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املقدمة.. 	

چ ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  
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ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ  چ الفاحتــة: ١ - ٧
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ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې ېى ى ائ 
ىئ  ىئىئ   ېئ    ېئ    ۈئېئ  ۈئ  ۆئ       ۆئ  ۇئۇئ  وئ   وئ   ەئ  ەئ  ائ 

ی  ی ی چ البقــرة: ٢٥٥

ــاة  ــه، والص ــاء نفس ــه ورض ــداد كلامت ــه وم ــة عرش ــه وزن ــدد خلق ــد هلل ع احلم
ــن  ــق م ــنته للخل ــه وس ــم كتاب ــه ومعل ــط وحي ــه ومهب ــى أرشف خلق ــام ع والس

ــد: ــد  وبع ــده حمم بع
فــإين أتــرف بتقديــم هــذه اخلاصــة مــن بريــق ورونــق جوهــر العامــة اإلمــام 
  - ــا ــايض مذهًب ــامين اإلب ــاملي الع ــد الس ــن محي ــد اهلل ب ــن عب ــور الدي / ن
ــي حواهــا يف  ــة والت ــادات واألحــكام واآلداب الرعي ــام خيــص العب وأرضــاه- في
كتابــه املبــارك املســمى بجوهــر النظــام فلعلهــا تفيــد املتعلمــن وتقربنــي مــن رضــا 

رب العاملــن.
وإن ممــا شــجعني عــى هــذا اإلعــداد هــو رؤيتــي املناميــة لســيدي العامــة نــور 
ــه األخــرة نظــام  ــه اجلوهــر وقــد كتــب يف جلدت الديــن الســاملي وهــو يناولنــي كتاب
ــه  ــى اهلل وخلص ــوكل ع ــه أن ت ــت من ــاب ففهم ــذ الكت ــًرا إيلِّ أن خ ــعر مش ــن الش م
فلخصتــه عــى النحــو الــذي بــن يــدي القــارئ الكريــم باختصــار واضــح بقصــد 
ــإذن  ــم يف أقــر وقــت وبســهولة ب ــه مــن التعل ــع بغيت ــال املطل اإلجيــاز الشــديد لين



رم�ضاننا غري
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اهلل تعــاىل، فهــو للمبتدئــن فقــط وال يصــل إىل درجــة كتــاب إحتــاف األنــام والــذي 
أفــاض فيــه الشــيخ اجلليــل ســعيد بــن خلــف اخلــرويص - - جواهــر العلــم 
الــروري للعبــاد حمققــا باألســانيد الصحيحــة التــي توحــي بغــزارة العلــم والتمكن 

ــا ريــب. واهلل املوفــق. ــكل فخــر وب ــا ب ــة الثري ــه - - فمؤلفــه يف منزل في
,إن مــن منــن اهلل اللطيــف يب أن حّبــب إىل نفــي رشح كتــاب جوهــر النظــام يف 
ــد  ــان واألحــكام لســيدي العامــة قطــب املــرق- عبــد اهلل بــن محي علمــي األدي
بــن ســلوم الســاملي املولــود يف عــام 68٢١هـــ واملتــويف يف عــام ٢33١ هـ عــى أكثر 
ــرغ  ــن للتف ــكان املائم ــان وامل ــاء الزم ــد ج ــم. و لق ــم وأحك ــات، واهلل أعل الرواي
يســطر موجــز هــذا الســفر املبــارك، بــام يتناســب مــع املبتدئــن مثــي وأمثــال غري،
ومل أجــرؤ عــى الزيــادة و التوســع يف أقــوال العلــامء كالشــيخ أيب مســلم والشــيخ 
ــا ال  ــور وأن ــم بح ــا-؛ فه ــام وأرضامه ــرويص -ريض عنه ــف اخل ــن خل ــعيد ب س
أصــل إىل حجــم قطــرة النــدى، فلعــل حبــي هلــم جيينــي مــن عــذاب اهلل تعــاىل، و 
كان اهلــدف مــن رشحــه هتذيــب نفــي و ولــدي، فــإن اســتفاد بــه عبــاد اهلل، فنعــام 

ذلــك، واحلمــد هلل.
أوال: خطة الكتاب

قمــت برحــه عــى النحــو التــايل، و ألبــن لكــم مــا تــم حذفــه بغــرض اإلجيــاز 
الشــديد، لعــدم تفــرغ العبــاد هــذا الزمــان للمطالعــة الطويلــة، و لــذا اقتــرت فيــه 

عــى أفــكاره مــن كل بــاب بنقــاط مرقمــة ال تزيــد
عــن الســطر الواحــد لــكل بيــت، و لذلــك مل أورد أبياتــه الرجزية، لكيــا تضخم 
مــادة الكتــاب، وممــا حذفتــه يقصــد االختصــار هــو تاريــخ الســرة؛ ألن شــيخنا قــد 

بســط هلــا كتــاب حتفــة األعيــان.
ثانيا: املواضيع

لقــد صنفــت مواضيــع هــذا املصنــف إىل كتــب متسلســلة بالتدريــج عى حســب 
أمهيتهــا برتتيــب مؤلفهــا ريض اهلل عنــه يف فهرســت الكتــاب كاآليت ذكره:
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�شموط ثن�ء.. 	

أتــرف برفــع شــكري وتقديــري يف املقــام األول إىل مــوالي اهلل ريب الــذي أراين 
يف منامــي مايشــجعني عــى رشح هــذا الســفر املبــارك، ثــم شــكري العميــق ألمــي 

وأيب اللذيــن أعانــاين بدعــاء التوفيــق يل يف كل عمــل خــر أقــوم بــه.

 وأشــكر كل من تفضل وأســهم يف إخراج هــذا املؤلف عى هذه الصــورة األنيقة، 
 ســواء كان مــن حيث تقديم مشــورة، أو مراجعــة أو طباعة، أو إخــراج فني، أو دعاء.

واحلمد هلل رب العاملن

الكتاب األول: يف التوحيد.
الكتاب الثاين: يف الطهارات وأنواعها

الكتاب الثالث: يف فقه العبادات وأنواعها
الكتــاب الرابــع: يف فقــه األرسة، فهــي عــى أربعــة فــروع كاآليت، و لــكل فــرع 
ــرع  ــد. د. ف ــاق الول ــرع إحل ــراق، ج: ف ــرع الف ــكاح. ب. ف ــرع الن ــه: أ.ف أحكام

ــات النفق
الكتــاب اخلامــس: يف فقــه املعامــات املاليــة و االجتامعيــة، كالبيــوع، و الديــون، 
ــب رضورات  ــل يف صل ــات كدخ ــن معام ــن م ــة، و غره ــات،و الكفال و الضامن

املجتمعــات.
الكتاب السادس: يف احلكم واحلاكم وذلك من فقه القضاء الرعي.

ــذا  ــاء يف ه ــد ج ــاب فق ــر كت ــو آخ ــنن واآلداب، و ه ــابع: يف الس ــاب الس الكت
الســفر املنــر والتحفــة البهيــة، واهلل املســتعان وعليــه التــكان، وال حــول وال قــوة 

ــم . ــي العظي ــاهلل الع إال ب
و أصــي و أســلم و أبــارك عــى ســيدنا ورســولنا ونبينــا حممــد عــدد مــا خلــق اهلل 

تعــاىل زنــة عرشــه ومــداد كلامتــه ورضــاء نفســه ، و احلمــد هلل رب العاملــن



٧اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

PzP

اجلزء الأول

يف اأ�شول الدين والفقه الإ�شالمي

-فقه العب�دات-



اء8 اجلوهر الو�ضّ 8

الكتاب األول: يف أصول الدين

)أصــول الديــن( وهــو: علــم توحيــد اهلل تعــاىل لتثبيــت ديــن اهلل تعــاىل يف . ١
. ــا لــه عبادتن

ــن . ٢ ــه م ــزم معرفت ــا يل ــان م ــل اإلنس ــي جه ــن يعن ــول الدي ــل أص إن جه
الــرورات يف دينــه.

ــة . 3 ــم والصحاب ــة الصحيحــة عــن الرســول الكري ــاء األدل ــد مــن اقتف .ال ب
ــاال  ــه إمج ــة التفق ــان يف حال ــم بإحس ــن هل ــن التابع ــامء م ــار والعل األخي

ــا. ــرا( أو تفصي )خمت

العقيدة مهمة لسامة تلقي العلم إذا عدم التفصيل.. 4

٥ .. االعتقاد يكون بتصديق القلب لصفات اهلل

ــر يف . 6 ــامل لآلخ ــن ع ــر وم ــب وآخ ــن مذه ــف ب ــد خيتل ــاء ق ــاد الفقه اعتق
ــة. ــف األدل ــوة وضع ــب ق ــك حس ــن وذل ــات الرمح صف

جيوز تقليد العامل القائم عى العلم من الكتاب والسنة.. ٧

االعتامد الكي عى كتاب اهلل تعاىل ثم عى أقوال باقي العلامء.. 8
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الب�ب الأول: يف التوحيد 	

ــول اهلل . ١ ــث رس ــرآن وأحادي ــف بالق ــرة فكي ــرف اهلل بالفط ــول تع إن العق
ــة اهلل  ــف بعظم ــغ بالتعري ــي أبل ــليم، فه ــوات والتس ــل الصل ــه أفض علي

ــه. ــى منكري ــة ع ــت للحج ــوده، وأثب  ووج

ال جيــوز جهــل الرمحــن  طرفــة عــن عنــد كل ذي عقــل ســليم وإنــام . ٢
ــى  ــه وع ــدل علي ــم ال ــه والعل ــن خملوقات ــه م ــة علي ــل الدال ــرف بالدالئ يع

ثبوتــه وصمديتــه.

ال يشء يشبهه  فهو موجود با كيف وال ند وال ضد.. 3

ــى ذي . 4 ــرت ع ــو كاذب مف ــيء فه ــبهه ب ــن ش ــا وم ــي دوًم ــم باق اهلل قدي
اجلــال واإلكــرام.

ــوده . ٥ ــة وج ــن عل ــره وع ــن عم ــبحانه وع ــه س ــن مكان ــؤال ع ــرم الس حي
ــه. ــكله وهيئت وش

ــك . 6 ــوا بذل ــدره وخالف ــق ق ــدروه ح ــا ق ــه م ــبهون اهلل بخلق ــن يش إن الذي
ــم. ــه احلكي ــات كتاب آي

ــاىل: چ ٺ  . ٧ ــه تع ــه قول ــبيه اهلل بخلق ــم يف تش ــدم صواهب ــى ع ــل ع الدلي
ــط  ــه حمي ــي أن ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ الشــورى: ١١ ويعن

ــه. بعلمــه وقدرت

وقوله تعاىل چ ڌ   ڌ  ڎ  چ الرمحن: ٢٧ معناه بقاء ذاته با هناية.. 8

وقوله تعاىل: چ ڤ    ڤ  ڤ  چ اجلن: 3 أي عظمة ذاته.. 9

وقوله تعاىل: چ ۇئ ۇئ چ أي نعمتاه.. 	١
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وقوله تعاىل: چ پ پ پ ڀ چ أي قوته وكذا قبضته فهذا معناه.. ١١

وقوله تعاىل: چ ژ ڑ چ أي فرس بحفظه تعاىل.. ١٢

وقولــه تعــاىل: چ حئ مئ ىئ يئ چ فــرس بأنــه رضــاه أي بــرتك مــا قــد . ١3
أمــر بــه.

ومعنى )حمبة اهلل (: أي ثوابه وهو اجلنة.. ١4

ثوابــه . ١٥ عنهــم  حجــب  أي  چ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  چ  تعــاىل:  وقولــه 
وعذهبــم.

أما رؤيته سبحانه يف الدنيا واآلخرة مستحيلة لقوله تعاىل: چ ٴۇ ۋ چ.. ١6

مل يــر رســول اهلل  ربــه ليلــة أرسي بــه بشــهادة زوجتــه . ١٧
. عائشــة 
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الب�ب الث�ين: يف �شف�ت اهلل تع�ىل 	

ال يوصف الرمحن بجسم وال هبيئة كالقيام والقعود فهو عزيز عن ذلك.. ١

إن اهلل قدير وفرد وقادر وبصر وجيب الشهادة بذلك. . ٢

)إن اهلل ملــك واحــد( ال وزيــر وال مشــر لــه يعتمــد عليــه يف ملكــه فهــو . 3
املهيمــن.

ــى . 4 ــر وع ــك والقه ــتوىل باملل ــد اس ــن( ق ــا فوقه ــموات وم ــو رب الس )ه
ــا. ــتحكم وع ــرش اس الع

هــو بــاق بــا هنايــة متميــز بــا نظــر وال شــبيه ومــن قــال بعكــس ذلــك . ٥
فهــو كافــر ضــال.

ال يتصــف اهلل بــرسور وال فــرح ظاهــر يف األمــور كاإلنســان واملخلوقــات . 6
األخــرى فعــّز شــأنه وتقدســت أســامؤه.

ال يوصف اهلل بغم وال بحزن إال جمازا وليس حقيقة.. ٧

فالرسور يف حق اهلل تعاىل هو الثواب واألجر.. 8

ال يوصف اهلل بالتعجب إال جمازا مثل وصف الناس.. 9

ــاىل: چ ۇئ  ۇئ ۆئ . 	١ ــول اهلل تع ــو الق ــه ه ــى عذاب ــار ع ــر الكف ص
ۆئچ البقــرة: ١٧٥ اآليــة كخطــاب تعجيــز.

ــة . ١١ ــك فلحكم ــن ذل ــر يشء م ــإن ظه ــاد ف ــاد واإلفس ــف اهلل بالفس ال يوص
ــده. ــا عن أرسه
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ــبب . ١٢ ــاده بس ــرا لعب ــر أو زج ــى الص ــاء ع ــي: لابت ــاد اهلل ه ــة إفس حكم
ــم. تقصره

ــن . ١3 ــب م ــوز التعج ــن جي ــات اهلل ولك ــل صف ــن أص ــب م ــوز التعج ال جي
ــه. ــا أعلم ــول م ــه وال نق ــا أحكم ــا: م ــل قولن ــاىل مث ــه تع صفات

إن اهلل تعاىل غني عن اتباع األسباب.. ١4

ــاىل: چ جب حب  خب   چ . ١٥ ــه تع ــاب لقول ــاىل عج ــول أن اهلل تع ــوز الق جي
38 مريــم: 

ال جيوز وصف اهلل بالفناء.. ١6
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الب�ب الث�لث: يف األف�ظ ال�شف�ت 	

ــرا(، )ومل . ١ ــزل اهلل قدي ــه: )مل ي ــاىل كقول ــم اهلل تع ــدرة وعل ــف ق ــوز وص جي
ــا(. ــزل عليه ي

ال جيــوز وصــف أفعــال اهلل تعــاىل ألن أفعالــه  متجــددة . ٢
ــد. ــا ح ــس هل ولي

جيوز القول: )اهلل خر حافظا( وجيوز القول أنه حمافظا.. 3

ــل . 4 ــا دلي ــتغيثن وي ــاث املس ــا غي ــاهلل وي ــتعان ب ــول: املس ــوز الق ــذا جي ك
ــا  ــان: أي ي ــا من ــيدي وي ــا س ــاء وي ــبحانه بالكري ــدی س ــن وارت املتحري

ــم. ــي كل النع ــا معط ــم وي منع

جيوز قول قليل اهلل ويعني عدم وجود اليء.. ٥

ال يقال الرأي للمنان ألن هذه من صفات اإلنسان.. 6

ال جيــوز قــول مــا شــاء اهلل وشــئت ألن مشــيئة اهلل كائنــة وإن مل يــرد . ٧
اإلنســان.

ــذور، وال . 8 ــه مع ــل فإن ــا اجلاه ــق هب ــا إذا نط ــبحان غ ــول الس ــوز الق ال جي
ــن  ــا ع ــا خترجه ــاىل ألهن ــامء اهلل تع ــراف بأس ــب األع ــاء حس ــوز الدع جي

ــا. معناه

ويــرك مــن قــال نــرسق لــوال كلبنــا أو قــال نقتــل لــوال صحبنــا إن كان . 9
املقصــود نفــي قــدرة اهلل ســبحانه يف ذلــك.

جيوز القول كل باإلله الحق؛ ألن معناه املوت والبعث.. 	١

جيوز القول: )بالزراع، الرؤوف، أرحم الرامحن( كصفة من صفات اهلل.. ١١
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الب�ب الرابع: يف اأفع�له تع�ىل 	

اخلر والر خلقهام اهلل تعاىل.. ١

والعصيان ليس إجبار من اهلل تعاىل ولكنه من عبيده.. ٢

إن عدم اإليامن بالقدر خره ورشه بعد كفر.. 3

غذا محل العبد معاصيه عى اهلل تعاىل فإنه له عذاب مضاعف.. 4

هلل أن يفعل بعباده ما يشاء، إن شاء رمحهم وإن شاء عذهبم بعدله.. ٥

ــه . 6 ــى عن ــذا يشء هن ــيطان، وه ــة لش ــن وسوس ــي م ــان ه ــة اإلنس إن معصي
ــن. الرمح

ــن اهلل . ٧ ــار م ــي اختب ــا، فه ــة أن اهلل أوجده ــايص بحج ــل املع ــوز فع ال جي
ــاده. ــر عب لص

ال جيــوز ســؤال اهلل عــن ســبب دواعــي وجــود املعــايص، فحكمــة ذلــك . 8
عنــد اهلل تعالــی.

فرست هداية الرمحن للخلق بالتوفيق والبيان )القرآن(۔. 9

إن التوفيــق والبيــان صفتــان مــن صفــات اإليــامن للمؤمنــن، وأمــا . 	١
الكافريــن فليــس هلــم إال البيــان.

ترك اإليامن خذالن وحرمان، وهو نابع من العصيان.. ١١

مــن اإليــامن الواجــب اإلقــرار بــه هــو البعــث والنــران واجلنــات والكتب . ١٢
واحلساب.
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مــن مــات عــى كبــرة ومل يتــب قبــل موتــه عذبــه اهلل هبــا كــام جــاء يف كتابــه . ١3
. حلكيم ا

ال أحد يستطيع الشفاعة ملن مات عى الكبائر.. ١4

أوالد أصحاب الكبائر غر تابعن آلبائهم يف التعذيب يوم القيامة.. ١٥

الب�ب اخل�م�س: يف خلق القراآن 	

القــرآن هــو كام اهلل املنــزل بوحيــه عــى رســوله الكريــم، فأحرفــه ملفوظة . ١
بألســنتنا وهــي خملوقــة منــه  وال شــك يف ذلــك فهــي حمدثــة وليســت 

حادثــة أي: خملوقــة وليســت خالقة.

ــود . ٢ ــم موج ــوم، فالعل ــم واملعل ــل العل ــه كمث ــرآن ولفظ ــق الق ــل خل مث
ــرب  ــارب وال ــه وكالض ــل بعض ــم ب ــوي كل العل ــوم ال حي ــن املعل ولك

ــواء. ــا س ليس

إن العلــم الــذي يف اللــوح املحفــوظ ال يمكــن أن حتويــه صــدور العلــامء إىل . 3
يــوم القيامــة، فــإذا العلــم والعلــامء خملوقــان، ولكــن العلــم قديــم موجــود 

ثابــت والعلــامء يعيشــون ويموتــون وال حيــوون كل العلــم.

إن املنكر خللق القرآن فإنا نقف عن احلكم فيه.. 4

فالقرآن حمدث من قبل اهلل تعاىل كام جاء يف آياته.. ٥

ال جيــوز إنــكار خلــق ســيدنا حممــد وال إنــكار وجــود القــرآن وال بعضــه؛ . 6
ففاعــل ذلــك كمنكــر وجــود اهلل تعــاىل.
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الب�ب ال�ش�د�س: يف الإمي�ن 	

إن التواضــع مــن صفــات املؤمنــن، والكــر مــن صفــات اجلهــال . ١
ــه  ــد أنبيائ ــه وعن ــه ويف كتب ــد اهلل ومائكت ــوم عن ــو مذم ــن وه واملتكري

والنــاس أمجعــن.

ال جيوز اهتام املؤمنن بالفواحش كالزنا.. ٢

إن اإليــامن قــول وعمــل ونيــة خالصــة لوجــه اهلل تعــاىل وهــذا ينــايف خصلة . 3
الفســاق الذيــن يرمــون )يقذفــون( املؤمنــن واملؤمنــات بالباطل.

اإليــامن ال يوصــف بالنقصــان ألنــه يزيــد، فبمجــرد النقصــان يف اإليــامن أو . 4
شــيئا مــن صفاتــه ومعانيــه وأركانــه يعنــي ضيــاع اإليــامن.

كامل اإليامن هو: مواالة أي حب املؤمنن الصاحلن.. ٥

ــه . 6 ــام وأهل ــاداة اإلس ــن مع ــال املتعمدي ــل الض ــاداة أله ــراءة أي: املع ال
ــب  ــن واج ــة وم ــامد الطاع ــدق ع ــوله، إن الص ــه ورس ــب بكتاب والتكذي

ــه. ــن أن يازم املؤم

الب�ب ال�ش�بع: يف الكفر 	

إن عــدم لــزوم تقــوى اهلل يفــي باإلنســان عــى كفــر النعمــة وإن متــادی . ١
فقــد يصــل إىل كفــر نكــران لبعــض اآليــات واألحــكام.

ليســت هنــاك منزلــة بــن الكفــر واإليــامن ملــا بــن ذلــك ربنــا يف القــرآن، . ٢
إمــا إىل اجلنــة وإمــا إىل النــار.
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ــم اهلل . 3 ــد فضحه ــاق ق ــر والنف ــن الكف ــة م ــات املذموم ــاب الصف إن أصح
ــه  ــول وأصحاب ــة الرس ــن خمادع ــم م ــل اهلل مراده ــز وأبط ــه العزي يف كتاب

ــن. واملؤمن

كل مــن ينتهــك حرمــة مــن حرمــات القــرآن أو اإلســام فهــو مبتــدع وكل . 4
بدعــة ضالــة وكل ضالــة يف النــار كتحليــل احلــرام أو حتريــم احلــال.

هنــاك صنــف آخــر يقــال لــه املنتهــك وهــو الــذي يقــر بالتحريــم ولكنــه . ٥
يكابــر بفعــل احلــرام ومثــل هــذا تضييعــه أقــل مــن املخالــف املحلــل ملــا 

حــرم وكامهــا مضيعــن وعــدم توبتهــم وإرصارهــم يعنــي هاكهــم.

)شاهد الزور( جيوز توبة قبول شاهد الزور.. 6

من اهتم الرسول بكتامن الوحي فله سوء اخلامتة.. ٧

مــن ادعــى علــم غــد فهــو كاذب ممــاري فــا يعلــم الغيــب إال اهلل أو نبــي . 8
ــه تعــاىل: چ ی  ی ی چ اجلــن: ٢٧. ــه لقول مرســل موحــى إلي

الب�ب الث�من: يف الولية والرباءة 	

الوالية يف احلب والراءة هي البغض، وكامها من أعامل القلب.. ١

احلب والبغض يف اهلل مها من ثمرة أعامل العباد.. ٢

أن مــن الواجــب عــى املؤمــن أن حيــب أخــاه الطائــع هلل وأن يبغــض الكافر . 3
هلل. والعايص 

ــه أو . 4 ــن واليت ــف ع ــن القــوم يتوق ــب ب ــه كالغري ــة حالت ــان املجهول اإلنس
ــه حتــى يتبــن ســلوكه بينهــم. الــراءة من
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ــويل . ٥ ــو ال ــردد وه ــدون ت ــر ب ــن يف كل خ ــة كل مؤم ــرة ومعاون ــب ن جي
ــاح. ــه بالص ــهود ل املش

إن املحب للمؤمنن املوافق هلم هو املتوىل واملقرب.. 6

ــراءة . ٧ ــو يف ال ــاؤه فه ــم وأولي ــه احلكي ــوله وكتاب ــارب اهلل ورس ــن ح كل م
ــره. ــرف يف أم ــم أن يت وللحاك

كل مــن تــرأ مــن أصحــاب مذهبنــا بــرأي ومل يقتــر بمخالفتنــا يف التأويل . 8
ــرأ منه. ــا ن فإن

واليــة نفوســنا فــرض علينــا وذلــك بــأن نصوهنــا عــن كل معصيــة اهلل يف . 9
القــول والعمــل.

الواليــة تكــون بفعــل حســن مثــل: شــهود صــاة اجلامعــة، بشــهادة رجــل . 	١
أو أكثــر مــن العــدول الثقــات.

لألعمى أن يتوىل أو يترأ ممن اشتهر عنه.. ١١

ــى رشوط . ١٢ ــاح ع ــه بالص ــهد علي ــى إن ش ــواىل األعم ــا أن ت ــذا علين  ك
الواليــة املذكــورة.

 الطفل تابع يف واليته ألبيه.. ١3

إذا مل يقــرتف اإلنســان مــا حيــرم عليــه فــا بــأس أن جيهــل العبــادات حتــى . ١4
يصــل وقتهــا كالصيــام واحلــج والــزكاة.

إذا صــوب مرتكــب انتهــاك شــهر الصيــام وهــوو عى غــر عــذر فاملصوب . ١٥
ــئ مثله. خمط

املتــرئ مــن عــامل أو هجــوه أو تــوىل مــن كفــر فلــه نفــس حكــم الكافــر يف . ١6
الراءة.
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جيوز شكر الكافر املعروف قدمه للمتوىل ما مل يفرط املسلم يف دينه.. ١٧

ــة . ١8 ــد يف حكم ــا تزي ــم ألهن ــامء وواليته ــة العل ــن مؤالف ــب املؤم ــن واج م
ــم. ــن يوالفه ــق م ــم وخل وعل

ال جيوز االستخفاف بالعلامء ألهنم ينرون للناس طريق دخول اجلنة.. ١9

الجيوز اهتام املسلمن املؤمنن باجلهل.. 	٢

جيوز وصف املؤمن باملسكن.. ٢١

ال جيوز احتقار املؤمن سواء كان لفقره أو احلسد.. ٢٢

ينبغي عى املؤمن أن حيسن الظن بأخيه املسلم.. ٢3

سوء الظن باملؤمنن من الكبائر.. ٢4

ــات . ٢٥ ــن يف إثب ــوق واملتاعن ــى احلق ــن ع ــى املتداعي ــم ع ــر احلك ينح
ــراءة. ــوف أو ال ــى الوق ــة ع احلج

ــرك . ٢6 ــه إن كان ت ــى علي ــوىل وال يص ــف( ال يت ــمى )األقل ــن املس ــر املتخت غ
التختــن عــى غــر عــذر .

جتب مواالة والة وقضاة اإلمام العادل غا إذا بّدلوا.. ٢٧

جيوز الدعاء للمؤمن الويل باخلر يف الدنيا واآلخرة. ٢8

بينام جيوز الدعاء ألصحاب الدنيا بخر الدنيا فقط.. ٢9

جيــوز شــكر صاحــب الدنيــا الصانــع للمؤمــن معروًفــا إذا كان ليــس معــاد . 	3
لإلســام وأهلــه.

رشع اجلهاد القطع الفساد وصحبه فا شكر للمفسد هنا.. 3١
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ال جيــوز الــرتيض واالســتغفار للعصــاة الفجــرة وذلــك لقولــه تعــاىل: )إن . 3٢
تســتغفر هلــم ســبعن مــرة فلــن يغفــر اهلل هلــم(.

التوبــة جتــب ومتحــو مــا قبلهــا مــن الذنــوب لقولــه تعــاىل: )فأولئــك يبــدل . 33
ــيئاهتم حسنات(. اهلل س

ال جيوز والية العصاة واملركن ولو كانوا من األرحام واألقربن.. 34

ليــس مــن الائــق يف جــال اهلل قــول: ال يشــق اهلل عليــك فيــام ال ترضــاه، . 3٥
ــت  ــه وليس ــة بميزان ــة إهلي ــاده احلكم ــن عب ــل م ــف اهلل كل عاق إذا أن تكلي

بموازيــن النــاس.

جيــوز وصــف الــويل وإن كان عبــًدا مملــوًكا بقــول: )عافــاه اهلل أو هــو مــن . 36
األبــرار أو مــن األخيــار أو مــن الســعداء أو مبــارك مهــدی(

إن اإلنسان حاله تبن جوهره فمعرفة اجلنان من لفظ اللسان.. 3٧

الب�ب الت��شع: يف بي�ن �شيء من املع��شي 	

ــا . ١ ــا صاحبه ــب منه ــرة إذا مل يُت ــرة، فالصغ ــرة وكب ــان صغ ــوب نوع الذن
ــرة. ــي كب ــا وه ــى اهلل هب ــه يلق فإن

فــإذا اجتمعــت الصغائــر والكبائــر لفــإن جتنــب الكبائــر يذهــب بالصغائــر . ٢
وهــي املوصوفــة )باللمــم(.

ومــن رمحــة اهلل تعــاىل أنــه أخفــى بعــض الصفائــر عــن النــاس ألهنــم لــو . 3
عرفوهــا فســوف يقصدوهنــا فترهــم ســيئاهتا عنــد اهلل تعالــی.
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ــل: )اللطمــة فعليهــا غرامــة وهــي . 4 ــر معلومــة وهــي مث ــأن الصغائ ــل ب قي
املســامة )بــاألرش( واحلقــد، ومــن مل هيتــم بأمــر املســلمن، ومــن مل يــرض 
بــام عليــه مــن رشع اهلل فهــو خليــع متــرأ منــه وهــو الشــاهر نفســه باملعايص 
والكبائــر والــذي مل يغــض بــره عــن احلــرام، فهــؤالء جيقــا يف الــراءة إذا 

مل يتوبــوا.

كــذا مــن املعــايص الكبرة كالــرك بــاهلل وتــرك الصــاة وعقــوق الوالدين . ٥
وســوء الظــن باملؤمنــن، ورشب اخلمــر والفــرار مــن اجلهــاد والتدخــل يف 

أمــور العبــاد فيــام ال يعنيــه.

ــر . 6 ــن ال ــو م ــة، فه ــرار واحلاج ــاب االضط ــة أصح ــل معون ــن الفضائ وم
ــال. ــال واحل ــك بامل ــون ذل ويك

الكت�ب الث�ين: يف ا�شول الفقه وعلومه 	

الفقــه: عبــارة عــن ممارســة يتحصــل عليــه مــن خــال التعليــم يف كتــاب . ١
اهلل.

ــد . ٢ ــي حمم ــول النب ــنة الرس ــم، ب. س ــرآن الكري ــي: أ. الق ــه ه ــول الفق أص
ــاد. ــاس، هـــ. االجته ــاع، د. القي . ج. اإلمج

ورد يف كتــاب بيــان الــرع طــرق للتفقــه اعتمــد عليهــا العلــامء ويســمى . 3
علــم احلديــث.

ــي، . 4 ــر وهن ــر، وأم ــوخ، وخ ــخ ومنس ــى: )ناس ــث ع ــم احلدي ــوي عل حيت
ــوص(. ــوم وخص ــاء، وعم ــابه، ودع ــم ومتش وحمك
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فاألمــر هــو: )املأمــور بفعلــه مــن قبــل اهلل ورســوله(، كالصــاة والصيــام . ٥
والــزكاة واحلــج وتوحيــد اهلل.

ــا . 6 ــر والزن ــوله كالكبائ ــل اهلل ورس ــن قب ــه م ــن فعل ــي ع ــو: املنه ــي ه النه
ــس. ــل النف ــرس وقت ــر واملي ــا واخلم والرب

الدعاء هو: )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(.. ٧

العموم مثل: ال تعيص اإلله واجتهد يف الطاعة.. 8

املتشــابه: هــو الــكام غــر املعــروف املعني كقولــه تعــاىل: چ ەئ ەئ . 9
وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ چ األنعام: ٥9.

ــد . 	١ ــاه أو بع ــل الدعــاء إلنســان معــن باســمه ســواء يف حمي اخلصــوص: مث
مماتــه.

ــاىل: چ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ . ١١ ــه تع ــح كقول ــكام الواض ــو: ال ــم ه املحك
.٢٥٥ البقــرة:  چ  ہ 

أركان الفقه: الوجوب، مثاله: الصاة: فاعلها يؤجر وتاركها يعاقب. ١٢

اخلــر: كإخبــار اهلل تعــاىل عــن األمــم الســابقة يف قصصهــم كقولــه تعــاىل: . ١3
چ ٹ  ٹ ٹ ڤ چ مريــم: 4١.

املكروه مثل: الوضوء قائام: فاعله مذموم وتاركه مأجور.. ١4

املستحب مثل: الصدقة: يؤجر فاعلها وال يؤثم تاركها.. ١٥

احلرام مثل: الربا، فاعله يؤثم وتاركه يؤجر.. ١6

املبــاح مثــل: حديــث الدنيــا، فاعلــه ال يؤجــر وتاركــه ال يؤثــم إال إذا نــوى . ١٧
باملبــاح أن يقويــه عــى طاعــة اهلل فلــه فيــه أجــر.
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ــن . ١8 ــم ع ــد هنيتك ــت ق ــول : )كن ــول الرس ــل: ق ــخ مث النس
ــا(. ــور أال فزوروه ــارة القب زي

وال يكون النسخ يف الوعد ووعيد اهلل فهذا ثابت.. ١9

ــا يف . 	٢ ــات بعضه ــو آي ــرآن، ومتح ــة الق ــض أدل ــنة بع ــي الس ــخ أو تلغ تنس
ــع  ــنة تتب ــط والس ــنة فق ــا يف الس ــخ بعضه ــث تنس ــط، األحادي ــرآن فق الق

ــس. ــس العك ــخها ولي ــات أو نس ــه لآلي ــال إثبات ــرآن يف ح الق

ال جيوز النسخ يف اإلخبار عن الرسول حتى ال يكون هناك تناقض.. ٢١

ويقيد املطلق باملفيد إذا أتيا يف موضع واحد.. ٢٢

أمــا املجمــل يفــرس باملبــن وتعتــر األحــكام بالتبــن كدليــل، وإنــام يــورد . ٢3
املجمــل كمثــال.

يف حال وجود تشابه فإنه يرد إىل املحكم املتشابه من اآليات الكريمة.. ٢4

ــة، . ٢٥ ــا مقبول ــلة كله ــة واملرس ــول اهلل الصحيح ــن رس ــوارد ع ــث ال األحادي
اهلل  رســول  إىل  وانتهــاء  ثقــة  إىل  ثقــة  مــن  املرويــة  ويف  فالصحيحــة 

.

•املرسلة: وهي من صحايب واحد اخذ هبا.

• وأمــا أحاديــث التواتــر: يف أحاديــث مأخــوذ هبــا وهــي واجبــة عــى كل 

مكلــف والظــن هبــا وردهــا كفــران وجحــود.

• أمــا املندوبــة: فهــي أحاديــث ختيــر خيــر فيهــا املســلم إمــا أن يعمــل هبــا 
وهــي يف الفضائــل وإمــا أن ال يعمــل هبــا.

ــاد، . ٢6 ــاع واالجته ــاس واإلمج ــى القي ــة ع ــوص مقدم ــث املنص ــة احلدي درج
فهــذه مراتــب الفقــه قــد أتــت بالرتتيــب.



اء٢4 اجلوهر الو�ضّ 8

واالجتهــاد كان موجــودا يف أيــام الرســول صلــوات وســامه عليــه مثــل: . ٢٧
الصــاة يف بنــي قريضــة، ويف قطــع نخيــل بنــي النظــر وقــد قطعهــا ولــكل 

اجتهــاده، وســامح الرســول ملعــاد باالجتهــاد .

إذا وجد نص قراين املسألة معينة فإن املراتب األخرى ال يعتد هبا.. ٢8

ــك . ٢9 ــا وبذل ــألة م ــاف يف مس ــة لاخت ــه إال نتيج ــاع يف هنايت ــون اإلمج ال يك
يكــون ملزمــا.

وال جيوز االجتهاد إال للعلامء فقط وليس لغرهم.. 	3

جيــوز اختــاف العلــامء يف فــروع الديــن مثــل الفضائــل، أمــا أصــول الدين . 3١
فاالختــاف فيهــا ال يؤخــذ به.

ــه . 3٢ ــت نيت ــه إذا كان ــذور في ــاد مع ــل لاجته ــو أه ــد وه ــامل املجته ــأ الع خط
ــع  ــث م ــي األم الثل ــك: كان يعط ــل ذل ــه ومث ــا تلفظ ــاف م ــواه بخ يف فت

ــن. البن

ــه يف . 33 ــذ وصيت ــل تنفي ــم قب ــل العل ــن أه ــد م ــائل أن يتأك ــن الس ــي م ينبغ
ــأ. ــائل اخلط ــن الس ــى ال يضم ــغ حت ــيم املبل تقس

من أفتى بغر علم فقد أثم.. 34

جيوز األخذ برأي سابق إن كان مصيًبا.. 3٥

جيــوز للمقلــد الرجــوع عــن املســالة التــي رجــع فيهــا العــامل الــذي أخــذ . 36
منــه الفتــوى.

ــر . 3٧ ــا اث ــب أو فيه ــة كت ــن ثاث ــدت م ــالة إذا وج ــة املس ــذ بصح ــوز األخ جي
ــنة. ــرآن والس ــة والق ــن الصحاب ع
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مسألة القياس ال يعمل هبا إال يف الفروع وليس يف األصول.. 38

جيوز قياس العبد باألمة يف حكم القياس.. 39

الشبهة هي: ما خفي عى العلامء حكمه. 	4

ــألة . 4١ ــبب املس ــة س ــد معرف ــة عن ــي الدالل ــول إذا كان قطع ــر املنق ــل اخل يقب
ــا. وعلته

ــة يف . 4٢ ــارض األدل ــة تع ــوال يف حال ــن األق ــول م ــار ق ــو: اختي ــح ه الرتجي
ــألة. املس

أنكر بعض العلامء رضورة األخذ بالقياس.. 43

األخذ بالقياس هو: آخر االختبار بعد مراتب احلديث.. 44

يمكن األخذ بالقياس يف املسائل العرفية بن الناس.. 4٥

الب�ب الأول: يف الطه�رة 	

ــع . ١ ــم مجي ــي تع ــاة، وه ــة الص ــة وخاص ــول الطاع ــاس قب ــارة أس الطه
. النــاس، فالطهــارة واجبــة يف كتــاب اهلل وســنة رســوله

ــة . ٢ ــة املتطلب ــرض أو الطاع ــت الف ــن وق ــا إىل ح ــن تأخره ــارة يمك الطه
ــارة. ــرط الطه ل

ــل . 3 ــه يغس ــوب فإن ــن الث ــه م ــرف مكان ــوب ومل يع ــض الث ــس بع إذا تنج
ــا. ــه احتياط مجيع

ــذا . 4 ــع وه ــس املوض ــل نف ــه يغس ــوب فإن ــة يف الث ــكان النجاس ــرف م إذا ع
ــه. جيزي
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مــن نّجــس ثــوب غــره وجــب عليــه أن يعلــه بذلــك ويلــزم بغســله عــن . ٥
صاحبــه ثــم يعيــده لــه.

إذا زنيــت نجاســة يف ثــوب إنســان أو رأســه أو رجلــه فيلــزم إخبــاره هبــا . 6
ــا. ــا إذا كان إماًم وخصوص

ــة عــن أصــل . ٧ ــة، وجيــزي إزال ــاج النّي ــوب ال حيت غســل النجاســة مــن الث
ــة. النجاس

أثر النجاسة ال ير إذا زالت عن النجاسة.. 8

ــة . 9 ــت النجاس ــاب إال إذا عدم ــدان والثي ــران األب ــاح ال يطه ــرتاب والري ال
ــة. ــه ُيتيمــم للصــاة يف هــذه احلال فإن

الدمعــة تطهــر العــن بالعــرك فهــي غــر نجســة، وكذلــك البــزاف واملخاط . 	١
طاهــران مــا مل يغلــب عليهــا الــدم، فحكــم الدمعــة والــراق كحكــم امليــاه 

الطاهرة.

كل يشء أصله الطهارة إذا مل تنتقل حالته إىل منجس أو حمرم.. ١١

الب�ب الث�ين: يف املي�ه 	

املــاء نوعــان: أ- مــاء مطلــق: وهــو املــاء الطاهــر، ب-ومــاء غــر مطلــق . ١
أي مــاء نجــس.

ــال املــاء املطلــق: مــاء العــن واألمطــار واألهنــار والبحــار واملــاء غــر . ٢ مث
النجــس
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مثــال املــاء النجــس: املــاء الــذي هــو قــدر القلــة وقــد ولــغ فيــه الكلــب . 3
أمــام النــاس، واملــاء املســخن بالنــار وأصلــه نجــس، والعّســالة امليتتــة يف 

البئــر تنجســه .

البئــر ال ينجســها إن كان ضفدًعــا مائيــا، وأمــا . 4 الضفــدع يف  مــوت 
فمنجــس. الصحــراوي 

رشر البــول ال ينجــس املــاء ألنــه جمــرد رشر إذا كان املــاء أكثــر مــن الــرر؛ . ٥
ألن حكــم األمــور إىل األغلــب.

ال جيوز الوضوء بامء شجر الباقاء وإن كان طاهرا.. 6

ال جيوز الوضوء باملاء املستعمل.. ٧

املاء املستعمل جيوز غسل النجاسة به.. 8

ــه النجــس . 9 ــه ال ينجــس إال إذا زاد علي املــاء إذا كان قــدر أربعــن جــرة فإن
وذلــك بتغــر طعمــه أو لونــه أو رحيــه.

مــاء النهــر ال ينجــس ألنــه جــاري مــا مل يتغــر باألوصــاف الثاثــة . 	١
املذكــورة.

ــاري إال إذا . ١١ ــاء اجل ــم امل ــه حك ــوب حكم ــاء املثق ــن اإلن ــاري م ــاء اجل امل
ــق. ــر املطل ــاء غ ــم امل ــه حك ــإن حكم ــه ف ــن جريان ــل ع انفص

أصل املاء اجلاري املتفرع من أصل املاء فهو نافع.. ١٢

يف الســباع التــي تــرد أحــواض املــاء فــا يــر رشهبــا منــه واســتعامله إال . ١3
إذا غلبــت عليــه النجاســة.
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الب�ب الث�لث: يف م�ء البئر 	

البئــر نوعــان: أ- بئــر مســتبحرة: وهــي البئــر الشــبيهة بالبحــرات، وهــذه . ١
ــا مل  ــار م ــم األهن ــا حك ــا، فحكمه ــرة مائه ــا وكث ــدالء لكره ــزح بال ال تن
يغلــب عليهــا النجــس. ب- البئــر املعمقــة: وهــي ذات املــاء الــذي يعمــق 

يف األرض وحيتــاج إىل نــزح بالــدالء فهــي تظهــر بالنــزح.

األشــياء التــي تنجــس البئــر املعمقــة: وهــي الشــاة امليتــة والغــول والقمــل . ٢
وامليــت والعّســالة.

إذا كان للبئــر دلــوان صغــرة وكبــرة فإهنــا تنــزح بالــدالء املعتــاد اســتعامهلا . 3
ســواء بأربعــن أو مخســن مــرة إلزالــة النجــس الواقــع يف البئــر.

تطهر البئر بيباسها من أثر النزح.. 4

ال بد أن تغسل احلبال مع الدالء بعد استكامل طهارة البئر.. ٥

الب�ب الرابع: يف الطه�رة بغري امل�ء 	

تطهر األرض من األنجاس يف حال زوال عن النجاسة با ريب.. ١

ــر هــي: الريــح والشــمس والزمــان، ومنهــم مــن قــال: . ٢ األشــياء التــي ُتطهِّ
الريــح والشــمس كافيــان حتــى بأحدمهــا دون اآلخــر جمــزي.

ــت . 3 ــق فتعرض ــى الطري ــت ع ــوان إذا كان ــرة احلي ــي حظ ــدرس ويعن وال
ــك. ــا ش ــا ب ــه يطهره ــا فإن ــاس فيه ــرور الن ــرة م ــمس وكث ــواء والش لله
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الســقي باملــاء مــن مطهــرات الــزرع الــذي حيتــوي عــى الســامد إذا ســقي . 4
بــآد واحــد أو اثنــان أو ثاثــة.

ــى يذهــب أصــل . ٥ ــوت تطهــر إذا كنســت وغســلت ثــاث مــرات حت البي
ــس. النج

ــر . 6 ــا تطه ــر فإهن ــو مل تب ــى ول ــان حت ــدم اإلنس ــب ق ــي تصي ــة الت النجاس
ــلها. بغس

النعال تطهر نجاستها باملي هبا.. ٧

طهــارة احلديــد أو املوســى أو الســكن فهــي طهارهتــا بســنِّها، أي: حكهــا . 8
بحديــدة أخــرى.

نجاسة الدواب تذهب بذهاهبا ورجوعها إىل أصحاهبا.. 9

طهارة القامش والقطن تكون بالغسل قبل أو بعد الغزل فا بأس.. 	١

ــس . ١١ ــا ولي ــن ظاهره ــه م ــة ب ــس املبني ــاء النج ــاس امل ــدران بيب ــر اجل تطه
ــل. ــن الداخ ــها م ــا يباس رشًط

جــراب التمــر إذا وجــد فيــه الفــأر ميًتــا فإنــه يرمــى الفــأر ومــا حولــه مــن . ١٢
متــر مــن عــى ســطح متــر اجلــراب فقــط.

ــأر أو . ١3 ــه الف ــات في ــذي م ــد ال ــمن اجلام ــة الس ــزال بقع ــمن: ت ــة الس نجاس
ــه مــن ســطح الســمن فقــط. ــزال مــا حول ــه يرمــی وي ــوان آخــر فإن حي

السمن والعسل والعجن السائل املائع يرمی مجيعه إذا وجدت فيه امليتة.. ١4

حكــم العجــن إذا طبــخ بحكــم اللحــم إذا شــوي أو طبــخ فــإن النجــس . ١٥
يرتفــع بــه منهــام.
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ــاج إىل . ١6 ــار وال حيت ــته الن ــر إذا مس ــودي طاه ــه اليه ــذي يصوغ ــوغ ال الص
ــواف. ــه أج ــو كان يف صوغ ــى ول ــل حت غس

وجلد امليتة طاهر بعد دبغه.. ١٧

امللح يطُهر بالشمس.. ١8

كل ما حيتاج إىل دبغ فالشمس تطهره.. ١9

ــر األم . 	٢ ــم تطه ــه ث ــرط لطهارت ــات ك ــاث رضع ــزول بث ــي ي ــيء الصب ق
ــيء. ــة الق ــن نجاس ــاء م ــا بامل ثدهي

الب�ب اخل�م�س: يف اأنواع النج��ش�ت 	

ترتيــب أنــواع النجاســات هــي: )البــول والغائــط والــدم واجلنابــة املتكونــة . ١
مــن املــذي واملنــي والــودي وســؤر ســباع الطــر واحليــوان وســؤر األقلف 
ــر  ــنور وبع ــم الس ــر وخمط ــؤر الكاف ــرك وس ــؤر امل ــن( وس ــر املخت )غ
الضفــدع الــرّي وبولــه ومــا زادت عــى ثــاث قحــامت ويعنــي: قفــزات، 
ــرة احلــامر إن  ــل وقــيء اإلنســان ودب ــول األب ــول البغــال واحلمــر وذي وي
ــش  ــع الري ــع م ــم املقط ــة واللح ــر وامليت ــب واخلنزي ــس والكل ــا نج كان هب
وخــرق الدجــاج الــذي يــأكل النجاســات واملســمى باجلالــة وكل حيــوان 

وطــر آخــر يــأكل النجاســة(.

أشــد أنــواع البــول يكــون يف اإلنســان ثــم اجلنــي ثــم الســباع ثــم اجلــامل . ٢
ــدع  ــع الضف ــا م ــم أخفه ــال فالغن ــر والبغ ــر واحلم ــل: البق ــام مث فاألنع
ــس  ــة النج ــا يف قل ــامم آخره ــراب واحل ــة والغ ــأر والرمخ ــم الف ــري، ث ال
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ــن  ــور م ــا املذك ــب تصنيفه ــاف يف حس ــذه األصن ــذرة كل ه ــذا ع وهك
ــه. ــث خزق حي

ــي . 3 ــدع املائ ــاف والضف ــول يف العف ــث الب ــن حي ــرة م ــاف الطاه يف األصن
والبــول املختلــط بــامء أكــراش الذبائــح ألنــه مل خيــرج مــن خمــرج النجــس 

وعــذرة اإلبــل ألهنــا ختــرج مــن مبآوهلــا.

األصنــاف الطاهــرة مــن حيــث العــذرة وهــي بعــر الضفــدع املائــي وبعــر . 4
الظبــي وبعــر الفــأر فيــه رخصــة وخــزق الدجــاج األهــي )املنــزيل(،. مــا مل 
بــأكل النجاســة، وخــزق احلــامم وبعــرة اإلبــل، وبعــر العفــاف والقــردان 
ــا  ــرة ألهن ــا طاه ــرات عذرهت ــن احل ــوع م ــو ن ــج وه ــون والضم واملك
ليســت فيهــا بــول، والبقــر والغنــم واحلمــر والبغــال واخليــل عذرهتــا مــن 
الســامد مــدُّ دبــرة احلــامر، والفواكــه التالفــة ومــا خــرج مــن األرضاس مــن 

الطعــام.

ــايل: . ٥ ــو الت ــى النح ــي ع ــوار وه ــث األس ــن حي ــرة م ــاف الطاه األصن
اإلنســان املســلم وأســوار الســباع، أســوار ســباع الطــر وســؤر الدجــاج 
وســؤر احلــامم مل متــس النجــس، وســؤر األقلــف )غــر املختــن( يف حــال 
ــؤر  ــب، وس ــؤر األرن ــة وس ــة أو اجلناب ــن النجاس ــرًا م ــده طاه ــون جس ك
ــم،  ــؤر الغن ــال، وس ــؤر البغ ــر، وس ــؤر احلم ــل، وس ــؤر اخلي ــي، وس الظب

ــر. ــؤر البق ــامل، وس ــؤر اجل وس

ســؤر الضفــدع الــري واملــاين، فــكل هــذه األصنــاف طاهــرة مــا مل متــس . 6
النجاســة.

مرارة الغراب طاهرة إذا كان الغراب مذبوح بذباح الرع.. ٧

اجللد والشعر والصوف واألوبار والريش طاهرة إذا كانت البسة.. 8
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كل ما ذبح عى الرع فهو طاهر.. 9

ورشر الدم املتطاير من الذبيحة ال ينجس الذابح عى الرع.. 	١

ــن . ١١ ــارج م ه اخل ــدُّ ــه وم ــه وخماط ــه وريق ــث دمع ــن حي ــر م ــان طاه اإلنس
غــر الســبيلن، وعرقــه وكــذا عــرق ســائر الــدواب مــن ســباع احليوانــات 

ــر. والط

اجللد املحرتق يف نجاسته خاف.. ١٢

الب�ب ال�ش�د�س: يف املتنج�ش�ت 	

كل ما يصيبه النجس بعد الطهارة فهو متنجس.. ١

من املعلوم بأن املاء مطهر للنجاسات.. ٢

إذا غلب املاء رشر البول مل يتنجس املاء.. 3

الصفــرة واخلــدش واحلمــرة التــي ختــرج بعــد الغســل غــر منجســة للبدن، . 4
وخمتلــف يف نجاســتها قبل الغســل،

ــح . ٥ ــه إال إذا ص ــم بتنجس ــه ال حيك ــا فإن ــه لي ــرح يف بدن ــب بج ــن أصي م
ــفح. ــك املس ذل

القمــل تتنجــس بــه األنامــل التــي تلمســه ولكــن الظهــر يبقــى طاهــر بينــام . 6
إذا أصابــت املابــس الرطبــة فإهنــا تتنجــس بــه.

ــس وال . ٧ ــا يتنج ــإن قره ــه ف ــن جوف ــا م ــا صاحبه ــي يقيئه ــة الت البيض
تتنجــس هــي إال إذا كــرست فإهنــا تنجــس.
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حكم املداد الذي يكتب به طاهر.. 8

ــه . 9 ــو أن ــى ول ــاه حت ــا الق ــس م ــب والم ــس إذا ترط ــرك نج ــد امل جس
اغتســل باملــاء والســدر والصابــون.

الــُرُّ إذا ُرئيــت اهلــرة ومولودهــا فيــه فــإن حكمــه الطهــارة، إال إذا ُرئيــت . 	١
تلــد فيــه وقــد تنجــس بدمهــا فإنــه ينجــس.

إذا أزيل باقي الدوس من اللبن فإنه يكون طاهر.. ١١

ــزل إىل . ١٢ ــذي ين ــول ال ــا فالب ــش )األرز( إن كان يابس ــل والعي ــب كالباق احل
ــألكل. ــخ ل ــل فيطب ــن أن ُيغس ــه ويمك ــه كل ــر علي ــا يؤث ــفله ف أس

ــب . ١3 ــه وُغلِّ ــم ودخان ــا اللح ــوي هب ــذرة املش ــرة الع ــة مج ــف يف نجاس أختل
ــه. تنجس

دخان العود املتنجس طاهر إال إذا دنس.. ١4

دهن املسك املتنجس ال يتأثر فهو طاهر مباح. ١3

سائر األدهان املتنجسة ال جيوز بيعها إال إذا طهرت.. ١٥

النخل والثامر جيوز أكلها حتى ولو سقيت بامء العذرة.. ١6

أصل األحكام الطهر إذا مل يكن هناك اثر تنجس.. ١٧

خياطة اليهودي للثياب جائزة ما مل يبلها بريقه النجس.. ١8

ال جيوز غسل الثياب باملاء املتنجس.. ١9

ال جيوز غسل جراب التمر باملاء املتنجس.. 	٢

جيوز رشاء التمر إذا مل ُيعلم بنجس وعائه.. ٢١



اء34 اجلوهر الو�ضّ 8

الب�ب ال�ش�بع: يف غ�شل املتنج�ش�ت 	

تطهر املتنجسات من باطنها وظاهرها إذا زالت عن النجاسة منها.. ١

تقبــل الطهــارة مــن املتنجــس ولــو مل ينــوى للطهــارة فبــزوال اخلبــث تصح . ٢
. لنية ا

ــك . 3 ــع بذل ــق فرتف ــاء بتدف ــب امل ــه يص ــراب فإن ــاه يف اجل ــت الش إذا بال
النجــس.

إذا اختلــط النجــس باملكنــوز فــإن املكنــوز يفتــت وُيغســل وجُيفــف وبذلك . 4
. يطهر

بــول الرضيــع ُيكتفــي بنضحــه، أمــا بــول األنتــي فيعــرك والعــرك أقــرب . ٥
إىل الصحــة لكامهــا.

العــرك للنجــس الزم إال إذا كان هنــاك دليــل يرخــص الــرجُّ لــدى . 6
ــر  ــج أو يف النه ــر يف الفل ــل التطه ــاء بالرج ــك يف امل ــرورة، أي التحري ال

ــس. ــن النج م

ــه إال . ٧ ــي طهارت ــب ال تغن ــزف واخلش ــن اخل ــوع م ــس املصن ــاء املتنج اإلن
ــل، بالغس

جيوز للصبي أن يغسل اآلنية والثياب إذا طهرت بغسله.. 8



3٥اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

الب�ب الث�من: يف اآداب ق�ش�ء احل�جة 	

االبتعاد إذا كان يف الصحراء عن عيون الناس.. ١

عدم استقبال القبلة وال استدبارها يف اخلاء.. ٢

جيوز استقبال القبلة إذا كان الكنيف )دورة املياه( يف املنزل.. 3

عدم استقبال الشمس والقمر والريح.. 4

ــجار . ٥ ــت األش ــار وال حت ــاج واألهن ــاه كاألف ــرى املي ــوط يف جم ــدم التغ ع
ــرة. املثم

وال جيــوز التغــوط يف أماكــن العبــاد مثــل: أمــام أبــواب بيــوت النــاس وال . 6
يف الطــرق والســكك.

يرخــص التبــول يف املــاء اجلــاري الكثــر يف حــال االضطــرار وال جيــوز يف . ٧
املــاء الراكــد.

ُيكره تنزهًيا االستنجاء يف املاء اجلاري.. 8

ال جيوز التغوط حتت حائط األشجار املثمرة وال التبول.. 9

الب�ب الت��شع: يف ال�شتنج�ء 	

االستراء )الغسل( من البول رضوري واجب. ١

ال جيوز االستجامر بعدد ثاثة أحجار أو بالورق قبل الغسل.. ٢



اء36 اجلوهر الو�ضّ 8

جيوز االستنجاء بامء زمزم ألنه مزيل للنجس.. 3

مــن حــرك مبالــه يف املــاء كفــاه لاســتنجاء وهــو جيــزي عــن العــركات إن . 4
ذهبــت عــن النجاســة.

البول يعرك ثاث مرات عى عدد االستجامر.. ٥

الب�ب الع��شر: يف الغ�شل من اجلن�بة 	

أســباب وجــوب الغســل مــن اجلنابــة هــي: اجلــامع، االحتــام، االكســال . ١
والنطفــة امليتــة.

ــزوج . ٢ ــي ال ــرة بمن ــا وال ع ــرج منّيه ــا مل خت ــال م ــرأة االغتس ــى امل ــس ع لي
ــي. ــرج ه ــا مل خت ــا م ــذي فيه ال

يف حكم االغتسال من اجلنابة واجب عى الذكر واألنثى.. 3

نية غسل اجلمعة ختتلف عن نية الغسل من اجلنابة.. 4

إذا نوى الغسل للجمعة فقط فإن غسله جيزيه عن غسل نية اجلنابة.. ٥

من تبول بعد الغسل فإنه جيزيه عن إعادة غسله مرة أخرى.. 6

اختلف يف نية الغسل إذا ظهر املدُّ بعده .. ٧



3٧اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

الب�ب احل�دي ع�شر: يف كيفية الغ�شل 	

ــن . ١ ــة زوال ع ــرات بني ــاث م ــلهام ث ــن بغس ــل لليدي ــلم الغس ــدأ املس يب
ــة النجاس

يغسل اجلنب فمه وأنفه ثم يتوضأ وضوء الصاة.. ٢

يفيض املاء فوق الرأس ثاث مرات متاًما .. 3

ــرك . 4 ــه إذا مل يع ــده وجيزي ــن ي ــه بباط ــع عرك ــاء م ــد بامل ــع اجلس ــم مجي يعم
ــه. ــن بدن ــع مواط ــاء يف مجي ــده بامل ــم جس ــرط تعمي ــده ب جس

رضب موج املاء جيزي عن عرك اجلسد حتى تزول عن النجاسة.. ٥

الغســل عــى الســنة املذكــورة جيــزي عــن الوضــوء فهــو يســمى الوضــوء . 6
األكــر رشط عــدم مــس عوراتــه بعــد الغســل بــدون حائــل.

الشــك يف أثنــاء الغســل ال يلغــي مــا غســل إال إذا تيقــن نقــص غســله وإال . ٧
فعليــه إمتامــه.

قــدر مــاء الغســل هــو: صــاغ مــن املــاء ومــد مــاء للوضــوء مــن غــر إلــزام . 8
ــر البدن. إذا طه

احلكمة من صاع املاء للغسل هي أهنا للتوسيع عى املسلمن.. 9

ــل . 	١ ــه الغس ــه جيزي ــه فإن ــدت عورت ــاس وب ــام الن ــان أم ــل اإلنس إذا اغتس
ــه. ــار عورت ــم بإظه ــه يأث ولكن



اء38 اجلوهر الو�ضّ 8

الب�ب الث�ين ع�شر: يف اأحك�م اجلنب 	

يمنع اجلنب من الرجال والنساء من مس املصحف وقراءته.. ١

يمنــع اجلنــب مــن إمســاك احلــروز واألوفــاق التــي فيهــا قــرآن و بســملة . ٢
وأســامء اهلل احلســنى.

ــق احلــروز واألوفــاق والقــرآن يف اجلســد مــا مل متســه . 3 جيــوز للجنــب تعلي
ــة القــرآن. ــة مــن كتاب ــق اخلالي نجاســة، واالســتعاذة وأخــذ العائ

يمنــع اجلنــب مــن رســم كلــم القــرآن، وهــذا القــول لاحــرتاز، ويكــون . 4
أمنــع يف حــال محلــه ملــا كتــب.

ال يمنع اجلنب من األذان.. ٥

ال يمنع اجلنب من رشب حمو القرآن وال احلائض وال النفساء.. 6

سؤر وعرق اجلنب طاهر، وحتنيه وذباحه جائز.. ٧

يكــره كراهــة تنزيــه أكل ورشب اجلنــب قبــل غســله، ولكــن فليتمضمــض . 8
وليخلــل بــن أســنانه قبــل األكل.

يكــره اصطحــاب الــرب الســواك ألنــه يــؤدي إىل تلــف األســنان . 9
بالتخــرس.

فيام جيب من السنة غسل امليت والنفاس.. 	١



39اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

الب�ب الث�لث ع�شر: يف الو�شوء 	

ــن رشوط . ١ ــرط م ــد ك ــن اجلس ــاء م ــض األعض ــارة بع ــو طه ــوء ه الوض
ــاة. الص

الوضوء جيب أن يكون بامء نظيف مل يتغر طعمه أو رحيه أو لونه.. ٢

ال جيوز الوضوء بامء الغاف ألنه حلو.. 3

يستدعي الوضوء حضور النية لكل صاة لرب الساموات واألرض.. 4

للــرأس . ٥ واملســح  واليديــن  الوجــه  غســل  هــي:  الوضــوء  فــروض 
والرجلــن.

أمــا ســنن الوضــوء يف: املضمضــة واالستنشــاق واملســح لألذنــن والعنــق، . 6
غــر أن العنــق غــر متفــق عليــه.

ال جيوز ترك سنن الوضوء.. ٧

الب�ب الرابع ع�شر: يف امل�ء الذي يتو�ش� به 	

ال جيوز الوضوء بغر املاء الطاهر كام ذكر يف باب املياه.. ١

املــاء الــذي غســل بــه الصــوف والغــزل واخلــوص والــورق فــإن حكمــه . ٢
الطهــارة كميــاه األهنــار إال إذا تغــّرت أوصافــه.

جيوز الوضوء بامء الذرة إن كان كافيا للوضوء.. 3



اء	4 اجلوهر الو�ضّ 8

املاء الطاهر سواء كان جاريا او راكدا فإنه نافع للوضوء.. 4

يكــره للتنزيــه الوضــوء بــامء اختلــط فيــه ســؤر احلائــض ولكنــه ال يبطــل . ٥
الوضــوء.

جيوز استعامل األهنار املغصوبة للوضوء.. 6

جيوز الوضوء يف موضع املطهرة املغصوبة.. ٧

ال جيوز الوضوء باخلل واأللبان والنبيذ.. 8

من السنة عدم اإلرساف يف املاء عند الوضوء.. 9

ــع . 	١ ــن وال يّتب ــد الوضــوء كمــن يّدهــن بالّده ــاء عن ــتخدام امل أن يكــون اس
ــاء(. ــيطان امل ــان )ش الوهل

يكره رضب الوجه باملاء عند الوضوء فهو كاللطمة.. ١١

الب�ب اخل�م�س ع�شر: يف النية 	

وجوب النية عند البدء يف الوضوء. ١

يعرف الطائع بطهارته من خال كثرة وضوءه .. ٢

يف الوضوء يعتر شطر اإليامن.. 3

ــرض . 4 ــه الف ــى ب ــر، فيص ــه أج ــارة ففي ــاة أو للطه ــوء إن كان للص الوض
ــنن . ــل والس والنف



4١اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

الب�ب ال�ش�د�س ع�شر: يف �شفة الو�شوء 	

األصل وجوب التسمية عند بدء الوضوء.. ١

غسل اليدين ثاث مرات وختليل أصابعها رشط لصحة الوضوء.. ٢

مضمضــة الفــم بمبالغــة ليخــرج مــا كان مــن طعــام بــن األســنان وذلــك . 3
بإدخــال األصبــع.

استشناق املاء واالستنثار بمبالغة إال عند الصيام فا جيوز ذلك.. 4

ــن . ٥ ــعر والذق ــت الش ــد نب ــن عن ــة م ــا واجلبه ــوال وعرض ــه ط ــل الوج غس
ــس  ــدوب ولي ــك من ــة وذل ــل اللحي ــك ختلي ــا وكذل ــن عرض ــد األذن وعن

ــب. واج

غسل اليدين إىل أعى مرافقها.. 6

مسح الرأس كله وليس غسله.. ٧

مسح األذنن بعد الرأس سنة أو بعضها جائز.. 8

مسح الرقبة مستحب فهو أمان من أغال يوم القيامة.. 9

غسل الرجلن إىل أعى اجلوزة مع الكعبن والعقبن.. 	١

عند غسل أو مسح أعضاء الوضوء فإهنا تثلث )ثاث مرات(.. ١١

من املنوب ترتيب الوضوء عى األعضاء. ١٢

ومن املندوب الدعاء أثناء الوضوء وإال فا بأس إذا ترك.. ١3



اء4٢ اجلوهر الو�ضّ 8

ليس من السنة وضع ثوب يف كنف عائق املتويضء.. ١4

يكره احلديث أثناء الوضوء إال لرورة.. ١٥

يكره الوضوء قياًما.. ١6

ال جيوز الوضوء يف حالة التعري أمام الناس.. ١٧

وجوب مسح جبائر كسور أعضاء الوضوء وال جيزي تركها.. ١8

ال جيوز املسح عى اخلفن بدال من الرجلن.. ١9

الب�ب ال�ش�بع ع�شر: يف نواق�س الو�شوء 	

كل ما خيرج من السبيلن من نجاسة فناقضة للوضوء ،. ١

الريح ناقضة للوضوء سوی ما خرج من قبل املرأة فا ينقض.. ٢

مــس الســبيلن ناقــض للوضــوء إذا كان مــن داخــل الثــوب، أمــا إذا كان . 3
مــن خــارج الثــوب فليــس بناقــض للوضــوء.

النظر إىل عورة الزوجة ال ينقض وال عورته كزوج.. 4

وليس عى املمسوس نقض ألنه مل يمس نفسه.. ٥

ملس البهائم ليس بناقض للوضوء إال إن كان موضع اللمس رطب .. 6

مس األخباث واألنجاس ناقض للوضوء وحكمه حكم املحدث.. ٧

ملس امليتة ناقض للوضوء.. 8

ملس املؤمن بعد موته غر ناقض للوضوء.. 9
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وكل يابس ملسه غر ناقض ما مل يرطب بالنجاسة.. 	١

الغيبة والنميمة واملعصية ناقضات للوضوء تفطر الصائم.. ١١

ذكر عورات الناس ناقض للوضوء. ١٢

شتم الناس ناقض للوضوء. ١3

البول ناقض للوضوء،. ١4

استامع أرسار الناس ناقض للوضوء وقراءة رسائلهم بدون إذهنم. ١٥

أمــا ســجات التجــارة واملعامــات العامــة فجائــزة ومعاماهتــم يف . ١6
املحاكــم جائــزة معرفتهــا.

الدخول إىل بيوت الناس بدون إذن ُيعد ناقًضا للوضوء.. ١٧

ــه . ١8 ــض في ــا نق ــرح ف ــكان الف ــراء وم ــع وال ــكان البي ــزاء وم ــت الع بي
للوضــوء،

ــل . ١9 املجالــس التــي فيهــا كثــر مــن النــاس ال يلــزم بدخوهلــا االســتئذان ب
ــام. الس

يندب كثرة االستغفار أثناء الوضوء. 	٢

الــكاذب املــر عــى معصيتــه فــا نقــض يف وضــوءه مــا مل يكــذب وهــو . ٢١
متوضــئ.

ــه . ٢٢ ــل عمل ــه أبط ــض ألن ــوءه منتق ــإن وض ــذر ف ــر ع ــاة لغ ــع الص  قاط
حممــد: 33 چ  ڎ  ڈ  ڈ   چ  ونقضــه لقــول اهلل تعــاىل: 

ــرس . ٢3 ــواء ك ــوء س ــض الوض ــى  ينق ــرأس املصطف ــف ب احلل
ــن )رأس( أو ال. س



اء44 اجلوهر الو�ضّ 8

ويؤخــذ باحللــف إن كان متوجًهــا مــن نيــة تقصــد اليمــن فينتقــض بذلــك . ٢4
ء ضو لو ا

وينقض الوضوء املي فوق القبور ألنه من املعايص إن كان عمدًا. ٢٥

ــد . ٢6 ــه مل يقص ــه ألن ــبها زوجت ــة حيس ــر إىل األجنبي ــوء بالنظ ــض الوض ال ينتق
ــم. اإلث

ــا وليــس جالســًا؛ ألن اجلالــس حيــس . ٢٧ ــوم مضطجًع ينتقــض الوضــوء بالن
بــام طــرأ .

ــدور . ٢8 ــام ي ــاب ب ــة املص ــدم دراي ــوء لع ــان الوض ــون ينقض ــامء واجلن اإلغ
ــه. حول

الطعــام املطبــوخ كاللحــم والطــر وغرمهــا ال ينتقــض بــه الوضــوء لتغيــر . ٢9
النــار حلالتهــا مــن النجــس إىل الطهــر.

الذابح للبهائم ال ينتقض وضوءه ما مل يمسه شيًئا من دمائها.. 	3

محل اجلنائز ال ينقض الوضوء ألنه مل يمس نجس امليت.. 3١

الب�ب الث�من ع�شر: يف التيمم 	

التيمم هو: الطهارة بالرتاب عند عدم وجود املاء .. ١

متيــزت أمــة حممــد  بميــزة التيمــم بالصعيــد )الــرتاب( عــن . ٢
ــن اهلل. ــًا م ــة وفض ــابقن ، رمح ــاء الس ــم األنبي ــي أم باق

جتب الكفارة عى من مل يتيمم عند انعدام املاء حتى فات الوقت.. 3



4٥اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

املســافر واملحــارض ملزمــان بالبحــث عــن املــاء، فــإذا ضــاق وقــت الصاة . 4
املفروضــة وجــب عليهــام التيمم.

ــص . ٥ ــم بن ــه أن يتيم ــره ول ــاء إن كان ي ــس امل ــن م ــذره ع ــه ع ــض ل املري
ــوي. ــث النب احلدي

ــت، . 6 ــه الوق ــوف فوات ــم خ ــراد أن يتيم ــوع أو اجل ــى الش ــن جن ــص مل ورخ
ــة  ــذه الرخص ــض هب ــاء وخ ــد امل ــوص ومل جي ــن اللص ــف م ــك اخلائ وكذل

ــتغنون. ــم مس ــاء ألهن ــن األغني ــت ع ــون ومنع ــم حمتاج ــراء؛ ألهن للفق

ــزم . ٧ طلــب املــاء مــع التيقــن بعدمــه إىل أن يفــوت الوقــت، فمنهــم مــن أل
الطالــب البحــث عنــه اقتــداء بالســنة، ومنهــم مــن عــذر حلصــول التأكــد 

مــن عــدم وجــود املــاء

ــول . 8 ــد دخ ــك عن ــاء وذل ــب امل ــاد يف طل ــد االجته ــم بع ــون التيم ــام يك إن
وقــت الصــاة ســواء يف أول الوقــت أو وســطه أو آخــره، وال يلــزم طلبــه 

ــل دخــول وقــت الصــاة. قب

ال جيــوز البقــاء عــى التيمــم إن حصــل املــاء قبــل فــوات وقــت الصــاة؛ . 9
ألن وجــود املــاء يف هــذا الوقــت يفســد التيمــم،وإن كان قــد صــي فعليــه 

أن يعيــد صاتــه التــي صاهــا بالتيمــم.

ــم؛ ألن . 	١ ــي بالتيم ــل والباق ــامء قلي ــاء ب ــض األعض ــوء لبع ــزي الوض ال جي
ــاء ختتلــف عــن طبيعــة التيمــم، فــا جيمعــان للوضــوء وجيــوز  طبيعــة امل
للغســل مــن اجلنابــة ببعــض املــاء إن دفــع عــن النجاســة والتيمــم للباقــي 

مــن األعضــاء.

ال جيــوز مجــع التيمــم مــع املــاء اجلامــد )الثلــج(؛ ألنــه يكــون كمثــل حكــم . ١١
قليــل املــاء مــع التيمــم وهــذا غــر جائــز كــام ذكــر.
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صفــة التيمــم تكــون كــام يــأيت: بالنيــة: حيــث ينــوي التيمــم لصــاة كــذا، . ١٢
أو لرفــع حــدث معــن أو لقــراءة القــرآن، أو للغســل مــن اجلنابــة، أو لرفــع 

سلســل البــول، أو لرفــع مــرض الريــح الكرهيــة والعيــاذ بــاهلل.

طريقــة التيمــم: تكــون ببســط الكفــن ورضهبــام يف الــرتاب حتــى يــرى 
ــا خفيًفــا يــرب هبــام تتطايــر الغبــار، رضًب

ــه إىل  ــام يدي ــح هب ــة يمس ــة الثاني ــه والري ــان األوىل للوج ــرتاب رضبت ال
ــف. ــن الك ــر و باط ــغن أي ظاه الرس

نوع الرتاب املتيمم به )تراب طاهر(.. ١3

ال جيــوز التيمــم بــام يــي: ال بالرمــال وال بالســباخ وال بالرمــاد وال باجلــص . ١4
وال األجــر املحــروق وال اهلــواء وال بامللــح إال يف حالــة عــدم وجــود الــرتاب.

يف حال عدم وجود الرتاب فإنه يتيمم بأقرب يشء يشبه الرتاب.. ١٥

التيمم برتاب األرض املغصوبة منهم من حرمه ومنهم من كّرهه.. ١6

وال جيوز التيمم إلزالة نجاسة املصحف والثياب.. ١٧

ال جيوز التيمم برفع نجاسة منحر الذبيحة.. ١8

الكت�ب الرابع: يف ال�شالة 	

الصــاة هــي عبــادة تعبدهــا اهلل ســائر األمــم التــي عاشــت يف زمــن أنبيائها . ١
.

كل زمن رشعت الصاة فيه بطريقة نبيها املوحى إليه فعلها.. ٢



4٧اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

ــح . 3 ــل توضي ــده كمث ــن بع ــه مل ــة صات ــاء طريق ــن األنبي ــي م ــح نب مل يوض
. رســول اهلل حممــد

الصــاة هــي أول مــا يســأل عنــه العبــد يــوم القيامــة بعــد الشــهادتن، فــا . 4
تصــح عبــادة إال بالصــاة.

صحــة الصــاة تبنــى عــى التوجــه بالنيــة اخلالصــة هلل تعــاىل يف أدائهــا مــع . ٥
خشــوع القلــب واجلــوارح.

إن املسلم إذا مل تنهه صاته عن الفحشاء واملنكر فا صاة له.. 6

إن املخلــص يف صاتــه يرجــو قبوهلــا عنــد اهلل، فكيــف بمــن يســهر فيهــا . ٧
أو عنهــا.

طلب قبول الصاة بالدعاء حمبب عند اهلل.. 8

هلل أن يتفضل بقبول صاة من يشاء برمحته ملن يرجوه.. 9

فــروض الصــاة هــي: الطهــر للبــدن - النيــة - البقعــة الطاهــرة - وجــود . 	١
الســرتة أمــام املصــي حتــى ال يمــر أحــد أمامــه ووقــت الصــاة املناســب 

- واســتقبال القبلــة

ــة خــر الواحــد وإن يكــن غــر . ١١ إن حتــري القبلــة واجــب حتــى لــو بدالل
متــوىل، فإنــه يصــي إذا اطمــأن إليــه الفرائــض والســنن والنوافــل إىل نفــس 

القبلــة.

نية الصاة تكفي أن تكون يف القلب دون اللفظ.. ١٢
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الب�ب الأول: يف الأذان والإق�مة 	

لكل صاة وقت خمصوص هبا تؤدى فيه أواًل فأواًل وهلا أذان وإقامة.. ١

ــدر . ٢ ــن ق ــكل ب ــاة بش ــت الص ــرف وق ــن يع ــؤذن أم ــون امل ــي أن يك ينبغ
ــكان. اإلم

ال ينبغي للمؤذن أن يأخذ أجًرا عى أذانه قدر املستطاع.. 3

ينبغي عى املؤذن أن ال يمن عى املسلمن بأذانه بغر أجر.. 4

يكون عمل املؤذن األذان واإلقامة، يقيمها بإذن إمام املسجد.. ٥

من السنة رفع صوت األذان وجعل األصابع يف األذان.. 6

ال بأس باإلقامة ماشًيا ولكن يكره ذلك، ألن األذان الجتامع الناس.. ٧

ال بأس من أذان وإقامة اجلنب مع الكراهة.. 8

األذان واإلقامــة قيــل: إهنــام فــرض وقيــل بأهنــام ســنة، وأن يقــوم هبــا ثقــة . 9
كــرط لصحتهــا.

ــود . 	١ ــة وج ــرم إال يف حال ــي األك ــث النب ــام حلدي ــة اإلم ــره آذان وإقام ُيك
ــل. ــوم جاه مأم

لــو كان آذان وإقامــة اإلمــام نفســه ســنة الختذهــا أســافنا العلــامء وألفتــوا . ١١
. هبا

ال جيوز للفتاة أن تؤذن وال أن تقيم وال أن تؤم الرجال.. ١٢

جيوز خروج املرأة إىل املسجد ما مل تتعطر أو تترج.. ١3
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صاة املرأة أوىل أن تكون يف بيتها.. ١4

من املنكر تعدد األذان ألكثر من مرة يف مسجد واحد.. ١٥

من السنة التثويب )أي التبكر( يف أذان الفجر.. ١6

معنــی حــي عــى الفــاح: أي الظفــر والنجــاة واحليــاة والســعادة والفــوز . ١٧
يف الدنيــا واآلخــرة.

الب�ب الث�ين: يف التوجيه 	

التوجيه هو سنة واجبة جتب قبل تكبرة اإلحرام.. ١

ــد . ٢ ــه ال يعي ــد دخــل يف الصــاة فإن ــه وق ــراءة التوجي مــن شــك يف عــدم ق
ــليم. ــل التس ــهو قب ــجد للس ــرة ويس التكب

معنی بعضی كلامت التوجيه:. 3

ــي أمــر اهلل باســتقباهلا، وأقبلــت  ــة الت »وجهــت وجهــي: أي اقبلــت للقبل
ــي اخلالصــة هلل تعــاىل. ــي وبأفعــايل ونيت بكليت

  ــوىل ــة امل ــًا جه ــداد اهلل مائ ــن أض ــتقياًم ع ــلاًم: أي مس ــا مس . حنيًف
ــدی. ــم إىل اهل ــل إبراهي كمي

تبارك اسمه وتعاىل جده: يعني عا وجل شأنه وجمده.«
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الب�ب الث�لث: يف تكبرية الإحرام 	

بتكبــرة اإلحــرام تبــدأ الصــاة، وحيــرم بعدهــا الــكام وااللتفــات واألكل . ١
والــرب وكل مــا هــو حملــل يف خــارج الصــاة.

ــن ال . ٢ ــا إال مل ــكينها فيه ــة وتس ــظ اجلال ــرس لف ــرام بك ــرة اإلح ــد تكب تفس
ــد قراءهتــا. جيي

لفظ التكبرة الصحيحة يقول: اهلل أكر بضم لفظ اجلالة. 3

ال جيوز النطق ب )اهلل أكر( بقول: )اهلل أكبار( فذلك يبطل الصاة.. 4

تبطل تكبرة اإلحرام يف القعود إال إن كان مريًضا فإنه يصي قاعًدا.. ٥

الب�ب الرابع: يف ال�شتع�ذة والقراءة 	

ينبغــي اإلتيــان باالســتعاذة مــن الشــيطان الرجيــم بعــد ســكتة خفيفــة بعــد . ١
تكبــرة اإلحــرام وال يســمع هبــا أذنيــه.

يــي االســتعاذة ســكتة خفيفــة ثــم يقــرأ الفاحتــة ســواء يف الفــروض أو يف . ٢
قيــام الليــل.

ــام الليــل وأول ركعتــي ســنة وفريضــة الفجــر . 3 يقــرأ بفاحتــة وســورة يف قي
ــر. ــنة والوت ــرض والس ــر يف الف ــاء اآلخ ــرب والعش ــي املغ وأول ركعت

يقتــر عــى الفاحتــة يف صــايت الظهــر والعــر وآخــر ركعــة مــن املغــرب . 4
وآخــر ركعتــي العشــاء اآلخــر.
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ــم . ٥ ــة رًسا ث ــرأ الفاحت ــوم يق ــًرا واملأم ــرأ جه ــام يق ــة فاإلم ــاة اجلهري يف الص
ــام. ــتمع إىل اإلم يس

يف الصاة الرسية فإن اإلمام يقرأ رًسا وكذلك املأموم.. 6

إذا قرأ املصي رًسا فإنه يقرأ الفاحتة وحدها أو مع سورة.. ٧

وتســمى الفاحتــة بالســبع املثــاين ألهنــا تقــرأ يف كل ركعــات الصــاة ويف كل . 8
. كعتن ر

يقصد باحلمد أي الثناء اجلميل عى اهلل.. 9

البسملة تقرأ يف بداية كل سورة وتعتر آية من سورة الفاحتة.. 	١

جيوز عدم قراءة الفاحتة يف غر الفاحتة من السور .. ١١

جيوز ملن ال يعرف القراءة أن يسبح اهلل يف صاته فقط.. ١٢

تكرار سورة الفاحتة والتحيات ينقض الصاة إن كان عمًدا.. ١3

الب�ب اخل�م�س: يف الركوع 	

الركوع ركن من أركان الصاة املأمور به.. ١

احلكمــة مــن الركــوع هــي: لتعظيــم اهلل تعــاىل، وأن يكــون باعتــدال . ٢
الصلــب )الظهــر(.

مــن رشوط الركــوع هــي: وضــع اليديــن عــى الركبتــن أثنــاء الركــوع وأن . 3
يقــول: ســبحان ريب العظيــم ثــاث مــرات تعظيــاًم هلل تعالــی.
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حد الركوع يكون عند القيام من الركوع. 4

حد السجود يكون بعد القيام من الركوع إىل قيامه من السجود.. ٥

حكــم قــول: ســمع اهلل ملــن محــده والتكبــر ســنة مــن ســنن الصــاة، فمــن . 6
تركهــا عمــًدا فإنــه يعيــد الركــوع؛ إال إن كان ناســًيا فــا حــرج عليــه.

الب�ب ال�ش�د�س: يف ال�شجود 	

ــن . ١ ــف واليدي ــة واألن ــي: اجلبه ــاء وه ــبعة أعض ــى س ــون ع ــجود يك الس
ــتقيم. ــكل مس ــن بش ــن والقدم والركبت

ــدم . ٢ ــع ق ــاة، ويف رف ــض للص ــجود ناق ــا يف الس ــن مًع ــع الرجل ــم رف حك
ــاف . ــدة خ واح

ــا . 3 ــن األرض ب ــرتب م ــه، أي يق ــئ برأس ــجود فليوم ــتطع الس ــن مل يس م
ــس. مل

من وجد مشقة يف موضع السجود فله أن حيول موضع سجوده.. 4

يمنــع الســجود فــوق مــا ال ينــزرع كالصــوف والرئيــش والشــعر واجللــد . ٥
والوبــر.

يمكن للمصي لبس الصوف والوبر والوقوف عليهام أثناء الصاة. 6

ويمنع السجود عى املعادن األرضية كالذهب والفضة والنحاس.. ٧

ــورة وســائر . 8 ــل: الرمــاد واجلــص والن ــع الســجود عــى املحــروق مث ويمن
ــار . اجلــامدات التــي مســتها الن



٥3اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

جيــوز الســجود فــوق القرطــاس وأي كتــاب مــا مل يكــن فيــه قــرآن أو آيــات . 9
. ت بينا

إذا فات الوقت ومل يصي باإليامء فإن عليه أن يقي صاته.. 	١

ــن . ١١ ــل هلل نح ــى؛ ألن الذلي ــبحان ريب األع ــجوده: س ــاجد يف س ــول الس يق
ــو اهلل. ــز ه والعزي

وجيوز قول سبحان ريب العظيم بغر تعمد يف سجود السهو .. ١٢

جيوز له أن يسبح يف سجوده مرة واحدة واألصل ثاث مرات.. ١3

ال جيــوز االســتعجال يف الســجود ويســمي نقــًرا وهــو مــن صفــات . ١4
املنافقــن.

الب�ب ال�ش�بع: يف القعود والت�شهد 	

ــه . ١ ــدون ب ــاء متعّب ــو دع ــهد ه ــهد والتش ــود للتش ــاة القع ــن أركان الص م
ــا. نًص

ترك التشهد ينقض الصاة وإن قيل أنه جمرد سنة.. ٢

ــده . 3 ــارئ إىل عب ــل الق ــا وص ــات وهنايته ــمه التحي ــهد اس ــاء التش ــن دع م
ــه. ــرج علي ــا ح ــه ف ــاء في ــوله إال إذا زاد دع ورس
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الب�ب الث�من: يف الت�شليم 	

يكون السام عى اليمن السام عليكم وعى اليسار ورمحة اهلل.. ١

ال جيوز السام بتسليمتن.. ٢

التسليم دليل عى اخلروج من الصاة فيحل ما حرم منها.. 3

ويســتحب بعــد التســليم املســح عــى اجلبهــة باليــد اليمنــى، وتــرك الســمح . 4
مــن اجلفــاء، وال يمســح قبــل الصــاة إذا أن ذلــك بدعــة.

مــن اجلفــاء تــرك متابعــة املــؤذن أثنــاء األذان، فينبغــي أن يــردد األذان فــإن . ٥
. ذلــك مــن ســنة املصطفــى

ال بأس عى من قي التسليم بعد الصاة.. 6

من السنة الدعاء بعد األذان فإنه من األوقات املستجاب فيها الدعاء.. ٧

ــاة . 8 ــر لص ــع آخ ــة إىل موض ــاة الفريض ــع ص ــر موض ــتحب تغي ــن املس م
ــة. ــنة أو النافل الس

الب�ب الت��شع: يف �شجود ال�شهو 	

سجود السهو هو: فيه فضيلة وهي جر السهو للصاة لتكون تامة.. ١

السجود يرغم الشيطان وهيدم ما كان من وسوسته للمسلم.. ٢

يف السجود فرح املؤمن يتقرب به إىل مواله ورجاء نيل رضاه .. 3
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يقرأ يف سجود السهو بمثل سجود الصاة.. 4

يكــون الســجود قبــل التســليم يف حــال وجــود نقصــان يف الصاة،ويكــون . ٥
بعــد التســليم يف حــال الســهو يف القــراءة أو لزيــادة يف الصــاة.

جيوز أن حيمد اهلل بدل التسليم فتتم بذلك صاته.. 6

املأمــوم ال يتبــع اإلمــام يف خطــأه بــل يتبعــه يف عملــه، لــذا فليــس الســجود . ٧
عــى املأمــوم

ــوم . 8 ــى املأم ــدرج ع ــك ين ــإن ذل ــام ف ــهو اإلم ــن س ــوم ع ــمت املأم إذا س
ــا. ــهو أيًض ــجود الس س

ــن . 9 ــأ ع ــل اخلط ــام يتحم ــإن اإلم ــام ف ــع اإلم ــه م ــي بنفس ــهى املص إذا س
ــة. ــراءة الفاحت ــأ يف ق ــوم إال إذا كان اخلط املأم

الب�ب الع��شر: يف حكم ترك ال�شالة 	

ــوز . ١ ــذ ال جي ــا وحينئ ــول وقته ــن دخ ــاة إىل ح ــم الص ــل حك ــن جه يمك
ــا. ــل حكمه جه

حكم الصاة يكون بمعرفة كيفيتها ووصفها ورشطها والنية.. ٢

جيب معرفة حكم الصاة عن طريق التعلم ليكون حكمها صحيح.. 3

وقت الصاة هو وقت وجوب فعلها وجيب حينئذ عدم تركها.. 4

ــم . ٥ ــإن احلاك ــإن أرص ف ــام وإال رضب، ف ــة أي ــتتاب ثاث ــاة يس ــارك الص ت
ــداده ــام الرت ــة أي ــه بعــد ثاث بأمــر بقتل
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إذا مات تارك الصاة حتت السياط فا ضامن لورثته.. 6

حكم تارك الصاة كحكم تارك الزكاة .. ٧

الب�ب احل�دي ع�شر: يف نواق�س ال�شالة 	

الف�شل الأول: يف العوار�س القلبية يف ال�شالة. 	

مــن نواقــض الصــاة العــارض القلبــي وهــو كتحويــل نيــة صــاة الفرض . ١
نية. إىل 

حساب الركعات يف نفس اإلنسان بشكل مستمر ناقض للصاة.. ٢

إذا ارتد عن دينه وهو متوضئ فتبطل صاته.. 3

اإلغامء والرياء استمرارمها يف الصاة ينقضان الصاة.. 4

الشــك يف عــدد الركعــات يــؤدي إىل نقــض الصــاة إذا مل يتيقــن منهــا أثنــاء . ٥
الصاة.

ــا . 6 ــرام فإهن ــرة اإلح ــاء تكب ــي أثن ــى املص ــب ع ــاة إذا غل ــهو يف الص الس
ــاة. ــل الص تبط

إذا سجد اإلمام سجود السهو فا يلزم سجود املأموم. ٧

بعد االنتهاء من الصاة فا يعيدها بالشك بعد متامها.. 8

ــد شــك يف الفاحتــة فــا يعــود إليهــا . 9 ــراءة الســورة وق ــد الدخــول يف ق عن
ــط. ــك فق بالش
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جيوز الرجوع إىل السجود إن كان ما يزال يف القعود. 	١

ليس عليه الرجوع إىل قراءة التحيات بالشك. ١١

الف�شل الث�ين: العوار�س القولية يف ال�شالة 	

ــاء . ١ ــة أثن ــراءة الفاحت ــد ق ــن بع ــة آم ــول كلم ــوي وبق ــاة بالقن ــل الص تبط
ــاة. الص

ال جيوز األخذ باحلديث املنسوخ. ٢

إذا مل يكن املصي يعرف بقنوت اإلمام أو قوله آمن فإن صاته تامة.. 3

القنــوت يف الصــاة أصــل معنــاه: اخلشــوع وليــس الدعــاء، وقيــل : هــو . 4
طــول قــراءة القيــام.

ــمى . ٥ ــو املس ــاس وه ــن الن ــاًء م ــاة حي ــرك الص ــاة ت ــض الص ــن نواق م
بالتخافــت، والصــاة جهــًرا وهــو الريــاء، وهــذا ناقــض للصــاة إذا كان 

ــاة. يف كل الص

ــمى . 6 ــة وتس ــاة النافل ــراءة يف ص ــان الق ــن اإلرسار وإع ــراءة ب ــوز الق جي
ــر. ــاة األج ص

جيــوز التحميــد والتهليــل والتكبــر ولكــن بقــدر ســامع أذنيــه فقــط وليــس . ٧
بجهــر التحمــد عــى العطــس.

إذا أخطأ يف التسليم جهًرا بن الركعتن يف صاة النافلة فجائز.. 8

التلحــن يف الصــاة ناقــض هلــا يف القــراءة كتغيــر عامــات بعــض كلــامت . 9
القــرآن، ممــا يــؤدي إىل تغيــر معناهــا مثــل كــرس الم العاملــن أو ضــم نوهنــا.
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ــن . 	١ ــداًل م ــة  ب ــد املائك ــي أح ــك يعن ــه بذل ــك ألن ــح الم مل فت
. اســم اهلل

ين. ١١ ين إذا فتحت الدال نغر معناها إىل الدَّ وكذلك كلمة الدِّ

ــاِك . ١٢ ــث إي ــا مؤن ــون معناه ــكاف يك ــرست ال ــاَك إذا ك ــة إي ــك كلم وكذل
ــی. ــاه تعال حاش

ــى املقصــود القــارئ . ١3 ــاء يكــون املعن كذلــك كلمــة أنعمــُت أذا ضمــت الت
 ــق ــس اخلال ولي

مــا ســوی كلــامت الفاحتــة يمكــن التجــاوز عنهــا إذا كان ســهًوا وال تفســد . ١4
الصــاة بقراءهتــا بصــورة خاطئــة.

الف�شل الث�لث: يف العوار�س الفعلية 	

تبطل الصاة بالنظر إىل السامء أثناء الصاة.. ١

يستحب النظر إىل موضع السجود.. ٢

ال بأس إن أغمض املصي عينيه بعذر .. 3

إذا أدمی ِعْرَق عن املصي جاز له الصاة مستلقًيا عى األرض.. 4

ــذا . ٥ ــذر وك ــاة كع ــاء الص ــز أثن ــن جائ ــن الع ــة( م ــذرة )النمل ــراج ال إخ
ــن. ــن األذن ــراج األذى م إخ

ــاب أو . 6 ــة أو ذب ــح كرهي ــن ري ــه م ــاء صات ــه أثن ــة أنف ــي تغطي ــوز للمص جي
ــرض. م
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ــة . ٧ ال جيــوز االستنشــاق تعمــًدا يف الصــاة أي استنشــاق الروائــح اخلارجي
التــي تســتدعي االنشــغال عــن الصــاة وال يقصــد بذلــك التنفــس

جيوز التجي يف الصاة بغر قصد. 8

ال جيوز النفخ يف الصاة عمًدا.. 9

ينبغي كضم الفم يف التثاؤب حتى ال تفسد الصاة.. 	١

ال جيوز التمطي يف اجلوانب عمًدا ألنه ينقض الصاة.. ١١

الضحك يف الصاة بصوت ناقض هلا وللوضوء. ١٢

ــإن . ١3 ــط ف ــنانه فق ــذه أو أس ــدت نواج ــاة وب ــا يف الص ــدر صوًت وإن مل يص
ــوء. ــل الوض ــل وال يبط ــاة تبط الص

ــاء الصــاة الــرورة ولكــن يف ورقــة أو يدفنهــا وقــت . ١4 جيــوز البصــق أثن
صاتــه حتــت قدميــه.

ال جيوز التحمد أثناء الصاة فهو ينقضها.. ١٥

جيــوز عــدم تقليــد العاممــة )الفهــا مــن حتــت اللحيــة( ســهوا أثنــاء الصــاة . ١6
إال إن كان قاصــًدا خمالفــة الســنة فــإن صاتــه تنتقــض.

يوجد خاف يف جواز من مل يسرت عظمي ظهره املسميان املتنن.. ١٧

ال جيوز تقليب احلىص أثناء الصاة.. ١8

ال جيوز حتريك اخلاتم أثناء الصاة من غر رضورة. ١9

ال جيوز رفع اليدين وال أن يمسك هبام جانبيه ألنه )إختصار(.. 	٢

إذا انتصب ذكر اإلنسان أثناء صاته فعليه أن يتذكر النار فسيذهب عنه.. ٢١
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ال تبطل الصاة بمجرد الشك يف خروج نجاسة ما مل يتيقن.. ٢٢

ــن . ٢3 ــامم( م ــف )احل ــا يف الكني ــة لقضائه ــة ملحِّ ــان حاج ــاءن اإلنس إذا ج
ــل. ــه تبط ــإن صات ــن ف األخبث

ال جيــوز إخــراج الركبــة أثنــاء الصــاة ألهنــا تنتقــض بذلــك إال بعــذر أو . ٢4
لســهو.

ال بأس عى املصي أن يستدرك إذا وقع عى جنبه من غر عمد.. ٢٥

ال جيوز التفرشخ )الرتبع( يف قعود الصاة.. ٢6

27 ال جيــوز الصــاق الفخذيــن بالبطــن عنــد الســجود أو القعــود إال . ٢٧
لــرورة.

ــى أو . ٢8 ــر أو أنث ــن ذك ــتغيث م ــاذ املس ــبيح إلنق ــاة والتس ــع الص ــوز قط جي
ــرب. ــة أو عق ــه كحي ــؤدي إىل هاك ــداء أو يشء ي ــر أو ن ــل أو مط طف

جتــوز الصــاة باإليــامء عنــد حــدوث بعــض األســباب املخوفــة حتــى ال . ٢9
يفــوت الوقــت.

ــا . 	3 ــل صاهت ــم تكم ــا ث ــع طفله ــا لرتض ــع صاهت ــع أن تقط ــوز للمرض جي
ــك. ــد ذل بع

ــت . 3١ ــاة وإن كان ــاء الص ــن أثن ــن اليم ــذي ع ــي ال ــك املص ــوز حتري ال جي
ــام ــوة بينه ــاك فج هن
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الف�شل الرابع: يف اللب��س 	

تنتقض الصاة بعدم سرت العورة إال من عدم وجود الثياب .. ١

ــجود . ٢ ــط دون الس ــه فق ــئ برأس ــًدا ويوم ــه قاع ــي بنفس ــاب يص ــدم الثي مع
ــاتر. ــأي س ــجر أو ب ــورق الش ــده ب ــي جس ــوع، وليغط والرك

وواجد الثياب فليسترت هبا.. 3

جتزي الصاة بثوب واحد إن كان ساترا للعورة.. 4

ــو . ٥ ــه وه ــده إىل صاحب ــده أن يعي ــة عن ــوب أو كان أمان ــتعر الث ــن مس يضم
ــح. صال

ال بأس من لبس ثوب الغر املتوىل إن اطمأن بطهارته. 6

ال بــأس بثــوب احلائــض واجلنــب أن يلبســه املصــي إذا مل يكونــا ذوا . ٧
نجاســة.

ــس إن . 8 ــر النج ــب تطه ــذرة وجي ــاب الق ــي بالثي ــتحب أن ال يص ــن املس م
ــا. ــد فيه وج

ال جيوز لبس املزين. باإلبريسم للرجال.. 9

ال جيــوز لبــس الثــوب الــذي فيــه صــور ذوي األرواح النــاس واحليوانــات . 	١
والطيور.

ــال . ١١ ــال والرم ــامدات كاجلب ــور اجل ــام وص ــوب ذو األرق ــاة بالث ــوز الص جي
ــحاب. ــاء والس وامل
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يستحب غسل الثوب املخيط بيد املجويس.. ١٢

جيوز لبس الثوب النجس واحلرير يف حال االضطرار لذلك.. ١3

جتوز الصاة بالثوب املغسول من النجاسة وهو رطب.. ١4

ــن . ١٥ ــا م ــه إال إن كان متيقن ــاة ب ــوز الص ــا جي ــوب ف ــل الث ــك يف غس إذا ش
ــله. غس

جتوز الصاة بالثوب غر األبيض.. ١6

ال جيوز الصاة بالثوب املزعفر واملوّرس وما شاهبهام للرجال.. ١٧

ال جيوز كشف سرتة الرجل إىل ركبته ألهنام ينقضان الصاة.. ١8

ــا يف . ١9 ــا أو وجهه ــدها إال كفيه ــن جس ــيئا م ــف ش ــراة أن تكش ــوز للم ال جي
ــا. ــاة وغره الص

ال جيــوز للمــرأة أن تغطــي وجههــا يف أثنــاء الطــواف حــول الكعبــة أثنــاء . 	٢
اإلحــرام.

جيوز للمرأة أن تصي بزينتها الذهب والفضة.. ٢١

جيوز للرجال الصاة بالفضة مثل اخلاتم وال جيوز الصاة بالذهب.. ٢٢

ال جيــوز للرجــال والنســاء الصــاة بالنحــاس واحلديــد ألهنــام حليــة أهــل . ٢3
النــار .

ال جيوز الصاة بالنعال التي ترفع أصابع القدمن عن األرض.. ٢4

مــن الســنة خلــع النعــال عــى يســار اإلنســان إحرتامــا للملــك، ويف لبســها . ٢٥
فليلبــس اليمنــي ثــم اليــرسى.
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ــت . ٢6 ــا حت ــن أو جعله ــة اليم ــس جه ــامل ولي ــن الش ــق ع ــنة البص ــن الس م
ــاة. ــد الص ــا بع ــه وليدفنه قدمي

الف�شل اخل�م�س: يف ال�شرتة 	

ــه . ١ ــرور أمام ــن امل ــار ع ــع امل ــجوده ملن ــام س ــع يشء أم ــي: وض ــرتة ه )الس
ــاة. ــاء الص أثن

)للســرتة أنــواع( هــي: وضــع حجــر أو حجريــن أو عصــا أو بالصــاة أمام . ٢
هنــر أو فلــج، فمــن صــى أمــام هــذه الســرتات أو أي منهــا فــا تنتقــض 

الصــاة باملــرور بعدهــا.

الســرتة غــر رضوريــة يف حالــة اطمئنــان املصــي مــن عــدم مــرور قاطــع . 3
بــن يديــه.

الســرتة وراء الكنيــف يســتحب أن تضاعــف إىل ســرتتن وبينهــام فجــوة، . 4
أحدمهــا جــداره واألخــرى هــو يضعهــا ويف املنــزل تكفيــه ســرتة واحــدة.

ــي( . ٥ ــاة املص ــض ص ــرتته فتنتق ــي وس ــن املص ــول ب ــع حت ــرتة قواط )للس
وهــي: )الكلــب، اخلنزيــر، األقلــف، القــرد، اجلنــب، احلائــض، النفســاء( 
فهــي تقطــع الصــاة عــى مســافات خمتلــف فيهــا بــن مخســة عــر ذراًعــا 

ــة أذرع. و أقــل مــن عــرة أذرع وســبعة أذرع وثاث

ــر . 6 ــه فتعت ــاء صات ــرتته يف أثن ــي وس ــن املص ــًدا ب ــاًنا متعم ــال إنس إذا ح
ــة. ــه منتقض صات

ال جيوز اختاذ النار كسرتة للمصي. ٧
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جتوز الصاة أمام اجلمر أو الرساج إذا مل ينوي التشبه باملجوس.. 8

ال جيوز اختاذ القر سرتة ابتعاًدا عن شبهة البدع.. 9

ال يشء يقطع صاة املسلم ما مل يمر دون موضع سجوده أمام سرتته.. 	١

إذا مل توجــد الســرتة فالصــاة ال تنقطــع بمــرور احليوانــات األليفــة . ١١
والشــبيهة هبــا مثــل: )األنعــام التــي تــؤكل مــن احليــوان الطيــب املذكــور 

ــب(. ــب، واألرن ــع، والذئ ــب، والضب ــاىل، والثعل ــاب اهلل تع يف كت

ــل . ١٢ ــه إذا كان قب ــع صات ــد بقط ــه القاص ــن نفس ــع ع ــي أن يدف ــى املص ع
ــجود. ــع الس موض

الب�ب الث�ين ع�شر: يف �شالة اجلم�عة 	

ــنة . ١ ــي س ــل ه ــرض وقي ــي ف ــل: ه ــة فقي ــاة اجلامع ــم ص ــف يف حك أختل
ــة. ــرض كفاي ــل ف ــدة وقي مؤك

ــاجد . ٢ ــة يف املس ــاة اجلامع ــض بص ــة الفرائ ــول اهلل بإقام ــيدنا رس ــر س أم
ــوت. ــا يف البي ــا وأن ال نقيمه ــن منازلن ــة م القريب

جيوز أن تصى النوافل يف البيوت و أن يقرأ فيها القرآن.. 3

تــارك صــاة اجلامعــة يســمى )باملنافــق( مــا مل يكــن يعــذر فهــو خســيس . 4
ــة. املنزل

ال ُيعذر األعمى من حضور صاة اجلامعة يف املسجد.. ٥

جيوز أن ُيعاقب ويل األمر من ختلف عن صاة اجلامعة بغر عذر.. 6
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جيب أن تصي صاة اجلامعة خلف كل بر أو فاجر.. ٧

ــة . 8 ــاة اجلامع ــامم إىل ص ــا واالنض ــه قطعه ــرد وعلي ــاة املنف ــوز ص ال جت
ــة. القائم

الف�شل الأول: الإم�م يف ال�شالة 	

)لتقديــم إمــام ليصــي بالنــاس جيــب أن يتحــى بالصفــات اآلتيــة أو . ١
أحدهــا( وهــي: أن يكــون أقرأهــم لكتــاب اهلل وأعلمهــم بالســنة النبويــة 

ــامن. ــأدب اإلي ــا ب ــون متأدًب ــم و أن يك ــل وحل ــون ذو عق و أن يك

جتوز الصاة خلف اإلمام اجلائر برط أن ال يقدم لإلمامة.. ٢

من صى بالناس وهم له كارهون فعليه لعنة اهلل.. 3

كل ذي إمــارة أو صاحــب مــكان فهــو أحــق بالصــاة بضيوفــه منهــم إال . 4
إذا آثرهــم.

صاحب املنزل أحق بالصاة بزّواره إال إذا آثرهم عى نفسه.. ٥

ال يؤم اجلاهل باملتعلم وال املسافر باملقيم وال البادي باحلارض.. 6

ال يصي القاعد بالقائم إال إن كان إماما للمسلمن.. ٧

جيــوز أن يصــي املســافر باملقيــم بــرط أن يتــم املقيــم صاتــه بعــد تســليمة . 8
اإلمام.

جتوز صاة األعمى باملبر.. 9

جتوز صاة األعرج باملصحن إذا كان يستطيع السجود.. 	١
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جتوز صاة العبيد باألحرار إن أذن هلم أسيادهم.. ١١

يف صاة املتيمم باملتوضئ خاف.. ١٢

يف صاة املشتمل باملرتدي خاف.. ١3

ال جيوز للمرأة أن تؤم الرجال.. ١4

ــف . ١٥ ــف وال يق ــن يف الص ــى أن يتقدمه ــاث ع ــى باإلن ــاة اخلنث ــوز ص جت
ــن. معه

جيوز للمرأة أن تؤم النساء فقط يف الفرض والنفل.. ١6

الف�شل الث�ين: اأحك�م الإم�م يف ال�شالة 	

 ينبغي لإلمام أن ينوي بأنه مؤمتن أمام اهلل تعاىل بإمامته للمصلن.. ١

ــن . ٢ ــه ومل ــن مع ــن احلارضي ــا للمصل ــه إماًم ــوي بأن ــام أن ين ــي لإلم ينبغ
ــم. ــن بعده ــياتون م س

ال يلزم اإلمام التلفظ بنية إمامته ملن وراءه .. 3

ال جتوز صاة اإلمام الذي ارتفع أو نزل يف وقوفه عن املأمومن.. 4

ــن . ٥ ــه للمصل ــاء إمامت ــراب أثن ــل املح ــف يف داخ ــام أن يق ــوز لإلم ال جي
ــه. ــجد بداخل ــراب وس ــارج املح ــف خ ــأس إن وق ــن ال ب ولك

جيــوز انتظــار اإلمــام للمأمومــن وبالعكــس ملــدة ال تزيــد عــن ثلــث أول . 6
وقــت الصــاة إلقامــة الصــاة.

