذاؤه وإىمراره ،وال يٜمٗمذ شمٍمومف إال ذم
ً
ُم٠مذوٟم٤م ًمف.
ىمدر ُم٤م أذن ًمف ومٞمف ،وإن رآه ؾمٞمده أو وًمٞمف يتٍمف ومٚمؿ يٜمٝمف مل يٍم هبذا
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يمت٤مب اًمٗمرائض
وهل ىمًٛم٦م اعمػماث ،واًمقارث صمالصم٦م أىمً٤مم :ذو ومرض ،وقمّمٌ٦م ،وذو رطمؿ .ومذو
اًمٗمرض قمنمة :اًمزوضم٤من ،واألسمقان ،واجلد ،واجلدة ،واًمٌٜم٤مت ،وسمٜم٤مت االسمـ،
واألظمقات ،واإلظمقة ُمـ األم .ومٚمٚمزوج اًمٜمّمػ إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمٞمت٦م وًمد .وم٢من يم٤من هل٤م
وًمد ومٚمف اًمرسمع ،وهل٤م اًمرسمع واطمدة يم٤مٟم٧م أو أرسمٕم٤مً إذا مل يٙمـ ًمف وًمد ،وم٢من يم٤من ًمف وًمد
ومٚمٝمـ اًمثٛمـ.
ومّمؾ :وًمألب صمالصم٦م أطمقال :طم٤مل ًمف اًمًدس وهل ُمع ذيمقر اًمقًمد ،وطم٤مل يٙمقن
قمّمٌ٦م وهل ُمع قمدم اًمقًمد ،وطم٤مل ًمف األُمران ُمع إٟم٤مث اًمقًمد.

ومّمؾ
واجلد يم٤مألب ذم أطمقاًمف
واجلد يم٤مألب ذم أطمقاًمف ،وًمف طم٤مل راسمع وهق ُمع اإلظمقة واألظمقات ًمألسمقيـ أو
ًمألب ومٚمف األطمظ ُمـ ُم٘م٤مؾمٛمتٝمؿ يم٠مخ أو صمٚم٨م مجٞمع اًمامل ،وم٢من يم٤من ُمٕمٝمؿ ذو ومرض.
ووًمد األسمقيـ يم قًمد األب ذم هذا إذا اٟمٗمردوا ،وم٢من اضمتٛمٕمقا قم٤مدوا وًمد األسمقيـ اجلد
سمقًمد األب صمؿ أظمذوا ُم٤م طمّمؾ هلؿ ،إال أن يٙمقن وًمد األسمقيـ ً
أظمت٤م واطمدة ومت٠مظمذ اًمٜمّمػ
وُم٤م ومْمؾ ومٚمقًمد األب ،وم٢من مل يٗمْمؾ قمـ اًمٗمرض إال اًمًدس أظمذه اجلد وؾم٘مط اإلظمقة
إال ذم األيمدري٦م وهل زوج وأم وأظم٧م وضمد ،وم٢م ن ًمٚمزوج اًمٜمّمػ ،وًمألم اًمثٚم٨م ،وًمٚمجد
اًمًدس ،وًمألظم٧م اًمٜمّمػ ،صمؿ ي٘مًؿ ٟمّمػ األظم٧م وؾمدس اجلد سمٞمٜمٝمام قمغم صمالصم٦م ومتّمح
ُمـ ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ،وال يٕمقل ُمـ ُمً٤مئؾ اجلد ؾمقاه٤م وال يٗمرض ألظم٧م ُمع ضمد ذم
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همػمه٤م .وًمق مل يٙمـ ومٞمٝم٤م زوج يم٤من ًمألم اًمثٚم٨م واًمٌ٤مىمل سملم األظم٧م واجلد قمغم صمالصم٦م وشمًٛمك
ا خلرىم٤مء ًمٙمثرة اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ~ ومٞمٝم٤م.
وًمق يم٤من ُمٕمٝمؿ أخ أو أظم٧م ألب صح٧م ُمـ أرسمٕم٦م ومخًلم ،وشمًٛمك خمتٍمة
زيد ،وم٢من يم٤من ُمٕمٝمؿ أخ آظمر ُمـ أب صح٧م ُمـ شمًٕملم وشمًٛمك شمًٕمٞمٜمٞم٦م زيد ،وال
ظمالف ذم إؾم٘م٤مط اإلظمقة ُمـ األم وسمٜمل األظمقة.

