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  مقدمة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبه نستعني
، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا   ، ونستغفره ونتوب إليه احلمد هللا حنمده ونستعينه

، وأشهد أن ال إله  ، ومن يضلل فال هادي له  فال مضل له، من يهده اهللا وسيئات أعمالنا
  .  ، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ، وأن حممدا عبده ورسوله إال اهللا

  :  أما بعد
معرفة  " العلم " ؛ ألن  ، مجعت فيه بني املسائل والدالئل فهذا كتاب خمتصر يف الفقه

ية بأدلتها من الكتاب والسنة واإلمجاع معرفة األحكام الفرع:  "  الفقه  "  و.  احلق بدليله
  .  واقتصرت على األدلة املشهورة خوفا من التطويل.   والقياس الصحيح

، تبعا لألدلة   ، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي وإذا كانت املسألة خالفية
  .   الشرعية

  :   األحكام مخسة
  .   ضده:   واحلرام.  وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه:  الواجب
  .   وهو ما أثيب فاعله ومل يعاقب تاركه:   واملسنون
  .  ضده:  واملكروه
  .  وهو الذي فعله وتركه على حد سواء:  واملباح

، قال  وجيب على املكلف أن يتعلم من الفقه كل ما حيتاج إليه يف عباداته ومعامالته
  .  متفق عليه.  . . )1( } من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين { r رسول اهللا

                                 
، مالك اجلامع  )4/93(، أمحد  )221(، ابن ماجه املقدمة  )1037(، مسلم اإلمارة  )71(البخاري العلم ) 1(

  .  )226(، الدارمي املقدمة  )1667(
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  فصل
   بين اإلسالم على مخس 

ول ، وأن حممدا رس شهادة أن ال إله إال اهللا:  بين اإلسالم على مخس { r قال النيب

  .  متفق عليه.  )1( } ، وصوم رمضان  ، وحج البيت ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة  اهللا

علم العبد واعتقاده والتزامه أنه ال يستحق األلوهية والعبادة :   فشهادة أن ال إله إال اهللا
  .  إال اهللا وحده ال شريك له
 الظاهرة -عباداته ، وأن تكون  إخالص مجيع الدين هللا تعاىل:  فيوجب ذلك للعبد

وهذا أصل دين .   ، وأن ال يشرك به شيئا يف مجيع أمور الدين  كلها هللا وحده-والباطنة 
$ tBur$!  {:   ، كما قال تعاىل  مجيع الرسل وأتباعهم uZù=yô öë r& Ï̀B öÅÎ=ö6s% Ï̀B @Aqßô §ë ûwÎ) ûÓÇrqçR 

Ïmøã s9 Î) ¼ çm̄R r& Iw tm» s9 Î) HwÎ) O$ tR r& Èbrßâç7 ôã $$sù ÇËÎÈ  { )2(]   25:   األنبياء [  .  

 إىل مجيع الثقلني r أن يعتقد العبد أن اهللا أرسل حممدا:   وشهادة أن حممدا رسول اهللا
، وامتثال    بتصديق خربه، يدعوهم إىل توحيد اهللا وطاعته  بشريا ونذيرا- اإلنس واجلن -

  .  أمره
، وأنه جيب تقدمي  وأنه ال سعادة وال صالح يف الدنيا واآلخرة إال باإلميان به وبطاعته

، ومبا  ، وأن اهللا أيده باملعجزات الدالة على رسالته  حمبته على النفس والولد والناس أمجعني
ا اشتمل عليه دينه من اهلدى ، ومب جبله اهللا عليه من العلوم الكاملة واألخالق العالية

  .  ، واملصاحل الدينية والدنيوية والرمحة واحلق
، واهللا  ، مبا فيه من احلق يف األخبار واألمر والنهي هذا القرآن العظيم:  وآيته الكربى

  .  أعلم

                                 
، النسائي اإلميان وشرائعه  )2609(، الترمذي اإلميان   )16(، مسلم اإلميان  )8(البخاري اإلميان ) 1(

  .  )2/93(، أمحد  )5001(
  .  25:  سورة األنبياء آية) 2(
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  كتاب الطهارة 
  .   فلها شروط تتقدم عليها:   وأما الصالة

رواه .  )1( } ال يقبل اهللا صالة بغري طهور { r ، كما قال النيب الطهارة:   فمنها

  .  البخاري ومسلم
  .  فمن مل يتطهر من احلدث األكرب واألصغر والنجاسة فال صالة له

  :   والطهارة نوعان
، أو خرج من  فكل ماء نزل من السماء.  ، وهي األصل الطهارة باملاء:   أحدمها

، ولو تغري طعمه أو لونه أو رحيه   ، يطهر من األحداث واألخباث فهو طهور:  األرض
رواه أهل .  )2( }  إن املاء طهور ال ينجسه شيء { r ، كما قال النيب بشيء طاهر

  .  ، وهو صحيح  السنن
  .   اجتنابهفإن تغري أحد أوصافه بنجاسة فهو جنس جيب

، فإذا شك املسلم يف جناسة ماء أو ثوب  " الطهارة واإلباحة " :  واألصل يف األشياء
 r ، لقوله  ، أو تيقن الطهارة وشك يف احلدث فهو طاهر  ، فهو طاهر  أو بقعة أو غريها

ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد   {:   يف الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة-

  .   متفق عليه.  )3( } رحيا

، إال اليسري من   ، وما فيه شيء منهما ، إال آنية الذهب والفضة  ومجيع األواين مباحة
، وال تأكلوا يف   ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة  { r ، لقوله  الفضة للحاجة

                                 
  .  )2/73(، أمحد  )272(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )1(، الترمذي الطهارة  )224(مسلم الطهارة ) 1(
  .   )66(، أبو داود الطهارة   )66(الترمذي الطهارة ) 2(
،  )176(، أبو داود الطهارة  )160(طهارة ، النسائي ال )361(، مسلم احليض   )137(البخاري الوضوء ) 3(

  .  )4/39(، أمحد  )513(ابن ماجه الطهارة وسننها 
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  .  متفق عليه.  )1( } ، فإا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة  صحافها

  باب االستنجاء وآداب قضاء احلاجة 
، اللهم إين  بسم اهللا " : ، ويقول أن يقدم رجله اليسرى:   يستحب إذا دخل اخلالء
،  غفرانك " : ، وقال ، وإذا خرج منه قدم رجله اليمىن " أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

  .  " احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين
،  ، ويستتر حبائط أو غريه ويعتمد يف جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمىن

  .  ويبعد إن كان يف الفضاء
ت األشجار ، أو حت ، أو يف حمل جلوس للناس  وال حيل له أن يقضي حاجته يف طريق

  .  ، أو يف حمل يؤذي به الناس املثمرة
إذا أتيتم الغائط فال  { r وال يستقبل القبلة وال يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله

متفق .  )2( }   ولكن شرقوا أو غربوا، وال تستدبروها  تستقبلوا القبلة بغائط وال بول

  .  عليه
،  ، مث استنجى باملاء  ، تنقي احملل فإذا قضى حاجته استجمر بثالثة أحجار وحنوها

،    عن ذلكr ، لنهي النيب وال يستجمر بالروث والعظام.   ويكفي االقتصار على أحدمها
  .  وكذلك كل ما له حرمة

 أن -، أو غريها  ، أو البقعة  و الثوب، أ  على البدن-ويكفي يف غسل النجاسات 
؛ ألن الشارع مل يشترط يف غسل النجاسة عددا إال يف جناسة  تزول عينها عن احملل

  .  ، فاشترط فيها سبع غسالت إحداها بالتراب  الكلب

                                 
، النسائي الزينة  )1878(، الترمذي األشربة  )2067(، مسلم اللباس والزينة   )5110(البخاري األطعمة ) 1(

، الدارمي األشربة  )5/397(، أمحد  )3414(، ابن ماجه األشربة   )3723(، أبو داود األشربة   )5301 (
) 2130(   .  

، ابن   )9(، أبو داود الطهارة   )21(، النسائي الطهارة  )264(، مسلم الطهارة  )386(البخاري الصالة ) 2(
  .  )5/414(، أمحد  )318(ماجه الطهارة وسننها 
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، ومثله  ، إال أنه يعفى عن الدم اليسري بول اآلدمي وعذرته والدم:  واألشياء النجسة
  .   ، فإنه طاهر  حليوان املأكول دون الذي يبقى يف اللحم والعروقالدم املسفوح من ا
، وكذلك  ، والسباع كلها جنسة بول وروث كل حيوان حمرم أكله:  ومن النجاسات

، قال  ، والسمك واجلراد فإا طاهرة ، وما ال نفس له سائلة امليتات إال ميتة اآلدمي
ôMtBÌhç  {:  تعاىل ãm ãNä3øã n=tæ èptG øäyJ ø9 $# ãP ¤$!$#ur  {  )1(]   3:   املائدة  [   .  

أُحل لنا ميتتان  {:  وقال.  )2( } املؤمن ال ينجس حيا أو ميتا { r وقال النيب

رواه .  )3( } فالكبد والطحال:  ، وأما الدمان فاحلوت واجلراد:   ، أما امليتتان  ودمان

  .  أمحد وابن ماجه
  .  وأما أرواث احليوانات املأكولة وأبواهلا فإا طاهرة

ِنيكان النيب  اآلدمي طاهروم ، rوبول الغالم الصغري    يغسل رطبه ويفرك يابسه ،
يغسل من بول  { r يكفي فيه النضح كما قال النيب:  الذي مل يأكل الطعام لشهوة

  .  والنسائيرواه أبو داود .   )4(  } ، ويرش من بول الغالم اجلارية

 r ، كما قال النيب ، ومل يضر بقاء اللون أو الريح وإذا زالت عني النجاسة طَهرت
  .   )5( } يكفيك املاء وال يضرك أثره {:  خلولة بنت يسار يف دم احليض

                                 
  .   3:  سورة املائدة آية) 1(
،  )269(، النسائي الطهارة  )121(لطهارة ، الترمذي ا )371(، مسلم احليض  )279(البخاري الغسل ) 2(

  .  )2/235(، أمحد  )534(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )231(أبو داود الطهارة 
  .   )2/97(، أمحد   )3314(ابن ماجه األطعمة ) 3(
،  )302(، النسائي الطهارة  )71(، الترمذي الطهارة  )2214(، مسلم السالم  )221(البخاري الوضوء ) 4(

،  )143(، مالك الطهارة  )6/356(، أمحد   )524(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )374(داود الطهارة أبو 
  .   )741(الدارمي الطهارة 

  .  )2/364(، أمحد  )365(أبو داود الطهارة ) 5(
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  باب صفة الوضوء 
  .  ة وحنوهاوهو أن ينوي رفع احلدث أو الوضوء للصال

،  إمنا األعمال بالنيات { r شرط جلميع األعمال من طهارة وغريها لقوله:   والنية

ويغسل كفيه ثالثا  " بسم اهللا  "  :  مثّ يقول.  متفق عليه.  )1( } وإمنا لكل امرئ ما نوى

، ويديه مع املرفقني  ، مثّ يغسل وجهه ثالثا  الثا بثالث غرفاتمثّ يتمضمض ويستنشق ث
، مثّ يعيدمها إىل احملل الذي بدأ منه مرة  ، وميسح رأسه من مقَدمه إىل قفاه بيديه ثالثا

، مثّ يغسل رجليه مع الكعبني  ، مثّ يدخل سباحتيه يف أذنيه وميسح بإامه ظاهرمها واحدة
  .   ، ثالثا ثالثا

  .   r كمل الوضوء الذي فعله النيبهذا أ
أن يغسلها مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره اهللا بقوله :  والفرض من ذلك

} $ pköâr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä #så Î) óOçF ôJ è% í n< Î) Ío4qn=¢Á9 $# (#qè=Å¡øî $$ sù öNä3ydqã_ ãr  {  )2( .   . املائدة [اآلية  :

، وكذا كل   ، حبيث ال ينبين بعضه على بعض   عرفاوأن ال يفصل بينهما فاصل كثري]   6
  .   ما اشترطت له املواالة

، وثالثة أيام  مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم:  فإن كان عليه خفَّان وحنومها
،   ، وال ميسحهما إال يف احلدث األصغر  ، بشرط أن يلبسهما على طهارة بلياليهن للمسافر
، وال  إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما {:  عن أنس مرفوعا

  .  رواه احلاكم وصححه.  )3( } خيلعهما إن شاء إال من جنابة

ويضره ،  ، أو دواء على جرح  فإن كان على أعضاء وضوئه جبرية على كسر

                                 
، النسائي الطهارة  )1647(، الترمذي فضائل اجلهاد   )1907(، مسلم اإلمارة   )1(البخاري بدء الوحي ) 1(

  .  )1/43(، أمحد   )4227(، ابن ماجه الزهد  )2201(، أبو داود الطالق  )75(
  .   6:  سورة املائدة آية) 2(
  .  )556(ابن ماجه الطهارة وسننها ) 3(
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  .   مسحه باملاء يف احلدث األكرب واألصغر حىت يربأ:  الغسل
  .  أن ميسح أكثر ظاهرمها:   وصفة مسح اخلفني

  .  فيمسح على مجيعها:  وأما اجلبرية
  باب نواقض الوضوء 

،  ، وزوال العقل بنوم أو غريه ، والدم الكثري وحنوه اخلارج من السبيلني مطلقا:  وهي
، وهي  ، والردة ، وتغسيل امليت ، ومس الفرج ومس املرأة بشهوة،   وأكل حلم اجلزور

%!rr& uä÷  {:   ، لقوله تعاىل حتبط األعمال كلها ỳ Óâtnr& Nä3YÏiB z̀ ÏiB ÅÝÍ¬ !$ tóø9 $# ÷rr& ãMçG ó¡yJ» s9 

uä!$ |¡ÏiY9   .   ]  6:   املائدة   [)1(  }  #$

، وقال   رواه مسلم.  )2( } نعم:   ؟ فقال أنتوضأ من حلوم اإلبل { r وسئل النيب

  .  ترمذي وصححهرواه النسائي وال.  )3( }  ولكن من غائط وبول ونوم {:   يف اخلفني

  باب ما يوجب الغسل وصفته 
، وخبروج  ، وهي إنزال املين بوطء أو غريه أو بالتقاء اخلتانني جيب الغسل من اجلنابة

  .  ، وإسالم الكافر ، وموت غري الشهيد دم احليض والنفاس
b  {:   قال تعاىل Î) ur öNçGZä. $Y6ãZã_ (#rãç £g©Û$$ sù 4 { )4(]  6:   املائدة  [   .  

£ üwur  {:  وقال تعاىل è̀dqç/tç ø)s? 4Ó®Lym tböç ßgôÜ tÉ ( #så Î* sù tb öç £gsÜ s?  Æèdqè? ù'sù ô Ï̀B ß] øã ym ãNä.tç tBr& ª! $# 

  .  إذا اغتسلن:  أي]   222:   البقرة  [)5( } 4

                                 
  .   6:  سورة املائدة آية) 1(
  .  )5/98(، أمحد  )495(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )360(مسلم احليض ) 2(
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )4023(، أبو داود اللباس  )158(، النسائي الطهارة   )96(الترمذي الطهارة ) 3(

  .  )4/239(، أمحد  )478(
  .   6:  سورة املائدة آية) 4(
  .   222:   سورة البقرة آية) 5(
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  .  ، وأمر من أسلم أن يغتسل   بالغسل من تغسيل امليتr وقد أمر النيب
، مثّ يتوضأ وضوءا  فكان يغسل فرجه أوال:    من اجلنابةr أما صفة غسل النيب

، مثّ  ، مثّ يفيض املاء على سائر جسده ، يرويه بذلك ، مثّ حيثي املاء على رأسه ثالثا كامال
  .  يغسل رجليه مبحل آخر
، واهللا   ، وما حتت الشعور اخلفيفة والكثيفة غسل مجيع البدن:   والغرض من هذا

  .  أعلم
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  باب التيمم 
، وهو بدل عن طهارة املاء إذا تعذر استعمال املاء  وهو النوع الثاين من الطهارة

،   فيقوم التراب مقام املاء.   لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، أو بعضها  ألعضاء الطهارة
، مثّ يضرب التراب بيديه  "  بسم اهللا "  :  ، مثّ يقول  بأن ينوي رفع ما عليه من األحداث

، قال اهللا  ، فإن ضرب مرتني فال بأس  ، ميسح ما مجيع وجهه ومجيع كفيه  مرة واحدة
$!öNn=sù (#rßâÅgrB [ä  {:  تعاىل tB (#qßJ £J uã tF sù #Yâã Ïè |¹ $Y6ÍhäsÛ (#qßs |¡øB$$ sù öNà6 Ïdqã_âqÎ/ Nä3ÉÏâ÷Ér&ur çm÷YÏiB 4 $tB 

ßâÉÌç ãÉ ª! $# ü@ yè ôfuäÏ9 Nà6 øã n=tæ ô Ï̀iB 8l tç ym Å̀3» s9 ur ßâÉÌç ãÉ öNä.tç ÎdgsÜ ãäÏ9 §NÏG ãäÏ9 ur ¼ çmtG yJ ÷èÏR öNä3øã n=tæ öNà6 ¯=yè s9 

öcrãç ä3ô±n@ ÇÏÈ  { )1(]  6:   املائدة  [  .  

،  أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي {:    قالr وعن جابر أن النيب

، فأميا رجل أدركته  ، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا  شهرنصرت بالرعب مسرية 
، وكان  ، وأعطيت الشفاعة ، ومل حتل ألحد قبلي ، وأحلت يل الغنائم  الصالة فليصل

  .  متفق عليه.  )2( } النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت للناس عامة

 ميس ، وال ، وال أن يطوف بالبيت مل حيل له أن يصلي:   ومن عليه حدث أصغر
  .  املصحف

أنه ال يقرأ شيئا من القرآن وال يلبث يف املسجد بال :  ويزيد من عليه حدث أكرب
  .  وضوء

  .  ، وال طالقها  ، وال حيل وطؤها  أا ال تصوم:  وتزيد احلائض والنفساء
،   ، وال تكرره واألصل يف الدم الذي يصيب املرأة أنه حيض بال حد لسنه وال قدره

،  ، فإا تصري مستحاضة ، أو صار ال ينقطع عنها إال يسريا دم على املرأةإال إن أطبق ال

                                 
  .   6:  سورة املائدة آية) 1(
، أمحد  )432(الغسل والتيمم ، النسائي   )521(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )328(البخاري التيمم ) 2(

  .  )1389(، الدارمي الصالة   )3/304(
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، فإن مل يكن هلا   ، فإن مل تكن هلا عادة فإىل متييزها  أن جتلس عاداr فقد أمرها النيب
  .  ، واهللا أعلم ، ستة أيام أو سبعة أيام ، فإىل عادة النساء الغالبة متييز
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  كتاب الصالة 
  .   ة من شروطهاتقدم أن الطهار
 يف r أنه أم النيب {:  حديث جربيل:  ، واألصل فيه  دخول الوقت:   ومن شروطها

د رواه أمح.  )1( } ، الصالة ما بني هذين الوقتني  يا حممد:  أول الوقت وآخره وقال

  .   والنسائي والترمذي
إذا زالت :  وقت الظهر {:   قالr وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب

 تصفر ما مل:  ، ووقت العصر ، ما مل حتضر العصر  ، وكان ظل الرجل كطوله الشمس
إىل نصف :  ، ووقت صالة العشاء ما مل يغب الشفق:   ، ووقت صالة املغرب الشمس

  .  رواه مسلم.   )2(  } ، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس الليل

، فقد  من أدرك ركعة من الصالة { r ، لقوله ويدرك وقت الصالة بإدارك ركعة

  .   متفق عليه.   )3(  } أدرك الصالة

وال حيل تأخريها أو تأخري بعضها عن وقتها لعذر أو غريه إال إذا أخرها ليجمعها مع 
  .   ، أو حنوها ، أو مطر  ، أو مرض ، من سفر ، فإنه جيوز لعذر  غريها

، وإال الظهر يف شدة  ا مل يشق، إال العشاء إذ تقدمي الصالة يف أول وقتها:  واألفضل
، فإن شدة احلر من فيح  إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة { r ، قال النيب  احلر

                                 
، أمحد  )395(، أبو داود الصالة  )523(، النسائي املواقيت  )614(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 1(

)4/416(   .  
د ، أمح )396(، أبو داود الصالة  )522(، النسائي املواقيت  )612(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 2(

)2/210(   .  
  .  )1121(، أبو داود الصالة  )555(البخاري مواقيت الصالة ) 3(
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  .  متفق عليه.   )1(  } جهنم

، فإن نسي الترتيب أو جهله  ها مرتباومن فاتته الصالة وجب عليه املبادرة إىل قضائ
  .  أو خاف فوت الصالة سقط الترتيب

  .   ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح ال يصف البشرة
  :   والعورة ثالثة أنواع

  .   ، فإن مجيع بدا عورة يف الصالة إال وجهها وهي عورة املرأة احلرة البالغة:  مغلظة
  .  ، فإا الفرجان  عشروهي عورة ابن سبع سنني إىل:   وخمففة

_ûÓÍ *  {:   قال تعاىل.   ، من السرة إىل الركبة وهي عورة من عداهم:  ومتوسطة t6» tÉ 

tP yä#uä (#räãè{ ö/ä3tG t̂ ÉÎó yâZÏã Èe@ ä. 7âÉf ó¡tB  { )2(]  31:  األعراف [  .  

ô   {:  ، قال تعاىل استقبال القبلة:  ومنها Ï̀Bur ß] øãym |Mô_ tç yz ÉeA uqsù y7ygô_ ur tç ôÜ x© 

ÏâÉf ó¡yJ ø9 $# ÏQ#tç ys ø9   .   ]  150،  149:   اآليتان:  البقرة   [)3(  } ) #$

، كما تسقط مجيع الواجبات بالعجز  استقباهلا ملرض أو غريه سقطفإن عجز عن 
?̈(qà#)  {:  قال تعاىل.   عنها $$ sù ©! $# $tB ÷Läê÷è sÜ tF óô$#  {  )4(]  16اآلية :  التغابن [  .  