يكره لإلمام أن يطيل أو أن يقر كثًرا يف قراءة الصاة.. ٧
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انتقاض صاة املأمومن ال تنقض صاة اإلمام.. 8

انتقــاض صــاة اإلمــام تنقــض صــاة املأمومــن إال إذا اســتخلف أحــًدا . 9
مكانــه.

ال جيوز لإلمام رفض تصحيح خطأه يف القراءة من ِقَبل املأمومن.. 	١

اختلف يف جواز إمامة اجلنب.. ١١

جيــوز عــى الرجــال تصحيح صــاة اإلمــام بالقــراءة أو التســبيح املســموع، . ١٢
أمــا النســاء الــايت وراءه فيصححــن لإلمــام بالتصفيق.

جيــوز عــى النســاء أن يصححــن صــاة اإلمــام بالتصفيــق وليــس . ١3
بالصــوت.

جيوز حتريك اإلمام األصم يف حالة خطأه.. ١4

الف�شل الث�لث: يف اأحك�م امل�أمومني 	

ــدر . ١ ــًرا بق ــام متأخ ــن اإلم ــى يم ــه ع ــون بوقوف ــرد تك ــوم الف ــاة املأم ص
نصــف قــدم أو بقــدم عــن اإلمــام، ويســتقبح وقوفــه عــى شــامله وتبطــل 

ــه. ــه خلف صات

يصف املأمومن من الذين فأكثر خلف اإلمام.. ٢

ال تبطل الصاة بوقوف صبي بن املصلن بعدد اثنن فأكثر.. 3

ال جيوز البدء بصف حتى يستكمل الصف الذي قبله.. 4

خر صفوف الرجال أوهلا وخر صفوف النساء آخرها.. ٥
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)مــن رشوط صــف النســاء يف الصــاة( هــي: عــدم لبســهن اخللخــال، وال . 6
التعطــر، واالبتعــاد عــن صفــوف الرجــال بســبعة أذرع.

يصي اخلنثى بن صفوف الرجال والنساء.. ٧

يصي األصم بعد رؤية املصلن وقد ركعوا مستدرًكا.. 8

ــه . 9 ــس علي ــه ولي ــه جيزي ــإن إمام ــام ف ــراءة اإلم ــض ق ــن بع ــهى ع ــن س م
ــهو. ــجديت الس س

مــن ســهى عــن مجيــع قــراءة اإلمــام فعليــه إعــادة صاتــه واســمها صــاة . 	١
البــدل.

ليس عى اإلمام يشء إذا مل يسمع املأموم لقراءته والضامن عى املأموم. ١١

تبطل صاة من قرأ سورة فوق سورة الفاحتة متعمًدا من املأمومن.. ١٢

تبطــل صــاة املأمــوم إذا ســبق إمامــه يف ركــوع أو ســجود أو قعــود أو قيــام . ١3
تسليم. أو 

إذا ســبق بعــض املأمومــن اإلمــام يف إقامــة اجلامعــة فبمجــيء اإلمــام وهــم . ١4
يف املســجد خــاف عــى جــواز صاهتــم النبــي صلوهــا قبــل جميئــه.

الف�شل الرابع: العتك�ف يف امل�ش�جد 	

ــام . ١ ــجد ألي ــد يف املس ــو التعب ــة وه ــنه مندوب ــه س ــه أن ــكاف حكم االعت
ــة  ــمس هناي ــروب ش ــي إىل غ ــمس وتنته ــروب الش ــن غ ــدأ م ــة تب معلوم

ــف. ــدده املعتك ــذي ح ــوم ال الي
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مــن رشوط االعتــكاف أن يكــون املعتكــف صائــاًم يمــي مــدة اعتكافــه يف . ٢
ذكــر اهلل والصــاة وتــاوة القــرآن والتســبيح، واختلــف يف لــزوم الصيــام 

ولكنــه أفضــل.

ــداء بســنة ســيدنا . 3 ــكاف يف أول أو وســط أو آخــر رمضــان اقت جيــوز االعت
. ــد حمم

ــكاف . 4 ــاجد واعت ــال يف املس ــكاف الرج ــون اعت ــرة أن يك ــنة املطه ــن الس م
ــازل. ــاء يف املن النس

ــا . ٥ ــرض ف ــديد امل ــر إال إن كان ش ــن الغ ــرة ع ــكاف باألج ــوز االعت ال جي
ــه. ــكاف عن ــأس يف االعت ب

)ال جيــوز خــروج املعتكــف مــن املســجد إال لألســباب اآلتيــة(: للحاجــة . 6
ــز -  ــارة املــرىض - لتشــييع اجلنائ ــة - لاغتســال للجمعــة - لزي الروري
لنــرة امللهــوف - للدفــاع عــن اإلســام وأهلــه - لــراء حوائــج األهــل

ــه . ٧ ــة وعلي ــن البداي ــه م ــاد اعتكاف ــه وإال أع ــاع أهل ــف مج ــوز للمعتك ال جي
ــن. ــهرين متتابع ــام ش ــارة صي كف

ال جيوز للمرأة املطلقة االعتكاف وال أن خترج من منزهلا.. 8

ــا إن كان . 9 ــوز هل ــا وجي ــع اعتكافه ــل بقط ــج النف ــة أن حت ــوز للمعتكف ال جي
ــرض. ــج ف ح

ــران - . 	١ ــارة اجل ــرىض - زي ــارة امل ــي(: زي ــا ي ــة يف م ــرأة املعتكف )جيــوز للم
ــوم  ــروج لي ــزاء - اخل ــب الع ــرح- أداء واج ــى ف ــة ع ــب التهنئ أداء واج

ــا. ــارة أرحامه ــد لزي العي
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الب�ب الث�لث ع�شر: يف امل�ش�جد 	

مــن الســنة أن يكــون أول مــا ُيعمــر لــكل قريــة أو مدينــة مســجد هلل تعــاىل، . ١
لبــثِّ اهلدايــة وزيــادة النــامء للبــاد وأهلهــا.

ــتت . ٢ ــع تش ــد ملن ــكان واح ــاجد يف م ــن املس ــار م ــنة: اإلكث ــن الس ــس م لي
ــاس. ــادة الن ــع زي ــب م ــاجد؛ تتناس ــادة املس ــت زي ــلمن إال إن كان املس

ــراز بنائهــا بالتشــاريف والقــرون، . 3 ليــس مــن الســنة زخرفــة املســاجد وإب
ونقــش املحاريــب فيهــا.

ــرء . 4 ــامن امل ــات غي ــن عام ــاجد م ــة يف املس ــاة اجلامع ــى ص ــة ع املحافظ
ــة. ــتحقاقه للجن واس

مــن فــروض الكفايــة )مســح املســاجد( أي تنظيفهــا مــن األقــذار، فمــن . ٥
تطــوع بذلــك زّوجــُه اهلل مــن احلــور العــن.

ال ضامن عى من أخرج من ثامر أو نوی املسجد.. 6

من السنة عدم إيذاء املسجد برمي القاذورات فيه وال يف رّصِحِه.. ٧

ينبغــي تســوية الطــرق واملمــرات املؤديــة إىل املســجد مــن الغبــار املتطايــر . 8
حتــى ال يــؤذي املصلــن وال تفســد فــرش املســجد.

من السنة دخول املسجد بالقدم اليمني واخلروج بالقدم اليرسى. 9

مــن الســنة دخــول املصــي منزلــه بالقــدم اليمنــى واخلــروج كذلــك بنفــس . 	١
. م لقد ا
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ــال، . ١١ ــل: األطف ــجد( مث ــول املس ــن دخ ــاس م ــض الن ــع بع ــنة من ــن الس )م
ــه  ــاس في ــم األنج ــن إحداثه ــا ع ــك تافّي ــكارى، وذل ــن، والس واملجاني

ــم. ــدم متييزه لع

ــجد . ١٢ ــول املس ــن دخ ــات م ــن للنجاس ــن واحلامل ــع املحدث ــنة من ــن الس م
ــف(. ــاء، األقل ــض، النفس ــب، احلائ ــرك، اجلن ــل: )امل مث

إذا اضطــر اجلنــب املســجد لدخــول املســجد جللــب املــاء فعليــه أن يتيمــم . ١3
أواًل قبــل دخولــه.

جيــوز إطعــام الضيــوف يف املســجد مــا مل يتنجــس املســجد مثــل: إدخــال . ١4
اللحــم املطبــوخ.

جيوز إدخال اللحم املذي غر املطبوخ إىل داخل املسجد.. ١٥

ال جيوز البيع والراء بداخل املسجد.. ١6

ال جيوز القتال يف املسجد وال رفع الساح إال للدفاع عن النفس۔. ١٧

ال جيوز احلديث الدنيوي بداخل املساجد.. ١8

ال جيــوز انفــاذ القضــاء وال احلــدود يف املســجد، واخلــاف يف جــواز انفــاذ . ١9
القضــاء

ال جيوز التغني يف املساجد.. 	٢

ــال اهلل . ٢١ ــا جل ــجد احرتاًم ــف يف املس ــوت خفي ــعار بص ــاد األش ــوز إنش جي
ــاىل. تع

ال جيــوز إخــراج الريــح أو الروائــح الكرهيــة مــن اإلنســان يف املســجد إال . ٢٢
ــًرا. إن كان مضط
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ال جيوز ملن أحدث حدًثا أن يدخل املسجد به.. ٢3

جيوز إدخال الرساج إىل داخل املسجد.. ٢4

جيوز إيقاد نار داخل املسجد ما مل تر ببنائه.. ٢٥

اختلــف يف جــواز ركــز أعمــدة خشــبية لتعليــق قــرب مــاء الــرب املصلن . ٢6
ــن واملتعلمن. واملعتكف

اختلــف يف جــواز ممارســة بعــض املهــن مثــل: الســف، وفتــل احلبــال، ومــا . ٢٧
شــابه بغــرض االنتظــار املؤقــت داخــل املســجد.

ــن مل جيــدوا . ٢8 ــذوي احلاجــة الذي جيــوز وضــع األمتعــة يف داخــل املســجد ل
ــري الســبيل. ــا وخصوًصــا عاب هلــا مكاًن

ــر . ٢9 ــر فليكف ــإن اضط ــجد، ف ــل املس ــق يف رصح أو داخ ــي البص و٢. ال ينبغ
ــك. ــه ذل ــجد فيجزي ــدار املس ــت يف ج ــا إن كان ــا أو عركه ــك بدفنه ــن ذل ع

ال جيوز دفن القمل حتت تراب املسجد حتى ال يؤذي املصلن.. 	3

ب برتبة املسجد.. 3١ يكره تثريب ما يكتب باخلط يف داخل املسجد إال أن ُترِّ

جيوز توسعة ُصّفة -أي غرفة املسجد- من رصحه ملصلحة املصلن.. 3٢

ــب . 33 ــا حس ــواًل وعرًض ــجد - ط ــاحة املس ــاء س ــعة رصح أي فن ــوز توس جي
ــة  ــه، أو لتنقي ــم في ــجد أو املقي ــام املس ــزل إلم ــل من ــاء، كعم ــة البن مصلح
النســيم ليتســنى دخولــه إىل املســجد لطــرد الروائــح الكرهيــة املنبعثــة مــن 

ــف. الكني

ــق وأصــوات . 34 ــه عــن خماطــر الطري ــاًم مســافة تفصل جعــل لبيــوت اهلل حري
أهــل البيــوت مــن ذراعــن إىل ثامنــن ذراعــا حســب عمــران البلــد.
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جيــوز قــدر اإلمــكان إبعــاد الكنيــف أي: دورات امليــاه بعيــًدا عــن مــكان . 3٥
ــق  ــجد لتحقي ــدم املس ــعة هب ــروا إىل التوس ــو اضط ــجد ول ــاة يف املس الص

مصلحــة املصلــن جلــاز ذلــك.

ــت . 36 ــإن ُبني ــرق، ف ــة وال يف الط ــاجد يف األرايض املغصوب ــاء املس ــوز بن ال جي
يف هــذه املواضــع جــاز هدمهــا )إذ أنــه مــا ُبنــي عــى باطــل فهــو باطــل(، 

فهــذه قاعــدة فقهيــة.

تعــاد األرض املغصوبــة التــي بنــي عليهــا املســجد خطــأ إىل أصحاهبــا بعــد . 3٧
هــدم املســجد.

مصليات األعياد ومصليات النساء حكمها كحكم املساجد متاًما.. 38

مــن امتلــك أرًضــا وقــد نــوی بنــاء مســجد فيهــا ومل يســتطع فــإن األرض . 39
حكمهــا كحكــم املســاجد مــن حيــث حرمتهــا وطهارهتــا.

الب�ب الرابع ع�شر:يف �شالة ال�شفر 	

الف�شل الأول: يف اجلمع والإفراد 	

ــه . ١ ــه ورمحت ــن فضل ــفر م ــاة الس ــراد يف ص ــع واألف ــا اجلم ــرس اهلل علين  ي
.

 )اجلمــع هــو(: مجــع صاتــن كصــايت الظهــر والعــر أو املغــرب . ٢
والعشــاء اآلخــر، وال جيــوز ألكثــر مــن صاتــن.
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 )اإلفــراد هــو(: قــر كل صــاة يف الســفر يف وقتهــا وال تصــى مــع صــاة . 3
ــن يف  ــات إىل ركعت ــع ركع ــن أرب ــر م ــاة الظه ــر ص ــل ق ــرى، مث أخ
الســفر، وكذلــك كل صــاة رباعيــة تقــر إىل ركعتــن فقــط، ولكــن غــذا 

صاهــا خلــف اإلمــام املوطــن املقيــم فيصليهــا كاملــة بنيــة الســفر.

ال جيوز قر صايت الفجر واملغرب يف السفر.. 4

ــايت . ٥ ــم ص ــم(، كتقدي ــع تقدي ــمى )مج ــت األول ويس ــن، الوق ــع وقت اجلم
ــايت  ــع ص ــو: مج ــر( وه ــع تأخ ــر، )ومج ــت الظه ــر يف وق ــر والع الظه

ــر. ــاة الع ــت ص ــر يف وق ــر والع الظه

جيــوز مجــع الصاتــن يف احلــر كاملــة ويســمي )مجــع صــوري( ولكــن . 6
بــدون ســنة بــن الصاتــن.

)جيــوز اجلمــع الصــوري لــكل مــن (املســتحاضة، املبتــى بسلســل البــول، . ٧
واملبطــون، واملبتــى بالريــح، والرعــاف الدائــم، واملــرض الدائــم(.

ــاة . 8 ــكل ص ــة ل ــن احلرك ــز ع ــر العاج ــو: أن يك ــر( وه ــع بالتكب )اجلم
ــأل  ــن نس ــة مجعه ــن يف حال ــدث بينه ــه أن يتح ــوز ل ــرات، وجي ــس تكب مخ

ــة. اهلل العافي

جيوز عند اجلمع تقديم صاة الوتر يف وقت املغرب.. 9

ــاة . 	١ ــفر، أي ص ــاد الس ــم( يف ب ــافر املقي ــاة للمس ــراد الص ــتحباب إف )اس
ــرًدا. ــة أو منف ــا مجاع ــاة يف وقته كل ص

ــتمر يف . ١١ ــفره(، أي املس ــاد يف س ــافر اجل ــن للمس ــع الصات ــتحباب مج )اس
ــر. الس
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الف�شل الث�ين: يف حد ال�شفر 	

١ .  املســافة املســتوجبة لصــاة الســفر حســب ســنة رســول اهلل
هــي: فرســخن بمعنــى: إثنــي عــر كيلــو مــرًتا.

ال جيــوز التهــرب عــن صــاة اجلامعــة بالســفر بغــرض اجلمــع أو اجلمــع . ٢
ــوري. الص

اختلف يف جواز مجع العبد اآلبق واملرأة النارش عن زوجها.. 3

ــفر إن كان . 4 ــد الس ــه دون ح ــن صات ــر م ــفر أن يق ــد الس ــوز لقاص جي
ــًرا. مضط

جيوز اإلمتام يف حال شك املسافر يف حد وجوب صاة السفر.. ٥

جيوز للمسافر عن طريق البحر أن يقر من صاته بمجرد ركوب السفينة.. 6

حــد الســفر مــن حيــث العمــران هــو التخيــل والعمــران وليســت املــزارع . ٧
والبســاتن.

عامة إمتام البدو لصاهتم هي: األصوات املنبعثة من أحباءهم.. 8

الب�ب اخل�م�س ع�شر: يف �شالة احل�شر )الوطن( 	

وطن اإلنسان الفعي هو: حيث تطمئن نفسه.. ١

ــرة . ٢ ــوق م ــر أو حل ــش اجلائ ــن بط ــوف م ــو اخل ــن ه ــزع الوط رشط ن
بمعيشــة اإلنســان.
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وطن الرجال هو: أنه حيق هلم اختاذ أربعة أوطان أو أكثر.. 3

ــزل الــذي تشــرتطه املــرأة عــى زوجهــا، . 4 وطــن النســاء هــو: وطنــن: املن
ــه مــع والدهيــا أو أحدمهــا أو وليهــا. ــذي تســكن في واملــكان ال

وطن أهل البداوة هو: حيث ترعى أغنامهم وترب وتنصب خيامهم.. ٥

وطن الوالة هو: حيث ينصبهم اإلمام يف البلدان.. 6

ومــن اجلنــود هــو: حيــث توجهــوا للغــزو ومحــاوة ســيوفهم وهــم الــراة . ٧
املتطوعــون هلل.

ــك أو . 8 ــادة والتنس ــوا للعب ــث يتوقف ــو: حي ــاد ه ــم الزه ــياح وه ــن الس وط
ــكاف. االعت

وطن املاح هو: سفنهم إن كانوا يسكنون فيها.. 9

وطــن الــزط وهــم املتســولون حيثــام كانــوا، فــا يوجــد هلــم أصــل واحــد . 	١
فحكــم توطنهــم كحكــم البــدو.

وطن اخلائف املروع هو: حيث يطمئن.. ١١

وطن املرأة هو: وطن زوجها.. ١٢

وطن العبد املدبر هو: مع سيده األول.. ١3

وطن العبد هو: مع سيده.. ١4

وطن العبد املشرتى هو: مع سيده اجلديد.. ١٥

وطن الصبي هو مع أبيه.. ١6

وطن العبد املستأجر هو: مع سيده اجلديد.. ١٧
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وطن عبد الصبي هو: مع الصبي. )أم مع ويل الصبي؟(. ١8

وطن املسافرة املتزوجة باملقيم هو: مع زوجها.. ١9

وطن املرك هو حيث أسلم.. 	٢

وطن الصبي هو حيث احتلم.. ٢١

وطــن الصبــي البالــغ أثنــاء وقــت الصــاة هــو: عليــه االغتســال وإعــادة . ٢٢
نفــس الصــاة.

وطن اإلناث هو حيث آبائهن أو أوليائهن.. ٢3

ف�شل يف حكم ق�شر ال�شالة 	

ــم . ١ ــه مل يت ــة  بأن ــد روت عائش ــى، فق ــنة املصطف ــفر س ــاة الس ص
ــه. ــود إىل بيت ــى يع ــفره حت ــاة يف س ــول اهلل ص رس

من أتم يف السفر فعليه البدل وليست عليه كفارة.. ٢

مــن أتــم صــاة الســفر ومل يبدهلــا قبــل مــرور الوقــت فعليــه كفــارة مغلظــة . 3
ــهرين  ــام ش ــاة وصي ــس الص ــاء نف ــي: قض ــه وه ــت صات ــده تفوي لتعم

متتابعــن أو إطعــام ســتن مســكينًا إذا مل يســتطع الصــوم.

من ني صاة اإلمتام وذكرها يف السفر فليصلها سفًرا.. 4

من ني صاة القر وذكرها يف بلده فليصلها تامة.. ٥

من أفسد صاة التامم فعليه إعادهتا متاًما حتى ولو كان يف السفر.. 6

من أفسد صاة القر فعليه إعادهتا قًرا حتى ولو كان يف بلده .. ٧
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الب�ب ال�ش�د�س ع�شر: يف �شالة اجلمعة 	

ــوم . ١ ــى ي ــر وتص ــاة الظه ــر لص ــن ويف ق ــى ركعت ــر تص ــاة الظه ص
ــط. ــة فق اجلمع

من رشوط صاة اجلمعة وجود اإلمام العدل ليأمر بإقامتها.. ٢

ال تصــى صــاة اجلمعــة إال يف اجلامــع الكبــر لــكل مدينــة أو بلــد بعــد أن . 3
يأمــر هبــا اإلمــام.

ــن . 4 ــفر مل ــن الس ــخن م ــد فرس ــو بع ــة ول ــاة اجلمع ــور ص ــتحب حض يس
ــه. ــود إىل منزل ــتطاع أن يع اس

ــض . ٥ ــد واملري ــرأة والعب ــي وامل ــافر والصب ــن املس ــزم كل م ــة ال تل اجلمع
واخلنثــاء وال املجنــون ولكــن إذا حروهــا كان اهلــم األجــر والفضــل.

ال تصى اجلمعة يف القرى واألحياء إال بأمر احلاكم.. 6

اجتهــد عمــر الفــاروق  فمــر امصــاًرا لتقــام فيهــا صــاة . ٧
ــة  ــرة والكوف ــة والب ــة واملدين ــل: )مك ــا مث ــام يف غره ــة، وال تق اجلمع

ــار(. ــبعة أمص ــي س ــام وه ــن والش ــامن واليم وع

ال تصى اجلمعة يف البلد الذي ليس فيها إمام املسلمن إال بأمر احلاكم.. 8

ال تصى اجلمعة يف البلد الذي خيلو من العمران.. 9

ــود يف . 	١ ــر موج ــة وإن كان غ ــاة اجلمع ــة ص ــر بإقام ــام أال يأم ــوز لإلم جي
ــا. ــكان إقامته م

عن الفاروق  مكة إلقامة صاة اجلمعة فيها ألهنا أم القرى. ١١
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يف حال وجود اإلمام فا يتقدمه أحد يف اإلمامة واخلطبة إال بإذنه.. ١٢

ُيســتحب أن يقــرأ يف صــاة اجلمعــة بفاحتــة الكتــاب وســورة يف كا . ١3
الركعتــن.

من السنة عدم احلديث أثناء اخلطبة.. ١4

ــع . ١٥ ــا يف البي ــع أثناءه ــث يمن ــارشة بحي ــزوال مب ــد ال ــة بع ــى اجلمع تص
والــراء وكل مــا يشــغل عــن حضورهــا.

جيوز األذان الصاة اجلمعة قبل الزوال ولكن ال جتوز الصاة.. ١6

جيوز البيع والراء قبل الزوال يف يوم اجلمعة.. ١٧

ُيكره ختطي رقاب املصلن أثناء خطبة اجلمعة. ١8

من السنة االغتسال والتبكر يف الذهاب إىل صاة اجلمعة.. ١9

الب�ب ال�ش�بع ع�شر: يف ال�شنن والتطوع 	

الف�شل الأول: يف �شالة الوتر 	

صــاة التطــوع نوعــان: وهــي ســنن مثــل ســنن الصلــوات وســنة الوتــر . ١
ــام  ــى وقي ــاة الضح ــل ص ــض: مث ــوع حم ــن. وتط ــاة العيدي ــنة ص وس

ــل. ــوات النف ــن صل ــا م ــة وغره ــاة احلاج ــل وص اللي

حكم صلة الوتر واجبة فمن فاتته فعليه أن يبدهلا.. ٢

ــاث أو . 3 ــة أو ث ــا ركع ــار إم ــؤدی باالختي ــر ت ــاة الوت ــات ص ــدد ركع ع
ــذا. ــبع ....... وهك ــس أو س مخ
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ال تصي صاة قيام رمضان فرادی، فإنه عليه أن يتبعها بصاة الوتر.. 4

جتوز صاة التطوع املحض وهي النافلة فوق الرحال وهي تسر.. ٥

الف�شل الث�ين: يف ال�شنن 	

مــن الســنن صــاة ســنة الفجــر ركعتــن، والظهــر بعدهــا ركعتــن، وبعــد . ١
صــاة املغــرب، وبعــد صــاة العشــاء اآلخــرة وصــاة الوتــر، فــكل تلــك 

الســنن مــن ركعتــن والوتــر واحــدة أو ثــاث.

ــت . ٢ ــرب وق ــر وإىل ق ــاء األخ ــاة العش ــنة ص ــد س ــر بع ــاة الوت ــت ص وق
ــر. أذان الفج

ــه أن . 3 ــن فاتت ــى م ــوز ع ــا، وجي ــل فريضته ــون قب ــر يك ــنة الفج ــت س وق
ــا. ــد طلوعه ــمس أو بع ــوع الش ــل طل ــة وقب ــد الفريض ــا بع يصليه

الف�شل الث�لث: يف �شالة ال�شحى 	

ــي . ١ ــن إىل إثن ــن وهــي: مــن ركعت صــاة الضحــى وتســمى صــاة األواب
عــر ركعــة وقــد صاهــا ســيدنا حممــد  يف بيــت أم هانــئ 

ثــامن ركعــات.

وقت صاة سبحة الضحى عند ارتفاع الشمس قدر رمح وإىل قبيل وقت الزوال.. ٢

أفضــل وقــت لصــاة الضحــى هــو: عنــد اشــتداد حــرارة الشــمس عــى . 3
الفصــال: أي اجلــامل

إن اهلل حيب من يضيف إىل فرائضه السنن واآلداب والنوافل.. 4
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الف�شل الرابع: يف �شالة العيدين 	

حكــم صــاة العيــد بأهنــا فــرض كفايــة إذا قــام هبــا البعــض ســقطت عــن . ١
اآلخرين.

عــدد ركعــات صــاة العيــد ركعتــن بثاثــة عــر تكبــرة أو ســبع أو تســع . ٢
أو احــدى عــرة تكبــرة.

ــي: . 3 ــرة ه ــر تكب ــة ع ــن ثاث ــت م ــذا كان ــد غ ــر العي ــراءة تكاب ــة ق طريق
ــر  ــة األوىل، يك ــرات يف الركع ــس تكب ــرام مخ ــرة اإلح ــد تكب ــر بع أن يك
مخــس تكبــرات عنــد القيــام مــن الركعــة األوىل، ويكــر ثــاث تكبــرات 

بعــد القيــام مــن الركــوع الثــاين.

من فاتته تكابر صاة العيد فا قضاء عليه.. 4

مــن الســنة أن خيطــب اخلطيــب بعــد صــاة العيــد خطبــة يعــظ فيهــا اإلمام . ٥
ــم  ــا يلزمه ــنته وم ــاع س ــادهم إىل اتب ــول اهلل وإرش ــاق رس ــن بأخ املصل
جهــة خالقهــم مــن فطــرة األبــدان بعــد رمضــان أو حكــم األضاحــي بعــد 

عيــد احلــج األكــر.

جيــب أن يكــون خطيــب صــاة العيــد حــًرا وأمــا العبــد فعليــه االســتئذان . 6
مــن ســيده ليخطــب.



اء8٢ اجلوهر الو�ضّ 8

الب�ب الث�من ع�شر: اجلن�ئز 	

ــة . ١ املــوت مكتــوب يف اللــوح املحفــوظ عــى كل أحــد مــن الكائنــات احلي
وأوهلــا اإلنســان.

ــاة . ٢ ــه والص ــله وتكفين ــه بغس ــا إكرام ــا منه ــي حقوًق ــى احل ــت ع إن للمي
ــه. ــاء ل ــه والدع ــه ودفن علي

ال ير املؤمن موته ألنه بأعامله الصاحلة جتعل قره روضة خراء.. 3

ــا . 4 ــة عرضه ــن إىل جن ــا املؤم ــجن دني ــن س ــرج م ــزان وف ــة األح ــر هناي الق
الســموات واألرض

القــر بدايــة أحــزان وكآبــة وظلمــة وضيــق عــى املتهــاون يف صاتــه وعــى . ٥
الكافــر والفاســق واملنافــق وحفــرة مــن بعــض نــار جهنــم التــي تنتظــره يف 

اآلخــرة، نســأل اهلل الســامة.

الف�شل الأول: يف غ�شل امليت 	

ينبغــي مــن املغســلن ذكــوًرا وإناًثــا التفقــه لتعلــم كيفيــة غســل األمــوات . ١
عــى الســنة النبويــة.

ــج . ٢ ــن باحل ــارك واملحرم ــهداء يف املع ــم الش ــددة وه ــی متع ــواع املوت أن
واملــرىض والغرقــى ومتقطعــوا األعضــاء.

ال يغســل الشــهداء وال يكفنــوا إال بثياهبــم بعــد نــزع دروعهــم وأســلحتهم . 3
. عنهم
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ــي . 4 ــم باق ــم حك ــة فحكمه ــاحة املعرك ــارك يف س ــي املع ــت جرح إذا مل يم
ــن. ــل والتكف ــوات يف الغس األم

ال جيوز غسل من كان متعدًيا عى اإلسام واملسلمن وال يصى عليه.. ٥

حكم امليت املحرم يف احلج كحكم شهيد املعركة يف سبيل اهلل تعاىل.. 6

امليت غرًفا يغسل ويكفن.. ٧

امليت حرًقا يصب عليه املاء وال يعرك إن خيف تقطع أعضاءه.. 8

امليــت باجلــدري واملــرض الدائــم يصــب عليهــام املــاء ويغســان بقــامش . 9
وبرفــق.

ــا . 	١ ــل جتنب ــرتاب وال يغس ــه بال ــم ل ــدي يتيم ــرض مع ــذوم بم ــت املج املي
ــه. ــال مرض النتق

ــا أو . ١١ ــاء أو زوجه ــق النس ــن طري ــن ع ــل وتكف ــاء تغس ــن النس ــة م امليتت
األتقيــاء.

امليتة وسط الغرباء يصب املاء فوقها يف جوانبها ويكفيها ثم تكفن.. ١٢

ــاث إال بقــامش مــن . ١3 ال جيــوز ملــس عــورات األمــوات مــن الذكــور واإلن
ــاب. وراء حج

إن كان امليت الزوج أو الزوجة فجائز النظر إىل بعضهام بعد املوت.. ١4

ــاء . ١٥ ــة أثن ــى امليت ــط ع ــاء فق ــب امل ــاء بص ــع النس ــاركة م ــي املش ــوز للصب جي
ــلها. غس

جيــوز للصبيــة املشــاركة مــع الرجــال بصــب املــاء فقــط عــى امليــت أثنــاء . ١6
غســله.
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)امليت من اخلناث( جيوز غسله من قبل جنسه والنساء ذوات املحرم فقط.. ١٧

ــى . ١8 ــن ال يص ــا ولك ــه ميًت ــن أم ــن بط ــقط م ــذي س ــود ال ــل املول ــوز غس جي
ــه. علي

)األمــوات املحدثــن( مــن: اجلنابــة، واحليــض والنفــاس( فهــؤالء يكفيهــم . ١9
غســل واحد.

ال جيــوز إعــادة غســل امليــت الــذي أخــرج مــن قــره لســبب معــن مــن . 	٢
ــباب. األس

ال يلــزم غســل امليــت مــن حدثــه الصغــر إذا خــرج بعــد الغســل األول بــل . ٢١
ــع فقط. ــل املوض يغس

العبــد امليــت جيــوز غســله مــن أي إنســان ذكــر أو رجــل ثقــة مــا مل ينظــر . ٢٢
إىل عــورة امليــت.

ــن . ٢3 ــلوهم م ــن غّس ــورات م ــف ع ــا وص ــوًرا وإناًث ــلن ذك ــوز للمغس ال جي
ــوات. األم

جيــوز عنــد الــرورة أن يقــوم كا مــن اجلنــب واحلائض والنفســاء بغســل . 	٢
األموات.

ال يضمن املغسل دخول املاء خطأ إىل أنف امليت.. ٢4

)طريقــة غســل امليــت كطريقــة الغســل مــن اجلنابــة( حيــث يغســل النجس . ٢٥
ثــم يوضــأ بوضــوء الصاة.

ــوك . ٢6 ــه: )عف ــت بقول ــل املي ــدء غس ــد ب ــل عن ــو الغاس ــنة أن يدع ــن الس م
ــي(. ــم إىل أن ينته الله
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امليتة احلامل من النساء تغسل وتكفن بحملها وال بأس عى اجلنن.. ٢٧

٢8 .. يلزم الدافن للميت بغر غسل االستغفار من اهلل

)جيفة جسد املرك، والكافر( ندفن بدون غسل. ٢9

)حكــم مــكان دفــن امليــت املجهــول( حســب غالــب أهــل البلــد فــإن كان . 	3
مســلاًم فإنــه يدفــن يف مقــرة املســلمن وإن

كان ليس مسلاًم قيدفن بعيًدا عن مقرة املسلمن بغر غسل.. 3١

إذا كان امليــت املجهــول يف بلــد تســاوى فيهــا عــدد املســلمن بغرهــم فإنــه . 3٢
ُيغلَّــب اإلســام هنــا.

إذا كان امليــت ولّيــا هلل واملؤمنــن فإنــه يغســل ويكفــن ويصــى عليــه . 33
ــن. ــم يدف ــه ث ــا ب ــاء خاًص ــه دع ــى ل ويدع

الف�شل الث�ين: التكفني 	

ــن . ١ ــه بكف ــد موت ــه بع ــرت عورت ــي أن يس ــه احل ــى أخي ــلم ع ــق املس ــن ح م
ــه. ــب بدن ــب وأن يطي مطي

ــع . ٢ ــر يف املواض ــت الطاه ــلم املي ــد املس ــب يف جس ــوط الطي ــع احل يوض
األتيــة: يف جبهتــه املصونــة ويف أذنيــه ويف أجفــان عينيــه بعــد إغامضهــام ويف 
ــي:  ــه: ويعن ــه ويف رفغي ــه ويف إبطي ــفل ذقن ــه ويف أس ــه ويف فم ــري أنف منخ
ــت  ــه حت ــع قدمي ــن أصاب ــه وب ــع يدي ــن أصاب ــه وب ــه وعورت ــن فخذي ب

ــدره.  ــه ويف ص ركبتي
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يكره تكفن الرجال باالبريسم وال بأس بتكفن النساء به.. 3

ممن رشوط صحة التكفن طهارته من النجاسات.. 4

أقــل األكفــان لتكفــن امليــت بكفــن واحــد وأكثرهــا بثاثــة أكفــان قــامش . ٥
بلفافــة وقميــص وإزار وعاممــة للرجــال

ــص ورسوال . 6 ــامش وقمي ــة ق ــي: لفاف ــواب وه ــة أث ــرأة بخمس ــن امل تكف
ــار. ــها ومخ ــاب لرأس وحج

ــرم . ٧ ــه إرساف حم ــواب ألن ــتة أث ــوق س ــن ف ــواب الكف ــادة أث ــوز زي ال جي
ــوارث. ــه ال فيضمن

من خرق الكفن بغر قصد فا ضامن عليه ما مل تبد عورة امليت.. 8

إذا عدمــت الثيــاب للكفــن فيمكــن تكفينــه باحلصــر أو بالشــجر أو . 9
ــر. ــل احلص ــي مث ة وه ــمَّ ــك أو بالِس ــجر كذل ــن الش ــوع م ــو ن ــخر وه بالس

ــوارث . 	١ ــزم ال ــه وال يل ــه يف وصيت ــة كفت ــوع وقيم ــد ن ــويص حتدي ــى امل ع
ــال. ــث امل ــن ثل ــو م ــك فه بذل

مــن الســنة أن يقــدم املــويص الثقــة الــذي ســيصي عــى جنازتــه باملصلــن، . ١١
فــإن مل يكــن موجــوًدا فأحــد أقربائــه الصاحلــن أو مــن يفقــه إمامــة صــاة 

اجلنازة.

يوجد خاف يف جواز اإليصاء بمن يدفنه أو يغسله.. ١٢
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الف�شل الث�لث: يف ال�شالة على امليت 	

ليــس يف صــاة امليــت ركــوع وال ســجود وال قعــود، فحكمهــا أهنــا فــرض . ١
. ية كفا

ــاًرا إلســامه ودعــاًء . ٢ احلكمــة مــن صــاة امليــت أهنــا رمحــة بامليــت واعتب
ــه يف ضغطــة قــره. للتخفيــف عن

ــد كل . 3 ــرات بع ــع تكب ــر أرب ــد والتكب ــن: التحمي ــت م ــاة املي ــون ص تتك
ــی  ــي ويدع ــى النب ــى ع ــة يص ــرة الثالث ــد التكب ــة وبع ــرأ الفاحت ــرة تق تكب
ــي  ــليم يعن ــم التس ــلامت ث ــلمن واملس ــام واملس ــي ولذوهي ــت وللمص للمي

ــت. ــاة املي ــة ص هناي

ــه يف . 4 ــد وضع ــك عن ــة وكذل ــى القبل ــه ع ــاة علي ــد الص ــت عن ــل املي جيع
ــره. ق

يقف إمام املصلن أمام رأس املرأة عند الصاة عليها.. ٥

يقــف إمــام صــاة اجلنــازة عنــد صــدر الرجــل امليــت أو أي جانــب منــه . 6
وكــذا الصبــي.

ليس لتكابر صاة اجلنازة استدراك، فهي كصاة العيدين.. ٧

ليس واجًبا الوضوء لصاة اجلنازة والطهارة أوىل كاستحباب.. 8

جتوز الصاة خلف الفاسق يف صاة امليت واألوىل اإلمام الصالح۔. 9

ال جيوز أن تقام صاة امليت يف األماكن القذرة وجتوز يف املسجد.. 	١
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ال جتــوز الصــاة عــى الصبــي الــذي مــات أبــوه يف الــرك ولكــن ُيغســل . ١١
ويدفــن.

ال جتوز الصاة عى من قتل نفسه عمدا.. ١٢

ال جتــوز الصــاة عــى مــن مــات حتــت عقوبــة إمــام املســلمن، وقــد كان . ١3
مــًرا عــى ذنبــه إال إن كان تائًبــا .

جتوز الصاة عى من مات صلًبا من قبل أهل الظلم.. ١4

الف�شل الرابع: يف دفن امليت 	

من السنة تعجيل دفن امليت ولو كان كافًرا.. ١

من السنة عدم اإلرساع أثناء محل اجلنازة.. ٢

ال جيوز اتباع اجلنازة بالنار إال لرؤية الطريق.. 3

جيــوز للســائرين عــى األقــدام أن يشــيعوا اجلنــازة بالســر أمامهــا وخلفهــا . 4
وال جيــوز للراكبــن عــى الــدواب ذلــك.

يكره احلديث أثناء دفن امليت إال بذكر اهلل بدون إعاء األصوات.. ٥

ال ينبش قر امليت بعد دفنه ولو مل يغسل سهوا أو عمداء. 6

ــاب . ٧ ــال أو الثي ــن امل ــه يشء م ــقط في ــو س ــى ول ــر حت ــش الق ــوز نب ال جي
ــًدا . ــهًوا أو عم س
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الف�شل اخل�م�س: يف القرب 	

مــن إكــرام احلــي للميــت أن يــواري ســوءته بالدفــن اتباًعــا لســنة املصطفى . ١
.

ــش . ٢ ــن هن ــه م ــا ل ــذر جتنيًب ــدون ع ــت ب ــن املي ــال دف ــر أو إمه ــوز تأخ ال جي
ــة. ــور اجلارح ــباع والطي الس

عدم دفن امليت يورث الندامة واحلرسة لدى من يعلم.. 3

حكــم شــق األرض واللحــد املوضــوع فوقــه هــو أنــه ســنة ســيدنا حممــد . 4
 وهــو املســمى بالقــر

ال جيوز الدفن يف غر الرتاب.. ٥

من السنة أن يوضع امليت بداية من قدميه ورجليه قبل رأسه،. 6

ــك . ٧ ــة إىل ذل ــرورة الداعي ــد لل ــر واح ــت يف ق ــن مي ــر م ــن أكث ــوز دف جي
ــرب رضوس ــون أو ح ــدوث طاع كح

ــن . 8 ــن إن دف ــم، ولك ــك آث ــل ذل ــة وفاع ــن يف األرض الصافي ــوز الدف ال جي
فــا جيــوز إخراجــه.

ال جيوز استعامل املاء املتبقي من القر فيام ال يفيد.. 9

ال جيوز كرس األواين فوق القبور ألهنا بدعة.. 	١

ال جيوز املي فوق القبور تعمًدا ال بالنعال وال بغرها إال بعذر.. ١١

من السنة إلقاء السام عى املقابر أثناء املرور بجانب سورها.. ١٢
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)ال جيــوز( عــى مــن فقــد حيــاة إنســان أن يلطــم نفســه أو يشــق ثيابــه فــإن . ١3
ذلــك بدعــه.

ال جيــوز الدعــاء عــى امليــت إال إن كان مؤذًيــا لإلســام واملســلمن . ١4
ومشــهور بالنفــاق.

١٥ .. يثبت عذاب القر ونعيمه عند العلامء عن رسول اهلل

ــن . ١6 ــه م ــبه بمنكري ــه تش ــه؛ ألن ــر ونعيم ــذاب الق ــدم ع ــت ع ــل يثب ال دلي
ــن. املرك

الف�شل ال�ش�د�س: يف �شالة النفل 	

حكم صاة النقل أهنا مندوبة أي حمبوب فاعلها عند اهلل تعاىل.. ١

أفضــل وقــت النفــل هــو: الثلــث األخــر مــن الليــل حيــث رمحــة . ٢
تنــزالن. اهلل  واســتجابة 

مــن النوافــل قيــام رمضــان مجاعــة، ففيهــا فضــل عظيــم وتاركهــا خســيس . 3
. لة ملنز ا

ــل . 4 ــاء النف ــرآن؛ فإخف ــراءة الق ــع ق ــوت م ــل يف البي ــة النواف ــتحب إقام يس
ــهاره. ــن إش ــل م أفض

من رمحة الرسول الكريم بأمته أنه مل يلزمها بقيام الليل مجاعة.. ٥

ال يشرتط قراءة التوجيه يف صاة النافلة.. 6

ــبيح يف . ٧ ــة أو التس ــراءة الفاحت ــاء بق ــن االكتف ــاده املؤمن ــر اهلل لعب ــن تيس م
ــة. ــاة النافل ص
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يمكن أداء صاة النفل بالرتاب تيماًم حتى يف حال وجود املاء،. 8

يمكن أداء صاة النفل باإليامء حتى بدون عذر .. 9

يمكــن أداء صــاة النفــل قعــوًدا وقياًمــا واضطجاًعــا ومشــًيا عــى األقــدام . 	١
وركوًبــا عــى الــدواب.

يمكن القراءة يف صاة النفل جهًزا ورًسا حسب خشوع اإلنسان.. ١١

أجــر املصــي قاعــًدا نصــف أجــر القائــم، وأجــر املضطجــع نصــف أجــر . ١٢
القاعــد يف النقــل والفــرض مًعــا.

بدل وقضاء الفرض من الصلوات مقدمات عى التقرب بالنفل.. ١3

اختلف يف بدل صاة املتنفل بثوب نجس.. ١4

الف�شل ال�ش�بع: يف �شجدة القراآن 	

سجدة التاوة واجبة سواء أثناء الصاة أو قبل أو بعد.. ١

القــرآن يف الســور اآلتيــة: )األعــراف، . ٢ التــاوة يف  مواضــع ســجدة 
الرعــد، النحــل، األرساء، مريــم، احلــج، الفرقــان، النمــل، الســجدة، ص، 
فصلــت، النجــم(، فســجدة القــرآن )التــاوة( هلــا عنــد اهلل شــأن وإجــال 

ــجدها. ــن يس مل

رشع السجود تعظياًم لشأن كتاب اهلل تعاىل.. 3
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الب�ب الت��شع ع�شر: يف ف�ش�ء الفوائت 	

قضــاء الصلــوات: يعنــي أداؤهــا بعــد انتهــاء وقتهــا وتلــك هــي الصــاة . ١
الفائتــة.

جيوز أن تقىض صاة اجلامعة التي فسدت مجاعة.. ٢

ــن، . 3 ــاء الرمح ــا رض ــي: ففيه ــب وه ــة مرات ــاة ثاث ــة كل ص ــب كرام مرات
ــی. ــن اهلل تعال ــو م ــول العف ــاىل، وحص ــة اهلل تع ــا رمح وفيه

تأخــر الصــاة عــام يوجــب الكفــارة: صيــام شــهرين متتابعــن إو إطعــام . 4
ســتن مســكينًا لغــر املســتطيع للصــوم.

جيوز ملن ني صاة أو نام عنها أن يصليها متى ذكرها فذلك وقتها.. ٥

ــول يف . 6 ــا يق ــرف م ــو ليع ــى يصح ــام حت ــاس أن ين ــة النع ــن غلب ــوز مل جي
ــه. صات

مــا عــى املجنــون بــداًل لصاتــه إال إذا جــن يف وقتهــا فإنــه يقضيهــا بعــد . ٧
صحــوه.

ما عى احلائض بدل لصاهتا إال إذا جاءها يف وقت صاهتا.. 8

عــى اجلنــب إعــادة صاتــه إن رأى اجلنابــة بعــد الصــاة فقيــل: يعيــد أخــر . 9
صــاة وقيــل يعيــد مخس صلــوات.
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ف�شل يف : خ�متة الأوق�ت املنهي عن ال�شالة فيه� 	

ــت . ١ ــمس ووق ــوع الش ــت طل ــة: وق ــات اآلتي ــاة يف األوق ــن الص ــى ع ينه
ــامء. ــط الس ــا يف وس ــمس أي وجوده ــت زوال الش ــمس ووق ــروب الش غ

ال جيوز مجع الصلوات يف وقت زوال الشمس.. ٢

جيوز مجع الصاوات يف وقت زوال يوم اجلمع فقط.. 3

ال جيــوز أداء أي صــاة بعــد صــاة الوتــر؛ إال إذا نــام قليــًا ثــم اســتيقظ . 4
فيجــوز ذلــك.

جيوز تأخر صاة الوتر إىل قبل أذان الفجر لغرض قيام الليل.. ٥

الكت�ب اخل�م�س: يف ال�شوم 	

الصيام عبادة روحية افرتضها اهلل تعاىل مرة واحدة يف كل عام.. ١

ــيطانية . ٢ ــات الش ــن النزع ــة م ــس البري ــب النف ــوم هتذي ــد الص ــن فوائ م
ــراض. ــن األم ــدان م ــة لألب ــام يف صح ــة يف الصي ــة احليواني واهلمجي

الصيام يطهر من اآلثام.. 3

الصوم والقرآن يشفعان لإلنسان يوم القيامة.. 4

ينبغي للمسلم أن يازم الصوم باالستغفار طلًبا لقبوله من اهلل تعاىل.. ٥
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الب�ب الأول: م� يوجب ال�شوم والفطر يف رم�ش�ن 	

من رشوط وجوب صوم شهر رمضان رؤية اهلال. ١

ــن . ٢ ــوم بثاث ــهر الص ــل ش ــه يكم ــال فإن ــة اهل ــوت رؤي ــدم ثب ــة ع يف حال
ــا . يوًم

ــل: . 3 ــة كا مــن يومــي الصــوم واالفطــار فقي اختلــف يف عــدد شــهود رؤي
ــل شــاهدين. جيــزي شــاهد وقي

ــكل . 4 ــه : )ل ــر لقول ــد آخ ــة بل ــى رؤي ــوم ع ــد أن يص ــوز لبل ال جي
ــم(. ــوم هاهل ق

الب�ب الث�ين: يف بدل رم�ش�ن 	

مــن الســنة أن يكــون فضــاء رمضــان وغــره متصــا وال يفــرق بــن أيــام . ١
قضــاءه .

كلمــة بــدل تشــبه كلمــة قضــاء ســواء كانــت يف الصيــام أو الصــاة فمــن . ٢
ــام  ــدا أبدهل ــاه عم ــا إن فت ــا وأم ــا قضامه ــيانا أو نوًم ــام نس ــيئا منه ــه ش فات

ــام. ــر عنه وكف

ــذر . 3 ــر كن ــام أخ ــاء بأي ــدل أو القض ــوم الب ــام ص ــن أي ــل ب ــوز الفص ال جي
ــل. ــر أو نف ــوم أو تكف ص

مــن نــذر صيــام أيــام فوافــق النــذر أيــام رمضــان فعليــه قضــاء نــذره بعــد . 4
الرمضــان.
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ــاين . ٥ ــان الث ــد رمض ــان إىل بع ــن رمض ــه م ــا علي ــام م ــن صي ــر ع ــن تأخ م
فإنــه عليــه إبــدال أيــام رمضــان وإطعــام مســكن عــن كل يــوم فاتــه مــن 

ــان. رمض

عــى الوريــث الصيــام عــن اهلالــك يف أيــام متواصلــة إن كانــوا أكثــر مــن . 6
وريــث فإهنــم يقســمون الصيــام بينهــم عــن اهلالــك، فــا يصــوم أحدهــم 
واآلخريــن يطعمــون ولكــن إمــا أن يصومــوا مجيًعــا وإمــا أن يطعمــوا مجيًعا 

عــن اهلالــك وإال أعــادوا الصيــام مــن جديــد أو اإلطعــام مــن جديــد.

جيوز لاقلف احلج و الصوم وال يلزم بدهلام بعد اختتانه.. ٧

جيــوز للمســتحاضات إيــدال رمضــان فقــط وليــس عليهــن كفــارة إن كــن . 8
جاهــات حلكــم صــوم املســتحاضة.

إذا علمــت املســتحاضات بعــدم جــواز تــرك الصــوم يف حــال االســتحاضة . 9
فعليهــن البــدل والكفــارة .

الب�ب الث�لث: يف فطرة الأبدان 	

فطــرة األبــدان هــي: إطعــام الفقــراء صــاع مــن شــعر عــن كل مــن يعولــه . ١
املســلم مــن أهــل بيتــه.

ــى . ٢ ــتطيًعا ع ــه إن كان مس ــل صوم ــدان ال يقب ــرة األب ــؤد فط ــن مل ي ــل: م قي
آداهنــا.

خترج فطرة األبدان من بعد صاة الفجر إىل حن صاة العيد.. 3

تعطي زكاة الفطر من األصناف اآلتية: الشعر واألرز والزبيب والتمر واألقط.. 4
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يلزم أداء الفطرة عن املولود الذي ولد قبل صاة الفجر.. ٥

ال يلزم فطرة األبدان عن املفقود الذي مل تعلم حياته من مماته.. 6

خاف يف إخراج فطرة األبدان عن العبد اآلبق أي اهلارب.. ٧

مــن أوىص قبــل أذان الفجــر نعبــد شــيًئا فرفــض العبــد ذلــك فــإن وصيتــه . 8
نافــذة وال حيــق للمــويص أن يردهــا.

تلزم الزكاة عن العبد املرهون عى الراهن وليس عى املرهتن.. 9

الب�ب الرابع: يف �شفة ال�شوم وم� يجوز فيه 	

ــامع . ١ ــرب واجل ــن األكل وال ــاك ع ــف واإلمس ــي : التوق ــوم ه ــة الص صف
ــر إىل أذان  ــن أذان الفج ــد م ــا وبالتحدي ــمس إىل غروهب ــوع الش ــن طل م

ــرب. املغ

ال يصح الصوم مامل ُينوى به من الليل.. ٢

ال عــرة بتغيــر نيــة الصــوم لفًظــا يف هنــار رمضــان إىل نيــة اإلفطــار مــا مل . 3
يفطــر.

اختلف يف صحة صوم من نوى أو ارتكب معصية يف هنار الصوم.. 4

جيوز اإلفطار للمسافر رمحة من اهلل تعاىل بالعباد.. ٥

جيوز للمريض والغازي يف سبيل اهلل اإلفطار عند اضطرار مها.. 6

جيوز ملن ضعف جسده أن يفطر لتقويته من اهلاك.. ٧
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جتب نية اإلفطار من الليل.. 8

ال جيوز لناوي اإلفطار أن يفطر قبل خروجه من بلده.. 9

جيب التتابع يف قضاء الصيام إال لرورة السفر أو املرض.. 	١

ــة . ١١ ــن قل ــاك م ــا اهل ــى رضيعه ــت ع ــار إن خاف ــع اإلفط ــوز للمرض جي
ــا. ــوم أفطرهت ــن كل ي ــام ع ــا اإلطع ــن عليه ــب، ولك احللي

جيــوز للحامــل مــن النســاء اإلفطــار إن خافــت اهلــاك عــى جنينهــا ولكــن . ١٢
عليهــا اإلطعــام عــن كل يــوم أفطرهتــا.

جيوز للشيخ الطاعن يف السن أن يطعم عن كل يوم يفطره.. ١3

جتــب الكفــارة املرســلة عــى مــن نقــض صيــام نــذره وهــي : صيــام ثاثــة . ١4
أيــام أو إطعــام عــرة مســاكن أو كســوهتم.

الب�ب اخل�م�س: يف الفطور وال�شحور 	

وقــت إفطــار الصائــم هــو: عنــد غــروب الشــمس ســواًء عليــه أكل أم مل . ١
يــأكل.

ــًدا . ٢ ــك تعم ــة ذل ــحور ويف خمالف ــر الس ــور وتأخ ــل الفط ــنة تعجي ــن الس م
ــم . إث

يمكن تأخر السحور إىل قبيل أذان الفجر.. 3

مــن الســنة اإلمســاك عــن الطعــام قبــل أذان الفجــر بوقــًت كاٍف حتــى ال . 4
ينتهــك حرمــة الصيــام باإلمهــال.
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من السنة البدء باإلفطار بام مل متسه النار كالتمر أو املاء أو اللبن.. ٥

يأثــم وال ينتقــض صــوم مــن أفطــر عــى حــرام كــرب اخلمــر أو الغيبــة أو . 6
الزنــا أو مــا شــابه ذلــك إذا مل يتــب.

الب�ب ال�ش�د�س: يف اأق�ش�م ال�شوم اإىل واجب وغريه 	

من الصيام الواجب صيام شهر رمضان املبارك.. ١

ــام . ٢ ــام احلــج أي أي ــق أي آخــر أي ــام التري ــام أي ــام املكــروه صي مــن الصي
ــاين عــر والثالــث عــر مــن ذي احلجــة. احلــادي عــر والث

ــه . 3 ــرى في ــذي ُي ــوم ال ــو الي ــك وه ــوم الش ــام ي ــرم صي ــام املح ــن الصي م
ــة. ــهر ذي احلج ــال ش ــان وه ــال رمض ه

وجــود الســحاب ال يوجــب الصــوم يف يــوم الشــك وال يف انتظــار قــدوم . 4
املســافرين.

الب�ب ال�ش�بع: يف ال�شوم امل�شتحب 	

مــن املســتحب صيــام يــوم عرفــة لغــر احلــاج أي اليــوم التاســع مــن شــهر . ١
ذي احلجــة.

ــي . ٢ ــرم أو يوم ــهر حم ــن ش ــام األوىل م ــرة األي ــام الع ــتحب صي ــن املس م
ــهر. ــس الش ــن نف ــارش م ــع والع التاس
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ــري، و يف . 3 ــهر هج ــن كل ش ــض م ــام البي ــة أي ــام الثاث ــتحب صي ــن املس م
ــر ــس ع ــر واخلام ــع ع ــر و الراب ــث ع ــام الثال األي

من املستحب صيام اليوم السابع و العرون من رجب.. 4

مــن املســتحب صيــام اليــوم اخلامــس عــر مــن شــعبان أو صيــام شــعبان . ٥
كلــه.

استحب بعض األشباح صيام أيام مل تثبت عنها روايات.. 6

ال جيوز أن تصوم املرأة صيام النفل بدون إذن زوجها.. ٧

ــر . 8 ــه يوث ــه إال إن كان صيام ــدون إذن زوجت ــل ب ــام النف ــزوج صي ــوز لل جي
ــى حقهــا. ع

ال جيوز صيام العبد بدون إذن من سيده .. 9

من املستحب صيام الستة األيام األوىل من شهر شوال.. 	١

الب�ب الث�من: يف نواق�س ال�شوم 	

ينتقض الصوم باألكل والرب و اجلامع عمًدا يف هنار الصوم.. ١

اختلف يف كفارة الصائم الذي جامع أهله ناسيًا.. ٢

جتــب كفــارة صيــام شــهرين متتابعــن عــى مــن أصبــح جنًبــا متعمــًدا إال . 3
إذا مل يتعمــد ذلــك فعليــه بــدل يومــه فقــط

من غسل نجاسته ورأسه فقط قبل أذان الفجر فصومه تام.. 4
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جيب القضاء عن يومه عى من أمذى من مس زوجته فقط.. ٥

ال جيوز سوغ ) بلع ( ملوحة أو حاوة الطعام ألنه يبطل الصوم.. 6

يســتحب التلثــم ويعنــي )تغطيــة األنــف( عى مــن يبيــع الدقيــق )الطحن( . ٧
أو يعمــل يف البنــاء بالرتاب.

ينتقــض الصــوم بــكل مــا يبتلعــه اإلنســان مــن طريــق الفــم مــن معــدن . 8
ــره. وغ

ينقــض الصــوم كل مــا دخــل جــوف اإلنســان مــن طريــق األنــف أو األذن . 9
أو الدبــر.

ــا وال . 	١ ــال اضطراره ــة دواء يف ح ــان بحقن ــة اإلحتق ــرأة املريض ــوز للم جي
ــا. ــل جوفه ــا مل يدخ ــك م ــا بذل ــض صومه ينق

ال جيوز للرجال االحتقان بأي دواء يدخل جوفه.. ١١

جيوز االكتحال للرجال والنساء ولو خرج من الفم.. ١٢

ال ينتقــض صــوم مــن دخــل يف جوفــه مــاء الوضــوء عــى غــر قصــد مــا مل . ١3
يكــن مرسًفــا يف املــاء.

ــي . ١4 ــة الت ــاة بعــد املــوت بالعظــام البالي ــااًل للحي ــم مث أعطــي القــرآن الكري
ــد. ــى اكتســت باألنســجة و اللحــم واجلل ــت مــن العــدم يف نطفــة حت أن
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الكت�ب ال�ش�د�س: يف الزك�ة 	

حكــم الــزكاة أهنــا فــرض الطهــارة األمــوال مــن الربــا وطهــارة للنفــوس . ١
مــن البخــل.

٢ .  ــرب ــب ال ــئ غض ــا تطف ــة أهن ــزكاة واحلكم ــرع ال ــة ف الصدق
ــان. ــن اإلنس ــوم ع ــوم والغم ــف اهلم وتكش

ــوة . 3 ــام والكس ــة باإلطع ــي الصدق ــوت ه ــد امل ــة بع ــات اجلاري ــن الصدق م
والنقــود والعلــم وحفــر بئــر أو شــق هنــر أو فلــج للمســلمن أو تربيــة ابــن 

صالــح يدعــو لــه بعــد موتــه.

من أعظم األجر يف الصدقات الصدقة عى الفقراء من ذوي الرحم.. 4

ــدق . ٥ ــن يتص ــى م ــن ع ــا مل يتمن ــه م ــى صدقت ــر ع ــد األج ــتوجب العب يس
ــه. علي

ال جيــوز لغــر املحتــاج أن يطلــب الصدقــة أو الــزكاة وال أن يأخذهــا ممــن . 6
أعطــاه إياهــا ألن ذلــك يورثــه تســويد وجهــه يــوم القيامــة.

عــى املتيــرس الــذي وهبــه اهلل ســعة يف الــرزق واملــال أن ال يبخــل عــى ذوي . ٧
احلاجة.
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الب�ب الأول: يف الن�ش�ب ولوازمه 	

جعل اهلل فرض الزكاة ومتتثله يف قدر يسر من مال كل إنسان مسلم.. ١

أصنــاف الــزكاة املفروضــة حمصــورة يف األشــياء اآلتيــة: الذهــب والفضــة . ٢
والنقــود والغنــم واجلــامل و البقــر والتجــارة والثــامر والتمــور والزبيــب و 
الشــعر والــر والســلت والدخــن و الســهوي والــذرة واألرز والعقــارات 

املعــدة للتجــارة.

ليس يف العلس زكاة.. 3

ليس يف فاكهة الرمان زكاة وال يف احلمضيات.. 4

يف زكاة الثامر إذا بلغت مخسة أوساق.. ٥

يف زكاة النقود إذا بلغت مخسة أواق.. 6

يف الذهب زكاته يف كل عرين مثقاال.. ٧

يف اإلبل زكاهتا شاة يف كل مخس منها.. 8

يف زكاة الفضة يف كل مائتي درهم يدفع اخلمس،. 9

يف زكاة البقر يف كل مخس أبقار شاة واحدة.. 	١

يف زكاة األوساق إذا وصلت ستن صاًعا.. ١١

يف زكاة األوراق إذا وصلت أربعون درمها من الفضة.. ١٢

يف زكاة الغنم إذا وصلت أربعون شاة ففيها شاة واحدة.. ١3

إذا حال عى مجيع أصناف الزكاة احلول أي سنة وجبت فيها الزكاة.. ١4
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الثــامر واملحاصيــل ال يقيــد أداء الــزكاة فيهــا باحلــول بــل بخــروج . ١٥
وحصدهــا. املحاصيــل 

مــن وجــد كنــزا فــإن زكاتــه لبيــت املــال بدفــع منــه اخلمــس وال ينتظــر فيــه . ١6
ــوغ احلول. بل

ــك . ١٧ ــا يمل ــامن م ــع أث ــد مج ــود بع ــس زكاة النق ــي نف ــارة ه يف زكاة التج
للتجــارة وليــس لاســتعامل.

الب�ب الث�ين: يف زك�ة الثم�ر 	

ــقيت . ١ ــا س ــملها م ــر ويش ــا الع ــر فيه ــيل واملط ــقاة بالس ــامر املس زكاة الث
ــاج. ــار واألف باألهن

زكاة الثامر السقاة باآلبار املكلفة فيها نصف العر.. ٢

زكاة الثامر حسب الغات وليس حساهبا عى احلول.. 3

زكاة التمر والبرس قيل فيها العر من بن األصناف األخرى.. 4

ــر . ٥ ــذا التقدي ــه هب ــر ويف زكات ــه الع ــدود ففي ــذوذ أي املج ــر املج زكاة التم
ــه ويف  ــة كيل ــة أقــوال يف وجــوب العــر وهــي: يف حال خــاف عــى ثاث

ــه العــر. ــل أم مل يــكل ففي ــل ســواء كي ــل الكي ــة قب حال

ــدواس . 6 ــل : ال ــن مث ــن العامل ــكل م ــزكاة ل ــن ال ــرة م ــاع األج ــوز اقتط جي
واجلــزاز و الشــايف أي املراقــب والقــراز أي احلــّراث وذلــك قبــل توزيــع 

الــزكاة.
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زكاة الرم فيها خال عى وجوهبا.. ٧

ــاب وال . 8 ــل النص ــط إذا وص ــه فق ــي من ــى الباق ــف يزك ــزرع التال زكاة ال
ــك. ــد ذل ــه بع ــامن علي ض

ال زكاة عى الزرع الباقي من التالف إن كان قد كلفه تغريام عليه.. 9

جتب الزكاة حتى عى الزرع املوروث الواجب حصاده .. 	١

ليــس يف الصــوايف زكاة إال عــى العامــل أو الــزارع فيدفعــان العــر ألهنــام . ١١
يملــكان الــزرع.

ليس عى الذمي زكاة ألنه غر مسلم.. ١٢

عى البيدار أن يزكي عن نخلته فقط مع باقي نخل صاحب املال،. ١3

ــام . ١4 ــان عنه ــز فيزكي ــك جائ ــا فذل ــال زوجه ــن م ــع م ــرأة جيم ــال امل زكاة م
ــا. مًع

ــع فيخــرج عنهــم . ١٥ ــا فيجمــع اجلمي زكاة مــال األب مــع أبيهــم وأمهــم مًع
ــدة. زكاة واح

زكاة الركاء خيرج من ماهلم العر من كل الثامر .. ١6

ال جتوز زكاة األرض املغصوبة.. ١٧

ليس يف الزرع املباع من مسلم إىل مرك زكاة.. ١8
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الب�ب الث�لث: يف زك�ة النقود والتج�رة 	

جتــب زكاة يف النقــود املســككة و غــر املســككة والســلع املعــدة للتجــارة . ١
مــن أي صنــف فيهــا ربــع العــر.

ــم يف كل . ٢ ــع دره ــا فيدف ــون درمه ــان وأربع ــن كل مائت ــة م يف زكاة الفضي
ــم. ــن دره أربع

ُيقــدر عــر الفضــة بمثقــال ويف كل عريــن مثقــال نصــف مثقــال، فكلــام . 3
زادت أربعــة مثاقيــل ففيهــا ُعــر دينــار وهكــذا كلــام زاد العــدد.

ال جتــب الــزكاة يف النقــود التــي يف ذمــة اآلخريــن إذا كانــت ميئــوس مــن . 4
إعادهتــا.

جتب الزكاة التي يف ذمة الغر )الديون( إذا رجي إعادهتا. ٥

ليس عى مهر املرأة غر املقبوض زكاة إال إذا قبضته.. 6

جتب زكاة األصول من املنازل واألرايض إن كانت للتجارة واإلجيار.. ٧
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الب�ب الرابع: يف زك�ة الأنع�م وامل��شية 	

الف�شل الأول: يف زك�ة الإبل 	

مقدار الزكاةعدد اإلبلم

شاة واحدة فقطيف كل )٥( نوق1

شاتانمن )٥-	١( نوق2

ثاث شياهمن ) 	١- ١٥ ( ناقة3

أربع شياهالفن ) ١٥ - 	٢ ( ناقة4

ناقــة ابــن أو بنــت خمــاض أي ابــن ســنة من )٢٥ - 	3 ( ناقة5
أو بنــت ســنة

ناقة بنت لبون أي بنت سن تنيف كل 36 ناقة6

ناقة حقة أي بنت ثاث سننيف كل 46 ناقة7

ناقة جذعة أي بنت أربع سننيف كل 6١ ناقة8

ناقتي بنت لبون أي بنت سنتنيف كل ٧6 ناقة9

ناقتي حقتان أي بنت ثاث سننيف كل 9١ ناقة10

ثاث نوق لبونات أي بنات سنتنيف كل ١٢١ ناقة11

12
ــوق ١٢١  ــة ف يف كل 	4 ناق

ــة ــزاد ناق ــة ُت ناقتي لبون وحقة مًعاناق
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الف�شل الث�ين: يف زك�ة البقر واجلوامي�س 	

بنفس طريقة زكاة اإلبل

الف�شل الث�لث: زك�ة الغنم وال�ش�أن 	

مقدار الزكاةعدد الغنم أو الضأنم

شاة واحدةيف كل أربعن شاة1

شاتانيف كل ١٢١ شاة2

ثاث شياةيف كل ١	٢ من الشياة3

أربع شياةيف كل		4 شاة4

تزاد شاة واحدة فقطيف كل 		١ شاه فوق األربع شاة5

ــث . 8 ــن حي ــة م ــا رديئ ــا ألهن ــزكاة هب ــره ال ــم يك ــن الغن ــاف م ــاك أصن هن
ــخلة،  ــا، والس ــة. والزي ــي: األكول ــاف ه ــذه األصن ــول اهلل، وه ــنة رس س

ــة. ــزرات، واملريض ــارف، واحل ــل، والس والفح

أصنــاف األغنــام املســتحب الــزكاة هبــا مــن حيــث الســنة وهــي: الثنيــة، . 9
واجلــذع، والســخال.

ــاث . 	١ ــى اإلن ــام نزك ــم فإن ــر والغن ــل والبق ــن اإلب ــوايش م ــاف امل ــع أصن مجي
ــخال  ــذ الس ــا تؤخ ــرار فإهن ــد االضط ــور إال عن ــس بالذك ــط ولي ــا فق منه

ــة. كرخص
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الب�ب اخل�م�س: يف اإنف�ذ الزك�ة 	

الــزكاة صنفــن ندفــع عــن كل ســنة يف: الذهــب والفضــة واملعــادن والغنــم . ١
واإلبــل والبقــر والنقــود و األصــول مــن املنــازل واألرايض املعــدة للتجارة 
. الصنــف الثــاين مــن الــزكاة مثــل الثــامر واملحاصيــل فهــذه ُتزكــی حســب 

احلصــاد وليــس عــى احلــول.

ــو . ٢ ــا ه ــا أي يعطيه ــي ينفذه ــادل لك ــلمن الع ــام املس ــزكاة اإلم ــى ال تعط
لألصنــاف اآلتيــة: املســاكن والفقــراء والعاملــن عليهــا ويف الرقــاب 

ــم. ــة قلوهب ــبيل واملؤلف ــن الس ــن واب ــن واملجاهدي والغارم

ــم . 3 ــر يف حك ــام وُيعت ــر اإلم ــره بأم ــد حتذي ــل بع ــًدا ُيقت ــزكاة عم ــع ال مان
ــد. املرت

ــه . 4 ــلاًم و علي ــزكاة إن كان مس ــه ال ــلمن فعلي ــة املس ــت محاي ــن كان حت كل م
ــا. ــة إن كان ذمًي اجلزي

ــاء عــى الفقــراء . ٥ ــزكاة هــي: عطــف قلــوب األغني ــة مــن ال احلكمــة اإلهلي
ــن  ــوىض ب ــاد والف ــاعة الفس ــع إش ــاد ومن ــن األحف ــدور م ــة الص وحلامي

ــض. ــم البع ــى بعضه ــم ع ــا لظلمه ــاس ومنع الن

بعــث اجلبــاة يكــون إىل أصحــاب الثــامر البالغــة احلصــاد الــذي يســتوجب . 6
الــزكاة منهــم.

ــدون . ٧ ــم ب ــع زكاة نقوده ــهم لدف ــادروا بأنفس ــلمن أن يب ــن املس ــي م ينبغ
ــم. ــاة إليه ــث اجلب بع
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ــر إذن . 8 ــزكاة بغ ــن ال ــوه م ــتعملوه أو أكل ــا اس ــاة مل ــامن اجلب ــف يف ض اختل
ــام. اإلم

ال جيوز لإلمام اخلارج عن البيعة قبض أو األمر بأخذ الزكاة .. 9

اخذ اجلبار للامل املكال تسقط الزكاة.. 	١

أخذ اجلبار للامل غر املكال ال يسقط الزكاة عن صاحب املال،. ١١

عى صاحب املال أن يدفعها بعد كلها عى مستحقيها بدون تأخر.. ١٢

ــار يف . ١3 ــان اجلب ــدل يف زم ــام الع ــكان اإلم ــة م ــامل الثق ــوب الع ــن أن ين يمك
ــا ــا يف أصحاهب ــزكاة وإنفاذه ــذ ال أخ

ــوى . ١4 ــورع والتق ــل ال ــر وأه ــل اخل ــراء وأه ــن الفق ــكل م ــزكاة ل ــى ال تعط
ــع ــلم املطي ــى للمس وتعط

اختلف يف جواز إعطاء الزكاة للعصاة. ١٥

ال جيــوز دفــع الــزكاة يف رشاء املصاحــف وال يف بنــاء املســاجد وال يف كفــن . ١6
ــام  ــج وال يف إطع ــد احل ــر يري ــج إال لفق ــون وال يف احل ــت وال يف الدي املي
الضيــوف وال يف رشاء التمــر والطعــام وال يف العــاج وال إلنضــاج الطعــام 

وال لذبــح وإصــاح اللحــم.

اختلف يف لزوم تعريف املعطى له الزكاة أم ال ُيعّرف بأهنا زكاة. ١٧

النفقة عى الضيف تسمى صدقة وليست زكاة. ١8

جيوز لإلمام إعطاء عامله من الزكاة وليس من ماله اخلاص،. ١9

ال جيوز إعطاء الزكاة للغني إال إن كان من املؤلفة قلوهبم.. 	٢

ال جيوز إعطاء الزكاة كمكافأة ألحد.. ٢١
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ــا مل يكــن . ٢٢ ــق إنســان م ــاة ألحــد لرفــع ضي ــزكاة كمحاب ال جيــوز إعطــاء ال
مســتحقا هلــا.

ال جيــوز لــألب أن يعطــي زكاتــه إلبنــه إال إن كان بعيــًدا عنــه ويســتحقها . ٢3
لفقــره.

اختلف يف جواز إعطاء الزكاة للزوجات.. ١9

جيوز أعطاء الزوجة زكاهتا لزوجها الفقر.. ٢4

جيوز إعطاء بعض الزكاة للبيدار،. ٢٥

جيور إعطاء الزكاة للتاجر املعروف بفقره.. ٢6

مــن أعطــى زكاتــه الغنــي عنهــا خطــأ فا ضــامن عليــه وينبغــي مــن املعطى . ٢٧
لــه الــزكاة أن يعيدهــا لصاحبهــا أو يعطيها مســتحقها مــن الفقراء.

جيوز إعطاء الزكاة للمديون الفقر،. ٢8

ال جيوز إعطاء الزكاة للمتأثل و هو املستطيع عى كسب املال.. ٢9

ال جيــوز خلــط مــال الــزكاة باملــال اخلــاص ولكــن إذا أداهــا إىل أصحاهبــا . 	3
كاملــة بغــر نقصــان فــا بــأس

جيوز تأخر الزكاة أعواًماا عى أن يدفع عنهن زكاة أخر سنة فقط.. 3١

جيوز دفع ما وجب من زكاة عن أعوام ماضية يف سنة واحدة.. 3٢

ــرج . 33 ــع إذا مل خي ــه الدف ــزكاة أم ال فيلزم ــع ال ــل دف ــه ه ــك أن ــة الش يف حال
احلــول فــإذا خــرج عــن ســنة الدفــع فــا يلزمــه دفــع زكاتــه إال يف هنايــة 

ــدة. ــنة اجلدي الس

ال تقبل زكاة الصبي إال بإذن أبيه أو وليه أو وكيله إن كان يتياًم. 34
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ال يلزم الزكاة يف مال اليتيم حتى يبلغ احللم إال إذا دفعها وكيله عنه.. 3٥

يلــزم اليتيــم تصديــق وكيلــه أو وليــه إذا أخــره عــن ختصيــص مبلــغ مــن . 36
مــال اليتيــم للــزكاة

ال جيوز إعطاء مال اليتيم لرجل ال يزكي عن نفسه ألنه غر مأمون،. 3٧

ــال . 38 ــتخدم م ــن يس ــر أو ل ــن يؤخ ــه ل ــايض بأن ــدى الق ــل ل ــد الوكي إذا تعه
ــة  ــس ومعيش ــاكل وملب ــن م ــم م ــع اليتي ــام ينف ــزكاة أو في ــم إال يف ال اليتي
وعلــم وتزويــج لــه فجــاز إعطــاءه عندئــذ مــال اليتيــم كأمانــة إىل أن يبلــغ 

ــم. احلل

ــه . 39 ــب كل يشء دفع ــم أن يكت ــال اليتي ــى م ــتؤمن ع ــن اس ــى م ــتحب ع يس
ــم  ــم احلل ــغ اليتي ــإذا بل ــزكاة حتي ــغ ال ــا مبال ــجل ومنه ــه يف س ــه وثمن في

ــه، ــا علي ــه وم ــرف مال ع

الب�ب ال�ش�د�س: خ�متة يف اجلزية 	

جتب اجلزية يف صنفن من املركن و مها احلريب و الذمي.. ١

ــداوة . ٢ ــًرا للع ــلمن مظه ــام واملس ــارب لإلس ــو: املح ــريب ه ــرك احل امل
ــه. ــن مال ــر م ــه الع ــذ من ــذا يؤخ وه

ــر . 3 ــه الع ــذ من ــلمن ويؤخ ــة املس ــع بحامي ــو: املتمت ــي ه ــرك الذم امل
كجزيــة.

جــاء فــرض اجلزيــة عــى املركــن كعقوبــة هلــم وذلــة وصغــار لرفضهــم . 4
الدخــول يف اإلســام أو لعداوهتــم لإلســام واملســلمن.
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ــان . ٥ ــروف الزم ــب ظ ــن حس ــى املرك ــة ع ــدر اجلزي ــدر ق ــام أن يق لإلم
ــه. ــو في ــذي ه ال

حيق لإلمام رفع قدر الزكاة يف بعض األصناف.. 6

أخــذت اجلزيــة مــن املجــوس ألن أصلهــم أهنــم أهــل كتــاب وتلــك قبــل . ٧
. حتريفهــم الكتــاب نبيهــم

الكت�ب ال�ش�بع: يف احلج والعمرة 	

ــة . ١ ــة البدني ــة والصح ــث النفق ــن حي ــتطيع م ــى املس ــج إال ع ــب احل ال جي
ــة. والعقلي

جتــب فريضــة احلــج عــى كل مســلم مــرة واحــدة يف حياتــه ومــن زاد رفــع . ٢
اهلل درجتــه.

تعظيــم فريضــة احلــج مــن تقــوى القلــوب وتلــك نعمــة عــى مــْن مــنَّ اهلل . 3
عليــه هبــا.

جتــب فريضــة احلــج عــى كل مــن الــرايض و غــر الــرايض وعــى الصحيح . 4
والســقيم وعــى الذكــر واألنثــى واحلــر والعبــد وكل جنــس مــن املســلمن 

واملعــرض عــن أداء فريضــة احلــج هالــك.
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الب�ب الأول: يف ال�شتط�عة 	

فرض احلج عى املسلم واملسلمة مرة واحدة يف العمر .. ١

ــه . ٢ ــة ألهل ــزاد والنفق ــر ال ــي: توف ــا ي ــج م ــة احل ــن رشوط أداء فريض م
وللطريــق - أمــان الطريــق مــن قطــاع الطــرق - وجــود الراحلــة أو وســيلة 
ــه - إعــادة األمانــات إىل مــن  النقــل الســليمة - قضــاء الديــون التــي علي

ــه ــه و جران ــع أقارب ــه - تودي ــاء إلي ــد أس ــن ق ــذار مم ــه - اإلعت التمث

ال جيوز الصيد والقتل عى املحرم. 3

جيب أداء الكفارات قبل الذهاب إىل احلج.. 4

ال جيوز احلج عى من مل يؤد دينه أو رهن مقابله أو رفاء له. ٥

جيب اإليصاء عى من أراد الذهاب إىل احلج.. 6

من السنة السفر إىل احلج يوم اخلميس،. ٧

من السنة اختيار الرفيق الصالح قبل السفر إىل احلج.. 8

جيوز السفر عن طريق البحر إىل احلج،. 9

جيــوز للمــرأة أن حتــج أول حجــة هلــا بــدون إذن زوجهــا ولــو مــن مهرهــا . 	١
إذا رفــض.

ال جيــوز للمــرأة احلــج ومل تقــي ديوهنــا التــي عليهــا إال إن أوصــت وهــي . ١١
يضة مر

اختلف يف جواز إيصاء املرأة باحلج عنها وهي مستطيعة.. ١٢
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املرأة معذورة عن احلج يف حال عدم وجود حمرم برافقها إىل احلج.. ١3

اختلــف يف العبــد الــذي قــد حــج قبــل عتقــه هــل يلزمــه احلــج بعــد العتــق . ١4
أم ال

ال يســقط احلــج عــن الصبــي الــذي حــج قبــل بلوغــه احللــم ولكــن ُيكتب . ١٥
ــه ثوابه. ل

الب�ب الث�ين: الني�بة يف احلج 	

النيابــة يف احلــج هــي : أن يقــوم إنســان باحلــج عــن إنســان آخــر بأمــره أو . ١
بوصايتــه.

حض اإلسام عى املسارعة إىل أداء احلج قبل درك املنّية ملن استطاع.. ٢

ــن . 3 ــى املتخلف ــة ع ــرض اجلزي ــاروق  أن يف ــر الف ــيدنا عم أراد س
ــذر. ــر ع ــج بغ ــن احل ع

جوز بعض الفقهاء إمهال املستطيعن سنة واحدة ألداء فريضة احلج.. 4

غر املستطيع للحج عليه أن يويص ورثته باحلج عنه بعده. ٥

ال جيوز النيابة باحلج عن الغر إال إن حج النائب عن نفسه أوال.. 6

ال جتوز نيابة الصبي عن غره ما مل يبلغ احللم،. ٧

ــد . 8 ــج بع ــة احل ــا ألداء فريض ــا أو أخيه ــن أبيه ــوب ع ــرأة أن تن ــوز للم جي
ــج ــر باحل ــن البص ــى ع ــة األعم ــوز نياب ــام، و جت هاكه

جتوز نيابة العبد باحلج عن من استأجره ولكن بإذن سيده. 9
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جــاز حــج مــن نــي اســم موكلــه باحلــج عنــه بالنيابــة ألن األهــم قصــده . 	١
ونينــه

جيوز قضاء احلجات الفائتة عند االستطاعة بحجة واحدة.. ١١

الب�ب الث�لث: يف العمرة 	

مــن مناســك العمــرة الطــواف حــول الكعبــة والصــاة ركعتــن عنــد مقــام . ١
  إبراهيم 

من مناسك العمرة السعي بن جبي الصفا واملروة.. ٢

من مناسك العمرة حلق الشعر. 3

ــر . 4 ــط والتعط ــس املخي ــي: - لب ــا ي ــل م ــك عم ــة املناس ــد هناي ــوز بع جي
ــل. ــمى بالتحل ــا يس ــذا م ــامع وه واجل

تسمي العمرة باحلج األصغر يف لغة الفقهاء لكثرة فضائلها.. ٥

حكم العمرة أهنا مندوبة.. 6

جيوز تكرار العمرة يف عام واحد،. ٧

الب�ب الرابع: يف الإحرام 	

حكم اإلحرام واجب عى من أراد أداء احلج والعمرة أو أحدمها.. ١

اإلحرام معناه : اللباس غر املخيط،. ٢
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اإلحرام من مروطه الطواف حول الكعبة ملن أتى من املواقيت.. 3

جيــوز الطــواف بالثيــاب املخيطــة ملــن حتلــل ومل خيــرج مــن مكــة املكرمــة . 4
رشفهــا اهلل تعــاىل.

مــن منهبــات اإلحــرام و هــي - لبــس املخيــط - لبــس النعــال املخيطــة - . ٥
لبــس املابــس املزعفــرة و املورســة واملعصفــرة - التطيــب.

رشوط اإلحرام املأمور بفعلها و هي: - كشف الرأس - كشف الوجه. 6

ال جيــوز للمــرأة املحرمــة تغطيــة وجههــا وال التطيــب وال لبــس احلــى وال . ٧
تلبــس أقــراط األذن.

جيوز للمحرم االكتحال. 8

ال جيــوز للمحــرم محــل الطيــب لاســتعامل أو للتجــارة مــا مل يلمــس رحيــه . 9
ثيابــه أو بدنــه.

ال جيوز اجلامع يف حالة اإلحرام.. 	١

ال جيوز عقد النكاح يف حالة اإلحرام. ١١

ال جيــوز عــى املحــرم عمــل مــا يــأيت : التحــدث بالــكام القبيــح - الريــاء . ١٢
ــائر  ــكاب س ــة - ارت ــع الزوج ــث م ــو - الرف ــدال - اللغ ــق - اجل - الفس

ــا دم ــإن عليه ــر ف ــار والكبائ ــن الصغ ــايص م املع

جيوز قول الشعر املحتشم وليس الكام الفاحش.. ١3

ال جيــوز للمحــرم أن يفعــل األشــياء اآلتيــة - قــص الشــعر - قــص األظافر . ١4
. إثــارة جــرح - حلــق الشــعر الــذي حتــت احلجامــة - عقد الشــعر

حكم من خلع رضًسا فعليه فدية يف حال إحرامه.. ١٥
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ــه . ١6 ــع في ــرم ليض ــد املح ــط جس ــى وس ــزام ع ــس أو احل ــد الكي ــوز ش جي
ــوده ــه ونق حوائج

جيوز جر كرس عظام احلاج.. ١٧

جتب الفدية عى من غطى رأسه مضطرا أو غر مضطر.. ١8

جتب الفدية عى من حلق رأسه بنفسه،. ١9

ال حتب الفدية وال الكفارة عى من غطى رأسه غره بغر أمره.. 	٢

جيب الغرم عى من صاد من صيد الر وهو حمرم،. ٢١

جيوز للمحرم صيد البحر. ٢٢

ــا . ٢3 ــام ليس ــه ألهن ــي وأكل بيض ــاج األه ــم والدج ــح الغن ــرم ذب ــوز للمح جي
ــد. ــن الصي م

جيــوز للمحــرم قتــل مــا يــي: الســباع واحلــدأة والكلــب العقــور والعقــرب . ٢4
واحليــة والغــراب والفــأر والباغــي املعتدي.

الب�ب اخل�م�س: يف ذكر بدء الإحرام 	

املواقيت هي: األماكن التي يبدأ منها اإلحرام باحلج والعمرة.. ١

كل من تعدى املواقيت فقد وجبت عليه الفدية وهي ذبح شاة.. ٢

ــدان . 3 ــل البل ــت أله ــول  كمواقي ــا الرس ــي حدده ــن الت األماك
ــي: وه
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مكان قدوم احلجاجامليقاتم

وهي ميقات أهل عامن واخلليج العريب واألردن ومرأبيار عي١

وهي ميقات أهل اليمنيلملم٢

وهي ميقات أهل املدينةذو احلليفة3

وهي ميقات أهل الشاماجلحفة4

وهي ميقات أهل العراق واليمنالتهامي٥

وهي ميقات أهل مكة وما حوهلا وكذلك البطحاء وامليزاب ذات عرق6
ومسجد اجلن فهي مواقيت ألهل مكة

مــن أراد احلــج أو العمــرة فعليــه اإلحــرام مــن نفــس املواقيــت املذكــورة . 4
عــى حســب بلداهنــم.

طريقة أداء مناسك العمرة وهي:. ٥

ــة  ــول الكعب ــدوم ح ــواف الق ــوف ط ــرم أن يط ــى املح ــرام ع ــد اإلح •  بع
ســبعة أشــواط.

• يصي صاة الطواف ركعتن بعد الطواف.

• يسعى بن الصفا واملروة.

• حيلق أو يقر شعر رأسه فتلك هي العمرة.

• وبذلك يلبس ثيابه ويتطيب.
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من سنة اإلحرام البدء بالبسملة أي أن يقول بسم اهلل الرمحن الرحيم.. 6

ال جيــوز االغتســال والدهــن بــدون طيــب يمــس بــرة املحــرم وحتــى ال . ٧
ينتفــض اإلحــرام.

ــذا . 8 ــل فه ــرض أو نف ــاة ف ــد ص ــرام بع ــة اإلح ــد ني ــنة أن تعق ــن الس م
املســتحب عنــد رســول اهلل.

ال يلزم الغسل لإلحرام فإن اإلحرام جائز وإن كان جنًبا.. 9

يلزم الواقف بجبل عرفة الطهارة البدنية.. 	١

جيوز للحّيض أن يؤدين مشاعر احلج إال الطواف. ١١

عــى صاحــب الدابــة املســتأجر أن ينتظرهــن حتــى يطهــرن لكــي ينتهــن . ١٢
مــن الطــواف والســعي

ــهر . ١3 ــم يش ــال ث ــد االغتس ــن بع ــس إزار ورداء طاهري ــرم أن يلب ــى املح ع
ــام. ــرة أو كليه ــة أو عم ــة بحج التلبي

ــام وال . ١4 ــدي وال صي ــه ه ــس علي ــرد فلي ــمى مف ــط ويس ــج فق ــرم بح املح
ــام. إطع

املحرم بالعمرة فقط ليس عليه هدي كاملفرد باحلج.. ١٥

ــا أو . ١6 ــج إال إن كان متمتًع ــهر احل ــط يف أش ــرة فق ــرام بالعم ــوز اإلح ال جي
ــج ــع احل ــا م مقرهن

أصناف املحرمن أربعة وهم:. ١٧

• بالعمــرة وهــو القاصــد العمــرة فقــط عليــه مــا يــي : الطــواف وركعتــي 
الطــواف والســعي واحللــق أو التقصــر.
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ــج  ــه أركان احل ــذا علي ــط وه ــج فق ــد احل ــو : القاص ــج وه ــرد بح • املف
ــدوم. ــواف ق ــدي وال ط ــه ه ــس علي ولي

ــه أركان  • القــارن وهــو القاصــد للحــج بعــد العمــرة مبــارشة وهــذا علي
احلــج واهلــدي وال يلزمــه اهلــدي.

• املتمتــع هــو القاصــد للعمــرة ثــم التحلــل ثــم احلــج وهــذا يعتمــر وحيــل 
ــؤدي  ــإذا مل ي ــق ف ــم حيل ــدي ث ــج وهي ــرى فيح ــرة أخ ــج م ــرم باحل ــم حي ث
ــه إىل  ــام بعــد عودت ــام يف احلــج وســبعة أي ــة أي ــه الصــوم ثاث اهلــدي فعلي
بــاده فتكــون بذلــك عــرة أيــام إال إذا كان مــن أهــل مكــة فليــس عليــه 

هــدي.

يلزم الطواف والسعي عى القارن باحلج والعمرة.. ١8

خطأ الصبي امُللَبس لإلحرام مردود عى من ألبسه إياه.. ١9

الب�ب ال�ش�د�س: يف الطواف 	

ــن . ١ ــدأ م ــواط تب ــبعة أش ــة س ــة املرف ــول الكعب ــدوران ح ــو ال ــواف ه الط
احلجــر األســود وتنتهــي إليــه يف كل شــوط حتــى نكمــل الســبعة أشــواط 

بنفــس الطريقــة.

ــام . ٢ ــه ك ــاء طواف ــاب اهلل أثن ــو كت ــو أو يتل ــبح أو يدع ــف أن يس ــوز للطائ جي
ــاء، يش

الطــواف يعتــر صــاة غــر أنــه ال يمنــع فيــه الــكام املفيــد اخلــارج عــن . 3
الدعــاء .
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الطــواف نوعــان: طــواف مفــروض وهــو املحــرم بالعمــرة أو احلــج ألول . 4
مــرة، وطــواف نفــل وهــو تكــرار العمــرة أو احلــج أو أحدمهــا.

مــن الســنة الدعــاء بعــد ركعتــي الطــواف عنــد الركــن اليــامن أو امليــزاب . ٥
يتــرع.

جيوز للطائف أن حيسب األشواط بأصابعه أو بلسانه أو باحلىص.. 6

جيوز للطائف االشتامل وهو: رفع اإلحرام ولكن دون ظهور عورته. ٧

أحكام الطواف كأحكام الصاة.. 8

ــن . 9 ــخط الرمح ــه يس ــورة ألن ــاترة للع ــاب س ــدون ثي ــواف ب ــوز الط ال جي
.

جيوز للطائف حول البيت احلرام أن يتقوى عى طوافه برب املاء. 	١

ال جيوز للطائف حول الكعبة البدء بغر احلجر األسود يف طوافه،. ١١

جيــوز اإلشــارة بالســام إىل احلجــر األســود بــداًل مــن تقبيلــه إذا مل يســتطع . ١٢
وذلــك بقولــه بســم اهلل واهلل أكــر )3( مــرات.

ــى . ١3 ــواف، حت ــد الط ــواف بع ــي الط ــاة ركعت ــف أداء ص ــى الطائ ــب ع جي
ــه. ــح طواف يص

ال جيــوز تــرك صــاة ركعتــي الطــواف عنــد وداع البيــت فــإن فعــل فعليــه . ١4
دم.
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الب�ب ال�ش�بع: يف ال�شعي 	

السعي هو السعي بن جبي الصفا واملروة ويسميان املر وتن.. ١

تارك السعي عليه فدية ذبح شاة.. ٢

ال جيوز تقديم السعي قبل الطواف وفاعل ذلك عليه اإلعادة.. 3

حكــم الســعي قبــل فــرض وقيــل ســنة. ٥.طريقــة الســعي: يبــدأ الســعي . 4
ــروة إىل  ــن امل ــودة م ــوط والع ــذا ش ــروة فه ــل امل ــا إىل جب ــل الصف ــن جب م
الصفــا يعتــر الشــوط الثــاين وهكــذا إىل أن تكتمــل أشــواط الســعي ســبعة 

أشــواط، وتنتهــي بجبــل املــروة

ــا يف . ٥ ــا وإياًب ــال ذهاًب ــى الرج ــف ع ــة أي اإلرساع اخلفي ــنة اهلرول ــن الس م
ــروة. ــا وامل ــي الصف ــن جب ــذي ب ــدر ال املنح

يعذر املريض من اهلرولة بن الصفا واملروة وسعيه تام.. 6

يعذر النايس واجلاهل من اهلرولة بن الصفا واملروة وسعيهام تام.. ٧

يعــذر اجلاهــل لــإلرساع يف الطــواف حــول الكعبــة ويف الســعي بــن الصفا . 8
واملروة.

جيــوز الســعي بالركــوب عــى الــدواب والكــرايس املتحركــة أو املحمولــة . 9
يف هــذا العــر للعاجزيــن عــن املــي.
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الب�ب الث�من: يف الإحالل 	

رم يف وقت اإلحرام.. ١ اإلحال هو عكس اإلحرام أي يباح فيه امُلحَّ

يلبــس املســلم بعــد النحــر واحللــق مــا يشــاء ويــأكل ويــرب ولكــن ال . ٢
جيــوز لــه اجلــامع إال بعــد طــواف الــوداع.

ال جيوز الصيد إال بعد طواف الوداع إال من خارج احلرم.. 3

جيوز التطيب بعد اإلحال قبل طواف الوداع. 4

ال جيوز التحلل اال بعد ذبح أو رؤية الذابح للهدي. ٥

ال جيوز للقارن أن خيلع إحرامه إال بعد اإلنتهاء من مجيع املناسك،. 6

ال جيــوز التحلــل بــدون احللــق ومــن مل حيلــق أو يقــر فــا يتــم إحالــه . ٧
واحللــق أفضــل للحــاج.

ال جيــوز للنســاء حلــق شــعر رؤوســهن وإنــام يكتفــن بقــص بعــض الشــعر . 8
فقط

من السنة بدء قص الشعر للرجال والنساء من اجلانب األيمن.. 9

إذا كان الرجــل أصلًعــا أي: ليــس فــوق رأســه شــعر نابــت فــإن عليــه أن . 	١
جيــري املــوس عــى رأســه فقــط ويكفــي.
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الب�ب الت��شع: يف عرفة وامل�ش�عر 	

من أحلَّ من العمرة فإنه يمكنه اإلحرام منها باحلج.. ١

ــى . ٢ ــة يف من ــن ذي احلج ــع م ــة تاس ــت ليل ــاج أن يبي ــى احل ــتحب ع يس
للذهــاب منهــا إىل عرفــات.

يســتحب مجــع الظهــر والعــر يف منــي واملغــرب والعشــاء كذلــك يف يــوم . 3
الرتويــة أي: يــوم الثامــن مــن ذي احلجــة.

مــن الســنة االســتمرار يف تســبيح وهتليــل وتكبــر اهلل تعــاىل يف يــوم التاســع . 4
ــى  ــات وحت ــي إىل عرف ــن من ــر م ــوع الفج ــن طل ــاج م ــروج احلج ــن خ م

غــروب الشــمس.

ال جيــوز للحجــاج اخلــروج مــن جبــل عرفــات إىل املزدلفــة إال بعــد غروب . ٥
. لشمس ا

مــن الســنة تأخــر مجــع صــايت املغــرب والعشــاء اآلخــر يف املزدلفــة وال . 6
جيــوز مجعهــام يف عرفــات.

يستحب التطهر للوقوف يف جبل عرفة. ٧

مــن الســنة مجــع احلــيص بعــدد ســبعون حصــاة مــن املزدلفــة أو مــن منــى . 8
بحجــم البنــدق وذلــك لرمــي اجلمــرات الثــاث ويشــرتط تطهرهــن.

ــى . 9 ــوى ع ــة ليتق ــل عرف ــوق جب ــف ف ــام الواق ــدم صي ــتحبب ع ــن املس م
ــادة العب
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جيوز للحائض والنفساء واجلنب الوقوف فوق جبل عرفة.. 	١

الجيوز للسكران الوقوف بعرفة إال إذا أفاق قبل غروب الشمس.. ١١

ــاىل، . ١٢ ــه اهلل تع ــس لعن ــف إبلي ــو موق ــة فه ــوف يف وادي ُعرَن ــوز الوق ال جي
وهــذا املوضــع هــو قبــل موضــع جبــل عرفــة فينبغــي مــن احلــاج أن يســال 

عــن املواضــع املنهــي عــن الوقــوف أو املــرور فيهــا حتــى يتجنبهــا.

من السنة بعد العودة من جبل عرفات املبيت يف املزدلفة.. ١3

ــاح العــارش مــن ذي احلجــة بعــد . ١4 عــى احلــاج أن خيــرج مــن املزدلفــة صب
صــاة الفجــر وقبــل طلــوع الشــمس لكــي يرمــي اجلمــرات التــي مجعهــا 

مــن املزدلفــة.

اختلــف يف قــدر اهلــدي املســتحب تفضيلــه مــن قبــل البــاري  فقيــل: . ١٥
- ذبــح ثنيــة أي بنــت ســت ســنن أو ذبــح شــاة بنــت ســنة أو ذبــح ظــأن 
ابــن ســتة أشــهر. علــام بــأن كل األصنــاف مــن املســتحب أن تكــون ســمينة 

اللحــم قــدر املســتطاع فــاهلل ال يقبــل إال طيًبــا.

الذبائــح التــي يكــره ذبحهــا وهــي: الشــيامء واخلرمــاء واجلدعــاء والعضباء . ١6
ــدل  ــامه ي ــوان مس ــش وكل حي ــر الوح ــاء وبق ــوراء والضب ــاء والع والعرج

عــى عــدم قبولــه مثــل اجلالــة أي التــي تــأكل األنجــاس .

ال جيوز بيع أذم األضاحي. ١٧

ال جيوز بيع شحوم األضاحي.. ١8

ال جيوز استبدال األضاحي بالنقود.. ١9

ــرس . 	٢ ــع وادي حم ــة أن يقط ــن املزدلف ــه م ــد خروج ــاج عن ــى احل ــب ع جي
ــرات. ــي اجلم ــه لرم ــد ذهاب ــمس عن ــوع الش ــل طل ــار قب ــمى وادي الن ويس
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احلــاج خمــر بــن أخــذ قســط مــن الراحــة يف منــى عنــد عودتــه مــن املزدلفة . ٢١
قبــل رمــي اجلمــرات أو أن يمــي مبــارشة إىل العقبــة لرميهــا باحلىص

جيــب عــى احلــاج أن يرمــي قبــل الــزوال أي قبــل توســط الشــمس كبــد . ٢٢
الســامء

الب�ب الع��شر: يف رمي اجلم�ر 	

اجلامر هي مجع كلمة مجرة أي عمود عريض من البناء يرمی. ١

عــدد اجلــامر هــي ثــاث مجــرات ولــكل مجــرة إحــدى وعــرون حصــاة . ٢
جيــب أن ترمــي هبــا.

جيــب أن يكــون احلــاج متأكــًدا مــن أنــه أصــاب رمــي اجلمــرات بالعــدد . 3
املعــد هلــا وإال كان نســكه ناقضــا

ــل . 4 ــة قب ــوم العــارش جلمــرة العقب ــوم أي: الي جيــب أن يكــون الرمــي أول ي
ــزوال وتســمى اجلمــرة الكــری وقــت ال

من السنة التكبر عند رمي كل حصاة وأن يسأل اهلل قبول رميه.. ٥

بعــد العــودة مــن رمــي مجــرة العقبــة فليذهــب احلــاج لذبــح اهلــدي إن كان . 6
عليــه هــدي وإذا مل يكــن عليــه هــدي فليحلــق أو يقــر شــعر رأســه.

بعد حلق احلاج لرأسه فعليه التحلل وذلك بلبس ثيابه والتطيب.. ٧

ــة والســعي وإال . 8 بعــد التحلــل عــى احلــاج طــواف اإلفاضــة حــول الكعب
بطــل حجــه.



١٢٧اجلزء الأول: يف فقه العبادات 8

جيــب عــى احلــاج بعــد هنايــة الســعي أن ال يبقــى يف مكــة وأن يعــود قبــل . 9
أذان الفجــر مــن اليــوم احلــادي عــر إىل منــى املواصلــة رمــي اجلمــرات 

لليومــن الباقيــن.

تلزم فدية عى من بات يف مكة يوم النحر.. 	١

ــد . ١١ ــاين عــر عن ــام احلــادي عــر والث ــدأ الرمــي يف األي عــى احلــاج أن يب
زوال الشــمس ويف هذيــن اليومــن يكــون رمــي اجلمــرات بعكــس اليــوم 
ــم  ــطى ث ــم الوس ــرى ث ــرة الصغ ــن اجلم ــي م ــة الرم ــون بداي األول فتك

ــوادي. ــن ال ــن بط ــن م ــرى ويرميه الك

مــن كان متعجــًا الرجــوع إىل بــاده فيمكنــه الرمــي يف اليــوم الثــاين عــر . ١٢
ــن  ــي ع ــر أي: أن يرم ــث ع ــوم الثال ــن الي ــوم وع ــذا الي ــس ه ــن نف ع
ــن  ــاث ع ــرات الث ــي كل اجلم ــب رم ــاة وجي ــر حص ــة ع ــرة أربع كل مج

ــل. ــن للمتعج ــن املذكوري اليوم

ــي . ١3 ــر لرم ــث ع ــوم الثال ــاء إىل الي ــه البق ــه علي ــًا فإن ــن متعج ــن مل يك م
اجلمــرات مــرة واحــدة عــن هــذا اليــوم فقــط وهــو اليــوم األخــر لرمــي 

ــرات. اجلم

مــن نــي رمــي اليــوم احلــادي عــر فيمكــن قضــاءه يف اليــوم الثــاين عــر . ١4
أو الثالــث عــر.

بعــد االنتهــاء مــن رمــي اجلمــرات وأراد احلــاج الســفر فعليــه أن يطــوف . ١٥
طــواف الــوداع

جيوز الرمي راكًبا أو ماشًيا للحاج.. ١6

جيوز للخائف الرمي ليا.. ١٧
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جتــوز النيابــة يف الرمــي عــن كل مــن: املــرىض والشــيوخ وهــم كبــار الســن . ١8
والنســاء العجائــز والنســاء احلّيــض.

الب�ب احل�دي ع�شر: يف وداع البيت 	

ــعي . ١ ــس الس ــواف ولي ــه بالط ــب توديع ــرام جي ــت اهلل احل ــادرة بي ــل مغ قب
رضوري.

ال جيــوز تــرك وداع البيــت احلــرام ، فمــن تركــه ناســًيا فقــد وجــب عليه دم . ٢
أي ذبــح شــاة وحجــه بــاٍق ال يفســد وعليــه الطــواف قبــل أن يــأيت زوجتــه 

وقبــل هنايــة نفــس الســنة وإال أفســد حجــه.

جيــوز تــرك طــواف الــوداع ملــن لــه عــذر مثــل املريــض واحلائــض واملكــره . 3
ألمــر مــا عــى أنــه يكونــوا قــد طافــوا طــواف اإلفاضــة.

ال جيــوز البيــع والــراء ملــن ودع بيــت اهلل تعــاىل وإال لزمــه الطــواف مــرة . 4
أخــرى أو الفديــة وهــي ذبــح شــاة إال مــن رضورة كــزاد ســفره.

الب�ب الث�ين ع�شر: يف الفدية واجلزاء 	

ــل . ١ ــرام مث ــن رشوط اإلح ــيء م ــل ب ــن أخ ــن مل ــزاء الزم ــة واجل إن الفدي
ــة ذبــح شــاة. ــه فدي ــدم احللــق فعلي مــن لــوث إحرامــه ب

مــن موجبــات اجلــزاء والفديــة مثــل: تغطيــة الــرأس ولبــس املخيــط ولبس . ٢
األقبيــة ولبــس األخفــاف وقــص األظافــر وخــروج الــدم وقص الشــعر.
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تتكون الفدية من: ذبح شاة أو اإلطعام أو الصوم.. 3

ممــا يســتوجب اهلــدي: ذبــح شــاة مثــل: تــرك التمتــع: فــإن عليــه صيــام . 4
ــام عنــد رجوعــه إىل منزلــه. ــام يف احلــج وســبعة أي ــة أي ثاث

ــراء . ٥ ــام للفق ــن الطع ــد م ــه م ــري: فعلي ــد ال ــزاء الصي ــتوجب اجل ــا يس مم
ــاهدين  ــهادة ش ــد ش ــه بع ــه صوم ــب علي ــوم يتوج ــن كل ي ــارة ع ككف

ــامء. ــد العل ــد عن ــة الصي ــر قيم وتقدي

ــاهد أو . 6 ــار ش ــه إحض ــرم فعلي ــا املح ــي ينتهكه ــد الت ــاالت الصي ــع ح مجي
ــارة  ــر الكف ــون تقدي ــه ليك ــذي قتل ــد ال ــى الصي ــهدهم ع ــاهدين ليش ش

ــام. ــوم أو إطع ــرم أو ص ــن غ ــح م صحي

كفارة صيد الثعلب: ذبح شاة.. ٧

كفارة صيد الضيع: ذبح كبش.. 8

كفارة قتل الضفدع : قبضة طعام.. 9

ال كفارة عى صيد السمك واخلاف يف صيد اجلراد.. 	١

ــا . ١١ ــة وليس ــن للرتبي ــر اللذي ــوان والط ــد احلي ــرم صي ــدار غ ــاف يف مق اخل
ــح. للذب

مــن مل جيــد الشــاهن عــى صيــده فعليــه اإلنتظــار حتــى يشــهد عــى صيــده . ١٢
ليحكــم فيه.