ومّمؾ
وًمألم أرسمٕم٦م أطمقال
وًمألم أرسمٕم٦م أطمقال :طم٤مل هل٤م اًمًدس وهل ُمع اًمقًمد أو االصمٜملم ومّم٤مقمداً ُمـ
اإلظمقة واألظمقات ،وطم٤مل هل٤م صمٚم٨م اًمٌ٤مىمل سمٕمد ومرض أطمد اًمزوضملم وهل ُمع األب
وأطمد اًمزوضملم ،وطم٤مل هل٤م صمٚم٨م اًمامل وهل ومٞمام قمدا ذًمؽ ،وطم٤مل راسمع وهل إذا يم٤من
وًمده٤م ُمٜمٗمٞم٤مً سم٤مًمٚمٕم٤من أو يم٤من وًمد زٟم٤م ومتٙمقن قمّمٌتف ،وم٢من مل شمٙمـ ومٕمّمٌتٝم٤م قمّمٌ٦م.

ومّمؾ
وًمٚمجدة  -إذا مل شمٙمـ أم  -اًمًدس
وًمٚمجدة  -إذا مل شمٙمـ أم  -اًمًدس واطمدة يم٤مٟم٧م أو أيمثر إذا حت٤مذيـ ،وم٢من يم٤من
سمٕمْمٝمـ أىمرب ُمـ سمٕمض ومٝمق ًم٘مرسم٤مهـ.
وشمرث اجلدة واسمٜمٝم٤م طمل ،وال يرث أيمثر ُمـ صمالث ضمدات :أم األم ،وأم األب،
وأم اجلد.
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وُمـ يم٤من ُمـ أُمٝم٤مهتـ وإن قمٚمقن ،وال شمرث ضمدة شمدزم سم٠مب سملم أُملم ،وال سم٠مب
أقمغم ُمـ اجلد ،وم٢من ظمٚمػ ضمديت أُمف وضمديت أسمٞمف ؾم٘مٓم٧م أم أيب أُمف واعمػماث ًمٚمثالث
اًمٌ٤مىمٞم٤مت.

ومّمؾ
وًمٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ وًمٚمٌٜمتلم ومّم٤مقمداً اًمثٚمث٤من
ً
ومّم٤مقمدا اًمثٚمث٤من ،وسمٜم٤مت االسمـ سمٛمٜمزًمتٝمـ إذا قمدُمـ ،وم٢من
وًمٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ وًمٚمٌٜمتلم
اضمتٛمٕمـ ؾم٘مط سمٜم٤مت االسمـ إال أن يٙمقن ُمٕمٝمـ أو أٟمزل ُمٜمٝمـ ذيمر ومٞمٕمّمٌٝمـ ومٞمام سم٘مل.
وإن يم٤مٟم٧م سمٜم٧م واطمدة وسمٜم٤مت اسمـ ومٚمٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ وًمٌٜم٤مت االسمـ  -واطمدة يم٤مٟم٧م
أو أيمثر ُمـ ذًمؽ  -اًمًدس شمٙمٛمٚم٦م اًمثٚمثلم إال أن يٙمقن ُمٕمٝمـ ذيمر ومٞمٕمّمٌٝمـ ومٞمام سم٘مل.