.  )5( }   يصلي يف السفر النافلة على راحلته حيث توجهت بهr وكان النيب  {

                                 
،  )157(، الترمذي الصالة   )617(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )510(البخاري مواقيت الصالة ) 1(

لك ، ما )2/462(، أمحد  )678(، ابن ماجه الصالة  )402(، أبو داود الصالة  )500(النسائي املواقيت 
  .  )1207(، الدارمي الصالة   )28(وقوت الصالة 

  .  31:  سورة األعراف آية) 2(
  .   149:   سورة البقرة آية) 3(
  .  16:  سورة التغابن آية) 4(
، النسائي  )472(، الترمذي الصالة  )700(، مسلم صالة املسافرين وقصرها   )955(البخاري اجلمعة ) 5(

،  )271(، مالك النداء للصالة  )2/4(، أمحد  )1200( الصالة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة )744(القبلة 
  .  )1590(الدارمي الصالة 
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  .  )1( } غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة {:   ، ويف لفظ  متفق عليه

  .  نيةال:   ومن شروطها
، أو  ، أو يف مقربة ، إال يف حمل جنس أو مغصوب وتصح الصالة يف كل موضع

األرض كلها مسجد إال املقربة  {:  ، ويف سنن الترمذي مرفوعا  ، أو أعطان إبل  محام

  .   )2( } واحلمام

  باب صفة الصالة 
، والصالة  بسم اهللا " :  فإذا دخل املسجد قال.   إليها بسكينة ووقاريستحب أن يأيت 

، ويقدم رجله  " ، اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك  والسالم على رسول اهللا
، إال أنه   ، واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر اليمىن لدخول املسجد

  .  ديثكما ورد يف احل "  وافتح يل أبواب فضلك " : يقول
ورفع يديه إىل حذو منكبيه أو إىل شحميت  "  اهللا أكرب "  :  فإذا قام إىل الصالة قال

  :   ، يف أربعة مواضع أذنيه
، وعند القيام من التشهد  ، وعند الرفع منه  ، وعند الركوع  عند تكبرية اإلحرام

  .   r ، كما صحت بذلك األحاديث عن النيب  األول
،  ، أو على صدره ، أو فوقها  حتت سرتهويضع يده اليمىن على اليسرى 

، أو  " ، وال إله غريك  ، وتعاىل جدك  ، وتبارك امسك  سبحانك اللهم وحبمدك  " : ويقول
  .  r غريه من االستفتاحات الواردة عن النيب

، ويقرأ الفاحتة ويقرأ معها يف الركعتني اُألوليني من الرباعية والثالثية  مثّ يتعوذ ويبسمل
، ويف الباقي من  ، ويف املغرب من قصاره  يف الفجر من طوال املفصل، تكون  سورة

،  ، ويِسر ا ارا إال اجلمعة والعيد والكسوف واالستسقاء جيهر يف القراءة ليال.  أوساطه

                                 
  .  )3/446(، أمحد  )1047(البخاري اجلمعة ) 1(
  .  )745(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   )492(، أبو داود الصالة  )317(الترمذي الصالة ) 2(
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،  ، وجيعل رأسه حيال ظهره ، ويضع يديه على ركبتيه  مثّ يكرب للركوع.  فإنه جيهر
وإن قال مع ذلك يف ركوعه .  ويكرره "  سبحان ريب العظيم  " : ويقول

، مثّ يرفع رأسه  فحسن " ، اللهم اغفر يل  سبحانك اللهم ربنا وحبمدك " : وسجوده
ربنا ولك احلمد  " :  ، ويقول أيضا إن كان إماما أو منفردا "  مسع اهللا ملن محده " : قائال

، مثّ  " من شيء بعدمحدا كثريا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت 
:  أمرت أن أسجد على سبعة أعظم { r ، كما قال النيب يسجد على أعضائه السبعة

.   )1(  } ، وأطراف القدمني  والكفني والركبتني- وأشار بيده إىل أنفه -على اجلبهة 

، وجيلس على رجله اليسرى  ، مثّ يكرب " سبحان ريب األعلى " : ، ويقول  متفق عليه
  .  وينصب اليمىن وهو االفتراش

بأن جيلس على :  ، فإنه يتورك ، إال يف التشهد األخري  ومجيع جلسات الصالة افتراش
واهدين ريب اغفر يل وارمحين  " : ، ويقول األرض وخيرج رجله اليسرى من اخللف األمين

، مثّ ينهض مكربا على صدور  ، مثّ يسجد الثانية كاألوىل  "  وارزقين واجربين وعافين
  .   ، ويصلي الركعة الثانية كاألوىل قدميه

، السالم  التحيات هللا والصلوات والطيبات " : ، وصفته  مثّ جيلس للتشهد األول
، أشهد أن ال  د اهللا الصاحلني، السالم علينا وعلى عبا عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

، ويقتصر يف الذي   ، مثّ يقوم لبقية صالته " ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إله إال اهللا
، ويقول  ، وهو املذكور مثّ يتشهد يف اجللوس األخري.  بعد التشهد على الفاحتة

إبراهيم اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل  " : أيضا
، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل   إنك محيد جميد

                                 
،  )1097(، النسائي التطبيق  )273(، الترمذي الصالة  )490( الصالة ، مسلم )779(البخاري األذان ) 1(

، الدارمي الصالة   )1/280(، أمحد  )883(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )889(أبو داود الصالة 
)1319(  .  
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أعوذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا .  إبراهيم إنك محيد جميد
، مثّ يسلم عن ميينه وعن  ، ويدعو مبا أحب " ، ومن فتنة املسيح الدجال  واملمات
  .  " كم ورمحة اهللالسالم علي "  :  يساره

،   ، قراءة الفاحتة على غري مأموم  تكبرية اإلحرام:  واألركان القولية من املذكورات
  .  والتشهد األخري والسالم

، فإنه من واجبات الصالة   ، إال التشهد األول  أركان فعلية:  وباقي أفعاهلا
،   الركوعيف  " سبحان ريب العظيم "  :  ، وقول كالتكبريات غري تكبرية اإلحرام

،   بني السجدتني مرة مرة " رب اغفر يل " ، و مرة يف السجود " سبحان ريب األعلى  "  و
ربنا لك  " ، و لإلمام واملنفرد "  مسع اهللا ملن محده "  :  ، وقول وما زاد فهو مسنون

  .   ، وجيربها سجوده فهذه الواجبات تسقط بالسهو.   للكل " احلمد
  .  هال وال عمداواألركان ال تسقط سهوا وال ج

  .  سنن أقوال وأفعال مكمل للصالة:  والباقي
إذا  {:   قالr وعن أيب هريرة أن النيب.   الطمأنينة يف مجيع أركاا:   ومن أركاا

، مث اقرأ ما تيسر معك من   استقبل القبلة فكرب، مثّ  قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء
، مثّ اسجد حىت تطمئن  ، مثّ ارفع حىت تعتدل قائما ، مث اركع حىت تطمئن راكعا القرآن
، مثّ افعل ذلك يف  ، مثّ اسجد حىت تطمئن ساجدا ، مث ارفع حىت تطمئن جالسا ساجدا

.  )2( }  صلوا كما رأيتموين أصلي { r وقال.   متفق عليه.  )1( }  صالتك كلها

  .   متفق عليه
،   اللهم أنت السالم ومنك السالم  " : ، وقال  فإذا فرغ من صالته استغفر ثالثا

                                 
تتاح ، النسائي االف  )303(، الترمذي الصالة  )397(، مسلم الصالة  )5897(البخاري االستئذان ) 1(

  .  )2/437(، أمحد  )1060(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )856(، أبو داود الصالة  )884(
  .  )1253(، الدارمي الصالة  )605(البخاري األذان ) 2(
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، له امللك وله احلمد  ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
،  ثالثا وثالثني " سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب " ،  "  وهو على كل شيء قدير

، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  " : ويقول
  .  ، متام املائة  " قدير

، وهي املذكورة يف حديث ابن عمر  عشر:   والرواتب املؤكدة التابعة للمكتوبات
ركعتني قبل :   عشر ركعاتr حفظت عن رسول اهللا {:  ، قال  رضي اهللا عنهما

،  ، وركعتني بعد العشاء يف بيته ، وركعتني بعد املغرب يف بيته الظهر وركعتني بعدها
  .  متفق عليه.  )1( }  وركعتني قبل صالة الصبح

  ب سجود السهو والتالوة والشكر با
وهو مشروع إذا زاد اإلنسان يف صالة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا 

،  ، أو ترك واجبا من واجبات الصالة سهوا يأيت به ويسجد:   أو نقص شيئا من األركان
  .  أو شك يف زيادة أو نقصان

م من ركعتني من الظهر أو ، وسل   قام عن التشهد األول فسجدr أنه " وقد ثبت
أزيدت :  صلى الظهر مخسا فقيل له {و .  " ، مثّ ذكروه فتمم وسجد للسهو العصر

.  )2( } ، فسجد سجدتني بعد ما سلم صليت مخسا:  ؟ قالوا  وما ذاك:   ؟ فقال  الصالة

  .   متفق عليه
؟ فليطرح  أثالثا أم أربعا:   ، فلم يدر كم صلى إذا شك أحدكم يف صالته {:  وقال

                                 
، أمحد  )433(، الترمذي الصالة   )729(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )1126(البخاري اجلمعة ) 1(

  .  )1437( الصالة ، الدارمي  )2/100(
،  )392(، الترمذي الصالة  )572(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )6822(البخاري أخبار اآلحاد ) 2(

، أمحد  )1211(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )1022(، أبو داود الصالة  )1259(النسائي السهو 
  .  )1498(، الدارمي الصالة   )1/448(
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ى مخسا ، فإن كان صل ، مثّ يسجد سجدتني قبل أن يسلم ، ولينب على ما استيقن الشك
.   رواه أمحد ومسلم.  )1( } ، وإن كان صلى متاما كانتا ترغيما للشيطان شفعن صالته

  .   وله أن يسجد قبل السالم أو بعده
أن يسجد يف الصالة أو خارجها سجدة :   ، إذا تال آية سجدة  وسن للقارئ واملستمع

  .  واحدة
وحكم .   شكراسجد هللا:  ، أو اندفعت عنه نقمة  وكذلك إذا جتددت له نعمة

  .  سجود الشكر كسجود التالوة

                                 
، أبو داود  )1238(، النسائي السهو  )396(، الترمذي الصالة  )571(د ومواضع الصالة مسلم املساج) 1(

، مالك النداء للصالة  )3/83(، أمحد  )1210(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )1024(الصالة 
  .  )1495(، الدارمي الصالة  )214(
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  باب مفسدات الصالة ومكروهاا 
، وبترك  ، وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهال  تبطل الصالة بترك ركن أو شرط

؛   ، وبالقهقهة وباحلركة الكثرية عرفا املتوالية لغري ضرورة ، وبالكالم عمدا  واجب عمدا
  .  ، وباألخريات فعل ما ينهى عنه فيها العبادة إال بهألنه يف األول ترك ما ال تتم 

:  ؟ فقال   سئل عن االلتفات يف الصالةr ؛ ألن النيب  ويكره االلتفات يف الصالة
  .   رواه البخاري.   )1( } هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد  {

، وأن جيلس فيها  ، وتشبيك أصابعه وفرقعتها  العبث ووضع اليد على اخلاصرةويكره
، أو يدخلها وقلبه مشتغل مبدافعة األخبثني أو   ، وأن يستقبل ما يلهيه مقِْعيا كإقعاء الكلب

، وال وهو يدافعه    صالة حبضرة طعامال { r ، كما قال النيب حبضرة طعام

  .   متفق عليه.  )2( } األخبثان

  .    أن يفترش الرجل ذراعيه يف السجودr وى النيب
  باب صالة التطوع 

، وتصلى على صفة حديث    فعلها وأمر اr ؛ ألن النيب وآكدها صالة الكسوف
، فصلى أربع ركعات يف    جهر يف صالة الكسوف بقراءتهr أن النيب {:  عائشة

  .  متفق عليه.  )3( } ركعتني وأربع سجدات

.  ، وحث الناس عليه   عليه حضرا وسفراr ، داوم النيب وصالة الوتر سنة مؤكدة
، واألفضل  من صالة العشاء إىل طلوع الفجر، ووقته   وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة

                                 
،   )910(، أبو داود الصالة  )1196(نسائي السهو ، ال )590(، الترمذي اجلمعة   )718(البخاري األذان ) 1(

  .   )6/106(أمحد 
  .   )6/73(، أمحد   )89(، أبو داود الطهارة  )560(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 2(
، أبو داود الصالة  )1472(، النسائي الكسوف  )561(، الترمذي اجلمعة  )1016(البخاري اجلمعة ) 3(

  .  )1263(صالة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة ال )1180(
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.  )1( }  اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا  { r ، كما قال النيب أن يكون آخر صالته

، ومن طمع أن   من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله {:  وقال.  متفق عليه

.   )2(  } ، وذلك أفضل ، فإن صالة آخر الليل مشهودة  ، فليوتر آخر الليل  يقوم آخره

  .  رواه مسلم
، وتفعل كصالة العيد يف  سنة إذا اضطر الناس لفقد املاء:   وصالة االستسقاء
، مثّ خيطب خطبة واحدة   ، فيصلي ركعتني  متخشعا متذلال متضرعاالصحراء وخيرج إليها 

، وال يستبطئ   ، ويلح يف الدعاء  يكثر فيها االستغفار وقراءة اآليات اليت فيها األمر به
  .  اإلجابة

، كاالستغفار   ، فعل األسباب اليت تدفع الشر وترتل الرمحة وينبغي قبل اخلروج إليها
، وغريها من األسباب اليت جعلها اهللا   ، واإلحسان إىل اخللق امل، واخلروج من املظ والتوبة

  .  ، واهللا أعلم جالبة للرمحة دافعة للنقمة
، ومن  من الفجر إىل أن ترتفع الشمس قيد رمح:  أوقات النهي عن النوافل املطلقة

  .  ، ومن قيام الشمس يف كبد السماء إىل أن تزول صالة العصر إىل الغروب

                                 
، أمحد   )1438(، أبو داود الصالة  )751(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )953(البخاري اجلمعة ) 1(

)2/20(  .  
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )455(، الترمذي الصالة  )755(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 2(

  .  )3/348(، أمحد  )1187(
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  اجلماعة واإلمامة باب صالة 
 r ، كما قال النيب  وهي فرض عني للصلوات اخلمس على الرجال حضرا وسفرا

، مث آمر رجال يؤم الناس مثّ انطلق حبزم من حطب  لقد مهمت أن آمر بالصالة أن تقام  {

  .  متفق عليه.   )1(  }   أناس يتخلفون عنها فَأُحرق عليهم بيوم بالنارإىل

صالة  { r ، وقال  ، وكلما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا  إمام ومأموم:  وأقلها

إذا  {:   وقال.  متفق عليه.   )2(  } اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

رواه .   )3(  } صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإا لكما نافلة

، فإذا كرب فكربوا وال   إمنا جعل اإلمام ليؤمت به {:  وعن أيب هريرة مرفوعا.  أهل السنن

مسع اهللا ملن :  ، وإذا قال ، وال تركعوا حىت يركع ، وإذا ركع فاركعوا تكربوا حىت يكرب
، وإذا  ال تسجدوا حىت يسجدوإذا سجد فاسجدوا و.  ربنا ولك احلمد:   فقولوا.  محده

،  رواه أبو داود.  )4( } ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعون صلى قائما فصلوا قياما

، فإن كانوا يف القراءة   يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا {:   وقال.  وأصله يف الصحيحني

، فإن كانوا يف اهلجرة  ، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة سواء فأعلمهم بالسنة
، وال يقعد يف بيته على تكِرمته   ، وال يؤمن الرجلُ الرجلَ يف سلطانه سواء فأقدمهم سنا

                                 
، النسائي   )217(، الترمذي الصالة  )651(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )618(بخاري األذان ال) 1(

،   )2/376(، أمحد  )791(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )548(، أبو داود الصالة  )848(اإلمامة 
  .  )1274(، الدارمي الصالة   )292(مالك النداء للصالة 

، النسائي   )215(، الترمذي الصالة  )650(مسلم املساجد ومواضع الصالة ،  )619(البخاري األذان ) 2(
  .  )290(، مالك النداء للصالة  )2/65(، أمحد  )789(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   )837(اإلمامة 

  .  )4/161(، أمحد  )858(، النسائي اإلمامة  )219(الترمذي الصالة ) 3(
، ابن  )603(، أبو داود الصالة  )921(، النسائي االفتتاح  )414(م الصالة ، مسل )701(البخاري األذان ) 4(

  .  )1311(، الدارمي الصالة   )2/341(، أمحد  )846(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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  .   رواه مسلم.  )1( } إال بإذنه

  .  ، ويكملوا الصف األول فاألول تراص املأمومون، وأن ي وينبغي أن يتقدم اإلمام
:  وقال ابن عباس.  ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغري عذر أعاد صالته

خذ برأسي من ورائي فجعلين ، فأ  ، فقمت عن يساره  ذات ليلةr صليت مع النيب  {

إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم  {:  وقال.   متفق عليه)2( }  عن ميينه

متفق .   )3(  }  فأمتوا، وما فاتكم  ، فما أدركتم فصلوا ، وال تسرعوا السكينة والوقار

، فليصنع كما يصنع  إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال {:  ويف الترمذي.  عليه

  .  )4( }  اإلمام

  باب صالة أهل األعذار 
،  كان القيام يزيد يف مرضه صلى جالسا، وإذا  واملريض يعفى عنه حضور اجلماعة

، فإن مل تستطع  صل قائما {:   لعمران بن حصنيr فإن مل يطق فعلى جنبه لقوله

  .   رواه البخاري.  )5( } ، فإن مل تستطع فعلى جنبك فقاعدا

، وبني العشاءين   كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصروإن شق عليه فعل
وكذلك املسافر جيوز له اجلمع ويسن له القصر للصالة الرباعية إىل .  يف وقت إحدامها

                                 
، أبو داود   )780(، النسائي اإلمامة  )235(، الترمذي الصالة  )673(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 1(

  .  )4/121(، أمحد  )980(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )582(الصالة 
، النسائي  )232(، الترمذي الصالة  )763(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )693(البخاري األذان ) 2(

  .  )1255(، الدارمي الصالة  )1357(، أبو داود الصالة   )442(الغسل والتيمم 
، النسائي   )327(، الترمذي الصالة  )602( املساجد ومواضع الصالة ، مسلم )610(البخاري األذان ) 3(

،   )2/529(، أمحد  )775(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )572(، أبو داود الصالة  )861(اإلمامة 
  .  )1282(، الدارمي الصالة   )152(مالك النداء للصالة 

  .   )591(الترمذي اجلمعة ) 4(
  .   )952(، أبو داود الصالة  )1066(البخاري اجلمعة ) 5(
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  .  ركعتني وله الفطر يف رمضان
  .   r وجتوز صالة اخلوف على كل صفة صالها النيب

 يوم ذات الرقاع صالة r حديث صاحل بن خوات عمن صلى مع النيب:   فمنها
، فصلى بالذين معه ركعة مثّ ثبت قائما   أن طائفة صلت معه ِوجاه العدو {:  اخلوف

 فصلى م ، وجاءت الطائفة األخرى ، مثّ انصرفوا وصفوا وجاه العدو  وأمتوا ألنفسهم
  .  متفق عليه.  )1( }  ، مثّ سلم م الركعة اليت بقيت مثّ ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم

، يومئون بالركوع   وإذا اشتد اخلوف صلوا رجاال وركبانا إىل القبلة وإىل غريها
، ويفعل كل ما  ، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله والسجود

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما  { r  ، قال النيب ريهحيتاج إىل فعله من هرب أو غ

  .  متفق عليه.  )2( } استطعتم

  باب صالة اجلمعة 
  .  كل من لزمته اجلماعة لزمته اجلمعة إذا كان مستوطنا ببناء

وعن .  ، وأن يتقدمها خطبتان ، وأن تكون بقرية فعلها يف وقتها:  ومن شروطها
، حىت   ، وعال صوته واشتد غضبه  إذا خطب امحرت عيناهr كان النيب  {:  جابر قال

ث كتاب ، فإن خري احلدي أما بعد:   ، ويقول صبحكم ومساكم:  كأنه منذر جيش يقول
رواه .   )3(  } ، وكل بدعة ضاللة  ، وشر األمور حمدثاا ، وخري اهلدي هدي حممد  اهللا

                                 
، النسائي   )565(، الترمذي اجلمعة  )842(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )3901(البخاري املغازي ) 1(

، أمحد  )1259(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )1239(، أبو داود الصالة  )1537(صالة اخلوف 
  .   )1522(دارمي الصالة ، ال  )441(، مالك النداء للصالة   )3/448(

،  )2619(، النسائي مناسك احلج  )1337(، مسلم احلج   )6858(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) 2(
  .  )2/508(، أمحد  )2(ابن ماجه املقدمة 

،  )3/311(، أمحد  )45(، ابن ماجه املقدمة   )1578(، النسائي صالة العيدين  )867(مسلم اجلمعة ) 3(
  .   )206(ملقدمة الدارمي ا
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ول ، مثّ يق حيمد اهللا ويثين عليه:   يوم اجلمعةr كانت خطبة النيب {:  ويف لفظ.   مسلم

، ومن  من يهد اهللا فال مضل له {:  ، ويف رواية )1( }  ، وقد عال صوته  على إثر ذلك

الرجل وقصر خطبته مِئنةٌ من إن طول صالة  {:  ، وقال )2( }  يضلل فال هادي له

  .   رواه مسلم.  )3( } فقهه

  .   ويستحب أن خيطب على منرب
، مثّ يقوم فيخطب مثّ  ، مثّ جيلس ويؤذن املؤذن فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم

،  ، مثّ تقام الصالة فيصلي م ركعتني جيهر فيهما بالقراءة  ، مثّ خيطب اخلطبة الثانية  جيلس
  .  ويف الثانية بالغاشية أو باجلمعة واملنافقني) بسبح(  يف األوىليقرأ 

، ويف  ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها
واإلمام خيطب فقد أنصت يوم اجلمعة :   إذا قلت لصاحبك {:   الصحيحني

:  ؟ قال  صليت {:  ، فقال  خيطبr ، ودخل رجل يوم اجلمعة والنيب )4( }  لغوت

  .   متفق عليه.  )5( } قم فصل ركعتني:   ، قال ال

  باب صالة العيدين 
 الناس باخلروج إليها حىت العواتق واحلُيض يشهدن اخلري ودعوة r أمر النيب  {

                                 
  .   )206(، الدارمي املقدمة  )3/371(، أمحد  )1578(النسائي صالة العيدين ) 1(
  .  )1578(النسائي صالة العيدين ) 2(
  .  )1556(، الدارمي الصالة  )4/263(، أمحد  )869(مسلم اجلمعة ) 3(
،  )1402(، النسائي اجلمعة  )512(، الترمذي اجلمعة  )851(، مسلم اجلمعة  )892(البخاري اجلمعة ) 4(

، مالك النداء  )2/272(، أمحد  )1110(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )1112(أبو داود الصالة 
  .   )1548(، الدارمي الصالة  )232(للصالة 

، أبو داود الطهارة  )1409(، النسائي اجلمعة  )510(، الترمذي اجلمعة   )889(البخاري اجلمعة ) 5(
  .  )3/297(، أمحد   )1112(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )116(
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  .  متفق عليه.   )1(  } ، ويعتزل احليض املصلى املسلمني

  .  من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل الزوال:  ووقتها
، والفطر يف الفطر  خري الفطر، وتعجيل األضحى وتأ  فعلها يف الصحراء:   والسنة

، ويلبس أحسن ثيابه ويذهب  ، وأن يتنظف ويتطيب هلا خاصة قبل الصالة بتمرات وترا
  .  من طريق ويرجع من أخرى

، ويف  ، يكرب يف األوىل سبعا بتكبرية اإلحرام فيصلي م ركعتني بال أذان وال إقامة
، وحيمد اهللا ويصلي على  ل تكبرية، يرفع يديه مع ك الثانية مخسا سوى تكبرية القيام

، فإذا سلم خطب  ، جيهر بالقراءة فيها ، مثّ يقرأ الفاحتة وسورة  بني كل تكبريتنيr النيب
  .  م خطبتني كخطبيت اجلمعة إال أنه يذكر يف كل خطبة األحكام املناسبة للوقت

قيد عقب وامل.  ، ويف كل عشر ذي احلجة ويستحب التكبري املطلق ليليت العيدين
اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا  " : ، من صالة فجر يوم عرفة إىل عصر آخر أيام التشريق املكتوبات

  .  " ، وهللا احلمد ، اهللا أكرب اهللا أكرب  ، ال إله إال اهللا أكرب

                                 
، النسائي صالة العيدين  )539(، الترمذي اجلمعة  )890(، مسلم صالة العيدين   )318(البخاري احليض ) 1(

،  )5/84(، أمحد  )1308(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )1136(، أبو داود الصالة  )1558(
  .  )1609(مي الصالة الدار
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  كتاب اجلنائز 
  .  رواه مسلم.   )1(  }  إال اهللالقنوا موتاكم ال إله  { r قال النيب

  .  رواه النسائي وأبو داود.   )2(  } اقرءوا على موتاكم يس  {:  وقال

قال .   فرض كفاية- كتغسيله وتكفينه والصالة عليه ومحله ودفنه -وجتهيز امليت 
، وإن كانت غري ذلك   ، فإن تك صاحلة فخري تقدموا إليه أسرعوا باجلنازة { r النيب

نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى  {:  وقال.  )3( } فشر تضعونه عن رقابكم

  .   رواه أمحد والترمذي.  )4( }  عنه

  .   ، سوى رأس املُحِرم ووجه املُحِرمة ثوب يستر مجيعه:  والواجب يف الكفن
 مثّ يكرب r ، مثّ يكرب فيصلي على النيب أن يكرب فيقرأ الفاحتة:  وصفة الصالة عليه
،  انا، وذكرنا وأنث ، وشاهدنا وغائبنا  اللهم اغفر حلينا وميتنا " : فيدعو للميت فيقول

، ومن توفيته فتوفه على   ، اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم  وصغرينا وكبرينا
،  ، ووسع مدخله ، وأكرم نزله ، وعافه واعف عنه ، اللهم اغفر له وارمحه  اإلميان

،  ، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب األبيض من الدنس  واغسله باملاء والثلج والربد
  .  " ، واغفر لنا وله جره وال تفتنا بعدهاللهم ال حترمنا أ

اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا  " : وإن كان صغريا قال بعد الدعاء العام
، وقه  ، واجعله يف كفالة إبراهيم  ، وأعظم به أجورمها ، اللهم ثقل به موازينهما  جمابا

                                 
،  )3117(، أبو داود اجلنائز  )1826(، النسائي اجلنائز  )976(، الترمذي اجلنائز  )916(مسلم اجلنائز ) 1(

  .   )3/3(، أمحد  )1445(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز 
  .   )5/26(، أمحد   )1448(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )3121(أبو داود اجلنائز ) 2(
،  )1911(، النسائي اجلنائز  )1015(، الترمذي اجلنائز  )944(، مسلم اجلنائز  )1252(لبخاري اجلنائز ا) 3(

، مالك اجلنائز   )2/240(، أمحد  )1477(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )3181(أبو داود اجلنائز 
)574(  .  