ــل . ١3 ــدواء مث ــص وال ــي: الدعامي ــا ه ــص فيه ــة املرخ ــياء الري ــن األش م
الســناء واحلــامض وشــجر األذخــر وهــو الصخــر وثــامر وزروع الطعــام 

ــه. ــتغني عن ــذي ال يس ال
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١4 .. يكره وال حيرم صيد املدينة احرتاما ملقام رسول اهلدی

١٥ . ، مكــة حرمهــا اهلل يف كتابــه فهــي أم القــرى ومقــام ســيدنا إبراهيم
. أمــا املدينــة املنــورة الزهــراء فهــي حــرم ســيدنا حممد

الب�ب الث�لث ع�شر: يف الن�ر 	

ــاج . ١ ــى احل ــنة ع ــع وس ــاج املتمت ــى احل ــب ع ــح واج ــر الذبائ ــم نح حك
ــج. ــهد احل ــن مل يش ــى م ــرًدا وع ــج مف ــن ح ــدوب مل ــارن ومن الق

أنواع اهلدي ثاثة وهي: اإلبل والبقر والغنم.. ٢

ــن . 3 ــرى م ــح أو أن ي ــو الذاب ــون ه ــرم أن يك ــر املح ــة نح ــن رشوط صح م
ــه. ــح ل ــة ليذب ــه إىل ثق ــي ثمن ــه أو يعط ــح هدي يذب

ال ينبغي للمتصدق أن يذبح قبل اإلمام احرتاًما له. 4

السنة أن يكون الذبح بعد صاة العيد حتى ال يكون صدقة. ٥

من املستحب أن يذبح احلاج بنفسه أو بامر ولده بالذبح. 6

لقد مّيز اهلل  أمة حممد  بسنة النحر،. ٧

ــاء . 8 ــران واألصدق ــى اجل ــه ع ــن هدي ــدق م ــح أن يتص ــن الذاب ــي م ينبغ
ــة. ــث الذبيح ــك بثل ــراء وذل والفق

جيوز التصدق بالذبيحة لفقر واحد.. 9

ــك . 	١ ــه وكذل ــث ذبيحت ــن ثل ــأكل م ــرة أن ي ــج إىل العم ــارن باحل ــوز للق جي
ــع. املتمت
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مــن ذبــح مــن جــزاء أي: عقوبــة عليــه فإنــه جيزيــه توزيــع الذبيحــة كلهــا . ١١
عــى ثاثــة مــن الفقــراء .

ال جيوز للمحرم املخطئ أن يأكل من فديته وإال ذبح غرها.. ١٢

جيوز للمرأة أن تعطي ما وجب عليها من ذبح اجلزاء لزوجها الفقر. ١3

ال جيوز للزوج إعطاء زوجته ما عليه من ذبح اجلزاء. ١4

الكت�ب ال�ش�بع: يف الأطعمة 	

الب�ب الأول: يف اأحك�م �شنوف احليوان�ت 	

أحل اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم طيب املأكول واملروب.. ١

ــر . ٢ ــل: أكل اخلنزي ــاد مث ــار باألجس ــو ض ــا ه ــرم اهلل  كل م ح
ــكر. ــوش وكل مس ــر و الوح ــر والبح ــة ال ــدم وميت وال

حــرم مــن الســباع ذات النــاب مثــل: األســد والفهــد والذئــاب والــكاب . 3
والقطــط وكل مــا مل يذبــح عــى اســم اهلل تعــاىل فهــو حمــرم

حرم من الطيور ذات املخالب كالباز والعقاب والنسور. 4

حــرم مــن احلــرات واهلــوام كالــّرد أي الِصفــرد وهــو نــوع مــن الطيــور . ٥
الضعيفــة والضفــدع، فالنهــي عــن قتلهــن يــدل عــى عــدم أكلهــن حترياًم.

ال بــأس عــى أكل احلــامم فهــو طــر حــال وكذلــك الدجــاج األهــي أي . 6
املنــزيل.
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ما اختلف يف حتريمه كاخليول واحلمر والبغال.. ٧

بعــض احليوانــات حيــل أكلهــا مثــل: اجلــامل واملاعــز والعنــاق وهــو ولــد . 8
مــن نتــاج احليوانــن اخلنزيــر وأنثــى املعــز ولكــن ال تــؤكل حتــى حتبــس 

أياًمــا عــن أكل النجاســة ثــم حيــل ذبحهــا فيــام بعــد.

ــب . 9 ــب والض ــع والثعل ــون والضب ــوداء الل ــية س ــر الوحش ــوز أكل احلم جي
ــت. ــم املي ــاف والغيل ــه خ وفي

لبن الكاب حرام لنجسه أما الكاب والقطط فحرام أكلها.. 	١

كل ما هو نافع حال بيعه ورشاءه ما مل حيرمه الرع.. ١١

ال جيــوز بيــع األســود واألفاعــي والقــرود وكل الســباع املشــاهبة مــا مل تكــن . ١٢
معلمــة للصيــد املحلــل بذكــر اهلل تعــاىل .

يوجد خاف يف بيع السنور والثعلب.. ١3

الب�ب الث�ين: يف ال�شطي�د 	

ــاب ، . ١ ــب وبالعق ــي وبالكل ــبك وبالروم ــواع: بالش ــاد أن ــرق االصطي ط
ــام. ــاد هب ــوز االصطي ــن وجي ــاب معلم ــب والعق ــاب؛ فالكل ــب والعق فالكل

إذا أكل احليوان والطر املعلم االصطياد من الذبيحة فا حيل أكلها.. ٢

ــد . 3 ــم املصي ــإن اللح ــاد ف ــر باالصطي ــب أو الطائ ــويس الكل ــر املج إذا أم
ــم اهلل  ــر اس ــرام إذا مل يذك ــد ح ــو صي ــلم فه ــب املس ــن الكل ــرام وإن يك ح

ــد. ــول للصي ــر املرس ــوان أو الطائ ــى احلي ع
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ــه . 4 ــل ل ــى حي ــد حت ــى املصي ــم ع ــد فليس ــه للصي ــلم حيوان ــل املس إذا أرس
ــه. ــك أكل ــه بذل ــل ل ــه وأح ــي ذكات ــه فه ــل أن يدرك ــات قب ــه، وإن م أكل

مــن رمــي صيــًدا ببندقيــة فــا حيــل لــه أكلــه إذا وجــده ميًتــا قبــل أن يذكــر . ٥
اســم اهلل عليــه ويذبحــه ليذكيــه.

احليــوان الــذي ســقط مــن العلــو فــا جيــوز أكلــه حتــى يذكــر عليــه اســم . 6
اهلل عنــد ذبحــه.

إذا ُرمــي الصيــد مــن األول ثــم أتبــع رميــه رمــي صيــاد آخــر فــامت الصيــد . ٧
فالثــاين يضمــن ثمنــه ألخيــه الرامــي األول وعليــه تعويضــه عنــه بغرم.

إذا خــرج الصيــد مــن شــبك وهــرب فأدركــه صيــاد آخــر فهــو للثــاين إال . 8
إن مل يســتطع اخلــروج مــن الشــبك فهــو لصاحــب الشــباك.

ــه . 9 ــده ألن ــرام صي ــال فح ــه حب ــراء وفي ــرسح يف الصح ــد إن كان ي الصي
ــاء ــه كالظب ــه ب ــذي ربط ــال ال ــب احلب لصاح

ال جيــوز صيــد الدجــاج الــذي بــن أحيــاء القــرى ألنــه أهــي أي: ألهــل . 	١
تلــك القــرى أمــا إن كان يف الصحــراء فــا بــأس مــن صيــده.

جيــوز صيــد الطيــور واحليوانــات املقرتبــة مــن املــاء التــي تــرب أو احلائمة . ١١
أي التــي حتــوم فــوق املــاء مــن الطــر وكــذا النائمة.

جيوز أكل فروخ الطر املحلل احلامم والدجاج.. ١٢

ــه . ١3 ــإن علي ــك ف ــل ذل ــن فع ــد وم ــد للصي ــر املع ــوان الغ ــل حي ــوز قت ال جي
ــه. غرم



اء١34 اجلوهر الو�ضّ 8

الب�ب الث�لث: يف الذبح 	

احليــوان نعمــة اهلل  علينــا وهــو ذو منافــع أمههــا أنــه: لــألكل . ١
وللركــوب ولأللبــان وللبــاس وجلــود بعــض احليوانــات والشــعر 

والصــوف كذلــك تســتخدم ألثــاث املنــازل

ومن احليوان ما يستخدم منه وعاء لألطعمة و زاًدا للمسافرين.. ٢

ال جيوز أكل اللحوم غر املذبوحة عى رشع اهلل تعاىل.. 3

يكره اكل الصيد الطايف فوق البحر نزاهة وذلك لعفونته. 4

جيوز أكل طعام البحر فكله طاهر كطهر مائه الذي يعيش فيه.. ٥

ــد . 6 ــي أو الصي ــر أو الرم ــح أو النح ــة: الذب ــائل اآلتي ــذكاة الوس ــمل ال تش
ــة ــور املعلم ــات والطي ــن احليوان ــوارح م باجل

النحر والذبح يشمل: البقر أما اإلبل فالنحر فقط.. ٧

ــع . 8 ــك بقط ــا وذل ــول رقاهب ــة بط ــم املحلل ــام و البهائ ــائر األنع ــح س تذب
والقصبــة. األوداج 

ــأس . 9 ــا ب ــأ ف ــال اخلط ــح إال يف ح ــة الذب ــد بداي ــرأس عن ــع ال ــوز قط ال جي
ــك. بذل

ال جيوز الذبح من قفا البهائم وال يقطع حلقومها.. 	١

جيوز ذبح رأس واحد إن كان للشاة رأسان إذا كان ذلك يميتها. ١١

ُيكره نيح الشاة املقموطة أي: املربوطة.. ١٢
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ال جيوز ذبح الطائر املرف عى املوت.. ١3

ال جيوز حرق الطائر وهو حي.. ١4

ال جيوز الذبح بالسكن املسموم ألن السم يعتر معينا عى قتلها.. ١٥

جيوز الذبح للبهائم بكل آلة قاطعة سواء كانت حديًدا أو حجر.. ١6

يكره الذبح بالنعمتن الذهب والفضة.. ١٧

ال جيوز الذبح بالزجاج وال باحلطب احلاد.. ١8

ال جيوز الذبح بالروس واألسنان وال باألظفار ألنه تشبه بالكفار .. ١9

ــل . 	٢ ــن النخ ــل م ــع الفح ــر مطل ــو ق ــل وه ــغرفة النخي ــح بش ــوز الذب جي
ــا. ــع غره ــد قاط ــك إن مل يوج وذل

جيوز الذبح بمديه وسكن ُذبح هبا أكثر من ذبيحة.. ٢١

جيوز الذبح لغر القبلة.. ٢٢

جيوز الذبح باليد اليمنى واليد اليرسى واألوىل باليمن.. ٢3

جتوز التسمية عى ذبح الذبيحة بغر اللغة العربية ما دام مسلاًم .. ٢4

جيوز قول الذابح عند التسمية سبحان ريب.. ٢٥

ال جيــوز التســمية عــى الذبيحــة إال مــن قبــل الذابــح نفســه إال إن كان ال . ٢6
يســتطيع النطــق هبــا فيجــوز لــك.

ال جتوز تسمية و أحدة لذبح شاتن اثنتن.. ٢٧

ــه أن . ٢8 ــح فعلي ــر الذاب ــت لغ ــا وإن كان ــم عليه ــي مل يس ــة الت ــرم الذبيح حت
ــا. ــا ومل يذبحه ــه قتله ــا ألن ــا بغرمه ــوض صاحبه يع
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جيوز للمأمور بذبح شاة أن يأمر غره بذبحها وله أن يأكل منها.. ٢9

ال جيوز أكل الشاة املغصوبة وال املرسوقة وسواء أكلت أم ال فهو عليه غرمها.. 	3

جيوز أكل ذبيحة اليهود والنصارى إذا ذكر اسم اهلل عليها.. 3١

ــان وال كل . 3٢ ــدة األوث ــار وال ذبيحــة عب ــدة الن ال جتــوز ذبيحــة املجــوس عب
مرتــد عــن دينــه.

ــمي . 33 ــد س ــة إن كان ق ــة والنراني ــي اليهودي ــئ ذو دين ــة الصاب ــوز ذبيح جت
عــى الذبيحــة.

ال جتوز ذبيحة األخرس.. 34

جتوز ذبيحة العميان إن أحسن الذبح. 3٥

جتوز ذبيحة اجلنب.. 36

ال جتوز ذبيحة السكران ألن حكمه حكم هنش السباع املحرم.. 3٧

جيب غسل مكان الذبح ويف جواز التيمم هلا خاف. 38

ينبغي غسل املدية السكن أو أية آلة ذبحت هبا الذبيحة.. 39

ــن . 	4 ــر م ــى أن خُي ــلخ ع ــهل الس ــة ليس ــد الذبيح ــاب جل ــخ إه ــوز نف جي
ــك. ــرتهيا بذل يش

جيوز أكل السخال امليتة يف بطن الذبيحة ألهنا تابعة يف حّلية ذبح أمها.. 4١

ال جيوز أكل الشاة املذبوحة التي ذهب عنها صاحبها إىل أن جاء الظام.. 4٢

ال جيــوز لاحتيــاط أكل الذبيحــة التــي أتــى هبــا املــرك مــن مــكان جمهــول . 43
ــى صاحبها. ع
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الب�ب الرابع: يف من�فع احليوان�ت وم�ش�ره� 	

خلــق اهلل احليوانــات و اهلــوام عــى نوعــن ومهــا ) نافعــة وضــارة ( حلكمــة . ١
. هلية إ

ينبغــي مــن اإلنســان أن يرفــع عــن نفســه املضــار كقتــل األفاعــي وكل هامة . ٢
وحيــوان متوحــش يقصده بســوء وهكــذا كل ضــار مــن املخلوقات.

ال جيوز للمسلم أن يمتنع عن قتل احلية خوًفا من ثأرها.. 3

ومن قتل احلية كمن قتل كافرا.. 4

جيــوز أخــذ األجــر مــن إنســان عــى قتــل احليــة ولكــن ذلــك مذمــوم وأنــه . ٥
إذا قتــل حيــة أخــرى فــا يــزاد فــوق ذلــك األجــر.

جيوز حرق احلية والنحل الضار والعقرب بعد موهتن.. 6

ال جيــوز حــرق القمــل واجلــراد والصيبــان ألهنــا مســلطة مــن قبــل اهلل عــى . ٧
ــب العصاة. تعذي

جيوز شوي اجلراد ألكل حلمه للفقراء الذين ال جيدون قوهتم.. 8

صيد اجلراد وشويه كره عى األغنياء .. 9

ال جيوز أن يرمي القمل والصيبان يف األرض حًيا.. 	١

ال جيوز قتل كاب الصيد أو حلراسة األغنام أو حلراسة الزروع.. ١١

جيوز قتل الكاب السود ألهنا عقورة ضارة.. ١٢

جيوز قتل السنور القط الضار.. ١3
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ُيكره تقليم أصابع القط ألنه تعذيب له.. ١4

جيوز إطعام هر )قط( رجل آخر إذا مل حيبسه عن صاحبه.. ١٥

يضمن صاحب احلامر العقور رضر محاره عى الغر.. ١6

يضمن صاحب الدجاج رضر دجاجه عى الغر. ١٧

ــده . ١8 ــاج عن ــس الدج ــاج أن حيب ــن الدج ــرر م ــزرع املت ــب ال جيــوز لصاح
ــه. ــى يصطلــح مــع صاحب حت

يضمن صاحب الغنم ما يفسده غنمه عى الغر.. ١9

احليوان ذو اجلرب ال جيعل بجانب حيوانات اآلخرين حتى ال يعدهيا.. 	٢

ال بأس من أكل الكلب من زروع الغر ما مل يرها.. ٢١

ال ضــامن عــى صاحــب احليــوان املــأذون لــه يف الرعــي بداخــل زرع جــاره . ٢٢
إن أفســده.

جيــب جتنــب احليوانــات املجذومــة مشــاركة احليوانــات الصحيحــة ولكــن . ٢3
يؤخــذ لــه يف إنــاء أو بــأي وســيلة تقــي النــاس انتقــال مرضــه هلــم.

اعتزال املجدور فيه خاف بن الفقهاء من حيث تشاهبه باملجذوم.. ٢4

جيوز خلع رضس وقلع أصبع احليوان إذا تسبب يف الرر فقط.. ٢٥

جيوز خصاء فحول الغنم مع الكراهة.. ٢6

كره خصاء اجلامل واخليول واحلمر والسنور.. ٢٧

جيوز كرس جناح الطر للحفاظ عليه وليس للعبث وال التعذيب.. ٢8

ال جيوز إرسال الطر ألكل زرع اآلخرين.. ٢9
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ــارة األرض باحلمــر واجلــامل والبقــر إذا حتملــت . 	3 ــي إث جيــوز اهليــس ويعن
ذلــك.

جيوز ركوب البقر. 3١

ال جيوز رضب رأس الدابة ألهنا تسبح اهلل به .. 3٢

جيــب بيــع الدايــة إذا مل يســتطع صاحبهــا أن يــؤدي هلــا حقهــا مــن طعــام . 33
ــة. ورشاب ورأف

ال جيوز حبس حيوان أو طائر أو إنسان بغر طعام وال رشاب.. 34

الب�ب اخل�م�س: يف الأ�شربة 	

ــو . ١ ــكر فه ــم وكل مس ــر والس ــرام ( كاخلم ــال وح ــان: ) ح ــة نوع األرشب
حــرام

مــن األرشبــة املحللــة اخلــل و النبيــذ الــذي زال عنــه خبــث شــدة الغلظــة . ٢
املؤديــة إىل الُســكر.

األرشبــة املحرمــة مثــل: اخلمــر والنبيــذ الغليــظ املــؤدي إىل الســكر والســمُّ . 3
و الزئبــق ويف حرمــة رشبــه خــاف.

ال جيوز رشب النبيذ يف جلود البقر و اجلامل.. 4

جيــوز رشب النبيــذ الــذي صنــع يف اإلهــاب أي جلــد املاعــز وليــس البقــر . ٥
وال اجلــامل.

ال جيــوز رشب النبيــذ املوضــوع يف اجلــرار واجلــذوع املثقبــة وال يف القــرع . 6
بــاء ( وهــو نــوع مــن اخلــروات وال يف املّزفــت. )األدِّ
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إذا خفــف اخلمــر بــيء مــن املــاء أو شــيًئا خيفــف مــن تأثــره عــى عقــل . ٧
اإلنســان فإنــه يتحــول إىل اســم خــل جيــوز حينئــد رشبــه، )أخــاف هــذي 

النقطــة تســبب فتنــة للنــاس فيحتالــون الســتحال اخلمــر(.

ال يــؤكل اخلــل إال بعــد ذهــاب فورتــه والتأكــد مــن عــدم شــدته حتــى ال . 8
يســكر شــاربه.

ــان . 9 ــدر اإلنس ــا خت ــون ألهن ــان واألفي ــن )الدخ ــج والنت ــوز رشب البن ال جي
ــكره( . فتس

ــًدا . 	١ ــل عم ــاب العق ــي ذه ــذا يعن ــوم وه ــه من ــدر ألن ــاول املخ ــوز تن ال جي
ــكار. ــن اإلس ــو م وه

ال جيوز تناول أي طعام أو رشاب بسبب الرر عى اإلنسان.. ١١

ــود . ١٢ ــم ويس ــن الف ــه ينت ــرار يف الوج ــداث اصف ــان( إح ــن أرضار الدخ )م
األرضاس ويــورث مــرض الســل، والوبــاء، وخيــرق الكبــد، و األحشــاء، 

ــر لشــهوة اجلــامع. ــا هلل تعــاىل فئ واجلــذام، والــرص، ويكــون عاصي

ــن . ١3 ــوع م ــو ن ــاء، و ه ــر، واملومي ــرتاب، واحلج ــى(: ال ــا ي ــرم أكل م )حي
األدويــة.

ال جيوز رشاء أو بيع السمن املتنجس بيد اليهودي وجيب عليه غرمه.. ١4

جيوز رشب بن القهوة.. ١٥
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الكت�ب الت��شع: يف النذور 	

يف لوازم الوفاء

)النذر( هو: إلزام اإلنسان نفسه بطاعة مل يلزمه اهلل تعاىل هبا.. ١

ــذا . ٢ ــل ك ــذرت أن أفع ــاذر: ن ــلم الن ــول املس ــي: أن يق ــذر( ه ــة الن )صيغ
. ــا هلل ــذر هب ــد الن ــي يري ــة الت ــمي الطاع ــذا، فيس وك

ال يشرتط عى الناذر التلفظ باسم اهلل يف نذره.. 3

ــى . 4 ــى اهلل ع ــم )أثن ــه احلكي ــه يف كتاب ــن إلي ــن املتقرب ــى الناذري ــى اهلل ع أثن
ــذر(. ــن بالن املوف

جتــب الكفــارة عــى مــن نــذر بفعــل معصيــة وهــي صيــام ثاثــة أيــام أو . ٥
إطعــام عــرة مســاكن

ــام . 6 ــر وصي ــول الده ــام ط ــل: الصي ــة( مث ــور اآلتي ــذر يف األم ــوز الن )ال جي
ــذر ــل وطــول النهــار والن ــام طــول اللي ــايل وقي اللي

للجــن والصيــام يف يومــي العيــد والنــذر للقبــور والنــذر للشــيطان . ٧
والصيــام طــول العــام.

جيــوز النــذر للفقــراء ومــن مل يفــي فعليــه كفــارة مرســلة أي صيــام ثاثــة . 8
أيــام.

جيــوز ملــن نــذر بــأن يصــي يف مســجد معــن أن يصــي حولــه إذا مل يتمكــن . 9
لعــذر قاهــر.
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مــن نــذر بصيــام يــوم معــن فلــم يصمــه فعليــه كفــارة الصيــام ثاثــة أيــام . 	١
أو إطعــام عــرة مســاكن.

إذا علــم الــوارث بتقصــر اهلالــك يف أداء النــذر الــذي عليــه فعليــه قضــاؤه . ١١
عنــه وإذا مل يعلــم بــه فليــس عليــه يشء مــن القضــاء

ــا . ١٢ ــه أداؤه ــفره فعلي ــا يف س ــه فتذكره ــاة يف وطن ــذر بص ــذي ن ــافر ال املس
ــفر. ــة الس ــفًرا أي بني س

اختلف يف إلزام املسافر بأداء نذره.. ١3

جتزي الكفارة عن من نذر عى فعل طاعة وتركها بغر عذر.. ١4

النــاذر بذبــح هــدي ومل حيــدد نوعــه فقيــل: عليــه أن خيتــار ذبــح جــدي أو . ١٥
جــدي بــن عامــن أو زوج ضــأن فــأي تلــك األصنــاف جائــز

النــاذر الــذي حــدد شــاة معينــة للذبــح أو بعضــا منهــا ولكــن ســبقه إليهــا . ١6
الســبع وأكلهــا عنــه فهــو نــذر تــام )إذا مل حيــدد النــادر شــاة بعينهــا أو بعًضا 

منهــا فأكلهــا الســبع فعليــه ذبــح شــاة أخــرى للنــذر(.

من نذر بذبح شاة حامل فولدها احلي تابع هلا يف النذر. ١٧

مــن نــذر بإهــداء شــاة اإلنســان فــوّف بنــذره ورفــض امُلهــدى إليــه الذبيحة . ١8
فا ضــامن عــى النــاذر.

ــواء يف . ١9 ــا س ــام ليس ــزكاة ألهن ــود ال ــال أو نق ــن م ــذر م ــاء بالن ــوز الوف ال جي
ــرع. ــم ال حك

ــو كان . 	٢ ــا ول ــدال عنه ــدي ب ــاء ه ــود بإعط ــذر بالنق ــتبدال الن ــوز إس ال جي
ــاىل. ــت اهلل تع ــزوار بي ال
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ــد . ٢١ ــه ق ــه أن جتــب الكفــارة املرســلة عــى مــن كــذب عــى املحتاجــن بقول
ــدق. ــو مل يتص ــرام وه ــت اهلل احل ــه لبي ــدق بامل تص

مــن نــذر بإعطــاء احلــرم كل نقــوده فعليــه الكفــارة املرســلة وقيــل: يدفــع . ٢٢
منهــا العــر ملزمــا بذلــك.

ــام رمضــان . ٢3 ــدل مــن أي ــه ال يب ــذر صيامــه شــهر رمضــان فإن مــن وافــق ن
ــارة. ــك خمت ــط إن أراد ذل ــذر فق ــام الن ــدل أي ــن يب ولك

ــة، . ٢4 ــألة مبهم ــذه مس ــه فه ــه وأهل ــه لنفس ــن منزل ــة م ــح ذبيح ــاذر بذب الن
ــذره. ــارة ن ــش ككف ــح كب ــه ذب ــن علي ولك

الب�ب الث�ين: يف الإمي�ن 	

ــل يشء . ١ ــى فع ــن- ع ــمى اليم ــاىل وتس ــاهلل تع ــف ب ــي: احلل ــامن( ه )اإلي
ــق. ــي احل ــذ أو نف ــى أخ ــف إال ع ــذا احلل ــون ه ــن وال يك مع

ال جيــوز احللــف باملخلوقــات ألهنــا ليســت خالقــة مثــل: البــر، األحجار، . ٢
. واألشجار 

اختلــف يف لفــظ احللــف بقولــه: أقســمت بــدون ذكــر كلمــة اهلل عــى فعــل . 3
كــذا هــل يعتــر حلًفــا أم ال.

لفظة كلمة: نعم تعتر حلًفا إن قصد هبا ذلك.. 4

التلفظ بقوله: معاذ اهلل فإهنا تعتر حلًفا. ٥

من قال لعمر اهلل: فهذا قسم رصيح وهو املقصود باحللف.. 6
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من قال لعمري: فليس بحلف. ٧

مــن قــال: أقســم بــام أقســم اهلل بــه فقط مثــل: الليــل، والفجــر ، والشــمس، . 8
وكل مــا شــاهبهام فــا يعتــر حلف.

ــل، إذا . 9 ــب، والرس ــى، والكت ــن، واملصطف ــأيت: الدي ــام ي ــم ب ــوز القس )جي
ــن. ــد اهلل خالقه قص

من خلفه القايض فالنية هنا مرجعها إىل القايض وليس إىل احلالف.. 	١

جيــوز أن يعتــد بالعــرف بــن النــاس يف حالــة احللــف بلفــظ اجلالــة كقولــه . ١١
)بــاهلل ( بــدون نيــة احللــف.

ال جيوز ملن حلف بأن ال يأكل التمر يأكل البرس ألنه نفس النوع. ١٢

ال جيوز ملن حلف ال يأكل السمسم أن يرب زيت السمسم.. ١3

ال جيوز ملن حلف ال يرب اخلل أن ياكل التمر املصنوع منه اخلل.. ١4

ال جيوز أكل املخ بدال عن اللحم إذا حلف بعدم أكل أحدمها،. ١٥

خاف فيمن حلف بأن ال يأكل البيض وأكل اجلبن عنه.. ١6

ــرب . ١٧ ــف أن ال ي ــة احلل ــمن يف حال ــن الس ــداًل ا ع ــب ب ــوز رشب احللي جي
أحدمهــا

ال جيوز أكل بعض التمر للحالف بأن ال يأكل التمر كله.. ١8

ال جيوز تذوق يشء ما حلف بأن ال يأكله.. ١9

ــه األخــذ مــن عطــاء . 	٢ ــه جيــوز ل ــاد فإن ــأكل مــال العب ــان ال ي مــن حلــف ب
بيــت املــال.
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ــن . ٢١ ــذ م ــأكل أو يأخ ــاس أن ي ــال الن ــن م ــأكل م ــأن ال ي ــف ب ــوز للحال جي
ــاجد ــاف املس أوق

ــر أو . ٢٢ ــدر ش ــه بق ــل في ــر أن يدخ ــول البح ــدم دخ ــف بع ــوز للحال ال جي
ــفينة. ــوب س رك

ال جيــوز احللــف عــى ســكن الســفن إال إذا جامــع الرجــل أهلــه يف ســفينة . ٢3
فعليــه احلنــث.

ــد . ٢4 ــأكل مــن صي ــر والبحــر أن ي ــد ال ــأكل صي ــأن ال ي جيــوز ملــن حلــف ب
ــة ــار واألودي األهن

ــده وإن كان . ٢٥ ــه بي ــرج نطفت ــزين إذا أخ ــأن ال ي ــف ب ــن حل ــى م ــض ع ال نق
ــام يف ذلــك. آث

ــى . ٢6 ــس ع ــاط أن جيل ــى البس ــس ع ــأن ال جيل ــف ب ــن حل ــى م ــض ع ال تنق
األرض.

ال نقــض عــى مــن حلــف بــأن يــأكل مــن حبــوب األرض أن يــأكل مــن . ٢٧
بــذره الــذي بــذره يف أرضــه

ال حنث عى من حلف أن يرب إنساًنا سامه فربه عنه ابنه.. ٢8

ال حنــث عــى مــن حلــف بعــدم رشاء يشء مــن النخيــل فبــاع منهــا فقــط . ٢9
ومل يشــرتي.

اختلف يف من حلف بعدم لبس نعل معينة وتقطعت ثم لبس بعضها.. 	3

ــتطع . 3١ ــم يس ــن فل ــد مع ــب إىل بل ــأن يذه ــف ب ــن حل ــى م ــض ع ال نق
الوصــول إليــه.
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ــة . 3٢ ــض اجلامع ــت بع ــا فقام ــيئا معين ــوا ش ــأن ال يفعل ــة ب ــت مجاع إذا حلف
بفعــل ذلــك الــيء فــإن النقــض يكــون عــى الفاعلــن وليــس عــى الذيــن 

ــوا. مل يفعل

ــا وال يف . 33 ــه ال يف فرحه ــزل أخت ــر من ــى أن ال حي ــف ع ــن حل ــث م ال حين
ــه. ــه يف بيــت أخت ــم حــر عــزاء مــوت أبي عزائهــا ث

ال حنث عى من حلف الناس بأنه رشيف وهو كذلك.. 34

حينث من حلف بأن الرمان ليس من الفاكهة.. 3٥

ال حنــث عــى مــن حلــف بعــدم إيــذاء صاحبــه بمــروره يف نفــس الطريــق . 36
وقــد مــر فيهــا بعــد موتــه.

حينث من حلف عى رضب إنسان فامت ذلك اإلنسان عى تأخره.. 3٧

حينث من صى صاة فاسدة وحلف بأنه قد صاها تامة.. 38

حينث من حلف عى ترك طاعات اهلل تعاىل.. 39

ال حنــث عــى مــن حلــف بــأن يســلم عــى فئــة مــن النــاس ثــم ســلم عــى . 	4
. هم غر

حينــث مــن حلــف عــى فعــل يشء ال يقــدر عليــه وهــو مــن املســتحيات . 4١
عليــه فعلــه.

حنث من شهد بصحة واقعة رويت ومل حتث حقيقة.. 4٢

ال حنث عى من حلف بوجود اجلنة والنار.. 43
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الب�ب الث�لث: يف الكف�رات 	

إن قصــد املســلم بالكفــارات وجــه اهلل تعــاىل فإنــه ينتقــل مــن ذل املعصيــة . ١
إىل عــز الطاعــة ونورهــا.

أســباب الكفــارات ثاثــة: وهــي كفــارة اليمــن - كفــارة القتــل - كفــارة . ٢
الظهــار .

أنــواع تنفيــذ الكفــارات ثاثــة أنــواع وهــي: العتــق والصيــام واإلطعــام، . 3
فكفــارة الصيــام مقدمــة عــى اإلطعــام للمســتطيع.

ال جيوز اخللط بن الصيام واإلطعام عن نفس الكفارة .. 4

كفارة القتل اخلطا هي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعن.. ٥

ــع . 6 ــه أو دف ــا من ــلم قصاصص ــل املس ــل القات ــي: قت ــد ه ــل العم ــارة قت .كف
ــاءه . ــة ألولي ي الدِّ

ال يقتص للعبد املقتول ولكن تدفع قيمته فقط.. 8

ال كفارة عى من قتل الذمي املعتدي.. 9

كفــارة الظهــار هــي: العتــق أو صيــام شــهرين متتابعــن أو إطعــام ســتن . 	١
مســكينا وتســمى الكفــارة املغلظــة.

الكفــارة املرســلة هــي: صيــام ثاثــة أيــام أو إطعــام عــرة مســاكن أو كســوة . ١١
عــرة مســاكن وهــي عــن احلنــث يف احللــف أو التقصــر عــن الوفــاء بالنــذر 

وأقــل الكســوة إزار للرجــال أو مخــار للنســاء بعــدد عــرة أنفس.
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اختلــف الفقهــاء يف ثبــوت وإنــكار كيفيــة الكفــارات املغلظــة بــن القيــاس . ١٢
واألصل.

تطبق الكفارة اخلفيفة املسامة باملرسلة عى التقصر يف األمور املباحة.. ١3

أقــل اإلطعــام عــن الكفــارة املرســلة هــو: اإلطعــام مــن التمــر أو الــر أو . ١4
األرز حتــى ولــو دعــا مســكينا إلطعــام جــاز لــه ذلــك إذا أشــبعه.

ال جيوز اإلطعام ككفارة لصبي غر مفطوم وجيوز أن تعطى للمفطوم.. ١٥

الكفارة من الر يعطي منه نصف صاع لكل فرد من الفقراء. ١6

ــاع . ١٧ ــة أرب ــا ثاث ــام أو أحدمه ــي منه ــعر يعط ــذرة أو الش ــن ال ــارة م الكف
ــاع. الص

الكفارة من األرز يعطي منه ثلث صاع عن اليوم الواحد للفقراء .. ١8

ــوم . ١9 ــن كل ي ــدا ع ــا واح ــه صاع ــي من ــن يعط ــوب الدخ ــن حب ــارة م الكف
ــراء . للفق

الكفارة من النقود ففي جوازها خاف. 	٢

يمكن دفع الكفارة من الفقر لزوجته الفقرة .. ٢١

ال جيوز دفع الكفارة لزوجة الغني ال منه وال من غره.. ٢٢

تؤخذ الكفارة من ثلث مال املويص وقيل: تؤخذ من أصل ماله.. ٢3

جتــب الكفــارة املغلظــة عــى كل مــن كفــر إنســاًنا أو رشك إنســاًنا آخــر أو . ٢4
مــن حكــم بنعيــم أو هــاك إنســان أو مــن أنكــر القــرآن أو آيــة منــه.

احلالف باهلل وهو عى الباطل فتجب عليه كفارة مغلظة. ٢٥
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اخلائن هلل تعاىل عليه كفارة مغلظة.. ٢6

القاطع أو املانع حلقوق أو قتل أحد الناس فعليه كفارة مغلظة.. ٢٧

اختلف يف إلزام العن البهيمة الكفارة وما نوعها.. ٢8

ناكث العهد آثم وليست عليه كفارة.. ٢9

ــابقة . 	3 ــوام الس ــج يف األع ــن أداء احل ــرورة ع ــه ال ــد منعت ــه ق ــف بأن احلال
فعليــه التوبــة بــأن يبــادر إىل أداء فريضــة احلــج يف أقــرب فرصــة لــه، وقيــل 

عليــه كفــارة مغلظــة .

ــة . 3١ ــارة مغلظ ــه كف ــذر فعلي ــدون ع ــابقة ب ــان الس ــهر رمض ــم أش ــن مل يص م
ــهرين ــي ش ــهر وه ــن كل األش ــط ع ــدة فق واح

متتابعن فقط أو إطعام ستن مسكينا بدال عن شهرين أو عتق رقبة.. 3٢

ــن . 33 ــن كفارت ــهر ع ــة أش ــن أربع ــل ب ــة الفص ــواز إمكاني ــف يف ج اختل
مغلظتــن بنيــة بينهــام أي بــن كل شــهرين.

مــن كانــت عليــه عــر كفــارات مرســات فهــو خمــر بــن صيــام شــهر . 34
ــام  ــة أي ــام ثاث ــاكن أو صي ــرة مس ــام ع ــة أو إطع ــق رقب ــن أو عت عنه

ــة ــر منفصل ــة غ متواصل

ال جيــوز فصــل صيــام الكفــارات إال بعــذر املــرض أو الســفر ألهنــا ســنة . 3٥
منصــوص عليهــا.
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الف�شل الأول: يف فقه النك�ح 	

إن الزواج سنة، وهو نصف الدين.. ١

مــن منافــع الــزواج أنــه )يعــن املســلم عــى غــض بــره، وحتصــن فرجــه . ٢
مــن الزنــا(.

ــزواج أو اهلــرم . 3 ــرة يف اإلنســان وال يكرسهــا إال بال إن شــهوة اجلــامع )غزي
والصــوم(.

مــن مل يســتطع الــزواج وصــر هلل تعــاىل واتقــاه فهــو مــن الفائزيــن عنــد اهلل . 4
.

جيــوز للمســلم أن يتــزوج أربــع نســاء فقــط ، ولــه أن يشــرتي مــن اإلمــاء . ٥
بعــدد غــر حمــدود.

ــن اهلل . 6 ــة م ــع -رمح ــدة إىل أرب ــة واح ــوق زوج ــزوج ف ــي أن يت ــوز للغن )جي
ــك إرساف(. ــس يف ذل ــاىل- ولي تع

)زيادة الزوجان حممود إال يف حالة عدم استطاعة اإلنصاف بينهن(.. ٧

الزيادة يف امتاك اإلماء جيب أن يتحى مالكهن باإلنصاف(.. 8
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الف�شل الث�ين: املراأة التي يرغب يف نك�حه� 	

ــن . ١ ــة إن ك ــده يف اجلن ــن عن ــات فكله ــة أو زوج ــن زوج ــت )للمؤم إن كان
ــات(. مؤمن

إذا تعاقب عى املرأة أكثر من زوج فإن األخر هو زوجها يف اجلنة.. ٢

)مجيــع زوجــات أمهــات املؤمنــن  وأرضاهــن يف الفــردوس مــع . 3
.) ســيدنا رســول اهلل

)ُســِمَيْت أمهــات املؤمنــن -  وأرضاهــن- بذلــك حلرمــة التــزوج . 4
. هبــن بعــد رســول اهلل

ين(.. ٥ )األصل يف الزواج إختيار ذات الدِّ

)صفــات املــرأة املناســبة املعينــة لإلنســان دنيــا وأخــرى بعــد دينهــا وهــي . 6
ــابة،  ــود أي الش ــوب، الول ــة، اللع ــة، املضحك ــوب، الضاحك ــل: )الكع مث

والســوداء الولــود خــر مــن اجلميلــة احلســناء العقيــم التــي ال تلــد(.

ــي: ))أ( . ٧ ــا( و ه ــزوج هب ــه الت ــة تنزي ــره كراه ــي يك ــرأة الت ــات امل )صف
ــة،  ــرة الذميم ــي القص ــره: وه ــكام، )ب( الله ــرة ال ــي كث ــذره: وه اهلي
)ج( الشــهرة: وهــي الزرقــاء البذيئــة، )د( النهــره )اهليــدره( وهــي: 
ــغلها  ــي ش ــره أو الت ــن غ ــد م ــا ول ــي هل ــي الت ــوت: وه ــوز )ه( اللغ العج
ــي  ــوب: وه ــوب، )ز( الرق ــي: الغض ــوب وه ــابق، )و( القط ــا الس زوجه

ــم. ــة الفه ــي: بطيئ ــة وه ــا، )ح( الرهبل ــاة زوجه ــب وف ــي تراق الت
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ــن . 8 ــات أو م ــات( أي: املطلق ــكار والثيب ــاء األب ــن النس ــزوج م ــوز الت )جي
ــن. ــن أزواجه ــات عنه م

)يكره( الزواج بالعجائز من النساء.. 9

ــاح التزويــج مــن النســاء اآليســات مــن اإلنجــاب الــايت ليــس هلــن . 	١ )يب
أزواج.

الف�شل الث�لث: يف املراأة التي ل يجوز نك�حه� 	

ــا . ١ ــا، وم ــا، وخالته ــا، وعمته ــا، وجدهت ــن )األم وابنته ــزواج م ــرم( ال )حي
ــزوج. ــة ال ــت يف عصم ــا دام ــاء( م ــن النس ــفلها م ــا، وأس عاه

ــدة . ٢ ــة، أو اجل ــدة القريب ــت األب، و اجل ــة وأخ ــن )عم ــزواج م ــرم( ال )حي
ــدة(. البعي

)حيرم( الزواج من األخوات، وبنات األخوة، ومن كانت بدرجتهن.. 3

)حيرم( الزواج )بالبنات، وبنات األبناء، ومن حتتهن من البنات(.. 4

)حيــرم( الــزواج )ببنــت الزوجــة مــن غــره، وأمهــا كذلــك( و حتــى ولــو . ٥
مل يدخــل هبــا. . )حيــرم الــزواج مــن )بنــت الصهــر(.

)حيرم( الزواج من زوجة األب وزوجة االبن(.. 6

)حيرم اجلمع بن األختن اخلالصتن، أو من الرضاعة(.. ٧

ــه . 8 ــرم علي ــا ح ــا فإهن ــى هب ــه إذا زن ــت زوجت ــل( أخ ــى الرج ــرم ع )حي
)نكاحهــا، و بناهتــا و أمهــا( حيرمــن عليــه أيًضــا.
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ــذا . 9 ــا وك ــرم عليه ــا حت ــه( فإهن ــل، وابن ــا )رج ــي زين هب ــرأة الت ــرم امل )حت
ــا. ــه مجيع ــرام علي ــا ح ــا ( فإهن ــام وأباءمه )أبنائه

جيوز اجلمع بن الزوجة وبنت ولدها من غره.. 	١

جيوز )تزويج ابن املرأة األوىل من ابنة املرأة الثانية(.. ١١

)حيرم( عى املسلم الزواج من املركات(.. ١٢

)ال حيرم( عى املسلم الزواج بكتابّية(.. ١3

)حيرم( عى املسلم الزواج بكتابّية حماربه ألهنا بحكم املسبية(.. ١4

)حيرم( عى املسلم الزواج من ذمنية مملوكة(؛ ألهنا بحكم الركة.. ١٥

ــة . ١6 ــع الديان ــي جتم ــامريه(: الت ــة والس ــوزاج بالصابئي ــلم ال ــى املس )حيرم(ع
ــا(. ــة م ــة والنراني اليهودي

)حيرم( الزواج )باملجوسيات(.. ١٧

ــال . ١8 ــض، االغتس ــن احلي ــل م ــات( أن )تغتس ــزواج بالكتابي ــن رشوط ال )م
ــاًم،  ــق صن ــر، وال تعل ــم اخلنزي ــأكل حل ــا، ال ت ــق عانته ــة، حتل ــن اجلناب م
وحتلــق عانتهــا لتســتطيب، وهــذا مــن الواجبــات و املندوبــات التــي عــى 

ــات. الكتابي

يف اجلمع بن بنات العم كراهة تنزيه(.. ١9

ال جيــوز )تــزوج أرملــة اجلــد )أم األب أو أم األم ســواء مــن قبــل الــزوج . 	٢
أو الزوجــة(.

ــة . ٢١ ــروه كراه ــل مك ــا(، )وقي ــك عنه ــب اهلال ــة الربي ــزوج زوج ــوز )ت جي
ــه(. تنزي
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يكره )تزوج زوجة زوج األم اهلالك كراهة تنزيه وليس حتريم(.. ٢٢

يكره )تزوج زوجة اخلال من ابن األخت، كراهة تنزيه(.. ٢3

أم االبن من الرضاع جيوز تزوجها.. ٢4

)كل مــن أبيــح التــزوج هبــا يف رشع اهلل ففــي ذلــك خــر، وكل مــن حرمهــا . ٢٥
الــرع فليــس يف تزوجيهــا خــر( ، وكل ذلــك حلكمــة ربانيــة.

الف�شل الرابع: يف عقد التزويج و�شروطه 	

)مــن الســنة( عــدم اإلحلــاح يف خطبــة امــرأة وهنــاك مــن كان ســابًقا لــه يف . ١
طلبهــا ومل ُيْقــَض فيــه بعــد(.

إذا كان اخلاطبن مسلمن ال يتساومان وال يتسابقان عى اخلطبة(.. ٢

)جيوز( املسابقة والتقدم إىل اخلطبة فوق خطبة الكافر.. 3

)جيــوز( التقــدم إىل خطبــة املــرأة )بعــد التأكــد مــن عــدم تقــدم إنســان آخــر . 4
. ) خلطبتها

ــوم . ٥ ــظ مفه ــة بلف ــب اخلطب ــوح طل ــه( وض ــن رشوط ــج م ــد التزوي )عق
ــزوج. ــاهدين وال ــا والش ــه وليه يفهم

)صيغــة التزويــج( بــأن يقــول: )زوجــت، أو نكحــت، أو ملكــت، . 6
قــول أخطبــت(. واختلفــوا يف 

)جتوز( خطبة النساء يف حالتي )احليض والنفاس(.. ٧

)ال جتوز( خطبة النساء احلوامل.. 8
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)جيوز( )تقبيل، وشم، احلائض، والنفساء، وضمها(.. 9

)جيوز( )العقد عى الصبية، واملجنونة(.. 	١

جتوز )خطبة األخرس، واألعجم(.. ١١

)من زوج ابنته صغرة جاز هلا أن تنكره وهي كبرة(.. ١٢

ــه . ١3 ــا أن تنقض ــوز هل ــام جي ــره، فإن ــي صغ ــده وه ــت ول ــد بن إذا )زوج اجل
ــرة(. كب

جيــوز )تعليــم املــرأة النطــق برفــض الــزوج والطــاق منــه، واألرجــح أن . ١4
حاهلــا يكفــي عــن تعبرهــا بلفــظ لســاهنا( يف حالتــي رضاهــا ورفضهــا .

)جيوز إجبار الزوجة عى معارشة زوجها وهي صغرة(.. ١٥

)جيوز للمرأة( الرفض بعد وقبل دخول زوجها هبا.. ١6

إن كان رفضهــا قبــل الدخــول فليــس هلــا مهــره، وإمــا إن كان بعــد الدخول . ١٧
فلهــا حــق يف املهر.

)اختلف يف التزوج من أم املطلقة هل جائز أم ال.. ١8

)ال جيــوز عقــد تزويــج الســكران(، إال بعــد تعقلــه، فــإن واقعهــا فهــو زاين . ١9
وال يعتــد بالــزواج .

)يثبت( طاق السكران عقوبة له.. 	٢

)زواج املتعة حرام وإن كان مباًحا يف بداية اإلسام(، ألنه منسوخ. ٢١

)مــن رشوط الرتويــج(، ) دفــع املهــر درمهــن وقيــل أربعــة دراهــم( وقــد . ٢٢
قيــس بعــد تغريــم الســارق .
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)جيــوز ألب الزوجــة( ]األخــذ مــن صداقهــا إن كان بموافقتهــا وإال فــا . ٢3
جتــوز لــه(.

ــدون مهــر . ٢4 )ال جيــوز للمــرأة أن تعــرض نفســها لرجــل لكــي يتزوجهــا ب
ــط. ــول  فق ــات الرس ــن خصوصي ــذه م فه

ــاض( وهــو إتفــاق رجلــن . ٢٥ ــه كالقي ــج الشــغار وذلــك ألن ]ال جيــوز تزوي
عــى تزويــج ابــن األول مــن بنــت اآلخــر بــدون مهــره

)مــن الواجــب اســتئذان النســاء األبــكار فــإن صمتهــن وضحكهــن رضــاء . ٢6
أمــا البــكاء فيعنــي رفضهن(، أمــا النســاء )الثيبــات( واألرامــل أو املطلقات 

فيجــب أن يتلفظــن برضــاء أو رفــض التزويــج(.

ــد . ٢٧ ــة أح ــة جه ــاء املحب ــرض إلق ــم( بغ ــروز( التامئ ــة )احل ــوز كتاب )ال جت
ــر. ــن لآلخ الزوج

ــة ( كأن . ٢8 ــن )الكهان ــن التكه ــذا م ــب، وه ــم الغي ــي )عل ــن يدع ــاك م هن
ــض  ــاف بع ــض الكتش ــرض املري ــبب م ــن س ــارق، أو ع ــن الس ــر ع )خي
الكتابــات املدفونــه، أو إدخــال اجلــن يف جــوف إنســان ليخــره عــن أمــر 
ــن  ــره ع ــيطانه ليخ ــادي ش ــه ين ــي بأن ــن يدع ــه، وم ــوب علم ــي مطل خف

ــوع(. ــه و ممن ــوم فاعل ــم مذم ــه عل ــذا كل ــات )فه ــض املغيب بع

ــد( . ٢9 ــهاد واح ــح إش ــج وال يصل ــد التزوي ــاهدين يف عق ــهاد ش ــب إش )جي
ــك. ــد بذل ــل العق فيبط

ــه( . 	3 ــدف في ــرب ال ــاس ب ــن الن ــكاح ب ــان الن ــة )إع ــنة النبوي ــن الس م
ملــن مل يعــرف بالســفاهة يف طبعــه لكــي ال تتحــول النيــة مــن الطهــارة إىل 

ــة. املعصي
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)مــن الســنة( إقامــة وليمــة ملــن يــأيت يف يــوم إشــهار النــكاح وذلــك بذبــح . 3١
شــاه(.

ــي . 3٢ ــلمن بالغ ــهود مس ــون الش مــن رشوط التزويــج و الطــاق )أن يك
احللــم، وأحــرارا، وذوا عقــل(.

مــن رشوط التزويــج )أن ال يشــهد ) العبــد، وال املجنــون، وال الصبــي، وال . 33
املرك(.

)ال يعتــد بــويل املــرأة مــن تنصيــب نفســه كــويل هلــا ولكــن ينبغــي التبــن . 34
عنــه مــن غــره لتصديــق مــا يقولــه بشــاهد آخــر(.

)ال يصح عقد النكاح بدون إذن من الويل(.. 3٥

)ال جتــر املــرأة بالتــزوج ممــن كــره اهلل  ورســوله تزوجيهــا له(، . 36
مثــل: )البقــال، احلجــام، احلائــك، واملــوىل( و ال بــأس بقبــول غرهم.

ــن . 3٧ ــم مم ــى غره ــم ع ــث التقدي ــن حي ــام م ــارب واألرح ــرة باألق )وال ع
ــال. ــب وامل ــب والنس ــى احلس ــة ع ــوی مقدم ــب، فالتق ــم بالنس بعده

) إذا مل يوجــد الــويل فيجــوز ألخ األم أن يزوجهــا وقــال إن املؤمنــن الثقات . 38
أقــرب منــه يف تزوجيها.

)وصية تزويج الويل إبنته ثابته وليس لألوصياء تغير ذلك(.. 39

) جيــوز للولــد أن يــزوج أمــه وليــس إلخوهتــا أن يرفضــوا، وقيــل يمكــن . 	4
ألخواهتــا رد التزويــج(.

يف حــال عــدم وجــود ويل للمــرأة فألمــر البلــد أن يزوجهــا أو القــايض أو . 4١
االتقيــاء األمنــاء
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)يكره تزويج املرأة من قبل الغرباء(.. 4٢

)جيــوز لإلمــام أن يــزوج نفســه بــدون شــهود إذا رغبــت املــرأة وقــدم هلــا . 43
مهــًرا(.

اختلف يف تزويج القايض نفسه، هل يصح له ذلك أم ال يصح؟.. 44

)الــزاين إذا كان ويل ملزنيتــه فــا جيــوز لــه أن يزوجهــا بنفســه( وال أن حيــر . 4٥
زواجهــا بــل )لــه أن يــوكل أحــًدا عنــه يف تزوجيهــا.

الف�شل اخل�م�س: يف الأمور الع�ر�شة على العقد بعد �شحته 	

ــخ، . ١ ــل: )الفس ــه مث ــل صحت ــور تبط ــه أم ــول في ــد حت ــج ق ــد التزوي أن عق
التغــر، اخليــار، اخللــع، واإليــاء، و الظهــار، أن يكــون مملــوكا، أن تكــون 
ــزوج  ــم ال ــام، حتري ــن اإلس ــداد ع ــتهر، االرت ــا املش ــة، الزن ــرأة مملوك امل

ــه عــى نفســه. زوجت

من مبطات عقد التزويج )املوت، و الطاق(.. ٢

ــرج، . 3 ــام الف ــو: التح ــق( وه ــل: ) الرت ــار( مث ــد باالختب ــل العق ــا يبط )ومم
ــة ــر يف ذري ــه يؤث ــرص ألن ــذام، وال ــون، اجل اجلن

ــد  ــة تس ــو: حلم ــل( وه ــف، )والعف ــح األن ــو: ري ــش( وه ــرأة النخ )امل
ــرج(. ــع الف موض

عى الرجال )أن يبادروا يف معاجلة أنفسهم قبل نساءهم(.. 4

ــكِل . ٥ ــِن يف الشَّ ــرف واحلُْس ــة ذات ال ــرأة الصاحل ــار امل ــرء أن خيت ــى امل ع
ــْق(. واخلُُل
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عى املرأة )أن حتلف بأهنا مل تكن تعرف بأن فيها مرض الرتق(.. 6

مــن كانــت )خــروج بوهلــا وغائطهــا مــن موضــع واحــد فللــزوج االختبار . ٧
ــا أو تطليقها(. يف إبقاءه

)للزوج اخليار يف تطليق املرأة التي تبن له بأها )خنثى(.. 8

)للزوجة اخليار يف الزوج املجبوب( ذكره ) أي: املخيص (.. 9

)للزوجــة اخليــار يف الــزوج الــذي ال يقــدر عــى اجلــامع( بــأن متهلــه ســنة . 	١
ــر، أم ال. فأكث

)مــن عيــوب الــزوج( وهــي: )العمــل يف احلجامــة، احلياكــة، وأن يكــون . ١١
عبــًدا(، والكافــر وقيــل: يقبــل هــؤالء إن كانــوا هــم قائمــن عــى عبادهتــم 

وإنــام يــرد الكفــار فقــط(.

)ال تطلق املرأة( ممن تكلم بالرك دون قصد الكفر.. ١٢

ــك إذا مل . ١3 ــة(، وكذل ــرتة معين ــا إىل ف ــدم هل ــن تق ــار م ــرأة أن ختت ــوز للم )جي
ــا. ــل رشطه ــرتة فيبط ــاوزت الف ــإذا جت ــة، ف ــدة معين ــدد م حت

ــد . ١4 ــت بع ــة(، وإذا رضي ــة الزوج ــن بمعرف ــة إذا مل يك ــكاح األم ــل ن )يبط
الدخــول عــى األمــة فــا بــأس عليــه، وإذا رفضــت وجامعهــا بعــد ذلــك 

ــل. ــكاح باط فالن

)األمــة املعتقــة هلــا اخليــار يف البقــاء مــع زوجهــا الــذي قبــل العتق(، ســواء . ١٥
كان حــًرا أم عبــًدا.

) املــرأة املتــرساه ليــس اخليــار يف االنفصــال عــن مســتحلها(؛ ألهنــا ليســت . ١6
مســتحلة بعقــد تزويــج.
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)ال خيار للمرأة احلرة أن تنفصل عن الزوج العبد املعتوق(.. ١٧

)األمة اململوكة ليس هلا اخليار يف الطاق من زوجها، وإنام اخليار لزوجها.. ١8

)يف تزويج ابن الزنا خاف(.. ١9

)تزويج األقلف، أي: الغر املختن باطل(.. 	٢

ــض . ٢١ ــا املري ــن زوجه ــاق م ــب الط ــار يف طل ــرأة اخلي ــل للم ــف ه )اختل
ــه أم ال(. ــة عيني ــري أو ماح ــرض الزه بم

)حتــرم املــرأة إذا واقعهــا زوجهــا )زانًيــا هبــا، أو وطئهــا يف دبرهــا، واختلف . ٢٢
ــا يف حيضها(. يف وطئه

)ال حترم املرأة بوطئها يف دبرها خطا(، إال إذا كان منتبها فإهنا حترم.. ٢3

)حيــرم كا مــن الزوجــن عــى اآلخــر يف حــال مشــاهدة أحدمهــا اآلخــر يف . ٢4
حالــة الزنــا(، أو يف حــال مشــاهدة الشــهود أحدمهــا.

)زوجــة االبــن إن زنــت مــع رجــل آخــر أو مــع ابــن زوجهــا رًسا فعليهــا . ٢٥
االســتغفار والبقــاء يف البيــت مــا مل تعلــم زوجهــا بذلــك(.

)حيــرم الــزواج )ببنــت الزوجــة مــن غــره، وأمهــا كذلــك( وحتــى ولــو مل . ٢6
يدخــل هبــا.

)حيرم الزواج من )بنت الصهر(.. ٢٧

)حيرم الزواج من )زوجة األب وزوجة االبن(.. ٢8

ــرم . ٢9 ــة(. و. )حي ــن الرضاع ــن، أو م ــن اخلالصت ــن األخت ــع ب ــرم اجلم )حي
ــا، و  ــه )نكاحه ــرم علي ــا ح ــا فإهن ــه إذا زين هب ــت زوجت ــل( أخ ــى الرج ع

ــا. ــه أيض ــن علي ــا( حيرم ــا و أمه بناهت
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ــذا . 	3 ــا و ك ــرم عليه ــا حت ــه( فإهن ــل، وابن ــا )رج ــي زين هب ــرأة الت ــرم امل )حت
ــگا. ــه مجي ــرام علي ــا ح ــا ( فإهن ــام وأباءمه )أبنائه

جيوز اجلمع بن الزوجة وبنت ولدها من غره (.. 3١

جيوز )تزويج ابن املرأة األوىل من ابنة املرأة الثانية (.. 3٢

)حيرم عى املسلم الزواج من املركات(.. 33

)ال حيرم عى املسلم الزواج بكتابة(.. 34

)حيرم عى املسلم الزواج بكتابيه حماربه ألهنا بحكم املسبية (.. 3٥

)حيرم عى املسلم الزواج من ذمية مملوكه(؛ ألهنا بحكم الركه.. 36

)حيــرم عــى املســلم )الــوزاج بالصابئيــة والســامريه(: التــي جتمــع )الديانــة . 3٧
اليهوديــة والنرانيــة مــا(.

)حيرم الزواج )باملجوسيات(.. 38

ــال . 39 ــض، االغتس ــن احلي ــل م ــات( أن )تغتس ــزواج بالكتابي ــن رشوط ال )م
ــا،  ــق صن ــر، وال تعل ــم اخلنزي ــأكل حل ــا، ال ت ــق عانته ــة، حتل ــن اجلناب م
وحتلــق عانتهــا لتســتطيب، وهــذا مــن الواجبــات و املندوبــات التــي عــى 

ــات. الكتابي

يف )اجلمع بن بنات العم كراهة تنزيه(.. 	4

ال جيــوز )تــزوج أرملــة اجلــد )أم األب أو أم األم ســواء مــن قبــل الــزوج . 4١
أو الزوجــة(.

ــة . 4٢ ــروه كراه ــل مك ــا(، )وقي ــك عنه ــب اهلال ــة الربي ــزوج زوج ــوز )ت جي
ــه(. تنزي
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يكره )تزوج زوجة زوج األم اهلالك كراهة تنزيه وليس حتريم(.. 43

يكره )تزوج زوجة اخلال من ابن األخت، كراهة تنزيه(.. 44

أم اإلبن من الرضاع جيوز تزوجها.. 4٥

)كل مــن أبيــح التــزوج هبــا يف رشع اهلل ففــي ذلــك خــر، وكل مــن حرمهــا . 46
الــرع فليــس يف تزوجيهــا خــر( ، وكل ذلــك احلكمــة ربانيــة.

الف�شل ال�ش�د�س: يف م� يب�ح ب�شحيح العقد 	

)املســتباح بصحيــح العقــد(، أي: مــا حيــل فعلــه بــن الزوجــن مــن اجلــامع . ١
ومــا دعــي إليــه بعــد مــا كان حمرًمــا عليهــام قبــل عقــد التزويــج (.

)ملــس بــن الزوجــن معنــاه اجلــامع( هكــذا يف كتــاب اهلل كــام ثبــت لــدي . ٢
مذهبنــا اإلبــايض، بينــام )الشــافعي( يعنــي باملــس نفــس املامســة للنســاء 

تنقــض الوضــوء.

ــرم . 3 ــل حت ــاف(، قي ــوازه خ ــه يف ج ــم زوجت ــه يف ف ــزوج فرج ــال ال )إدخ
ــم. ــل يأث ــه ب ــه من ــق زوجت ــا تطل ــل ف ــرم الفع ــل ال، وإن حي ــه وقي علي

)جيــوز تأخــر الغســل بعــد مجــاع كل الزوجــات ويفضــل االســتنجاء بــن . 4
كل زوجــه وأخــرى(.

)جيــوز لــزوج أن ينــزل مــاءه يف إبــط زوجتــه إذا كانــت حائضــا أو مريضــة . ٥
أو نفســاء(، ومــا دون ذلــك ال حيــل ففــي ذلــك خــروج عــن نــص القــرآن 

. يم لكر ا
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)ومــن املســتحب أن ينتظــر الــزوج زوجتــه وال يســتعجل باالبتعــاد عنهــا . 6
حتــى تكــون قــد أخــذت حقهــا منــه(، فــإن ذلــك أدعــي لتوثيــق املــودة 

بــن الزوجــن.

)جيوز للزوج أن يواقع زوجته يف كل أحواهلا حتى عند اغتساهلا(.. ٧

لقد أثنى اهلل عى من )استغنى بالنكاح احلال عن الزنا(.. 8

ــة . 9 ــك نعم ــه فذل ــذ زوجت ــاءه يف فخ ــب م ــود ص ــزوج أن يتع ــي لل )ال ينبغ
ــل  ــده( ب ــوة جلس ــاقيه وق ــه وس ــة لعيني ــه وصح ــن اهلل  علي م

ــه. ــا لزوجت ــاىل إنصاًف ــر اهلل تع ــث أم ــه حي جيعل

ــف . 	١ ــزوج ضع ــورث ال ــه ي ــث أن ــن حي ــوز م ــة العج ــا جمامع ــره تنزهًي )يك
ــم(. ــه للس ــبه بتناول ــدن وش الب

)يكــره تنزهًيــا اجلــامع بعــد الشــبع( مــن الطعــام مــن حيــث الصحــة، ألنــه . ١١
يمــرض املثانــة.

الف�شل ال�ش�بع: يف ال�شداق 	

)جيــب تقديــم نصــف الصــداق األول للمــرأة املــراد التــزوج هبــا(؛ وذلــك . ١
أمــر اهلل ورســوله

)جيوز للويل أن يقبض الصداق بأمر من هو وليها(، أو بأمر القايض.. ٢

إذا مل يصل الصداق إىل املرأة فإن قابض الصداق يضمنه( فيغرمه هلا.. 3

ــي . 4 ــا(، فف ــه هل ــن وصول ــن م ــا دون التب ــة ألبيه ــداق الصبي ــى ص )إذا أعط
ــواز. ــاف يف اجل ــك خ ذل
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)إذا أعطــي الصــداق هلــا وهــي صبيــه وأتلفتــه فمعطيهــا يضمنــه(، وقيــل . ٥
ال يضمــن إن أخرهــا بــه بأنــه هلــا.

ــادة . 6 ــو زي ــو وه ــى العف ــه ع ــرآن حيض ــكاح(، فالق ــده الن ــزوج عق ــد ال )بي
ــكان. ــدر اإلم ــر ق امله

)عفــو املــرأة هــو إعفاءهــا زوجهــا عــن النصــف الثــاين مــن املهــر الــذي . ٧
هلــا عليــه.

ــداق( . 8 ــي الص ــع باق ــه دف ــب علي ــه فيج ــل بزوجت ــذي دخ ــزوج ال )املت
املؤجــل.

)إذا مل يواقــع الــزوج زوجتــه يف حالــة كونــا حائًضــا أو نفســاء، أو يف هنــار . 9
الصــوم، أو االعتــكاف( فليــس هلــا أن تلزمــه بالصــداق.

ال جتر املرأة عى قبول دخول الزوج عليها إذا منعته لعدم دفعه املهر.. 	١

ــا . ١١ ــس هل ــر فلي ــع امله ــا ومل يدف ــزوج عليه ــول ال ــة بدخ ــت الزوج )إذا رضي
ــى  ــارة(، ويبق ــا خمت ــه منه ــا مكنت ــا ألهن ــع مهره ــل دف ــوی بتعجي ــه دع علي
عليــة دينــا يف ذمتــه هلــا(، كــام أهنــا يمكنهــا منعــه فيــام بعــد إذا مل يدفــع هلــا 

ــا. مهره

)جيــوز أن يمهــل )املعــرس( أي الفقــر حتــى يدفــع املهــر مقســطا(، طبقــا . ١٢
ــب  ــك جت ــد ذل ــهر(، وبع ــتة أش ــى س ــة ع ــع ويل الزوج ــه م ــق علي ــا يتف مل

ــه. ــا يف ذمت ــف بقاءه ــا إن تكل ــه أو أن يرسحه ــتها مع ــة معيش ــه نفق علي

ــه . ١3 ــا فإن ــع مهره ــد دف ــه بع ــة ل ــن الزوج ــض االب ــه )فرف إذا زوج األب ابن
ــاق(، إال إذا كان زواج  ــد الط ــى الول ــداق وع ــي الص ــن باق ــزم االب يل

ــاق. ــدق والط ــي الص ــع باق ــه دف ــه فعلي ــاه نفس ــن برض االب
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ــر . ١4 ــرأة تعت ــاء امل ــزواج وأولي ــد ال ــن يري ــن م ــا ب ــق عليه ــروط املتف )ال
ملزمــة إذا كتــب يف العقــد(، وإذا مل تكتــب ففــي إلزامهــا خــاف )ولكــن 

ــد(. ــة يف العق ــون موثق ــن أن تك ــوق الطرف ــت حلق ــن األثب م

)الروط التي تأيت بعد كتابة عقد الزواج ال تعتر ملزمة(.. ١٥

)مــن رشط يف وصيــة عقــد الــزواج بأنــه ليــس عليــه أجــل مــن الصــداق . ١6
لزوجتــه بعــد موتــه؛ فيثبــت لــه ذلــك بعــد موتــه فليــس هلــا يشء(.

)فإن ماتت هي أيًضا فالصداق لورثتها(، إن كان مروًطا يف عقد الزواج.. ١٧

ــا يف . ١8 ــا بيده ــة طاقه ــون عصم ــا أن يك ــى زوجه ــرأة ع ــت امل )إذا رشط
ــك. ــا ذل ــد(، فله العق

)إذا وهبــت املــرأة مهرهــا لزوجهــا برغبــة منهــا عــى أن ال يتــزوج عليهــا . ١9
فذلــك باطــل(.

)إذا وهبــت املــرأة مهرهــا لزوجهــا بطلــب منــه؛ فيجــوز هلــا مكــرره هلــا أن . 	٢
ترجــع يف هبتهــا(.

)إذا وهبــت املــرأة ثامرهــا لزوجهــا زمنــا طويــا مــن طيــب نفســها فليــس . ٢١
هلــا الرجــوع عــن هبتهــا؛ ولكــن جيــوز هلــا أن تأخــذ ماهلــا الــذي أعطتــه 

إيــاه مــن الــزرع(.

ــا . ٢٢ ــزوج منه ــاق وأراد ال ــه الط ــه ب ــم طالبت ــداق ث ــرأة الص ــت امل )إذا رفض
مقابــل ذلــك إعطاءهــا شــيئا مقابلــه فيجــوز لــه ذلــك عــى األرجــح وهــو 

املســمى )بــراء صــداق الزوجــة مــن األمــوال أو احليــوان أو العقــار(.

إذا كانــت عمليــة املــرأة مهرهــا لزوجهــا عــن جهــل منهــا أو بطيبــة منهــا . ٢3
فيحــق هلــا أن ترتاجــع عــن العطيــة(.
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ال جيوز للرجل أن يترف يف صداق مال باسم زوجته )إال برضاها(.. ٢4

ــا . ٢٥ ــي أن يعطيه ــول فينبغ ــل الدخ ــا قب ــزواج وطلقه ــى ال ــد ع ــم العق إذا ت
بعــض النقــود، أو خاتــم، أو ربــع دينــار كأقــل ثمــن، أو مــا يســتطيعه مــن 
عطــاءه الــذي يــرسه اهلل عليــه مــن غــر إلــزام عليــه، وليســت هلــا عــدة، أو 

صــداق مؤجــل(.

ــا . ٢6 ــر هب ــة ب ــك برك ــي ذل ــة؛ فف ــل( للزوج ــر قلي ــم مه ــنه تقدي ــن الس )م
. الكريــم  الرســول 

)إن غاء املهور يؤدي إىل الفجور بن النساء والرجال( لقلة تقواهم اهلل تعالی.. ٢٧

)إن املهــر مل حيــدده الــرع وذلــك رمحــة مــن اهلل بالعبــاد( إذ قــد يســتطيع . ٢8
البعــض الدفــع الكثــر والبعــض ال يســتطيع فــكل لــه ســعته )فقــد قيــل(: 
ــب، )د(  ــور ذه ــد ث ــلء جل ــل: )ج( م ــار، وقي ــا دين ــف، )ب( و ألف )أ أل

أربعــون درمهــا فضــة باألوقيــة، )ه( بنــواة الفضــة مخــس دراهــم.

ــا . ٢9 ــر هن ــه، فاألم ــة نخل ــن مجل ــده نخم ــر وعن ــدا للمه ــه نق ــن ل ــن مل يك )م
راجــع إىل أهــل الفطنــة مــن القضــاء املثمنــن ملــا يــراد تقدمــه مها ليتناســب 
مــع رشط وىل الزوجــة(، وكذلــك ينبغــي إثبــات وحتديــد النخــل املذكــور 

يف العقــد احلفــظ حــق كا الزوجــن لآلخــر.

إذا تــزوج املــرأة عبــًدا ثــم تبــن بأنــه حــر فيجــب عليهــا أن تعطــي قيمــة . 	3
الغــام كامــا كــام لــو كان مملــوكا .

ــك(، . 3١ ــا ذل ــاز هل ــا، ج ــو رشاء أبيه ــا ه ــون مهره ــأن يك ــرتطت ب ــن )اش  م
ــه(. ــا بنت ــه ألهن ــد موت ــه بع ــي قيمت ــاز أن تعط ــل رشاءه ج ــا قب ــات أبيه ــإذا م ف

)اختلف يف وجوب دفع املهر عن املرأة التي قتلت نفسها(.. 3٢
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)ليس للمرتدة صداق ألهنا خرجت عن االسام(.. 33

)ليس للغانية الزانية صداق(.. 34

من )ختن امرأة برضاها فا جيب هلا الصداق(، ألهنا بذلك زنت.. 3٥

من )أفسدت بكارة صبيه بأصبعها لزمها الصداق الكامل لذلك(.. 36

ــا . 3٧ ــب كام ــداق للثي ــدر ص ــه بق ــة ل ــع غرام ــه دف ــا فعلي ــح غام ــن )نك م
ــه(. ل

ــا . 38 ــا كام ــب صداقه ــل وج ــأ ه ــة خط ــرأة أجنبي ــح ام ــن نك ــف فيم اختل
ــه أم ال(. علي

من )زنى بامرأة مكًرا هلا بالقهر فقد وجب صداقها عليه(.. 39

ــن ال . 	4 ــن(، ألهن ــب صداقه ــد وج ــن فق ــْه برضاه ــة أو أَم ــى بصبي ــن )زن م
ــن. ــف حيلته ــهن لضع ــرف يف أنفس ــن الت يمك

من )زين بامرأة برضاها، فا مهر هلا فهي زانية آثمة(.. 4١

من )طلق زوجته ثم واقعها بعد الطاق فقد وجب هلا مهر آخر(.. 4٢

ــى . 43 ــون ع ــداق يك ــإن الص ــر ف ــن اآلم ــًدا أو اب ــى عب ــور بالزن إذا كان املأم
ــر(. ــذي أم ال

ــد . 44 ــه فق ــا ب ــداق الفًض ــل بالص ــد تكف ــرأة ق ــزواج امل ــر ب ــذي أم إن كان ال
ــب  ــا طل ــق هل ــد ح ــات، )وإال ق ــو م ــى ول ــال(، حت ــام ق ــه ك ــب علي وج

ــاق. الط

)إذا ماتــت الزوجــة الصبيــة قبــل الدخــول فلهــا مهرهــا كامــًا(، وإن كان . 4٥
هنــاك خــاف.
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الف�شل الث�من: يف مع��شرة الأزواج 	

باملعــروف . ١ الــزواج  )ِعــرُة  تكــون  بــأن  ورســوله  اهلل  أوامــر  مــن 
واإلحســان(.

أوىص املصطفــى  )باإلحســان إىل العبــد والزوجــة( وأهنــام أمانــة . ٢
اهلل يف يــد املســلم فــا ينبغــي أن يؤذهيــا بقــول وال بيــده إذ أن إيذائهــام يعتر 

خيانــة هلل يف أمانتــه.

ــام . 3 ــف منه ــم الضعي ــر لرح ــان إىل اآلخ ــن باإلحس أوىص اهلل )كا الزوج
ــان دون  ــه بإحس ــزوج امرأت ــال رسح ال ــام احل ــاق بينه ــإذا ض ــر(، ف اآلخ

ــا. ــرر هب ــاق ال إحل

ــل اهلل . 4 ــم مــن قب ــه أجــر عظي أداء حقــوق الزوجــة والصــر عــى أذاهــا في
ــاىل(. تع

ــة . ٥ ــت راكب ــو كان ــها( ول ــن نفس ــا ع ــرد زوجه ــة أن ت ــى الزوج ــس ع )لي
ــا. ــا مهره ــد أدى هل ــا دام ق ــة م الراحل

)عــى املــرأة أن تنصــح زوجهــا باخلــر وفيــام يصلحــه، وحتفــظ بيتــه وتــريب . 6
ــاء يف  ــاد النس ــو جه ــذا ه ــة فه ــاق النبوي ــة واألخ ــى الفضيل ــه ع أطفال

ــبيل اهلل. س

ــادة ألــف ســنه مقابــل خدمــة ســاعة واحــدة . ٧ )أعــد اهلل للزوجــه أجــر عب
فقــط وعنايتهــا لبيتهــا( ، فكيــف يكــون أجرهــا عــن باقــي ســاعات اليــوم 

الواحــد.
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) الرجــل وزوجتــه خيــدم بعضهــام بعضــا، و مل حيــدد الــرع مــا يلــزم كل . 8
منهــام ضوابــط املعونــة حتديــدا معينــا(، فقــد كان رســول اهلل يســاعد نســاءه 
ــه  ــة يف حال ــزل وخارج ــك يف املن ــاعدنه كذل ــن يس ــزل وه ــل املن يف عم

ــفار . األس

ــام، . 9 ــة األرح ــي: )صل ــن(، وه ــمل الزوج ــات تش ــوق وواجب ــاك حق )هن
ــة اجلــار، حــق الضيــف، واجلــامع( ــن، صل ــر الوالدي ب

ــيء . 	١ ــان بوط ــا اإلنس ــزم فيه ــي يل ــرات الت ــدد امل ــامء يف ع ــف العل ) اختل
ــزوج  ــأن ال ــوار - - ب ــن س ــب ب ــول كع ــل: )أ(: يق ــه( فقي زوجت
ــد  ــر قص ــده بغ ــره واح ــام م ــة أي ــه يف )كل أربع ــأ زوجت ــه أن يط ــوز ل جي
ــل: يف  ــده(، )ج(: وقي ــره واح ــهر م ــل: يف )كل ش ــا(، )ب(: وقي ــر هب ال
ــك  ــد تل ــذ بأح ــن أخ ــكل م ــده(، ف ــره واح ــا م ــه وطؤه ــر يلزم )كل طه

ــه. ــزام ب ــه االلت ــوال فعلي األق

 )إذا أرادت املــرأة الشــكوى عــى زوجهــا الــذي ظلمهــا فعليهــا أن حتتكــم . ١١
إىل قــايض بلدهتــا(، وليــس إىل قــايض بعيــد مــن بلــد أخــرى.

 )متنع إمراة املجذوم من خمالطة النساء إن كانت مستقرة مع زوجها(.. ١٢

ــى . ١3 ــت ع ــفره إال إذا خاف ــى يف س ــا حت ــازم زوجه ــة )أن ت ــى الزوج  ع
نفســها أو دينهــا يف بلــد كبــاد الــرك(، فــإن هلــا احلــق يف عــدم مازمــة 

ــتكت. ــك إذا اش ــا وذل زوجه

)إذا خافــت املــرأة مــن رض زوجهــا فلهــا الرجــوع عــن مازمتــه(، حتــى . ١4
ولــو أخذهــا لبلــد مســلم.

 )إذا أعطــى الــزوج زوجتــه مــا تريــد مــن حقــوق فعليهــا أن تطيعــه يف كل . ١٥
مــا يأمرهــا بــه(، مــن خــر الدنيــا واآلخــره وال جيــوز هلــا عصيانــه.
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)ال ختــرج املــرأة إال بــإذن زوجهــا وإال لعنتهــا املائكــة(، وجيــوز هلــا ذلــك . ١6
إذا كان ظــامل هلــا وألهلهــا

ــك . ١٧ ــه(، وذل ــا إىل منزل ــه أن يعيده ــا فعلي ــإذن زوجه ــرأة ب ــت امل )إذا خرج
ــه. مــن حقهــا علي

)إذا خرجت املرأة بغر إذن زوجها فا يلزمه ردها بنفسه( إىل منزله.. ١8

)إذا ســافر الــزوج عــن إمرأتــه لفــرتة طويلــة فإنــه يلزمــه دفــع قيمــة مؤنتها . ١9
وأبنائهــا(، إال إذا تقدمهــا زوجهــا عــن اخلــروج فليــس عليه يشء

ــل أن . 	٢ ــة لزوجهــا مــن قطــن مــن عندهــا( فــامت قب )إذا غزلــت املــرأة ثوب
ــوب يرجــع هلــا(. يقبضــه )فالث

ــه( إذا . ٢١ ــاء مقابل ــه عن ــس ل ــه فلي ــه وترك ــال زوجت ــزوج يف م ــل ال )إذا عم
ــا. ــا طوي هجره

)ليس للولد أجر ملزم ألبيه مقابل عونه له يف ماله(.. ٢٢

)إذا رفضــت الزوجــه الســفر الطويــل مــع زوجهــا عــن طريــق البحــر فلهــا . ٢3
ذلــك ، ولــو طلبــت الطــاق جــاز هلــا ذلــك خــوف تعرضهــا للــرر.

ــكنه إن . ٢4 ــا لتس ــزل هل ــص من ــزوج ختصي ــى ال ــرتط ع ــرأة أن تش ــوز للم )جي
كانــت الــرورة تقتــي ذلــك(، إال إن كان ذلــك فيــه رضر فــإن رشطهــا 

حمجــور.

ــزوج(، . ٢٥ ــدون إذن ال ــارة ب ــذر أو الكف ــدل أو الن ــوم للب ــرأة الص ــوز للم )جي
ــه(. ــام النفــل يلزمهــا االســتئذان من ــام يف )صي بين

)هنــاك خطــوات ملعاملــة املــرأة التــي ختــرج عــن طاعــة زوجهــا( وهــي: . ٢6
)أ(: تذكرهــا بعقوبــة اهلل تعــاىل، )ب(: هيجرهــا زوجهــا يف الفــراش، )ج(: 
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ال يكلمهــا، )د(: الــرب هلــا رضبــا حيــس الــزوج منــه باهنــا اســتغفرت 
ــرب  ــون ال ــب أن يك ــا، وجي ــدر منه ــا ب ــا مم ــذرت لزوجه ــم اعت ــا ث رهب

غــر كارس لعظمهــا وال جارحــا جلســدها.

)ال حيبــذ رضب املــرأة بالقلــم، أو الشــتم، واجلــدال بالــكام، أو باملســواك، . ٢٧
فإهنــا ستشــعر بذلــك بأنــه يســتهزيء هبــا ولــن ترتاجــع عــام بــدر منهــا(، 

ولكــن بعضهــا بكتــاب اهلل وســنة رســوله الكريــم

)إن غضــب الــزوج عــى زوجتــه النــارش العاصيــة لــه(، ال يعنــي حرماهنــا . ٢8
مــن باقــي حقوقهــا الواجبــة عليــه هلــا.

ــا . ٢9 ــن م ــل إىل أحداه ــه )املي ــا ينبغــي ل ــات( ف ــدة زوج ــه ع ــت ل )مــن كان
اســتطاع إىل ذلــك ســبيا، وال جيعــل إحداهــن )معلقــة ال هيتــم هبــا(، فــإن 

ذلــك ال جيــوز لــه(.

)توعــد اهلل مــن ال يعــدل بــن نســاءه بــأن يشــوه اهلل وجهــه يــوم القيامــة(، . 	3
و جيعلــه مائــل الوجــه عامــة لــه وداللــه عــى عــدم عدلــه بــن نســاء - 

والعيــاذ بــاهلل.

ــح . 3١ ــار، أم ال، والراج ــن يف النه ــت هل ــص وق ــة ختصي ــف يف إمكاني )واختل
ــا  ــدة يوم ــكل واح ــل: ل ــت، وقي ــن يف كل وق ــوا هب ــه خيل ــك(، ألن ــن ذل هل
هلــا دون األخــرى، وهــذا مــا فعلــه الرســول  عندمــا يســقم، 

وال يقعــد مــع إحداهــن أيامــا إال إذا رضــن بذلــك كلهــن

)يمكــن للــزوج أن يؤخــر الكســوة والعطــاء، ولكــن ال يمكــن أن يؤخــر . 3٢
حــق فــراش الزوجــة منــه.

)جيــب عــى الــزوج أن ينصــف بــن نســاءه يف اجلــامع(، وقيــل: ال جيــب والقول . 33
األول قــول املغاربــة والقــول الثــاين قــول املشــارقة -  أمجعن-(.
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الب�ب الث�ين: يف النفق�ت 	

)مــن احلقــوق التــي للزوجــة)، )املســكن و الكســوة ، واإلطعــام( عــى أن . ١
يتحــرى يف ذلــك كلــه احلــال.

)جيــب أن ال يبخــل عــى زوجتــه بــيء حتتاجــه قــدر اســتطاعته(، إذ أن اهلل . ٢
ال يكلفــه بــام ال يســتطيع يف كتابــه احلكيــم.

ــدر . 3 ــا ق ــع منه ــي أن يبي ــوال فينبغ ــن األم ــيًئا م ــزوج ش ــدى ال ــت ل إن كان
ــاءه(. ــه، وأبن ــو، وزوجت ــه ه حاجت

)جيــوز ملــن اقــرتض مــاال مــن مطلقتــه أو أبيــه أو زوجتــه أن يتمهــل يف رده . 4
إال أذا طالبــوه بــه(، فحينئــذ يلزمــه دفعــه هلــم.

للزوجة أن تطلب الطاق إذا مل تكفها نفقة زوجها.. ٥

ــب . 6 ــه وتطل ــف عن ــا أن تع ــرع فله ــه يف ال ــتبه في ــزوج مش ــال ال إذا كان م
ــا. ــا إن كان حراًم ــه وخصوص ــع عن ــاه ومل يمتن ــا إي ــد نصحه ــاق( بع الط

إذا )قــال الــزوج بأنــه مل يقــر مــع زوجتــه مــن حيــث اإلطعــام فلهــا مــع . ٧
ذلــك االختيــار يف البقــاء أو اخلــروج مــن ذمتــه(.

)إذا اعتلــت )لعلــه مرضــت الزوجــة، فعــى الــزوج أن يعاجلهــا، أو حلاجــة . 8
رضوريــة حتتاجهــا يف خروجهــا مــن مؤونــه وغرهــا وهــو واجــب عليــه 

هلــا.

)القــايض هــو الــذي يقــدر النفقــات الزوجيــة عــى حســب الزمــان الــذي . 9
هــم فيــه إذا اختلفــا(.
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ــدان . 	١ ــن البل ــدة ب ــاء والش ــا يف الرخ ــف أحواهل ــة ختتل ــت املعيش ــد كان لق
ــوة . ــأكل والكس ــاع وامل ــث الطب ــن حي ــدة م املتباع

ــامء الســابقن - - نفقــات األزواج عــى النحــو . ١١ لقــد حــدد العل
التــايل:

• من متر.

• )ربع صاع( يف حب الذره والثر.

• )صاع إال ربعا( من الرطب.

• )مان( من البر، وهذه النفقة املذكورة تنفق يوميا عى األرس.

اإلدام( لكل شهر - درمهن إىل ثاثة دراهم.

• الذهن(: درمها وهذا ليس ملزما للزوج توفره(.

ــا  ــس ملزم ــك )لي ــذا كذل ــر وه ــد الفط ــوم عي ــم - ي ــة اللح ــحم قلي • ش
ــره(. ــزوج توف لل

أضحية العيد ليست الزمة ولكنها )صدقة من الزوج لزوجته(.. ١٢

)ليس للمرأة العاصية لزوجها نفقه( حتى تتوب وتعتذر له.. ١3

) يلــزم قــدر النفقــة عــى الزوجــة حســب حالتهــا مــع أهلهــا، فــإن كانــت . ١4
مــن بيــت غنــي فعــى الــزوج أن يوســع هلــا يف النفقــة(، وإن كانــت مبتــاة 
بالفقــر فلهــا مــن النفقــة عــى قــدر مــا تعودتــه(، واألصــل ينظــر إىل حالــة 
الــزوج مــن حيــث الســعة والضيــق يف مالــه فــا يكلــف فــوق طاقتــه كــامء 

جــاء يف كتــاب اهلل تعــاىل .

كسوة املرأة عى النحو التايل:. ١٥
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)أ(: تعطى املرأة ستة أثواب كل عام.

ــار، رداء  ــان، إإلزار، مخ ــان، جلباب ــواب )درع ــتة أث ــن الس ــا م )ب(: هل
عوضــا عــن اخلــامر، صبغــة اجللبــاب والــدرع ويف هــذا خــاف يف 

لزومهــا(.

ــه . ١6 ــاق ألن حتت ــف الس ــده إىل منتص ــص وح ــدرع (: أي القمي ــى ال )معن
ــتة  ــون )س ــص فيك ــل القمي ــرسوال، وإذا أرادت تطوي ــون اإلزار أو ال يك
مــن األذرع(، فذلــك عليهــا وليــس عــى زوجهــا )أي الزيــادة إىل مــا حتــت 

ــه إن أرادت(. ــا ب ــي قميصه ــل ترخ ــمى الذي ــاق ويس الس

ــزم  ــل ال يل ــزم وقي ــل يل ــاة( فقي ــوب للص ــص ث ــوا يف )ختصي  اختلف
ــه. ــل لزوجت الرج

)ليــس عــى الــزوج تنظيــف مصــي زوجتــه( ألن األرض طاهــرة بنفســها . ١٧
حلديــث الرســول  )وال يســتلزم رشاءه هلــا ســجاده الصــاة( أو 

حصــر أو مــا شــابه.

ــن . ١8 ــا م ــورس وغرمه ــه( وال ــب زوجت ــى طي ــة ع ــل بالنفق ــزم الرج )ال يل
ــب. الطي

ــا . ١9 ــر )هل ــام يعت ــاء بينه ــكام إىل قض ــدون إحت ــه ب ــل لزوجت ــوة الرج كس
ــا . ــى ورثته ــا ع ــد موهت ــم بع ــا ويقس وملكه

الكســوة املوهوبــة مــن الــزوج بــدون طلــب زوجته هلــا )ال تســقط حقها يف . 	٢
املطالبــة بكســوهتا الواجبــة عــى الــزوج (، أمــا لــو كانــت طلبــت الكســوة 

األوىل فليــس هلــا أن تطلــب الثانيــة يف نفــس املــدة(.
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ــة . ٢١ ــة أو املحروق ــرأة عــن كســوهتا املرسوق ــامء يف تعويــض امل )اختلــف العل
ــي  ــت ه ــا( إال إذا كان ــه تعويضه ــح أن علي ــا واألرج ــبب منه ــر س بغ

ــك. ــا ذل ــيا هل ــبب فليس الس

)يلــزم الــزوج أن يوفــر املنــزل املريــح القريــب مــن الســكان األمــن مــن . ٢٢
كل مــا خييفهــا( مــن عــدو أو وحشــه .

)يلــزم الــزوج توفــر اخلادمــة لزوجتــه إن كانــت معتــادة عــى ذلــك مــع . ٢3
أهلهــا(.

إذا أنفــق الــزوج عــى زوجتــه مــن غزهلــا جــاز لــه ذلــك بــرط أن يعطيهــا . ٢4
هــو القطــن(، وقيــل أنــه غزهلــا هلــا.

)عــى الــزوج أن ينفــق عــى مــن طلقهــن مــن النســاء مهــام كان عددهــن . ٢٥
ــة الطــاق )  إن كــن يف العــدة واخلــاف يف لــزوم كســوهتن( وأمــا يف حال

ــة. ــن النفق ــن يشء م ــه هل ــس علي ــي( فلي ــر رجع ــن( الغ البائ

كذلك التي اختارات لنفسها الطاق فليس هلا نفقة.. ٢6

املرأة التي رمت عى زوجها بزنا أو غره فليس هلا نفقة.. ٢٧

ــت . ٢8 ــإذا مات ــع(، ف ــى تض ــة حت ــا النفق ــل فله ــي حام ــة وه ــرأة املطلق ) امل
ــا(. ــد إذا كان حي ــا يشء وال للول ــس هل فلي

)ليس للمرأة من مراث زوجها اهلالك زهنًا أويص به أم مل يويص(.. ٢9

ــل . 	3 ــدون توكي ــه ب ــه، أو أبي ــال مطلقت ــرف يف )م ــق أن يت ــوز للُمطلِّ )ال جي
ــي(. رشع
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الب�ب الث�لث: يف اإحل�ق الولد 	

إن عقــد التزويــج عــى رشع اهلل تعــاىل )جيعــل الولــد تابــع ألبيــه مــا حيــي . ١
وإن كان إبــن زوجتــه مــن زوج آخــر فهــو كذلــك إبنــه يازمــه(.

)إن أبــان بــأن الزوجــة أنجبــت قبــل الشــهر الســادس مــن عقــد تزوجيهــا . ٢
وهــو ال يعلــم بذلــك فلهــا صداقهــا والولــد يتبعهــا وحدهــا(.

ــد . 3 ــد عق ــابع بع ــهرها الس ــل يف ش ــه حام ــأن امرأت ــزوج ب ــف ال إذا اكتش
التزويــج فإهنــا ال حتــرم عليــه وهــو ابنــه(، ويف املســألة خــاف أذا اكتشــف 

ــهر األوىل. ــتة األش ــال الس ــل يف خ احلم

ــه . 4 )إذا ســافرا الــزوج ثــم رجــع ووجــد مجلــة مــن األوالد فادعــت زوجت
ــي  ــه و الباق ــم ل ــل: )ب(: أن أوهل ــه، وقي ــم ل ــل: ))أ(: أهن ــه )فقي ــم من أهن

هلــا(.

)إذا محلــت املــرأة مــن زنــا فإنــه يلحقهــا ولــو وضعتــه بعــد محــل ســنتن . ٥
ــاع  ــو انقط ــنتن ه ــل الس ــا حام ــة أهن ــاء(، وعام ــرار القض ــرت بإق إن أق

ــا. حيضه

ــه . 6 ــق ب ــا يلح ــره ف ــن غ ــوع م ــوع أو رج ــر رج ــزوج بغ ــا ال )إذا طلقه
ــة(. ــر أبي ــود وال يعت املول

إن حكــم األمــة كحكــم الزوجــة احلــرة يف العــدة ســواء يف حالــة اســتراء . ٧
األمــة أو تطليــق الزوجــة احلــرة، فــا حلــوق بالــزوج مــن محــل أتــی قبــل 

مــن ســفاح )زنــا( والعيــاذ بــاهلل(.
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ــا . 8 ــه منه ــل زواج ــفاًحا قب ــره س ــن غ ــل م ــه احلام ــزوج بزوجت إذا ريض ال
ــه. ــا ب ــة محله ــه يف حال ــا يلحق ــا ف ــاه(، إال إذا طلقه ــه برض ــد يلحق ــإن الول ف

)إذا أقــر الــزوج بــأن الولــد ولــده فهــو يتبعــه يف أحــكام حقــوق وواجبــات . 9
اآلبــاء ألبنائهــم يف املــراث والرعايــة، ســواء كان مــن زوجــة حــرة أو أمــة.

)إن ولــد األمــة التــي أتاهــا مســلم و كافــر يف آن واحــد فــإن حلــوق الولــد . 	١
فيــه خــاف(.

 إن املــرأة احلــرة إذا وطئهــا مســلم وكافــر فالولــد للمســلم الثبــوت احلكــم . ١١
يف ذلــك.

 )إذا أشــكل عــى املســلم مســألة احلــاق ابنــه وعبــده أهيــام أوىل يف البنــوه، . ١٢
فهــام حكمهــام بأهنــام كليهــام ابنيــه(، حتــى لــو أعتــق العبــد فأمــره إىل املالك 

ومهــا ألب وأمــا الولــد فثابــت حلريتــه كإبــن لــه.

الب�ب الرابع: يف احل�ش�نة 	

ــظ . ١ ــاىل حلف ــى رشع اهلل تع ــت ع ــد أو البن ــة الول ــي: تربي ــة( تعن )احلضان
النســل عــن اهلــاك وذلــك حلكمــة مــن اهلل تعــاىل، فاحلضانــة ســبب لبقــاء 

ــال األجي

)إن التفريط يف احلضانة بعرض العباد لعذاب اهلل( عى تقصرهم.. ٢

)القائم باحلضانة( وهو: حمتسب اهلل له ثواب عظيم يف الدنيا واآلخرة.. 3

)حضانة اإلناث هلا مكانه يف سلوك املسلمن جنات النعيم(.. 4
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)ال يغنــي اإلحســان إىل البنــات إذا أســاء بفعــل املعــايص والكبائــر(، مــا مل . ٥
يتــب منهــا.

ــك . 6 ــن فذل ــن تربيته ــن وأحس ــة وليه ــات يف حضان ــدد البن ــام زاد ع )كل
ــده(. ــت واح ــت بن ــده بن ــن عن ــل مم أفض

يندب لألم تربية أبناءها عى طاعة اهلل والقيام باحتياجاهتم(.. ٧

)إذا كــر األبنــاء ذكــوًرا وإناًثــا فلهــم أن خيتــاروا بــن أبوهيــام للمعيشــة مــع . 8
أحدمهــا يف حــال افرتاقهــام(.

ــدى . 9 ــا أم األم أو أم األب(، ) أح ــة يتواله ــإن احلضان ــت األم ف )إذا عدم
ــدات(. اجل

)تقدم أم األم عى العمة(، )أخت األب( يف احلضانة.. 	١

)تقدم العمة قبل اخلالة يف احلضانة و العم مقدم عى اخلال يف ذلك.. ١١

)تعطــى املطلقــة أجــرة رضاعتهــا ألبنائهــا عــن كل شــهر حســبام يــراه أهــل . ١٢
العلــم يف كل زمــان .

با الذي يتعامل به الزوج(.. ١3 )ال جيوز إعطاء املرضع من مال الرِّ

)إذا وصــل طــول األبنــاء إىل مخســة مــن األشــبار( فينفــق عليهــم نصــف . ١4
النفقــة.

)إذا وصل األبناء بطول )ستة أمتار( فيعطون ثلثي النفقة فقط.. ١٥

ــة يف . ١6 ــوال املاضي ــذه األق ــة وه ــم نفق ــس هل ــم( فلي ــال احلل ــغ األطف )إذا بل
. ــد ــامء األماج ــاد العل ــن اجته ــي م ــاق ه ــدر اإلنف ق

)إذا كان للطفل مال فقيل يمكن أن ينفق عليه منه دائام، وقيل عى أبيه.. ١٧
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)الصبيــه نفقتهــا عــى أبيهــا حتــى لــو كــرت مــا مل تتــزوج(، فــإن طلقــت . ١8
فــإن نفقتهــا عــى أبيهــا ويف ذلــك خــاف بــن الفقهــاء

ــاب . ١9 ــى إكتس ــه ع ــدم مقدرت ــال ع ــه يف ح ــى ابن ــاق ع ــى األب اإلنف )ع
ــه(. رزق

)أبنــاء الــزوج إن كان عبــدا وإمرأتــه حــره فالنفقــه عــى أمهــم احلــرة(، وال . 	٢
يلــزم األب نفقــه

)مــا عــى ســيد العبــد النفقــه عــى أبنــاء عبــده وال زوجتــه إال إن تصــدق . ٢١
عليهــم.

)جيــوز للمــرأة أن تســتفيد مــن خدمــة إبنهــا وإن كان حتــت حضانــة أبيــه(، . ٢٢
وعليهــا االســتئذان منــه إن لــزم

ــى . ٢3 ــام ع ــيم ماليه ــدال يف تقس ــزم األب واألم أن يع ــراث يل ــمت امل )يف قس
ــم. ــه احلكي ــاىل( يف كتاب ــة اهلل تع ــه رشيع ــه وزوجات ــاءه وبنات أبن

ــن . ٢4 ــرا م ــه خ ــس ألن ــراء، ولي ــاء الفق ــد أبن ــاء ألح ــادة العط ــوز زي )جي
ــط. ــره فق ــن لفق ــه، ولك إخوان

)مــن رسق مــال أبيــة فليــس للولــد الســارق نصيــب يف املــراث ألنــه ظلــم . ٢٥
أبــاه .

)عــى الولــد أن ينفــق عــى أمــه وأبيــه وهــذا واجــب عليــه عنــد عجزمهــا(، . ٢6
حتــى ولــو بــاع شــيئا مــن أماكــه كبيــع األب ألماكــه لينفــق عــى أبنــاءه.

 )وجيــوز لــألب األخــذ مــن مــال ابنــه إن كان مضطــرا لذلــك(، وإال فــا . ٢٧
جيــوز لغــر ذلــك، وذلــك االضطــرار مثــل )الرتويــج، والديــن، واحلــج( 

مــا مل يــر بالولــد، فــإذا أرض بولــده كان ذلــك حــرام(.
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 كام أن انتزاع مال األبن يف صحته ال جيوز فكذلك يف مرضه ال جيوز(.. ٢8

ــم األب . ٢9 ــا كحك ــال ابنه ــم أكل األم مل ــأن حك ــع )ب ــام الربي ــح اإلم  )رج
ــد(. واجل

)جيــوز دفــع مــال الصينــي ألبيــه بحكــم األبــوه ولــو مل يكــن األب ثقــة( . 	3
ــم. واهلل أعل

ــد أو البنــت البالغــن الرشــد(، . 3١  )ممــا يطيــب للنفــوس دفــع املــال إىل الول
وقيــل عنــد وصوهلــام ســن اخلامســة عــر، وقيــل الســابعة عــر(.

ــة، )ب(: . 3٢ ــعر العان ــات ش ــات(، )أ(: بنب ــدى األوالد والبن ــام ل  )االحت
واإلبــط للجنســن الذكــور واإلنــاث، )ج(: وبتكعــب ثــدي البنــات، )د(: 
ــة والعلــامء  وحيضهــن، )ه(: ومحلهــن(، وهــذه هــي مقايــس الســنة النبوي

ــم. ــال احلل ــوغ األطف ــم يف بل ــرام  وأرضاه ــذة الك اجلهاب

الب�ب اخل�م�س: يف الر�ش�ع 	

ــال  »حيــرم مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن النســب« فــا جيــوز . ١ )ق
ــنة  ــاب اهلل وس ــض( يف كت ــم البع ــاع بعضه ــن الرض ــوة م ــج اإلخ تزوي

. املصطفــى - 

)وإن كان هنــاك اختــاف يف بعــض صــور الرضــاع إال أن )اإلمجــاع حيــرم . ٢
كذلــك تزويــج اإلخــوة مــن الرضــاع(.

)ال جيوز التطويل يف إرضاع األوالد ألكثر من عامن(.. 3

)حكم األخ من الرضاع ليس رشًطا بأن يبلغ سنتن يف رضاعه(.. 4
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رضاع )ما بعد العامن غر معتر يف حكم الرضاع(.. ٥

)ال حتــرم املــرأة عــى زوجهــا إذا رشب لبنهــا(، إال إذا كانــت قــد أرضعتــه . 6
قبــل فطامــه فذلــك حيــرم عليهــا تزوجــه، ألنــه يكــون بحكــم اإلبــن مــن 

الرضــاع.

ــود . ٧ ــقي املول ــو س ــه ول ــو أبي ــا فه ــن زوجه ــرأة م ــه امل ــود ترضع )كل مول
ــم. ــس احلك ــاع(، فنف ــدون إرض ــن ب اللب

ــم . 8 ــق ف ــن طري ــس م ــه ولي ــن يف أذن ــل اللب ــن دخ ــاف فيم ــد خ )يوج
املولــود(.

ــر . 9 ــاد بغ ــاب العب ــط أنس ــى ال ختتل ــوق حت ــاء يف الس ــن النس ــاع لب )ال يب
ــاد(. ــؤدي إىل الفس ــا ي ــد مم قص

ــك . 	١ ــع بذل ــاس( فرتف ــن الن ــه م ــن تعلم ــا مل ــرأة لبنه ــع امل ــوز أن تبي ) جي
ــرج. احل

ــاك . ١١ ــل إن كان هن ــود معي ــراة ملول ــاع إم ــه برض ــرأة الثق ــهادة امل ــوز ش )جت
إشــكال ظاهــر ولــو كان الشــاهدة فيميــة فــا بــأس هبــا(، والعــدول مــن 

ــات. ــن الثق ــان م ــال اثن الرج

ــن . ١٢ ــون م ــن رشط أن تك ــاع مع ــاء برض ــهادة النس ــم بش ــأن احلاك )إن اطم
ــأس(. ــا ب ــال ف ــن دون الرج عدل

ــإن ظهــور . ١3 )إذا أنكــرت إحــدى النســاء بعــدم معرفتهــا برضــاع معــن، ف
الدالئــل مــن معــارف الراضعــه تثبــت مــا أنكرتــه املــرأة الشــاهده املنكره(، 
وذلــك عــى القاعــدة الفقهيــة القائلــة )بــأن شــهادة األحــوال أعــدل مــن 

شــهادة األقــوال(.
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)فيمــن أقــرت بأهنــا أرضعــت مولــوًدا معينــا ثــم أنكــرت(، فاألرجــح هــو . ١4
معرفــة طبيعــة املدعيــة بالرضــاع صدقهــا مــن كذهبــا بــن النــاس(.

ــل . ١٥ ــا ه ــدًدا واضًح ــب أن حم ــد جي ــر للول ــرأة البك ــة امل ــاع املدعي )ويف إرض
ــا(. ــاء أم لبن ــه م أرضعت

)لبــن اخلنثــاء خمتلــف فيــه وبالرغــم مــن ذلــك فهــو حيــرم معــه التزويــج(، . ١6
أي بســبب حرمــة الرضــاه.

)ال يباح خلوة اخلنثاء بالنساء( وال إظهار حى النساء أمامه.. ١٧

)لبن الزانية حيرم بالرضاع( كلبن املرأة املتزوجة.. ١8

ــوز . ١9 ــا(، وجي ــى بناهت ــا ع ــم برضاعه ــيدها حيرمه ــاء س ــة ألبن ــاع األم )رض
لســيدها بيعهــا بعــد إرضاعهــا أبنــاءه، ولكــن إذا مــات فإهنــا تكــون مــن 
مراثــه ألبنــاءه، )واألرجــح عــدم جــواز بيعهــا بعــده ألهنــا أمهــم وجيــوز 

ــتخدموها(. أن يس
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الكتاب الثاني: يف أنواع الفراق )الطالق(

الب�ب الأول: يف الطالق 	

ــام . ١ ــتحيل عليه ــث يس ــزوج بحي ــن ال ــة ع ــرتاق الزوج ــو اف ــاق ه )والط
ــي(. ــر رجع ــا( أي غ ــق طاًقا)بائنً ــا أو أن تطل ــا إال إن أرجعه ــارب رشع التق

ــرع . ٢ ــد ال ــن يعتم ــن، ولك ــن األلس ــي م ــاق اللفظ ــى الط ــد ع )ال يعتم
ــاق  ــظ الط ــد باللف ــل قص ــه ه ــق لزوجت ــل املطل ــة الرج ــى ني ــف ع احلني
ــه. ــظ ب ــدون التلف ــط ب ــة فق ــاق بالني ــت الط ــا يثب ــد(، ف ــي أم املؤب الرجع

)مــن كتــب طــاق امرأتــه منــه يف خطــاب )رســالة( ثــم نــدم وتراجــع عنــه . 3
فثبــوت الطــاق فيــه خــاف(، والنظــر إىل احلاكــم حينئــذ، وخصوصــا إذا 

اقــرأ الــزوج الرســالة عــى اآلخريــن.

ــي(، . 4 ــبحان إهل ــل: )س ــاق( مث ــا الط ــود هب ــاظ املقص ــض األلف ــاك بع هن
ــظ. ــذا اللف ــاق هب ــت الط ــن ال يثب ولك

ــل . ٥ ــه مث ــاف علي ــو: ال خ ــح( وه ــمن: )أ(: )رصي ــاق قس ــظ بالط اللف
ــوال:۔ ــل أق ــة مث ــو: بالكني ــك(، )ب(: وه ــة )طلقت كلم

• حبلك اليوم عى غاربك.

• إحلقي باألهل مع طالبك.

• كلمة تركتك أو خليتك .

•أنت مني بريئة .
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•أعتدي ورأسك أسرتي عني .

•نزعت عنك فانظري

•وشــطر كلمــة طالــق كأن يقــول )طــال(، إذا نــوى هبــا الطــاق فثابــت 
ويف هــذه خــاف.

•تذكــر كلمــة )أنــت طالــق، فــإن نــوى الطــاق فطاقهــا هبــذا اللفــظ 
ثابــت.

من قال: )أنت طالق وال طالق( فإهنا تطلق بذلك.

•كل الكنايــات املذكــورة )تعــر عــن الطــاق إن نــوى هبــا ذلــك، 
ــوت أو  ــه ثب ــم ب ــان ليحك ــكل زم ــاس ب ــاظ الن ــرف يف ألف ــذ بالع ويؤخ

ــاق(. ــي الط نف

ــا(، أي . 6 ــا )بائنً ــا عليه ــن تطليقه ــا مل يك ــه م ــاع زوجت ــل إرج ــوز للرج )جي
ــاهدين(. ــهاد ش ــك بإش ــدي، وذل أب

)ال جيــوز إرجــاع املــرأة املطلقــة بغــر دخــول عليهــا قبــل الطــاق، إال إذا . ٧
جــدد النــكاح بمهــر جديــد فيجــوز إعادهتــا لــه.