ومّمؾ
واألظمقات ُمـ األسمقيـ يم٤مًمٌٜم٤مت ذم ومروٝمـ
واألظمقات ُمـ األسمقيـ يم٤مًمٌٜم٤مت ذم ومروٝمـ ،واألظمقات ُمـ األب ُمٕمٝمـ يمٌٜم٤مت
االسمـ ُمع اًمٌٜم٤مت ؾمقاء ،وال يٕمّمٌٝمـ إال أظمقهـ.
واألظمقات ُمع اًمٌٜم٤مت قمّمٌ٦م هلـ ُم٤م ومْمؾ وًمٞمً٧م هلـ ُمٕمٝمـ ومريْم٦م ُمًامة ًم٘مقل
اسمـ ُمًٕمقد ÷ ذم سمٜم٧م وسمٜم٧م اسمـ وأظم٧م :أىميض ومٞمٝم٤م سم٘مْم٤مء رؾمقل اهلل × ًمٚمٌٜم٧م
اًمٜمّمػ ،وًمٌٜم٧م االسمـ اًمًدس ،وُم٤م سم٘مل ومٚمألظم٧م.

ومّمؾ
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واإلظمقة واألظمقات ُمـ األم
واإلظمقة واألظمقات ُمـ األم ؾمقاء ذيمرهؿ وإٟم٤مصمٝمؿً ،مقاطمدهؿ اًمًدس وًمالصمٜملم
اًمًدؾم٤من ،وم٢من يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٝمؿ ذيم٤مء ذم اًمثٚم٨م.

سم٤مب احلج٥م
يً٘مط وًمد األسمقيـ سمثالصم٦م :سم٤مالسمـ ،واسمٜمف ،واألب ويً٘مط وًمد األب هب١مالء
ً
ذيمرا أو أٟمثك .ووًمد
اًمثالث ،وسم٤مألخ ُمـ األسمقيـ .ويً٘مط وًمد األم سم٠مرسمٕم٦م :سم٤مًمقًمد
االسمـ ،واألب .واجلد ،ويً٘مط اجلد سم٤مألب ،ويمؾ ضمد سمٛمـ هق أىمرب ُمٜمف.

سم٤مب اًمٕمّمٌ٤مت
وهؿ يمؾ ذيمر يدزم سمٜمٗمًف أو سمذيمر آظمر ،إال اًمزوج واعمٕمت٘م٦م وقمّمٌ٤مهت٤م ،وأطم٘مٝمؿ
سم٤معمػماث أىمرهبؿ ،وأىمرهبؿ االسمـ صمؿ اسمٜمف وإن ٟمزل ،صمؿ األب صمؿ أسمقه وإن قمال ُم٤م مل يٙمـ
إظمقة ،صمؿ سمٜمق األب صمؿ سمٜمقهؿ وإن ٟمزًمقا ،صمؿ سمٜمق اجلد صمؿ سمٜمقهؿ ،وقمغم هذا ال يرث سمٜمق
أب أقمغم ُمع سمٜمل أب أدٟمك ُمٜمف وإن ٟمزًمقا ،وأومم يمؾ سمٜمل أب أىمرهبؿ إًمٞمف ،وم٢من اؾمتقت
درضم٤مهتؿ وم٠موالهؿ ُمـ يم٤من ألسمقيـ ،وأرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ يٕمّمٌقن أظمقاهتؿ وي٘متًٛمقن ُم٤م
ورصمقا ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]11 :وهؿ :االسمـ ،واسمٜمف ،واألخ ُمـ
األسمقيـ ،أو ُمـ األب ،وُمـ قمداهؿ يٜمٗمرد اًمذيمقر سم٤معمػماث يمٌٜمل اإلظمقة واألقمامم
وسمٜمٞمٝمؿ ،وإذا اٟمٗمرد اًمٕمّمٌ٦م ورث اًمامل يمٚمف.
وم٢من يم٤من ُمٕمف ذو ومرض سمدأ سمف ويم٤من اًمٌ٤مىمل ًمٚمٕمّمٌ٦م ًم٘مقل رؾمقل اهلل × :أحل٘مقا
اًمٗمرائض سم٠مهٚمٝم٤م ومام سم٘مل ومألومم رضمؾ ذيمر وم٢من اؾمتٖمرىم٧م اًمٗمروض اًمامل ؾم٘مط
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اًمٕمّمٌ٦م ،يمزوج وأم وإظمقة ألم وإظمقة ألسمقيـ ومٚمٚمزوج اًمٜمّمػ ،وًمألم اًمًدس،
وًمإلظمقة ًمألم اًمثٚم٨م ،ويً٘مط اإلظمقة ًمألسمقيـ وشمًٛمك اعمِمؽميم٦م واحلامري٦م ،وًمق يم٤من
ُمٙم٤مهنؿ أظمقات ًمٙم٤من هلـ اًمثٚمث٤من وشمٕمقل إمم قمنمة وشمًٛمك أم اًمٗمروخ.
وإذا يم٤من اًمقًمد ظمٜمثك اقمتؼم سمٛمٌ٤مًمف ،وم٢من سم٤مل ُمـ ذيمره ومٝمق رضمؾ ،وإن سم٤مل ُمـ
ومرضمف ومٝمق اُمرأة ،وإن سم٤مل سمٞمٜمٝمام واؾمتقي٤م ومٝمق ُمِمٙمؾ ًمف ٟمّمػ ُمػماث ذيمر وٟمّمػ
ُمػماث أٟمثك ،ويمذًمؽ احلٙمؿ ذم ديتف وضمراطمف وهمػممه٤م ،وال يٜمٙمح سمح٤مل.

