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 ٣  المقدمة

 بسم اللّه الرمحن الرحيم

واحلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني 
 . املسلمني وعلى آله وصحبه أمجعنيوشفيع

يف الفقه املالكي من أخصر ) إرشاد السالك(أما بعد، فإن هذا الكتاب 
املتون وأمجعها لألحكام الفقهية، فقد اشتمل على أحكام كثرية ال توجد إال يف 

 .املطوالت، كما أنه ترك أحكاماً أُخرى
وهلم آراء . عراقيسري هذا الكتاب على طريقة مالكية ال: طريقة الكتاب

يف الفقه ختالف آراء غريهم من مالكية األقطار األخرى، فقد ترى فيه الرأي 
راجحاً قوياً وهو ضعيف عند غري العراقيني، وقد ترى فيه الرأي ضعيفاً وهو 
مشهور قوي عند غريهم أيضاً، غري أن هذه اآلراء املذكورة يف هذا الكتاب مع 

 إال  ال يأيتيف الواقع مؤيدة بالدليل الذي تأويلهخمالفتها لغريها قد تكون قوية 
بعد التمحل والتخريج غري السديد، وقد تكون ضعيفة ال سند هلا ميكن التعويل 
عليه إال الرغبة يف محلها على ما يرى أصحاا وهم يف سبيل ذلك يركبون 

 .الشطط، ويبعدون عن سواء السبيل
دة بالدليل قول املؤلف يف باب ومن أمثلة اآلراء القوية يف الواقع املؤي

وال بأس باالستمتاع بأعاليها شادة عليها (احليض يف االستمتاع باحلائض 
فإن املعتمد يف مذهب مالك أنه جيوز للزوج االستمتاع بأعايل بدن ) إزارها

زوجته وأسافله حىت مباشرة ما بني السرة والركبة ما عدا اجلماع، ولكن رأي 
النيب صلى اللّه عليه وسلَم كان يأمر نساءه أثناء احليض املؤلف هو األرجح ألن 

بلبس اإلزار ويقصر متتعه على غري ذلك قالت عائشة رضي اللّه عنها يف هذه 
أي نلبس اإلزار، وألن مباشرة ما بني السرة ) وكان يأمرنا أن نأتزر(املسألة 

ك أن يقع فيه، والركبة رمبا أدت إىل اجلماع احملرم فمن حام حول احلمى يوش
ومن أمثلة اآلراء الضعيفة اليت ال يسندها دليل قوي قوله يف الصوم يف املفطر أن 



 المقدمة٤ 

أي ال يفطر الصائم بدخول ذلك جوفه، ) ال بدخول ذباب وغبار أو حقنة اخل(
فقد جعل احلقنة غري مفطرة وأطلق ذلك والصحيح أن احلقنة الشرجية مفطرة 

نة يف إحليل الذكر ألا ال تصل إىل املعدة وأن احلقنة اليت ال تفطر هي احلق
 .واألمعاء وكذلك يف قبل املرأة على رأي يف املذهب

لمؤلف لو. وهذا شأن أكثر الكتب فيها القوي والضعيف والغث والسمني
األجر إن شاء اللّه مادام يقصد بعمله وجه اللّه وخيلص وجهه إىل اللّه، نسأله 

 .عانا بعنايته، وأن يهدينا سواء السبيلتعاىل أن يبصرنا بالصواب وأن ير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ٥  المقدمة

 
 

 ترمجة املؤلف
عبد الرمحن بن حممد بن عسكر شهاب الدين البغدادي املالكي، : هو -

مدرس املدرسة املستنصرية، كان فقيهاً عاملاً زاهداً سالكاً طريق الزهد والصالح 
ة املفيدة منها كتاب والعبادة، وله يف ذلك تأليف حسن، وله التصانيف احلسن

غزير العلم، ذكر فيه مشهور األقوال غالباً، وكتاب العمدة يف . املعتمد يف الفقه
وكتاب اإلرشاد أبدع فيه كل اإلبداع جعله خمتصراً وحشاه مبسائل . الفقه

وفروع مل حتوها املطوالت مع إجياز بليغ، وله يف احلديث وغريه تآليف 
 ٧٣٢مجة وكتبه تدل على فضله، تويف سنة كان مشاركاً يف علوم . مشهورة

رمحه اللّه تعاىل وإيانا، تلقى عنه ولداه القاضيان الفضالن أمحد وحممد، وقد 
شرح قاضي املالكية يف وقته تاج الدين رام بن عبد اللّه الدمريي املتوىف سنة 

 كتاب اإلرشاد هذا، بشرح واسع يف ستة جملدات كما شرح العالمة ٨٠٥
 . بشرح جيد مفيد٨٩٩ق املتوىف سنة الشيخ زرو
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 المقدمة٨ 

 مقدمة املؤلف
 ِبسم اللّه الرَّمحن الرَِّحيم

 .وصلَّى اللّه علىَ سيِدنا محمد وعلى آِلِه وأَْصحاِبِه وسلَّم تْسِليماً
محقِّق ِشهاب الديِن عْبد قَالَ الشْيخ الْفَِقيه اِإلمام الْحاِفظُ، الْعاِلم الْعالَّمةُ الْ

آِمني اللّه هِحمر اِديْغدالْب املاِلِكي ْسكَرع د ْبنمحم ْحمِن ْبنالر: 
احلَْمد ِللِّه الْهاِدي إىل سِبيِل الرشاِد، الْعاِلِم ِبما بطَن وظَهر ِمْن أَْحواِل 

اِء ولَماِعِل الْعاِد، جالِل الِْعبالْح ْينْم بهلَّما عِبم اِن اَألْحكَاِم، فَاِرِقنيياِسطَةً ِفي ب
 هاتلَوصِتِهْم، وباحصْن مع ادْن حم اِسرالْخِتِهْم، وعابتِبم ْن فَازم اِبحاِم، فَالررالْحو

ىل داِر السالِم، الْمبشر ِبما ِفيها ِمن وسالمه على عْبِدِه ورسوِلِه محمٍد الداِعي ِإ
 ِزيدْم ملَه وِجبالةً تاِم، صِة الِْكررراِبِه الْبأَْصحلى آِلِه وعاِم، واِإلكْرفِْضيِل والت

 .الْفَْضِل واِْإلْنعاِم
 راهق ِسن الرشاِد، وناهز أَنْ فَِإنَّ الْولَد السِعيد وفَّقَه اللّه تعاىل لَما: وبعُد

يْنتِظم ِفي ِسلِْك أَْهِل السداِد، سأَلَِني أَنْ أَضع لَه ِكتاباً يكُونُ مع كَثْرِة معاِنيِه، 
وِجيز اللَّفِْظ، سْهلَ التناوِل والِْحفِْظ، فَاْستخْرت اللّه تعاىل، وجمْعت لَه هذَا 

هْيتمسِر، ورالداِهِر ووالْج ِزيالً ِمنج هْعتأَْودو ،رصْختالْم: 
 ِإْرشاد السالك، ِإىل أَشرف املسالك

 رونو ،هوحر س اللّهاِلٍك، قَدْبِد اللَِّه ماِم اَْألْعظَِم أَِبي عِب اِْإلمذْهلى مع
مْعتلى اللِّه الْمعو ،هِرحيِكيلُضالْو ِنْعمْسِبي وح وهكِْميِل، ولُوِغ التِفي ب د. 

 
 
 
 
 



 ٩ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك

 كتاب الطهارة

-طْلَقاُء اَلْمثَ ِإالَّ اَلْمباَلْخثَ ودالْح ْرفَعلى ِخلْقَِتِه أَْو .  ال يا كَانَ عم وهو
ِد ِمْنه ويكْره اَلْوضوُء ِبالْمْستْعمِل ويِسريٌٍ تغير ِبما ال يْنفَك غَاِلباً كَقَراِرِه، واَلْمتولِّ

حلَّْته نجاسةً لَْم تغيْره، وسْؤِر ما ال يتوقَّى النجاسةَ ال ما أَفْضلَْته اَلْبهاِئم، أَْو 
الَطَِة أَْجنخِبم ريغا تملَْت ِبِه، وأَةٌ خاْمر ْت ِمْنهرطَهت هلَبْوِل سالْبلِّ وكَالْخ ِبي

 ِمن مْحريا، وِجلِْدهِة وْيتِة ِعظَاِم الْمِمْن آِني هكْريو ،هكْمح هبأَكْسةَ، ووِريالطُّه
 يْغِلب النقْدْيِن ويْجِزئ، ويِجب التحري ِفي اْشِتباِه الطَّاِهِر ِبالنِجِس فَيتوضأُ ِبما

على ظَنِه طَهارته وِقيلَ يتوضأُ ِمْن أَحِدِهما ويصلِّي ويْغِسلُ أَْعضاَءه ِمن الثَّاِني، 
 يرب اتِإذَا مةً واِحدِة واسجِد الندلى عع ادْت زلِّي، فَِإنْ كَثُرصيأُ ِبِه وضوتي ثُم

 يزولَ التغير، فَِإنْ زالَ ِبنفِْسِه نزحه حىت ِفي ِبئٍْر، فَِإنْ تغير وجب ذُو نفٍْس ساِئلٍَة
 .فَالظَّاِهر عْوده ِإىل أَْصِلِه، وِإنْ لَْم يتغيِر اْستِحب النْزح ِبحسِب الْماِء والْمْيتِة

 الْميتاُت والُْمسِكراُت) فصل(

 وما لَْيس لَه نفٌْس ساِئلَةٌ ت والْمْسِكرات كُلُّها نِجسةٌ ِإالَّ دواب الْمْيتا-
وأَْجزاُء الْمْيتِة نِجسةٌ ِإالَّ الشعور ومْشِبهها ِمن الريِش، وِفي طَرِف الْقَْرِن 

ْيتةٌ، وِفي طَهارِة ِجلِْدها وما أُِبني ِمْن حي فَهو م. والظَّلِْف والْعاِج ِخالٌف
ِبالدباِغ ِخالٌف، وسْؤر الْحيواِن وعرقُه طَاِهٌر ِإالَّ ما يتناولُ النجاسةَ فَيكْره ِإالَّ ما 
كَانَ على ِفيِه نجاسةٌ ظَاِهرة فَيكُونُ حكْم سْؤِرِه حكْم ما حلَّْته، ويِجب غَْسلُ 

ناِء ِمن ولُوِغ الْكَلِْب ِفي الْماِء سْبعاً، ويف ِإلْحاِق الِْخْنِزيِر ِبِه، وِإناِء غَْيِر الْماِء اِإل
ِبما ِفيِه ِخالٌف وال ِخالف ِفي نجاسِة الدِم الْمْسفُوِح واَألْرواثُ : واِالنِتفَاِع

 يتغذَّى الْمأْكُولُ ِبنجاسٍة فَيْنجس رْوثُه وبْولُه ال واَألْبوالُ والْمْني تواِبٌع ِإالَّ أَنْ
لَْحمه وِفي لَبِنِه وبْيِضِه ورماِد النجاسِة والْمْستْحِجِر ِمن الْخْمِر ِفي أَواِنيها 

الدِة وذْرالْعْوِل وِة الْباسجِفي ن ال ِخالف ِميِفي اآلدالْقَْيِء ِخالٌف وِشْبِهِه وِم و



إرشاد السالك إلى أشرف المسالك١٠ 

الْمتغيِر عْن حاِل الطَّعاِم وال ِخالف ِفي طَهارِة الدْمِع والبصاِق والْمخاِط واللَّبِن، 
والْمْشهور نجاسةُ مِنيِه، وهلُ يْنجس ِبالْمْوِت قَْوالِن والِْمْسك طَاِهٌر، وِإذَا ماتْت 

 ونْحوها ِفي زْيٍت أَْو سْمٍن جاِمد ونْحِوِه طُِرحْت وما حْولَها، وِفي ماِئٍع فَأْرةٌ
يْنجس، وال تطْهر أَواِني الْخْمِر ِبغْسِلها ويكِْفي ِفي الصِقيِل كَالسْيِف مبالَغةُ 

 .الْمْسِح
 آداب احلاجة) فصل(

راِء يطْلُب مْوِضعاً مطْمِئّناً رْخواً بِعيداً عِن النِاس ال  مريد الْبراِز ِفي الصْح-
يْستقِْبلُ وال يْستْدِبرها وال يكِْشف عْورته حتى يْدنو ِمن اَألْرِض ويتِقي الظِّلَّ 

اْسم ْنهِزيلُ عِفي الْكَِنيِف يو ،رجالْحو اِكداِطئَ الرالشو ِرْجلَه مقَداىل، يعاللِّه ت 
ِبْسِم اللِّه أَعوذُ ِباللِّه ِمن الْخْبِث والْخباِئِث، وِمن الرْجِس النِجِس، : الْيْسرى قَاِئالً

الْحمد ِللِّه الِّذي أَذْهب عني : وِمن الشْيطَاِن الرِجيِم، والْيْمنى ِفي الْخروِج قَاِئالً
اَألذَى وعافَاِني، ويْجتِهد ِفي اِالْسِتْبراِء ويْستْجِمر ِبثَالثَِة أَْحجاٍر وِفي مْعناها كُلُّ 
 اجا ِإِن اْحتلَْيهع ِزيديِإنْ أَْنقَى، و اِحدالْو ْجِزئيٍم، ورْحتاِمٍد طَاِهٍر غَْيِر مج

يا وْمِعِهملُ كَجاُء أَفْضالْمو ْغِسلُ ِمْنهلْ يهوِر، وْشهلى الْمذِْي عِفي الْم نيعت
جِميع الذَّكَِر أَِو الْمْخرِج قَْوالِن، ويْستْجِمر ِبِشماِلِه يصب علَْيها الْماَء قَْبلَ 

 .للِّه نقَلَه ِإىل الْيْمنىمالقاِتها اَألذَى يْبتِدئ ِبقُبِلِه، فَِإنْ كَانَ ِفيها خاتٌم ِفيِه ِذكْر ا
 فُُروُض الُْوُضوِء) فصل(

 فُروض الْوضوِء غَْسلُ الْوْجِه ِمْن مناِبِت شْعِر الرأِْس الْمْعتاِد ِإىل آِخِر -
مالِْمْرفَقَْيِن و عْيِن مدغَْسلُ الْياُألذُِن ِإىل اُألذُِن، و ِمنِة، والذَّقِْن أَِو اللِّْحي ْسح

جِميِع الرأْس مباشرةً وغَْسلُ الرْجلَْيِن مع الْكَْعبْيِن وِفي تْخِليِل اَألصاِبِع ِخالٌف، 
والْمواالةُ مع الذِّكِْر والْقُْدرِة، فَِفي النْسياِن مطْلَقاً، وِفي الْعْجِز ما لَْم يطُِل الْفصل 

ارِة الْحدِث، يْنِوي ِبِه رفْع الْحدِث أَِو اْسِتباحةَ ما يْمنعه فَِفي طَه. والنيةُ شْرطٌ
 هرضال يْرط ِإىل آِخِرِه، وا شهتاماْسِتدِة وضْضمالْم ِقيلَ ِعْندْجِه، وغَْسِل الْو ِعْند
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 كَانْت صْغرى أَْو كُْبرى اْخِتالسها ما لَْم يقِْصْد رفْضها والدلْك ِفي الْمْغسوِل
هننسو ،بِإنْ أَْوع ْسِقطُ الْفَْرضةً يرْسلُ مالْغا ِفي : واِلِهمْيِن قَْبلَ ِإْدخدغَْسلُ الْي

اِإلناِء ما لَْم يكُْن ِبِهما أَذًى فَيِجب، والْمْضمضةُ واِالْسِتْنشاق ويْستْنِثر ِبِشماِلِه، 
يِديٍد ظَاِهراً واٍء جْيِن ِبماُألذُن ْسحملُ، وْرفٍَة أَفْضكُلّ ِبغ ادِإفْرْرفٍَة واِن ِبغْجِزي

وباِطناً، والتْرِتيب على الْمشهوِر، فَمْن نكَّس أًعاد ما نكَّسه، والْبْدُء ِبمقَدِم 
ه التْسِميةُ والسواك وِباَألراِك اَألْخضِر أَفْضلُ ِلغْيِر وفَضاِئلُ. الرأِْس والرد ِإلَْيِه

الصاِئِم، وِفي عدِمِه يْستاك ِبأُْصبِعِه، ومْن نِسي فَْرضاً أَتى ِبِه وِبالصالِة، وسنةً 
 .جعلَها ِلما يْستقِْبلُ

 نواقُض الوضوء) فصل(
تاد ِمن السِبيلَْيِن علَى وْجِه الْعادِة ال النِادر والسلَس  يْنقُضه الْخِرج الْمْع-

وسلَس الْمذِْي ِلطُوِل الْعْزبِة كَالْمْعتاِد، ومس الذَّكَِر ِبباِطِن الْكَف، واَألصاِبِع ال 
ِللَّذَِّة ولَْو مْحرماً أَْو ِمْن الدبِر، وِفي مس اْمرأٍَة فَْرجها ِخالف، ولَْمس النساِء 

وراِء حاِئٍل ال يْمنعها اللَّذَّةَ ولَو ظُفْراً أَْو ِسّناً أَْو شْعراً الَّالِمس والْملْموس سواٌء، 
 أَْو وِبزواِل الْعقِْل ِبجنوٍن أَْو ِإغْماٍء أَْو سكٍْر أَْو نْوٍم مْستثْقٍَل ولَْو ِفي الصالِة

جاِلساً غَْير مْستِند، والْمْشهور أَنَّ الردةَ مْبِطلٌ، والشك ِفي الْحدِث بْعد تيقُِّن 
الطَّهارِة موِجٌب، والْحدثُ يْمنع ِفْعلَ كُلِّ ما يْشترطُ لَه الطَّهارةُ وحْملُ 

 .، ال بْين أَْمِتعٍة قُِصد حْملُهاالْمْصحِف ولَْو ِبحاِئٍل أَْو ِعالقٍَة
 الغسل) فصل(

 الْغْسلُ يوِجبه خروج الْمِني على الْعادِة ولَو ِفي النْوِم وِإيالج الْحشفَِة -
مراِهقاً، أَْو قَْدِرها ِفي فَْرٍج، وِإنْ كَانَ غَْير باِلٍغ لَْم يلْزمها ِإالَّ أَن تْنِزلَ أَْو يكُونَ 

ولَْو عزلَ أَْو وِطئَ بْين الْفَخذَْيِن فَسبق الْماُء ِإىل : وهل يْؤمر ِبِه تْمِريناً قَْوالِن
فَْرِجها فَأَْنزلَْت أَِو الْتذَّْت لَِزمها واْنِقطَاع دِم الْحْيِض والنفَاِس وخروج الْولَِد وِإنْ 

وِإْسالم الْكَاِفِر، ويْجِزيِه ِعْند اْعِتقَاِدِه قَْبلَ التلَفُِّظ ِبِه يْنِوي رفْع لَْم تر دماً، 
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 .الْجنابِة، فَِإنْ عِدم الْماَء تيمم، يْبدأُ ِبغْسِل يدْيِه، واَألذَى عْن بدِنِه
وُء يضالْوو اقاِالْسِتْنشةُ وضْضمالْم هونْسنملِّلُ وخيْسِل وةَ الْغنْنِوي ِبِه س

أُصولَ شْعِر رأِْسِه حتى يْرِوي ا ويعم ساِئر جسِدِه فَِإنْ بِقيْت لُْمعةٌ لَْم يْجِزِه، 
دِن الْحع ْجِزئيْرِويِه وى تتح كُهرحلْ تا بفَاِئِرهض قْضْرأَةَ نالْم ملْزال يِث و

وِصفَةُ : اَألْصغِر وِإنْ لَْم يْنِوِه، ويْجِزئُها ِللْحْيِض والْجنابِة غَْسلٌ واِحٌد ِإذَا نوْتهما
الْواِجِب وغَْيِرِه سواٌء، ويْجِزئ الْواِجب عْن غَْيرِه ِبِخالِف عكِْسِه وال حد ِلقَْدِر 

اِلِه، وِب حسلْ ِبحاِء بقَْبلَ غُْسِلِه لِكْن الْم ْومالناِع والِْجم اركْرتِب اَألكْلُ ونِللْج
 عْمنيْوم، ووُء ِللنضالْو بحْستياِت وةُ اآليِتالو لَهْوِم ووُء ِللنضالْو بحْستي

ْسِجِد وولُ الْمخدو ،راَألْصغ هعْمنا يم رثُ اَألكْبدالْح افخةُ الْقُْرآِن ِإالَّ أَنْ تِتالو
الْحاِئض النْسيانَ، ومْن رأَى ِفي ثَْوِبِه مِنّياً ولَْم يذْكُْر أَْحالماً اغْتسلَ وأَعاد ما 

 .صلَّى ِفيِه ما بْين نْوِمِه ورْؤيِتِه
 املسح على اجلبائر) فصل(

ْعضاِء وضوِئِه فَْرضه التيمم ال يْجِزيِه غَْسلُ  جِريح أَكْثَِر جسِدِه أَْو أَ-
الصِحيِح والْمْسح، ِبِخالِف الْجْرِح الْيِسِري فَِإنه يْمسح على الْجباِئِر والْعصاِئِب 

 نزعهما الْمْضطَّر ِإلَْيِهما، وِإنْ شدهما مْحِدثاً أَْو تجاوزِت الْمْجروح فَِإنْ
ِللتداِوي بادر ِإىل مْسِحِهما بْعد شدِهما، وِلغاِئِه غَسلَ مْوِضعهما، وِإنْ سقَطَْت 
 افخاِد يةُ الِْفصابِة ِعصِبريكِْم الْجِفي حأَ، وداْبتو ها لَِزملَ مفَعو الِة قَطَعِفي الص

ِقْرطَاسو هاراْنِفج هالقَاتم ذَّرعا تمةٌ، واواٌء أَْو ِغشودةُ الظِّفِْر وِكْسوْدِغ والص 
هقَطَ فَْرضٍم سميْسٍح أَْو تْسٍل أَْو مِبغ. 

 مسُح الُْخف) فصل(
 مْسح الْخف جاِئٌز سفَراً أَْو حضراً ِبشْرِط ِإْمكَاِن متابعِة الْمْشِي ِبِه، -

لى وٍة عدقِْييٍد ِبماِء ِمْن غَْيِر تِة ِبالْماراِل الطَّهكَم ْعدلْبِسِه بلِّ الْفَْرِض وحْتِر مس
املْشهوِر لِكْن يْستحب كُلَّ جمعٍة نْزعه ِللْغْسِل وِإْدخاِل ِإْحدى الرْجلَْيِن فَهلْ 
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ْنزى يتح هعْمنى يغَْسلُ اُألْخر ِسريالْي ْرقالْخى، وغَْسِل اُألْخر ْعدا بهسلْبيا وهع
ال يْمنعه ِبِخالِف الْكَِثِري وهو ما يظْهر ِمْنه أَكْثَر الْقَدِم، وال يجوز على غَْيِر 

نْ نزعه بْعد الْخف، وِفي مْسِح الْجْورِب الْمجلَِّد، والْخف اَألْعلى قَْوالِن فَِإ
 جِإىل غَْسِل ِرْجلَْيِه فَِإنْ أَْخر رادب هعزْسِح اَألْسفَِل، فَِإنْ نِإىل م رادْسِحِه بم
ِإْحداهما أَْو أَكْثَر قَدِمِه ِإىل ساِق الْخف نزعهما وغَسلَ، واَألفْضلُ مْسح أَْعلى 

 .ِن اقْتصر على أَْعاله أَْجزأَه ِبِخالِف عكِْسِهالْقَدِم وأَْسفَِلِه، فَِإ
 التَّيمِم) فصل(

 يْنتِقلُ ِإىل التيمِم سفَراً أَْو حضراً ِلعدِم الْماِء أَْو تعذُِّر اْسِتْعماِلِه ِلمرٍض أَْو -
وِط عْضٍو ِلِشدِة الْبْرِد أَْو عدِم مناِوٍل خْوِف ِزيادِتِه أَْو تأَخِر بْرِئِه أَْو حدوِثِه أَْو سقُ

أَْو خْوِف عطٍَش متوقٍَّع ولَْو على غَْيِرِه ولَْو وجدْه ِبوقٍْت لَْو تشاغَلَ ِباْسِتْعماِلِه 
اِقيالِْعر بذْهمو ،هومِة لُزاِرباملغ بذْهفَم ،وِريرالض قْتالْو جرلَخ ،مميتي ني

وحكَاه اَألْبهِري روايةٌ، ويتيمم ِبجِميِع أَْنواِع وْجِه اَألْرِض حتى الصلِْد واملعاِدِن 
ما لَْم تتغيْر عْن أَْصِلها، ويلْزم الْعاِدم الطَّلَب ما لَْم يتيقَِّن الْعدم، أَْو يكُْن على 

ٍة تشق على ِمثِْلِه، أَْو يخاف تلَف نفٍْس أَْو ماٍل ويطْلُبه الْمساِفر ِمْن رفْقَِتِه، مسافَ
 معْين تتْربلُه ِبضأَكْمِنِه، وولُ ثَمال قَب ولُهقَباِلِه وِبم ْجِحفا ال يِبم هاؤِشر ملْزيو

ةَ ورتاِعى الْوريو هْجهْعٌر، ولَْيِه شكُْن عْنقَفَِة ِإنْ لَْم يالْع ْوِضعمْيِن وْينالْع اججح
 اْبن هازأَجو هاِبعلِّلُ أَصخيو هاِتمخ عْنزوص يْنصلى الْمْيِه ِإىل اِملْرفَقَْيِن عديو

اَألْصغر واَألكْبر : ال رفْع الْحدِثالْقَاِسِم ِإىل الْكُوعْيِن يْنِوي ِبِه اْسِتباحةَ الصالِة 
 ددرتالْمو اِجي آِخرهالرو لَهأَو اِئسالْي مميتالِة يوِل الصخقَْبلَ د ْجِزئياٌء، ووس

َ ْبعد الْفَرا ِغ ِمْنها ال وسطَه، ووجود الْماِء قَْبلَ الشروِع يْبِطلُه وِفي أَثْناِئها أَْو
يلْزمه ِإعادةٌ ِإالَّ مْن نِسيه ِفي رْحِلِه، وال يْجمع فَِريضْيِن ِبتيمٍم واِحٍد ِبِخالِف 
 ِعيدالصاَء والْم ِدمْن عماِئِت قَْوالِن وِفي الْفَوِة الْفَْرِض، واِبعاِفِل ِفي فَْوٍر أَْو توالن

وقْت الضروِري فَالْمْنصوص سقُوطَها وعِن اْبِن الْقَاِسِم يصلِّي حتى خرج الْ
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بقَالَ أَْشهقِْضي ويا: ومهدأَح ِجدى يتلِّي حصغُ ال يقَالَ أَْصبقِْضي، وال ي. 
 الْحيِض) فصل(

 عشر يْوماً كَمْشهوِر أَقَلِّ  ال حد َألقَلِّ الْحْيِض كَالنفَاِس وأَكْثَره خْمسةَ-
الطُّْهِر، وتْعتِبر الْمْبتِدئَةُ ِبأَْتراِبها، فَِإنْ تجاوزْتهْن فَِروايةُ اْبِن الْقَاِسِم ِفي الْمدونِة 

 أَكْثَره، ورِوي تتمادى أَكْثَره، وروى اْبن وهب تْستظِْهر ِبثَالثَِة أَياٍم ما لَْم تجاوْز
 ِهي اٌت ثُمايا ِروهتادِة عادْعتِز الْماوجِفي تو اِئِدِهنولى عع ِصرقْتاٍد تِن اْبِن ِزيع
 ِعْند مقَدا تلى ملُ عْعمةً فَتزيمكُونَ مِة ِإالَّ أَنْ تارةُ الطَّهِمرْستم هيةٌ واضحْستم

غْيٌض تطُْهٍر فَح ْعدا فَِإنْ كَانَ الثَّاِني بهمد قَطَّعْن تمطُْهٌر فَاِصلٌ، و هْعدبِم وِر الدي
مْؤتنٌف، وِإالَّ فَهما حْيضةٌ فَتلَفِّق حتى تْبلُغَ أَكْثَره فَِإنْ زاد فَمْستحاضةٌ وتْغتِسلُ 

أَي ومصتلِّي وصتاُء، وْيضةُ الْبأَِو الْقَص فُوفةُ الطُّْهِر الْجالمعوطَأُ، وتام اْنِقطَاِعِه و
ويْمنع وطْؤها قَْبلَ غَْسِلها، فَِإنْ فَعلَ أَِثم وال كَفَّارةَ علَْيِه وال بأْس ِباِالْسِتْمتاِع 

ْجبتا، وهارا ِإزلَْيهةً عادا شاِليهْسِلِم، ِبأَعا الْمْوِجهْسِل ِلزلى الْغةُ عاِبيالِْكت ر
 ْعدِن اْبِن الْقَاِسِم ِإنْ كَانَ بع ورْشها فَالْمهتادْت عزاوجفَِإنْ ت ِحيضاِملُ تالْحو

ين يْوماً، ثَالَثَِة أَْشهٍر تمادْت ِإلَى خْمسةَ عشر يْوماً وبْعد ِستِة أَْشهٍر ِعْشِر
 .وأَْجراها الْمِغريةُ وأَْشهب مْجرى الْحاِئِل

 النفَاِس) فصل(
 والصِحيح أَنَّ أَكْثَر النفَاِس مْعتبٌر ِبالْعواِيِد ما لَْم يجاِوْز ِستني يْوماً، -

يلَ ِنفَاٌس فَتضم ِإلَْيِه ما بْعده، وتقِْضي والظَّاِهر أَنَّ املُتخلِّلَ بْين الْوْضعْيِن حْيٌض وِق
أَْعلَم اللّهو ،وزجيو ِنعْمتيو ِجبا يا ِفيماُء ِمثْلُهفَسالنالَةَ، والَ الص ْومالص اِئضالْح. 

 ِكتاُب الصَّالَِة
لِّ بْعد غَايِة نقِْصِه وآِخر  يْدخلُ وقْت الظُّهِر ِبالزواِل وِهي ِزيادةُ الظِّ-

 هآِخرْصِر وقِْت الْعلُ وأَو وهاِل ووالز ْعدْخِص ِمثِْلِه بِظلُّ الش ارِإذَا ص اِرياالْخِتي
راُء ِبغالِْعشا ووِطهرْحِصيِل شت ْعدا بٌر ِبِفْعِلهقَدوِب مرِبالْغ ْغِربالْموِب ِمثْلَْيِه و
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والصْبح ِبالْفَْجر الصادِق ِإلَى اِإلْسفَاِر اَألْعلَى واَألفْضلُ . الْحْمرِة ِإلَى مْنتهى الثُّلُِث
 ضراِت قَْدراً الَ ياعماِجِد الْجساِقي ِبموالْب أِْخريتْغِرِب وْعِجيلُ الْمتا، وِبه ْغِليسالت

ظُّْهِر ِفي الْحر وِفي ِإْبراِد الْمْنفَِرِد قَْوالَِن، ومْن شك ِفي دخوِل ِبِهْم واِإلْبراد ِبال
 قُوعالْو نيبفَِإنْ ت ،ولُهخِه دلَى ظَنع ْغِلبأَْو ي قَّقحتى يتح رخؤيلِّ وصقِْت لَْم يالْو

الْحو ْعذُورالْم ْدِركيو ،ادأَع لَْيِه قَْبلَهى عْغمالْمونُ وْجنالْمْت ورطَهِائُض ِإنْ ت
 ْعداٍت بكَعْمِس رقَاِء خْيِن ِلبالظُّْهر ْسِلمي الْكَاِفرو ،ِلمْحتي ِبيالصِفيقَاِن، وي

يِة فَقَطْ وَألْربٍع قَْبلَ الطَّهارِة والسْتِر وِلثَالٍَث ِفي السفَِر وِلدوِنِهن ِإىل ركْعِة الثَّاِن
الْفَْجِر والِْعشاَءْيِن وِلدوِنِهن اَألِخريةَ وتْسقُطُ اُألولَياِن، والصْبح ِلبقَاِء ركْعة قَْبلَ 

لُوغُ ِفي الْوالْبانُ وْسيالنْوم وْسِقطٌ ِإالَّ النم ذِْر ِلِمثِْل ذِلكالْع وطُرقِْت الطُّلُوِع، و
 كأَْدرر وطَّهْن تما، وهانِإْتي وجبِة يعماِت الْجقَْبلَ فَوةَ فَْرضاً واداِإلع وِجبي
الْوقْت فَأَْحدثَ لَِزمه ما كَانَ أَْدرك وقْته، وكَذِلك مْن ذَكَر صالَةً مْنِسيةً، وِإنْ 

قْتالْو جرخ. 
 األذان) فصل(

ذَانُ سنةٌ مؤكَّدةٌ ِللْمصلِّني الْفَْرض ِفي وقِْتِه جماعةً، والَ يؤذِّنُ والَ  اَأل-
 عجريةَ واِتِه ِإالَّ اَألِخريكَِلم ْشفَعاِرٌف ِباَألْوقَاِت يكَلٌَّف عْسِلٌم ذَكٌَر مِإالَّ م ِقيمي

 ثِْويبد التِزييْيِن وتادهةُ ِفي الشاِإلقَاما وقِْت ِإالَّ لَهقَْبلَ الْو وزجالَ يْبِح، وِفي الص
 لُولَى عراً عطَهتتاً ميص كِْبرياِتِه ِإالَّ التكَِلم وِتريو ْنفَِردالْمالْقَاِضي و ِقيمفَي ،آكَد

 والَ يْشتِغلُ ِباَألكِْل والْكَالَِم ويْبِني مْستقِْبالً، والَ بأْس ِبتصفُِّحِه يِميناً وِشماالً،
ِليِسِريِه واَألْعمى يقَلِّد عاِرفاً ِبالْوقِْت والَ يؤذِّنُ ِللْقَضاِء، الَ الْمْنفَِرد والنساُء 

ْوقَلَةَ ِمنْبِدلُ الْحيو ،هتاِمِعِه ِحكَايِلس بْنديو ،َألْنفُِسهن ِقْمنيِفي ولَِه وْيعالْح 
اللَّهم رب هِذِه الدْعوِة التامِة : الناِفلَِة يْحِكي ِإلَى مْنتهى الشهادتْيِن ويقُولُ

 والْفَِضلَةَ والدرجةَ الرِفيعةَ واْبعثْه مقَاماً الوسيلةوالصالَِة الْقَاِئمِة آِت محمداً 
اللَّهم اْسِقنا ِمْن حْوِضِه ِبكَأِْسِه . الَِّذي وعْدته ِإنك الَ تْخِلف الِْميعادمْحموداً 
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اِحِمنيالر ما أَْرحي ِتكْحمِبر ،اِكِثنيالَ نا وايزخ وّياً غَْيراِئغاً رِنيئاً سباً هْشرم. 
 اسِتقْبالُ الِْقبلَِة) فصل(

لِْقْبلَِة شْرطٌ ِفي الصالَِة ِإالَّ ِفي ِشدِة الْخْوِف والناِفلَِة ِفي سفَِر  اْسِتقْبالُ ا-
الْقَْصِر علَى الدابِة فَيلْزم معاينها ِإصابتها وغَْيره ِجهتهاَ فَِإنْ أَْشكَلَْت تحرى فَِإنْ 

اً ِإلَى أَْربِع ِجهاًت فَِإنْ تبين الْخطَأَ يف أَثْناِئها تحر تخير ِجهةً، وِقيلَ يصلِّي أَْربع
اْستدار وبْعدها الَ ِإعادةَ وغَْير الْمْجتِهِد يقَلِّد عاِرفاً ِجهتها كَاَألْعمى وداِخلُ 

 .الْقَْريِة الْمْسِلمِة يْعملُ علَى ِمْحراِبها
 ِةستُر الْعور) فصل(

 سْتر الْعْورِة شْرطٌ، وِهي ِمن الرجِل ما بْين السرِة ِإلَى الركْبِة، فَِإنْ لَْم -
يِجْد ِإالَّ ِإزاراً اتزر ِبِه، أَْو ثَْوباً واِسعاً الْتحف ِبِه، وخالَف بْين ظَرفَْيِه وعقَدهما 

سراِويلُ ِبانِفراِدها والْمحدد ِلِرقَِّتِه واَألمةُ كَالرجِل، علَى عاِتِقِه، وتكْره ال
ويْستحب سْتر بدِنها الَ رأِْسها وتْغِطيةُ املُْستْولَدِة والْمبعضِة الْعنق، والْحرةُ كُلُّها 

 اِترالسا وكَفَّْيها وهْجهةٌ ِإالَّ وْورِريراً عِجْد ِإالَّ حْن لَْم يمو ،افال الش ِصيفالْح
 اِترالس ِدمْن عمو ،ريرِقيلَ الْحو ،ِجسالن مقَدا ياِعهيف اْجِتملَّى ِبِه، وجساً صأَْو ن

اِة ِفي الظُّلْمِة وِفي جماعِة الْعر. صلَّى عْرِياناً ِبمْوِضع ساِتٍر قَاِئماً راِكعاً ساِجداً
يتقَدم ِإمامهْم ويصلُّونَ كَذِلك وِفي نهاٍر أَْو لَْيٍل مقِْمٍر ِقيلَ يْنفَِرد كُلٌّ ِبمْوِضٍع، 
 دشْعِر والشو الْكُم كَف هكْريالَِة وِفي الص لَثُّمالت عْمنيو نيةً غَاضاعمِقيلَ جو

 . لَها وِإزالَةُ النجاسِة شْرطٌ، وِقيلَ فَْرٌض مع الذِّكِْر والْقُْدرِةالْوسِط
 أركان الصالة) فصل(

فَِإنْ قَدمها ِبالْكَِثِري لَْم يْجِزِه ِإالَّ .  أَْركَانها النيةُ مقْترنٍة ِبالتكِْبِري-
ب ِبغْيِر تلَفٍُّظ فَِإنْ تلَفَّظَ ِبها فَواِسٌع ولَِو اْختلَف يْستْصِحبها ِذكْراً، ومحلُّها الْقَلْ

الْعقْد واللَّفْظُ فَالْمْعتبر الْعقْد واَألْحوطُ اِإلعادةُ يقِْصد أَداِء فَْرِض الْوقِْت مْستقِْبالً 
ُ مطِْأطٍئ لَه، وتكِْبريةُ  اِإلْحراِم يتعين اللّه أَكْبر، والِْقيام لَها، غَْير مقَنٍع رأْسه والَ
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والْفَاِتحةُ يفْتحها ِبالْحْمد ِللِّه رب الْعالَِمني، والْمْشهور وجوبها ِفي أَكْثَِرها، 
ت لَهأَكْمو كُوعالرة وكْعلْ ِفي كُلِّ رٍد بمحو مقَالَ الْقَاِضي أَبْيِه ِمْن وتاحر ْمِكني

ركْبتْيِه مْعتِدالً رأْسه وظَْهره والَ يْنزح والرفْع ِمْنه والسجود علَى جْبهِتِه، ويف 
اَألْنِف ِخالٌَف والرفْع ِمْنه ِللْفصل يْجِلس واِضعاً يدْيِه علَى فَخذَْيِه مْبسوطَتْيِن 

الس قَْدرْنِوي ِبِه ولْ يهٌف ورعٌن ميعتم وهو الَمالسِة، وِة اَألِخريلْسالْج الَِم ِمن
الْخروج قَْوالَن، والطُّمأِْنينةُ ويْجِزئ ِمْنها أَْدنى اللُّْبِث وتْرِتيب اَألداِء وسننها 

 ِفي آِخرتِي الرباِعيِة وثَاِلثَِة الْمْغِرِب والصْبِح ِقراَءة ما تيسر بْعد الْفَاِتحِة ِإالَّ
والْجمعِة، وأَولَيي الْمْغِرِب والِْعشاء، والسر ِفي الظُّْهِر والْعْصِر وثَاِلثَِة الْمْغِرِب 

لَفْظُهِد، وهشِللت لُوسالْجاِء، وِي الِْعشتآِخرو :اتِحيِللِّه، الت اتاِكيِللِّه، الز 
 الَمالس هكَاتربةُ اللِّه وْحمرو ِبيا النهأَي لَْيكع الَمِللِّه، الس اتلَوالص اتبالطَّي
ِريكالَ ش هْحدو ِإالَّ اللّه أَنْ الَ ِإله دأَْشه ،اِلِحنياِد اللِّه الصلَى ِعبعا ولَْينله ع 

وأَْشهد أَنَّ سيدنا محمداً عْبده ورسولُه، والصالَةُ علَى النِبي صلَّى اللّه علَْيِه 
وسلَّم ِفي الَِّذي يسلِّم ِمْنه والتكِْبري ِسوى تكِْبريِة اِإلْحراِم، وهلْ كُلُّ تكِْبريٍة أَِو 

قَْوالَِن، و ْمعلَفِْظ الْجو ،ْمدالْح لَكا ونبرو هِمدْن حِلم اللّه ِمعِفي س ِلفاْخت
وفَضاِئلُها رفْع الْيدْيِن مع اِإلْحراِم حذْو ِمْنكَبْيِه، . التشهِد، فَِقيلَ سنةٌ وِقيلَ فَِضلَةٌ

ِن، وهلْ اَألفْضلُ عقْدهما تْحت صْدِرِه وهلْ علَى ِصفَِة الراِهِب أَِو الناِبِذ؟ قَْوالَ
أَْو ِإْرسالَهما قَْوالَِن، وهلْ يْرفَعهما ِعْند الركُوِع والرفِْع ِمْنه ِخالٌَف، وكَمالُ 

قِْصريتو ،اقش الظُّْهِر قَْدراً غَْيرْبِح واَءِة ِفي الصطِْويلُ الِْقرتِة، وورا ِفي السه
 فَعقُولُ ِإذَا ريِة ويرِفي الس نمؤي اماِإلمِد ِسّراً، وْنفَرالْمو مْؤتالْم أِْمنيتْغِرِب، والْم

هأْسا، : رمهعْجمي ْنفَِردالْمو ،ْمدالْح لَكا ونبر وماملَأْمو هِمدْن حِلم اللّه ِمعس
يح ِفي الركُوِع، والسجوِد، والْقُنوت ِفي ثَاِنيِة الصْبِح ِسّراً وقَْبلَ الركُوِع والتْسِب

أَفْضلُ، ويكَبر قاِئماً ِمن اثْنتْيِن ِإذَا اْستوى قَاِئماً، والَ بأْس ِبالدعاِء ِفي جمِع 
 .هْيئَاِت الصالَِة ِإالَّ ِفي الركُوِع
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 السترة) فصل(
 مْن الَ يأْمن الْمرور بْين يدْيِه يصلِّي ِإلَى السْترِة والَ تْبطُلُ ِبمروِر شْيٍء -

بْين يدْيِه، وأَقَلُّها ِذراٌع ِفي ِغلَِظ الرْمِح الَ ِبخطِّ أَْو أَْجنِبيِة والَ صِغٍري الَ يثْبت والَ 
ٍم وِحلَق الْمتكَلِِّمني ِبِخالَِف الطَّاِئِفني يْدنو ِمْنها والَ يْنِصبها قُبالَةَ دابٍة والَ ناِئ

 .وْجِهِه ويْدرأُ الْمار ِبِرفٍْق
 الْعاِجُز عِن الِْقياِم) فصل(

 يْستِطِع اْستند  والْعاِجز عِن الِْقياِم مْعتِمداً يصلِّي جاِلساً مْستقِْبالً فَِإنْ لَْم-
ِإلَى طَاِهٍر فَِإنْ عجز فَعلَى يِميِنِه فَِإنْ عجز فَعلَى يساِرِه فَِإنْ عجز فَمْستلِْقياً يأِْتي 
 ْنهْسقُطُ عالَ تكُوِع وِن الروِد عجللس ْخِفضيو ْنهع ْعِجزا يوِمئُ ِبميو هْمِكنا يِبم

ي وهو ،ْنهْسقُطُ عِقيلَ تِبقَلِْبِه و قِْصدكَاِت فَِقيلَ يرِميِع الْحْن جع زجْعِقلُ فَِإنْ ع
وِفي خْوِفِه الْغلَبةَ علَى عقِْلِه، يْجمع بْين الصالَتْيِن وِفي طَلَِب الرفْقَِة يؤخر اُألولَى 