ــنة ، وبدعــة(. و. )مــن . 8 أقســام الطــاق مــن حيــث األحــكام نوعــن )ُس
ــر  ــذا الطه ــل ه ــها قب ــر وأن ال يمس ــدة بطه ــد الع ــرأة بع ــق امل ــنة تطلي الس

ــدا(. ــه أب فــإن مســها فتحــرم علي

 )ال يثبــت طــاق املــرأة( وهــي: )حائــض أو نفســاء( حتــى تطهــر وتغســل . 9
ــر  ــأن يص ــه ب ــدع وتوبت ــو مبت ــن فه ــام احلالت ــا يف تلك ــإن طلقه ــها، ف رأس
حتــى حتيــض مــرة أخــرى وبعــد طهرهــا يمكنــه أن يطلقهــا إن شــاء وتلــك 

الســنة النبويــة.
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ــا أو . 	١ ــه مراجعته ــوز ل ــع جي ــد أن تض ــا وبع ــرأة يف محله ــاق امل ــوز ط  )جي
ــود. ــع املول ــي وض ــل ه ــدة احلم ــا(، ألن ع مفارقته

)مــن بــدع النطــق بألفــاظ الطــاق مثــل قولــه: )أنــت طالــق ثاًثــا(، ففــي . ١١
هــذه خــاف هــل هــي واحــده أم ثــاث تطليقــات وترجــح هنــا النيــة( يف 

كــون طاقــا أخــًرا أم ال.

 )مــن بــدع التلفــظ بالتطليــق( كقولــه: )أنــت طالــق مــرات(، إذا مل يكــن . ١٢
يعلــم كــم نــوی مــن مــرات التطليــق )فإهنــا تعتــر تطليقــة واحــدة(.

)مــن بــدع التطليــق( كقولــه: )طلقتــك يــا هنــد أكثــر الطــاق فاشــتكي( . ١3
ــن إىل ثــاث تطليقــات بحكــم الشــيخ العامــة  ــا مــن تطليقت ــر هن وتعت
القــايض أبــو عــي، )والنظــر هنــا إىل نيــة املطلــق واعتبــار القــايض يف حالــة 

غمــوض النيــة(.

)إذا طلــق القــايض املــرأة تطلقتــن بســبب عجــز الــزوج عــن النفقــة عليهــا . ١4
فيجــوز هلــا عــدم الرجعــة إن رغبــت فيفــرق بينهــام بثــاث تطليقــات(.

 )إذا حكم القايض أو احلاكم بطاق املرأة طاًقا بائنًا فيجب قبوله(.. ١٥

 )إذا أنصــف القــايض املــرأة وطلقهــا مــن زوجهــا تطليقــه واحــدة، فإنــام . ١6
ذلــك حتــى يصطلــح الزوجــان ويرتفــع الــرر ثــم يعيدهــا لــه(.

ــجر، . ١٧ ــدد الش ــق بع ــت طال ــا ) أن ــا هل ــه قائ ــق امرأت ــن طل ــف فيم  )اختل
واحلجــر، والرمــال، والنجــوم( فبهــذه الصيغــة هــل هــو طــاق واحــد أو 

ــات؟. ــاث طلق ث

ــه أنــت طالــق كلــام طلعــت وغربــت الشــمس( . ١8  )إذا قــال الرجــل المرأت
ــدد  ــة ع ــؤدي إىل هناي ــه ي ــمس فإن ــروب الش ــوع وغ ــرات طل ــدد م فبتع
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التطليقــات(، ومثــل ذلــك مثــل: )تعــدد أدوات الــرط يف اللغــة العربيــة، 
ــودة(. ــداد املقص ــتوفية األع ــك مس ــون بذل ــددت األدوات فتك ــام تع فكل

 )من قال أنت طالق ثاًثا إال اثنتن( فله قال بلسانه .. ١9

ــه . 	٢ ــا( فــا يثبــت بذلــك الطــاق لنفي ــا إال ثاًث  إذا قــال )أنــت طالــق ثاًث
ــا( . ــتثناه ) إال ثاًث ــة املس بالكلم

 ومن قال )أنت طالق ثاًثا إال اثنتان( فيعني بذلك طلقة واحدة.. ٢١

 ومن قال )أنت طالق مطلقة( فهي تعني تطليقه واحدة.. ٢٢

من قال )أنت طالق يا طالق( فهي طاق واحد، إال أن نوى أكثر.. ٢3

 من قال )أنت طالق عيناك تطلق بينية يف عدد التطليقات.. ٢4

 من قال )أنت طالق يداك( تطلق بالعدد الذي تواه.. ٢٥

 من قال )أنت طالق أذناك تطلق بعدد ما نوی.. ٢6

 من قال )أنت طالق باألمس( ففي ذلك خاف بن ثبوته و نفيه.. ٢٧

ــت . ٢8 ــا يثب ــمك( ف ــت جس ــذه وترك ــا ه ــمك ي ــت اس ــال ) طلق ــن ق  م
الطــاق.

من قال )طالق لُسنة الطاق( تطلق بالعدد الذي نواه .. ٢9

ــد . 	3 ــذي أراده بع ــدد ال ــق بالع ــنة( تطل ــاق الُس ــت ط ــق أن ــال )طال ــن ق  م
ــا. حيضته

)مــن جامــع امراتــه وطلقهــا قبــل أن حتيــض فــا تعــود لــه حتــى ولــو بعــد . 3١
الطهــر(، إال إن طلقهــا رجعًيا
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ــه وهــو ال يعــرف فقــال أم أحدكــم . 3٢ ــه وهــو بــن صبي . )مــن مــر عــى ابن
ــواه. ــة تطلــق( بالعــدد الــذي ن ــه الــذي وســط الصبي طالــق فــإن أم ابن

 )ال مزاح يف الطاق( حلديث الرسول.. 33

 )من أيقظته خادمته فطلقها يضنها زوجته )فإن الطاق يثبت هنا(.. 34

 من قال )طلقت( ويقصد بقوله )أنت أصلحتني( فا يقع الطاق هنا.. 3٥

 من قال )تلقت( وقصده )طلقت فإهنا تطلق.. 36

من قال )ساها أو ناسًيا أنت طالق فاألرجح عدم ثبوت الطاق(.. 3٧

. )من طلق زوجته جمبوًرا فا يثبت الطاق(.. 38

 )إن مسألة تعليق الطاق أنواع( وهي:. 39

. أ: ) يعلق عى الغائب( الذي ال يدري حاله.

. ب: )وطاق ممكن بدري( ولكن يمنع وقوعه الرع فا يقع.

• ج: )وممكن جيوز فعله معا وتركه( كذلك رشعا.

مثــال عــى )طــاق معلــق بفعــل جائــز( كقولــه )إن رست للمجائــز فأنــت . 	4
طالــق فإهنــا تطلــق بذلــك بالعــدد الــذي نــواه.

ــه )إذا مل . 4١ ــوده( كقول ــا وج ــوع رشًع ــه من ــن ولكن ــاق ممك ــى )ط ــال ع  مث
ــواه. ــذي ن ــدد ال ــه بالع ــت امرأت ــرب طلق ــإذا مل ي ــق ف ــت طال أرشب فأن

ــل . 4٢ ــا يف داخ ــت م ــه )إذا رشب ــدوم( كقول ــق بمع ــاق معل ــى )ط ــال ع  مث
ــود يشء يف  ــدم وج ــور لع ــى الف ــق ع ــة تطل ــإن الزوج ــت( ف ــوز طلق الك

ــواه. ــذي ن ــدد ال ــوب بالع الك
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ــدت إىل . 43 ــه )إذا صع ــدوم( كقول ــق بمع ــاق املعل ــى الط ــك ع ــال كذل  مث
ــق(. ــت طال ــامء فأن الس

 مــن أنــواع الطــاق كذلــك )الطــاق املعلــق بغائــب( و يف هــذا خــاف . 44
كقولــه: )إن شــاء جرائيــل أو ميكائيــل فأنــت طالــق والراجــح أن طاقهــا 

يقــع(.

 مــن )الطــاق املعلــق بغائــب( كقولــه: )أنــت طالــق إن شــاءت البهيمــة( . 4٥
والراجــح وقــوع الطــاق(.

 مــن )الطــاق املعلــق بغائــب( كقولــه: ) إن كنــت ملعوًنــا فأنــت طالــق( . 46
وهنــا يؤخــذ بحالــة الشــخص إن كانــت غالــب أعاملــه تســتوجب اللعــن 

فهــي تطلــق بذلــك، وإن كان ليــس كذلــك فالنظــر عنــد القــايض.

 مــن )الطــاق املعلــق بالغيــب( كقولــه: )أنــت طالــق إن كنــت أنــا قليــل . 4٧
ــه  ــامل ألن ــد الك ــه ح ــغ عقل ــان ال يبل ــون اإلنس ــق الك ــا تطل ــل( فإهن العق

خملــوق.

 مــن )الطــاق املعلــق بالغيــب( كقولــه: )إن مــن أنــت طالــق فــإن يف ذلــك . 48
. ف خا

 من قال )طالق شئت( فإهنا تطلق فوًرا .. 49

 مــن قــال )طالــق إن شــئت فإهنــا تطلــق إذا شــاءت يف نفــس املجلــس، وإذا . 	٥
مل تشــأ يف نفــس املجلــس وشــاءت بعــده فــا تطلــق(.

 من قال )طالق إذا ولدت ذكًرا( فلم عرف طبيعة املولود فإهنا تطلق.. ٥١

 مــن قــال )طالــق يف رمضــان( فإهنــا تطلــق يف )أول ليلــة مــن رمضــان بعــد . ٥٢
ــرب(. صاة املغ
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ــاف يف . ٥3 ــه خ ــذا( فإن ــل ك ــي أن أفع ــاق زوجت ــت بط ــال: )حلف ــن ق  م
ــه ال هــو  طاقهــا أم ال )ألن - )أ(: قســمه بغــر اهلل معصيــة، )ب(: ثــم إن

ــي(. ــح وال مكن رصي

مــن قــال: )بطــاق هنــد( فحــرف البــاء يف كلمــة )بطــاق( فإنــه إذا قصــد . ٥4
هبــا اليمــن فهــي قســم وبذلــك تطلــق امــرأة مبــارشة، ولكــن إذا حنــث 
يف قســمه ففــي طاقهــا خــاف(، فإثــم احلنــث يشء وإلزامــه نفســه بــأن 
يطلــق يشء آخــر )فــا بــد لــه أن حيــدد هنــا إلــزام نفســه بطــاق زوجتــه(.

ــه . ٥٥ ــق ألن ــي طال ــه فه ــل عن ــإن مل ترح ــي( ف ــي عن ــق إذا مل ترح ــه )طال قول
ــا. ــكال هن ــزال اإلش ــا ف ــا طاقه ــدد برحيله ح

 )تعليــق القســم( يصلــح يف )النــذور، واأليــامن ويف املقــر به(، وال يســتخدم . ٥6
يف: )أ(: النــكاح، )ب(: الطــاق، )ج(: الظهار، )د( العتــاق، )ه(: اإلقرار.

 إن )االســتثناء يف الطــاق يعــن عــى عــدد حتديــد مــرات الطــاق( كقوله: . ٥٧
)أنــت طالــق ثاًثــا إال واحــدة(، فتعنــي أهنــا طالــق بتطليقتــن فقط.

 )ومــن االســتثناء مــا فيــه إهبــام( مثــل: حصولــه ولكــن معنــاه ونيــة املطلق . ٥8
ختتلــف فمنهــا يقع اإلشــكال(.

 وحلــدوث كثــرة املفاهيــم يف عقــول املطلقــن فإنــه يتطلــب االســتعانة بــاهلل . ٥9
تعــاىل ومــن ثــم فطنــة احلاكــم فيــام خيــص هــذا الشــأن(.

 يمكــن إعــادة الزوجــة املطلقــة إذا طلقهــا الــزوج الثــاين برغبتــه طاًقــا ال . 	6
رجعــة فيــه.

 إذا كان الطــاق )غــر مقيــد بعــدد معــن فحكمــه حســب نيــة املطلــق(، 
كقولــه: )أنــت طالــق مــلء بيــت، أو مــلء مســجد، أو مــلء قفــر(.
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الب�ب الث�ين: يف اخللع 	

)اخللــع( هــو: طلــب الزوجــة مــن زوجهــا الطــاق مقابــل غرامــة منهــا . ١
لــه.

 إذا طلبت الزوجة )اخللع خطأ منها كزلة لسان فا يثبت اخللع(.. ٢

)إذا اشــرتى األب خلــع ابنتــه بإذهنــا فهــو ثابــت ، وإذا كان منــه فقــط فــا . 3
يثبــت(.

)إذا طلبــت اخللــع مقابــل توفــر يشء هلــا فــا يثبــت إذا حصلــت عليــه إال . 4
إذا نــوت اخللــع فتنخلــع بذلــك(.

 إذا أشرتى األب خلع ابنته الصبية فله ذلك( كتزوجيه هلا.. ٥

 )إذا اشــرتت اخللــع وهــي صبيــة فلهــا تطليقــه واحــدة وعليــه الصــداق إذا . 6
أعادهــا(، فمنهــم مــن قــال بــأن خلعهــا ال يثبــت إال بعــد بلوغهــا.

ــرتاب . ٧ ــة اق ــت املراهق ــن إذا رفض ــن(، ولك ــن املراهق ــع ب ــت اخلل  )ال يثب
ــه(. ــرم ل ــا الغ ــق فعليه ــا املراه زوجه

 )مــن املســتحب إن كان هنــاك خلــع أن يكــون بعــد الطهــر مــن احليــض . 8
وقبــل مجاعهــا(.

 )اختلف يف ثبوت اخللع يف حالة املرض(.. 9

)خلع املكره، والسكران( فيه خاف بن العلامء، واألرجح ثبوته(.. 	١

)خلع الصبي، واملجنون ال يثبتان(، لرفع التكليف عنهام وهذا هو الراجح.. ١١
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 )هنــاك فــرق بــن الفســخ و الطــاق(، فالفســخ هــو: مثــل خلــع الصبيــة . ١٢
لنفســها فــا يثبــت مهــام تعــدد وإن قيــل بأهنــا تطلــق بواحــدة، )والطــاق( 
هــو :التطليــق مــن الــزوج للزوجــة )تطليقــه واحــده إىل ثــاث تطليقــات(.

 )اخللــع يــأيت بعــد الطــاق( وليــس العكــس؛ فذلــك أســلم مــن أن يكــون . ١3
كمــن اســرتجع مهرهــا وأحلــه لنفســه.

 )مــن خالــع زوجتــه رسا فإنــه ال جيــوز لــه اســرتجاع مهرهــا(؛ ألنــه يكــون . ١4
بذلــك كاملخــادع واملغــرور بزوجته.

 )ليس للمختلعه نفقه إال إذا كانت حامل( حتى تضع محلها.. ١٥

 )ليس للمختلعه مراث من زوجها الذي خلعها.. ١6

 )ال جيــوز أخــذ صــداق لزوجــة كــره منهــا بســبب خافــه معهــا(، إال إذا . ١٧
كانــت هــي الســبب يف الشــقاق.

 إذا خشــيت املــرأة عصيــان اهلل تعــاىل باســتمرارها مــع زوجهــا فيجــوز أن . ١8
ختتلــع منــه(

)املــرأة التــي عانــت مــن األذى أو اجلــوع بســبب تقصــر الــزوج فيجــوز هلــا أن . ١9
تطلــب اخللــع(، وليــس للــزوج مقابــل خلعــه هلــا نفقــه، ألنــه ســبب رضرهــا .

)إذا طلبــت املــرأة االســتراء مــن ذاهتــا جــاز للــزوج أن يأخــذ منهــا نفقــة . 	٢
اخللــع(، إال إذا كان الــر مــن الــزوج فيمنــع خلعهــا منــه.

)ال جيــوز اخللــع بــدون ســبب كــام هــو موضــح يف كتــاب اهلل، وإن كانــت . ٢١
هنــاك أقــوال تقــول: )أ( اعتــره البعــض كالصــداق، )ب( بعضهــم اعتــره 
جائــز فــوق املهــر لظاهــر الكتــاب )ج( منهــم مــن منــع اخللــع لتأوهلــم بــام 

يف الكتــاب و الســنة.
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)ال يثبت اخللع إن كان عى حرام(، فمرجع البت فيه الرع احلنيف.. ٢٢

)خلع الرط( مثل قوهلا إن رزق ابنة( فسأرىض بخلعك.. ٢3

الب�ب الث�لث: يف اخلي�ر 	

ــارت . ٢4 ــإن اخت ــا، ف ــها أو زوجه ــرأة نفس ــار امل ــو: اختي ــار( وه ــاق اخلي )ط
نفســها فتطلــق منــه(. كاختيــار أمهــات املؤمنــن للرســول الكريــم داللــة 

ــا. ــا ومتاعه ــن الدني ــوله ع ــرتت اهلل ورس ــن اخ ــى أهن ع

 )يف حــال اختيــار املــرأة لزوجهــا فــإن كان هنالــك فــراق بينهــام فإنــه يكون . ٢٥
)رجعــي أو غــر رجعــي( مثــل حالــة )اخللــع، وزواج الصبيــة التــي حيــق 

هلــا اختيــار الــزوج بعــد بلوغهــا.

 )صيغة اخليار( هي: كأن تقول املرأة )اخرتت نفي وال أريده(.. ٢6

الب�ب الرابع: يف الظه�ر 	

ــك . ١ ــت عــي كظهــر أمــي( فهــو بذل ــه )أن ــال لزوجت الظهــار( هــو: مــن ق
ــه. ــى نفس ــا ع حرمه

ــو . ٢ ــه حتــى ول  الظهــار ال يقتــر يف اللفــظ )عــى ظهــر أمــي فقــط بــل إن
ــي، أو جــديت(، وكــذا  ــي، أو أخت ــي، أو خالت ــال أنــت عــي كظهــر عمت ق

كل رحــم مــن أرحامــه.
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 كذلــك قولــه إذا قــال لزوجتــه )إذا فعلــت كــذا فأنــت عــي كظهــر أمــي( . 3
فإنــه بذلــك يكــون قــد ظاهــر منهــا وحتــرم عليــه إن فعلــت ذلــك الــيء.

 )أصــل الظهــار منــذ اجلاهليــة، ولذلــك جعــل لــه الــرع كفــارة حلفــظ . 4
ــه أربعــة أشــهر(. إنســانية الزوجــن )وهــذه الكفــارة هــي أن يعتــزل زوجت

 )إذا مضــت األشــهر فإهنــا تطلــق طاقــا بائنــا منــه، إال إذا راجعهــا قبــل . ٥
مــي األربعــة أشــهر(، رجعــت إليــه بعــد أن يكفــر.

 )ال جيــوز للــزوج مجــاع زوجتــه حتــى ولــو قبــل مــي املــدة ويمكنــه أن . 6
ــه  ــه اهلل كتاب ــه كل يش منهــا( قــد أحل يمســها فقــط وبعــد التكفــر حيــل ل

احلكيــم.

ــا . ٧ ــوز هل ــهر فيج ــة األش ــد األربع ــدة بع ــا ُع ــر منه ــى املظاه ــس ع  )لي
التزويــج( يف نفــس الوقــت .

 )أجل اإلياء( كأجل الظهار وهو: )أربعة أشهر(. 8

)أجل الظهار من اإلماء( كمثل أجل احلرائر من النساء .. 9

ة وال إياء( والدليل يف سورة املجادلة.. 	١ يِّ )إلظهار من املرأة الرَسَ

 )ال إياء من املرأة املترساه(، والدليل يف سورة البقرة.. ١١

 )من قال )أنت كأمي يف املنزلة( فا ظهار هنا فهو لزوجته تكريام(.. ١٢

 )إذا قالــت الزوجــة لزوجهــا )أنــت عــى حــرام كأيب( فإنــه ليــس بظهــار(، . ١3
وال تلزمهــا ألن مســاءل )الظهــارة، واإليــاء، واخللــع، والطــاق( ختتــص 

بالرجــال وليــس بالنســاء يف كتــاب اهلل تعــاىل.

)إذا مل ينو الرجعة بعد املخالعة، فا كفارة عليه يف هذه احلالة(.. ١4
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ف�شل يف كف�رة الظه�ر 	

)لقــد فضــل اهلل  يف القــرآن العظيــم الكفــارة املتعلقــه بالظهار( . ١
وهــي: ال ختــرج عــن ثاثــة أنــواع وهــي العتــق، أو الصيــام، أو اإلطعام(

ــة، . ٢ ــق رقب ــأيت: أ الكفــارة بعت ــل الكفــارات الثــاث فهــو كــام ي  أمــا تفصي
ب( صيــام شــهرين متتابعــن، ج( الكفــارة األخــرة وهــي: إطعــام ســتن 
مســكينا. فهــذه الكفــارات واردة مفصلــة يف ســورة املجادلــة عــى ترتيبهــا 
ــه  ــارة األوىل فعلي ــى الكف ــتطع ع ــه إذا مل يس ــث أن ــاه(، حي ــور أع املذك
الثانيــة وإن مل يســتطع فعليــه باألخــرة وهــي اإلطعــام وهــي الزمــة عــى 

املظاهــر مــن زوجتــه.

ــذه . 3 ــي ه ــكينًا فف ــتن مس ــام س ــي: إطع ــام( وه ــر باإلطع ــة التكف  )كيفي
احلالــة إمــا: )أ( أن يطعــم كل مســكن )وجبتــن مادومتــن يف اليــوم، )ب( 
أو بتوزيــع )صــاع، بــر لــكل مســكن(، أو )ج( توزيــع )ثلــث صــاع مــن 
ــده فليوزعــه  ــكل مســكن وإذا زاد الطعــام عــن حاجــة فقــراء بل األرز( ل

عــى أقاربــه مــن الفقــراء ثــم جرانــه وهــذا هــو املنــدوب يف الســنة.

 كيفيــة التكفــر بالصــوم( وهــي: )أ أن ال يفصــل بــن الشــهرين املتابعــن، . 4
ــن  ــوم م ــد الص ــى ال يعي ــار حت ــره لإلفط ــفوا يضط ــافر س )ب( أن ال يس

أولــه.

 )كيفيــة التكفــر بالعتــق( وهــي: )أ وهــو إعطــاء احلريــة للعبــد اململــوك، . ٥
ــن  ــه ع ــه جيزي ــوم فإن ــه بالص ــه فعلي ــه أو أمت ــاج إىل مملوك )ب( إذا كان حيت
العتــق، )ج(: إذا كان عليــه ديــن )فعليــه بالصــوم( ألنــه ال يســتطيع العتــق 
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ــا(، )ه(:  ــه عتقه ــه )فعلي ــن رسيت ــتغني ع ــى إذا مل يس ــاق، )د( حت وال اإلنف
مــن )وجــد العتــق فأعتــق قبــل انتهــاءه مــن الصــوم( فليــس عليــه يشء، 
)و( كل مــن كان عنــده رشاكــه يف مملــوك فتنــازل عــن نصيبــه فيــه )أجــزاه 
ذلــك عــن كفــاره العتــق مــادام رشيكــه قــد وافــق عــى العنــق. فــإذا أعتــق 

مــن رشيكــه فعليــه الغــرم الريكــه(.

 )جيــوز بيــع ورشاء العبــد املدبــر )وهــو العبــد املســتأجر أو املؤجــر لســيد . 6
آخــر(، ويف املســألة خــاف عنــد اآلخريــن.

مــن أعتــق عبــًدا وهــو يف بطــن أمــه نفعــه إذا مل تنقــي فــرتة الظهــار ولكــن . ٧
عليــه أن حيتمــل إطعــام العبــد إىل أن يكــر االحتــام.

مــن أعتــق عبــًدا صبًيــا صدقــة هلل تعــاىل فمختلفــة يف إطعامــه إىل أن يبلــغ . 8
احللــم.

ــه أن . 9 ــه وعلي ــد ب ــق ال يعت ــر فالعت ــه ح ــن أن أصل ــًدا وتب ــق عب ــن أعت )م
ــر(. ــًدا آخ ــق عب يعت

)ال يعتر عتق العبد املشرتى بامل حرام(.. 	١

ــد، وال . ١١ ــس: )مقع ــات(، لي ــن العاه ــلياًم م ــًدا س ــار عب ــنة اختي ــن الس  )م
أعــرج وال مقطــوع اليــد، وال جمنــون، وال جمــذوم، وال جمبــوب، وال 

مصلــوم أي ليــس بمقطــوع )األذن وال أعمــى(.

ــن . ١٢ ــر خمت ــد الغ ــو: )العب ــف وه ــد األقل ــق العب ــواز عت ــف يف ج  )اختل
واألرجــح اجلــواز(، واملــرك(.

 )جيوز عتق العبد )األصم، واملرك السليم، واألعور(.. ١3
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الب�ب اخل�م�س: يف الإيالء 	

)اإلياء( هو: )هو أن يقسم الرجل يمينا بأن ال يقرب زوجته(.. ١

 اإلياء )خيص احلرائر وال يصلح لإلماء )والرسايا(.. ٢

 اإليــاء مثالــه كأن يقــول لزوجتــه: ) إن مل أرش للمســجد فأنــت منــي طالق . 3
فلتبعــدي( فهــذه يمــن اإليــاء التــي حيــرم بموجبهــا اجلامع.

ــه . 4 ــد زوجت ــح إن قص ــه )فاألرج ــا زوجت ــة فيه ــل قري ــم ال يدخ ــن أقس  م
الســاكنة يف نفــس القريــة فإهنــا تطلــق( وإال فللخــروج مــن احلــرج 

ــة( ــارج القري ــه إىل خ ــي إلي ــرج ه فلتخ

إذا حلف باإلياء )قبل خروجه من القرية، فيلزمه اإلياء يف هذه احلالة(.. ٥

)أجل اإلياء كأجل الظهار( وهو أربعة أشهر .. 6

ــاج . ٧ ــدق وال حيت ــو مص ــاء( فه ــن إي ــر ع ــد كف ــه ق ــزوج: )بأن ــال ال  إذا ق
ــهود. ش

 إذا قــال الــزوج )إن مل أرس يف الســحر فأنــت طالــق فــإذا ســار يف الســحر فــا . 8
إيــاء عليــه، وكذلــك إذا رسی قبــل أربعــة أشــهر كذلــك ينحــط عنــه اإليــاء

)مدة اإلياء من اإلماء( نصف مدة احلرائر.. 9

ــت . 	١ ــاب(، إال إن كان ــي اخلط ــا أن تلتق ــاز هل ــاء ج ــرتة اإلي ــي ف ــد م  )بع
ــن  ــة م ــات عام ــم املطلق ــو حك ــذا ه ــا؛ وه ــع محله ــإىل أن تض ــل ف )حام

ــاىل. ــه اهلل تع ــام بين ــل( ك احلوام
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الب�ب ال�ش�د�س: يف املفقود والغ�ئب 	

ــه . ١ ــا يف وقت ــا رشعَي ــة حكمه ــكل حادث ــاىل ل ــر اهلل تع ــامء بتيس ــل العل جع
ــه. ــدث في ــذي حي ال

 )مســألة املفقــود و الغائــب كحادثــن اســتنبطت أحكامهــا يف زمــن . ٢
الفــاروق - - بعــد عــر النبــي الكريــم(.

ــو . 3 ــبب: وه ــدون س ــب( ب ــو: )أ( )الغائ ــود ه ــب و املفق ــن الغائ ــرق ب  الف
ــرى ــذي ي ــو: ال ــود( وه ــي، )ب( )املفق املختف

)أ(: حريًقــا، )ب(: غريًقــا، )ج(: فقــد يف ســفر البحــر، )د(: املطــارد 
لســبع ومل يعــد، )ه(: أنــه دخــل مــكان كمغــارة وغرهــا ثــم مل يعــد مــن 

ــر. ــك املخاط تل

ــه مــن . 4 ــن حيات ــى تتب ــع ســنن( حت ــر مفقــود( هــو: )أرب )أجــل مــن يعت
مماتــه، وتــزاد امرأتــه أربعــة أشــهر وعــرة أيــام التطلــق منــه. وقــد قيســت 

هــذه املــدة عــى عــدد جهــات األرض األربــع.

ــه . ٥ ــظ وزن ــره وحيف ــن خ ــود إىل أن يب ــر املفق ــود( ينتظ ــار املفق ــل انتظ )أج
ــع ــي األرب ــى تنق ــة حت ــع الورث ــا م كام

 يف مــده انتظــاره املحــدود فإنــه ينفــق مــن مالــه عــى مــن يعولــه ملــدة أربــع . 6
ــى  ــه ع ــن مال ــق م ــه تنف ــي زوجت ــام تبق ــرة أي ــهر وع ــة أش ــنن وأربع س
ــه عليهــم(. ــاءه، و بعــد هــذه املــدة جيــوز إيقــاف النفقــة مــن مال نفســها وأبن
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)عــدة مــن فقــدت زوجهــا( هــي: )بنيــة املطلقــة، و بنيــة مــوت زوجهــا(، . ٧
فتكــون بذلــك عدتــن تعتدمهــا زوجــة املفقــود، وذلــك احتياطــا، وتقســم 

تركتــه، وجيــوز هلــا الــزواج بعــد ذلــك.

ــط(، . 8 ــاق فق ــدة الط ــد ع ــا تعت ــده فإهن ــاء الع ــل انته ــزوج قب ــاد ال )إذا ع
ــد. ــر جدي ــن بمه ــرى ولك ــره أخ ــا م ــه أن يطلبه ــوز ل وجي

ــى . 9 ــا حت ــل عليه ــه أن ال يدخ ــتحب ل ــه فيس ــزوج األول زوجت  )إذا رد ال
ــدة(. ــه واح ــض حيض حتي

 أمــا )الغائــب( اختلــف يف املهلــة املعطــى إياهــا حتــى يرجــع، واألرجــح . 	١
)ثامنــون ســنة( منــذ والدتــه.

 )إذا قالــت زوجــة الغائــب(: بأنــه قــد ثبــت عندهــا مــوت زوجهــا أو أهنــا . ١١
دفنتــه بنفســها فهــي مصدقــة يف قوهلــا.

 إن األخــذ بقــول أحــد الزوجــن يف مثــل حكــم الغائــب و املفقــود )إنــام . ١٢
ذلــك مــن تيســر اهلل تعــاىل عــى العبــاد.
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الكتاب الثالث: يف أحكام املماليك

الب�ب الأول: يف تزويج املم�ليك 	

)هنــاك بعــض الفــروق بــن تزويــج األحــرار، وتزويــج املامليــك(، ) فمثــل . ١
املامليــك فــإذن زواجهــم مــن أســيادهم، وكذلــك اإلمــاء(، ويمكــن تعــدد 
املالكــن لعبــد واحــد إن كانــوا رشكاء فيــه، فــا يعتــق أحدهــم إال بــإذن 

اآلخــر.

)ليــس للعبيــد واإلمــاء اختيــار يف القبــول، واالختبــار يف حــاالت الــزواج( . ٢
إنــام هــم جمــرون.

 )يثبــت الــرع الطــاق، واخللــع مــن العبيــد(، وإذا بــدا خطــأ فأســيادهم . 3
ضامنوهــم.

 اختلف يف إلزام السيد تنفيذ طلب عبده إذا أراد الزواج.. 4

ــه، وذلــك . ٥ ــه من  جيــوز للعبــد االنتصــار لنفســه يف حــال ســلب ســيده مال
ــإذن احلاكــم. ب

 )ال جيوز للعبد الزواج إال بإذن سيده، وإال فزواجه باطل(.. 6

ــا . ٧ ــول عليه ــل الدخ ــت قب ــيدها وأعتق ــدون إذن س ــة ب ــت األم  إذا زوج
ــدون ويل(. ــت ب ــا تزوج ــل(؛ ألهن ــزواج باط فال

 )مــن خــدع رجــًا بــأن زوجــه مــن أمــه فأنجبــت أبنــاء(، ثــم جاء ســيدها . 8
ليأخــذ أبناءهــا، فعــی مــن غــر أي )خدع(
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ــره  ــاء(، إال إن كان مل يغ ــن األبن ــا ع ــزوج مبلغ ــرم لل ــه أن يغ ــا ألم زوًج
ــاء  ــن أبن ــرم ع ــيد غ ــى الس ــس ع ــه فلي ــا أمت ــزواج بأهن ــل ال ــره قب وأخ

ــزوج ال

)من األفضل اسرتقاق أوالد العبيد واإلماء ملنع فاحشة الزنا(.. 9

 جيوز تزويج عبد أمه مالكهام سيد واحد والصداق من نفس السيد.. 	١

ــة . ١١ ــت األم ــن إذ ليس ــة عدهت ــاء يف حال ــن اإلم ــد م ــة العبي ــوز خطب  )جت
كاحلــره(.

 لألمــه احلــق يف أن تطلــب مــن ســيدها تزوجيهــا أو أن يغشــاها هــو فــإن . ١٢
ــا بنصحهــا. أراد بيعهــا جــاز لــه وليمنعهــا عــن الزن

ــم . ١3 ــًرا، ث ــود يكــون ح ــرتط زوج األم احلــر عــى أن يكــون أول مول  إذا أش
ولــدت إثنــن مــن األوالد )فإنــه يلزمــه عتقهــام معــا ولكــن عليهــام نصــف 

الثمــن يدفعانــه للســيد الــذي أعتقهــام بعــد بلوغهــام.

 اختلف يف جواز تزويج العبد من أربع حرائر ( واألرجح اجلواز(.. ١4

 إذا مجــع احلربــن احلــره واألمــة وحلــف بالطــاق بــأي صــورة فــإن األمــة . ١٥
هــي التــي تطلــق وتبقــى احلــرة

ــم . ١6 ــيادهم وهل ــإذن أس ــار( إال ب ــار، وال اخلي ــاء، والظه ــد )إي ــس للعبي  لي
ــط. ــاق فق الط

 تكفي األمه تطليقتن، وهلا أن تتزوج بأخر بعد حيضة واحدة.. ١٧

)عدة طاق األمة نصف احلره( أي )شهرين ومخسة أيام(.. ١8
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 جيــوز للرجــل أن يطلــق زوجــة عبــد ابنــه. جيــوز للاملــك أن يــزوج إمائــه . ١9
)عبداتــه( ألهنــن مــن مالــه.

ــي . 	٢ ــه( والباق ــد تزوجي ــده عن ــر عب ــف مه ــدق )بنص ــك أن يتص ــوز للامل  جي
ــد. عــى العب

ــي . ٢١ ــل يبق ــا، وقي ــداق هل ــه كص ــن بيع ــن ثم ــد م ــة العب ــاء زوج ــوز إعط  جي
ــا. ــه الزًم علي

 جيــوز لســيد العبــد الدخــول إىل منــزل عبــده بــدون إذن إال أن كان العبــد . ٢٢
خمتلًيــا بزوجتــه.

 )األمة املعتوقة صدقة لوجه اهلل تعاىل، ال جيوز أن يزوجها بنفسه(.. ٢3

 من أعتق أمته ليتزوجها، جاز له ذلك.. ٢4

ــت . ٢٥ ــا أصبح ــهار ألهن ــدون إش ــة رًسا ب ــس األم ــزوج نف ــق وت ــوز عت  ال جي
حــرة.

 املــرأة املعتوقــة وهلــا أب مملــوك وأخ حمــرر ولــو كان صعلــوًكا، )فــاألوىل . ٢6
بتزوجيهــا أخوهــا احلــر عــن أبيهــا اململــوك(.

الب�ب الث�ين: يف الت�شري 	

)التــرسي( هــو: )االســتمتاع باألمــة ونكاحهــا رشط أن تكــون قــد . ١
حاضــت حيضــة واحــدة.

 )استراء احلوامل( أن حيضن حيضة بعد الوضع.. ٢
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 إذا كانت املرأة ممن ال حيضن فتعطى مهله )عرين يوًما(.. 3

ــا . 4 ــن أمه ــوذة م ــت املأخ ــر، والبن ــة، والبك ــن: )الصبي ــتراء( كا م  )اس
ــا. ــة احتياًط ــة( بحيض األم

 )ال يلــزم االســتراء يف حالتــن( ومهــا: )األمــة املعتوقــة، واألمــة الزوجــة . ٥
املشــرتاه مــن نفــس الســيد، أمــا إذا أراد رجــل آخــر أن يترسامهــا فيجــب 

عليــه االســتراء .

 حكم االستراء كحكم العدة للحرة بنفس املدة.. 6

 جيوز للسيد الناظر إىل فرج أمته الصبية املترساة أن يطئها.. ٧

 ليس عى الصبية احلرة استراء. 8

)ال ير وطء األمه املشرتاه بإتفاق معها قبل بيعها من سيدها األول.. 9

 ال جيــوز لرجــل أن خيتــي بامــرأة حــرة يتواعــدان عــى الــزواج دون وجــود . 	١
حمارمها(.

 )اختلــف يف األمــة التــي رأت موالهــا يــزين بأخــرى( هــل جيــوز لــه وطء . ١١
رسيتــه التــي رأتــه أم ال.

 جيوز رشاء األمة املزين هبا للخدمة؛ ولكن ال جيوز له وطئوها.. ١٢

ــاء مــن غــره . ١3 ــه وإن يكــن أحــد األبن ــاء من ــه ذات األبن ــع الرسي  )جيــوز بي
فــا جيــوز بيعهــا حتــى يســتأذن املتــرسي األول( الــذي لــه االبن، فــإذا كان 

أعتقــه فيجــوز بيعهــا يف هــذه احلالــة.

)من در رسيته مقابل أجر فا خترج عنه ما دام حًيا ما مل يعتقها.. ١4
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ــت . ١٥ ــدد الوق ــه إذا ح ــوت(، فإن ــوم أم ــره ي ــت ح ــه: )أن ــال الرسيت ــن ق  م
املعــن للعتــق فإنــه يلزمــه، ويبقــى حقــه يف وطئوهــا حتــى يصــل الوقــت 

ــدده. ــذي ح ال

 )من در أمته ألحد آخر فا جيوز له وطئوها حتى تعود إليه(.. ١6

مــن طلــق رسيتــه ومل يقصــد عتقهــا، جــاز لــه ذلــك، ويمكنــه اســتخدامها . ١٧
عــى أن ال يطأهــا.

الب�ب الث�لث: يف ا�شتخدام العبيد 	

ــم . ١ ــًدا هل ــكروه وعبي ــراًرا لش ــا أح ــم بعًض ــة بعضه ــاس ملعون ــق اهلل الن خل
ــم( ــى صره ــم ع ليؤجره

 العبــد واألمــة الصابــران عــى طاعــة اهلل وســادهتم )يدخــان اجلنــة بغــر . ٢
حســاب(، إذا مل يقــر العبــد يف حــق اهلل - - ومل يقــر 
ــى  ــره ع ــزة لص ــن رب الع ــه م ــة ل ــران كرام ــه أج ــيده كان ل ــق س يف ح

ــن. الطاعت

 العبد السيئ اخللق )ال يدخل اجلنة(.. 3

 إذا طلب العبد التعلم )فيلزم سيده عدم منعه من ذلك .. 4

 )ال جيــوز للعبــد أن يصــي وال يصــوم نفــًا بــإذن ســيده( مــا عــدا . ٥
الفرائــض.

ــًا . 6 ــون لي ــم أن يرتاح ــار وهل ــول النه ــل بط ــد العم ــف العبي ــوز تكلي  )جي
ــر(. ــاة الفج ــاء إىل ص ــاة العش ــد ص ــن بع ــم م ــة هب رمح



اء6	٢ اجلوهر الو�ضّ 8

ــس . ٧ ــده ولي ــه وح ــاز ل ــًا ج ــل لي ــده بعم ــف عب ــيد أن يكل ــر الس  إذا أظه
ــتعمله(. ــره أن يس لغ

 )ال جيوز تكليف العبد بعمل يعجز عن القيام به(.. 8

الب�ب الرابع: يف ك�شب العبيد 	

كسب العبد هو )حال عى سيده(.. ١

 أثناء عمل العبد يف حصاد زرع سيده جيوز له أن يأكل منه(.. ٢

 )ال جيــوز للعبــد أن يــأكل مــن ذبيحــة مــواله إال بإذنــه(، وال أن يذبحهــا . 3
إال بإذنــه.

ــه . 4 ــوز ل ــزرع فيج ــى ال ــا ع ــر أو أذاه ــة ال ــن الداب ــد م ــي العب  )إذا خ
ــا(. ــد ذبحه ــادها بع ــوف فس ــا خ ــأكل منه ــه وأن ي ــدون إذن ولي ــا ب ذبحه

 )إذا أعطــي العبــد مــن وصيــة أو وهــب شــيًئا مــن أحــد فليــس لوليــه أن . ٥
يأخــذه عنــه إال بــإذن عبــده، وقيــل: العكــس.

 )اختلف يف جواز أخذ السيد املال عبده بعد عتقه أو بيعه.. 6

الب�ب اخل�م�س: يف اأدب العبيد 	

كــام أن اهلل )يــكاف املؤمنــن بالثــواب واجلنــة( فكذلــك هــو جيــزي املــيء . ١
بالعقــاب والنــار(.

 )املعصية تؤدي إىل سخط اهلل(، ولذلك توقيها يؤدي إىل رمحة اهلل.. ٢
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)يعاقب العبد عى ترك الصاة(.. 3

طريقــة رضب العبيــد يف ظهورهــم وليــس يف وجوهــم أو رؤوســهم إكراًمــا . 4
هلــا ألهنــا ختــر هلل ســاجدة(، وقــدر الــرب يكــون بمقــدار اقتنــاع املــوىل 

بــأن عبــده قــد ازدجــر وتــاب عــن تقصــره.

 )إذا خي املوىل من عبده اهلرب جاز له أنه يقيده(؛ لضبط خلقه.. ٥

 )جيوز الدعاء إىل اهلل تعاىل ليعيد إليه عبده )األبق( أي اهلارب عنه.. 6

 )العبــد املســتكر عــى ســيده ال جيــوز إطعامــه وال إكرامــه حــن يعــود إىل . ٧
ســيده بالطاعــة وتقديــم االحــرتام لــه واالعــرتاف بفضلــه عليــه(، إذ روي 

يف األثــر )مــن مل يشــكر النــاس مل يشــكر اهلل(.

 قيــل )حتــى ولــو مــات العبــد العــايص جوًعــا فــا ضــامن عــى ســيده(، . 8
ــر  ــة الكبائ ــاد مؤالف ــذي اعت ــد ال ــا العب ــود هب ــة املقص ــذه املعامل ــل ه ولع

ــق. ــر ح ــس بغ ــل نف ــوز قت ــك، إذ ال جي ــا إىل ذل ــر( وم ــا، واخلم )كالزن

الب�ب ال�ش�د�س: يف العـتـق 	

)وعــد اهلل مــن أعتــق رقبــة باألجــر العظيــم(، فضوعــف األجــر إىل . ١
ــم. ــر عتقه ــم وأج ــر متلكه ــن، أج أجري

 )نعمــة متلــك العبيــد نعمــة تســتوجب الشــكر للمــوىل ، وإنكارهــا . ٢
عصيــان(.

 )كيفية العتق هي صنفن(، ومها: )أ(: باأللفاظ )ب(: واألحوال.. 3
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الف�شل الأول: يف العتق ب�لألف�ظ 	

ــذه . ١ ــد يف ه ــق العب ــا يعت ــق ف ــده العت ــس قص ــر( ولي ــا ح ــول: )ي كأن يق
ــة. احلال

ــذه . ٢ ــك( فه ــر( )أو حررت ــت ح ــك( أو )أن ــد أعتقت ــده )ق ــال لعب ــن ق  م
ــده(. ــك يف قص ــوي ذل ــا )إذا مل ين ــق هب ــم العت ــاظ ال يت األلف

 جيوز العتاق. 3

 حيصل العتاق بقوله )اهلل قد رسحتك(.. 4

 ال حيصل العتق بقوله: )هلل أنت يا فتى( .. ٥

 حيصل العتاق بقوله: )أنت لوجه اهلل( .. 6

 حيصل العتاق بقوله: )أعتقك اإلله( وإن كان هناك خاف.. ٧

ــوى . 8 ــه إال إذا ن ــى عتق ــر ع ــْر( إذا كان أج ــه: )ُح ــاق بقول ــل العت  ال حيص
ــك. ذل

 ال حيصــل العتــاق بقولــه: )هــذا أخــي أو صاحبــي أو ولــدي( إال إذا نــوى . 9
العتق. 
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الف�شل الث�ين: كيفية العتق ب�لأحوال 	

حصل العتاق بقوله: )كل غام يل قديم فهو ُحْر(.. ١

 )حيصل العتق بقوله: )بعض غامي ُحْر(.. ٢

 ال جيــوز أن يتــرف بعبــر لســيدين مــن ســيد واحــد دون موافقتهــام معــا . 3
فيغــرم أحدمهــا لآلخــر إذا أرضه بــدون رأي رشيكــة.

 )من أعتق عبد غره فا يثبت العتاق(؛ ألنه ليس عبده.. 4

ــه . ٥ ــد و مــن ثــم ال أســاس لعتقــه مــن الغاصــب ألن  )ال جيــوز غصــب عب
ليــس لــه(، إنــام هــو عبــد غــره.

 اختلــف يف عتــق مــن اشــرتی عبــد مغصــوب بغــر علــم املشــرتي(، قيــل . 6
جيــوز عتقــه وقيــل ال.

ــم . ٧ ــم كله ــخاصهم(، فإهن ــد أش ــدون حتدي ــده ب ــض عبي ــق بع ــن أعت  )م
ــك. ــا ش ــق ب ــم العت حكمه

ــه مل . 8 ــه ألن ــع ثمن ــل دف ــه قب ــق يف أن يعتق ــد احل ــن أرادا رشاء العب ــس مل  )لي
ــد(. ــه بع يملك

 )حيصل العتاق لعبد معن باسمه(.. 9

ــا إن مل أصــل غــد(، . 	١ ــدي عتًَّق ــاق املــرأة لعبيدهــا بقوهلــا: )عبي )حيصــل عت
فــإذا مل تصــل إليهــم بســبب احليــض أو غــره فهــم عتقــاء منهــا.

ــده املســرتيب منهــم بعــد أن اشــرتاهم )إن مــكان منكــم . ١١ )مــن قــال: لعبي
ــون. ــم ينعتق ــم مجيعه ــاف رًضا(، فإهن ــرف وال خي ــًرا فلين ح



اء	٢١ اجلوهر الو�ضّ 8

 مــن قــال: إن جــاء ســليي بصفــة احليــاة فعبــدي ُحــْر، أمــا إن كان وصولــه . ١٢
ميًتــا فــا حيصــل العتــق.

ــدت . ١3 ــإذا ول ــاًم(، ف ــذاك څر دائ ــا، ف ــي غاًم ــدت مملوكت ــال: )إن ول  مــن ق
ــامء  ــا(، فالعل ــن مئ ــد أم االثن ــق واح ــل يعت ــاف ه ــع االخت ــن فيق ولدي
ــف  ــان املؤل ــن يف زم ــامء اآلخري ــان والعل ــق االثن ــون ينعتن ــاء يقول القدم

ــط. ــد فق ــد واح ــق ول ــام ينعت ــون إن  يقول

 )العبــد املــدر(: وهــو مــن علــق )أوقــف( عتقــه حــن مــوت مــواله(، أو . ١4
مــن يملكــه مــن الــركاء حتــى يعتقــوه أو يموتــوا.

ــدا(، مثلــه كمثــل مــن قتــل املــوروث . ١٥ ــه أب  )مــن قتــل ســيده فــا عتــق ل
فــا مــراث لــه.

 )من كتب لعبده كتاب فيه عتقه فهو عتقه يثبت(.. ١6

 )من كان عليه ملواله دين فإن الدين يبقى عليه( حتى ولو أعتقة.. ١٧

 )يمكن للعبد أن يشرتي عتقه من مال يدفعه لسيده فيصبح حرا.. ١8

 إن قــال املــوىل لعبــده: )إن أديــت مــا عليــك مــن ديــن فأنــت حــر( فــإن . ١9
أدى العبــد الديــن ملــواله فإنــه يعتــق( بذلــك ألن الوفــاء بالديــن رشط قــد 

أده العبــد.

العتق نوعان )باألحوال ، و باألفعال(.. 	٢

 مــن أنــواع العتــق )باحلــال( كأن يعتــق اإلنســان )أبــوه، أو أمــه، أو إخوتــه، . ٢١
أو أبنــاءه، أو أخوالــه، أو أعاممــه(، وهــذا هــو الــر الــذي أمــر اهلل بــه عبــاده.

 )األرحــام مــن الرضــاع ال يباعــوا حلرمــة الرضــاع(، ويف رده بعــد البيــع . ٢٢
خــاف.
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ع املوروثن من العبيد واإلماء(.. ٢3  )جيوز بيع الُرضَّ

ــق . ٢4 ــو يعت ــياده( فه ــه س ــواله علي ــس مل ــواله فلي ــل م ــد قب ــلم العب  ) إذا أس
ــامه. بإس

)إن أسلم املوىل قبل العبد فينعتق العبد بذلك(.. ٢٥

. )ال ينعتــق العبــد الغــر املســلم إذا كان يف دار احلــرب وقــد أســلم مــواله . ٢6
قبلــه(، ولكــن يمهــل حتــى تضــع احلــرب أوزارهــا )أي تتوقــف(.

 )ال يسرتق( أي: )ال يرجع العبد عبًدا بعد عتقه أبًدا(.. ٢٧

 )جيــوز بقــاء العبــد يف خدمــة الذمــي الــذي يملكــه، ولكــن جيــر الذمــي . ٢8
عــى عتــق العبــد املســلم(؛ حتــى ال يكفــر ككفــره.

الف�شل الث�لث: يف العتق ب�لأفع�ل 	

)يقــع عتــق العبــد إذا قطــع مــواله شــيئا مــن أعضــاء جســده(، )كاليــد أو . ١
األنــف(.

 )ال يقــع العتــق لإلمــاء )إذا ثقبــت آذاهنــن( لرتكيــب احلــي فيهــن اقتــداء . ٢
بفعــل هاجــر أمــام ســيدنا إبراهيــم اخلليــل(  - ومل ينكــر عليهــا 

بــل أمرهــا بذلــك.

. )جيوز ختن األمه ألنه مستحب عند زوجها يوم زواجها(.. 3

)جيوز للسيد )وشم( أي: أي عبده دواء له من )دائه( أي: مرضه.. 4

ــد . ٥ ــك العب ــق بذل ــول، فيعت ــي الرس ــرق لنه ــد باحل ــة العب ــوز معاقب )ال جي
ــواله(. ــة مل عقوب
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الب�ب ال�ش�بع: الولء 	

)الــوالء( هــو: الصلــة الوثيقــة التــي جتمــع املــوىل بعبــده الــذي أعتقــه فهي . ١
ــول  ــا رس ــام وصفه ــب ك ــرتى وال توه ــاع وال تش ــب ال تب ــة النس كلحم

. - ــدی اهل

 )ال جيوز اشرتاط الوالء من العبد لعتقه(.. ٢

ــدم . 3 ــح ع ــرك واألرج ــل ال ــن أه ــه م ــن أعتق ــد مل ــف يف والء العب  اختل
ــه(،  ــض أهل ــرك خيف ــه و ال ــوا بأهل ــام يعل ــوالء إذ اإلس ــتحقاقه لل اس

ــن. ــوله واملؤمن ــزة هلل ورس والع

 )مــن كاتــب عبــده بأنــه قــد أعتقــه أو اشــرتى العبــد نفســه منــه فلمــواله . 4
الــوالء إمجــاال وهــو كعتــق الظهــار( قــد صــح باملكاتبــة.

 املرأة املعتوقة والءها لقومها( وليس ملن والها.. ٥

 )احلــرة التــي أنجبــت مــن عبــد فالولــد للحــره يتبــع ســيدها، فــإذا أعتــق . 6
أبــوه فرجــع إليــه(. ألن العبــد ال جيــر ولــده إال إذا أعتــق فيكــون حــرا أوىل 

. ه لد بو

ــام . ٧ ــه )إال في  )ليــس للدعــوة املرفوعــة بشــأن الــوالء واألنســاب ذات أمهي
يتعلــق باملــراث أو يف مســائل احلقــوق مــن حيــث )ديــات اخلطــأ(.

 )ليس يف االعرتاف بالوالء وإنكاره )خلف(، ولكن يؤخذ بالشهود(.. 8
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الب�ب الث�من: يف الِعَدْد 	

ــا . ١ ــات عنه ــه أو م ــت مطلق ــواء كان ــان( س ــة اإلنس ــده زوج ــزم اجل )تل
زوجهــا.

ــار . ٢ ــع )ب(: اخلي ــي: )أ(: اخلل ــاالت وه ــس ح ــرأة يف مخ ــدة امل ــزم اجل  )تل
ــار. ــاء )ه(: الظه ــح )د(: اإلي ــاق الري )ج(: الط

ــزام اهلل . 3 ــك: إل ــى ذل ــزوج(، ومعن ــاىل، ولل ــن )اهلل تع ــق اجلهت ــدة ح . اجل
زوج املطلقــة انتظــار اجلــدة قبــل جتديــد الدخــول عليهــا و بعــد اعتدادهــا 

مــن زوجهــا األول إن كانــت مطلقــه مــن رجــل آخــر أو مــات عنهــا.

 إن مثل انتظار العده يف اإللزام كمثل انتظار مصر القاتل. 4

ــدة . ٥ ــد الع ــك بع ــت ذل ــد كره ــامع وق ــى اجل ــه ع ــل زوجت ــره الرج  إن أك
ــا. ــل إن واقعه ــداق الكام ــه الص ــه ويلزم ــوع إلي ــدم الرج ــا بع ــرار قراره فالق

 ) إذا أرتد الزوج( عن زوجته فعدهتا تكون كعدة املطلقة.. 6

 جتتنــب الزانيــة وال يقرهبــا زوجهــا وتعتــد عــدة املطلقــة(، ملعرفــة وجــود . ٧
محــل فيهــا أم ال.

 )إذا أكــره اجلبــار امــرأة عــى اجلــامع فعليهــا أن تطهــر مــن حيضــة قبــل أن . 8
تتــزوج(، فــإذا وجــد احلمــل فعليهــا أن تضعــه ثــم جيــوز هلــا الــزواج.

 ) املــرأة الزانيــة وهــي بذمــة زوج فــإن محلــت ووضعــت ولــذا فهــو يرجــع . 9
لزوجهــا وتطلــق منــه وقــت وضعهــا( للولــد ويســمى )ابــن الفــراش( إذا 

مل يتاعنــا مــع احلاكــم.
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ــر . 	١ ــة الغ ــك الصبي ــض و كذل ــن املحي ــة م ــل: ) اآليس ــاء( مث ــدة النس  )ع
املراهقــة والتــي ال يأتيهــا احليــض(، عدهتــن ثاثــة أشــهر(، أمــا )الصبيــة 

ــاط(. ــنة لاحتي ــا ) س ــة( فعدهت املراهق

 )مــن وضعــت مولــودا مينــا( يف أثنــاء مــدة محلهــا فإهنــا تعتــد أربعــة أشــهر . ١١
ــام(. وعرة أي

 )عدة األمة بنصف عدة النساء احلرائر(.. ١٢

 وضع األمة حيلل مجاعها ولو مل تنتهي مده العدة(.. ١3

 )إذا كان محــل املعتــدة فيــه طفلــن فأكثــر فإهنــا تنتهــي عدهتــا عنــد وضعهم . ١4
. ) مجيگا

ــذا . ١٥ ــل وه ــدة مح ــا ع ــس عليه ــل لي ــة فقي ــت هبيم ــت ووضع ــن محل )م
األرجــح(.

)عــدة املطلقــة أن تنتهــي مــن ثــاث حيــض ليــس بأقــل مــن ذلــك(، ثــم . ١6
جيــوز هلــا الــزواج، وهــذا مــا يســمى )بالقــرء(.

ــا أم ال، . ١٧ ــل تلزمه ــاف، ه ــا خ ــي عدهت ــض فف ــا املحي ــع عنه ــن انقط )م
ــم  ــاس( ث ــن اإلي ــى س ــض حت ــر املحي ــي: )أ( تنتظ ــوارد وه ــوال ال فاألق
ــا  ــر )عام ــل تنتظ ــن(، )ج(: وقي ــر )عام ــل تنتظ ــهور، )ب(: قي ــد بالش تعت

ــدا(. واح

)من انقطع رضاعها يف بعض األحيان فعليها أن تعتد كاملرضعة(.. ١8

)مــن طلــق املعتــدة قبــل هنايــة شــهرها األخــر، فليــس عليهــا أن تكمــل . ١9
مــدة العــدة املعروفــة وهــذا األرجــح(.
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)إن أدرك احليــض الصبيــة وهــي يف اجلــدة ومل تنتهــي منهــا بعــد فإهنــا تبــدأ . 	٢
بعــد جديــدٍة(.

مــن كانــت يف العــدة ومــات زوجهــا فيهــا )فإهنــا تعيدهــا بعــدة الوفــاة(، . ٢١
وذلــك يف حالــة الطــاق الرجعــي.

)املعتدة من طاق هنائي(، فا تعيد ما مىض من عدة التطليق.. ٢٢

)ليس عى الصبية عدة( إذا مات عنها زوجها.. ٢3

)من مل يدخل عى زوجته فطلقها فليست عليها عدة )واألرجح أهنا تعتد(. ٢4

)تعتد الرسية التي مات عنها سيدها( كعدة املطلقة.. ٢٥

)تعتد الرسية املدبرة عدة الطاق يف حال وفاة مدبرها.. ٢6

الف�شل الأول: يف اأحك�م العدد 	

ة( خلروجهــا عــن . ١ )ليــس عــى الرسيــة املدبــرة الذميِّــة الذميمــة عــدَّ
اإلســام.

)املعتــدة مــن احلرائــر تبقــى يف بيــت زوجهــا اهلالــك إىل أن تنقــي عدهتــا، . ٢
ــود يف  ــا القع ــس يلزمه ــزل( ولي ــارج املن ــد خ ــرج وتعت ــة فتخ ــا األم وأم

منــزل ســيدها اهلالــك.

)إذا زنت احلرة املعتدة فإهنا تطرد من بيت زوجها املعتدة منه(.. 3

ــن . 4 ــل وتده ــا أن تكتح ــوز هل ــه جي ــي فإن ــة رجع ــاق الزوج  )إذا كان ط
ــه. ــا إلي ــا يرجعه ــل زوجه ــا لع وجهه
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 )ال جيــوز التقــدم خلطبــة املطلقــة طاًقــا رجعًيــا(، إال إذا رفضهــا زوجها أو . ٥
رفضتــه فيحــوز التقــدم هلــا بعــد وضــوح أنقصــا هلــا مــن بالطــاق البائن.

 )جيوز لوالد الصبية أن يزوجها بدون إذهنا( ملنع فتنه الزنا.. 6

 )تصــدق الصبيــة يف قوهلــا عــن مــدة انتهــاء عدهتــا( - لعلــه عندمــا يكــون . ٧
معهــا مــن يعينهــا مــن النســاء حلســاب مــدة العــدة.

ــض . 8 ــوز التعري ــاة، وال جي ــن الوف ــدات م ــزواج للمع ــض بال ــوز التعري  )جي
ــدات(. ــات املعت ــزواج باملطلق بال

 )جيــوز التعريــض باخلطبــة مــن )أخــت، وخالــة، وعمــة الزوجــة املطلقــة . 9
يف فــرتة عدهتــا(.

 )مــن كانــت عنــده أربــع نســاء فــأراد تطليــق واحــده منهــن(، فيجــب عله . 	١
انتظارهــا إىل أن تكمــل عــدة طاقهــا منــه ألهنــا يف عدتــه ثــم يعطيهــا مــن 
باقــي الصــداق الــذي هلــا مــدة عدهتــا، ثــم جيــوز لــه بعــد ذلــك الــزواج 

بغرهــا.

 )صداق املعتدة إذا أكملت ثاث حيض( وهذا األرجح.. ١١

 )أقل غسل احليض يف العدة يكون )عرة أيام بلياليهن(.. ١٢

 إن كان الطــاق رجعًيــا فــإن للــزوج احلــق أن يعيدهــا بعــد الطهــر الثالــث . ١3
. ) هلا

 )جيــور إرجــاع املــرأة املطلقــة رجعًيــا حــي بمجــرد خــروج نصــف الولــد . ١4
األعــى، ولكــن البــد مــن شــهادة شــاهدين صادقــن(.

ال يشرتط سامع لفظ موافقة الزوجة أمام الشهود عند إرجاعها.. ١٥
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 )يقــول مــن راجــع زوجتــه )راجعــت، أو رددت، أو أردت أو أردت . ١6
وصــي فانــة بنــت فــان زوجــة يل عــى ســنة اهلل ورســوله فكونــوا عــى 

ــاهدين(. ــن املش م

 )إن عدة من تويف عنها زوجها يف نفس عدة املطلقة ال زيادة عليها(.. ١٧

ــي، )ب(: وال . ١8 ــدة احل ــس املعت ــدم لب ــي: ))أ: ع ــدة( ه ــن رشوط الع )م
تلبــس املابــس امللونــة، )ج(: وال تتطيــب، )د(: وال تدهــن جســمها، )ه(: 
وأن ال تتخضــب باحلنــاء، )و(: ويكــرہ أن تكتحــل، )ز(: وأن ال ختــرج مــن 
بيتهــا إال مضطــرة مــن خــوف هــاك، )ح(: وأن ال تصــي يف غــر بيتهــا(.

ــدة و . ١9 ــا رشوط الع ــا أن يعلمه ــى وليه ــزم ع ــة( فيل ــدة صبي ــت املعت  إن كان
ــام عليهــا وماهلــا يف فــرتة عدهتــا(. يأمرهــا ب

)إذا اعتدت الصبية فا داعي هلا أن تنتظر حتى تبلغ احللم(.. 	٢

 )عدة املجنونة كعدة الصبية(.. ٢١

 )تقي األمة نصف فرتة عدة احلرة(.. ٢٢

 )ال متنع املعتدة من االكتحال(.. ٢3

الف�شل الث�ين: يف احلي�س 	

)احليض هو(: خروج الدم من موضع اجلامع، وهو ذو رائحة كرهية.. ١

 ) االســتحاضة( وهــي: مثــل احليــض ولكــن يمكــن للمــرأة أن تصــي بعــد . ٢
غســله، فهــو يــأيت بعــد احليــض بــدم خفيــف أصفــر اللــون.

 )جيوز وطء املستحاضة( بعد ذهاب دم احليض عنها.. 3
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)غسل املستحاضة مستحب( وليس واجب.. 4

ــارة . ٥ ــول يف طه ــم الب ــه حك ــول فحكم ــرج الب ــن خم ــدم م ــرج ال )إذا خ
النجاســة(، وال حيتــاج إىل غســل االســتحامم

 )مــن الدمــاء الناجتــة مــن مــرض وذلــك يف حالــة خــروج دم مــن احلامــل . 6
فكذلــك يطهــر املوضــع فقــط(.

 )حيــض كبــرات الســن( تعــذر مــن الغســل منــه يف حــال انقطاعــه فحينها . ٧
تســمى )بأهنــا بلغــت اإلياس(.

 إذا ظنــت املــرأة الكبــرة يف الســن بأهنــا بلغــت اإليــاس ثــم عاودهــا الــدم . 8
)فعليهــا أن تغتســل منــه( .

ــاالت: )أ(: . 9 ــاء( يف ح ــن الدم ــز ب ــف متي ــم كي ــرأة أن تتعل ــى امل ــب ع  جي
احليــض، )ب(: االســتحاضة، كذلــك )ج(: دم النفــاس(؛ ألنــه لــكل نــوع 

ــام. ــه الصــاة والصي حكــم رشعــي تصــح ب

 مــن عامــة دم احليــض أنــه يســتمر خروجــه )ثاثــة أيــام(، أمــا إذا انقطــع . 	١
بعــد يومــن فهــو مــرض، )وإذا زاد عــن ثاثــة أيــام( فهــو حيــض.

 )عادة النساء يف احليض قد ختتلف من إمرأة إىل أخرى.. ١١

 )أقىص مدة احليض للمرأة فقيل هي: )عرة أيام عى األرجح(.. ١٢

 )جيوز للمرأة أن متنع احليض( إن مل يكن يف ذلك رضر عليها.. ١3
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الف�شل الث�لث: يف اأحك�م احلي�س 	

ــرأة . ١ ــي امل ــتدعي أن تق ــا يس ــض(، مم ــام احلي ــام ينقضه ــاة والصي الص
ــوات  ــاده الصل ــا أع ــس عليه ــض ولي ــام احلي ــا يف أي ــذي فاهت ــا ال صيامه

ــة. الفائت

ــا . ٢ ــل يف وقته ــي دخ ــاة الت ــي الص ــض أن تق ــرأة احلائ ــى امل ــب ع  )جي
ــا. ــدة حيضته ــا يف م ــة يف عليه ــوات الفائت ــس كل الصل ــط(، ولي ــض فق احلي

 )إذا طهــرت املــرأة مــن احليــض ثــم عاودهــا يف اليــوم التــايل مــرة أخــرى، . 3
ــاة، )ج(:  ــن أداء الص ــذر ع ــتحاضة، )ب(: ال تع ــر اس ــا: )أ(: تعت فإهن

وليــس عليهــا غســل.

 متنــع احلائــض مــن فعــل مــا يــأيت: ))أ(: دخــول املســجد، )ب(: قــراءة و . 4
مــس املصحــف(.

إذا خافــت احلائــض فيجــوز هلــا أن )تبســمل( أي أن تقــول: بســم اهلل الرمحن . ٥
الرحيــم(، أو أن )تتعــوذ( بقوهلــا: أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيم( .

ــوص، . 6 ــن: )أ(: اللص ــوف م ــد اخل ــجد عن ــول املس ــض دخ ــوز للحائ )جي
ــون  ــره، )ج(:أن يك ــكان وخط ــورة امل ــن وع ــا م ــى أطفاهل ــا ع )ب(: خوق

ــجد(. ــل املس ــن داخ ــامم( م ــف )احل ــق الكني طري

)حيرم عى الزوج مجاع زوجته احلائض(.. ٧

 گفــؤ الــزوج الواطــيء للحائــض بدينــار الفــراش ككفــارة فقــط، ويفــرق . 8
بينهــام لثبــوت دليــل التفريــق يف القــرآن(.
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 )مــا مل يدخــل الرجــل ذكــره يف حشــفة فــرج زوجتــه احلائــض فإهنــا تبقــى . 9
يف ذمتــه(.

ــه هــو وضــع . 	١ ــا عــن فعــل املحضــور مــع احلائــض، فــإن املأمــور ب )تافي
قــامش أو ثــوب فــوق فــرج الزوجــة حتــى ال يكــون هنــاك احتــكاك مبــارش 

مــن الــزوج فيحــدث املحضــور(.

 )مــن أتــى زوجتــه يف طهرهــا ثــم فوجــئ بخــروج دم منهــا فعليــه التوقــف . ١١
ــارشة(. ــامع مب عن اجل

 )إذا كانــت املــرأة تعــودت الكــذب عــى الــزوج يف وقــت حيضهــا فإهنــا ال . ١٢
تطلــق بمبارشتــه لــه يف حيضهــا(.

ــو مل يدخــل ذكــره . ١3 ــة الســكر فقــد طلقــت ول ــه يف حال ــع زوجت  )مــن واق
ــه يف فرجهــا فقــط(. ــد قــذف نطفت فيهــا وق

 )إذا تعمــد الــزوج مجــاع زوجتــه وهــي حائــض ثــم أنكــر ذلــك فإنــه جيــوز . ١4
هلــا أن تطلــب اخللــع منــه(.

 )إذا رفــض الــزوج االمتنــاع عــن مواقعــة أهلــه يف احليــض، فــا جيــوز هلــا . ١٥
أن متكنــه مــن نفســها(.

ــا أن . ١6 ــن( فعليه ــق )البائ ــد التطلي ــا بع ــه عليه ــق لزوجت ــدى املطل )إذا اعت
ــد(. ــدون عم ــات ب ــو م ــى ل ــها حت ــن نفس ــه ع تدفع

)ال جيــوز هلــا أن تطلــب اخللــع إال بعــد أن يطلقهــا مــرة أو مرتــن بطليقــات . ١٧
مفرقــه واخللــف يف وقــوع اخللــع بتطليقتــن بلفــظ واحد(.

)حترم املرأة بوطئها يف دبرها بحديث رسول اهلدي إال إذا كان خطأ(.. ١8
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الف�شل الرابع: يف النف��س 	

النفــاس: هــو الــدم اخلــارج مــع خــروج املولــود مــن رحــم أمــه وهــو دم . ١
مدتــه أكثــر مــن احليــض.

 )مدة النفاس( هي: أكثره أربعون يوًما وأقله عرون يوًما.. ٢

 )كل دم خيــرج مــن املــرأة بعــد الــوالدة فهــو نفــاس حتــى ولــو كان متقطــع . 3
بــن فــرتة وأخــرى إىل أن ينقطــع منهــا متاما(.

ــارج . 4 ــدم اخل ــا فال ــانا أو حيواًن ــدت إنس ــرأة ســواء ول ــن والدة امل  مهــام تك
معــه هــو النفــاس.

ــا . ٥ ــا يلزمه ــرة(، ف ــي طاه ــود دم فه ــب املول ــرأة )ومل يصح ــدت امل  إذا ول
ــم  ــه ث ــل اجلناب ــل كغس ــا أن تغتس ــن عليه ــاس ولك ــرتة النف ــار لف االنتظ

ــا. ــأس عليه ــي وال ب تص

 ال جيوز وطء املرأة النفساء حتى تطهر(.. 6

 )حتريــم وطء النفســاء مــن عــدة وجــوه( وهــي: )أ( كــون الــدم خــرج مــع . ٧
ــرأة  ــم يف حتريمــه لــر ذلــك عــى امل ــامم القــرآن الكري ــود، )ب( اهت املول
والرجــل، )ج(: حرمــه رســول اهلل كوصــف روي مــن خــر اآلحــاد فهــو 
معتمــد ثابــت، )د(: حرمــة العلــامء باإلمجــاع، )ه(: يتوجــد حكمــة ورس ال 

يعلمــه إال اهلل يف حتريمــه.
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الكتاب الرابع: يف فقه البيوع

الف�شل الأول: يف كت�ب البيوع 	

مــن حكــم اهلل تعــاىل أن أحــل لنــا البيــع لــراء مــا يلزمنــا يف هــذه احليــاة . ١
لنعبــد اهلل باطمئنــان إىل أن نلقــاه وهــو راض عنــا.

 البيع أنواع وهو: حال جائز، ومكروه، وحرام.. ٢

 البيع احلرام حكمة االبتعاد عن التعامل به مثل الربا.. 3

 البيــع املبــاح وهــو: حــال التعامل بــه مثــل: )أ(: الطعــام، )ب(: الراب، . 4
)ج(: الــدواب، )د(: األدوات املنزليــة وهكــذا كل مــا فيه منفعــة للناس.

بــــ� 	 ب�ب الأول: يف الرِّ

حــرم اهلل الربــا حلكمــة ) ليبتــي ( ليختــر هبــا صــر عبــاده عــن مــا هناهــم . ١
عنــه ولســبب يف علــم غيبــه.

 توعــد اهلل -  - الغــر املنتهــن عــن الربــا بنــار جهنــم، وقــد . ٢
وصفــه اهلل تعــاىل بأنــه فيــه مــرة كبــرة وأقــل هــذه املــرات كمــن جامع 
ــه  ــل عن ــب أق ــذا الذن ــة، وه ــتار الكعب ــت س ــف حت ــرم الري ــه يف احل أم

ــه العــذاب. ــا توعــد اهلل بفاعلي ســبعون ذنًب
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آكل الربا ال يقبل بسببه أي عمل صالح.. 3

املال املكتسب من الربا )يمحقه اهلل، أي ال ينمو.. 4

يســجن كا مــن: )أ( املــرك، )ب( اليهــودي، )ج( النــراين إذا تعاملــوا . ٥
بالربــا جهــًرا بــه بــن النــاس.

 التائــب مــن أكل الربــا يأخــذ رأس مالــه منــه فقــط والباقــي ال يأخــذ منــه . 6
شــيًئا.

ــا وعليــه ديــن ألحــد فعلــی صاحــب احلــق أن يعطيــه . ٧  إذا كان املــرايب تائًب
مهلــه؛ لعلــه جيــد مــا لرجعــه لــه وللصابــر عــى مالــه عنــد العبــاد أجــر 

عظيــم.

 أصنــاف الربــا ســتة أنــواع وهــي: أ بيــع الذهــب بالذهــب، )ب( والفضــة . 8
ــر،  ــر بالتم ــعر، )ه( والتم ــعر بالش ــر، )د( والش ــر بال ــة، )ج( وال بالفض
ــادة يف  ــوز الزي ــال، وجي ــك ح ــإن ذل ــد ف ــًدا بي ــح؛ إال ي ــح باملل )و( واملل

ــا. مبلــغ الســلعة عــى قــول علامئن

 جيوز بيع السلع إذا اختلفت أجناسها بالثمن اآلجل.أجل دفع. 9

 ال جيوز البيع )بالنسيئة( أي بالثمن اآلجل عى رشط زيادة املبلغ.. 	١

 تــم اســتنباط حكمــة حتريــم الربــا عــى أصنــاف وهــي: بالكيــل، وبالوزن، . ١١
وبالطعــم، وبالنقديــن، والذهــب والفضة.

ــاد يف . ١٢ ــع للعب ــو ناف ــرتي وه ــا اش ــى كل م ــرأ ع ــادة تط ــو: كل زي ــا ه ب  الرِّ
حياهتــم ســواء كانــت خمتلفــة األجنــاس أو متشــابه األجنــاس ومل تتــم يــًدا 

بيــد.
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ــخ، . ١3 ــابة للبطي ــروات املش ــخ واخل ــل: البطي ــف مث ــع التل ــام رسي  كل طع
ــا. فــا ختضــع حتــت أحــكام الرب

بــا جنســن مــن األشــياء متســاوين مثــل: بيــع احلجــر . ١4  ومــن مكونــات الرِّ
ــس  ــا إال يف نف ــوز بيعه ــا جي ــاس، ف ــاس بالقرط ــع القرط ــر، وبي باحلج

ــد. ــًدا بي الوقــت ي

 جيوز بيع مجيع أنواع األدهان ولكن يًدا بيد.. ١٥

 جيوز بيع الشحم باأللبان.. ١6

جيوز بيع السمك باحلب والتمر نسيئة.. ١٧

 جيوز بيع السمك والكسيف باحلب والتمر )نسيئة( أي باألجل.. ١8

ال جيوز بيع حلم الغنم بلحم آخر وال حلم بلحم، إال يًدا بيد.. ١9

جيوز بيع البعر بشياه يًدا بيد وال جيوز بالنسيئة.. 	٢

جيوز بيع امللح بنبات األرض.. ٢١

ــام . ٢٢ ــوب بالطع ــد، والث ــر باحلدي ــاس، والصف ــة بالنح ــع الفض ــوز بي  جي
بالثمــن اآلجــل  بالتمــر  باللحــم، واللحــم  وبالزبيــب، والزيــت 

)نســيئة(.

با بمقياس )الطعم كوصف( وهذا فيه خاف.. ٢3 يقيس بعض املحرمن للرِّ

من مقاييس البيع )الكيل( وهذا فيه خاف.. ٢4

من مقاييس البيع )الفروع باملعنى( وهذا فيه خاف.. ٢٥

مــن مقاييــس البيــع )بعــد النــوع عــن قريبــة بالشــبه( وهــذا جائــز رشًعــا . ٢6
بالثمــن األجــل.
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ــز . ٢٧ مــن األشــياء املشــرتكة يف الطعــم مثــل: )الشــحم باأللبــان( وهــذا جائ
بالثمــن اآلجــل.

مــن األصنــاف املتباعــدة يف الصفــة مثــل: )القطــن بالكتــان( وهــذا جائــز . ٢8
بالثمــن األجــل.

جيوز بيع )الثوب باحلبوب( بالثمن اآلجل.. ٢9

ــم، . 	3 ــاهبها يف الطع ــيئة لتش ــع نس ــوخ، بي ــرس املطب ــب بالي ــع احل ــوز بي ال جي
ــد. ــًدا بي ــل إال ي ــوزن، والكي ال

ــذان . 3١ ــع ه ــام بي ــب؛ ألن ــوب بالزبي ــوب وال احلب ــر باحلب ــع التم ــوز بي ال جي
كبيــع التمــر بالتمــر واحلبــوب باحلبــوب، وهــذا ال يصــح إال أن كان قرًضــا 

أو يــًدا بيــد.

ــه ليــس القــت ســلف معــروف . 3٢ ــع القــت بالســامد نســيئة؛ ألن  ال جيــوز بي
ــا. ب ــمی الرِّ ــك ال يس ــام ذل ــن إمت ــوف، ولك ــن موص ــامد ثم وال الس

 جيــوز اســتعامل الســيد املــال عبــده والعكــس للتعــارف الــذي بينهــام رشًعا . 33
با. فــا يســمى ذلــك رِّ

ال جيــوز عــى الولــد أن )يــريب( أي يزيــد عــى مــال أبيــه، فحرمــة مــال أبيــه . 34
عليــه كحرمــة أمــوال العبــاد عليــه مــا مل يكــن برضاهــم.

ال جيوز بيع َجْرٍي بجرين أي: هنر أو فلج بفلجن أو هنرين.. 3٥

ال جيوز بيع جرائب متر بجرابن وكل ما شابه ذلك.. 36

من اشرتى شيًئا إىل مدة معينة فيجب إعام املشرتي بانتهاء املدة.. 3٧

ــل . 38 ــه مث ــا؛ ألن ــرام كالرب ــل يف احل ــان التعام ــح لإلنس ــرار ال يبي إن االضط
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الــزين، وال يقــاس التعامــل بالربــا كأكل امليتــة والــدم وحلــم اخلنزيــر مــن 
ــرورة. ــث ال حي

لكــي يبــارك اهلل يف حماصيــل وأرزاق البــاد جيــب أخــذ مــن يتعامــل بالربــا . 39
فيهــا بيــد القهــر والزجــر لــه حتــى ال تذهــب الركــة مــن بــاد املســلمن.

با حتى يعيد الدراهم الزائدة.. 	4  يرأ من املتعامل بامل الغر بالرِّ

إن داللــة توبــة املــرايب بــامل الغــر هــي رضــاء املــريب باملــه عنــه وتســمى . 4١
املســاحمة.

 إن رأس املــال املعــاد إىل صاحبــه وهــو أســاس األمــر، ولكــن إذا أعيــدت . 4٢
فــوق زيــادة بــدون تعاقــد فهــو صدقــة جائــزة.

الب�ب الث�ين: يف من�هي البيوع 	

ــا . ١ ــهم يف رض ــه نفوس ــب ب ــه تطي ــاًم من ــع حك ــاده البي ــاىل لعب ــل اهلل تع أح
ــم. رهب

هنــاك مناهــي هنــى اهلل عنهــا أثنــاء البيــع مثــل: مــدح الســلعة؛ إال إن ســأل . ٢
الشــاري عنهــا فيجــوز إخبــاره عنها بــدون زيــادة أو مبالغــة جتنبــا النخداع 

املشــرتي هبــا، فــإن ذلــك حــرام.

ال جيوز الكذب يف البيع.. 3

ال جيــوز الغــرر يف البيــع أي: كإخفــاء التمــور بحيــث جيعــل أفضلــه فــوق . 4
التمــر ورديئــه يف أســفل اجلــراب، وهــذا هــو الغــش يف البيــوع.
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ال جيــوز النجــش يف البيــع، و هــو زيــادة الســعر عــن الســوق ثــم إذا أراد . ٥
املشــرتي إعادهتــا يفاجــأ برفــض البائــع ردهــا لــه.

ــا يف رضع . 6 ــب أياًم ــرتك احللي ــع أي: أن ي ــوايش يف البي اة امل ــرَّ ــوز ُم  ال جت
الشــاة ال حيلبهــا لينخــدع هبــا املشــرتي باعتقــاده أهنــا كثــرة اللبــن دائــاًم، 
فــإن املشــرتي يف هــذه احلالــة لــه احلــق يف رد الشــاة خــال ثاثــة أيــام إن 

أراد ويــرد معهــا صــاع متــر مقابــل احلليــب الــذي رشبــه مــن الشــاة.

ال جيــوز بيــع خــال التمــر أي: التمــر األخــر قبــل اســتواءه إىل الصفــرة . ٧
أو احلمــرة، وكــذا يف باقــي الثــامر ال جيــوز بيعهــا قبــل اســتواءها.

ــل . 8 ــو يف النخ ــره وه ــتوى وغ ــوان املس ــف األل ــر املختل ــع التم ــوز بي ال جي
ــا. ــال الطن ــك يف ح وذل

 ال جيوز البيع بالقارين؛ ألن من رشوط بيع التمر ظهور الصفرة أو احلمرة.. 9

ــم . 	١ ــل وصوهل ــار قب ــن التج ــرتهيا م ــأن يش ــك ب ــلع وذل ــي الس ــوز تلق ال جي
ســوق البلــد ثــم يبيعهــا بنفســه بأســعار باهضــة اجلهــل النــاس باألســعار 

احلقيقــة.

ال جيوز بيع احلارض للبادي الذي يريد الضعن أي: السفر.. ١١

ال جيــوز بيــع االحتــكار الــذي يبيــع الســلعة بثمــن باهــض وقــت انعدامهــا . ١٢
مــن الســوق، فمــن فعــل ذلــك فهــو ملعــون عــى لســان الرســول الكريــم.

ــه و أخــرى يؤجرهــا . ١3  ال جيــوز بيــع املحاقلــة أي: اســتئجار قطعــة أرض ل
ــت. ــس الوق ــب األرض يف نف لصاح

 يكــره كراهــة ترتيــه بيــع املصحــف وأجــرة كاتبــه، واألرجــح اســتحباب . ١4
رشاء املصحــف الريــف.
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ــع . ١٥ ــتحباب بي ــح االس ــر، واألرج ــار واجلم ــع الن ــه بي ــة ترتي ــره كراه يك
ــط. ــا فق أحدمه

ال يبــاع مــاء اآلبــار؛ ألنــه يف بيعــه تضييــق عــى النــاس، ولكــن جيــوز بيــع . ١6
مــاء األهنــار.

حيرم بيع العذرة وامليتة واخلنزير والدم كل حمرم يف القرءان والسنة.. ١٧

ال جيوز بيع املغصوب. ١8

جيوز بيع السلعة بعد التخفيف من ثمنها.. ١9

ال جيوز بيع العبد املسلم للكفار خوف افتتانه بالكفر.. 	٢

ال جيوز بيع العبد املسلم للمحاربن لاسام و املسلمن.. ٢١

ــرتك . ٢٢ ــذي ي ــايب ال ــي أو الكت ــراب والذم ــلم لألع ــد املس ــع العب ــوز بي جي
ــادة. العب

ال جيوز بيع العبد اإلبايض للمخالفن.. ٢3

ــة . ٢4 ــل التوب ــى الفاع ــر، فع ــك كف ــد؛ ألن ذل ــرار بالعبي ــع األح ــوز بي ال جي
ــره  ــه و عم ــى مال ــو أفن ــى ول ــوا حت ــه ح ــرتده وأن يرتك ــوح وأن يس النص
للحصــول عليــه مــن كل مــكان ولــو ســمع بــه يف بلــدان أخــرى فيجــب 
أن يســعى إليــه، فــإذا وجــده ميًتــا فيجــب عليــه أن يعتــق مكانــه عبــًدا آخــر 

ــارة. ككف

ــي . ٢٥ ــه، وينبغ ــارف ب ــع الع ــى البائ ــم ع ــًدا فاإلث ــه عب ــر يظن ــرتى ح ــن اش م
عــى املشــرتي أن يعتقــه حــااًل كــام أن احلــر املبــاع جيــب عليــه أن ال يســكت 
عــن إظهــار نفســه للمشــرتي حتــى ال يأثــم، ويف ذلــك خــاف واألرجــح 

أن ال ينكــر املبــاع نفســه.
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 جيــوز بيــع بيــع العبــد املدبــر أي املؤجــر يف حــال كــون ســيده عليــه ديــن . ٢6
ألحــد.

 جيوز ملن باع أخاه من الرضاع أن يرده.. ٢٧

الب�ب الث�لث: يف اأرك�ن البيع 	

ــع، )4( . ١ ــد، )3( البائ ــراء، )2( العق ــي : )1( ال ــة وه ــع مخس أركان البي
ــع. ــرتي، )٥( املبي املش

 العطاء ال يعتر بيع فإنام فيه ثواب اهلل تعاىل، ويصح بعمل عقد فيه.. ٢

 عنــد البيــع احتــاد اجلنســان مثــل: )الذهــب، والفضــة(، إحضارمهــا . 3
رضوري يف البيــع والــراء؛ ألن إختفائهــام فيــه ربــا.

ال يشرتط إحضار السلع املثمنة عند البيع.. 4

 أثامن السلع مكونة من )الذهب، والفضة، والنقود وغرها(.. ٥

جيوز بيع األصول )بالتمر(.. 6

ــا . ٧ ــس ري ــذا لي ــة( وه ــم الفض ــب بدراه ــن )الذه ــن م ــاء الدي ــوز قض جي
ــن . ــاء دي ــن قض ولك

جيوز القضاء بالتمر عن قرض الذهب والفضة.. 8

ال يعتــد بــكام املشــرتي عــن احلــق الــذي دفعــه للبائــع إال بشــاهدين أو . 9
رؤيــة املبيــع أو الســلعة مــع البائــع وجتــب اليمــن يف حالــة اإلدعــاء فقــط.



اء٢3٢ اجلوهر الو�ضّ 8

ــو . 	١ ــة وه ــه كامل ــع قيمت ــن أي: يدف ــوب بقيمت ــف الث ــع نص ــف يف بي اختل
نصــف الثــوب املطلــوب، فينبغــي دفــع نصــف املبلــغ عنــد اســتام نصــف 

الثــوب والباقــي عنــد اســتام النصــف الثــاين لنفــس.

جيــوز بيــع خيــط املغــزل ولــو بامئــة دينــار إذا صحــت رشوط البيــع، وهــو . ١١
كمثــل العطيــة املعلومــة اجلنــس مثــل النقــود فهــي مباحــة ولكنهــا تصبــح 

تبذيــًرا حيــرم معطيهــا الثــواب.

إن ثمن السلع أثامهنا عى حسب الزمان التي هي فيه.. ١٢

إن كان ثمــن البضاعــة باهًضــا عــن أســعار الســوق يف زماهنــم فللمشــرتي . ١3
ــع  ــر البائ ــإذا أنك ــام، ف ــد ع ــو بع ــعرها ول ــه س ــا جلهالت ــق يف إرجاعه احل
ــض  ــع أو القب ــكاره البي ــى إن ــرتي ع ــة إن أرص املش ــن أو البين ــه اليم فعلي

ــض. الباه

الب�ب الرابع: يف عقد البيع 	

ــن . ١ ــاز يشء مع ــى إنج ــرتي ع ــع واملش ــن البائ ــاق ب ــظ اتف ــو لف ــد: ه العق
ــا. ــاق بينه ــت االتف ــا ثب ــإذا تصافح ــه، ف ــان علي يتفق

ال يشمل العقد بعض األمور مثل: املراث، العطية، الفيء، الوصية.. ٢

 يوجــد يشء يف العقــد اســمه خيــار البيــع وهــو: حــق املشــرتي والبائــع يف . 3
الرجــوع عــن البيــع والــراء مــا مل يفرتقــا بعــد تصافحهــام عــى البيــع، وال 

يقــع اخليــار بافــرتاق األجســاد ولكــن بمجــرد اإلنتهــاء مــن املصافحــة.
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يقول البائع يف صيغة البيع: قد بعت ذا املال وال يقول: قد أبعت.. 4

مــن صيــغ كذلــك كأن يقــول: بعــت إليــك كــذا وال يقــول: بعــت عليــك . ٥
كــذا، والصــواب عندنــا قولــه: بعــت لــك الغامــا.

ــه؟، أو . 6 ــل قبلت ــه: ه ــه؟، أو قول ــل رضيت ــذا فه ــه: ه ــع قول ــغ البي ــن صي م
قولــه: هــل أخذتــه؟، أو قولــه: إشــرتيته؟، فــإن قــال املشــرتي: نعــم، فــإن 

البيــع يكــون بذلــك ثابــت.

مــن مثبتــات البيــع: أ. قبــض الســلعة، ب. دفــع ثمنهــا يــًدا بيــد، ج. وجود . ٧
شــاهدين، وذلــك مــن بــاب احلــزم تافيــا الوجــود اختــاف بــن البائــع 

واملشــرتي.

ــوب رشاؤه، ب. ورد . 8 ــيء املطل ــم ال ــه باس ــع: أ. املكاتب ــات البي ــن مثبت م
ــن. ــن مع ــع بثم ــى البي ــة ع ــع باملوافق البائ

ــدور . 9 ــة ت ــارة دائم ــا جت ــة؛ ألهن ــدم املكاتب ــرتكة ع ــارة املش ــوز يف التج جي
ــم. ــم ورشاؤه ــن بيوعه ــركاء م ــن ال ــا ب ــوال فيه األم

جيــوز بيــع الليــل إن عرفــت عيــوب املبيــع كمثــل: احليوانــات، والعــروض . 	١
واألصول.
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الف�شل الأول: يف القب�س قبل العقد 	

من رشوط إمتام البيع هي: إستام املبيع من قبل املشرتي.. ١

ال يصح البيع قبل قبض ثمن املبيع وهذا من رشوط إمتام البيع.. ٢

ال جيــوز بيــع يشء واألخــذ لثمنــه مــا مل يمتلكــه البائــع، وإال ضمن املســتلم . 3
املبلغ. رد 

إذا ســلم البائــع البضاعــة إىل املشــرتي وقــد تــم اســتام املبلــغ فــا يضمــن . 4
البائــع املبلــغ الــذي اســتلمه مــا مل تكــن البضاعــة معيبــة.

ال جيوز عتق العبد املشرتى قبل قبضه.. ٥

ال جيوز بيع العروض، واألصول قبل قبضها.. 6

ــل . ٧ ــرتاها وكي ــا إذا اش ــل قبضه ــه قب ــول ب ــروض، واألص ــع الع ــوز بي جي
ــوكل  ــرتي امل ــب املش ــن صاح ــق م ــد املعت ــك العب ــره، وكذل ــرتي بأم املش

ــه. ــل قبض ــى قب ــق حت بالعت

صفــة قبــض األصــول، والعــروض هــو: أن حيــدث فيهــا شــيًئا مــن التغيــر . 8
مثــل: )1( زراعــة املحاصيــل، )ب( بنــاء أو هــدم مــن اجلــدر، )ج( حــرث 

األرض، )د( غــرس األشــجار، )ه( شــق األرض وســقيها.

قبض العروض يكون باألوزان أو الكيل.. 9

قبض احليوان يكون يقوده بيده بعد دفع حقه.. 	١
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قبض السيف يكون بإمساكه بيد املشرتي بعد دفع ثمنه.. ١١

قبض العبد يكون بإدخاله يف بيت مالكه أو خدمته فيه.. ١٢

قبض كل يش يكون حسب اهليئة والعرف يف ذلك الزمان.. ١3

عــدة البائــع هــي: )أ امليــزان، )ب( املكيــال، )ج( األوزان، وهــو أوىل . ١4
ــع. ــده البي ــه عن ــر بضاعت بتقدي

ــو . ١٥ ــرف، فه ــن ال يع ــن م ــوزن ع ــص ال ــن تنقي ــع م ــاىل البائ ــذر اهلل تع ح
ــك ــوزن وكذل ــس ال ــد بنف ــكل أح ــاء ل ــور بالوف مأم

من مكارم أخاق التاجر املسلم عدم ترجيح امليزان يف البيع.. ١6

ال جيوز البيع بميزان رجل غر ثقه، إال إن كان واثقا من صاحيته.. ١٧

يكــره منــع املكاييــل واملوازيــن مــن إعارهتــا للصاحلــن ليزنــوا هبــا؛ إال إن . ١8
خــي ضياعهــا عــن جتربــة ســابقة مــن نفــس اإلنســان.

من مثبتات القبض إقرار البائع للمشرتي.. ١9

إذا اختلــف كل مــن البائــع واملشــرتي يف اإلقــرار بالبيــع فإنــه يبقــى . 	٢
اإلشــهاد وهــو )البينــة(.

ينبغي لقابض املال أن يكون مستوثقا منه ليس مرتدًدا.. ٢١
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الف�شل الث�ين: يف الإق�لة بعد العقد 	

بيــع األقالــه هــو: تيســر مــن البــاري -  - وفرصــة تعطــى للبائــع . ١
ــع  ــن املبي ــا م ــن عدمه ــة م ــى املصلح ــول ع ــر يف احلص ــرتي للتفك واملش

ــور املذك

بيــع اإلقالــة غــر ملــزم ويلــزم كا مــن البائــع واملشــرتي لبعضهــام البعــض . ٢
الســامح واإلقالــة يف رد املبيــع ولكنــه مــن

ــة إذا . 3 ــه يف رد البضاع ــن وكل ــدال مم ــتقيل ب ــرتي أن يس ــل املش ــوز لوكي جي
ــك. ــه يف ذل فوض

ال حيــق للــويص اإلقالــة عــن اهلالــك إال بوصيتــه وال حيــق للبائــع كذلــك . 4
اإلقالــة؛ إذ أن املشــرتي قــد مــات، إال إن كان املبيــع معيــب فإنــه يبطــل.

إذا حدد وقت لإلقالة فتجاوزت اإلقالة الوقت فإهنا ال جتوز.. ٥

إذا مل حتــدد اإلقالــة بوقــت فطلــب اإلقالــة صحيــح وينقــض البيــع ولــو إىل . 6
. سنة

الوعــد عــى قبــول اإلقالــة بعــد العقــد نافــذ وصحيــح، واملتخلــف منهــام . ٧
خائــن.

ــى . 8 ــان ع ــهادة اثن ــرة بش ــة وال ع ــي ثابت ــة فه ــركاء الثاث ــن ال ــة ب اإلقال
ــد. ــك واح ــي بري ــا، فه إبطاهل
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الف�شل الث�لث: يف نق�س البيع 	

لقــد حــرم اهلل الغــش واخلــداع عــى البائــع يف بضاعتــه وعــى املشــرتي يف . ١
وفــاءه بالدفــع.

ــا مل . ٢ ــع م ــع، أي: بي ــة باملبي ــي: اجلهال ــع وه ــض البي ــي تنق ــياء الت ــن األش م
ــه. ــرف وصف يع

من بيوع اجلهالة بيع ما مل يعلم به املشرتي.. 3

من بيوع اجلهالة بيع ما مل يعرف املشرتي حجمه من البضاعة.. 4

ينقض بيع املال الذي مل حيدد أثر سقيه. ٥

حيق للمشرتي نقض بيع منزل مل يره من مجيع جوانبه إذا تبن أن به عيًبا.. 6

جيوز نقض بيع قصب السكر إذا تبن تلفه بعد حصاده.. ٧

جيوز نقض بيع احلبوب التي ترى بقيتها يف باطن اجلراب إذا تبن تلفها.. 8

جيوز نقض احلبوب املكبلة بمكيال تالف.. 9

ــب . 	١ ــرتي باملعي ــه، إال إذا ريض املش ــب في ــور العي ــع إال بظه ــض البي ال ينق
ــا. ــع هن ــدد البي فيج

ليــس للحاكــم أن يبيــع : إال إذا أجلــيء إليــه للفصــل يف التعــرف عــى خلــو . ١١
ــن العيب. ــع م املبي

الــويص املــوكل يبيــع يشء عليــه أن يقــرر املشــرتي برضــاه عــن مــا اشــرتاه . ١٢
منــه بلســانه.
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مــوت البائــع أو املشــرتي ال يغــر يشء مــن صحــة البيــع الســابق بينهــام، إذ . ١3
الورثــة ال يســتطيعون نقضــه بــل يزيــد.

ــرتي . ١4 ــع إذا كان املش ــد البي ــا بع ــة أو بعضه ــف البضاع ــع بتل ــص البي ال ينق
هــو الســبب يف التلــف، ومثــل ذلــك هــو: )أ( كمــن خلــط أرض بــأرض 
كانــت معــه، )ب( أو خلــط رصمــة بــرم آخــر قــد غــر موضعــه، )ج( 
ــه ألحــد  ــع، )د( أو باعــه ألحــد آخــر، )ه( أو كتب أو أن يكــون وهــب املبي
مقابــل ديــن ومــا شــابه مــن التــزام عليــه األحــد، )و( مــوت فلــج املــال 
)أي الــزرع( بعــد الــراء، )ز( غيــاب النخيــل واألشــجار بعــد أعــوام مــن 
االســتفادة منهــا بســبب اجلهالــة عــن وجودهــا يف مــكان يــم املــاء وال يــرد 

املــال عــن غيــاب الغــال، )ج( بيــع اخليــار.

يمكــن نقــض البيــع يف حــاالت مثــل: أ كتابتــه يف الوصيــة، )ب( يف حالــة . ١٥
الرهــن، )ج( يف حالــة اإلثبــات، )د( يف حالــة بيــع اخليــار إذا تغــرت نيــة 

كا مــن البائــع واملشــرتي.

الف�شل الرابع: ال�شرط يف البيع 	

الرط يف املبيع ثابت إذا كان املبيع معلوم. ١

ال يثبت الرط يف البيع املجهول.. ٢

3 . ، - الرطــان يف البيــع باطلــن ويثبــت املبيــع حلديــث املصطفــى
مثالــه: كمــن بــاع بيتــا و اشــرتط أن يســكنه بعــد بيعــه ملــده غــر حمــددة.

ــرتي . 4 ــى املش ــرتط ع ــًدا ويش ــع عب ــن يبي ــرط كم ــان ال ــع ببط ــل البي يبط
عــدم بيعــه.
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يبطل بيع الدابة برط عدم بيع جنينها.. ٥

جيوز بيع األمة برط عدم بيع جنينها.. 6

يثبت بيع املال برط معرفة حدوده مثل جدرانه.. ٧

ال يثبت بيع املال برط اسرتداده بعد موت البائع عنه. . 8

يثبت بيع بيت قطع شجرته.-. 9

ال يثبــت بيــع بيــت عــروق شــجرته؛ ألن التقويــر جمهولــة هــل هــو طــواًل . 	١
أو عرضــا.

يثبت بيع شجرة برط قطعها.. ١١

ال يثبت بيع عروق الشجرة ألهنا غر حمدودة املسافة.. ١٢

يثبت بيع أي يشء برط تأجيل دفع باقي املبلغ نسئة.. ١3

اختلــف يف ثبــوت البيــع بــرط النســئة يف حــال مــوت املشــرتي، عــى أن . ١4
ال يقســم بــن الورثــة حتــى يكتمــل املبلــغ.

ــل . ١٥ ــاس، وقي ــادة الن ــب ع ــام حس ــال أي ــع خ ــرط الدف ــع ب ــت البي يثب
حســب العــرف )ثاثــة أيــام، وقيــل ســبعة أيــام قياًســا عــى إعطــاء مهلــة 

ــاء(. ــاب النس ــى خط ــة ع لإلجاب

ال يثبت البيع إن اشرتط احلصاد كحد لدفع ثمن املبيع أو تسليمه.. ١6

يثبت البيع برط انتظار وصول الصيف حيث يطفى الرطب.. ١٧
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الف�شل اخل�م�س: يف ف�شل اخلي�ر 	

بيع اخليار يتحقق بعلة أو رشط معقود.. ١

بيــع اخليــار بعلــة أنــه ثابــت يف الــرع عــن األخبــار واآلثــار عــن الصحابة . ٢
الكــرام ومــن ســار عــى طريقهم بإحســان.

ــع أو . 3 ــن البائ ــرتاط كًا م ــي: اش ــذا يعن ــود وه ــرط معق ــار ب ــع اخلي بي
ــام. ــع بينه ــل البي ــور قب ــى أم ــرتي ع املش

بيــع اخليــار يعنــي: املهلــة املعطــاة مــن قبــل البائــع للمشــرتي خــال زمــن . 4
معــن خيــر فيــه بقبــول البضاعــة أو رفضهــا.

ــد . ٥ ــرتي ال يقص ــااًل إن كان املش ــع ح ــون البي ــار: يك ــع اخلي ــن بي ــة م الني
ــار مــن حيــث  ــزل أو املــال املشــرتى خــال فــرتة اخلي االســتفادة مــن املن

ــز. ــع جائ ــة فالبي ــد الغل ــا إذا مل يقص ــا، وأم ــا حمرًم ــذا ربًّ ــه، وه غلت

مــن بــاع بيــع اخليــار بقصــد الغلــة يعتــران كالزانيــن وإن كانــا مرتاضيــن . 6
عــى البيــع.

بيع الرط بقصد الغلة هو كذب عى اهلل تعاىل.. ٧

ــات . 8 ــبهة املعام ــول يف ش ــدم الدخ ــاد لع ــة بالعب ــار رمح ــع اخلي ــع بي من
املحرمــة )كالربــا والكــذب عــى اهلل تعــاىل(.

حيــل بيــع اخليــار بتقــوى اهلل يف حفــظ أمانــة الغــر أي: يف حــال رد املشــرتي . 9
املبيــع، فــإن كانــت لــه غلــة فليعدهــا إىل البائــع مــع املبيــع، وكذلــك عــى 

البائــع تعويــض املشــرتي الغــرم الــذي تكلفــه يف املبيــع يف فــرتة اخليــار.
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مــن بــاب احلــزم أن تكتــب رشوط بيــع اخليــار يف العقــد؛ لكــي ال يظلــم . 	١
كا مــن البائــع واملشــرتي بعضهــام بعضــا.

ــار أصــل . ١١ ــع رشط اخلي ــع الغــرم يف بي ــرك البائ ــة وت إن أخــذ املشــرتي الغل
وليــس فــرع.

ــى . ١٢ ــي ع ــار املبن ــع اخلي ــة بي ــارسة يف حال ــة اخل ــر يف العاقب ــي التفك ينبغ
األســاس الغــر الرعــي.

هنــاك فــرق بــن املبيــع واملرهــون يف بيــع اخليــار، فمــن بــاع مالــه وكان فيــه . ١3
مــا هــو ضــار أو مرهــون فضامنــه عــى البائــع وليــس عــى املشــرتي.

ــه إصاحــه وليــس عــى املشــرتي يف فــرتة . ١4 ــار فعلي ــع خي ــا بي ــاع بيًت مــن ب
ــار. ــع اخلي بي

مــن بــاع مــا بيــع خيــار فعليــه ضــامن الــرم وبنــاء مــا أهنــدم مــن فلجــه . ١٥
بســبب الســيول أو الزمــان، وليــس ذلــك عــى املشــرتي.

ــاع، . ١6 ــاء جــدار للمشــرتي يف البيــت املب ــار ثمــن بن ــع باخلي ليــس عــى البائ
ــرتي. ــة املش ــى نفق ــع وع ــدون إذن البائ ــه ب ــاءه وهدم ــرتي بن ــوز للمش وجي

ليس للبائع باخليار أن يغرس زرًعا إال بإذن املشرتي و بنفقة البائع.. ١٧

ــب . ١8 ــه ومل يرغ ــل يف مال ــل نخ ــرتي بغس ــار للمش ــع باخلي ــمح البائ إذا س
ــه  ــه قلــع مــا فســله فقــط وال جيــوز علي املشــرتي يف املــال فيــام بعــد، فعلي

ــع. ــق البائ ــن ح ــه م ــع ألن ــل البي ــذي كان قب ــل ال ــع الفس قل

ال حيــق للبائــع باخليــار أن يلــزم املشــرتي بســقي زرعــه أو الفســل فيــه أو . ١9
البنــاء عليــه.
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ــار حتــى ال يبطــل، وهــو كحكــم مــدة . 	٢ ــع اخلي ــد مــدة لبي ــد مــن حتدي ال ب
ــة. اإلقال

مــن اخلــر للبائــع باخليــار واملشــرتي أن يوثقــا رشوطهــام يف العقــد حلفــظ . ٢١
حقيهــام.

ــول . ٢٢ ــن ق ــرف م ــار تع ــدة اخلي ــإن م ــار ف ــع اخلي ــة بي ــاب وثيق ــال غي يف ح
البائــع، أمــا قيمــة الثمــن فتعــرف مــن املشــرتي يف حــال نزاعهــام أو إثبــات 

وثيقــة أخــرى.

ــول . ٢3 ــن ط ــرتي م ــع واملش ــل للبائ ــك أفض ــار كان ذل ــدة اخلي ــت م ــام قل كل
ــدة. امل

وجود البينة يف بيع اخليار خر من عدمها يف حال التنازع۔. ٢4

يف حــال االختــاف يلجــأ إىل بقــاء البيــع مــع إعطــاء اليمــن يف بيــع اخليــار . ٢٥
عــى املدعــي منهــام.

ال جيــوز للبائــع باخليــار أن يبيــع ألحــد آخــر يف نفــس املــدة؛ إال إذ تأخــر . ٢6
املشــرتي عــن املــدة أو بــدا يف املبيــع عيــب، ففــي هــذه احلالــة يثبــت البيــع 

للثــاين عــى أن يدفــع الثمــن حــارًضا وال يؤخــره.