سم٤مب ذوي األرطم٤مم
وهؿ يمؾ ىمراسم٦م ًمٞمس سمٕمّمٌ٦م وال ذي ومرض ،وال ُمػماث هلؿ ُمع قمّمٌ٦م وال ذي
ومرض إال ُمع أطمد اًمزوضملم وم٢من هلؿ ُم٤م ومْمؾ قمٜمف ُمـ همػم طمج٥م وال ُمٕم٤موًم٦م ويرصمقن
سم٤مًمتٜمزيؾ ومٞمجٕمؾ يمؾ إٟمً٤من ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ أدمم سمف ،ومقًمد اًمٌٜم٤مت ووًمد سمٜم٤مت االسمـ
واألظمقات سمٛمٜمزًم٦م أُمٝم٤مهتؿ ،وسمٜم٤مت اإلظمقة واألقمامم وسمٜمق اإلظمقة ُمـ األم يمآسم٤مئٝمؿ،
واًمٕمامت واًمٕمؿ ُمـ األم يم٤مألب ،واألظمقال واخل٤مالت وأسمق األم يم٤مألم وم٢من يم٤من ُمٕمٝمؿ
اصمٜم٤من ومّم٤مقمداً ُمـ ضمٝم٦م واطمدة وم٠مؾمٌ٘مٝمؿ إمم اًمقارث أطم٘مٝمؿ ،وم٢من اؾمتقوا ىمًٛم٧م اًمامل
سملم ُمـ أدًمقا سمف وضمٕمٚم٧م ُم٤مل يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ عمـ أدمم سمف ،وؾم٤موي٧م سملم اًمذيمقر
واإلٟم٤مث إذا اؾمتقت ضمٝم٤مهتؿ ُمٜمف ،ومٚمق ظمٚمػ اسمـ سمٜم٧م وسمٜم٧م سمٜم٧م أظمرى واسمٜم٤م وسمٜم٧م
سمٜم٧م أظمرى ىمًٛم٧م اًمامل سملم اًمٌٜم٤مت قمغم صمالصم٦م صمؿ ضمٕمٚمتف ألوالدهـ ًمالسمـ اًمثٚم٨م
وًمٚمٌٜم٧م اًمثٚم٨م وًمالسمـ واًمٌٜم٧م األظمرى اًمثٚم٨م اًمٌ٤مىمل سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم ،وإن ظمٚمػ صمالث
قمامت ُمتٗمرىم٤مت وصمالث ظم٤مالت ُمتٗمرىم٤مت وم٤مًمثٚم٨م سملم اخل٤مالت قمغم مخً٦م واًمثٚمث٤من سملم
اًمٕمامت قمغم مخً٦م وشمّمح ُمـ مخً٦م قمنم.
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وإن اظمتٚمٗم٧م ضمٝم٤مت ذوي األرطم٤مم ٟمزًم٧م اًمٌٕمٞمد طمتك يٚمحؼ سمقارصمف صمؿ ىمًٛم٧م
قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م.
واجلٝم٤مت صمالث :اًمٌٜمقة واألُمقُم٦م واألسمقة.