اِريا اِالْخِتيقِْتهاِإلَى آِخِر ولِّيهصيو . 
 ِفي الْجمِع: فصل

 ويْجمع بْين الِْعشاَءْيِن ِللْمطَِر أَِو الْوحِل مع الظُّلْمِة ِفي مساِجِد -
الْجماعاِت الَ الْمْنفَِرد ِفي بْيِتِه أَْو مْسِجِدِه يؤخر اُألولَى ويقَدم اَألِخريةَ ويصلِّياِن 

 الْوقِْت يؤذِّنُ ِفي اُألولَى خاِرج الْمْسِجِد وهلْ يؤذِّنُ ِفي اُألْخرى ِفي وسِط
داِخلَه أَْو خاِرجه قَْوالَِن، ويِقيم لَهما ويتنفَّل بْينهما فَِإِن اْنقَطَع ِفي أَثْناِئهما 

قَْد صْم وهعةَ مالثَّاِني كْن أَْدرمى، وادمْم قَْوالَِنتهعم عْجملْ يلَّى اُألولَى فَه. 
 الْجماعةُ) فصل(

- ِصحا الَ تاِلٌم ِبمْدلٌ ذَكٌَر عْسِلٌم عِإالَّ م موالَ يةٌ وكَّدؤةٌ منةُ ساعمالْج 
ه كَْونُ الْعْبِد وولَِد الزنا الصالَةُ ِإالَّ ِبِه باِلغٌ ِفي الْفَِريضِة مميٌز ِفي النِافَِلة، وكُِر

راِتباً، ويْستحب كَْونه أَكْملَهْم ِزّياً وخلْقاً فَيكْره اَألغْلَف واَألقْطَع واَألشلُّ 
دباِء، واِئلَِة ِلَألِصحوِح السرالْجلٍَس وذُو سو ِئنيضوتِللْم مميتالْمى واَألْعمو ِوي



 ١٩ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك

ِللْحاِضِرين، ومساِفٌر ِللْمِقيِمني والَ تقَدم علَى الْحاِكِم ورب الْمْنِزِل ِإالَّ ِبِإذِْنِهما، 
وِفي اْجِتماِع اَألْهِل يقَدم اَألفْقَه فَِإِن اْستوْوا فَالْقُْرعةُ يْحرم بْعد اْسِتواِء الصفُوِف 

هملْزالَ يو اكِإْدر ِظرْنتالَ ياِئِه وعْم ِفي دْشِركُهيو لْفَهْن خو ِلمْرجيةَ وامةُ اِإلمِني 
الداِخِل ومْوِقف الْواِحِد عْن يِميِنِه والْواِحدِة خلْفَه والَ تْبطُلُ ِبِقياِمِه ِإلَى جْنِبِه، 

 ِقفياالثنانو لْفَهاِعداً خاَء  فَصراِحِد والْو قُوفو وزجيْم، ولْفَهاُء خسالنو
 الركُوِع ِإنْ وجد مْدخالً ِإنْ قَرب، ويلْزم ألدراكالصف والَ يْجِذب ِإلَْيِه أَحداً، 

اض ِبمؤد والَ مفْترٌض الْمأْموم ِنيةُ االقِْتداِء ومساواته ِفي عْيِن الصالَِة فَالَ يأْتم قَ
 لَْو قَامالَةُ ِبِه، والصْسِمِع والَة الْمةُ صِصح ِحيحالصكِْسِه، وفٍِّل ِبِخالَِف عنتِبم

ازاُء جاِالقِْتد هأَْمكَناِم وِي اِإلمدي ْينب. 
 إعادة املنفرد) فصل(

اِإلعادِة ِفي جماعٍة ِإالَّ الْمْغِرب ويِعيد ِبِنيِة  الْمْنفَِرد ِبصالٍَة يْندب ِإلَى -
ويكْره ِلغْيِر الراِتب ِإقَامةُ الْجماعِة الَ ِبالْعكِْس والَ تكْرارها ِبمْسِجٍد الَ . الْفَْرض

ِم ِإماِمِه فَِإنْ قَام قَْبلَه لَْم راِتب لَه، ومْن أَْدرك بْعض الصالِة لَْم يقُْم ِإالَّ بْعد سالَ
يْعتد ِبما فَعلَ وعاد ِليقُوم بْعده ِليقِْضي ما فَاته علَى ِصفَِتِه وتْدرك الصالَةُ ِبركْعٍة 

اِجداً كَباكعاً أَْو سر كَهاِمِه فَِإنْ أَْدرلَى ِإْحرْبين عي ها لِكنوِنهالَ ِبد اِم ثُمِلِإلْحر ر
 .ِللهِوي وقَاِئماً ِلِإلْحراِم فَقَطْ

 ترِتيُب الْفَواِئت اليسرية) فصل(
 يِجب تْرِتيب الْفَواِئِت مع الذِّكِْر خْمٌس فَما دونها تقَدم علَى الْحِاضِرة -

قِْت وا ِفي الْوهْعدبا وا ِفيهْبطُلُ ِبِذكِْرهتولٍَة وْجهٍة ماِريهفَِفي ن ْبِرئُها يِد مدأِْت ِبعلْي
 كَذِلك الِْعشاَءْيِن وِفي جْهِلِة ِمْن أَيِهما الْخْمس وِفي ليٍليصلِّي النهاِرياِت وِفي 

ِليتْيِن مْجهولَتي الْعْيِن والسْبِق ومتوا. اثْنتْيِن الَ يْدِري الساِبقَةَ ثَالَثاً يِعيد الْمْبتدأَ ِبها
ِسّتاً كَذِلك وِلثَالٍَث سْبعاً وأَْربٍع ثَماين وخْمٍس ِتْسعاً وما الَ يْحِصيِهن يصلِّي 
ِرِه، حتى يْغِلب علَى ظَنِه براَءته والَ يْمنع الْقَضاُء ِفي وقِْت الِْكراهِة، والَ ِفي غَْي
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وتاِرك الصالَِة تهاوناً ِلخروِج وقِْتها الضروِري يْضرب ويهدد بْعد أَْمِرِه ثَالَثاً، 
فَِإنْ فَعلَ أَْو وعد، والْمْشهور لَْو قَالَ أَنا أَفْعلُ يقْبلُ وِإالَّ قُِتلَ حّداً، وجْحداً 

ْه الصكْرتو ،كْفُرِة الطَِّريِق يقَاِرعِة ورْجزالْملَِة وْزبالْماِت الْكُفَّاِر ودبعتالَةُ ِفي م
والْمقْبرِة الْقَِدميِة وِقيلَ مطْلَقاً والْحماِم ِإالَّ أَنْ يكُونَ مْوِضعاً طَاِهراً مْستوراً، 

ِة والْكَْعبِر وجالْحِة ووبْغضاِر الْمالدونَ واِفلَِة دِة الناحِقيلَ ِبِإبو دا أَشلَى ظَْهِرهع
الْفَريضِة، وتْشترطُ طَهارةُ مْوِضِعها كَالثَّْوِب فَِإنْ ستر النجاسةَ ِبما الَ يحركُها 
ْمسالشى، ولَى اُألْخرلَّى عصاٍط وِف ِبسْت ِفي طَرا لَْو كَانْت كَمحالَ ص 

تطَهر، ويْعفَى عْن يِسِري ما عدا اَألْخبتْيِن وهو قَْدر الدْرهِم فَدونه، ويطْهر الْمحلُّ 
 .ِباْنِفصال الْغسالَِة غَْير متغيرٍة

 ُسُجوُد السَّهِو) فصل(
زيادِة بْعد السالَِم وللنقِْص  سجود السْهِو يْجِزئ عْن تْرِك السنِن وهو ِلل-

أَِو اْجِتماِعِهما قَْبلَه، والَ يتكَرر ويْحِرم ِللَّتْيِن بْعد السالَِم ويتشهد ويسلِّم ومْن 
ِن فَِإنْ سها عْنهما متى ما ذَكَر وهلْ يتشهد ِللَّتْيِن قَْبلَه قَْوالَ سها عْنهما فَعلَهما

ِإالَّ أَنْ . فَعلَهما بْعده فَِإنْ طَالَ الْفصل أَِو اْنتقَلَْت طَهارته فَِقيلَ تْبطُلُ وِقيلَ الَ
 ادِن اَألْرِض فَِإنْ عِقلَّ عْستا لَْم يم اِركُهت ْرِجعيِل ولُوِس اَألوِفْعالً كَالْج كْتري

 هْعدى ِإالَّ بْجزا اَألْركَانُ فَالَ ياِهالً أَماِهياً أَْو جس ْرِجعِإالَّ أَنْ ي حطَلَْت ِفي اَألصب
اِإلْتيانُ ِبها ما لَْم يفُْت محلُّ التالَِفي فَِإنْ فَات بطَلَِت الركْعةُ، ومْن ذَكَر ِفي آِخِر 

حْعلَْم مةً لَْم يْجدالَِتِه سص بقَالَ أَْشهاْبِن الْقَاِسِم، و ٍة ِعْندكْعى ِبرأَتو دجا سلَّه
الَ غَْير دْسجِة ياَألِخري ا ِمنِفي كَْوِنهٍة فَقَطْ وكْعى . ِبرنلَّى بِهلَ كَْم صْن جمو

علَى اَألْشهِر ِإالَّ أَنْ تكُونَ علَى اَألقَلِّ فَِإنْ ترك الْفَاِتحةَ ِمْن ركْعٍة أَْجزأَه سجوٌد 
 ْحِرمي مْؤتالْمأَ، وداِم اْبتةَ اِإلْحركِْبريت كرِإنْ تلَى قَْوِل الْقَاِضي، وْبطُلُ عةً فَتاِئيثُن

كَنه أَنْ يْحِرم ويْدِرك ما لَْم يْركَْع ِإمامه وِقيلَ ما لَْم يْرفَْع، فَِإنْ أَْدركَه راِكعاً فَأَْم
ويْدِركَه وقْبلَ رفِْعِه صحْت وبْعد رفِْعِه الصِحيح أَنه يْبتِدئ وِقيلَ ِإنْ كَبر ِللركُوِع 
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مضى وأَعاد ِإجياباً، وقَالَ اْبن الْماِجشونَ اْسِتْحباباً ويْسجد الْمْؤتم ِلسْهِو ِإماِمِه، 
وِإنْ سجد بْعد : أَما الْمْسبوق ِإنْ قَْبلُ سجد معه، وقَام ِللْقَضاِء بْعد سالَِمِهفَ

السالَِم لَْم يْسجْد وهلْ يقُوم ِللْقَضاِء بْعد سالَِمِه ِمن الصالَِة أَْو ِمن السجوِد 
قَض ْعدب مؤتالْم دْسجيْرِك قَْوالَِن، وِد تمعِفي تو مْؤتالْم ْهوْحِملُ سي اماِإلماِئِه، و

سنة ِبالسجوِد وعدِمِه قَْوالَِن، والَ سجود ِلتْرِك فَِضيلٍَة وعْدمه الْكَالَم ِإلْصالَِحها 
اٌس وغَلَبةُ الْبكَاِء، ويْبِطلُها مْبِطلٌ وِإنْ قَلَّ، الَ السْهو ِإالَّ أَنْ يكْثُر وسعالٌ وعطَ

سْهو الْحدِث وغَلَبته والْقَْهقَهةُ الَ التبسم، وهلْ يْسجد لَه قَْوالَِن والتنْحنح ِإنْ 
يغْيثُ يِبح داعبلَْو تِإالَّ فَالَ، ووِف فَكَالْكَالَِم ورالْح قَاِطعم ِمْنه رظَه ظْمن ر

بجِإنْ وا والَِة أَْبطَلَهالص. 
 الرعاف) فصل(

 الرعاف ِإنْ كَانَ قَْبلَ عقِْد ركْعٍة، وأَْمكَن التماِدي معه مضى ِفي -
ماً فَِإنْ كَانَ ِإما: صالَِتِه، وِإالَّ قَطَع وغَسلَ الدم، وِإنْ كَانَ بْعد عقِْد ركْعٍة بنى

اْستِحب أَنْ يْستْخِلف كَغلَبِة الْحدِث، فَلَْو أَتموا فُرادى جاز ِإالَّ ِفي الْجمعِة 
فَيِجب اِالْسِتْخالَف والْمْؤتم يْخرج علَْيِه حْرمةُ الصالَِة فَيْغِسلُ الدم ِفي أَقْرِب 

ِإنْ ظَن اِضِع ِإلَْيِه ثُموِم الْكَالَِم الْمدْرِط عى ِبشنبو عجالَِة رالص ِة ِمنِقيالْب اكِإْدر 
ووطِْئِه نجاسةً وتجاوِز أَقْرِب الْمواِضِع وحدِثِه وِإالَّ أَتم مكَانه ِإالَّ ِفي الْجمعِة 

 ِإذَا رجع لَْيس لَه ِإْخراج الْمْستْخلَِف والصِحيح أَنَّ اِإلمام. فَيْرِجع علَى كُلِّ حاٍل
وه ِتمِلي. 

 صالة النافلة) فصل(
- ِفعْرتى تتْبِح حالَِة الصص ْعداِئِر اَألْوقَاِت، ِإالَّ بفُّلُ ِفي سنالت احبي 
ْمسا. الشوالز ِفيِه ِعْندو ،بْغرى تتْصِر حالْع ْعدباِت ولَوالص عم لَْيسِل ِخالٌَف و

 رالسِفي اللَّْيِل، و ْهرلُ الْجاَألفْضى، وثْناِر مهالنِفي اللَّْيِل و ِهيةٌ وودْحدم اِتبور
، ِفي النهاِر، وتكِْثري الركُوِع والسجوِد، وِفْعلُها خلْوةً وِفي ِنْصِف اللَّْيِل اَألِخِري
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ويجوز الْجلُوس مع الْقُْدرِة علَى الِْقياِم وعلَى ِرْحِلِة ِفي سفَِر الْقَْصِر حْيثُما، 
توّجهْت ِبِه، وِفي السِفينِة يْستِدير ومفْتِتحها جاِلساً وِبالْعكِْس والشروع ملِْزٌم ِفي 

لَها قَضاها ال ِإنْ بطَلَْت، وداِخلُ الْمْسِجِد ِفي غَْيِر وقِْت فَِإنْ أَْبطَ. ساِئِر النواِفِل
كَراهٍة يحييِه ِبركْعتْيِن قَْبلَ جلُوِسِه، وِمْنها التراِويح ثَماِني عْشرةَ تْسِليمةً وِقيلَ 

 ِفي جلَساِت اِإلماِم بْين اِإلْشفَاِع، عْشٌر ما بْين الِْعشاِء والِْوْتِر والَ بأْس ِبالتنفُِّل
ومْدِرك الناِس ِفيها الَ يصلِّي الِْعشاَء معهْم، والِْوْتر سنةٌ مؤكَّدةٌ ركْعةٌ عِقب شفٍْع 

ْرِد تأِْخريه مْنفصل يْدخلُ وقْته بْعد الِْعشاِء ِفي وقِْتها الْمْختاِر، واَألفْضلُ ِلِذي الِْو
ِإلَى آِخِر اللَّْيِل وغَْيره الَ ينام ِإالَّ عْن ِوْتٍر يقْرأُ ِفي الشفِع ِبسبِح اْسم ربك اَألْعلَى 
والْكَاِفرونَ، وِفي الِْوْتِر باِإلْخالَِص والْمعوذَتْيِن والَ قُنوت ِفيِه علَى الْمْشهوِر، 

تكْعرو ْسِجدلَ الْمخْن دمطُلُوِع الْفَْجِر، و ْعدا بهقْتواِفلَةٌ وِقيلَ نةٌ ونا الْفَْجِر س
وقَْبلَ أَنْ يْركَع ِفيِه أُِقيمْت علَْيِه الصالَةُ يْركَع خاِرجه ثُم يْدِركُه، والناِئم عْن 

ِالْنِتظَاِر الْج حبصِن الِْوْتِر فَِفي وْرِدِه ِإنْ تعِإلَى فَْرِضِه، و رادِإالَ با والَّهِة صاعم
سعِة الْوقِْت يصلِّي الْجِميع وِفي ِضيِقِه يقْتِصر علَى الْوْتِر، ويصلِّي ركْعتي الْفَْجِر 

 .بْعد طُلُوِع الشْمِس
 سجود التالوة) فصل(

دى عشرةَ ِمْنها ص الَ آِخر الْحج، ولَْيس ِفي  عزاِئم السجداِت ِإْح-
 ركَبالَِة يا كَالصوطُهرشو ،ِميعْهٍب الْجو اْبن تأَثْبْيٌء، وا شفصل ِمْنهالْم
دالْحِة واهقْت الْكَرا وهزاوجتيالٍَم، والَ ساٍم وْيِر ِإْحرغا يفِْعهرا وفِْضهِث ِلخ

ويْتلُو ما بْعدها والَ يْسجد، والْمْستِمع كَالتاِلي الَ الساِمع ويكْره تعمدها ِفي 
أَْعلَم اللّهو ،را ِفي الس اماِإلم رْجهيو ،دجا سالَهالَِة، فَِإنْ تالص. 
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 كتاب صالة املسافر والْخوِف والُْجُمعِة
 والِْعيديِن واِالسِتسقَاِء والْكُُسوِف

 صالة املسافر) فصل(
 مسافَةُ الْقَْصِر ِستةَ عشر فَْرسخاً غَْير ملَفَّقٍَة، وِفي الْبْحِر يْوٌم ولَْيلَةٌ وِقيلَ -

راِن فَِإنْ ممِة ِبالزْدِء ِفي اللُّجاِحِل فَكَالْبالس عم ارةُ ِإنْ سا ِبأَْهٍل فَالِْعْبراِئهِفي أَثْن 
 اِتنيسب زاوِإذَا ج رقْصِة فَياِعيبةٌ ِفي الرنس أَنَّ الْقَْصر ورْسهالْمْم، واَءهرا وِبم

 أَْربعِة أَياٍم الِْمْصر غَْير مْنتِظٍر رفْقَةً، وِفي الْعْوِد ِإلَى حْيثُ اْبتدأَ فَِإنْ أَْجمع ِإقَامةَ
أَتم الَ ِفي قَْصِر قَضاِء حواِئِجِه، فَلَْو عزم علَْيها بْعد صالَِتِه فَالَ ِإعادةَ، وِفي أَثْناِئها 
يْجعلُها ناِفلَةً، ويجوز الْجْمع بْين الظُّْهرْيِن ِلجد السْيِر الَ ِبمجرِد الرْخص، 

 .تحب تْعِجيلُ اِإلياِب ِإلَى أَْهِلِه ودخولُه صْدر النهاِر الَ طُروقُهْم لَْيالًويْس
 ِفي ُحكِْم صالَِة الْخوِف) فصل(

ِفْرقَة تْحرس، وِفْرقَة تصلِّي معه فَِفي الثَّاِنيِة :  يقِْسم اِإلمام مْن معه ِفْرقَتْين-
 طَاِئفَة ركْعةً فَِإذَا فَرغَ ِمْنها أَشار قَاِئماً ِإلَْيِهْم فَأَتموا واْنصرفُوا يصلَّي ِبكُلِّ

يْحرسونَ، وتأِْتي اُألْخرى فَيصلِّي ِبِهْم اُألْخرى وهلْ يسلِّم أَْو يْنتِظر ِإْتمامهْم 
ي ِباُألولَى ركْعتْيِن، فَِإذَا تشهد أَشار ِإلَْيِهْم ِليسلِّم ِبِهْم قَْوالَِن، وِفي غَْيِرها يصلِّ

جاِلساً فَأَتموا واْنصرفُوا يْحرسونَ، ثُم تأِْتي اُألْخرى فَيصلِّي ِبِهْم ما بِقي، وِفي 
اِإلْماَِن مشاةً أَْو ركْباناً تْسِليِمِه واْنِتظَاِرِهْم قَْوالَِن، وِإِن اْشتد الْبأْس صلُّوا ِبحسِب 

أَْو ِإمياًء طَاِرِدين أَْو مساِبِقني حْيثُما توجهوا الَ يلْزمهْم طَْرح ما تلَطَّخ ِبالدِم، فَِإنْ 
 .آمنوا ِفي أَثْناِئها أَتموها صالَةَ أَْمٍن

 صالة اجلمعة) فصل(
مْسِلٍم حر مكَلَّف مْستْوِطٍن وِهي ركْعتاِن يْجهر ِفيِهما  تلْزم الْجمعةُ كُلَّ -

يْخطُب قَْبلَهما خطْبتْيِن قَاِئماً متوكِّئاً يفصل بْينهما ِبجلْسٍة خِفيفَة يْختم اُألولَى 
ْو غَْير ذِلك وأَقَلُّها ثَناٌء علَى بآياٍت ِمن الْقُْرآِن والثَّاِنيةَ ِباذْكُروا اللّه يذْكُْركُْم أَ
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 ِجبيةُ قَْوالَِن، وارطُ الطَّهرْشتلْ يهْبِشٌري وتْحِذيٌر وتوِلِه وسلَى رالَةٌ عصاللِّه، و
الَ ي ْخطُبي اماِإلماِخلُ والدو ،ْنِصتيا وهقْتى ورحتِعيد يالْبا ولَه اتي اِإلْنصيح

 بحْستيا، وهطْالَنب ورْشهفَالْم هغَْير فَِإنْ أَم اِطبالْخ مؤلْيو لِّمسالَ يو ْسِجدالْم
لَها الطِّيب والتجملُ والْغْسلُ متِصالً ِبالْغدو والْمْشي والتْجِهري ِبِه وتلْزم ِمْن مْنِزِلِه 

لَى دْسقُطُ عتلَْو ِبقَاِئٍد وا، وهانِإْتي هْمِكنى ياَألْعما، وْدِركهقٍْت ياٍل ِلووِن ثَالَثَِة أَْمي
عِن الْمِريِض والْممرِض وِبالْمطَِر وكَثْرِة الْوْحِل، وخْوِف ظَاِلٍم أَْو ِلص الَ خْوِف 

شهوِر الْعْبِد، وشروطُ ِصحِتها ِإماٌم ومْسِجٌد حْبٍس ِفي حق وهو مِلي، والَ ِب
وخطْبةٌ، ومْوِضٌع ِالْسِتيطَان، وجماعةٌ يْمِكنهم الْمثْوى ِبِه ِمْن غَْير عدٍد 

 جلَس اَألولُ علَى الْمنارِة، واآلخر بْين يدِي اِإلماِم ِإذَا: مْحصوٍر، ولَها أَذَاناِن
علَى الْمْنبِر فَِإذَا فَرغَ أَخذَ ِفي الْخطْبِة، ومْن أَْدرك ِمْنها ركْعةً فَقَْد أَْدركَها فَِإنْ 
أَْدرك دونها صلَّى ظُْهراً وهلْ يْبِني علَى ِإْحراِمِه قَْوالَِن، ومْن الَ تلْزمه تنوب عْن 

اِركُهتةًظُْهِرِه، واعمج لِّي الظُّْهرصذٍْر الَ يْيِر عا ِلغ . الِْعْتقاِفِر وسالْم ومقُدو
 وهو ْمسلَْيِه الشالَْت عْن زما، وهانِإْتي وِجبا يْدِركُهقٍْت ياِإلفَاقَةُ ِلولُوغُ والْبو

ْمعج ِفي ِمْصر قَامالَ يو ،ْتهفَراً لَِزمس ِريدا كَالظُّْهِريهقْتواِن وت. 
 صالة العيدين) فصل(

 صالَةُ الِْعيدْيِن سنةٌ وِهي ركْعتاِن ِبغْيِر أَذَاٍن يفْتِتح اُألولَى ِبسْبِع تكِْبرياٍت -
ح كُالً ِبِتْسِع مع اِإلْحراِم، والثَّاِنيةَ ِبِست مع الِْقياِم يْخطُب بْعدها خطْبتْيِن يفْتِت

تكِْبرياٍت نسقاً وِفي أَثْناِئها، ويكَبر الناس ِبتكِْبريٍة ومْستحباتها كَالْجمعِة، 
 ا ِمنهقْتووِع، وجالر ْعدى باَألْضح ْوميوِج ورالِْفطِْر قَْبلَ الْخ ْوماَألكْلُ ي بحْستيو

ا اْرِتفَاِع الشهْعدالَ با وفَّلُ قَْبلَهنتالَ يلُ، ولَّى أَفْضا ِفي املُصِفْعلُهاِل ووْمِس ِإلَى الز
ٍويْرِجعونَ ِبغْيِرها ويْستحب التكِْبري أَيام النْحِر عِقيب  يْخرجونَ مكَبِرين ِبطَِريق

اللّه أَكْبر اللّه أَكْبر الَ ِإله ِإالَّ اللّه، :  ظُْهر الِْعيِد ولَفْظُهأُوالَهن: خْمس عْشرةَ صالَةً
 .اللّه أَكْبر اللّه أَكْبر وِللِّه الْحْمد، ومْن أَراد أَنْ يصلِّيها وْحده صالَّها علَى ِصفَِتها
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 صالة االستسقاء) فصل(
الْغْيِث، ويْستحب تقَدمها ِبِصياٍم وصدقٍَة ونْحِو  يسن الصالَةُ ِلطَلَِب -

ذِلك، وِهي ركْعتاِن ِبالْمصلَّى يْخرجونَ ضْحوةً متبذِِّلني متخاِشِعني يظِْهرونَ 
ار حالَ الْخطْبِة واَألفْضلُ الندم والتْوبةَ، يصلَّى ِبِهْم قَْبلَ الْخطْبِة ويكِْثرونَ اِالْسِتْغفَ

أَنْ خيطب باَألْرض، فَِإذاَ فَرغَ اْستقْبلَ الِْقْبلَةَ وحولَ ِرداَءه وحولُوا أَْرِديِتِهْم ما 
بحْستيالَى وعت ْسأَلُونَ اللّهياِر وسلَى الْيِمِني علَى الْيكَ: عرا ِمْن باْسِقن ماِت اللَّه

السماِء ما تْنِبت لَنا ِبِه الزْرع وتِدر لَنا ِبِه الضْرع وتْدفَع عنا ِبِه الْجْهد والَ تْجعلْنا 
الْقَْوِم الْقَاِنِطني عم . كلَدأَْحِي بو ،كتْحمْر راْنشو كِهيمتبو ،كاداْسِق ِعب ماللَّه

تاراًفَِإ: املَيلَْو ِمروا وادِإالَّ عوا واِئِم . نْ أُِجيبهالْبوِج اَألطْفَاِل ورِبخ أْسالَ بو
 .والْقَواِعِد وأَْهِل الذِّمِة مْنعِزِلني عِن الْمْسِلِمني الَ مْنفَِرِدين ِبيْوٍم

 صالَةُ الكُُسوِف) فصل(
ِن يْجمع لَها ِبالْمْسِجِد ِبغْيِر أَذَاٍن والَ  صالَةُ كُسوِف الشْمِس ركْعتا-

 ا ثُمهْحون كُوعالراَءةَ ِسّراً وِطيلُ الِْقراِن ياَءتِقراِن وكُوعٍة ركْعٍة ِفي كُلِّ رطْبخ
وهلْ يفْتِتح . ِنوهلْ يِطيلُ السجود قَْوالَ. يْرفَع ويقْرأُ دونَ اُألولَى ويْركَع نْحوها

كُلَّ ِقراَءٍة ِبالْفَاِتحِة أَْو يْختص ِباُألولَى والثَّاِلثَِة قَْوالَِن، فَِإذَا سلَّم أَقْبلَ علَى الناِس 
فَوعظَهْم وذَكَّرهْم وتْدرك ِبركُوِعها الراِبِع ويقِْضي الركْعةَ اُألولَى دونَ الِْقياِم 

 .وصالَةُ كُسوِف الْقَمِر كَالنواِفِل والَ تْجمع لَها. ثَّاِلِثال
 ِكتاُب الْجناِئز

- هأُ ِعْندقْريْيِن وتادهالش لَقَّنيِإلَى الِْقْبلَِة و رضاملُْحت هجوى )يس( يفَِإذَا قَض 
 ِفي غَْسِلِه فَيْرفَع علَى سِريٍر ويجرد الرجلُ أُغِْمض وشد حلْياه وسجي ثُم يْؤخذُ

وتْستر عْورته ويوضأُ ويغسلُ كَالْجنِب يكَرر ِوْتراً ِإْحداهن ِباملَاِء الْقُراِح ويْجعلُ 
 .ِفي بْعِضِهن ِسْدٌر ِإِن اْحتاج ِإلَى ذِلك وِفي اَألِخريِة كَافُوٌر

 والَ تباشر عْورته ِإالَّ ِلضرورٍة ويْعصر بطْنه ِبِرفٍْق والَ يْؤخذُ لَه ظُفٌْر
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والَ يْحضره ِإالَّ مْن يساِعد ِفي غَسِلِه، يتولَّى ذِلك الْغْسلَ ِفي الرجِل 
 فَاملَحاِرم وراَء الثَّْوِب فَِإنْ لَْم تكُْن يممْته الرجالُ، وِفي الْمْرأَِة النساُء فَِإنْ لَْم تكُْن
 أَْجنِبيةٌ ِإلَى اِملْرفَقَْيِن وييممها ِإلَى الْكُوعْيِن

 اتْيِن، فَلَْم ماِنبالْج ْسلَ ِمنالْغ ِبيحْوِت ياِع ِإلَى ِحِني الْمةُ اِالْسِتْمتاحِإبو
لَه ازْت جعضغَ فَوِة ِخالٌَف، فَِإذاَ فَرْجِعيِفي الرو ،عناْمت اتا فَمهانلَْو أَبو ا غَْسلُه

نشف ِبِخْرقٍَة وأُْدِرج ِفي أَكْفَاِنِه وكَفَنِه ومْؤنته واجبان ِفي ماِلِه وسطاً ِبالْمْعروِف 
كَانَ عِدمياً فَِفي بْيِت الْماِل فَِإنْ لَْم يكُْن فَعلَى مقَدماً علَى الديوِن والْوصايا، فَِإنْ 

ْسِلِمنيالْم 
قَِميٌص وِعمامةٌ، وِإزاٌر، : وأَقَلُّه ثَْوٌب يْدرج ِفيِه وأَكْملُه ِللرجِل خْمسةٌ

 .ولُفَافَتاِن
ع لَفَاِئف وهو تاِبٌع ِللنفَقَِة ِحقٌْو، وقَِميٌص، وِخماٌر، وأَْرب: وِللْمْرأَِة سْبعةٌ

،هْجِمريت بحْستيلَْيِه وِقيلَ عا ولَْيهِة قَْوالَِن، ِقيلَ عِة املُوِسرْوجِفي الزو 
ذَريلَى وع قلْصياِجِدِه، وسمفَاِصِلِه ولَى معلَى كُلِّ لُفَافَة ووطُ عنالْح 

 محنطٌ، فَِإذَا أُْدرج شد ِعْند رأِْسِه ووسِطِه وِرْجلَْيِه،مناِفِذِه قُطٌْن 
والْمْشي أَمامه أَفْضلُ، فَيصلَّى علَْيِه . ثُم يْحملُ علَى نْعِشِه ِإلَى الْمصلَّى

 علَى اللِّه تعالَى عِقب وِهي فَْرض ِكفَايٍة أَْربع تكِْبرياٍت لَْيس ِفيها ِقراَءةٌ بلْ يثِني
ويصلِّي علَى النِبي صلَّى اللّه علَْيِه وسلَّم عِقب الثَّاِنيِة ويْدعو عِقب : اُألولَى

بحْستالْمأَنْ الَ: الثَّاِلثَِة، و دْشهكَانَ ي ،ِتكأَم اْبنو ،ْبِدكع اْبنو كْبدع هِإن ماللَّه 
ولُكسرو كْبدداً عمحأَنَّ مو ،لَك ِريكالَ ش كْحدو ِإالَّ أَْنت ِإله . أَْعلَم أَْنتو

اللَّهم ِإنْ كَانَ مْحِسناً فَِزْد ِفي ِإْحساِنِه، وِإنْ كَانَ مِسيئاً فَتجاوْز عْن سيئَاِتِه . ِبِه
ها أَْجرْحِرْمنالَ ت ماللَّههْعدا بفِْتنالَ تِفي الطِّفِْل .  وو كتا أَمهِإن مْرأَِة اللَّهِفي الْمو

علَْيِه،  اللَّهم اْجعلْه سلَفاً وفَرطاً وِذْخراً وشِفعاً ِلواِلدْيِه، وِلمْن شيعه ومْن صلَّى
 .ِةوسلَّم عِقب الراِبعوأَلِْحقْه ِبنِبيِه صلَّى اللّه علَْيِه 
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والَ يصلَّى علَى ِسقٍْط لَْم يْستِهلَّ صاِرخاً والَ قَِتيٍل ِفي سِبيِل اللِّه والَ يْغسلُ 
والَ علَى قَْبٍر والَ غَاِئٍب والَ تكَرر ويكْره الصالَة َألْهِل الْفَْضِل علَى أَْهِل الِْبدِع 

، ومقْتوٍل ِفي حد ويصلَّى علَى أَكْثَِر الْجسِد، وِفي أَقَلِِّه ِخالٌَف وتكْره واَألْهواِء
ِعْند الطُّلُوِع والْغروِب ِإالَّ أَنْ يخاف تغيره ومْن دِفن ِبغْيِر صالٍَة أُْخِرج لَها ما لَْم 

 ِإلَْيِه رجاَء دعاِئِه، ثُم الْحاِكم ثُم الْعصبةُ، وأَْوالَهْم يظن تغيره، ويقَدم الْموصى
أَقْواهْم تعِصيباً، فَِإِن اْجتمعوا وتشاحوا فَِبالْقُْرعِة وِإذَا اْجتمع جناِئز ِفي صالٍَة 

ثَى، ثُم الْحرةُ ثُم الْعْبد، ثُم ـخْنجِعلَ الرجلُ ِمما يِلي اِإلمام، ثُم الصِبي ثُم الْ
 قاً، ثُمسن رِإالَّ كَبا وهمةُ أَتازنالْج ِركَْت لَهالَِة فَِإنْ تالص ْعضب كْن أَْدرمةً، واَألم

ن السباِع، ويسلُّ ِمْن يْحملُ ِإلَى الْقَْبِر فَيْدفَن ِفي حفْرٍة تكْتم راِئحته وتْمنعه ِم
ِقبِل رأِْسِه فَيوضع ِفي اللَّْحِد أَفْضلُ ِمن الشق، ويحلُّ شد رأِْسِه ووسِطِه ورْجلَْيِه 

ابرلَْيِه التالُ عهيِبالطِِّني و لَلُهخ دسِباللِِّبِن و قطَبيو .ا ِمْنهنِلمْن د بحْستيأَنْ و 
يْحثُو ِفيِه ثَالَثَ حثوات، ويكْره بناؤه وتْجِصيصه وتْحرم النياحةُ وِإظْهار الْجزِع 
 غَفَرو ْبرالص كمأَلْهو اَءكزع اللّه نقَالُ أَْحسة فَيْعِزيالت بحْستيو ،قالشو اللَّطْمو

 ،ِتكِلمي اللّههرْحضا يِمم أَْو غَْيِر ذِلك. 
 كتاب الزكاة

فَيِجب رْبع .  ِنصاب الذَّهِب ِعْشرونَ ِمثْقَاالً، والْوِرِق مائتا ِدْرهٍم-
ويلَفَّق بْينهما ِباَألْجزاِء وشروطُ وجوِبها الْحْولُ . والزاِئد ِبِحساِبِه. عْشِرِه

ويكَملُ النصاب ِبِرْبِحِه ِلحْوِلِه، ويجب ِفي . ي ِملٍْك كَاِمٍل متحٍدوالنصاب ِف
والْمتخِذ ذَِخريةً الَ لُْبِس املباِح جيد . وما الَ يجوز تْحِليته. أَواِنيها وحِلي التجارِة

وتلَفُه . مْغشوشه ومكْسوره سواٌءوتِربه ومْضروبه وصِحيحه و. الْجْنِس ورديِئِه
فَِإنْ تِلف الْبْعض لَِزمه ِمن . قَْبلَ تمكُِّنِه ِمن اَألداِء يْسِقطُها وبْعده يوجب ضمانها

 والصِحيح أَنه الَ .فَِإنْ أَْتلَفَها ضِمن الَ ِإنْ تِلفَْت. الْباِقي وبْعد ِإفْراِدها يلْزمه دفْعها
يْخِرجها قَْبلَ وجوِبها ويْنِويها زكَاةً وأَْخذُ اِإلماِم الْعاِدِل ينوب عْنه وغَْيرِه ِإنْ 
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 ِبين الصع ِليالْو ْخِرجيةُ واداِإلع ْتهِإالَّ لَِزمو أَْتها أَْجزوِههجا ِفي وفَهرص
ئ أَحد النقْدْيِن عِن اَآلخِر ِبِقيمِتِه ما لَْم تْنقُْص عْن قَْدِر زِِ ويجوالْمْجنوِن
ومِن اْبتاع ِبنصاٍب بْعد حْوِلِه وِقبلَ تْزِكيِتِه فَرِبح زكَاه ِلَألوِل وزكَّاهما . الْواِجِب

صكَاِة النْزُء زْوِل الثَّاِني ِإالَّ جأُولَى ِللْح مضتاِويِه وسعْرٌض ي كُونَ لَهاب ِإالَّ أَنْ ت
الْفَاِئدتْيِن ِإلَى الثَّاِنيِة كَانْت ِنصاباً أَْو أَكْملَْته فَِإنْ كَانِت اُألولَى أَْو كُلٌّ ِنصاباً 

ِه حتى يقِْبضه أَْو ِنصاباً اْستقَلَّْت ِبحْوِلها، ومْن مكَثَ دْينه أَْحواالً فَالَ زكَاةَ علَْي
ِمْنه فَيزكِّيِه ِإماٌم واِحٌد، فَِإنْ قَبض دونه لَْم يزك حتى يقْبض تمامه أَْبقَى اُألولَى 
ْولُ بولَ الْححى يتكَاةَ حفَالَ ز هفَادِإِن اْستِة، وارجْرِض التِن عا كَثَمأَْو أَْتلَفَه ْعد

 مضيو هوضرِفيِه ع مقَوْهراً يش املُِدير نيعيو ،مقَدا تِفي الْقَْبِض م ربْعتيقَْبِضِه، و
 ِلمِإنْ ع عصاملُركَاةَ وْيُء فَالَ زش لَه ِنضماً، فَِإنْ كَانَ الَ يلَْو ِدْرهو ،هاضنو هْيند

قِْدِه زْزنَ نو رفََألظْه هْزعْمكْن نلَْم يو ِهلَهِإنْ جو ،ْيعاِهِرِه الْبوِبج ِظراْنتو كَّاه
التحري، وِقيلَ املَقْصود ِمْنهما مْتبوٌع، ويْشترط ِفي املَعاِدِن اتصالُ النيِل، وكَمالُ 

هوند جْولُ، فَِإنْ أَْخراِب الَ الْحضالن هكُونَ ِعْندأَْو ي هاممت ْخِرجى يتكَاةَ حفَالَ ز 
ما يكَملُه قَْد حانَ حْولُه، وتضم املَعاِدنُ وِإنْ تناَءْت محالُّها كَالزْرِع وغَْيرها 

نَّ النذْرةَ كَغْيِرها وِقيلَ بلْ ِبشْرِط اتصاِل النيِل وِإالَّ اْستقَلَّ كُلٌّ ِبحكِْمِه واَألظْهر أَ
تخمس، واَألصح تْخِميس قَِليل الركَاِز وكَِثِريِه وعروِضِه، ثُم أَْربعةُ أَخماِسِه ِإنْ 

لْعْنوِة كَانَ ِبفَْيفَاَء ِفي الْجاِهليِة فَِلواِحِدِه وأَما ِفي أَْرِض الصلِْح فََألْهِلها، وأَْرض ا
ِلمفْتِتِحها وما عِلم أَنه ِلمْسِلٍم فَهو لُقَطَةٌ، والدْين ِإِن اْستْغرق أَْو أَْبقَى ما الَ زكَاةَ 
 كُونَ لَهاِت ِإالَّ أَنْ يرشاملُعِة واِشيالْمو الَ املَْعدِني ْوِليقِْد الْحِن النا عِفيِه أَْسقَطَه

ٌض يساِويِه ويْجعلُ ِبِإزاِئِه ما يباع علَْيِه ِفي قَلِْبِه، كَدْيِنِه وِكتابِتِه وِخْدمِة مدبِرِه عْر
ذِلك ْحونو. 