جيوز توريث بيع اخليار لورثة البائع أو املشرتي.. ٢٧

تــرد غــال بيــع اخليــار للبائــع إذا مل يقصــد املشــرتي الغلــة مــن الــراء، . ٢8
ــه. ــاع من ــه رد الغلــة والغــرم إن حصــل الضي أمــا إن قصــد الغلــة فعلي
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الب�ب اخل�م�س: يف البــــ�ئـــــع 	

من رشوط البائع أن يكون حًرا عاقًا.. ١

 ال جيوز للعبد البيع إال بإذن سيده.. ٢

ــب . 3 ــع للحط ــه بالبي ــيده ل ــل إذن س ــذي جه ــد ال ــن العب ــراء م ــوز ال جي
ــه. ــراء من ــوز ال ــا جي ــع ف ــن البي ــع م ــيش، إال إذا من واحلش

ال يصح بيع املجنون، وال الصبي، وال املريض بمرض مؤثر عى قيامه.. 4

يمنع البائع من البيع إذا منعه القايض.. ٥

ــه . 6 ــن مورث ــه ع ــوارث علي ــرتاض ال ــال اع ــع يف ح ــن البي ــع م ــع البائ يمن
ــه. ــقيه ويداوي ــه ويس ــا يطعم ــدر م ــع إال ق ــع، وال يبي ــدوع يف البي املخ

ــه رد . ٧ ــه الغــرم فقــط وليــس علي ــع بغــرم فعلي إذا قــىض القضــاء عــى البائ
املبيــع.

كل مبيــع فيــه نــزاع بــن البائــع واملشــرتي فإنه يمنــع البيــع منــه إال لرورة . 8
ــه اإلقــرار  ــع في ــدواء فقــط حتــى يفصــل يف املبي الطعــام أو الــراب أو ال

والوصيــة إذا خــاف املــويص املــوت.

ال تبيــع املــرأة التــي أدركهــا املخــاض أي آالم الــوالدة؛ ألن حكمهــا حكــم . 9
ــديد. ــض بمرض ش املري

ال يبيع من اشتد مرضه ألن مرضه قد يمنعه من حسن الترف يف البيع.. 	١

جيوز لألعمى أن يبيع.. ١١
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ال جيوز لألعمى القضاء عى من عليه دراهم ألحد.. ١٢

ال جيــوز لألعمــى القضــاء يف يشء مــن البيــع إال إذا وكل أحــدا غــره عنــه . ١3
يف النظــر يف باقــي القضايــا، وإذا مــات وكيلــه فــا يتغــر يشء مــن احلكــم.

إن ادعى الورثة النقض بعد أعوام فا يثبت نقض البيع.. ١4

ينبغي لألعمى التوكيل يف حالة اإليصاء باألصول.. ١٥

جيوز لألعمى إعطاء عبده شيئا عى أن يثبت كتابته له.. ١6

جيوز لألعمى بيع املاء، فهو كالطاق حيتاج إىل إشهاد.. ١٧

ال جيوز للحاكم بيع مال الورثة الذين عليهم دين دون مشاورهتم.. ١8

اختلــف فيمــن بــاع مــال غــره بحضــوره، فــإن الثمــن يكــون املالــك املــال . ١9
وهــو بيــع جائــز، وقيــل البيــع باطــل األصــل.

مــن بــاع جــراب متــر غــره عــى أحــد وبعــد أن أكلــه أخــره البائــع بأنــه . 	٢
ليــس لــه، فــإن البيــع تــام إال بإنــكار الشــهود عــى ذلــك.

اختلف يف بيع اخلالط مااًل حااًل بآخر من حرام.. ٢١

ينبغــي املســاواة يف الثمــن بــن املشــرتي الصــادق واملشــرتي املامكــس وهو: . ٢٢
ــادل يف الثمن. املج

مــن بــاع شــيًئا أو وهبــه آلخــر مل يــره فلــه الرجــوع عــن بيعــه إن تبــن لــه . ٢3
أنــه مغبــون فيــه.

ــد . ٢4 ــره عن ــه لغ ــه باع ــي بأن ــع وادع ــدان املبي ــن فق ــرتي م ــي املش إذا خ
ــك. ــن يف ذل ــرتي يم ــى املش ــع ع ــس للبائ ــه لي ــه، فإن ــع ملبيع ــة البائ مطالب

من باع نخلة مثمرة فللبائع ثمرهتا. ٢٥
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الب�ب ال�ش�د�س: يف امل�شرتي 	

املشرتي هو: الذي يأخذ مبيًعا ويدفع ثمنا معينًا مقابلة.. ١

ــال . ٢ ــايض يف ح ــتطيع التق ــى يس ــغ حت ــر بال ــون ح ــي أن يك ــرتي ينبغ املش
ــع. ــع البائ ــع م ــازع يف املبي ــود تن وج

رشاء األعجم وبيعه يعتد به يف حال التنازع وجيوز وهبه.. 3

الصبي املشرتي ال يباع له إال بإذن أبيه. . 4

العبد املشرتى ال يباع له إال بإذن سيده.. ٥

جيوز الراء من الصبيان والعبيد إذا باعوا بثمن حارض يف السوق.. 6

ال جيوز الراء من أجر عى تسعر بضاعته.. ٧

8 .. - ال جيوز تسعر البضائع لنهي الرسول

ال جيوز الراء من الريك الظامل. 9

ال جيوز بيع املغصوب، فإن بيع فإنه يرد إىل صاحبه.. 	١

ال يستحب مشاركة الكافر يف التجارة.. ١١

يكره رشكة ذوي النفاق والفساق يف التجارة .. ١٢

مــن طلــب إخــراج عنــب أو رطــب ليشــرتيه بعــد رؤيتــه ثــم رفــض رشاءه . ١3
فإنــه عليــه الغــرم ألنــه وعــده براءهــا.

من قال للتاجر أعطني أو ناولني أو الفيني فإنه يلزمه الراء.. ١4
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ــإن . ١٥ ــاه ف ــيء فأعط ــك ال ــب يل ذل ــي وه ــدق ع ــر تص ــال للتاج ــن ق م
ــغ. ــع مبل ــه دف ــس علي ــوب لي املوه

من قلع رصمة يريد رشاؤها فالثمن حسب الرط الذي بينهام.. ١6

ــا . ١٧ ــن م ــع ع ــرتي الدف ــه أي املش ــة فعلي ــجرة ونخل ــزاًل بش ــرتی من ــن اش م
هــو يف داخــل رصح البيــت، ومــا زاد وهــو مائــل عــى اجلــدار فللمشــرتي 

ــار يف الــراء. اخلي

املشــرتي إذا مل يبــر الوعــاء الــذي فيــه األرز فللمشــرتي اخليــار يف الــراء . ١8
ــن عدمه. م

الب�ب ال�ش�بع: يف املبيع 	

جيوز بيع العبد اململوك.. ١

ال جيوز بيع املحرمات مثل: اخلمر، واخلنزير، والدم.. ٢

ــأر، . 3 ــم للف ــل: الس ــة مث ــد املنفع ــا بقص ــاح بيعه ــارة املب ــياء الض ــن األش م
ــص. ــكاب للقن وال

ــن، . 4 ــل: اجلب ــن مث ــن املرك ــا م ــرم رشاؤه ــة املح ــياء النافع ــن األش م
والســمن؛ إال إذا تــم التأكــد مــن حليــة صنعهــام فجائــز رشاؤه؛ ألن أيــدي 

ــة. ــن نجس املرك

من باع شيئا من مأكوالت املركن فهو ضامن هلا إذا تبن نجسها.. ٥

من كانت أغلب بضاعته من باد اإلسام فإهنا جائزة للبيع.. 6
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مــن كانــت أغلــب بضاعتــه مــن بــاد الــرك فيحكــم عــى أهنــا حمرمــه، . ٧
إال إذا ضمنهــا التاجــر.

ــق . 8 ــه ح ــه ففي ــال بيع ــر، ويف ح ــب إال أن حي ــوان الغائ ــع احلي ــوز بي ال جي
ــض. النق

ال جيوز بيع العبد اهلارب إال أن جيلب، فإن بيع فله حق نقض البيع.. 9

جيــوز بيــع النخيــل واألشــجار الظاهــرة للعيــان، املــاء، والعقــارات . 	١
بأنواعهــا(.

ال جيــوز بيــع الســمن املنعقــد بعضــه وليــس مــن الســمن املبــاع يف اجلــرار؛ . ١١
إال إذا وافــق املشــرتي عليــه، أو رشط إعطــاؤه تعويضــه عنــه نقــدا أو شــيئا 

آخــر عــن ذلــك التعقــد.

ــاع ولكــن عليهــام . ١٢ ال جيــوز للمشــرتي والبائــع متلــك جوهــر الســمك املب
إعطــاؤه للفقــراء .

جيوز ملن اشرتى أرض أن يمتلك ما وجده يف بطنها من معادن.. ١3

اختلف يف كسوة األمة املباعة، هل هي للبائع أم للمشرتي؟. ١4

ــرتي . ١٥ ــع واملش ــرتط البائ ــاة، وإن مل يش ــل الش ــاك حب ــرتي إمت ــوز للمش جي
عــى ذلــك مســبقا.

ــس . ١6 ــرتط عك ــه، إال إذا اش ــذي باع ــه ال ــال بيت ــاك أقف ــع إمت ــوز للبائ جي
ــك. ذل

ال جيــوز لبائــع املنــزل أن يفصــل عــن املشــرتي طريــق البيــت ألنــه ملــك . ١٧
لشــاري املنــزل.
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ال جيــوز للبائــع أخــذ البنــاء اخلشــبي الــذي يف داخــل منزلــه املبــاع، إال إذا . ١8
كان اخلشــب مــودع وليــس مبنــي فهــو لــه.

ــال أي . ١9 ــل أرض امل ــن بداخ ــزل اللذي ــر واملن ــاك البئ ــرتي إمت ــوز للمش جي
ــك. ــس ذل ــة؛ إال إن رشط عك املزرع

عــى البائــع رشًعــا أن جيعــل حــًدا عنــد بيعــه كا مــن: )أ( النخيــل، )ب( . 	٢
الــرم، )ج( التــن، )د( الليمــون، )ه( اإلترنــج،)و( النارجيــل.

ــع، . ٢١ ــه يبقــى ملــكا للبائ ــع الــرم يكــون الــرم للمشــرتي وتراب ــد بي عن
ــرتاب. ــرد ال ــزم ب ــا عداهــا فليــس مل ــة خاصــة، وم وذلــك يف األماكــن اجلبيل

اختلف يف جواز بيع الزرع قبل استواءه.. ٢٢

بيع الثمر الغر مدرك يكون للمشرتي واملستو للبائع.. ٢3

جيوز بيع الليمون إذا جتمع ماءه أو خرج من شخاخه.. ٢4

جيوز بيع املوز عند إمتاء حديه بثمرته بحيث يندفنا به.. ٢٥

 )جيوز بيع العلف القت( إذا صلح بطوله للجزاز.. ٢6

ــت . ٢٧ ــرار أو كان ــوداد أو االمح ــا االس ــر عليه ــاب إذا ظه ــع األعن ــوز بي جي
ــت. ــا أو ابيض ــرج ماؤه ــد خ ــوة ق حل

جيوز بيع احلبوب إذا رؤيت مشتدة كثرة.. ٢8

جيوز بيع الرطب إذا رؤي حممًرا أو مصفًرا.. ٢9

من كرس حوض النخل عند الطني فهو ضامن له وعليه غرمه.. 	3

ال جيوز قطع الثامر قبل الطني - أي استواءها.. 3١
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جيوز طني الرس والعنب قبل الدراك ألهنام يستويان فيام بعد الطني.. 3٢

جيوز أكل الثامر من أشجارها تذوقا هلا للتفكه وملعرفة صاح بيعها:. 33

ال جيوز بيع النخل والزرع وكل يشء مل يوصف بحدوده وشكله.. 34

جيــوز تســميتة املبــاع بأســامء متعــارف فيهــا بــن النــاس كقولــه: ســدس، . 3٥
ربــع، ربيــع.

يبــاع املــال شــام« بســواقيه وطرقــه، وإن اشــرتط عــى أن يكــون املــاء معــه . 36
وإن مل يوافــق البائــع فــا يدخــل املــاء يف عقــد البيــع.

الب�ب الث�من: يف عيب املبيع 	

عيب املبيع ينقض البيع.. ١

العيب جيب أن يبن للمشرتي.. ٢

إذا ريض املشرتي بعيب املبيع بعد رؤيته فالبيع جائز.. 3

من عيوب العبيد: الشيب، والرمد املزمن.. 4

من عيوب العبيد: الصلع، واجلنون، والعي، التلقيح.. ٥

مــن عيــوب العبيــد: الــرص، شــامة اللســان، وزيــادة األســنان، وأعــرس . 6
اليــد.

جيــوز بيــع مــن أصابــه الــرص مــن العبيــد يف الكــر ومل يولــد معــه، وعــى . ٧
البائــع أن يبــن للمشــرتي ذلــك حتــى ال خيدعــه.
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جيــوز بيــع العبــد الــذي وســم بالنــار بقصــد العامــة مــن قبــل ســيده، وال . 8
جيــوز بقصــد تشــويه جلســده فهــذا عيــب.

من عيوب العبيد: البول يف الفراش وتأنيث الكام.. 9

ــا يف . 	١ ــن الزن ــا، واب ــد: أكل الطــن، ورشب اخلمــر، والزن ــوب العبي مــن عي
خــاف.

مــن عيــوب العبيــد: التهــرب، والرسقــة ألمــوال الغــر، و تفتيــش منــزل . ١١
ســيده، وكــرس أقفــال املنــزل، وفــك حــي أطفــال ســيده.

من عيوب اإلماء: شامة اللسان، احلمل، ومعدومة اللبن البنها.. ١٢

اجلاريــة األمــة التــي يظهــر فيهــا العيــب بعــد رشاءهــا فــإن لــه أن يســقط . ١3
مــن إرشــها مقابــل عيبهــا.

مــن عيــوب بيــع احليــوان مــا يــي: )أ( زوال احليــوان يعتــر من عيبــه، )ب( . ١4
ــه،  ــه، )ز( ركاض ــه،)و( خراط ــه، )ه( عض ــوره، )د( رباض ــه، )ج( نف خوف
)ح( مصــه لذكــره عنــد بولــه، )ط( الوســم؛ إال إن كان لتعريفــه فــا بــأس، 

)ي( رشهبــا أللباهنــا بنفســها.

ــد، . ١٥ ــس، والقرف ــل: العب ــاس مث ــام الن ــه طع ــوان أكل ــع احلي ــوب بي ــن عي م
ــت. ــيش، والف واحلش

الشــاة عيًبــا ألن املقصــود هــو اللحــم، وينقــص مــن قيمــة الشــاة إذا ظهــر . ١6
عامهــا بعــد رشاءهــا.

مــن اســتعمل املبيــع عــى عيبــه الــذي علمــه فيــه فــا حيــق لــه أن يعيــده . ١٧
ــع. إىل البائ
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مــن اشــرتى ســيًقا فبــان فيــه ضعــف يف االســتعامل فذلــك عيــب يعــاد مــن . ١8
ــه إىل بائعه. أجل

ال عد مرارة املاء عيب يف األرض املشرتاه.. ١9

املتق من عيوب النخيل إذا مل يعلم به املشرتي جاز له إرجاعه.. 	٢

ــرتي . ٢١ ــوز للمش ــا وجي ــن عيوهب ــو م ــجار ه ــي يف األش ــوب الت ــوار )الثق الغ
ــا. ــار إرجاعه النج

قرفد النخيل والفلوج يعتران من عيوب النخيل جيوز نقض بيعها.. ٢٢

حشف التمر من عيوب مبيع التمر إذا زاد عن التمر السليم.. ٢3

ال يلزم البائع ضامن املبيع إذا كان املشرتي راض به قبل أخذه.. ٢4

من عيوب اخلبز بيعه وهو بائت دون معرفة املشرتي.. ٢٥

مــن عيــوب الثيــاب ظهــور مــا يمنــع لباســه مثــل: اإلبريســم للرجــال، أو . ٢6
ظهــور أثــر لــون غــر لــون الثــوب ولــو كان مغســوال.

مــن عيــوب املبيــع خطــأ املــوكل بالــراء إذا اشــرتاه وهــو يعلــم بالعيــب . ٢٧
فــإن املــوكل يضمنــه وليــس مــن وكلــه.

من عيوب املبيع هو: املرهون إن ظهر فيه عيب.. ٢8

إذا مل يرىض نفس املشرتي من املبيع فيجوز له إعادته إال إذا تساحما.. ٢9

ــو . 	3 ــن فه ــق احلس ــه اخلل ــب علي ــإن غل ــر، ف ــة التاج ــار معامل ــي اعتب ينبغ
ــدق. مص
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الب�ب الت��شع: الغ�س يف البيع 	

ــى . ١ ــول ع ــد احلص ــع بقص ــن املبي ــح م ــا قب ــرت م ــو: س ــع ه ــش يف املبي الغ
ــرام. ــو ح ــح وه الرب

ينبغي من املحتسب أن يؤدب كل تاجر بغشه للمسلمن.. ٢

اختلف يف جواز أخذ اخلراج أي: الزكاة من املال املغشوش.. 3

ــع رديء . 4 ــط م ــز؛ إال إن خل ــر رديء فجائ ــع غ ــع ببي ــر املبي ــط التم إذا خل
ــك حــرام. ــع فذل البي

التمر املباع يف جرابه جيب أن خير البائع املشرتي عن صفته.. ٥

خلط حلم الغنم مع الضأن يعتر من الغش.. 6

ــه ســمن فهــذا . ٧ ــه ليحســبه املشــرتي أن ــد وزن ختريــس الســمك باملــاء ليزي
غــش.

بيــع الثــوب بــدون فتحــه للمشــرتي يعتــر غشــا، وكذلــك تقصــره بــدون . 8
نــره؛ ألنــه بــدون نــره يضنــه املشــرتي بأنــه غليــض فــإذا غســله وجــد 

العكــس.

ــك . 9 ــس يف ذل ــا ولي ــك لبيعه ــرس كذل ــل والف ــة باحلل ــن اجلاري ــوز تزي جي
ــش. غ
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الب�ب الع��شر: يف ال�شفعة 	

ــار . ١ ــه كاجل ــق ب ــو أح ــن ه ــر مل ــاع للغ ــال املب ــتحقاق امل ــي: اس ــفعة ه الش
ــك. الري

مــن أنــواع الشــفعة الراكــة وهــي: رشكــة املشــاع، والطريــق، والســواقي، . ٢
واملــاء يف البئــر، وامليــزاب، واجلــدار، والســيل، والقيــاس للنخيــل.

يفقــد صاحــب الشــفعة حقــه فيهــا إذا مل يتعجــل باملطالبــة هبــا فــور علمــه . 3
عــن البيــع.

ــث . 4 ــاعة، حي ــومة واملش ــفعة املقس ــة بالش ــم املطالب ــم واألعج ــوز لليتي جي
ــويص. ــل أو ال ــويل أو الوكي ــم ال ــا هل يأخذه

ــت الشــفعة يف . ٥ ــال إال إن كان ــة واحــدة بوســط امل ال جتــوز الشــفعة يف نخل
مجيــع املــال.

جتوز الشفعة يف حال بيع اخليار.. 6

ــون . ٧ ــى أن يك ــة، ع ــوال مباع ــة أم ــط ثاث ــن وس ــال م ــفعة يف م ــوز الش حت
ــن. ــذ اآلخري ــك أخ ــد ذل ــه بع ــوز علي ــه ال جي ــهودا، وأن ــاك ش هن

ليس يف القياض أي تبادل األماك من شخص آلخر شفعة.. 8

ــم . 9 ــرض، وال بحك ــق ع ــن ح ــاء ع ــوض، وال اإليص ــرار بع ــس يف اإلق لي
ــرع. ــن ت ــفعة إن كان م ــاء ش ــاء، وال يف العط القض

املختلــف يف وجــوب الشــفعة فيــام يــي: بيــع املنــاداة، وال باملفتــي بــه، وال . 	١
فيــام بــاع األبنــاء عــى اآلبــاء، وال فيــام بــاع اآلبــاء.



اء٢٥4 اجلوهر الو�ضّ 8

ال جيــوز التســاهل يف بيــع اآلبــاء عــى أبناءهــم بــل جيــب أن يكــون مناصفة . ١١
مــع املســلمن، وبوجــود شــهود عــدول مثمنــن للمباع.

ليس يف بيع الزوج لزوجته وال يف بيعها لزوجها شفعة.. ١٢

ليس ملن باع ماله ألحد أن يطلب الشفعة فيه.. ١3

ليس ملن باع مال ابنه الشفعة فيه ألنه هو الذي أضاعه.. ١4

ليس للويص شفعة فيام باعه يف وصيته.. ١٥

ليس لوكيل البائع الشفعة فيام باعه عن وكيله، وقيل جائز.. ١6

ليس ألحد أن يطلب الشفعة إال بعد إمتام البيع مع اآلخر.. ١٧

ال تسمى الشفعة بمسامها إذا كان املشرتي قد نقض البيع.. ١8

من املستحب أن ال يكون يف أرض املسجد شفعة.. ١9

ــا و . 	٢ ــا و مكاهن ــذ جذعه ــة، فيأخ ــة املقطوع ــفعة يف النخل ــب الش ــوز طل جي
قيمــة مــا أخــذ منهــا.

ال جتوز الشفعة يف البيع الفاسد.. ٢١

ال تورث الشفعة من امليت إال إذا كان طالب هبا قبل موته.. ٢٢

ليس للغائب شفعة حتى ولو رجع إن كانت من مراث مقسوم.. ٢3

جتوز الشفعة يف املشاع. ٢4

ال جتوز الشفعة للغازي يف سبيل اهلل.. ٢٥

ال جتوز الشفعة للذاهب إىل حج بيت اهلل.. ٢6

ال جتــوز الشــفعة يف بيــع امليــت مــن قبــل أمــر احلاكــم إذا كان عــن ســداد . ٢٧
ديــن امليــت.
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ال جتوز الشفعة يف بيع الويص.. ٢8

جتوز شفعة العروض واحليوان.. ٢9

ال جتوز الشفعة يف النقود املسكوكة.. 	3

ال جيوز االشرتاك بن اثنن فأكثر يف شفعة واحدة.. 3١

ال جتوز الشفعة أن تؤخذ ألحد آخر غر مستحق هلا.. 3٢

ال جيوز للمريض املطالبة بالشفعة حتى يعافيه اهلل.. 33

جيوز لطالب الشفعة أن يطلبها بعد إنكار البائع لنيته يف بيعها.. 34

جيوز للشفيع أن يسأل عن من يمكنه رشاء بضاعته أو مبيعه.. 3٥

ال مانــع مــن أن يتعلــم طالــب الشــفعة طريقــة التلفــظ هبــا وغــر ذلــك بــام . 36
يلــزم هــذا األمــر.

رد السام ال يبطل الشفعة.. 3٧

جتــب اليمــن عــى طالــب الشــفعة إثبائــا عــى أنــه يريدهــا لنفســه وليــس . 38
لغــره.

جيــوز للشــفيع بيــع مــا حــازه ألي مشــرتي ســواء خــرس فيــه أم مل خيــرس، . 39
فهــي مــن مالــه فــا حــرج مــن بيعهــا بــأي صفــة مــا مل يدخلهــا يشء مــن 

العيــوب.

إذا تراجع الشفيع فإن للمشرتي احلق يف البيع.. 	4

عقد البيع خيتلف عن الشفعة، فهيبعد العقد.. 4١
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الب�ب احل�دي ع�شر: يف امل�ش�ربة 	

ــا . ١ ــى أحدمه ــون ع ــن يك ــل مع ــن يف عم ــن اثن ــة ب ــي: رشاك ــة ه املضارب
ــه. ــل ب ــال ليعم ــذا امل ــتلم ه ــر أن يس ــى اآلخ ــال وع رأس امل

ــال . ٢ ــوق رأس امل ــام زاد ف ــك في ــح -وذل ــن الرب ــزء م ــد ج ــن حتدي ــد م ال ب
ــود. ــب النق ــدده صاح ــود حي ــذه النق ــل هب ــن يعم ــط- مل فق

ال جتوز املضاربة يف العروض.. 3

العامــل بالنقــود إذا اســتخدمها يف الشــبهات أو احلــرام فعليــه رد النقــود إىل . 4
. حبها صا

إذا خرست جتارة املضاربة فإن العامل ال تشمله اخلسارة إذا كان نزهيا.. ٥

ليــس للعامــل ربــح إذا ضــاع املــال إال إذا اكتمــل إذا كان رشيــًكا، ولكــن . 6
يعطــي مــا خــرسه مــن أجــرة تكلفتــه يف األعــامل فقــط.

ــع . ٧ جيــوز لصاحــب رأس املــال أن يشــرتط عــى رشيكــه املضــارب مــن بي
ــو  ــن ه ــه يضم ــارب فإن ــه املض ــن، وإذا خالف ــد مع ــن و يف بل ــوع مع ن

ــارة. اخلس

ــة يف . 8 ــدت للمضارب ــي أع ــود الت ــتعما النق ــن أن يس ــوز للمتضارب ال جي
ــام. ــام بينه ــرض في الق

ال جيوز رشاء املتضاربن من بعضهام بنفس رأس املال املتضاربن فيه.. 9

اختلف يف جواز خلط مال املضارب اخلاص بامل املضاربة.. 	١
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جيــوز للريــك يف العمــل أن خيتــار مــن يبيــع لــه وأن خيفــض لــه يف ثمــن . ١١
املبيــع ابتغــاء ثــواب اهلل تعالــی.

ــو مل . ١٢ ــارب ول ــوت املض ــد م ــع بع ــاع املبي ــارب ضي ــك املض ــن رشي يضم
ــه. ــم بموت يعل

بموت املضارب بنفسخ عقد املضاربة املشرتكه بينهام.. ١3

بموت الريك بنفسخ عقد الراكة ولو مل تكن بينهام مضاربة.. ١4

بموت املوكل تلتفي الوكاله إلنجاز أي عمل.. ١٥

ــد أو األمــه نســيئة إذا . ١6 ــع املرابحــة بالبضاعــة املشــرتاه مــن العب ال جيــوز بي
ــن رشاءه. ــن ثم ــرتي ع ــر املش ــل؛ إال إذا أخ ــراء باآلج كان ال

ــوب . ١٧ ــه ث ــه أن ــرتي عن ــر املش ــتعمل إال إذا أخ ــوب املس ــع الث ــوز بي ال جي
ــوس. ملب

ال جيــوز بيــع اخلــادم بعــد العمــل وال اجلمــل وال الناقــة وال أي يشء . ١8
مســتخدم إال أن يبينــه للمشــرتي.

جيــب أن خيــر البائــع املشــرتي عــن اســتعامل املبيــع، وعــن صفتــه . ١9
كاالســتفادة مــن شــعره، أو األجــرة التــي كلفتــه يف البضاعــة ليحســبها يف 

ــن. الثم

ــور، . 	٢ ــل: الع ــاع مث ــوان املب ــوب احلي ــن عي ــار ع ــع االخب ــى البائ ــب ع جي
ــا. ــااًل طيًب ــه ح ــازت مراجعت ــرتي ج ــإذا ريض املش ــرض، ف ــرج، وامل والع

إذا مل يتحــدث املرابــح عــن عيــوب املبيــع فإهنــا تعتــر خيانــة منــه تســتدعي . ٢١
رد املبيــع.
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الب�ب الث�ين ع�شر: يف ال�شلف 	

الســلف هــو: دفــع دراهــم مقابــل رشاء بعــض العــروض و يســمى . ١
بالســلم.

أقــل مــدة مهلــة الســلف هــي: ثاثــة أيــام بلياليهــا، وأكثــر مــن هــذه املــدة . ٢
كــام حيدداهنــا.

ال حيــل القبــض قبــل هنايــة املــدة ولــو برضائهــام؛ إال إن كان نقــًدا فيجــوز . 3
لــه ذلــك.

جيوز التعامل بالسلف حتى يف حالة البعد ما دام حمدًدا باملبلغ.. 4

اختلف يف جواز تولية ابنه أو الغام يف دفع املبلغ. . ٥

اختلف يف التولية قبل القبض وبعد املدة.. 6

ال جيــوز الســلف بغــر النقــود يف حالــة التوليــة، وقيــل جيــوز يف الصــوف . ٧
باحلــب والشــعر.

جيــوز االشــرتاط يف النقــد غــر الثابــت الــوزن، وليــس كباقــي العــروض . 8
أو الدراهــم.

ال جيوز الرهن يف السلف.. 9

جيوز السلف عن طريق الكفيل. 	١

ال جيوز يف السلف االشرتاط باألجرة.. ١١

جيوز القبض مقابل السلف من أي مكان، ما مل يكن يف ذلك رضر.. ١٢
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يكره تنزهيا تعين مكيال معن؛ ألنه قد يكون معطا.. ١3

يســتحب تعيــن الكيــل أو الــوزن يف الســلف؛ ألهنــام ثابتــن، فبأهيــام أخــذ . ١4
فــا بــأس.

ال جيوز القبض عن السلف إال بالكيل أو الوزن الذي كيل به أو وزن به.. ١٥

ال جيوز السلف بالتمر واحلب ما مل يعرفا ويميزا.. ١6

ال جيوز السلف يف األصول.. ١٧

جيوز السلف يف العروض.. ١8

اختلف السلف يف احليوان ولو وصف بسنه.. ١9

جيوز السلف يف: اللحم، والسمك، والسمن، واألقط، واأللبان.. 	٢

ال  جيوز عند الدفع أخذ ما مل يتفق عليه؛ إال اختاف اللون فا بأس.. ٢١

ــال . ٢٢ ــه رأس امل ــاد ل ــه إال إن أع ــض ثمن ــل قب ــع قب ــلف املبي ــوز أن يس ال جي
ــز. ــك جائ ــط فذل فق

الب�ب الث�لث ع�شر: يف احليوان 	

ْين هو: احلق الذي صار يف الذمة إىل أن يرجعه من أخذه.. ١ الدَّ

ْين مدة تعطی كمهلة للذي أخذ املبلغ.. ٢ الدَّ

ــه إىل . 3 ــزم بإرجاع ــغ يلت ــذ للمبل ــإن األخ ــغ ف ــع املبل ــة دف ــت مهل إذا انقض
ــه. صاحب
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الف�شل الأول: يف القر�س 	

ــر . ١ ــت آخ ــه يف وق ــده إلي ــى أن يعي ــد ع ــاء يشء ألح ــو: إعط ــرض ه الق
ــود. كالنق

ال جيــوز اســتغال نعمــة القــرض احلــال بتحويلــه إىل احلــرام مــن أخــذ . ٢
ــا. زيــادة عليــه عنــد إرجاعــه إىل صاحبــه فــإن ذلــك ربًّ

جيــوز إرجــاع مبلــغ القــرض وفوقــه زيــادة عــى أن ال يكــون بــرط مســبق . 3
ــن القــارض واملقرتض. ب

4 .. - جيوز استقراض احليوان الفعل الرسول

ال جيوز استقراض اإلماء إال إذا مل جيامعن فا بأس.. ٥

ــو اشــرتطا عــى . 6 ــداًل مــن األمــة املســتقرضة ول ال جيــوز رد أمــة أخــرى ب
ذلــك.

ال جيوز االشرتاط عى موضع معن لقبض ورد املبلغ.. ٧

اختلف يف اشرتاط زمان معن لرد املبلغ.. 8

جيوز إعادة جنس آخر من القرض.. 9

ال جيوز قرض الدنانر والدراهم بغر وزهنا.. 	١

جيوز قرض الدنانر والدراهم إن كان وزهنا ثابت.. ١١

ال جيوز قرض البيض.. ١٢
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ال جيوز قرض األشجار بأشجار خمتلفة.. ١3

ــا . ١4 ال جيــوز قــرض الســمك الختــاف أنواعــه وأحجامــه إال إن كان مقطًع
موزوًنــا.

ــاد . ١٥ ــى أن يع ــاج ع ــار أو األف ــن األهن ــاء م ــرض امل ــواز ق ــف يف ج اختل
ــر. ــة أو األث ــس الكمي بنف

ال جيوز قرض مال املسجد.. ١6

ال جيوز قرض مال اليتم.. ١٧

ــس . ١8 ــه لي ــدي؛ ألن ــك تع ــرض فذل ــال بالق ــب امل ــف صاح ــوز تكلي ال جي
ــه. ــب نفس بطي

جيــوز اإلقــراض مــا مل يكــن فيــه مــرة يف الديــن والنفــس واملــال . ١9
واآلخريــن.

الف�شل الث�ين: الوثيقة يف الدين 	

ــغ . ١ ــل املبل ــن مقاب ــاء ره ــهيدين أو إعط ــهاد ش ــي: إش ــن ه ــة يف الدي الوثيق
ــه. ــذي يقرتض ال

من رشوط الرهن القبض؛ وإال ال يصح الرهن بدون ذلك.. ٢

ــح أن . 3 ــض، واألرج ــه للقاب ــليم رهن ــر تس ــد يف تأخ ــن عان ــف فيم اختل
ــادة  ــه إع ــب علي ــن وجي ــل الره ــه وإال بط ــح يف طلب ــليمه إذا أل ــه تس يلزم

ــه. ــغ إىل صاحب املبل
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الغلُّة التي يف الرهن حمرمة عى الراهن حتى يدفع ما عليه من دين.. 4

ــه . ٥ ــوز ل ــم جي ــه، ث ــرت قيمت ــا توف ــى م ــه مت ــتعادة مال ــن اس ــوز للراه جي
اســتعادته.

ال جيوز للمرهتن حجز الرهن عند مطالبة صاحبه به وقد احر املبلغ.. 6

إذا عرض الرهن للنداء بأمر احلاكم فا جيوز بيعه بغر املناداة عليه.. ٧

من استعمل الرهن فإنه يلزمه الضامن عنه.. 8

ــد . 9 ــع الي ــد اليمنــى أو أصب ــع الي ــم املرهــون ســواء يف أصب مــن لبــس اخلات
اليــرسى فهــو ضامــن لــه.

ــا كان . 	١ ــاء وكل م ــخ والقث ــل: البطي ــه مث ــامن في ــام ال ض ــن في ــوز الره ال جي
ــا. ــامر وغره ــروات والث ــن اخل ــاده م ــا فس رسيًع

جيوز رهن العبيد عى أن ال يستخدمهم الراهن يف مدة الرهن. ١١

جيوز استخدام العبيد يف حالة وهبهم أو إعطاءهم.. ١٢

جيوز عتق العبد قبل فك الرهن، عى أن يبقى احلق يف ذمة الراهن.. ١3

ال جيــوز وطء األمــة املرهونــة؛ ألنــه أصبــح هــذا الــوطء مــن حــق صاحب . ١4
ملال. ا

رهن املويص يكون فكاكه واجًبا عى ورثته.. ١٥

ــى . ١6 ــى يعط ــره حت ــن غ ــه م ــن أوىل ب ــن؛ ألن املرهت ــرم يف الره ــوز الغ ال جي
حقــه.

ــك . ١٧ ــب يف ص ــى أن تكت ــل ع ــوت والنخي ــول كالبي ــن يف األص ــوز الره جي
ــات. كإثب
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ال جيوز رهن نبات السكر، وكذا كل ما ال جيوز بيعه فا جيوز رهنه.. ١8

ــدون إذن . ١9 ــون ب ــزل املره ــل املن ــاء يف داخ ــف بن ــرتهن أن يضي ــوز للمس جي
صاحبــه ولكــن عليــه غرمــه وهدمــه إن طلــب صاحــب املــرتل ذلــك عنــد 

فكاكــه مــن الرهــن

جتوز الكفاله واحلواله يف الرهن.. 	٢

ــد . ٢١ ــر بع ــان آخ ــن إنس ــن ع ــان الره ــامن إنس ــي: ض ــن ه ــة يف الره الكفال
ــه. موت

احلواله يف الرهن هي: تنازل صاحب احلق الرهن اآلخر.. ٢٢

إذا فقــد الكفيــل مــن ســفر أو غيــاب يف البحــر أو الــر أو اجلــو فهــو ضامن . ٢3
بتضييعــه متعمــًدا، وقيــل ال يلزمــه الغــرم إال إذا ألزمــه الرع.

ال جتــوز الكفالــة يف احلــدود والقصــاص، ولكــن جتــوز فيهــام الغرامــة ويف . ٢4
حضــور املحكمــة مــع اجلــاين إذ قــال تعــاىل »وال تــزر وازرة وزر أخــرى«.

جيــوز أن حيــول الــذي عليــه الغــرم إىل إنســان آخــر عنــه بشــهادة اآلخريــن، . ٢٥
ولكــن حيــق لصاحــب املــال أن يطلــب مــن األول أو الثــاين كــام يشــاء.

جيــوز ملــن إلتــزم بتحويــل الغــرم عــن الغريــم األول أن يطالــب الضامــن . ٢6
ــاين ويعــذر األول. الث
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الف�شل الث�لث: احلق الذي يف الذمة اأي: املرهون 	

احلق الذي يف الذمة نوعن ومها: احلق املؤجل واحلارض.. ١

الديــن احلــارض وهــو: املبلــغ املســتحق الــذي حتــول مــن األجــل إىل الدفــع . ٢
احلــارض فــور مــوت مــن عليــه احلــق.

ــك . 3 ــل ص ــب عم ــه يتوج ــر فإن ــد آخ ــارض إىل أح ــن احل ــول الدي  إذا ح
ــه. ــي في رشع

الدين اآلجل: هو احلق املؤخر دفعه ومدة حمدودة.. 4

جيوز إرجاع الدين قبل انتهاء مهلة الدفع.. ٥

ــي . 6 ــداء بالنب ــه اقت ــل مدت ــه قب ــال دفع ــن يف ح ــغ الدي ــض مبل ــوز ختفي جي
ــم. الكري

يلتــزم الورثــة بــأن يدفعــوا الذيــن ألصحابــه حــارضا عنــد تقســيم تركــة . ٧
اهلالــك.

ين 	 الف�شل الرابع: يف ق�ش�ء الدَّ

ــه جيــب إرجــاع املــال أو النقــود املســتقرضة مــن . ١ ــاه: أن قضــاء الديــن معن
أصحاهبــا إليهــم.

ــوز . ٢ ــه فيج ــق بحق ــب احل ــب صاح ــدودة ومل يطال ــدة املح ــت امل إذا مض
ــه. ــرده إىل صاحب ــغ ال ــى املبل ــول ع ــتكمل احلص ــى يس ــكوت حت الس
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النايس بدفع ما عليه من دْين، فعليه غرمه وليس عليه إثم نسيانه.. 3

ــه كالغصــب وهــو حــرام، . 4 ــه ألن ــدون إذن ال جيــوز أخــذ مــال املقــرتض ب
ــراره عــى نفســه. ــة إق وذلــك يف حال

ــر . ٥ ــر املق ــب الغ ــدون إذن الغاص ــه ب ــرتض مال ــغ املق ــرتجاع املبل ــوز اس جي
بــه.

ــرار . 6 ــاء دون اإلق ــه بالوف ــد الني ــو عق ــان ول ــن باللس ــكار الدي ــوز إن ال جي
ــظ. باللف

من كان معرًسا عن دفع الدين الذي عليه فعليه أن يويص به.. ٧

ال جيوز أخذ العطيه ممن عليه الدين، حتى ال يدخل حتت باب الربا.. 8

ال جيوز أخذ عطية من يتقيه أي: ما خيشی رشه.. 9

ال جيــوز عــى املقــرتض األكل مــن عنــد املقــرتض ألنــه كالربــا، إال إن كان . 	١
معروفــا بضيافتــه للعبــاد ومل يــزوده فــوق مقــدار الضيافــة.

اختلف يف سداد الدين ببيع بعض األصول عى القارض.. ١١

جيــوز دفــع بعــض الديــن إال إذا حكــم احلاكــم بــرورة دفــع كامــل الدين . ١٢
ــه ذلك. ــه يلزم فإن

جيــوز مطالبــة أحــد املقرتضــن إذا كانــا رشيكــن بــأن يدفعــا الديــن، فــإن . ١3
دفــع أحدمهــا النصــف فعــى اآلخــر الوفــاء بالنصــف اآلخــر مــن الديــن .

جيوز دفع الدين ملن علم وشهد به ليبلغه صاحبه.. ١4
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ين 	 الف�شل اخل�م�س: الإع�ش�ر يف الدَّ

ــن . ١ ــه الدي ــي ب ــذي يق ــغ ال ــد املبل ــذي ال جي ــو: ال ــن ه ــار يف الدي اإلعس
ــه. ــه دفع ــب علي الواج

ال جيــوز إلــزام املعــرس دفــع مــاال يســتطيعه مــن ديــن؛ لنهــي النبــي عــن . ٢
ذلــك.

ــوم . 3 ــه ي ــو أن يظل ــه وه ــاىل ل ــده اهلل تع ــر أع ــل كب ــه فض ــرس في ــال املع إمه
.- - ــه ــل إال ظل ــث ال ظ ــه حي القيام

جيــوز للمعــرس أن يســتدين بنســيئة عــى أن يصــارح صاحــب املــال بذلــك، . 4
ــغ  ــي املبل ــإذا أعط ــار، ف ــرتة االنتظ ــه يف ف ــه أو االرضار ب ــداع ل ــي اخل لنف

فعليــه أن دفعــه.

ــد . ٥ ــن بع ــتدين ولك ــد أن يس ــرم ألح ــزاًءا بغ ــامن أو ج ــه ض ــن علي ــوز مل جي
ــاره. ــبب وبإعس ــغ بالس ــب املبل ــة صاح مصارح

جيوز يف حالة مرض الذي عليه دين أن يبيع عتقه.. 6

ــة . ٧ ــراء يف حال ــى الفق ــدق ع ــوف والتص ــتضافة الضي ــرس اس ــوز للمع ال جي
ــه. ــه وعيال ــق معــه إال قــدر قوت ــه ومل يب ــن بأموال إحاطــة الدي

ال جيوز للمديون دفع صداق كبر عى الزواج .. 8
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الف�شل ال�ش�د�س: يف احلجر والتفلي�س 	

التفليس هو: الذي ال تسد أمواله الدين الذي عليه.. ١

احلجــر هــو: منــع املفلــس مــن التــرف يف أموالــه يف حــال صــدور أمــر . ٢
مــن احلاكــم بذلــك.

ــن . 3 ــا م ــس ردع ــه حيب ــذي علي ــن ال ــع الدي ــدم دف ــى ع ــر ع ــس امل املفل
ــم. احلاك

جيوز احلجر عى مال املفلس يف غيبته.. 4

ال جيوز أخذ كل مال املحجور منه.. ٥

ال جيوز للمحجور أن يترف بامله ألنه ليس ملكه.. 6

ال جيــوز للمحجــور عــى مالــه أن ينفــق منــه عــى غــر زوجتــه وأواله فيــام . ٧
يضطــر إليــه.

ال جيوز الترف يف أموال املديون بدون إذنه. . 8

املهلــة املعطــاه لســداد الديــن أقلهــا ثاثــة أيــام وأكثرهــا ســبعة أيــام لبيــع . 9
العــروض، أمــا األصــول فيمهــل فيهــا شــهًرا لبيعهــا حتــى يدفــع مــا عليــه.

أثناء فرته املهلة حيجر كل مال يدخل عى املفلس. 	١

ال جيوز بيع منزل املديون ليقي دينه إال إن وجد سكتا آخر.. ١١

ال جيوز بيع مصحف ونعل املديون املتعلم.. ١٢

ال تباع آلة حرفة صناعة التاجر للوفاء بالدين.. ١3



اء٢68 اجلوهر الو�ضّ 8

الب�ب الرابع ع�شر: يف ال�شم�ن�ت 	

الضامنــات هــي: اجلــزاء واحلقــوق التــي تتبــع اجلــاين للعبــاد الذيــن أخطــأ . ١
بحقهــم.

الضامنات نوعان: بدنية، ومالية.. ٢

الضامنات اجلنائية وهي: إما أن أن تكون عمدا أو خطأ فيها إرش.. 3

الضامنــات اجلنائيــة يف حالــة اخلطــأ ال إثــم فيهــا، ويف العمــد فيهــا إثــم عــى . 4
ين. جلا ا

ية.. ٥ ال إثم عى من تاب من التجني خطأ، يبقى عليه الغرم فقط - أي الدِّ

الف�شل الأول: يف اأ�شب�ب ال�شم�ن 	

مــن أســباب الضــامن كغصــب أرض وأقامهــا مزروعــة، فــإن الــزرع يبقــى . ١
ــه إياهــا مــن صاحبهــا، أو تبقــى  ــه عــى غصب ــة ل لصاحــب األرض عقوب

األرض ويغــرم عــن الــزرع الــذي أقامــه يف أرض الغــر التــي غصبهــا.

ــار . ٢ ــى ص ــارق حت ــول يف أرض الس ــرسوق واملفس ــرم امل ــف يف ال اختل
ــل إىل  ــد النخ ــل يعي ــل: ب ــرم وقي ــب ال ــه لصاح ــرم عن ــل يغ ــًا، فقي نخ

ــه. صاحب

غاصــب القطــن والكتــان فخــاط بــه كســوه، فالكســوة لصاحــب القطــن . 3
أو الكتــان ويأثــم الغاصــب بفعلــه.
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مــن بنــى بعــض بيتــه مــن خشــب مــرسوق فعليــه غرمــه فقــط وال يكلــف . 4
بإزالتــه عــن البنــاء .

من غصب أرضا وأدخلها يف أرضه ثم زرعها فالزرع كله حرام.. ٥

من خلط احلب املرسوق بحبه فحكم كل احلبوب حرام عليه أكلها.. 6

ــم . ٧ ــم مجيعه ــم فإهن ــا أحده ــاة فذبحه ــاس ش ــن الن ــة م ــت مجاع إذا رسق
ــا. ــا لصاحبه ــون حقه يضمن

إذا غصــب اجلبــار جتــارة رشيكــن فاخلســارة تكــون بينهــام مقســومة؛ ألهنام . 8
مظلومــن مًعــا، وليــس ألحدمهــا حــق مطالبــة رشيكــه بالتعويض.

مــن هــدم ســاقية أو هنــا أو بئــر مســلم فــأدى ذلــك إىل تلــف الــزرع فــإن . 9
اهلــادم يضمــن اهلــدم والتلــف معــا.

ــدار . 	١ ــن اجل ــب: يضم ــإن الثاق ــه يشء ف ــزل ورسق من ــط من ــب حائ ــن ثق م
الــذي ثقبــه فقــط، وأمــا الرسقــة: فيضمنهــا مــن رسق فقــط، وإذا دخلــت 

ــدار. ــب للج ــا يكــون عــى الثاق ــامن هن ــيئا: فالض ــت ش ــة فأتلف هبيم

ــی . ١١ ــزرع فعل ــات ال ــت احليوان ــه فأتلف ــدون إذن ــره ب ــار غ ــح حض ــن فت م
ــببه. ــف بس ــذي تل ــزرع ال ــن ال ــامن ع ــور الض ــار املذك ــح احلض فات

ــرسوق . ١٢ ــه امل ــات لصاحب ــة النب ــع قيم ــه دف ــرام، فعلي ــًا باحل ــت نخ ــن نبَّ م
منــه.

من قلع أقباًبا غصًبا فعليه دفع قيمتها فقط ألصحاهبا.. ١3

العبــد املــرسوق إذا وقــع مــن فــوق غلــه فقتــل أو كــرس الغاصــب فــام عــى . ١4
ســيده األول ضــامن وال عــى العبــد.
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مــن زجــر صبًيــا خيــرف أي: يســقط منهــا رطًبــا وهــي للغــر، ثــم ســقط . ١٥
الصبــي عــى األرض فــامت فليــس عــى الزاجــر يشء إن مل يقصــد إخافتــه.

مــن طلــب املعونــة مــن إنســان حلمــل يشء فســقط احلمــل عــى املســاعد . ١6
فكــرسه فعــى الطالــب للمســاعدة الضــامن.

ــران . ١٧ ــت اجل ــى بي ــت ع ــقط البي ــم س ــرتق ث ــه واح ــاًرا يف بيت ــد ن ــن أوق م
فــا ضــامن عليــه، إال إذا أشــعل النــار قــرب بيــت جــاره فهــو ضامنــه إذا 

ــرتق. اح

مــن كان عملــه خبــاًزا يف ســفينة فاحرتفــت فــا ضــامن عليــه؛ إال إن خبــز . ١8
بنفســه بــدون إذن فأحرقهــا فهــو ضامــن يف هــذه احلالــة.

ــامر . ١9 ــة احل ــن إصاب ــل يضم ــا ه ــره خطًئ ــار غ ــتخدم مح ــن اس ــف فيم اختل
ــه أم ال؟. ــو مع وه

مــن أخــذ مصحًفــا مــن غاصــب ثــم رده إليــه فهــو ضامــن، إال إن كان ال . 	٢
يعلــم صاحبــه فإنــه ال يضمــن يف هــذه احلالــة.

من قبض شيًئا ليس له ثم مل يعيده نسيانا فهو ضامن.. ٢١

ــر أو . ٢٢ ــه إىل أب الصغ ــب إعادت ــد فيج ــي أو عب ــن صب ــيًئا م ــض ش ــن قب م
ــه. ــد وإال ضمن ــيد العب س

مــن قبــض شــيًئا مــن عبــد وقــد أعتــق أو مــات ســيده فيــام بعــد فيجــوز . ٢3
إعطــاءه للعبــد.

مضيع مال صاحبه هو ضامن له؛ ألنه أضاع األمانة.. ٢4

ينبغي من واجد البهيمة يف زرع مسلم أن يطردها منه إن قدر عى ذلك .. ٢٥
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ــح . ٢6 ــص أن يصل ــه املخص ــر مكان ــق يف غ ــج مندف ــر أو الفل ــن رأى النه م
ــك. ــتطيقا لذل ــلكه إذا كان مس مس

مــن رأى ال يــرسق مــن بيــت مســلم كالتمــر فعليــه إعــام أقــرب املاريــن، . ٢٧
وأن يشــهد عــى رؤيــة الرسقــة إذا طلــب منــه ذلــك.

ــات . ٢8 ــم م ــراءة ث ــن يف ال ــا ومل يك ــا أو عطًش ــر جوًع ــًا حيت ــن رأى رج م
ــة. ــادر الدي ــو ق ــعفه وه ــن رآه ومل يس ــى م فع

ــارف . ٢9 ــو ع ــده وه ــراء ومل يرش ــه يف الصح ــل طريق ــد ظ ــًا ق ــن رأى رج م
ــع  ــامن بدف ــده الض ــن مل يرش ــى م ــال فع ــوت الض ــا أدى إىل م ــق مم بالطري

ــه. ديت

مــن مل ينــر أخــاه وهــو يــرب وهــو قــادر عــى نــره فقــد ضمــن مــا . 	3
يصيــب أخــاه.

مــن أمســك بالعبــد اهلــارب مــن أخيــه املســلم ثــم هــرب عنــه وهلــك فــا . 3١
ــامن عليه. ض

جيــوز االســتجابة لدعــوة مــن هربــت عنــه دابتــه بــأن يمســكها لــه إن كان . 3٢
الداعــي معروًفــا مؤمتنًــا أو عليــه أمــارة الصــاح.

ال يمسك العبد املطرود من مالكه.. 33

يلــزم اإلمســاك بالعبــد اهلــارب مــن ســيده، فمــن اســتطاع ومل يفعــل فهــو . 34
ضامــن الســيد العبــد.

ــم أصــاب إنســانا . 3٥ ــم ذلــك ث ــه وهــو يعل ــه عــن حســد أو حمب مــن كان في
ــه. ــه ديت ــروه فعلي ــه مك ــك أو أصاب ــدا فهل متعم



اء٢٧٢ اجلوهر الو�ضّ 8

من قاد أعمى إىل هاكه من رضره أو موته فهو ضامن لورثة األعمى.. 36

مــن غصــب أرًضــا فحفــر فيهــا بئــًرا فعليــه ضامهنــا وإصاحهــا بــردم البئر . 3٧
ــاء صاحب األرض. إن ش

يف الفتــى الصيــاد إذا غفــل وهــو يصطــاد فقطــع خشــبة قــارب بغــر قصــد . 38
بقربــه فالضــامن عــى صاحــب القــارب وليــس عــى الصيــاد الصغــر

مــن محــل رحمًــا وهــو مــار يف طريــق ضيــق فطعــن إنســاًنا فجرحــه بغــر . 39
قصــد فهــو ضامــن لــه الغــرم.

طبيــب األســنان إذا قلــع رضًســا غــر الــرس املطلــوب أو كــرسه فهــو . 	4
ضامــن للمريــض.

مــن رمــي العــدو فأصــاب بعــر املســلمن فــا ضــامن عليــه لعــدم قصــده . 4١
االعتــداء عــى بعــر املســلمن.

مــن رمــی عــدًوا وأصــاب مســلاًم فعليــه اإلرش أو الديــة يف حــال وفاتــه . 4٢
لغــر العمــد.

من أتلف مال أخيه املسلم عى غر قصد فا ضامن عليه.. 43

من رضب شاًة حتی أسقطت جنينها ميًتا فعليه الضامن بدفع قيمة اجلنن.. 44

ــه . 4٥ ــت في ــه إن بقي ــع قيمت ــه دف ــا فعلي ــامت جنينه ــل ف ــًة حام ــن رضب أم م
ــه. ــة أم ــر قيم ــع ع ــات فيدف ــا إذا م ــه، أم روح

ــي . 46 ــيدها ه ــا إىل س ــب فمرده ــن الغص ــت م ــي أنجب ــة الت ــة املغصوب األم
وأبناءهــا، وليــس عــى الغاصــب مــن ضــامن لألبنــاء ولكــن يغــرم ألمهــم 

بالقيمــة التــي حيددهــا الســيد.
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ــب . 4٧ ــا فالغاص ــدري بغصبه ــو ال ي ــت وه ــة فأنجب ــة مغصوب ــزوج أم ــن ت م
ضامــن لســيدها بدفــع قيمــة األمــة وليــس عــن األبنــاء ألهنــم أحــرارا أتــوا 

مــن غــره.

الغــرم عــى األمــة البكــر بعــر غــرم احلــرة يف الغصــب، وبنصــف عــر . 48
الثيــب إذا ماتــت األمــة املغصوبــة ثيــب.

من ماتت بقرة الغر يف شباك مزرعته فا ضامن عليه.. 49

من قتل بعر غره دفاًعا عن نفسه فا ضامن عليه.. 	٥

ال جيوز استعامل الثران بدون إذن أصحاهبا وإال ضمن ألصحاهبا.. ٥١

من أحرق زرع غره بمدفعه فإنه ضامن إال إن كان يف جهاد.. ٥٢

مــن عــرض مســلاًم لــألذى يف بدنــه ومالــه عنــد جبــار، فعليــه الضــامن إن . ٥3
كان متعمــًدا يف إيــذاء وليــه املســلم.

من نفي عن أخيه املسلم تسلط اجلبار فليس عليه ضامن وهو مأجور.. ٥4

مــن أجــره اجلبــار بالذهــاب لقطــع نخيــل أو حــرق بيــوت املســلمن و مل . ٥٥
يفعــل معهــم ذلــك فليــس عليــه ضــامن إال إذا ريض بذلــك.

ال جيــوز االشــرتاك مــع اجلبــار عــى قتــل مســلم فــإن رآه يقتــل أمامــه فهــو . ٥6
ضامــن مــع اجلبــار.

ال جيوز جباية الزكاة و أموال املسلمن للجبار.. ٥٧

من أراد التوبة من غصب أموال املسلمن فعليه الغرم فقط.. ٥8

ــوال . ٥9 ــة أم ــر يف جباي ــم اجلائ ــادل كاحلاك ــم الع ــر احلاك ــاواة أم ــوز مس ال جي
ــاد. العب
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مــن أطعــم طعاًمــا مســموًما جهــًا منــه ألحــد فالضــامن عــى مــن وضــع . 	6
الســم.

من أسكر أو أخاف إنساًنا متعمًدا فزال عقله فإن عليه الضامن.. 6١

ــه . 6٢ ــن ل ــو ضام ــه فه ــان يف حانوت ــن إنس ــراره ع ــرق ب ــذي أح ــداد ال احل
ولثيابــه إن كان املصــاب قــد اســتأذن احلــداد يف الدخــول فــإذن لــه؛ إال إذا 

ــل. ــامن للداخ ــا ض ــر إذن ف ــوت بغ ــل احلان دخ

الف�شل الث�ين: فيم� ل �شم�ن فيه 	

ال ضــامن يف كــرس املزمــار، واألوتــار، ومعــازف اللهــو، حتــى لــو عمــًدا، . ١
وال غــرم فيهــا.

ال ضــامن يف نــزع املصحــف مــن اليهــودي والنــراين؛ وذلــك لركهــم، . ٢
وليــس هلــام غــرم يســتحقانه مقابــل نــزع كتــاب اهلل تعــاىل منهــام.

ليس عى من ظلَّل اجلبار عن الطريق إىل املؤمنن ضامن.. 3

ال ضامن عى اجلبار حن طلب منه اجلوار .. 4

ال مــن قتــل الكلــب الضــار أي: الغــر املعلــم والــذي ليــس للرعــي وال . ٥
احلراســة.

ال ضــامن عــى مــن رأى الطــر الــذي يــر بــزرع غــره؛ ألنــه ال حيلــة لــه . 6
. فيه

ال ضامن فيام تلف وهو غر ذي نفع للعباد وليس ذو ثمن.. ٧
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ال ضــامن عــى مــن اجتمــع يف بيــت غــره حــىص بســببه، فعليــه أن يزيلــه . 8
وال بــأس. 

ال ضامن عى كرس كوب جاره بعد استئذانه يف الرب فيه.. 9

ال ضامن عى من أزال ماء وضع يف كوب بغر استئذان من صاحبه.. 	١

ال ضامن عى احلجام إال إذا زاد يف غور رأس املحتجم. ١١

ال ضامن عى خمتن الصغار إال إذا زاد يف اجلرح.. ١٢

ــا مل . ١3 ــجار م ــل واألش ــن النخي ــا م ــامر أي: منزهل ــدر الث ــى حم ــامن ع ال ض
ــا. يتلفه

ال ضامن عى خطأ القايض ولكن عليه الغرم يف خطأ املال.. ١4

ال ضــامن عــى الطبيــب إن أخطــأ إال إذا بالــغ يف اجلــرح فعليــه اإلرش، وإذا . ١٥
مــات املريــض فعليــه الديــة فقــط.

ــه . ١6 ــه علي ــع فإن ــد القط ــن ح ــا إال إذا زاد ع ــع عرًق ــن قط ــى م ــامن ع ال ض
ــط. ــة فق ــه اآلي ــح فعلي ــات اجلري ــن وإن م اليم

ال ضامن عى الوارث إن أيت بالبينة فيام يدعيه.. ١٧

ال ضــامن وال غــرم يف ثاثــة أشــياء: )أ( البئــر، )ب( واملعــدن، )ج( والشــاة . ١8
العجــامء املجروحــة؛ ألهنــا كلهــا يمكــن جرهــا.
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الف�شل الث�لث: يف الأموال امل�شتبهة 	

ال جيوز األكل من املال املسرتاب من َحلِّيته.. ١

ال جيوز األكل من طعام املجرم؛ إال إذا مل يعلم فجائز.. ٢

 جيوز قبول عطايا أمراء الظلم؛ إال إن ثبتت حرمتها فا جيوز أخذها.. 3

ــم، . 4 ــن املظل ــن وم ــب اآلخري ــار بغص ــن اجلب ــوق م ــرتداد احلق ــوز اس ال جي
ــه. ولكــن يأخذهــا مــن ملكــه اخلــاص ب

األصــل يف األمــوال املنزوعــة مــن اجلبابــرة أن توضــع للمظلومــن الذيــن . ٥
أخــذت منهــم وليــس لبيــت املــال كحكــم اإلمــام طالــب احلــق، وكذلــك 
اإلمــام عمــر بــن اخلطــاب اليحمــدي - ، أمــا اإلمــام عــزان بــن 
قيــس -  - جعلــه يف النخيــل واملــاء لشــدة حاجــة النــاس إليــه يف 

ذلــك اليــوم إىل ذلــك.

اختلــف يف حكــم أمــوال البقــع املجهولــة األربــاب، مثــل: بدبــد، والباطنة . 6
التــي ذهبــت بالســيول اهلادمــة هلــا فجعــل الــزرع للفقراء.

إذا عرف أصحاب األموال املجهولة فإهنا ترد إىل أصحاهبا.. ٧

ال جيوز تسديد الديون من املال املحرم.. 8

ال جيوز بيع وتبادل النقود والسلع املحرمة.. 9

ال جيوز توارث احلرام.. 	١
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من أعطي شيًئا حمرًما من املراث بدون علمه فا بأس عليه.. ١١

ــه . ١٢ ــريض ب ــة ف ــام الرتك ــن أقس ــم م ــة قس ــه بحرم ــوارث رشيك ــر ال إذا أخ
ــح. ــى الناص ــس ع ــوح ولي ــى املنص ــم ع فاإلث

ال حيكم بحرمة الثوب املباع ما مل يكن هناك شاهدين عى حرمته.. ١3

جيوز توريث املال املشتبه يف حرمته ما مل يقم عليه دليل حيرمه.. ١4

ال يمنع املراث إال بأمر القضاء وشاهدين.. ١٥

ال يسقط الدين عن امليت بموته بل عى الورثة أن يردوه إىل أصحابه.. ١6

اختلــف هــل جيــوز الــرب مــن وعــاء مــاء ركاب الســفينة بــدون . ١٧
ال؟ أم  اســتئذاهنم 

اختلــف فيمــن فــدی مــال مســلم، هــل لــه مكافئــة مــن صاحــب املــال أم . ١8
ال؟.

الف�شل الرابع: يف اخلال�س من ال�شم�ن 	

من له الضامن إما أن يكون معروف أو غر معروف.. ١

إذا كان صاحــب الضــامن معــروف فيلــزم أداؤه إليــه وبذلــك يــريء . ٢
ــه. ــامن ذمت ــؤدي للض امل

ــه أو . 3 ــة أهل ــع يف حاج ــه يوض ــإن مال ــب ف ــامن غائ ــب الض إذا كان صاح
أوالده أو أموالــه.

من تكفل بالضامن بداًل من الذي عليه احلق فإنه ملزم بدفعه عن.. 4
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ــداره أو . ٥ ــوية ج ــه بتس ــه تعويض ــان فعلي ــدار إنس ــراب ج ــن ت ــذ م ــن أخ م
ــه. ــرد طفالت ب

من أتلف شيًئا ليس له وزن وال كيل فإنه يلزمه ثمنه أو ال إرجاع مثله.. 6

من كرس خلخااًل فعليه تقويمه إال إذا طلبت صاحبته الغرم فيلزمه ذلك.. ٧

سارق اخلشبة فعليه غرمها أو إعادة مثلها إىل صاحبها. . 8

من وجد بعًرا يف الصحراء فعليه إعادته إىل صاحبه إن كان يعلم به.. 9

مــن أخــذ مــاء هنــر لــركاء فإنــه يعوضــه يف إصــاح حــال الفقــراء إذا مل . 	١
يعــرف صاحــب املــاء .

مــن جنــي جنايــة عــى أحــد يف بلــد معــن، فعليــه أن يغــرم للفقــراء إذا مل . ١١
يعــرف صاحــب املــال املتلــف، أو احليــوان املصــاب، أو املقتــول.

ــع إىل . ١٢ ــه يرج ــه فإن ــد موت ــيده بع ــاد إىل س ــاب وع ــم ت ــارب ث ــد اهل العب
ورثتــه، فــإن مل جيــد الورثــة فإنــه يســخر خلدمــة فقــراء املســلمن ويف خدمــة 

ــه. ــام وقوام اإلس

ــد . ١3 ــا بع ــد صاحبه ــإن مل جي ــكان، ف ــق أو أي م ــة يف الطري ــد لقط ــن وج م
ــا. ــراء أوىل هب ــا فالفق تعريفه

واجد اللقطة إن أعطاها نفسه فهو يف الراءة.. ١4

يضمــن مــن رضب أبــاه رضًبــا مرًحــا وال يكفــي عفــوه عنــه باعتــذاره يف . ١٥
رشع اهلل تعالــی.

ــه يتخلــص منهــا بإطعامــه و . ١6 مــن كان عليــه يشء ليتيــم مــن احلقــوق، فإن
كســوته مــن احلــق الــذي لــه.
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حــق الــويص ووكيــل الصبــي يف اإلطعــام والكســوة خصوًصــا رشطهــا أن . ١٧
تبــى الكســوة.

ــه . ١8 ــتلم من ــد اس ــد وق ــه الرش ــد بلوغ ــه عن ــرآن كفيل ــم ب ــن اليتي ــي م ينبغ
ــا. ــه كله حقوق

ال حل يف األشياء العينية وهو باطل ألهنا تنتقل بالبيع.. ١9

إذا أبــرأ أو حــلَّ صاحــب احلــق وكيلــه أو ضامنــه وعفــاه عــام عليــه فإنــه . 	٢
يكــون مــرأ الذمــة.

إذا تظلم صاحب احلق من وكيله فا يسقط عنه الضامن حتى حيله.. ٢١

من أبرأ غره مستحيًيا منه ففي رجوعه عن ذلك خاف.. ٢٢

جعل الرءان واحلل يف حق من يسقط عنه الضامن وليس املتملك.. ٢3

ال جيوز برآن وحل املريض لورثته ألنه الحق بالوصايا.. ٢4

اختلف يف برآن املريض لآلخرين من حيث اجلواز .. ٢٥

مــن أراد تبليــغ إمــرأة ليســت ذات قرابــة بــه فإمــا أن يــوكل عنــه أو خياطبها . ٢6
ــن وراء حجاب. م

مــن أبــرأ وأحــل إنســانا مــن الضــامن بكتــاب منــه بخطــه أو توقيعــه فقــد . ٢٧
بــريء مــن ســاعته.

مــن أخــذ هبيمــة أو عبــر معــن فعليــه رد قيمتهــام، فيعــذر بذلــك ويــرأه . ٢8
أصحــاب احلــق مــن الضــامن الــذي عليــه.

ليس عى الوالد برءان وال حل البنه.. ٢9
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الكتاب اخلامس: اإلباحة يف فقه املعامالت

اإلباحــة هــي: األمــور املتعــارف عليهــا بــن النــاس كالداللــة، والتعــارف، . ١
واإلذن، وهــي تتشــابه مــع الداللــة مــن حيــث انتقــاء الريــب يف التعامــل.

احلكمــة مــن اإلباحــة هــي: التوســيع بــن عاقــات النــاس وعــدم . ٢
ــم  ــف تعالي ــامل خيال ــك م ــم وذل ــم يف معاماهت ــام بينه ــم في ــق عليه التضيي

ــه. ــث أصول ــن حي ــف م ــرع احلني ال

الب�ب الأول: يف التع�رف 	

التعــارف هــو: األمــور التــي اعتــاد النــاس فعلهــا ومل يكــن فيهــا اختــاف . ١
بينهــم.

مــن التعــارف أن تكــون النفــوس متســاحمة متعاطفــة ليــس فيهــا ريــب مــن . ٢
األمــور التــي بينهــم.

حكم التعارف هو: اجلواز.. 3

ال جيــوز التعــارف عــى فعــل املحــرم مثــل: غصــب مــال اليتيــم، وغصــب . 4
مــال املســجد، وغصــب مــال اإلنســان الــذي غــاب عــن بلــده أو داره.

مــن فــروع التعــارف مثــل: إن أذن رجــل لرجــل بــأن يــرب مــن إنــاه فــا . ٥
جيــوز أن يســتخدم الــذي يــرب مــن هــذا اإلنــاء لــيء غــر الــرب إال 

إذا اســتأذن.
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مــن التعــارف هــو: عــدم التقــاط خــال النحــل الــذي عــرف صاحبــه إال . 6
بإذنــه.

ال جيــوز لقــط الثــامر الســاقطة يف األهنــار إال بــإذن أصحاهبــا، وإذا مل يعــرف . ٧
ــى للفقراء. ــا فتعط أصحاهب

ال جيــوز للضيــف األكل مــن الوليمــة إال بــإذن صاحبهــا ال إذن غــره ممــن . 8
دعــي:

جيوز االتكاء عى جدر اآلخرين إذا مل يؤدي ذلك إىل هدمها.. 9

اختلف يف جواز الرب والوضوء من املاء املغصوب.. 	١

جيوز الغسل والرب من بئر اليتيم بدالء املستقن األتقياء.. ١١

اختلف يف جواز خمالفة تعارف اإلستقاء إن كان باألجر أو بعبد الغر.. ١٢

ال جيوز أكل الثمر الذي بداخل األسوار إال بإذن أهلها.. ١3

ال جيوز أكل ما أسقطته الريح من الثمر.. ١4

ال جيوز أكل ما أسقطته الطيور من الثمر.. ١٥

جيوز أكل القمح الساقط.. ١6

ــا . ١٧ ــوار ف ــل األس ــذاذه إال إن كان داخ ــد ج ــاقط بع ــر الس ــوز أكل التم جي
ــوز . جي

ال جيوز أكل لقطة التن إال بإذن صاحبها.. ١8

جيوز أخذ احلطب إال إن مل يأذن صاحبه.. ١9

جيوز قطع العشب الغر املبذور عى أن يعيد الرتاب مكانه.. 	٢
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جيوز املرور عى أي أرض ما مل حتط بجدار.. ٢١

ال جيوز منع املرور عى األرايض املباحة.. ٢٢

ال جيوز وضع ما ير بامل أو إنسان يف أي أرض.. ٢3

ال جيوز أخذ تراب أرض بغر إذن، ومن أخذه فعليه رده.. ٢4

جتوز عطية التمر ممن جهلت معرفته.. ٢٥

جتوز عطية اليتيم واململوك للمتعلمن.. ٢6

ال جتوز عطية الغام من تن، وليمون، ورطب أبيه با إذنه.. ٢٧

ال بأس عى من أصاب يده دهٌن من رأس اليتيم.. ٢8

ال جيوز استعامل الصبيان والعبيد بدون إذن أولياؤهم.. ٢9

جيــوز ربــط الدابــة كاحلمــر، والبغــال، واإلبــل، واخليــول يف شــجر ونخــل . 	3
الغــر مــا مل حتــدث رضًرا.

اختلف يف جواز أخذ النار من احلطب املغصوب.. 3١

جيوز االنتفاع من املاء الفائض من األفاج.. 3٢

جيوز االنتفاع من ما مل يعرف صاحبه من األموال.. 33

جيوز غسل الثياب يف األفاج.. 34

ال جيــوز كــرس حواجــز ســواقي األفــاج إلطفــاء احلريــق؛ إال إذا ُضمنــت . 3٥
ضــت. أي: غوِّ

اختلف يف جواز غسل أفنية البيوت من األفاج.. 36

جيوز االنتفاع وامتاك جلد شاة غاب صاحبها عنها.. 3٧
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مــن رأى رأس شــاة ســائح فــوق الفلــج ومل يــرى فيهــا أثــر الذبــح الرعي . 38
ــن  ــؤال ع ــا بالس ــه تعريفه ــة فعلي ــت مذبوح ــة، وإن كان ــة حمرم ــي ميت فه

صاحبهــا، فــإذا مل يعرفــه فليأكلــه إن كان مــن الفقــراء.

الشاة التي غاب عنها أصحاهبا فهي ملن وجدها حال.. 39

مولود الشاة الغائبة ثم عادت فهي وولدها لصاحبها.. 	4

من وجد طعاًما يف الطريق مل جيعل يف إناء فهو حال.. 4١

الطعام املوضوع عى الطريق يف آنية ال حيل أكله إال إن أذن صاحبه.. 4٢

املاء املوضوع يف آنية الراب عى الطريق فهو حال.. 43

ــن . 44 ــد الذي ــرأه أح ــز أن يق ــاس فجائ ــن الن ــة م ــل إىل جمموع ــاب املرس الكت
ــاب. ــم الكت قصده

جيوز بيع املال باملراسلة ممن يأمر به عى عادة قوم ذلك املكان.. 4٥

مــن الــورع املســتحب إعــادة جــواب الســؤال املكتــوب عــى نفــس رســالة . 46
الســؤال؛ إن كانــا قــد تعارفــا عــى ذلــك.

ــوى، . 4٧ ــال الدع ــق يف ح ــه احل ــذي علي ــرت ال ــه يف دف ــق بكتابت ــت احل ال يثب
ــارف. ــك بالتع ــوز ذل وجي

جيــوز ملــن دعــي إىل طعــام أن يــرد الداعــي لــه إذا كان ذلــك مــؤداه معصيــة . 48
الداعي.

ــب . 49 ــه صاح ــن أذن ل ــاألكل إال مل ــدء ب ــام الب ــن إىل الطع ــوز للمدعوي ال جي
ــام. الطع
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الب�ب الث�ين: يف الدلل 	

ــن . ١ ــدون إذن م ــام ب ــن لبعضه ــال الصديق ــة م ــا إباح ــي: أهن ــة ه الدالل
ــام. ــتخدام أمواهل ــا اس ــر في ــا لآلخ أحدمه

ليــس مــن التعــارف دخــول اخلجــل إىل نفــس أحــد الصديقــن مــن أخيــه . ٢
عنــد الطعــام.

حكم الداللة أهنا جائزة بن عامة املسلمن وخاصتهم.. 3

ــن . 4 ــاء وب ــن: األتقي ــة ب ــي الكائن ــة ه ــم إىل أن الدالل ــرءان الكري رصح الق
ــن. ــن األقرب ــم، وب ــام بينه ــام في األرح

ــن . ٥ ــال الذي ــتعامل م ــن اس ــرتابة م ــدم االس ــو: ع ــة ه ــة الدالل ــاس إباح أس
ــم. يصطفيه

جتوز الداللة يف األموال و العبيد.. 6

ــتحب . ٧ ــا يس ــم ف ــن آباءه ــا م ــة يف األوالد، وإن كان برض ــوز الدالل ال حت
ــك. ذل

ــك . 8 ــدي وذل ــرض مع ــه م ــه ب ــاس إال إن كان صاحب ــة يف اللب ــوز الدالل جت
ــرر.  ــايف ال لت

ال جيوز االستحال من طعام الصديق.. 9
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الب�ب الث�لث: م� يب�ح يف ج�نب الأيت�م 	

ــام عــى أوليائهــم أو وكائهــم أن حيافضــوا عــى أمواهلــم . ١ مــن حــق األيت
ــوا عليهــا. ــي أئتمن الت

ــم أو . ٢ ــال اليتي ــى م ــك ع ــر ذل ــام إذا مل يؤث ــام يف الطع ــة األيت ــوز خمالط جي
ــه. طعام

جيوز اإلطعام واإلنفاق عى اليتيم من مال اليتيم ولو بيع يشء من ماله.. 3

جيــوز الوكيــل الصبــي اليتيــم أن يبيــع مــال اليتيــم بــدون منــاداة يف حــال . 4
الــرورة.

جيوز بيع مال املعتوه والغائب إن كان ذلك يف صاحلهام.. ٥

جيوز بيع سيف اليتيم إن كان ال جيد ما يأكله أو يلبسه.. 6

جيوز تعليم اليتيم من ماله.. ٧

جيوز تأديب اليتيم بالرب الغر املرح.. 8

ال جيوز رضب الصبي إال بعد إذن أبيه أو وليه.. 9

ال جيوز قتل الصبي الذي تكلم بالكفر ولكن يرب.. 	١

ــت . ١١ ــه إال إن كان ــم من ــذي يتعل ــم ال ــب اليتي ــر يف كت ــم أن ينظ ــوز للمعل جي
ــه ذلــك. ــا غرهــا فــا جيــوز ل كتًب

ال جيــوز األخــذ مــن اليتيــم إذا أعطــى أحــًدا مــن النــاس يشء إال إن كان . ١٢
تعــارف أهــل بادهــم عــى ذلــك.
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ال جيــب عــى القائــم بــامل اليتيــم أن يفتــدي مالــه الــذي ســلبه اجلبــار إيــاه: . ١3
إذا كان قيمــة إفتــداء هــذا املــال بنفــس قيمــة املــال املســلوب أو أكثــر

ال جيوز إعطاء مال الغائب و اليتيم للظلمة خوًفا منهم. ١4

ال جيوز التبذير من مال اليتيم ألنه أمانة عنده.. ١٥

ــن يف . ١6 ــيد أم ــل رش ــم لرج ــال اليت ــل م ــن رشوط توكي ــون م ــب أن يك جي
ــه. دين

ــى . ١٧ ــتوجب ع ــم يس ــغ احلل ــم البال ــه اليتي ــال إىل صاحب ــاع امل ــال إرج يف ح
ــك. ــى ذل ــهيدين ع ــهد ش ــه أن يش كافل

ال يعــد بلــوغ اليتيــم عامــة عــى رشــده مــا مل خيتــره وليــه ويؤنــس منــه . ١8
الرشــد.

الب�ب الرابع: يف العط�ي� 	

اإلعطاء هو: إنتقاء املال من إنسان آلخر بدون مقابل.. ١

العطاء هو: الصدقة عى الفقراء واملساكن.. ٢

اإلنفاق هو: جزء من العطاء وهو الر ويسمى اإليثار.. 3

4 .. - سمي العطاء بالقرض هلل أي: لوجه اهلل ابتغاء مرضاته

ــب، . ٥ ــال الغض ــل: أ( ح ــاالت مث ــى يف ح ــي إذا أعط ــواب املعط ــت ث ال يثب
ــادة  ــب الزي ــة طل ــوي، )ج( يف حال ــض الدني ــب التعوي ــة طل )ب( يف حال

ــا. كالرب
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يثبت البيع يف حالة الغضب عندما يكن مقًوا بذلك.. 6

يثبت عطاء اهلدي ونية النذر.. ٧

ال جيب عطاء اهلدي ونية النذر.. 8

تراجــع القــاذف بســبب أنــه قــد محلــه عــى ذلــك غضبــه فعليــه، إحضــار . 9
بينــة أي: شــاهدي عــدل بذلــك.

تبطل عطية املشاع إذا مل يعن يف إعطاءها رشيك معن.. 	١

ليس عى املعطي إثم التبذير إن كان املعطى قد أتلفها بنفسه.. ١١

من رشوط اإلعطاء: قبض العطية وخاصة يف حالة الوصية.. ١٢

وقيل بثبوت العطية ولو مل يقبضها املوهوبة له.. ١3

اختلــف يف مســاواة األب بــن احلمــل املنتظر وبــن عطيــة أوالده اآلخرين، . ١4
هــل عليــه قضــاءه للمولود عنــد جميئــه أم ال؟.

لألب الرتاجع عن هبة أبناءه صغاًرا أم كباًرا .. ١٥

اختلــف يف عطيــة الذهــب والفضــة التــي هيبهــا األب إلبنــه الصغــر، هــل . ١6
تبقــى لــه بعــد مــوت أبيــه أم تكــون بــن الورثــة.

ال جيوز انتزاع مال الولد املوهوب له من غر أبيه بعد وفاة والده.. ١٧

يثبت العطاء للمساجد با شك.. ١8

يثبت عطاء ماء الفلج.. ١9

يثبت بيع ووهب العطية.. 	٢

جيوز تصديق املأمور بإعطاء اهلدايه بعد تسليمها.. ٢١
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حرمت الصدقة عى نبينا حممد  - وأجيزت له اهلديه. ٢٢

من املستحب تعويض اهلدية ملن أهدی.. ٢3

من املستحب ملن أهداه الفقر شيًئا أن يشكره وليعطيه ثمنه.. ٢4

املعطــي هــو بمنزلــة األمــر بحســن خلقــه عــى مــن أعطــاه، واملعطــى لــه . ٢٥
أســر للمعطــي بالوفــاء لــه بالدعــاء وحســن العــرة.

مــن العطايــا الضعيفــة كأن يقــول املعطــي ملــن يعطيــه: هــذا هبــة لــك حتى . ٢6
ــأيت أجلك. ي

ال تثبت منحة اهلالك ما مل يأخذها املمنوح، بل يأخذها الورثة.. ٢٧

تبطل منحة عشب املاشية بعد سنة من احلصاد.. ٢8

تبطل منحة املوز بعد أول حصاد له.. ٢9

ال جتــوز منحــة يف املرمــوم أي: بقايــا العمــران املتهــدم، أو جــدر األشــجار . 	3
واألطــال، والســواقي، و امليــاه؛ إال بــإذن مــن ســيد القــوم الثقــة.

الب�ب اخل�م�س: يف الأم�نة 	

األمانة هي: حفظ مال الغر وصونه إىل أن يطلبه صاحبه منه.. ١

يسقط فرض اجلهاد عن حامل أمانات الناس.. ٢

عى من كانت معه األمانة أن يدافع عنها وال يعطيها الظامل الغاصب.. 3

إذا غصبت األمانة ممن كانت معه فإنه يكون خصاًم جتب عليه اليمن.. 4
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ال جيوز خلط األمانة بامل املؤمتن إال بإذن من أصحاهبا.. ٥

ال جيوز وضع األمانة يف مكان متلف هلا.. 6

ال جيوز وضع األمانة مع اخلائن الغر األمن خوف تضييعها.. ٧

ال جيوز بيع األمانة إال إن كان خوًفا من تلفها فيجوز ذلك. . 8

جيــوز إلقــاء األمانــة يف البحــر عنــد اخلــوف مــن اللصــوص فليــس عليــه . 9
غــرم بذلــك.

ال حرج عى من غلبة اجلبار عى األمانة.. 	١

ــه . ١١ ــت ب ، أو أذهب ــبَّ ــة احل ــوس أمان ــد الس ــن إذا أفس ــى املؤم ــرج ع ال ح
ــه. ــد من ــح دون عم الري

ال جيوز االشرتاط بضامن تضييع األمانة عى املؤمتن.. ١٢

من استعار كتاًبا من رجل فتلف منه الكتاب فإنه يضمن ثمنه.. ١3

ــده . ١4 ــدم قص ــف بع ــه حيل ــا، ولكن ــن ال يضمنه ــن األم ــة م ــاع األمان ضي
تضييعهــا.

ــه . ١٥ ــد في ــاب يفي ــا بكت ــول صاحبه ــاءه رس ــة فج ــده وديع ــت عن ــن كان م
ــه. ــه مودع ــت مع ــن كان ــى م ــامن ع ــإن الض ــت ف ــإن ضاع ــتامها، ف اس

ال جيوز حرمان الورثة من أماك املورث كالودائع وغرها.. ١6

الوديعة و األمانة بمعنى واحد.. ١٧

ه وهي جائزة.. ١8 من أخذ يشء لينتفع به عى أن يعيده فإهنا تسمى عاريِّ

ه فيام مل يتفق عليه بن مستعرها وصاحبها.. ١9 ال جيوز استعامل العاريِّ
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يضمن مستعر الفأس إن كرسه.. 	٢

يضمن مستعر اخلنجر لتقطيع اللحم إن تلفت.. ٢١

يضمن مستعر الثوب ثمنه إن أتلفه.. ٢٢

ــن . ٢3 ــتعاره م ــي اس ــه الت ــد حاجت ــه ح ــاوز ب ــامر إن ج ــتعر احل ــن مس يضم
ــا، ب(  ــة أجرهت ــة وقيم ــة الداب ــع قيم ــي: أ( دف ــه ه ــة ضامن ــا وصف أجله
ــف  ــال تل ــك يف ح ــا وذل ــدون أجرهت ــة ب ــة الداب ــي بقيم ــل يكتف ــل ب وقي

ــة. الداب

جيوز نسخ الكتاب املستعار بدون إذن أصحابه إن كان يف العلم.. ٢4

ال يعتر كتاب العلم أمانة.. ٢٥

الب�ب ال�ش�د�س: يف اللُّقطة 	

ــان يف . ١ ــة إنس ــلمن فلقط ــد املس ــى أح ــقط ع ــذي س ــال ال ــي: امل ــة ه اللُّقط
ف بــه لكــي يعــرف صاحبــه، أو احتفــظ بــه إىل أن يبلَّغــه  آخــر الطريــق فَعــرَّ

صاحبــه.

صفــات تعريــف اللقطــة هــي: أ( وعــاء اللقطــة، ب( عقاصهــا، ج( . ٢
ــا. ــا وإال ف ــه يقين ــت ل ــا كان ــم صفاهت ــرف أحده ــإذا ع ــا، ف وكاؤه

مــن ســنة املصطفــى هــي تعريــف أوصــاف اللقطــة، إذ ال تكفــي عامــة . 3
ــة. ــدت البين ــدة إال إن وج واح

مــن عــرف اللقطــة ثــم تلفــت باعطاءهــا غــر صاحبهــا فعليــه أن حيــر . 4
ف. البيَّنــة أي: املعطــى لــه، وال ضــامن عــى املعــرِّ



٢93اجلزء الرابع: يف فقه املعامالت االجتماعية 8

إذا عــرف صاحــب اللقطــة بعــد إنفاذهــا إىل أحــد آخــر فيجــب إعادهتــا إىل . ٥
. حبها صا

ليس يف اللقطة تعريف اذا مل يكن هلا وعاء أو وكاء، وإنام عامتها عدها.. 6

ــت . ٧ ــو كان ــى ول ــا حت ــو صاحبه ــة وه ــًا ثق ــة رج ــت اللقط ــاز إن أعطي ج
ــة. ــر عام بغ

ــهرين، وإن . 8 ــهر إىل ش ــن ش ــة م ــت قليل ــم إن كان ــف الدراه ــي تعري يكف
ــط. ــد فق ــام واح ــإىل ع ــرة ف ــت كث كان

ــراء إذا . 9 ــا أو إىل الفق ــة إىل صاحبه ــاء اللقط ــد إعط ــط بع ــرة الاق ــذ أج تنف
ــا. ــل صاحبه جه

إذا كان الاقط للقطة فقًرا فهو أوىل هبا.. 	١

جيــوز للفقــر الــذي أعطيــت لــه اللقطــة أن يبيعهــا إذا شــاء ويقبــض ثمنهــا . ١١
كاملــك له.

جيوز الراء ممن أعطي اللقطة.. ١٢

جيــوز للمشــرتي اللقطــة أن يأكلهــا حــااًل طيًبــا مــن عنــد اهلل تعــاىل، حتــى . ١3
ولــو كان املشــرتي غنًيــا.

ال جيوز اإلنتفاع من اللقطة ألهنا أمانة، وال أن تضيع وال أن هتمل.. ١4

ال جيــوز اإلنتفــاع بلقطــة الثــوب إال عنــد اإلضطــرار، فإنــه عليــه تعويضــه . ١٥
بقــدر اســتعامله لصاحبــه.

ــه . ١6 ــل علي ــه، وقي ــل: ل ــة يف أرضــه فقي اختلــف يف مــن لقــط درامهــا مدفون
ــا. تعريفه
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ــار . ١٧ ــة الكف ــه عام ــا وفي ــول صاحبه ــون يف أرض جمه ــز مدف ــد كن إذا وج
ــِرف. ــه ُيعَّ ــره فإن ــب وغ كالصلي

ــده فــا جيــر عــى اليمــن وال حيبــس هلــذه . ١8 ــن عن مــن أنكــر وجــود خزي
ــة. التهم

من لقط لؤلؤًة من شاطئ البحر فهي لواجدها حااًل.. ١9

ــى . 	٢ ــب ع ــة فيج ــؤة مثقوب ــاطئ، أو لؤل ــن الش ــًدا ع ــؤًة بعي ــط لؤل ــن لق م
ــا. ــا تعريفه القطه

من وجد لؤلًؤا يف البحر فهو له.. ٢١

مــن وجــد يشء مــن املعــادن كالذهــب، والفضــة و اللؤلــؤ، وغرهــا فيهــا . ٢٢
أثــر عمــل ثقــوب أو نحــت فإنــه جيــب تعريفهــا ولــو كانــت مــن البحــر.

ال حتــب زكاة اجلواهــر امللقوطــة مثــل: الفصــوص، واآليل، وحــي البحــر . ٢3
كاللؤلــؤ واملرجــان.

الب�ب الرابع: يف الوقف 	

الوقــف هــو: األمانــة املخصصــة كوقــف ملــن يوقفــه صاحبــه للغــر، فــا . ١
جيــوز أن يبــاع إال مــن رضورة ملحــة.

يعتر الوقف رشط ملن وقف له ال يتعداه إىل غره.. ٢

جيب أن يكون رشط الوقف مقبولة رشًعا وإال فهو باطل.. 3
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ال جيوز الوقف للورثة بعد املوت.. 4

األصل يف الوقف أن يكون باًبا من أبواب اخلر لوجه اهلل تعاىل.. ٥

ال جيوز الوقف لقراءة القرءان عى أصحاب القبور.. 6

جيوز الوقف لزيارة القبور كرط.. ٧

ال جيوز الوقف بالرساج عى املقابر.. 8

جيوز الوقف بالرساج عى املساجد لكل قارئ وعابد. 9

ال جيوز الوقف لبناء زائد فوق أو حول القبور.. 	١

كل وقــف لفعــل اخلــر جائــز وذلــك مثــل: وقــف أرض، أو بئــر، أو كتاب . ١١
. س للنا

ال جيوز وقف نقل الكتب من بلد معن إىل بلد أخرى.. ١٢

ــاس معينــن، فــام عــى حاملهــا مــن . ١3 جيــوز الوقــف بتخصيــص كتــب ألن
ــوم كاملســتعرين هلــا. ل

ال جيوز بيع املوقف.. ١4

ال جيوز نقل الوقف.. ١٥

جيــوز الوقــف يف ســبيل اهلل، وهــو مــن أعظــم األجــر وبــاب مــن أبــواب . ١6
الصدقــات.

ــال . ١٧ ــامن يف ح ــزراع الض ــى ال ــس ع ــف، ولي ــل يف أرض الوق ــوز الغس جي
ــان. ــه إحس ــزرع ألن ــف ال تل
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الب�ب الث�من: يف ال�ش�فية 	

الصافية هي: األرض املهجورة أو من مات عنها أصحاهبا وليس هلا وريث.. ١

حكــم الصافيــة رشًعــا كحكــم الوقــف يتــرف فيهــا احلاكــم يف مصالــح . ٢
املســلمن، الصــوايف أمرهــا لإلمــام العــدل يرفهــا كيفــام يشــاء.

يعطى للفقراء من أثامن الصوايف.. 3

ال جيوز إلمام اجلور بيع الصافية.. 4

جيوز لإلمام العدل أخذ الصافية بدون احلاجة إىل بينة ألنه مأمون.. ٥

جيوز لإلمام أن جيعل الصافية يف يد من هو ثقة ليصلحها.. 6

جيوز ملن زرع الصافية أن يعطي أجرة زرعه.. ٧

ــود . 8 ــدم وج ــال ع ــة يف ح ــن زرع الصافي ــتفيدوا م ــراء أن يس ــوز للفق جي
ــك. ــم ذل ــوز هل ــا جي ــوا ف ــام؛ إال إذا منع اإلم

ال جيوز لإلمام اجلائر أن يترف يف الصافية بيء.. 9

جيــوز للمســلمن عــى حــد ســواء اإلســتفادة مــن الصافيــة، وقيــل يمنــع . 	١
ــاد  ــح العب ــى مصال ــن ع ــامء قائم ــوا عل ــك إال إن كان ــن ذل ــاء م األغني

ــدل. ــام الع ــوان اإلم كأع

اإلمام العدل خمر يف إن جيعل الصافية من ضمن بيت املال.. ١١

جــاز لإلمــام أن يؤجــر عــى الصافيــة رجــل مــويف وثقــة يعمرهــا بأجــرة . ١٢
يؤدهيــا لإلمــام عنهــا.
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ال جيــوز أن جيــر أهــل املنــازل واملــزارع أن يعمــروا مــا هتــدم مــن جدراهنــم . ١3
رضورة. من  إال 

الب�ب الت��شع: يف اأموال امل�ش�جد 	

أمــوال املســاجد هــي: األمانــة املتكفــل هــا وكيــل أو حمتســب ثقــة عــن كل . ١
مســجد ســواء كانــت مــن: املــزارع، أو النقــود، أو أي يشء مــن ممتلكاهتــا.

ــاء . ٢ ــن بن ــارة ع ــا عب ــوال؛ ألهن ــذه األم ــا هب ــودة لذاهت ــاجد يف املقص إن املس
مــن طــن وغــره، وهــي أمــوال يتقــرب هبــا العبــاد إىل اهلل تعــاىل إلصــاح 
ــن،  ــدارس، واملعلم ــل: امل ــا مث ــن عليه ــاجد والقائم ــدم املس ــا خي كل م
والكتــب، وتوفــر املصاحــف، والرتميــم، واملــاء، وغرهــا مــن اخلدمــات 

ــاجد. ــح املس ــي تصل الت

ال جيوز استخدام أموال املساجد يف غرها ألنه تبديل حمرم. 3

يشــرتط يف القائــم أو املحتســب عــى املســجد: أن يكــون ذو ورع وتقــوى . 4
مــن اهلل يف األمــوال.

إضاعة مال املسجد يلزم مضيعها عام أتلفه.. ٥

ــط . 6 ــامن فق ــه الض ــًيا فعلي ــجد؛ إال إن كان ناس ــال املس ــع م ــذر مضي ال يع
ــم. ــه إث ــس علي ولي

مــن أويص بــامل ملســجد فأتلفــه الســيل فــامت املــويص فــإن الوصيــة ثابتــة . ٧
واملــال يكــون للمســجد.

اختلف يف ثبوت اإليصاء بنخلة ملسجد معن.. 8
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مــن أوىص بنخلــة ملســجد ومل يســميه وليــس يف القريــة غــره فقــد ثبتــت . 9
بذلــك الوصيــة لذلــك املســجد الوحيــد.

مــن نــذر بــأن يرســل شــيًئا ملســجد فإنــه جيعــل لعــامر املســجد، وكذلــك . 	١
مــن أوىص، أو أقــر، أو أعطــى حســبام خصــه يف نيتــه.

مــن تطــوع بــامل لبنــاء مســجد فإنــه ال جيــوز إنفــاذ املــال يف غــر البنــاء و . ١١
رشاء دلــو لنــزح املــاء للمتصلــن.

مــن تطــوع بــامل ملســجد فــزاد املــال فــوق حاجــة املســجد فإنــه ينفــذ يف: . ١٢
اخلــرات، وأعــامل الــر، أو يف مســجد آخــر.

ــك . ١3 ــلمن، وإن كان ذل ــع املس ــجد م ــاء مس ــي يف بن ــتخدام الذمِّ ــره اس يك
ــز. جائ

ال جيوز ذباح اليهود والنصارى ليوم العيد.. ١4

اختلف يف النابت يف املساجد هل هو للمساجد أم للفقراء.. ١٥

اختلف يف األخذ مال عامر املسجد ونقلها لفطرة الصائمن.. ١6

جيوز أكل الفطرة املخصصة للمصلن يف املساجد أذان املغرب وبعده.. ١٧

جيوز ملن فسد صيامه بغر عمد أن يأكل من فطرة املسجد.. ١8

جيوز أن يفطر من صام بدليل رؤية شاهد واحد.. ١9

جيوز إفطار النساء من فطرة املساجد.. 	٢

ــدم . ٢١ ــرج، ب( ع ــدم الت ــروط: أ( ع ــاجد ب ــاء إىل املس ــور النس ــوز حض جي
ــر. ــدم التبخ ــر، ج( ع التعط

جيوز يف الشتاء إشعال الرساج من املغرب إىل العشاء يف املساجد.. ٢٢
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جيوز يف الصيف إشعال الرساج لدفع رضر السيل عن املساجد.. ٢3

ــد . ٢4 ــر فوائ ــن ولن ــاء للمتعلم ــاة العش ــد ص ــرساج بع ــعال ال ــوز إش جي
ــاجد. ــوم يف املس العل

ــم . ٢٥ ــل القائ ــن قب ــجد م ــل املس ــن نخ ــدة م ــرة الزائ ــن الثم ــذ م ــوز األخ جي
ــك. ــوز ذل ــا جي ــجد وإال ف ــل املس ــاح لنخ ــك ص ــجد؛ إن كان يف ذل باملس

جيوز رشاء سم الفأر لدفع رضره عن النخل.. ٢6

جيوز بيع رصوم املسجد يف حالة الغله و عدمها ألن يف ذلك صاح.. ٢٧

جيوز الغسل من رصم املسجد بدل بيعه إن كان فيه مصلحة املسجد.. ٢8

ال جتــوز الزراعــة يف املســجد بــا إذن، فــإن حصــل ذلــك فالغلــة أو . ٢9
املحصــول للمســجد فقــط.

ال جيوز رهن مال املسجد، فعى الفاعل أن يفديه حتى ال يأثم.. 	3

جيوز القياض بامل املسجد إذا كانت هناك مصلحة يف ذلك.. 3١

ال جيوز بيع ثامر املسجد لرجل ال يملك مااًل كافًيا للراء .. 3٢

ــل املســجد أن يقطــع النخــل و الشــجر املغــروس عــى ســطر . 33 جيــوز لوكي
ــة.  ــن احلاج ــد ع ــد؛ إن كان يزي واح

ــور . 34 ــد ظه ــجد بع ــجر املس ــل ش ــى فس ــكار ع ــجد اإلن ــار املس ــوز جل ال جي
ــل. ــل الفس ــك قب ــه ذل ــوز ل ــه، وجي غلت

ال جيوز أخذ نصيب املسجد من املاء.. 3٥

ــل املســجد الثقــة أن يســافر عــى أن يعــود إىل أمــوال املســجد . 36 جيــوز لوكي
قبــل بيتــه ليعــرف مــا طــرأ عليهــا.
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ــؤوليته ال . 3٧ ــإن مس ــجد ف ــوال املس ــام أم ــن أقس ــم م ــن وِكل يف قس ُكل م
ــه. ــا وكل ب ــدى م تتع

جيــوز للمؤمنــن الثقــات أن حيلــوا حمــل الوكيــل املســافر يف تريــف بعض . 38
ــجد. أموال املس

جيوز عزل الوكيل اخلائن عى أوقاف املساجد.. 39

إن األموال التابعة للمساجد أو األوقاف بشكل عام أمانة.. 	4

الب�ب الع��شر: يف الأموال 	

ــل، . ١ ــك يف العم ــر، )ب( الري ــص ب )أ ( األج ــي: كل ماخيت ــوال ه األم
ــم. ــات، )و( احلري ــواقي، )ه( الطرق ــتئجار، )د( الس )ج( االس

احلكمــة مــن االقتعــاد هــي: اســتئجار األرايض، وامليــاه للــزرع والســقي، . ٢
وعمــل الطرقــات للعبــاد والــدواب فيــام يصلــح النــاس بــن البلــدان ويف 

داخلهــا.

احلكمــة مــن احلريــم هــي: إحاطــة األشــجار والــزروع واملقابــر باجلــدران . 3
محايــة هلــا مــن التلــف، واألدويــة، والســيول والــدواب، وملعرفــة حدودهــا 

جتنبــا لالتبــاس.
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الب�ب احل�دي ع�شر: يف الإج�زة 	

ــاء . ١ ــتوجب بإعط ــذي يس ــيء ال ــع وال ــن املبي ــرة أو ثم ــي: أج ــازة ه اإلج
ــه. ــة عن قيمــة معين

ــاس، ب( . ٢ ــن الن ــام ب ــة: أ( في ــاف التالي ــى األصن ــون ع ــرة تك ــام األج أقس
يف رشاء البهائــم، ج( يف رشاء العبيــد، د( يف رشاء األرايض واألمكنــة، ه( 
ــك  ــس يف ذل ــى - ، ولي ــم اهلل موس ــرة كلي ــامل كأج ــرة الع يف أج

عيــب.

جيوز أخذ األجرة عى عمل رشيف.. 3

ــى . 4 ــداء ع ــل: أ( االعت ــايص مث ــكاب املع ــى ارت ــرة ع ــذ األج ــوز أخ ال جي
ــل  ــب الفح ــوات،ج( حس ــى األم ــات ع ــاء النائح ــات اهلل، ب( إعط حرم

ــل. ــل النس ــن أج ــه م أي: رضاب

ــود إىل . ٥ ــزاين ليق ــاء ال ــزين وال إعط ــى ال ــرة ع ــة أج ــاء الزاني ــوز إعط ال جي
ــزين. ال

جيوز إعطاء الزانية التائبة من بعد زناها مهر الزواج من زنا هبا.. 6

ال جيوز إعطاء املرأة املهر بغر رشط واضح.. ٧

ال جتوزا األجرة عى الكهانة ألنه تنجيم حمرم.. 8

جتوز مع الكراهة أجرة احلجامة.. 9
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ال جتــوز الزيــادة فــوق النقــود املقرتضــة بنقــود مثلهــا بــدون مقابــل؛ فذلك . 	١
يســمى ربــا وهــو حمرم.

ال جيوز تأجر عامل لعمل يشء يف أرض بدون إذن من صاحبها.. ١١

جيوز ملن أجر ثوره وعبده أن يأخذ أجر حراثته يف أرض مغصوبة.. ١٢

اختلف يف جواز إعطاء األجرة عى خدمة الوزن والكيل.. ١3

جيــوز للمعلــم أن يأخــذ أجــرة عــى تعليــم اآلداب، والقــرآن، واحلديــث، . ١4
وســائر العلــوم النافعــة.

أجاز رسول اهلل أخذ األجرة بالقرآن فقط.. ١٥

ــر . ١6 ــول عم ــوز ح ــة، وجي ــة املرف ــاء الكعب ــى بن ــرة ع ــذ األج ــوز أخ ال جي
ــط. ــوارها فق ــا، وأس ــد أبواهب ــا، وعن آهن

ال جتوز كل أجرة دفعت مقابل الباطل أو احلرام.. ١٧

ال جيوز دفع أجرة للزنا، وال للتامئم )رقي الكفر(.. ١8

جيوز دفع أجرة احلي. ١9

جيوز دفع األجرة لكل ما هو حال.. 	٢

ــافة . ٢١ ــة، أو إىل مس ــدة جمهول ــول، أو إىل م ــغ جمه ــتئجار بمبل ــوز االس ال جي
ــة. جمهول

ال جيوز إعطاء األجرة عى يشء مل تستكمل رشوطه.. ٢٢

جيــوز إعطــاء األجــرة عــى إنجــاز بعــض املتفــق عليــه بقــدر مــا تــم إنجازه . ٢3
لبناء. كا
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ال جيــوز إعطــاء الصيــاد ســواء يف الــر أو يف البحــر أجرتــه قبــل احلصــول . ٢4
عــى الصيــد.

مــن اســتعار هبيمــة فــا بــد أن حيــدد األجــرة، ومــدة ومســافة اســتخدام . ٢٥
ــة أو البهيمــة. الداب

ــَر ُعــاماًل عــى أرضــه ليعملــوا فيهــا بأجــرة معلومــة، فأدخــل مــع . ٢6 مــن أجَّ
القطعــة قطعــة أرض أخــرى أثنــاء العمــل فإنــه يلزمــه الدفــع عنهــام مًعــا.

ــن . ٢٧ ــد مع ــرة إىل بل ــر بأج ــا اآلخ ــل أحدمه ــى أن حيم ــان ع ــق رج إذا اتف
ــه. ــاب منزل ــه إىل ب ــه أن يوصل ــه يلزم ــروف فأن مع

مــن اســتأجر محــاًرا ليحمــل عليــه، فــا جيــوز أن يثقــل احلمــل عليــه وإال . ٢8
لزمــه زيــادة األجــرة.

من استأجر محاًرا لركبه، فا جيوز له أن يركب عليه غره.. ٢9

ال جيــوز ملــن اشــرتی مــا باخليــار أن يعــزل منــه البيــدار العامــل فيــه، ولكنه . 	3
جيــوز لــه أن ينقــض رشاء املــال أن كان ال يعلــم بوجــود البيدار.

مــن اســتأجر راعًيــا ألغناهــه إىل مــدة معلومــة وبأجــرة معروفــه ثــم نقــض . 3١
ــة ألن  ــه كامل ــي أجرت ــدة فللراع ــام امل ــل مت ــارة قب ــد اإلج ــتأجر عق املس

ــم. الســبب هــو صاحــب الغن

ــدة . 3٢ ــل امل ــن، ومل يكم ــن مع ــن لزم ــن مع ــل بثم ــام رج ــي أغن ــن رع م
ــه. ــر ل ــا أج ــام ف ــرك األغن ــه وت ــرتطة علي املش

إذا تعاقــدا اثنــان عــى أن يرعــى أحدمهــا غنــم الثــاين فهلكــت الغنــم مــن . 33
آفــة خارجــة مــن أرادة الرجلــن فللراعــي عنــاء أجرتــه الكاملــة.
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جيــوز عــزل العامــل الــذي أفســد يف عملــه ومل يصلــح حتــى ولــو مل تكمــل . 34
مــدة عقــد العمــل املشــرتط عليهــا ســابًقا، ولكنــه ال حيــرم مــن عنــاء عملــه 

يف تلــك املــدة.

يعطى األجر حقه عى عمله وال يزاد وال ينقص عنه.. 3٥

إذا توقــف العامــل عــن العمــل مــن تلقــاء نفســه بعــذر فلــه األجــر عــى . 36
عنــاءه.

ــاء . 3٧ ــه النتف ــرة ل ــا أج ــذر( ف ــدون ع ــل )ب ــن العم ــل ع ــف العام إذا توق
ــاء. العن

ــران . 38 ــن العم ــه- ع ــدة - لعل ــه بعي ــل يف أرض ل ــًدا للعم ــتأجر عبي ــن اس م
ــه فــا أجــرة هلــم وال تعريــض. ــل بدءهــم ب ــوا قب فهرب

ــوا لعــدم . 39 ــًدا أو عــاماًل لعمــل غــر حمــدد املــدة، ثــم ذهب مــن اســتأجر عبي
ــدة االنتظــار. ــزام امل ــاء االلت إعطاءهــم عمــل فلهــم األجــرة عــى عن

يؤجر منقذ الغريق حسب عرف الناس يف ذلك الزمان.. 	4

يؤجر ساقي العطشان بثمن املاء يف ذلك املكان.. 4١

يؤجــر واجــد مــال إنســان مــن داخــل البحــر بقــدر عنــاء غوصــه أو جــزء . 4٢
منــه معلــوم

ال يؤجر السارق عى إعادة ما رسقه.. 43

يؤجر واجد املال املرسوق ممن مل يعرف عنه الرسقة.. 44

اختلــف يف جــواز نقصــان أجــرة العامــل إن كان ينــوي الذهــاب إىل احلــج . 4٥
أم ال جيــوز .
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إذا مات األجر يف احلج وبقي من أجرته يشء فهي لورثته.. 46

جيــوز إنقــاص أجــرة احلــاج بالنيابــة عــن إنســان آخــر بمقــدار: الربــع، أو . 4٧
ــى  ــر املصطف ــارة ق ــه يف زي ــب موكل ــف طل ــث، إذا خال ــف، أو الثل النص

.