  .  )2591(، الدارمي البيوع  )2/440(، أمحد   )2413(، ابن ماجه األحكام   )1078(الترمذي اجلنائز ) 4(
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ما من رجل مسلم ميوت   { r وقال النيب.   ، مثّ يكرب ويسلم " برمحتك عذاب اجلحيم

رواه .   )1(  } فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه

، ومن شهدها حىت تدفن   من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط {:  وقال.   مسلم

.  متفق عليه.  )2( } مثل اجلبلني العظيمني:  ؟ قال وما القرياطان:  ، قيل فله قرياطان

رواه .  )3( } ، وأن يبىن عليه ، وأن يقعد عليه أن جيصص القرب "  r وى النيب  {

  .   مسلم
، واسألوا له  استغفروا ألخيكم  {:  وكان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال

  .  رواه أبو داود وصححه.  )4( }  يسألالتثبيت فإنه اآلن

  .  ويستحب تعزية املصاب بامليت
.  مع أنه لعن النائحة واملستمعة.  " إا رمحة " :  ، وقال  على امليتr وبكى النيب

  .  مرواه مسل.  )5( }  زوروا القبور فإا تذكر باآلخرة  {:  وقال

، وإنا إن شاء اهللا   السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني " : وينبغي ملن زارها أن يقول
، نسأل اهللا لنا  ، واغفر لنا وهلم ، وال تفتنا بعدهم  ، اللهم ال حترمنا أجرهم بكم الحقون
  .  " ولكم العافية

                                 
  .  )1/278(، أمحد   )948(مسلم اجلنائز ) 1(
، أبو  )1997(، النسائي اجلنائز  )1040(، الترمذي اجلنائز   )945(، مسلم اجلنائز  )47(البخاري اإلميان ) 2(

  .  )2/387(، أمحد  )1539(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )3168(داود اجلنائز 
،  )3225(، أبو داود اجلنائز   )2027(، النسائي اجلنائز  )1052(، الترمذي اجلنائز  )970(لم اجلنائز مس) 3(

  .   )3/339(أمحد 
  .  )3221(أبو داود اجلنائز ) 4(
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )3234(، أبو داود اجلنائز   )2034(، النسائي اجلنائز  )976(مسلم اجلنائز ) 5(

  .  )2/441(د ، أمح )1569(
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  .  ، واهللا أعلم وأي قُربة فعلها وجعل ثواا ملسلم نفعه ذلك
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  زكاة كتاب ال
  .   وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا
، وما كان تابعا   ، إال اخلارج من األرض وال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول

  .   لألصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حوهلما حول أصلهما
، واخلارج من  السائمة من يمة األنعام:  وال جتب الزكاة إال يف أربعة أنواع

  .  ، وعروض التجارة   واألمثان، األرض
:    كتب له- رضي اهللا عنهما -فاألصل فيها حديث أنس أن أبا بكر :  فأما السائمة

مر اهللا ا ، واليت أ   على املسلمنيr هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا  {

، فإذا بلغت  ، يف كل مخس شاة يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوا من الغنم:  رسوله
،   ، فإن مل تكن فابن لبون ذكر  مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض أنثى

، فإذا بلغت ستا وأربعني  فإذا بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى
، فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها  ني ففيها حقة طروقة اجلملإىل ست
، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل  ، فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون جذعة

، ففي كل  ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا اجلمل عشرين ومائة
، ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها   ني حقة، ويف كل مخس  أربعني بنت لبون

يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين :  ويف صدقة الغنم.  صدقة إال أن يشاء را
، فإذا زادت على   ، فإذا زادت على عشرين ومائة إىل مائتني ففيها شاتان  ومائة شاة

، فإذا  لى ثالمثائة ففي كل مائة شاة، فإذا زادت ع  مائتني إىل ثالمثائة ففيها ثالث شياه
وال جيمع .  كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعني شاة فليس فيها صدقة إال أن يشاء را

، وما كان من خليطني فإما يتراجعان   ، وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة بني متفرق
، فإن   الرفَة ربع العشرويف.  ، وال خيرج يف الصدقة هِرمة وال ذات عوار بينهما بالسوية

ومن بلغت عنده من اإلبل .   مل يكن إال تسعون ومائة فليس فيها صدقة إال أن يشاء را
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، وجيعل معها شاتني  ، وليس عنده جذعة وعنده حقة فإا تقبل منه احلقة  صدقة اجلذعة
،  حلقة، ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده ا ، أو عشرين درمها إن استيسرتا له
.  )1( }  ، ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني  فإا تقبل منه اجلذعة:   وعنده اجلذعة

قرة  أمره أن يأخذ من كل ثالثني بr أن النيب {:  ويف حديث معاذ.   رواه البخاري

  .  رواه أهل السنن.  )2( }  ، ومن كل أربعني مِسنة  تبيعا أو تبيعة

  .  ، وفيها ربع العشر فإنه ليس فيها شيء حىت تبلغ مائيت درهم:   وأما صدقة األمثان
ليس فيما  { r ، فقد قال النيب  وأما صدقة اخلارج من األرض من احلبوب والثمار

، فيكون  والوسق ستون صاعا.  متفق عليه.   )3(  } دون مخسة أوسق من التمر صدقة

يما سقت ف  { r  وقال النيبr ثالمثائة صاع بصاع النيب:   النصاب للحبوب والثمار

.  )4( } ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر العشر:  ، أو كان عثَِريا  السماء والعيون

 إذا خرصتم فدعوا r أمرنا رسول اهللا {:  وعن سهل بن أيب حثمة قال.  رواه البخاري

  .  رواه أهل السنن.  )5( }  ، فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع  الثلث

فإنه يقوم إذا :   ، وهي كل ما أعد للبيع والشراء ألجل الربح  وأما عروض التجارة
                                 

، ابن ماجه الزكاة   )1567(، أبو داود الزكاة   )2455(، النسائي الزكاة  )1386(البخاري الزكاة ) 1(
  .  )1/12(، أمحد  )1800(

، ابن ماجه الزكاة  )1576(، أبو داود الزكاة   )2453(، النسائي الزكاة   )623(الترمذي الزكاة ) 2(
  .  )1623(لزكاة ، الدارمي ا )5/233(، أمحد  )1803(

،   )2476(، النسائي الزكاة   )626(، الترمذي الزكاة   )979(، مسلم الزكاة  )1390(البخاري الزكاة ) 3(
، الدارمي  )576(، مالك الزكاة  )3/30(، أمحد  )1793(، ابن ماجه الزكاة   )1558(أبو داود الزكاة 

  .  )1633(الزكاة 
، أبو داود الزكاة  )2488(، النسائي الزكاة  )640(الزكاة ، الترمذي  )1412(البخاري الزكاة ) 4(

  .  )1817(، ابن ماجه الزكاة  )1596(
  .  )2619(، الدارمي البيوع  )3/448(، أمحد  )2491(، النسائي الزكاة  )643(الترمذي الزكاة ) 5(
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  .  حال احلول باألحظ للمساكني من ذهب وفضة وجيب فيها ربع العشر
:  أو معسر ال وفاء له، كالذي على مماطل   ومن كان له دين ومال ال يرجو وجوده

  .   ، وإال ففيه الزكاة فال زكاة فيه
، وال يلزم اخليار إال إن شاء  ، وال جيزئ من األدون وجيب اإلخراج من وسط املال

  .  ربه
  .  متفق عليه.   )1(  } ويف الركاز اخلمس {:   ويف حديث أيب هريرة مرفوعا

                                 
،   )2495(سائي الزكاة ، الن )642(، الترمذي الزكاة  )1710(، مسلم احلدود  )1428(البخاري الزكاة ) 1(

  .   )2377(، الدارمي الديات  )1622(، مالك العقول  )2/406(، أمحد  )4593(أبو داود الديات 
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  لفطر باب زكاة ا
، أو صاعا  صاعا من متر:    زكاة الفطرr فرض رسول اهللا {:  عن ابن عمر قال

، وأمر ا  ، والصغري والكبري من املسلمني ، والذكر واألنثى ، على العبد واحلر من شعري
  .  متفق عليه.  )1( } تؤدى قبل خروج الناس للصالةأن 

:  ، إذا كان فاضال عن قوت يومه وليلته ، وعمن تلزمه مؤنته نفسه:  وجتب عن
رصاعا من متر أو شعري أو أِقط أو زبيب أو ب  .  

  .  ، وال حيل تأخريها عن يوم العيد  األنفع:  واألفضل فيها
،  ، وطُعمة للمساكني  طُهرة للصائم من اللغو والرفث  { r وقد فرضها رسول اهللا

، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من  فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة
سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم  { r وقال.  رواه أبو داود وابن ماجه.   )2(  } الصدقات

،   ، ورجل معلق قلبه باملساجد  ، وشاب نشأ يف طاعة اهللا إمام عادل:   ال ظل إال ظله
،  منصب ومجال، ورجل دعته امرأة ذات   ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه

،  ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه  إين أخاف اهللا:   فقال
  .  متفق عليه.  )3( } ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه

                                 
،   )2504(، النسائي الزكاة   )675(، الترمذي الزكاة   )984(، مسلم الزكاة  )1432(البخاري الزكاة ) 1(

، الدارمي  )627(، مالك الزكاة  )2/102 (، أمحد )1826(، ابن ماجه الزكاة  )1611(أبو داود الزكاة 
  .  )1661(الزكاة 

  .   )1827(، ابن ماجه الزكاة  )1609(أبو داود الزكاة ) 2(
، النسائي آداب القضاة  )2391(، الترمذي الزهد   )1031(، مسلم الزكاة  )1357(البخاري الزكاة ) 3(

  .  )1777(، مالك اجلامع  )2/439(، أمحد  )5380(
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  باب أهل الزكاة ومن ال تدفع له 
yJ$ *  {:  ال تدفع الزكاة إال للثمانية الذين ذكرهم اهللا تعاىل بقوله ¯R Î) àM» s%yâ¢Á9 $# 

Ïä!#tç s)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3» |¡yJ ø9 $#ur tû, Î# ÏJ» yèø9 $#ur $ pköé n=tæ Ïpxÿ©9 xsßJ ø9 $#ur öNåkæ5qè=è% Ü Îûur É>$ s%Ìhç9 $# tûüÏBÌç» tó ø9 $#ur ÜÎûur È@ã Î6yô «! $# 

Èûøó$#ur È@ã Î6¡¡9 $# ( ZpüÒÉÌç sù öÆÏiB «! $# 3 ª!$#ur íOäÎ=tæ ÒOã Å6ym ÇÏÉÈ {  )1(]  60:  التوبة  [   .  

فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم   {:    ملعاذr وجيوز االقتصار على واحد منهم لقوله

  .   متفق عليه.  )2( } يهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمأن اهللا افترض عل

،   ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، وال آلل حممد وال حتل الزكاة لغين وال لقوي مكتسب
  .  ، وال لكافر وال ملن جتب عليه نفقته وقت جرياا

نفع نفعا ، ولكن كلما كانت أ فيجوز دفعها إىل هؤالء وغريهم:  فأما صدقة التطوع
من سأل الناس أمواهلم تكثرا فإمنا يسأل  { r وقال النيب.   عاما أو خاصا فهي أكمل

ما جاءك من هذا  { t وقال لعمر.   رواه مسلم.  )3( }  ، فليستقل أو ليستكثر  مجرا

رواه .  )4( }  ، فال تتبعه نفسك ، وما ال املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه

  .   مسلم

                                 
  .  60:  ة التوبة آيةسور) 1(
،  )2435(، النسائي الزكاة  )625(، الترمذي الزكاة  )19(، مسلم اإلميان   )4090(البخاري املغازي ) 2(

  .  )1614(، الدارمي الزكاة  )1/233(، أمحد  )1783(، ابن ماجه الزكاة  )1584(أبو داود الزكاة 
  .  )2/231( أمحد ، )1838(، ابن ماجه الزكاة  )1041(مسلم الزكاة ) 3(
، أبو داود الزكاة  )2607(، النسائي الزكاة  )1045(، مسلم الزكاة  )1404(البخاري الزكاة ) 4(

  .  )1647(، الدارمي الزكاة  )1/17(، أمحد  )1647(
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  كتاب الصيام 
$  {:  األصل فيه قوله تعاىل ygïÉr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏG ä. ãNà6 øã n=tæ ãP$uã Å_Á9 $# $ yJ x. |=ÏG ä. í n?tã 

öúïÏ%©!$# Ï̀B öNà6 Î=ö7 s%  {  )1(187 - 183:  البقرة . [  اآليات  [  .  

، برؤيته أو إكمال  وجيب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم
، فإن غُم  ، وإذا رأيتموه فأفطروا  إذا رأيتموه فصوموا { r ، قال ن ثالثني يوماشعبا

، ويف  )3( } اقدروا له ثالثنيف  {:  ، ويف لفظ متفق عليه.  )2( } عليكم فاقْدروا له

  .   رواه البخاري.  )4( }  فأكملوا عدة شعبان ثالثني  {:  لفظ

، وجيب تبييت النية  ، وال يقبل يف بقية الشهور إال عدالن ويصام برؤية عدل هلالله
  .  رفيجوز بنية من النها:  ، وأما النفل لصيام الفرض

  .  هلما الفطر والصيام:   واملريض الذي يتضرر بالصوم واملسافر
  .  ، وعليهما القضاء حيرم عليهما الصيام:   واحلائض والنفساء
، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم  واحلامل واملرضع

  .  مسكينا
هؤرعن كل يوم مسكينا، يطعم  والعاجز عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى ب   .  

، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو  ومن أفطر فعليه القضاء فقط
، فإن مل جيد   ، فإنه يقضي ويعتق رقبة ، إال من أفطر جبماع حجامة أو إمناء مبباشرة
  .   ، فإن مل يستطع فيطعم ستني مسكينا  فيصوم شهرين متتابعني

                                 
  .   183:   سورة البقرة آية) 1(
بو داود الصوم ، أ )2121(، النسائي الصيام  )1080(، مسلم الصيام   )1801(البخاري الصوم ) 2(

  .   )1684(، الدارمي الصوم  )634(، مالك الصيام  )2/5(، أمحد  )2320(
  .  )2320(، أبو داود الصوم  )1080(مسلم الصيام ) 3(
  .  )1810(البخاري الصوم ) 4(
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، فإمنا أطعمه  ، فأكل أو شرب فليتم صومه من نسي وهو صائم { r وقال النيب

.  )2( } ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر {:   وقال.  متفق عليه.  )1(  }  اهللا وسقاه

:  وقال.  متفق عليه.  )3( }  تسحروا فإن يف السحور بركة {:   وقال.   متفق عليه

.   )4(  } جيد فليفطر على ماء فإنه طَهور، فإن مل  إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر  {

من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف  { r وقال.  رواه اخلمسة

من مات وعليه صيام صام  {:   لوقا.  رواه البخاري.  )5(  } أن يدع طعامه وشرابه

  .  متفق عليه.  )6( }  عنه وليه

، وسئل عن  "  يةيكفر السنة املاضية والباق " : ، فقال  وسئل عن صوم يوم عرفة  {

وسئل عن صوم يوم االثنني  {،   )7( } يكفر السنة املاضية " : ، فقال صيام عاشوراء

  .  ه مسلمروا.   )8(  } ، أو أُنزل علي فيه  ، وبعثت فيه  ذاك يوم ولدت فيه " :  فقال

                                 
، أبو داود الصوم   )721(، الترمذي الصوم   )1155(، مسلم الصيام  )1831(البخاري الصوم ) 1(

  .   )1727(، الدارمي الصوم   )2/491(، أمحد   )1673(ماجه الصيام ، ابن  )2398(
، ابن ماجه الصيام  )699(، الترمذي الصوم  )1098(، مسلم الصيام  )1856(البخاري الصوم ) 2(

  .  )1699(، الدارمي الصوم  )638(، مالك الصيام  )5/337(، أمحد  )1697(
،  )2146(، النسائي الصيام   )708(، الترمذي الصوم  )1095(، مسلم الصيام   )1823(البخاري الصوم ) 3(

  .  )1696(، الدارمي الصوم   )3/99(، أمحد  )1692(ابن ماجه الصيام 
،   )4/18(، أمحد  )1699(، ابن ماجه الصيام  )2355(، أبو داود الصوم  )658(الترمذي الزكاة ) 4(

  .   )1701(الدارمي الصوم 
، ابن ماجه الصيام  )2362(، أبو داود الصوم  )707(الترمذي الصوم ،  )5710(البخاري األدب ) 5(

  .  )2/505(، أمحد  )1689(
  .  )6/69(، أمحد  )2400(، أبو داود الصوم  )1147(، مسلم الصيام  )1851(البخاري الصوم ) 6(
  .  )5/308(، أمحد  )2425(، أبو داود الصوم  )1162(مسلم الصيام ) 7(
  .  )1162(مسلم الصيام ) 8(
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رواه .  )1( }  من صام رمضان مثّ أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر {:  وقال

، ثالث   أن نصوم من الشهر ثالثة أيامr أمرنا رسول اهللا {:   وقال أبو ذر.   مسلم

  .  رواه النسائي والترمذي.   )2(  } ، ومخس عشرة ، وأربع عشرة  عشرة

:   وقال.  يهمتفق عل.   )3(  } يوم الفطر ويوم النحر:   ى عن صيام يومني  {و 

ال  {:   وقال.  رواه مسلم.   )4(  }  U أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اهللا  {

  .   متفق عليه.   )5( } صوم يوما قبله أو يوما بعدهيصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن ي

، ومن قام  من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه {:  وقال

ن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر ، وم رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
  .   متفق عليه.  )6( } له ما تقدم من ذنبه

، واعتكف من بعده   كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا {و 

  .  ق عليهمتف.  )7( } أزواجه

، ومسجدي هذا   املسجد احلرام:  ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد  {:  وقال
                                 

، ابن ماجه الصيام  )2433(، أبو داود الصوم   )759(، الترمذي الصوم   )1164(مسلم الصيام ) 1(
  .  )1754(، الدارمي الصوم  )5/417(، أمحد  )1716(

  .  )2424(، النسائي الصيام   )761(الترمذي الصوم ) 2(
  .  )1753 (، الدارمي الصوم )827(، مسلم الصيام  )1139(البخاري اجلمعة ) 3(
  .  )5/75(، أمحد  )1141(مسلم الصيام ) 4(
، أبو داود الصوم   )743(، الترمذي الصوم   )1144(، مسلم الصيام  )1884(البخاري الصوم ) 5(

  .   )1723(، ابن ماجه الصيام  )2420(
لنسائي ، ا )683(، الترمذي الصوم  )760(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )1802(البخاري الصوم ) 6(

  .  )1776(، الدارمي الصوم  )2/241(، أمحد  )1371(، أبو داود الصالة   )2202(الصيام 
، أبو داود الصوم  )790(، الترمذي الصوم   )1172(، مسلم االعتكاف  )1922(البخاري االعتكاف ) 7(

  .  )6/84(، أمحد  )2462(
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  .   متفق عليه.  )1( } واملسجد األقصى

                                 
، أبو داود املناسك  )700(املساجد ، النسائي  )1397(، مسلم احلج  )1132(البخاري اجلمعة ) 1(

  .  )1421(، الدارمي الصالة  )2/234(، أمحد  )1409(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )2033(
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  كتاب احلج 
!¬   {:   األصل فيه قوله تعاىل ur í n?tã Ä¨$ ¨Z9 $# êkÏm ÏMøèt7 ø9 $# Ç t̀B tí$ sÜ tGóô $# Ïmøã s9 Î) Wxã Î6yô 4 {  )1( 

  .  ] 97:  آل عمران [
ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات اإلنسان :   ، وهي واالستطاعة أعظم شروطه

  .  صليةوحوائجه األ
، وحديث جابر يف  أن يكون للمرأة حمرم إذا احتاجت إىل سفر:   ومن االستطاعة

، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد اهللا   يشتمل على أعظم أحكام احلجr حج النيب
، مث أُذِّن يف الناس يف    مكث يف املدينة تسع سنني مل حيجr أن النيب {:   رضي اهللا عنهما

 كلهم يلتمس أن يأمت برسول -، فقدم املدينة بشر كثري   حاجr العاشرة أن رسول اهللا
، فولدت أمساء بنت عميس   فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة- ويعمل مثل عمله r اهللا

اغتسلي واستثفري  " : ؟ قال   كيف أصنعr ىل رسول اهللا، فأرسلت إ حممد بن أيب بكر
 يف املسجد مثّ ركب القصواء حىت استوت به r فصلى رسول اهللا.  " بثوب وأحرمي

، إن  ، لبيك ال شريك لك لبيك  لبيك اللهم لبيك( : ، أهلَّ بالتوحيد ناقته على البيداء
، فلم يرد    ذا الذي يهلون به، وأهلَّ الناس )، ال شريك لك احلمد والنعمة لك وامللك

لسنا ننوي إال :  قال جابر.   تلبيتهr ، ولزم رسول اهللا   عليهم شيئا منهr رسول اهللا
، حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فَرملَ ثالثا   ، لسنا نعرف العمرة  احلج

$räãÏÉªB$#ur Ï̀B ÏQ#)  {:  ، مثّ نفذ إىل مقام إبراهيم فقرأ  ومشى أربعا s)̈B zO¿ Ïdºtç ö/Î) í ~?|ÁãB ( { )2( 

 ويف رواية أنه قرأ يف -، فجعل املقام بينه وبني البيت  فصلى ركعتني]  125:   البقرة [
@ö  {:   الركعتني è% uqèd ª! $# îâym r& ÇÊÈ {  )3( و }  ö@ è% $ pköâr'̄» tÉ öcrãç Ïÿ» x6 ø9 $# ÇÊÈ {  )1( - ّمث 

                                 
  .  97:  سورة آل عمران آية) 1(
  .   125:   سورة البقرة آية) 2(
  .  1:  سورة اإلخالص آية) 3(
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 *   {:   ، فلما دنا من الصفا قرأ  ، مثّ خرج من الباب إىل الصفا رجع إىل الركن واستلمه
¨b Î) $ xÿ¢Á9 $# nouröç yJ ø9 $#ur Ï̀B Ìç Í¬!$ yè x© «!$# ( { )2(]  أبدأ مبا بدأ اهللا به  " . ] 158:   البقرة  "   .  