 
 



 ٢٩ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك

 زكاة اإلبل) فصل(
وِفي .  الَ زكَاةَ ِفيما دونَ خْمٍس ِمن اِإلِبِل وِفيها شاةٌ جذَعةٌ أَْو ثَِنية-
وِفي خْمٍس وِعْشِرين ِبْنت مخاٍض فَِإنْ عِدمها فَاْبن لَبوٍن، وِفي . ِرين أَْربٌعالِْعْش

ِست وثَالَِثني ِبْنت لَبوٍن وِفي ِست وأَْربِعني ِحقَّةٌ وِفي ِإْحدى وِستني جذَعةٌ وِفي 
ِتْسِعنيى وِإْحدونَ وا لَبِبْنت ْبِعنيسو ِست رخيَي ِعْشِرينى وِإْحدِفي ِمائٍَة واِن وِحقَّت 

الساِعي بْين ِحقَّتْيِن أَْو ثَالَِث بناِت لَبوٍن فَِإنْ وجد أَحدهما تعين وما زاد فَِفي 
وِنصاب . اٌصكُلِّ أَْربِعني ِبْنت لَبون وِفي كُلِّ خْمِسني ِحقَّةٌ ما بْين ذِلك أَْوقَ

 ْيناِعي بالس ريخي ِعْشِرينِفي ِمائٍَة وةٌ وِسنم ِعنيِفي أْربِبيٌع وها تقَِر ثَالَثُونَ ِفيالْب
ويكَملُ النصاب ِبالْعجاِجيِل . ثَالَِث مِسناٍت وأَْربعٍة والْجواِميس نوعها

نذُ السْؤخياباً كَالْفصالَِن وِنص ْت اَألْوالَدِقيبو اتهْت اُألماتفَلَْو م اِجبالْو 
زكِّيْت، وتزكَّى الْعواِملُ والْهواِملُ، وِنصاب الْغنِم أَْربعونَ وِفيها شاةٌ كَالَِّتي ِفي 

 وشاٍة ثَالَث، ثُم ِفي كُلِّ اِإلِبِل وِفي ِمائٍَة وِإْحدى وِعْشِرين شاتاِن وِفي ِمائَتْيِن
ِمائٍَة شاةٌ والَ تْؤخذُ هِرمةٌ والَ هِزيلَةٌ والَ فَحلٌ والَ كَِرميةُ الضأِْن، والْمْعز ِجْنٌس 
ِني حكْم اَألْوالَِد ما تقَدم وتزكَّى الساِئمةُ واملَْعلُوفَةُ ومبدلٌ ِنصاباً ِبِجْنِسِه يْب

وِبِخالَِفِه املَْشهور االْسِتئْناف ِإالَّ أَنْ يفْعلَه ِفراراً ومْستِفيد ِنصاٍب أَْو دونه ِمْن 
ِجْنِس ماِشيِتِه يْبِنِه علَى حْوِلها، والْخلَطَاُء كَالْماِلِك الْواِحِد ِبشْرِط كَماِل 

ِعِهْم علَى وْصغْيِن كَالراِعي والْفَْحِل والدلِْو املُراِح النصاِب ِفي ِملِْك كُلٍّ واْجِتما
 ْينب قفَرالَ يِرٍق وفْتم ْينب عْجمالَ يْوِل والْح لَْو آِخرِة وطَلَِب املَْصلَحواملَِبيِت و

وِعْشِرين أَِو التثِْقيلَ مْجتمٍع خْشيةَ الصدقَِة وتؤثِّر التْخِفيف كَماِلِكي مائٍَة 
كَماِلِكي مائَتْيِن وشاةَ فَِإنْ ظَهر قَصد الِْفراِر أُِخذُوا ِبحاِل اِالْنِفراِد ويصدقُونَ ِفي 
ادرالً تأَوتم ذَ ِمْنهِإنْ أَخ لَّفؤالْم ابصالنلِّفُوا ووا حِهمِة فَِإِن اتْصلَحوا قَْصِد الْم

ِبحسِب أَْمالَِكِهْم كَما لَْو زاد الْفَْرض خبلِْط دوِنِه وِإالَّ فَِهي ِمْن ماِلِكها 
كَالْمأْخوذَِة ِمْن دوِن النصاِب والَ خلْطَةَ ِفي غَْيِر الْماِشيِة والَ زكَاةَ ِفي حيواٍن 

 .ِء الساِعي فَِإنْ نقَصها ِفراراً ضِمنغَْيِرها، والَ ضمانَ ِلتلَِفها قَْبلَ مِجي
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 زكاة احلبوب والثمار) فصل(
 ِنصاب الْحبوِب والثِّماِر خْمسةُ أَْوسٍق وهي ثَالَثُِمائَِة صاٍع ِبالْمدني -

ِإنْ اْجتمعا فَيِجب الْعْشر ِفيما سِقي سْيحاً أَْو بْعالً، وِنْصفُه ِفيما سِقي نْضحاً فَ
وتساويا فَثَالَثةُ أَْرباِعِه فَِإنْ تفَاوتا فَالْمْشهور اْعِتبار الْمأْخوِذ ِبِهما وِقيلَ اَألقَلُّ 
تاِبٌع ويضم ِإلَى الْبر، الشِعري والثُّلْت والْعلَس ويْخرج ِمْن كُلٍّ ِبِحساِبِه كَالْقَطاِني 

ِف الذُّرِة واُألْرِز والدْخن فَيجب ِفي الْحب ِبيْبِسِه وِفي التْمِر ِبزْهِوها ِبِخالَ
وتْؤخذُ بعد التْصِفيِة والِْجذَاِد ِمْن عْيِنِه الَ تْجِزي ِقيمته كَانَ جيداً أَْو رِديئاً فَِإِن 

نْ تفَاوتا فَالظَّاِهر أَنه كَذِلك، وِقيلَ اَألقَلُّ اْجتمعا وتساويا فَِفي كُلٍّ ِبِحساِبِه وِإ
تاِبٌع، وِمن الْمْتبوِع الْوسِط، ويْخرص النْخلُ والْكَْرم ِإذَا أَْزهيا ِبالْحاِصِل جافّاً 

 وهو هطَؤخ نيبتكُوا ورِإنْ توا، وِمنوا ضاعاَألْخذُ فَِإنْ أَكَلُوا أَْو ب اِرٌف فَالظَّاِهرع
 عزْوا ووِإِن اْستِفِهْم، ولَفُوا أُِخذَ ِبقَْوِل أَْعراْختةٌ واعمج صرِإِن خو ،صرا خِبم
 لَِزم ابِنص ِقيانَ فَِإنْ بمفَالَ ض هْعدْت بِب اْخِتالَِفِهْم فَِإنْ أُِجيحسِبح اِجبالْو

باع بْعد الزْهِو ضِمن فَِإنْ أَفْلَس فَهلْ يْتبع أَْو تْؤخذُ ِمْن يِد الْمْشتري ِمْنه ومْن 
قَْوالَِن، وهلْ يْرجع بقَْدِر الثَّمِن أَْو يكَلَّف ِشراَء الِْجْنِس قَْوالَِن كَالَِّذي الَ يتناهى، 

والَ زكَاةَ ِفي شْيٍء ِمن النباِت غَْيِر ما . ِمْن دْهِنِهوما يْعتصر يوسق حّباً ويْؤخذُ 
 .ذَكَْرنا

 صدقَةُ الِْفطِْر) فصل(
 صدقَةُ الِْفطِْر تلْزم مْن فَِضلَ عْن قُوِتِه ودْيِنِه ومؤونِة ِعياِلِه عْنه وعْن مْن -

رها وهو صاٌع وْزنه خْمسةُ أَْرطَاٍل وثُلٍْث تلْزمه نفَقَته ِمن الْمْسِلِمني قَْد
ِبالْبْغداِدي حّباً، ِمْن غَاِلِب قُوِت بلَِدِه، وتْجِزئ ِمن الْبر والشِعِري والسلِْت والتْمِر 

مْن بْعضه حر، والزِبيِب واَألقَط وعِن الْعْبِد املُْشتِرِك عْن كُلٍّ ِبقَْدِر ِملِْكِه كَ
 اِكنياملَساُء وا الْفُقَرفُهْصرمالِْفطِْر و ْوماِجِب ِبطُلُوِع الْفَْجِر، يالْو لُّقعت وراملَْشهو

 .ِباِالْجِتهاِد فَيْدفَع صاٌع ِلجماعٍة وآصٌع ِلواِحٍد
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 مصاِرُف الزَّكَاِة) فصل(
ناف الثَّماِنيةُ التي ذَكَرها اللّه تعالَى، وقَْد سقَطَ  مصاِرف الزكَاِة اَألْص-

نِصيب املُؤلَّفَِة قُلُوبهْم والْعاِمِلني، ويجوز صْرفُها ِإلَى ِصْنٍف واِحٍد ِمْنه ِبقَْدِر 
لَى الْكَْسِب والَ تْنقَلُ والَ يْشترطُ عدم قُْدرِتِه ع. ِكفَايِتِه، وِإنْ زاد علَى النصاِب

عْن بلَِدها مع وجوِد املُْستحق، فَمْن فَعلَ كُِره وأَْجزأَه ِخالَفُه اُألْجرةُ علَْيِه والَ 
تْصرف ِفي شْيٍء ِمْن وجوِه الِْبر غَْيِر مصاِرِفها وتبين الْخطِإ يوِجب اِإلعادةَ ِإالَّ 

 يتوالَّها اِإلمام الْعاِدلُ والَ يخص ِبها أَقَاِربه، فَِإنْ كَانوا ِفي ِعياِلِه لَْم يْجِزِه أَنْ
أَْعلَم اللّهو. 

 كتاب الصيام
- ْدلَْيِن، فَِإنْ غَمِة عادهٍة أَْو شٍة ظَاِهرْؤيِبر ملْزْيٍن يع انَ فَْرضضمر امِصي 
انَفَِبكَمْعبِة شطُلُوِع الْفَْجِر. اِل ِعد ْعداللَّْيِل الَ ب ِمن ْجِزئتةُ ويلَهث الن ِجبتو .

ويلْزم الْمْنفَِرد ِبرْؤيِتِه، فَِإنْ أَفْطَر فَعلَْيِه . وِنيةٌ ِلكُلِّ متتاِبٍع وتبيت ِلغْيِرِه كُلَّ لَْيلٍَة
والَ . فَّارةُ، ِإالَّ أَنْ يْعذَر ِبجْهٍل أَْو تأِْويٍل، والشاك يْمِسك حتى يتبينالْقَضاُء والْكَ

 هتْؤيراًء، وذَراً أَْو قَضْرداً أَْو نو اِدفصعاً أَْو يطَوًداً ِبِخالَِفِه تدرتم هْومص ْجِزئي
ْبلَ الّزواِل، وثُبوته يوِجب ِإْمساك بِقيِتِه وِعيٌد يوِجب نهاراً ِللْمْستقْبِل ولَْو قَ

الِْفطْر. 
 قضاء الصوم) فصل(

 يِجب الْقَضاُء ِبالِْفطِْر ولَْو سْهواً أَْو جْهالً أَْو مكْرهاً أَْو ِلمرٍض أَْو حْيٍض -
راً أَْو قَضاًء أَْو ظَن بقَاَء اللَّْيِل أَْو دخولَه أَْو سفٍَر أَْو نْوي رمضانَ تطَوعاً أَْو نذْ

فَتبين ِخالَفُه أَِو اْبتلَع ما يْمِكنه طَْرحه أَْو رِمي ِإلَى حلِْقِه ِبذَْوٍق أَِو اكِْتحاٍل أَْو 
اٍب أَْو غُبوِل ذُبخقِْطري ِفي أُذٍُن الَ ِبدقُوط أَْو توٍء أَْو سضٍة أَِو اْحِتالٍَم وقْناٍر أَْو ح

 الْفَْصد هكْريْت قَْبلَ فَْجٍر وونْت ورْيٍض ِإنْ طَهٍة أَْو حابنْسِل جٍح ِبغبصأَْو ت
املَِني والِْحجامةُ والْقُْبلَةُ واملُالَعبةُ، والْكَفَّارةُ ِبتعمِد الِْفطِْر أَِو الِْجماِع أَْو اْسِتْدعاِء 
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ِبدواِم النظَِر أَْو تذَكٍُّر أَْو تْحريِك دابٍة علَى املَْشهوِر تنوعها وأَنها علَى التْخِيِري 
فَيْعِتق رقَبةً مْؤِمنةً كَاِملَةَ الرق غَْيِر مِعيبٍة والَ مْستِحقَِّة الِْعْتِق، أَْو يصوم شْهرْيِن 

تتاً، مدّداً مِمْسِكيناً م نيِست طِْعمأَْو ي فأْنِإالَّ اْستى ونذٍْر بِلع ْيِن، فَِإنْ قَطَعاِبع
والْعدد شْرطٌ، والَ يلَفِّق ِمْن نْوعْيِن، وتتعدد ِبتعدِد اَألياِم واَألظْهر عدم تعدِدها 

وعدم وجوِبها ِبالِْجماِع سْهواً وِقيلَ يلْزمه ورفْض ِنيٍة وتْعِجيِل . ِدِفي الْيْوِم الْواِح
 .ِفطٍْر ِلتوقٍُّع مباح، واملُكْرهةُ تلْزم املُكِْره عْنها

 تعِجيلُ الْقَضاِء) فصل(
- هرفَِإنْ أَخ هعابتتاِء وْعِجيلُ الْقَضت بحْستِصٍل  يتذٍْر مْيِر عِلغ هْعضأَْو ب

حتى دخلَ رمضانُ آخر، فَعلَْيِه الْقَضاُء مع الْكَفَّارِة ِإطْعام مساِكني مّداً عْن كُلِّ 
ْستيا ِخالٌَف، وِفيهاِملَ وِضيِع الَ الْحلَى الرْوفاً عخ فِْطرت املُْرِضع ملْزيْوٍم، وي بح

ِللْعاِجِز ِلِكبٍر أَْو عطٍَش والَ قَضاَء علَْيِهما، ومْن جن أَْو أُغِْمي علَْيِه أَكْثَر يْوِمِه 
لَِزمه الْقَضاُء ِإذَا جن ِمن اللَّْيِل أَْو طَرأَ علَْيِه بلَغَ مْجنوناً أَْو صِحيحاً الَ ِبالْيِسِري، 

ر ِإْمساك بِقيِة يْوِم ِإْسالَِمِه، ويْستحب ِللصِبي يْبلُغُ اِإلْمساك الَ بِقيةَ ويلْزم الْكَاِف
ثُم السفَر املُِبيح ِللْقَْصِر والصْوم أَفْضلُ، . يْوِم الشفَاِء والطُّْهِر وقُدوِم املُساِفِر مفِْطراً

ْربعِة أَياٍم لَِزمه، والْمتطَوع ِإنْ أَفْطَر ساِهياً لَِزمه ِإْمساك بِقيِة وِإذَا أَْجمع ِإقَامةَ أَ
يْوِمِه الَ قَضاؤه، ويْحرم ِصيام الِْعيِد، ويكْره أَيام التْشِريِق ِإالَّ ِلمتمتٍع ونْحِوِه، 

اِم الِْبيِض وأَي ْومص بحْستياٍم وثَالَثَِة أَيِميِس والْخْيِن واِإلثْناَء ووراشعفَةَ ورْوِم عي
أَْعلَم اللّهْهٍر وِمْن كُلِّ ش. 

 باب االعتكاف
 اِالْعِتكَاف مالَزمةُ املَْسِجِد لَْيالً ونهاراً مع النيِة والصْوِم مْشتِغالً -

َألْسباِب الدْنيِويِة ِإالَّ ِلضرورِة تْحِصيِل طَعاِمِه، واْشِتراطَه ِبالِْعباداِت، تاِركاً ِل
الْخروج ملًْغى، ويْبطُلُ ِبالْخروِج ِإالَّ ِلحاجِة اِإلْنساِن أَْو طَعاِمِه ولَْو ِلِعبادٍة أَْو 

ص عْن عشرِة أَياٍم ويجوز ِفي كُلِّ صالَِة جنازٍة أَو جْمعٍة، ويْستحب أَنْ الَ يْنقُ
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مْسِجٍد ِإالَّ مْن تلْزمه الْجْمعة فَيتعين الْجاِمع ويْدخلُ مْعتكَفَه قَبلَ الْفَْجِر فَِإنْ 
 بْعد شهوِد دخلَ بْعده بطَلَ، ومْعتِكف الْعْشِر اَألواِخِر الَ يْنصِرف ِإلَى أَْهِلِه ِإالَّ

الِْعيِد، والْمْرأَةُ كَالرجِل فَالَ يِصح ِفي بْيِتها، ومْن عرض لَه ما يْمنعه ِمْن مرٍض أَْو 
حْيٍض ولَْم يْمِكْنه املُقام خرج وعلَْيِه حْرمةُ اِالْعِتكَاِف فَِإذَا زالَ عذْره عاد ِفي 

 شرطَ عدم الْقَضاِء ِلمرٍض أَْو غَْيِرِه، لَْم يِفْده علَى املَْشهوِر، ويْحرم الْفَْوِر، وِإنْ
أَْعلَم اللّهِنكَاٍح، و قْداراً الَ عهلَْيالً أَْو ن اعِكِف اِالْسِتْمتلَى املُْعتع. 

 كتاب احلج
-ْستِطيٍع عكَلٍَّف مم رْسِلٍم حكُلَّ م ملْزْمِر،  يةً ِفي الْعرلَى الْفَْوِر م

واِالْسِتطَاعةُ ِإْمكَانُ الْوصوِل مع اَألْمِن كَْيفَما تيسر والْمْرأَةُ مع مْحرم أَْو رفْقٍَة 
ج عْنه، ثُم مأْمونٍة، واملَيت الضرورةُ ِإنْ أَْوصى ِبِه يلْزمه ِفي ثُلُِثِه فَلْيْستأْجْر مْن يِح

بالَغٌ وِهي دفْع ماٍل ِبحسِب ِكفَايِتِه ِذهاباً وِإياباً فَما فَضلَ لَِزمه : اِإلجارةُ ضْرباِن
 هْعدبفَقَِتِه ووٌع ِبنجر كُْن لَهى لَْم يضفَِإنْ م ،ْركالت اِمِه فَلَهقَْبلَ ِإْحر ِلففَِإنْ ت هدر

ِبيٍب ِفي يح قَالَ اْبنأِْجِر ولَى املُْستالْقَاِسِم ع فَقَِة قَالَ اْبنِبالن وعجالر لَهو هملْز
بِقيِة الثُّلُِث فَِإنْ لَْم يكُْن فَعلَى املُْستأِْجِر الثَّاِني مْضمونةٌ وِفيها يتعين قَْدر اُألْجرِة 

مو جِصفَةُ الْحو نيعتلْ تِقيلَ بِة، ونِن السيعاْشِتراطُ ت وراملَْشهاِء، واِالْبِتد ْوِضع
السنةُ اُألولَى ِباِإلطْالَِق ثُم ما فَضلَ أَْو أَْعوز فَلَه وعلَْيِه والَ يْستأْجر لَه عْبٌد أَْو 

عْمنِبِخالَِف غَْيِرِه ِإالَّ أَنْ ي ِبياثاً صالُ ِمريالْم ادى عْخصاً فَأَبش نيفَلَْو ع ِمْن ذِلك 
كَما لَْو عين قَْدراً فَوِجد مْن يْرضى ِبدوِنِه ِإالَّ ِإنْ قَصد دفْعه ِإلَْيِه، ولَْو عين ِصفَةً 

ْنفَسخِت اِإلجارةُ، ومْن تطَوع أَْو فَأَْحرم ِبغْيِرها لَْم يْجِزِه فَلَْو أَْحرم عْن نفِْسِه ا
اهوا نلَى مع قَعوو ْن غَْيِرِه قَْبلَ فَْرِضِه كُِرهع جح. 

 الزماين واملكاين: املواقيت) فصل(
ذو : شوالٌ، وذُو الِقْعدِة وعْشر ِذي الِْحجِة ومكَاِني:  امليقَات زماِني-
لْجْحفَةُ ويلَْملَم وقَْرنُ الْمناِزِل وذَات ِعْرق فَِهي َألْهِلها ومْن مر ِبها وا) الْحلْيفَِة
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 وِميقَاٍت فَه ْعدب ْنِزلهْن ممْحِرٍم وغَْير م ْرِجعٌم ِإالَّ أَنْ يد هالَالً لَِزمح هزاوجْن تفَم
ا وأَْهِله كَّةَ ِميقَاتمو ،هاِن ِميقَاتى الِْحلِّ ويف ِقرا ِإلَى أَْدنِمْنه جْخري ِمرْعتالْم

 .املَكي ِمْنها ِخالٌَف والَ يْدخلُ آفَاِقي مكَّةَ ِإالَّ مْحرماً
 أَركَانُ الْحج) فصل(

 اِإلْحرام، والْوقُوف، والطَّواف والسْعي:  أَْركَانُ الْحج أَْربعةٌ-
ِإفْراٌد وهو أَفْضلُها، وتمتٌع وهو أَنْ يأْيت اآلفَاِقي : ْحرام ثَالَثَةُ أَْضرٍبفَاِإل

بالْعْمرِة أَْو بْعِضها ِفي أَْشهِر الْحج، ثُم يحج، ِمْن عاِمِه قَْبلَ رجوِعِه ِإلَى أًفِْقِه أَْو 
ي ِإالَّ ِلحاِضِري الْمْسِجِد الْحراِم، وِقرانٌ وهو جْمع ِمثِْل مسافَِتِه ويلْزمه الْهْد

الْعْمرِة والْحج ِفي ِإْحرام مقَدماً ِللْعْمرِة لَفْظاً أَْو ِنيةً أَْو يْرِدف الْحج علَْيها ِفي 
جةُ ِفي الْحْمرلُ الْعْدختو ْديالْه ملْزيا واِئهِإنْ أَثْن ى الِْميقَاتاِم ِإذَا أَتاِإلْحر ِريدفَم 

 درجتياباً، واِفلَةً اْسِتْحبْيِن نتكْعلَّى رصلَ وساغْتو هرأَْشعو هْدٌي قَلَّده هعكَانَ م
لَبم هقْدع ِريدا يْنِوي مي ْعلَْيِن ثُمناٍء وِرداٍر وا ِمْن خميٍط ِفي ِإزلَفْظُههاً، وجوتمياً و

 ةَ لَكْعمالنو ْمدِإنَّ الْح ْيكلَب لَك ِريكالَ ش ماللَّه ْيكلَب ،ْيكلَب ماللَّه ْيكلَب
والْملْك، الَ شِريك لَك لَبْيك يعاِدوها ِفي كُلِّ صعوٍد وهبوٍط وتلَقِّي الرفَاِق 

بدْملَةً،وا جْرِكهِبت مالد ملْزياِت ولَوالص ر 
ثُم ِإنْ كَانَ الْوقْت واِسعاً، أَتى مكَّةَ ِلطَواِف الْقُدوِم فَيْدخلُها ِمن الثَِّنيِة 

أَى الْبِإذَا رةَ وْيبِني شاِب بلَ ِمْن بْدخفَي ْسِجدالْم أِْتيى يتا حلْيةَ الْعلِْبيالت قَطَع ْيت
اللَّهم ِزْد هذَا الْبْيت تْشريفاً وتْعِظيماً، ومهابةً وتكِْرمياً وِزْد مْن شرفَه : وقَالَ

 رجأِْتي الْحكِْرمياً فَيتةً وابهمْعِظيماً، وتْشِريفاً وت ،هرمأَِو اْعت هجْن حِمم هظَّمعو
اللَّهم ِإمياناً ِبك، ووفَاًء ِبعْهِدك، وتْصِديقاً ِبِكتاِبك، : ْسود، فَيقَبلُه ويقُولُاَأل

واتباعاً ِلسنِة نِبيك، ويْبتِدئ الطَّواف ِمْنه، فَيطُوف سْبعةَ أَْشواٍط ِمْن وراِء الْحجِر 
، الثَّالَثَةُ اُألولَى خبباً كُلَّما مر ِبالْحجِر قَبلَه، وِبالركِْن هِرجاِعالً الْبْيت عْن يسا

الْيماِني لَمسه ِبيِدِه، واْسِتيفَاُء الْعدِد شْرطٌ كَالطَّهارِة، فَِإذَا فَرغَ صلَّى ركْعتْيِن، 
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الصفَا فَيْرقَى علَْيها حتى يرى الْبْيت واَألفْضلُ وراَء الْمقَاِم ثُم يْخرج ِإلَى 
الَ ِإله ِإالَّ اللّه وْحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك، ولَه : فَيتوجهه، ويكَبر ويقُولُ

 شيٍء قَِديٌر الْحْمد، يْحيي ويِميت وهو حي الَ يموت ِبيِدِه الْخْير وهو علَى كُلِّ
 اِوزجى يتى حْسعْنِزلُ فَيمثَّ ي ينالد لَه ْخِلِصنيم ،اهِإالَّ ِإي دْعبالَ ن ،ِإالَّ اللّه الَ ِإله
 ذِلكفَا وا كَالصلَْيهلُ عْعمةَ فَيْروالْم أِْتيى يتْمِشي حي ْيِن، ثُمرالِْميلَْيِن اَألْخض

 .ثُم يأِْتي ِبتماِم سْبعِة أَْشواٍط كَذِلكشْوطٌ، 
 عى معس ْنهع هروِم أَْو أَخاِف الْقُدأِْت ِبطَوفَِإنْ لَْم ي كْنالر وه ْعيهذَا السو
 طَواِف اِإلفَاضِة، وشروطُه أَنْ يكُونَ عِقيب طَواف، ثُم يْخرج ِفي الْيْوِم الثَاِمِن

ويْستحب الْمِبيت ِبها، فَِإذَا صلَّى الصْبح دفَع ِإلَى عرفَةَ . ِإلَى منى ويعاِود التلِْبيةَ
فَيْنِزلُ ِبها، فَِإذَا زالَْت الشْمس قَطَع التلِْبيةَ وجمع بْين الصالَتْيِن ثُم وقَف، وعرفَةُ 

الَّ بطْن عرفَةَ، فَِإذَا غَربْت الشْمس وتوارْت ِبالِْحجاِب دفَع ِإلَى كلَها مْوِقٌف ِإ
الْمْزدِلفَة، ومْن خرج ِمْن عرفَةَ قَْبلَ تواِريها بطَلَ حجه ِإالَّ أَنْ يعود فَيِقف جْزءاً 

علَْيِه دٌم فَِإذَا أَتى الْمْزدِلفَةَ جمع بْين الِعشاَءْيِن ِمن اللَّْيِل ومْن تركه نهاراً متمكِّناً فَ
ِبيتلُ الْماَألفْضو مالد ها لَِزمْنِزلْهفَِإنْ لَْم ي . اِر فَِإذَا طَلَعاةَ الِْجمصا حِقطُ ِمْنهلْتيو

قَفوو ْبحفصلى الص امرالْح رْشعى الْمأَت قَْبلَ الطُّلُوِع ِإلَى الْفَْجر ْدفَعي ذَاِكراً، ثُم 
ِمًنى فَيْرِمي ِبها جْمرةَ الْعقَبة بْعد الطُّلُوِع ِبسْبِع حِصياٍت، ثُم يْنِزلُ فَيْحِلق أَْو 

 وهذَا هِة واِإلفَاض افطَو طُوفكَّةَ فَيأِْتي مي ثُم ،هْديه رْنحيو رقَصي ثُم كْنالر
ًنى فَيِبيت ِبها لَياِلي التْشِريِق ِلرْمِي الِْجماِر فَيْرِمي اَأليام الثَّالَثَة كُلَّ ِم يعود ِإلَى

يْوٍم بْعد الزواِل الَ يْجِزئ قَْبلَه والَ لَْيالً ويْبدأُ ِبالْجْمرِة السفْلَى فَيْرِميها ِبسْبِع 
ياٍت رْمياً الَ وْضعاً، ويكَبر مع كُلِّ حصاٍة ويتقَدم أَمامها فَيتوجه الْعقَبةَ، حِص

ويْبتِهلُ ِبدعاٍء، ثُم يأِْتي الْعلْيا فَيْرِميها، والتْرِتيب شرطٌ، فَِإنْ نكَس أَعاد ما 
رِمى ِبِه، ومْن ترك الْمِبيت ولَْو لَْيلَةً والرْمي ِفي كُلِّ نكَس، والَ يْرِمي ِبما قَْد 

جْمرٍة حصاةً لَِزمه الدم ولَْو فَضلَ ِفي يِدِه حصاةٌ الَ يْدِري ِمْن أَيِهن؟ يْرِمي ِفي 
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ِإلَى م ْدفَعي ْرِتيِب ثُملَى التاةً عصاةً حصٍة حْمركُلِّ ج وهاِع واِف الِْودكَّةَ ِلطَو
 .آِخر الْمناِسِك

 الفدية) فصل(
 تلْزم الْمْحِرم الِْفْديةُ ِبلُْبِس الْمِخيِط لُْبساً مْعتاداً ولَْو ِبِإْدخاِل كَِتفَْيِه الْقَباَء -

رالتالْكَْعِب و أَْسفَلَ ِمن هقْطَعِإالَّ أَنْ ي فلُْبِس الْخقِْليِم ظَفٍْر، وتْعٍر، ولِْق شفُِّه ِبح
وِإزالَِة شْعٍث وتطَيٍب وتْغِطيِة الرجِل رأْسه أَْو وْجهه والْمْرأَِة وْجهها وكَفَّْيها 
ِهها واكِْتحاِلها ِلغْيِر ضرورٍة، ولَها لُْبس املُِخيِط والْخف وسْدلُ ثَْوٍب علَى وْج

غَْير مْربوٍط خْوف ِفْتنِتها، وِبلَف ِخْرقٍَة علَى ذَكَِرِه وشد تْعِويٍذ علَى عضِدِه، 
وِتكٍَّة أَْو خْيٍط فَْوق ِإزاِرِه الَ ِبحْمِل متاِعِه ِللضرورِة وشد نفَقَِتِه تْحت ِإزارِه 

كَاٍب أَْو ِبتْخِليِل وضوٍء، وِهي ِإطْعام ِستِة مساِكني وتساقُِط شْعٍر ِبحكٍَّة أَْو ِر
مدْيِن، أَْو ِصيام ثَالَثَِة أَياٍم، أَْو يْنِسك ِبشاٍة فَما فَْوقَها غَْير مْختصٍة ِبمكَاٍن 

 .وتعددْت ِبتعدِد موجِبها الَ ِبِفْعِلها ِفي فَْوٍر واِحٍد
 ممنوعات اإلحرام) فصل(

- هطَاِئراً كَانَ أَْو غَْير يرْيِد الْبِميِع الصج ادْحِرِم اْصِطيلَى الْمع مْحري 
 ،الَهِإْرس هلَِزم هعم وهو مأَْو أَْحر هادْحرم، فَِإنْ صْيِر مالَلٌ لغح هادا صالَ م قَْتلَهو

 هلَِزم ِطبا فَِإنْ عهفَرقَطَ ِفي بئٍْر حالَِتِه أَْو سِبِحب لَّقعأَْو ت هقَرا لَْو نكَم اَءهزج
 هاؤزج هوفاً لَِزمخم كَهرتو هرلَْو كَساِحٌد واٌء وزفَج فَِإنْ أَكَلَه ْحو ذِلكنْبٍع وِلس

ثُم ِمثْلُ الصْيِد ِمن اَألْنعاٍم أَْو ما . الصْيِدفَِإنْ تلَف فَجزاَءاِن الَ ِإنْ بِرئ ولَِحق ِب
يقَاِربه ِخلْقَةً فَِفي النعامِة بدنةٌ وِفي الظَّْبِي شاةٌ كَحماِم الْحرِم، وِفي حماِم الِْحلِّ 

 طَعاماً يطِْعمه حكُومةٌ وِفي ِحمار الْوْحِش بقَرةٌ كَاِإلِبِل أَْو ِقيمة الصْيِد حياً
املَساِكني مدا وِللْكَْسِر ِمْسِكيناً الَ يلْزمه تكِْميلُه أَْو يصوم عْن كُلِّ مد وِلكَْسِرِه، 
ويْحكُم ِبِه ذُو عْدٍل وِفيما الَ ِمثْلَ لَه ِإطْعاٌم أَْو صْوٌم وصِغري الصْيِد كَكَِبِريِه، وِفي 

 عْشر ما ِفي أُمِه ويجوز قَْتلُ ما يخاف كَالسباِع والْحيِة والْعقْرِب والزْنبوِر بْيِضِه
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والْفَأْرِة والِْحدأَِة واَألْبقَِع ودفِْع الصاِئِل، والَ يِحلُّ صْيد الْحرِم ِلحالٍَل والَ ِلمْحِرٍم 
وِفي الْعكِْس ِخالٌَف كَفَْرِع شجِر الِْحلِّ ِفي الْحرِم وِبالْعكِْس ولَْو رماه ِمن الِْحلِّ 

والَ يجوز قَطْع شجرِه وكُِره اِالْحِتشاش ِبِخالَِف الرْعي وقَطِْع اِإلذِْخِر والسنا 
 .ٌفوما غُِرس، وحرم املَِدينِة كَحرِم مكَّةَ وِفي جزاِء صْيِدِه ِخالَ

 اهلدي) فصل(
 ِدماُء الْحج كُلُّها هْدٌي ِإالَّ نسك اَألذَى وأَْعالَه بدنةٌ وأَْدناه شاةٌ، -

وتقِْليده تْعِليق نْعل ِفي عنِقِه وِإْشعاره شق صفْحِة سناِمِه الْيْسرى، وهو ِفي 
 فَيوِقفُه ويْنحره ِبِمىن وما لَْم يوقَْف مْنحره مكَّةُ، السالَمِة والسن كَاُألْضِحيِة

 ،عجةً ِإذَا رْبعسو جاٍم ِفي الْحثَالَثَةَ أَي امص هِدمْن عما وِبيِلها كَسلَِدهِبيلُ وسو
ري قَاِرناً يلْزمه آخر ِلِقراِنِه، ويجوز قَْبلَ رجوِعِه، والْمْعتِمر يتطَوع ِبِه، ثُم يِص

اِكِني، واملَس ذْرنْيِد، واَء الصزِإالَّ ج اَألكْلُ ِمْنه وزجيفو ْديهةَ اَألذَى، وْدي
ِقيمةً التطَوِع يْعطَب قَْبلَ محلَّه، ومْن أَكَلَ ِمما لَْيس لَه أَكْلُه ضِمن وهلْ لَْحماً أَْو 

قَْوالَِن، والَ يْركَب والَ يْحملُ علَْيِه ِإالَّ ِلضرورٍة فَِإنْ زالَْت بادر ِإلَى النزوِل 
والْحطِّ عْنه والَ تجوز الشِركَةُ ِفي الْهْدِي، ويفْسد الْحج ِبوطٍء واْسِتْدعاِء املَِنى 

ِي جْمرِة الْعقَبِة ويلْزمه ِإْتمامه والْقَضاُء والْهْدي يسوقُه ِفي ما بْين اِإلْحراِم ورْم
حجِه الْقَضاِء ويفَاِرق املَْوطُوَءةَ ِفيها ِمْن ِحِني ِإْحراِمِه ِإلَى التحلُِّل ويقِْضي علَى 

ح حتى يتحلَّلَ ويِحلّ ِباِإلفَاضِة جِميع ِصفَِة ما أَفْسد، والَ يْنِكح احملِْرم والَ يْنِك
 .مْحظُوراِت اِإلْحراِم

 حج الصَِّبي والْعبِد) فصل(
- اماِإلحر لَه لَْيسا، واِئهلَغَ ِفي أَثْنأَْو ب قتِإنْ عاِفلَةٌ وْبِد نالْعو ِبيالص جح 

 تْحِليلُه كَالزْوجِة ِفي التطَوِع فَِإنْ كَانَ الصِبي قَِوّياً يتعقَّلُ ولَه. ِبغْير ِإذِْن سيِدِه
باشر اَألفْعالَ وِإالَّ أَْحرم وطَاف وسعى ِبِه وِليه، فَِإنْ كَانَ وِصّياً وخاف علَْيِه 

د علَى نفَقَِة الْحضِر، ومْن أَْسلَم أَْو عتق أَْو ضْيعةُ فَنفَقَته ِمْن ماِلِه وِإالَّ ضِمن الزاِئ
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بلَغَ يْوم عرفَةَ فَأَْحرم ووقَف سقَطَ فَْرضه، واملُْحصر ِبعدو يتحلَّلُ مكَانه، والَ 
هْسقُطُ فَْرضالَ يلَْيِه، واَء عقَض. 

 الُْعمرةُ) فصل(
 مرةً ِفي الْعْمِر، ومْحظُوراتها كَالْحج وأَْركَانها اِإلْحرام  الْعْمرةُ سنةٌ-

والطَّواف والسْعي، ويِحلُّ ِبالِْحالَِق أَِو التقِْصِري، ويِصح اِإلْحرام ا ِفي جِميع 
ِت قَطَع التلِْبيةَ ِإذَا دخلَ الْحرم وِمن السنِة ِإالَّ أَيام التْشِريِق، ومْن أَْحرم ِمن اِمليقَا

اجلِعرانِة ِإذَا دخلَ مكَّةَ، وِمن التْنِعيِم ِإذَا دخل املَّْسِجد، وِإذَا حاضْت املُْعتِمرةُ قَْبلَ 
 عملُ الْعْمرِة، طَواِفها اْنتظَرْت الطُّْهر، فَِإنْ ضاق الْوقْت أَْودفَْت احلَج وسقَطَ

أَْعلَم اللّهاِف وِللطَّو الطُّْهر ِظرْنتتو ِقفتو ْحِرمتِسلُ وْغتةُ تاضحاملُْستو. 
 كتاُب الِْجهاِد

 ِإذَا نزلَ الْكُفَّار دار اِإلْسالَِم تعين علَى كُلِّ مْن أَْمكَنه النْصرةَ حتى -
والْمْرأَِة، والَ مْنع ِللسيِد والزْوِج والْولَِد وِإالَّ فَفَْرض ِكفَايٍة، ويلْزم اِإلمام الْعِبيِد 

ِحراسةُ الثُّغوِر والْبْعثُ ِإلَى داِر الْحْرِب ِفي كُلِّ وقْت يْمِكنه فَيْدعوهْم ِإلَى 
ْزيِة والدخوِل ِفي ِذمِة اِإلْسالَِم فَِإنْ أَبْوا قَاتلَهْم والَ اِإلْسالَِم فَِإنْ أَبْوا فَِإلَى الِْج

يقْتلُونَ قَْبلَ الدْعوِة ِإالَّ أَنْ يتعجلُوا ويجوز التْنِكيل ِبِهْم ِبقَطِْع أَْشجاِرِهْم ومْنِع 
املَجاِنيِق وعقِْر دوابِهْم ونْهِب أَْمواِلِهْم الِْمياِه عْنهْم وِإْرساِلها علَْيِهْم ورْمِيِهْم ِب

وِبكُلِّ ما ِفيِه نكَايةٌ، ومْن أَجاب ِإلَى الِْجْزيِة أُِقر علَى ِديِنِه وقُِبلَْت ِمْنه وِهي ِفي 
مكَلٍَّف  ي حر ذَكٍَركُلِّ سنٍة أَْربعونَ ِدْرهماً علَى أَْهِل الْورِق ِمْن كُلِّ كَاِفٍر أَْصِل

غَْيِر مترهٍب والَ عِتيٍق مْسِلٍم، والَ يْؤخذُ مِلي ِبمْعِدم والَ حي ِبميٍت مع ِضيافَِة 
 املُْجتاِز ِمن الْمْسِلِمني ثَالَثَةَ أَيام، وتْسقُطُ ِباِإلْسالَِم ولَْو عْن أَْحواٍل، الَ ِباْنِتقَاِلِه

ِإلَى ِملٍة أُْخرى، ويْؤخذُ ِممْن تجر ِإلَى غَْيِر بلَِدِه عْشر ما يِبيع حراً، كَانَ أَْو 
 ْيِن ِمنمرِإلَى الْح لُوهما حِنْصِفِه ِمماِن، وْشرْيِرِه فَعى ِبغراْشتلَد وِبب اعْبداً، فَِإنْ بع

حْرِبي ِبغْيِرِه ِإالَّ أَنْ يْشترطَ علَْيِه أَكْثَر، ويْمنعونَ ِشراَء ما ِفيِه اَألقْواِت ونْحِوها والْ
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ضرٌر علَى املُْسِلِمني كَالسالَِح والْحِديِد وتْنقَص كَناِئس ِبالَِد الْعْنوِة الَ الصلِْح 
 يميزهْم عِن املُْسِلِمني، ومْن أَظْهر صِليباً أَْو لِكْن يْمنع رم داِئِرها ويعلَّمونَ ِبما

خْمراً أُدب وكُِسر وأُِريقَْت، ويْمنعونَ ضْرب الناقُوِس، ورفْع أَْصواِتِهْم ِبالِْقراَءةْ، 
يكَنْونَ، والَ تشيع وِشراَء الرِقيق، وركَوب نفَاِئس الدواب وجادةَ الطَِّريِق، والَ 

 .جناِئزهْم والَ يْستعانُ ِبِهْم
 الغنائم) فصل(

- ْن غَلَّ ِمنمِة وِنيمقَْبلَ الْغ نيْرِبياِل الْحوا ِمْن أَْمودجا وْيِش اْنِتفَاٌع ِبمِللْج 
ِسم باِقيِه ِفي الْقَاِئِمني، والَ يْختص الْمْغنِم أُدب ورده ويأْخذُ اِإلمام خْمسه ويقْ

قَاِتلٌ ِبسلٍَب، ِإالَّ أَنْ ينفِّلَه اِإلمام ِمن الْخْمِس كَتْنِفيِل غَْيِرِه ِممْن ظَهر ِمْنه ِزيادةُ 
فَاِرِس ثَالَثَةٌ، اْجِتهاٍد، وتْستحق اَألْسهام ِبشهوِد الْوِقيعِة، ِللَّراِجِل سْهٌم وِللْ

واملُراِهق كَالْباِلِغ، والَ يْرضخ ِللنساِء والْعِبيِد والصْبياِن، وسْهم مْن مات ِلواِرِثِه، 
 ِإذَا غَِنمفْقاً ِباالْسِتيالِء وو ِصريلْ تِة بْنوالْع أَْرض مقْسالَ تأِْجِرِه، وْستاَألِجري ِلمو

فَار مالَ الْمْسِلِمني فَمْن أَْسلَم علَى شْيٍء ملَكَه، وما غَِنمه الْمْسِلمونَ فَما عِلم الْكُ
لَْم يقْسْم وما جِهلَ فَربه أَحق ِبِه قَْبلَ الِْقْسمِة مجاناً وبْعدها ِبالثَّمِن والْمأْخوذُ 

ِلب واٍف فَهْيِر ِإجيِبغاِرثَ لَهْن الَ واثَ مِمريِة، والِْجْزيمِس واِل كَالْخذُ . ْيِت الْمأْخي
 ْسِلِمنياِلِح الْمصاِد ِفي ماِقي ِباِالْجِتهالْب ْصِرفيوِف، وْعرِبالْم هتِكفَاي اماِإلم

ِق والْمن والِْفداِء وعقِْد الذِّمِة ويخير اِإلمام ِفي اَألْسرى بْين الْقَْتِل واِالْسِتْرقَا
ويقْتلُ من اْستْحياُه واْمرأَةٌ وصِبي وراِهٌب ويْؤخذُ فَْضلُ ماِلِه، ويجوز أَماَنُ أَْدنى 

ِم وتجوز الْهْدنةُ الْمْسِلِمني ِللْعدو ِمن الْكُفَّاِر فَأَما بلٌَد أَْو ِحْصٌن ونْحوه فَِإلَى اِإلما
أَْعلَم اللّهوا، وِإنْ أَْسلَماِئِنِهْم وهر درْصلَحةً وم اماِإلم اهرا يِب مسِة ِبحوررِللض. 
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 كتاب اَألميان
 وِهي الَِغيةٌ كَالِْحلِف علَى غَلَبِة الظَّن، وغَموٌس كَالْكَِذِب عْمداً -
 علَى ما يْمِكنه ِفْعلُه وِهي ِباللّه وأَْسماِئِه وِصفَاِتِه، وقَْولُه أُقِْسم أَْو أَْعِزم، ومْعتِقدةٌ

 ْغِفرْستياللِّه و ِريٌء ِمنأَْو ب هْحونو وِديهي وِة أَْو هالْكَْعبو ِبيِباللِّه الَ ِبالن ادِإنْ أَر
الَ أَقْسْمت َألفْعلَن ِإنْ قَصد عقْد الْيِمِني علَى نفِْسِه لَِزمْته الَ مجرد اللّه ِلذِلك فَلَْو قَ

مْسأَلَة، وهو ِفي َألفْعلَّن وِإنْ لَْم أَفْعلْ علَى ِحْنٍث وِفي الَ فَعلْت وِإنْ فَعلْت علَى 
وِف علَْيِه كَقَْوِلِه َألْدخلَن الْيْوم فَغربِت الشْمس ِبر، ويتحقَّق الِْحْنثُ ِبفَْوِت املَْحلُ

 ِرْبتالَ ش لَفْن حفَم ،ْضعالْو ثُم ْرفالْع اِعثُ ثُمالْب ةُ ثُميالن ربْعتتلْ وْدخلَْم يو
ِمن اِئِه أَْو قَطْعاِالْنِتفَاِع ِبم مدع ِريداًء، يِحيطُ ِبِه أَْو ِلفُالٍَن ملَْو ِبِسلٍْك يِنثَ وِتِه ح

قَالَ الَ سكَْنت مع فُالٍَن لَِزمه اِالْنِتقَالُ ِبأَْهِلِه ومتاِعِه ِبداٍر، فَِإنْ أَراد ِفي بلَِدِه فَِإلَى 
ب دابةً وهو راِكبها أَْو الَ يلْبس ثَْوباً وهو الَِبسه، أَْو الَ يْركَ فَْوِق ثَالَثَِة أَْميال أَْو الَ

يْدخلُ بْيتاً وهو ِفيِه لَِزمه املُبادرةُ ِإلَى التْرِك ِإالَّ أَنْ يِريد اِالْسِتئْناف أَْو حلَف الَ 
الص لَى ِتلْكع اما دم ادْن ِصفَِتِه، فَِإنْ أَرقَلَ عْيِنِه فَاْنتْيئاً ِبعأْكُلُ شِنثَ أَْو يِإالَّ حفَِة و

 ْحِرميى تلْغيو ،ْهوالسو ْمدِوي الْعْستيِنثَ، وح ْعضلَ الْباء، فَفَعْيٍء أَْو أَْشيلَى شع
الطَّالَق هملْزِة فَياَألمِة وْوجالَِل ِإالَّ ِفي الزالْحالِْعْتقو . 