يف فتل القطن تعطى العامات من النساء أجورهن قدر عناءهن فقط.. 48

قصاص الثياب يعطى أجر قصه حسب العرف.. 49

ــع . 	٥ ــتأجر م ــل للمس ــا وقي ــل ملؤجره ــرة، قي ــرة املؤج ــامد البق ــف يف س اختل
ــاد. احلص

الســامد املجتمــع يف منــزل املؤجــر فهــو لصاحــب املنــزل، وإن كان متفوقــا . ٥١
فهــو للمســتأجر.

سامد املنزل املؤجر الغائب عنه صاحبه إن جتمع فهو للمستأجر.. ٥٢

جيــوز لعامــل النخــل أن يأخــذ مــن النبــات الغليــظ اليابــس لينتفــع بــه إن . ٥3
ســمح لــه صاحــب الــزرع.

ــن، . ٥4 ــر، والب ــن، وال ــب، القط ــن احلط ــذ م ــل األخ ــل النخ ــوز العام جي
والــذرة، إن أذن لــه يف رشط العمــل.

ــام . ٥٥ ــذ ع ــه أن يأخ ــوز ل ــزرع وال جي ــذور ال ــن ج ــذ م ــل أن يأخ ــوز للعام جي
ــه. نبــت من

جيوز إقراض العامل عى أن يكون ينقص من أجرته بقدر ما أخذ.. ٥6

ــاف . ٥٧ ــعر، أو بأصن ــر، أو بالش ــك بالتم ــود وكذل ــرة بالنق ــع األج ــوز دف جي
الــر.
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اختلف يف وقت إعطاء العامل أجرته قبل وبعد أداء اخلدمة.. ٥8

ال جيوز تأخر صداق الزوجات فهو من املظامل املحرمة.. ٥9

وال جيوز استئجار من يقتل البهائم لغر سبب.. 	6

جيــوز قبــول قــول املســتأجر بأنــه قــد أدى عــن املؤجــر الصيــام، أو احلــج، . 6١
أو مــا يصلــح الفلــج؛ إال إن اشــرتط وجــود الشــهود.

ــل . 6٢ ــا، فقي ــأن الســلعة أو املــال قــد اختفي ــام إذا ادعــي الــدالل ب اختلــف في
ــه اليمــن. ــه البينــة وقيــل علي علي

ــأن . 63 ــل ب ــد قي ــت، فق ــلعته فضاع ــه س ــع ل ــًدا ليبي ــر أح ــن أج ــف فيم اختل
ــه. ــا أضاع ــرم م ــامن غ ــا الض ــى صاحبه ــل ع ــل ب ــا، وقي ــع ضامهن ــى البائ ع

ــإن . 64 ــه، ف ــان نقصان ــاع فب ــل أو بالص ــاع بالكي ــل مت ــا ليكي ــر رج ــن أج  م
األجــر يضمــن النقصــان أو أن حيلــف اليمــن، وإال مــن وكل صبًيــا برعــي 

غنــم فضــاع الغنــم فإنــه ال ضــامن عــى الفتــى ألنــه غــر مميــز.

مــن وّگل راعًيــا بالًغــا برعــي غنمــه فضاعــت فــا ضــامن عــى الراعــي إال . 6٥
إن كان غــر ثقــة.

مــن أجــر حلفــظ طعــام لرجــل فنــام عنــه فأخــذ أو أكل فــا ضــامن عليــه . 66
إال إن اشــرتطا الضــامن عنــد النــوم. 

مــن اســتأجر مجــااًل ليحمــل متاعــه فســقط مــن تعثــر البعــر فعــى صاحب . 6٧
ــر الضامن. البع

ال ضــامن عــى األجــر عــى متــاع إن تعــرض لألمــور اآلتيــة مثــل: الرسقة، . 68
ــرق، أو الغرق. أو احل
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من أعطى ثوبه للخياط ليقره فأتلفه فعى اخلياط أن يضمن قيمته.. 69

الضامن يكون إتاف األنفس واألموال.. 	٧

السلعة التي ظهر فيها عيب فالضامن عى املصنع إن كان متعمًدا.. ٧١

أذا أفسد العامل أو األجر يف عمله شيًئا بغر عذر قهري فعليه أن يضمنه.. ٧٢

ــدود . ٧3 ــت س ــزرع إن كان ــاء ال ــن م ــد م ــام فق ــامن في ــدار ض ــى البي ــس ع لي
ــة. ــر موثق ــواقيه غ س

الب�ب الث�ين ع�شر: ال�شريك يف العمل 	

الريــك يف العمــل هــو: إعانــة املســلم ألخيــه املســلم يف يشء مــن األعــامل . ١
ــق املصلحة املشــرتكة. لتحقي

للريــك دائــام نصيبــًا مفروًضــا مــن املــال الــذي أشــرتك فيــه مــع . ٢
اآلخريــن.

لوريث الريك االختيار يف مواصلة الراكة أو إلغاؤها.. 3

ــن . 4 ــؤذي ع ــرد امل ــم أن يط ــن زروعه ــن ب ــة يف زرع م ــك اجلامع ــى رشي ع
ــزرع. ال

عــى املســتأجر أن يتكفــل بتكاليــف: حــرث األرض، وتنظيــف وتنظيــف . ٥
ســواقيها؛ إال يف حالــة حــدوث آفــات طبيعــة.

ــع أو . 6 ــح البي ــه رب ــل لصاحب ــال، فه ــن غ ــر بثم ــر متج ــف يف تأج اختل
للمســتأجر.
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ال جيــوز تأخــر النخــل بحملــه ألنــه مــن بيــوع الســنن التــي دخلــت فيهــا . ٧
. لة جلها ا

ال جيوز بيع السنن لنهي املصطفى األمن. . 8

ال ينبغــي عمــل األســوار مــن الطــن حــول األمــوال ألهنــا ليســت منــازل . 9
لســرت العــورات، إال إن عــا موضــع بعضهــا عــى اآلخــر.

إذا وصــل ثاثــة أشــخاص يف وقــت واحــد إىل بئــر، فعليهــم أن يقرتعــوا . 	١
ــده  ــذي بع ــد وال ــو واح ــدأ بدل ــم يب ــقي أواًل، واألول فيه ــن يس ــى م ع

ــدد. ــس الع بنف

ال جيوز لرجل أن يفسل أرضه إذا كان املاء لريكه إال إن أذن له.. ١١

للبيدار نصيبه من األرض التي غصبت إن كان رشيًكا للذي غصبت منه.. ١٢

املاء الصاحب الثور وليس لريكه الزارع.. ١3

اختلف يف جواز السقي من النهر الذي كرسه السيل.. ١4

ــاء و . ١٥ ــاض امل ــاء إذا ف ــن امل ــه م ــاد علي ــه املعت ــزرع نصيب ــاقي ال ــی س يعط
ــاس. ــة الن ــي لعام ــيل، والباق ــط بالس اختل

املاء الناقص إما بالسيل أو بالغصب، فالنقص يكون عى مجيع الركاء.. ١6

املال املغصوب من الركاء يضمنه الغاصب.. ١٧

جيوز للمغصوب أن يستأجر ماله من غاصبه.. ١8

يمنع رشاء الزرع أو الراكة فيه إن كان حيتمل الشبهة املحرمة.. ١9

ال جيوز الزرع يف أرض مل يعرف صاحبها.. 	٢
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الزرع حول السواقي يعتر ملًكا للماك و الساقن.. ٢١

ال غرم ملن نبت زرع جاره من ماء قطره نباته.. ٢٢

جيوز االنتفاع باملال الضائع ما مل يعرف صاحبه.. ٢3

صاحــب املــال أوىل بالســامد الــذي جرفــه لــه الســيل، وال حيــق ألحــد آخــر . ٢4
أن يأخــذه منــه.

اجلــذوع واحلطــب مــن جلــب الســيل يف مــال إنســان فــا حيجــر مــن أن . ٢٥
يســتفيد منــه جرانــه.

ال جيــوز ملــن اســتأجر أرًضــا ليــزرع فيهــا نوًعــا واحــد مثــًا أن يــزرع غــره . ٢6
فيها. 

ال حيــق للعامــل األجــر أن يأخــذ مــن مزرعــة املؤجــر ولــو كان غنًيــا شــيًئا . ٢٧
مــن املزرعــة إال بــإذن صاحبهــا.

ــل . ٢8 ــرة األرض قب ــإن: أ( أج ــا، ف ــم بيعه ــد ت ــا وق ــا وباعه ــرا أرًض ــن أج م
العقــد للبائــع، ب( وبعــد عقــد البيــع تكــون للمشــرتي، ج( وأمــا احلصــاد 

فللمســتأجر يف كل األحــوال حســب مــدة عقــد التأجــر.

ــرة . ٢9 ــع أج ــزم بدف ــه مل ــا فإن ــاب عنه ــم غ ــا ث ــا وزرعه ــتأجر أرًض ــن اس م
األرض لصاحبهــا.

ــره، )ب( وال . 	3 ــى ظه ــوم ع ــه: )أ( الن ــق ل ــه ال حي ــزاًل فإن ــتأجر من ــن اس م
ــامًرا، ج( وال  ــزل وال مس ــدار املن ــره يف ج ــب وغ ــن اخلش ــًدا م ــز وت يرك
ــزل. ــب املن ــه صاح ــوز إال إن أذن ل ــك ال جي ــز؛ كل ذل ــور للخب ــد التن يوق

أنواع الراكة ثاثة أنواع وهي: االستئجار، التأجر، البناء.. 3١
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الب�ب الث�لث ع�شر: م� ت�شتحقه الأموال من حرمی وغريه 	

احلريم: من الوقاية واحلامية للزروع أو املنازل.. ١

احلكمــة مــن وضــع احلريــم هــي: دفــع الــر عــام جعــل حولــه احلريــم . ٢
ــا. ــازل وغره ــجار، واملن ــل، واألش ــل: النخي مث

أصناف احلريم هي: أ( اجلدر، ب( السواقي، ج( احِلضار.. 3

جيــوز جعــل احلضــار حــول الــزرع مــن األشــجار املفســولة؛ إال األوديــة . 4
فــا يغســل فيهــا.

ــل . ٥ ــي: أ( النخ ــال وه ــه يف امل ــث موضع ــن حي ــاف م ــة أصن ــل ثاث النخ
ــة  ــده دون ثاث ــواقي وبع ــب الس ــى جان ــل ع ــا فس ــو: م ــدي وه العاض
أذرع، ب( نخــل احليــاض وهــو: باقــي النخــل وهــي مــا زاد بعــده فــوق 
ثاثــة أذرع، ج( نخــل الوقيعــة وهــو: النخــل النابــت فيــام بــن أرضــن، 

ــقوطها. ــكان س ــل م ــوز الفس ــا جي ف

جيوز بناء حائط يف حال التخوف من سقوط النخلة الوقيعة يف املال.. 6

ــة . ٧ ــا تابع ــن فإهن ــن زرع ــي ب ــة الت ــة الوقيع ــذع النخل ــل بج ــرم املتص ال
ــب  ــاره صاح ــي جل ــة فه ــت منفصل ــا إذا كان ــزرع األول، أم ــب ال صاح

ــامن. ــه الض ــإن علي ــه األول ف ــإن اقتلع ــاين، ف ــزرع الث ال

اختلف يف وجوب وضع حريم لنخلة الوقيعة.. 8

ال جيوز أن يزال جذع النخلة املورثة إال إذا سقطت.. 9
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تســمي نخلــة الوقيعــة هبــذا املســمى يف أربــع حــاالت وهــي: أ( اإليصــاء . 	١
ــن  ــرط م ــى ال ــك ع ــا، وكذل ــا، د( هبته ــا، ج( بيعه ــرار هب ــا، ب( اإلق هب

صاحبهــا.

ال جيوز الترف يف مكان الوقيعة حتى يسقط جذعها.. ١١

إذا قطعت نخلة الوقيعة فام لصاحبها من حق فيها.. ١٢

ــاهدين إن كان . ١3 ــات بش ــه اإلثب ــه فعلي ــاره ل ــة ج ــى أن نخل ــي ع ــن ادع م
ــة أم ال. ــا وقيع أصله

اختلــف يف حــد حــرم العاضــد مــن النخــل قيــل: أ( ذراعــن، ب( وقيــل: . ١4
ــد  ــأن احل ــال: ب ــن ق ــم م ــات األذرع، ومنه ــط مقاس ــن أوس ــة أذرع م ثاث
هــو: حائــط املزرعــة أو حضارهــا أو حدهــا، د( حســب املتعــارف عليــه.

حريم النخلة احلوضية هو: ستة أذرع.. ١٥

اختلف يف جعل حرم النخل مثل األشجار الكبرة دفعا للرر.. ١6

حريــم شــجر: أ( اجلــوز، ب( والصبــار، ج( األمبــا، د( الســوقم، ه( القرط، . ١٧
ــعة أذرع(. )هلا تس

حريم شجر: أ( الليمون، ب النارنج، ج( النخيل )هلا ستة أذرع(.. ١8

حريم شجر: أ( اخلوخ، ب( األترنج، ج( الرمان، )هلا ثاثة أذرع(.. ١9

حريم شجر: أ( السدر، ب( األمبا )هلا ستة أذرع(.. 	٢

اختلــف يف حريــم األشــجار التاليــة الذكــر مثــل: أ( اآليس، ب( احلنــاء، ج( . ٢١
التوريــان، د( القطــن، ج( السمســم، و( املشــمش، ز( األثــب، ح( القــاو، 

ط( النجــم، فقيــل: هلــا حريــم، وقيــل ليــس هلــا حريــم
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اختلف حريم التن وقيل: ثاثة أذرع، وقيل: ستة أذرع.. ٢٢

النجم والغشب: ليس هلم حريم حيدمها.. ٢3

الب�ب الرابع ع�شر: يف ال�شـواقـي 	

الســاقية هــي: املجــرى املحاطــة جوانبــه باحلواجــز ملنــع املــاء اجلــاري عــن . ١
اخلــروج، ليســقي الــزرع بانتظــام.

الســاقية نوعــان مهــا: أ( جائــز، وهــي: الســاقية الكبــرة العمــق ذات أربــع . ٢
ــدة رشكاء ب(  ــزارع ولع ــدة م ــقي ع ــتخدم لس ــل، وتس ــس أجاي إىل مخ

ــد. ــخص واح ــة لش ــاقية اململوك ــي: الس ــان، وه ــاقية احلم س

إذا انفصــل املــال واشــرتك فيــه أكثــر مــن شــخص فالســاقية هنــا تســمي . 3
ــز. باجلائ

تســمى كذلــك بســاقية اجلائــز: إذا انتقلــت ملكيتهــا من رشكاء إىل شــخص . 4
واحد.

اختلف يف جواز حتويل ساقية احلمات إىل جائز. ٥

ال يمكن انتقال اجلائز إىل ساقية احلمان.. 6

ســاقية القائــد وهــي: أكــر ســاقية تعتمــد عليهــا كل البلــدة وقــدر عمقهــا . ٧
وعرضهــا بكميــة املــاء اجلــاري فيهــا.

الشــحب وهــو: إزالــة املوانــع بتنظيــف الســاقية مــن األحجــار املرتســبة و . 8
األتربــة املتجمعــة باأليــدي.
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ــة ذات مقبــض خشــبي وتســتخدم يف تنظيــف . 9 ــة معدني املســحاة وهــي: آل
ــة واألعشــاب. جمــرى الســاقية مــن األترب

كل من تسبب يف قطع الفلج عمًدا فعليه الضامن وغرم موت النبات.. 	١

جيوز إغاق منفذ النهر إذا كان فيه مصلحة للزرع.. ١١

جيــوز كبــس الســاقية بالــرتاب يف بعــض املواضــع صيانــة للــزرع أو . ١٢
ــارة. ــس باحلج ــن لي ــاع ولك ــن الضي ــاري م ــاء اجل ــى امل ــاظ ع للحف

مــن كان يف أرضــه ثقــاب فإنــه يعــاب زرعــه بســمها إال إن كانــت يف أصلها . ١3
موضــع لــه فذلــك جيوز.

إذن جباة الفلج مهم يف مسائل اخلاف يف الفلج.. ١4

جيــوز ضــم فلــج إىل فلــج آخــر إن كان ذلــك ملصلحــة الــزرع بــرط أن ال . ١٥
يكــون فلــج يتيــم وال غائــب.

ال جيوز حتويل فلج إنسان بدون إذنه.. ١6

الســاقية املــارة باملــن، فلــكل نصيــب منهــا النصــف، وإال جــاز أن تعطــى . ١٧
ألحدمهــا لعــدم كفايــة ماءهــا.

ال يترف صاحب املال بجاين ساقية غره.. ١8

ال جيوز إعامر جانبي الطريق حتى ال يضيق الطريق.. ١9

ال جيوز الزراعة يف طريق الغر.. 	٢

جيــوز ملــن أراد شــق ســاقيه قاطعــا هبــا الطريــق عــى أن جيعــل فوقهــا ممــرا . ٢١
للمشــاة.

إذا أحدثت القنطرة أو املسقى الضياع يف الطريق فعى صاحبها إصاحها.. ٢٢
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يكره شق الطرق بالسواقي ووضع القناطر فوقها.. ٢3

جيوز حتويل الساقية عن الطريق أو العكس.. ٢4

ــة . ٢٥ ــة إىل مخس ــن ثاث ــم، م ــراف كله ــا األط ــة برض ــداث اإلجال ــوز إح جي
ــج. ــفل الفل ــى أو أس ــوا كان يف أع ــار، س أحج

ــر وإن كان . ٢6 ــن أكث ــدال م ــدة ب ــة واح ــاع بإجال ــال املش ــب امل ــوز أن حيس جي
ــن. ــركاء عديدي ل

اختلف يف جواز تريج السواين.. ٢٧

جيوز تكسر احلىص املجتمع يف الساقية وإزالته لتسهيل جري املاء.. ٢8

الب�ب اخل�م�س ع�شر: يف احلرمی 	

احلريــم هــو: املوضــع املحيــط حــول امللــك مــن األمــوال وغرهــا دفعــا . ١
للــرر الواقــع عــى اجلــار.

ال جيــوز يف خلــق اإلســام أن يتدخــل اجلــار يف ملــك جــاره وبــدون إذن . ٢
منــه. . مــن عامــات الــر واإليــامن الــر باجلــار.

اختلــف يف حريــم فســل األشــجار والنخيــل مــن جمــرى الفلــج مــن ذراع . 3
إىل ثاثــة أذرع عــن اجلــار.

حيدد احلريم هو: من عند وصول املاء إىل الفسل من نخيل وشجر.. 4

اختلــف يف حــد حريــم األهنــار مــن أربعــن إىل مخســامئة ذراع، وقيــل مــن . ٥
ــار، وقيــل ينظــر قــدر الــرر، فيبعــد  أربعــن ذراعــا فقــط لألهنــار واآلب

احلفــر إىل حــد رفــع الــرر.
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حد حريم آبار القرى هو: أربعن ذراعا بن بئر وأخرى.. 6

ال يوجد حد حلريم آبار الصحراء. ٧

حد حريم اآلبار عن األرايض املزروعة بقدر ثاثة أذرع.. 8

ــاء إىل . 9 ــول امل ــد رضر وص ــافة تبع ــور إىل مس ــن القب ــار ع ــم اآلب ــد حري ح
ــر الق

ــامئة ذراع، ب( . 	١ ــن إىل مخس ــن: أ( أربع ــر م ــن البح ــار ع ــم اآلب ــد حري ح
وقيــل: مــن مــد البحــر، ج( وقيــل: حيــث خيتفــي حفــر املــايش فــوق رمــل 
البحــر، د( وقيــل: كــام يريــد احلافــر للبئــر متــى اطمــأن بأنــه ال رضر مــن 
حفــر البئــر عــى النبــات مــن حيــث امللوحــة فــا بــأس مــن حفــر البئــر.
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الب�ب ال�ش�د�س ع�شر: يف الطرق 	

الطريق هو: املعر بن قرية وقرية وبن مال ومال.. ١

السكك هي: مجع سكة املرور الناس ودواهبم فيها إىل مقاصدهم.. ٢

ــن . 3 ــا م ــدي عليه ــرم التع ــذي حي ــق ال ــم الطري ــي: حري ــق ه ــدود الطري ح
ــرس. ــن واألي ــا األيم جانبيه

صفــة التعــدي عــى الطريــق بمعنــى: تضييقــه بالعمــران كغرس األشــجار، . 4
وفســل النخيــل أو كبنــاء املنــازل، واملــزارع ومــا إىل ذلك.

املتعدي بالعمران وغره عى الطريق حيرم األجر ويكتسب اإلثم.. ٥

ــد . 6 ــو كان يري ــه ول ــط عمل ــت حيب ــورة كان ــة ص ــق بأي ــى الطري ــدي ع املتع
ــاد. اجله

ــك . ٧ ــن ذل ــب م ــر، إال التائ ــن الكبائ ــرة م ــر كب ــق يعت ــى الطري ــدي ع التع
ــه. ــح يعــود ل ــه الصال ــإن عمل ف

ــز: أي . 8 ــق اجلائ ــة أذرع، للطري ــرى: أربع ــازل يف الق ــن املن ــق ب ــد الطري ح
ــذ. الناف

حد الطريق إىل العمران الذي بجانبيها: ستة أذرع.. 9

حد الطريق للجائز وهو: من سبعة إىل ثامنية أذرع للتوسعة.. 	١

حد الطريق الشامد هو: ثاثة أذرع.. ١١

كل طريق له منفذ فيسمى جائز.. ١٢



3١٧اجلزء الرابع: يف فقه املعامالت االجتماعية 8

ــا . ١3 ــا، وبعده ــن ذراًع ــن إىل أربع ــن عري ــو: م ــراء ه ــق الصح ــد طري ح
ــاء . ــن البن يمك

ــل: . ١4 ــا، وقي ــر ذراًع ــة ع ــو: مخس ــف ه ــق إىل الكني ــد الطري ــف يف ح اختل
ــارة. ــن امل ــاد رضره ع ــدر إبع بق

اختلف يف جواز الغسل يف الطريق إلحياء املوات.. ١٥

مــن بنــي بــن الطريــق و منــزل إنســان بــدون إذنــه، فــإن البــاين ضامــن ملــن . ١6
عارضه.

ــر . ١٧ ــام أو غ ــواء كان مث ــق، س ــه الطري ــاق ب ــذي ض ــجر ال ــع الش ــوز قط جي
ــر. مثم

ال جيــوز إحــداث مســقي يف الطريــق ألنــه يرهــا ويرفضــه النــاس لتســببه . ١8
يف خــراب وإعاقــة املــارة فيــه.

من وقع منه تبن يف الطريق فعليه ضامنه.. ١9

اختلف يف ضامن من وطيء شيًئا فأفسده.. 	٢

اختلف يف ضامن من أفسد شيًئا من وطئه عليه يف ساحل البحر.. ٢١

اختلف يف إلزام املصطدم بحجر الطريق أخيرجه أم ال يلزمه.. ٢٢

ال جيوز متلك الشوك الساقط من جدر أو حضار إنسنان إال بإذنه.. ٢3

يضمن من وضع حجًرا يف الطريق وهو متعمد كل أذى يصيب املارين.. ٢4

ال ضامن عى من صدم حجًرا معرتًضا له يف الطريق بغر عمد منه.. ٢٥

اختلــف يف جــواز تســقيف الطريــق اجلائــز، وذلــك ملنــع أصحــاب الركاب . ٢6
ــرور. من امل



اء3١8 اجلوهر الو�ضّ 8

الب�ب ال�ش�بع ع�شر: يف �شرف امل�ش�ر 	

رصف املضار معناه: دفع الرر واألذى عن اجلران والطريق.. ١

من السنة إزالة األذى من طريق العباد.. ٢

عــى املســلم أن يبــادر بإزالــة أذاه عــن طريــق املســلمن حتــى ال يلقــى اهلل . 3
وهــو عليــه غضبــان.

ال جيوز الفسل يف حريم اجلار.. 4

ال جيوز ترك ما زاد من الفسل إذا أرض ببناء أو زرع اجلار.. ٥

ــك . 6 ــه ذل ــوز ل ــا جي ــاره ف ــه ج ــر ب ــده ف ــاره بي ــال ج ــل يف م ــن فس فيم
ــه. ــه قلع وعلي

فيمن مل يفسل بيده فرَّ جاره به فإنه يلزم إزالته.. ٧

مــن زرع شــجرة عنــب يف مــال جــاره ومل ينكــر اجلــار ذلــك فعليــه إزالتــه . 8
عــى كل حــال. 

يلزم الزارع يف مال جاره امليت أن يزيل ما زاد من فسله عن جاره.. 9

ــتكى . 	١ ــاره إال إن اش ــامء ج ــى س ــل ع ــوص املط ــة اخل ــار إزال ــزم اجل ال يل
ــن رضه. ــاره م ج

ــلِّ عــى الطريــق إال إن . ١١ ال يلــزم إزالــة خــوص نخــل صاحــب املنــزل امُلطِ
ســبب األذى للــامرة، ســواء كانــوا راكبــن ركباهنــم قعــوًدا أو قوًفــا، فمتــى 

مــا حصــل الــرر فقطعــه وجــب.
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ال جيوز حتويل امليزاب من مكانه إىل أعى أو حذاء الطريق.. ١٢

ــقوطه أذى . ١3 ــي س ــة، فف ــة احلامي ــدار بحج ــوك يف اجل ــرس الش ــوز غ ال جي
ــه. ــامن علي ــامرة وض لل

من وضع شيًئا فوق جداره فسقط عى املارة فهو ضامن.. ١4

ال بــأس عــى مــن بنــي بجانــب مســقي املــاء، عــى أن ال يــر جــدار البنــاء . ١٥
ملاء. با

الب�ب الث�من ع�شر: يف الأودية واملوات 	

ــا . ١ ــن إمتاكه ــان ويمك ــة ألي إنس ــر اململوك ــو: األرض الغ ــوات ه )أ( امل
بزراعتهــا مــن أي أحــد مــن املســلمن فقــط. • )ب( الــوادي هــو: جمــری 

ــة كبــرة متشــعبة. مســيل األمطــار والســيل باملــاء بكمي

ال جيــوز للذمــي اإلنتفــاع مــن أرض املــوات إال إن كان مســلاًم فيجــوز لــه . ٢
ذلــك.

إذا زرع أو بنــى الذمــي يف أرض املســلمن بعــد مواهتــا فيجــوز نزعهــا منــه . 3
صاغــوا۔

ــا يف . 4 ــك أرًض ــن مل ــى م ــن ع ــذ اليم ــهاد أو أخ ــواز اإلش ــف يف ج اختل
ــاه. ــراء أو ف صح

صفــات إحيــاء املــوات: أ( بســقي وزرع األرض، ب( بحــرث األرض، ج( . ٥
ببنــاء اجلــدار.
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ال يعتر احلضار سبًبا كافًيا حليازة األرض.. 6

ــم . ٧ ــي تقس ــن، فه ــن مزرعت ــن أي: ب ــن مال ــوات ب ــدت أرض م إذا وج
ــن. ــام بنصف بينه

ــاين . 8 ــن الث ــى م ــا أع ــن أحدمه ــن مال ــوات ب ــود أرض امل ــف يف وج اختل
ــا. ــى أحدمه ــم يعط فك

هنــاك جمــاري ميــاه الســقي أصغــر مــن الــوادي وتســمى الســوايت فهــي: . 9
عبــارة عــن جــدول جتــري فيــه امليــاه بشــكل منتظــم، فــإذا تواجــدت هــذه 
ــذه  ــاك ه ــري بامت ــرف جي ــإن الع ــازل ف ــن املن ــب يشء م ــاقية بجان الس

ــه. الســاقية ملــن مــرت أمــام منزل

حكــم األشــجار التــي بجانــب الــوادي أهنــا للفقــراء واألغنيــاء معــا؛ ألن . 	١
جمــرى الــوادي بعيــد وال يــر أحــد.

جيــوز األكل مــن نخلــة اجلبــل ألهنــا بعيــده وليســت مملوكــة ألحــد، فهــي . ١١
للغنــي والفقــر مًعــا.

ال جيوز قطع سدر الوادي؛ ألنه نافع للناس بظله وثمره.. ١٢

يكره قطع شجر الشوع؛ ألن زيته املعصور منه نافع للناس.. ١3

ــاد، . ١4 ــه يــر بالعب ــة التــي بــن القــرى ألن ال جيــوز الفســل بجانــب األودي
ــوادي. ــه حتــى ال ينبــت النخــل فيــر ال ومنعــوا إلقــاء النــوى بجانب

ال جيوز حتويل جمرى السيول؛ إال إن ارتفع الرر بتحويلها فيجوز .. ١٥

ــع . ١6 ــوادي لدف ــه مســيل ال ــوادي أن يســد عن ــت أرضــه يف ال جيــوز ملــن كان
ــاءه. ــى بن رضره ع



3٢١اجلزء الرابع: يف فقه املعامالت االجتماعية 8

ثمرة نخل القرى التي عى األودية هي للفقراء دون األغنياء .. ١٧

ثمرة نخل األودية التي بن القرى للفقراء.. ١8

ثمرة نخل الطريق للفقراء؛ إال إذا منعوا من ذلك فا جتوز هلم.. ١9

يكــرہ إطعــام ثمــر نخــل املقابــر للفقــراء أو اآلخريــن، ولكــن جيعــل خلدمة . 	٢
ــات  ــن خدم ــك م ــا إىل ذل ــر، وم ــاء للحف ــل امل ــر، ومح ــر املقاب ــاء و حف بن

املقابــر.
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فقه الق�ش�ء والأحك�م ال�شرعية

وعلم املرياث
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الب�ب الأول: يف �شفة الق��شي واآدابه 	

ــن املتخاصمــن بحكــم القــايض العــدل . ١ القضــاء هــو: احلكــم الفصــل ب
عــى رشيعــة اإلســام

جيوز للعبد القضاء إن حكمه اخلصوم وأذن له سيده.. ٢

ال جيوز حتكيم األعجم، وال األصم؛ إال إن كان يسمع.. 3

اختلف يف جواز قضاء األعمى.. 4

من رشوط القضاء أن يكون أهًا ألخذ شهادته.. ٥

اختلف يف جواز شهادة القايض ألبناءه.. 6

من صفات القايض التي جيب أن يتحى هبا وهي: . ٧

• الفطنة أو العلم.

• الورع.

• احللم.

• الصر.

• العفة.

• أخذ املشورة.

• اخلوف من اهلل.
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• عدم الطمع.

• عدم احلرص عى الدنيا.

• العدالة.

• عدم اجلور.

• ال يتبع هواه.

• حماسب لنفسه.

• ال خيالف إمامه.

• قدوة يف األخاق.

• قليل الكام.

• التواضع.

• احلزم.

• املساواة بن املتخاصمن.

• ال يقبل اهلدية من اخلصوم.

• ال يقبل الرشوة.

• ال يتجر.

• ال يشرتي بنفسه حتى ال خيجل التجار فينقصوا له القيمة.

جيــوز قبــول اســتقالة القــايض إذا مل يكــن أهــًا للقضــاء، كحبــه عــدم عزلــه . 8
ــاء . من القض
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ــن . 9 ــه »م ــر اهلل بقول ــن بأم ــدول احلاكم ــاء الع ــى القض ــول اهلل ع ــى رس أثن
ــه. ــام ليل عــدل ســاعه كمــن أق

ــح، . 	١ ــر صحي ــيًئا غ ــام ش ــم اإلم ــوق حك ــوايل إذا زاد ف ــايض ال ــب الق يعات
ــال. ــت امل ــن بي ــوم م ــان للخص ويضمن

خطأ احلاكم يضمنه بيت مال املسلمن.. ١١

إذا أكرم القايض ضيفه بضيافة فعليه املساواة بينهم.. ١٢

جيب عى القايض املساواة بن من زاره يف أي يشء يف كامه معهم.. ١3

اختلف يف جواز رد القايض السام أثناء احلكم.. ١4

يستحب من القايض املبادرة بالصلح قبل اللجوء إىل احلكم.. ١٥

ال جيوز للقايض تفضيل خصم عن خصمه، سواء كان قريًبا أو بعيًدا.. ١6

جيــوز للقــايض قبــول هديــة أصحابــه أو ذويــه فقــط ممــن اعتــاد مهاداهتــم . ١٧
خــارج مــكان احلكــم وفيــام ال يتعلــق بحكمــه.

مــن أخــذ هديــة أحــد اخلصــوم جهــًا منــه فعليــه ردهــا، فــإن أتلفهــا أو . ١8
أكلهــا فعليــه ضامهنــا.

ال جيوز لإلمام قبول هدية اخلصوم.. ١9

ــرع . 	٢ ــا ال ــدی، ومل يرضاه ــول اهل ــة إىل رس ــة املقدم ــرع اهلدي ــتثنى ال اس
ــا. لقضاتن

اختلف يف جواز متاجرة الوالة والقضاة والراة.. ٢١

يعــذر احلاكــم بنســيان إقــرار أو حكــم حمكــم بــه، ولكنــه يضمــن احلقــوق . ٢٢
التــي للعبــاد املحكــوم هلــم.
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جيــوز اعتــامد اإلمــام أو القــايض بشــهادة رجــل واحــد ثقــة يف فصــل قضيــه . ٢3
فيهــا تنــازع بــن اخلصوم.

ــال . ٢4 ــوم، مث ــه اخلص ــي في ــا تداع ــوق م ــيًئا ف ــد ش ــم أن يزي ــوز للحاك ال جي
ــوت  ــم بثب ــكان احلك ــه؛ ف ــاء يف مال ــل وم ــم بنخي ــى أحده ــك: إذا ادع ذل

ــاء. ــك امل ــوت متل ــدم ثب ــل وع النخ

ال جيــوز للقــايض احلكــم بــيء مل تتأكــد لــه صفــة وصفــة حكمــه لديــه؛ . ٢٥
إال بعــد ســؤال مــن هــو أهــل ملعرفــة ذلــك الــيء.

الب�ب الث�ين: يف الدع�وی 	

املقصــود بالدعــوى هــو: إرشاف القــايض عــى مــا يريــده النــاس يف . ١
ــم  ــق منه ــيء واحل ــن املُخط ــه م ــن ل ــام تب ــم في ــم بينه ــم، ليحك خصوماهت

ــم. ــال حديثه ــن خ م

ــو: . ٢ ــي وه ــا: أ( املدع ــن ومه ــى الطرف ــا ع ــوى يف مضموهن ــوي الدع حتت
ــب. ــق للمطال ــه احل ــذي علي ــو: ال ــه وه ــى علي ــه، ب( املدع ــب بحق املطال

جيــب عــى املدعــى عليــه أن يــؤدي احلــق الــذي عليــه لصاحبــه، وإذا أنكــر . 3
فــإن عــى صاحــب احلــق أن يــأيت بشــاهدين.

فصل الدعوى وهو: إهناء الدعوى بحكم معن.. 4

صاحــب الدعــوى ال تقبــل دعــواه إذا مل يــأيت بشــاهدين؛ حتــى ولــو كانــت . ٥
ــودي. ــوى عى هي الدع
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إذا ادعــي املســلم عــى الِذمــي يشء فــإن عــى احلاكــم أن ينصــف املســلم . 6
ــي يف حالــة عــدم وجــود الشــاهدين. عــى الذمِّ

يف اخلصمــن عــى الدابــة كل يدعيهــا لــه، فهــي ملــن حلــف أهنــا لــه، ولــو . ٧
حلفــا مقــا فهــي هلــام يف حالــة عــدم وجــود شــهود.

ــا، ويف حــال مــوت . 8 ــان عــى بعضهــام فعليهــام اليمــن مًع الزوجــن املدعي
أحدمهــا تكــون اليمــن عــى احلــي منهــام فيصدقــه الــرع بعــد ذلــك.

حيلــف املتســاكنن املدعــن يف امتــاك منــزل، فأهيــام حلــف يملــك املنــزل، . 9
فــإن حلفــا مًعــا فيقســم بينهــام بالنصــف.

املتخاصمــن كل مــن الذكــر واألنثــى يف آلــة احلــرب، فإهنــا تعطــى الذكــور . 	١
ــهود. بدون ش

املتخاصمــن كل مــن الذكــر واألنثــى يف آلــة النســاء، فإهنــا تعطــى اإلنــاث . ١١
بــدون شــهود ولكــن عليــه احلجــة.

مــن قــال يف دعــواه عليــه أي: كــذا، فــا تقبــل الدعــوة يف مثــل ذلــك إال . ١٢
بحجــة.

من قال يف دعواه يل عنده كذا، جاز سامع دعواه.. ١3

ــه . ١4 جيــوز للحاكــم أن يمنــع اخلصمــن مــن التــرف يف املــال املتنــازع علي
حتــى يعطــى صاحبــه.

ــة . ١٥ ــرف ورث ــن ط ــه م ــاء صاحب ــد إعط ــال بع ــاع امل ــواز إرج ــف يف ج اختل
ــت. املي

اختلف يف جواز قبول دعوى املطالب بحق له يف بيت ميت.. ١6
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اختلــف يف دعــوى الرجــل المــرأة بقولــه: هــذه زوجتــي، فأنكــرت بقوهلا: . ١٧
ــد كان زوجي. ق

ــد بذلــك الصــداق، وقــال . ١8 ــأن زوجهــا قــد طلقهــا تري إذا ادعــت امــرأة ب
ــي  ــزوج: ه ــال ال ــا إذا ق ــق، وإم ــرأة تطل ــإن امل ــت ف ــد صدق ــزوج: ق ال

ــق. ــا ال تطل ــة فإهن املصدق

ــف . ١9 ــت وحل ــإذا رفض ــها، ف ــن نفس ــا م ــت زوجه ــة إذا منع ــف الزوج حتل
ــم. ــر احلاك ــه بأم ــا أن تلزم ــب عليه ــه جي ــزوج فإن ال

ــره يف . 	٢ ــى غ ــه ع ــذي ل ــق ال ــب احل ــوى طال ــول دع ــواز قب ــف يف ج اختل
ــب  ــى صاح ــن ع ــل: اليم ــه فقي ــل حق ــتام كام ــدم اس ــه بع ــال نكران ح

ــق. ــه احل ــن علي ــى م ــل ع ــل: ب ــق، وقي احل

مــن أدعــى بأنــه قــد رفــع احلــق الــذي عليــه لصاحبــه فعليــه إحضــار بينــة . ٢١
أي: شــهود أو أن حيلــف اليمــن، وإال لزمــه دفــع الديــن الــذي عليــه.

ــه . ٢٢ ــه مــن إنســان معــن، فعــى املتهــم أن يقــر برسقت مــن ادعــى رسقــة مال
ــن. ــف اليم وإال حل

املتخاصمــن عــى شــجرة عنــب أصلهــا يف مــال، و ثمرهــا يف مــال اجلــار، . ٢3
فإهنــا تعطــي صاحــب أصــل الشــجرة وليــس ملــن تدلــت الثــامر يف مالــه.
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نة 	 الب�ب الث�لث: يف البيَّ

البينــة هــي: شــهادة العدلــن عــى اخلصــوم أمــام القــايض، لكــي تكــون . ١
حجــة يســتند عليهــا القــايض للفصــل يف احلكــم.

اختلف يف جواز قبول شهادة العدلن.. ٢

ال تقبل شهادة النساء إال بوجود رجل مع امرأتن.. 3

ــاة . 4 ــى حي ــهادة ع ــل: أ( الش ــع مث ــض املواض ــاء يف بع ــهادة النس ــل ش تقب
املولــود أثنــاء الــوالدة، ب( الشــهادة عــى ثبــوت محــل املــرأة، ج( الشــهادة 

ــا. عــى بلــوغ أو هــل املــرأة بكــًرا أم ثيًب

جتوز شهادة العميان فيام يتعلق باألنساب.. ٥

ال تقبل شهادة املزكي لنفسه ولو كان ثقة؛ إذا كان يسعي لنفع نفسه.. 6

ال تقبل شهادة الوالد البنه؛ إال إن كان مال ابنه ليس لألب حق فيه.. ٧

تقبل شهادة الولد عى أبيه.. 8

تقبل شهادة الولد ألبيه.. 9

ال جيوز أخذ شهادة الساكن لصاحب السكن.. 	١

ال جتوز شهادة العامل ملن يعمل معه.. ١١

ال جتوز شهادة الوكيل ملن وكله.. ١٢

ال جتوز شهادة اخلصوم وإن كانوا عدو.. ١3
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جتوز شهادة ابن السبيل املسافر.. ١4

ال جتوز شهادة الفساق ولو كثروا ألهنم ليسوا عدوك .. ١٥

ال جتوز شهادة خمالف املذهب إال يف احلدود.. ١6

جتوز شهادة خمالف املذهب عى براءة مسلم.. ١٧

ال جتــوز شــهادة أهــل امللــل مــن غــر املســلمن إال فيــام بينهــم فقــط وليــس . ١8
ــلمن. عى املس

جتوز شهادة اليهود عى اليهودي فقط.. ١9

جتوز شهادة النصارى عى النراين فقط.. 	٢

جتوز شهادة املرك عى املرك فقط.. ٢١

جتوز شهادة امللحد عى امللحد فقط.. ٢٢

جتوز شهادة املجوس عى املجويس فقط.. ٢3

جتوز شهادة الصابئون عى الصابئ فقط.. ٢4

شهادة العايص بارتكاب املحرمات مردودة عليه.. ٢٥

شهادة املتهم يف دينه أو يف معصيته مردودة عليه.. ٢6

شهادة الضال عن طريق االستقامة والعبادات مردودة عليه.. ٢٧

شهادة وكيل املجنون مقبولة.. ٢8

شهادة وكيل الصبي مقبولة.. ٢9

شهادة وكيل اليتيم مقبولة ويشهد له.. 	3
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شهادة وكيل املسجد ووكيل الوقف مقبولة.. 3١

شهادة الظامل للعباد مردودة عليه.. 3٢

شهادة املتفحش يف القول ويسء اخللق مردودة، إال إذا تاب.. 33

شــهادة الشــاعر املنافــق املــادح ألهــل اخلــر تــارة ومــادح أهــل الــر تــارة . 34
أخــرى مــردودة عليــه.

شهادة من يذم أهل احلق مردودة عليه.. 3٥

شهادة الشاعر املؤمن مقبولة.. 36

شهادة شاهد املزور مردودة عليه.. 3٧

ال جيوز أخذ مهر املرأة الزانية إن كان من الزاين.. 38

جيب مؤازرة اإلمام والقايض والوايل والثقاة بالشهادة معهم.. 39

جيوز إعطاء األجرة للشهود القادمن من مكان بعيد.. 	4

جيــوز للــوايل الكتابــة إىل القــايض أو احلاكــم بأنــه قــد تــم أخــذ الشــهادة يف . 4١
قضيــة معينــة بالنيابــة عــن الشــهود الذيــن قــد تعــذر جميئهــم

جيوز أخذ شهادة اثنن عن شهادة الواحد إذا كان غر موجود.. 4٢

جيوز الشهادة عن الشاهد احلارض إذا كان مرضه يعجزه عن احلضور.. 43

جيوز أخذ شهادة القايض وإدالء الشهادة عن املرأة اخلجولة املؤمنة.. 44

جيــوز إعطــاء العــذر للشــاهد الــذي نقــص شــيًئا أو زاد شــيًئا يف شــهادته . 4٥
بغــر قصــد، وذلــك قبــل حكــم القــايض.

ال تقبل شهادة الواحد كبينة وتسقط الدعوى بذلك ما مل يزدد شاهد آخر.. 46
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ال يلزم حتليف الشهود عى من أنكر شهادهتم عليه.. 4٧

ال يلزم حتليف الشاهد الثقة يف دينه.. 48

جيوز قبول شهادة من مل تطلب منه الشهادة.. 49

ال جيوز ملن طلبت منه الشهادة أن يرفضها.. 	٥

الشهادة نوعان ومها:. ٥١

• أ( شــهادة احلضــور: وهــي طلــب احلاكــم حضــور شــاهد ليشــهد عــى 
عقــد اإلمامــة أو عقــد النــكاح.

ــع  ــر إىل موض ــهد يف األم ــل مش ــل الرج ــل أي: مح ــهادة التحم • ب( ش
ــق. ــات احل ــهادة إلثب الش

ــوت، . ٥٢ ــا يف امل ــاد و خصوص ــاب العب ــي يف أنس ــهر: و ه ــهادة الش ــت ش تثب
ــاب. ــكاح، واألنس والن

تثبــت شــهادة شــهرة األمــوال: وهــي تعريــف أمــوال املســلمن يف بعــض . ٥3
احلــاالت مثــل: احلرائــق، والعواصــف، واحلــرب، وبالتــي قــد تســتدعي 

قطــع نخيــل وأشــجار العبــاد لإلدعــاء بملكيــة األرايض.

ال جتب شهرة األموال يف حاالت السلم.. ٥4

جيب عى احلاكم أن يظهر اسم من شهر هو عنه.. ٥٥

ــا . ٥6 ال جيــوز للحاكــم أن يقيــم حــًدا بمجــرد علمــه بــه حتــى ولــو كان واثًق
مــن وجوبــه إال إذا أتــى بشــهود آخريــن غــره هــو .
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ف�شل يف تع�ر�س البين�ت 	

معنی تعارض البينات هو: ترجيح أقوال الشهود الغر الواضحة.. ١

شهادة املسلم أوىل من الذمي.. ٢

شهادة العاقل أوىل من ناقص العقل.. 3

شهادة العريب أوىل من غره من العجم.. 4

شهادة احلر أوىل من العبد.. ٥

ــر . 6 ــب األث ــم حس ــن غره ــول م ــف أوىل يف األص ــاب الوق ــهادة أصح ش
ــروي. امل

الشهادة عى إحداث املتهم مقدمة عى ترئته.. ٧

جتــب الشــهادة مــع املشــرتي يف املبيــع املغصــوب؛ إال إذا ريض الــراء بغر . 8
بينــة مــن الشــهود فالــراء تام.

ال تلزم البينة يف التملك لألرض التي مل متتلك من طرف أحد. 9

تستحب الشهادة عى زيادة املبيع من طرف البائع.. 	١

تلزم البينة عى متلك األرض الغر مملوكة.. ١١

يستحب اإلشهاد عى أخذ قرض من األمانة.. ١٢

تثبت شهادة موت الغائب إذا صحت.. ١3

تؤخذ الشهادة عى ثبوت فعل معن وال يقبل ما يشهد بضد ذلك.. ١4

تقدم بينة الطاق عى بينة التزويج.. ١٥
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شهادة القطع مقدمة عى شهادة اخليار.. ١6

بينة الراء أوىل من األخذ ببينة الرهن.. ١٧

يؤخذ بينة املدعي وال يؤخذ ببينة اخلصم يف احلال.. ١8

ال جيوز خمالفة القايض بإحضار شاهد غر الذي طلبه.. ١9

الب�ب الرابع: يف ال�شكوك 	

ــا . ١ ــاد وم ــا للعب ــة يكتــب فيهــا حقــوق م ــارة عــن ورق الصكــوك هــي: عب
ــارات. ــوال وعق ــود و أم ــن نق ــم م عليه

من رشوط كتابة الصك أن يكون باللغة العربية.. ٢

مــن رشوط كتابــة الصــك أن تكــون األســطر متناســقة عــى خــط واحــد . 3
ــدون تعريــج وال طمــس يف األحــرف. ب

ــوق . 4 ــة احلق ــن حقيق ــوب ع ــف املكت ــك أن ال خيتل ــة الص ــن رشوط كتاب م
ــا. ــوب إثباهت املطل

مــن كــامل رشوط كتابــة الصــك أن يبدأ فيــه ب »بســم اهلل الرمحــن الرحيم«، . ٥
ولكــن عــدم وجــود البســملة ال يلغي احلقــوق املثبوتــه يف الصك.

جيوز تعريج سطور الصك إن كان مضموهنا مفهوم. 6

ــة يف الصــك . ٧ ــدي الكلــامت املكتوب ــم اهلن ــة بالقل جيــوز برتتيــب: أي الكتاب
مــا مل يتغــر املعنــى.

جيب أن تكون الكتابة يف الصك متناسبة مع عرف الناس يف كل بلد.. 8
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جتوز كتابة القرءان الكريم بالقلم اهلندي وحتى بالقلم العجمي.. 9

جيــوز طمــس احلــروف، حســب عــرف البــاد املكتــوب فيهــا مثــل كلمــة . 	١
عتيــق: ســمي عتيــج ، وقاســم: باســم جاســم، أي نطقــت القــاف باجليــم 

يف نطــق أهــل الباديــة.

جيــوز إن كتــب كاتــب حــرف الســن، والشــن املعنيــن فــا بــأس؛ إذا كان . ١١
ذلــك يفيــد املعنــى عــى غــرف ذلــك البلــد.

ــوك . ١٢ ــزة يف الصك ــس، جائ ــاء وبالعك ــن الظ ــداًل م ــاد ب ــة الض ــوز كتاب جي
ــرف. ــب الغ حس

ــت . ١3 ــاء و ليس ــدد بالي ــذا الع ــا يف ه ــل هن ــه، واألص ــه ومائ ــة ماي ــوز كتاب جي
ــزة. باهلم

ــا . ١4 ــي هن ــة كبن ــاء يف القبيل ــون ي ــك أن تك ــزة يف الص ــة اهلم ــرق كتاب ــن ط م
ــي. ــم اهلنائ بقوهل

جيوز خفض املرفوع يف كتابة الصك.. ١٥

ــا . ١6 ــك، وم ــة الص ــب ورق ــفل أو جان ــية أس ــَي يف احلاش ــا ُن ــة م ــوز كتاب جت
ــطر. ــن األس ب

ــا . ١٧ ــي أتلفه ــك( الت ــة الص ــك )ورق ــب الص ــامن كات ــواز ض ــف يف ج اختل
ــه. ــاء كتابت ــبب أخط بس

اختلف يف نسيان كتابة تاريخ الصك هل تبطل الصك أم ال.. ١8

ــوا هــم راضــن هبــا يف . ١9 ــاس املعروفــن هبــا إذا كان ــة ألقــاب الن جيــوز كتاب
ــور. ــى، األع ــرج، األعم ــم: األع ــل قوهل ــوك مث الصك
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ــرار أو . 	٢ ــاء األح ــن النس ــواء كان ع ــك س ــده يف الص ــم عبي ــة اس ــوز كتاب جي
ــا. ــارف عليه ــامء املتع ــن األس ــه م ــاء؛ ألن اإلم

ــن . ٢١ ــه ب ــه يوضــع االســم املتعــارف علي إذا كان للــيء املثبــت اســمن فإن
ــاس. الن

ــع . ٢٢ ــة اجلم ــتخدام صيغ ــاث اس ــور واإلن ــن الذك ــن م ــر اجلنس ــوز يف ذك جي
ــرف. ــب الع ــور حس ــن الذك ــخص م ــه ش ــد ب ــر يقص للمذك

ــمها يف . ٢3 ــه باس ــى معين ــر أنث ــاث يف ذك ــع لإلن ــة اجلم ــتخدام صيغ ــوز اس جي
ــرف. ــب الع ــا حس ــة هب ــوق املتعلق ــر احلق ــع ذك ــك م الص

جيوز كتابة األرقاء بداًل من الرقيق يف الصك.. ٢4

جيوز كتابة املامليك بداًل من اململوك يف الصك.. ٢٥

جيوز كتابة األقنان بداًل من القن يف الصك.. ٢6

جيوز كتابة الصعاليك بداًل من الصعلوك يف الصك.. ٢٧

جيوز كتابة أعبد، عبدون، وعبيد، وعباد بداًل من عبد.. ٢8

جيــب عــى الكتــاب أن ال جيهلــوا املتعــارف عــى ألفــاظ املجتمعــات عــى . ٢9
اختــاف هلجاهتــم أثنــاء كتابــة الصكــوك.

جيــوز للمــرأة أن تكشــف عــن وجههــا اللثــام يف حالــة إثبــات ماهلــا أو مــا . 	3
عليهــا مــن حقــوق يف الصــك.

جيوز أن يكتب كاتب الصك أسامء الشهود بنفسه.. 3١

ــو . 3٢ ــهادة فه ــتدعية للش ــة املس ــى القضي ــه ع ــهد بنفس ــايض أن يش ــوز للق جي
ثقــة.
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إذا كتــب يف الصــك بلفــظ أقــر فــان أو أوىص: فهــي شــهادة مــن القــايض . 33
ثابتــة، ولكــن بعضهــم ينكــر ثبــوت شــهادة القــايض بعــد مماتــه.

ــن ومــن غــر . 34 ــة منفــرًدا عــن شــهود آخري ــوت شــهادة الثق اختلــف يف ثب
ــايض. ــهادة الق ش

ــهود . 3٥ ــه بش ــهد ل ــاف إال أن يش ــل اخل ــن أه ــايض م ــهادة الق ــذ بش ال يؤخ
عــدول مــن أهــل املذهــب؛ خشــية وقــوع التعصــب املذهبــي منــه فيتغــر 

بــه معنــى الشــهادة.

36.ال جيــوز ثبــوت إقــرار اإلنســان عــى نفســه يف الصــك بخــط يــده فيــام . 36
خيتــص باحلقــوق والطــاق؛ فــإن منزلــة اخلــط كمنزلــة اللســان.

وجــب عــى العبيــد اهلل أن يشــكروا موالهــم -  - عــى نعمــة . 3٧
معرفتهــم الكتابــة والقــراءة.

من أنكر صًكا لزم فيه بدفع حق ألحد فعليه اليمن.. 38

جيــوز نقــل الصكــوك ختوفــا مــن تلفهــا أو فقداهنــا؛ ولكــن بإشــهاد شــهود . 39
. ين خر آ

إذا نقلــت وصيــة قديمــة متقطعــة الــورق، فينبغــي اإلشــهاد مــرة أخــرى . 	4
إلثبــات مــا فيهــا وال يفــي اإلشــهاد القديــم.

جيــوز إثبــات اإلقــرار والوصايــا بأيــة لغــة كانــت؛ عــى أن يكــون مفهــوم . 4١
املعنــى.
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الب�ب اخل�م�س: يف الإقرار 	

اإلقــرار هــو: اإلفصــاح عــن احلــق الــذي عــى املقــر مــن حيــث: العــدد، . ١
والــذات، ووصــف الــيء املقربــه.

يثبــت اإلقــرار باملجهــول ولــو مل يبينــه الــذي عليــه احلــق مــا دام قــد أقــر . ٢
بــه بتفســره.

يثبت اإلقرار باللفظ.. 3

يثبت اإلقرار وإن أخفي اآلخر فالعرة اإلقرار بالظاهر.. 4

ال يثبت اإلقرار إال بطيبة نفس لكل من الزوجن.. ٥

يثبت اإلقرار بالرط.. 6

ــه فوجــدت عــدة . ٧ ــه ســيًفا مــن بيت ــأن يعطي اختلــف فيمــن أقــر إلنســان ب
ــا، ب(  ــياف ثمنً ــى األس ــه أع ــر ل ــى املق ــل: أ( يعط ــت فقي ــياف يف البي أس
ــل: يقســم عــدد األســياف  ــا، ج( وقي ــى األســياف ثمنً ــل: يعطــى أدن وقي

ــام. ــة بينه مناصف

من قال: إن أكثر مايل أو ُجلَّه لفان فهو كام قال.. 8

ــل . 9 ــًزا وإال بط ــال جم ــه إن كان امل ــن تعيين ــد م ــا ب ــد ف ــامل ألح ــر ب ــن أق م
إقــراره، وللخــروج مــن ذلــك اخلــاف فــإن أعطــى يف هــذه احلالــة الربــع 

ــه ذلــك. أو الســبع فيجزي

مــن أقــر بســدس مالــه اإلنســان وقــد لفــه بثــوب فــإن للمقــر لــه أن يأخــذ . 	١
ســدس الثــوب الــذي فــوق املــال.
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مــن أقــر إلنســان بقفــر أي: وعــاء خــوص النخــل بأحــد أنــواع احلبــوب . ١١
فيمكــن أن يعطــى يف القفــر بــًرا، عــى أن حيــدد صفــة القفــر مــن حيــث 

احلجــم، واملكيــل.

ــون . ١٢ ــاء يك ــإن العط ــراره ف ــدة يف إق ــة أو بعي ــاجًدا قريب ــن مس ــن مل يع م
ــر. ــع الكب للجام

يثبت اإلقرار باحلاق الرر يف ملك الغر.. ١3

هنــاك إقــرار اإلشــارة يســمى: اإلقــرار باملحــدود واملعهــود، وهــذا النــوع . ١4
يعنــي اإلشــارة باليــد إىل املقربــة، املنــزل، أو األرض أو أي يشء حمــدود أو 

معــن بعينــه.

يثبت اإلقرار باإلشارة كأن يقول املقر: هذا البيت أو ذا املال خلالد.. ١٥

اإلقرار املحدود: هو ما عرف بعينه ووصفه وانكشافه.. ١6

يثبت اإلقرار لألطفال.. ١٧

يثبت اإلقرار للمسجد.. ١8

يثبت اإلقرار للمتغيب عن بلده.. ١9

يثبت اإلقرار بلفظة األوالد للنساء واألوالد مًعا.. 	٢

يثبت إقرار الزوجة لزوجها إن كانت صادقة يف نيتها.. ٢١

يثبت اإلقرار باملغصوب عى الغاصب.. ٢٢

ــوارث إال إذا كان للــوارث ضــامن عــى . ٢3 ــرار للمريــض لغــر ال يثبــت اإلق
املريــض املــويص.

ال يثبت إقرار املجنون.. ٢4



34١اجلزء اخلام�س: يف فقه الق�ضاء وعلم املرياث 8

ال يثبت إقرار األخرس.. ٢٥

يثبت إقرار األعمى يف غر املال والدار واألصول والزروع.. ٢6

ال يثبت إقرار املجنون إن كان سجينًا.. ٢٧

يثبت امللك للعبيد مع وجود البينة يف اإلقرار.. ٢8

ال يثبت عتق العبيد كإقرار.. ٢9

يثبت اإلقرار بالزوجية.. 	3

يثبت اإلقرار بالبنوة.. 3١

يثبت اإلقرار باألبوة.. 3٢

يثبت األحكام لدى اإلقرار بالقضية.. 33

يثبــت العــرف يف اإلقــرار بــن النــاس كقــول أحدهــم: هــذه جــوزيت، وهو . 34
ــك زوجته. ــي بذل يعن

ــان أي: يل . 3٥ ــه: ح ف ــر لقول ــم لآلخ ــرأ أحده ــرف كأن يق ــرار الع ــت إق يثب
ــم. ــان دره ــال ف ــان أو ح ف

ــر . 36 ــم يق ــرف بينه ــنتهم إذا كان الع ــاف ألس ــى اخت ــاد ع ــرار العب ــت إق يثب
ــره. ــك وال ينك بذل

ال يثبت ملن قال يف إقراره: فيام أری أو فيام معي، أو فيام أظن.. 3٧

يثبت إقرار من قال: فيام أعلم، فهو تأكيد منه ملا أقر به.. 38

ال يثبت اإلقرار يف حال تكذيب املقر له باحلق الذي له.. 39

ال يثبت اإلقرار بقوله: ال أراه عليك يل ثم أبرأ املقوله مما عليه.. 	4
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ال يثبت يف اإلقرار بقوله: عي كذا لفان إال كذا.. 4١

يثبت اإلقرار عى من قال: عى تسعة إال تسعة دراهم.. 4٢

يثبت اإلقرار بنخلة معينة مثمرة أدركت أم مل تدرك.. 43

الب�ب ال�ش�د�س: يف اليمني 	

ــه إن مل حيــر أو مل جيــد . ١ اليمــن هــي: أن حيلــف املنكــر للحــق الــذي علي
مــن يشــهد لــه.

ــه، أو أن . ٢ ــق ل ــي ح ــس ع ــه لي ــاهلل بأن ــم ب ــول: أقس ــف كأن يق ــة احلل صيغ
ــه، وتكــون صيغــة اليمــن  ــه مل يكــن لــدي حــق ل ــاهلل بأن يقــول: أقســم ب

ــوى. ــوع الدع ــب ن ــى حس ع

جيــب احللــف عــى مــن ادعــى حًقــا لــه عــى غــره يف قولــه: أنــت الــذي . 3
أخــذت هــذا املــال.

جتــب اليمــن عــى مــن أنكــر احلــق الــذي عــى أبيــه كقــول املدعــي: عــى . 4
أبيــك يل كــذا، فيقســم الولــد منكــًرا بقولــه: أقســم بــاهلل بــأين مــا علمــت 
أن بــام عــى أي مــن حــق لــك. وإن مل ينكــر الولــد فإنــه يقــول مقــًرا باحلــق 
ــو  ــى أيب وه ــق ع ــي ح ــان املدع ــأن لف ــم ب ــه: أقس ــه بقول ــى أبي ــذي ع ال

كــذا وكــذا.

يلجأ احلاكم إىل اخللف يف حالة اإلنكار أو عدم وجود الشهود.. ٥

إذا طلب من املدعي احللف ومل حيلف بثبوت حقه فإنه يفقده بذلك.. 6
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حيلف وكيل األيتام إذا مل حير شهوًدا.. ٧

ال يقبل القايض أو احلاكم يمن أحد ما مل يطلبها منه.. 8

تقع اليمن عى حسب نية القايض وليس عى حسب نية اخلصم.. 9

ال جيــوز احللــف باأليــامن بغــر اهلل تعــاىل، وجيــب عــى القــايض أن يمنعهــم . 	١
مــن ذلــك مثــل احللــف عــى: أ( القبــور، ب( املســاجد، ج الصخــور.

جيــوز للحالــف أن ينصــب حلفــه بــيء كعقوبــة عليــه مثــل قولــه: أقســم . ١١
يمينــا بــاهلل بأنــه كــذا وإن مل يكــن كذلــك فعــى اهلل حجــة، ويف حالــة احلنث 

فإهنــا جتــب عليــه.

ال جيوز احللف بالطاق.. ١٢

ال جيوز احللف بالعتق. ١3

اختلــف يف جــواز أخــذ اليمــن يف بعــض األمــور العارضــة مثــل: )احلدود، . ١4
ــتم(. والقذف، والش

ال يمن يف بعض األمور مثل: )الرد، والنكاح، واألنساب(.. ١٥

اختلف يف جواز أخذ اليمن عى غر املؤدي للزكاة.. ١6

ليس عى املتهم املحبوس يمن وذلك فيام يتعلق بحقوق العباد.. ١٧

ال يرد القسم يف حال التهمة.. ١8

اختلــف يف وجــوب اليمــن عــى األبويــن لولدمهــا، وينبغــي برمهــا بعــدم . ١9
ــوه خمــر واألم  ــل هــذه األمــور، أمــا مــن حيــث احلكــم فأب تعريضهــام ملث

خمتلــف يف إلزامهــا باليمــن.

اختلف يف جواز حتليف من أنكر قتل رجل بالسم.. 	٢
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املتهــم بنحــر بعــر غــره فعليــه غرمــه؛ إال إذا حلــف بأنــه قــد نحــره بعــد . ٢١
موتــه وذلــك يف حــال عــدم وجــود الشــهود.

ــك يف . ٢٢ ــا، وذل ــر بحيضته ــم ال يتأث ــض؛ فالقس ــرأة احلائ ــف امل ــوز حتلي جي
ــرورة. ــال ال ح

احليض ال يمنع النساء عن القسم.. ٢3

الب�ب ال�ش�بع: الق�ش�ء يف الدم 	

القضــاء يف الدمــاء يعنــي: احلكــم عــى مرتكــب جريمــة القتــل ومــا يرتتب . ١
ــاص ، أو عفــو مــن صاحــب  ــارة، أو قص ــود، أو كف ــة، أو ق ــه مــن ډي علي

احلــق.

حيتوي القضاء عى: احلدود، واجلهاد، والقضاء يف الدماء.. ٢

جيــب عــى القاتــل للنفــس بغــر احلــق أن ينقــاد للحاكــم ليحكــم فيــه بــام . 3
يــراه الــرع.

ال جيوز لويل املقتول أن يتعرض ملن عفا عنه.. 4

جيب دفع الدية عن القاتل يف حالة العفو عنه.. ٥

ال جتب الكفارة يف القتل العمد.. 6

كفــارة القتــل الغــر العمــد تشــمل أحــد صنفــن ومهــا: أ( عتــق رقبــة، ب( . ٧
ــهرين متتابعن. ــوم ش ص

ال تقبل كفارة اإلطعام عن القتل الغر العمد وال يف حالة العمد.. 8
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اختلــف يف مســألة قتــل رجــل لعــرة مــن األشــخاص ثــم أراد التوبــة مــن . 9
فعلتــه، فقــد اختلــف يف أمــره عــى أقــوال هــي:

• أن يف قتلــه قصــاص عــن نفــس واحــده، وباقــي تركتــه تدفــع يف الديــات 
الواجبــة عليــه. 

• وقيل: القصاص عن املقتول األول والعزم من باقي الرتكه.

• وقيــل: يســقط عنــه الغــرم بموتــه عــى يــد احلاكــم. إذا عفــا بعضهــم ال 
يقتــل بــل يعطيهــم الديــات مــن مالــه.

• قيل: إن كان قتل بعضهم فليس للباقن يشء.

ال جيــوز أخــذ ديــة مــن اجلامعــة التــي اجتمعــت عــى قتــل شــخص، فإهنــم . 	١
كلهــم يقتلــون إال إذا تــم الصلــح بينهــم قبــل الوصــول إىل اإلمــام العــدل.

مــن قتــل املقتــول بنــواة متــر، أو ببعــرة أو بحجــر متعمــًدا فعليــه القصــاص . ١١
أو الديــة.

ــة . ١٢ ــل الدي ــن أص ــار م ــعة أعش ــا تس ــول وقدره ــاء املقت ــة ألولي ــب الدي جت
ــل. ــن القات ــص م ــام يقت ــه وإن ــة قتلت ــة جمموع ــن مجل ــل م ــن مل يقت ــزم م تل

ــامت . ١3 ــاس ف ــة أي: بمق ــة، أو بخرق ــة، أو ريش ــاًنا: بقطن ــى إنس ــن رم فيم
ــل. ــكام القت ــب أح ــه حس ــم علي ــه حيك ــا فإن ــى هب املرم

يدفع الدية عن القاتل األقرب فاألقرب يف النسب ألهل املقتول.. ١4

جنايــة كل مــن: املجنــون، والصبــي، واألعجــم، تصنــف يف القتــل الغــر . ١٥
العمــد، والديــة عــى أهليهــم.

ال يقتل والد بقتل ولده.. ١6
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ال يقتل مسلم بقتل ذمي.. ١٧

ال يقتل حر بقتل عبد.. ١8

ال يقتل القاتل األعجم.. ١9

ال يقتل زوج بزوجته.. 	٢

ال يقتل رجل بقتل خنثى إال إن كان قتًا فتاًكا.. ٢١

تقتل األنثى باألنثى.. ٢٢

يقتل العبد بالعبد.. ٢3

جيوز قتل املتآمرين عى قتل العبد ولو كانوا عرة من العبيد.. ٢4

إذا امتنع القود فإنه كذلك يمتنع القصاص.. ٢٥

عدم جواز القصاص يف جروح الزوجن مهام تعمقت.. ٢6

جيوز قتل قاتل أحد الزوجن لآلخر دون إرجاع باقي املهر.. ٢٧

ليس هناك قصاص يف العظام والبر والسمع مهام نقصنا يف القدر.. ٢8

ــاص . ٢9 ــمى بقص ــا يس ــو م ــه، وه ــن مورث ــوارث م ــاص ال ــوز اقتص ال جي
ــس. اجلن

اختلف يف جواز القصاص بن األرحام، والعصبات، وذوي السهام. 	3

اختلف يف جواز القود بن النساء.. 3١

ال قصاص بعد عفو، ولكن يلزم الغرم املسمى باإلرش.. 3٢

ــارح . 33 ــى اجل ــس ع ــه، ولي ــن جرح ــو عم ــد أن يعف ــروح عم ــوز للمج جي
ــاص. قص
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ال جيوز العفو باخلطأ؛ ففي ذلك الغرم، أي تدفع فدية ألهله.. 34

ال جيــوز القصــاص قبــل الشــفاء مــن اجلــرح؛ حتــى يتبــن األثــر احلقيقــي . 3٥
املســتحق للقصــاص مــن عدمــه.

ال قصاص وال قود عى الصبي حتى يبلغ الرشد.. 36

ال جيوز العفو عن قاتل املعفو عنه.. 3٧

من قتل إنساًنا مؤدًيا لدية القتل التي عليه فإنه يقتل.. 38

من قتل إنسانا غر متعمد فإنه يقتل به.. 39

إذا عفا بعض أهل القتيل عن القاتل فا يقتل؛ ولكن عليه دفع الدية.. 	4

ــا . 4١ ــة هن ي ــة فالدِّ ي ــل وأرادوا الدِّ ــل القات ــن قت ــوا ع ــل إذا تنازل ــل القتي أه
ــة. ملزم

ية.. 4٢ ال إلزام عى أهل القاتل الذي مات قبل تنفيذ احلكم الدِّ

ية ملن عفا عن قاتل فامت القاتل بعد العفو عنه.. 43 تلزم الدِّ

ــا . 44 ــد ف ــًدا؛ وإال إذا مل يتعم ــت متعم ــع رأس مي ــن قط ــى م ــة ع ي ــب الدِّ جت
ــه. ــة علي دي

ال جتب غرامة عى من قطع رأس ميت عبد متعمًدا.. 4٥

جتب الة عى من رمى إنسان من بن جمموعة من القوم فقتله.. 46

اختلف يف إلزام القود عى السامع املتآمرين عى رجل ليقتلوه.. 4٧

ــو . 48 ــن ه ــون الضام ــيده، ويك ــر س ــل بأم ــد القات ــاص العب ــب القص ال جي
ــيده . س
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جيــب الضــامن عــى املتشــاجران إن رضب بعضهــام بعًضــا حتــى تأثــرا مــن . 49
الــرب مــا إذا مل يصطلحــا.

جيب الضامن عى من رضب بعىص الري غره ولو من دون قصد.. 	٥

جيب الضامن عى من رضب بالرمح غره ولو من دون قصد.. ٥١

جيــب الضــامن عــى قتــل دابــة رضًبــا لتــرسع بــه عــى غــر قصــد القتــل إن . ٥٢
كان الــرب يف الــرأس، وإن مل يكــن يف الــرأس فــا غــرم عليــه.

جيــب الضــامن عــى مــن هــرب عــن الدفــاع عــن أخيــه املصاحــب لــه يف . ٥3
ــه. ــه بعــذر فــا يضمن ســفره فقتــل؛ إال إن كان هروب

ــلم . ٥4 ــه املس ــا يف أخي ــى عقرًب ــن ألق ــو م ــة العض ــث دي ــف أو ثل ــن نص يضم
ــه. فلدغت

تضمن األم ابنها إن قتلته بدواء قاتل ولو بدون قصد منها.. ٥٥

ــه؛ إذا كان . ٥6 ــقط علي ــن س ــق م ــى الطري ــل ع ــدار املائ ــب اجل ــن صاح يضم
ــه. ــامن علي ــا ض ــه وإال ف ــم بميان يعل

يضمن واضع خشبة يف الطريق إذا أصيب هبا إنسان أو دابة أحد.. ٥٧

يضمــن بائــع البيــت كل إضافــة فيــه مؤذيــة ملــاري الطريــق مــن املســلمن، . ٥8
وال يضمــن املشــرتي ذلــك.

ــد . ٥9 ــذي ق ــر ال ــط املتج ــقوط حائ ــبب س ــاب بس ــن يص ــد م ــن العب ال يضم
ــه . ــه يضمن ــد فإن ــن العب ــر م ــيده؛ إال إذا كان التقص ــر س ــه بأم ــل في عم

اختلف فيمن قتل عبًدا مدبًرا هل عليه دفع قيمته أم ماذا؟.. 	6

يضمن من أصاب عبًدا معتوًقا مائة من اإلبل عن العبد احلر.. 6١
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ية من البقر بامئتي بقرة عن كل نفس مقتولة.. 6٢ الدِّ

يــة مــن الضــأن كديــة الغنــم وتقــاس بقيمــة املائــة مــن اإلبــل أو املائتــن . 63 الدِّ
مــن البقر.

ية من الذهب يف ألف دينار، بمعنى: مائتي مثقال.. 64 الدِّ

ــا، . 6٥ ــف وزهن ــم، إذا اختل ــي دره ــف إىل ألف ــن أل ــة م ــف يف وزن الفض اختل
ــم. ــرة آالف دره ــا ع وديته

دية املرأة بنصف دية الرجل.. 66

دية قطع مذاكر الرجل يف الدية الكاملة.. 6٧

دية قتل محل املرأة هي الدية الكاملة.. 68

دية اإلصابة بسلس البول يف الدية الكاملة.. 69

دية قطع بيضتي اخلصيتن هي الدية الكاملة.. 	٧

دية )قطع اليدين يف الدية الكاملة.. ٧١

دية قطع الرجلن يف الدية الكاملة.. ٧٢

دية قطع رجل واحدة هي نصف الدية.. ٧3

دية قطع يد واحده هي نصف الدية.. ٧4

دية كرس الركبة هي ربع الدية.. ٧٥

دية ذهاب العينن يف دية كاملة؛ سواء ذهبتا أو فقدنا البر.. ٧6

دية ذهاب األذنن هي دية كاملة سواء ذهاب سمعهام أو قطعهام.. ٧٧

دية ذهاب العن الواحدة هي نصف الدية.. ٧8
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دية قطع أذن واحدة هي نصف الدية.. ٧9

دية ذهاب الشم يف دية الكاملة.. 	8

دية ذهاب النطق هي الدية الكاملة.. 8١

دية ذهاب احلاجبن هي الدية الكاملة.. 8٢

دية ذهاب نبات اللحية هي اليدية الكاملة.. 83

دية ذهاب نبات شعر الرأس هي الدية الكاملة.. 84

ديــة لطمــة الوجــه املؤثــره بأصابــع الكــف ففيهــا ديــة بعــر إذا كانــت يف . 8٥
الرجــل.

دية اللطمة يف وجه املرأة ففيها نصف بعر. 86

دية لطم وجه الرجل الغر املؤثرة ففيها نصف بعر.. 8٧

ــة . 88 ــك يف مقدم ــر وذل ــا بع ــدم ففيه ــرج ال ــرأس إذا خ ــدة ال ــق جل ــة ش دي
ــرأس. ال

دية شق جلدة الوجه وقد خرج الدم ففيها بعرين.. 89

دية شق جلدة مؤخرة الرأس وقد خرج الدم ففيها نصف بعر.. 	9

دية شق جلدة باقي اجلسد وقد خرج الدم ففيها نصف بعر.. 9١

دية إدماء اإلنسان بإبرة فيقدر اإلرش حسب موضع الطعن.. 9٢

دية إدماء اإلنسان بشوكة فيقدر إرشها حسب موضعها.. 93

دية الباضع أي: خرق اجللد إىل ما قبل اللحم فيها بعرين.. 94

دية اململحم أي: ما اخرتق اجللد إىل اللحم ففيها ثاثة أبعرة.. 9٥
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دية السمحاق أي: ما اخرتق اللحم إىل بداية العظم ففيها أربعة أبعرة.. 96

ديــة املوضحــة أي: مــا اخــرتق مــن اجلــروح فأوضــح العظــم ولــو تكــرسه . 9٧
ففيهــا مخســه أبعــرة.

ديــة الواجبــة أي: اخلــرق بمقــدار مــا بــن األصبــع اإلهبــام والســبابة ففيهــا . 98
ــة أبعرة.  مخس

ــا . 99 ــب مراتبه ــر حس ــن تقدي ــر م ــا ذك ــة ففيه ــن الراجي ــص ع ــا ينق ــة م دي
ــة. ــون دي وتك

ــات . 		١ ــل يف كل درج ــة الرج ــف دي ــا بنص ــك دوم ــرأة يف ذل ــة امل ــام دي دائ
اجلــروح والقصــاص.

دية اهلاشمة أي: العظم املكسور ففيها عرة أبعرة ونصفها للمرأة املصابة.. ١	١

ــرأس . ٢	١ ــة ال ــه يف مقدم ــن موضع ــل ع ــذي انتق ــم ال ــة أي: العظ ــة الناقل دي
ــًرا. ــر بع ــة ع ــا مخس ففيه

دية الناقلة يف الوجه هي ثاثن بعًرا.. 3	١

دية اجلائفة أي: اجلرح الغائر إىل داخل البطن ففيها ثلث الدية.. 4	١

ديــة املأمومــة أي: اجلــرح الغائــر إىل داخــل الــرأس مــن أعــاه ففيهــا ثلــث . ٥	١
الديــة، أي: مــن تســعة أبعــرة إىل مخســة عــر بعًيــا، وذلــك عائــد إىل درجة 

اجلرح.

ــروب . 6	١ ــبع للم ــرتاس الس ــه اف ــل فتبع ــل رج ــن قب ــل رضب م ــة رج دي
ففيهــا تقديــر احلاكــم إن كان أثــر الــرب قــد تركــه للســبع فهــو ضامــن 

ــروب. ــه يف امل ــذي أحدث ــر ال ــوى التأث ــه س ــا يشء علي ــه؛ وإال ف ل
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ــه، . ٧	١ ــه كأبي ــدون إذن ولي ــت ب ــد أو البن ــب أذن الول ــرأة أن تثق ــوز للم ال جي
ــرم ــا الغ ــت فعليه ــإن فعل ف

ال يلــزم األقــارب يف النســب عقــل أي: مــن يكفــل القاتــل أو عشــرته، إال . 8	١
إن كان مــن بينهــم زنيــم أي: مــع للنســب فإنــه يعقــل.

عصبات اإلنسان يعقلون جنايته وليس كل األقربن.. 9	١

جيوز عقل موىل القوم من قبل قومه، و هو كذلك يعقلهم.. 	١١

من اعتقته امرأة فوالءه يبقى لقومها، وليس لزوجها.. ١١١

ال تسامة عى أهل البلد إن وجد ميئا من غر أثر أثر عى موته.. ١١٢

ــوا وال . ١١3 ــم مل يقتل ــا بأهن ــون رج ــف مخس ــي: أن حيل ــامة ه ــف القس تعري
ــول ــل املقت ــن قت ــون م يعرف

ال تشــمل القســامة األصنــاف اآلتيــة: أ( الغائــب، ب( الصبيــان، ج( . ١١4
الغريــب، د(النســاء، ه( املجنــون، و( الزمنــاء ز( العبيــد، ط( العميــان.

تشــمل القســامة األصنــاف اآلتيــة: أ( اإلمــام، ب( الــوايل، ج( القــايض، د( . ١١٥
رجــال البلد.

ــإن . ١١6 ــن، ف ــن مخس ــل ع ــت أق ــا املي ــد فيه ــي وج ــد الت ــال البل إذا كان رج
ــإن  ــى تصــل إىل مخســن يف العــدد؛ وبعــد احللــف ف اليمــن تضاعــف حت

ــط. ــه فق ــع ديت ــم دف عليه

إذا عرف القاتل فإن القسامة تسقط وال تلزم أهل البلد.. ١١٧

اختلــف يف عــدد الشــهود املطلــوب شــهادتم مــن اثنــن إىل ثاثــة شــهود . ١١8
عــى القاتــل.
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ــقط . ١١9 ــامة تس ــإن القس ــه، ف ــل ولي ــًدا بقت ــا أو أح ــول رج ــم ويل املقت إذا اهت
ــه. ــقط إدانت ــل أو تس ــر القات ــى يق ــد حت ــل البل ــن أه ع

ال جتوز القسامة يف قتل اململوك؛ ألنه يعتر من األموال.. 	١٢

ال جتــوز القســامة يف قتــل البهائــم ألهنــا تعتــر مــن األمــوال ولكــن عليــه . ١٢١
غرمهــا.

إذا عرف قاتل اململوك فعليه دفع قيمته إىل سيده.. ١٢٢
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الب�ب الأول: يف ق�شم الأموال 	

ــن الــركاء يف األمــوال املكتســبة، . ١ ــال ب ــع امل ــي: توزي قســم األمــوال يعن
ــة  ــن الواصل ــبب م ــر س ــبب وبغ ــال بس ــع احل ــن واق ــة م ــوال اآلتي واألم

إليــه.

أصنــاف األمــوال املكتســبة مثــل: أ( املــال املكتســب مــن البيــوع، ب( املــال . ٢
املكتســب مــن الــزروع، ج( املــال املكتســب مــن غنائــم اجلهاد.

أصنــاف األمــوال اآلتيــة مــن الغــر مثــل: األمــوال املحصلــة مــن الوصايا، . 3
ب( األمــوال املحصلــة مــن املراث.

ــة األقربــن ال . 4 قبــل توزيــع الــورث ينفــذ مــا يــي: تدفــع الديــون، ووصي
تزيــد عــن ثلــث مــال امليــت.

ال جيوز الترف يف أموال تركة امليت قبل إنفاذ الوصية.. ٥

ال جيــوز إنفــاذ الوصيــة قبــل التأكــد مــن عــدم حــدوث رضر عــى الورثــة . 6
مــن طريقــة اإليصــاء.

يف حــال وجــود نقــص يف األنصبــة املقســمة مــن املــراث، فمــن تســبب يف . ٧
ذلــك عليــه الغــرم والتعويــض ملــن نقــص ســهمه منهــا.

اختلــف يف بيــع نخلــة امليــت لدفــع ثمنهــا مناصفــة بــن الورثــة إن كانــوا . 8
أكثــر مــن وريــث واحــد.

ال جيــوز دفــع الديــون مــن تركــة امليــت قبــل قبــض الورثــة أموالــه التــي يف . 9
ذمــة اآلخريــن لــه.
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ال جيوز تقسيم الثامر قبل استواءها.. 	١

ال جيوز تقسيم الزروع قبل نضوجها.. ١١

جيوز إنفاذ الوصية ما مل يغرها اهلالك قبل موته.. ١٢

تثبت وصية الريك األعمى اهلالك.. ١3

تثبت وصية األعمى اهلالك يف قسمته للمياه.. ١4

ال تثبت وصية األعمى اهلالك يف قسمة العقار واألصول األخرى.. ١٥

ال جتوز قسمة املريض ولو برًضا من الورثة.. ١6

ال جيوز تقسيم املال املباع باخليار.. ١٧

ال جيوز تقسيم املال املباع بالبن بقدر العر فام فوق ذلك.. ١8

ــن . ١9 ــا م ــص إال برض ــدر النق ــن بق ــه غب ــذي في ــهم ال ــيم الس ــوز تقس ال جي
ــث. الوري

ــق . 	٢ ــم ح ــم كان هل ــوا احلل ــن إذا بلغ ــام ولك ــن لأليت ــر ُغْب ــيم بغ ــوز تقس جي
ــن. ــه ُغْب ــيم إن كان في ــض التقس نق

جيــوز قســم مــال الغائــب بغــر ُغْبــن، فــإذا عــاد كان لــه حــق الرفــض يف . ٢١
حالــة وجــود الُغْبــن.

ــة :أ( . ٢٢ ــع التالي ــوال يف املواض ــيم األم ــة تقس ــهود يف حال ــد الش ــب تواج جي
ــا،  ــاء هن ــهادة األولي ــرتط ش ــون، وال يش ــوق، ج( الدي ــع، ب( احلق كالبي

ــاة. ــول والصف ــة يف الق ــوا ذووا أمان ــى أن يكون ع

ــة، . ٢3 ــا أمان ــوال ألهن ــيم األم ــألة تقس ــل يف مس ــل أن يتدخ ــوز للجاه ال جي
ــرم. ــزم الغ ــا تل وإضاعته
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جيوز لقاسم األموال أن يأخذ أجرة عى تقسيمه.. ٢4

جتب أجرة ملن شحب فلج أو هنر أحدهم.. ٢٥

جيوز أخذ األجرة من مراث األيتام، وهي املسامة بالقرعة.. ٢6

تســتخدم طريقــة القرعــة يف حالــة صعوبــة تقســيم املــراث الذي يســتدعي . ٢٧
وجــود األيتــام واإلثباتات بالشــهود.

صفــة القرعــة أن: )أ( جيعــل يف كل ورقــة اســم وريــث مــن الورثــة، )ب( . ٢8
جتعــل الورقــات كل واحــدة يف داخــل قطعــة طــن حجمهــا كحبــة العنــب 
أو البنــدق، )ج( تلقــی حبــات الطــن، فــأول مــا يلقــط منهــا وفيهــا اســم 
أحــد الورثــة فهــو مســتحق للســهم املقســوم وهكــذا، إىل أن يعطــي مجيــع 
ــة أن ال  ــل القرع ــن يعم ــرتط فيم ــاف، )د( ال يش ــهمهم بأنص ــة أس الورث

يكــون مــن ضمــن الورثــة.

ــراىض . ٢9 تقســم األهنــار بــن أصحاهبــا كل هنــر منفــرد عــن اآلخــر إال إذا ت
ــاج إىل إفــراد األهنــار لــدى التقســيم. ــام بينهــم فــا حيت الــركاء في

جيــب أن خيــرج ســكان البيــت املــراد تقســيمه بــن الورثــة قبــل التقســيم؛ . 	3
إال إن كان الســاكن يدفــع فيــه إجيــارا فإنــه ال يتطلــب عليــه اخلــروج منــه.

مــن غــرس فســًا أو نباًتــا مــن نفقتــه اخلاصــة فهــو لــه قبــل و بعد التقســيم . 3١
ــمة. وال خيضع للقس

ــكل . 3٢ ــه ب ــب إثبات ــى حس ــوًما ع ــون مقس ــل أن يك ــع الفس ــن رشوط رف م
ــهم. س

جيــب التــزام الورثــة بمســافة الفســل املحــدودة ولــو إىل ســتة عــر ذراًعــا . 33
بــن كل نخلــة وأخــرى.
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ــرب . 34 ــب أق ــا حس ــم يكتبه ــإن احلاك ــك ف ــة يف الص ــم كلم ــب فه إذا صع
ــه. ــارف علي ــی متع معن

ال يضمن الكاتب خطأه يف كتابة الصك إذا كان غر معتمدا.. 3٥

ال جيوز للجاهل أن يكون كاتًبا؛ حتى ال يظلم الناس حقوقهم.. 36

الف�شل الأول: يف الو�ش�ي� 	

ــوب . ١ ــر الذن ــوع وتكف ــحة للرج ــاد فس ــل للعب ــاىل أن جع ــم اهلل تع ــن نع م
عــن مــا اقرتفــوه مــن آثــام وتقصــر يف حقــوق اهلل تعــاىل، وعبــاده، وعــام 

ــا. ــق الوصاي قــروه يف أنفســهم عــن طري

الف�شل الث�ين: يف الإي�ش�ء 	

اإليصــاء هــو: اللفــظ الــذي يأمــر بــه اإلنســان بإعطــاء يشء باختيــاره مــن . ١
ــه أو  ــن علي ــديًدا لدي ــراء أو تس ــي أو الفق ــد مع ــه ألح ــا يملك ــه أو مم مال

كفــارة إطعــام.

اختلــف يف اإليصــاء هــل ينفــذ بعــد املــامت كالوصيــة أم ال، وخصوًصــا إذا . ٢
مل يقيــد رشط موتــه لتنفيــذ اإليصــاء.

ــوق . 3 ــاء بحق ــي اإليص ــرض: وه ــة الف ــي: )أ(: وصي ــواع وه ــة أن الوصي
ــم،  ــم هل ــي عليه ــون الت ــن الدي ــن م ــوق اآلخري ــاء حق ــن، وإعط األقرب

ــرام. ــة احل ــل، )ج(: وصي ــة النف )ب(: وصي
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وصية النفل: وهي الصدقات للفقراء واملساكن، وأبناء السبيل.. 4

ــر . ٥ ــًدا أو بغ ــم عم ــم حقه ــة وظلمه ــان الورث ــي حرم ــرام: وه ــة احل وصي
ــد. عم

املــويص باحلــق أجــره عظيــم كالقــايض العــادل، ويف حــال جورمهــا فإثمها . 6
واحد.

ال جيــوز اإليصــاء بأكثــر مــن ثلــث املــال إال بــإذن الورثــة إن كانــوا . ٧
موجوديــن.

ال جتــوز الوصيــة للــوارث؛ إال إن كان أحــد الورثــة لــه حــق يف الذمــة عــى . 8
. يص ملو ا

ال جيوز اإليصاء بالوقف للوارث.. 9

جيــوز اإليصــاء بالضــامن، ولكــن عــى املــويص لــه أن حيلــف يمــن لثبــوت . 	١
الضــامن الــذي لــه.

جيوز اإليصاء بالتنقيل بدون احلاجة إىل اإلثبات باحللف.. ١١

جيــوز لألعمــى أن يــويص عــن طريــق التوكيــل الرعــي املثبــت يف حالــة . ١٢
ــى  ــاء األعم ــذ بإيص ــول يؤخ ــر األص ــن يف غ ــول، ويمك ــاء باألص اإليص

مــن غــر وكالــة منــه.

جيــوز األعمــى أن يــويص بــدون وكيــل فيــام يــي: أ( بالشــدس، ب( . ١3
وبالربــع، ج( بــامء الفلــج.

ال جيــوز إثبــات إقــرار وصيــة الصبــي، ورخــص لــه يف الصدقــة أن يــويص . ١4
. هبا
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ــه . ١٥ ــن أبي ــوب ع ــه إذا كان ين ــز يف وصيت ــي املمي ــق الصب ــات عت ــوز إثب جي
ــض. املري

اختلف يف ثبوت وصية الصبي املميز يف عتق عبده بدون نيابة أبيه.. ١6

يثبــت العتــق إن أوىص الصبــي بعتــق بعــض العبيــد أو العبــد باســمه نفســه . ١٧
إن أراد عتــق نفســه فهــو خمــر.

ال تثبت وصية الصبي بثمن أو ببعض املال للعبد.. ١8

جتوز الوصية يف تغير العبد إن أراد عتق نفسه.. ١9

جيوز العتق من ثلث املال فقط يف أثناء الوصية.. 	٢

ال جيوز اإلقرار للعبد من مالكهم.. ٢١

جيوز اإليصاء بالفرس لركبه رجل آخر، يف أثناء حياة املويص.. ٢٢

ال جيوز اإليصاء ببدل الصاة ال يف حياة املويص وال بعد حياته.. ٢3

جيــوز اإليصــاء بالصيــام بعــد ممــات املــوىص، وباإلطعــام يف حالــة عجــزه . ٢4
يف حياتــه.

ال جيــوز اإليصــاء للمقتــول إال إن كان حًقــا لــه عــى املــويص؛ فإنــه يعطــی . ٢٥
ورثــة املقتــول

ال جيوز اإليصاء بالضامن الذي عى امليت لوريثه املستحق له.. ٢6

اإلقرار للميت كالوصية يف احلكم.. ٢٧

ال تثبــت الوصيــة لشــخص ميــت، ويف اعتقــاد املــويص أن مــن أوىص لــه . ٢8
حــي.
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تثبــت الوصيــة لشــخص معــن بتحديــد مدهتــا إىل مــا بعــد مــوت املــويص . ٢9
أو املــوىص لــه.

ال يثبــت اإليصــاء بقــول املــويص أو كتابتــه بلفظــه )أو هــي هلل، أو لرســول . 	3
اهلل( ويف قصــده.

ال جيوز للمسلم أن جياهد حتى يويص.. 3١

ال جيوز السفر بحًرا بدون كتابة الوصية.. 3٢

ال جيوز السفر بًرا بدون كتابة الوصية.. 33

ــوق . 34 ــن حق ــان م ــى اإلنس ــا ع ــة م ــد كتاب ــا إال بع ــفر مطلًق ــوز الس ال جي
لآلخريــن.

ــرف . 3٥ ــب ظ ــدول حس ــر ع ــدول أو غ ــهود ع ــر ش ــاء بغ ــوز اإليص ال جي
ــان. اإلنس

جيــوز ملــن مل جيــد الشــهود عــى وصيتــه أن جيهــر بوصيتــه ليعلمهــا النــاس، . 36
واملائكة.

ال جيوز ملن مل جيد الشهود أن يكتب وصيته يف قرطاسة أو األرض.. 3٧

أنــواع اإليصــاء هــي مخســة نذكرهــا كالتــايل: )أ(: وصيــة املضــاف وهــي: . 38
كقولــه: بيــت مــن بيــويت، أو ســيف مــن ســيويف )ب(: وصيــة املــودع وهي 
: كقولــه أوصيــت بــأن لفــان درهــم عــي، )ج(: وصيــة املعلــوم وهــي: 
ــه:  ــي: كقول ــم وه ــة املبه ــان، )ه(: وصي ــي الف ــأن دابت ــه: أويص ب كقول

ــا. ــق ومل حيددمه ــم، أو أويص بتف أويص بدره

حكم اإليصاء باملعلوم بعكس حكم اإليصاء باملبهم.. 39



36١اجلزء اخلام�س: يف فقه الق�ضاء وعلم املرياث 8

حكم اإليصاء باملضاف هو: بعكس حكم اإليصاء باملودغ.. 	4

جيوز الرجوع يف الوصايا ما مل يمت املويص.. 4١

ال جيوز الرجوع عن وصايا الر والصدقات بعد موت املويص.. 4٢

ــويص . 43 ــاة امل ــوع يف حي ــر والتط ــة ال ــن وصي ــوع ع ــواز الرج ــف يف ج اختل
قبــل موتــه.

يثبــت اإليصــاء باحلــج و العتــق وكل يشء يلتمــس املــويص بــه األجــر مــن . 44
عنــد اهلل.

أنواع الرجوع يف الوصية مها: باألقوال واألفعال.. 4٥

جيوز الرجوع عن البيع يف اإليصاء.. 46

جيوز الرجوع عن الراء يف اإليصاء.. 4٧

جيوز رشاء عبد باإليصاء وعتقه من مالكه.. 48

ال جيوز الرجوع عن تدبر العبد يف الوصية.. 49

جتوز الزيادة يف الوصية.. 	٥

ــار، والراجــح عــدم اجلــواز يف . ٥١ ــد باخلي ــع العب اختلــف يف الرجــوع عــن بي
ــة. الوصي

ــزرع . ٥٢ ــع ال ــذا من ــا، وزورهــا و ك ــة، وكرهب جيــوز إرجــاع الثمــر مــن النخل
ــاء. ــد اإليص بع
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الف�شل الث�لث: يف الو�شي 	

الويص هو: الشخص الذي اختاره امليت قبل موته لتنفيذ وصيته.. ١

من املستحب أن يكون الويص ثقة ذو أمانة او استقامة يف دينه.. ٢

من املستحب أن يكون الويص متعلام لينفذ الوصية يف موضعها.. 3

ال جيوز اإليصاء إىل خئون.. 4

جيوز للحاكم أن جيعل مرفا عى الويص اجلاهل أو الغر أمن.. ٥

يبطل اإليصاء عن طريق العبد إذا تم بيعه.. 6

ال جيــوز للموصــی لــه أن يــرتك أو هيمــل الوصيــة إال بعــذر يقبلــه احلاكــم . ٧
منــه.

من املستحب إنفاذ الوصية بأمر وإرشاف احلاكم.. 8

يلزم الويص تصحيح الديون التي عى املويص.. 9

إذا مل يصح الدين عى املويص رشًعا فإن الضامن هو الوارث.. 	١

يف حالــة إرصار الــويص بتنفيــذ وصيتــه بغــر إثبــات فــإن للحاكــم أن يقــرر . ١١
ذلــك يف أمــر الــويص.

ال جيوز للويص إنفاذ ما فوق الثلث من الوصية.. ١٢

ال جيوز اإليصاء للوارث.. ١3

ــا يف . ١4 ــي خيتاره ــة الت ــر بالصيغ ــوك أن يع ــة الصك ــويص يف حال ــوز لل جي
ــت. ــك ثاب ــة؛ فذل الوصي
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جيوز بيع الويص يف أثناء مرضه؛ إن كان اإلنفاذ يقتي ذلك.. ١٥

ال جيوز للويص بيع ماله يف حال مرضه.. ١6

جيوز للورثة نقض املويص يف مرضه إن كان بيع خيار منهم برضاهم. ١٧

جيب عى الويص تنفيذ وصية وصيه كام هي.. ١8

ــه . ١9 ــا أويص ب ــض أو كل م ــذ بع ــه وأنف ــه بأن ــويص يف قول ــق ال ــوز تصدي جي
ــوارث. لل

اختلــف يف ثبــوت طلــب الورثــة مــن الــويص اليمــن يف حــال تكذيبــه مــن . 	٢
حيــث صدقــه يف إنفــاذ الوصيــة.

اختلف يف جواز حج الويص عن املويص بأمره يف وصيته.. ٢١

اختلف يف جواز توزيع احلبوب بداًل من اإلطعام خاًفا للوصية.. ٢٢

جيوز للويص أن يستعن بأحد الثقاة املأمومنن يف تنفيذ الوصية.. ٢3

اختلــف يف أجــرة الــويص، هــل تكــون مــن أصــل رأس املــال أم مــن ثلــث . ٢4
. ل ملا ا

ــن . ٢٥ ــى م ــت، أن يعط ــال البي ــع م ــلعة أو مبي ــى س ــادي ع ــاء املن ــوز إعط جي
ــك. ــال اهلال رأس م

جيوز للمسلم أن يكون وصيُِّة ذميِّ أي: كتايب.. ٢6
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الف�شل الرابع: يف اإنف�ذ الو�ش�ي� 	

إنفــاذ الوصايــا هــو: إخــراج مــا حتتويــه الوصيــة ســواء مــن قبــل املــويص . ١
أو الــويص.

من السنة تعجيل إنفاذ الوصية.. ٢

يضمن الويص ضياع الوصية بسبب تأخر إنفاذها بغر عذر وعليه الغرم. 3

ال ينتظر الويص رجوع الغائب عن أهله من الورثة.. 4

ال تنتظــر احلامــل حتــى تضــع محلهــا، بــل ينبغــي تعجيــل إنفــاذ الوصيــة . ٥
مــن قبــل الــويص.

ينبغــي التوكيــل عــن الغائــب الوريــث ليكفلــه إىل أن يعــود يف حــال إنفــاذ . 6
الوصيــة.

يعطى الوريث الغائب واملولود املنتظر من ثلث املال يف الوصية.. ٧

املواضيــع التــي ينفــق فيهــا مــن رأس مــال امليــت هــي: )أ( الديــون، )ب( . 8
احلــج، )ج( الــزكاة، )د( العتــق.

ــد، . 9 ــن واح ــر م ــوا أكث ــاه إن كان ــه الوص ــأ ب ــذي يكاف ــدر ال ــف يف الق اختل
ــاء  ــرتك يف اإليص ــن مل يش ــم، )ب( م ــدر عناءه ــى ق ــوا ع ــل: )أ( يعط فقي

ــاء. ــواء يف العط ــاء س ــوال األوصي ــه يشء، )ج( يف كل األح ــس ل فلي

من أوىص بأجرة ملن حيفر قره، فكل من حفر واشرتك فله من العطاء.. 	١

من أوىص بأجرة ملن يغسله فكل من شارك فله أن يأخذ من األجرة.. ١١
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مــن الســنة أن يكــون إطعــام العــزاء عــى جــران امليــت وليــس مــن مــال . ١٢
اهلالــك وال ورثتــه.

ال جيوز اإليصاء للنوائح الايت يبكن عى األموات.. ١3

ــن . ١4 ــط وم ــام فق ــة أي ــدة ثاث ــزاء مل ــة الع ــاة لوليم ــح ش ــاء بذب ــوز اإليص جي
ــال. ــث امل ثل

ــة، بــل تقســم بينهــم عــى . ١٥ ــم والبقــر للورث ال جيــوز اإليصــاء بجلــود الغن
ــواء . الس

يدخل الليمون يف وليمة العزاء املوىص هبا.. ١6

من السنة التأدم باخلل يف الوالئم املوىص هبا وغرها.. ١٧

ــزار، . ١8 ــي: الب ــام وه ــر الطع ــة تعط ــل يف وصي ــي تدخ ــاف الت ــن األصن م
ــل. ــوز، والقرنف ــل، واجل واهلي

مــن األصنــاف الداخلــة يف وصيــة التعطــر وهــي: )أ( اآلس، )ب( . ١9
الكيــذا. )ج(  الياســمن، 

جيوز اإليصاء باألواين واألوعية.. 	٢

ــه، )ب( . ٢١ ــي: )أ( املوقع ــة األواين وه ــل يف وصي ــي ال تدخ ــياء الت ــن األش م
ــرود. ــفن، )ج( امل الس

مــن األشــياء التــي ال تدخــل يف وصيــة آنيــة اخلــزف وهــي: )أ( الصينــي، . ٢٢
ــة. )ب( األزورد، )ج( اآلني

مــن األشــياء التــي ال تدخــل يف وصيــة اخلشــب وهــي: )أ( املناديــس، )ب( . ٢3
الســفاتر؛ وهــذه تدخــل يف صــف األواين.
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اختلف فيمن يأخذ من الوصية بمعناها وليس جمرد اللفظ باالطمئنان.. ٢4

ــن . ٢٥ ــاء م ــف يف اإليص ــل املصح ــل يدخ ــه، ه ــن أوىص بكتب ــف فيم اختل
ضمنهــا أم ال.

ال يدخل غمد السيف يف اإليصاء بالسيف.. ٢6

اختلف يف ثمرة النخلة، هل هي تابعة هلا يف اإليصاء أم ال.. ٢٧

مــن أعطــى أوبــاع نخلــة بغلــه، فــإن ثمرهتــا املقبلــة تكــون للمشــرتي، و . ٢8
كــذا للمعطــى لــه.

مــن أوىص بغليــه فــإن الغلــة تشــمل: أ زور النخيــل اليابــس، )ب( كــرب . ٢9
النخيــل، )ج( شــغراف النخيــل، )د( عســق النخيــل، )ه( ورق احلنــا، )و( 

ورق الســدر.

مــن أوىص بخدمــة عبــده لرجلــن، فــإن عــى العبــد أن خيــدم كل شــخص . 	3
شــهر بالتنــاوب، وعليهــا إعطــاؤه أجرتــه كل عــن نفســه.

يدخــل اإليصــاء بالعبــد مــع مجلــة الــدواب واحليوانــات التــي كان يملكهــا . 3١
اهلالــك قبــل موتــه.

ــد إال بعــد مــوت ســيده، إال إذا أعتقــه الــويص . 3٢ يف اإليصــاء ال ينعتــق العب
أو الــوارث أو احلاكــم أو املحتســب، ويف عتــق املحتســب خــاف، وكــذا 

حكــم العبــد املدبــر .

من أوىص بصيام و مل حيدد مدته، فيجوز صيام يوم واحد عن اهلالك.. 33

ــه جيــزي أداء . 34 مــن أوىص بكفــارات غــر حمــددات باملغلظــة أم مرســله فإن
ــة  ــام ثاث ــاكن، أو صي ــرة مس ــام ع ــي: إطع ــه وه ــلة عن ــارة املرس الكف

ــام. أي
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اختلــف يف مــن مل حيــدد اإلطعــام أو الصيــام يف الكفــارات املحــددة، فقــد . 3٥
قيــل: خيــر الــويص يف ذلــك وقيــل ال.

ــا بأدائهــا عنــه أن تدفــع . 36 جيــوز ملــن أوىص بحجــة ومل خيصــص أحــًدا معينً
ــد  ــي فألح ــد التق ــإن مل يوج ــك، ف ــن اهلال ــا ع ــوم هب ــاء ليق ــد األتقي ألح
الزهــاد، وإن مل يوجــد الزاهــد فألحــد النــاس املصلــن عــى أن يشــهد عــى 

ــا. أداءه هل

جيوز أن تعطي احلجة املوىص هبا لفاسق. 3٧

جيوز اإليصاء بطعام األرز بلفظ احلب يف الوصية.. 38

ال جيوز ملن أوىص بحب معلوم االسم إنفاذ حب غره.. 39

من أوىص ببيته بكل ما فيه لشخص معن سامه باسمه فهو له.. 	4

ــد . 4١ ــه، وق ــد موت ــاه بع ــه إي ــن أرهن ــى مل ــويص يعط ــال امل ــن م ــون م املره
ــت  ــويص، إذا كان يف البي ــوت امل ــد م ــون بع ــداء املره ــواز ف ــف يف ج اختل

ــه. ــوىص ب امل

اختلف يف جواز اإليصاء ببعض املنزل العتبار ذلك من اجلهالة.. 4٢

جيــوز اإليصــاء ببقــاء أرملــة امليــت يف بيتهــا إىل حــن إنقضــاء عــدة وفــاة . 43
زوجهــا.

ال جيــوز إخــراج أرملــة امليــت مــن بيــت زوجهــا قبــل إنتهــاء عــده وفــاة . 44
زوجهــا امليــت.

ال جيــوز بقــاء زوجــة امليــت إىل مــا بعــد عــدة وفــاة زوجهــا يف البيــت، وال . 4٥
إىل مــدة غــر حمــددة؛ ألهنــا مــن الــوراث وال جتــوز هلــا الوصيــة.
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جيوز اإليصاء هبدم بيته أو جداره أو جزءا من بناءه بعد موته.. 46

جيــوز ملــن أوىص بنخلــة ملــن يــزور قــره أن جتعــل غلتهــا أو ثمنهــا يعطــى . 4٧
للزائريــن.

جيــوز ملــن أوىص لزائــري قــره إن جهــل مــكان قــره أن جيعــل املــوىص بــه . 48
. ثة ر للو

من أوىص لغائب فا تثبت الوصية.. 49

ال يثبت إقرار امليت للمجهولة حالته حًيا أم مًيا؛ إال إن كان ضامًنا فجائز.. 	٥

يثبت إقرار امليت ما كان ألبويه ولو مل يذكر اسميهام.. ٥١

جيوز اإليصاء للبنت املتبناه لفًظا بقول اهلالكة.. ٥٢

جيــوز بيــع ثمــرة النخلــة املــوىص هبــا ملــن يــزور قــر اهلالــك إلعطــاء ثمــن . ٥3
ثمرهــا لزائــري القــر للمســتحقن مــن الفقــراء وغرهــم ممــن يــزور القــر 

يعطيــه شــيًئا مــن الثمــن.