سم٤مب أصقل اعمً٤مئؾ
وهل ؾمٌٕم٦م :وم٤مًمٜمّمػ ُمـ اصمٜملم ،واًمثٚم٨م واًمثٚمث٤من ُمـ صمالصم٦م ،واًمرسمع وطمده أو ُمع
اًمٜمّمػ ُمـ أرسمٕم٦م ،واًمثٛمـ وطمده أو ُمع اًمٜمّمػ ُمـ صمامٟمٞم٦م ،ومٝمده األرسمٕم٦م ال قمقل ومٞمٝم٤م
وإذا يم٤من ُمع اًمٜمّمػ صمٚم٨م أو صمٚمث٤من أو ؾمدس ومٝمل ُمـ ؾمت٦م وشمٕمقل إمم قمنمة ،وإن يم٤من
ُمع اًمرسمع أطمد هذه اًمثالصم٦م ومٝمل ُمـ اصمٜمل قمنم وشمٕمقل إمم ؾمٌٕم٦م قمنم ،وإن يم٤من ُمع
اًمثٛمـ ؾمدس أو صمٚمث٤من ومٝمل ُمـ أرسمٕم٦م وقمنميـ وشمٕمقل إمم ؾمٌٕم٦م وقمنميـ.

سم٤مب اًمرد
وإن مل شمًتٖمرق اًمٗمروض اًمامل ومل يٙمـ قمّمٌ٦م وم٤مًمٌ٤مىمل يرد قمٚمٞمٝمؿ قمغم ىمدر
ومرووٝمؿ إال اًمزوضملم ،وم٢من اظمتٚمٗم٧م ومرووٝمؿ أظمذت ؾمٝم٤مُمٝمؿ ُمـ أصؾ ُمً٠مًمتٝمؿ
ؾمت٦م صمؿ ضمٕمٚم٧م قمدد ؾمٝم٤مُمٝمؿ ُمـ أصؾ ُمً٠مًمتٝمؿ ،وم٢من اٟمٙمن قمغم سمٕمْمٝمؿ رضسمتف ذم
قمدد ؾمٝم٤مُمٝمؿ ،وإن يم٤من ُمٕمٝمؿ أطمد اًمزوضملم أقمٓمٞمتف ؾمٝمٛمف ُمـ أصؾ ُمً٠مًمتف وىمًٛم٧م
اًمٌ٤مىمل قمغم ُمً٠مًم٦م أهؾ اًمرد ،وم٢من اٟم٘مًؿ وإال رضسم٧م ُمً٠مًم٦م اًمرد ذم ُمً٠مًم٦م اًمزوج صمؿ
شمّمحح سمٕمد ذًمؽ قمغم ُم٤م ؾمٜمذيمره.
وًمٞمس ذم ُمً٠مًم٦م يرث ومٞمٝم٤م قمّمٌ٦م قمقل وال رد.

سم٤مب شمّمحٞمح اعمً٤مئؾ
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إذا اٟمٙمن ؾمٝمؿ ومريؼ قمٚمٞمٝمؿ رضب قمددهؿ أو ووم٘مف إن واومؼ ؾمٝم٤مُمٝمؿ ذم أصؾ
ُمً٠مًمتٝمؿ أو قمقهل٤م إن قم٤مًم٧م أو ٟم٘مّمٝم٤م إن ٟم٘مّم٧م ،صمؿ يّمػم ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمثؾ ُم٤م
يم٤من جلٛمٞمٕمٝمؿ أو ووم٘مف ،وإن اٟمٙمن قمغم ومري٘ملم وم٠ميمثر ويم٤مٟم٧م مم٤مصمٚم٦م أضمزأك أطمدمه٤م،
وإن يم٤مٟم٧م ُمتٜم٤مؾمٌ٦م أضمزأك أيمثره٤م ،وم٢من شمٌ٤ميٜم٧م رضسم٧م سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ،وإن شمقاوم٘م٧م
رضسم٧م وومؼ أطمدمه٤م ذم اآلظمر صمؿ ووم٘م٧م سملم ُم٤م سمٚمغ وسملم اًمث٤مًم٨م ورضسمتف أو ووم٘مف ذم
اًمث٤مًم٨م صمؿ رضسمتف ذم اعمً٠مًم٦م ،صمؿ يمؾ ُمـ ًمف رء ُمـ اعمً٠مًم٦م ُميوب ذم اًمٕمدد اًمذي
رضسمتف ذم اعمً٠مًم٦م.