،   ، فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه ، حىت رأى البيت  فبدأ بالصفا فرقي عليه
، وهو على كل شيء   ، له امللك وله احلمد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له " : وقال
، مثّ دعا بني  " ، ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده قدير

 مثّ نزل ومشى إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف - قال مثل هذا ثالث مرات -ذلك 
على املروة كما فعل ، ففعل   ، حىت أتى املروة  ، حىت إذا صعدنا مشى بطن الوادي سعى

لو أين استقبلت من أمري ما  " : ، فقال  حىت كان آخر طواف على املروة-على الصفا 
، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل   استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة

؟   يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم ألبد:  ، فقال فقام سراقة بن جعشم.   "  وليجعلها عمرة
 -دخلت العمرة يف احلج  " :  أصابعه واحدة يف األخرى وقالr فشبك رسول اهللا

،   فوجد فاطمة ممن حلr وقدم عِلي من اليمن ببدن للنيب.  "  ، بل ألبد أبد  ال-مرتني 
فكان :  ، قال  إن أيب أمرين ذا:  ، فأنكر ذلك عليها فقالت ولبست صبيغا واكتحلت

،   محرشا على فاطمة للذي صنعتr فذهبت إىل رسول اهللا:  علي يقول بالعراق
،   صدقت  " : ، فقال ، فأخربته أين أنكرت عليها  فيما ذكرت عنهr مستفتيا لرسول اهللا

اللهم إين أُهلُّ مبا أَهلَّ به :   قلت:  قال  "  ؟  ، ماذا قلت حني فرضت احلج صدقت
هلدي الذي قدم به فكان مجاعة ا:   قال.   " فإن معي اهلدي فال حتل " : قال.  رسولك

، إال   ، وقصروا فحل الناس كلهم:  ، قال  مائةr ، والذي أتى به النيب علي من اليمن
  .   ومن كان معه هديr النيب

 فصلى ا r ، وركب النيب  ، فأهلوا باحلج فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن

                                                                                             
  .  1:   سورة الكافرون آية) 1(
  .   158:    آيةسورة البقرة) 2(
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، وأمر بقبة  طلعت الشمس، مثّ مكث قليال حىت  الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر
 وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر r ، فسار رسول اهللا من شعر تضرب له بنمرة

 حىت أتى عرفة فوجد r ، فأجاز رسول اهللا ، كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية احلرام
،  ه، فرتل ا حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرِحلَت ل  القبة قد ضربت له بنمرة

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة  " : ، وقال ، فخطب الناس فأتى بطن الوادي
، أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي  يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

دم ابن ربيعة بن :   ، وإن أول دم أضع من دمائنا ، ودماء اجلاهلية موضوعة موضوع
، وأول ربا    وربا اجلاهلية موضوع-ين سعد فقتلته هذيل  كان مسترضعا يف ب-احلارث 

،  ، فاتقوا اهللا يف النساء ، فإنه موضوع كله أضع من ربانا ربا عباس بن عبد املطلب
، ولكم عليهن أن ال يوطئن   فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا

، وهلن عليكم رزقهن  با غري مربح، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضر فرشكم أحدا تكرهونه
،  كتاب اهللا:   ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به  وكسون باملعروف

نشهد أنك قد بلغت وأديت :   قالوا "  ؟ ، فما أنتم قائلون وأنتم تسألون عين يوم القيامة
اللهم  " : -س  بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل النا-، فقال  ونصحت

، مثّ أقام  ، مثّ أقام فصلى الظهر ، مثّ أذن بالل - ثالث مرات - " ، اللهم اشهد  اشهد
، فجعل بطن ناقته  ، مثّ ركب حىت أتى املوقف  ، ومل يصل بينهما شيئا فصلى العصر

، فلم يزل واقفا حىت  ، وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة القصواء إىل الصخرات
،  ، وأردف أسامة بن زيد خلفه ت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرصغرب

،   وقد شنق للقصواء الزمام حىت إن رأسها ليصيب مورك رحلهr ودفع رسول اهللا
، كلما أتى حبال من احلبال  " ، السكينةَ ، السكينةَ أيها الناس  " : ويقول بيده اليمىن

 املزدلفة فصلى ا املغرب والعشاء بأذان واحد ، حىت أتى أرخى هلا قليال حىت تصعد
، وصلى الفجر حني تبني له  ، مث اضطجع حىت طلع الفجر وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا

، فاستقبل القبلة فدعا اهللا  ، مثّ ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام الصبح بأذان وإقامة
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،  ، فدفع قبل أن تطلع الشمس  ا، فلم يزل واقفا حىت أسفر جد وكربه وهلله ووحده
، مثّ سلك الطريق   ، فحرك قليال ، حىت أتى بطن محسر وأردف الفضل بن العباس

، حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع   الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى
، رمى من بطن الوادي مث   ، مثل حصى اخلذف ، يكرب مع كل حصاة منها حصيات

، وأشركه يف  ، مث أعطى عليا فنحر ما غرب ف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بيدهانصر
، فأكال من حلمها وشربا  ، فجعلت يف قدر وطبخت ، مث أمر من كل بدنة ببضعة  هديه

، فأتى بين عبد   فأفاض إىل البيت فصلى مبكة الظهرr ، مثّ ركب رسول اهللا من مرقها
، فوال أن يغلبكم الناس على   انزعوا بين عبد املطلب " : لاملطلب يسقون على زمزم فقا

  .  رواه مسلم.  } فناولوه دلوا فشرب منه " سقايتكم لرتعت معكم

 فأكمل ما )1(  } خذوا عين مناسككم {:  ، ويقول للناس   يفعل املناسكr وكان

  .   وأصحابه رضي اهللا عنهمr االقتداء فيه بالنيب:   يكون من احلج
،  ، والوقوف بعرفة  اإلحرام:  ، اليت هي ولو اقتصر احلاج على األركان األربعة

، والوقوف بعرفة إىل  اإلحرام من امليقات:  والواجبات اليت هي.   ، والسعي والطواف
 -، واحللق   ر، ورمي اجلما  ، وليايل أيام التشريق مبىن ، واملبيت ليلة النحر مبزدلفة الغروب

  .    ألجزأه ذلك-أو التقصري 
أن تارك الركن ال يصح حجه حىت :  والفرق بني ترك الركن يف احلج وترك الواجب

  .  ، وعليه إمث ودم لتركه  ، وتارك الواجب حجه صحيح يفعله على صفته الشرعية
  .   ، واإلفراد  والقران- وهو أفضل -وخيري من يريد اإلحرام بني التمتع 

،  ، مثّ حيرم باحلج من عامه أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها:  متع هوفالت
  .  وعليه هدي إن مل يكن من حاضري املسجد احلرام

  .   أن حيرم باحلج من امليقات مفردا:  واإلفراد هو

                                 
  .  )3062(النسائي مناسك احلج ) 1(
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، أو حيرم بالعمرة مثّ يدخل احلج عليها قبل الشروع يف  أن حيرم ما معا:   والقران
،   ، ويضطر التمتع إىل هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته طوافها

  .  وإذا حاضت املرأة أو نفست وعرفت أا ال تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة
  .  ، وعلى القارن هدي دون املفرد واملفرد والقارن فعلهما واحد

، ولبس  قليم األظافر، وت حلق الشعر:  وجيتنب احملرم مجيع حمظورات اإلحرام من
  .   ، ومن الطيب رجال وامرأة ، وتغطية رأسه إن كان رجال ، إن كان رجال  املخيط

قتل الصيد الرب الوحشي املأكول والداللة عليه واإلعانة :  وكذلك حيرم على احملرم
  .  على قتله

، مفسد للنسك موجب لفدية  ؛ ألن حترميه مغلظ اجلماع:  وأعظم حمظورات اإلحرام
  .  بدنة

وأما فدية األذى إذا غطى رأسه أو لبس املخيط أو غطت املرأة وجهها أو لبست 
، فيخري بني صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني أو ذبح   القفازين أو استعمال الطيب

  .  شاة
 وبني تقومي املثل - إن كان له مثل من النعم -وإذا قتل الصيد خري بني ذبح مثله 

،   ، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من غريه  مبحل اإلتالف
  .  أو يصوم عن إطعام كل مسكني يوما

، فإن مل جيد صام عشرة   فيجب فيه ما جيزئ يف األضحية:  وأما دم املتعة والقران
، وكذا    وسبعة إذا رجع- وجيوز أن يصوم أيام التشريق منها -ثالثة يف احلج :  أيام

  .   ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية ملباشرةحكم من 
  .  فلمساكني احلرم من مقيم وآفاقي:   وكل هدي أو إطعام يتعلق حبرم أو إحرام

  .  وجيزي الصوم بكل مكان
املستحب أن يأكل منه ويهدي :  -، واهلدي   كاملتعة والقران-ودم النسك 

  .  ويتصدق
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ال يأكل منه :  - ويسمى دم جربان -، أو ترك الواجب   والدم الواجب لفعل احملظور
  .   ؛ ألنه جيري جمرى الكفارات ، بل يتصدق جبميعه شيئا

، فإن  ، ويسن أن يستلمه ويقبله ، وأن يبدأ من احلجر  النية:   وشروط الطواف مطلقا
، اللهم إميانا بك وتصديقا   ، اهللا أكرب بسم اهللا " : ، ويقول عند ذلك مل يستطع أشار إليه

،   ، وأن جيعل البيت عن يساره  "  r وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممدبكتابك و
  .   ، وأن يتطهر من احلدث واخلبث ويكمل األشواط السبعة

:  ، وقد ورد يف احلديث  سنة غري واجبة- غري الطواف -والطهارة يف سائر األنساك 
  .  )1( } ، إال أن اهللا أباح فيه الكالم أن الطواف بالبيت صالة  {

، بأن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األمين  ويسن له أن يضطبع يف طواف القدوم
،   ، وأن يرمل يف الثالثة األشواط األول منه وميشي يف الباقي وطرفه على عاتقه األيسر

  .  وال اضطباعوكل طواف سوى هذا ال يسن فيه رمل 
  .  ، واالبتداء من الصفا  ، وتكميل السبعة النية:   وشروط السعي

أن يكثر اإلنسان يف طوافه وسعيه ومجيع مناسكه من ذكر اهللا ودعائه :  واملشروع
لطواف بالبيت وبالصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر إمنا جعل ا { r لقوله

ملا فتح اهللا على رسوله مكة قام يف الناس   {:   قالt وعن أيب هريرة.  )2( }  اهللا

، وسلط عليها رسوله   حبس عن مكة الفيلإن اهللا:  فحمد اهللا وأثىن عليه مثّ قال
، وإا لن حتل  ، وإمنا حلت يل ساعة من ار ، وإا لن حتل ألحد كان قبلي واملؤمنني

، ومن قتل   ، وال حتل ساقطتها إال ملنشد ، فال ينفر صيدها وال خيتلى شوكها ألحد بعدي
، فإنا جنعله يف قبورنا   سول اهللاإال اإلذخر يا ر:  ، فقال العباس له قتيل فهو خبري النظرين

                                 
  .  )4/64(، أمحد  )2922(النسائي مناسك احلج ) 1(
  .  )1853(، الدارمي املناسك  )6/64(، أمحد  )1888(، أبو داود املناسك   )902(الترمذي احلج ) 2(
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املدينة حرام ما بني عري إىل   {:  ، وقال متفق عليه.  )1( }  إال اإلذخر:   ، فقال وبيوتنا

، يقتلن يف احلل  مخس من الدواب كلهن فاسق {، وقال  رواه مسلم.  )2( } ثور

  .   متفق عليه.  )3( } ، والكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، واحلدأة الغراب:  واحلرم

                                 
،  )2/238(، أمحد   )2017(، أبو داود املناسك  )1355(، مسلم احلج  )2302(البخاري يف اللقطة ) 1(

  .  )2600(الدارمي البيوع 
، أبو داود املناسك  )2127(، الترمذي الوالء واهلبة  )1370(، مسلم احلج  )6374(البخاري الفرائض ) 2(

  .  )1/81(، أمحد  )2034(
، النسائي مناسك احلج   )837(، الترمذي احلج  )1198(، مسلم احلج   )1732(البخاري احلج ) 3(

  .   )1817(، الدارمي املناسك   )6/250(، أمحد   )3087(، ابن ماجه املناسك  )2888(
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  باب اهلدي واألضحية والعقيقة 
  .   ، وكذلك األضحية والعقيقة  ، وما سواه سنة تقدم ما جيب من اهلدي

ما :   ، والثين من اإلبل ، وهو ما متّ له نصف سنة  ال جيزئ فيها إال اجلذع من الضأنو
أربع ال   { r ، قال ما له سنة:  ، ومن املعز ما له سنتان:  ، ومن البقر  له مخس سنني

،  ، والعرجاء البني ضلعها ، واملريضة البني مرضها  العوراء البني عورها:  لضحاياجتوز يف ا
  .  ، رواه اخلمسة صحيح.  )1( } والكبرية اليت ال تنقي

، وكلما كانت أكمل فهي أحب إىل اهللا  وينبغي أن تكون كرمية كاملة الصفات
،    عام احلديبية البدنة عن سبعةr حنرنا مع النيب {:  ، وقال جابر  وأعظم ألجر صاحبها

  .   رواه مسلم.  )2( } والبقرة عن سبعة

كل  { r ، قال ، وعن اجلارية شاة عن الغالم شاتان:   وتسن العقيقة يف حق األب

، رواه  صحيح.  )3( } ، ويسمى ، تذبح عنه يوم سابعه وحيلق رأسه غالم مرن بعقيقته

  .  اخلمسة
، بل يعطيه  ، وال يعطي اجلازر أجرته منها ، ويهدي ويتصدق  ويأكل من املذكورات

  .  هدية أو صدقة

                                 
، ابن ماجه  )2802(، أبو داود الضحايا  )4369(، النسائي الضحايا  )1497(الترمذي األضاحي ) 1(

  .   )1950(، الدارمي األضاحي  )1041(، مالك الضحايا  )4/301(، أمحد   )3144(األضاحي 
، أبو داود الضحايا  )4393(، النسائي الضحايا  )1502(، الترمذي األضاحي   )1318(مسلم احلج ) 2(

  .   )1049(، مالك الضحايا   )3/294(، أمحد   )3132(، ابن ماجه األضاحي  )2809(
، ابن ماجه الذبائح  )2837(، أبو داود الضحايا  )4220(، النسائي العقيقة   )1522(الترمذي األضاحي ) 3(

  .   )1969(، الدارمي األضاحي  )5/17 (، أمحد )3165(
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  كتاب البيوع 
@¨   {:  اىل؛ قال تع األصل فيها احلل ym r&ur ª! $# yì øã t7 ø9$# tP §ç ym ur (#4qt/Ìhç9 :  البقرة  [)1( } 4 #$

 جيوز إيقاع العقود - من عقار وحيوان وأثاث وغريها -فجميع األعيان .   ]  275
  .  ، إذا متت شروط البيع  عليها

«HwÎ) br& öcqä3s? ¸otç   {:   ؛ لقوله تعاىل الرضى:   فمن أعظم الشروط pgÏB t̀ã <Ú#tçs? 

öNä3ZÏiB 4  { )2(]  ؛ ألن النيب ، إال أن يكون فيها غرر وجهالة ] 29:  النساء r }  ى

  .  رواه مسلم.  )3(  }  عن بيع الغرر

، أو مبقدار ما تبلغ  بعتك إحدى السلعتني:   ، وأن يقول فيدخل فيه بيع اآلبق والشارد
، وسواء   ، أو ما يف بطن احلامل  ، أو ما حتمل أمته أو شجرته احلصاة من األرض وحنوه

، وهو   ، أو له عليه والية  ، وأن يكون العاقد مالكا للشيء كان الغرر يف الثمن أو املثمن
  .  بالغ عاقل رشيد

قال رسول :   قالt ، عن عبادة أن ال يكون فيه ربا:  ومن شروط البيع أيضا
، والتمر  ، والشعري بالشعري ، والرب بالرب لفضة بالفضة، وا الذهب بالذهب { r اهللا

، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف   ، سواء بسواء ، مثال مبثل ، وامللح بامللح  بالتمر
  .   رواه مسلم.  )4( }  ، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب ، إذا كان يدا بيد شئتم

،  ، وال موزون جبنسه إال كذلك فال يباع مكيل مبكيل من جنسه إال ذين الشرطني

                                 
  .   275:   سورة البقرة آية) 1(
  .  29:  سورة النساء آية) 2(
، أبو داود البيوع  )4518(، النسائي البيوع  )1230(، الترمذي البيوع   )1513(مسلم البيوع ) 3(

   .  )2563(، الدارمي البيوع   )2/439(، أمحد   )2194(، ابن ماجه التجارات  )3376(
، أبو داود البيوع   )4561(، النسائي البيوع   )1240(، الترمذي البيوع  )1587(مسلم املساقاة ) 4(

  .   )2579(، الدارمي البيوع   )5/314(، أمحد   )2254(، ابن ماجه التجارات  )3349(
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جاز بشرط :  وإن بيع مكيل مبكيل من غري جنسه أو موزون مبوزون من غري جنسه
، ولو كان القبض بعد  ، وإن بيع مكيل مبوزون أو عكسه جاز التقابض قبل التفرق

 وهو - عن بيع املزابنة  rى النيب  {، كما  ، واجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل التفرق

رخص يف بيع العرايا  {، و  متفق عليه.  )1( } شراء التمر بالتمر يف رؤوس النخل

ما دون مخسة أوسق للمحتاج للرطب وال مثن عنده يشتري به خبرصها في
  .   رواه مسلم.  )2( } خبرصها

 عن  rى النيب {، إما لعينه كما  أن ال يقع العقد على حمرم شرعا:  ومن الشروط

،  وإما ملا يترتب عليه من قطيعة املسلم.   ق عليهمتف.  )3( }  بيع اخلمر وامليتة واألصنام

.  )4( }  ، والشراء على شرائه والنجش   عن البيع على بيع املسلم rى النيب {كما 

  .   متفق عليه
  .  رحم يف الرقيق عن التفريق بني ذوي ال rيه:   ومن ذلك
إذا كان املشتري يعلم منه أنه يفعل املعصية مبا اشتراه كاشتراء اجلوز :   ومن ذلك
 عن تلقي r وى النيب.  ، وعلى قطاع الطريق ، أو السالح للفتنة والبيض للقمار

:   ، فإذا أتى سيده السوق ، فمن تلقى فاشترى منه ال تلقوا اجللب {:  ، فقال اجللب

                                 
،  )2/123(، أمحد   )2265(، ابن ماجه التجارات   )4549(، النسائي البيوع  )2064(البخاري البيوع ) 1(

  .  )1317(مالك البيوع 
، النسائي البيوع  )1301(، الترمذي البيوع  )1541(، مسلم البيوع  )2253(البخاري املساقاة ) 2(

  .   )1307(، مالك البيوع  )2/237(، أمحد  )3364(، أبو داود البيوع  )4541(
، النسائي الفرع والعترية  )1297(، الترمذي البيوع   )1581(، مسلم املساقاة  )2121(البخاري البيوع ) 3(

  .  )3/324(، أمحد  )2167(، ابن ماجه التجارات  )3486(، أبو داود البيوع  )4256(
، أبو داود البيوع  )4491(، النسائي البيوع  )1134(، الترمذي النكاح   )1413(مسلم النكاح ) 4(

  .  )1391(بيوع ، مالك ال  )2/394(، أمحد   )2172(، ابن ماجه التجارات  )3443(
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  .  رواه مسلم.   )2(  } من غشنا فليس منا {:  ، وقال رواه مسلم.  )1( } فهو باخليار

ائة إىل أجل مثّ يشتريها من ، بأن يبيع سلعة مب التحيل عليه بالعينة:  ومثل الربا الصريح
، أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا   مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس

،  ، أو إعطائه عن ذلك عوضا ، بأن يقرضه مائة ويشترط االنتفاع بشيء من ماله بالقرض
  .  فكل قرض جر نفعا فهو ربا

،   مد عجوة ودرهم بدرهم، أو  بيع حلي فضة معه غريه بفضة:  ومن التحيل
.  نعم:   ؟ قالوا  أينقص إذا جف " :  ؟ فقال  عن بيع التمر بالرطبr وسئل النيب  {

، ال يعلم  ى عن بيع الصربة من التمر {و .   رواه اخلمسة.  )3( } فنهى عن ذلك

  .  رواه مسلم.   )4(  } ، بالكيل املسمى من التمر مكيلها

، وذلك بشرط قبض عوضه  فإن كان على من هو عليه جاز:  وأما بيع ما يف الذمة
ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما  { r ؛ لقوله  قبل التفرق

  .  ؛ ألنه من الغرر وإن كان على غريه ال يصح.   روه اخلمسة.   )5(  } شيء

                                 
، أبو داود البيوع  )4501(، النسائي البيوع  )1221(، الترمذي البيوع   )1519(مسلم البيوع ) 1(

  .  )2566(، الدارمي البيوع   )2178(، ابن ماجه التجارات  )3437(
  .  )2225(ابن ماجه التجارات ) 2(
،  )1/179(، أمحد  )2264(جه التجارات ، ابن ما )3359(، أبو داود البيوع  )1225(الترمذي البيوع ) 3(

  .  )1316(مالك البيوع 
  .   )4547(، النسائي البيوع  )1530(مسلم البيوع ) 4(
، ابن ماجه التجارات  )3354(، أبو داود البيوع  )4582(، النسائي البيوع   )1242(الترمذي البيوع ) 5(

  .  )2581(، الدارمي البيوع  )2/139(، أمحد  )2262(
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  باب بيع األصول والثمار 
.   )1(  } ، إال أن يشترطها املبتاع من باع خنال بعد أن تؤبر فثمرا للبائع  { r قال

، ومثله إذا ظهر الزرع الذي ال  ، وكذلك سائر األشجار إذا كان مثره باديا متفق عليه
:  ظاهرة عند البيع، فإن كان حيصد مرارا فاألصول للمشتري واجلزة ال  حيصد إال مرة

  .  للبائع
،  " ، ى البائع واملبتاع  عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها rى رسول اهللا {و 

حىت حتمار أو  {:  ، ويف لفظ  )2(  }  حىت تذهب عاهته  "  : ؟ فقال وسئل عن صالحها

:   ، وقال رواه أهل السنن.   ) {  )4ى عن بيع احلب حىت يشتد {، و  )3( } تصفار

، مب تأخذ مال  لو بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا  {

  .  رواه مسلم.   )5(  } ؟ أخيك بغري حق

  باب اخليار وغريه 
  .  ، إال لسبب من األسباب الشرعية إذا وقع العقد صار الزما

إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما  { r ، قال النيب  خيار الس:   فمنها

، فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على  ، أو خيري أحدمها اآلخر  ، وكانا مجيعا  مل يتفرقا

                                 
، النسائي البيوع  )1244(، الترمذي البيوع   )1543(، مسلم البيوع  )2567(البخاري الشروط ) 1(

، مالك البيوع  )2/150(، أمحد  )2211(، ابن ماجه التجارات  )3433(، أبو داود البيوع  )4636(
)1302(  .  

ابن ماجه التجارات ،  )3367(، أبو داود البيوع   )1534(، مسلم البيوع   )2082(البخاري البيوع ) 2(
  .  )2555(، الدارمي البيوع  )2/123(، أمحد  )2214(

  .  )3/320(، أمحد  )3370(أبو داود البيوع ) 3(
  .  )3/250(، أمحد  )2217(، ابن ماجه التجارات  )3371(، أبو داود البيوع   )1228(الترمذي البيوع ) 4(
، ابن ماجه التجارات  )3470(، أبو داود البيوع   )4527(، النسائي البيوع  )1554(مسلم املساقاة ) 5(

  .  )2556(، الدارمي البيوع  )2219(
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، فقد وجب  فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ومل يترك واحد منهما البيع:   ذلك
  .  متفق عليه.  )1( }  البيع

 r ، قال ، إذا شرط اخليار هلما أو ألحدمها مدة معلومة  خيار الشرط:  ومنها
رواه أهل .  )2( }  ، إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال املسلمون عند شروطهم  {

  .   لسننا
  .  ، إما بنجش أو تلقي جلب أو غريها إذا غنب غبنا خيرج عن العادة:  ومنها
، بأن يدلس البائع على املشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللنب   خيار التدليس:  ومنها

، فمن ابتاعها بعد فهو خبري   ال تصروا اإلبل والغنم { r ، قال  يف ضرع يمة األنعام

متفق .  )3( } ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من متر  النظرين بعد أن حيلبها

  .  )4(  } فهو باخليار ثالثة أيام  {:   ، ويف لفظ عليه

، فإن تعذر رده تعني  ، فله اخليار بني رده وإمساكه رى معيبا مل يعلم عيبهوإذا اشت
  .   ، وإذا اختلفا يف الثمن حتالفا ولكل منهما الفسخ  أرشه

رواه أبو داود وابن .   )5( } من أقال مسلما بيعته أقال اهللا عثرته  { r وقال

  .  اجهم
  باب السلم 

                                 
، النسائي البيوع  )1245(، الترمذي البيوع  )1531(، مسلم البيوع  )2006(البخاري البيوع ) 1(

  .   )1374(، مالك البيوع  )2/119(، أمحد  )3454(، أبو داود البيوع  )4472(
  .  )1352(ام الترمذي األحك) 2(
، أبو داود البيوع  )4487(، النسائي البيوع  )1515(، مسلم البيوع  )2041(البخاري البيوع ) 3(

  .   )2553(، الدارمي البيوع   )2/410(، أمحد   )2239(، ابن ماجه التجارات  )3443(
اود البيوع ، أبو د )4489(، النسائي البيوع  )1252(، الترمذي البيوع   )1524(مسلم البيوع ) 4(

  .   )2553(، الدارمي البيوع   )2/507(، أمحد   )2239(، ابن ماجه التجارات  )3444(
  .  )2/252(، أمحد  )2199(، ابن ماجه التجارات  )3460(أبو داود البيوع ) 5(



  منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين 

  51

،  يصح السلم يف كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه جبميع صفاته اليت خيتلف ا الثمن
قدم  {:  ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ، وأعطاه الثمن قبل التفرق وذكر أجله

من أسلف يف شيء :   ، فقال  املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتنيr النيب
 r وقال.  متفق عليه.  )1( } ، إىل أجل معلوم فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم

، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه  وال الناس يريد أداءها أداها اهللا عنهمن أخذ أم  {

  .  رواه البخاري.  )2( }  اهللا

  باب الرهن والضمان والكفالة 
  .  وهذه وثائق باحلقوق الثابتة

، ال يضمنها إال إن  ، فتبقى أمانة عند املرن يصح بكل عني يصح بيعها:  فالرهن
،  ، وإن مل حيصل ، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن اتتعدى أو فرط كسائر األمان

، وما بقي من الثمن بعد وفاء  وطلب صاحب احلق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من مثنه
  .  ، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسال بال رهن احلق فلربه

  .  وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا
، وليس للمرن وال للراهن االنتفاع به إال بإذن  ته على ربه، ومؤن ومناؤه تبع له

، ولنب   ، إذا كان مرهونا الظهر يركب بنفقته { r ، أو بإذن الشارع يف قوله اآلخر

رواه .  )3(  } ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ، إذا كان مرهونا الدر يشرب بنفقته
                                 

، النسائي البيوع  )1311(، الترمذي البيوع   )1604(، مسلم املساقاة  )2135(البخاري السلم ) 1(
، الدارمي البيوع  )1/358(، أمحد  )2280(، ابن ماجه التجارات   )3463( أبو داود البيوع ، )4616(
)2583(  .  