 االسِتثْناُء) فصل(
 وأَخواِتها )ِإالَّ(ـ يْمنع اِالْنِعقَاد، وهو ِبمِشيئَِة اللِّه ِإنْ قَصده وِب االْسِتثْناُء-

 امِإطْع ِهيةُ ِباِحلْنِث، والْكَفَّار ملْزتْحِوِه وناٍل وعِبس ْنقَِطعِصالً، ِإالَّ أَنْ يتطْقاً من
ورطْالَِن خْبزاً، ويْستحب شْيٌء ِمن اِإلداِم، عشرِة مساِكني وسطاً ِمن الشبِع 

 ،مقَدا تا مهٍة ِصفَتقَبر ْحِريرالَةُ أَْو تِبِه الص ْجِزئا تْم مهتْرطٌ أَْو كُْسوش ددالْعو
رِر الْيِمِني ِإالَّ أَنْ يريد فَمْن لَْم يِجْد فَِصيام ثَالَثَِة أَياٍم، وتتكَرر الْكَفَّارةُ ِبتكَ

 ْبدالْع كَفِّرياِم ِخالٌَف ويِفي الصا قَْبلَ الِْحْنِث، وهاؤِإْجز ورْشهالْمو ،أْكيدالت
أَْعلَم اللّهام ويِبالص. 
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 كتاُب النذور
ِفي الْغضِب وما الَ مْخرج  وهو الِْتزام طَاعٍة مطْلَقاً أَْو مقَيداً ِبِصفٍَة ولَْو -

لَه ِفيِه كَفَّارةُ يِمٍني فَِإنْ قَيده ِبطَاعٍة وفَعلَها لَِزمه أَْو ِبمْعِصيٍة لَْم يجْز ِفْعلُها فَِإنْ 
اهما سم هملْزْزٍء يِبجو ،ثُلُثَه وِجباِل يِبالْم قدصالتو ،ها لَِزملَهفَع نيِإنْ عو ،

 ِكبلُِّل، فَِإنْ رحِإلَى الت هاِشياً لَِزمم همزلَى ِصفَِتِه، فَِإِن الْتع هةً لَِزمْمرا أَْو عجح
 .ِفي أَثْناِئها رجع فَيْمِشي مْوِضع الركُوِب وأَْهدى
مزِإِن الْتْدٍي، وْعثُ هْجِزيِه بِسِري يِفي الْيالَةً وص ذَرِإنْ نلَ، وعاِفياً اْنتح 

ِبأَحِد الْمساِجِد الثَّالَثَِة لَِزمه، وِفي غَْيِرها يصلِّي حْيثُ شاَء، فَِإنْ نذَر نْحر ولَِدِه 
 هْدٍي، واللّه تقَرباً لَِزمه هْدٍي، وِفيما يْهدى ِبِمثِْلِه يلْزمه وِإالَّ باعه وصرفَه ِفي

أَْعلَم. 
 كتاب اُألضحية والعقيقة والصيد والذبائح

 اُألْضِحيةُ سنةٌ وِهي ِمْن بِهيمِة اَألْنعاِم جذَع الضأِْن وثَِني غَْيِرها، -
اِعداً، وٍر فَصةُ أَْشهِست الَهأِْن مالض ذَعفَج ،الذَّكَرو منا الْغلُهأَفْضاوِعِز مالْم ثَِني 

 ْعلُوما الْمهقْتوِة، واِدساِإلِبِل ِفي السقَِر ِفي الثَّاِلثَِة، والْبِة، وِة الثَّاِنينلَ ِفي السخد
يا الْعِفيه بنْجتثَاِلِثِه الَ لَْيالً يثَاِنيِة وذَْبِحِه، واِم والَِة اِإلمص ْعدْحِر بالن ْومي وب

الْفَاِحشةُ كَالْعمى والْعوِر والْمرِض والْعجِف والْعرِج وقَطِْع أَكْثَر اُألذُِن وكَْسِر 
 ْنهي عحضْنِزِل يالْم با ِبِخالَِف رِفيه اكاِالْشِتر وزجالَ يْدِمي، والْقَْرِن ِإنْ كَانَ ي

ويأْكُلُ . تِرِكني ِفي ثَمِنها ويْستحب مباشرةُ ذَْبِحهاوعْن أَْهِلِه واِحدةً غَْير مْش
 .ويتصدق ِبغْيِر حد، والَ يجوز بْيع شْيٍء ِمْنها والَ يْستأِْجر ِبِه جزراً والَ دباغاً

 الْعِقيقَةُ) فصل(
ِبِع ِوالَدِتِه واَألفْضلُ عِن الذَّكَِر ِبشاتْيِن  الْعِقيقَةُ ذَْبح شاٍة عِن الْمْولُوِد سا-

 وزجيا، وِمهِبد لَطَّخالَ يةً وباً أَْو ِفضِتِه ذَهِبِزن قدصالتْعِرِه، وش لْقح بحْستيو
ِنعْمتيو وزجِة يكَاُألْضِحي ِهيا، وِعظَاِمه كَسر. 
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 الصيد) فصل(
-احبةُ  يِطيعالْم ِهيِة وكَلَّباِرِح الْموالْجِد ودحالَِح الْمِبالس اداِالْصِطي 

ِباِإلغْراِء الْمْمتِنعةُ ِبالزْجِر فَيْؤكَلُ ما أَْنفَذَْت مقَاِتلَه، وِإنْ أَكَلَْت ِمْنه ِإذَا كَانْت 
 ِعْند الرْمِي واِإلْرساِل فَِإِن اْستْرسلَ ِبنفِْسِه فَأَْنفَذَ ويْشترطُ التْسِميةُ. مْرسلَةً ِإلَْيِه

مقَاِتلَه لَْم يجْز أَكْلُه ِإالَّ أَنْ يْدِركَه مْستِقر الْحياِة فَيذَكِّيِه كَصْيِد الشرِك والِْحبالَِة 
ْو غَْيِر معلَّم أَْو مْتروك التْسِميِة أَْو مْرسٍل والْبْندِق، وقَْبضِة الْيِد، وصْيِد مجوِسي أَ

 قَاِتلَهةُ مْميا أَْنفَذَِت الرمو هادص ٍة ثُمْيتِإلَى م ْنهع فرأَِو اْنح هغَْير ادٍن صيعلَى مع
ه ومشاركَِة كَلْب مجوسي فَتردى أَْو سقَطَ ِفي ماٍء أَْو غَاب ثُم وجده جاز أَكْلُ

أَْو غَْيرِه معلَّم فَِإنْ تيقَّن اْنِفراد كَلِْبِه ِبقَْتِلِه حلَّ وِإالَّ فَالَ، ولَْو أُْرِسلَ علَى صيوٍد 
ذَا هو فَقُِتلَ أَحدها أَْو ِفي غَاٍر الَ مْنفَذَ لَه الَ يْعلضم ِفيِه صْيداً أَْو علَى نْوٍع فَِإ

أَكْلُه ازج هكَةُ . غَْيرارشمِحلْ وأْكُولٌ لَْم يم وأْكُوٍل فَِإذَا هم غَْير هلَْو ظَنو
 وفَه رآخ هادْيِد فَصِبالص لَِحقْيٌد وص ِإذَا أَفْلَتا، واِركَةَ أَْربش وِجباِرِح توالْج

 .لَه وِإالَّ فَهو ِلَألوِل
 الذبائح) فصل(

 يْنحر اِإلِبلُ ويذْبح ما ِسواها مجهزاً علَْيها فَلَو رفَع الْمْديةَ قَْبلَ تماِمها -
ثُم أَعاد فَاَتمها لَْم تْؤكَلْ علَى الْمْشهوِر ولَْو ذُِبح الْبِعري ونِحر غَْيره ِلضرورٍة 

 ضرورٍة تحرمه علَى الْمْشهوِر كَتعمِد تْرِك التْسِميِة وذَكَاةُ الْجِنِني تِبيحه وِلغْير
ذَكَاةُ أُمِه ِبشْرِط تماِم خلِْقِه ونباِت شْعِرِه وعدِم اْنِفصاِلِه حّياً والْمْنخِنقَةُ 

ْت مْستِقرةَ الْحياِة فَذُكِّيْت أُِكلَْت وِإالَّ والْموقُوذَةُ وما ذُِكر معهما ِإنْ أُْدِركَ
فَالْمْشهور الْحْرمةُ وندود الْمْستأْنِس ولُحوقُه ِبالصْيِد الَ يْخِرجه عْن سنِتِه، 

تاِبي ما هو مباح واملُذَكِّي كُلُّ مْسِلٍم يتعقَّلُ وتِصح النيةُ ِمْنه، وتجوز ذَكَاةُ الِْك
 بحْستيو ،نالسو ِإالَّ الظُّفْر مالد رٍد أَْنهدحاآللَةُ كُلُّ ما، ولَْينٍم عرحم ْم غَْيرلَه

أَْعلَم اللّهو ،دْبرى تتالذَّْبِح ح ْعدا بْركُهتِة والذَِّبيح ْوِجيهت. 
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 بةكتاب اَألطعمة واَألشر
- هاعِسب هكْرتالطَّْيِر كُلِِّه، وو وِسيْيِد املَجاء كَصالْم ابوِميِع دج هْيتم 

وروى اْبن أَِبي أُوْيٍس تْحرِيمها، وروى اْبن عْبِد الْبر تْحِرمي الِْكالَِب والسباِع 
غالُ والْحِمري مغلَّظَةُ الْكَراهِة ورِوي حْرمتها، الْعاِديِة وهو مذْهب الْموطَِإ، والِْب

واَألظْهر ِفي الْخْيِل الْكَراهة كَِحماِر الْوْحِش يتأَنس ويْحملُ علَْيِه والِْخْنِزير حراٌم 
رات ِمْن خشاِش اَألْرِض أَْو ما والَ يْؤكَلُ الِْفيلُ والذِّئْب والِْقْرد والنِمر والْمْستقْذَ

 ،ْنهْنفَِرداً عاِم مالطَّع ودداِد ورةُ الْجْيتْؤكَلُ مالَ ي هأَن الظَّاِهرو ،هررض افخي
وتْحرم النجاسات والدماُء الْمْسفُوحةُ وحْبس الْمجوِسي وما يغطَّي علَى الْعقِْل 

ِمن درا يأَكْلُ م ْضطَرِللْم احبيو ،هغَْير هكَِرهو وِن الطِّنياملَاِجش اْبن مرحاِت وبالن 
جوعاً أَْو عطَشاً ِمن الْمحرماِت، والَ يْشترطُ صْبره ِليْشِرف فَِإنْ وجد طَعام الْغْيِر 

ته غَصبه والظَّاِهر أَنه الَ يْضمنه والْمْحِرم يْجتِزئ ِبالْمْيتِة عِن فَأَبى بْيعه أَْو مواسا
الصْيِد ِإالَّ أَنْ يخاف ضررها كَخْوِف عقُوبِة الْماِل والَ يتداوى ِبنجٍس شْرباً، 

ٍر ونْحِوها والْماِئعات النِجسةُ حراٌم وِفي ِطالٍَء قَْوالَِن ِبِخالَِف ِإساغَِة الْغصِة ِبخْم
 ْنقَِلبلُّ يالْخو هكْرون سأْمالْم ِقيدالْعالْفُقَاع وا ووْبيالسِصِري واِت الَ الْعْسِكركَالْم

ِكتاِبيني، واللّه عْن خْمٍر، والظَّاِهر كَراهةُ الْمخلَِّل كَالْخِليطَْين والَبأْس ِبمخلَِّل الْ
أَْعلَم. 

 كتاب النكاح
 يباح النظَر ِإلرادِة النكَاِح وخطْبةُ جماعٍة اْمرأَةً، فَِإذَا ركَنْت ِإلَى أَحِدِهم -

ْن يتحلَّلُ ِمْنه يفْسخ ولِك لَْم يجْز ِلغْيِرِه ِإالَّ أَنْ يْرغَب اَألولُ عْنها والصِحيح أَنه الَ
فَِإنْ أَبى علَْيِه اْستْغفَر اللّه، ويْنعِقد ِبكُلِّ لَفٍْظ يدلُّ علَى تأِْييِد ِملِْك مناِفِع الْبْضِع 
 رالْح الذَّكَر املُْسِلم وهْرطٌ، وش ِليالْوو ،كِْفي الْقَاِبلَ قَِبلْتياب واِالْسِتيجو

: ف الرِشيد، واْختِلف ِفي الْعدالَِة، واَألْشهر أَنها شْرطُ كَماٍل، وِهي ِقْسماِناملُكَلَّ
نْسٌب وهم الْعصبات فَيقَدم أَقْواهْم تْعِصيباً وِلَألِب ِإْجبار الْبكِْر وِإنْ بلَغْت، 
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ْوالَِن، والَ تْمنعه الثُّيوبة ِبسقْطٍَة أَْو ِزناً، كَرجوِع والثَّيِب الصِغريِة وِفي الْعاِنِس قَ
 بالثَّيا وهاتِصم اِقلَِة فَِإذْنُ الِْبكْرِة الْعاِلغغَْيِرِه ِباِإلذِْن ِفي الْبالِْبكِْر قَبلَ املَِسيِس و

ِة الصِتيملَى الْيقِْد عطْالَنُ الْعب ِحيحالصطٌْق، وا، فَِإنْ نلَْيهع افخِة ِإالَّ أَنْ يِغري
 قَدِميعاً فَِإنْ عوا جقَدْوا عوْم فَِإِن اْستهنْوا فَأَْحسوْم فَِإِن اْستهدْم أَْرشهدأَح قَدع

 عقَد غَْيره أَحدهْم مضى كَعقِْد اَألْبعِد فَِإنْ تنازعوا فَالسلْطَانُ فَِإنْ عضلَ بْعضهْم
كَغْيبِة اَألحق، ولَْو أَِذنْت ِلوِليْيِن، فَزوجها كُلٌّ جاهالً ِبعقِْد اآلخِر فَِإنْ ظَهر علَْيِه 
قَْبلَ الِْبناِء وجِهلَ الساِبق فُِسخا وِإنْ عِلم ثَبت، فَِإنْ دخلَ الثَّاِني جاِهالً فَاتِت 

 .اَألولَ
الثَّاِني سبٌب، فَوِصي اَألِب مقَدٌم ِفي الِْبكِْر وِفي الثَّيِب أَْسوتهْم وذُو الْوالَِء 
ِعْند عدم عصبةَ النسِب، واملُواالَةُ تْستْخِلف، ثُم الْحاِكم ثُم الْعامةُ وِهي ِوالَيةُ 

 املُْجِبِر فَباِطلٌ ومع غَْيِرِه يْمِضي الدِنية وِفي غَْيِرها الديِن فَِإنْ عقَد مع وجوِد
 نيعما، واهِرضا وقِْد ِبِإذِْنهفَِي الْعلِّي طَروت لَه احبا يِفيم ِليِللْوو ،ارالِْخي صِلَألخ

فَاَءةُ الدين فَاملَْنصوص أَنَّ املَْولَى والْعْبد الْمْرأَِة كُفؤاً أَْولَى ِمْن معيِن الْوِلي والْكَ
كفؤاً ِللْحرِة الْعرِبيِة، وهو حق ِللْمْرأَِة والْوِلي فَيجوز اتفَاقُهما علَى تْرِكها، الَ 

 ِد ِفي أَِرقَّاِئِه فَلَهيٍة ِإالَّ ِللسلَى كَاِفرْسِلٍم عالََء ِلمفَِإنْ و وه رْجبالَ يْم، وهارِإْجب
تزوج الْعْبد ِبغْيِر ِإذْن سيِدِه فَلَه ِإجازته الَ اَألمةُ ثُم لَْيس لَه مْنعه الرْجعةَ، والَ 

هْيعب خفْسالَ يلَى الْفُْرقَِة وع هارِإْجب. 
 حمرمات النكاح) فصل(

-اُألم مْحراْبِن الْقَاِسِم ت ا ِعْندنالز لَْو ِمنلَْت وزِإنْ نو الِْبْنتلَْت، وِإنْ عو  .
وأَجازه اْبن املَاِجشون واُألْخت وبنات اَألِخ وبنات اًألْخِت وِإنْ بعْدنَ، 

ْوجالز أُماِت، وِميِع الِْجهِمْن ج االَتالْخو اتمالْعوِل، وخا ِبالدهاتنبقِْد وِة ِبالْع
وتْختص الْحْرمةُ ِبعْيِنها أَْو كَْوِنها ِفي ِحْجِرِه وحالَِئلُ اآلباِء وِإنْ علَْوا، واَألْبناِء 

ْرأَِة وعمتها وِإنْ نزلُوا، والنكَاح املُْختلَف ِفيِه كَالصِحيِح والْجْمع بْين اُألْختْيِن واملَ
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أَْو خالَِتها ِبِملٍْك أَْو ِنكَاٍح والزيادةُ علَى أَْربِع زْوجاٍت، فَِإنْ طَلَّق واِحدةً رْجِعياً 
 ْصِريحالتْيِر، وِة الْغدْعتماِئِن وا ِبِخالَِف الْبهتْنقَِضي ِعدى تتا، حهغَْير ِحلَّ لَهلَْم ت

طْبِتها، الَ التْعِريض كَِإني ِفيك لَراِغٌب، وعلَْيك لَحِريٌص ونْحوِه فَِإنْ دخلَ ِبِخ
جاِهالً ِبحْرمِتها حرمْت أَبداً، وهِل الْعاِلم ِمثْلُه قَْوالَِن واملَْشهور تداخلُ الِْعدتْيِن 

 مباحاً ِفي ِنكَاٍح صِحيٍح، وقَْصد ِحلِّها يْمنعها لَهما حتى يطَأَها زْوٌج غَْيره وطْئاً
 .وتصادقُهما ِبالْوطِء يِحلُّها الَ ِإْنكَارها

 الشغار، واملتعة، والنهارية: النكاح الباطل) فصل(
أَنْ الَ مْهر،  ِنكَاح الشغاِر، وهو أَنْ يزوج كُلٌّ وِليته ِمن اآلخِر علَى -

واملُْتعةُ وهو الْمؤقَّت والسريةُ وهو املُتواصى علَى ِكْتماِنِه، والنهاِريةُ وهو املُْشترطُ 
 ،لَدالْو قلْحيو دْسقُطُ الْحيو وِلِه املَْهرخِبد ِجبياِطلٌ، واراً بهن ْوجا الزهانِإْتي

ا، وهِإْسالَمِت ونالْع ْوفخِة، ورطَْوِل الْح مدةَ عاَألم رطُ ِفي ِنكَاِح الْحرْشتي
وعدم شْبهة ِملِْكها كَالْحرِة ِللْعْبِد، ويفْسخ ِبتملُِّك أَحِدِهما اآلخر الَ وجوِد 

 لَه املَِزيد ولَْو ِإلَى أَْربٍع وِإنْ تزوج حرةً علَى أَمٍة الْحرِة تْحته فَِإنْ لَْم تْغِنِه حلَّ
جاِهلٍَة ثَبت لَها الِْخيار بْين الْفَْسِخ واِإلقَامِة الَ عاِلمٍة، ويباح حراِئر الِْكتاِبياِت 

ِإنْ صح قَْبلَ فَْسِخِه ثَبت، فَِإنْ ومْن بلَغَ ِبِه الْمرض حد الْحْجِر مِنع الّنكَاح فَ
 ِرئِحيِح فَلَْو باثَ ِللصالَ ِمريِفي ثُلُِثِه و مهلْزي هْعدبو ْهراِء فَالَ مقَْبلَ الِْبن خفَس

 ِفيِه لَوِرثَ ِمن الصِحيِح، ثُم كُلُّ ِنكَاٍح أَْجمع املُْسِلمونَ علَى بطْالَِنِه فَالْفُْرقَةُ
 .فَْسٌخ، وما اْختِلف ِفيِه فَِبطَالٍَق
 خيار العيب) فصل(

 يثْبت ِلكُلٍّ الِْخيار ِبجْهِلِه ِبعْيِب اآلخِر حالَ الْعقِْد وطُروؤه بْعده لَها -
 ْصرالْحاُء والِْخصو بالْجو صرالْبو ذَامالْجونُ ونالْج وهو ،هونةُ دنالْعو

واالْعِتراض والْغرر والرتق والْعفَلُ والْبخر واِإلفْضاُء، فَِإنْ أَْمكَنْته عاِلمةً، أَِو اْبتنى 
ِبها عاِلماً فَالَ ِخيار والِْفراق ِفيِه ِبطَالٍَق والَ مْهر قَْبلَ الدخوِل فَِفي اِالْعِتراِض لَها 
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فَعته، وليؤجلْ سنةً ِللْحر، وِنْصفَها ِللْعْبِد، ويخلَّي بْينهما، فَيصدق ِإِن ادعى مرا
الْوطَْء ِإنْ كَانْت ثَيباً، والِْبكْر يْنظُرها النساُء، فَِإنْ اْنقَضى ولَْم يطَأْ فَاْختارِت 

قٍَة فَلَْو عادْت ِإلَْيِه لَعاد ِخيارها ِبِخالَِف غَْيِرِه، والَ رد ِبغْيِر الِْفراق أُْجِبر علَى طَلْ
هِذِه الْعيوِب ِإالَّ أَنْ يْشتِرطَ سالَمةً ِفي الْعقِْد، وِإذَا غَرِت الِْكتاِبيةُ ِبِإْسالَِمها أَِو 

ولَْو تزوج . لَِو ادعاه وأَْنكَره السيد فَالْقَْولُ قَْولُهاَألمةُ ِبحريِتها ثَبت لَه الِْخيار فَ
 ْحتا تْحِريِرهِة ِبتثْبت ِلَألميا، وهارِخي تةٌ ثَبأَم فَِة فَِإذَا ِهيولَةَ الصْجهةً منيعم

 .يِنها عاِلمةً ويلْزم ِباْخِتياِرها طَلْقَةٌ باِئنةٌعْبد الَ ِبِعْتِقِه قَْبلَها أَْو ِعْتِقِهما معاً أَْو تْمِك
 أحكام من أسلم) فصل(

 وِإنْ أَْسلَم علَى أَكْثَر ِمْن أَْربٍع اْختار أَْربعاً، فَِإنْ كَانَ تْحته غَْير ِكتاِبيٍة -
قَاِسِم ِإنْ كَانَ بْعد شْهٍر وِإالَّ بانْت، ورِوي عِن اْبِن الْ: فَأَْسلَمْت بْعد أَياٍم أُِقرْت

فَِإنْ سبقَْته فَقَْبلَ الدخوِل تِبني، وبْعده ِإنْ أَْسلَم ِفي ِعدِتها ثَبت علَْيها فَلَْو كَانْت 
 .مْبتوتةً لَحلَّْت ِبغْيِر محلِّل، والَ ِنكَاح بْين الْمْسِبيني

 صداقال) فصل(
 الَ حد َألكْثَِر الصداِق، وأَقَلُّه ِنصاب الْقَطِْع، ويجوز عْرضاً ومْنفَعةً -

وعلَى عْبٍد مطْلٍَق وشورٍة، ويلْزم الْوسط ِمن الرِقيِق وشْورِة ِمثِْلها واْشِتراطُ عدِمِه 
لُّكُهمت وزجا الَ يِبمْبِطلٌ، وم وهْهِر اِملثِْل وِبم هْعدب تثْبيوِل وخقَْبلَ الد خفْسي 

مْعتبٌر ِبحاِلها ويساِرها وأَبوْيها وأَْتراا الَ ِبأَقَاِرِبها، ولَْو جعلَ ِعْتقَها صداقَها 
ادطَ ِزيرلَْو شا وِمثِْله ْهرم هلَِزمو ى الِْعْتقضم ْيعالْب عْجمالَ ياِق ودلَى الصةً ع

 قِْبضى تتح اعا اِالْمِتنلَهوِل وخقَْبلَ الد ْعِجيلُهت بحْستيقٍْد، وِفي ع كَاحالنو
 ا الْفَْسخاِء فَلَهقَْبلَ الِْبن رْمِكيِنِه فَِإنْ أَْعست ْعدالَ بلَ وجؤالَّ الَ الْملَفَا الْحفَِإِن اْخت

 ،رلَْيِه اآلخع لَفا حم هكَلَ لَِزما نمهأَيا وخفَاسلَفَا تْيِنِه فَِإنْ حِفي قَْدِرِه أَْو ع
 لَه ِهدْن شقَْولُ م هْعدبا ووِل قَْولُهخِفي قَْبِضِه قَْبلَ الدوِل الْقَْولُ قَْولُه وخالد ْعدبو

الَّ يكُون معها ِكتاٌب ثَاِبٌت ويكَملُ ِبالْمْوِت والِْبناِء ويتشطَّر ِبالطَّالَِق الْعْرف ِإ
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قَْبلَه ويْسقُطُ ِبكُلِّ فُْرقٍَة تكُونُ ِمْن ِجهِتها ِإالَّ التْمِليك والتْخِيري واْخِتيارها 
ها ِنْصف باِقيِه، ولَْو وضعْت بْعضه ِفي الْعقِْد ِلشْرط ِبِإْعساِرِه فَلَْو وهبْته بْعضه فَلَ

فَلَْم يِف لَكَانَ لَها الرجوع ولَِو اْشترْت ما تْختص ِبِه ضِمنْت ِنْصفَه وما الَ 
خلَْو دلَِفِه وتاِنِه وقْصنِتِه وادا كَِزيمهْينب وا فَهملَه ْصلُحي ْت املَِسيسعلَ فَاد

ا قَْولُهْنِزِلهِفي مْنِزِلِه قَْوهلا واِئراً فَِفي ما زالَ ِبهلَْو خا وفَالْقَْولُ قَْولُه هأَْنكَرو. 
 التفويض، التوريث، النفقة) فصل(

يلْزم  يجوز ِنكَاح التفِْويِض وهو الْعقْد الْمْسكُوت ِفيِه عِن الصداِق فَ-
 ا فَِإنْ طَلَّقهِليا أَْو فَْرِض وِبفَْرِضه اها أَْو ِرضِمثِْله ْهرذَلَ مِإنْ ب هضا فَرا ِبماهِبِرض

ْهراِء فَالَ مالِْبنقَْبلَ الْفَْرِض و . ْحِكيمالتاِملثِْل و ْهرم لَ لَلَِزمخلَْو دْوِريثُ والت تثْبيو
فَقَةُ كَالتالن ملْزتْهِر اِملثِْل، ومالطَّالَِق و ْينب ريِإالَّ خو ْحكُما يا ِبمِضيفِْويِض فَِإنْ ر

ِبالدخوِل أَِو الدعاِء ِإلَْيِه ِبشْرِط الْبلُوِغ وِإطَاقَِتها الْوطَء وِهي مْعتبرةٌ ِبحاِلها 
ْرِض ِكفَايِتها ِمما الَ ِغنى لَها عْنه ِإنْ كَانْت ِممْن تْخدم فَيْجتِهد الْحاِكم ِبفَ

 تثْبيفَِرِه وْبِسِه أَْو سأَْو ح ْرِعيذٍْر شوِد عجا الَ ِلووِزهشْسقُطُ ِبنتا وهمأَْخد
 اْختارْت ِفراقَه تطَلَّق رْجِعيةً ِخيارها ِبعْسِرِه الَ ِإنْ تزوجْته عاِلمةً ِبفَقِْرِه فَِإِن

ووِقفَْت رْجعته علَى يْسِرِه أَْو ِرضاها، وعلَْيِه ِإْسكَانها مْسكَناً يِليق ِبها، وعلَْيها 
ر ِبها ِإذَا ِمْن ِخْدمِتِه ما يْخدم ِمثْلَها وِحفْظُها ِفي نفِْسِه وماِلِه ولَه نقْلُها والسفَ

 .كَانَ مأْموناً علَْيها مْحِسناً
 الْقَسُم بني الزوجات) فصل(

 يِجب الْقَْسم بْين الزْوجاِت ولَْو أَمةً أَْو ِكتاِبيةً أَْو ِبها عذٌْر يْمنع الْوطَْء -
ثُ صار ولَه تفِْضيلُ بْعِضِهن ِفي ِلكُلِّ يْوٍم ولَْيلٍَة ما لَْم يْعِجْزه مرًض فَيِقيم حْي

اِإلْنفَاِق ما لَْم يقِْصْد ِإْضراراً والَ يْجمعهن ِفي بْيٍت ِإالَّ ِبِرضاهن فَِإنْ أَراد سفَراً 
م اْستأْنف والَ قَرع بْينهن فَِإنْ تزوج علَْيِهن ِبكْراً سبع ِعْندها أَْو ثَيباً ثَلَّثَ ثُ

قَضاَء، ومْن وهبْته لَْيلَتها لَْم يْختص ِبها غَْيرها، ولَْو وهبْتها ضرتها اْختصْت ِبها 
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والَ يلْزم الْوطُء بلْ ذِلك ِبحسِب رغْبِتِه ما لَْم يقِْصْد ِإْضراراً والَ قَْسم ِلِملِْك 
 والَ يْعِزلُ عْن حرٍة ِإالَّ ِبِإذِْنها واَألمةُ ِبِإذِْن سيِدها ويلْحق ِبِه الْولَد فَِإِن الْيِمِني

 اعاِالْسِتْمت لَهةُ ونيا الْبهملْزةُ تيرالسا وفَالْقَْولُ قَْولُه ى الِْتقَاطَهعأدو هتْت ِوالدعاد
 اِإلْتيانَ ِفي الدبِر ويؤدب فَاِعلُه ويتعلَّق ِبِه جِميع أَْحكَاِم الْوطِْء ِإالَّ ِبما شاَء ِإالَّ

فَْيئَةَ املُْوِلي وِإْحالَلَ املَْبتوتِة فَِإنْ نشزْت وعظَها فَِإِن اْستمرْت هجرها فَِإنْ تمادْت 
ذَا قُِبح ما بْينهما أُِمر املُتعدي ِبِإزالَِتِه فَِإنْ جِهلَ بعثَ ضربها غَْير مبرٍح، وِإ

الْحاِكم حكَمْيِن ِمْن أَْهِلِه وأَْهِلها يْحكُماِن باَألْصلَِح ِمْن صلٍْح أَْو ِفراٍق فَيْمِضي 
اهكَما حم. 

 زوجة الغائب) فصل(
-ةً مغَْيب ْوجالز ا ِإلَى  ِإذَا غَابأَْمِره فْعا رفَلَه هاتيْعلَْم حةً فَلَْم تْنقَِطع

الْحاِكِم فَيؤجلها أَْربع ِسِنني فَِإنْ عِلم مْوِضعه كَاتبه ِباملَِجيِء أَْو نقْلَها أَِو الطَّالَِق 
نْ ظَهر قَْبلَ ِنكَاِحها فَهو علَى ِنكَاِحِه وِإالَّ أَمرها بِعدِة الْوفَاِة وأُِبيحْت ِلَألْزواِج فَِإ

وبْعده تفُوت ِبالدخوِل الَ ِبالْعقِْد علَى اَألصح وتقَع ِبِه طَلْقَةٌ حكْماً قَْبلَ الِْعدِة، 
هْوتم تفَِإذَا ثَب ِإالَّ فَِنْصفُها وهْهرا ما فَلَهى ِبهنفَِإنْ كَانَ قَْد ب مقْسالَ تا ولَ لَهكَم 

تِركَته ِإالَّ ِبتيقُّن مْوِتِه أَْو مِضي ما الَ يِعيش ِإلَى ِمثِْلِه غَاِلباً، ِقيلَ تمام سْبِعني سنةً 
ِك ِمْن غَْيِر ترْعتاملَفْقُوِد ِفي الْمِفي اَألِسِري و اِكمالْح ِهدْجتيونَ وانِقيلَ ثَمأْجيٍل، و

أَْعلَم اللّهو. 
 كتاب الطالق

 االثْناِن ِفي الْعْبِد كَالثَّالَِث ِفي الْحر، وهو باِئٌن فَتِبني غَْير املَْدخوِل ِبها -
و ْجِعيرو ،ملْزِفي الْفَْوِر فَي ْرِسلَ أَكْثَرأَْو ي ِزيدِة ِإالَّ أَنْ يِلعْختٍة كَالْماِحدِبو وه

ِإيقَاع ما دونَ ِنهايِتِه ِبمْدخوٍل ِبها ِبغْيِر ِعوٍض وِهي زْوجته ما دامْت ِفي ِعدِتها 
 ِبنيتاِع، وِبالِْفْعِل كَقَْصِدِه ِباِالْسِتْمتِك، وْعتاجِبالْقَْوِل كَر ِصحيا، وهاعاْرِتج فَلَه

قَْولُها ِفيما يْمِكن ِصْدقُها ِفيِه، فَلَْو تزوجْت فَأَقَام بينًه ِبرْجعِتها ِباْنِقضاِئها، ويقْبلُ 
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 سمطَلْقَةٌ ِفي طُْهٍر لَْم ي ِمْنه ينالس قِْد، ثُموِل الَ ِبالعخْت ِبالدا فَاتاِئهقَْبلَ اْنِقض
، ثُم الَ يْتبعها حتى تْنقَِضي ِعدتها، والِْبْدِعي ِفيِه، والَ تاِلياً ِلحْيٍض طَلَّق ِفيِه

الْحْيِض، فَيْجبر علَى  ِإْرسالُ الثَّالَث دفْعةً والطَّالَق ِفي طُْهِر املَِسيِس أَْو ِفي
ْهِر بْينهما كَطُْهِر اْرِتجاِعها وِإْمساِكها حتى تطْهر ِمن الثَّاِنيِة والَ ِإْجبار ِفي الطُّ

 ا، ثُموِل ِبهغَْيِر املَْدخْمِل وِة الْحظَاِهرِة واِئسالْيِة وِغريا كَالصمْنهاٍر ععاملَِسيِس، و
طَالَِق صِرحيه ما يتضمنه لَفْظُه وِإطْالقُه واِحدةٌ ِإالَّ أَنْ يْنِوي أَكْثَر فَِإِن ادعى ِإرادةَ 

الِْوالَدِة أَْو ِمْن ِوثَاٍق وِقف علَى قَِرينِة الْحاِل، وِكنايته ظَاِهرةٌ كَخِليٍة وبريٍة وباِئٍن 
وبتٍة وبْتلٍَة وحراٍم وحْبِلِك علَى غَاِربِك، والْمْشهور أَنها ثَالَثٌ ِفي املَْدخوِل ِبها 

ِإرادةَ دوِنها والَ عدم ِإرادِة الطَّالَِق، ويلْزم ِفي غَْيِرها ما نواه كَالْخلِْع الَ تقْبلُ 
وقَْولُه الْحالَلُ علَْيِه حراٌم يلْزمه ِبِه ِإالَّ أَنْ يحاِشيها لَفْظاً أَْو ِنيةً، والْمْشهور أَنَّ 

ايِكن اقالِْفرو احرِجي الساْخراْعِزِبي وِبي وِملَةٌ كَاذْهْحتمِريح، وِقيلَ صةٌ، و
فَيقْبلُ ما أَراده ولَْو سأَلَْته الطَّالَق فَأَجابها . واْنصِريف واْعتدي والْحِقي ِبأَْهِلِك

ِري ِبِإضافَِتِه ِإلَى أَْبعاِضها ويكَملُ ِبلَفٍْظ أَْو ِإشارٍة مفِْهمٍة لَِزمه كَكَْتِبِه وِإْنفَاِذِه ويْس
 ْعدْت ِإلَْيِه بادا عكُلَّموِر، وْشهلَى الْمع هأَكْثَر ملْزِدِه يدِفي ع كالشو ،هضعبم

ثَ دفْعةً، وِقيلَ زْوٍج وطَلَّقَها واِحدةً لَْم تِحلَّ لَه ِإالَّ ِبمحلٍِّل ِإالَّ أَنْ يْرسلَ الثَّالَ
تِحلُّ بْعد ثَالَِث أَْنِكحٍه والَ يْهِدم الثَّاِني ما دونَ الثَّالَِث فَمْن طَلَّق زْوجته مْبهمةً 
يعى فَلَْو مادن هِة لَِزمِبيةَ اَألْجنادى ِإرعةً فَادِبيْت أَْجنِميِع فَلَْو كَانِفي الْج هةً لَِزمن

 لَفلَْو حِمِني الطَّالَِق وِفي ي الَ لَْغوِفيِهما، و ها فَقَالَ أَْنِت طَاِلٌق لَِزمهغَْير ْتهابفَأَج
علَى ِفْعِل شْيٍء وطَلق قَْبلَه ثُم عادْت ِإلَْيِه عاد الْيِمني ما بقَي طَلْقَةٌ ِمن النكَاِح 

الْم ِل، ثُملَْو اَألوطِْق، وِس ِبِه كَالنةُ اَألْخرارِإشو ،اراملُْخت كَلَّفالْم ْسِلمالْم طَلِّق
 ةً لَِزماِحدْيِن أَْو واثْن راآلخا ثَالَثاً ومهدِدِه فَقَالَ أَحدلَفَا ِفي عاْختْدلَْيِن وِة عادهِبش

 .مِريضاً لَِزمه ووِرثَْته وِإنْ مات بْعد الِْعدِة أَْو تزوجْتما اتفَقَا علَْيِه، ولَْو أَبانها 
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 تنجيز الطالق وتعليقه) فصل(
- وهْهِر وأِْس الشرْمِس والشٍم كَطُلُوِع الْفَْجِر وتحتلَى مْعِليِقِه عِبت زجني 

لْحاِئِض وعكِْسِه ولَْو علَّقَةُ علَى مْوِتِه الْمْشهور ِفي غَاِلِب الْوقُوِع كَطُْهِر ا
 زجنتيو ِشيئَةَ لَها الَ مِشيئَِة ملَى مْعِليِقِه عفِْيِه كَتنِجزاً أَْو نوِم ماِن ِباللُّزتايفَِرو

تْغِرِق وقَْولُه أَْنِت طَاِلٌق ِبمِشيئَِة اللِّه تعالَى، ويِصح اْسِتثْناُء أَكْثَِرِه وأَقَلِِّه الَ املُْس
 لَهقِْد وِبالْع ا لَلَِزملَى ِنكَاِحهأٍَة علَّقَةُ ِفي اْمرلَْو عْغِرٌق، وْستعاً ِإالَّ ثَالَثاً مأَْرب

ْو بلٍَد أَْو ِنكَاحها ِإالَّ أَنْ يقُولَ كُلَّما، ولَْو عمم لَْم يلْزْمه ِبِخالَِف تْعِليِقِه بقَِبيلٍَة أَ
 .نْوٍع ِبعْيِنِه

 الُْخلُْع) فصل(
 الْخلْع طَالٌَق ِبِعوٍض تْبذُلُه ِهي أَْو غَْيرها فَيلْزم ويِجب دفْع الِْعوِض ِإالَّ -

قَلِّ وعلَى أَنْ تْبذُلَه ِلتتخلَّص ِمْن شرِه فَيْحرم رده، ويِصح علَى صداٍق وأَكْثَِر وأَ
الْمْجهوِل والْغرِر فَِإنْ سِلم فَهو لَه وِإالَّ لَِزم الطَّالَق دونه كَاملُْحِرِم وِمن املَِريضِة 

 .قَْدِر ِمرياِثِه، وِقيلَ قَْدر ثُلُِثها
 تفويض الطالق) فصل(

جابْت ِبقَبوٍل أَْو رد عِملَ علَْيِه  يفَوض ِإلَى املَْرأَِة طَالَقُها تْمِليكاً فَِإنْ أَ-
وِإظْهارها ِبالسروِر اْخِتياٌر وتْمِكينها رد فَِإنْ أَْوقَعْت واِحدةً فَالَ مقَالَ لَه وِإنْ 

 الثَّالَِث وِإالَّ طَلَّقَْت ثَالَثاً فَلَه ِإْنكَارها علَى الْفَْوِر ِبشْرِط ِإرادِة الطَّالَِق وما دونَ
لَِزم ما أَْوقَعْت فَِإنْ تفَارقَا قَْبلَ ِإجابِتها أَْو أَْبهمِت اجلَواب فَلَه مرافَعتها ِلتْجبر علَى 
الطَّالَِق أَِو اِإلْسقَاِط، فَِإنْ أَبْت أَْسقَطَه الْحاِكم أَْو تْخِيرياً فَاْخِتيارها نفْسها 

خوالً ِبها ثَالَثٌ والَ مناكَرةً لَه، فَِإنْ أَْوقَعْت دونها لَْم يلْزْم، وغَْير املَْدخوِل ِبها مْد
اْخِتيارها واِحدةٌ فَِإنْ زادْت فَلَه مناكَرتها ولَْو نص علَى عدٍد لَغا الزاِئد أَْو تْوِكيالً 

 .لَْم تطَلَّْقولَه عْزلُها ما 
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 اِإليالَُء) فصل(
 اِإليالَُء الشْرِعي حِلٌف ِبيِمٍني يلْزم ِبالِْحْنِث حكْماً علَى تْرِك وطِْء -

زْوجِتِه زيادةً علَى أَْربعِة أَْشهٍر فَلَها مراجعته ِليؤجلَ تمام أَْربعِة أَْشهٍر مْنذُ الِْحلِف 
اَء وِإالَّ لَْم يلْزْمه طَالٌَق بلْ يواِفقُه ِليأْمره ِبالْفَْيئَِة أَِو الطَّالَق ِإِن اْختارْته فَِإنْ فَِإنْ فَ

أَبى طَلَّق علَْيِه رْجِعيةً فَِإنْ فَاَء بْعد اْرتجعها وِإالَّ بانْت ِباْنِقضاِء الِْعدِة وِفي تاِرِك 
 .راراً ِروايتاِن ِبتأِْجيِلِه مْنذُ املُراجعِة وأَْمِرِه ِبالْفُْرقَِةالْوطِْء ِض

 الظِّهاُر) فصل(
 الظِّهار تْشِبيه مباحٍة ِبمؤبدِة التْحِرِمي تْشِبيه الْجْملَِة ِبالْجْملَِة أَِو الْبْعِض -

ْعِض ذَكَرْملَِة ِبالْبْعِض أَِو الْجِبالْب اٌر ِعْندِة ِظهِبيِباَألْجن ْشِبيهالتو ،هأَْو غَْير الظَّْهر 
ماِلٍك طَالٌَق ِعْند غَْيرِه، وقَْولُه ظَْهرِك كَظَْهِر اْبِني أَْو غُالَِمي ِظهاٌر فَيْحرم ِبِه 

عْزم علَى الْوطِْء وِقيلَ مع اِالْسِتْمتاع حتى يكَفِّر، وِهي مْشروطَةٌ ِبالْعْوِد وهو الْ
اِإلْمساِك وِهي مرتبةُ فَيْعِتق رقَبةً لَْيس لَها ِشْركَةٌ ِصفَتها ما تقَدم فَِإنْ لَْم يِجْد 

الرقَبةَ صام شْهرْيِن متتاِبعْيِن فَِإنْ قَطَع ولَْو ِباْسِتْمتاع لَْيالً اْستأْنف ِإالَّ أَنْ يجد 
فَيلْزمه فَِإنْ لَْم يْستِطِع أَطْعم ِستني ِمْسِكيناً علَى ما قَدْمناه والَ يْجِزئ التلِْفيق والَ 
ِبه اعاالْسِتْمت ْز لَهجلَْم ي قَدكَاِح فَِإذَا علَى النع ْعِليقُهت ِصحيِبالِْعْتِق و ْبدالْع كَفِّرا ي

كَفِّرى يتح. 
 اللعانُ) فصل(

-ثْبانُ يفِْي  اللعا أَْو بننِة الزْؤيْيِن ِبالْقَذِْف ِبرْسِلمْيِن مْوجكُلِّ ز ْينب ت
أَْشهد ِباللِّه لَقَْد رأَْيتها تْزِني وِإني لَِمن الصاِدِقني، : النسِب فَيْبدأُ الرجلُ أَْربعاً

وِد قَْوالَِن وهكَالش ْصفالْو هملْزلْ يهو لَْيِه ِإنْ كَانَ ِمنةَ اللِّه عأَنَّ لَْعنب سمخي
 ْيتنا زاٍت ِباللِّه مادهع شأَْرب ِهي دْشهت ثُم لَدالْوو دالْح ْنهِفي عْنتفَي ،الْكَاِذِبني

انَ ِمن الصاِدِقني فَيْنتِفي وِإنه لَِمن الْكَاِذِبني وتخمس بأَنَّ غَضب اللِّه علَْيها ِإنْ كَ
 ٍد ِمنْشهكُْن ِبملْيِب وضِبالْغ لُ اللَّْعندبالَ يداً وأَب مْحرتالْفُْرقَةُ و تثْبتو دالْح
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ع ِقفْوِج يالز دح لكن ،أُِقرو دكَلَ حا نمهأَيو ظَّمعْوِضٍع يِبم ْؤِمِننيلَى الْم
 وه ِعنلْتيو ،هْعدطِْء بالْو مدعاُء وفِْي اِالْسِتْبرطُ ِللنرْشتيا وقَاِذفُه حدا يكَْوِنه
دونها فَِإنْ وِطئَ بْعده حد ِللْقَذِْف ولَِحقَه كَاْعِتراِفِه ِبِه ِفي ادعاِء رْؤيِة الزنا ولَْو 

 هفْسن ةَ أَكْذَباَألم هتْوجز الَِعنيِحلَّ، ولَْم تو ،دحِبِه و لَِحق قَهلْحأَِو اْست
والِْكتاِبيةَ ِلنفِْي النسِب، وِفي الْقَذِْف ِبالزنا قَْوالَِن ويِصح ِمن اَألْعمى ِلنفِْي 

 .لِْتعانُ ِبمجرِد الْقَذِْف، واللّه أَْعلَمالنسِب وِمن اَألْخرِس ِإذَا فَِهم، والْمْشهور اِال
 كتاب الِْعدَّة واالسترباِء

- دْعتتلٍَّق وخم لَّفاً، أَْو غَْيرخم ْتهعضا كَانَ وْمِل مالْح ْضعا وْبِرئُهاحلَاِملُ ي 
اً ولَْو ِبكْراً أَْو صِغريةً أَْو ياِئسةً، الْحرةُ غَْير الْحاِمِل ِللْوفَاِة أَْربعةَ أَْشهٍر وعْشر

 ِصرقْتوِر فَتهالش ِمن ا أَكْثَرةُ طُْهِرهادكُونَ عةٌ ِإالَّ أَنْ تْيضا حوِل ِبهلَى املَْدخعو
، وِقيلَ علَْيها، واَألمةُ ِبشْهرْيِن وخْمٍس، والِْكتاِبيةُ تْحت الْمْسِلِم كَالْمْسِلمِة
ْبرأُ أُم تتْستْبرأُ ِبثَالَِث ِحيٍض ِإنْ كَانْت مْدخوالً ِبها وِإالَّ فَالَ شْيَء علَْيها، وتْس

الْولَِد ِلمْوِت سيِدها ِبحْيضٍة، وتْعتد ِلمْوِت زْوِجها قَْبلَه كَاَألمِة وبْعده كَالْحرِة 
لرْجِعيةُ ِلمْوِت زْوِجها ِإلَى ِعدِة الْوفَاِة كَاَألمِة املُطَلَّقَِة يموت زْوجها بْعد وتْنتِقلُ ا

 ِمن اعاِالْمِتن وهِة وةَ الِْعددم ادا اِإلْحدْنهفَّى عوتلَى الْمعِة، وا ِفي الِْعدِعْتِقه
ِليِن ِبالْحْزيالتفَاِة إالَّ الطِّيِب وْنِزِل الْوِقلُ ِمْن مْنتالَ تاِء واَلِْحنالْكُْحِل واِب والثِّيو 

أَنْ تخاِف عْورةً فَتالِزم الثَّاِني، وهي أَحق ِبالسكْنى من الْورثَِة والْغرماِء والَ 
 نفَقَةَ لَها وِإنْ كَانْت حاِمالً، ونفَقَةُ تْخرج ِإالَّ ِلضرورٍة والَ تِبيت ِبغْيِرِه، والَ

الطِّفِْل ِمْن ماِلِه فَِإنْ لَْم يكُْن لَه مالٌ، أَْو لَْم يقْبلْ ثَْدي غَْيِرها لَِزمها ِإْرضاعه وأَما 
ةُ الَمْدخرالْح دْعتتاِء وا قَْبلَ الِْبنةَ لَهطَلَّقَةُ فَالَ ِعدِإنْ الْماٍر، وا ِبثَالَثَِة أَطْهولُ ِبه

طَلَّقَها ِفي آِخِر طُْهٍر أَْو مسها ِفيِه ولَْو ِكتاِبيةً، واَألمةُ ِبطُْهرْيِن، والْياِئسةُ والَِّتي لَْم 
ِمن ثَالَِثني لَْتهْهٍر أَكْمْعِض شا ِفي بٍر فَِإنْ طَلَّقَهِحْض ِبثَالَثَِة أَْشهِفي تاِبِع والر 

بْعِض يْوٍم تلِْغيِه، والْمْرتابةُ ِبِتْسعِة أَْشهٍر، فَِإنْ حاضْت ِفي أَثْناِئها اْنتظَرِت الثَّاِنيِة 
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 فَعلَّْت، فَِإِن اْرتِإالَّ حو ْت فَكَذِلكاضٍر، فَِإنْ حفَْت ثَالَثَةَ أَْشهأْنِإالَّ اْستو كَذِلك
ةُ ِبِرضاضحْستالْمِة، وابْرتِقيلَ كَالْمْرِضِع، وٍض كَالْمرِبمأْ ِإالَّ ِبأَقْراٍء وْبرْستاٍع لَْم ت

 ا أَْو طَالَقُهْوِجهز ْوتا مهلَغْن بمةٌ، ونِإالَّ فَسلَْيِه وِملَْت عةً عزيمْت مِإنْ كَان
الَِق الَ الْبلُوغ وِللْمْبتوتِة السكْنى وِللْحاِمِل نفَقَتها حتى فَِعدتها مْنا الْمْوِت والطَّ

تضع، والَ يثْبت ِبدْعواها حتى يظْهر فَتْجملَ لَها الْنفَقَةُ فَِإنْ اْنعش فَلَه الرجوٌع 
ِسِنني عْمِل أَْربِة الْحدم أَكْثَرو. 