سم٤مب اعمٜم٤مؾمخ٤مت
إذا مل شم٘مًؿ شمريم٦م اعمٞم٧م طمتك ُم٤مت سمٕمض ورصمتف ويم٤من ورصم٦م اًمث٤مين يرصمقٟمف قمغم طمً٥م
ُمػماصمٝمؿ ُمـ األ ول ىمًٛم٧م اًمؽميم٦م قمغم ورصم٦م اًمث٤مين وأضمزأك ،وإن اظمتٚمػ ُمػماصمٝمؿ صحح٧م
ُمً٠مًم٦م اًمث٤مين وىمًٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٝم٤مُمف ُمـ األومم ،وم٢من اٟم٘مًؿ صح٧م اعمً٠مًمت٤من مم٤م صح٧م ُمٜمف
األومم ،وإن مل شمٜم٘مًؿ رضسم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م أو ووم٘مٝم٤م ذم األومم ،صمؿ يمؾ ُمـ ًمف رء ُمـ األومم أظمذه
ً
ً
ُميوسم٤م ذم ؾمٝم٤مم اعمٞم٧م اًمث٤مين أو
ُميوسم٤م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أو ووم٘مٝم٤م ،وُمـ ًمف رء ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أظمذه
ووم٘مٝم٤م ،صمؿ شمٗمٕمؾ ومٞمام زاد ُمـ اعمً٤مئؾ يمذًمؽ ً
أيْم٤م.

سم٤مب ُمقاٟمع اعمػماث
وهل صمالصم٦م:
أطمده٤م :اظمتالف اًمديـ ،ومال يرث أهؾ ُمٚم٦م أهؾ ُمٚم٦م أظمرى ًم٘مقل رؾمقل اهلل ×:
ال يرث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر وال اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ وًم٘مقًمف × :ال يتقارث أهؾ ُمٚمتلم ؿمتك
واعمرشمد ال يقرث أطمداً وإن ُم٤مت ومامًمف ذمء.
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أطمدا وال ًمف ُم٤مل يقرث ،وُمـ يم٤من سمٕمْمف ً
ً
طمرا ورث
اًمث٤مين :اًمرق ،ومال يرث اًمٕمٌد
وورث ،وطمج٥م سم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ احلري٦م.
اًمث٤مًم٨م :اًم٘متؾ ،ومال يرث اًم٘م٤مشمؾ اعم٘متقل سمٖمػم طمؼ وإن ىمتٚمف سمحؼ يم٤مًم٘متؾ ً
طمدا أو
ً
ىمّم٤مص٤م أو ىمتؾ اًمٕم٤مدل اًمٌ٤مهمل قمٚمٞمف ومال يٛمٜمع ُمػماصمف.