، أمحد   )2411(، ابن ماجه األحكام  )2257(البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) 2(
)2/417(   .  

، ابن ماجه األحكام   )3526(د البيوع ، أبو داو )1254(، الترمذي البيوع   )2377(البخاري الرهن ) 3(
  .  )2/472(، أمحد  )2440(
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  .  البخاري
  .  أن يضمن احلق عن الذي عليه:  والضمان
، فكل  )1( } الزعيم غارم { r ، قال  أن يلتزم بإحضار بدن اخلصم:  والكفالة

واهللا .  .  أو برئ األصيل، ، أو أبرأه صاحب احلق ، إال إن قام مبا التزم به منهما ضامن
  .  أعلم

  باب احلجر لفلس أو غريه 
، ومن عليه احلق   ، وينبغي له أن ييسر على املوسر ومن له احلق فعليه أن ينظر املعسر
، وإذا أحيل بدينه على   ين ظلممطل الغ  { r قال.   فعليه الوفاء كامال بالقدر والصفات

  .  ، وهذا من املياسرة متفق عليه.   )2(  } مليء فليحتل

، وإذا   ، وميكن حتضريه لس احلكم هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطال:   فاملليء
، وطلب الغرماء أو بعضهم من احلاكم أن حيجر  كانت الديون أكثر من مال اإلنسان

، مثّ يصفي ماله ويقسمه على الغرماء   ه من التصرف يف مجيع ماله، حجر عليه ومنع عليه
من أدرك ماله عند  { r ، وقال ، وال يقدم منهم إال صاحب الرهن برهنه بقدر ديوم

   . متفق عليه.   )3(  } رجل قد أفلس فهو أحق به من غريه

وجيب على ويل الصغري والسفيه وانون أن مينعهم من التصرف يف ماهلم الذي 

                                 
  .  )2405(، ابن ماجه األحكام  )3565(، أبو داود البيوع   )1265(الترمذي البيوع ) 1(
، النسائي البيوع   )1308(، الترمذي البيوع  )1564(، مسلم املساقاة  )2166(البخاري احلواالت ) 2(

، مالك البيوع  )2/380(، أمحد  )2403(، ابن ماجه األحكام   )3345 (، أبو داود البيوع )4691(
  .  )2586(، الدارمي البيوع  )1379(

، الترمذي  )1559(، مسلم املساقاة  )2272(البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) 3(
،  )2358(ابن ماجه األحكام ،  )3519(، أبو داود البيوع  )4676(، النسائي البيوع   )1262(البيوع 
  .   )2590(، الدارمي البيوع  )1383(، مالك البيوع   )2/258(أمحد 
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  .  ]  5:   النساء [
،  ، والتصرف النافع هلم من حفظه:   وعليه أال يقرب ماهلم إال باليت هي أحسن

  .  والصرف عليهم منه ما حيتاجون إليه
، فإن مل يكن جعل احلاكم الوالية ألشفق من يكون من  أبوهم الرشيد:   ووليهم

،  من كان فقريا فليأكل باملعروف، و  ، ومن كان غنيا فليستعفف أقاربه وأعرفهم وآمنهم
  .  وهو األقل من أجرة مثله أو كفايته

                                 
  .  5:  سورة النساء آية) 1(
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  باب الصلح 
الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم  { r قال النيب

  .   وصححه احلاكم.  حسن صحيح:  ، وقال رواه أبو داود والترمذي.   )1( } حالال

، وإن كان له عليه دين فصاحله عنه  ، أو بدين جاز فإذا صاحله عن عني بعني أخرى
،  ، أو صاحله على منفعة يف عقاره أو غريه معلومة ، أو بدين قبضه قبل التفرق جاز بعني

لمان مقداره فصاحله ، أو كان له عليه دين ال يع أو صاحله عن الدين املؤجل ببعضه حاال
ال مينعن جار جاره أن يغرز خشبه على  { r ، قال  على شيء صح ذلك

  .   رواه البخاري.   )2(  } جداره

  باب الوكالة والشركة واملساقاة واملزارعة 
، فهي عقد  املسلمني املتعلقة به يوكل يف كل حوائجه اخلاصة وحوائج r كان النيب

من حقوق اهللا كتفريق :  جائز من الطرفني تدخل يف مجيع األشياء اليت تصلح النيابة فيها
  .  ، ومن حقوق اآلدميني كالعقود والفسوخ وغريها الزكاة والكفارة وحنوها

 - وما ال تدخله النيابة من األمور اليت تتعني على اإلنسان وتتعلق ببدنه خاصة 
  .    ال جتوز الوكالة فيها-كالصالة والطهارة واحللف والقسم بني الزوجات وحنوها 
  .  وال يتصرف الوكيل يف غري ما أذن له فيه نطقا أو عرفا

، ال ضمان عليهم إال بالتعدي أو  ، وهو كسائر األمناء وجيوز التوكيل جبعل أو غريه
  .   ، ويقبل قوهلم يف عدم ذلك باليمني التفريط

، وإن كان متربعا قبل  مل يقبل إال ببينة:   ، فإن كان جبعل ادعى الرد من األمناءومن 
، ما مل خين أحدمها  أنا ثالث الشريكني:  يقول اهللا تعاىل { r ، وقال قوله بيمينه

                                 
  .   )2353(، ابن ماجه األحكام  )1352(الترمذي األحكام ) 1(
و داود ، أب )1353(، الترمذي األحكام  )1609(، مسلم املساقاة   )2331(البخاري املظامل والغصب ) 2(

  .  )1462(، مالك األقضية   )2/327(، أمحد   )2335(، ابن ماجه األحكام  )3634(األقضية 
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  .  رواه أبو داود.  )1( }   خان خرجت من بينهما، فإذا صاحبه

، ويكون امللك فيها والربح حبسب ما يتفقان   فالشركة جبميع أنواعها كلها جائزة
  .  عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما

أن يكون من كل منهما مال :  وهي " شركة العنان  "  فدخل يف هذا
،   ا املال ومن اآلخر العملبأن يكون من أحدمه:  " وشركة املضاربة "  ،  وعمل

بأن :  " شركة األبدان " مبا يأخذان بوجوههما من الناس و:  " شركة الوجوه  "  و
،  ، وما يتقبالنه من األعمال يشتركا مبا يكتسبان بأبداما من املباحات من حشيش وحنوه

  .  ، وكلها جائزة وهي اجلامعة جلميع ذلك:  "  شركة املفاوضة  "  و
، كأن يكون ألحدمها ربح وقت معني  دخلها الظلم والغرر ألحدمهاويفسدها إذا 

،  ، وما يشبه ذلك  ، أو ربح إحدى السلعتني أو إحدى السفرتني  ولآلخر ربح وقٍت آخر
كان الناس يؤاجرون على   {:  ، وقال رافع بن خديج كما يفسد ذلك املساقاة واملزارعة

، فيهلك هذا  ، وأشياء من الزرع ، وأقبال اجلداول  ما على املاذياناتr عهد رسول اهللا
،   ، فلذلك زجر عنه ، ومل يكن للناس كراء إال هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا

 أهل r عامل النيب {و .   سلمرواه م.  )2( }  فأما شيء معلوم مضمون فال بأس به

  .   متفق عليه.  )3(  }  خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

.  بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها جبزء مشاع معلوم من الثمرة:   فاملساقاة على الشجر
وعلى كل منهما .  فع األرض ملن يزرعها جبزء مشاع معلوم من الزرعبأن يد:  واملزارعة

  .  ، والشرط الذي ال جهالة فيه  ما جرت العادة به
  .  ولو دفع دابته إىل آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز

                                 
  .  )3383(أبو داود البيوع ) 1(
  .  )3392(، أبو داود البيوع  )3899(، النسائي األميان والنذور  )1547(مسلم البيوع ) 2(
  .  )2/17(، أمحد  )3408( أبو داود البيوع ،  )1383(، الترمذي األحكام  )2203(البخاري املزارعة ) 3(
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  باب إحياء املوات 
راء ، فمن أحياها حبائط أو حفر بئر أو إج وهي األرض الداثرة اليت ال يعلم هلا مالك

؛ حلديث ابن  ، ملكها جبميع ما فيها إال املعادن الظاهرة ماء إليها أو منع ما ال تزرع معه
  .   رواه البخاري.   )1(  } من أحيا أرضا ليست ألحد فهو أحق ا {:   عمر

ر بئرا مل يصل إىل مائها أو أقطع أرضا وإذا حتجر مواتا بأن أدار حوهلا أحجارا أو حف
  .   ، وال ميلكها حىت حيييها مبا تقدم فهو أحق ا

  باب اجلعالة واإلجارة 
، أو جمهوال يف اجلعالة ومعلوما يف   جعل مال معلوم ملن يعمل له عمال معلوما:  ومها
ض وإال ، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العو ، أو على منفعة يف الذمة اإلجارة

قال :   قالt ، وعن أيب هريرة ، إال إذا تعذر العمل يف اإلجارة فإنه يتقسط العوض فال
رجل أعطى يب مثّ :  ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:   قال اهللا تعاىل { r رسول اهللا

، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه  ، ورجل باع حرا فأكل مثنه غدر
  .  رواه مسلم.   )2( } أجره

؛ ألن العمل فيها يكون   ؛ ألا جتوز على أعمال القُرب  واجلعالة أوسع من اإلجارة
  .  ، وألا عقد جائز خبالف اإلجارة معلوما أو جمهوال

، وال ضمان  من يقوم مقامه إال بأكثر ضررا منهوجتوز إجارة العني املؤجرة على 
أعطوا األجري أجره قبل أن جيف   {:  ، ويف احلديث فيهما بدون تعد وال تفريط

  .  رواه ابن ماجه.   )3(  } عرقه

                                 
  .  )6/120(، أمحد  )2210(البخاري املزارعة ) 1(
  .  )2442(، ابن ماجه األحكام  )2114(البخاري البيوع ) 2(
  .  )2443(ابن ماجه األحكام ) 3(
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  باب اللقطة 
  :  وهي على ثالثة أضرب

  .   ، فيملك بال تعريف  ، كالسوط والرغيف وحنومها  ما تقل قيمته:  أحدها
  .  ، فال تملك بااللتقاط مطلقا الضوال اليت متتنع من صغار السباع كاإلبل:   والثاين
، وعن زيد  ، وميلكه إذا عرفه سنة كاملة ، فيجوز التقاطه  ما سوى ذلك:   والثالث

اعرف :  ؟ فقال  فسأله عن اللقطةr جاء رجل إىل النيب {:  بن خالد اجلهين قال

فضالة :  ، قال ، فإن جاء صاحبها وإال فشأنك ا  ِعفَاصها ووكاءها مثّ عرفها سنة
؟  ما لك وهلا:  ل؟ قا اإلبل:  ، قال فضالة ، أو للذئب هي لك أو ألخيك:   ؟ قال الغنم

  .   متفق عليه.  )1( } ، وتأكل الشجر حىت يلقاها را ، ترد املاء معها سقاؤها وحذاؤها

  .  ، فإذا تعذر بيت املال فعلى من علم حباله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية
  باب املسابقة واملغالبة 

  :  وهي ثالثة أنواع
ونوع جيوز بال .  خليل واإلبل والسهاموهي مسابقة ا:  نوع جيوز بعوض وغريه

وهي مجيع املغالبات بغري الثالثة املذكورة وبغري النرد :  ، وال جيوز بعوض عوض
ال سبق إال يف خف  {:  ، وهو النوع الثالث حلديث ، فتحرم مطلقا والشطرنج وحنومها

  .   رواه أمحد والثالثة.  )2(  }  أو حافر أو نصل

  .  فإا داخلة يف القمار وامليسر:  وأما ما سواها

                                 
د اللقطة ، أبو داو )1372(، الترمذي األحكام  )1722(، مسلم اللقطة  )2243(البخاري املساقاة ) 1(

  .  )1482(، مالك األقضية  )4/115(، أمحد  )2504(، ابن ماجه األحكام  )1704(
  .  )2574(، أبو داود اجلهاد   )1700(الترمذي اجلهاد ) 2(
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  باب الغصب 
من اقتطع شربا من  {:   ، وهو حمرم حلديث وهو االستيالء على مال الغري بغري حق

، وعليه رده  متفق عليه.   )1(  } ض ظلما طوقه اهللا به يوم القيامة من سبع أرضنياألر

، وضمانه إذا تلف   ، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده لصاحبه ولو غرم أضعافه
  .   ، وزيادته لربه  مطلقا

ليس لعرق ظامل  {:  ، حلديث فلربه قلعه:  وإن كانت أرضا فغرس أو بىن فيها

  .  رواه أبو داود.   )2(  } حق

  .  ، وهو عامل فحكمه حكم الغاصب ومن انتقلت إليه العني من الغاصب
  باب العارية والوديعة 

كل معروف  { r ، قال  ، وهي مستحبة يف املعروف وهي إباحة املنافع

  .   )3( } صدقة

، ومن أودع  ، وإال فال ، وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها  ضماا ضمنهاوإن شرط
  .  ، وال ينتفع ا بغري إذن را وديعة فعليه حفظها يف حرز مثلها

  باب الشفعة 
،  ، ببيع وحنوه  استحقاق اإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه:  وهي

 بالشفعة يف r قضى النيب { t جابر؛ حلديث  وهي خاصة يف العقار الذي مل يقسم

                                 
،  )1/190(، أمحد  )1418(، الترمذي الديات   )1610(، مسلم املساقاة  )3026(البخاري بدء اخللق ) 1(

  .  )2606(الدارمي البيوع 
  .  )1456(، مالك األقضية  )3073(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )1378(الترمذي األحكام ) 2(
  .  )3/360(، أمحد  )1970(، الترمذي الرب والصلة  )5675(البخاري األدب ) 3(
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  .  متفق عليه.  )1( }  ، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة  كل ما مل يقسم

إمنا األعمال   {:  ، فإن حتيل مل تسقط حلديث وال حيل التحيل إلسقاطها

  .  )2( } بالنيات

  باب الوقف 
، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة   وهو حتبيس األصل وتسبيل املنافع

صدقة :  إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث  {:  ، وسلم من الظلم حلديث  بر

وعن ابن عمر .   رواه مسلم.   )3(  }  ، أو ولد صاحل يدعو له ، أو علم ينتفع به  جارية

، إين  ، فقال يا رسول اهللا  يستأمره فيهاr ، فأتى النيب  أصاب عمر أرضا خبيرب {:   قال

إن شئت حبست أصلها :  ، قال أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط هو أنفس عندي منه
،   ، غري أنه ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب  فتصدق ا عمر:   ، قال وتصدقت ا

.   ، والضيف ، ويف الرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل  القرىب، ويف  فتصدق ا يف الفقراء
، غري متمول  ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم صديقا

  .  متفق عليه.  )4( }  ماال

ويرجع يف .  ، وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف أنفعه للمسلمني:   وأفضله

                                 
، النسائي البيوع   )1370(، الترمذي األحكام  )1608(، مسلم املساقاة  )2101(البخاري البيوع ) 1(

، الدارمي البيوع  )3/316(، أمحد  )2499(، ابن ماجه األحكام  )3514(، أبو داود البيوع  )4701(
)2628(  .  

، النسائي الطهارة  )1647(، الترمذي فضائل اجلهاد   )1907(، مسلم اإلمارة   )1(البخاري بدء الوحي ) 2(
  .  )1/43(، أمحد   )4227(، ابن ماجه الزهد  )2201(، أبو داود الطالق  )75(

، أبو داود الوصايا   )3651(، النسائي الوصايا  )1376(، الترمذي األحكام  )1631(مسلم الوصية ) 3(
  .  )559(، الدارمي املقدمة  )2/372(، أمحد  )2880(

، النسائي األحباس  )1375(، الترمذي األحكام  )1633(، مسلم الوصية  )2586(البخاري الشروط ) 4(
  .   )2/55(، أمحد  )2396(، ابن ماجه األحكام   )2878(د الوصايا ، أبو داو )3604(
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، وال يباع إال أن تتعطل  ف حيث وافق الشرعمصارف الوقف وشروطه إىل شرط الواق
  .   ، فيباع وجيعل يف مثله أو بعض مثله منافعه

  باب اهلبة والعطية والوصية 
  .   وهي من عقود التربعات

  .   التربع باملال يف حال احلياة والصحة:  فاهلبة
  .  التربع به يف مرض موته املخوف:  والعطية
  .  اجلميع داخل يف اإلحسان والربف.  التربع بعد الوفاة:   والوصية

، فإن زاد على  من الثلث فأقل لغري وارث:  ، والعطية والوصية من رأس املال:  فاهلبة
  .  توقف على إجازة الورثة للراشدين:  ، أو كان لوارث  الثلث

اتقوا اهللا واعدلوا بني   "   {:  ، حلديث  وكلها جيب فيها العدل بني أوالده

  .   متفق عليه.   )1( } أوالدكم

العائد يف هبته كالكلب   {:  وبعد تقبيض اهلبة وقبوهلا ال حيل الرجوع فيها حلديث

ال حيل لرجل مسلم  {:   اآلخر، ويف احلديث متفق عليه.  )2( } يقيء مثّ يعود يف قيئه

.  رواه أهل السنن.  )3( }  ، إال الوالد فيما يعطي ولده أن يعطي العطية مثّ يرجع فيها

  .   )4( }  يقبل اهلدية ويثيب عليهاr وكان النيب  {

، أو يعطيه لولد آخر أو أن  ، ما مل يضره ولألب أن يتملك من مال ولده ما شاء

                                 
  .  )2447(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) 1(
،   )1298(، الترمذي البيوع  )1622(، مسلم اهلبات  )2449(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) 2(

  .  )1/237(، أمحد  )2385(ماجه األحكام ، ابن   )3538(، أبو داود البيوع  )3695(النسائي اهلبة 
  .  )1/237(، أمحد  )3690(، النسائي اهلبة  )2132(الترمذي الوالء واهلبة ) 3(
، أبو داود البيوع  )1953(، الترمذي الرب والصلة  )2445(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) 4(

  .  )6/90(، أمحد  )3536(
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  .  )1( } أنت ومالك ألبيك {:   ، حلديث يكون مبرض موت أحدمها

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت  {:  وعن ابن عمر مرفوعا

إن اهللا قد أعطى  {:   ويف احلديث.   متفق عليه.  )2( } ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

إال أن  {:   ، ويف لفظ رواه أهل السنن.  )3( }  ، فال وصية لوارث  كل ذي حق حقه

  .   } يشاء الورثة

، بل يدع التركة   وينبغي ملن ليس عنده شيء حيصل منه إغناء ورثته أن ال يوصي
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة  { r ، كما قال النيب كلها لورثته

  .  واخلري مطلوب يف مجيع األحوال.  متفق عليه.  )4( }  يتكففون الناس

                                 
  .  )2291(ابن ماجه التجارات ) 1(
، النسائي الوصايا  )974(، الترمذي اجلنائز  )1627(، مسلم الوصية  )2587(البخاري الوصايا ) 2(

، مالك األقضية  )2/50(، أمحد  )2699(، ابن ماجه الوصايا   )2862(، أبو داود الوصايا  )3616(
)1492(  .  

  .  )2713(، ابن ماجه الوصايا   )2870(أبو داود الوصايا ) 3(
، النسائي الوصايا  )2116(، الترمذي الوصايا  )1628(، مسلم الوصية  )1234(لبخاري اجلنائز ا) 4(

، الدارمي الوصايا   )1495(، مالك األقضية  )1/176(، أمحد  )2864(، أبو داود الوصايا  )3628(
)3196(  .  
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  كتاب املواريث 
:  له تعاىل يف سورة النساء، واألصل فيها قو وهي العلم بقسمة التركة بني مستحقيها

}   ÞOä3äÏ¹qãÉ ª! $# þí Îû öNà2 Ïâ» s9 ÷rr& ( Ìç x.©%# Ï9 ã@ ÷VÏB Åeáym Èû÷üuã sVR W{$# 4  { )1(إىل قوله تعاىل    :} öÅù=Ï? 

ßärßâãm «!   .   ]  13 - 11:  النساء  [)2( }  4 #$

y7tRqçF  {:   وقوله يف آخر السورة øÿtG ó¡oÑ È@è% ª! $# öNà6ã ÏFøÿãÉ í Îû Ï's#» n=s3ø9  إىل )3( }  4 #$

  .  ] 176:   النساء . [  آخرها
،  أحلقوا الفرائض بأهلها {:  ال قr مع حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب

  .  متفق عليه.   )4(  } فما بقي فألوىل رجل ذكر

 على جل أحكام املواريث - مع حديث ابن عباس -وقد اشتملت اآليات الكرمية 
،   اث من أوالد الصلب وأوالد االبنفجعل اهللا الذكور واإلن.   وذكرها مفصلة بشروطها

للذكر :  ، وما أبقت الفروض ومن اإلخوة األشقاء أو لغري أم إذا اجتمعوا يقتسمون املال
، وأن  ، وأن الذكور من املذكورين يأخذون املال أو ما أبقت الفروض مثل حظ األنثيني

ذا كانت بنت وبنت ابن ، وإ  ، والثنتني فأكثر هلما الثلثان الواحدة من البنات هلا النصف
، وكذلك األخوات الشقيقات والاليت  فللبنت النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني

، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثني سقط من  لألب يف الكاللة إذا مل يكن ولد وال والد
 الشقيقات وكذلك.  ، إذا مل يعصبهن ذَكَر بدرجتهن أو أنزل منهن دون من بنات االبن

:  وأن اإلخوة من األم واألخوات.  يسقطن األخوات لألب إذا مل يعصبهن أخوهن

                                 
  .  11:  سورة النساء آية) 1(
  .  13:  سورة النساء آية) 2(
  .  176:  آيةسورة النساء ) 3(
، أبو داود الفرائض  )2098(، الترمذي الفرائض  )1615(، مسلم الفرائض  )6356(البخاري الفرائض ) 4(

  .  )1/292(، أمحد  )2740(، ابن ماجه الفرائض  )2898(



  منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين 

  63

، وأم ال  ، ويسوى بني ذكورهم وإناثهم ، ولالثنني فأكثر الثلث للواحد منهن السدس
وأن الزوج له النصف مع عدم أوالد .  ، وال مع األصول الذكور يرثون مع الفروع مطلقا

وأن الزوجة فأكثر هلا الربع مع عدم أوالد الزوج والثمن .  ع وجودهم، والربع م الزوجة
، أو اثنني فأكثر من اإلخوة أو  وأن األم هلا السدس مع أحد من األوالد.   مع وجودهم

،   ، وأن هلا ثلث الباقي يف زوج وأبوين أو زوجة وأبوين  ، والثلث مع عدم ذلك األخوات
رواه أبو داود .   )1(  }  للجدة السدس إذا مل يكن دوا أمr جعل النيب {وقد 

،  ، وله السدس مع اإلناث وأن لألب السدس ال يزيد عليه مع األوالد الذكور.  والنسائي
  .  فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم األوالد مطلقا

اإلخوة األشقاء :   عصبات وهم- غري الزوج واألخ من األم -ور وكذلك مجيع الذك
أعمام امليت وأعمام أبيه :  ، واألعمام األشقاء أو ألب وأبناؤهم أو ألب وأبناؤهم

  .   ، وكذلك البنون وبنوهم وجده
، وإن كان معه صاحب فرض أخذ  أن يأخذ املال كله إذا انفرد:   وحكم العاصب

، وال ميكن أن تستغرق  غرقت الفروض التركة مل يبق للعاصب شيءوإذا است.  الباقي بعده
  .  مع ابن الصلب وال مع األب

  :  وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب اآليت
، مثّ الوالء وهو املعتق وعصباته  ، مثّ أعمام وبنوهم  ، مث أخوة وبنوهم ، مث أبوة  بنوة

، فإن كانوا يف جهة واحدة قدم األقرب  األقرب جهة، فيقدم منهم  املتعصبون بأنفسهم
وكل .  ، فإن كانوا يف املرتلة سواء قدم األقوى منهم وهو الشقيق على الذي لألب  مرتلة

  .  عاصب غري األبناء واإلخوة ال ترث أخته معه شيئا
، عالت بقدر  وإذا اجتمعت فروض تزيد على املسألة حبيث ال يسقط بعضهم بعضا

فإن كان .  ، فأصلها ستة وتعول لثمانية  فإذا كان زوج وأم وأخت لغري أم. فروضهم

                                 
  .  )2895(أبو داود الفرائض ) 1(
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، فإن كان األخوات لغري أم ثنتني  ، فإن كانوا اثنني عالت لتسعة معهم أخ ألم فكذلك
، فإن  ، وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت مع اثنيت عشرة إىل ثالثة عشر عالت إىل عشرة

، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها مع أربع  كان معهم أب عالت إىل مخسة عشر
، وإن كانت الفروض أقل من املسألة ومل يكن معهم   وعشرين وتعول إىل سبع وعشرين

  .  عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه
،  فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو األرحام وهم سوى املذكورين

  .  ويرتلون مرتلة من أدلوا به
  .    وراث له فماله لبيت املال يصرف يف املصاحل العامة واخلاصةومن ال

، مثّ الديون   أوهلا مؤنة التجهيز:  وإذا مات اإلنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة
مثّ الباقي .  ، مثّ إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه لألجنيب املوثقة واملرسلة من رأس املال

  .  أعلمواهللا .  . .  للورثة املذكورين
  .  ، والوالء  ، والنكاح الصحيح  النسب:   وأسباب اإلرث ثالثة

  .  ، واختالف الدين ، والرق القتل:  وموانعه ثالثة
،  ، ووقفت له عملت باالحتياط:  ، أو مفقودا أو حنوه وإذا كان بعض الورثة محال

،    الفقهاءإن طلب الورثة قسمة التركة عملت مبا حيصل به االحتياط على حسب ما قرره
  .   رمحهم اهللا تعاىل

  باب العتق 
أميا  {:  ؛ حلديث ، وهو من أفضل العبادات وهو حترير الرقبة وختليصها من الرق

متفق .  )1( }  و منه عضوا من النارامرئ مسلم أعتق امرًءا مسلما استنقذ اهللا بكل عض

، وأنفسها عند  أغالها مثنا:  ؟ قال أي الرقاب أفضل { r ، وسئل رسول اهللا عليه

                                 
  .  )2/525(، أمحد  )1541(ان ، الترمذي النذور واألمي )1509(، مسلم العتق   )2381(البخاري العتق ) 1(
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  .  متفق عليه.  )1( }  أهلها

، فمن ملك ذا   ، وبامللك ناهوما يف مع  "  العتق " ، وهو لفظ وحيصل العتق بالقول
،  ، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو حتريقه  رحم حمرم من النسب عتق عليه

مثن العبد قوم عليه ، فكان له مال يبلغ   من أعتق شركا له يف عبد {:   وبالسراية حلديث

، وإال فقد عتق عليه ما   ، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد قيمة عدل
وإال قوم عليه واستسعي غري مشقوق   {:  ، ويف لفظ  متفق عليه.   )2(  } عتق

  .  متفق عليه.   )3(  } عليه

أن  {:  ، فعن جابر ، يعتق مبوته إذا خرج من الثلث  ته فهو املدبرفإن علق عتقه مبو

:    فقالr رجال من األنصار أعتق غالما له عن دبر مل يكن له مال غريه فبلغ ذلك النيب
،  ، وكان عليه دين فأعطاه عيم بن عبد اهللا بثمامنائة درهم؟ فاشتراه ن  من يشتريه مين

  .  متفق عليه.  )4( } اقض دينك:  وقال

                                 
  .  )5/150(، أمحد  )2523(، ابن ماجه األحكام  )84(، مسلم اإلميان   )2382(البخاري العتق ) 1(
، النسائي البيوع  )1346(، الترمذي األحكام   )1501(، مسلم العتق  )2386(البخاري العتق ) 2(

، مالك العتق والوالء  )1/57(، أمحد   )2528(، ابن ماجه األحكام   )3946(، أبو داود العتق  )4698(
)1504(  .  