 ِديُد امللِْك، واِالسِتبراَءتج) فصل(
 تْجِديد امللِْك يوجب اِالْسِتْبراَء، الْحاِملُ ِبالْوْضِع وذَات الْقُْرِء ِباَألقْراَء، -

والْياِئسةُ ِبثَالَثَِة أَْشهٍر والْمْرتابةُ ِبِتْسعٍة، والْمْملُوكَةُ ِفي ِعدٍة ِباْنِقضاِئها ِإالَّ مْن 
اٍء تلَى اْسِتْبرفَقَا عا، فَِإِن اتْبِرئَهْستى يتا حِبْعهةً لَْم يِطئَ أَمْن وما، وهاَءترب قَّني

واِحٍد جاز فَلَْو ردها ِلفَساِد عقٍْد أَْو ِخياٍر اْستِحب ِللْباِئِع اْسِتْبراؤها، وِبِإقَالٍَة 
ِإنْ باعها قَْبلَ اْسِتْبراِئها فَوِطئَها املُْشتري كَذِلك فَأَتْت ِبولٍَد يِجب اْسِتْبراؤها فَ

والَ . َألكْثَر ِمْن ِستِة أَْشهٍر حِكم ِفيِه ِبالْقَافَِة، وِلسنٍة ِمْن وطِْء اَألوِل يلْحق ِبِه
 .والَ اْعِتبار ِبشبٍه غَْيِر اَألِبيْحكَم ِبالْقَاِئِف ِفي ولَِد زْوجٍة، والَ مْيٍت 

 النفقة) فصل(
 تلْزم املُوِسر نفَقَةُ أَبوْيِه الْمْعِدمْيِن الْعاِجزْيِن عِن الْكَْسِب ولَْو كَاِفرْيِن، -

ْتهجوزالَ ِإنْ ت رِإنْ أَْعس ْوِج اُألمزِتِه، وْوجفَقَةُ زناَألِب، و ِإْعفَافِدمياً، وع 
 ملْزى تتاُألْنثَى حاِقالً، وِحيحاً عْبلُغَ صى يتح اِء الذَّكَراِر اَألْوالَِد الْفُقَرِصغو
الزْوج والَ تعود ِبخلُوها ِإالَّ أَنْ تكُونَ صِغريةً ونفَقَةُ اَألِرقَّاِء ِكفَايتهْم ِبالْمْعروِف 

أَْو ِعْتقُهْم، والَ يكَلَّفُونَ ِمن الْعمِل ما الَ يِطيقُونَ، وعلُوفَةُ الدواب أَْو أَْو بْيعهْم 
رْعيها أَْو بْيعها فَِإنْ أَبى ِبيع علَْيِه، والَ تلْزم اُألم نفَقَةُ ولَِدها ولَْو يِتيماً، وعلَْيها 

 أَِبيِه، فَِإنْ كَانْت الَ تْرِضع ِلشرٍف أَْو مرض أَْو ِقلَِّة لَبٍن ِإْرضاعه ما دامْت زْوجةَ
فَعلَى اَألِب ِإالَّ ِلفَقْرِه أَْو الَ يقْبلَ ثَْدي غَْيِرها فَيلْزمها، أَما الْمطَلَّقَةُ فَالَ يلْزمها ِإالَّ 
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ثَْدي غَْيِرها فَِإِن اْستأْجر لَه فَأُمه أَحق، وِهي أَنْ الَ يِجد مْن يْرِضعه أَْو الَ يقْبلُ 
أَحق ِبِحضانِتِه ما لَْم تْنِكْح ويْدخلْ ِبها ولَْو أَمةً أَْو مْستْولَدةً، واْختِلف ِفي 

م أُمها، ثُم أُم اَألِب، ثُم ثُ. الِْكتاِبيِة والَ تعود ِلخلُوها كَتْرِكِه وقْتاً الَ ِلضرورٍة
اُألْخت، ثُم الْعمةُ ثُم ِبْنت اَألِخ فَِإنْ عِدمن فَعصباته، ويْشترطُ ِفي الْحاِضنِة 
كَِر خلُوها أَْو كَْونها زْوجةً ِلوِلي السفِْل أَْو مْحرِمِه، والْوِصي أَحق ِبحضانِة الذَّ

ِمْن عصبِتِه فَأَما اُألْنثَى فَِإنْ كَانَ مأْموناً ولَه أَْهلٌ وِإالَّ فَالَ وِلوِليِه الرْحلَةُ ِبِه ِفي 
سفَِر النقْلَِة الَ غَْيِرِه الَ لَها، وحضانةُ الصِبي اِإلثْغاِر والصِبيِة حتى يْدخلَ ِبها 

ْوجالز. 
 الرضاُع) فصل(

 الرضاع ما وصلَ ِمن اللَّبِن ِإلَى جْوِف الرِضيع ِفي الْحْولَْين قَْبلَ ِفصاِلِه، -
 ْينبو هْينةَ بْرمالْح رشن ْهِلكُهْستا الَ يِلطَ ِبمِإنْ خْنفَذ كَانَ وم ِإنْ قَلَّ ِمْن أَيو

ِعِه، والزْوج الثَّاِني مع بقَاِء اللَّبِن كَاَألوِل، ولَْو در ِلِبكٍْر أَْو الزْوِج وأُصوِلِه وفُرو
ياِئسٍة الَ ِلرجٍل أَْو بِهيمٍة والَ ما رضعه بْعد ِفصاِلِه، ومحاِرم الرضاِع كَالنسِب، 

أَْعلَم اللّهو. 
 كتاب البيوع

قَْوِل الدالِّ علَى الرضا الْباِطِن وِباِالْسِتيجاِب والْمعاطَاِة غَْير  وهو يلْزم ِبالْ-
مْوقُوٍف علَى قَْبٍض والَ ِخياِر مْجِلٍس فَما كَانَ ِفيِه حق تْوِفيٍة أُْجِبر الْباِئع علَى 

م هْينبو هْينِة بْخِليلَى التع هغَْيراِضِه وِإقْب لَفُهتِن وْهناً ِبالثَّمر هْبسح لَهو كِّناً ِمْنهمت
قَْبلَ قَْبِضِه ِمْنه فَِإنْ قَبضه وتركَه ِعْنده فَهو وِديعةٌ، ويْشترطُ ِفي الصْرِف املُناجزةُ 

ْو ِبٍصْنجٍة وتْمنع ِفيِه الْحوالَةُ وِإِن اْختلَف الِْجْنس والْمماثَلَةُ ِفي الِْجْنِس مراطَلَةً أَ
 هِحيحصو هوبْضرمو هِتْبرو هِديرالِْجْنِس و ديج ارالِْخيو ْهنالرالَةُ ومالْح
ومكْسورةُ سواٌء، ويجوز تطَارح ما ِفي ِذمتْيِهما صْرفاً ِبشْرِط خلُوِلِهما 

ما واقِْتضاُء أَحِدِهما ِمن اآلخِر ِبشْرِط الْحلُوِل وقَْبِض الْجِميِع ِفي الْفَْوِز وتماثُِلِه
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وبْيِع الْحِلي ِجزافاً ِبِخالَِف ِجْنِسِه، كَتراِب املَعاِدِن الَ الدراِهِم والدناِنِري وِإْبداِل 
وفاً فَِإنْ وْعرْزِن ماِقِص ِبالْوا النيمسطَلَ ِإالَّ أَنْ يِإالَّ بو ِضياِئفاً فَرا زمهدأَح دج

ِلكُلِّ ِديناٍر ثَمناً فَيْبطُلُ ِفيِه فَِإنْ زاد الْمْردود علَْيِه فَِفي ثَاٍن وِقيلَ يْبطُلُ ِفيما قَابل 
الَ أَْعلَى وا وِدِهما ِبأَحمهْيعفَقَطْ الَ ب اِئفٌم الزالَ ِدْرهطاً وسالَ وْيِن وارى ِبِدينأَْدن

وصاٌع ِبِدْرهمْيِن أَْو صاعْيِن والَ يضم ِإلَى أَحِدِهما غَْيره ِإالَّ أَنْ يْعِجز يِسرياً والَ 
ْن ثَبمْرضاً، وع هضِعو ْدفَعكَِّة، فَيالس كَْسر ْمِكنالَ يْم، ولَه ورِتِه كُسِفي ِذم ت

نقٌْد معيٌن فَبطَلَ التعاملُ ِبِه لَِزمه ِمثْلُه، فَِإنْ عِدم فَِقيمته، ومْن دفَع ِدْرهماً ِليأْخذَ 
ِببْعِضِه ِسلْعةً ويأْخذَ باِقيه جاز ِفي ِنْصِفِه فَدونه ِإذَا لَْم يْمِكْن كَْسره، فَِإنْ كَانَ 
 .يتعاملُ ِبالْفُلُوِس فََألْولَى التنزه، والْمْنصوص كَراهةُ التفَاضِل والنساِء ِفي الْفُلُوِس

 الربا) فصل(
 يْحرم الربا جِميِع الْمطْعوماِت حتى الِْملِْح واَألباِزيِر ِإالَّ ما يتداوى ِبِه -

وْنيا ونْحِوِهما ويْشترطُ ِفي بْيِع بْعٍض ِمن التماثُِل والتناجِز ما تقَدم كَالصْبِر والسقَ
ِفي النقِْد، والصِحيح أَنَّ الْماَء لَْيس ِربِوّياً فَالْبر والشِعري والسلْت ِجْنٌس 

 واُألْرز أَْجناٌس، والتْمر ِجْنٌس، ولُحوم كَالْقَطَاِني، والتواِبلُ، والّدْخن والذُّرةُ
ذَواِت اَألْربِع ِجْنٌس ِإْنِسيها ووْحِشيها كَالطَّْيِر ودواي الْماِء، والْجراد ِجْنٌس، 

ويجوز واَألْخبار كُلُّها ِجْنٌس كَاَأللْباِن والْخلُوِل، والزيوت أَْجناٌس كَأُصوِلها، 
 هازوجفَاِضالً وتِقيِق مِقيِق ِبالدالد ْنعم ورْشهالْملَ، وصقُوِل ِإالَّ الْبلُ ِفي الْبفَاضالت
 وزجياِن، والِْميزاِل وْرِع كَالِْمكْياِر الشاثُلُ ِبِمْعيمالت ربْعتيْزناً الَ كَْيالً، واِثالً ومتم

 الْخْبِز واللَّْحِم تحرياً ِعْند تعذُِّر الِْميزاِن، ويْسهم علَْيِه، ويجوز بْيع ِقْسمةُ
الْمطْعوماِت كَْيالً أَْو وْزناً وِجزافاً الَ ِملَْء ِغرارٍة فَاِرغٍَة حّباً أَْو قَارورٍة زْيتاً 

طَع لَكْن ممْملُوَءةً، وا مِبِخالَِفه اِوضعْز أَنْ يجٍة لَْم يضارعْزناً ِبماماً كَْيالً أَْو و
علَْيِه قَْبلَ قَْبِضِه، ويجوز ِهبته وصدقَته وقَْرضه ودفعه بدلَ مقْترٍض كَاِإلقَالَِة 

روِث بْعد اْسِتيفَاِئِه ومْستثْنى والشراكَِة والتْوِليِة ِبِمثِْل الثَّمِن، وِصفَةُ عقِْدِه كَالْمْو
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مْعلُوٍم ِمْن ثَمرٍه وينزلُ مْن صار ِإلَْيِه مْنِزلَه الْمْتنِقِل عْنه، ويجوز بْيع الْمْبتاِع 
ِخالَِف ِجزافاً قَْبلَ نقِْلِه، وما كَانْت آحاده مقْصودةً فَالَ يجوز بْيعه ِجزافاً ِب

الْمقْصوِد جْملَةً ِبشْرِط جْهِلِهما ِبكَميِتِه فَما عِلمه الْباِئع فَكَتمه ثَبت الِْخيار فَِإنْ 
 تثَبِإنْ كَانَ كَِثرياً وو ،قَالَ لَهِسرياً فَالَ مقْصاً فَِإنْ كَانَ ين دجو ثُم قَهدفَص هرأَْخب

الر ْبِطلٌفَلَهاِرِه مِم ِإْخبداطُ عاْشِترو ،وعج. 
 البيوع املنهي عنها) فصل(

 الَ يجوز الْمزابنةُ وِهي بْيع مْجهوٍل ِبمْجهوٍل أَْو مْعلُوٍم ِمْن ِجْنٍس وِمْنها -
 وسْمٍن ِإالَّ الْمِخيض رطْب كُلِّ ِجْنٍس ِبياِبِسِه وحب ِبدْهِنِه ولَبٌن ِبجْبٍن أَْو زْبٍد

ولَبن اِإلِبِل ودِقيٌق ِبعِجٍني وحيوانٌ ِبلَْحًم ِمْن ِجْنِسِه وطَِري حوٍت ِبماِلٍح ِإالَّ ما 
نقَلَْته صْنعةٌ كَالْمطْبوِخ ِبالنيِء وِحْنطَةً مقْلُوةً ِبنيئٍَة أَْو سِويٍق أَْو عِجٍني ِبخْبٍز، 
 هومو لُزهاِة وصالْح ْيعبْبِذ وِبالن هوملُز ِهيذَةُ وابنالْمِباللَّْمِس و هومةُ لُزسالَمالْمو
ِبسقُوِطها ِمْن يِدِه أَْو ِفيما تْسقُطُ علَْيِه وبْيعتاِن ِفي بْيعٍة واِحدٍة وهو لُزومه ِبأَحِد 

تِلفَْيِن ِفي مثْمٍن واِحٍد أَْو أَحِد مثْمنْيِن مْختِلفَْيِن ِبثَمٍن واِحٍد ودْيٌن الثَّمنْيِن مْخ
 ْيعبى وضقْبلَ فَْسِخِه م لَفالس دلٌَف فَِإنْ رسْيع وباِقٌض ونْرطٌ مشْيٌع وبيٍن وِبد

نه ِإذَا لَْم يِتم الْبْيع لَْم يْرِجْع ِبِه، والنْجش الْعْرباِن وهو دفْع بْعِض الثَّمِن علَى أَ
 اجالسِل وكُوِن ِإلَى اَألوالر ْعدْوِم أَِخيِه بلَى سع ْومالسو هغَْير رغِلي ِزيدأَنْ ي وهو

 بْيع الْغرِر وهو ما يتعذَّر مْدرجاً والثَّْوب مطِْوّياً ِبِخالَِف أَْعداِل الْبْرناِمِج والَ
تْسِليمه أَْو الَ يْنتفَع ِبِه كَالْمْشِرِف والَ مْجهولٌ كَشاٍة ِمْن ِشياٍه وعْبٍد ِمْن عِبيٍد 
ْو ولَْحٍم ِفي ِجلِْدِه وحب ِفي سْنبِلِه أَْو مْخِلٍط ِبِتْبِنِه، ويجوز أَذْرٌع ِمْن ثَْوٍب أَ

قَِفيٌز ِمْن صْبرٍه معينٍة والَ بْيع حاِضٍر ِلباٍد ِبِخالَِف ِشراِئِه والَ يتلَقَّى اَألقِْوياُء 
الركْب ِليْختصوا ِبِشراِء ما جلَبوه، ويخير أَْهلُ الْبلَِد ِفي مشاركَِتِهْم، وِفي 

ينةُ وهو أَنْ يقُولَ اْشتِر ِلي ِمْن ماِلك ِبعشرة وِهي ِلي فَْسِخها ِخالٌَف وتْمنع الِْع
 اِئدقَطَ الزسْت ِبِه، وِريا اْشتم همِدِه لَزْت ِفي يِل كَذَا فَِإنْ فَاتِإلَى أَج رشْي عِباثْن
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ها ِبأَقَلِّ ِمن الثَّمِن نقْداً أَْو ِإلَى ومْن باع ِسلْعةً ِإلَى أَجٍل لَْم يجْز لَه ِشراؤ. واَألجلُ
 ْومي ْيعالْب عْمنيقْداً، ون ِبِخالَِفِه ِبِمثِْلِه أَْو أَكْثَر دِإلَى أَْبع ى أَْو ِبأَكْثَرٍل أَْدنأَج

 وآالَت الِْقماِر وأَْعيانُ الْجْمعِة ما بْين النداِء واْنِقضاِئِه ِممْن تلزمه وبْيع الْمالَِهي
النجِس وما الَ مْنفَعةَ ِفيِه ضرٌر ِمن الْخشاِش والْحيواناِت ِبِخالَِف الِْهر، وِفي 
الْكَلِْب ِخالٌَف، ويْمنع ِشراَء الْمْصحِف أَْو عْبد مْسِلٍم ويْجبر علَى ِإزالَِة ِملِْكِه 

 يفَرق بْين أَمٍه وولَِدها ولَْو مْسِبيةً أَْو ِمن الزنا، ويقْبلُ قَْولُها ِإنه ولَدها عْنه والَ
 .ِقيلَ ِإلَى الْبلُوِغ

 الثمن وشروطه) فصل(
-يِر، وكَاآلخ ْنهالَِة عهالْجِر ورالْغ فْيطُ نرْشتْيِن فَيضالِْعو دأَح نالثَّم  ملْز

ِبِإطْالَِقِه نقْد الْبلَِد، فَِإِن اْختلَفَا فَالْغاِلب، فَِإنْ لَْم يكُْن لَِزمه تْعِيينه فَِإِن اْختلَفَا يف 
وأَيهما نكَلَ لَِزمه ما ادعاه اآلخر أَْو ِفي قَْدِرِه كَذِلك ما . ِجْنِسِه تحالَفَا وتفَاسخا

الْمِبيع ِبيِد الْمْشتِري فَيقْبلُ قَْولُه مع يِميِنِه وِإنْ نكَلَ ترادا، وِقيلَ يلْزم ما لَْم يفِت 
ادعاه الْباِئع وِإِن اْختلَفَا ِفي ِصفَِة الْعقِْد فَِفي الِْخياِر قَْولُ مْنِكِرِه، وِفي الصحِة 

ِجيِل يْرجع ِإلَى عْرِف الْمِبيِع، والَ يجوز الْبْيع ِإلَى أَجٍل قَْولُ مدِعيها وِفي التأْ
مْجهوٍل، والْفَاِسد الَ يْنقُلُ اِمللْك فَِإنْ فَات ِبيِد الْمْشتِري ضِمن اِملثِْلي ِبِمثِْلِه 

 .والْمقَوم ِبِقيمِتِه والَ يلْزمه رد غَلَِّتِه
 عقار وما يتبعهال) فصل(

 يْتبع الِْعقَار كُلُّ ثَاِبت ِمْن مراِفِقِة كَاَألْبواِب والرفُوِف والسالَِلِم الْمؤبدِة -
واَألْخصاص والْمياِزيِب الَ مْنقُولٌ ِإالَّ الْمفَاِتيح، والرِقيق ِثيابه الْمْعتادةُ الَ مالُه ِإالَّ 

ْشتا، أَنْ يهتكْثُْر ِقيما ما لَْم تاِقِطهوسا وأَكَاِرِعهاِة واُء ِجلِْد الشاْسِتثْن ِصحيو ،ِرطَه
وأَْرطَالٌ مْعلُومةٌ الَ تِزيد على الثُّلُِث وركُوب الدابِة ِإلَى مْوِضٍع معيٍن وسكْنى 

 .شْهٍر أَْو نْحِوِه
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 وحنوهبيع الفضويل ) فصل(
 يِصح بْيع مميٍز مْوقُوفاً علَى إجازِة وِليِه، وبْيع الْفُضويل، واْبِتياعه مْوقُوفاً -

علَى ِإجازِة الْماِلِك، فَِإنْ جمع ِملْكَه وِملْك غَْيِرِه، وِملْك الْغْيِر هو الْمقْصود لَْم 
ي الِْخيار، وِإالَّ لَزم ِفي ِملِْكِه ِبفَْسِخِه وغَْير الْمأْذُوِن علَى يجْز وثَبت ِللْمْشتِر

ِإجازِة سيِدِه فَِإنْ أَِذنَ لَه جازْت تصرفَاته غَْير مْوقُوفٍَة لِكْن لَْيس لَه ِفْعلُ ما الَ 
اضالْقَاِسِم ِقر اْبن ازأَجاِل ِفيِه، وةَ ِللْمْصلَحِتِه الَ مِذمِدِه وا ِبيِفيم وفَه هانا أَدمو ه

 لَه لَْيساِئِه، ومةُ غُرأُْسو وفَه لَهامفَِإنْ ع ،ْحِملَهِدِه ِإالَّ أَنْ ييلَى سالَ عِتِه وقَبر
 .اْنِتزاع ماِلِه ولَه حْجره بْعد ِإذِْنِه
 بيُع الْغاِئِب) فصل(

-ي هريغت نْؤما يٍة ِفيممقَدتة مْؤيلَى راِئِب عالْغ ْيعب وزِة . جْؤيلَى رعو
الْبعِض، فَِإنْ خالَف الْباِقي ثَبت الِْخيار، وكَالْعسِل ِفي ِوعاِئِه وما لَه ِصوانٌ ِبرْؤيِتِه 

لَّْوِز ونْحِوِه والْغاِئِب علَى الصفَِة ِفيما يْغِلب كَالِْبطِّيِخ والرماِن والْجْوِز وال
مصادقَته علَْيها، والَ يْمِكن اِإلطِّالَع علَْيِه حالَ الْعقِْد فَيذْكُر ِمْنها ما يميزه عْن 

لَِزم افَقا فَِإنْ وانُ ِبهاَألثْمو اضاَألغْر ِلفْختتاُر غَْيِرِه واِع الِْخيْبتِللْم تِإالَّ ثَبو 
 كُونَ ِمنفَةَ فَيالص فادص قْدأَنَّ الْع ْعلَماِئِع ِإالَّ أَنْ يالْب ِجيِئِه ِمنقَْبلَ م لَفالتو

لُ قَْولُ الْباِئِع الْمْبتاِع كَالْمأْموِن تغيره فَِإنْ اْختلَفَا ِفي وجوِدها حالَ الْعقْد فَالْقَْو
 ْيعب وزجيفَةَ، والص ْعِرفى ِإالَّ أَنْ يكلُ اَألْعمويِري، وْشتا الْقَْولُ قَْولُ الْمِفيهو

 .الْمشاِع
 الُْمرابحة) فصل(

-ْبِح مالر ِمن ملْزياِرِه واِئِع ِفي ِإْخبالْب ِة ِصْدقحابرطُ ِفي الْمرْشتِفقَاِن  يتا ي
 لَه ا لَْيسماِل، وأِْس الْما كَرْحِوِهمنالطَّْرِز وْبِغ وةٌ كَالصْيٌن قَاِئمع ا لَهملَْيِه، وع
عْيٌن فَلَه ضمه، والَ يْشترطُ الرْبح لَه الَ نفَقَته ومْسكَنه فَِإنْ ظَهر كَِذبه، فَِفي ِقياِم 

عِة يثْبت الِْخيار ِإالَّ أَنْ يحطَّ الزاِئد، وِفي فَواِتها تلْزم ِقيمته، ما لَْم تِزْد علَى السلْ
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الْكَِذِب وِرْبِحِه أَْو تْنقُْص عِن الصْدِق وِرْبِحِه كَما لَْو ثَبت غَلَطُه ِفي نقِْص رأِْس 
 .ّياً فَيْضمن ِبالِْمثِْلماِلِه ِإالَّ أَنْ يكُونَ ِمثِْل

 اخليار) فصل(
 يجوز اْشِتراطُ الِْخياِر ِلكُلٍّ ِمن الْباِئِعني والَ يتعين لَه مدةٌ بلْ ِبحسِب ما -

ا قُدم الْفَْسخ يْختبر الْمِبيع ِفيِه أَْو يتِفقَاِن علَْيِه فَيثْبت ِلمْشتِرِطِه الرد فَِإنْ اْختلَفَ
ويْسقُطُ ِبِإْسقَاِطِه ومِضي مدته وتصرِفِه اْخِتياراً الَ اْعِتباراً واْشِتراِط النقِْد ِفيِه 

والْمِبيع ِفي مدِتِه علَى ِملِْك الْباِئِع وما غَاب الْمْشتِري علَْيِه . مْبِطلٌ الَ التبرِع ِبِه
نه كَالتعدي ِفي غَْيِرِه ومِن اْبتاع ِمْن رجلَْين ثَْوبْيِن ِبالِْخياِر فَالْتبسا سقَطَ، ضِم

ويثْبت الرد ِبالْغْبِن الْفَاِحِش كَالْجْهِل ِبالْغْيِب حالَ الْعقِْد ولَه اِإلْمساك ِبجِميِع 
 يفُوت ِبيِدِه أَْو يْبذُلُه الْباِئع، والتأِْريش أَنْ يقَوم سِليماً الثَّمِن دونَ اَألْرِش ِإالَّ أَنْ

ثُم مِعيباً فَيلْزم ما نقَصه الْعْيب وتصرفُه مْختاراً بْعد ِعلِْمِه كَِرضاه، وِفي بقَاِئِه 
در ذَّرعتا يم اتالْفَواِن وتْضطَّراً روايا مم دِريِك رِللشفَْوٌت و ْيعأَنَّ الْب راَألظْهو ،ه

 اِئعالْب ِقيمِإالَّ أَنْ ي دالر لَه تثْبي هِعْند ثُ ِمثْلُهْحدْيٍب ظَاِهٍر الَ يى عْعودو هصخي
 ْرضلَْم ي هأَن ْت أَْحلَفَهذَّرعفَِإنْ ت اهًه ِبِرضنيب ِإنْ أَْمكَنو ،دالر تكَلَ ثَبفَِإنْ ن

 لَفكَلَ حقِْد فَِإنْ ناِل الْعكُْن ِبِه ِفي حلَْم ي هأَن لَفح اِئعالب هأَْنكَرو هِعْند وثهدح
ِة فَِإنْ لَْم تنيلُ ِإالَّ ِببقْبالَ ي الظَّاِهر غَْيرو ،دالر لَهِري وْشتِفي الْم اِئعالْب لَفكُْن ح

الظَّاِهِر علَى الْبت والْباِطِن علَى الِْعلِْم فَلَْو حدثَ آخر فَلَه رده مع أَْرِش الْحاِدِث 
 ما واِإلْمساك وأَْرش الْقَِدِمي ِإالَّ أَنْ يدلِّس الْباِئع فَيرد ِبغْيِر أَْرٍش فَِإنْ تِلف ِبِمثِْل

دلَّس ِبِه فَهو ِمْنه، وِإنْ أَْمكَن حدوثُ الثَّاِني ِعْنده فَلَه الرد ِبالْقَِدِمي ويْحِلف أَنَّ 
الثَّاِني لَْم يْحدثْ ِعْنده ثُم الْعْيب كُلُّ ما نقَص الثَّمن أَِو الْمْنفَعةَ أَْو كَانَ ِعالَقَةً 

الْع وفخأَْو م ْسِقطُهي دقَْبلَ الر الُهوزِة، والِْخْبر ابأَْرب هظَرلَفَا ِفيِه نا اْختمة، واِقب
ِإالَّ أَنْ الَ يْؤمن عْوده، ويلْزمه رد غَلٍَّة ِبِخالَِف اَألْوالَِد وماِل الْعْبِد والصوِف 

 ِعْنده واللَّبن والسْمن والثَّمرةُ الْحاِدثَةُ أَو التابعةُ الْكَاِئِن حالَ الْعقِْد الَ ما حدثَ
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 ْحكُميالِْعالَِج، وفَِر وفَقَِة السِبن وعجالر لَهو هاِبعت ْضنالَ يطَِة، ورْشتِخبالَِف الْم
طَْت ِفي الْعقِْد فَعْهدةُ الثَّالَِث ِمْن ِبالْعْهدتْيِن ِفي الرِقيِق ِإنْ كَانْت عْرفاً أَِو اْشتِر

ساِئِر الْعيوِب والسمنِة ِمن الْجنوِن والْجذَاِم والْبرِص ويثْبت ِخيار الرد، والتْصريةُ 
صا وهدرا واكُهِإْمس ا فَلَههلَباِهالً فَاْحتاةً جرصم اعِن اْبتْيٌب، فَمْمٍر أَْو عاعاً ِمْن ت

 ِلمِلِقلَِّتِه، فَِإنْ ع ْنقَصالَ يِن وِة اللَّبِلكَثْر ادزلَِد، الَ يغَْيِرِه ِمْن غَاِلِب قُوِت الْب
 داواِرِه فَِإنْ علَى ِخيع وفَه ةً كَذِلكا ثَاِنيهلَبا، أَِو اْحتهِبرْختا ِليهلَبا فَاْحتهتْصريت

 .سقَطَ
 بيع الثمرة قبل زهوها) فصل(

- اِإلطْالَقلَى الْقَطِْع، وا أَْو عأَْصِله عا ِإالَّ مْهِوهةُ قَْبلَ زرالثَّم اعبالَ ت 
مْبِطلٌ كَاْشِتراِط التْبِقيِة فَزْهو النْخِل الْحْمرةُ والصفْرةُ، وغَْيرها ِطيب أَكِْلها، 

اعبٍة فَيْبكَرالَِحقاً الَ ِبِطيِب متاِحٍد ِإنْ كَانَ ملَْو ِفي أَْصٍل وْعِضِه وِبِطيِب ب اجلْنس 
والَ ِشْتِوي ِبِطيٍب صْيِفي والْوْرد ونْحوه ِمن النوِر ِبظُهوِر بْعِضِه ولَه ِإلَى آِخِر 

مغيب، كَاجلَزِر والْفُْجِل ِإذَا أَطْعم والْمْوز ِإلَى أَجٍل ِإباِنِه والْمقَاِثي والْمباِطيح والْ
مْعلُوٍم كَالْقَصِب، ويجوز جْزءاً مْعلُوماً أَْو حزماً والْبقْلُ ِإذَا أَْمكَن جزه والْقَِصيلُ 

يِة والَ الْحب قَْبلَ يْبِسِه حزماً أَْو مع اَألْرِض أَْو ِبشْرِط الْقَطِْع الَ علَى التْبِق
واْسِتْغناِئِه عِن الْماِء والثَّمرةُ الْمؤبرةُ ِللْباِئِع كَالزْرِع الظَّاِهِر وغَْيرهما تاِبٌع، 

يا، واِمهِة ِمْن أَكْمرالثَّم ورظُه هغَْيرو هلِْقيحتالطَّلِْع و ْشِقيقت أِْبريالتا وهْيعب وزج
ِجزافاً الَ خْرصاً، واْسِتثْناُء جْزٍء مْعلُوٍم ما كَانَ، وِفي كَْيِل أَْو أَْرطَاٍل أَْو نْخالٍَت 
ما الَ يِزيد علَى الثُّلُِث وبْيع قَْدٍر مْعلُوٍم ِمْن حاِئٍط معيٍن فَِإنْ نِفذَْت ثَمرته قَْبلَ 

هو مخيٌر بْين الرجوِع ِببِقيِة رأِْس ماِلِه وتكُونُ ِإقَالَةً ِفي الْبْعِض اْسِتيفَاِئِه فَ
والتراِضي علَى شْيٍء ِعوضاً عْنه الَ عْن ثَمرٍه، والَ يجوز اْسِتثْناُء ما الَ يجوز بْيعةُ 

فَعةً وعْيناً والَ اْحِتكَاره والَ يسعر علَى كَالْمْجهوِل ِصفَةً وقَْدراً والْمحرم مْن
 .الناِس، ومْن نقَص ِسْعراً أُِمر أَنْ يلْحق ِبالناِس، أَْو يقَام ِمن السوِق
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 العرايا) فصل(
-ْوهِللْماِر، والثِّم ِمن رخديو سْيبا يةُ ِمْن كُلِّ ميالِْعر وزجتا  وهْيعب وِب لَه

بْعد زْهِوها ِمْن مْعِريها ِبخْرِصها ِمْن متناِهي ِجْنِسها ِفي خْمسِة أَْوسٍق فَدوِنها 
يأْخذُه ِعْند الِْجذَاِذ الَ معجالً، وِمْن غَْيِرِه ِبما شاَء ِمْن غَْيِر ِجْنِسها، ومْعِري 

لِّ خْمسِة أَْوسٍق كَالْجماعِة الْواِحدِة وسقْيها وزكَاتها علَى جماعٍة يْشتِري ِمْن كُ
 .مْعِريها

 اجلائحة) فصل(
 اجلَاِئحةُ اآلفَات السماِويةُ وِفي الْجْيِش قَْوالَِن فَِإذَا أَتْت علَى ثُلُِث الثَّمرِة -

يقَاِبلُه الَ دونها ِإالَّ أَنْ يْتِلفَها عطَشاً فَيوضع أَِو الزرِع فَصاِعداً أَْوجب وْضع ما 
 .قَلَيلُها وكَِثريها كَجاِئحِة القُوِل والَ وْضع بْعد الْجفَاِف

 السلم) فصل(
 يجوز السلَم ِفي كُلِّ مايْضبطُ ِبالصفَاِت الَِّتي تْختِلف اَألغْراض ِفيِه -
اَألثْمٍل وِة ِإلَى أَجِفي الذِّم هكَْونِتِه، ويكَم قِْديرتو ْصفالْو وطُهرشا، وانُ ِباْخِتالَِفه

مْعلُوٍم، والْقُْدرةُ علَى تْسِليِمِه ِعْند حلُوِلِه، ونقْد الثَّمِن ويلْزم تْسِليمه ِبسوِقِه ِإالَّ 
و ،ها غَْيرنيعالً الَ أَنْ يجعلُوِل ِمْن ِجْنِسِه ملَى الْحذَ عأْخأَنْ ي ازاماً جطَع ْن أَْسلَمم

ِمْن غَْيِرِه وقَْبلَ حلُوِلِه، وِفي غَْيِر الْمطْعوماِت يأْخذُ ما شاَء معجالً الَ ِمْن غَْيِرِه 
مطَالَبته قَْبلَ حلُوِلِه والَ يجوز ِفي زْرِع وقَْبلَ حلُوِلِه، وِفي غَْيِر الْمطْعوماِت والَ 

 ِدما عم ِإْسالَم وزجيْن ِمثِْلِه غَاِلباً، وع ِلفْختْيِنِه ِإالَّ أَنْ الَ ياٍم ِبعٍة قُررٍة أَْو ثَمقَْري
الً ِإلَى أَجٍل ِبشْرِط التقِْدير والْمطْعوماِت ِمن الْعروِض بْعِضها ِفي بْعٍض متفَاِض

اْخِتالَِف الِْجْنِس واْخِتالَف اَألغْراض والْمناِفِع واَأللْواِن فَيجوز عْبٌد تاِجٌر أَْو 
 .حاِسٌب ِفي أَْعبٍد سذٍَّج ونْحو ذِلك، فَِإِن اتحد الِْجْنس مِنع التفَاضِل

 
 



إرشاد السالك إلى أشرف المسالك٦٢ 

 القرض) فصل(
-م قَْرض وزجاِء،  يى اِإلموأجازها ِسو ملْزيٍم وْحركَِم ِمْن مْبِد الْحع اْبن 

 ملْزيو أِْجيلُهت ِصحيا وِبه عربٍة الَ التادٍة أَْو ِزيْنفَعاطُ ماْشِتر مْحريطِْء، وا بِالْوهتِقيم
ِه لَْم يلْزْمه بلْ يْخرج معه أَْو يوكِّلُ مْن يقِْضِيه، قَْبلَه ِبمْوِضِع الْقَضاِء فَلَْو لَِقيه ِبغْيِر

ويْمنع الْوْضع علَى التْعِجيِل وكُِره الْعملُ ِبالسفَاِتِج ِإالَّ يكُون النفْع ِللْمقْتِرِض 
أَْعلَم اللَّهو. 