سم٤مب ُمً٤مئؾ ؿمتك
إذا ُم٤مت قمـ محؾ يرصمف وىمٗم٧م ُمػماث اصمٜملم ذيمريـ إن يم٤من ُمػماصمٝمام أيمثر ،وإال
ُمػماث اصمٜملم ،وشمٕمٓمل يمؾ وارث اًمٞم٘ملم وشم٘مػ اًمٌ٤مىمل طمتك يتٌلم.
وإن يم٤من ذم اًمقرصم٦م ُمٗم٘مقد ال يٕمٚمؿ ظمؼمه أقمٓمٞم٧م يمؾ وارث اًمٞم٘ملم ،ووىمٗم٧م اًمٌ٤مىمل
طمتك يٕمٚمؿ طم٤مًمف إال أن يٗم٘مد ذم ُمٝمٚمٙم٦م أو ُمـ سملم أهٚمف ومٞمٜمتٔمر أرسمع ؾمٜملم صمؿ ي٘مًؿ.
ً
ـمالىم٤م يتٝمؿ ومٞمف ًم٘مّمد طمرُم٤مهن٤م
وإن ـمٚمؼ اعمريض ذم ُمرض اعمقت اعمخقف اُمرأشمف
قمـ اعمػماث مل يً٘مط ُمػماصمٝم٤م ُم٤م داُم٧م ذم قمدشمف ،وإن يم٤من اًمٓمالق رضمٕمٞم٤مً شمقارصم٤م ذم
اًمٕمدة ؾمقاء يم٤من ذم اًمّمح٦م أو ذم اعمرض ،وإن أىمر اًمقرصم٦م يمٚمٝمؿ سمٛمِم٤مرك هلؿ ذم اعمػماث
ومّمدىمٝمؿ ،أو يم٤من صٖمػماً جمٝمقل اًمٜمً٥م صمٌ٧م ٟمًٌف وإرصمف ،وإن أىمر سمف سمٕمْمٝمؿ مل يثٌ٧م
ٟمًٌف ،وُمر ًمف ومْمؾ ُم٤م ذم يد اعم٘مر قمـ ُمػماصمف.

سم٤مب اًمقالء
اًمقالء عمـ أقمتؼ وإن اظمتٚمػ سمٞمٜمٝمام ًم٘مقل رؾمقل اهلل × :إٟمام اًمقالء عمـ أقمتؼ
وإن قمتؼ قمٚمٞمف سمرطمؿ أو يمت٤مسم٦م أو شمدسمػم أو اؾمتٞمالء ومٚمف قمٚمٞمف اًمقالء ،وقمـ أوالده ُمـ
طمرة ُمٕمت٘م٦م أو أُم٦م.
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وقمغم ُمٕمت٘مٞمف وُمٕمت٘مل أوالده وأوالدهؿ وُمٕمت٘مٞمٝمؿ ً
أسمدا ُم٤م شمٜم٤مؾمٚمقا ويرصمٝمؿ إذا مل
يٙمـ ًمف ُمـ حيجٌف قمـ ُمػماصمٝمؿ صمؿ قمّمٌ٤مشمف ُمـ سمٕمده.
وُمـ ىم٤مل :أقمتؼ قمٌدك قمٜمل وقمكم صمٛمٜمف ومٗمٕمؾ ومٕمغم ا آلُمر صمٛمٜمف وًمف والؤه .وإن مل ي٘مؾ
قمٜمل وم٤مًمتٛمٜمل قمٚمٞمف واًمقالء ًمٚمٛمٕمتؼ .وُمـ أقمتؼ قمٌده قمـ طمل سمال أُمره أو قمـ ُمٞم٧م وم٤مًمقالء
ًمٚمٛمٕمتؼ ،وإن أقمت٘مف قمٜمف سم٠مُمره وم٤مًمقالء ًمٚمٛمٕمتؼ قمٜمف سم٠مُمره ،وإذا يم٤من أطمد اًمزوضملم احلريـ
ً
رىمٞم٘م٤م شمٌع اًمقًمد األم ذم طمريتٝم٤م ورىمٝم٤م،
طمر األصؾ ومال والء قمغم وًمدمه٤م ،وإن يم٤من أطمدمه٤م
وم٢من يم٤مٟم٧م األم رىمٞم٘م٦م ومقًمده٤م رىمٞمؼ ًمًٞمده٤م ،وم٢من أقمت٘مٝمؿ ومقالؤهؿ ًمف ال خيرج قمٜمف سمح٤مل،
ً
رىمٞم٘م٤م واألم ُمٕمت٘م٦م وم٠موالده٤م أطمرار وقمٚمٞمٝمؿ اًمقالء عمقمم أُمٝمؿ ،وم٢من أقمتؼ
وإن يم٤من األب
اًمٕمٌد ؾمٞمده صمٌ٧م ًمف قمٚمٞمف اًمقالء وضمر إًمٞمف والء أوالده.
وإن اؿمؽمى أسم٤مه قمتؼ قمٚمٞمف وًمف والؤه ووالء إظمقشمف ،ويٌ٘مك والؤه عمقازم أُمف ألٟمف ال
جير والء ٟمٗمًف ،وم٢من اؿمؽمى أسمقهؿ ً
قمٌدا وم٠مقمت٘مف صمؿ ُم٤مت األب ومٛمػماصمف سملم أوالده ًمٚمذيمر
ُمثؾ طمظ األٟمثٞملم ،وإذا ُم٤مت قمتٞم٘مف سمٕمده ومٛمػماصمف ًمٚمذيمقر دون اإلٟم٤مث ،وًمق اؿمؽمى
اًمذيمقر واإلٟم٤مث أسم٤مهؿ ومٕمتؼ قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ اؿمؽمى أسمقهؿ ً
قمٌدا وم٠مقمت٘مف ،صمؿ ُم٤مت األب صمؿ
ُم٤مت قمتٞم٘مف ،ومٛمػماصمٝمام قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،وإن ُم٤مت اًمذيمقر ىمٌؾ ُمقت اًمٕمتٞمؼ
ورث اإلٟم٤مث ُمـ ُم٤مًمف سم٘مدر ُم٤م أقمت٘مـ ُمـ أسمٞمٝمـ ،صمؿ ي٘مًؿ اًمٌ٤مىمل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمٕمتؼ األم،
وم٢من اؿمؽميـ ٟمّمػ األب ويم٤مٟمقا ذيمريـ وأٟمثٞملم ومٚمٝمـ مخً٦م أؾمداس اعمػماث وعمٕمتؼ
ً
أصمالصم٤م.
األم اًمًدس ألن هلـ ٟمّمػ اًمقالء واًمٌ٤مىمل سمٞمٜمٝمـ وسملم ُمٕمتؼ األم
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ً
قمٌدا وم٠مقمت٘مف صمؿ اؿمؽمى اًمٕمٌد أسم٤م ُمٕمت٘مف وم٠مقمت٘مف ضمر والء
وم٢من اؿمؽمى اسمـ اعمٕمت٘م٦م
ُمٕمت٘مف وص٤مر يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمقمم ًممظمر ،وًمق أقمتؼ احلريب ً
قمٌدا وم٠مؾمٚمؿ وؾمٌ٤مه اًمٕمٌد
وأظمرضمف إمم دار اإلؾمالم صمؿ أقمت٘مف ص٤مر يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمقمم اآلظمر.