، أبو داود العتق  )1348(، الترمذي األحكام  )1503(، مسلم األميان  )2390(البخاري العتق ) 3(
  .  )2/426(، أمحد  )2527(، ابن ماجه األحكام  )3938(

، النسائي البيوع  )1219(لبيوع ، الترمذي ا )997(، مسلم األميان  )6338(البخاري كفارات األميان ) 4(
  .  )3/305(، أمحد   )3957(، أبو داود العتق  )4653(
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  )1(باب الكتابة 
:  ، قال تعاىل أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلني فأكثر:  والكتابة

}   öNèdqç7 Ï?% s3sù ÷b Î) öNçG ôJ Î=tæ öNÍké Ïù #Zéöçyz (  { )2(]  يعين صالحا يف دينهم  ]  33:  النور ،

، فال يشرع عتقه وال  ، أو ليس له كسب فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته.  وكسبا
  .   كتابته

املكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته   {:  ، حلديث وال يعتق املكاتب إال باألداء

  .  رواه أبو داود.  )3( } درهم

أميا أمة ولدت من سيدها فهي حرة  {:  ، وعن عمر موقوفا وعن ابن عباس مرفوعا

  .   واهللا أعلمt ، والراجح املوقوف على عمر أخرجه ابن ماجه.   )4(  } بعد موته

                                 
  .  ، رمحه اهللا ما بني املعكوفتني من نسخة حققها الشيخ عبد اهللا اجلار اهللا) 1(
  .  33:  سورة النور آية) 2(
  .   )3926(أبو داود العتق ) 3(
  .  )1509(مالك العتق والوالء ) 4(
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  كتاب النكاح 
، من استطاع منكم  يا معشر الشباب {:   ، ويف احلديث  وهو من سنن املرسلني

، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له  لبصر وأحصن للفرج، فإنه أغض ل  الباءة فليتزوج
ملاهلا وحسبها ومجاهلا :  تنكح املرأة ألربع { r وقال.  متفق عليه.  )1( } وجاء

  .  متفق عليه.  )2( }  ميينك، فاظفر بذات الدين تربت  ودينها

  .  ، الودود الولود احلسيبة وينبغي أن يتخري صاحبة الدين واحلسب
، وال حيل للرجل   وإذا وقع يف قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إىل نكاحها

، وال جيوز التصريح خبطبة املعتدة  ، حىت يأذن أو يترك أن خيطب على خطبة أخيه املسلم
 _üwur yy$oYã  {:  ، لقوله تعاىل ، وجيوز التعريض يف خطبة البائن مبوت أو غريه  امطلق

öNä3øã n=tæ $ yJä Ïù OçG ôÊ §çtã ¾ÏmÎ/ ô Ï̀B Ïpt7 ôÜ Åz Ïä!$ |¡ÏiY9   .  ] 235:  البقرة  [)3( }  #$

  .  ، وحنوها ، أو ال تفويت نفسك علي إين يف مثلك لراغب:   لتعريض أن يقولوصفة ا
 r علمنا رسول اهللا " : وينبغي أن خيطب يف عقد النكاح خبطبة ابن مسعود قال

، ونعوذ باهللا من  ، حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره  إن احلمد هللا:  التشهد يف احلاجة
،  ، ومن يضلل فال هادي له  يهده اهللا فال مضل له، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

ويقرأ ثالث آيات لرواية   "  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا
$  {:   ، وهي قوله تعاىل والثالث اآليات سردها بعضهم.  أصحاب السنن pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# 

                                 
، النسائي الصيام   )1081(، الترمذي النكاح   )1400(، مسلم النكاح  )4778( النكاح البخاري) 1(

، الدارمي النكاح   )1/378(، أمحد  )1845(، ابن ماجه النكاح  )2046(، أبو داود النكاح  )2240(
)2165(  .  

د النكاح ، أبو داو  )3230(، النسائي النكاح  )1466(، مسلم الرضاع  )4802(البخاري النكاح ) 2(
  .  )2170(، الدارمي النكاح  )2/428(، أمحد  )1858(، ابن ماجه النكاح  )2047(

  .   235:   سورة البقرة آية) 3(
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(#qãYtB#uä (#qà)®? $# ©!$# ¨,ym ¾ÏmÏ?$s)è? üwur ¨ûèòqèÿ sC ûwÎ) NçFR r&ur tbqßJ Î=ó¡ïB ÇÊÉËÈ { )1(]  آل عمران  :

«̄'pköâr$  {:  ، وقوله تعاىل ، واآلية األوىل من سورة النساء  ]  102 tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©!$# 

(#qä9qè%ur Zwöqs% #YâÉÏâyô ÇÐÉÈ { )2( }   ôxÎ=óÁãÉ öNä3s9 ö/ ä3n=» yJ ôã r& öç Ïÿøó tÉur öNä3s9 öNä3t/qçR èå 3 t̀Bur ÆìÏÜ ãÉ ©! $# 

¼ ã&s!qßô uë ur ôâs)sù yó$ sù #·óöqsù $̧Jä Ïàtã ÇÐÊÈ { )3(]   71 - 70األحزاب  [  .  

زوجتك أو :  ، كقوله وهو اللفظ الصادر من الويل:   وال جيب إال باإلجياب
،  قبلت هذا الزواج:  ، كقوله هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه:   والقبول.  أنكحتك
  .  ، وحنوه أو قبلت

  باب شروط النكاح 
  .   ، واألمة جيربها سيدها ، إال الصغرية فيجربها أبوها وال بد فيه من رضى الزوجني

 حديث صحيح رواه )4(  } ال نكاح إال بويل { r ، قال وال بد فيه من الويل

  .  اخلمسة
، مث األقرب فاألقرب   ، مث ابنها وإن نزل  أبوها وإن عال:   وأوىل الناس بتزويج احلرة

، وال تنكح البكر  ال تنكح األمي حىت تستأمر {:  ، ويف احلديث املتفق عليه  من عصباا

وقال .  )5(  } ؟ قال أن تسكت  ، وكيف إذا يا رسول اهللا:  ، قالوا  حىت تستأذن

                                 
  .   102:  سورة آل عمران آية) 1(
  .  70:  سورة األحزاب آية) 2(
  .  71:  سورة األحزاب آية) 3(
،  )4/418(، أمحد  )1881(ن ماجه النكاح ، اب )2085(، أبو داود النكاح  )1101(الترمذي النكاح ) 4(

  .  )2182(الدارمي النكاح 
، أبو داود النكاح  )3267(، النسائي النكاح   )1107(، الترمذي النكاح  )4843(البخاري النكاح ) 5(

  .  )2186(، الدارمي النكاح  )2/434(، أمحد  )1871(، ابن ماجه النكاح  )2092(
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، وإشهاره  شهادة عدلني:  ومن إعالنه.   رواه أمحد.  )1( } أعلنوا النكاح  { r النيب

  .  ، والضرب عليه بالدف وحنوه وإظهاره
، والعرب   ، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة وليس لويل املرأة تزوجيها بغري كفء هلا

، أو امتنع من تزوجيها كفؤا  ، أو غاب غيبة طويلة ، فإن عدم وليها بعضهم لبعض أكفاء
أخرجه .  )2( }  هالسلطان ويل من ال ويل ل {:  ، كما يف احلديث زوجها احلاكم

  .  أصحاب السنن إال النسائي
، وله غريها حىت  زوجتك بنيت:  ، فال يصح  وال بد من تعيني من يقع عليه العقد

، وهي املذكورات  وال بد أيضا من عدم املوانع بأحد الزوجني.  مييزها بامسها أو صفتها
  .   يف باب احملرمات يف النكاح

  باب احملرمات يف النكاح 
  .  ، وحمرمات إىل أمد حمرمات إىل األبد:   مانوهن قس

، والبنات وإن   األمهات وإن علون:  ، وهن  سبع من النسب:  فاحملرمات إىل األبد
، والعمات  ، وبنات اإلخوة  ، واألخوات مطلقا وبنان ، ولو من بنات البنت نزلن

،  بع من الصهر، وأر ، وسبع من الرضاع نظري املذكورات  واخلاالت له أو ألحد أصوله
، وزوجات  ، وبنان وإن نزلن إذا كان قد دخل ن  وهن أمهات الزوجات وإن علون

  .   ، وإن نزلن من نسب أو رضاع ، وزوجات األبناء  اآلباء وإن علون
ôMtBÌhç  {:  واألصل يف هذا قوله تعاىل ãm öNà6 øã n=tã öNä3çG» yg̈Bé&  { )3(إىل آخرها   ،

، أو من  حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة { r ، وقوله  ]  24،  23:   النساء [

                                 
  .  )4/5(أمحد ) 1(
،  )6/166(، أمحد  )1879(، ابن ماجه النكاح  )2083(، أبو داود النكاح  )1102(ذي النكاح الترم) 2(

  .  )2184(الدارمي النكاح 
  .  23:  سورة النساء آية) 3(
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  .   متفق عليه.   )1( } النسب

، وال بني املرأة   ال جيمع بني املرأة وعمتها { r فمنهن قوله:  وأما احملرمات إىل أمد

b  {:  ، مع قوله تعاىل  متفق عليه.  )2( } وخالتها r&ur (#qãè yJ ôfs? öú÷üt/ Èû÷ütG ÷zW{ $#  { )3( 

  .  ] 23:   النساء [
، وال للعبد أن جيمع بني أكثر من   وال جيوز للحر أن جيمع بني أكثر من أربع

  .   ، وأما ملك اليمني فله أن يطأ ما شاء زوجتني
،  ار أربعا، أو عنده أكثر من أربع اخت اختار إحدامها:  وإذا أسلم الكافر وحتته أختان

  .  وفارق البواقي
،  ، واملعتدة من الغري حىت يبلغ الكتاب أجله  وحترم احملرمة حىت حتل من إحرامها

، وحترم مطلقته ثالثا حىت تنكح زوجا غريه وتنقضي  والزانية على الزاين وغريه حىت تتوب
  .  عدا

له األخرى حىت ، ولكن إذا وطئ إحدامها مل حتل  وجيوز اجلمع بني األختني بامللك
  .   حيرم املوطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج هلا بعد االسترباء

، فيصري له  ، وهو مخس رضعات فأكثر ما كان قبل الفطام:   والرضاع الذي حيرم
، وينتشر التحرمي من جهة املرضعة  الطفل وأوالده أوالدا للمرضعة وصاحب اللنب

  .  وصاحب اللنب كانتشار النسب

                                 
، النسائي النكاح  )1147(، الترمذي الرضاع   )1444(، مسلم الرضاع  )4941(البخاري النكاح ) 1(

، مالك الرضاع  )6/178(، أمحد  )1937(، ابن ماجه النكاح  )2055(، أبو داود النكاح  )3313(
  .  )2247(، الدارمي النكاح  )1291(

، النسائي النكاح  )1126(، الترمذي النكاح   )1408(، مسلم النكاح  )4820(البخاري النكاح ) 2(
النكاح ، مالك   )2/465(، أمحد  )1929(، ابن ماجه النكاح  )2065(، أبو داود النكاح  )3288(
  .  )2178(، الدارمي النكاح  )1129(

  .  23:  سورة النساء آية) 3(
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   النكاح  يفباب شروط
صحيح كاشتراط أن ال :  ، وهي قسمان وهي ما يشترطه أحد الزوجني على اآلخر

، أو زيادة مهر أو نفقة وحنو   ، وال خيرجها من دارها أو بلدها يتزوج عليها وال يتسرى
ما استحللتم :  إن أحق الشروط أن توفوا به { r ، فهذا وحنوه كله داخل يف قوله  ذلك

  .   متفق عليه.   )1( } به الفروج

 يف املتعة مثّ r ، ورخص النيب شروط فاسدة كنكاح املتعة والتحليل والشغار:  ومنها
، وهو أن يزوجه  وى عن نكاح الشغار  {،  )2( } لعن احمللل واحمللل له {، و  حرمها

  .  وكلها أحاديث صحيحة.  . . )3( } موليته على أن يزوجه موليته وال مهر بينهما

  باب العيوب يف النكاح 
 كاجلنون واجلذام والربص -مل يعلم به قبل العقد إذا وجد أحد الزوجني باآلخر عيبا 

  .   فله فسخ النكاح-وحنوها 
  .   ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ أجل إىل سنة:   وإذا وجدته عنينا

، حلديث عائشة الطويل  وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خريت بني املقام معه وفراقه
  .  متفق عليه.   )4(  } خريت بريرة حني عتقت على زوجها {:   يف قصة عتق بريرة

                                 
، النسائي النكاح  )1127(، الترمذي النكاح  )1418(، مسلم النكاح  )2572(البخاري الشروط ) 1(

، الدارمي النكاح   )4/150(، أمحد  )1954(، ابن ماجه النكاح  )2139(، أبو داود النكاح  )3281(
)2203(  .  

  .  )1935(، ابن ماجه النكاح  )1119(الترمذي النكاح ) 2(
، النسائي النكاح  )1124(، الترمذي النكاح   )1415(، مسلم النكاح  )4822(البخاري النكاح ) 3(

، مالك النكاح  )2/62(، أمحد  )1883(، ابن ماجه النكاح   )2074(، أبو داود النكاح  )3337(
  .  )2180(، الدارمي النكاح  )1134(

،  )3929(، أبو داود العتق  )1256(، الترمذي البيوع  )1504(، مسلم العتق   )2399(البخاري العتق ) 4(
  .  )1519(مالك العتق والوالء 
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  .   ، ويرجع الزوج على من غره ، وبعده يستقر وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فال مهر
  كتاب الصداق 

كان صداقه :   ؟ قالت  r كم كان صداق النيب {:  ، وسئلت عائشة ينبغي ختفيفه

نصف أوقية :   ، قالت  ال:  ؟ قلت ، أتدري ما النش  ألزواجه اثنيت عشرة أوقية ونشا
قها أعتق صفية وجعل عت {، و  رواه مسلم.   )1(  } فتلك مخسمائة درهم

.  )3( } التمس ولو خامتا من حديد {:  وقال لرجل.  متفق عليه.   )2(  } صداقها

  .   صح صداقا- وإن قل -فكل ما صح مثنا وأجرة .   متفق عليه
عة ، فإن طلقها قبل الدخول فلها املت  فلها مهر املثل:  فإن تزوجها ومل يسم هلا صداقا
$ûw yy  {:  ؛ لقوله تعاىل على املوسع قدره وعلى املعسر قدره uZã_ ö/ ä3øã n=tæ b Î) ãLäêø)̄=sÛ uä!$ |¡ÏiY9 $# 

$ tB öNs9 £ è̀dqè¡yJ s? ÷rr& (#qàÊ Ìç øÿs? £ ß̀gs9 ZpüÒÉÌç sù 4 £ è̀dqãè ÏnF tBur í n?tã Æì ÅôqçRùQ $# ¼ çnâë yâs% í n? tã ur ÎéÏI ø)ßJ ø9 $# 

¼ çnâë yâs%  {  )4(]  236:  البقرة [  .  

ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة .  ويتقرر الصداق كامال باملوت أو الدخول
وينبغي ملن طلق زوجته أن .  ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها  ، كطالق الزوج

«ÏM   {:  لقوله تعاىل:   ل به جرب خاطرهاميتعها بشيء حيص s)̄=sÜ ßJ ù=Ï9 ur 7ì» tF tB Å$râê÷ê yJ ø9 $$ Î/ ( $à)ym 

                                 
، ابن ماجه النكاح  )2105(، أبو داود النكاح  )3347(، النسائي النكاح  )1426(مسلم النكاح ) 1(

  .  )2199 (، الدارمي النكاح )6/94(، أمحد  )1886(
، النسائي النكاح  )1115(، الترمذي النكاح   )1365(، مسلم النكاح  )4798(البخاري النكاح ) 2(

، الدارمي النكاح   )3/181(، أمحد  )1957(، ابن ماجه النكاح  )2054(، أبو داود النكاح  )3342(
)2243(  .  

، النسائي النكاح  )1114(لنكاح ، الترمذي ا  )1425(، مسلم النكاح  )4842(البخاري النكاح ) 3(
، مالك النكاح   )5/336(، أمحد  )1889(، ابن ماجه النكاح  )2111(، أبو داود النكاح  )3359(
  .  )2201(، الدارمي النكاح  )1118(

  .   236:   سورة البقرة آية) 4(
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í n? tã öúüÉ)G ßJ ø9 $# ÇËÍÊÈ {  )1(]   241:  البقرة [  .  

  باب عشرة الزوجني 
، وكف   من الصحبة اجلميلة:   عروفيلزم كل واحد من الزوجني معاشرة اآلخر بامل

  .  ، وأال ميطله حقه األذى
، والقيام باخلبز  ، وعدم اخلروج والسفر إال بإذنه ويلزمها طاعته يف االستمتاع

  .  والعجن والطبخ وحنوها
£   {:   ، قال تعاىل  وعليه نفقتها وكسوا باملعروف è̀drçéÅ°$ tã ur Å$rãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ 4  { )2( 

  .  ] 19:   النساء [
خريكم   {:  ، وفيه متفق عليه.   )3(  } استوصوا بالنساء خريا {:  ويف احلديث

إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء لعنتها  { r ، وقال  )4(  } خريكم ألهله

  .   متفق عليه.  )5( } املالئكة حىت تصبح

،  يه من العدلوعليه أن يعدل بني زوجاته يف القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عل
من كانت له امرأتان فمال إىل أحدمها جاء يوم القيامة وشقه  {:   ويف احلديث

إذا تزوج الرجل البكر على الثيب :   من السنة {:  ، عن أنس متفق عليه.   )6(  } مائل

                                 
  .   241:   سورة البقرة آية) 1(
  .  19:  سورة النساء آية) 2(
  .  )1468(، مسلم الرضاع   )3153(ألنبياء البخاري أحاديث ا) 3(
  .  )2260(، الدارمي النكاح  )3895(الترمذي املناقب ) 4(
،  )2/519(، أمحد   )2141(، أبو داود النكاح   )1436(، مسلم النكاح   )4897(البخاري النكاح ) 5(

  .  )2228(الدارمي النكاح 
، ابن ماجه النكاح  )2133(، أبو داود النكاح  )3942(، النسائي عشرة النساء  )1141(الترمذي النكاح ) 6(

  .  )2206(، الدارمي النكاح  )2/347(، أمحد  )1969(
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متفق .   )1(  } ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثا مثّ قسم أقام عندها سبعا مثّ قسم

، فأيتهن   إذا أراد السفر أقرع بني نسائهr كان رسول اهللا {:  ، وقالت عائشة عليه

  .  متفق عليه.  )2( } خرج سهمها خرج ا

، أو من النفقة أو الكسوة جاز  وإن أسقطت املرأة حقها من القسم بإذن الزوج
 يقسم لعائشة r ، فكان النيب  وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة  {، وقد   ذلك

  .  متفق عليه.   )3(  } يومها ويوم سودة

، فإن أصرت هجرها يف  وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها
  .  كان مانعا حلقها، ومينع من ذلك إن   ، فإن مل ترتدع ضرا ضربا غري مربح  املضجع

وإن خيف الشقاق بينهما بعث احلاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان 
، فما فعال جاز   ، أو يفرقان ، جيمعان إن رأيا بعوض أو غريه األمور واجلمع والتفريق

  .  واهللا أعلم.  . . عليهما
  باب اخللع 

*bÎ÷  {:   وله تعاىلواألصل فيه ق.  وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غريها sù ÷LäêøÿÅz 

ûwr& $uKã É)ãÉ yärßâãn «! $# üxsù yy$ oYã_ $ yJ Íköé n=tã $uKã Ïù ôNyâtG øù $# ¾ÏmÎ/ 3 { )4(]  229:   البقرة  [   .  

، وخافت أال تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها   فإذا كرهت املرأة خلق زوجها أو خلقه

                                 
، أبو داود النكاح  )1139(، الترمذي النكاح  )1461(، مسلم الرضاع  )4916(البخاري النكاح ) 1(

الدارمي النكاح ،  )1124(، مالك النكاح   )3/99(، أمحد  )1916(، ابن ماجه النكاح  )2124(
)2209(  .  