 كتاب اِإلجارة
-نلَى الْمقٌْد الَِزٌم عع ِهيو  قُوملْ يْوِت، بِبالْم خفْسالَ تِة، واحاِفِع املُب

واِرثُ كُلٍّ مقَامه، ويلْزم تْعِيني املَْنفَعِة ِبالْعمِل كَالِْخياطَِة والِْبناِء والصباغَِة ونْحِو 
يو ا لَهِريهكْتا يكُوِب أَِو مافَِة الرسى مهْنتأَْو م ةً أَْو ذِلكداهشولَ ماملَْحم نيع

قَْدراً وحْملُ اَألضر وِإْركَاب غَْيِر املُماِثِل وسلوِك اَألشق أَِو اَألْبعِد اْخِتياراً 
يوِجب ضماَا، ِإالَّ أَنْ يْختار أَْخذَه اُألْجرِة مع أُْجرِة اِملثِْل ِللتفَاوِت، فَِإنْ سلمْت 

ةُ مانِإعةُ ِمْن آلٍَة، وابِإلَْيِه الد ِقرفْتا تم لَى الْكَِريعِت، وفَاوةُ اِملثِْل ِللتأُْجر هع
 ِجبيى، وكْنالسِة وِة الِْخْدمدم ْعِينيتكُوب والرطِّ والْحكِْم وِري ِفي الْعاملُكْت

ْجرةُ علَى جِميِعها الَتْعِجيلُها بلْ ِبحسِب اِالْسِتيفَاِء أَو بيانُ مْبدِئها، وتلْزم اُأل
الْعْرِف أَِو الشْرِط أَْو كَْونها عْرضاً معيناً ويفْسد ِببقَاِئِه أَْو ِبتراِخي مْبدِإ املدِة علَى 

ْيِرِه، وفِْسِه أَْو ِبغاِالْسِتيفَاُء ِبن لَهقِْد وكُلُّ الْع وزجيغَْيِرِه وا وِرهجؤهتَا ِمْن مارِإج
 وِجباِالْسِتيفَاِء ي كّنمتاِبِه وِة ِبِحساُألْجر ِمن ملْزيو ،ْركِلكُلٍّ التٍة ِبكَذَا ونس

ْيِة أُْجرةُ اِملثِْل اُألْجرةَ فَِإنْ لَْم تْستْوِف حتى اْنقَضْت ِإالَّ أَنْ تكُونَ مْضمونةً فَعلَ
ِللْماِضي واِإلجارةَ ِبحاِلها، وكَِري الْحج ِإنْ أَْخلَف اكْتري الْحاِكم علَْيِه وِإنْ 
أَْخلَف املُكْتري اكْتِرى مكَانه والزيادةُ والنقْص لَه وعلَْيِه، فَِإن فَات الْوقْت قَْبلَ 

سخْت، وتْنفَِسخ ِبتعذُِّر االْسِتيفَاِء كَتلَِف الْعْيِن واْمِتناِع املُؤجِر ِمن الْحكِْم اْنفَ
التْسِليِم ومْوِت اَألجِري والرِضيِع والْعِليِل واْنِسالَِخ السن، وغَرِق أَْرِض الزْرِع ِفي 
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ِعها ِلفَساِدها الَ ِبجاِئحِتِه وعدِم نباِتِه، وِفي أَباِنِه، واْنِقطَاِع شْرِبها، وتلَِف زْر
وتْرِكِه ِبأُْجرِتها، . اْنِقضاِء مدِة الْغْرِس يخير ربها بْين خلِْعِه وأَْخِذِه ِبِقيمِتِه مقْلُوعاً

 بلَى رانَ عمالَ ضْيِعِه، واِع ِلبةُ املَشارِإج وزجتي، ودعاِم ِإالَّ ِبالتمالْحِة وِفينالس
وهلْ يلْزم ِمْن أُْجرِتها ِبحسِب املَاِضي قَْوالَِن كَتلَِف الدابِة ِبالْمتاِع ِفي بْعِض 

 .املَسافَِة، والَ الراِعي ِفيما تِلف أَْو ذَْبِحِه خْوف مْوِتِه ِبِخالَِف أَكِْلِه
ْستعانَ عْبداً أَْو صِبّياً ِبغْيِر ِإذِْن سيِدِه ضِمنه، فَِإنْ سِلم فَِلوِليِه أُْجرةُ ومِن ا

ِمثِْلِه، الَ ِفي غَْير مْتِلف كَمناولَِة ثَْوٍب ونْحِوِه ويْضمن الصاِنع ما غَاب علَْيِه، وِإنْ 
ِملَها عْيِر أَْجٍر الَ مِملَ ِبغع ،ةً لَهالَ أُْجرةٌ ونيْت ِبِه بقَةُ أَْو قَامدِه أَْو صبِة رْضرِبح 

وأَْوجبها اْبن املواِز، وِإذَا ادعى اْإلِيداع والصِانع االْسِتْصناع، أَِو الْعملَ ِبغْيِر 
 اِنعالصةَ، أَْو ِصفَةً واِنِع اُألْجرالصٍة وِميِنِه، أُْجري عاِنِع ما، فَالْقَْولُ قَْولُ الصهغَْير

 .واُألْجرةُ كَالثَّمِن
ويجوز عْيناً ومْنفَعةً، ويلْزم ِبالْفَساِد أُْجرةُ اِملثِْل، ويجوز ِإجارةُ الْخاِدِم 

ملْزيو املُْشِبه ملْزيِتِه، واِمِه وِكْسوالظَّئِْر ِبطَعى الْعْرِف وضقْتِة الطِّفِْل مِمْن ِخْدم 
ويجوز ِكراُء الدابِة ِإلَى معيٍن علَى ِإنْ وجد حاجته دونها لَِزمه ِبِحساِبِه والَ 
جياِت، ووعاملَْزر ِمن هْنِبتا تْعِض مالَ ِببوٍم وطْعمْرِع باُء أَْرِض الزِكر وزجي وز

اْشِتراطُ النقِْد ِفيما الَ يْختِلف ربها غَاِلباً، ويجوز اْشِتراطُ ثَمرِة الداِر ِبشْرِط كَْوِن 
 .ِقيمِتها ثُلثَ اُألْجرِة فَدونها

ماِرِه ِفي عِتِه أَْو دابْبِدِه أَْو دفِْسِه أَْو عةُ نارْسِلٍم ِإجِلم وزجالَ يٍةوْعِصيِل م. 
 اجلعل) فصل(

 اَلْجْعلُ جاِئٌز ويلْزم ِبالشروِع ِمْن ِجهِة الْجاِعِل والَ يجوز ِإلَى أَجٍل فَمْن -
قَالَ مْن جاَءِني ِبضالَِّتي فَلَه كَذَا لَِزمه ِبها، والَشْيَء لَه ِإالَّ ِبتماِم الْعمِل، فَلَْو قَالَ 

 ِإنْ ِجئْتِني ِبها فَلَك ِمائَةٌ، وِلآلخِر فَلَك خْمسونَ فَجاَءا ِبها، فَِقيلَ ِلرجٍل
 اء فَلَهالٍَّة اْبِتداَء ِبضْن جمْعِلِه وج ِقيلَ ِلكُلٍّ ِنْصفا وِبِهمسِبح اِن اَألكْثَرِسمقْتي
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اِذ ونفِْض الزْيتوِن ِبجْزٍء معيٍن ِمْنه الَ ما الَ أُْجرةُ ِمثِْلِه، ويجوز ِفي الْحصاِد والِْجذَ
يْعلَمه الْيْوم، ويجوز علَى ِعالَِج املَِريِض علَى الْبْرِء والتْعِليِم علَى الِْحذَاِق 

 . واللّه أَْعلَمواْسِتْخراِج اِملياِه ِبشْرِط مْعِرفَِة الْعاِمِل ِشدةَ اَألْرِض وبْعد املَاِء
 كتاب الِقراض والشركة واملساقاة

 والرهن والوكالة
 القراض) فصل(

 الِْقراض تْنِميةُ الْعاِمِل الْمالَ ِبالتجارِة علَى جْزٍء ِمن الرْبِح يتِفقَاِن علَْيِه -
و ،دعتا لَْم يأَِمٌني م وهالَ وْغِلِه الْمِبش ملْزيو اطُهاْشِترِه، وبةُ ِمْن رارسالْخو لَفالت

علَى الْعاِمِل مفِْسٌد كَتأِْجيِلِه وقَْصِرِه علَى ما الَ يْغِلب وجوده وِقراِضِه ِبعروٍض، 
ارض فَِلربِه والَ يسِافُر، والَ يشاِرك ويقَاِرض، والَ يِبيع ِبدْيٍن ِإالَّ ِبِإذِْنه فَِإنْ قَ

ِبشْرِطِه وِحصته بْينه وبْين عاِمِله، ولَه ِفي السفَِر نفَقَةُ ِمثِْلِه، وِإذَا طَالَبه ِبالتْنِضيِض 
ِمْن ِرْبِحِه ثَاِني هتِضيعو رْجبتالَ، ووا الْملَّمِإالَّ سو ِبأَِمٍني وْم أَْو أَتهنمةً، فَِإنْ ِإِن ائْت

 ْنِضيِضِه، ثُما ِرْبحاً قَْبلَ تمسِإن اقْتو ِقيا باِل مالْم أْسِملَ فَرع ا، ثُملَْيهالَ عفَاضت
 اضاِدِه ِقرِبفَس ملْزيفِْسِه، وْبِح ِلنِميِع الراطُ جِلكُلٍّ اْشِترا واهربةٌ جِضعيثَْت ودح

 أُْجرةُ اِملثِْل والرْبح تاِبٌع ِلَألْصِل ِفي الزكَاِة وِلكُلٍّ اْشِتراطُ زكَاِة الرْبِح الِْمثِْل، وِقيلَ
 ْبدا عهبأَْوجِتِه، وْن ِحصقَطَْت عاِملُ أَْهالً سكُِن الْعِر ِلَألْصِل، فَِإنْ لَْم يلَى اآلخع

 .املَِلِك تبعاً
 الشركة) فصل(

-الش وزجطُ  ترْشتيا وهتاملَاِل ِقيم أْسلُ رْجعيوِض، ورالْعقِْد وِركَةُ ِبالن
خلْطُهما حِقيقَةً أَْو حكْماً، وِهي ِعنانٌ، وِهي أَنْ الَ يْنفَِرد أَحدهما ِبالتصرِف، 

لرْبح والْخْسرانُ والْعملُ ومفَاوضةٌ، وِهي أَنْ يْمِضي تصرف كُلٍّ صاِحبه، وا
تواِبٌع، فَِإنْ زاد أَحدهما ِفي الْعمِل فَلَه أُْجرةُ ِمثِْلِه ِإالَّ أَنْ يتبرع، وتجوز ِباَألْبداِن 

آلٍَة فَبْينهما، ِبشْرِط اتحاِد الصْنعِة واملَكَاِن الَ ماٍل وبدٍن وما يفْتِقراِن ِإلَْيِه ِمْن 
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وِشْركَةُ الذِّمِم باِطلَةٌ وتجوز الشْركَةُ ِفي الزْرِع ِبشْرِط التساِوي ِفي الْبذِْر 
والْعمِل والْمؤونِة واَألْرِض كَانْت ِملْكاً أَْو مكْتراةً أَْو حْبساً فَلَْو كَانْت َألحِدِهما 

 ذْرِر الْبِلآلخِل ومِبالْع داملَِكيلَِة فَِإِن اْنفَر ا ِنْصفهبرا وِتهأُْجر ِنْصف هبر لَلَِزم
فَالزْرع لَه وعلَْيِه مِكيلَةُ الْبذِْر وِبالْعكِْس، ومِن اْحتملَ السْيلُ بذْره ِإلَى أَْرِض 

 .ْيِه، وِقيلَ ِلربِه وعلَْيِه أُْجرةُ اَألْرِضغُْرم علَ غَْيِرِه فَالزْرع لَْم لَه، والَ
 املساقاة) فصل(

- ودب ْعدا الَ بوِرهلَْو قَْبلَ ظُهِة، وروِل الَّثمأُص لىاقَاةُ عالُمس جوزت 
 علَى جْزٍء الصالَِح، وعلَى الزْرِع والَْبقُوِل بْعد ظُهوِرها، وِهي أَنْ يْعملَ الْعاِملُ

ِمن الَّثمرِة وعلَْيِه السقْي واِْإلبار والِْجذَاذُ، وقَطْع الْجِريِد، ونفَقَةُ الْعماِل، وعلُوفَةُ 
ِبناُء حاِئٍط وحفْر ِبئٍْر وغَْرس شجٍر،  الدواب، وإْصالَح الْقُف، ومناِفع الشجِر،الَ

بٍة وتجوز ِسِنني وتْنتِهي السنةُ ِبالِْجذَاذ، والَ تْنفَِسخ ِبالْمْوِت، والْبياض وخلْفَ دا
اللّه أَْعلَمِة ورالثَّم ِتِه ِمناِفقاً ِلِحصوْزءاً مْرِعِه جِمْن ز اطُهاِمِل اْشِترِللْعِه، وبِلر. 

 فصل يف الرهن
ٌم، واْشِتراطُ غَلَِّتِه مْبطلٌ، فَيِصح ِبالْقَْوِل ويِتم ِبالْقَْبِض  الرْهن عقٌْد الَِز-

ِإجارٍة أَْو  ويْجبر الراهن علَْيِه واْسِتدامته شْرطٌ، فِإنْ عاد ِإلَْيِه اْخِتياراً أَْو ِبإعارٍة أَْو
ى متقَْبِضِه ح لىاِضيِه عرطَل كَتِديعٍة بالَو ،أَْو أفْلَس اِهنالر اِهِن  اتاِع الرِباْمِتن

مع ِإقَامِتِه علَى الطَّلَِب، واْملَالُ الْباِطن مْضمونٌ ما لَْم تقُْم بينةٌ أَْو يكُْن علَى يِد 
قَا علَى ِصفَِتِه قُومَ علْيها، أَِمٍني الَ الظَّاِهر ِإالَّ ِبالتعدي، فَِإنْ اْختلَفَا ِفي ِقيمِتِه،َ واتفَ

 لَفا حِهالَها فَِإنْ جلَْيهع مقُو اِهنالر لَففَِإنْ ح ِهنْرتالْم لَفلَفَا أَْيضاً حفَِإنْ اْخت
 شاِهٌد الْمْرتِهن علَى ِقيمِتِه وقَاصه، فَِإِن اتفَقَا واْختلَفَا ِفي قَْدر الْحق، فَالرْهٌن

ِبقَْدر ِقيمِتِه، ويْحِلف الراِهن ِلنفِْي الزاِئِد، وِفي عْيِن الرْهِن الْقَْولُ ِللْمْرتِهِن وِفي 
كَْوِن الْمقْتضى ما ِبِه الرْهن يْحِلفَاِن وتْحسب ِمْنهما، وِفي ماِل الْعْبِد معه الْقَْولُ 

اِهِن وْهناً قَْولُ الراِن رى اِملْديْعولُ دقْبالَ تاٍل وِبح هْيعب وزجا الَ يم ْهنر ِصحالَ ي
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 هلَِزم اِقيِه لَهفَِإنْ كَانَ ب ،اعاملَش ِصحيْهناً، ولَى قَْبِضِة رٍة عنيغَِرٍمي ِإالَّ ِبب ِعْند
مْرتِهن معه مْنِزلَةَ الراِهِن ومْن رهن علَى قَْدٍر معيٍن تْسِليمه وِإنْ كَانَ ِلغْيِرِه نِزلَ الْ

ثُم أَخذَ ِزيادةً علَْيِه صار رْهناً ِبالْجِميِع، فَلَْو أَراد رْهن فَاِئِضِه ِعْند غَْيِر الْمْرتِهِن 
اِء، ونساؤه ِلربِه ونفَقَته علَْيِه، وِنتاجه وِقف علَى ِإذِْنِه، ويقَدم اَألولُ ِفي اِالْسِتيفَ

رْهٌن معه كَِفراِخ النْخِل الَ الصوِف واللبِن وماِل الْعْبِد ِإالَّ أَنْ يْشتِرطَه، والَ 
راطُ اِالْنِتفَاِع ِبِه ِفي يتبعض ِبتبعِض الْقَضاِء بلْ ما بِقي فَهو مْحبوٌس ِبِه ويجوز اْشِت

 ِقفو هبر هاعفَِإنْ ب ،ْزلُهع كُْن لَهلَْم يو حْيِعِه صكَّلٌَه ِببْيِع الَ ِفي الْقَْرِض، فَِإنْ والْب
ِقِه علَى ِإجازِة الْمْرتِهِن، فَِإن ادعى أَنه أَِذنَ ِليتعجلَ حلَف ويعجلُ، وِفي ِعْت

موِسراً يْنفَذُ ويتعجلُ، وِفي عْسِرِه يوقَف، فَِإنْ أَفَاد ماالً أُْنِفذَ وِإالَّ ِبيع ِفي الدْيِن 
كَاْسِتيالَِدِه اَألمةَ، ووطُْء الْمْرتِهِن ِبغْيِر ِإذِْن ِزنى وِبِإذِْنِه يْبطُلُ وقَاصه ِبِقيمِتها 

و أُم ِصريتلٍَدو. 
 الوكالة) فصل(

 تجوز الْوكَالَةُ ِفي كُلِّ ما يقْبلُ النيابةَ ِمْن غَْيِر اْعِتباٍر ِبِرضا الْموكَِّل علَْيِه -
 اراِإلقْر ْمِلكالَ يوِعِه، ورش ْعدِة بومصِكيلَ الْخِإالَّ و ْزلُهع لَهوِرِه، وضحو

رأَةَ ِإالَّ ِبِإذِْنِه، واِإلطْالَق ِبالْبْيِع يقْتِضي الْحلُولَ وثَمن اِملثِْل، وِبِشراِء والصلْح والْمبا
 ا قَْبضهلَِف، فَأَمالتو دِفي الر لُ قَْولُهقْبيأَِمٌني و وهو اِسبنْحِوِه الْمنأَمٍة أَْو ثَْوٍب و

 يقْبلُ ِإالَّ ِببينٍة أَْو تْصِديِقِه وِللْغِرِمي تْحِليفُه أَنه لَْم يقِْبْض، ِمْن غَِرٍمي أَْو قَضاؤه فَالَ
ولَْم يْعلَْم قَْبض وِكيِلِه ويْعزلُ ِبمْوِت موكِِّلِه وعْزِلِه وبْيِع ما أَمره ِببْيِعِه واْسِتْهالَِكِه 

الَِء اِالْسِتقْالَلُ ِإالَّ أَنْ يْشترطَ اِالْجِتماع، وِللْمفَوِض وِعْتِقِه، وِلكُلٍّ ِمن الْوكَ
 ِتلف ِة ِبِإذِْنِه ثُمى ِفي الذِّمرِإذَا اْشتِة وْصلَحْجِه الْملَى وع فرصالتْوِكيلُ والت

ع ِمْن ماِلِه وقَبض الِْعوض فَتلَفُه ِمْنه، الثَّمن ِبيِدِه فَعلَى ربِه خلَفُه ولَْو ِمراراً ولَْو دفَ
أَْعلَم اللّهو. 
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 كتاب احلجر والصلِْح، والْحمالَِة، والْحوالَِة
- هْشدر سْؤنيْبلُغَ وى يتح اِكمأَِو الْح هِصيأَْو و وهِغِري أَبلَى الصع رْحجي 

واُألْنثَى مْدخوالً ِبها، والَ يْشترطُ الْعدالَةُ، والْبلُوغُ ِباِالْحِتالَِم، أَْو ِبِإْصالَِحِه املَالَ، 
ِباِإلْنباِت أَْو بلُوِغ ثَماِني عْشرةَ سنةً، وقَالَ اْبن وْهٍب خْمس عْشرةَ، ويزاد ِفي 

يقْبلُ قَْولُ الْوِصي ِفي دفِْع  تصرِفِه، والَاُألْنثَى الْحْيض والْحْملُ، ويْختبر ِبحْسِن 
الْماِل ِإلَْيِه ِإالَّ ِببينٍة كَدْعواه دفْع نفَقَِتِه ِإلَى حاِضنِتِه ويوسع علَْيِه ِبحسِب ماِلِه 

أُْجر اِلِه، فَِإنْ كَانَ فَِقرياً فَلَهةُ مْنِميت لَهأْلُوِفِه، ومو فَكيو ،اِكمالْح ِفيهالسةُ ِمثِْلِه، و
حْجره ِبِإْصالَِحِه املَالَ كَالْمْجنوِن والَ يتبع ِبما اْستدانه حالَ حْجِرِه ِبغْيِر ِإذٍْن 

زالً ِلسيِدِه ِبِخالَِف الْعْبِد بْعد ِعْتِقِه ما لَْم يْسِقطْه سيده وهو يْمِلك ِملْكاً مزلْ
 ْعدْعلَْم ِإالَّ باِئِد، فَِإنْ لَْم يالز دْوِج رِللزا، وِة ِفي ثُلُِثهْوجالز اتعربتو هاعاْنِتز
د مْوِتها أَْو ِإبانِتها مضى وِللْمِريِض نفَقَته ِمْن رأْس ماِلِه ويْمنع ِمن التبرِع ِبما زا

علَى ثُلُِثِه، والزاِحف ِفي الصف، والراِكب ِللُجٍة ِفي الْهْوِل، والْحاِملُ تْبلُغُ ِستةَ 
 كْمِص حرالْبذَاِم والْجوِن ونوِف كَالْجخغَْيِر الْم كْمحريِض، وٍر كَالْمأَْشه

 .الصحِة
 املفلس) فصل(

-ى اِملْديعِإذَا اد  هْسرع تفَِإنْ ثَب ،ِبسح هْبسح هماؤغُر طَلَبو انُ الْفَِلس
أَْنظَره، فَِإنْ ظَهر لَه شْيٌء أُِدمي حْبسه، فَِإنْ سأَلُوه حْجره حِجر علَْيِه واْنتِزع لَهْم 

لُ عجؤِحلُّ الْمياص وْم ِبالِْحصهْينب قُِسمو الُهِتِه مِسلْع ْينع دجْن ومو لَْيِه الَ لَه
 كْترتاِقيِه، واِص ِببا، أَِو الِْحصأَْخِذهِه ودر ْينب ريا خِنهثَم ْعضب ضا فَِإنْ قَبذَهأَخ

ِمْن ر ى ذِلكا ِسولَْيِه مع اعبيو ،اماَألي هقُوتةُ واداملُْعت هابِثي لَه لَفالتغَْيِرِه وْبٍع و
تهارالَ ِإجاِقي ولَى الْبع هتمالَزْم ملَه لَْيساِء ومرالْغ ِمن هْعدبو ْيِع ِمْنهقَْبلَ الْب. 
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 الصلح) فصل(
الً،  الصلْح جاِئٌز علَى اِإلقْراِر واِإلْنكَاِر ِإالَّ ما أَحلَّ حراماً أَْو حرم حالَ-

 غَْيرةٌ وضفَاوْيِن ملَى ِقْسمع وهو ذَها أَخم ِحلَّ لَهلَْم ي لَه قالَ ح هأَن ِلمْن عفَم
ِنعْمتيو وزجا يْيِع ِفيمةُ كَالْبضاملُفَاوٍة، وضفَاوم. 

عضْن واِقي، فَمِإْسقَاطُ الْبْعِض وْعِجيلُ الْبالثَّاِني ت لَه وعجقِِّه فَالَ رح ْعضب 
ومْن لَه بينةٌ فَترك الِْقيام ِبها سقَطَْت ولَْم يكُْن لَه نقْض الصلِْح ِبِخالَِف كَْوِنها 

 .غَاِئبةً أَْو الَ يْعلَمها
 الْكَفَالَةُ) فصل(

-ى فَيْعنةُ ِبمامعالزالْكَفَالَةُ والَةُ وْيٍن ثَاِبٍت أَْو آِيٍل ِإلَى  احلَمِبكُلِّ د وزج
 ،ْنها املَكْفُوِل عطُ ِرضرْشتالَ يالْكَِفيِل، و ِمن هْمِكن اْسِتيفَاؤا الَ يوِت الَ ِفيمالثُّب

اِالْسِتيفَاُء ِمْن اَألْصِل و ذَّرعتالْكَِفيلُ ِإالَّ أَنْ ي طَالَبالَ ي هأَن ِحيحالصاَءِة ورأُ ِببْبري
اَألْصِل الَ ِبالْعكِْس ويجوز ِبالْوْجِه ويْبرأُ ِبتْسِليِمِه متمكِّناً ِمْنه ويلْزمه الْمالُ ِإالَّ أَنْ 
ي يموت املَكْفُولُ أَْو يْشتِرطَ الْبراَءةَ وعِن الْميِت وِبالْمْجهوِل ويلْزم ما ثَبت وِف

قَْوِلِه عاِملْ فُالَناً وأَنا كَِفيلُه ويلْزم املُْشِبه، فَِإنْ مات قَْبلَ الْحلُوِل وِقف ِمْن تِركَِتِه 
 ْنهطَّ عِإذَا حو ،رميالْغ ذَهِإالَّ أَخثَةُ ورالْو ذَهأَخ قْوفَى الْحاْستلَّ وْيِن فَِإذَا حالد قَْدر

ْيٌء رْن شْم عهْعضِة باعمالْج ِمن ِصحيِبأَقَلِّ، و عجر الَحلَْو صو اها أَدِبم عج
هوبنا يلَى كُلٍّ ِبمع عجراقُونَ والْب ِرئى بْن أَدمْعٍض، وب. 

 الْحوالَةُ) فصل(
-أُ ِبهْبرٍة تِإلَى ِذم قْحِويلُ الْحالَةُ توا  الْحِرضا وماهْرِط ِرضا اُألولَى ِبش

املُحاِل علَْيِه ِإالَّ أَنْ يكُونَ الَ حق لَه علَْيِه، والَ رجوع ِللْمحاِل ِلتعذُِّر اِالْسِتيفَاِء 
ِه، وكَْونهما ِإالَّ أَنْ يغره الَ ِإنْ عِلم فَرِضي ِبِه، ويْشترطُ حلُولُ املُحاِل ِبِه الَ علَْي

أَْعلَم اللّهٍت، ويلَى مالَ عو ،الُهح ْعلَملَى غَاِئٍب الَ يالُ عحالَ يِمْن ِجْنٍس و. 
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 كتاب العارية والوديعة
 العارية) فصل(

جٍل فَالَ  الْعاِريةُ تْمِليك الْمْنفَعِة املُباحِة، وضمانها كَالرْهن فَِإنْ أَعار ِإلَى أَ-
رجوع قَْبلَه، وِإنْ أَطْلَق فَحتى يْنتِفع ِبها اْنِتفَاع ِمثِْلها، وِللْمْستِعِري أَنْ يِعري، وِإذَا 

 .عين مْنفَعةً لَْم يكُْن لَه مجاوزتها
 الوديعة) فصل(

ِإنْ قَبضها ِببينٍة لَْم يقْبلْ ردها  املُودع أَِمٌني فَيقْبلُ ِفي الرد والتلَِف فَ-
ِبغْيِرها ولَه ِإيداعها ِعْند زْوجِتِه وخادِمِه، ويْضمن ِلغْيِرِهما كَالسفَِر ِبها ِإالَّ أَنْ 

مةٌ فَلَه ِإْرسالُها مع يتعذَّر ردها والَ يِجد ِثقَةً فَِإِن اْستْودعها ِفيِه فَعرضْت لَه ِإقَا
ِثقٍَة، والَ ضمانَ كَنقِْلها ِإلَى ِحْرٍز، والَ يجوز ِللْمْعِدِم التصرف ِفيها ويكْره ِللْملِّي 

ِمثِْلها ويقْبلُ قَْوله ِفي رد اِملثِْل وتلَِفِه، الَ رّد الِْقيمِة، وتلْزم املَِكيلَةُ ِفي خلِْطها ِب
والتلَف ِمْنهما، فَِإنْ سقَطَْت فَاْنكَسرْت لَْم يْضمْن ِبِخالَِف سقُوِط شْيٍء ِمْن يِدِه 

أَْعلَم اللّها، ولَْيهع. 
 كتاب الشفعة والقسمة

 الشفعة) فصل(
-ونَ الْماِع دبالرقَاِر وكَاِء ِفي الْعرالش ْينةٌ باِجبو ِهيلَى قَْدِر  وْنقُوالَِت ع

ِحصِصِهْم وقَاِرعةُ الداِر والِْبئْر وفَْحلُ النْخل تواِبٌع، وِفي التْمِر الْمعلَِّق ِروايتاِن 
كَالْحمام وبْيِت الرِحي الَ ِبِجواٍر ومِسيِل ماٍء واْسِتطْراٍق ونْحِو ذِلِك ويْستِقلُّ 

حْيِز ِمن الْورثَِة ِبالشْركَِة، فَِإذَا باع أَحدهْم فََألْهِل حْيِزِه، فَِإنْ باعوا فَِللْحْيِز أَْهلُ الْ
اآلخِر فَِإنْ باعوا فَِللْعصبِة فَِإنْ باع بْعضهْم فَِللْجِميِع دونَ الشركَاِء اَألجاِنب 

نْ كَانَ مؤجالً فَِإلَى ِمثِْل أَجِلِه ِإنْ كَانَ مِلّياً وأَتى ِبحِميٍل فَيأْخذُ الشِفيع ِبِمثِْلي، فَِإ
فَِإنْ أَظْهر أَكْثَر أُِخذَ ِبالْمْعقُوِد علَْيِه وِقيمةُ الْمقَوِم كَالْمْجهول صداقاً أَْو مخالَعاً 

ِإ ِبالديِة، والَ شفْعةَ ِفي مْوروٍث ِبِه وِعوض دٍم عْمٍد وأَْرش جناية، وِفي الْخطَ
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والظَّاِهر ِإلْحاق الْمْرهوِن والْمتصدق ِبِه، وِإذَا ترك الشركَاُء شفْعتهْم لَْم يكُْن 
حاتِد املَْشفُوِع ودعكَت كْترذ الكُلَّ أَْو يأْخلْ يب هصخا ياِقي أَْخذُ مِفيِع ِللْباِد الش

وِإذَا قَِدم غَاِئٌب فَلَه اَألْخذُ وِفي تعدِد الصفَقَاِت يأْخذُ ِبأَيها شاَء ويْبطُلُ ما بْعدها 
وينزلُ الْوارثُ مْنِزلَةَ مْوروِثِة، والْعْهدةُ علَى املُْشتِري فَتْرِجع ِفي اِالْسِتحقَاِق علَْيِه 

تِتِه ِفي وادهارِه الَ ِبشاْسِتئْجاِئِه وِبِشرو ا الَ قَْبلَهاْسِتْحقَاِقه ْعدا بْسقُطُ ِبِإْسقَاِطه
 اِضرأَنَّ الْح ِحيحالصا، ووِتهثُب ْعدْشفَِع ِبِه بْستقِْص الْمْيِع الشباِإلقَالَِة وقِْد والْع

لْمْشتِري مرافَعته ليأْخذَ أَْو يْترك، والْغاِئب علَى شفْعِتِه علَى شفْعِتِه ِإلَى سنٍة وِل
 .حتى يْعلَم تْركُه وِإنْ طَالَ، ولَه أَْخذُ الْغْرس والِْبناِء بِقيمِتِه قَاِئماً

 القسمة) فصل(
 ِبمْنفَعِة مْوِضٍع، مع مهايأَةٌ وِهي اْخِتصاص كُلٍّ:  الِْقْسمةُ ثَالَثَةُ أَْضرب-

 ذُهأْخا يقَاِبٍل ِلمْوِضٍع ما كُلٍّ ِبمِرض ِهيْيٌع وركَة، الثَّاِني بْشتقَاِب مقَاِء الرب
اآلخر، الثَّاِلثُ ِقْسمةُ تْعِديٍل فَيضم ما تقَاربْت مناِفعه والرغَبات ِفيِه ِإالَّ أَنْ الَ 

ْمِكنلَْيِه، يع مْسهيام، وهلَى السِة علُ ِبالِْقمدعاِلِه يلَى حْوِضٍع عةُ كُلِّ مِقْسم 
تكْتب أَْسماؤهْم وتْجعلُ ِفي بناِديق، فَمْن خرج اْسمه علَى سْهٍم أَخذَه وما يِليِه 

ٍز جمع ِسهاِمِهْم جِمعْت، ومْن أَبى ِقْسمةَ ما ِإلَى مْنتهى حقِِّه، فَِإنْ طَلَب أَْهلُ حْي
 ِروايتاِن، فَِإنْ طَلَب بْعضهْم منفعتهالَ ضرر ِفي قَْسِمِة أُْجِبر وِفي ِقْسمِة ما تْبطُلُ 

 وما يكَالُ أَْو يوزنُ الْبْيع أُْجِبر مْن أَباه كَالشركَاِء ِفي الْعْبِد والسِفينِة والْحيواِن،
 ،لَى غَْيِر ذِلكْوا عاضرتاناً ِإالَّ أَنْ يأَثْم وضرالْع مقْستْزناً، وكَْيالً أَْو و مقْسي
وتْنتِقض ِلطُرو واِرٍث أَْو دْيٍن ِإالَّ أَنْ يلْتزموا وفَاَءه، أَْو يْرضى الْواِرثُ 

 .أَْو تكُونَ التِركَةُ عْيناً فَيْرِجع علَى كُلٍّ ِبِقْسِطِه، واللّه أَْعلَمِبمشاركَِتهْم 
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 حياء واالرِتفَاِق، والْغصِب، واِالسِتحقَاقكتاب اإل
-يو هاؤْيِرِه ِإْحياِئراً فَِلغد ادفَِإنْ ع ،لَه وْملُوكٍَة فَهم اتاً غَْيروا مْن أَْحيم  ِقف

ما قَارب الِْعمارةَ علَى ِإذِْن اِإلماِم، واِإلْحياُء ِبشق اَألْنهاِر، واْسِتْخراِج الْعيوِن 
واآلباِر والْغْرِس والتْحِجِري ونْحِو ذِلك، والَ يْحِفر ِبئْراً حْيثُ يضر ِبئْر غَْيِرِه، 

ْرِض ورخاوِتها، فَِإنْ حفَر ِفي ِملِْكِه، فَلَه مْنع ماِئها وبْيعه ويْعتبر ذِلك ِبِشدِة اَأل
ِإالَّ ِبئْر الزْرِع، فَعلَْيِه بذْلُ فَْضِلها ِلجاِرِه الزاِرِع علَى ماٍء ما دام متشاِغالً ِبِإْصالَِح 

ِه كَالساِبِق ِإلَى كٍَإل أَْو حطٍَب، والَ يْحِدثُ وِفي الصْحراِء هو أَحق ِبِكفَايِت. ِبئِْرِه
ْحِو ذِلكناِم ومالْحِك وْسباِرِه كَالْمِبج رضا يم. 

 االرتفاق) فصل(
 يْندب ِإلَى ِإعانِة الْجاِر ِبِإعارِة مْغرِز خشبٍة أَْو طَْرِحها ِمْن ِجداِرِه، فَِإنْ -

ْعِيِني أَطْلَق لَْم يا ِبِخالَِف تهتادِإع هملْزالَ ياِرِه، وا ِإالَّ ِإلْصالَِح ِجدقْلُهن كُْن لَه
 ٍةمدٍة، وعلَْيِه أَنْ يأْذَنَ لَه ِفي الدخوِل ِإلْصالَِح ِجداِرِه ِمْن ِجهِتِه، ولَه فَتح رْوزِن

ع ِمْنه طَِّلعْيثُ الَ يٍة حْصلَحْن ِلمِلم وةَ، فَهنيالَ باراً وا ِجدياعدِإذَا تاِرِه، ولَى ج
ِإلَْيِه وجوه اآلجِر والطَّاقَاِت، فَِإذَا اْستويا فَهو مْشترٌك، فَالَ يتصرف ِفيِه ِإالَّ ِبِإذِْن 

هتادِإع هٍة لَِزموررْيِر ضِلغ همدْن هِريِك فَمةُ الشِقْسم فَِإنْ أَْمكَن ،مدفَِإِن اْنه ،
 ِر ِمناآلخ ْنعم ا فَلَهمهدى أَحنبى وفَِإنْ أَب ،هعاِء ملَى الِْبنع ِإالَّ أُْجِبرِتِه وْرصع

يْنتِفع اَألْعلَى االْنِتفَاِع ِليؤدي ما ينوبه والسقْف تاِبٌع ِللسفِْل، وعلَْيِه ِإْصالَحها ِل
وِلِذي ِجدارْيِن جاِنبي الطَِّريِق اتخاذُ ساباٍط وِإْشراع أَْجِنحٍة الَ تضر ِبالْمارِة 

شاَء، ِبشْرِط اِالْمِتناِع ِمن االطِّالَِع، والَ يجوز أَْخذُ شْيٍء ِمن  وتلِْعيةَ ِجداِرِه ما
الناِبلَِة وْن السمِة، وادْسِجِد ِللِْعبلُوِس ِفي الْمالْجاِق وِركُونَ ِفي االْسِتطْرْشتم اس

 .ْحِتراِف وجْعِلِه مْنسكاًسبق ِإلَى مْوِضٍع لَْم يقَْم ِمْنه ِإالَّ ِلال
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 الغصب) فصل(
الِْمثِْل، والْمقَوم  يِجب رد عْيِن الْمْغصوِب فَِإنْ فَات ضِمن الِْمثْلي ِب-

ِبِقيمِتِه يْوم الْغْصِب، وِفي نقِْصِه يخير ربه بْين أَْخِذِه ناِقصاً وتْضِميِنِه وِفي بْيِعِة 
بْين ِإجازِتِه وأَْخِذ الثَّمِن واْسِتعادِتِه، وِفي ِجنايِة الْغاِصِب بْين أَْخِذِه مع اَألْرِش 
وتْضِميِنِه، وِجنايِة اَألْجنِبي بْين تْضِمني الْغاِصِب، وأَْخِذِه مع اَألْرِش ولَْو بنى علَى 
الساحِة أَْو رفْع ِبالِْحْرفَِة لَِزمه الرد الَ اللَّْوِح ِفي السِفينِة ِإالَّ أَنْ يْؤمن غَْرقها، فَِإنْ 

 فَلَْو غَِرم الِْقيمةَ ثُم وِجدْت الْعْين ِعْنده فَِهي لَه ِإالَّ أَنْ يكُونَ وِطئَ فَهو زاٍن
أَْخفَاها فَِلربها أَْخذُها وهلْ يلْزمه رد غَلَِّتِه؟ قَالَ اْبن الْقَاِسِم يلْزم ِفي الْعقَاِر الَ 

الَشْيَء علَْيِه ِفيما اغْتلَّ أَِو اْنتقَع ويْؤخذُ غَْرسه الْحيواِن وِقيلَ ِفي الْجِميِع وِقيلَ 
 هْعدباِنِه وْرِعِه ِفي ِإبِبقَلِْع ز رْؤمياناً، وجقْلُوِعِه مةَ ِلما الَ ِقيممقْلُوعاً وِتِه مِبِقيم

 .يْتركُه ِبأُْجرِة الِْمثِْل
 اإلنقاذ) فصل(

- هْن أَْمكَنْمداً  مكَِإْتالَِفِه ع ِمنلْ ضفْعْهلَكٍَة فَلَْم ياٍل ِمْن مفٍْس أَْو مِإْنقَاذُ ن
أَْو خطَأً والْمْنفَعةُ الْمقْصودةُ كَالْعْيِن وِفي الْيِسِري يلْزم ما نقَص وفَاِتح الْقَفَِص 

ابْبٍد أَْو دانُ كَقَْيِد عرى الطّياخرِإنْ تا وْنِوي ِبهٍة يادهكَْتِب شِثقٍَه وْحِريٍق وتٍة، و
الْمالَ وراِكِب الدابِة، وقَاِئِدها وساِئِقها ومراِفِقها حْيثُ سهلَ لَه وِإْمساك الْكَلِْب 

ِبئْر ِبغْيِر صْنٍع جباٌر الْعقُوِر، وذُو الِْجداِر الْمخوِف سقُوطُه والْعْجماُء واملَعاِدنُ والْ
كَدفِْع الصاِئِل، وِإذَا اْصطَدم فَاِرساِن فَِديةُ كُلٍّ علَى عاِقلَِه اآلخِر وفَرسه ِفي ماِلِه 
 عزوتِق، ورالْغ ْوفِة خِإلْقَاِء اَألْمِتعِر، واآلخ ا ِمنمهدلَّ أَححاِن والَ املَْركَب

 اَألْمواِل ويْضمن مؤّجج الناِر ِفي الريِح كَمْرِسِل الْماِء وحاِفِر الِْبئِْر حْيثُ ِبحسِب
 ِبيةُ الصايِجنا، وهظِْهرِإالَّ أَنْ ي هْمرخ نْضميْسِلِم، وكَالْم يالُ الذِّممو ،عْمني

 .واملَْجنوِن ِفي ماِلِه
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 قاقاالستح) فصل(
 مِن اْستِحق شْيٌء ِمْن يِدِه لَِزمه رده ولَه الرجوع علَى باِئِعِه ِبالثَّمِن وِلربِه -

أَْخذُ الِْبناِء والْغْرِس ِبِقيمِتِه قَاِئماً، فَِإنْ أَبى دفَع اآلخر ِقيمةَ اَألْرِض براحاً فَِإنْ أَبيا 
كا ِبالِْقيمرِإالَّ اْشتو، وكَه واِلماً فَها ِمْن غَاِصٍب عهاعِة ِإنْ اْبتاَألم ْوِلدْستمْيِن، وت

أَْعلَم اللّهلٍَد وو أُم ِهيا وهتلْ ِقيمِقيلَ بو ،رح وهلَِد، وةُ الْوِقيما وهبا رذَهأَخ. 
 كتاب اللقطة

 اَألْنفُس عادةً، لَِزمه تْعِريفُه سنةً ِبحسِب ِإْمكَاِنِه ِمْن  مِن الْتقَطَ ماتِشح ِبِه-
غَْيِر مالَزمٍة أَْو رفِْعِه ِإلَى اِإلماِم فَِإنْ أَعادها ضِمن ِإالَّ أَنْ يْرفَعها ِليبينها والَ 

كَاَءها دفَعها ِإلَْيِه فَِإنْ اْنقَضِت يخاف علَْيها، فَِإذَا جاَء مْن يْعِرف ِعفَاصها وِو
 ادِإلَْيِه الْفَس ْسِرعا يا ِإالَّ مهِمنا ضِبه قدصا أَْو تْهلَكَهةً، فَِإِن اْستانا أَمِفظَهةُ حاملُد

رٍة يضمها، وِإالَّ فَأَما ضالَّةُ اِإلِبِل فَالَ يْعِرض لَها، والْغنم ِبقُْرِب غَنٍم أَْو ِعما
يأْكُلُها أَْو يتصدق ِبها، والْبقَر كَاِإلِبِل، وِقيلَ كَالْغنِم، وَلُه ِإجارتها ِفي نفَقَِتها 

 .قَِةوالرجوع ِبما أَْنفَق ويقْبلُ قَْولُه ِفي املُْشِبِه، وِلرا ِإْسالَمها وأَْخذُها ودفْع النفَ
 املنبوذ) فصل(

 الِْتقَاطُ املَْنبوِذ فَْرض ِكفَايٍة ِإالَّ أَنْ يخاف علَْيِه، والنفَقَةُ ِمْن ماِلِه، فَِإنْ لَْم -
يكُْن فَِفي بْيِت الْماِل فَِإنْ لَْم يكُْن فَعلَى ملْتِقِطِه، والَ رجوع لَه والَ يِرثُه ومِن 

قَهلْحٍة الَ اْستِبقَْري دوجِإالَّ أَنْ ي هِإْسالَمو هتيراَألْصلُ حاً ويلَْو ِذمِبِه و ٍة لَِحقنيِبب 
مْسِلم ِبها، وِقيلَ ِإِن امللْتقَطَةَ ِفي قَْريٍة ِبها مْسِلٌم تِبعه، والطِّفْلُ َألِبيِه ِفي ِديِنِه 

 . والرقوُألمِه ِفي الْحريِة
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 كتاب اإلقرار والِْهبِة، والصَّدقَِة، والُْعمرى، والرقْبى

 اإلقرار) فصل(
 ومِن اْعترف ِبحق لَِزمه ويْرجع ِفي تفِْسِري املَْجهوِل ِإلَْيِه وِفي دراِهم أَْو -

 أَْربعةٌ وِقيلَ ِتْسعةٌ وِبقَْوِلِه كَذَا ِدْرهماً ِعْشرونَ دناِنري ثَالَثَةٌ، فَلَْو قَالَ كَِثريةٌ، فَِقيلَ
وكَذَا كَذَا ِإْحدى عشر وكَذَا وكذَا ِإْحدى وِعْشرونَ ولَْو قَالَ أَلٌْف وِدْرهٌم، لَْم 

 أَقَر ِبشْيٍء ِفي يكُِن الدْراَهم بياناً، وِقيلَ ِإنْ كَانَ جواب دْعوى فَهو بيانٌ، ولَْو
ِوعاٍء فَِإِن اْستْغنى عْنه وِإالَّ لَِزما، ويِصح اْسِتثْناُء اَألكْثَِر واَألقَلِّ واملُساِوي وِمْن 
ترْيٍد ِبأَلٍْف مِلز لَْو أَقَراٌت، وفِْي ِإثْبالن ِمنفٌْي واِت ناِإلثْب ِمن وهْيِن غَْيِر الِْجْنِس، و

فَِهي واِحدةٌ أَْو ِبِديناٍر مْجهوٍل لَِزم نقْد الْبلَِد فَِإِن اْختلَف فَالْغاِلب، فَِإنْ لَْم يكُْن 
لَِزم مسماه، والَ يقْبلُ ِإقْرار مِريٍض ِلمْن يتهم علَْيِه ولَِو اْعترف صِحيحاً ِبِإْتالَِفِه 

مه كَاْعِتراِفِه باِلغاً صِغراً، ولَِو اْعترف ِبمعيٍن، فَأَْنكَر الْمقَر لَه حلَف مْجنوناً لَِز
علَْيِه، ومْن أَقَر ِبواِرٍث لَِزمه ما نقَصه اِإلقْرار، ولَْم يثْبْت نسبه وِمرياثُه، فَِإنْ كَانا 

ادهْيِن ِمْن أَْهِل الشاثْناثُهِمريو هبسن تثَبا وِهدِة ش. 
 اهلبة) فصل(

مْعروٌف فَتِصح ِبالْقَْوِل وتِتم ِبالْقَْبِض ويْجبر علَى الدفِْع، :  الِْهبةُ ِقْسماِن-
ِفيه لَه وعجالَ رطَلَْت، وب أْو أَفْلَس ،اتى متح لَه وبْوهى الْماخرا فَِإنْ ت

ِلَألبوْيِن ما لَْم تتغيْر، أَْو يتعلَّْق ِبها حق، فَالَ تْرِجع اُألم علَى الْيِتيم وِلَألِب ِحيازةُ 
ماوِهب ِلولَِدِه الصِغِري ِإالَّ ما الَ يتميز فَيْجعلُه علَى يِد أَِمٍني، وتِصح ِبالْمشاِع 

 والْغرِر، الثَّاِني معاوضةٌ، وِهي كَالْبْيِع، ِإالَّ ِفي الِْعوِض، فَيخير والْمْجهوِل
املَْوهوب لَه بْين ِإثَابِة ِقيمِتها أَْو ردها فَِإنْ أَثَاب دونها فَلَه الرجوع فَلَِو اْختلَفَا ِفي 

 . الْحاِلكَْوِنها ِللثَّواِب اْعتِبر شهادةُ
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 الصدقة) فصل(

 الصدقَةُ عِطيةٌ ِللِّه وِصحتها كَالِْهبِة، والَ رجوع ِفيها ِلواِلد والَ غَْيِرِه والَ -
 قدصالت ِحيحالصاثاً، وا ِمريوِعهجا ِبِخالَِف رِريهْشتالَ يا، وِبه ّدقصتالْم ِفعْنتي

ِلِه، وأَنْ يخص بْعض أَْوالَِدِه واُألولَى املُساواةُ والَ يتصدق ِإالَّ رِشيٌد، ِبجِميِع ما
وِإالَّ فَالَ، والَ يِهب أَْو يتصدق ِإالَّ أَْهلُ التبرِع وهما ِفي الصحِة ِمْن رأِْس الْماِل، 

 .وِفي الْمرِض ِمن الثُّلُِث
 ُعمرىالْ) فصل(

 الْعْمرى ِهبةُ السكْنى مدةَ عمِر املَْوهوِب فَِإذَا اْنقَضْت عادْت ِلماِلكها أَْو -
واِرِثِه ِإالَّ أَنْ يْعِمره وعِقبه فَتْمتد ِإلَى اْنِقراِضِهْم واِإلْخدام كَالْعْمرى وهل النفَقَةُ 

لَى السلَْيِه، أَْو عاِنعتايِد؟ ِروي. 
 الرقْبى) فصل(

- اللّهاِطلَةٌ وب ِهيو ذَ دارهأْخاِحِبِه، ِليص ْوتكُلٌّ م قَّبرتى أَنْ يقْبالرو 
أَْعلَم. 