سم٤مب اعمػماث سم٤مًمقالء
اًمقالء ال يقرث ،وإٟمام يرث سمف أىمرب قمّمٌ٤مت اعمٕمتؼ ،وال يرث اًمٜمً٤مء ُمـ اًمقالء
إال ُم٤م أقمت٘مـ أو أقمت٘مف ُمـ أقمت٘مـ ،ويمذًمؽ يمؾ ومرض إال األب واجلد هلام اًمًدس ُمع
االسمـ واسمٜمف.
واًمقالء ًمٚمٙمؼم ،ومٚمق ُم٤مت اعمٕمتؼ وظمٚمػ اسمٜملم وقمتٞم٘مف ومامت أطمد االسمٜملم قمـ اسمـ صمؿ
ُم٤مت قمتٞم٘مف ومامًمف السمـ اعمٕمتؼ ،إن ُم٤مت االسمٜم٤من سمٕمده وىمٌؾ اعمقمم وظمٚمػ أطمدمه٤م اسمٜم٤مً
واآلظمر شمًٕم٦م ومقالؤه سمٞمٜمٝمؿ قمغم قمددهؿ ًمٙمؾ واطمد قمنمة ،وإذا أقمت٘م٧م اعمرأة ً
قمٌدا صمؿ
ُم٤مشم٧م ومقالؤه السمٜمٝم٤م ،وقم٘مٚمف قمغم قمّمٌتٝم٤م.