ــه . ٥4 ــول مكان ــره املجه ــارة ق ــوص زي ــك بخص ــة اهلال ــذ وصي ــوز تنفي جي
ــزوار. ــال لل ــن امل ــغ م ــل مبل مقاب

ال جيوز رشاء غر الرحى املوىص بإصاحها إذا انكرست. ٥٥

من أوىص بيء ألهل الر فهو لألقربن ثم الصاحلن.. ٥6

ــم . ٥٧ ــك كحك ــافرين وذل ــذ للمس ــق أن ينف ــيء للطري ــن وأوىص ب ــوز مل جي
ــوايف. رصف الص

جيــوز ملــن أوىص بــيء للرســول  أن ينفــذ يف الفقــراء وللجهــاد . ٥8
يف ســبيل اهلل.



369اجلزء اخلام�س: يف فقه الق�ضاء وعلم املرياث 8

جيوز رصف السهم يف تقوية ساح املسلمن أو تزوجيهم.. ٥9

ــر . 	6 ــن يف يشء آخ ــد مع ــراء يف بل ــه للفق ــام أويص ب ــرف في ــوز الت ال جي
ــم. غره

جيــوز أخــذ رأي اإلمــام العــدل يف تريــف املــال املــوىص بــه للفقــراء أو . 6١
البيــت املــال.

جيوز ملن أوىص بامله لفقراء مواطني بلد معن أن يرف فيهم فقط.. 6٢

ــغ . 63 ــن مبل ــن م ــد مع ــن يف بل ــد املواطن ــدون حتدي ــراء ب ــص الفق ــن خ م
ــر. ــر فأكث ــن فق ــاء م اإليص

اختلف يف جواز بيع األصل املوىص به للفقراء.. 64

ال جيوز للفقر بيع ما أوىص له به.. 6٥

ــن . 66 ــن م ــو مل تك ــى ول ــر حت ــة للفق ــن وصي ــذ م ــا أنف ــرتداد م ــوز اس ال جي
ــذه. ــر أخ ــوز للفق ــا جي ــا ف ــة؛ إال إن كان حرام ــث الوصي ثل

ال ينبغــي أخــذ مــال مــن رجــل غــر ثقــة عــى أنــه مــن وصيــة إنســان؛ إال . 6٧
إذا تبــن صدقــه.

جيوز األخذ من الويص األمن سواء كان نقًدا أو هبة.. 68

جيوز أن يشهد وصين اثنن عى موصيهام بدين قد لزمه يف الذمة.. 69

ــزام اهلالــك دفــع الديــن وقــد دفعــاه . 	٧ 	٧.ال جيــوز للوصيــن الشــهادة بإل
ــه؛ إال إن وضحــا بأنــه ضــامن عــى امليــت. عن

٧١، جيوز توزيع املوىص به قبل موت املويص.. ٧١

ال جيوز استعجال دفع الضامن قبل أجل املحدد قبل املوت.. ٧٢
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جيوز للمويص عدم ختصيص الورثة يف الوصية.. ٧3

ــع . ٧4 ــه يدف ــامن، فإن ــة أو ض ــا يف الذم ــت إال إن كان حق ــاء ملي ــوز اإليص ال جي
ــة امليــت املــوىص لــه. لورث

ــه . ٧٥ ــور ألن ــام الطي ــل إطع ــن أج ــبِّ م ــف للح ــاء وال الوق ــوز اإليص ال جي
ــة. ــال الورث ــع مل تضيي

جيــوز التــرف يف املــال املجهــول صاحبــه عــى مــر الزمــان، بــأن ينفــذ يف . ٧6
الفقــراء

جيوز إنفاذ مال اهلالك املجنون الذي ليس له ورثة أن يدفع للفقراء. ٧٧

الف�شل اخل�م�س: يف و�شية الأقربني 	

وصيــة األقربــن هــي: األقربــن هــم مــن اجلــد الســادس إىل العــارش ممــن . ١
ليــس هلــم حــق يف املــراث.

حث القرءان الكريم عى الصدقة لألقربن.. ٢

ــا . 3 ــح أهن ــم، واألرج ــة هل ــب الوصي ــن جت ــن الذي ــدد األقرب ــف يف ع اختل
ــن. ــة األقرب ــن بقي ــد ع ــخص واح ــو لش ــى ول ــي حت تكف

ــي . 4 ــري، أو أقربائ ــن أو أق ــا لألقرب ــه: م ــر يف قول ــة يف التعب ــت الوصي تثب
ــز. ــك جائ ــكل ذل ف

ال جتوز اإليصاء للورثة.. ٥

جيــوز إعطــاء األقربــاء امللتقــن مــن اجلــد الســادس إىل اجلــد العــارش مــا مل . 6
يكــن مــرًكا.
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ال وصية ملن انقطع بالبحر.. ٧

ال جيوز الوصية للقريب امليت. . 8

جتوز الوصية للمولود من األقربن قبل تقسيم الوصية.. 9

جيــوز ملــن مــات قبــل اســتام نصيبــه بعــد التقســيم مــن الوصيــة أن تعطــي . 	١
لورثته.

يبــدأ بالوصيــة نســل البنــن والبنــات فهــم مــن الدرجــة األوىل يف األقربــن . ١١
ومــن ســفل منهــم.

األقربــن الذيــن يســتحقون الوصيــة هــم: )أ( أجــداد امليــت مــن الثالــث . ١٢
ــن األم  ــت م ــوة املي ــم، )د( إخ ــت، )ج( الع ــوة املي ــا، )ب( إخ ــا ع وم

ــاالت. ــوال واخل ــامت، )و( األخ ــامم والع واألب، )ه( األع

يأخذ العم ضعف اخلال، وتأخذ العمة ضعف اخلالة.. ١3

يأخذ عم األم مثل خال األب من نصيب األقربن.. ١4

مــن كان اتصالــه بنســين فإنــه يعطــى أكثــر عــى حســب درجــة قربــه مــن . ١٥
املــويص.

تقســم الوصيــة بــن أكثــر مــن واحــد إذا كانــت أكثــر مــن دانق: أي ســدس . ١6
الدرهــم، يف تقســيم الدانــق والدانقــن وما دوهنــام يف حالــة الرورة.

جيوز رصف حق األقربن للوارث إن عدم األقربن.. ١٧

جيــوز رصف وصيــة األقربــن إىل الفقــراء إن جهلــوا لــدى املــويص . ١8
والــويص.



اء3٧٢ اجلوهر الو�ضّ 8

علم املرياث 

الب�ب الث�ين: يف املرياث 	

ــود، . ١ ــول، والنق ــل األص ــه مث ــد موت ــان بع ــه اإلنس ــا خيلف ــو: م ــراث ه امل
ــه. ــه وألقربي ــي لورثت لتعط

ــد . ٢ ــه وبع ــان يف حيات ــوق اإلنس ــظ حق ــراث لتحف ــة امل ــزل اهلل  آي أن
ــه يف الذمــة. ــه حــق علي ــه ومــن ل ــه ملــن بعــده مــن أهل ممات

ــام، . 3 ــات، األرح ــي: العصب ــراث ه ــا امل ــق هل ــي حي ــددة الت ــاف املح األصن
ــهام. وذوي الس

نصيب العصبات هو: ما يبقى من مراث األرحام.. 4

األرحــام هــم: الذيــن يأخــذون املــراث قبــل العصبــات، ويف حالــة عــدم . ٥
ــم  ــال يقس ــغ أو امل ــن املبل ــي م ــإن بق ــهام، ف ــات وذوي الس ــود العصب وج

بــن األرحــام كذلــك عــى حســب درجاهتــم.

طرق املراث طريقتن مها: لسبب، ونسب .. 6

مراث السبب هو: كمثل املراث بن الزوجن.. ٧

ومراث النسب هو: كمثل: الرجل، وآباءه، وأبناءه.. 8

ــبب . 9 ــا الس ــه صفت ــت في ــان اجتمع ــراث اإلنس ــو: امل ــع وه ــراث اجلام امل
ــب. والنس
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ال جيــوز لإلنســان أن يدعــو اهلل بإنجــاب األوالد دون واإلنــاث مــن أجــل . 	١
الظفــر باملــراث عــن أقاربــه.

ــظ . ١١ ــي حلف ــظ ه ــل احلف ــاىل بالنس ــاء اهلل تع ــؤال األنبي ــة س ــل حكم أص
التوحيديــة. الرســالة  واســتمرارية 

مراث األنبياء هو: العلم وتقوى اهلل ، وأمواهلم لبيت املال.. ١٢

ــث . ١3 ــود وري ــدم وج ــال ع ــن يشــاء يف ح ــه م ــاء مراث جيــوز للمــويص إعط
ــال. ــت امل ــو لبي ــه فه ــويص ب ــه؛ وإن مل ي ــب ل وعاص

ال جيــوز يف حــال عــدم وجــود الوريــث أن حيــرم ذوي الســهام و العصبــات . ١4
ــن املراث. ــام م واألرح

جيوز اإليصاء بكل املال يف حال عدم وجود الوريث.. ١٥

جيوز اإلقرار للزوجة يف حال املرض.. ١6

ــا . ١٧ ــك فإهن ــى ذل ــة ع ــاك بين ــرت هن ــداق إال إن ظه ــرار بالص ــزم اإلق ال يل
ــك. ــون بذل تك

الف�شل الأول: يف ذوي ال�شه�م 	

ــاء . ١ ــم أقرب ــر وه ــى وذك ــن أنث ــر م ــي ع ــم اثن ــم: عدده ــهام ه ذوي الس
ــك. ــم باهلال ــب صلته ــة حس ــم الرتك ــوزع عليه ــت، وتت املي

عــدد الســهام هــو: اثنــی عــر ســهاًم للذكــور واإلنــاث مــن ذوي الصلــة . ٢
بامليــت، حســب درجاهتــم منــه.
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ذوي الســهام مــن الرجــال أربعــة وهــم: )أ( الــزوج، )ب( اجلــد، )ج( أخ . 3
األم، )د( الوالــد.

ذوي الســهام مــن النســاء عددهــن ثــامن وهــن: )أ( الزوجــة، )ب( اجلــدة، . 4
)ج( األم، )د( البنــت، )ه( ابنــة اإلبــن، )و( األخــوات مــن األب، )ز( 

ــن األم واألب. ــقيقه م ــت الش ــن األم، )ح( األخ ــوات م األخ

ــرث . ٥ ــي: )أ( ال ت ــام ي ــراث ك ــن امل ــا م ــم بعًض ــهام بعضه ــع ذوي الس يمن
ــود األب، )ج( ال  ــع وج ــد م ــرث اجل ــود األم، )ب( ال ي ــع وج ــدة م اجل
يــرث اإلخــوة مــع وجــود األب أو اجلــد، )د( ال تــرث بنــت االبــن بوجــود 
بنــات الصلــب، )ه( ال تــرث أخــت األب بوجــود الشــقائق، )و( ال تــرث 

األختــن ألب بوجــود الشــقائق.

األخت ألب أو األختن ألب حيجب عنهن السدس بوجود الشقائق.. 6

تنال البنت النصف إذا مل يكن معها ذكر.. ٧

تنال بنت االبن السدس من تكملة الثلثن، والباقي للبنتن.. 8

تنال البنتان فأكثر الثلثن بدون زيادة.. 9

تنال بنت االبن الثلثن.. 	١

ــت . ١١ ــع بن ــن م ــت االب ــال بن ــام تن ــقيقة األب مثل ــع ش ــت األب م ــال أخ تن
بنــت االبــن؛ فــإن للشــقيقة النصــف والســدس بنــت االبــن، وينــت بنــت 

االبــن.

تنال الشقائق الثلثن وبذلك حترم األخت بوجود الشقائق.. ١٢

ينــال اإلخــوة مــن األم الثلــث ويقســم بــن ذكورهــم وإناثهــم عــى ســواء؛ . ١3
إذا مل حيجبهــم أحــد؛ إن كانــوا أخويــن فأكثــر.
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ينــال األخويــن بوجــود األم الســدس ألحــد اإلخــوة، وباقــي إخوتــه مــع . ١4
أمهــم مجيعــا الســدس، وكذلــك باقــي األبنــاء

تنال األم الثلث عند عدم وجود األبناء والباقي لألب.. ١٥

ينال األب الثلث بوجود األبناء مع األم و الباقي لألب.. ١6

عند وجود األبناء فإن األب يأخذ السدس.. ١٧

عند وجود األبناء وعدم وجود األب فإن للجد السدس.. ١8

مــن تــرك زوجــة وجــد وأم فــإن: )أ( األم هلــا الثلــث، )ب( الزوجــة هلــا . ١9
الثلــث الباقــي، )ج( اجلــد ال يــرث شــيًئا، )د( الــزوج لــه النصــف، )ه( األم 

هلــا الســدس، وهلــا الثلــث يف حــال وجــود األب.

للجدة أو اجلدات نفس السهم وهو السدس. 	٢

اجلدة ألب ال حتجب عن الورث بوجود األب عن اإلرث.. ٢١

للزوج مع عدم وجود الولد النصف.. ٢٢

للزوج مع وجود الولد الربع.. ٢3

للزوجة مع عدم وجود الولد الربع.. ٢4

ــن . ٢٥ ــإن هل ــات ف ــددت الزوج ــن، وإن تع ــد الثم ــود الول ــع وج ــة م للزوج
ــن. الثم
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الف�شل الث�ين: يف الع�شبة 	

العصبــة هــي: األقربــاء للميــت نســبا مــن أبيــه فــام عــا وابنــه ومــا ســفل . ١
ــات  ــه وبن ــه وبنات ــاث أخوات ــن اإلن ــم م ــم، ث ــه وأبناءه ــم أعامم ــه، ث عن

ــن. ــاء وإخواهن األبن

ــن، )ج( األب، )د( . ٢ ــاء االب ــاء، )ب( أبن ــي: )أ( األبن ــب وه ــة مرات العصب
اجلــد، )ه( اآلبــاء، )و( اإلخــوة وأبناءهــم، )ز( األعــامم ونســلهم، )ح( مــن 

هــم فــوق األعــامم.

األقــارب اخلارجــون عــن العصبــة وهــم: )أ( أبنــاء البنــت، )ب( األخــت، . 3
)ج( األخــوات، )د( بنــات اإلخــوة.

األب أو اجلــد أحياًنــا يكونــا عصبــة فيأخــذان الباقــي مــن املــراث وأحياًنــا . 4
أخــرى يكونــا مــن ذوي الســهام فينــاالن الســدس.

ــه . ٥ ــف، وألبي ــا النص ــط فله ــا فق ــرك بنت ــراث األب: إذا ت ــى م ــال ع مث
ــة. ــن العصب ــذه م ــال يأخ ــي امل ــن باق ــث م ــدس، والثل الس

يأخذ األب النصف من جهة التعصيب والسهام.. 6

ــن . ٧ ــف م ــه النص ــود األب فل ــدم وج ــال ع ــل األب، يف ح ــد مث ــذ اجل يأخ
ــهام. ــب و الس ــة التعصي جه

ــام . 8 ــه فله ــا ألم ــه أًخ ــن عم ــص أو ب ــه اخلال ــن عم ــع اب ــزوج م ــذ ال يأخ
النصــف.



3٧٧اجلزء اخلام�س: يف فقه الق�ضاء وعلم املرياث 8

العاصب الشقيق له األسبقية عن غره؛ ألنه أدين قربه من اهلالك.. 9

لــألخ مــن األب مثــل شــقيقه، وهكــذا لــكل عاصــب حســب مرتبتــه مــن . 	١
امليــت.

ال ينال أبناء األخ الشقيق يشء مع وجود أبناء االبن.. ١١

يرجع لذوي الرحم الباقي من السهام يف حال عدم وجود العصبات.. ١٢

ــام . ١3 ــع إىل األرح ــام، ويرج ــي األرح ــن كباق ــهم إىل الزوج ــع الس ال يرج
ــات. ــود العصب ــدم وج ــال ع ــط يف ح فق

ــوع . ١4 ــد رج ــام عن ــن األرح ــره م ــون كغ ــاءل الع ــن يف مس ــل الزوج يدخ
املــال إىل األرحــام لعــدم وجــود العصبــات؛ رشط أن تكــون الســهام كثــرة 

كافيــة.

ــف، . ١٥ ــزوج النص ــوة ألم: )أ( لل ــان، إخ ــل: زوج اخت ــول مث ــألة يف الع مس
)ب( لألختــان الثلثــن، )ج( إلخــوة األم الثلــث، فياحــظ هنــا أنــه 
ــا،  ــراث مجيع ــملهم امل ــل فش ــادة األص ــت زي ــهام مت ــادة الس ــبب زي بس
ــدت إىل  ــهم، فزي ــتة أس ــل س ــن أص ــة م ــهم موزع ــك أن األس ــر ذل وتفس
ــهم،  ــة أس ــن أربع ــهم، )ب( لألخت ــة أس ــزوج ثاث ــهم، )أ( لل ــعة أس تس

)ج( اإلخــوة األم ســهمن.

سدس املال يعول إىل عرة؛ وذلك يف مساءل العول.. ١6

ــادة . ١٧ ــع زي ــق م ــي التناس ــراث ه ــول يف امل ــة الع ــاد طريق ــن إجي ــة م احلكم
ــه. ــق حق ــي كل ذي ح ــهم ليعط األس

ــة أو . ١8 ــداد الفردي ــواء كان يف األع ــول س ــهام إال بالع ــل الس ــع أص ال يرتف
ــة. الزوجي
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ال تعول األسهم إذا كانت قليلة.. ١9

ــول يف . 	٢ ــي ال تع ــط، وه ــة فق ــداد الفردي ــول إال يف األع ــول يف األص ال يع
ــهام. ــادة الس ــدم زي ــة ع حال

ــراث: . ٢١ ــول امل ــي أص ــي: وه ــة كامي ــداد الفردي ــول يف األع ــة الع ــن أمثل م
)أ( االثنــي عــر عوهلــا ســبع عــر، )ب( عــول الثاثــة عــر هــو مخســة 

ــرون. ــبعة والع ــو الس ــرون ه ــة والع ــول األربع ــر، )ج( ع ع

أكثر العول أصله من ستة أسهم.. ٢٢

مثــال عــى مــا يعــول عــى إثنى عــر ســهام كمن تــرك زوجــة، وشــقيقتن، . ٢3
ــا  ــون أصله ــهم فتك ــة أس ــة ثاث ــك: )أ( للزوج ــواب ذل ــت ألم، فج وأخ
ــة أســهم، )ج( لألخــت مــن األم  ــة عــر، )ب( الشــقيقتان ثامني مــن ثاث
ســهمن، )د( وإذا زادت أم فالعــول هنــا يكــون مــن مخســة عــر، )ه( وإذا 

زاد عــدد إخــوة األم واحــدة فيكــون العــول مــن ســبعة عــر.

مثــال عــى املــراث مــن أربعــة وعــرون التــي عوهلــا إىل ســبعة كــام يــي: . ٢4
ــي : )أ(  ــا كامي ــهم هن ــوزع األس ــن، فت ــان، أبوي ــة، بنت ــرك زوج ــن ت كم
للزوجــة ثاثــة أســهم، )ب( للبنتــان الثلثــان، )ج( لألبويــن ثامنيــة أســهم، 

وليــس لألرحــام عــول.

ليس يف مراث العصبات عول.. ٢٥
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الف�شل الث�لث: يف الأرح�م 	

األرحام هم: كل من له قرابة بامليت من حيث األب واألم.. ١

الســهام . ٢ ذوي  وجــود  انعــدام  حــال  يف  املــراث  كل  األرحــام  ينــال 
والعصبــات.

ال ينال الرحم شيئا إذا: عاد الغائب من ذوي السهام أو العصبات.. 3

مل يــرد دليــل مــن القــرءان الكريــم يفضــل اإلرث بــن األرحــام والعصبات . 4
واألقربــن، فهــو كحــال الصــاة وإنــام فضلتهــام ســنة املصطفــى واخللفــاء 

الراشدين.

ــن . ٥ ــبا م ــم نس ــث: )أ( أقرهب ــن حي ــا م ــن ومه ــى صنف ــراث ع ــم امل يقس
ــروع. ــة الف ــول بدرج ــل األص ــة تنزي ــت، )ب( طريق املي

ــن . 6 ــة اب ــن بدرج ــن االب ــروع اب ــة الف ــول إىل مرتب ــزال األص ــى إن ــال ع مث
األخــت، فالقرابــة تكــون هنــا إىل ابــن البنــت أقــرب، ويتســاوي درجتهــم 
ــع  ــور م ــم الذك ــاف بينه ــراث أنص ــمون امل ــراث أالم، فيقتس ــوا م ينال

ــم. ــاث منه اإلن

ينال إخوة األم املراث ب بينهم بالتساوي، من ذكور وإناث.. ٧

تعتــر اإلنــاث مــن األرحــام مثــل: )أ( بنــات البنــت، )ب( بنــات األخــت، . 8
)ج( نســل اجلــدة، )د( أبنــاء البنــن، )ه( أبنــاء البنــات، )و( اخلــال واخلالــة، 

)ز( العــامت، )ح( بنــت األخ.
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األنساب من الرضاع ليسوا من األرحام يف حكم املراث.. 9

قيل بأن الزنيم من األرحام يف حكم املراث.. 	١

ــن . ١١ ــخط الرمح ــا وس ــا، لفجوره ــرض مراثه ــوق ف ــم ف ــى أم الزني ال تعط
ــا. عليه

اختلــف يف جــواز توريــث الزنيــم عنــد عــدم وجــود أرحــام وال عصبــات . ١٢
وال ذوي ســهام لــدى أم الزنيــم، فــإن املــال يعطــى للفقــراء وقيــل لبيــت 

املــال.

إرث اللقيط ال يعطى ملن كفله؛ بل يوقف لبيت املال.. ١3

ال جيوز أخذ مال اللقيط ولكن يعطى الفقراء بعد موته.. ١4

امليــت املجهــول وارثــه، فــإن ثيابــه تعطــى الفقــراء مــن نفــس جنــس امليــت . ١٥
ســواء كان زنجــي، أو نــويب، أو حبــي، أو ســندي، أو فــاريس، أو عــريب، 

. ا هكذ و

ال جيوز للريك احلليف أن يرث رشيكه معدوم الورثة.. ١6

الف�شل الرابع: يف موانع الإرث 	

ــض . ١ ــع بع ــوله ملن ــا اهلل ورس ــي رشعه ــباب الت ــي: األس ــع اإلرث ه موان
ــن اإلرث. ــة م الورث

ــام . ٢ ــل اقتس ــلم قب ــلم؛ إال إذا أس ــه املس ــراث قريب ــن م ــر م ــع الكاف يمن
املــراث.
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ال يرث املسلم الكافر.. 3

اختلف يف جواز أخذ مراث املرتد.. 4

جيوز أخذ مراث األقلف؛ ألنه مسلم موحد.. ٥

ال جيوز للقاتل أن يرث من قتله، ولو أبرأه الورثة فا جيزي هذا رشًعا.. 6

ــرب دون . ٧ ــد ال ــو قص ــه، ول ــذي قتل ــه ال ــرث ابن ــألب أن ي ــوز ل ال جي
ــه. ــل ب ــط وال يقت ــه فق ــة لرب ــه الډي ــل، وعلي القت

ــه . 8 ــل مورث ــن قت ــه. و م ــن قتل ــرث م ــدا أن ي ــل عم ــر بالقت ــن أم ــوز مل جي
ــراث. ــه امل ــرع فل ــم ال بحك

اختلف يف توريث القاتان الصبي واملجنون.. 9

ال جيوز املراث للقاتل عمًدا أو بغر عمد.. 	١

ــة، . ١١ ــه الزاني ــه أم ــذي قتلت ــود ال ــن املول ــة ع ــاء الدي ــواز إعط ــف يف ج اختل
فقيــل: )أ( الديــة عــى األب، وقيــل: )ب( الديــة عــى عصبــة األم، وقيــل: 

ــة عــى أرحــام األم. )ج( الدي

 ال جيوز مراث احلر للعبيد.. ١٢

جيوز إعطاء مراث العبد الذي ليس له وارث لإلمام أو لبيت املال.. ١3

ــا، إال إن . ١4 ــا وال يرثه ــرث مطلقه ــات ال ت ــاث تطليق ــة بث ــوز للمطلق ال جي
ــا كان طاًق

رجعًيا.. ١٥

ــديدا . ١6 ــا ش ــا مرض ــا إن كان مريض ــن ورث زوجه ــرأة م ــرث امل ــوز أن ت جي
ــه. ــا ل مازم
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ال جيوز التوارث يف حالة الرآن واخللع للزوجات.. ١٧

ليس للمرأة مهر، وهلا مراث بعد برآهنا لزوجها املريض إن خالعها.. ١8

جيــوز أخــذ الصــداق ممــن أبرأتــه امراتــه يف مرضهــا واختلــف يف اســتحقاقه . ١9
ــإلرث منها. ل

ــا . 	٢ ــا ولكنه ــوت زوجه ــد م ــق بع ــا رت ــأن فيه ــرت ب ــن أق ــراث مل ــوز امل جي
ــداق. ــا ص ــس هل لي

جيوز ملن زنت أن ترث وهلا باقي الصداق إن مل يعرف زناها.. ٢١

حيرم املراث عى من ثبت عليه الزنا باللعان بن الزوجن.. ٢٢

يرث الظامل ولكنه يأثم بادعاء حًقا باطًا عى املوروث.. ٢3
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نظام العامل

يف نظ�م الع�مل 	

ــؤوهنم . ١ ــاح ش ــاد إلص ــن العب ــادل ب ــم الع ــة احلك ــو: إقام ــامل ه ــام الع نظ
ومصاحلهــم فيــام بينهــم وبــن اهلل، وكذلــك فيــام بينهــم أنفســهم، وذلــك 

عــى حســب مــا جــاء يف القــرءان والســنة املطهــرة.

َعــزُّ األمــة وفاحهــا يف إصــاح البــاد والعبــاد؛ وذلــك هــو الفــوز عنــد . ٢
اهلل.

العدل بن الرعية أساس استقرارها وأماهنا.. 3

الطاعة تعن امللك وخمالفة اهلل إضاعة للملك وهتور.. 4

الظلم أساس اهلدم وعدم االستقرار وتشتت العباد والباد.. ٥

ــاح . 6 ــام بإص ــو بالقي ــام ه ــول إن ــس بالق ــه لي ــام وأهل ــامء إىل اإلس االنت
ــة. ــنة النبوي ــرآن والس ــادهم بالق ــاس وإرش الن

عــدم توحيــد كلمــة املســلمن والتنــازع خمالــف لكتــاب اهلل وســنة رســوله . ٧
الكريــم وتضييــع الــرأي الســديد بينهــم.

إن مــا يســاعد عــى توحيــد الشــتات هــو اختيــار إمــام يقودهــم إىل مــا حيبــه . 8
ويرضاه. اهلل 

مــن صفــات احلاكــم العــادل هــو: االقتــداء برســول اهلــدى يف إقامــة العدل . 9
واإلحســان بــن رعيتــه، والقضــاء عــى الفــوىض والتفــرق والتنــازع بــن 
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ــذي يســمى بإمــام  ــد الكلمــة، وهــو ال ــاس، واإلصــاح بينهــم لتوحي الن
العــدل.

مــن صفــات اإلمــام العــدل هــي: احللــم قبــل العقوبــة، والــورع، والثقــة، . 	١
والعلــم، واإلحســان، والعــدل، والفضــل.

الب�ب الأول: يف الإم�م 	

اإلمــام العــدل هــو: رجــل تــم اختيــاره كحاكــم للرعيــة بــرط أن يكون مســلاًم 
عاقــًا صحيح اجلســم.

يتــم إختيــار إمــام العــدل مــن قبــل أربعــن فقيهــا موثــوق بأمتهــم وعلمهم . ١
ــل  ــموا أه ــن، ويس ــر خمتلف ــد غ ــل واح ــب رج ــم كقل ــام بينه ــون في متفق

احلــل والعقــد.

ــامء . ٢ ــتة عل ــن س ــون م ــورى ويتك ــس الش ــام جمل ــع اإلم ــون م ــب أن يك جي
ــدل. ــام الع ــورة اإلم ــام بمش ــم اإلم ــاذ حك ــذ وإنف ــم تنفي ــدور عليه ي

يف حــال مــرض اإلمــام مرًضــا شــديًدا أو وفاتــه يقــوم علــامء جملــس احلــل . 3
والعقــد باختيــار إمــام آخــر ليقــوم مقــام الســابق بنفــس صفاتــه.

ال جيوز عزل اإلمام بدون سبب.. 4

ال جتوز خمالفة اإلمام العدل.. ٥

ــاء دون . 6 ــه الفقه ــد علي ــة يعتم ــد ثق ــامل واح ــن ع ــام م ــة اإلم ــوز مبايع جي
ــن. ــة اآلخري ــة إىل مبايع احلاج



38٥اجلزء اخلام�س: يف فقه الق�ضاء وعلم املرياث 8

ــر . ٧ ــل بأم ــه يقت ــإذا أرص فإن ــدل، ف ــام الع ــة اإلم ــن مبايع ــع ع ــر املمتن جي
ــام. اإلم

ــاع؛ ألن . 8 ــة الدف ــراء وال إمام ــة ال ــة وإمام ــن بيع ــف ع ــوز التخل ال جي
ــور . ــة الظه ــم بيع ــن كحك حكمه

العايص لإلمام العدل كمن عىص رسول اهلل، فهو يف الراءة.. 9

ال جيوز محاية العايص لإلمام.. 	١

جيوز حتليف املبايع اإلمام باأليامن إذا كان خيشى من نكثه للبيعة.. ١١

ــذر . ١٢ ــن بع ــا مل يك ــة م ــيس املزل ــو خس ــام فه ــة اإلم ــن معون ــف ع ــن ختل م
ــول. مقب

ال جتب نرة اإلمام العايص اهلل جهاًرا.. ١3

جتــب واليــة مــن ينــر اإلمــام حتــى ولــو مل يعلــم املنصــور بضعــف ســرة . ١4
مامه. إ

ــه كفــر بذلــك كفــر . ١٥ ــة؛ ألن ــة علني ــه تلزمــه توب ــام ليــس في متهــم اإلمــام ب
ــه. نعم

اإلمــام العــايص جهــاًرا يعــزل عــن اإلمامــة إذا أرص عــى املعصيــة ويــرأ . ١6
منــه.

اختلــف يف اإلمــام الــذي ختلــت عنــه رعيتــه وضعــف شــانه هــل جيــوز لــه . ١٧
التقيــة أم ال.

جيوز عزل اإلمام الشاري إذا كان يطلب منه.. ١8

ال جيوز لإلمام االستقال برأيه بدون مشورته ألهل احلل والعقد.. ١9
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ال جيوز لإلمام أن يعزل نفسه بدون رأي من أهل احلل والعقد.. 	٢

جيــوز عــزل اإلمــام بســبب العجــز عــن القيــام بمهــام احلكــم، وال يعاتــب . ٢١
عــى ذلــك.

جيوز عزل اإلمام الظامل للعباد ملنع جوره.. ٢٢

جيوز عزل اإلمام املتهم بتقصره يف حقوق املسلمن وال يترأ منه.. ٢3

ــل . ٢4 ــاد، والــذي ال يقب ــه للعب ــظ الفــض يف معاملت جيــوز عــزل اإلمــام الغلي
ــورة. ــح واملش النص

ــاب . ٢٥ ــى رق ــاة ع ــر الثق ــة غ ــى تولي ــذي أرص ع ــام ال ــزل اإلم ــوز ع جي
وأمواهلــم. املســلمن 

ــه، . ٢6 ــد إطاق ــال أرسه، وبع ــور يف ح ــام املأس ــع اإلم ــواز خل ــف يف ج اختل
واخليــار هنــا لإلمــام املنصــوب بــداًل عــن املطلــق مــن األرس، إن شــاء تــرك 
اإلمامــة نظــرا ملصلحــة الرعيــة وإن شــاء اســتمر، فمجلــس احلــل والعقــد 

أعطــاه اخليــار.

ال جيــوز تنصيــب إمامــن يف بــاد واحــد، فــإذا حــدث ذلــك وجــب عزهلام . ٢٧
واختيــار أحدمهــا أو غرمها.

جيوز تنصيب إمامن يف بلدين بينهام بحر أو عدو.. ٢8

ال جيوز تنصيب إمام قد زنى.. ٢9

ال جيوز تنصيب القاذف إماًما .. 	3

ال جيوز تنصيب األعمى إماًما.. 3١

ال جيوز تنصيب األخرس إماًما.. 3٢
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ال جيوز تنصيب األعجم إماًما.. 33

ــار اإلمــام أن يكــون: صحيــح اجلســم، العلــم، والعقــل . 34 مــن رشوط اختي
 - ــوت كطال

جيــوز تنصيــب اجلاهــل إماًمــا يف حالــة االضطــرار إليــه بــرط أن ال خيــرج . 3٥
عــن مشــورة أهــل احلــل والعقــد يف مجيــع أمــوره.

ــِه . 36 ــوِر ُحْكم ــامء يف أم ــد وللعل ــل والعق ــل احل ــام األه ــارة اإلم ــب استش جي
ــًدا. ــو كان واح ول

جيــوز لإلمــام العــامل رأًيــا وسياســيًة أن ال يستشــر عــى أن ال يشــرتط ذلــك . 3٧
يف عقــد البيعــة.

ال جيوز اإلنكار عى اإلمام العدل بغر حق.. 38

39، ال جيوز عزل اإلمام املصاب بالصمم، ولكن جيعل له نائًبا عنه.. 39

ال جيوز عزل اإلمام املصاب بالعمى، ولكن جيعل له نائًبا عنه.. 	4

جيــب أن يــويل اإلمــام عاّملــه جهــاًرا أمــام الرعيــة؛ ألهــم يتحملــون أمانــة . 4١
أمــام اهلل واإلمــام والرعيــة.

ال جيــوز لإلمــام أن يــويل مــن هــم ليســوا أهــا للواليــة مــن الســفهاء أو . 4٢
ــوا أوىل تقــوى مــن اهلل فــا بــأس. ــاءه؛ إال إن كان أقرب

جيــوز جلبــاة الــزكاة أن يطالبــوا اإلمــام بعــزل الــوايل دون توضيــح . 43
األســباب.

ــلمن إذا . 44 ــال املس ــت م ــن بي ــد م ــد واحلدي ــرتي العبي ــام أن يش ــوز لإلم جي
ــك. ــرورة ذل ــت ال اقتض
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ــق يف . 4٥ ــه احل ــام ل ــإن اإلم ــة، ف ــألة معين ــامء يف مس ــاف العل ــة اخت يف حال
ــوال. ــك األق ــح تل ترجي

حكــم اإلمــام مقــدم عــى حكــم الــوايل، لــذ ال جيــوز للــوايل جتــاوز اإلمــام . 46
بحكــم خمتلــف، إن كان احلكــم موافًقــا للحــق.

ال جيوز تولية املخالف للحق شيًئا من أمور املسلمن.. 4٧

ال جيــوز للــراة لــدى اإلمــام أن يشــتغلوا بالدنيــا وأعامهلــا كخدمــة . 48
اآلخريــن مقابــل األجــر؛ إال إذا خرجــوا عــن خدمــة اإلمــام فجائــز هلــم 

ــك. ذل

الب�ب الث�ين: يف الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر 	

األمــر باملعــروف هــو: إرشــاد العبــاد إىل طــرق طاعــة اهلل و التقــرب إليــه، . ١
والنهــي عــن املنكــر هــو: منــع النــاس عــن معصيــة اهلل وتوضيــح طــرق 

اجتنــاب ســخط اهلل.

األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عى من علم ملن جهل.. ٢

الــوالة واألئمــة أول مــن يســأل أمــام اهلل عــن أمرهــم باملعــروف وهنيهــم . 3
عــن املنكــر.

ــًكا ملــن قــام بذلــك املنكــر حتــى . 4 مــن ســكت عــن املنكــر جعلــه اهلل رشي
ــاءه  ــى رض ــة اهلل ع ــه لعن ــاىل؛ وإال أصابت ــام اهلل تع ــه أم ــرئ ذمت ــره في ينك

بذلــك املنكــر.

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان رشًعا وليس عقًا فقط.. ٥
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اإلنــكار بالقلــب جيــزي اخلائــف عــى نفســه، أو مــن ال جيــد الفائــدة مــن . 6
النصــح.

اإلنــكار للمنكــر ثــاث مراتبــا وهــي: )أ( باليــد وهــي عــى احلاكــم، )ب( . ٧
باللســان وهــي عــى الوعــاظ، )ج( بالقلــب وهــي عــى الضعيــف كالغــر 

املســتطيع واملــرأة.

مــن اســتطاع تغيــر املنكــر مــن ذكــر وأنثــى باللســان أو الفعــل فقــد حــاز . 8
األجــر.

تعــذر املــرأة عــن تغيــر املنكــر باللســان، والســتحباب الــرع ذلــك لعــدم . 9
إظهــار صوهتــا ألنــه عــوره.

ال جيوز للنساء أن حيكمن لنهي الرسول عن ذلك.. 	١

ــد . ١١ ــيء جن ــن جم ــم م ــر بتخويفه ــل املنك ــرق أه ــر أن يف ــر املنك ــوز ملنك جي
ــح. ــر صحي ــه غ ــم، وإن كان قول احلاك

ــاس . ١٢ ــن الن ــا ب ــه رشًع ــارف علي ــه متع ــم ألن ــذا االس ــروف هب ــمي املع س
ــوس. ــه النف ــس إلي ــوف تأن ــو مأل وه

ــاس . ١3 ــرة الن ــدى فط ــتنكر ل ــوض مس ــه مبغ ــم ألن ــذا االس ــر هب ــمي املنك س
ــتنكر. ــرع مس ــو يف ال ــك ه ــليمة، وكذل الس

ال يلزم اإلنكار عى فعل معن من إنسان ما مل يتضح استنكاره.. ١4

جيــوز اإلنــكار عــى املجــوس حــرق موتاهــم عانيــة، وال يلــزم اإلنــكار . ١٥
عليهــم إن ســرتوا حرقهــم عــن أعــن العبــاد.

جيوز اإلنكار عى لعب العبيد إذا كان غر حمتشم.. ١6
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جيــوز اإلنــكار عــى لعــب الشــطرنج فهــو حمــرم، إال إن كان املقصــود تعلــم . ١٧
ــوز ذلك. ــرب فيج احل

جيوز اإلنكار بكرس آلة اللهو إن كانت مقصودة للهو فقط.. ١8

جيــوز اإلنــكار عــى رضب الطبــل؛ إال إن كان متجيــًدا للعــدل، أو لدعــوة . ١9
صــاة العيــد، أو الجتــامع النــاس ألمــر مهــم.

جيوز كرس بيت اجلبار واملغتصب إذا امتنع عن إجابة احلق.. 	٢

ال جيوز كرس بيت املديون.. ٢١

ــوع . ٢٢ ــو ن ــج وه ــان، والبن ــن أي: الدخ ــاف التب ــر، وإت ــراق اخلم ــوز إه جي
ــكرات. ــن املس م

جيوز كرس األصنام وإن كانت من احلي وال غرم عى من كرسها.. ٢3

جيوز قطع يد من أخاف املسلمن بساحه.. ٢4

جيوز سجن أو تعزير من خالف أمر اإلمام بالتوبة عام أحدثه.. ٢٥

جيوز لإلمام وعامله طرد من خياف منه التعسف يف البلد لريبة فيه.. ٢6

ال جيوز القتل أو قطع أعضاء املسرتاب فيه عى غر يقن.. ٢٧

ــت . ٢8 ــا إن رفض ــم اهلل، ورضهب ــاع حلك ــة لانصي ــرأة العاصي ــد امل ــوز تقيي جي
ــاىل. ــرع اهلل تع ــاد ل االنقي

جيوز حبس املرأة احلامل العاصية ألمر الرع.. ٢9

جيوز للمحبوس أن يترف الكتساب رزقه وال يمنع من ذلك.. 	3

جيــوز الغــرم للمحبــوس عــى مــن حبســه إن أصيــب بــيء ومل يكــن مذنًبا . 3١
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وإنــام متهــاًم فقــط وذلــك مــن بيــت املال.

ــام . 3٢ ــا وإن ــه وكان مذنًب ــيء يف حبس ــب ب ــرم إن أصي ــوس غ ــس للمحب لي
ــط. ــه فق ــن مال ــه م غرم

ــاذ . 33 ــوارث يف إنق ــام ال ــرف اإلم ــة بت ــوس أمان ــأن املحب ــامء ب ــتدل العل اس
ســجناءه مــن الــوادي - -، والــذي أدى إىل استشــهاده يف ســبيل 

اهلل تعــاىل.

جيوز احلبس عى التهمة.. 34

اختلف يف جواز تعزير املتهم.. 3٥

جيوز قبول قول املتهم فيمن هو مثله.. 36

ال جيوز اعتامد قبول قول قصاص األثر. . 3٧

ال جيوز قتل من أقر بجريمة القتل ولكن عليه دفع الدية.. 38

اختلف يف جواز القصاص باحلرق ملن أحرق إنسان حتى املوت.. 39

ــي: )أ( . 	4 ــة وه ــوال ثاث ــى أق ــان ع ــاع إنس ــرق مت ــن ح ــد م ــف يف ح اختل
ــده إذا كان  ــع ي ــه، )ج( تقط ــده وقدم ــع ي ــط، )ب( تقط ــده فق ــع ي تقط

ــة. ــتحق الرسق ــا يس ــدر م ــرتق ق املح

ال جيوز قطع يد من أحرقت ابنها، وعليها الغرم فقط.. 4١

جيوز قتل الساحر املشتهر بسحره.. 4٢

جيــوز أن يقتــل شــاتم رســول اهلل؛ ألنــه كفــر بذلــك فهــو مرتــد إال إن تــاب . 43
ــل ذلك. قب

44 .. جيوز قتل الذمّي الذي شتم رسول اهلل
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4٥ .. - جيوز قتل شاتم العمرين أيب بكر وعمر

جيوز قطع يد الذمّي الطم املسلم.. 46

يغرم الطم العبد.. 4٧

48.يعزر الساب ألخيه املسلم بقوله يا كلب أو يا محار.. 48

عر املقبل لغر زوجته، أو ضم، أو اختى بامرأة ال حتل له.. 49

الب�ب الث�لث: يف احلدود 	

املقصــود باحلــدود هــو: العقــاب املســتوجب عــى مــن عــىص اهلل تعــاىل، يف . ١
أوامــره ونواهيــه.

ــم . ٢ ــن ذنوهب ــم م ــاده لتطهره ــى عب ــة اهلل ع ــرض كنعم ــدود ف ــة احل إقام
ــه. ــا لعقاب ــة، ودفق املرتكب

إقامة احلدود تكون عى احلاكم العادل وغر العادل.. 3

حكــم إقامــة احلــد هــو: كحكــم الصــاة والصيــام يف حــال القــدرة عــى . 4
تنفيــذ ذلــك.

لقد أثنى اهلل تعاىل عى من أقاموا حدوده.. ٥

ليــس للحاكــم اجلائــر أجــر عــى إقامــة احلــد؛ ألنــه أوىل بــأن يقــام فيــه هــو . 6
. ه ر جلو

 جيب الراءة من احلاكم اجلائر.. ٧
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ال ينبغي تأخر إقامة احلدود عن مستحقيها حتى ال يفوت وقتها. . 8

ال ينبغي تأخر إقامة احلدود يف وقت ظلمة الليل.. 9

ال ينبغــي أن تقــام احلــدود يف املســاجد حلرمتهــا مــن النجاســات كالدمــاء، . 	١
واحرتاًمــا جلــال اهلل.

ال ضــامن ملــن مــات قبــل االنتهــاء مــن احلــد املقــام عليــه أثنــاء حبســه أو . ١١
جلــده.

الف�شل الأول: يف حدِّ املرتد 	

املرتد هو: اإلنسان الذي غر دينه اإلسامي إىل ديانة أخرى.. ١

حكم املرتد عن اإلسام القتل.. ٢

مهلــة التوبــة مــن االرتــداد هــي: ثاثــة أيــام للذكــور واإلنــاث مًعــا وإال . 3
قتلــوا.

جيوز لإلمام أن يعطي املرتدين مهلة أكر إذا طلبوا منه ذلك.. 4

العبــد املرتــد ال يقتــل ولكــن يبعــد مــن موطنــه ويبــاع للبــدو؛ ألهنــم أهــل . ٥
جفــاء وقســوة يف التعامــل.
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الف�شل الث�ين: يف حدِّ املح�رب 	

املحــارب هــو: الــذي يقطــع الطريــق عــى العبــاد ويرسقهــم أو يقتلهــم أو . ١
خيفيهــم.

جيوز قتل املحارب إن قتل أحًدا.. ٢

ال يكفي عفو أهل املقتول ما مل يعف عنه اإلمام كذلك.. 3

ــل . 4 ــل: )أ( يقت ــم، قي ــاس ماهل ــلب الن ــل وس ــن قت ــة م ــف يف عقوب اختل
ويصلــب، وقيــل: )ب( يصلــب رأســه فقــط إن كان مســلام.

املرك القاتل والسارق قاطع الطريق يصلب جسده كله ويقتل.. ٥

ــل . 6 ــل يصلــب ويقت ــا، وقي ــا وعطًش ــل جوًع ــه: يقت ــه بأن ــل عن املحــارب قي
ــا. طعنً

ــده . ٧ ــع ي ــه تقط ــم، فإن ــاس دون قتله ــوال الن ــرسق أم ــذي ي ــارب ال املح
ــا. ــرتك عقبه ــل وي ــن املفص ــرسى م ــه الي ــغ ورجل ــن الرس ــى م اليمن

حكــم املحــارب الــذي أخــاف املــارة عــى الطريــق النفــي وهــو الســجن . 8
الدائــم، وقيــل الطــرد مــن البــاد فقــط.

أول من سجن املحاربن هو سيدنا الفاروق -  وأرضاه.. 9

جيوز ختير اإلمام يف عقوبة قطاع الطرق.. 	١

جيوز العفو عن املحارب التائب قبل إلقاء القبض عليه.. ١١
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جيــوز العفــو عــن املحــارب التائــب مــن الــرك أو التائــب مــن حتليــل مــا . ١٢
حــرم اهلل تعــاىل قبــل القبــض عليــه.

جيــوز العفــو عــن املحــارب املســلم العــايص إذا تــاب مــن انتهــاك مــا حــرم . ١3
اهلل.

جيــوز لإلمــام العفــو أو عقــاب املحــارب القاتــل أو األمــر بالقتــل حســب . ١4
املصلحــة التــي يراهــا يف حــق اإلســام واملســلمن.

املــرك املحــارب املعتــذر بعــد إلقــاء القبــض عليــه ال يقتــل وال يصلــب . ١٥
ولكــن يســرتق أو يبــاع للبــدو.

ــة . ١6 ــتبدل بفدي ــل، أو يس ــه يقت ــام فإن ــارب اإلس ــرك املح ــض امل إذا رف
ــه. ــلمن مكان ــن املس ــور م مأس

الف�شل الث�لث: يف حدِّ ال�ش�رق 	

الســارق هــو: الــذي أخــذ مــال غــره أو أخــذ شــيًئا مــن غــره عنــوًة أو . ١
ــه. ــن أصحاب ــتئذان م ــًة دون اس خدع

حكــم الســارق املــال الغــر قطــع يــده باتفــاق علــامء اإلســام مــن النــص . ٢
الــوارد يف القــرءان الكريــم.

رشط إقامــة حــدة قطــع اليــد هــو: إذا رسق الســارق مــن ربــع دينــار فــام . 3
فــوق، ويقــدر بثاثــة دراهــم.

مــن رشوط إقامــة حــد الرسقــة هــو شــهادة شــاهدين أو إقــراره عــى نفســه . 4
بالرسقة.
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ال تقطع يد السارق املقر يف السجن، أو إن كان مضطًرا لإلقرار.. ٥

ــد . 6 ــع أح ــة أو تراج ــراره بالرسق ــن إق ــاد ع ــارق إذا ع ــد الس ــع ي ال تقط
ــر. ــتباه األم ــهادته الش ــن ش ــهود ع الش

ال تقطع يد السارق إذا عاد الشهود عن شهادهم.. ٧

اختلف يف جواز إقامة احلد عى رسقة الدراهم املشرتكة. . 8

اختلــف يف جــواز إقامــة احلــد عــى رسقــة أربعــة دراهــم مــن قبــل مجاعــة، . 9
هــل يطبــق احلــد عــى مــن رسق أو عــى مجيعهــم.

ال حد عى سارق مال الصبي إال إذا طالب أباه بإقامته عى السارق.. 	١

ال جيــوز قطــع أيــدي الــراق مثــل: )أ الصبــي، )ب( املجنــون، )ج( . ١١
العبــد املشــتبه بــه، )د( العبــد املقــر عــى نفســه، )ه( رسقــة الوالديــن املــال 
ــارق  ــة، )ح( س ــال الكعب ــارق م ــال، )ز( س ــت امل ــارق بي ــا، )و( س ولدمه
ــامم، )ك(  ــن احل ــوب م ــارق الث ــجار، )ط( س ــل واألش ــن النخي ــامر م الث
ــق، )ل( كل مــكان  ــه عــى الطري ــط صاحب ــد عــن حائ ســارق الثمــر الزائ
مــأذون للدخــول فيــه، )م( ســارق الســارق، )ن( ســارق الطــر إذا مل يبلــغ 

ــوًكا. ــن ممل ــم ومل يك احلل

جيوز قطع يد السارق للثامر من داخل البيوت واحلصون.. ١٢

جيوز قطع يد السارق احلر عن كل ما يرسقه.. ١3

اختلف هل جيوز أن تقطع يد سارق البهيمة.. ١4

ال تقطع يد منكر األمانة.. ١٥

ال تقطع يد سارق اللقطة.. ١6
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ال تقطع يد سارق الكلب وجروه، واهلر ولكن يغرم عنهام.. ١٧

اختلف يف جواز قطع يد نابش القر وقد أخذ شيًئا من القر.. ١8

ال حد عى من رسق ما أخرجه النباش من القر.. ١9

ال حد عى الطراز الذي يرسق ما وضع يف الطره و قد هرب.. 	٢

ال حد عى من اختلس خامتًا من صاحبه.. ٢١

ال حد عى من رسق مال الغائب.. ٢٢

تقطع يد الوكيل السارق املال اليتيم.. ٢3

جيوز منع احلد عن املنكر للرسقة.. ٢4

جيوز للمقر بالرسقة أن يرجع عن قراره قبل تعنيفه.. ٢٥

موضع قطع يد السارق من رسغ الكف فقط.. ٢6

اختلــف يف إلــزام الســارق إعــادة وغــرم مــا رسقــه إىل أصحابــه بعــد قطــع . ٢٧
يــده.

جيوز غرم السارق من مراثه إذا مات قبل قطع يده.. ٢8
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الف�شل الرابع: يف حدِّ الزان 	

الزاين هو: كل من نكح ما الحيل له من النساء أو البهائم.. ١

ينقســم حــد الــزين إىل ثاثــة أصنــاف وهــي: )أ( اجللــد، )ب( الرجــم، )ج( . ٢
. لسيف ا

حــد اجللــد: يكــون للمــرأة البكــر التــي مل تتــزوج والرجــل الــزاين الــذي . 3
مل يتــزوج بعــد.

حــد الرجــم: يكــون للرجــل واملــرأة املتزوجــن الزانيــن مــع مــن ال حيــل . 4
هلــام نكاحــه، ويســميان املحصنــان، ورمحهــام يكــون باحلجــر حتــى املــوت.

 حد السيف: ملن زين بمحرمه.. ٥

جيوز الزواج باملجنونة املزين هبا من طرف نفس الزاين هبا.. 6

جيوز للحر الزواج من مزنيته إن كانت أمة مسرتقة.. ٧

ال جيوز الزواج باملزنية العاقلة من الزاين هبا.. 8

ــداًل . 9 ــه يف القــرءان، كاحلــد بالســيف ب ال جيــوز احلــد بغــر املنصــوص علي
عــن الرجــم.

جيــب الغــرم عــى مــن حــد باجللــد بــدال مــن الرجــم؛ ألنــه مل يطبــق النــص . 	١
القــراء يف، والضــامن يكــون مــن بيــت املال.

ــام . ١١ ــا؛ فحكمه ــى إن زني ــر واألنث ــن الذك ــن م ــن اخلنثوي ــم الزاني ــب رج جي
ــن ــم املحصن حك
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ال جيب احلد عى املجويس، وعابد األوثان، والنحوس(.. ١٢

ال جيب احلد عى املرك الزاين، حق ولو أسلم بعد زناه.. ١3

اختلف يف جواز إقامة احلد عى العبد املعتوق من بعد زناه.. ١4

جيلد احلر الزاين بامئة جلده، وكذا احلرة من النساء واخلنثاء.. ١٥

اختلف يف جواز إقامة السيد احلد عى عبده الزاين بداًل من اإلمام.. ١6

من رشوط إقامة احلد هو: إقرار الزاين أو الزانية عى نفسها أربع مرات.. ١٧

ال جيوز تطبيق احلد عى املجون.. ١8

اختلف يف جواز تعنيف املتهم بالزنا ليقر به.. ١9

ال جيوز تطبيق احلد عى من يريد إهاك نفسه بالقتل.. 	٢

ال جيوز أن يقام احلد عى املرتاجع عن إقراره بالزنا.. ٢١

ــى وال . ٢٢ ــم أنث ــس بينه ــدوال ولي ــا ع ــى الزن ــهود ع ــة ش ــهادة أربع ــب ش جت
ــه؛  ــل يف املكحل ــول املي ــا كدخ ــزين هب ــد رأوه ي ــم ق ــهدون بأهن ــد، يش عب

ــبهة. ــن والش ــوء الظ ــا لس ــك وفًق وذل

جيوز للزاين أن يسرت زناه الذي مىض منه رجاء أن يتوب إىل اهلل.. ٢3

جيوز للزاين أن هيرب عن اإلقرار بالزنا من أجل التوبة الصادقة.. ٢4

ال جيوز للزاين اهلرب إذا كان مل ينو الرجوع إىل اهلل.. ٢٥

الزاين املجلود إن عاد إىل الزنا مرة أخرى فإنه يرب حًدا كذلك.. ٢6

إذا مل يتــب الــزاين مــن احلــد األول فإنــه حيــد مــره أخــرى وإن مل يشــفي مــن . ٢٧
األول. احلد 
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إذا مات اجللود الزاين عند رضبه فليس عى احلاكم أو اإلمام ضامن.. ٢8

من أثبت عليه تكرار الزنى فإنه حيد بالقتل مبارشًة وال جيلد.(. ٢9

ليــس عــى املــرأة احلامــل مــن الزنــى حــد، حــن يتبــن أمرهــا عــى إحــدى . 	3
ــت  ــون جومع ــام تك ــة، )ب( رب ــون مغتصب ــام تك ــة: )أ( رب ــات اآلتي الصف
وهــي نائمــة، )ج( ربــام كانــت خائفــة مــن القتــل، )د( ربــام أقــرت بالزنــا 

فيتضــح أمرهــا فتحــد باجللــد أو الرجــم.

مــن قتلــت مولودهــا مــن الزنــا حمصنــة أو بكــًرا يعتــر داللــة عــى زناهــا، . 3١
فهنــا يطبــق فيهــا أحــد احلكمــن ومهــا اجللــد، أو الرجــم، حســب حالتهــا 

متزوجــة أم ال.

ال تقتل الزانية البكر ولكنها حتد باجللد.. 3٢

جيوز إقامة احلد عى الزاين بالصبية الغر البالغة.. 33

ــغ؛ . 34 ــي الغــر البال ــي زنــت بالصب اختلــف يف إقامــة احلــد عــى البالغــة الت
ــه أمــر مشــتبه. ألن

ــواًء ريض . 3٥ ــه س ــَة أبي ــِه، أو َأَم ــَة ُأِم ــح أَم ــى ناك ــد ع ــة احل ــف يف إقام اختل
ــواه أم ال. أب

جيــب إقامــة احلــد عــى مــن زنــت باحلــامر أو غــره لنفســها جهــاًرا أمــام . 36
النــاس.

اختلــف يف كيفيــة إقامــة احلــد عــى ناكــح البهيمــة أو اللــواط عــى أقــوال . 3٧
وهــي: )أ( حيــد كالــزاين، )ب( ُيرمــى مــن فــوق جبــل، )ج( يقتــل بالســيف.

ختلف يف جواز أخذ ضامن ناكح البهيمة.. 38
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اختلف يف حلية أكل الشاة املزين هبا ويف حلية لبنها.. 39

جيــب تعزيــر مــن جامــع زوجتــه املتوفــاة بــأن يــؤدب رضًبــا وكذلــك جيــب . 	4
إعطــاء ورثتهــا صداقهــا الكامل.

اختلف فيمن جامع زوجته بعد طاقها مرة واحدة هل حيد أم ال.. 4١

اختلف يف جواز تطبيق احلد عى من أتى زوجته بعد تطليقة واحدة.. 4٢

جيب احلد عى من زاد زوجة خامسة فوق زوجاته األربع.. 43

ــا، وتعــزر إن كانــت متعمــدة . 44 ُحكــُم املتزوجــة بابنهــا ال حتــد إذا كان خطًئ
دون حــد اجللــد.

اختلف يف جواز حّد الزاين بأمته املتزوجة.. 4٥

حيد من زنى بأمة مملوكة لغره.. 46

اختلف يف جواز حد من زنی بامرأة من فوق الثوب.. 4٧

جيــب تعزيــر مــن مجــع بــن الرجــال والنســاء يف مــكان واحــد عــى غــر . 48
حرمــة مــن الــرع.

ال جيب احلد عى العابث بذكره، ولكنه يأثم بذلك.. 49

توعد اهلل ورسوله الزاين بأن يميته فقرا.. 	٥
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الف�شل اخل�م�س: يف حد الق�ذف 	

القاذف هو: املتحدث عن العباد بالفحشاء و هم براء منها.. ١

حكم القاذف أن جيلد ثامنن جلدة.. ٢

ال حيد من قذف اآلخرين بغر الزين.. 3

حيد من قذف الذكور واإلناث العفيفن الطاهرين من الفحشاء. 4

ــا، ولكنــه يكــون آثــام . ٥ ال حيــد مــن ذكــر إنســاًنا مشــتهًرا بــن النــاس بالزن
بذلــك. 

ال حيد من أنكر تلفظه بالقذف إذا أحر أربعة شهود من الثقات.. 6

حيد الشهود األربعة عى الزانا إذا كذب أحدهم يف شهادته.. ٧

جيــب الغــرم عــى مــن رجــع مــن الشــهود بعــد شــهادهتم لورثــة املقــذوف . 8
ــه، وأمــا إذا جلــد فإهنــم جيلــدون كذلــك إذا  إذا قتــل حــدا ويدفعــون ديت

تراجعــوا عمــًدا.

ال يمنع احلد عن املقذوف إذا أدانه اإلمام.. 9

ال حيد قاذف العبد إال إذا حرر ذلك العبد فإن قاذفه بالباطل حيد.. 	١

ال حيد قاذف الصبي واملجنون ولكنه يأثم.. ١١

حيد قاذف األعجم ، واألصم.. ١٢

حيد قاذف امليت إذا طالب ورثته بذلك.. ١3
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اختلف يف وجوب احلد عى قاذف امليت بدون مطالبة وارثه.. ١4

ال حيد قاذف الشيطان.. ١٥

حيد قاذف اإلنسان باجلني.. ١6

حيد قاذف بقوله: يا لويل إن كانت نيته نفس الذي خياطبه.. ١٧

حيد القاذف بقوله: يا لوطي وإن قصد شيًئا آخر يف نيته.. ١8

حيد من قذف بقوله: يا رجل أنت كقوم لوط عندي.. ١9

حيــد مــن قــذف بقولــه: يــا ســليل الزانيــن أنــت، وقيــل: حيــد بحديــن يف . 	٢
هــذه احلالــة.

حيد بحدان من يقول: يا زان ابن الزانية.. ٢١

حيد من قذف رجًا بقوله: يا زانية.. ٢٢

حيد من قذف امرأة بقوله: يا زان.. ٢3

اختلف يف وجوب احلد عى القاذف بقوله: يا فاسق الفرج.. ٢4

ال حيــد مــن قــذف بقولــه: يــا بغــل أو يــا نغــل؛ إال إذا كان العــرف يعنــي . ٢٥
القــذف.

ــاح . ٢6 ــذف التض ــة الق ــاظ يف حال ــن األلف ــر م ــرف يف كث ــى الع ــد ع يعتم
ــاين. املع
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الف�شل ال�ش�د�س: يف اللع�ن 	

ــا . ١ ــع حلفــات يمينً اللعــان هــو: حلــف أحــد الزوجــن أمــام القــايض أرب
ــة  ــة اخلامس ــره ويف احللف ــع غ ــزين م ــر ي ــاهد اآلخ ــه ش ــى أن ــا ع غموًس

ــن. ــن الكاذب ــه إن كان م ــة اهلل علي ــول: بلعن يق

جيب اللعان عند قذف الزوج زوجته بغر شهود بالزنا.. ٢

جيــب اللعــان عنــد قــذف الزوجــة زوجهــا بــدون شــهود فتحلــف الزوجــة . 3
ــا إن  ــب اهلل عليه ــول: وأن غض ــة تق ــا اخلامس ــات ويف حلفته ــع حلف أرب

كانــت مــن الكاذبــن.

إذا ثبــت الزنــا مــن نتيجــة اللعــان فــإن الزوجــة تطلــق طاًقــا هنائًيــا بحكم . 4
الــرع احلنيــف، وإن كان بينهــام ولــد فإنــه يــازم أمــه رشًعا.

ال حيق للزوج أن يستعيد صداق امرأته يف حكم طاق اللعان.. ٥

وقــت اللعــان هــو: أن يكــون وقــت اللعــان بعــد صــاة العــر، وقيــل: . 6
بعــد صــاة الظهــر.

من السنة أن يبدأ باحللف باللعان الزوج قبل الزوجة.. ٧

ال جيوز اللعان لألمة.. 8

ال جيوز اللعان للذمية.. 9

ال جيوز اللعان للصبية.. 	١

ال جيوز اللعان للمطلقة رجعًيا.. ١١
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ال جيوز اللعان للعبد.. ١٢

ال جيوز اللعان لألعمى.. ١3

جيلــد القــاذف املرتاجــع قبــل اللعــان وتبقــى زوجتــه يف ذمتــه وولدهــا لــه . ١4
أيًضــا ويرثــه.

ــزوج . ١٥ ــس لل ــًدا، ولي ــم ح ــا ترج ــن فإهن ــا املاع ــرأة زوجه ــت امل إذا صدق
ــا. ــراث منه م

الف�شل ال�ش�بع: يف حد �ش�رب اخلمر 	

شــارب اخلمــر الواجــب عليــه احلــد هــو: كل مســلم يــرب مــا يغــر بــه . ١
.- - عقلــه عمــًدا، فيبطــل بــه عبــادة ربــه

ــن . ٢ ــان م ــل اإلنس ــى عق ــاظ ع ــي احلف ــي: تقت ــكران ه ــد الس ــة ح حكم
ــد. ــون املتعم اجلن

جيوز سجن شارب القليل من اخلمر وال حيد حتى يرب الكثر منه.. 3

جيلد كل من أسكر عقله من أي رشاب باخلمر وغره.. 4

من استحل رشب اخلمر فإنه جيلد ثامنن جلدة.. ٥

حد شارب اخلمر اجللد بأربعن جلدة لغر املستحل لرب اخلمر.. 6

ال تنزع الثياب عن السكران املراد جلده.. ٧

ــن . 8 ــاة م ــر الص ــد ق ــذف، وح ــد الق ــى ح ــر ع ــد رشب اخلم ــس ح قي
ــن. ــول واخلليفت الرس
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احلكمــة مــن جعــل اجللــد ثامنــن جلــدة ذلــك ألن األربعــن األوىل . 9
اعتــرت كحــد، واألربعــن الثانيــة اعتــرت كتعزيــر.

ــد أي: . 	١ ــي: )أ( باجلري ــل ه ــكر، قي ــدث الس ــد املح ــيلة اجلل ــف يف وس اختل
ــال. ــدي، )ج( بالنع ــل، )ب( باألي ــاش النخ خش

الب�ب الرابع: يف اجله�د 	

١. اجلهاد هو: مقاتلة املسلم للمركن املعتدين وأهل البغي و املفسدين.

ــات . ١١ ــام واملقدس ــى اإلس ــن مح ــاع ع ــي: الدف ــاد ه ــن اجله ــة م احلكم
ــاد اإلســام. ، جهــاد البغــي والفســاد أعظــم  اإلســامية واملســلمن وب

ــس. ــاد النف ــن جه ــرءان م يف الق

ــه اهلل . ١٢ ــا أحل ــال مم ــوت العي ــب ق ــى طل ــعي ع ــو: الس ــاد ه ــط اجله أوس
ــی. تعال

 جيوز قتال املعتدي عى بيت مسلم.. ١3

جيوز قتال املعتدي عى باد املسلمن بالفساد و الضال.. ١4

جيوز قتال املعتدي عى املسلمن يف طريقهم كقطاع الطريق.. ١٥

جيوز قتال املعتدي عى اإلخوة املؤمنن للدفاع عنهم. . ١6

جيوز قتال املعتدي عى جزء من الباد حتى ال يستويل عى الباقي.. ١٧

الغــزو اإلســامي هــو: قصــد اخلــروج للهجــوم عــى بــاد العــدو ولنــر . ١8
اإلســام، والعــدل، واإلحســان، واألخــاق احلســنة.
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ــن . ١9 ــقط ع ــه يس ــض فإن ــه البع ــام ب ــة إذا ق ــرض كفاي ــو: ف ــاد ه ــم اجله حك
ــدة. ــاد الواح ــن يف الب اآلخري

يعذر صاحب الدين عن اجلهاد، وال يسقط عنه الصاة والصيام.. 	٢

جيوز إلزام الرعية باجلهاد.. ٢١

جيــوز للمؤمنــن يف كل بلــد هيمــن عليــه البغــاة أن يقاتلوهــم إذا بلــغ عــدد . ٢٢
املؤمنــن نصــف عــدد األعــداء.

ال جيــوز الفــرار مــن اجلهــاد إال مــن ضعــف القــوة، أو أن يكــون منظــاًم إىل . ٢3
فئــة ليتقــوى هبــا للعــودة إىل اجلهــاد.

يكــره لإلمــام أن يكــون أول املخاطريــن يف احلــرب حتــى ال خيــرسه . ٢4
املؤمنــن.

املحاربــون لإلســام نوعــان مــن املركــن ومهــا: أهــل الكتــاب، وأهــل . ٢٥
وثــن.

ــم . ٢6 ــارى؛ فإهن ــود، والنص ــو: اليه ــاب ه ــل الكت ــن أه ــام م ــف اإلس موق
يدعــون إىل: )أ( اإلســام، )ب( أو اجلزيــة، )ج( أو القتــال.

ــن . ٢٧ ــام أهنــم خيــرون ب ــاد األصن موقــف اإلســام مــن أهــل اإلحلــاد وعب
ــة. ــار اجلزي ــم خي ــس اهل ــال، ولي ــام، )ب( القت ــا: )أ( اإلس ــن ومه أمري

ال جيوز الصلح مع امللحدين عباد الوثن.. ٢8

جاز إعطاء األمان للملحد حسب طلبه.. ٢9

ــرون . 	3 ــم صاغ ــة وه ــوا اجلزي ــاب إذا أعط ــل الكت ــان أله ــاء األم ــاز إعط ج
ــلمن. ــام واملس ــلمن لإلس أي: مستس
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جاز حرب الذمي الذي نكث الذمة ومنع اجلزية.. 3١

جيوز سمي ذراري أهل الذمة وغنيمة أمواهلم.. 3٢

ــا: . 33 ــن ومه ــى قول ــرب ع ــارى الع ــبي ذراري نص ــواز س ــف يف ج اختل
ــرق  ــامء امل ــد عل ــح عن ــواز، )ب( والراج ــريب اجل ــرب الع ــامء املغ )أ( عل

ــط. ــم فق أمواهل

ال جتــوز محايــة وإيــواء أهــل الكتــاب املانعــي اجلزيــة واملحاربــن لإلســام . 34
واملســلمن.

ــمها إىل . 3٥ ــي يقس ــام لك ــها إىل اإلم ــع مخس ــأن يدف ــن ب ــم املرك ــم غنائ تقس
أربعــة أقســام وهــي: )أ( هلل تعــاىل، )ب( للرســول، )ج( أقربــاء الرســول، 

ــام. ــبيل، )ز( األيت ــن الس ــاكن، )و( اب ــراء، )ه( املس )د( الفق

ــام . 36 ــام في ــذه اإلم ــم ينف ــإن نصيبه ــي ف ــة آل النب ــدم معرف ــد ع ــوز عن جي
يصلــح اإلســام واملســلمن، مثــل: تزويــج العــزاب، جتهيــز منــازل هلــم، 

ــم. ــاق عليه واإلنف

ــم إىل صنفــن: )أ( للفــارس ســهامن، )ب( للراجــل . 3٧ قســم املقاتلــن الغنائ
ســهم واحــد فقــط، )ج( الباقــي مــن الغنيمــة يقســمها بالقرعــة.

ال جيوز األخذ من الغنائم بدون إذن.. 38

جيوز مناكحة وأكل طعام أهل الكتاب.. 39

ال جيوز مناكحة وأكل طعام املجوس وأهل األوثان.. 	4

ال جيوز ذباح وال نكاح أهل الكتاب إن كانوا حماربن.. 4١

جيوز لإلمام الترف يف تقسيم األصول.. 4٢
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جيوز قتل املكابر ألوامر اإلمام.. 43

ال جيــوز ســبي وأخــذ مــال الباغــي املســلم وال يطــارد اهلــارب واجلريــح . 44
ــع  ــاردوا ويتب ــم يط ــه، فإهن ــون إلي ــش يرجع ــم جي ــم؛ إال إذا كان هل فيه

ــم. جرحيه

ــه . 4٥ ــدو ليقتل ــع الع ــه إن كان م ــال أبي ــن قت ــرض ع ــد أن يع ــوز للمجاه جي
ــره . غ

جيوز لابن املجاهد أن يقتل أباه إن كان يف جيش أعداء اإلسام.. 46

ــى . 4٧ ــامن ع ــي، وال ض ــل البغ ــع أله ــاح التاب ــراع والس ــرس الك ــوز ك جي
ــكارس. ال

جيوز حرق أموال وبيوت البغاة.. 48

ال جيوز عندنا استحال مال أهل البغي ألهنم مسلمون مثلنا.. 49

ــاء . 	٥ ــتحال دم ــازوا اس ــة، أج ــة، والصفري ــل: األزارق ــوارج مث ــاز اخل أج
ــنة  ــن الس ــس م ــذا لي ــم، وه ــم وحرهب ــلمن يف أمنه ــاة املس ــوال البغ وأم

النبويــة يف يشء

جيوز سلب مال وقتل يف املرتدين عن اإلسام وحرق بيوهتم.. ٥١

44.مدح اهلل املجاهدين لرفع راية اإلسام وذم املتخلفن بغر عذر.. ٥٢

وعد اهلل املجاهدين بالنر دوما وبالفردوس األعى.. ٥3

من أطاع اهلل فقد أطاعه كل يشء.. ٥4

جتب اجلنة للغزاة يف سبيل اهلل تعالی.. ٥٥

تم بحمد اهلل تعاىل اجلزء اخلامس
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الب�ب الأول: يف ف�شيلة العلم والتعلم 	

درك القلب للعلم مثل درك العن للنظر.. ١

العلم حممود واجلهل مذموم. ٢

العلم ربح لصاحبه حييی به محيًدا ويموت به سعيًدا.. 3

ــوم . 4 ــوز يف ي ــرزق الف ــل وي ــم الفض ــو عظي ــم وه ــب العل ــش صاح يعي
ــة. القيام

إن مثل العلامء كاملصابيح للناس.. ٥

إن العلامء هم ورثة األنبياء بالعلم.. 6

القلوب بدون علم يف عداد امليتة.. ٧

العلــم يقــوي األبــدان وإن كانــت ضعيفــة واجلهــل يضعــف األبــدان وإن . 8
كانــت ســمينة. 

إن نظــر اإلنســان يف كتــاب اهلل تعــاىل وكتــب الفقــه والديــن زيــادة لــه مــن . 9
الثــواب ونــور لقلبــه.

جعل اهلل وزن مداد العلامء بدرجة دماء الشهداء يوم القيامة.. 	١

ــقياء . ١١ ــاىل األش ــه اهلل تع ــعداء وحيرم ــرام الس ــه اهلل الك ــم يلهم ــذا العل ه
البعــداء.

ال ينفع العمل بأركان اإلسام وال اإليامن بدون العلم.. ١٢
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العلم ينبغي أن يطلب طول العمر.. ١3

يطلب العلم حيثام يكون قريًبا أو بعيًدا بدون كسل أو مخول.. ١4

طلب العلم يكون عى يد معلم يبر الطالب به.. ١٥

ــل إىل . ١6 ــل املل ــن وال يدخ ــدر مع ــه بق ــأل معلم ــم أن يس ــن املتعل ــي م ينبغ
ــم. ــس املعل نف

ينبغي من املتعلم أن يتواضع هلل وال يفتي قبل معلمه.. ١٧

ــرتام . ١8 ــه االح ــدي ل ــه ويب ــؤاله ملعلم ــد س ــع عن ــم التواض ــن املتعل ــي م ينبغ
ــه. ــم من ــاج إىل التعل واالحتي

العلــم ال يــورث ولكــن يؤخــذ باجلــد يف التعلــم املســتمر بالليــل والنهــار . ١9
وبالتكــرار.

احلث عى طلب العلم رضوري يف الدين.. 	٢

االســتزادة مــن العلــم يعتــر أرشف عمــل بعــد تعلــم الفــروض الازمــة . ٢١
مــن العبــادات.

املتعلم يبلغ بالعلم درجة العلامء.. ٢٢

يبلغ العبد بالعلم درجة األحرار.. ٢3

اجلهل ينزل الريف بجهله بالقول والفعال.. ٢4

ــة . ٢٥ ــب والفض ــل الذه ــز مث ــو كن ــل وأدب وه ــرء فض ــم للم ــى العل يبق
واألمــوال.

ــس ويف . ٢6 ــل واجللي ــود اخللي ــدم وج ــال ع ــان يف ح ــس لإلنس ــم مؤن العل
ــة. الوحش
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العلم فخر املتعلم واملال فخر اجلاهل.. ٢٧

العلم ينمو بكثرة السؤال واملال ينقص بكثرة اإلنفاق.. ٢8

العلــم احلقيقــي املنتفــع بــه مــا كان يف القلــوب والعقــول، ورش العلــم مــا . ٢9
كان يف اللســان.

ال جيمع الفؤاد العلم واجلهل مًعا.. 	3

جيب أن يكون العلم خالًصا هلل تعاىل.. 3١

جيب أن يتبع العلم بالعمل.. 3٢

ــظ . 33 ــم وحف ــهيل فه ــن اهلل  لتس ــة م ــب املعون ــم أن يطل ــى املتعل ع
ــم. العل

ال يكــون العلــم للمباهــاة ألهــل العلــم وال عونــا ألهــل الظلــم وال ممــاًرا . 34
للســفهاء

العامل إذا مل يعمل بعلمه لوجه اهلل تعاىل فإن عذابه أشد عند اهلل تعالی.. 3٥

طلب التقوى والعفو من اهلل تعاىل رضورة .. 36

العلم نوعان: مها: إهلام من اهلل واكتساب ودراية من العبد هلل. . 3٧

ال يقتــر احلصــول عــى العلــم باجلــد دون توفيــق وتيســر مــن اهلل تعــاىل . 38
للمتعلــم.

ال يقتــر املــرء عــى اإلهلــام مــا مل يســنده باالكتســاب والقــراءة والكتابــة . 39
واملذاكــرة.

املعن عى اجلد هو: اإلهلام من اهلل احلكيم إذ هو األساس.. 	4
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أســس حتصيــل العلــم ثاثــة وهــي: عقــل راجــح وقلــب صــايف - . 4١
– الفصاحــة. الوضــوح يف القــول 

احلصــول عــى العلــم ال يتأتــى إال مــن خــال: اإلكثــار مــن التعلــم باجلــد . 4٢
واالجتهاد.

يزين املرء بعلمه ويتزين صاحب املال بإنفاقه يف وجوه اخلر.. 43

من مصائب الدنيا موت العامل واملعلم؛ حيث بموهتام ينتر اجلهل.. 44

كل امرء عزيز يف قومه أو عزيز بامله فإنه عز ال يدوم بغر علم.. 4٥

يتميز العلامء عن بقية العباد والزهاد بخوفهم وخشوعهم هلل.. 46

العلــامء واملؤمنــون ال تــزول آثارهــم النافعــة وإن ماتــوا فهــم أحيــاء . 4٧
ــاد. ــوه للعب ــذي ترك ــم ال بعلمه

أفضــل علــامء صحابــة رســول اهلل ثاثــة علــامء وهــم: عبــد اهلل بــن العباس . 48
وعبــد اهلل بــن عمــر و عبــد اهلل بــن الزبــر.

49 .  أشــهر علــامء الصحابــة الذيــن أخــذ منهــم اإلمــام جابــر بــن زيــد
هــم: عبــد اهلل بــن العبــاس، وعبــد اهلل بــن عمــر، وعبــداهلل بــن مســعود، 
وأنــس بــن مالــك، وســبعون مــن الصحابــة شــهدوا بــدًرا مــع رســول اهلل 

.

مــن علــامء املذهــب اإلبــايض الذيــن محلــوا العلــم مــن الصحابــة الكــرام . 	٥
وهــؤالء العلــامء هــم:

• مــن عــامن كا مــن: صحــار بــن العبــاس العبــدي وجعفــر بــن الســامك 
العبــادي واملعتمــر بــن عــامره بــن ســامل بــن ذكــوان اهلــايل.
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علــامء البــرة كا مــن: أبــو عبيــدة مســلم بــن أيب كريمــة تلميــذ جابــر 
بــن زيــد وأبــو نــوح ضــامم بــن الســائب والربيــع بــن حبيــب.

لقــد رضب املثــل بغــزارة علــم علــامء املذهــب اإلبــايض يف مقولــة تقــول: . ٥١
مثــل العلــم املنتقــل كطائــر فــرخ يف العــراق وطــار إىل عــامن ثــم طــار إىل 
ــر  ــان، غ ــن فخراس ــوا إىل اليم ــامء إىل أن وصل ــزاد العل ــرب ف ــاد املغ ب
ــول  ــه الرس ــام وصف ــاء ك ــه غرب ــب وأتباع ــاد املذه ــم فع ــان أفناه أن الزم

ــم. الكري

ــورة . ٥٢ ــامء بص ــور العل ــدم ظه ــى ع ــر ع ــب أث ــكل غال ــفهاء بش ــود الس وج
ــة. واضح

أساس وعامد الدين اإلسامي وسيادته تكون يف العلم اخلالص هلل تعاىل.. ٥3

ــروة . ٥4 ــم بالنســبة إىل الفقــراء ث ــام العل ــر مجــال هتــم بين ــاء يعت ــم لألغني العل
ومــال.

ال يستغني العامل عن السؤال يف دينه.. ٥٥

ــح . ٥6 ــام يصل ــاءه ب ــه وأبن ــه وأهل ــم جمتمع ــة تعلي ــؤدي أمان ــلم أن ي ــزم املس يل
ــم. دينه

ال يستطيع اإلنسان أداء ما يلزمه إال بالعلم.. ٥٧

ما مل يقرب العلم العبد من ربه فليس يف عمله خر.. ٥8

ــم . ٥9 ــر يف عل ــه وال خ ــد موت ــان بع ــظ اإلنس ــذي حيف ــو ال ــم ه ــر العل خ
ــان. اللس

من أظهر علمه لينفع العباد فله األجر العظيم.. 	6
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ــار . 6١ ــاب الن ــد ب ــم وس ــة هل ــق اجلن ــارة طري ــاس بإن ــدون الن ــم هي ــل العل أه
ــم. عنه

عى املرء أن حياسب نفسه قبل لقاء اهلل تعاىل.. 6٢

ال ينفــع علــم مــع عــدم الــورع عــن حمــارم اهلل تعــاىل، فمثــل الــورع كمثــل . 63
الوعاء.

التعلم يأيت من كثرة السؤال فيه فهو نصف العلوم. 64

للعلــم أصــول: وهــي أصــول الديــن، وأصــول الفقــه جيــب عــى املســلم . 6٥
معرفتهــا.

لوال العلم ملا عرف العبد احلق من الباطل.. 66

رفع اهلل درجة العلامء فوق درجة املؤمنن يف الدنيا واجلنة.. 6٧

ســلوك مســلك العلــامء بــاهلل واالقتــداء هبــم هــو النجــاة مــن عــذاب اهلل . 68
ــخطه. وس

ــاًم . 69 ــم وتعظي ــة علمه ــفهاء جلال ــة الس ــدم جمالس ــن ع ــن املتعلم ــي م ينبغ
ــم. لرهب

ينبغي من العلامء جتنب جمالس الرياء والفخر.. 	٧

صعوبة دعوة العلامء تكون يف حال وجود الظلمة واجلهال والعصاة.. ٧١

من السنة اللجوء إىل اهلل تعاىل يف حال املحن.. ٧٢

طلب العلم لوجه اهلل يكفل له رزقه ومهه من رب العباد.. ٧3

أساس التعلم هو كتاب اهلل وتفسره وعامل متمكن.. ٧4
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األساس الثاين تعلم سنة رسول اهلل من خال علم احلديث .. ٧٥

ينبغي التعلم من الكتب املوثوق بروايتها.. ٧6

توصف األرض بالنقصان عند موت علامئها وزينة األرض يف حياهتم.. ٧٧

ــدوة . ٧8 ــم ق ــاس يف األرض؛ ألهن ــائر الن ــاد س ــن فس ــد م ــامء أش ــاد العل فس
ــاس. الن

العامل املخلص هو: الذي عبد اهلل وال يريد بعبادته الدنيا.. ٧9

إذا ابتعد العامل والعبد املسلم عن ذكر اهلل فإن اهلل يبعده عنه لتقصره.. 	8

إن التائب مقرب من قبل اهلل تعاىل أكثر من قرب االبن من أمه.. 8١

أشد ما يكون عى العامل بأن يكون حتت تسلط اجلاهل.. 8٢

املتشجع بعلمه كاملتورع بعمله.. 83

من أحبه اهلل فقهه يف دينه.. 84

من أعطى عمره للعلم فقد عاش عامًلا معظاًم عند اهلل ثم مع عباده.. 8٥

ما يزال اهلل يف عون عبده ما اجتهد يف عبادة ربه بالتعلم طول عمره.. 86

العلم حيتاج إىل الرجل اجللد الصبور وليس كل أحد يطيق محله.. 8٧

ــن . 88 ــع الذي ــم والطم ــه للظل ــخر علم ــذي يس ــامل ال ــن الع ــذر م ــب احل جي
ــام. ــكان صاحبه هيل

العامل اخلائن ألمانات عباد اهلل هو مبغوض ملعون وغر مأمون.. 89

إن الســبب احلقيقــي لضــال العلــامء وفجورهــم هــو مصاحبتهــم حلــكام . 	9
اجلــور وإطاعتهــم.
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ــور . 9١ ــس اجل ــن جمال ــدوا ع ــن ابتع ــامء الذي ــم العل ــم ه ــن الظل ــوم م املعص
والشــبهات.

كلام اقرتب العامل من حاكم اجلور كلام ابتعد عن رضوان اهلل.. 9٢

هاك العباد بسببن مها: عامل فاجر وعابد جاهل غر متفقه.. 93

صاحــب البدعــة مــن العلــامء هــو الــذي مل ينفعــه علمــه وهــو الــذي يضــل . 94
ــه هو. ــاس بضال الن

ال ينبغــي إلقــاء العلــم إىل مــن ال يســتحقه؛ فمثلــه كمثــل مــن ألقــى اللؤلــؤ . 9٥
يف الــرتاب جهــًا أو كمــن ألبــس الذهــب كلًبــا وال ينتفــع بــه.

الب�ب الث�ين: يف العقل 	

العقــل هــو املائــع واملســيطر عــى أعضــاء اجلســد، وهــو العضــو النــوراين . ١
يف رأس اإلنســان وقيــل: بقلبــه يســتلهم ويكتســب بــه العلــم.

العلــم والعقــل يعظــامن مــن شــأن صاحبهــام يف الدنيــا واآلخــرة إذا أريــد . ٢
هبــام وجــه اهلل.

اجلهــل واحلمــق ينــزالن مــن قيمــة صاحبهــام يف الدنيــا واآلخــرة وإن كان . 3
اإلنســان غنــي.

العاقل أغنى الناس ولو مل يكن معه مال.. 4

األمحق أفقر الناس وإن كان غنًيا.. ٥

ال عرة يف طول اجلسم وعرضه وإنام العرة بعقل اإلنسان.. 6
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العاقل ال يفتقر والكاذب ال يكرم.. ٧

خلقت املائكة من نور وهو جوهر العقل. . 8

خلقت البهائم من شهوة با عقل.. 9

خلق اإلنسان من عقل وشهوة.. 	١

إذا اعتمد العبد عى عقله كان كاملائكة وأفضل منهم.. ١١

إذا اعتمد العبد عى شهوته كان بمنزلة البهائم أو أدنى منها.. ١٢

العقل نوعان مها: عقل مكتسب وعقل غريزي.. ١3

عقل صاحب الدنيا يسمى عقيم؛ ألنه سخره لشهوته.. ١4

عقل الطائع هلل يسمی مثمر.. ١٥

١6 .. سيد الناس هو العاقل املتقي يف قلبه هلل

يكتســب العقــل العلــم وال خيلــق معــه وكذلــك اآلداب مكتســبة وليســت . ١٧
خملوقــة.

متــام العقــل هــو بقلــة الــكام وطــول الصمــت مــع الفكــرة النافعــة فإهنــام . ١8
يزيــدان احلكمــة.

من صفات العاقل التودد أي معاملة العباد بحسن اخللق.. ١9

مــن صفــات نقصــان العقــل مــا يــي: االســتهزاء باألتقيــاء واالســتخفاف . 	٢
بالذيــن يصاحبــون الصاحلــن واالســتخفاف بســلطان زمانــه.

يتضح غضب العاقل يف أفعاله وغضب اجلاهل يف كامه فقط.. ٢١

هباء العقل يذهب هباء نور شمس النهار يف صورهتام إذا ما صورا.. ٢٢



4٢١اجلزء ال�ساد�س: يف ال�سنن والآداب 8

اجلهل يف صورته يزيد يف ظلمته عى الليل املدهلم يف ظلمته.. ٢3

اجلهل يوصف بالقبح وقد شبه بالقرد يف القبح.. ٢4

ــن يف . ٢٥ ــبه باحلص ــد ش ــاىل وق ــظ اهلل تع ــألرسار بحف ــظ ل ــل حاف ــب العاق قل
ذلــك.

جتارب احلياة تزيد يف نامء العقول وهبا يتوصل إىل حقيقة ما سيحدث.. ٢6

تقــوى اهلل بذكــره الدائــم جيــي )يصفــي( العقــول ويصفيهــا بنــور املعرفــة . ٢٧
الصادقــة.

تبقى القلوب ذات بصائر بنور اإليامن بعيدة عن األمراض.. ٢8

ينبغي من املسلم أن يسأل اهلل سامة قلبه ومعاناته يف الدنيا واآلخرة.. ٢9

ــه ولســانه وباقــي جســمه . 	3 ــاده يف عقل ــم عب ــد اهلل ث ــام قيمــة اإلنســان عن إن
ــه. ــر صاحب ــع غ ــم ودم ال ينف حل

اللســان يفصــح عــام يف قلــب اإلنســان مــن مشــاعر تــدل عــى إيامنــه مــن . 3١
عدمــه.

ينبغــي عــى العبــد أن يســال مــواله  أن يرزقــه لســانا ذاكــًرا شــاكًرا . 3٢
هلل.

ــا . 33 قيــل: بــأن الــروح هــي احليــاة لألبــدان التــي تتحــرك هبــا ظاهــًرا وباطنً
كالقلــوب النابضــة والدمــاء اجلاريــة يف داخــل هــذه األبــدان.

قيل: بأن العقل هو ثابت بوجود النفس.. 34

وصف العقل بأنه نور بن األمور الواقعية املعقولة احلدوث.. 3٥

منزلة العقل يف القلب كمنزلة نور العينن للمبرين.. 36
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إن للنفس صفات ثاث وهي:. 3٧

• النفس املطمئنة هي: صفاء القلب من الرور.

• النفس األمارة بالر وهي: التي ملكت صاحبها بالر.

ــة  ــس املطمئن ــن النف ــي ب ــر الت ــوة الضم ــي صح ــة: وه ــس اللوام • النف
ــوء ــارة بالس ــس األم والنف

عامة نقصان عقل املرء يف زيادة فضوله فيام ال يعنيه وال ينفعه.. 38

إنــام زاد يف مجــال الكــون الــذي أبدعــه اهلل  هــو العقــل . 39
ــا  ــه اهلل عليه ــي خلق ــليمة الت ــه الس ــن فطرت ــر ع ــذي مل يتغ ــاين ال اإلنس

وفصاحــة اللســان.

ــره . 	4 ــال ألوام ــاىل وإىل االمتث ــوى اهلل تع ــه إىل تق ــدي صاحب ــور هي ــل ن العق
ــه. ونواهي

مــن االعــرتاف بنعــم اهلل علينــا واســتحقاًقا جلــال اهلل ســبحانه أن نســأله . 4١
عقــواًل نــرًة تعيننــا عــى طاعتــه والتدبــر يف آياتــه البديعــة.
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الب�ب الث�لث: يف النية 	

النيــة: هــي قصــد اإلنســان مــن فعــل وقــول ســواًء كان خــًرا فينجــو بــه . ١
أو رًشا فيضــل بــه.

كل إنسان مسؤول عن قصده.. ٢

تتحقق أمنيات العباد بإخاص نواياهم لتصلح أعامهلم.. 3

ــب . 4 ــور قل ــر حض ــادة بغ ــن أداء عب ــل م ــة أفض ــة الصادق ــة الصافي الني
ــع. خاش

املؤمن الفطن عليه أن يسارع إىل اخلرات بنية خالصة هلل تعاىل.. ٥

ال ينبغي أن يبطل املؤمن عمله باملن واألذى ومعصية الرمحن.. 6

ــان . ٧ ــًدا باللس ــب وتأكي ــون بالقل ــا أن يك ــح إم ــل صال ــة ألي عم ــد الني عق
ــا. ــب يف عقده ــاء بالقل ــا االكتف ــان وأم ــو اإلحس وه

من صفات املفلحن أن ينوي اإلنسان كلام أصبح أربع نوايا وهي: . 8

•  أن ينوي أداء فرائض اهلل تعالی.

•  أن ينوي اجتناب املحرمات واملكروهات.

•  أن ينوي اإلصاح بن املتخاصمن.

•   أن ينوي بأن تكون أعامله خالصة لوجه اهلل تعاىل.

رشط قبول األعامل هو: صحة النوايا يف اخلر.. 9
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ــة اهلل . 	١ ــراب طاع ــام وال ــه للطع ــه يف تناول ــون نيت ــلم أن تك ــي للمس ينبغ
ــه. ــى عبادت ــة ع وتقوي

ينبغــي أن تكــون نيــة املؤمــن يف مجاعــه لزوجتــه لطلــب الولــد الــذي يذكــر . ١١
اهلل ويدعــو لــه، وأن يكــرس شــهوة اجلــامع جتنبــا للحــرام.

ينبغــي عــى املــرأة املؤمنــة أن تنــوي يف إتيــان زوجهــا هلــا أن ترضيــه إرضــاًء . ١٢
هلل.

١3 .. يبغي إلقاء السام بنية إحياء سنة رسول اهلل

ينبغــي عــى اخلــارج إللقــاء خبثــه أن ينــوي بذلــك التخلــص ممــا يشــغله . ١4
عــن ذكــر اهلل والصــاة.

ال تلــزم النوايــا يف األمــور املباحــة مثــل اخلــروج والقعــود وارتيــاد الكنيف . ١٥
املباحات. وأكل 

النية هي التي حتل وحترم عى اإلنسان قوله وعمله.. ١6

اخلارج بنية نرة اإلسام واملسلمن له الثواب اجلزيل.. ١٧

اخلارج لنرة الظلم والظلمة عليه إثم البغي.. ١8

اخلارج يف معصية اهلل تعاىل فهو آثم هبذه النية.. ١9
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الب�ب الرابع: يف �شنن الفطرة 	

ســنن الفطــرة هــي: مــن الــروط التــي وضحهــا رســول اهلل لصحــة قبــول . ١
العبادة.

سميت سنن الفطرة بذلك ألهنا ختص بدن اإلنسان.. ٢

من سنن الفطرة اخلتان فهو رشط لصحة إسام العبد.. 3

جيــوز للمســلم تأخــر اخلتــان إن كان خيشــى املــوت، فــإذا شــفي فــا جيــوز . 4
لــه تأخــر اخلتــان.

حكــم تــارك اخلتــان بغــر عــذر كحكــم املــرك وعابــد الوثن الشــرتاكهم . ٥
النجاسة. يف 

منكــر اخلتــان كمنكــر اإلســام، فحكمــه االرتــداد الــذي يســتوجب القتل . 6
ــر احلاكم. بأم

تتضــح طهــارة اخلتــان إمــا بإزالــة نصــف أو كل احلشــفة، والغــرض هــو . ٧
إزالــة النجاســة.

جيوز إخراج الذكر بقصد اخلتان وسرت باقي العورة. . 8

من سنن الفطرة حلق العانة، حتلق باملوس أو بالنورة.. 9

مــدة حلــق العانــة مــن شــهر إىل شــهر وزاد بعضهــم عــرة أيــام وذلــك . 	١
للرجــل.
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مدة حلق عانة املرأة عى كل عرين يوما مرة.. ١١

مــن ســنن الفطــرة نتــف اإلبــط قبــل خروجــه مــن بــن عضديــه وســائر . ١٢
بدنــه.

من سنن الفطرة جز أو حف الشارب.. ١3

ــزال . ١4 ــنة أن ي ــوس و الس ــق بامل ــراض أو باحلل ــط باملق ــعر اإلب ــز ش ــوز ج جي
ــف. بالنت

ــة . ١٥ ــاب الرائح ــه لذه ــو تقليل ــعر ه ــف الش ــن نت ــة م ــون الني ــي أن تك ينبغ
ــن. ــس للتزي ولي

احلكمــة مــن جــز أو حــف الشــاربان هــو: تطهــر موضــع املــكان الذيــن . ١6
يســجان األعــامل.

ــل . ١٧ ــبها أله ــا تش ــدی، ويف حلقه ــول اهل ــبها برس ــی تش ــر اللح إن يف توف
ــن. ــرة و املرك ــن الكف ــم م العج

توفر اللحية سنة قولية وفعلية عن رسول اهلل.. ١8

ال جيوز قص اللحية فهي من الكبائر.. ١9

ال جيوز حلق رأس املرأة إال من خوف الرر.. 	٢

ــاف األذى . ٢١ ــه إن خ ــعر رأس ــق ش ــرة أن حيل ــج أو العم ــرم باحل ــوز للمح جي
ــه. ــه؛ عــى أن يفــدي هبــدي هلل كفــارة ل مــن مــرض أصاب

ال جيوز حلق املحرم إال بعد أدائه ملناسك احلج أو العمرة.. ٢٢

ــد . ٢3 ــة عن ــاة وخاص ــاء الص ــه أثن ــرأس وفتل ــعر ال ــرق ش ــنة ف ــن الس م
الســجود.
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ال جيوز حلق شعر الرأس بغر املوس كمثل النورة.. ٢4

ــامء يف . ٢٥ ــدى العل ــا ل ــة وتقديره ــا دي ــإن عليه ــر رض ف ــها بغ ــة لرأس احلالق
ــراء . ــرم للفق الغ

حالق رأس املرأة آثم.. ٢6

ــداق . ٢٧ ــررة كص ــر املت ــرأة غ ــق رأس امل ــى حل ــرة ع ــم األج ــم حتري حك
ــا. ــرم رشًع ــزين املح ال

جيــوز للمــرأة حلــق حليتهــا إذا نبتــت جتنبــا عــن التشــبه بالرجــال وليــس . ٢8
عــى حالقهــا غــرم.

يكره للمرأة كراهة حتريم أن تنزع شعر وجهها.. ٢9

ال جيوز حلق اخلنثی لشعر حليتها ولو طال.. 	3

جيوز ملن تغطى ظهره وبطنه بالشعر أن حيلقه.. 3١

جيوز للمرأة أن حتلق شعر ساعدهيا وساقيها بنورة.. 3٢

لقــد أثنــى رســول اهلل عــى أصحــاب الشــيب، إذ هــو نــور للمســلم يــوم . 33
القيامــة ووقــار لــه يف الدنيــا واآلخــرة.

ال جيــوز ختضيــب شــعر اللحيــة والــرأس باللــون األســود إذا كان متشــبها . 34
بالشــباب.

جيوز ختضيب شعر اللحية والرأس باحلناء. 3٥

ــوز . 36 ــن وجي ــد التزي ــاء بقص ــال باحلن ــدام الرج ــدي وأق ــب أي ــره ختضي يك
ــاج. للع

من سنن الفطرة تقليم األظافر اقتداء بسنة رسول اهلدی.. 3٧
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احلكمة من قص األظافر هي: إلزالة القذر املتجمع فيها كالنجاسة.. 38

طريقة تقليم األظافر حسب السنة النبوية بالرتتيب كام يي:. 39

• من اليمن: املسبحة ثم اإلهبام ثم الوسطى ثم البنر ثم اخلنر.

• اليد اليرسى: الوسطى ثم السبابة ثم اإلهبام ثم البنر ثم اخلنر.

مــن ســنن الفطــرة الســواك لتطهــر األســنان ومنــه فوائــد مثــل: فصاحــة . 	4
اللســان، شــد وتقويــة اللثــة، قطــع البلغــم، تقويــة البــر، زيــادة األجــر.

نكران سنة السواك يستوجب الراءة من منكرها.. 4١

يســتحب عــدم الســواك داخــل احلــامم ألنــه يــورث مــرض بخــر الفــم أي: . 4٢
تولــد رائحــة كرهيــة مــن الفــم.

ــن . 43 ــث اخلارج ــة واخلب ــل النجاس ــتنجاء أي: غس ــرة االس ــنن الفط ــن س م
ــبيلن. ــن الس م

مــن ســنن الفطــرة غســل الراجــم: أي مواضــع التقــاء األصابــع بعــد أكل . 44
الطعــام.

الب�ب اخل�م�س: يف �شرتة العورة 	

ســرت العــورة معنــاه: أي تغطيــة الرجــل نفســه مــن رستــه إىل ركبتــه، وســرت . ١
املــرأة جســدها كلــه إال كفيهــا ووجههــا.

حكم سرت العورة هو واجب يف رشع اهلل تعاىل. . ٢

ليس للعقل أحكام يف أمر سرت العورة.. 3
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جيــب ســرت العــورة كتكليــف عــى املســلم واملســلمة عنــد وصوهلــام حــد . 4
البلــوغ.

ال رخصة ملن أخرج ركبته. ٥

جيــوز إخــراج املــرأة زينتهــا مــن احلــي كالذهــب والفضــة واجلواهــر أمــام . 6
حمارمهــا فقــط.

ال جيوز لألخ من الرضاع االختاء بأخته إن كان معروًفا بفسقه.. ٧

جيوز للرجل أن يكشف عورته لزوجته ورسيته.. 8

جيوز للمرأة أن تكشف عورهتا لزوجها.. 9

جيوز للرجل واملرأة أن يكشفا عورهتام للطبيب إن لزم ذلك.. 	١

ال جتــوز حجامــة املــرأة للرجــل إال مــن رضورة أو كان مــن حمارمهــا . ١١
ــك. ــوز ذل فيج

ال جيوز تقبيل وضم الرجال بعضهم بعضا.. ١٢

ال جيــوز إبــداء العــورات للنــاس؛ ففاعــل ذلــك مــن الرجــال والنســاء آثــم . ١3
. ن ملعو

يســتحب عــدم إبــداء عــورة الزوجــن أمــام الرضيــع واجلــامع، وال جيــوز . ١4
ذلــك بعــد فطامــه.

ال جيوز النظر عمًدا إىل عورات الناس من ذكر وأنثی.. ١٥

للغاض بره عن عورات الناس أجر عظيم.. ١6

من نظر بشهوة ولو إىل حجر فقد أثم.. ١٧
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جيوز النظر إىل خملوقات اهلل بدافع التفكر فيها وهو بذلك مأجور.. ١8

جيــوز شــم ريــح طيــب النســاء املــارات يف الطريــق واإلســتغفار عــن ذلــك . ١9
. فضيلة

إذا دعــت . 	٢ املــرأة ونظرهــا إىل وجهــه  الرجــل إىل وجــه  جيــوز نظــر 
الــرورة، كالبيــع والــراء ويف حالــة البحــث عــن املحــارم يف األماكــن 

االزدحــام. ذات 

جيــوز للبيــدار أن يدخــل محــام النســاء لــرد الفلــج عنــد الــرورة؛ عــى أن . ٢١
يســتأذن قبــل الدخــول لاحتيــاط.

ــر . ٢٢ ــان لغ ــر حيرم ــس والنظ ــان؛ فاللم ــل إلنس ــرأة ال حت ــس ام ــوز م ال جي
رضورة.

ال جيوز ملس عورة املرأة األجنبية ولو من فوق الثياب.. ٢3

ال جيوز مس شعر امرأة غر الزوجة أي شعر رأسها.. ٢4

اختلف يف جواز النظر إىل النساء املترجات.. ٢٥

اختلف يف جواز ترج فحلة النساء.. ٢6

جيوز للقواعد من النساء أن يضعن اجللباب عند الغرباء.. ٢٧

جيوز للمترجة من القواعد أن تترج بقصد التزين وتركه أفضل هلا.. ٢8
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الب�ب ال�ش�د�س : يف اللب��س 	

ــر اهلل . ١ ــااًل ألم ــم امتث ــاس عوراهت ــا الن ــرت هب ــي يس ــاب الت ــو الثي ــاس ه اللب
ــاىل. تع

ــدرة . ٢ ــع بق ــة تصن ــل اجلن ــاب أه ــام ثي ــم بين ــم بأيدهي ــاس ثياهب ــع الن يصن
. الــرازق 

الثياب التي حيل لباسها هي من القطن والكتان والصوف للرجال.. 3

من الثياب املحرمة عى الرجال: وهو اإلبريسم أي: احلرير.. 4

جيــوز للنســاء لبــس احلريــر والذهــب واجلواهــر واللؤلــؤ والثياب املؤرســة . ٥
واملزعفرة.

البس الذهب واحلرير من الرجال يعذب يف نار جهنم.. 6

اختلف يف جواز افرتاش احلرير يف الفراش والنوم فوقه.. ٧

ــر . 8 ــو التعزي ــال ه ــن الرج ــه م ــؤرس لثياب ــر وامل ــس احلري ــن لب ــم م حك
باحلبــس إال لــرورة العــاج. 

هنی رسول اهلل  عن اللباس املعصفر. 9

حيبس املتشبه من الرجال بالنساء يف لبسهن.. 	١

ينبغي احلذر من اللبسة املشهورة واللبسة املحقورة.. ١١

ــاس واهلل . ١٢ ــن الن ــح ب ــاس الفاض ــن اللب ــر م ــري خ ــأن يف الع ــل ب ــد قي فق
ــم. أعل
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مــن احلكــم التــي قاهلــا احلكــامء هــي أن لبــاس عــزة املــرء يف مــروءة وخلــق . ١3
اإلنســان وليــس يف ثيابــه الظاهرة.

ال جيوز التشبه بأهل الكفر يف لباسهم وال األعاجم.. ١4

ال جيوز للرجل أن يسبل إزاره إىل حتت عقبه.. ١٥

ال جيوز لبس الرسوال إىل حتت العقبن ألن حكمه كحكم اإلزار.. ١6

جيوز للمرأة أن تطيل ذيل ثوهبا إىل ذراع وال جيوز الزيادة فوق ذلك.. ١٧

جيوز التأزر بالقامش الرقيق إذا غطى العورة.. ١8

ال حرج عى من ظهرت عورته من وراء ثيابه للصغار.. ١9

يكره لبس الطيلسان عى الرجال والنساء ألنه من لباس العجم.. 	٢

ــا . ٢١ ــول اهلل ، وألهن ــنة رس ــا س ــة ألهن ــس العامم ــنة لب ــن الس م
ــور للمؤمــن ووقــار. ــاج للــرأس، وأهنــا ن عــزة للرجــال، وبأهنــا ت

ــل دون . ٢٢ ــها يف رج ــره لبس ــن ويك ــكا القدم ــال ل ــس النع ــنة لب ــن الس م
ــا. ــي هب ــرى وامل أخ

مــن الســنة لبــس النعــال لــكا القدمــن اليمنــي قبــل اليــرسى ويف خلعهــا . ٢3
ختلــع اليــرسى قبــل اليمنــي.

من السنة االكتحال وترا كام كان يفعل رسول اهلدی.. ٢4

ــه . ٢٥ ــه ألن ــار من ــح اإلكث ــن ال ينص ــد ولك ــرأس واجلس ــن ال ــنة ده ــن الس م
ــر. ــف الب يضع

من السنة تطييب اللباس أو البدن واإلكثار منه مستحب.. ٢6
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خر طيب الرجال ما ظهر رحيه وسرت لونه.. ٢٧

٢8 . خــر طيــب النســاء مــا خــف رحيــه وظهــر لونــه كالــورس والعصفــر . ٢8
ء حلنا ا و

أثنــی ســيد احلكــامء  أن الطيــب يزيــد يف نباهــة العقــل إىل غــروب . ٢9
. لشمس ا

يروى بأن للحلوى نفس فائدة الطيب يف زيادة الفهم واهلل أعلم.. 	3

الب�ب ال�ش�بع: يف الأكل وال�شرب 	

ــدان . ١ ــة األب ــن اهلل  لتقوي ــة م ــا نعم ــرب: مه ــاألكل وال ــود ب املقص
ــة اهلل. ــاة يف طاع ــى احلي ع

ــو . ٢ ــتحب لإلنســان أن يتعشــى ول ــان؛ فاملس ــة لإلنس ــرك العشــاء مهرم يف ت
بكــف مــن متــر.