 كتاب الوقف
 يِصح ِفي املَشاِع واملَقْسوِم ِمن الرباِع غَْير مْوقُوٍف علَى حكِْم حاِكٍم -

غَْيِرها ِخالٌَف، وِقيلَ الِْخالَف ِفي غَْيِر الْخْيِل، وشْرطُه ِإْخراجه عْن يِدِه فَِإنْ وِفي 
أَْمسكَه ِإلَى مرِض مْوِتِه بطَلَ ِإالَّ أَنْ يْخِرجه مدةً يْشتِهر ِفيها ثُم يتصرف ِفيِه 

ْوالَِدِه، ويتصرف لَهْم، وهو ِفي املَرِض ِمن الثُّلُِث َألْرباِبِه أَْو يِقف علَى ِصغاِر أَ
ِإالَّ علَى واِرث فَِإنه يعود ِمرياثاً، والَ يِصح علَى نفِْسِه، فَِإنْ وقَف علَى واِرِثِه 

ظُه يقْتِضي التأِْبيد، وِإنْ وأَْجنِبي قُِسم علَى شْرِطِه، وعاد سْهم الْواِرِث ِمرياثاً، ولَفْ
والظَّاِهر أَنَّ لَفْظَ . لَْم يؤكِّْده ولَْم يذْكُْر ِجهةً أَْو وقَف علَى الْمساِكني والْعلَماِء

ْحبيسالت ِريدِة ِإالَّ أَنْ يقَبالر ْمِليكقَِة تدى لَفِْظ الصضقْتمقِْف وْبِس كَالْوفَالَ الْح ،
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 وزجالَ يلَى ِصفَِتِه وع هتادِإع هاِدمه ملْزيقِْضِه، وْيَء ِمْن نالَ شو هْيعب وزجي
تْغِيريه، واْختِلف ِفي الْفَرِس يْهرم، فَأَجاز اْبن الْقَاِسِم بْيعه وصْرفَه ِفي ِمثِْلِه أَْو 

ب وزجالَ يِفِه، وْصرأَِو م ِإذَا كَانَ املَْسِجدو ،ْنهةُ عارقَلَِت الِْعمِإِن اْنتاملَْسِجِد، و ْيع
الساِبلُ مْحفُوفاً ِبوقٍُف، فَافْتقَر ِإلَى تْوِسعِتِه جاز أَنْ يْبتاع ِمْنها ما يوسع ِبِه 

ْوالَد الْبِنني دونَ الْبناِت ولَْو قَالَ أَْوالَده ويْدخلُ ِفي لَفِْظ الْولَِد والْعِقِب والنْسِل أَ
وأَْوالَدهْم ذُكُورهْم وِإناثُهْم وأَْوالَدهْم فَاَألظْهر دخولُ أَْوالَِدِهن ويْدخلُونَ ِفي 

اتنبو هاتنلَ بخلَد لَْو قَالَ ِلبِنياِحداً، وِة قَْوالً ويالذُّر ِجبتاِتي ونِنيِه كَقَْوِلِه بب 
متابعةُ شْرِطِه فَِإنْ لَْم يكُْن قُِسم ِبالسِويِة ما لَْم تدلَّ أَمارةٌ علَى غَْيِر ذِلك، وما لَْم 

ِه، ويْبدأُ يعيْن لَه مْصرفاً يْصرف ِفي وجوِه الِْبر، والَ يِصح اْشِتراطُ النظَِر ِلنفِْس
ِبِعمارِتِه ورم داِرِسِه وِإنْ شرطَ غَْير ذَِلك، وِإنْ شرطَ ِلِإلجارِة مدةً لَْم تجْز 
مجاوزتها، فَِإنْ لَْم يكُْن فَلْيؤجْر سنةً فَسنةً، فَِإذَا آجر ناِظٌر فَجاَء طَاِلٌب ِبِزيادٍة لَْم 

 وتْنفَِسْخ ِبمْوِت اآلِيِل ِإلَْيِه الَ ِلمْستأِْجٍر، وشْرطُ الْمْوقُوِف أَنْ يْمِكن تْنفَِسْخ،
اِالْنِتفَاع ِبِه مع بقَاِء عْيِنِه، ويْنظُر ِفيِه مْن شرطَ الْواِقف نظَره، فَِإنْ لَْم يكُْن 

 .فَالْحاِكم واللّه أَْعلَم
 كتاب اجلنايات

-ِبِمثِْل  ي قَادٍة، فَيلَى ِديْصطَِلحا عْيناً ِإالَّ أَنْ ياص عْمِد الِْقصِبقَْتِل الْع ِجب
ما قَتلَ ِبِه ِإالَّ اللِّواطَ والسْحر، فَيقَاد ِبالسْيِف ضْربةً، ِإالَّ أَنْ يمثِّلَ فَيمثَّلَ ِبِه، 

لْمقْتوِل ِديناً وحريةً ويْنِزلُ عْنه الَ عكْسه والَ اْعِتبار ويْشترطُ التكْليف ومماثلَةُ ا
 ضعبِإنْ تْم كَاَألِرقَّاِء، ولَفَْت ِملَلُهِإِن اْختأَْعفَاٌء، و الْكُفَّارِة، ووِثياُألنِة وِبالذُّكُوِري

ْسالَِمِه أَْو ِعْتِقِه، والَ ِبمشاركَِة مْن الَ يقَاد أَْو كَانَ ِفيِه عقْد حرية، والَ يْسقُط ِبِإ
ِمْنه، وتلْزم ِبِه ِنْصف الديِة أَِو الْتجأَ ِبِه ِإلَى الْحراِم، والسكْرانُ كَالصاِحي، 

، والْمأْمور ِإنْ والْمْمِسك عاِلماً ِبِإرادِة قَْتِلِه كَالْمباِشِر، واَألقَاِرب كَاَألجاِنِب
لَِزمه طَاعةُ آِمِرِه قُِتالَ، وِإالَّ قُِتلَ، واملَْشهور قَْتل اَألِب ِباْبِنِه مع نفِْي الشْبهِة 
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كَذَْبِحِه ومعها تلْزم الديةُ ِفي ماِلِه مغلَّظَةً، ومنع أَْشهب قَْتلَ واِلد ِبولَِدِه ويقْتلُ 
كِْسالْجِبالْعاِحِد وةُ ِبالْواعم. 

 اجلنايات) فصل(
 والِْقصاص ِفي اَألْعضاِء كَالنفِْس ِإالَّ ِلتعذُِّر املُماثَلَِة كَذهاِب بْعِض الْبصِر -

ْنِق وفِْس غَاِلباً كَكَْسِر الْعِإلَى الن هتايِسر افخْمِع أَِو الْكَالَِم، أَْو يِة أَِو السْرقُوالت
والصلِْب والْفَخِذ فَيِجب ما ِفيِه ِمن الديِة ِفي ماِل الْجاِني وتتعين املُماثَلَةُ فَالَ 
يْؤخذُ عْضٌو ِبغْيِر مماِثِلِه، وِفي عدِمِه يْعدلُ ِإلَى الديِة ِإالَّ اَألْعور يقْلَع عْيناً، فَِفي 

ِة يخير بْين الْقَوِد وأَلِْف ِدينار وِفي غَْيِرها ِديتها، والَ يقْتص ِلجْرٍح والَ املُماثَلَ
 ْمِكنا يم رأَخِإنْ تْح، وْجرلَْم يفِْس قُِتلَ وى ِإلَى النرِملَ فَِإنْ سْندى يتْعقَلُ حي

الْقَسامِة، وِإنْ سرى ِإلَى ِزيادٍة اقْتص ِبأَْصِلِه، وِإنْ اْسِتناد الْمْوِت ِإلَى غَْيِرِه فَِب
 رخؤيقِْص، والن أَْرش بجو قَصِإنْ نٌر، ودفَه ادِإنْ زِبِه، و وا فَهى ِبِمثِْلهرس

عه وِإالَّ فَِإلَى الِْفصاِل، ِلِشدِة الْحر واْلَْبِرد والْحاِملُ ِللْوْضِع فَِإنْ وِجد مْن يْرِض
وأَْوِلياُء الدِم الْعصبات فَيْسقُطُ ِبعفِْو بْعِضِهْم ويخير ِفي الْعْبِد بْين قَْتِلِه واْسِتْرقَاِقِه 

 .فَِإنْ اْستْحياه خير سيده ِفي افِْتكَاِكِه ِبالديِة وِإْسالَِمِه
 اخلطأ) فصل(

ما الْخطَأُ فَِفي النفِْس الدية أَلْف ِديناٍر علَى أَْهِل الذَّهِب، واثْنا عشر  أَ-
 ونَ اْبنةٌ ِعْشرسمخا ملَى أَْهِلهاِإلِبِل ع ِمائَةٌ ِمنِرِق ولَى أَْهِل الْوٍم عأَلِْف ِدْره

 ونَ ِبْنتِعْشروٍن، ولب ونَ ِبْنتِعْشرون، وونَ لبِعْشرونَ ِحقَّةً، وِعْشراِض، وخم
جذَعةً، وِفي الْعْمِد علَى الْقَْوِل ِبها كَالْخطَِإ، والصلْح علَى مْبهمٍة مربعٍة فَيْسقُطُ 

عْمِد بنو لبوٍن، ويْؤخذُ ِمْن كُلٍّ ِمن الْبواِقي خْمٌس وِعْشرونَ، واملَذْهب أَنْ ِشْبه الْ
باِطلٌ وِقيلَ ِبِصحِتِه، فَتِجب ِبِه مغلَّظَةً ثَالَثُونَ ِحقَّةً، وثَالَثُونَ جذَعةً، وأَْربعونَ 
خِلفَةً، فَالْخطَأُ علَى الْعاِقلَِة وهم الْعصبات، فَِإنْ لَْم تكُْن فَالْموايل، فَِإنْ لَْم يكُْن 

ِقلُ علَى الذِّمي أَْهلُ ِديواِنِه وتسقَّطُ ِبحسِب اِالْجِتهاِد وعلَى قَْدِر فَبْيت املَاِل ويْع
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أَْحواِلِهْم والَ يْؤخذُ غَِني ِبفَِقٍري والْجاِني كَغْيِرِه، وعلَْيِه ِعْتق رقَبٍة مْؤِمنٍة، كَما 
 متتاِبعْيِن وتعددْت ِبتعدِد الْقَْتلَى والَ ِإطْعام ِفيها، تقَدم فَِإنْ لَْم يِجْد فَِصيام شْهرْيِن

والَ تْحِملُ الْعاِقلَةُ عْمداً والَ عْبداً والَ اْعِترافاً، والَ قَاِتلَ نفِْسِه، والَ دونَ الثُّلُِث، 
ماِنمائَِة ِدْرهٍم، وأُْنثَى كُلِّ صْنٍف وِديةُ الذِّمي ِنْصف ِديِة املُْسِلِم، والْمجوِسي ثَ

 ِبيةُ الصايِجنو ،رةَ الْحاِوْز ِديجا لَْم تم هتِقيِق ِقيمِفي الرِبِنْصِف الذَّكَِر، و
 .والْمْجنوِن كَالْخطَِإ

 األعضاء) فصل(
 ِإالَّ احلَاجبْيِن وأَْهداب الْعْينْيِن  كُلُّ ما ِفي الْبدِن ِمْنه اثْناِن فَِفيِهما الديةُ-

وثَْدي الرجِل وأَلْيتْيِه فَِفيها حكُومةٌ كَشْعِر اللِّْحيِة والرأِْس، وقَطْع اَألصاِبِع 
ٍة ثَالَثَةٌ كَاْسِتئْصاِل الْعْضِو ِمْن أَْصِلِه وِفي كُلِّ أُْصبٍع عشرةُ أَباِعري، وِفي كُلِّ أَْنملَ

وثُلُثٌ، والْمْنعةُ كَعْيِنِه، وِفي الْعقِْل الديةُ كَالصلِْب، وِفي تعذُِّر بْعِض الِْقياِم أَِو 
وِفي اَألْنِف الديةُ وِفي الذَّكِر الديةُ . الْمْشِي ِبِحساِبِه كَتعذُِّر بْعِض الْكَالَِم

اُألْنثَيفَِة وةُ كَاْحلَشيْيِن الدتفْرِفي الشو ِصيةٌ، كَذَكَِر الْخكُوماِقيِه حِفي بْيِن، و
وِفي أَلْيتْيها ِقيلَ الديةُ وِقيلَ حكُومةٌ، وِفي السن خْمسةُ أَباِعري سقَطَْت أَِو 

ةٌ ثَاِنية، وا فَِدياِدهاْسِود ْعدقَطَْت بْت فَِإنْ سدِة اْسويِة ثُلُثُ الدومأْمِفي الْم
كَالْجاِئفَِة وِفي الْمنقِّلَِة عْشٌر وِنْصٌف الْعْشِر، وِفي الْموضحِة ِنْصف الْعْشِر، وِفي 
 اججِتِه ِإالَّ الشِمْن ِقيم قَصا نْبِد مِفي الْعةٌ وكُوماِج حجالشاِح واِقي الِْجرب

عْبلُِغ الثُّلُثَ اَألْربا لَْم تِل مجْرأَةُ كَالرالْمِة، ويالد ا ِمنهتِتِه ِنْسبا ِمْن ِقيمفَِفيه 
فَتْرجع ِإلَى عقِْلها فَِفي ثَالَِث أَصاِبع ثَالَثُونَ بِعرياً وِفي أَْربٍع ِعْشرونَ، وِفي 

ثَالَِث أَصاِبع وأَْنملٍَة ِبضْربٍة، وِفي جِنِني الْحرِة جاِئفَِتها ومأْمومِتها ثُلثُ ِديِتها كَ
الْمْسِلمِة تطْرحه ِبضْرب بطِْنها غُرةٌ عْبٌد أَْو وِليدةٌ ِقيمتها عْشر ِديِة أُمِه، اَألمةُ ِمْن 

كَزْوجِة الْمْسِلِم الِْكتاِبيِة، وِمن زْوٍج عْشر ِقيمِتها وِمْن سيِدها ِنْصف عْشر ديِتِه، 
 .الْكَاِفِر كَالْمْسِلمِة، ويتعدد ِبتعدِد اَألِجنِة فَِإنْ خرج حّياً فَلَه حكْم نفِْسِه
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 القسامة) فصل(

ُ الْحكِْم ِبالْقَسامِة حريةُ الْمقْتوِل وِإْسالَمه، والْجْهلُ-  بعْيِن الْقَاِتِل،  شرطْ
واتفَاق اَألْوِلياِء علَى الْقَْتِل رجالَِن فَصاِعداً أَْو ِقيام اللَّْوِث، وهو شهادةُ عْدٍل 
 ِميلَِني أَْو دوِل فُالَنٌ قَتوِل أَْو قَْول الْمقْتقْتالَِح ِبقُْرِب الْماِمِل السِة حْؤيِبالْقَْتل ِبر

الٍَن أَْو جماعةٌ مْجهولُو الْعدالَِة، الَ النساِء وأَثْبتها اْبن الْقَاِسِم فَيقِْسم ِعْند فُ
اَألْوِلياُء بْعد ثُبوِت اللَّْوِث خْمِسني يِميناً رجالَِن فَصاِعداً ِمن الْعصبِة تفَض اَألميان 

ْجبيِدِهْم ودلَى عْمِد عفَِقيلَ ِفي الْع وا أَكْثَرِميِعِهْم، فَِإنْ كَانلَى جع الْكَْسر ر
 ما ِمنهِصيبقَّا نحاْستلَفَا وْيِن حكَلُوا ِإالَّ اثْنْم، فَِإنْ نهِقيلَ ِمجيعونَ وْمسخ ْحِلفي

علَْيِه خْمِسني، ويْضرب الديِة، وِقيلَ بلْ ترد اَألْيمانُ كَالْواِحِد فَيْحِلف الْمدعى 
 ْحِلفى يتح ِبسكَلَ حْمِل، فَِإنْ نِفي الْح ْنهع ِفيا لَْو عةً كَمنس سْحبيِمائَةً و

ْجلَديلَْيِه، وونَ عقِْسمياُء، واَألْوِلي هنيعاِحٌد يِة ِإالَّ واملُ ِبالْقَسقْتالَ يو  كُلُّ ِمن
ذُوا الْبأَخلَفُوا وطَأً حْم خهْعضبْمداً، وْم عهْعضفَلَْو قَالَ ب ،مقَدا تكَم سْحبيو اِقني

 .أَْنِصباَءهْم ويْحِلف ِفي الْخطَِإ الْواِرثُ ما كَانَ
ى أَكْثَِرِهْم ويأْخذُ الديةَ وتفَض علَى قَْدِر مواِريِثِهْم ويْجبر الْكَْسر علَ

نِصيباً، فَِإنْ نكَلَ بْعضهْم حلَف الْباقُونَ وأَخذُوا، والَ قَسامةَ ِفي ِجراٍح والْقَِتيلُ 
بْين ِفئَتْيِن ِمْن ِإْحداهما ِديته علَى اُألْخرى وِإالَّ فَعلَْيها ِإالَّ أَنْ يثْبت اللَّْوثُ، 

 .سامِة ِإلَى الْمساِجِد الْمعظَّمِة مْن قَاربها، واللّه أَْعلَمويْجلَب ِفي الْقَ
 كتاب احلدود

 يْجتِهد اِإلمام ِفي مِخيِف السِبيِل ما لَْم يتعلَّْق ِبِه حق بْين قَْتِلِه وصلِْبِه، -
ب مسفِْيِه ِبحنقَطِْعِه ِمْن ِخالٍَف وقَْتِلِه و لَْو ثُمو قَْتلُه متحلَ تاِدعاً، فَِإنْ قَتر اهرا ي

 ،نيِميقُوِق اآلدلَْيِه أُِخذَ ِبحِة عقَْبلَ الْقُْدر ابفَِإنْ ت ،فْوالْع وزجْبٍد أَْو كَاِفٍر الَ يِلع
دونَ اْسِتتابٍه، والْمْرتد يْحبطُ ويقْتل الساِحر والزْنِديق، ومْن سب اللّه أَْو نِبّياً قُِتلَ 

عملُه وتِبني زْوجته الْمْسِلمةُ ويْستتاب ثَالَثَةَ أَياٍم، فَِإنْ تاب وِإالَّ قُِتلَ ولَِو اْمرأَةً، 
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 .ومالُه فَْيٌء
 الزنا) فصل(

-تةً ياِليوتا مائَةً منِللز الِْبكْر ْجلَدي  ،ا اَأللَمِقيها يْرأَِة مِللْم عْنزفَي قَاِتلُهقَى م
ويجرد الرجلُ مْستوراً ويغرب سنةً، ويْرجم الْمْحصن حتى يموت، ولْيْشهْد 

ف يطَؤها وطْأً عذَابهما طَاِئفَةٌ ِمن الْمْؤِمِنني، فَالْمْحِصن الْمْسِلم الْحر الْمكَلَّ
 ،ْسِلمةُ الْماِبياْلِكتو ،رالْح ْحِضنةُ تةً، فَاَألمرلَْو مِحيٍح واحاً ِفي ِنكَاٍح صبم
والصِغريةُ الْباِلغَ، والْمْجنونةُ الْعاِقلَ، والَ يْجمع الْجلْد والرْجم، وحد الرِقيِق 

تْغِريٍب، وحد الالَِّئِط الرْجم وِإنْ كَانَ ِبكْراً ويعاقَب الصِغير خْمسونَ دونَ 
عقُوبةً زاِجرةً كَِفْعِل أَْشراِر النساِء وواِطىِء الْبِهيمِة وِقيلَ يحد والَ يقْتلُ، والَ 

ومْت علَْيِه وصارْت أُم ولٍَد وِإالَّ فَِفي يْحرم أَكْلُها واَألمةُ الْمْشتِركَةُ ِإنْ حملَْت قُ
تقِْوِميها قَْوالَِن، وعلَى غَاِصِب الْحرِة مع حد مْهر ِمثِْلها، واَألمةُ ما نقَصها 

حر والْبْرِد والْحْمِل ويتداخلُ الْحد قَْبلَ ِإقَامِتِه الَ بْعده، ويْسقُطُ ِبشْبهٍة، ويؤخر ِللْ
كَما تقَدم ويثْبت ِبالْبينِة أَْربعةُ أَْحراٍر مْجتِمِعني علَى رْؤيِة فَْرِجِه ِفي فَْرِجها، فَلَْو 
 أَِو قَالُوا ِزناً يوِجب الْحد ِبغْيِر وْصٍف كَانوا قَذَفًَه كَشهادِة ثَالَثٍَة وشّك الراِبِع

اْمِتناِعِه ولَْو رجع قَْبلَ الْحد فَالْكُلُّ قَذَفٌَه وبْعده وْحده، وِباِالْعِتراِف، ويكِْفي مرةً 
أَْو ظُهوِر حْمِل خِليٍة، ويِقيمه السيد علَى أَرقَّاِئِه ِإنْ ثَبت ِببينٍة أَِو اْعِتراٍف، الَ 

 .ِعلِْمِه أَْو كَْوِنها زْوجةَ حر مْملُوكَةَ غَْيٍرِبمجرِد 
 الْقَذِْف) فصل(

 حد الْقَذِْف ثَمانونَ ِللْحر، وِللْعْبِد أَْربعونَ ِإذَا رمى حّراً مْسِلماً مكَلَّفاً -
لُوغُ التطِْء الَ بْرأَِة ِإطَاقَةُ الْوطُ ِفي الْمرْشتيِفيفاً، وع ضرِبِه أَْو ع حركِْليِف ص

ا لَْستِة، أَنماتشوذُ أَْو ِفي الْمْنبا ماكَقَْوِلِه يٍة يِالْبِن أَمٍة واِنيْت ِبزي لَْيسأُماٍن وِبز  
نّداً ِللزح قَْتهدٍة فَِإنْ صنيعأٍَة ما ِباْمرنِبالز لَْو أَقَرٍة، واِنيز ِللْقَذِْف اْبن دِإالَّ حا و

قَام ِبِه كَتداخِلِه قَْبلَ ِإقَامِتِه، والصِحيح أَنه حق  أ حّداً ِلمنأَْيضاً ويحد ِللْجماعِة
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 .بلْ حق ِللَِه تعالَى: ِللْمقْذُوِف فَيِقف علَى طَلَِبِه واِرثُه، وِقيلَ
 السكر) فصل(

ب مْسِلٌم شْيئاً ِمْن مْسِكٍر وِإنْ قَلَّ وِإنْ لَْم يْسِكْر حد، كَالْقَذِْف  ِإذَا شِر-
 ِربفَِإنْ ش ها ِرحيدجفَو اهْنكَهْرِبِه أَْو اْستْدالَِن ِبشع ِهدأَْو ش فرا اْعتحِإذَا ص

 .وقَذَف تداخلَ ما لَْم يحد َألحِدِهما
 ةالسرق) فصل(

 يقْطَع الْمكَلَّف ِإلْخراِجِه ِمْن ِحْرٍز مْمنوٍع عْنه رْبع ِديناٍر، أَْو ثَالَثَةَ -
دراِهم، أَْو عْرضاً يساِوي أَحدهما الَ شْبهةَ لَه ِفيِه ويرد ِلِقياِمِه ويْضمنه ِلفَواِتِه ِإالَّ 

 قْطَعِدمياً فَتكُونَ عاِبِع أَنْ يةُ اَألصقْطُوعالْمالَُّء والشو مْحستى وْمنالْي هدي
قُِطع ِمْن ِخالٍَف، فَِإنْ عاود ضِرب وحِبس، والَ يْسقُطُ  ثُم ِإنْ تكَرر. كَالْمْعدومِة

اِن ِفي مواِنِب ِإالَّ اَألبكَاَألج اَألقَاِربو ،اهلُِّكِه ِإيمكِْسِه ِبتلَِد ِبِخالَِف عاِل الْو
والضْيِف وكُلٌّ ِمن الزْوجْيِن ِفيما حِرز عْنه وعْبد كُلٍّ ِمْنهما ِفي ماِل اآلخِر، 
والْجماعةُ الْمتعاِونونَ كَالْواِحِد خرج ِبها أَْو رماها ِإلَى خاِرِجِه، ثُم خرج أَْو 

ا عطَهبِإنْ أُِخذَ ِفي رْهِلك وا الَ يم لَعا أَِو اْبتى ِبهراٍء فَجلَى ما عٍة أَْو أَلْقَاهابلَى د
الِْحْرِز ِبِخالَِف أَكِْلِه الطَّعام فَِإنه يْغرمه فَقَطْ، فَلَْو تناولَها الْخاِرج وْسطَ الثَّقِْب 

لُ وأَْخرجها الْخاِرج قُِطع وْحده، والساحةُ الْمْختصةُ قُِطعا، ولَْو قَربها الداِخ
ِحْرٌز ِبِخالَِف الْمْشتركَِة فَِإنه يقْطَع ِباِإلْخراِج ِإلَْيها وِفناُء الْحانوِت والْفُْسطَاطُ 

ِه ِحْرٌز كَالْقَْبِر ِللْكَفَِن والْمْسِجِد وطُْهر الدابِة والِْقطَار ومْوِقف الدابِة ِبباِب داِر
ِلِفراِشِه وآلَِته وباِبِه ِوالْحماِم، والصِبي ِلما علَْيِه ِإنْ كَانَ معه حاِفظٌ والرجِل ِلما 

ى الْمتلُ حومتا يِفي كُلِّ م الْقَطْعِطِه، وسِه أَْو وْيِبِه أَْو كُمْبِد ِفي جالْعِف وْصح
الصِغِري والْكَِبِري اَألْعجِمي الَ الْفَِصيِح ِوالْكَثِْر والثَّمِر الْمعلَِّق والَ تجوز الشفَاعةُ يف 

ْعفُواِكِم أَنْ يالَ ِللْحو دح. 
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 الشبهات) فصل(

- ِفيِه حد ا لَْيسماِت وهبِبالش وددْسقُطُ الْحتو  ْعِزيزاِصي فَِفْيِه التعالْم ِمن
 .ْجِتهاِد واللُّه أَْعلَمِباال

 كتاب اَألقضية وما يتعلق ا
 الْقَضاُء فَْرض ِكفَايٍة، ِإالَّ أَنْ يتعين فَالَ يجوز االْْمِتناع ويْشترطُ أَنْ -

كَاِتباً فَِطناً متيقِّظاً وِرعاً عْدالً مْجتِهداً يكُونَ مْسِلماً ذَكَراً مكَلَّفاً سِميعاً بِصرياً 
فَِإنْ عِدم جاز الْمقَلِّد، ولْيكُْن شِديداً ِفي ِديِنِه، ذَا أَناٍة ِفي حكِْمِه يْستِشري العلَماَء 

 والْخصوِم وما الَ يْستْبِطن ِمْن أَْهِل الديِن واَألمانِة مْن يْعِرف أَْحوالَ الشهوِد
يطَِّلع علَْيِه ِمْن أَْحواِل الناِس، والَ يْحكُم ِبِعلِْمِه ِإالَّ ِفي الْعْدِل والْجْرِح، وهو ِفيما 

وِإذَا نِسي حكْماً فَقَامْت بينٌه ِبِه أَْو وجده ِفي ِقمطِْرِة ِبخطِِّه . عداهما شاِهٌد
ه، ولْيْجِلْس ِبمْوِضٍع يْجِلس ِإلَْيِه الدِني والشِريف والْقَِوي والضِعيف أَْنفَذَ

والْحاِئض، والَ يْحكُم حْتى يْسمع تمام الدْعوى والْبينِة، ويْسأَلُ الْمدعى علَْيِه 
 كَالْغضِب، ولَه االْْسِتعانةُ ِبمْن يخفِّف عْنه هلْ لَك مْدفٌَع، الَ ِفي حالٍَة يذْهلُ ِفيها

 مقَديوِم وصالْخ ْيني بوسياِم، واِل اَألْيتأَْموا وايصالْواِس وِفي اَألْحب ظَرالن
 يكْره فَاَألدب أَْمثَلُ اَألْسبق، فَِإِن اْستوْوا فَِبالْقُْرعِة، فَِأن تعدى أَحدهما، أَْو قَالَ ما

اتِق اللّه، فَِإنْ لَْم يْعِرْف لُغته فَالْمذْهب أَنه يتْرجم : ِمن الْعفِْو، والَ يْغضب ِلقَْوِلِه
 تثْبى تتح ْحِلفالَ ياِحِد واَء الْواِز ِإْجزوالْم اْبنو بى أَْشهورْدالَِن، وع لَه

لْخلْطَةُ بْينهما ِإالَّ أنْ يكُونا غَِريبْيِن ولَْيس لَه والَ ِلغْيِرِه نقْص حكٍْم ِإالَّ أَنْ ا
 وخيش فَقاتٌد، ودرأَْو ت كش هِعْندو ْحكُمالَ يْوراً وكُونَ جقَاِطعاً أَْو ي اِلفخي

سوِخ ونقْلَ اَألْمالَِك حكٌْم فَلَْو رِفع ِإلَْيِه أَْمٌر مْختلٌَف الْمذْهِب علَى أَنَّ قَضاَء الْفُ
 قَالَ اْبنكِْم، وكَالْح والْقَاِسِم ه قَالَ اْبن ،هثَالً فَأَقَرم ِليْيِر وِبغ ِقدِفيِه كَِنكَاٍح ع

ِإالَّ م كُْن ِمْنهلَْو لَْم يكٍْم، وِبح ونَ لَْيساِجشِمْن غَْيِر قَْصِد الْم هقَْوِلِه الَ أَْجيز درج
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 هفَِإن ،ِنيبْستِبِخالَِف الْقَاِضي ي ِليْوِت الْوِزلُ ِبمْنعالَ يكٍْم، وِبح فَْسٍخ، فَلَْيس
ع ِجبلْ يِزلُ بْنعغُ الَ يقَالَ أَْصبِفْسِقِه، و وطُرْزِلِه وعْوِتِه وِزلُ ِبمْنعِإذَ يو ،ْزلُه

اْشتكَاه الناس نظَر الْواِلي فَِإنْ كَانَ صاِلحاً ظَاِهر الْعدالَِة أَقَره، وِإالَّ عزلَه ِإالَّ أَنْ 
 وزجيالَالً، وح مرحال ياماً ورِحلُّ حالَ ياِطلَ والْب ريغالَ ي هكْمحو ،هغَْير ِجدالَ ي

لَِدالتقَاِضي الْب الَفِإنْ خو ،ِكما حم ملْزيو ْحِكيم. 
 الغائب) فصل(

- اِء لَهِإْحالَِفِه علَى عدِم الْقَض بْعد لَه ِكمقّاً علَى غَاِئٍب حح ْن أَثْبتم 
تهى الْحاِكم ِإلَى واِإلحالَِة، ثُم ِإنْ كَانَ لَه مالٌ حِكيم ِباْسِتيفَاِء حقِِّه ِمْنه، وِإالَّ اْن

 هعْدالَِن أَن الْمْحكُوِم ِبِه يْشهد الْحق وتثُب نمضتوٍم ياٍب خمْتْصِمِه ِبِكتمْوِضِع خ
كَتبه وختمه ومْضمونه ثَاِبٌت ِعْنده، ويحلَّى ِفيِه الْمْحكُوم علَْيِه ِبما يميزه عْن 

 الْمْنقُوِل ِإلَْيِه لَْم يْحكُْم حتى يثْبت أَنه الْمراُد، ويْشهد غَْيِرِه فَِإنْ الْتبس عِن
وب ِإلَْيِه أَْو غَْيرهكَانَ الْمكْت ِبذَِلك ْدالَِن ِعْندهع. 

 الشهادة) فصل(
- ْرطُهوش نعيفَيت الْحق فَوات افخِكفَايٍة ِإالَّ أَنْ ي هادِة فَْرضلُ الشمحت 

ِإلْسالَم والْحريةُ، والتكِْليف والْعدالَةُ ومْعِرفَةُ تحمِلها وأَداِئها وتيقُّظُه وِحفْظُ ا
مروَءِتِه وائِْتمانه ِفي غَضِبِه الَ يتهم ِبمحبِة الْمْشهوِد لَه أَْو عداوِة الْمْشهوِد علَْيِه 

ِل ِإالَّ الْواِلد وِإنْ عالَ والْولَد وِإنْ نزلَ وكُالًّ ِمن واَألقَاِرب كَاَألجاِنِب ِفي الْقَبو
الزْوجْيِن ِلَآلخِر، والسيد َألِرقَّاِئِه، وصاِحب دْيٍن ِلِمْدياِنِه الْمفِْلِس ووِصّياً ِليِتيِمِه، 

دِوّياً ِلقَرِوي إَالَّ ِفي والسؤالَ ومن ِفي ِعياِلِه أَْو يْدفَع معرةً عْن نفِْسِه أَْو نسِبِه، وب
قَْتٍل وِجراٍح، وولَِد الزنا ِفيِه، وقَاِذفاً بْعد حدِه، وشاِهد زوٍر ِإالَّ أَنْ يتوبا ويظْهر 
صالَحهما، وكُلُّ مْن مِنع لَه يقْبلُ علَْيِه وِبالْعكِْس ومْن رد ِفي شهادِتِه ِلنقِْصِه 

 ِفي غَْيِرِه فَِإنْ تضمنْت حقّاً لَه أَْو ِلمْن يتهم علَْيِه وأَْجنِبي ردْت، يقْبلُ بْعد كَماِلِه
 قْبلُ ِمنهم علَى ِمثِْلِه، ويتها ِإالَّ أَنْ يبْعض ٍة لَهكَوِصي ِبيقْبلُ ِلَألْجنوِقيلَ بلْ ي
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صم يف الْمْنظُوراِت، واَألْخرِس اَألْعمى ِفيما الَ يْشتِبه علَْيِه ِمن اَألقْواِل واَأل
الْمفْهوِم اِإلشارِة والسماِع ِفي النسِب والْوالَِء واَألْحباِس، والْمْوِت، وِفي النكَاِح 
ِخالٌَف والصْبياِن ِفي الِْجراِح بْعضهْم علَى بْعٍض ِبشْرِط ِإْسالَِمِهْم وحريِتِهْم 

رِقِهْم والْباِلِغ بْينهْم وتضمِن الِْجناِية علَْيِه واْمرأَتْيِن مع رجٍل وذُكُوِريِتِهْم وعدِم تفَ
ِفي الْماِل أَْو ِفي ما يؤدي ِإلَْيِه كَالْوكَالَِة، ويف الصلِْح ِخالٌَف ورجٍل أَِو اْمرأَتْيِن 

عى علَْيِه بْعد رددكُوِل الْمعى أَْو ندْنفَِرداِن مع ِميٍني أَِو الْمِعي وتدها علَى الْم
ِفيما الَ يطَِّلع علَْيِه الرجالُ ِمن الِْوالَدِة وعْيِب الْفَْرِج وافِْتضاٍض ونْحِوِه الَ واِحدٍة 
 هادِة علَى حقالش جواز ْشِهْد علَى عْيِنِه، والْمذْهبفَلْي سبهن ومْن الَ يْعِرف

 ْشِتباِه، واَألْحوطُ اْنِضمام ِميِنيلْغاِئِب غَْيبةً بِعيدةً ِبشْرِط عدِم االالْمِقر الْميِت أَِو ا
الْمدِعي ِإلَْيها، واَألداُء فَْرض عْيٍن ِإالَّ أَنْ يثْبت الْحق ِبغْيِرِه والَ جيوز اْسِتناده ِإلَى 

 يْشهد عْدالَِن علَى كُلٍّ ِمن خطِِّه غَْير ذَاِكِر الشهادِة وتجوز علَى الشهادِة
اَألْصلَْيِن ِإذَا أَْشهدهما علَْيِه الَ ِبسماِعِهما يْشهد أَْو ِإقْراِرِه ِبِخالَِف شاِهِد اَألْصِل 
يْسمع من يِقر ِبحق وِإنْ لَْم يْشِهْده علَْيِه فَِإنه يْشهد ِإذَا سِئل، وعلَْيِه ِإْعالَمه ِإنْ 

كْم جِهلَهاَألْربعِة، والَ ح ا أَْربعةٌ علَى كُلٍّ ِمننالَ واِحٌد علَى كُلِّ واِحٍد، وِفي الز 
 ِفي القَاِضي ِبِعلِْمه ِبعدالٍَة أَْو ِفْسٍق، ومْن جِهلَهوِد اَألْصِل، ويكْتِلفَرٍع مع وج

حد الْوْصفَْيِن، وِفي عدلَه ِعْنده يْشهد عْدالَِن أَنه عْدلٌ ِرًضى الَ يكِْفي أَ
 هْعدبو هعْمنكِْم يِة قَْبلَ الْحنيالْب وعجرا وهلُمِقيلَ أَْعدةُ، واِرحالْج مقَدا تِضهمارعت
ِبالْكَِذِب الْقَو ملْزِقيلَ يفٍْس كَِذباً أَْو غَلَطاً، واٍل أَْو نِمْن م ا أَْتلَفَاهاِن ممْغري ،د

وِبالِْعْتِق الِْقيمةُ، وِبالنكَاِح والطَّالَِق، وهو مْنِكر النكَاِح ما لَِزم ِمن الصداِق، 
 .ويغرم الْقَاِضي ِبتبيِن كُفِْر الْبينِة وِرقِّها الَ ِفْسِقها

 اخلصومات) فصل(
-يالَ بْيٍء واِن ِبشاثْن عازنِإنْ  ِإذَا تا ومساقْتلَفَا وا حمهتنيْت باوسةً أَْو تن

كَانَ ِبيِد أَحِدِهما حِكم لَه، فَِإنْ نكَلَ حلَف اآلخر واْنتزعه كَاْنِفراِدِه ِبالْبينِة، فَِإنْ 
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هِحماِلك رم بذْهثُلٍُث فَمِنْصٍف وى كَكُلٍّ واوعلَفَِت الداْخت مقْسا تهأَن اللّه 
علَى الْعْوِل ِمْن أَحد عشر وقَالَ اْبن الْقَاِسِم ِمْن ِستٍة وثَالَِثني، ولَْو أَضاف كُلُّ 
نُ الْباِقي ِإلَى أَْجنِبي فَهو بْينهْم ِلَألْجنِبي ومِن ادعى ِصحةَ عقٍْد سِمع ولَْم يلْزْمه بيا

شروِطها، وِفي تنازِع الزْوجْيِن الِْجهاز ِلكُلِّ مايْشهد ِبِه الْعْرف مع يِميِنِه وما 
يْصلُح لَهما ِقيلَ ِللزْوِج مع يِميِنِه وِقيلَ يْحِلفَاِن ويقِْسماِنِه وِإنْ تنازعا الزْوِجيةَ فَالَ 

والَ ترد فَِإنْ أَتى الْمدِعي ِبشاِهٍد، فَِإنْ حلَف الْمْنِكر بِرئ . ِكريِمني علَى الْمن
 فرٍت فَاْعتيلَى مْيناً عى دعِن ادمو ،ْحِلفه ِليسْحبيلَْيِه وكِْم عاِن ِبالْحتايِإالَّ فَِروو

 دِة، اأَحادهِمْن أَْهِل الش وهْيِه وْبن ،ِنْصفَه فَعِإالَّ داِركَِة والت ِمن عزاْنتو هعم لَفح
 هعثَةُ مرالْو لَفاِحٍد حاِهٍد وِبش ْينِت ديفَلَْو كَانَ ِللْم هتِحص بْوعِإِن اْستو

 أَرادوا بْعد ذِلك أَنْ واقْتسموا الْفَْضلَ، فَِإنْ أَبْوا حلَف الْغِرمي وأَخذَ حقَّه، فَلَْو
يْحِلفُوا ِليأْخذُوا الْفَْضلَ لَْم يكُْن لَهْم ِإالَّ أَنْ يْمتِنعوا ِلعذٍْر أَْو جِهلُوا أَنَّ ِفيِه فَْضالً، 
لَفقَطَْت، فَِإنْ حسثَةُ ورالْو لَفِإالَّ حاِهِدِه وش عم لَفح ةً لَهِصيى وعِن ادمو 
الْغِرمي أَْو أَحد الْموصى لَهْم ثَبت حقُّه خاصةً، وِللناِكِل تْحِليف الْمدعى علَْيِه، 
ومْن يرى رجالً يتصرف ِفي ِملِْكِه مدةً طَِويلَةً ولَْيس بْينهما ما يْمنعه اْنتزعه والَ 

اهعاد ثُم هْرِهبْنِكِر، يلَى الْمع ِمنيالْيِعي ودلَى الْمةُ عنيالْبةُ، وتنيالَ بع، وْسملَْم ي 
ولَه ردها وافِْتداؤها، وِهي علَى ِنيِة الْمْستْحِلِف ِإالَّ أَنْ يكُونَ الْحاِلف مظْلُوماً 

الَِّذي الَ ِإله ِإالَّ هو يْحِلف علَى ِفْعِلِه علَى الْبت وعلَى فَتْنفَعه التْوِريةُ، وِهي باللِّه 
 ِعْند ْحِلفالَ يِة اَأللْفَاِظ، واداِن الَ ِبِزيمالزكَاِن ولَّظُ ِبالْمغتلَى الِْعلِْم، وغَْيِرِه ع

قَلِّ ِمْن رْبِع ِديناٍر ويْرِسلُ ِإلَى ذَاِت ِمْنبِر رسوِل اللِّه صلَّى اللّه علَْيِه وسلَّم علَى أَ
 ْحلَفْستيكِْم والْح ْجِلسةُ مْزرر الْبْحضتا، وْصِمهِلخ ْنعالَ ما وْحِلفُهْن يالِْخْدِر م

 امالِْقي كرْن تماِهِدِه، وش عم لَفلَغَ حِغِري فَِإذَا باِرِث الصِللْو ْصمالْخ عٍة منيِبب
الْقُْدرِة واْستْحلَف خْصمه فَالَ ِقيام لَه ِبها، ِبِخالَِف الَِّتي الَ يْعلَمها، وأُْجرةُ 
 الَِّذي لَهو قلَْيِه الْحْمِلِل الَِّذي علْيو قُوقلَفَِت الْحِإِن اْختُءوِس، ولَى الرالْكَاِتِب ع
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اللّهو ،اهِبِرضأَْعلَم . 
 والْوالَِء، والِْكتابِة، والتدِبِري، واالْسِتيالَِد كتاب العتق

 ،ِرثَهأَْو و هببس ارأَْو اْخت أَهدِف اْبترصاِئِز التكَلٍَّف جِمْن كُلِّ م الِْعْتق ِصحي
ْشتِميِعِه فَِإنْ كَانَ مى ِفي جرس هْعضب قاِقيِة فَِإنْ أَْعتلَْيِه بع موِسٌر قُوم وهكاً ور

 ِعْتق ِريكاَء الششِإالَّ أَنْ ي ْبدى الْعِإنْ أَبِريضاً، وِفي ثُلُِثِه مِحيحاً واِلِه صأِْس مِفي ر
ِومي كَمْوِتِه قَْبلَه أَْو نِصيِبِه منجراً الَ ِكتابةً أَْو تْدِبرياً ِإالَّ ِفي ِإْعساِر اَألوِل ِإذْ الَ تقْ