،  )2138(، أبو داود النكاح   )2770(، مسلم التوبة  )2454(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) 2(
  .  )2208(، الدارمي النكاح  )6/198(، أمحد  )1970(ابن ماجه النكاح 

  .  )2138(، أبو داود النكاح  )4914(البخاري النكاح ) 3(
  .   229:   يةسورة البقرة آ) 4(
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.  ويصح يف كل قليل وكثري ممن يصح طالقه.  ، فال بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها  معه
ن سألت زوجها م {:   فإن كان لغري خوف أال يقيما حدود اهللا فقد ورد يف احلديث

  .  )1( } الطالق من غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنة

                                 
  .   )2055(، ابن ماجه الطالق  )2226(، أبو داود الطالق   )1187(الترمذي الطالق ) 1(
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  كتاب الطالق 
«̄'pköâr$  {:  واألصل فيه قوله تعاىل tÉ êÓÉ<̈Z9 $# #så Î) ÞOçFø)̄=sÛ uä!$ |¡ÏiY9 $# £ è̀dqà)Ïk=sÜ sù  ÆÍkÌE£âÏè Ï9  { )1( 

  .  ، وغريها من نصوص الكتاب والسنة  ]  1:   الطالق [
،  طلق زوجته وهي حائض {، حيث   وطالقهن لعدن فسره حديث ابن عمر

مره فلرياجعها مثّ ليتركها حىت تطهر مثّ :  ل، فقا  عن ذلكr  رسول اهللاt فسأل عمر
، فتلك العدة اليت أمر   ، مثّ إذا شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس حتيض مثّ تطهر

، مث ليطلقها  هامره فلرياجع  {:  ويف رواية.  متفق عليه.   )2(  } اهللا أن تطلق هلا النساء

وهذا دليل على أنه ال حيل له أن يطلقها وهي حائض أو يف .  )3( } طاهرا أو حامال

  .  طهر وطئ فيه إال إن تبني محلها
ويقع الطالق بكل لفظ دل عليه من صريح ال يفهم منه سوى الطالق 

ق أو ، وكنايته إذا نوى ا الطال ، وما كان مثله ، وما تصرف منه " الطالق " كلفظ
  .  دلت القرينة على ذلك

إذا جاء الوقت الفالين فأنت :  ، كقوله ويقع الطالق منجزا أو معلقا على شرط
  .  ، فمىت وجد الشرط الذي علق عليه الطالق وقع طالق

                                 
  .  1:  سورة الطالق آية) 1(
، النسائي الطالق   )1175(، الترمذي الطالق  )1471(، مسلم الطالق   )4954(البخاري الطالق ) 2(

، مالك الطالق  )2/124(، أمحد  )2019(، ابن ماجه الطالق  )2185(، أبو داود الطالق  )3392(
  .  )2262(، الدارمي الطالق  )1220(

، النسائي الطالق   )1176(، الترمذي الطالق  )1471(، مسلم الطالق   )5022(البخاري الطالق ) 3(
، مالك الطالق  )2/124(، أمحد  )2019(، ابن ماجه الطالق  )2185(، أبو داود الطالق  )3392(
  .  )2262(ارمي الطالق ، الد )1220(
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  فصل
   احلر ميلك ثالث طلقات 

، فإذا متت مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه بنكاح صحيح   وميلك احلر ثالث طلقات
«,ß  {:  ، لقوله تعاىل هاويطؤ n=©Ü9 $# Èb$s? §êsD ( {  )1(إىل قوله    :}  bÎ* sù $ ygs)̄=sÛ üxsù ë@ ÏtrB ¼ ã&s! 

. Ï̀B ßâ÷è t/ 4Ó®L ym yxÅ3Ys? % ¹ ÷̀ryó ¼ çnuéöçxî 3 {  )2(]   230،   229:  البقرة  [   .  

، وإذا طلق قبل الدخول لقوله  هذه إحداها:  ويقع الطالق بائنا يف أربع مسائل
$  {:  تعاىل pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB# uä #så Î) ÞOçF ós s3tR ÏM» oYÏB÷sßJ ø9 $# ¢OèO £ è̀dqßJ çG ø)̄=sÛ Ï̀B È@ ö6s% b r&  Æèdqè¡yJ s? 

$ yJ sù öNä3s9 £ Î̀gøän=tæ ô Ï̀B ;o£âÏã $ pktXrëâtF ÷è s? (  { )3(]  وإذا كان يف نكاح  ] 49:   األحزاب ،

  .  ، وإذا كان على عوض فاسد
؛  ، ميلك الزوج رجعة زوجته ما دامت يف العدة  هو طالق رجعيوما سوى ذلك ف

£  {:  لقوله تعاىل å̀kçJ s9qãèç/ur ë,ym r& £ Ï̀d Ïjätç Î/ í Îû y7Ï9ºså ÷b Î) (#ÿrßä#uë r& $ [s»n=ô¹Î) 4 { )4(]  البقرة   :

  .  والرجعية حكمها حكم الزوجات إال يف وجوب القسم.   ]  228
؛ لقوله  ، واإلشهاد على ذلك ، والرجعة ، والطالق  إعالن النكاح:  واملشروع

rßâÍkô# {:  تعاىل r&ur ôìurså 5A ôâtã óOä3ZÏiB  {  )5(]   2:  الطالق [  .  

،  ، والطالق  النكاح:  ثالث جدهن جد وهزهلن جد {:   ويف احلديث

إن اهللا  {:  ، ويف حديث ابن عباس مرفوعا  رواه األربعة إال النسائي.   )6( } والرجعة

                                 
  .   229:   سورة البقرة آية) 1(
  .   230:   سورة البقرة آية) 2(
  .  49:  سورة األحزاب آية) 3(
  .   228:   سورة البقرة آية) 4(
  .  2:  سورة الطالق آية) 5(
  .   )2039(، ابن ماجه الطالق  )2194(، أبو داود الطالق   )1184(الترمذي الطالق ) 6(
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  .  رواه ابن ماجه.   )1(  } وا عليهوضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكره

  باب اإليالء والظهار واللعان 
، فإذا  ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر أن حيلف على ترك وطئه زوجته أبدا:   فاإليالء

، فإن وطئ كفر  ، وضربت له أربعة أشهر أمر بوطئها:   طلبت الزوجة حقها من الوطء
#©%tûïÏ  {:  وله تعاىل، لق  ، وإن امتنع ألزم بالطالق كفارة ميني Ïj9 tbqä9 ÷sãÉ Ï̀B öNÎgÍ¬ !$|¡ÎpS ßÈö/tç s? 

Ïpyè t/öë r& 9ç åkô r& ( bÎ* sù râä!$ sù ¨b Î* sù ©! $# Öëqàÿxî ÒOã Ïm §ë ÇËËÏÈ ÷b Î) ur (#qãBtì tã t,» n=©Ü9 $# ¨bÎ* sù ©! $# ììã Ïÿxú ÒOäÎ=tæ 

ÇËËÐÈ  { )2(]  227،  226:  البقرة [  .  

أنت علي كظهر أمي وحنوه من ألفاظ التحرمي الصرحية :   أن يقول لزوجته:  والظهار
، لكن ال حيل له أن ميسها حىت يفعل  ، وال حترم الزوجة بذلك  ، فهو منكر وزور  لزوجته

«tûïÏ%©!$#ur tbrãçÎg  {:  أمر اهللا به يف قوله sàãÉ Ï̀B öNÍkÉ² !$ |¡ÎpS §NèO tbrßäqãètÉ $ yJ Ï9 (#qä9$ s%  { )3( إىل آخر 

، فإن مل   ، فيعتق رقبة مؤمنة ساملة من العيوب الضارة بالعمل ]  4،   3:  اادلة [اآليتني 
، وسواء كان الظهار   ، فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا بعنيجيد صام شهرين متتا

  .  مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان وحنوه
   {:   ، لقوله تعاىل ففيه كفارة ميني:   وأما حترمي اململوكة والطعام واللباس وغريها

$ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä üw (#qãBÌhç ptéB ÏM» t6Íhã sÛ !$ tB ¨@ ym r& ª! $# öNä3s9 { )4(]  إىل ]   89 - 87:  املائدة

  .  أن ذكر كفارة اليمني يف هذه األمور
فإذا رمى الرجل زوجته بالزىن فعليه حد القذف مثانون جلدة إال أن يقيم :   وأما اللعان

  .  ، أو يالعن فيسقط عنه حد القذف ، فيقام عليها احلد البينة أربعة شهود عدول
                                 

  .  )2045( الطالق ابن ماجه) 1(
  .   227 - 226:   سورة البقرة آية) 2(
  .   3:   سورة اادلة آية) 3(
  .  87:  سورة املائدة آية) 4(
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tûïÏ%©!$#ur tbqãBöç  {وصفة اللعان على ما ذكره اهللا يف سورة النور  tÉ öNßgy_ºurøór&  { )1( إىل 

  .  ] 9 - 6:  النور . [ آخر اآليات
وإن لعنة اهللا عليه إن   " : ، ويقول يف اخلامسة فيشهد مخس شهادات باهللا إا لزانية

، وتقول يف  ، مثّ تشهد هي مخس مرات باهللا إنه من الكاذبني  " كان من الكاذبني
فإذا متّ اللعان سقط عنه حد .  " وإن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني  " : اخلامسة
، وانتفى الولد إذا   عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحرمي األبدي، واندرأ  القذف

  .  واهللا أعلم.  ذكر يف اللعان

                                 
  .   6:  سورة النور آية) 1(
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  كتاب العدد واالسترباء 
فاملفارقة باملوت إذا مات عنها .  تربص من فارقها زوجها مبوت أو طالق:  العدة

:   ا لقوله تعاىل، فإن كانت حامال فعدا وضعها مجيع ما يف بطنه تعتد على كل حال
} M» s9 'ré&ur ÉA$ uH÷qF{ $# £ ß̀gè=y_ r& br& z̀ ÷è üÒtÉ £ ß̀gn=÷Hxq 4 { )1(]  وهذا عام يف   ]  4:  الطالق ،

  .  ، وإن مل تكن حامال فعدا أربعة أشهر وعشرة أيام  املفارقة مبوت أو حياة
ناء ويلزم يف هذه العدة أن حتد املرأة وتترك الزينة والطيب واحللي والتحسن حب

، فال خترج منه إال حلاجتها   ، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه  وحنوه
tûï   {:   ، لقوله تعاىل  ارا Ï% ©! $# ur tb öq ©ù uq tF ãÉ öN ä3Z ÏB tbr âë xã tÉ ur % [`º ur øó r& z` óÁ / ué tI tÉ £` Îg Å¡ àÿR r' Î/ 

sp yè t/ öë r& 9ç åk ô r& # Zé ô³ tã ur (  {  )2(]   234:   البقرة  [   .  

فإذا طلقها قبل أن يدخل ا فال عدة له عليها لقوله :  وأما املفارقة يف حال احلياة
$  {:  تعاىل pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB# uä #så Î) ÞOçF ós s3tR ÏM» oYÏB÷sßJ ø9 $# ¢OèO £ è̀dqßJ çG ø)̄=sÛ Ï̀B È@ ö6s% b r&  Æèdqè¡yJ s? 

$ yJ sù öNä3s9 £ Î̀gøän=tæ ô Ï̀B ;o£âÏã $ pktXrëâtF ÷è s? (  { )3(]  49:  األحزاب [  .  

قصرت ،  ، فإن كانت حامال فعدا وضع محلها  وإن كان قد دخل ا أو خال ا
؛   ، فعدا ثالث حيض كاملة فإن كانت حتيض:  وإن مل تكن حامال.  املدة أو طالت

«àM  {:   لقوله تعاىل s)̄=sÜ ßJ ø9 $#ur öÆóÁ/uétI tÉ £ Î̀gÅ¡àÿR r'Î/ spsW» n=rO &äÿrãç è% 4 { )4(]  228:  البقرة  [   .  

، لقوله    فعدا ثالثة أشهر- كالصغرية ومن مل حتض واآليسة -وإن مل تكن حتيض 
ë  {:  تعاىل Ï«¯» ©9$#ur z̀ ó¡Í³ tÉ z̀ ÏB ÇÙäÅs yJ ø9$# Ï̀B ö/ ä3Í¬!$ |¡ÎpS Èb Î) óOçF ö; s? öë $# £ å̀kèE£âÏè sù èpsW» n=rO 9ç ßgô©r& ë Ï«¯» ©9 $#ur óOs9 

                                 
  .  4:  سورة الطالق آية) 1(
  .   234:   سورة البقرة آية) 2(
  .  49:  سورة األحزاب آية) 3(
  .   228:   سورة البقرة آية) 4(
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z̀ ôÒÏtsÜ 4 { )1(]  4:   الطالق  [   .  

، انتظرت حىت يعود احليض فتعتد   فإن كانت حتيض وارتفع حيضها لرضاع وحنوه
  .  به

، مثّ اعتدت بثالثة   وإن ارتفع وال تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل
  .   ت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات احلمل مل تتزوج حىت تزول الريبةوإذا ارتاب.   أشهر

وال جتب النفقة .  وامرأة املفقود تنتظر حىت حيكم مبوته حبسب اجتهاد احلاكم مثّ تعتد
b  {:  ؛ لقوله تعاىل ، أو ملن فارقها زوجها يف احلياة وهي حامل إال للمعتدة الرجعية Î) ur 

£ ä̀. ÏM» s9 'ré& 9@ ÷Hxq (#qà)ÏÿR r'sù £ Í̀köé n=tã 4Ó®L ym z̀ ÷èüÒtÉ £ ß̀gn=÷Hxq 4 {  )2(]  6:   الطالق  [   .  

، فال يطؤها بعده زوج أو  وأما االسترباء فهو تربص األمة اليت كان سيدها يطؤها
وإذا مل تكن من ذوات احليض تستربأ بشهر أو وضع .  دةسيد حىت حتيض حيضة واح

  .   محلها إن كانت حامال

                                 
  .  4:  ورة الطالق آيةس) 1(
  .  6:  سورة الطالق آية) 2(
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  باب النفقات للزوجات واألقارب واملماليك واحلضانة 
؛ لقوله  على اإلنسان نفقة زوجته وكسوا ومسكنها باملعروف حبسب حال الزوج

ÏÿYãã,÷   {:  تعاىل Ï9 rèå 7pyè yô Ï̀iB ¾ÏmÏF yèyô ( t̀Bur uë Ïâè% Ïmøã n=tã ¼ çmè%øóÍë ÷,ÏÿYãã ù=sù !$ £J ÏB çm9 s?#uä ª! $# 4 üw ß#Ïk=s3ãÉ 

ª! $# $ ²¡øÿtR ûwÎ) !$ tB $ yg8 s?#uä 4 { )1(]  7:   الطالق  [   .  

وهلن  {:  الذي رواه مسلم، ويف حديث جابر  ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت

  .   )2(  } عليكم رزقهن وكسون باملعروف

، وكذلك من يرثه بفرض أو  وعلى اإلنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا
، وال يكلف من العمل إال ما  للمملوك طعامه وكسوته {:   ، ويف احلديث  تعصيب

  .   ، وإن طلب التزوج زوجه وجوبا  رواه مسلم.  )3( } يطيق

:  ، ويف احلديث ، وال يكلفها ما يضرها وعلى اإلنسان أن يقيت ائمه طعاما وشرابا
  .  رواه مسلم.  )4( }  كفى باملرء إمثا أن حيبس عمن ميلك قوته  {

  .  هي حفظ الطفل عما يضره والقيام مبصاحله:  واحلضانة
، إن   ، ولكن األم أحق بولدها ذكرا أو أنثى  وهي واجبة على من جتب عليه النفقة

،   ، فكان مع من اختار ويهفإن كان ذكرا خري بني أب:  ، فإذا بلغ سبعا كان دون سبع
، وال يترك احملضون بيد من   ، فعند من يقوم مبصلحتها من أمها أو أبيها وإن كانت أنثى

  .  ال يصونه ويصلحه
  كتاب األطعمة 

                                 
  .  7:  سورة الطالق آية) 1(
، الدارمي املناسك  )3074(، ابن ماجه املناسك  )1905(، أبو داود املناسك  )1218(مسلم احلج ) 2(

)1850(  .  
  .  )2/247(، أمحد  )1662(مسلم األميان ) 3(
  .  )2/195(، أمحد  )1692(اة ، أبو داود الزك  )996(مسلم الزكاة ) 4(



  منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين 

  83

  :   وهي نوعان
 فكله مباح إال ما - من احلبوب والثمار وغريها -فأما غري احليوان .  حيوان وغريه

  .  فيه مضرة كالسم وحنوه
كل مسكر  {:  ؛ حلديث ، فإنه حيرم كثريه وقليله شربة كلها مباحة إال ما أسكرواأل

، وإن انقلبت اخلمرة خال  )1( } ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام حرام

  .   حلت
@¨  {:  ، قال تعاىل ل كل ما يف البحر حيا وميتا، فيح حبري:   واحليوان قسمان Ïm é& 

öNä3s9 ßâøã |¹ Ìç ós t7 ø9$# ¼ çmãB$ yè sÛur { )2( ] . 96:  املائدة [  .  

  .  ميه، إال ما نص الشارع على حتر  فاألصل فيه احلل:  أما الربي
، و   )3( } كل ذي ناب من السباع فأكله حرام {ما يف حديث ابن عباس :   فمنها

ى عن حلوم احلمر   {و .  رواه مسلم.  )4( }  ى عن كل ذي خملب من الطري  {

،  ، والنحلة النملة:  ى عن قتل أربع من الدواب {و .   متفق عليه.  )5( }  األهلية

  .  أبو داودورواه أمحد .   )6(  } ، والصرد  واهلدهد

                                 
، النسائي األشربة   )1866(، الترمذي األشربة  )2001(، مسلم األشربة  )5263(البخاري األشربة ) 1(

، مالك األشربة  )6/97(، أمحد  )3386(، ابن ماجه األشربة   )3687(، أبو داود األشربة  )5591(
  .  )2097(، الدارمي األشربة  )1595(

  .  96:  ئدة آيةسورة املا) 2(
، النسائي الصيد  )1795(، الترمذي األطعمة  )1933(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) 3(

  .   )1076(، مالك الصيد  )2/236(، أمحد  )3233(، ابن ماجه الصيد   )4324(والذبائح 
، أبو داود  )4348(ذبائح ، النسائي الصيد وال )1934(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) 4(

  .   )1982(، الدارمي األضاحي  )1/289(، أمحد  )3234(، ابن ماجه الصيد  )3805(األطعمة 
  .  )2/21(، أمحد  )561(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )3978(البخاري املغازي ) 5(
  .   )1999 (، الدارمي األضاحي )1/332(، أمحد  )5267(أبو داود األدب ) 6(
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 عن اجلاللة وألباا حىت r ، وى النيب بائث حمرمة كاحلشرات وحنوهاومجيع اخل
  .  حتبس وتطعم الطاهر ثالثا
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  باب الذكاة والصيد 
  .  احليوانات املباحة ال تباح بدون الذكاة إال السمك واجلراد

، وأن يكون مبحدد وأن ينهر   ويشترط يف الذكاة أن يكون املذكي مسلما أو كتابيا
  .  ، وأن يذكر اسم اهللا عليه  يقطع احللقوم واملريء، وأن الدم

، ومثل الصيد ما  ، إال أنه حيل بعقره يف أي موضع من بدنه وكذلك يشترط يف الصيد
ما أر الدم وذكر اسم  {:   قالr وعن رافع بن خديج أن النيب.  نفر وعجز عن ذحبه

.  )1( }  ، وأما الظفر فمدى احلبشة ، أما السن فعظم  ، ليس السن والظفر اهللا عليه فكل

  .   متفق عليه
، وإذا أمسك ال  ، ويرتجر إذا زجر  ويباح صيد الكلب املعلم بأن يسترسل إذا أرسل

  .   ، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها يأكل
إذا أرسلت كلبك املعلم فاذكر اسم  { r قال رسول اهللا:   حامت قالوعن عدي بن

، وإن أدركته قد قتله ومل يأكل منه  ، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه  اهللا عليه
،   ، فإنك ال تدري أيهما قتله لبا غريه وقد قتله فال تأكل، وإن وجدت مع كلبك ك فكله

، فإن غاب عنك يوما فلم جتد فيه إال أثر سهمك  وإن رميت سهمك فاذكر اسم اهللا عليه
:  ويف احلديث.  متفق عليه.  )2( } ، فإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل فكل إن شئت

، وإذا ذحبتم  ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء  {

                                 
،  )1492(، الترمذي األحكام والفوائد   )1968(، مسلم األضاحي   )2910(البخاري اجلهاد والسري ) 1(

، أمحد  )3137(، ابن ماجه األضاحي  )2821(، أبو داود الضحايا  )4297(النسائي الصيد والذبائح 
)4/142(   .  

، الترمذي الصيد  )1929(ل من احليوان ، مسلم الصيد والذبائح وما يؤك )173(البخاري الوضوء ) 2(
،  )3208(، ابن ماجه الصيد  )2847(، أبو داود الصيد  )4263(، النسائي الصيد والذبائح  )1470(

  .  )2002(، الدارمي الصيد   )4/379(أمحد 
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 r وقال.  رواه مسلم.  )1( } ، ولريح ذبيحته ، وليحد أحدكم شفرته فأحسنوا الذحبة

  .  رواه أمحد.  )2( }  كاة أمهذكاة اجلنني ذ  {

  باب األميان والنذور 
، واحللف بغري اهللا شرك  ال تنعقد اليمني إال باهللا أو اسم من أمسائه أو صفة من صفاته

  .  ال تنعقد به اليمني
 - ، فإن كانت على ماض  وال بد أن تكون اليمني املوجبة للكفارة على أمر مستقبل

، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو  الغموس فهي اليمني -وهو كاذب عاملا 
 بأن -وإذا حنث يف ميينه .  يف عرض حديثه " ، وبلى واهللا ال واهللا " :  ، كقوله اليمني

عتق رقبة :   وجبت عليه الكفارة-، أو ترك ما حلف على فعله  فعل ما حلف على تركه
وعن عبد الرمحن بن .  م، فإن مل جيد صام ثالثة أيا أو إطعام عشرة مساكني أو كسوم

إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن   { r قال رسول اهللا:  مسرة قال

،   من حلف على ميني {:   ، ويف احلديث  متفق عليه.  )3( } ميينك وائت الذي هو خري

  .  رواه اخلمسة.  )4( }  ، فال حنث عليه  إن شاء اهللا:   فقال

، مثّ إىل اللفظ  ، مثّ إىل السبب الذي هيج اليمني ويرجع يف األميان إىل نية احلالف
اليمني على نية  {:  ففي احلديث.  وى، إال يف الدعا الدال على النية واإلرادة

                                 
 ، النسائي الضحايا )1409(، الترمذي الديات  )1955(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) 1(

، الدارمي   )4/125(، أمحد  )3170(، ابن ماجه الذبائح  )2815(، أبو داود الضحايا  )4405(
  .   )1970(األضاحي 

  .  )3/39(، أمحد  )3199(، ابن ماجه الذبائح   )2827(، أبو داود الضحايا  )1476(الترمذي األطعمة ) 2(
، النسائي األميان  )1529(ي النذور واألميان ، الترمذ )1652(، مسلم األميان  )6727(البخاري األحكام ) 3(

  .  )2346(، الدارمي النذور واألميان  )5/62(، أمحد   )3782(والنذور 
،   )3261(، أبو داود األميان والنذور  )3793(، النسائي األميان والنذور  )1531(الترمذي النذور واألميان ) 4(

  .   )2342(رمي النذور واألميان ، الدا  )2/6(، أمحد  )2105(ابن ماجه الكفارات 
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  .  رواه مسلم.   )1(  } املستحلف

، وإمنا  إنه ال يأيت خبري {:  ، وقال  عن النذرr ، وقد ى النيب  وعقد النذر مكروه

  .  متفق عليه.  )2( } ستخرج به من البخيلي

،  من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  { r وجب عليه الوفاء به لقوله:  فإذا عقده على بر

  .   متفق عليه.  )3( } ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه

 أو كان -، كنذر اللجاج والغضب  ، أو جاريا جمرى اليمني النذر مباحاوإذا كان 
  .  ، وفيه كفارة ميني إذا مل يوف به وحيرم الوفاء به يف املعصية نذر معصية مل جيب الوفاء به

                                 
، ابن ماجه  )3255(، أبو داود األميان والنذور  )1354(، الترمذي األحكام   )1653(مسلم األميان ) 1(

  .  )2349(، الدارمي النذور واألميان  )2/228(، أمحد  )2120(الكفارات 
، أبو داود  )3803(األميان والنذور ، النسائي   )1639(، مسلم النذر  )6315(البخاري األميان والنذور ) 2(

، الدارمي النذور واألميان  )2/86(، أمحد  )2122(، ابن ماجه الكفارات   )3287(األميان والنذور 
)2340(  .  