من السنة التخلق عند األكل بام يأيت: . 3

•التسمية عند البدء بالطعام.

•محد اهلل بعد اإلنتهاء من الطعام وشكره.

من السنة مضغ الطعام جيًدا ليسهل هضمه.. 4

من السنة لعق األصابع بعد الطعام.. ٥

ــاق . 6 ــن أخ ــه م ــام؛ ألن ــاء الطع ــرسى أثن ــد الي ــى الي ــكاء ع ــدم االت ع
اجلبابــرة.
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من السنة التمدد أي: االستلقاء بعد طعام الغداء. ٧

من السنة الرتدد أي: املي عى القدمن بعد العشاء ليتهيأ للنوم.. 8

مــن الســنة عــدم األكل مــن أمــام اآلخريــن ولكــن يــأكل مــا هــو أمامــه . 9
مــن طعــام.

من السنة غسل اليدين بعد أكل الطعام ينفي الفقر.. 	١

من السنة تقليل االلتفات إىل من يأكل بجانبه.. ١١

من السنة تصغر اللقمة عند تناول الطعام.. ١٢

ــادة . ١3 ــن ع ــرسى م ــد الي ــى ألن األكل بالي ــد اليمن ــنة األكل بالي ــن الس م
الشــيطان.

مــن الســنة عــدم النفــخ يف الطعــام والــراب وكذلــك النفــخ يف الصــاة . ١4
والرقــي ينقضهــا.

من السنة غسل اليدين قبل الطعام؛ ألن احلكمة منه هو نفي اجلنون.. ١٥

من السنة غسل اليد بعد الطعام.. ١6

ــدي عــى الطعــام وهــي نصيحــة الرســول لقــوم . ١٧ ــامع األي مــن الســنة اجت
ــر. ــم الفق أصاهب

مــن الســنة عــدم اإلرساف يف األكل والــرب ألنــه مــرة للبطــون . ١8
والفطــن.

ــه جيــوز إن . ١9 مــن الســنة عــدم األكل والــرب يف الســوق أمــام املــا ولكن
ابتعــد عنهــم.

ــتطاع إال إن . 	٢ ــدر املس ــوف ق ــع الضي ــاول األكل م ــدم تن ــتحب ع ــن املس م
ــام. ــن الطع ــتحون م ــاس يس ــي الن ــا؛ ألن باق ــًا رشيًف ــًكا أو رج ــى مل دع
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مــن الســنة إعطــاء مجيــع الضيــوف إذا نــاول، وال ينــاول البعــض ويــرتك . ٢١
البعــض.

من السنة عدم مناجاة بعض الضيوف وترك اآلخرين.. ٢٢

من السنة عدم خدمة الضيف لصاحب املنزل.. ٢3

من السنة عدم الرب من عروة الكوب.. ٢4

من السنة عدم الرب من ثلمة الكوب.. ٢٥

من السنة عدم التنفس يف إناء املاء.. ٢6

ــق . ٢٧ ــبب ضي ــه يس ــه؛ ألن ــدم عب ــرب وع ــد ال ــاء عن ــش امل ــنة م ــن الس م
ــارب. ــس للش النف

ــي . ٢8 ــل النب ــن رضورة كفع ــا إال م ــس وقوف ــودا ولي ــرب قع ــنة ال ــن الس م
. الكريــم

من السنة عدم رشب املاء من فم السقاء.. ٢9

مــن الســنة عــدم الــرب يف آنيــة املعــدن احلديــد والنحــاس، أمــا الزجــاج . 	3
فيجــوز الــرب فيــه، ورخــص يف النحــاس والصفــر.

من السنة الرب يف أكواب الطن.. 3١

من السنة عدم الرب يف آنية الفضة والذهب؛ فآنيتيهام حمرمة.. 3٢

احلكمــة مــن خلــق اهلل تعــاىل للذهــب والفضــة هــي مــن أجــل أن تســك . 33
نقــودا لتيســر البيــع والــراء هبــام.
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الب�ب الث�من: يف الطب 	

ــج . ١ ــة ليعال ــة األدوي ــدواء املناســب أو معرف املقصــود بالطــب هــو اختــاذ ال
هبــا األمــراض.

كام أن اهلل خلق الداء )املرض( فإنه قد خلق له الدواء الشايف منه. . ٢

يف كل مرض له دواء إال املوت فليس له دواء.. 3

ــرآن . 4 ــواء كان يف الق ــه س ــاج ملرض ــن ع ــث ع ــض أن يبح ــزم كل مري يل
ــاء. ــامء واألطب ــع احلك ــم أو م الكري

فائــدة تقليــل الطعــام يقابلهــا زيــادة املــروءة واخللــق احلســن واخلشــوع هلل . ٥
يف ســلوك العبــد املســلم.

أســاس أمــراض اإلنســان يف املعــدة، فــإذا امتــألت فــوق حاجتهــا مــرض . 6
صاحبهــا.

كل جســم تعــود عــى طعــام فعليــه االســتمرار عليــه وال خيالفــه حتــى ال . ٧
يمــرض.

الصدقة من أهم األدوية للمسلم يدفع هبا أمراضه.. 8

فائــدة احلمــى أهنــا كفــارة عــن شــهر وأهنــا كفــارة ذنــوب ســنة ملــن صــر . 9
عليهــا.

جيوز للمريض أن خير عن مرضه إذا اضطر لذلك.. 	١

جعل اهلل لزائر املريض الفضل الكبر بأن وعده بغرفة يسكنها يف اجلنة.. ١١
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ــت . ١٢ ــامء أن طب ــن الس ــك م ــه مل ــأن ينادي ــض ب ــر املري ــى زائ ــى اهلل ع أثن
ــاك. ــاب ممش وط

الب�ب الت��شع: يف الرزق 	

املقصود بالرزق هو: األخاق احلسنة واإلرث والعطايا والوصايا.. ١

ــا . ٢ ــه دني ــر كل ــة يف اخل ــاق الفاضل ــمة األخ ــي س ــن األرزاق ه ــن خزائ م
ــرة.  وآخ

ــي ومنهــم الفقــر وكل ذلــك . 3 ــاد فمنهــم الغن ــن العب ــرزق مقســوم ب إن ال
ــة. حلكمــة رباني

الرزق نوعان مها: املكتسب وغر املكتسب.. 4

الرزق غر مكتسب مثل: اإلرث واهلبة والوصايا.. ٥

ــدون . 6 ــرزق ب ــخر ال ــث تس ــن حي ــاىل م ــاهلل تع ــة ب ــلم الثق ــى املس ــب ع جي
ــد. ــل العب ــن قب ــابه م رشط اكتس

الرزق مقسوم بن املسلمن والكفار بقسمة اهلل تعالی.. ٧

الــرزق مقــدر مــن قبــل اهلل تعــاىل وليــس مدبــر مــن العبــاد ولكــن عليهــم . 8
الســعي فقــط.

كــام أن املــوت ليــس منــه مهــرب فكذلــك الــرزق يتبــع صاحبــه يف حياتــه . 9
كاملــوت.

م اهلل األرزاق كتقسيمة لألخاق بن من أحبه من عباده.. 	١ لقد قسَّ
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العبد مأمور بالسعي لكسب معيشته فهو عبادة.. ١١

ــي، . ١٢ ــو: الغن ــال ه ــال واألوالد فامل ــا: امل ــيئن ومه ــد يف ش ــر اهلل للعب تيس
ــان. ــة اإلنس ــم: متع واألوالد ه

ال جيوز تبذير املال.. ١3

التمر من أهم األطعمة التي سخرها اهلل لنا طول العام.. ١4

ال جيوز القول بأن اهلل رازق احلرام.. ١٥

ال ينبغي عى املرء أن يشكو من اهلل الفقر.. ١6

ــر . ١٧ ــه ولتيس ــرت نفس ــا س ــد هب ــاد أن يقص ــن العب ــة م ــب احلاج ــوز لطال جي
ــره. أم

من السنة الشكر عى النعم والصر عندالباء والنقم.. ١8

ينبغي لصاحب اهلم أن يكثر من االستغفار.. ١9

ينبغي ملن ابتي بالفقر أن يصر لوجه مواله  وال جيزع.. 	٢

ينبغــي ملــن ابتــي بقلــة الــرزق أو تأخــره أن حيوقــل أي أن يقــول: ال حــول . ٢١
وال قــوة إال بــاهلل.

خر الناس املؤمن القانع بام قدره اهلل له.. ٢٢

رش الناس الطامع صاحب النفس الذليلة.. ٢3

يقال يف املثل : إذا اردت العزة فاقنع وإذا أردت الذلة فاطمع.. ٢4

يقال: خر البضاعة القناعة.. ٢٥

ينبغي ملن أنعم اهلل عليه بامل أن ينفق منه ابتغاء مرضات اهلل.. ٢6
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ــح . ٢٧ ــام يصل ــاك ب ــدواب واألم ــل واألوالد وال ــى األه ــاق ع ــوز اإلنف جي
ــان. ــال اإلنس ح

يمنع غسل اليدين بالتمر؛ ألنه من باب التضييع لنعمة اهلل.. ٢8

جيوز التداوي بالتمر يف خارج اجلسد.. ٢9

إن يف التصدق بالتمر وغره استحقاًقا لثناء اهلل عى املتصدق واملنفق.. 	3

البخيل بام آتاه اهلل مذموم عند اهلل.. 3١

حثنا رسول اهلل عى السخاء.. 3٢

كره مصاحبة البخيل وإن كان غنًيا.. 33

البخل صفة مذموم صاحبها وليست من صفات املؤمن.. 34

الب�ب الع��شر: يف حق الوالدين 	

حــق الوالديــن معنــاه برمهــا واإلحســان إليهــام وعــدم إيذائهــام ولــو بكلمة . ١
أف.

هنى اهلل عن خمالفة الوالدين وعن إيذائهام بقول أو فعل.. ٢

مــن الواجــب عــى كل مســلم أن يصحــب والديــه باملعــروف واإلحســان . 3
إليهــام طــول حياهتــام.

من السنة الدعاء للوالدين للحصول عى رمحة اهلل برضائهام.. 4

ال جتوز طاعة الوالدين الداعين إىل الكفر أو املعصية.. ٥
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ال جيوز عق الوالدين بمنعهام احلقوق الواجبة هلام من األبناء لآلباء.. 6

العقوق كلمة مشتقة من الشق للثوب.. ٧

عى األبناء جتنب سخط آباءهم.. 8

عى األبناء جتنب سخط أمهاهتم.. 9

مــن فاتــه بــر والديــه بوفاهتــام فعليــه بــر خالــه وعمــه واالســتغفار الدائــم . 	١
لــه وهلــم.

الب�ب احل�دي ع�شر: يف حــق الرحـــم 	

حــق الرحــم هــو زيــارة أقربــاء اإلنســان مــن جهــة األم واألب مــن مخســة . ١
إىل ســبعة أجــداد.

ولقد أعد اهلل تعاىل ملن زار أرحامه جنات جتري من حتتها األهنار.. ٢

قاطع الرحم ال يدخل اجلنة ألنه عىص اهلل بذلك.. 3

ليس ملن خرج عن اإلسام حق الصلة كرحم.. 4

اجلاهل ألرحامه معذور عن السؤال عنهم سوى الوالدين.. ٥

جيــب عــى الولــد أن يصــدق أبــاه إذا أخــره عــن بعــض األرحــام الذيــن . 6
جيهلهــم.

عى املرء أن يقبل الوصية املوصاة له من أرحامه.. ٧

يلزم النساء قبول الوصية إال إذا منعها زوجها من أخذها فهي معذورة. . 8
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اختلف يف جواز جمرد نية صلة الرحم دون فعل ذلك.. 9

صفة زيارة األرحام إما باملال أو بالزيارة أو باإلعانة.. 	١

ينبغي من املؤمن أن ال ينس أرحامه يف حال الرسور واألحزان.. ١١

أفضل صلة الرحم هي صلة اهلدايا وأقلها صلة السام.. ١٢

ــر أو أن . ١3 ــه بال ــن إصابت ــه م ــي: أن حيمي ــون ه ــم املجن ــة الرح ــة صل صف
ــره. ــر غ ي

ــن كان . ١4 ــه الذي ــن أرحام ــذر م ــم أن يعت ــة الرح ــن قطيع ــب م ــي للتائ ينبغ
ــم. ــًرا يف حقه مق

اختلف يف وجوب توبة قاطع الرحم هل هي مع االعتذار أم ال.. ١٥

الب�ب الث�ين ع�شر: يف حق اجل�ر 	

حــق اجلــار وهــم: القــوم الذيــن يســكنون بجــوار بعضهــم، فــإن صلتهــم . ١
واجبــة كاألرحــام.

حــد اجلــار الواجــب صلتــه يف املــدن والقــرى هــي مــن ســبعة إىل أربعــن . ٢
جــاًرا يف أربعــن بيًتــا يف القــرى واملــدن.

ــران ضوئهــم . 3 ــة ن ــافة رؤي ــدو هــي مس ــه يف الب ــب صلت ــد اجلــار الواج ح
ليــًا.

ــن . 4 ــه أذاه ع ــس يف كف ــاره ولي ــل أذي ج ــه أن يتحم ــار يف حقيقت ــق اجل ح
ــط. ــاره فق ج
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ينبغي من اجلار أن ال يتأخر عن معونة جاره يف اخلر.. ٥

ينبغــي مــن اجلــار أن ال يظهــر أمــام جــاره ممــا اشــرتاه مــن طعــام ليــس مــع . 6
جــاره مثلــه، فــإذا رآه جــاره فليعطــه منــه

ــه . ٧ ــا يأكل ــه مم ــم رمح ــاره أو الرح ــار ج ــم اجل ــق أن يقاس ــن اخلل ــن حس م
ويربــه إن كان يفتقــده.

مــن أنقــذ أو أعــان جــاره أو رمحــة فــإن اهلل جيــره ويعينــه يف الدنيــا . 8
واألخــرى. 

ينبغي االبتعاد عن جار السوء ألنه يفي الرس وهيتك السرت.. 9

يقال يف املثل خطر ركوب البحر خر من جار السوء.. 	١

من آذى جاره أورث اهلل اجلار املظلوم دار اجلار املؤذي له.. ١١

ــد . ١٢ ــكنها بع ــد س ــي يري ــدار الت ــاره لل ــون اختي ــلم أن يك ــن املس ــي م ينبغ
ــح. ــا الصال ــة جاره معرف

الب�ب الث�لث ع�شر: يف ال�شالم 	

ــه أو . ١ ــث مع ــا احلدي ــح هب ــلم ليفتت ــه املس ــلم ألخي ــة املس ــو حتي ــام ه الس
ــنة. ــو س ــه وه ــن علي ليطمئ

السام رشعه الرمحن ليستأنس به املؤمنن ببعضهم البعض.. ٢

خــر الســام بــأن يقــول الســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه وأن جييــب . 3
املســلم عليــه بنفــس الســام وهــذه هــي حتيــة اإلســام
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مــن األفضــل االتيــان بنفــس حتيــة اإلســام الــواردة عــن النبــي الكريــم . 4
وال يكفــي الســام يف قوهلــم مســاك أو صبحــك اهلل باخلــر

جيــوز إلقــاء الســام بقــول املســلم: ســام عليــك بــدال مــن قولــه: ســام . ٥
عليكــم.

من السنة أن يسلم الراكب عى املايش عى قدميه.. 6

من السنة أن يسلم املايش عى القاعد.. ٧

من السنة أن يسلم اجلمع من الناس عى القليلون وقيل العكس.. 8

احلكمــة مــن القــاء الســام هــو تأليــف القلــوب وزيــادة الركــة يف املــال . 9
واحلــال، ولــو أن يســلم اإلنســان عــى نفســه عنــد دخولــه بيتــه بــأن يقــول: 

الســام علينــا مــن ربنــا ورمحــة اهلل وبركاتــه.

الســام يلــزم العبيــد والنســاء ولكــن يســتحب جتنــب الســام عــى غــر . 	١
ــا للشــبهات. ذوات املحــارم جتنب

ال جيوز أن يصافح الرجال النساء من غر ذوات املحارم.. ١١

مــن أدب خطــاب املــرأة هــو التــأيس بأمهــات املؤمنــن وذلــك بــأن خياطبن . ١٢
الرجــال مــن وراء حجاب.

ال ينبغي إلقاء السام عى من يصي.. ١3

ال ينبغي إلقاء السام عى املشغول يف قضاء حاجته.. ١4

ال ينبغي ممن يقي حاجته أن يرد سام أحد إذا سلم عليه.. ١٥

ال يسلم عى النائم.. ١6

ال إثم عى من مل جيب عى السام إن مل يقصد خمالفة سنة رسول اهلل.. ١٧
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ــاب: اليهــود والنصــارى . ١8 ال جيــوز الســام عــى املركــن مــن أهــل الكت
ــكايف. ــى ال وال ع

جيــوز رد الســام عــى املــرك امللقــي للســام بقولــه: وعليــك مــا قلــت . ١9
وال يزيــد قــواًل عــى ذلــك.

ال جيوز إلقاء السام عى العايص يف حالة معصيته.. 	٢

ــه وعــى مــن . ٢١ مــن رد عــى مــن ألقــي الســام فقــد أدى احلــق الــذي علي
ــه. كان مع

اختلف يف وجوب الرد عى سام الصبي.. ٢٢

ال جيزي رد السام بقوله: أها وسها؛ فإنه خمالف للسنة.. ٢3

ــى . ٢4 ــواب ع ــه يف اجل ــلم حق ــويف املس ــه مل ي ــام رًسا؛ ألن ــزي رد الس ال جي
ــامه. س

ال يلــزم الــرد عــى مــن ســلم بقولــه: صبحكــم اهلل باخلــر أو مســاكم اهلل . ٢٥
باخلــر.

يلزم تشميت العاطس إذا محد اهلل وأما إذا مل حيمد فا حق يف تشميته.. ٢6

الب�ب الرابع ع�شر: يف ال�شتئذان 	

ــل إىل . ١ ــرات ليدخ ــاث م ــه ث ــزل بطرق ــول املن ــب دخ ــو طل ــتئذان ه االس
ــول. ــه بالدخ ــم ل ــد إذهن ــاكنيه بع س

االستئذان من احلقوق التي أوجبها اهلل ألصحاب املنازل واألماك.. ٢
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عدد مرات االستئذان إذا مل جيبه أحد ثاث مرات ثم ينرف.. 3

من السنة الوقوف عى يمن الباب وليس أمامه عند الزيارة.. 4

ال تعــارف يف دخــول البيــوت لــإلدالل ليــا؛ فإنــام تكــون بالنهــار وليــس . ٥
بالليــل.

حكــم مــن دخــل بيًتــا بغــر إذن أن يعــزره احلاكــم أو اإلمــام وذلــك حكــم . 6
مــن مشــى فــوق ســطح منــزل العبــاد بــدون إذن.

الب�ب اخل�م�س ع�شر: يف ال�ش�رق 	

السارق هو من أخذ مااًل من داخل ملك غره بدون إذن منه.. ١

ال جيوز النظر إىل داخل املنازل بدون إذن.. ٢

يقتل حًدا من زنا بمحارم املنزل الذي دخله بدون إذن.. 3

جيوز قطع رأس اللص إذا وجد بداخل املنزل.. 4

إذا هرب اللص من املنزل الذي أراد رسقته فا جيوز مطاردته.. ٥
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الب�ب ال�ش�د�س ع�شر: يف ال�شفر 	

املقصــود بالســفر هــو اآلداب التــي جيــب أن يتحــى هبــا مــن ســافر للتجارة . ١
وغرها.

من آداب السفر أن ال يقصد به املفاخرة واإلرساف وتبذير األموال.. ٢

ال بأس من ركوب البحر بغرض التجارة.. 3

ــج . 4 ــزو واحل ــفر إىل الغ ــو الس ــوله ه ــد اهلل ورس ــود عن ــفر املحم ــن الس م
ــرة. والعم

مــن الســنة أن يصطحــب اإلنســان يف ســفره أحــًدا مــن الصاحلــن خــًرا . ٥
لــه مــن الســفر بمفــرده.

مــن الســنة أن جيعــل بــن الرفقــاء يف الســفر أمــًرا يلجــأون إليــه يف مجيــع . 6
أمورهــم.

ــة . ٧ ــادة الرك ــد لزي ــكان واح ــافرين يف م ــام املس ــل طع ــنة أن جيع ــن الس م
ــه. ــل في والفض

ليــس مــن اخللــق احلســن انفــراد رفيــق الســفر بــزاده عــن أصحابــه إال إن . 8
كان لعــذر. 

ال جيوز للمرأة أن تسافر مع غر زوجها أو حمارمها.. 9

ال تلزم املرأة بأداء فريضة احلج إذا مل جتد املحرم الذي يسافر معها.. 	١
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الب�ب ال�ش�بع ع�شر: يف الن�شيحة 	

املقصــود مــن النصيحــة هــو: إطاعــة اهلل والســامع لنصيحة رســوله وإرشــاد . ١
املؤمنــن واتبــاع أئمــة اهلدی.

من السنة أن حيب املسلم ألخيه املسلم ما حيبه لنفسه. . ٢

من أدي النصيحة فقد نجا من التقصر يف حق اهلل وعباده.. 3

ــا يف نصحــه وليــس شــديًدا . 4 ينبغــي مــن الناصــح الصالــح أن يكــون رفيًق
ــا. وال غضوًب

عى الناصح أن ال حيرج من ينصحه أمام الناس.. ٥

عى الناصح أن ال يضيق عى من ينصحه.. 6

ال ينبغي من الرجل الصالح أن يأخذ النصح من أعداءه.. ٧

عــى اإلنســان الفطــن أن يتبــع الصاحلــن والعلــامء واحلكــامء يف االســتقامة . 8
والعــون عــى الطاعــة.

الب�ب الث�من ع�شر: يف العتذار 	

االعتذار هو طلب املساحمة من أخطاء اإلنسان ألي سبب بدر منه.. ١

لقــد حــذر رســول اهلل مــن االســتعجال يف األمــور خــوف وقــوع اإلنســان . ٢
يف املحــذور الــذي يــؤدي إىل االعتــذار.
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ينبغــي مــن املؤمــن أن يكــون واســع الصــدر بحيــث حيتمــل ويعــذر مــن . 3
أخطــا يف حقــه.

من عفا عن النادم فإن اهلل يعفو عنه.. 4

من سرت عورة مسلم سرت اهلل عورته يف الدنيا واآلخرة.. ٥

ليس منا من مل يقبل اعتذار النادم.. 6

اإلنسان ليس معصوًما من اخلطأ، فمعذرته ومساحمته فيهام الثواب.. ٧

العبــد املؤمــن يقبــل االعتــذار مــن الصــادق والــكاذب إذ القلــوب أمرهــا . 8
إىل اهلل.

الب�ب الت��شع ع�شر: يف الغيبة  	

الغيبــة هــي: التجســس واللمــز واأللقــاب، وهــي مــن الصفــات املذمومــة . ١
عنــد اهلل.

الغيبة مبطلة لألعامل الصاحلة حتى يتوب الناطق هبا إىل ربه.. ٢

مثل املغتاب كمثل الذباب فهو ال يقصد إال األقذار.. 3

مثــل املغتــاب كمثــل األرشار الذيــن ال يتخلقــون بأخــاق الرســول . 4
احلســنة.

املغتاب هو: من صنف ضعاف العقول.. ٥

غيبــة الفســاق للمؤمنــن يعترهــا املؤمنــون كالفاكهــة اللذيــذة وهــي عــى . 6
الفســاق حــرسة.
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من اغتاب مسلام بام ليس فيه فقد ظلمه.. ٧

من ذكر مسلاًم بام فيه من عيب فقد اغتابه. . 8

من تكلم عن مسلم بكام يكرهه فقد اغتابه إن كان بدون علمه.. 9

غيبة املؤمن من الكبائر.. 	١

ال جتــوز غيبــة الشــخص غــر املعــروف، فالواجــب الســكوت عنــه حتــى . ١١
يتضــح خــره.

التجسس ممنوع يف كتاب اهلل عن مجيع الناس.. ١٢

ــب . ١3 ــه صاح ــًدا؛ ألن ــمى مفس ــم يس ــن عيوهب ــث ع ــاس والباح ــاب الن مغت
ــن يسء. ظ

تقبل توبة املغتاب.. ١4

الب�ب الع�شرون: يف احل�شد 	

احلسد هو: متني زوال نعمة املسلم يف ماله ونفسه ومتني األذي له.. ١

املحسود مأجور عند اهلل.. ٢

احلسود مبغوض عند اهلل ثم مع عباده.. 3

عاقبة احلسد النكر واخلرسان يف الدنيا واآلخرة.. 4

أول من يترر باحلسد هو: نفس احلاسد فإن اهلل يعاجله بالعقوبة.. ٥

احلاسد يتعب نفسه بحسده ويؤجر غره من حسده.. 6
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حيصل للحاسد عكس ما يتمناه يف غره.. ٧

أمرنا اهلل يف صفحات كتابه احلكيم أن نستعيذ من احلسد. . 8

أساس احلسد باطل وهو مهلك ألصحابه.. 9

ــود . 	١ ــو احلس ــا ه ــم جملس ــم وأبعده ــواد الكري ــل اجل ــاس الرج ــل الن أفض
ــل. البخي

يعرف العاقل بخلو قلبه ولسانه من احلسد.. ١١

ــه . ١٢ يعــذر مــن حســد كا عــى أكل عظــم وال يعــذر مــن حســد مســلام ألن
حــرام.

جيــوز أن حيســد الكافــر عــى نعمتــه متمنيــا احلاســد زواهلــا إىل مســلم مــن . ١3
املســلمن.

الب�ب احل�دي والع�شرون: يف العجب والكرب 	

العجــب والكــر مهــا: االســتعاء واملفاخــرة بالنفــس عــى عبــاد اهلل باملــال . ١
والولد.

العجــب والكــر يمحــوان أجــر األعــامل الصاحلــة التــي قــام هبــا صاحــب . ٢
هاتــن الصفتــن.

ينبغي من املسلم أن يسأل اهلل اإلعانة يف جتنب الكر والعجب.. 3

يأثــم قــارئ القــرآن حــن يشــجب بتاوتــه مــن حيــث صوتــه وإعجــاب . 4
النــاس بتاوتــه.
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من مل يتب عن الكر والعجب فهو مصره نار جهنم. . ٥

املتكر واجلبار حيرمان دخول اجلنة إال إذا تابا.. 6

الكــر والعجــب إن متكنــا يف قلــب إنســان ولــو بمقــدار ذرة فهــام يمنعانــه . ٧
مــن دخــول اجلنــة.

الب�ب الث�ين والع�شرون: يف النف�ق 	

ــار . ١ ــاس، كإظه ــره للن ــا ال يظه ــه م ــان يف نفس ــاء اإلنس ــو إخف ــاق ه النف
ــر. ــان الكف ــامن وإبط اإلي

ــد . ٢ ــذب عن ــد ويك ــون العه ــد وخي ــف الوع ــه خيل ــق أن ــات املناف ــن صف م
ــه. حديث

يسمى املسلم منافًقا إذا خالف فعله قوله.. 3

مــن حــدث النــاس بلســانن كمــن يمــدح إنســان ويذمــه عنــد اآلخريــن . 4
فهــو منافــق.

مــن لقــي النــاس بوجهــن كمــن يكــون طيبــا عنــد حاجتــه ويكــون ناقــام . ٥
عنــد اكتفــاءه. 

ألقى احلقد بن الناس والبغض فهو منافق وجيوز لعن هذا.. 6

من لقي الناس متملقا لغر ربه أو والديه أو شيخه فهو منافق.. ٧

من اتقى رش اآلخرين فهو ليس بكاذب وال منافق.. 8

من دفع رض الظامل بقوله فا يعد منافقا.. 9
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من وجد منفعة من قساة القلوب بقوله فا يسمى ذلك نفاقا.. 	١

ال جتوز تقية األفعال بل جتوز تقية األقوال.. ١١

جتوز التقية بقول يا شيخي للفاجر؛ ألهنا تقية بالقول.. ١٢

جتوز التقية بقول يا سيدي للظامل؛ لدفع رضره ألهنا تقية بالقول.. ١3

جيوز التعريض يف القول تقية.. ١4

ــس . ١٥ ــى النف ــم ع ــب رضره ــداء لتجن ــى األع ــرب ع ــذب يف احل ــوز الك جي
ــال. ــل وامل واأله

ــا . ١6 ــرأة وزوجه ــه وامل ــن األب وابن ــك ب ــاح وذل ــذب يف اإلص ــوز الك جي
ــامن. ــوة يف اإلي ــن اإلخ وب

يعذر النايس واملخطئ يف قوله بخاف احلقيقة.. ١٧

ــون . ١8 ــه ال يك ــا ولكن ــو يضمنه ــوال؛ فه ــيم األم ــئ يف تقس ــذر املخط ال يع
ــا. ــك منافًق بذل

الب�ب الث�لث والع�شرون: يف اآداب التالوة 	

ــد . ١ ــي ينبغــي للمســلم أن يتصــف هبــا عن آداب التــاوة هــي األخــاق الت
ــم. ــه القــرآن الكري تاوت

تعلم القرآن الكريم حيرس املسلم من الفتن يف الدنيا واآلخرة.. ٢

خر الناس من تعلم القرآن وعلمه غره.. 3
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مثل القرآن كفصل الربيع عى املسلم يف مجال تذوق تاوته.. 4

ــه . ٥ ــا ب ــام حتي ــى األرض، فك ــامء ع ــن الس ــازل م ــث الن ــرآن كالغي ــل الق مث
ــاىل ــاب اهلل تع ــاوة كت ــي بت ــد وحيي ــن يزي ــامن املؤم ــك إي فكذل

ــر . 6 ــن الكبائ ــه وع ــرآن وهني ــر الق ــل بأوام ــادق أن يتمث ــن الص ــى املؤم ع
والصغائــر.

ــة . ٧ ــواع يف القــرآن، يتقــدم بعضهــا بعًضــا يف األفضلي األوامــر والنواهــي أن
كتفضيــل ثمــر عــى آخــر.

حيرم قارئ القرآن من لذة تذوق آياته إذا عىص اهلل تعالی. . 8

من إجال اهلل  أن يقرأ كتابه عى وضوء.. 9

ــب واحلائــض والنفســاء . 	١ ــم عــى كل مــن: اجلن ــراءة القــرآن الكري حتــرم ق
ــدث. واملح

يؤجر من قرأ القرآن احلكيم.. ١١

يكرہ تنزهًيا قراءة القرآن عى من بثوبه جنابة.. ١٢

ينهي تنزهًيا املسلم عن قراءة القرآن أثناء نعاسه.. ١3

ال جتــوز القــراءة باللهجــة البدويــة ألهنــا قــد تغــر بعــض ألفــاظ احلــروف . ١4
ــه  ــم إال بعــذر عــدم اســتقامة اللســان عــى ذلــك فذلــك ل القــاف إىل جي

جائــز.

ال جيــوز التغنــي باألحلــان يف تــاوة القــرآن؛ ألنــه يفــي إىل تغــر يف معــاين . ١٥
القرآن.

يأثم املعجب بصوته يف التاوة ويعذب يوم القيامة.. ١6
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حــددت أحــكام الوقــوف يف تــاوة القــرآن احلكيــم بعــد البســملة يف تســع . ١٧
ســور وهــي: حممــد والقيامــة وعبــس واملطففــن والبلــد ومل يكــن )البينــة( 

والتكاثــر واحلطمــة واملســد.

السورة املستحب عى املسلم أن ال يقطعها هي: سورة األنعام.. ١8

يمكــن عــدم تكميــل اآليــة إذا مل يكــن وقفــا قبيًحــا أو وقًفــا ال يفيــد معنــى . ١9
اآليــة أو شــطرها.

يكرہ كراهة تنزيه حمو القرآن بالريق.. 	٢

جتــوز الصدقــة عــى امليــت بقــراءة القــرآن عــى روحــه يف املســجد أو املنــزل . ٢١
ــد قره. ــس عن ولي

ــه . ٢٢ ــة رب ــى معصي ــًرا ع ــات م ــن م ــى م ــاوة ع ــدق بالت ــوز التص ال جي
.

الب�ب الرابع والع�شرون: يف تف�شري كلم�ت من القراآن وغريه 	

ــامت . ١ ــض الكل ــح بع ــاه: توضي ــره معن ــرآن وغ ــن الق ــامت م ــر كل تفس
الدارجــة يف القــرآن الكريــم، وممــا شــاع بــن النــاس مــن أســامء وكلــامت 

ــا. ــرف معناه مل يع

اللغة العربية هلا أصل وجماز يف معانيها.. ٢

تفسر اإلستعاذة هو: أستعيذ أي أعتصم باهلل من كل العن مرجوم.. 3

 تفسر أكنة: وهو غشاوة للبر وتغلف مغطية للقلب.. 4
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تفسر وقرا: هو الصمم.. ٥

تفســر اجلنــة هــو: أهنــا مالئــة الســامء دون عــرش الرمحــن وليــس مكاهنــا . 6
عــى يمــن العــرش فيــام قيــل.

تفسر النار هو أهنا أخفض مكان يف األرض.. ٧

تفســر: ال هيــرم أهــل اجلنــة هــو: أهنــم ال يكــرون يف الســن وال صغــر يف . 8
ســنهم بــل متوســطون يف العمــر ذكــوًرا وإناًثــا ووجوههــم ناعمــة ال تــرى 

النصــب وال الكــدر.

تفســر مــرد: هــو أهنــم بغــر حلــي وال شــوارب إال نبــي اهلل هــارون ففيــه . 9
حليــة إىل رستــه كرامــة مــن اهلل لــه يف اجلنــة.

تفسر األرضون هو: السبع أرضون التي خلقها اهلل تعاىل.. 	١

ــه . ١١ ــأن ســجدت ل تفســر ســجود املائكــة هــو إكــرام اهلل آلدم  ب
املائكــة وهــي خملوقــة مــن نــور.

ــى . ١٢ ــهود ع ــم ش ــد ، فه ــة حمم ــة: أي أم ــار األم ــر خي تفس
ــرى. ــم األخ األم

تفسر امليرس هو: القامر.. ١3

تفسر احلد هو: حدود اهلل املفروضة وعقوباته.. ١4

تفســر العطــاء املحــدود هــو: مــا حــدده ويل األمــر للمعطــى مــن األجــر . ١٥
شــهريا.

تفسر بسطة هو: الطول والقوة.. ١6

١٧ .. تفسر املار عى القرية هو: الرجل الصالح عزير
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تفســر األخــذ مــن بنــي إرسائيــل هــو: أخــذ مــا صــدق فيــه اليهــود مــن . ١8
حديــث وال يؤخــذ الكــذب.

تفسر الصفوان هو: احلجر.. ١9

تفسر الوابل هو: املطر الشديد، فقد شبه املرائي يف عمله بالوابل.. 	٢

تفسر العي هو: آخر النهار.. ٢١

تفسر األبكار هو: أول النهار.. ٢٢

تفسر األكمه هو: فاقد البر.. ٢3

ــم . ٢4 ــو: حل ــه ه ــى نفس ــام ع ــوب  الطع ــي يعق ــم النب ــر حتري تفس
. ــد ــة حمم ــه اهلل ألم ــد أحل ــا وق ــا كان مريًض ــل عندم اإلب

تفســر احلــرج يف الديــن: هــو: الضيــق وســوء املخــرج ممــا حرمــه اإلنســان . ٢٥
عى نفســه.

تفسر الغراب هو: طائر أعطاه اهلل عمر ألف سنة فيام قيل.. ٢6

تفســر أغويتنــي هــو: خيبتنــي بالبعــد عــن رمحتــك و هــذا قــول إبليــس . ٢٧
ــه اهلل. لعن

تفسر سوءته هو: عورته.. ٢8

تفسر أنزلنا لباًسا: هو الثياب.. ٢9

تفسر الريش هو: املال واملتاع.. 	3

تفسر العفاف والكفاف والورع هو: التقوی.. 3١

تفسر اللباس هو: التقوی.. 3٢
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تفســر يراكــم مــن حيــث ال ترونــه أي: اجلــن الــذي خيتفــي عــن الرؤيــة . 33
وكل مــا شــاهبه.

تفســر مــن قــال بأنــه يــرى اجلــن: هــو أن رؤيتهــم واقــع عنــد النبــي حممــد . 34
والنبــي ســليامن  وبعــض الصحابــة.

تفسر تصور اجلن أي: تشبههم باإلنس واحليوان وهنا واقع.. 3٥

تفســر دخوهلــم يف جســم اإلنســان هــو الدخــول يف أجســاد النــاس وهــذا . 36
ممكــن كدخــول املــاء والطعــام يف جســم اإلنســان.

ــرار . 3٧ ــار واألب ــون والكف ــم املؤمن ــون فمنه ــم يتزاوج ــاف وه ــن أصن اجل
ــاس. ــل الن ــرق مث ــب وف ــى مذاه ــم ع ــار وه ــن واألخي ــاء يف الدي والنصح

ال جيــوز التــزوج باجلنيــة خلاصيــة االختفــاء لــدى اجلــن؛ فقــد تأتيــه غــر . 38
زوجتــه وهــو ال يــدري فيقــع يف حــرج.

يلــزم أغنيــاء اجلــن مــا يلــزم أغنيــاء املســلمن مــن اإلنــس مــن زكاة وصاة . 39
وصيــام وحــج فهــم مكلفــون كبني اإلنســان.

بلغ الرسول الكريم اجلان برسالته كام بلغها بني اإلنسان.. 	4

ــدرة . 4١ ــر ق ــى غ ــان إذا كان ع ــاك اجل ــة امت ــه بمحاول ــن أرض نفس ــم م يأث
ــدرة. ــال الق ــه يف ح ــأس علي ــة وال ب ــه التوب ــم وعلي وعل

قيل بأن أم بلقيس جنية وكذا أم املسيح الدجال.. 4٢

ــرآن . 43 ــم الق ــام وصفه ــس ك ــياطن اخلن ــم الش ــة وه ــة األبالس ــر كلم تفس
ــد. املجي

الشياطن كلهم كفرة عى غر كلمة التوحيد.. 44
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تفســر األعــراف وهــو حائــط بــن اجلنــة والنــار حيبــس فيــه بعــض خلــق . 4٥
ــىض  ــار إىل أن يق ــة وال إىل ن ــم ال إىل جن ــح هب ــا مل ترج ــال فعلوه اهلل ألفع

بينهــم.

تفسر كلمة هيرعون: أي يرسعون.. 46

تفسر كلمة برهان أي: عصمة.. 4٧

تفسر كلمة كف ما به ذراع أي: ليس بمذنب.. 48

تفسر كلمة عض اليد أي: الغضب.. 49

تفسر عرش بلقيس هو: قرها الذي حتكم فيه.. 	٥

ــه مــن . ٥١ ــه أمــور خلق ــر في ــذي يدب ــر ال تفســر عــرش الرمحــن هــو : الرسي
الســامء إىل األرض.

تفسر استوى عى العرش: هو قهره  وسيطرته.. ٥٢

تفســر كلمــة صنــوان النخيــل هــو: قريــن مــن التــازم للشــيئن يف نفــس . ٥3
املوضــع.

ــب . ٥4 ــا كت ــع مل ــو جام ــوظ فه ــوح املحف ــو: الل ــاب ه ــة أم الكت ــر كلم تفس
ــمع. وس

تفســر اإلثبــات واملحــو هــو: حمــو مــا دون اللــوح املحفــوظ؛ ألن اللــوح . ٥٥
حمفــوظ مــن الــزوال واملحــو.

تفسر الصلصال هو: الطن اليابس الذي خلق منه اإلنسان.. ٥6

ــر إىل . ٥٧ ــه تغ ــد إمحائ ــن، فبع ــنون النت ــأ املس ــو احلم ــس ه ــن الياب ــل الط أص
ــة. ــة الكرهي ــدم للرائح ــار املع الفخ
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تفسر كلمة اجلان هو: نار السموم.. ٥8

تفسر املارج هو: هلب النار.. ٥9

تفسر املبدع هو اهلل  املصور لكل من اإلنس واجلن.. 	6

ينبغي من املسلم أن يوقن بقدرة ربه  يف اخللق.. 6١

مــن مظاهــر قــدرة اهلل تعــاىل: عــذاب القــر أو نعيمــه، والبعــث لألمــوات، . 6٢
وإدخــال العبــاد اجلنــة، وإدخــال العصــاة النــار، وخلــق اهلل الكائنــات منــذ 

نشــأهتا األوىل.

تفسر كلمة داخرون هو: صاغرون ومتذللون.. 63

تفسر يدخلون النار داخرين هو: جبابرة صاغرين.. 64

تفســر اإلنفــاق بغــر علــم هــو: اإلنفــاق عــى احلــرام أو باحلــرام كاإلنفاق . 6٥
عــى التامئــم والتعاويــذ املكتوبــة جهة.

يكرہ كراهة تنزية وضع الكتابات حلفظ البهيمة.. 66

ال جيوز حر بول اللص بكتابة ألنه يره ويف ذلك اعتداء رشعي.. 6٧

تفسر كلمة لعن الشجرة هو: لعن الكفرة.. 68

ــجرة . 69 ــل ش ــل وقي ــب اجلم ــو: راك ــوراة ه ــون يف الت ــل امللع ــر اجلم تفس
ــوم. الزق

تفســر كلمــة متبــوًرا هــو: هالــًكا عــى العمــى وقيــل معناهــا حرمانــه مــن . 	٧
اخلرات.

تفسر تصديق ظن موسی هو: ظن موسى يف يأس عدوه منه.. ٧١
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تفسر كلمة الفجوة الواسعة هو: توسع الكهف من الداخل.. ٧٢

تفســر كنيــة ذو القرنــن: هــو نبــي وقيــل رجــل صالــح أعانــه اهلل يف حكمه . ٧3
. باخلر 

ــهم ذو . ٧4 ــس حبس ــن اإلن ــوم م ــم: ق ــوج ه ــوج ومأج ــة يأج ــر كلم تفس
القرنــن وراء حائــط مــن املعــدن إىل حــن يــأذن اهلل بخروجهــم.

تفســر كلمــة أوالد يافــث هــم: األتــراك كانــوا مــن الغــزاة فمنعهــم ســد . ٧٥
يأجــوج ومأجــوج مــن الغــزو فســكنوا يف مكاهنــم.

تفسر كلمة ركًزا هو: الصوت اخلفي.. ٧6

تفسر كلمة قاًعا هو: املكان املستو.. ٧٧

تفسر كلمة صفصًفا هو: ال نبات فيها أي األرض.. ٧8

تفسر كلمة نفشت هو: أكل الغنم للعشب ليًا.. ٧9

تفسر كلمة الرعي هو: أكل الغنم للعشب هنار ا.. 	8

تفسر الثبور هو: الويل.. 8١

تفسر بوًرا هو: هالكن.. 8٢

ــمس . 83 ــعة الش ــت أش ــری حت ــر ُي ــو: يشء متطاي ــور ه ــاء املنث ــر اهلب تفس
ــال. ــذا املث ــار كه ــل الكف ــار؛ فعم كالغب

تفسر أثاًما هو جزاء اإلثم، وهو واد يف جهنم.. 84

تفسر غيا هو اإلنسان غر املوفق إىل اخلر.. 8٥

تفســر كلمــة أهــون هــو: هــن عنــد اهلل ليــس بالعســر وكل يشء خاضــع . 86
. وطائــع لــه
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تفسر كلمة أكر هو كبر.. 8٧

الصاة عى النبي الكريم تدفع رض عن الناظر بسوء أو بفرح.. 88

ــل اهلل . 89 ــذي جع ــك ال ــم الفل ــو: عل ــر ه ــمس والقم ــير الش ــر تس تفس
ــازل. ــه من ــر في ــمس والقم للش

تفسر ذات احلبك هو: السامء.. 	9

تفسر ذات الروج هو: السامء.. 9١

تفسر روع النجوم هو: اخلوف من النجوم.. 9٢

ال جيوز التنجيم لعدم ثبوت عمل الرسول والصحابة به. . 93

ال جيــوز االعتــامد عــى النجــوم يف رشع اهلل تعــاىل وهــو املســمى بمراعــاة . 94
النجــوم.

تفسر كلمة تّله هو: ألقاه إىل األرض.. 9٥

ــه يف . 96 ــه عمل ــب في ــذي حس ــان ال ــاب اإلنس ــو: كت ــط ه ــة الق ــر كلم تفس
أرض املحــر.

تفسر اإلرشاق والروق هو: وقت طلوع الشمس.. 9٧

ــن . 98 ــن م ــامء للمقرب ــح الس ــه مفاتي ــو: اهلل ل ــامء ه ــد الس ــه مقالي ــر ل تفس
ــاده. عب

تفسر كلمة سامدون هو: شاخمون غاضبون ساهون العبون.. 99

تفسر كلمة األرش هو: البطر والكذاب.. 		١

تفسر كلمة النجم الساجد هو: الشجر بغر ساق كالبقل.. ١	١
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تفسر ال ينزفون ال تذهب عقوهلم وال تصيبهم الغفلة.. ٢	١

ــة ال . 3	١ ــاب اجلن ــل، فأصح ــدان العق ــكر وفق ــو: الش ــول ه ــة غ ــر كلم تفس
ــكر. ــم الس يصيبه

تفسر وظل من حيموم هو: دخان جهنم املظلم نعوذ باهلل منها.. 4	١

تفسر املزن هو: السحاب بجميع أنواعه وألوانه.. ٥	١

تفسر مواقع النجوم هو: أنجام أي: مجع نجم.. 6	١

تفسر نجم هو: الوقت.. ٧	١

تفسر أعجب الكفار هو: الزراع وأصله من سرتهم للبذور.. 8	١

تفسر حزب اهلل هو املطيعن هلل.. 9	١

تفسر حزب الشيطان هو: من أغواهم الشيطان باتباعه.. 	١١

تفسر املقت هو: البغض والرفض من اهلل لعبده املنافق.. ١١١

ــام . ١١٢ ــل لقي ــك إرسافي ــه املل ــينفخ في ــذي س ــور ال ــو: الص ــور ه ــر الناق تفس
ــاعة. الس

تفسر الغشاق هو: صديد يربه أهل النار.. ١١3

تفسر القضب هو: عشب املاشية املسمى القت.. ١١4

تفسر الطلح هو: فاكهة املوز وقد ذكر يف سورة الواقعة.. ١١٥

تفسر هل ثوب هو: هل عوقب الكفار كتوبيخ هلم وعذاب.. ١١6

١١٧ .. تفسر الوتر هو: اهلل

١١8 .. تفسر الشفع هو: خلق اهلل
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تفسر وقت الضحى هو ارتفاع الشمس إىل نصف النهار .. ١١9

تفسر مأدبة الرمحن هو: تاوة القران الكريم.. 	١٢

تفسر متهوكون هو: متحرين كمثل اليهود لعنهم اهلل.. ١٢١

تفسر العرتة هو: أهله وقرابته.. ١٢٢

١٢3 .. تفسر اآلل هو: أهل بيته ومجاعته ومن كان عى دينه

تفسر كلمة أصله هو: ما يف القلب وضمر اإلنسان وجنانه.. ١٢4

تفسر كلمة الفضل هو: التوضيح باللسان.. ١٢٥

تفسر احلنتم اخلراء هو: اجلرار.. ١٢6

تفســر الثريــد هــو: اخلبــز املــأدوم باللحــم ليــؤكل وهــو املســمى بالطعــام . ١٢٧
املقطــع.

تفســر الدراهــم املزيفــة هــو: الدراهــم التــي ترفــت بوضــع الزئبــق فيهــا . ١٢8
لتشــبه الدراهــم احلقيقيــة، فهــذه حتــزم كأثــامن يف البيــع والــراء.

تفسر البوار هو: السميم.. ١٢9

تفسر عسيب هو: اسم جلبل يف إحدى باد الروم.. 	١3

تفسر السام هو: عند العرب املوت وعرق الذهب.. ١3١

قوله ليت شعري أي: ليت علمي.. ١3٢
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الب�ب اخل�م�س والع�شرون: يف ال�شوابط 	

الضوابــط هــي: تشــكيل حــروف الكلــامت ليتضــح معناهــا حســب مكاهنا . ١
يف الــكام أو التعبــر بالكتابة.

ــم . ٢ ــكاح وبض ــي الن ــم تعن ــرس املي ــة، فبك ــة متع ــل كلم ــط مث ــال الضواب مث
ــج. ــي احل ــم تعن املي

كلمــة درهــم: فبكــرس وفتــح الــدال تعنــي النقــود وأكثــر مــا تعــرف بكــرس . 3
الدال.

كلمــة احلجــر: فبكــرس وفتــح احلــاء تعنــي الثبــات وهــو مــا يوضــع فــوق . 4
الركبتــن كالطفــل.

كلمة احلجر: فبالكرس تعني العقل واحلرم.. ٥

كلمــة الســعة: فبقــر األلــف تعنــي الغنــي ويف حديــث النــاس هــو: ســد . 6
. لفقر ا

كلمة يغني: فباملد للياء تعني الغناء.. ٧

كلمة الغمد: فبكرس الغن تعني: غاف السيف. . 8

ــام . 9 ــع أهن ــام م ــم أول حرفيه ــداء بض ــا ابت ــامن: كامه ــدان وعث ــي غم كلمت
ــن. ــي اجلنس خمتلف

كلمتــي ســيف وســيف أيضــا فكامهــا بنفــس االســم ولكــن األول يفيــد . 	١
ــس  ــن جن ــيف م ــي الس ــاين يعن ــزن، والث ــن ذي ي ــيف ب ــان كس ــم إنس اس

املعــدن.
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كلمة ُفتيا: فتقرأ بضم وكرس الفاء تعني: االستفسار أو السؤال.. ١١

كلمة فتوی: فبفتح الفاء وتعني املسائل . ١٢

الكلــامت التــي عــى وزن فعالــة فبكــرس الفــاء وفتحهــا مثــل زراعــة جــازة . ١3
رشاطــة وال تضبــط بغــر ذلــك مــن التشــكيل.

كلمة ختن تنطق بكرس اخلاء وتعني الصاحب.. ١4

كلمة قفل ومحل: يضم ويمكن أن يكرس أول حرفيهام عى السواء.. ١٥

أسامء بعض البلدان مثل: هُبا وُكدم والُرستاق فتضم أول حروفها.. ١6

أسامء بعض البلدان مثل: بسيا وإزي وإبراء فتكرس أول حروفها.. ١٧

كلمة احلمراء: فيفتح أول حرفها.. ١8

كلمتي اآللة وآدم: ففيهام فتحتن.. ١9

اسم عري: فبكرس أول حرفها.. 	٢

اسم ينقل: فيفتح ويضم أول حرفها.. ٢١

اسم فدی: فيكرس أول حرفها.. ٢٢

اسم نزوى فيفتح أول حرفها.. ٢3

اسم منح: فيفتح أول حرفها وثانيها.. ٢4

اسم صحار فيضم أول حرفها.. ٢٥

ــمى . ٢6 ــدى مس ــا ل ــح أول حرفه ــا ويفت ــرس أول حرفه ــطرنج فيك ــم الش اس
ــج. اإلفرن

اسم املنسول: فمؤنث وليس يذكر وهو حلاف يتدثر به النائم.. ٢٧
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اسم داؤد مثل اسم طاؤس بواو للعلم.. ٢8

قوهلم وأوه أخذت لعمرو أي كتب بواو للعلم.. ٢9

اسم عمرو: أصله عمر، فأضيفت الواو لتمييزه عن اسم عمر.. 	3

ــن . 3١ ــن الكلمت ــف هات ــي تعري ــوايش: فف ــة الغ ــل كلم ــواقي مث ــة الس كلم
ــا. ــاء يف آخرمه ــب الي ــا ال تكت ــاء ويف تنكرمه ــب الي تكت

كلمتي َسكنا وُسكنی فكل منهام معناها حسب اجلملة الواقعة فيها.. 3٢

الب�ب ال�ش�د�س والع�شرون: يف ج�مع الآداب واحلكم 	

اآلداب هــي: الصفــات احلســنة التــي يتحــى هبــا املســلم يف تعاملــه مــع اهلل . ١
والعباد.

زينة الرجال هو األدب، وزينة النساء احلياء.. ٢

قيمة ورشف اإلنسان يف نظر اهلل يف دينه وخلقه مع الناس.. 3

أحــب النــاس إىل نفــس املؤمــن هــو أخــوه يف الديــن ألنــه واســع الصــدر. . 4
٥.اإلنســان لــيء معــن يســيطر عــى قلبــه، لذلــك جيــب عليــه أن يكــون 

حبــه خالصــا هلل تعــاىل.

كل أمر مل يعدل بن رعيته فهو هالك مع فرعون وقومه يف النار.. ٥

كل من مل يعمل بعلمه فهو من أتباع إبليس لعنه اهلل.. 6

كل من مل ينفعه ماله يف اخلر فهو كحال الفقر الذي ال يملك يشء.. ٧
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كل من يسأل الناس املال ويشكي الفقر فإنه مشبه بالكلب املسعور.. 8

كل امــرأة ال حتتشــم بلــزوم منزهلــا أو ختــرج بــدون إذن زوجهــا أو وليهــا . 9
فهــي كاإلمــاء فــا احــرتام هلــا.

كل من مل يملك نفسه يف الغضب ضاع رأيه وفسد أمره.. 	١

كل من عفا عن امليء أحبه الناس وقربوه حلسن خلقه.. ١١

ــؤدي إىل االختــاف املذمــوم . ١٢ ــاء؛ ألهنــا ت ــة احلي ــزاح هــي مــن قل ــرة امل كث
ــور. ــل والفج ــزور والباط وال

الصدق من خلق الكرام وقد أمر اهلل به عباده.. ١3

الكذب من خلق اللئام وقد هنى اهلل عنه عباده.. ١4

من أكرم لئياًم ينسی املعروف بسوء املعاملة فإنه يزيده بطًرا.. ١٥

يف السفر يعرف الصاحب يف اخلر وصاحب الر. ١6

صحبة األرشار تدعو إىل النار.. ١٧

ــيطان يف . ١8 ــده الش ــا يفس ــد م ــوم الواح ــوء يف الي ــن الس ــة قري ــد صحب يفس
ــهر. ش

إن رضر النفس األمارة بالسوء هو أشد من عدو اإلنسان.. ١9

يعــرف صاحــب اخلــر يف الشــدة بمعونتــه وصاحــب الســوء بفراقــه مــن . 	٢
دون عــذر لــه.

ينال اجلنة املؤمن الذي هداه صدقه وبره إليها.. ٢١

يعاقب بالنار كل فاجر بسبب كذبه.. ٢٢
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الصــدق أعــز وأغــى لإلنســان مــن ســيفه أو ســاحه؛ فهــو املنجــي لــه يف . ٢3
الدنيــا واآلخــرة.

من خلق املؤمن أنه ال يتحدث فيام ال يعنيه.. ٢4

ال ينبغــي مــن املســلم أن يقطــع صلتــه بالنــاس بالقــول الفاحــش وإشــاعة . ٢٥
األرسار.

قد يؤدي سوء اخلطاب إىل هاك اإلنسان.. ٢6

من عضد وأعان احلق وأهله فهو عزيز. ٢٧

من عادی احلق وأهله ذل بفسوقه.. ٢8

من أكرم من أكرمه اهلل باالستقامة أعزه اهلل.. ٢9

من أهان من أكرمه اهلل أهانه اهلل وأذله.. 	3

القناعة بقليل القوت يف املعيشة هي: من عزة املؤمن.. 3١

الطمع ملا فوق حاجة اإلنسان هي: ذلة لإلنسان.. 3٢

خــر املعيشــة هــي: التوســط يف كل أمــور املســلم مــن )أكل بعــد جــوع، . 33
ورشب بعــد عطــش، ولبــس بعــد قــدم اللبــاس أو يف غســله، والتطهــر مــن 

األدنــاس واخلبائــث، والنــوم عــى طهــارة لنيــل الشــهادة املرجــوة(.

يعيش املرء محيًدا، إذا اتقى اهلل تعاىل يف أقواله وأفعاله.. 34

عى املسلم أن يريب أبناءه عى خلق رسول اهلدی.. 3٥

التأين يف األمور من الرمحن والعجلة من الشيطان.. 36

ال يبني املسلم أموره عى الشك وإنام عى اليقن وحسن الظن بالعباد.. 3٧
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ال جيوز املكر واخلديعة من املسلم ألخيه.. 38

ال جيوز سوء الظن باملؤمنن خشية الظلم؛ فهو من الكبائر.. 39

ال يوجد إنسان عى األرض كامل يف صفاته.. 	4

ينبغــي مــن املســلم أن يســتعن بعــد اهلل باحلكــامء ويستشــرهم فيــام يصلحه . 4١
ــره. وما ي

من مل يستر فقد ظل عن الطريق.. 4٢

مــن صفــات املستشــار أن يكــون حكيــاًم عاقــًا ودوًدا خملًصــا عارًفــا بأمــر . 43
مــن يشــاوره.

ــئ . 44 ــى ال خيط ــوره حت ــر يف أم ــر والتفك ــل التدب ــلم العاق ــى املس ــي ع ينبغ
ــل. ــول أو فع بق

من تواضع املسلم قبوله النصيحة ليتجنب هبذا اخللق اليء.. 4٥

ــن . 46 ــن حس ــو م ــم وه ــدر باحلل ــعة الص ــامحة وس ــن الس ــات املؤم ــن صف م
ــق. اخلل

عادة اإلحسان من صفات املؤمن.. 4٧

من عامات اجلاهل كثرة التفاته إىل ما ال يعنيه.. 48

من عامات العاقل عدم التفاته إىل ما ال يعنيه.. 49

من عامات صاحب اخللق احلسن قلة الكام وعدم الثرثرة.. 	٥

أبخل الناس من بخل بالسام عى أخيه املسلم.. ٥١

أجود الناس من أعطى من حرمه.. ٥٢
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أحلم الناس من عفا عن من ظلمه.. ٥3

أعجز الناس العاجز عن الدعاء إىل اهلل تعاىل.. ٥4

أكر اللصوص من رسق من صاته فلم يتمها بعجلته فيها وباختصارها.. ٥٥

ينبغــي مــن العبــد املؤمــن أن يعبــد اهلل كــام أمــره دون ربــط عملــه بســعادته . ٥6
أو بعذابــه.

من عظم غنًيا فقد أذهب اهلل ثلثي دينه.. ٥٧

ــب . ٥8 ــإذا ذه ــل، ف ــول وعم ــة وق ــي: ني ــور وه ــة أم ــى ثاث ــا ع ــوم دينن يق
ــه. ــان دين ــد اإلنس ــا فق أحدمه

تطلب احلاجة ممن هم أمناء يف دينهم.. ٥9

يؤجر من أيقظ نائاًم للصاة ويأثم إن تركه نائاًم عن صاته.. 	6

ال يلزم التنبيه عى تناول الطعام والراب.. 6١

ال رياء عى من ترك املطالبة بحقه من أجل اهلل تعالی.. 6٢

جيــوز اإلرساع عنــد املــرور حتــت حائــط مائــل إقتــداء بســيدنا رســول اهلل . 63
خــوف موتــة الفجــأة.

إغاثة امللهوف واجبة عى املسلم يف حال قدرته فهي أفضل املعروف.. 64

يكره هجران املسلم ألخيه فوق ثاثة أيام.. 6٥

من حسن خلق املرء أن حيافظ عى مال ونفس أخيه املسلم.. 66

من صفات املؤمن أنه عزيز وال يرىض الذلة.. 6٧

أفضل الغنی هو: التمسك بدين اهلل تعالی.. 68
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أشد ما عى اإلنسان بعد الكفر الفقر.. 69

مما يعن عى قبول الدعاء عند اهلل تعاىل هو املال احلال.. 	٧

املال احلال يدخل صاحبه اجلنة.. ٧١

من صفات أهل الدنيا عدم احرتام الفقر وتعظيم الدنيا وأصحاهبا.. ٧٢

من جنود اهلل التي يذل هبا عباده وهي الفقر واملرض.. ٧3

أكر الذل عى العصاة هو أن يأخذ اهلل أرواحهم.. ٧4

من خلق أنبياء اهلل ورسله حب الصاحلن الفقراء.. ٧٥

من صفات املنافقن االبتعاد من الفقراء وعدم صحبتهم.. ٧6

رش الناس من أحب املدح وهو ال يستحقه.. ٧٧

ــث . ٧8 ــن حي ــان م ــى اإلنس ــي رض ع ــهوات؛ وه ــاع الش ــو: اتب ــوی ه إن اهل
ــك  ــق، وهيل ــؤدي إىل الفس ــر، وي ــؤدي إىل الكف ــار، وي ــا الن ــل هب ــه يدخ أن

ــل. ــة للعق ــو آف ــان، وه اإلنس

جعل اهلل جنة املأوی جزاء تكريم ملن هنی نفسه عن هواها.. ٧9

من حسن األدب قلة الكام وكثرة االستامع.. 	8

ينبغي عى الفقيه أن ييرس عى الناس وال يعرس عليهم دينهم.. 8١

ــًا وهنــاًرا . 8٢ عــى طالــب األدب وهــو العلــم أن جيتهــد يف دراســة العلــم لي
ليــدرك العلــم النافــع.

يعــرف العاقــل احلليــم بشــجاعته عنــد كضــم غيضــه تأســًيا بســيدنا حممــد . 83
.
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ال ينبغي للمؤمن أن يصحب اجلهول إال إذا كان من أجل تعليمه.. 84

ينبغي من طالب الفاح أن يصحب الصاحلن.. 8٥

ــم واآلداب . 86 ــل والعل ــل: العق ــص مث ــره بخصائ ــى غ ــان ع ــدم اإلنس يتق
ــة. ــب واحلكم واحلس

أفضل نعم اهلل عى عباده يف اثنتن مها العافية واجلنة.. 8٧

نور املؤمن يف يقينه باهلل ودينه وحرزه يف دنياه وآخرته.. 88

يمــوت املــرء باجلهــل قبــل مــوت جســده وصاحــب العلــم حــي وإن كان . 89
يف قــره.

رفيق اإلنسان علمه ومعن املرء حلمه.. 	9

كثرة اجلهل تطغى عى ظهور العلم يف نظر أهل اجلهل.. 9١

العامل مأمور بعدم إظهار علمه للجاهل املامري واملستهزئ .. 9٢

94.ينبغي من العامل أن يعز نفسه عن مسألة األمراء .. 93

قال بعض الفضاء العلامء بأن الذين هم بالليل وذل بالنهار.. 94

من صفات اجلاهل التهور ورسعة اجلواب.. 9٥

ــل يف . 96 ــدم التعج ــر وع ــن التفك ــر وحس ــن التدب ــامل حس ــات الع ــن صف م
ــكت. ــواب س ــم اجل ــوى وإذا مل يعل ــة الفت إجاب

ــق يف . 9٧ ــو املنف ــال ه ــر امل ــر وخ ــا يف اخل ــا كان موفًق ــرء م ــامل امل ــر أع خ
الصــاح.

كل فعل يفعله اإلنسان جيزى به عى حسب نيته.. 98
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99 .. خر األموال ما قصد بإنفاقه القرية من الرمحن

يرفع اهلل من أطاعه إىل الدرجات العا من اجلنة.. 		١

خيفض اهلل من عصاه إىل دركات النار نعوذ باهلل منها.. ١	١

خــر العلــم هــو مــا عمــل بــه وخــر العمــل هــو مــن قــام بإتقانــه واالنتفاع . ٢	١
. به

خر الناس من مل يطغه ماله عن أداء احلقوق التي عليه.. 3	١

من بخل بامله مل ينفع إال نفسه وبذلك عرض نفسه لنقد األنذال.. 4	١

عى املؤمن أن ال يظهر من ماله إال قدر حاجته.. ٥	١

ــه، وأن جيازهيــم . 6	١ عــى املؤمــن الســخي أن ال ينســی معــروف مــن قدمــه ل
عليــه.

خليل املؤمن هو علمه وهو كنزه.. ٧	١

وزير املؤمن هو حلمه.. 8	١

الرفق هو أخو املؤمن.. 9	١

الر أبو خلق املؤمن.. 	١١

الصر أمر جنود املؤمن.. ١١١

نجاة املؤمن يف علمه.. ١١٢

أفضل العلم بعد الفروض هو العمل به.. ١١3

من ظلم بأكل أموال الناس فقد جار.. ١١4



اء4٧4 اجلوهر الو�ضّ 8

من أعان املحتاجن بامله أحبوه .. ١١٥

اإلنفاق يف اخلر ليس بتبذير.. ١١6

ال حيكم العقل يف مناقضة علم اهلل تعاىل.. ١١٧

الظلم يسلب النعم وهو املسمى بكفر النعمة.. ١١8

الدعاء أرسع قضاء عى الظلمة.. ١١9

ال جيوز إعانة الظلمة ولو بمداد وإال ُسلَّط عليهم.. 	١٢

ــر . ١٢١ ــرات يف التقدي ــر م ــة ع ــدم الكعب ــن ه ــر فكم ــى الفق ــار ع ــن ج م
ــن. ــة املقرب ــن املائك ــف م ــل أل وكقات

إنام أدب اإلنسان يأيت من طبعه الذي طبع نفسه عليه من خلق حسن.. ١٢٢

التواضع يرفع صاحبه والكر خيفض صاحبه.. ١٢3

خر األغنياء هو: الباذل يف اخلر.. ١٢4

نر األخ ألخيه الظامل بأن يرده عن ظلمه.. ١٢٥

نر األخ ألخيه املظلوم بأن متنع عنه ظامله.. ١٢6

املحارب لدين اهلل وأهله جيوز أن حيارب دفاًعا عن اإلسام وأهله.. ١٢٧

الطاعن يف دين اهلل جيوز الطعن فيه إذا مل يتب.. ١٢8

أقوى قوة هو احلق املبن املؤيد بصدق اليقن يف اهلل.. ١٢9

أهنى عيش هو األمان يف النفس واملال.. 	١3

احلق كالسيف والصدق خر معن يف اهلل.. ١3١

االستهزاء بالرجال مذلة مفاجئة للمستهزئ. ١3٢
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من مل يتق اهلل يف قوله فقد زل لسانه وكثر خطأه.. ١33

صاحب العزيمة يف العلم والعمل يكر قدره لدى العباد.. ١34

إنام النقم من كفر النعم.. ١3٥

من شكر اهلل شكر العبد إىل من أحسن إليه.. ١36

من ني اإلحسان وذم الناس فقد تعرض لغضب اهلل وذمه له.. ١3٧

ــادة . ١38 ــده يف عب ــذل جه ــه أن يب ــى نعامئ ــه ع ــد رب ــكر العب ــات ش ــن عام م
. مــواله

ال ينبغي للمؤمن أن يمدح أخاه يف وجهه.. ١39

ــن . 	١4 ــد ع ــداء أح ــرورة كن ــتقبح إال إذا كان ل ــوم مس ــوت مذم ــع الص رف
بعــد، وكرفــع األذان، وكأمــر اجلنــد أو ملوعظــة كخطبــة اجلمعــة، أو 
  اإلســامع ضعيفــوا الســمع أثنــاء احلديــث، أو كســيدنا الفــاروق

ــه. ــاء حديث ــه أثن ــع صوت كان يرف

ال ينبغي للمرء أن يغر طبعه بمخالفة دينه.. ١4١

من حسن إسام املرء عدم التدخل فيام ال يعنيه.. ١4٢

ــة اهلل . ١43 ــي: أ. طاع ــا ي ــرة م ــا واآلخ ــلم يف الدني ــاة املس ــباب نج ــن أس م
.

ب. اإلنصاف يف حالتي الرضا والغضب.

ج. الصر عى الفقر وتقليل العناء.

د. عدم الشح أي: البخل يف املال و النفس.

ه. عدم الرياء وهو: أن يرك الناس مع اهلل يف عبادته.
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و. عدم اإلعجاب بالنفس.

ــرض، . ١44 ــامن امل ــة، وكت ــر، واحلاج ــامن الفق ــور: كت ــة أم ــة يف ثاث ــوز اجلن كن
ــة. ــامن العطي وكت

ثاثة أمور هزهلن جد وهن: النكاح والطاق والعتاق.. ١4٥

يكره عى املرء اثنتن: إضاعة املال وكثرة السؤال.. ١46

املباحــات ثاثــة أمــور وهــن مــن اللعــب املبــاح وهــي: ماعبــة القــوس . ١4٧
ليصيــب مــا يرميــه بــه، وماعبــة اخليــل الركوهبــا، وماعبــة العــروس۔

ــر . ١48 ــارب اخلم ــور وش ــام اجل ــم: إم ــر وه ــة نف ــق ثاث ــة يف ح ــوز الغيب جت
واملشــتهر بمعصيتــه.

ــه، . ١49 ــن صات ــره املأموي ــوم ك ــام ق ــم: إم ــة وه ــن ثاث ــاة م ــل الص ال تقب
ــات  ــد ب ــا وق ــت زوجه ــي أغضب ــرأة الت ــيده، وامل ــن س ــارب م ــد اهل والعب

ــا. ــا عليه غاضًب

ــزاين . 	١٥ ــرم اهلل، وال ــي ح ــس الت ــل النف ــم: القات ــر وه ــة نف ــل ثاث ــاح قت يب
ــه. ــن دين ــد ع ــن، واملرت املحص

ثاثة ال ينظفهم املاء وهم: احلائض قبل هناية حيضها، واملرك، واألقلف.. ١٥١

الناس رشكاء يف ثاثة أمور: املاء والنار والكأل.. ١٥٢

يرحب بالقيام وقوًفا لثاثة نفر وهم: األم والعامل واإلمام.. ١٥3

آداب الطريــق أربعــة وهــي: رد الســام، وغــض البــر، وإرشــاد الضــال، . ١٥4
ــع الرر. ودف

إحســان املســلم يف أربعــة مواضــع وهــي: القيــام احرتاًمــا لــألب، وخدمــة . ١٥٥
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الضيــف، وحفــظ العهــد، وســقي الدابــة وإطعامهــا، وخدمــة العــامل.

نجــاة املســلم يف ثاثــة أمــور وهــي: التقيــة والتوبــة وإحــكام احلــال مــن . ١٥6
احلــرام والتعــارف باخلــر فيــام بــن العبــاد.

املكروهات ستة أنواع وهي:. ١٥٧

أ. العبث أثناء الصاة.

ب. مداعبة الزوجة يف حالة الصيام.

ت. املن يف العطاء.

ث. إيذاء الناس.

ج. الضحك بن القبور.

ح. الداخل إىل املسجد وهو جنب.

خ. دخول احلائض إىل املسجد.

د. النظر إىل داخل البيوت بدون إذن.

جيــب عــى اإلنســان املجــذوم اجتنــاب جمالــس النــاس األصحــاء . ١٥8
وأهنارهــم.

ف�شل فيم� يلزم الإن�ش�ن من الفرو�س 	

معرفة اهلل وذكره يكونان بالقلب وباللسان.. ١

جتــب الــراءة مــن أهــل الــرك وأقــران إبليــس مــن أهــل املعــايص ومــن . ٢
مل يســرت العــورة متعمــًدا.
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إدامة الوضوء والطهارة ألداء الصاة.. 3

الصر عى الفقر وعدم الشكاية.. 4

عدم ترك الصاة فهي فرض عى كل مسلم.. ٥

قول الصدق من صفات املؤمنن.. 6

األكل من طعام ورشب من حال.. ٧

غض البر عن املحرمات. . 8

حفظ األذنن عن استامع الغناء.. 9

حفــظ اللســان عــن النطــق بالقبائــح والشــتم والغيبــة والبهتــان والســخرية . 	١
ــس. واللمز والتجس

حفــظ القلــب عــن احلقــد واحلســد وســوء الظــن؛ ألهنــا متنــع عفــو الــرب . ١١
.

الرضا بقضاء اهلل تعالی.. ١٢

التوكل عى اهلل تعاىل.. ١3

الشكر عى نعمة اهلل تعاىل.. ١4

الصر عى األذى.. ١٥

التوبة من الذنوب.. ١6

اإلخاص هلل تعاىل يف األقوال واألفعال.. ١٧

التزود بالتقوی قبل حضور املامت.. ١8

التزود بعلم اهلل النافع من القرآن وأحاديث الرسول الكريم.. ١9
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إظهار الر هلل تعاىل بطلب احلاجات والعطاء منه.. 	٢

الب�ب ال�ش�بع والع�شرون: يف احلكم 	

احلكــم يف اآلداب واألخــاق التــي ينبغــي أن يســتنر هبــا املســلم ليتقــرب . ١
هبــا إىل اهلل تعــاىل.

من احلكم ترك اإلنسان ما هيواه من املعايص.. ٢

إن اتباع اهلوى يستعبد احلر.. 3

من زرع احلقد بن الناس خرس الناس وآخرته.. 4

كل راع أمهل رعيته فقد فقدها.. ٥

كثرة الكام تنقص من نمو عقل املرء.. 6

صمت اجلاهل سرت له عن املعايص.. ٧

احلديث باخلر غنيمة وفائدة. . 8

اإلمساك عن اللغو سامة لصاحبه.. 9

أصول اخلر يف أربعة أشياء هي:. 	١

أ. أم األدوية تقليل الطعام.

ب. أم اآلمال هي يف الصر.

ج. أم األداب هي يف تقليل الكام

ذ. أم العبادة هي يف ترك الذنوب.
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أصول قسوة القلب أربعة أشياء وهي:. ١١

أ. سكن البادية.

ب. اتباع الصيد.

ج. استامع اللهو كالغناء.

د. مازمة حاكم اجلور.

الوقار للمسلم هيبة.. ١٢

املحبة من ثمرة اإلحسان للمؤمن وهو من نتائج العلم.. ١3

الباهة من حتصيل اجلهل.. ١4

من تلطف ود الناس با معصية هلل فقد سلم من مصائب الدنيا واآلخرة.. ١٥

العز من غرس الصر. ١6

الذل من غرس الطمع.. ١٧

إنام اخلزي من احلرص. ١8

إنام الغيض من احلسد.. ١9

حتطيم الرجال من جورهم عى عباد اهلل.. 	٢

من احلكمة عدم االستهانة باألرشاف.. ٢١

مصاحبة املتملق مضيعة للوقت املثمر لدى املسلم.. ٢٢

إذا صاحبت املروءة رخاء العبد فا يره ضيقه وفقره.. ٢3

العجز واإلمهال ينتجان الندامة وهي املسامة بالنفس اللوامة.. ٢4
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حرمان املرء من الشؤم والكسل.. ٢٥

لو ولكان معنامها احلرسة والندم. ٢6

كثرة النوم مذمومة عند اهلل تعاىل.. ٢٧

مما يبغضه اهلل كثرة األكل فوق احلاجة.. ٢8

يكــره اهلل كثــرة الراحــة يف الدنيــا ألهنــا تأخــذ مــن راحــة املســلم يف . ٢9
األخــرى.

اهلزل مضيعة للمجد ومنقصة للعقل يف غر احلق.. 	3

العدل من شيم امللوك وزينتهم.. 3١

تزيد املودة بن الناس بتقليل من الزيارات ويف اكثارها قلة يف التواد.. 3٢

من الباء معاتبة يسء اخللق.. 33

خماطبة األمحق مصيبة.. 34

مر الزمان أشد من حلوه ملن ذاقهام.. 3٥

كلام شبع اإلنسان نقص من عمره زمان.. 36

إن يف املــوت عضــة فــا يبقــى بعــده إال العمــل الصالــح واملــال املبــذول . 3٧
ــرات. يف اخل

أحســن إىل األحــرار تســتأنس هبــم: إنــام االســتئناس باألحــرار يــأيت بعــد . 38
اإلحســان إليهــم يف الفعــل والقــول واملــال.

إكرام اللئام حصاده التمرد واملام. . 39

	4.كرم نسل الكريم حياة الكريم بعد موته.. 	4
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بخل نسل الكريم موت ونقص لذكر الكريم.. 4١

حيذر القدر قبل نزوله وليس بعد وقوعه.. 4٢

ال راد لقضاء اهلل.. 43

خر األصحاب من كفاك ما هيمك ثم يليه املوايس ألصحابه.. 44

املعروف ال تنكر الرجال فاعله معهم.. 4٥

ال يفلح الغادر وعهده مسرتاب.. 46

إنام سوء الظن من صحبة األرشار. 4٧

إنام معرفة اإلنسان بمن يصاحبه.. 48

من صاحب الصاحلن رفعه اهلل عنده وعند مائكته.. 49

من صحب غاشاًم فقد غشم.. 	٥

من صحب الظامل فقد ظلم.. ٥١

من توىل ظامًلا يعذبه اهلل.. ٥٢

ال يتفق صالح وطالح.. ٥3

الصالح والصالح ال يفرتقان.. ٥4

املؤمن ينظر بايامنه الذي يورثه الفطنة، فهو حمفوظ من قبل اهلل.. ٥٥

ال تطلب احلاجة إال من أصحاهبا وإال فقدت.. ٥6

إفشاء الرس هيتك السرت للرس فيصبح صاحبه أسره.. ٥٧

األصدقاء كالذهب فاخرت من تصاحب.. ٥8
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حفظ الصدق لإلنسان أوىل من حفظ السيف.. ٥9

الصدق يف القول والفعل أرسع طرق الر بعد بر الوالدين.. 	6

النميمة فتنة قاتلة أرش من السيف.. 6١

مــن ســمع قــول النــامم بــام يــيء إىل أخيــه املســلم فعليــه إخبــار أخيــه عنــه . 6٢
ليحذره.

جيوز يف الرع الكذب يف حالة اإلصاح بن املختصمن. . 63

64.شاكر اهلل عى نعمه يؤدي إىل زيادهتا.. 64

قيل بأن الصمت كالذهب إذا اتصف به صاحبه.. 6٥

إن الكام يظهر تقوی اإلنسان من عدمه.. 66

باجلزع يفقد املرء حاوة الصر فيضيع أمله ورأيه.. 6٧

التفكر يف أخطاء اآلخرين بجنب اإلنسان املتفكر الوقوع فيها.. 68

عى املؤمن أن حيذر من معصية اهلل تعاىل.. 69

العمل الصالح يزيل كدر العيش.. 	٧

إن الزمان يفني األعامر ويفرق مال اإلنسان الذي مجعه.. ٧١

إن العبد البصر يسخر ماله لسعادة دائمة يف حياته وبعد مماته.. ٧٢

كــره اللجاجــة وهــي: اإلحلــاح يف طلــب احلاجــات مــن النــاس وهــي مــن . ٧3
صفــات الطمــع املذمــوم.

ينبغي من املؤمن الثقة باهلل تعاىل يف قضاء حاجاته.. ٧4

عى املؤمن أن يرد السيئة باحلسنة.. ٧٥
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العفو عن املخطئ هو من الطاعة هلل.. ٧6

املؤمن السخي مكرم عند اهلل وخلقه.. ٧٧

مانع اجلود ال يسود فهو: كملك من غر جنود.. ٧8

التقليل من معرفة الناس أصون لعقول أهل العلم.. ٧9

حب الفساد هو: من اهلوى املتبع و هو مهلك لصاحبه.. 	8

يمنع البحث عن مساوئ الناس فإنه جتسس ممنوع.. 8١

طريق اجلنة هو حسن اخللق.. 8٢

من عامات املؤمن أنه نقي البطن والفرج من احلرام.. 83

املانع للخر هو مانع نفعه عن الناس.. 84

أحسنهم إيامًنا أنفعهم للمسلمن.. 8٥

املشبه بالدابة هو: الذي مل يتعظ وقد أدركه الشيب.. 86

ترك الذنوب أوىل من التوبة منها.. 8٧

قد هيفو احلليم وال غرابة يف ذلك.. 88

ينبغي من املسلم اختيار املكان املناسب كبيئة تعينه عى طاعة اهلل.. 89

أكر درجة ومنصب للمسلم هو تقوى اهلل تعالی.. 	9

خر الفخر هو االفتخار بالنسب الصالح وليس بأي نسب.. 9١

تطلب العزة بالطاعة والقناعة بام منح اهلل تعاىل.. 9٢

قد ينقم املذنب ثم يعاقبه اهلل بام أنعم عليه انتقاًما منه.. 93
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قد يمهل العايص بإعطاءه الصحة ثم يعاقبه اهلل عى ذنبه بغتة.. 94

ال ينبغي االغرتار باملال ألن املوت قد يأيت فجأة.. 9٥

من مل حيرتم الناس فا احرتام له.. 96

من فعل رًشا فإنه يلقى مثله.. 9٧

الكاظم والعايف عن امليء هو صاحب الفضل.. 98

من عىص اهلل فقد أبعد اهلل رمحته عنه.. 99

رب بعيد هو أكثر إخاًصا من القريب.. 		١

رب رحم ال يصل رمحه فهو عند اهلل بعيد.. ١	١

رب صديق مقر يف حق صديقه وال يزوره إال قليًا.. ٢	١

كم من عدو فيه خلق املودة فهو يزور أصحابه .. 3	١

إنام يلقى العبد من املعاملة عى قدر فعله وقوله.. 4	١

فاقد مروءته كفاقد لدينه.. ٥	١

الب�ب الث�من والع�شرون: يف اأ�شب�ب الإثم 	

ــض . ١ ــع الفرائ ــرام وتضيي ــوب احل ــن رك ــارة ع ــي عب ــم ه ــباب اإلث أس
اإلهليــة. والواجبــات 

إذا مل يتب صاحب الذنب قبل موته فإنه مستوجب لعذاب اهلل.. ٢

ــذب اهلل يف . 3 ــه ك ــة ألن ــى معصي ــًرا ع ــات م ــن م ــى م ــوب ع إن اهلل ال يت
ــاة. ــده للعص وعي
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ــي اهلل . 4 ــن لق ــس مل ــه ولي ــل موت ــاب قب ــن ت ــرك مل ــا دون ال ــر م إن اهلل يغف
ــه. بذنب

اشرتط اهلل بأن من اجتنب الكبائر فقد وعده اهلل اجلنة.. ٥

إن اهلل تكفل برمحته للتائبن والعفو عنهم.. 6

ــى اهلل إن كان . ٧ ــو كاذب ع ــا فه ــر معناه ــات بغ ــره اآلي ــف بتفس ــن خال م
ــًدا. متعم

إن اهلل ال خيلف وعده باجلنة فهي ملن يستحقها خالًدا فيها.. 8

إن اهلل أوعــد الفجــار ومــن مــات عــى خمالفتــه مــًرا عــى ذلــك أن يدخله . 9
ــًدا فيها. ــار خال الن

التائب من ذنبة ناجي.. 	١

املؤمل بالنجاة عى غر عمل فليس بناج من عذاب اهلل تعاىل.. ١١

يرتتب عى من سلك منهج االستقامة أن يكون له معلاًم خملًصا. ١٢

أصــول التعلــم الصحيحــة املنجيــة للمســلم مخســة أصــول وهــي: معرفــة . ١3
اهلل بتوحيــده، وتقديــس اهلل وحــده وليــس تقديــس العلــامء بــل متجيــد اهلل، 

وأداء الفــروض يف أوقاهتــا، وتــرك الكبائــر ومــواالة املؤمنــن.

هــاك األمــة يف تــرك ثاثــة أمــور وهــي: تــرك صــاة العيــد، وتــرك صاة . ١4
امليــت، وتــرك اجلهــاد يف ســبيل اهلل تعــاىل؛ فهــذه هــي فــروض الكفاية.

االمتناع من ارتكاب األوزار أوىل عن االحتامء من رديء الطعام.. ١٥

النفاق أول طرق الرك باهلل تعاىل.. ١6

١٧ . إمام التائبن هو آدم
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آخر من يبقى من البر عند نفخة الصور هم أرشار األمة املذنبن.. ١8

إن األمور مبدؤها ومنتهاها إىل اهلل تعاىل.. ١9

إن أمة رسول اهلل ال جتتمع عى معصية اهلل.. 	٢

الب�ب الت��شع والع�شرون: يف التوبة 	

التوبة النصوح هي: حمو السيئات للحسنات باالستغفار.. ١

التوبة نجاة املذنب.. ٢

ثاثة أمور تنجي املسلم من اآلفات وهي: التقية والتوبة واألحكام.. 3

التوبة نور املستغفرين والظلمة إن كانت توبة صادقة بالقول والعمل.. 4

التائب من ذنبه كمن مل يذنب.. ٥

ال تنفع التوبة ملن كان يف سكرات املوت كفرعون.. 6

ال تصح التوبة بعد املامت يف أرض املحر.. ٧

إنام تقبل التوبة عند اختيار العبد قبل مماته وغرغرته.. 8

يقبل اهلل توبة العبد ما مل تطلع الشمس من مغرهبا.. 9

ال جيوز تعمد فعل الذنوب وتكرار التوبة منها.. 	١

قــال بعــض الفقهــاء ال تعتــر التوبــة نصوًحــا حتــى يبغــض فاعــل الذنــب . ١١
ذنبــه.

ال يلزم التائب اليقن من أن اهلل تاب عليه أم ال.. ١٢
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١3 .. إن اهلل إذا وعد العبد مغفرته مل خيلفها

من مل يعد احلقوق إىل أصحاهبا فليس بتائب إن كان متعمًدا ذلك.. ١4

من مل ينته عن أكل ولبس ورشب احلرام فليس بتائب.. ١٥

من تأمل أن يتوب ومل يتب فا يعد تائب.. ١6

مــن أمــارة التائــب أن تزيــده التوبــة خشــوًعا واســتزادة يف العلــم والعمــل . ١٧
لربــه.

من مل حيفظ لسانه عن الكذب والنميمة والغيبة فليس بتائب.. ١8

من مل يكن الناس بامل يملكه فليس من التائبن.. ١9

ثاثة ال تقبل توبتهم: إبليس لعنه اهلل، وقابيل، وقتلة األنبياء.. 	٢

التائب الفاسق حيسب له ثواب أعامله اخلرية بعد توبته.. ٢١

التائب من الرك حيسب ثواب عمله بعد إسامه.. ٢٢

جتب التوبة جهًرا عن الذنب املجهر به.. ٢3

جتب توبة الرس فقط عن الذنب غر املجهر به.. ٢4

مــن تــاب مــن بدعــة فعليــه نصــح مــن أظلهــم ببدعتــه حتــى يتوبــوا مثلــه . ٢٥
ويكفيــه ذلــك.

التائب الصادق تظهر مامح توبته يف قوله وجوارحه.. ٢6

التائــب مــن األمــور التــي اســتحلها فيجــب عليــه أن يتــوب عــن كل ذنــب . ٢٧
عى حــدة.

ل يف توبته.. ٢8 مستحل الصغائر عليه أن يفصِّ
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من استحل أموال املؤمنن فأتلفها فعليه رد ما عنده للعباد فقط.. ٢9

جعل للجاهل واملرك نفس احلكم كمستحلن ملا حرمه اهلل تعاىل.. 	3

توبــة نبــاش القبــور بــأن يغــرم قيمــة الكفــن الــذي كفــن بــه امليــت لورثتــه . 3١
إذا عرفهــم أو للفقــراء إذا مل يعــرف الورثــة.

توبة الذي يذم مسلاًم االستغفار فقط والندم عى ما قاله فيه.. 3٢

من كرم اهلل أنه غفر للكافر ولعصاة املسلمن.. 33

من صفات اهلل تعاىل الرأفة بالتائبن الصادقن.. 34

من مل يستغفر اهلل فقد ظلم نفسه.. 3٥

ينبغي من املسلم أن يستغفر الرمحن مرتن كل يوم صباًحا ومساء.. 36

االستغفار نوعان ومها: لذنب أو التقرب إىل اهلل تعاىل.. 3٧

ينبغي االستغفار من املاهي عن العبادات وإن كانت مباحة.. 38

ينبغي االستغفار من الكذب.. 39

ينبغي االستغفار من اآلثام واألوزاره.. 	4

ينبغي االستغفار من الضال وإن كان غر مقصود.. 4١

ينبغي االستغفار من خمالفة احلق عمًدا أو سهًوا.. 4٢

ينبغي االستغفار من شتم أعراض املؤمنن.. 43

ينبغي االستغفار من مدح الفساق والكفار والظلمة.. 44

ينبغي االستغفار من كل زيادة أو نقص نتيجة النسيان يف الكام.. 4٥
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ينبغي االستغفار من الرضا بام حرمه اهلل.. 46

ينبغــي االســتغفار مــن العجــب والكــر والريــاء واحلســد التــي هــي متثــل . 4٧
الــرك اخلفــي.

ــا . 48 ــث رشوطه ــن حي ــاة م ــر يف أداء الص ــن التقص ــتغفار م ــي االس ينبغ
ــا. ــن وقته ــا ع ــننها وتأخره ــا وس وفرائضه

ينبغي االستغفار من التقصر يف أداء الزكاة.. 49

ينبغي االستغفار من نقص أو زيادة يف امليزان أو املكيال.. 	٥

ينبغي االستغفار من التقصر يف الصيام.. ٥١

ينبغي االستغفار من مجيع الذنوب صغرها وكبرها.. ٥٢

ينبغي االستغفار من كل نظرة حرام.. ٥3

ينبغي االستغفار من سامع املحرم ومن كل مشموم حمرم. ٥4

ينبغي االستغفار من كل بيع حمرم أو مشبوه.. ٥٥

ينبغي االستغفار من معاملة الريا.. ٥6

ــد أو مل . ٥٧ ــع قص ــل وبي ــول وفع ــع ق ــش وق ــن كل غ ــتغفار م ــي االس ينبغ
ــد. يقص

ينبغي االستغفار من التنابز باأللقاب.. ٥8

ينبغي االستغفار من كل مهز مع األصحاب.. ٥9

ينبغــي االســتغفار مــن كل ســعي أو مــي لألقــدام إىل كل مــا ال نفــع وال . 	6
قصــد فيــه.
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ينبغي االستغفار من الرك والنفاق الواقعن عى غر قصد أو بقصد.. 6١

ينبغــي االســتغفار مــن كل فعــل ظنــه اإلنســان خــًرا وهــو ليــس كذلــك . 6٢
بــل كان مضيًقــا لــه.

ينبغي االستغفار من مواالة وحب أهل الضال من قول أو فعل.. 63

ينبغي االستغفار من كل فعل أو قول لزم عليه ضامن فيه.. 64

ــرام . 6٥ ــال واإلك ــذي اجل ــتغفاره ل ــره يف اس ــوض أم ــن أن يف ــي للمؤم ينبغ
ــول. ــان القب بإيق

الب�ب الثالثون: يف الزهد 	

ــاح، . ١ ــن املب ــد ع ــب، والزه ــو واج ــرام وه ــن احل ــد ع ــو: الزه ــد ه الزه
ــن اهلل. ــورع م ــد لل والزه

الزهــد ثاثــة أنــواع هــي: أ. زهــد عــن احلــرام وهــو: تــرك الــيء املحــرم . ٢
وهــو واجــب تركــه، ومــن مل يرتكــه عوقــب.

ب. زهــد عــن املبــاح وهــو: تــرك الــيء مــن املحلــل خــوف الوقــوع يف أخــذ 
املحــرم، ومــن أخــذه فليــس عليــه إثــم يعاقــب عليــه.

ــادة اهلل  ــرد لعب ــاء التج ــاة ابتغ ــات احلي ــع بمباح ــرك التمت ــورع: ت ــد ال ت. زه
ــن هلل. ــياخ الورع ــة األش ــي درج ــاىل وه تع

مرتبــة العارفــن بــاهلل هــي: أعــى مــن مرتبــة الزهــاد، فوصفهــم اهلل بأهنــم . 3
يدخلــون اجلنــة وهــم يطــرون والزهــاد يدخلوهنــا وهــم يســرون.
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كان بعض الزهاد يأكلون من ورق شجر اجلبال زهًدا هلل.. 4

منهم من يتصدق عليه فينفقه يف زيت الرساج.. ٥

ــًدا . 6 ــام زه ــتغنى هب ــب اس ــجرة عن ــة وش ــك نخل ــن كان يمل ــاد م ــن الزه م
ــا. ــاع الدني ــن مت ع

إنــام يســتلذ املؤمــن العبــادة إذا رفــض شــهوات نفســه وابتعــد عــن أهــل . ٧
اللغــو.

الزاهد هو الذي عرف حقيقة الدنيا بأهنا فانية.. 8

ــو كانــت . 9 ــل شــدته يف األنعــام ل ــوم القيامــة رضب مث مــن هــول مطلــع ي
ــرة الطعــام. تعلــم مصــر العصــاة بعــد املــوت ملــا ســمنت بكث

ــل . 	١ ــة والعم ــة اخلالص ــال إال بالتوب ــة وال تن ــورث اجلن ــی ت ــوى اهلل تعال تق
ــة. ــة الصادق ــول والني ــح والق الصال

إن يف مجع اهليئة احلسنة والعمل الصالح نور للمؤمن.. ١١

املؤمن له صفات وهي:. ١٢

أ. الناس منه يف أمان أمواهلم وأبداهنم وأهليهم.

ب. املؤمــن دائــاًم مازًمــا للحــق يف حالتــي الرخــاء والشــدة يف نفســه ومــع 
. ه غر

ــاء  ــب الرج ــه ويغل ــاء يف حيات ــوف والرج ــه اخل ــاوى مع ــن يتس ت. املؤم
ــه. ــد موت عن

ث. املؤمن ملتزم بأوامر ونواهي رشع اهلل تعاىل.

ج. املؤمن خاشع القلب خاضع اجلوارح
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عى العبد أن ال يأمن مكر اهلل تعاىل ولذلك جعل اهلل يف قلبه رجاءه.. ١3

١4 .. إن العارف باهلل هو أكثر خشية من ربه

ــوف . ١٥ ــن اخل ــوازن ب ــى الت ــة ع ــأل اهلل اإلعان ــن أن يس ــن املؤم ــي م ينبغ
ــاة. ــد احلي ــى قي ــا دام ع ــاء م والرج

الورع حيمي العبد من الطمع.. ١6

ــا . ١٧ ــس والدني ــي: النف ــة وه ــان مخس ــاة اإلنس ــرتض حي ــي تع ــق الت العوائ
ــة إىل اهلل  ــر التوب ــه تأخ ــود ب ــل، واملقص ــول األم ــوى وط ــيطان واهل والش
ــب. ــك املصائ ــن تل ــاه اهلل م ــن نج ــويب م ــجرة ط ــوظ بش ــويف، واملحظ بالتس

طــول األمــل مدعــاة إىل الكســل عــن فعــل الطاعــات فهــو يقطــع اخلــر . ١8
ــع احلقــوق. ويمن

أشجع الناس هو أتقاهم ومن خالف هواه.. ١9

أربعة من األحوال تدعو إىل العجب وهي:. 	٢

أ. امرئ هلك إىل النار رغم غناه.

ب. امرئ فقر أغناه اهلل بجنته.

ت. امرئ قد فقد الدنيا واآلخرة.

ث. امرئ قد حاز الدنيا بالتوبة واآلخرة باجلنة.

بأربــع خصــال وهــي: اجلــوع، . ٢١ األبــدال، ويعرفــون  مــن عبــاد اهلل 
الليــل. وقيــام  النــاس،  عــن  والعزلــة  والصمــت، 

الصابر عى القضاء خر من الشاكر عى النعامء. ٢٢
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إن أفضــل أوقــات تقــرب العبــد إىل مــواله بالعبــادة تكــون يف حــال إجبــار . ٢3
نفســه عليهــا ويف حــال رغبتــه يف القيــام هبــا.

بدل الصلوات الفائتة خر من صلوات النافلة.. ٢4

ــرض . ٢٥ ــدل الف ــاة ب ــن ص ــي ع ــو، يغن ــر فه ــل كب ــل فض ــام اللي إن يف قي
املشــكوك يف انتفاضــه.

خر القربات الفروض املؤداة يف مجاعة.. ٢6

خر النوافل املؤداة يف اخلفاء. ٢٧

الصدقــات الظاهــرة أجرهــا كالصــاة املظهــرة وأجــر الصدقــة يف اخلفــاء . ٢8
كصــاة اخلفــاء.

الصر عى باء اهلل من اإليامن.. ٢9

هجــرة رســول اهلل مل تكــن فــراًرا مــن قضــاء اهلل بــل امتثــااًل ألمــره . 	3
. 

كام امتثل الرسول باهلجرة فقد امتثل باجلهاد.. 3١

ــام . 3٢ ــوت ك ــأة يم ــامل فج ــم احل ــل النائ ــا كمث ــان يف الدني ــش اإلنس ــل عي مث
ــه. ــن منام ــو م يصح

عى املسلم أن يعف نفسه عام يزيد عن حاجته.. 33

ــاه مــن ياقــوت أو ذهــب أو مــال أو غرمهــا إذ . 34 رب حتــف امــرئ فيــام متن
كل ذلــك زائــل.

أعقل الناس من مل يتبع نفسه هواها وأجهل الناس من اتبع هواه.. 3٥

آفة العقول اتباع اهلوى.. 36
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بام أن الدنيا دار ابتاء فإن السعيد من مل يغرت هبا.. 3٧

ــت . 38 ــي أهلك ــابقة الت ــرون الس ــر إىل الق ــا فلينظ ــار بالدني ــن أراد االعتب م
ــا. ــابقن فيه الس

رأس اخلطيئة حب الدنيا؛ فهي آفة كل جمرم. 39

الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، واآلخرة جنة املؤمن وسجن الكافر. 	4

خاب من عمر دنياه وني آخرته.. 4١

يطلب العز بالطاعة ويطلب الغني بالقناعة.. 4٢

مــن األفضــل واألمجــل بالعبــد أن يســتغني عــام يف أيــدي غــره مــن النــاس . 43
بــاهلل تعــاىل.

العزيز بنفسه هو العزيز عى أويل زمانه، واملذل نفسه هو ذليل زمانه.. 44

ال ينبغي من احلكيم أن حيزن عى ما فقده وال يغرت برسوره.. 4٥

يطهر القلب بخمسة أشياء وهي:. 46

أ. ذكر املوت كثًرا لكي يلن القلب باخلشوع والترع إىل اهلل بعد القساوة.

ب. ذكر الذنوب دائاًم حتى يستحي من ربه  فا يعيد فعلها.

ــات  ــامل الصاحل ــات واألع ــًا للطاع ــزداد عم ــًرا لي ــة كث ــر اجلن ت. ذك
ــا. ــتاق إليه فيش

ث. ذكر النار دائاًم لتبتعد نفسه عن كل فعل دينء فيحرم عليه العذاب.

ج. ذكــر خالقــه عــى الــدوام إلشــعار نفســه بالتقصــر الدائــم حتــى تنــيء 
عــن قرنــاء الســوء مــن الشــياطن وبنــي جنســه.
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ــس . 4٧ ــث النف ــياطن وبع ــة الش ــد لغواي ــرض الزاه ــه يع ــدون فق ــد ب الزه
ــوء. ــارة بالس األم

ــيطان . 48 ــم الش ــه، ويرغ ــل اهلل طاعت ــا: يقب ــان ومه ــه فائدت ــد في ــم الزه تعل
ــه. ــد عن ويبع

العابد املتعلم بمثابة املصباح ييء لعباد اهلل طريق احلذر من أعداء اهلل.. 49

ــن . 	٥ ــى زم ــدم ع ــه أن ين ــة خالق ــى طاع ــص ع ــن احلري ــن املؤم ــي م ينبغ
ــم. ــب العل ــط يف طل التفري

عــى كل مســلم أن ال ينســى وقوفــه املنتظــر بــن يــدي ربــه، فعليــه . ٥١
النيــة هلل. الطاعــات وإخــاص  االســتغفار مــن األوزار وزيــادة 

من احلكمة أن يسأل املؤمن اهلل أن يسلمه من اآلالم واألوزار ما دام حيا.. ٥٢

ــوم . ٥3 ــات ي ــاة وبآي ــاء احلي ــات انته ــور عام ــا  بظه ــد أخرن لق
القيامــة وذلــك يف عــر عامــات وهــي كااليت:

أ.بعث رسول اهلدى إىل البرية.

ب. سيطرة األرشار عى ملك األرض.

ت. ظهور املكر يف كبار السن.

ث. ظهور العلم يف صغار السن.

ج. اإلكثار من الرساري.

ح. ظهور البدو يف الغنى والبذاء.

خ. سيظهر الدجال يف آخر الزمان.

د. ستظهر الدابة املكلمة بتقوى اهلل.
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ذ. اهندام سد يأجوج ومأجوج

ر. خروج الشمس من مغرهبا.

يلزم املؤمن أن يستغفر الغفار من كل ذنب عمله ومل يعلمه.. ٥4

ــب، . ٥٥ ــد، والتائ ــع الزاه ــم: املطي ــاف وه ــة أصن ــاس ثاث ــن الن ــي م الناج
ــرام. ــن احل ــد ع واملبتع

إن إقرار املؤمن بالعبودية هلل يتجى يف مخسة أشياء وهي:. ٥6

أ. اإليامن باهلل تعالی رًبا.

ب. اإليامن بأن الدين اإلسامي حق.

. ت. اإليامن بنبوة ورسالة حممد

ث. اإليامن بأن القرآن حق.

ج. الرىض باإليامن.

عى املسلم النبيه أن يسأل الرمحن أربعة أشياء وهي:. ٥٧

ــد املــوت  ــان والبــؤس يف املعــاش وعن أ. ســؤال اهلل النجــاة مــن العصي
وعنــد البعــث.

ب. توفيق اهلل له لفعل كل مجيل.

ت. أن يرزق حًظا من اإليامن.

ث. سؤال اهلل الفردوس األعى.

ج. سؤال اهلل النجاة من عذاب النار.
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الب�ب احل�دي والثالثون: يف اأخالقي�ت الت�أليف 	

خامتــة الكتــاب يف الــرأي الــذي يعــر بــه املؤلــف عــن الكتــاب الــذي ألفــه . ١
وهدفــه مــن تأليفــه واعرتافــه بفضــل اهلل عليــه.

مــن أخــاق املؤلــف املؤمــن أن حيمــد اهلل عــى مــا منــه عليــه مــن تيســر . ٢
ــة اســتودعه اهلل إياهــا ليبلغهــا. التأليــف لينفــع نفســه وغــره كأمان

إن مــن دالئــل إيــامن بعــض املؤلفــن أن أعانــه اهلل تعــاىل عــى إهنــاء تبليــغ . 3
علمــه برغــم الســقم الــذي يعــاين منــه مثــل العمــى أو العــرج أو احلــىص 

أو غــره مــن األســقام.

إن تأليــف أي كتــاب يلــزم املؤلــف فيــه أن يتبــع صحــة األحاديــث . 4
ــة  ــا بدق ــة وكتابته ــن املرجوح ــة م ــوال الراجح ــة واألق ــائل الفقهي واملس

خشــية التحريــف.

إن تواضــع املؤلــف اهلل خالًصــا لــه دينــه يعطــي مؤلفــه طابــع االهتــامم مــن . ٥
قبــل رب العبــاد وخيلــد ذكــره عــى حقبــة ســنن الدنيــا ويكافئــه اهلل بجنــة 

عرضهــا الســاموات واألرض.

مــن أهــداف كل كتــاب هــو توضيــح العلــم الــذي حيتويــه للمتعلم بشــكل . 6
يتناســب مــع زمانــه مــن حيــث التفصيــل واإلمجــال والتســهيل والرتجيــح 

إن كان فقيهــا غــر مقلــد.

ــادة اليقــن . ٧ إن كل علــم حيتــاج إىل دليــل يوضحــه لكشــف غموضــه ولزي
بأخــذه أو رفضــه ومعرفــة مصــدره مهمــة الطالــب علــم اهلل تعالــی.
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ــا . 8 ــا م ــف فيه ــوال املختل ــح األق ــد يف ترجي ــف املجته ــخصية املؤل ــرز ش ت
ــن الفقهــاء. ب

مــن الــروري عــى املؤلــف اإلقــرار بفضــل اهلل عليــه مــن معرفــة وفكــر . 9
ــفاهة  ــة وش ــة بكتاب ــل وفصاح ــد جه ــام بع ــرة وفه ــن ح ــد م ــر ورش طاه

ورمحــة جتنبــه الشــقاء.

ترع العامل إىل بارئه  هو من سامت العلامء املخلصن.. 	١

العــامل الــويف ال ينســى فضــل رســول اهلل  عليــه، فنــراه يصي . ١١
عــى النبــي ويدعــو لــه بالدرجــة العاليــة والوســيلة والفضيلة.

العــامل الــريض تتبــن واليتــه ألشــياخه والعلــامء الذيــن عــارصوه وذلــك . ١٢
مــن خــال دعــاءه هلــم يف الــرس والعلــن.

١3 .. العامل الويف دائم االستغفار إىل ربه

الب�ب الث�ين والثالثون: يف الدع�ء 	

الدعــاء هــو التقــرب إىل اهلل تعــاىل بكلــامت يطلــب فيهــا املســلم مــن ربــه . ١
أن يقــي لــه حاجتــه.

من دواعي إجابة الدعاء أن يستيقن العبد بإجابة مواله له.. ٢

ال ينبغــي للداعــي أن يقيــد اإلجابــة عــى دعائــه بقولــه: يــا رب اســتجب . 3
يل إن شــئت.

عنــد الدعــاء تنــزل رمحــة اهلل وأوقــات الدعــاء هــي: وقــت نــزول املطــر، . 4
ووقــت اجلهــاد، وبعــد صــاة الفــرض، ووقــت الثلــث األخــر مــن الليــل 

ووقــت وقفــة عرفــة.
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جتوز طريقة الدعاء بباطن اليد.. ٥

من الفضائل أن يدعو العبد بام يي:. 6

أ. رصف البايا واملحن.

ب. حتسن األخاق كتحسن اخللق.

ت. تثبيت القلب بالطاعة.

ث. سؤال النجاة من العذاب.

ج. سؤال اهلل أن يرزقه اجلنة ونعيمها.
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