يْسِرِه بْعد الْحكِْم ِبعْسِرِه وِفي يْسِرِه ِببْعِض ِقيمِتِه يقَوم علَْيِه ِبقَْدِرِه الَ ِبِإْرِثِه، فَلَْو 
قَوا ياقُِبِهمعِفي تا، وِصيِبِهملَى قَْدِر نالثَّاِلِث ع ِصيبن ماِن قُواثْن قِل أَْعتلَى اَألوع م

كَِإْعساِر أَحِدِهما والْحْملُ يْتبع أُمه، ومْن أَْعتق ِستةَ أَْعبٍد الَ مالَ لَه غَْيرهْم أَْو 
 اِحٌد أَْو أَكْثَرو جرِة خْم ِبالْقُْرعثُلُثَه قتعِة ولُوا ِبالِْقيمداٌر عِبيِدي أَْحرقَالَ ثُلث ع

يٍل ولَّقَِة ِإلَى أَجعطُْء الْمو لَه لَْيسو هْبلُغٍل يْرِط ِملِْكِه أَْو أَجلَى شع ْعِليقُهت ِصح
 كَالِْقن هأَْحكَامو ،الَهم ِزعْنتالَ يا وفِْسِه ِبِقْسِطهِة نِمْن ِخْدم لَه رح هْعضْن بمو

 ويْتبع الْمْعتق ماله ِإالَّ أَنْ يْشتِرطَه سيده وأَمته الْحاِملُ الَ وِمرياثُه ِلماِلِك باِقيِه
 ،الَ غَْير اتواَألخةُ واِإلْخوا ودعِإنْ ب و اهودمِب عسِبالن ْعِتقيو ،هأَْوالَدا وهِنينج

 .ْعِل وِقيلَ ِبالْحكْمومْن قَصد مثْلَةً ِبعْبِدِه عتق ِبالِْف
 الوالء) فصل(

- ولَْيس ِمن قْلُهن الَ يِصحْير ِإذِْنِه، وولَْو ِبغ ْنهع أَْو أُْعِتق قالَُء ِلمْن أَْعتالْوو 
واِإلْرثُ ِبِه ِللْع ِإلَْيِهن هأَْو جر قْنمْن أَْعت قأَْو أَْعت قِإالَّ ما أَْعت ساِء ِمْنهِة النبص

بن علَى اَألِب واَألخ واْبنه علَى الْجد والْجد علَى الْعم، ثُم اَألقْوى الفَيقَدم ا
فَاَألقْوى، ووالَُء الساِئبِة والْمْنبوِذ والْمْعتِق ِفي الزكَاِة ِللْمْسِلِمني، ويْرجع والَُء 

ِب يْعتق ثُم يْعِتق ِبأَداٍء ِبِخالَِف الذَّمي يْعِتق مْسِلماً الْكَاِفِر يْسِلم ِلمْوالَه كَالْمكَاِت
ثُم يْسِلم، والْعْبد يْعِتق والْمواالَةُ باِطلَةٌ، والَ جير الْوالَء ِإالَّ أٌَب أَْو جد كَمْعتٍق 

ِتق جره ِإلَى مواِليِه كَالْعْبِد يتزوج عِتيقَةً ولَده عْبٌد فَوالَُء أَْوالَِدِه ِلمْعتِق أَِبيِه فَِإذَا أُْع



 ٨٧ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك

 .فَوالَُء أَْوالَِدها ِلمواِليها فَِإذَا عتق أَبوهْم جره ِلمواِليِه
 املكاتبة) فصل(

  الِْكتابةُ بْيع السيِد عْبده ِمْن نفِْسِه ِبماٍل منجٍم يؤديِه علَى نْجِمِه، فَِإنْ-
 لْ لَهها ولَْيهع ديالس رْجبالَ يٍم، وْن ِدْرهلَْو عْجِزِه وِبع قريو ،ولُهقَب هلَِزم لَهجع
 أَْرشو هِب كَْسبِللْمكَاتا ولَه ة الَ كَْسبةُ أَمابِكت هكْريْبِدِه ِفيِه ِخالٌَف، وع ارِإْجب

ه اْنِتزاع ماِلِه والَ يْعِجزه والَ يطَأُ مكَاتبةً فَِإنْ حملَْت خيرْت بْين ِجناياِتِه ولَْيس لَ
بقَاِئها مكَاتبةً وفَْسِخها وتِصري أُم ولَد ولَه بْيع الِْكتابِة ِمْن أَْجنِبي، والنقِْد ِبعروٍض 

الْم ِمنالً وجعكِْسِه مِبعِفي وْجٍم، ون ْيعا الَ بِبه قأَح وهاَء وش ِب كَْيفكَات
الْجْزِء ِخالٌَف فَِإذَا أَدى ِإلَى مْبتاِعها عتق ووالَؤه ِلسيِدِه، وِإالَّ رق ِلمْبتاِعها 

ش ْنهع عضأَنْ ي بحْستيا، وِبه ى لَهوصالْموِب، وْوها فَِإذَا كَالْمْيئاً ِمْن آِخِره
عتق تِبعه ماله وولَده الْحاِدثُ واْشترطَ ِفيها وأَمته الْحاِملُ دونَ جِنيِنها فَِإذَا مات 
وا وترك وفَاًء عجلَ وعتق أَْو وِرثُوه فَِإنْ لَْم يِف وهْم أَقِْوياُء سعْوا وردوا وعتقُ

وِإالَّ رقُّوا، والَ يْعِجز نفْسه والَ يتبرع، والَ يحاِبي، والَ يْعِتق، والَ يْنِكح، والَ 
 يب الذِّمكاتم ِإذَا أَْسلَمل، وجعْيٍء مِإلَى ش هتقَاطَعم لَهِدِه ويِإالَّ ِبِإذِْن س اِفرسي

الَّ ِبيعْت علَْيِه ِمْن مْسِلٍم، ومْن أَْوصى لَه ِبِكتابِتِه جِعلَ ِفي الثُّلُِث فَِإنْ نجزه وِإ
 .اَألقَلّ ِمْن ِقيمِتِه أَْو ِقْيمِتها وأَْحكَامه كَالْعْبِد

 املدبَّر) فصل(
دبٍر ِمني عتق ِبمْوِتِه  مْن قَالَ ِلعْبِدِه أَْنت مدبٌر أَْو دبْرتك أَْو أَْنت حر عْن -

ِبثُلُِثِه أَْو مْحِمِلِه، فَِإنْ لَْم يْترك غَْيره عِتق ثُلُثُه، فَلَْو بعضه سرى ِفي جِميِعِه ولَْو 
ِإنْ صو قر لَه اراِة، فَِإنْ صقَاوالْمقِْوِمي والت ْينب ِريكالش ريكاً خرْشتكَانَ م ار

 ،قَاِبلُها يم ِمْنه اعبْيٌن يد هْعضأَْو ب ْغِرقَهْستِإالَّ أَنْ ي هقْضن لَه لَْيسى، ورِر سبدِللْم
هتبكَاتمو هتقَاطَعم لَهو . هاماْسِتْخد لَهراً وبدم ِقيِإالَّ بو لَ ِعْتقُهجعى تفَِإنْ أَد

زاع ماِلِه ما لَْم يْمرْض مرض الْمْوِت، ويْتبع الْحاِملَ ولَدها ويؤخر مدبر واْنِت
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اعبِقيلَ يْسِلٍم وِمْن م ْسلَمي يالذِّم. 
 عتق املستولدة وأمة املدبَّر) فصل(

نْ كَانَ مِديناً ولَْم يْترْك  تْعتق الْمْستْولَدةُ ِبالْمْوِت ِمْن رأِْس الْماِل، وِإ-
غَْيرها أَِو اْستْولَدها بْعد اْسِتدانِتِه أَْو وضعْت غَْير مخلَّق، والَ يجوز ِإْخراجها عْن 

جته ِملِْكِه ِبغْيِر الِْعْتِق، ولَه االْسِتْمتاع ِبها واالْْسِتْخدام الْخِفيف، ولَِو اْشترى زْو
بْعد وْضِعها لَْم تكُْن لَه أَّم ولَد، وِفي أَمِة الْمدبِر والْمكَاتِب ِروايتاِن، وِفي ِإْسالَم 
مْستْولَدة الذِّمي يْعرض علَْيِه اِإلْسالَم، فَِإنْ أَبى فَهلْ تْعتق أَْو تباع علَْيِه ِروايتاِن 

أَْحكَاموأَْعلَم اللّهِد، وياِة السيةَ حداَألِرقَّاِء م . 
 كتاب الوصايا

 تثْبت الْوِصيةُ ِبالْمْوِت ِمن الثُّلُِث، ولَه الرجوع وِشراُء ولَِدِه ِبجِميِعِه -
ٍث يوقَف اجلَِميع، والزكَاةُ ِليْعِتق ويِرثُه، ويوقَف الزاِئد علَى ِإجازِة الْورثَِة، وِلواِر

والْحج كَغْيِرِهما ِإالَّ زكَاةَ عاِمِه يموت قَْبلَ التْمِكِني فَتلْزم ِمْن رأِْس ماِلِه، فَلَْو 
ضاق عِن الْوصايا قُِسم ِبالِْحصاِص وِبموبٍد معها كَِمْصباٍح ِفي الْمْسِجِد، 

ه ِبالثُّلُِث، وِلزْيِد ِبنفَقَِة عْمِرِه يعمر تمام سْبِعني ويعد لَه نفَقَته فَيْنفَق علَْيِه يْضرب لَ
فَِإنْ مات قَْبل اْسِتكْماِلِه فَِفي ِضيِق الثُّلُِث علَى الْوصايا يعاد الْباِقي علَْيِهْم 

ْبِنِه ِبالْكُلِّ أَْو أَحِد اْبنْيِه ِبالنْصِف وِقيلَ يْجعلُ كَاْبٍن ِبالِْحصاِص وِبِمثِْل نِصيِب ا
زاِئٍد، وِبِمثِْل نِصيِب ورثَِتِه وهْم مْختِلفُونَ يقْسم علَى عدِد رؤوِسِهْم فَيْعطَى 

و ،ِصيٍب فَِقيلَ الثُّْمنوٍل أَْو نْجهْزٍء مْهٍم أَْو جِبسْهماً، وْهٌم سِقيلَ سو سدِقيلَ الس
ِمْن تْصِحيِحها الَ يتجاوز الثُّلُثَ، وِبالْف فَتِلف الْمالُ ِسواها لَه ثُلُثُها وِبجْزٍء 
ه مسّمى لَه مسماه ِمن الْباِقي وِبمعين مابِقي ِمْنه وِبِثياِبِه ما مات عْنها وِبثُلُِثِه ولَ

مالٌ الَ يْعلَمه ثُلُثُ الْمْعلُوِم وِبأَحِد عِبيِدِه أَْو ماِشيِتِه ِنسبته ِإلَى نْوِعِه ِبالِْقيمِة 
وِبمعين ِلزْيد ثُم ِبِه ِلعْمرو فَهو بْينهما ما لَْم تدلَّ أَمارةٌ علَى رجوِعِه عْن زْيِد 

هْعلَمٍت ييِلمْحِوِه يف ونْبٍس وِبحثَِتِه وركُْن فَِلووِنِه، فَِإنْ لَْم ييِفي د فْصري 
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مصاِلِحِه وتِصح ِلقَاِتِلِه، والْعفِْو عِن الْعمِد الَ الْخطَِإ، ِإالَّ أَنْ يْحِملَ الثُّلُثُ الديةَ أَْو 
 ْؤثَرِتِه يابِلقَرثَة وَرا الْوهِجيزاِتِه، قَالَ الْقَاِضي يبصَألْهِلِه عاِتِه، ونب الَ أَْوالَد باَألقْر

الصِحيح أَنَّ اْسم اَألْهِل والْقَرابِة ِلكُلِّ مْن مسه ِبِه رِحٌم، وِلواِحٍد : أَبو محمد
ثْباِتِهما لَه أَحدهما فَِإنْ تفَاوتا قَالَ إِبِمقْدارْيِن متساِويْيِن ِمْن نْوعْيِن والَ قَِرينةَ علَى 

اْبن الْقَاِسِم اَألكْثَر، ومطَرف ِإنْ كَانِت اُألولَى أُْعِطيهما وِإالِّ أَكْثَرهما، وِبعْبٍد 
 وأَْموالُه مْختِلفَةُ معيٍن وِبعْتِقِه يْؤخذُ ِباَألِخريِة، وأَْشهب ِبالِْعْتِق، وِبشْيٍء معيٍن

يخير الْورثَةُ بْين دفِْعِه ومشاركَِتِه ِبالثُّلُِث وِلواِحٍد ِبماِئٍة وآخر ِبخْمِسني والثَّاِلثُ 
ث أَحدهما مْبهماً ِقيلَ ِنْصفَاهما وِقيلَ أَكْثَرهما، وأَْشهب أَقَلَّهما وِفي ِضيِق الثُّلُ

يْبدأُ ِباآلكَِد فَيقَدم مدبر الصحِة علَى مْعِتِق الْمرِض، والْمْبتلّ ِفيِه علَى الْموصي 
ِبِعْتِقِه، والْمعين علَى الْمطلَِق والزكَاةُ علَى الْكَفَّارِة وتِصح ِمن الصِحيِح والسِفيِه 

لَْيِه ووِر عْحجْرأَِة الَ الْفَاِسق الْمالْمِد ومِإلَى الْعاِل ِإفَاقَِتِه ووِن ِفي حْجنالْمِز ويمالْم
 هالَفَتخْز مجا لَْم يمهاعطَ اْجِتمرر، فَِإِن اْشتلَِدِه ِإلَى آخواِحٍد واِلِه ِإلَى وِبمو

 تفِْويٌض فَيْمِلك أَنْ يوصي ِإالَّ أَنْ يْمنع، واِإلطْالَق يقْتِضيِه وقَْولُه فَالَنٌ وصيي
وقَبولَه بْعد الْمْوِت يْمنع الرجوع ِإالَّ ِلعْجٍز أَْو عذٍْر ظَاِهر، وتْبطُلُ ِبالرجوِع 

أَْعلَم اللّهى ِبِه ووصالْم لَفتِه ودأَْو ر ي لَهوصْوِت الْممو. 
 ريثكتاب املوا

 أَْسبابها نسٌب ووالٌَء وِنكَاٌح، ومواِنعها كُفٌْر وِرق وقَْتلُ عْمٍد وقَاِتلُ -
الْخطَِإ عن الديِة، والَ ِعْبرةَ ِبالتغيِر بْعد الْمْوِت ِإالَّ لُحوق النسِب، وِفي ِإْبهاِم 

ِتِه الَ بْعضهْم ِمْن بْعٍض، ويْمنع ِمن الْجِنِني ولَه ِإالَّ الْمْوِت يِرثُ كُالًّ أَْحياُء ورثَ
 واْبنه واالبناَألب وأَبوه وِإنْ عالَ، : مارٍة تدلُّ علَى حياِتِه، والْواِرثُونَ عشرةٌأِب

 اْبنو اَألخفَلَ، وِإنْ ساألخوو مالْعو ،اُألم ْولَى ِإالَّ ِمنالْمو ْوجالزو ،كَذِلك هاْبن .
ْبعس اِرثَاتالْوةُ : واْبنو الِْبْنتا، ولَتِإنْ عاَألِب و أُما، وهأُمو لَْت االبناُألمزِإنْ نو 

دالَ ِإذَا اْنفَرالْم وزحةً يبصاِرثُ عالْوْوالَةُ والْمةُ وْوجالزو اُألْختلَ وا فَضمو ،
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 والشِقيقَِة، والْفُروض ِستةٌ، النْصف االبنعِن الْفَْرِض كَاُألْخِت مع الِْبْنِت أَْو ِبْنِت 
 والشِقيقَِة، والتِي ِلَألِب، والزْوِج مع عدِم الْحاجِب، االبنِللِْبْنِت تْنفَِرد، وِبْنِت 
جو عم عبلَْه الرالثُّلُثَاِن و هعم نالثُّم نلَهِمِه، ودع عاِعداً مِة فَصْوجِللزوِدِه، و

ثْنْيِن فَصاِعداً ثْنتْيِن فَصاِعداً ِمْن ذَواِت النْصِف والثُّلُثُ ِلُألم غَْير مْحجوبة، وِلالِلأل
 وِلُألم مْحجوبةً، وِللجدِة واجلَّدتْيِن، والَ ِمْن ولَِدها ِبالسويِة والسدس ِلواِحِدِهْم

 ِبْنتْيِن وتدالْج ِمن ِرثُ أَكْثَراالبني عفْلَى مِللسِة، ولِْبيالص عٍة مجراِعداً ِفي دفَص 
 عم ْسقُطْنيالْشِقيقَِة و عاِعداً مِلُألْخِت ِلَألِب فَصا، ولْيأٍَخ الْع عْيِن ِإالَّ مِقيقَتالش

يعصبهن والَ مْسِقطَ َألْوالَِد الصلِْب واَألبوْيِن، ويْسقُط اَألْبعد ِباَألقْرِب ِمْن ِجهِتِه 
 لَدواالبنوا فَْوقَهفَم هتجرد بصعذَكَر ي عْيِن ِإالَّ متلِْبيْم ِبالصاثُهِإنْسقُطُ  ِبِه ويا، و

مْن بْعده كَاَألْسفَلَْيِن ِمْنهن مع الْعلْيا واِإلْخوةُ ِلُألم ِباَألِب والْجد والْولَِد وولَِد 
 والْجدِة ِلَألِب ِبِه وِباُألم وبْعدْي ِجهِتِه ِبقُْربى ِجهِة اُألم الَ ِبعكِْسِه، والْعصبةُ االبن
اْسِتْغراِق الْفَْرِض الْمالَ ِإالَّ اَألِشقَّاَء ِفي الْمْشتِركَِة وِهي زْوٌج وأُم وِإْخوةٌ ُألم ِب

 أَْو االبنوأَِشقَّاٌء يْشتِركُونَ ِفي الثُّلُِث وتْنتِقلُ اُألم ِإلَى السْدِس ِبالْولَِد أَْو ولَِد 
ها ثُلُثُ الْباِقي ِفي زْوٍج وأَبوْيِن أَْو زْوجٍة وأَبْويِن، والزْوج اثْنتْيِن ِمن اِإلْخوِة ولَ

 واْبِنِه االبن، ويِرثُ ِبالْفَْرِض مع االبنِإلَى الربِع، والزْوجةُ ِإلَى الثُّمِن ِبالْولَِد وولَِد 
نالْب عا مِبِهمو ،دْعِصيِب ِإذَا اْنفَرِبالتْسقُطُونَ ويِة واِإلْخو عِإالَّ م ِمثْلَه دالْجاِت، و

ِباَألِب، وِفي اْجِتماِع الذُّكُوِر واِإلناِث ِفي درجٍة ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألْنثَيْيِن، وذُو 
 عّم كابينِجهتْي فَْرٍض ِبأَقْواهما كَاُألْخِت ِهي ِبْنٌت، وفَْرٌض وتْعِصيٌب ِبِهما 

 .أَحدهما أٌَخ ُألّم أَو زْوج
 اجلد) فصل(

 الْجد يقَاِسم اِإلْخوةَ كَأَخ، فَِإنْ نقَصْته عِن الثُّلُِث فُِرض لَه فَِإنْ كَانوا -
ةُ ِبتماِم أَِشقَّاَء وَألٍب عادوه ِبالَِّذين ِلَألِب ثُم يْرِجع الشِقيق ِبما أَخذَه والشِقيقَ

اِن ِبتماِم الثُّلُثَْيِن، فَِإنْ كَانَ معهْم ذُو فَْرِض بِدئ ِبِه ثُم يْنظَر تالنْصِف والشِقيقَ
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ِللجد ِفي أَحظِّ اُألموِر ِمن املُقَاسمِة كَجد وأَخ وزْوجٍة أَْو ثُلِْث الباِقي كَزْوجٍة 
ْخوِة، أَْو سدِس اَألْصِل كَزْوٍج وأُم وجد وأَخوْيِن، والَ يفْرض وجد وثَالَثَِة ِإ

ِلُألْخِت معه ِإالَّ يف اَألكْدِريِة وِهي زْوٌج وجد وأُْخٌت أَْصلُها ِستةٌ وتعولُ ِإلَى 
ي العاِليِة وِهي زْوٌج وأُم وجد ِتْسعٍة، وتِصح ِمْن سْبعٍة وِعْشِرين ويْسقُطُ اَألخ ِف

اجلَد ذُهأْخٌس يدْبقَى سأٌَخ يو. 
 األصول) فصل(

 ِللنْصِف، وِنْصفَِني كَزْوٍج وأُْخٍت أَْو ما بِقي االثنان:  اُألصولُ سْبعةٌ-
ُألم، أَْو ما بِقي كَأُم وشِقيٍق، كَِبْنٍت وأُْخٍت، وثَالَثٍَة ِلثُلٍُث وثُلُثَْيِن وأُْختْيِن ِل
بِقي كَزْوٍج وِبْنٍت وعاِصٍب،  واَألْربعةُ ِلرْبٍع وما بِقي، كَزْوجة وشِقيق أَْو ما

 معِبْنٍت وٍة وْوجكَز قيا بمِنْصٍف واْبٍن أَْو وٍة وْوجكَز ِقيا بمن وةُ ِلثُماِنيالثَّمو
 ْيِن ِلُألموكَأَخ ِقيا بمثُلٍُث واْبٍن أَْو وو كَأُم ِقيا بمس ودةُ ِلستالسالُ، وعالَ يو
وشِقيٍق أَْو ِنْصٍف وما بِقي كَأُم وعم، أَْو السدسْيِن والثُّلُثَْيِن كَأَبوْيِن واْبنتْيِن 

ا كَأُمِسهدولُ ِبسعتِقيقََتوشِقيقٍَة ِني، وشْوٍج وزو ا كَأُمثُلُِثهو ْيِن ِلُألموأَخو 
 عْبٍع مِلر رشا عاِإلثْنا، وأَم ِزيدا تثُلُِثهو ْيِن ِلُألموأَخْيِن وِقيقَتشْوٍج وا كَزِنْصِفهو

زْوجٍة وأُم وعم وتعولُ ِإلَى ثَالَثَةَ عشر سدٍس كَزْوٍج وجدٍة واْبٍن أَْو مع الثُّلِْث كَ
 رشةَ عْبعِإلَى سو أَخاً ُألم ِزيدت رشةَ عْمسِإلَى خو أٍَخ ُألمْيِن وِقيقَتشٍة وْوجكَز

ْبٍن أَْو مع ثُلُثَْيِن تِزيد جدةً واَألْربعةَ والِْعْشرونَ ِلثَمن مع سدس كَزْوجٍة وأُم وا
 ِهيْيِن وِبْنتْيِن ووأَبٍة وْوجكَز ِعْشِرينٍة وْبعولُ ِإلَى سعتاِصٍب وعْيِن واْبنٍة وْوجكَز
بصِد ذُكُوِر الْعدْن عْسأَلَةُ عذُ الْمْؤخالَ ثُلُثٌ فَتْبٌع، ورو نثُم ِمعْجتالَ ية وِريِة الِْمْنب

ِفي درجِتها وعدِد ِإناِثِهْم وِضْعف ذُكُوِرِهْم فَِإنْ اْشتملَْت علَى فَْرض فَِمْن 
مْخرِجِه أَْو علَى فَْرضْيِن نظَْرت فَِإنْ تباينا كَثُلٍُث ورْبع ضرْبت أَحدهما يف اآلخِر 

الْو ْبترٍع ضبرٍس ودافَقَا كَسوْسأَلَِة فَِإنْ أَْو تاِصلُ أَْصلُ الْمِفي الْكَاِمِل فَالْح فْق
 هْبترْيِن ضتاْبنو ْيناْبنو كَأُم هامِسه نايٍز فَِإنْ بيلَى حْت عرا فَِإِن اْنكَسفَِبه ماْنقَس
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لْوفْق أَْو علَى حيزْيِن فَِإنْ ِفي الْمسأَلَِة وِإنْ توافَق كَِست بناٍت وأَبوْيِن ضرْبت ا
تباينْت رؤوسهْم كَثَالَِث زْوجاٍت وشِقيقَتْيِن ضرْبت ما حصلَ ِمْن أَحِدِهما ِفي 
اآلخر ِفي الْمْسأَلَِة وِفي توافُِقِهما كَِتْسِع بنات وِستِة أَِشقَّاَء تْضرب ما حصلَ 

الْكَاِمِل وِفي الْمْسأَلَِة وتداخِلِهما كَزْوجتْيِن وِبْنٍت وأَْربعِة أَِشقَّاء الْوفْق ِفي 
تْضرب اَألكْثَر وتماثُِلِهما كَزْوجتْيِن وشِقيقَْيِن اْضِرْب أَحدهما ِفي الْمْسأَلَِة 

قَْيِن أَْصلَْيِن وعِملْت كَما تقَدم فَتباينهما فَتكُونُ ِمْن ثَماِنيِة وِإنْ وافَقَا جعلْت الْوفْ
كَأُم وأَْربِع أَخواٍت ُألم وِست شقَاِئق وتوافُقُهما كَأُم وثَماِنيِة ِإْخوة ُألم وثَماِنيةَ 

 ُألم وتداخلُهما كَأُم وثَماِنيِة عشر َألب وتماثُلُهما كَأُم وستِة ِإْخوة َألٍب وأَْربعٍة
 مقَدا تكَم لْتمعفِْقِه وِإلَى و هْدتدا رمهدأَح افَقة َألب فَِإنْ وِستو ٍة ُألمِإْخو

ٍت وِستِة بِني  وتوافُقُهما كَثَماِني بنااالبن وِبْنِت االبنفَتباينهما كَأَْربِع بناٍت واْبِن 
اْبٍن، وتداخلُهما كَأَْربِع زْوجاٍت وِستِة أَِشقَّاَء، وتماثُلُهما كَأُم وِست بناٍت 
 لَى أَكْثَرا علَى أَْصِلنع الْكَْسر روصتالَ يلَى ثَالَثٍَة، وِني اْبٍن أَْو عثَالَِث بو

ْمِس بخْيِن وتْوجاِصلُ كَزفَالْح هاِحبصو هامِسه اِينبكُلٌّ يو قَاِئقثَالٍَث شاٍت ون
 ذُهأْخْيٌء يش ْن لَهم ثُم ِعْشِرينِمائٍَة و ْبعكُونُ سْسأَلَِة يالصرِب ثَالَثُونَ ِفي الْم ِمن

 الْعدديِن أَنْ يفْنى أَحدهما ِباآلخِر مْضروباً ِفيما ضرْبته ِفي الْمْسأَلَِة ومْعِرفَةُ ِنْسبِة
فَِإنْ أَفْناه فَمتداِخلٌ وِإنْ فَضلَ واِحد فَمتبايٌن وِإالَّ عكَْست فَتكُونُ الْموافَقَةُ 

 مفْتوحاً ِبمْخرِج الْمفِْني كَانَ أَصم كَجْزٍء ِمْن أَحد عشر أَْو ثَالَثٍَة وِعْشِرين أَْو
 كَِإْخوٍة واخوتهكَأَحِد الْكُسوِر التْسعِة والْمماثَلَةُ ظَاِهرةٌ والْمْنِفي ِباللِّعاِن يتوارثُ 

 كثَ ِبالشاروالَ تا وْيِن ِبِخالَِفِهموٍة َألبكَِإْخو اهْوأَمتِة واِنيكَأَْوالَِد الز ُألم
نيْسِبيْمكَالْمهابأَْنس فْعرالَ ت نالذَّي . 

 املوت قبل القسمة) فصل(
 ِإذَا مات ثَاٍن قَْبلَ الِْقْسمِة فَِإنْ كَانْت ورثَته يِرثُونه كَاَألولَ فَالَ عملَ -

ِبغ هِرثُونِل أَْو يِرثُوا اَألوِإنْ لَْم ياِحٌد، وْم وِمْنه ِقيِة بِل كَاِإلْخوى اَألوْعنْيِر الْم
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أَفْرْدت ِسهام الثَّاِني ِمن اَألوِل فَِإِن اْنقَسمْت علَْيِهْم فَقَْد صحتا ِمن اَألوِل وِإالَّ 
 ْبترِإالَّ ضِة ِفي اُألولَى والثَّاِني وفْق ْبترض ْسأَلَتهم هِركَتافَقَْت تفَِإنْ و ،ظَْرتن

ية ِفي اُألولَى، فَمْن لَه شْيٌء ِمن اُألولَى أَخذَه مْضروباً ِفي الثَّاِنيِة أَْو وفِْقهما الثَّاِن
 .وِمن الثَّاِنيِة ِفي تِركَِة الثَّاِني أَْو وفِْقها وعلَى هذَا ِإذَا تعددِت الْمْوتى

 اخلنثى) فصل(
فِمْن أَيِهما كان ثبت حكْمه، فِإنْ بالَ ِمْنهما  يْعتبر الْخْنثَى ِبمباِلِه، -

فاَألكْثر، فَِإِن اْستويا فَألْسبق، فَِإِن اْستويا فالْبلُوغُ ِمْن حْيٍض أَْو اْحِتالٍَم ونباِت 
ذَكٍَر وأُْنثى اللِّْحيِة أَِو الثَّْدِي، فَِإنْ تساوْت أَْحوالُه فَمْشِكلٌ له ِنْصف نِصيبْي 

كَخْنثَى وعاِصٍب مْسأَلةُ أُنوثَِيِه ِمِن اثْنْيِن وذُكُوِريته واِحٌد داِخلٌ فاْضِرِب اثْنْيِن 
ِفي حالَتْيِه تكُْن أَْربعةٌ، فَفَِريضةُ تذِْكِريِه ِفي تأِْنيِثِه ِباثْنْيِن وعكْسهما ِبواِحٍد، 

 فلالثننيِهي لَه، وِللْعاِصِب واِحٌد، وتتضاعف اَألْحوالُ ِبتعدِدِه وذَِلك ثَالَثَةٌ فَ
 ا أْبقَْيتأَنَّ م بذْهالْملَى هذا، وعةٌ واِنيِة ثَمعِلَألْربةٌ، وِللثَّالَثَِة ِستةٌ، وعأَْرب

مواِلي، فَِإنْ لَْم تكُْن فَبْيت الْماِل، فَِإنْ الْفُروض فَاَألْولَى ِبِه عصبةٌ فَِإنْ لَْم تكُْن فَالْ
 دِبالر ادزا، فَيونَ ِبِهمرأَختث الْمروِحِم وِبالرو داِكِني الَ ِبالرسالْماِء وفَِللْفُقَر ِدمع

ْيِن فَالَ يْوجاِم ِإالَّ الزهِب السسْولُ ِبحالْع قَصاناِم ِمثْلُ مو اَألْرحذَوا ولْيِهمع در
مْن عدا مْن ذَكَْرناه ِمن الْورثَِة، ويْنِزلُ مْنِزلة مْن يْديل ِبِه، فَِإنْ كَانَ أَحدهما 
هةُ يْدِلي ِبواِرث فَالْمالُ لَه كَاْبِن ِبْنٍت واْبِن ِبْنٍت ِبْنٍت وِإنْ أَْدلَيا ِبغْيِر واِرٍث والِْج

 عمٍة واْبِن كابن خال وِبْنِت اْبِن خاِل وِإنْ اْختلَفَْت كابنواِحدةٌ فَِهي ِلَألقْرِب 
 .بلْ يْنِزلُ حتى يلْحق ِبالْميِت: خالٍَة، فَالْجْمهور أَنه كَذِلك، وِقيلَ

 نكارِإقْرار وِإ: وِإذا اجتمع مسأَلَتا ِمرياث) فصل(
- ْبترافَقَا ضوا فَِإنْ تمهْحتِإْنكار صحاٌر واث ِإقْرا ِمريسأَلَتم عمِإذا اْجتو 

الْوفْق ِفي اآلخِر كَالِبْنتْيِن واْبٍن أَقَرْت ِبآخر أَْو تباينتا فَِإْحداهما ِفي اُألْخرى 
دةٌ ِبأٍَخ، وِإنْ تداخلَتا فَِمْن أَكْثَِرِهما شِقيقَتْيِن كَشِقيقَتْيِن وعاِصٍب أَقَرْت واِح
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وعاِصٍب أَقَرْت واِحدةٌ ِبثَاِلثٍَة وِفي تماثُِلِهما ِمْن أَحِدِهما كَأُم وأَْخٍت َألٍب 
باً ِفي مْسأَلَِة وعاِصٍب أَقَرْت بشِقيقٍَة فَمْن لَه شْيُء ِمن اِإلقْراِر يأْخذُه مْضرو

اِإلْنكَاِر أَْو وفِْقها وِبالْعكِْس فَِإِن اْجتمع ِمرياثٌ ووِصيةٌ صحْحت مْسأَلَةَ الْوِصيِة 
وأَخذْت جْزأَها، فَِإِن اْنقَسم الْباِقي تم الْعملُ ِإالَّ صحْحت الْفَِريضةَ فَِإنْ وافَقَِت 

اِقي بِرالْبا ِفي اآلخمهدِإالَّ أَحِر، وِفي اآلخ فْقالْو ْبترِصيِة ضالْو ْعد. 
 ِقسمةَ تِركٍَة معلُومِة الْقَدِر) فصل(

- ْحتحصْسأَلَِة وا أَْصلَ الْمهلْتعِة الْقَْدِر جْعلُومِركٍَة مةَ تِقْسم ْدتِإذَا أَرو 
بةَ، فَِإنْ تِة، الْفَِريضلَى الْفَِريضع ْمتقَس ِركَِة ثُمكُلٍّ ِفي الت امِسه ْبترا ضناي

 جْخرٍة يلَى ِستقِْريباً عون تِعْشرةٌ وْمسالتِركَِة خو ،ْيِن ُألموأَخو أُمْوٍج وكَز
ةً فَهبحاِريطَ وثَالَثَةَ قَرو اِنرينةُ دعأَْرب ِصيبْيِن النواَألخ ِلكُلٍّ ِمنو ،اُألم ِصيبن و

ِمثْلُه، وِللزوِج ثَالَثَةُ أَْمثَاِلِه وِإنْ توافَقَا والْمْسأَلَةُ ِبحاِلها والتِركَةُ أَْربعةٌ وِعْشرونَ 
فَِإنْ كَانْت عْيناً ضرْبت سْهم كُلٍّ ِفي وفِْق التِركَِة وقَسْمت علَى وفْق الْفَِريضِة، 

وعْرضاً كَعشرة دناِنري وثَْوٍب فَأَخذَِت اُألم الثَّْوب ِبحقِّها، فَاْجعِل الْعْين ما الَ 
 ِمن ا لَهْعِرفَةَ مم ْدتِإنْ أَرو هتِقيم وْمِسِه فَهلَْيِه ِمثْلَ خع ِضيففَت هسدس بذَه

ظُْر ِنْسبةَ ِسهاِمِه ِمن التِركَِة واْعِطِه ِمثْلَ ِتلْك النْسبِة ِمن الدناِنِري واللّه الديناِر فَاْن
أَْعلَم. 

 كتاب جامع
وِمن التقْوى .  ِجماع الْخْيِر كُلِّه ِفي تقْوى اللِّه واْعِتزاِل أَْشراِر الناِس-

أَدكَاِسِب وِفي الْم ظَرْن كَانَ النالَِل، فَمالْح ْحِصيِل الْقُوِت ِمنفِْس ِفي تِب الن
 ِبهاً كُِرهْشتِإنْ كَانَ مِتِه، وِديولُ هقَباِمِه، وأَكْلُ طَعو هلَتامعْز مجاماً لَْم ترح الُهم

قْدْيِن، واِني النالُ أَواْسِتْعم مْحريو ،هزناألولَى التِريِر والْح اساِل ِلبجلَى الرع
والتحلِّي ِبالذَّهِب وِمن الِْفضِة ِبغْيِر الْخاتِم، ووِليمةُ الْعْرِس مْندوبةٌ وِإجابتها 

ِم، وِمْن مْستحبةٌ ما لَْم يكُْن هناك مْنكٌَر، ويكْره َألْهِل الْفَْضِل التسارع ِإلَى الْوالَِئ
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آداِب الْمطْعمِة والْمْشربِة، أَنْ يسمي اللّه ِفي اْبِتداِئِه، ويْحمده ِفي اْنِتهاِئِه، 
ويأْكُلَ ويْشرب ِبيِميِنِه وِمما يِليِه ِإالَّ أَنْ يكُونَ طَعاماً مْختِلفاً أَْو ِفي أَْهِلِه والَ 

 وشراِبِه، ولْيْرِق الْغذَا ويِزيلَ اِإلناَء ِللتنفُِّس ويتناِولُ اَألْيمن يْنفُخ يف طَعاِمِه
 ِبالسالِم سنةٌ ورده آكَد ِمْنه، وال بأْس ِبِه على الْقواِعِد وجيِزئ واالبتداءفاَألْيمن، 

ِس، ولْيْعِلْن ِبالْحْمد ِللِّه ويْغِمْر الْواِحد ِمن الْجماعِة كَالرد، وتْشِميت الْعاِط
وْجهه، وال يْهجر مْسِلٌم مْسِلماً فَْوق ثَالَثٌ ِإالَّ ِلِبْدعة وخْيرهما الَِّذي يْبدأُ 

 يْنظُر ِفي ِبالسالِم، واِالْسِتئْذَانُ ثَالثٌ فَِإنْ أَِذنَ لَه وِإالَّ اْنصرف ولْيسم نفْسه، والَ
مْنِزِل قَْوم وهْم الَ يْشعرونَ والَ يْسمع حِديثَهم والَ يْدخلُ الْحمام ِإالَّ مستوراً 
 ْنهع ْنهلْيْنكَِر والْماِلِس اللَّْهِو وجم ورضح مْحريٍة وورراِء ِإالَّ ِلضسِللن هكْريو

، ويلِْزم نفْسه تْرك الْغْيبِة والنِميمِة، ويْستحب ِعْند النْوِم غَلْق ويأْمر ِبالْمْعروِف
الْباِب، وطَْفُء الِْمْصباِح، وِإيكَاُء اِإلناِء، فَِإذَا أَخذَ مْضجعه اْضطَجع علَى ِشقِِّه 

ي ِإلَْيك، ووجْهت وْجِهي ِإلَْيك، وفَوْضت اَألْيمِن ويقُولُ اللَّهم ِإني أَْسلَْمت نفِْس
 ا ِمْنكْنجالَ مأَ ولْجالَ م ةً ِإلَْيكْهبرةً وغَبر ،ظَْهِري ِإلَْيك أْتأَلْجو ،أَْمِري ِإلَْيك

 لْتالَِّذي أَْرس وِلكسِبرو ،لْتالَِّذي أَْنز اِبكِبِكت ْنتآم ِإالَّ ِإلَْيك اللّه حبسي ثُم
الَ ِإله ِإالَّ اللّه وْحده الَ : عْشراً، ويْحمده عْشراً، ويكَبره عْشراً، فَِإذَا اْستْيقَظَ قَالَ

شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحْمد، وهو علَى كُلِّ شْيٍء قَِديٌر، الْحْمد ِللِّه الَِّذي 
فَِإنْ رأَى ِفي مناِمِه مايكْره فَلْيتعوذْ ِباللِّه ِمْن . ي بْعد مماِتي وِإلَْيِه النشوٌرأَْحياِن

 ِة قَصالِْفطَّر ِمنِر، وْن ِشقِِّه ِإلَى اآلخلْ عوحتياِرِه ثَالَثاً، وسْن يْتفُلْ عيا وهرش
ِإْعفَاُء اللِّْحياِرِب، وانُ، الشالِْختِة، وانالْع لْقحاِإلْبِط، و ْتفناَألظْفَاِر و قِْليمتِة و

والَ بأْس . والِْخضاب، وتركُه موسٌع، ويكْره ِبالسواِد، ويْحرم قْصد التْدِليِس
والَ تظِْهر الْمْرأَةُ ِمْن ِزينِتها ِلغْيِر ِبأَْسماِء اللِّه تعالَى،  والتعوِذ. ِبالتداِوي والرقَي

محاِرِمها، والَ متِْشي ِفي ثْوٍب يظِْهر تكسر ِعظاِمها، والَ بأْس ِبدخوِل عْبِدها 
 أْسالَ بالَء، ويخ هرجالَ يْيِه، وِل كْعبجالر ثْوب اِوزجالَ يا، ولْيهوِن عأْمالْم
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مصافحِة وتكْره الْمعانقةُ وبْوس الْيِد وتْعِطري الْمساِجِد، وختِْليقُها وجتَنب الناِر ِبالْ
باِن، وشهور السالَِح، والَ يلْقَى ِفيِه نخامةٌ، والَ قُصاصةُ شْعٍر، ويْندب ـوالصْي

الْجناِئِز والسْعِي ِفي حواِئِج اِإلْخواِن، ويْحرم اللَِّعب ِإلَى ِعيادِة الْمْرضى، وتْشِييِع 
زِبقَْتِل الْو أْسالَ باِر وِميِع آلَِة الِْقمجْنِج وطْرالشْرِد وغِبالنيأْذَنُ حْستتا، و ت

 .الْبيوِت ثَالَثاً، فَِإنْ بدْت بْعد قَتلَها
 ، واملناضلةالُْمسابقَةُ) فصل(

ويْشترطُ تْعِيني الْغايِة .  تجوز الْمسابقَةُ ِفي الْخف والْحاِفِر علَى جْعل-
والْمراِكيِب، فَِإنْ جعلَه أَْجنِبي ِليحوز مْن سبق ِمْنهما جاز، وِإنْ جعلضه أَحدهما 

ْز، وجِإلَْيِه لَْم ي ْرِجعا ِإنْ ِليمهوزحِلي ْبقَهاِن سنأْملِّلٌ الَ يحا ممهْينبو الَهعِإنْ ج
سبق جاز، وِإالَّ فَالَ يجوز، وتجوز الْمناضلَةُ ِبالسهاِم وِهي كَالْمسابقَِة ِفيما 

 .، أَْو نْوٍع ِمن اِإلصابِة، واللّه أَْعلَميجوز ويْمتِنع والَ بد ِمْن اْشِتراِط وْسٍق مْعلُوٍم
 

 .انتهى الكتاب، واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
 



 ٩٧  الفهرس

 فهرس املوضوعات

الصفحة املوضوع
 ٣ املقدمة

 ٥ ترمجة املؤلف 
 ٧ مقدمة املؤلف 
 ٩ كتاب الطهارة 
 ١٤ كتاب الصالة 

 ٢٣عيدين واالستسقاء والكسوفكتاب صالة املسافر واخلوف واجلمعة وال
 ٢٥ كتاب اجلنائز 
 ٢٧ كتاب الزكاة 
 ٣١ كتاب الصيام 
 ٣٣ كتاب احلج 

 ٣٨ كتاب اجلهاد 
 ٤٠ كتاب األميان 
 ٤١ كتاب النذور 

 ٤١ كتاب األضحية والعقيقة والصيد والذبائح 
 ٤٣ كتاب اَألطعمة واَألشربة 

 ٤٣ كتاب النكاح 
 ٤٨ كتاب الطالق 

 ٥٢ اب العدة واالسترباء كت
 ٥٤ كتاب البيوع 



 الفهرس٩٨ 

 ٦٢ كتاب اإلجارة 
 ٦٤ كتاب القراض والشركة واملساقاة والرهن والوكالة 

 ٦٧ كتاب احلجر والصلح واحلمالة واحلوالة 
 ٦٩ كتاب العارية والوديعة

 ٦٩ كتاب الشفعة والقسمة 
 ٧١ حياء واالرتفاق والغصب واالستحقاق كتاب اإل
 ٧٣ لقطة كتاب ال

 ٧٤ كتاب اإلقرار واهلبة والصدقة والعمرى والرقىب 
 ٧٥ كتاب الوقف 

 ٧٦ كتاب اجلنايات 
 ٧٩ كتاب احلدود 

 ٨٢ كتاب اَألقضية وما يتعلق ا 
 ٨٦ كتاب العتق والوالء والكتابة والتدبري واالستيالد 

 ٨٨ كتاب الوصايا 
 ٨٩ كتاب املواريث 

 ٩٤ كتاب جامع 
 ٩٧ الفهرس

 