، النسائي األميان والنذور  )1526(، الترمذي النذور واألميان  )6318(البخاري األميان والنذور ) 3(
، مالك   )6/36(، أمحد  )2126(، ابن ماجه الكفارات   )3289(لنذور ، أبو داود األميان وا )3807(

  .  )2338(، الدارمي النذور واألميان  )1031(النذور واألميان 
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  كتاب اجلنايات 
  :   القتل بغري حق ينقسم إىل ثالثة أقسام

، فهذا خيري الويل فيه بني   ل غالبا، وهو أن يقتله جبناية تقت العمد العدوان:  أحدها
، وإما أن   إما أن يقتل:  من قتل له قتيل فهو خبري النظرين { r ، لقوله القتل والدية

  .   متفق عليه.   )1( } يفديه

  .  اجلناية عليه مبا ال يقتل غالبا، وهو أن يتعمد   شبه العمد:  الثاين
، ففي األخريين  ، وهو أن تقع اجلناية منه بغري قصد مبباشرة أو سبب اخلطأ:  الثالث

، وهم عصباته كلهم قريبهم  ، بل الكفارة يف مال القاتل والدية على عاقلته  ال قود
نة حيملون ، وتؤجل عليهم ثالث سنني كل س  ، توزع عليهم الدية بقدر حاهلم وبعيدهم

  .  ثلثها
 كتب r أن النيب {:  والديات للنفس وغريها قد فصلت يف حديث عمرو بن حزم

اء ، فإنه قود إال أن يرضى أولي إن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة:   إىل أهل اليمن وفيه
، ويف   ، ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية  ، وإن يف النفس الدية مائة من اإلبل املقتول

، ويف الصلب  ، ويف البيضتني الدية ، ويف الذكر الدية ، ويف الشفتني الدية اللسان الدية
، ويف   ، ويف املأمومة ثلث الدية ، ويف الرجل الواحدة نصف الدية  ، ويف العينني الدية  الدية

، ويف كل إصبع من أصابع اليد  ، ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل جلائفة ثلث الديةا
، ويف املوضحة مخس من   ، ويف السن مخس عشرة من اإلبل والرجل عشر من اإلبل

  .  رواه أبو داود.  )2( }  ، وإن الرجل يقتل باملرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار اإلبل

، ومكافئا  القاتل مكلفا واملقتول معصوماكون :  ويشترط يف وجوب القصاص
، وأال يكون  ، وال احلر بالعبد  ، فال يقتل املسلم بالكافر للجاين يف اإلسالم والرق واحلرية
                                 

  .   )2/238(، أمحد  )2624(، ابن ماجه الديات  )1355(، مسلم احلج  )2302(البخاري يف اللقطة ) 1(
  .  )2352(، الدارمي الديات   )4853(النسائي القسامة ) 2(
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  .  ، فال يقتل األبوان بالولد والدا للمقتول
  .   ، واألمن من التعدي يف االستيفاء وال بد من اتفاق األولياء املكلفني

:   ؛ لقوله تعاىل  ويقاد كل عضو مبثله إذا أمكن بدون تعد.  واحدوتقتل اجلماعة بال
}   $ oYö; tFx.ur öNÍköé n=tã !$ pké Ïù ¨b r& }§øÿ̈Z9 $# Ä§øÿ̈Z9 $$ Î/  {  )1( 45:  املائدة [ إىل آخر اآلية  [   .  

  .  على النصف من الرجل إال فيما دون ثلث الدية فهما سواءودية املرأة 

                                 
  .  45:  سورة املائدة آية) 1(
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  كتاب احلدود 
، وال يقيمه إال اإلمام أو نائبه إال السيد فإن له  ال حد إال على مكلف عامل بالتحرمي

  .  وحد الرقيق يف اجللد نصف حد احلر.   إقامته باجللد خاصة على رقيقه
 وهو الذي قد -إن كان حمصنا :  -بر  وهو فعل الفاحشة يف قبل أو د-فحد الزنا 

، وإن كان غري حمصن جلد  ، ومها حران مكلفان فهذا يرجم حىت ميوت  ووطئها-تزوج 
، أو يشهد عليه  ، ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما
èpuã  {:  ، قال تعاىل أربعة عدول يصرحون بشهادم ÏR#̈ì9 $# í ÎT#̈ì9 $#ur (#rà$Î# ô_ $$ sù ¨@ä. 7âÏnºur $ yJ åk÷] ÏiB 

spsù($ ÏB ;ot$ù# y_ ( { )1(]  2:  النور [  .  

، فقد  ، خذوا عين  خذوا عين  { r قال رسول اهللا:  وعن عبادة بن الصامت قال

، والثيب بالثيب جلد مائة  البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة:  جعل اهللا هلن سبيال
، كما يف قصة  ، وآخر األمرين االقتصار على رجم احملصن رواه مسلم.   )2(  } ورجم

  .  ماعز والغامدية
  .  جلد مثانني جلدة:  ، وشهد عليه به ومل تكمل الشهادة ىنومن قذف حمصنا بالز

  .  وقذف غري احملصن فيه التعزير
  .   هو احلر البالغ املسلم العاقل العفيف:   واحملصن

  .  والتعزير واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة
قطعت يده اليمىن من :   ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من حرزه

،   ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت  فصل الكف وحسمتم
$ä-Íë  {، قال تعاىل   ، وال يقطع غري يد ورجل فإذا عاد حبس ¡¡9 $#ur èps%Íë$ ¡¡9 $#ur (#þqãè sÜ ø%$$ sù 

                                 
  .   2:  سورة النور آية) 1(
، ابن ماجه احلدود   )4415(، أبو داود احلدود   )1434(، الترمذي احلدود  )1690(مسلم احلدود ) 2(

  .  )2327(، الدارمي احلدود  )5/327(، أمحد  )2550(



  منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين 

  91

$ yJ ßgtÉÏâ÷Ér&  {  )1(]  عن النيب  وعن عائشة رضي اهللا عنها.  ] 38:  املائدة ، rقال   :

:  ، ويف احلديث متفق عليه.   )2(  } ال تقطع يد سارق إال يف ربع دينار فصاعدا  {

yJ$  {:   ، وقال تعاىل يف احملاربني رواه أهل السنن.  )3( }  مثر وال كثرال قطع يف  { ¯R Î) 

(#ätÂ tì y_ tûïÏ%©!$# tbqç/Íë$ ptäÜ ©! $# ¼ã&s!qßô uë ur tb öqyè ó¡tÉur í Îû ÇÚ öë F{$# #·ä$ |¡sù b r& (#þqè=G s)ãÉ ÷rr& (#þqç6̄=|ÁãÉ ÷rr& yì©Ü s)è? 

óOÎgÉÏâ÷Ér& Nßgè=ã_ öë r&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öqxÿYãÉ öÆÏB ÇÚ öëF{ وهم الذين .  ] 33:   املائدة  [)4(  }  4 #$

  .  خيرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل
  .  ، ومن قتل حتتم قتله فمن قتل وأخذ ماال قتل وصلب

، ومن أخاف الناس نفي من  ال قطعت يده اليمىن ورجله اليسرىومن أخذ ما
  .  ، ومن خرج على اإلمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ األرض

، فإن  وعلى اإلمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما ال جيوز وكشف شبههم
ن اضطر إىل قتاهلم أو ، فإ  ، وعلى رعيته معونته على قتاهلم ، وإال قاتلهم انتهوا كف عنهم

، وال  ، وال يتبع هلم مدبر ، وإن قتل الدافع كان شهيدا إتالف ماهلم فال شيء على الدافع
، وال ضمان على أحد الفريقني  ، وال يسىب هلم ذرية ، وال يغنم هلم مال  جيهز على جريح

  .  فيما أتلف حال احلرب من نفوس أو أموال
  باب حكم املرتد 

،  ن خرج عن دين اإلسالم إىل الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شكهو م:  واملرتد

                                 
  .  38:  سورة املائدة آية) 1(
، النسائي قطع السارق  )1445(، الترمذي احلدود   )1684(، مسلم احلدود   )6407(البخاري احلدود ) 2(

، مالك احلدود   )6/104(، أمحد  )2585(، ابن ماجه احلدود  )4383(، أبو داود احلدود  )4921(
  .  )2300(، الدارمي احلدود  )1575(

، ابن ماجه احلدود  )4388(دود ، أبو داود احل )4967(، النسائي قطع السارق  )1449(الترمذي احلدود ) 3(
  .   )2308(، الدارمي احلدود   )1583(، مالك احلدود  )3/463(، أمحد  )2593(

  .  33:  سورة املائدة آية) 4(
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، وترجع كلها إىل   وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا تفاصيل ما خيرج به العبد من اإلسالم
  .   أو جحد بعضهr جحد ما جاء به الرسول

  .  ، فإن رجع وإال قتل بالسيف فمن ارتد استتيب ثالثة أيام
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  والبيناتكتاب القضاء والدعاوى 
   وأنواع الشهادات 

  .   والقضاء ال بد للناس منه فهو فرض كفاية
جيب على اإلمام نصب من حيصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء مبعرفة األحكام 

  .  الشرعية وتطبيقها على الوقائع اجلارية بني الناس
 على من كان ، ويتعني وعليه أن يويل األمثل فاألمثل بالصفات املعتربة يف القاضي

البينة على املدعي  { r ، وقد قال النيب أهال ومل يوجد غريه ومل يشغله عما هو أهم منه

، فمن ادعى  )2( } إمنا أقضي بنحو ما أمسع {:  ، وقال )1( } واليمني على من أنكر

؛   ، أو رجل وميني املدعي  ، أو رجل وامرأتان إما شاهدان عدالن:  ماال وحنوه فعليه البينة
rßâÎh#)  {:  لقوله تعاىل ô±tF óô $#ur Èûøïyâã Íky Ï̀B öNà6 Ï9% ỳ Íhë ( b Î* sù öN©9 $ tRqä3tÉ Èû÷ün=ã_ uë ×@ã_ tç sù Èb$s? r&zêöD $#ur 

£̀J ÏB tböq|Ê öç s? z̀ ÏB Ïä!#yâpkí¶9   .  ] 282:  البقرة  [)3(  }  #$

، فإن مل يكن    وهو حديث صحيح)4( }  بالشاهد مع اليمنيr قضى النيب {وقد 

، أو ردت   ، فإن نكل عن احللف قضي عليه بالنكول ه وبرئله بينة حلف املدعى علي
  .  فإذا حلف مع نكول املدعى عليه أخذ ما ادعى به.  اليمني على املدعي

، مثل أن تكون العني املدعى ا  القرينة الدالة على صدق أحد املدعيني:   ومن البينة
، كتنازع    يصلح إال ألحدمها، ومثل أن يتداعى اثنان متاعا ال  ، فهي له بيمينه بيد أحدمها

  .  ، وحداد وغريه آلة حدادة وحنوها جنار وغريه آلة النجارة
                                 

  .  )1341(الترمذي األحكام ) 1(
، النسائي  )1339(، الترمذي األحكام   )1713(، مسلم األقضية  )2326(البخاري املظامل والغصب ) 2(

،  )6/307(، أمحد  )2317(، ابن ماجه األحكام   )3583(، أبو داود األقضية  )5422(قضاة آداب ال
  .  )1424(مالك األقضية 

  .   282:   سورة البقرة آية) 3(
  .  )1345(الترمذي األحكام ) 4(
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  .  ، وأداؤها فرض عني  وحتمل الشهادة يف حقوق اآلدميني فرض كفاية
  .  ويشترط أن يكون الشاهد عدال ظاهرا وباطنا

J̀£  {:  ؛ لقوله تعاىل  هو من رضيه الناس:   والعدل ÏB tböq|Ê öç s? z̀ ÏB Ïä!#yâpkí¶9 $#  { )1( 

  .   ]  282:   البقرة [
، أو استفاضة حيصل   وال جيوز أن يشهد إال مبا يعلمه برؤية أو مساع من املشهود عليه

ترى   {:    لرجلr وقال النيب.   وها، كاألنساب وحن ا العلم يف األشياء اليت حيتاج إليها

  .  رواه ابن عدي.  } على مثلها فاشهد أو دع:  ، قال نعم:   ؟ قال الشمس

، وأحد  ، كشهادة الوالدين ألوالدهم وبالعكس مظنة التهمة:   ومن موانع الشهادة
ال جيوز شهادة خائن وال  {:  ، كما يف احلديث  ، والعدو على عدوه  الزوجني لآلخر

رواه أمحد .  )2( } ، وال جتوز شهادة القانع ألهل البيت  خائنة وال ذي غمر على أخيه

من حلف على ميني يقتطع ا مال امرئ مسلم هو فيها  {:   ويف احلديث.  وأبو داود

  .   متفق عليه.  )3( } فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان

  باب القسمة 
، والدور  ملثليات، كا قسمة إجبار فيما ال ضرر فيه وال رد عوض:  وهي نوعان

  .   ، واألمالك الواسعة الكبار
،  ، وفيه رد عوض ، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء يف القسمة وقسمة تراض

، وإن  ، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته  فال بد فيها من رضى الشركاء كلهم

                                 
  .   282:   سورة البقرة آية) 1(
  .  )2/204(، أمحد   )2366(، ابن ماجه األحكام   )3600(أبو داود األقضية ) 2(
، أبو داود األميان  )2996(، الترمذي تفسري القرآن   )138(، مسلم اإلميان  )2380(البخاري الرهن ) 3(

  .   )1/379(، أمحد  )2323(، ابن ماجه األحكام   )3243(والنذور 
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   . واهللا أعلم.  . .  كانت األجرة فيها على قدر ملكهم فيها:  أجروها
  باب اإلقرار 

، وبشرط كون املقر   وهو اعتراف اإلنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على اإلقرار
  .  مكلفا وهو أبلغ البينات

ويف .  ويدخل يف مجيع أبواب العلم والعبادات واملعامالت واألنكحة وغريها
  .  } ال عذر ملن أقر {:   احلديث

لى اإلنسان أن يعترف جبميع احلقوق اليت عليه لآلدميني ليخرج من التبعة وجيب ع
  .  ، واهللا أعلم  بأداء أو استحالل
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  فهرس اآليات
  83.....................أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب

  81............... لتضيقوا عليهن وإن كنأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن
  39...........................إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح

  33..............................إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم
  91............................إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن

  46........................... يقوم الذي يتخبطه الشيطانالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما
  90.........................الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما

  77، 74..............الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا
  70، 69............حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ

  6........................... والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقةحرمت عليكم امليتة
  77..........................فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال
  13...........................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
  38............................فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس

  39......................................................................... أحدقل هو اهللا
  39......................................................................قل ياأيها الكافرون

  72........................ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة
  78..........................للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهللا غفور
  82............................لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال

  38........................... وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم مصلىوإذ جعلنا البيت مثابة للناس
  80....................والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
  79......................والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم

  78.........................والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل
  91............................. فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللاوالسارق والسارقة

  80...........................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر
  80، 77..................واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق

  89...........................وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف
  52...........................ا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيهاوال تؤتو
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  67......................وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم
  72...............................................وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني

  66..........................وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله والذين
  3.........................سول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدونوما أرسلنا من قبلك من ر

  13................ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك وما
  8......................ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن

  94، 93.....................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
  10، 8........................ا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكمياأيه

  80، 77.................ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن
  67............................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

  68..............................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
  34.......................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

  46.............................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
  78..............................ياأيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا
  73...........................لوهنياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعض

  76...........................ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة واتقوا
  13.......................يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه

  62...........................يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
  68.......................سوله فقد فازيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ور

  62.........................يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق
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  فهرس األحاديث
  6................أحل لنا ميتتان ودمان، أما امليتتان فاحلوت واجلراد، وأما الدمان فالكبد والطحال

  22..........................إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال، فليصنع كما يصنع اإلمام
  5.............................فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول، وال تستدبروهاإذا أتيتم الغائط 

  85.................إذا أرسلت كلبك املعلم فاذكر اسم اهللا عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا
  35......................إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر، فإن مل جيد فليفطر على ماء فإنه طهور

  23.....................................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  12..............................ن الصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنمإذا اشتد احلر فأبردوا ع

  49........................إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا، وكانا مجيعا،
  7...................إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما، وال خيلعهما إن

  86..............إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك وائت الذي هو خري
  73......................دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء لعنتها املالئكة حىت تصبحإذا 

  34........................إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له
  22...................إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم السكينة والوقار، وال تسرعوا،

  18............... أم أربعا ؟ فليطرح الشك،إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى أثالثا
  21...................إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإا لكما نافلة

  24..............................إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت
  16.........................إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، مث استقبل القبلة فكرب، مث اقرأ ما

  59...................... من ثالث صدقة جارية، أو علم ينتفع به،إذا مات العبد انقطع عمله إال
  45........................أربع ال جتوز يف الضحايا العوراء البني عورها، واملريضة البني مرضها،

  26....................أسرعوا باجلنازة، فإن تك صاحلة فخري تقدموا إليه، وإن كانت غري ذلك
  59......................أصاب عمر أرضا خبيرب، فأتى النيب يستأمره فيها، فقال يا رسول اهللا، إين

  72.........................................................ق صفية وجعل عتقها صداقهاأعت
  56.....................................................أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه

  10..........أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت
  69..........................................................................أعلنوا النكاح

  61......................................................................إال أن يشاء الورثة
  62.........................................أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألوىل رجل ذكر
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  24...................... حىت العواتق واحليض يشهدن اخلري ودعوةأمر النيب الناس باخلروج إليها
  15..................أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة  وأشار بيده إىل أنفه  والكفني
  30....................أمرنا رسول اهللا إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع

  36......س عشرةأمرنا رسول اهللا أن نصوم من الشهر ثالثة أيام، ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخ
  71.......................................إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
  43........................................أن الطواف بالبيت صالة، إال أن اهللا أباح فيه الكالم
  61......................................إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث

  85..................إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم
  78....................................اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن اهللا وضع عن أميت 

  4..............................................................إن املاء طهور ال ينجسه شيء
  30...............أن النيب أمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعني مسنة

  19......أن النيب جهر يف صالة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات
  88......................من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة، فإنهأن النيب كتب إىل أهل اليمن وفيه إن 

  38.......................أن النيب مكث يف املدينة تسع سنني مل حيج، مث أذن يف الناس يف العاشرة
  65...................أن رجال من األنصار أعتق غالما له عن دبر مل يكن له مال غريه فبلغ ذلك

  23.................. فصلى بالذين معه ركعة مث ثبت قائما28أن طائفة صلت معه وجاه العدو، 
  24..........................................الة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقههإن طول ص

  61......................................................................أنت ومالك ألبيك
  8..........................................................أنتوضأ من حلوم اإلبل ؟ فقال نعم

  61...........................إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
  93.................................................................إمنا أقضي بنحو ما أمسع

  59، 7...........................................إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى
  21.........................ذا كرب فكربوا وال تكربوا حىت يكرب، وإذاإمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإ

  43.......................إمنا جعل الطواف بالبيت وبالصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا
  12..................أنه أم النيب يف أول الوقت وآخره وقال يا حممد، الصالة ما بني هذين الوقتني

  87...............................................إنه ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل
  64..................................... أغالها مثنا، وأنفسها عند أهلهاأي الرقاب أفضل ؟ قال

  36...................................................أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اهللا
  66..............................................أميا أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته
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  64.............. عضو منه عضوا من النار71أميا امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ اهللا بكل 
  60............................................................اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم

  20..........................................................ااجعلوا آخر صالتكم بالليل وتر
  27.......................................استغفروا ألخيكم، واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل

  73...................................................................استوصوا بالنساء خريا
  26.................................................................اقرءوا على موتاكم يس

  14....................................................األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام
  93...................................................البينة على املدعي واليمني على من أنكر

  72..............................................................التمس ولو خامتا من حديد
  46........................والشعري بالشعري، والتمرالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، 

  52............................................................................الزعيم غارم
  69...............................................................السلطان ويل من ال ويل له

  54..............................الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال
  51......................الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونا، ولنب الدر يشرب بنفقته، إذا كان

  60...............................................العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه
  6...............................................................جس حيا أو ميتااملؤمن ال ين

  44...........................................................املدينة حرام ما بني عري إىل ثور
  50...............................املسلمون عند شروطهم، إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال

  66.................................................املكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم
  86................................................................اليمني على نية املستحلف

  3.........................بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا،
  94.....................................؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دعترى الشمس 

  35...........................................................تسحروا فإن يف السحور بركة
  67................تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحسبها ومجاهلا ودينها، فاظفر بذات الدين تربت ميينك

  77..................................ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح، والطالق، والرجعة
  57................ءها مث عرفهاجاء رجل إىل النيب فسأله عن اللقطة ؟ فقال اعرف عفاصها ووكا

  63..............................................جعل النيب للجدة السدس إذا مل يكن دوا أم
  49....................................................................حىت حتمار أو تصفار

  17............حفظت عن رسول اهللا عشر ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها، وركعتني
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  41....................................................................خذوا عين مناسككم
  90..................خذوا عين، خذوا عين، فقد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي

  44.............دواب كلهن فاسق، يقتلن يف احلل واحلرم الغراب، واحلدأة، والعقرب،مخس من ال
  71.....................................................خريت بريرة حني عتقت على زوجها

  73...................................................................خريكم خريكم ألهله
  86...................................................................ذكاة اجلنني ذكاة أمه

  47.................رخص يف بيع العرايا خبرصها فيما دون مخسة أوسق للمحتاج للرطب وال مثن
  27.........................................................زوروا القبور فإا تذكر باآلخرة

  32...................لهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل، وشاب نشأ يف طاعةسبعة يظ
  22................................صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنبك

  21...................................صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
  16...............................................................صلوا كما رأيتموين أصلي

  17...............ا صليت مخسا،صلى الظهر مخسا فقيل له أزيدت الصالة ؟ فقال وما ذاك ؟ قالو
  24....................................................صليت ؟ قال ال، قال قم فصل ركعتني

  22.........صليت مع النيب ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي من ورائي فجعلين عن ميينه
  76..............طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمررسول اهللا عن ذلك، فقال مره فلرياجعها مث

  32....................قبل الصالةطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني، فمن أداها 
  55...................................عامل النيب أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

  14...........................................................غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة
  34..............................................................فأكملوا عدة شعبان ثالثني

  33................فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
  34.......................................................................فاقدروا له ثالثني

  32.............. متر، أو صاعا من شعري، على العبد واحلر،فرض رسول اهللا زكاة الفطر صاعا من
  50....................................................................فهو باخليار ثالثة أيام

  30............فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر
  56....................قال اهللا تعاىل ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب مث غدر، ورجل

  51......................سنة والسنتني، فقال من أسلفقدم النيب املدينة وهم يسلفون يف الثمار ال
  93............................................................قضى النيب بالشاهد مع اليمني

  58..........قضى النيب بالشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة
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  55.................كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اهللا ما على املاذيانات، وأقبال اجلداول،
  23.................تد غضبه، حىت كأنه منذركان النيب إذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته واش

  74.................كان رسول اهللا إذا أراد السفر أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج ا
  36.............كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا، واعتكف من بعده أزواجه

  24....................كانت خطبة النيب يوم اجلمعة حيمد اهللا ويثين عليه، مث يقول على إثر ذلك،
  82.................................................. إمثا أن حيبس عمن ميلك قوتهكفى باملرء

  83.....................................................كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
  45..........................كل غالم مرن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه وحيلق رأسه، ويسمى

  83...............................كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام
  58.....................................................................كل معروف صدقة

  72...................قية ونشا،كم كان صداق النيب ؟ قالت كان صداقه ألزواجه اثنيت عشرة أو
  48...................................ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء

  36..........ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام، ومسجدي هذا واملسجد األقصى
  4.........................ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا يف صحافها، فإا هلم يف

  50......................هو خبري النظرين بعد أن حيلبها،ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ف
  91................................................ال تقطع يد سارق إال يف ربع دينار فصاعدا

  47....................ال تلقوا اجللب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار
  68.....................ال تنكح األمي حىت تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن، قالوا يا رسول

  57.....................................................ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل
  19............................................ صالة حبضرة طعام، وال وهو يدافعه األخبثانال

  95.........................................................................ال عذر ملن أقر
  91..................................................................ال قطع يف مثر وال كثر

  68.......................................................................ال نكاح إال بويل
  70...........................................ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخالتها

  94...............ال جيوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه، وال جتوز شهادة القانع
  60.................يعطي العطية مث يرجع فيها، إال الوالد فيما يعطي ولدهال حيل لرجل مسلم أن 

  35........................................................ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر
  36...........................ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده

  4...............................................................ال يقبل اهللا صالة بغري طهور
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  54.............................................ال مينعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره
  4....................................................جيد رحياال ينصرف حىت يسمع صوتا أو 

  71.....................................................................لعن احمللل واحمللل له
  21....................لقد مهمت أن آمر بالصالة أن تقام، مث آمر رجال يؤم الناس مث انطلق حبزم

  26...............................................................لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا
  82.................................للمملوك طعامه وكسوته، وال يكلف من العمل إال ما يطيق

  43.........................مث قالملا فتح اهللا على رسوله مكة قام يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه 
  49.....................لو بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مب

  30...............................................ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة
  58....................................................................ليس لعرق ظامل حق

  85....................ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم،
  33...........خذه، وما ال، فال تتبعه نفسكما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل ف

  61...........ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده
  27...............ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون باهللا شيئا

  76.................................................مره فلرياجعها، مث ليطلقها طاهرا أو حامال
  52........................................ على مليء فليحتلمطل الغين ظلم، وإذا أحيل بدينه

  56..................................................من أحيا أرضا ليست ألحد فهو أحق ا
  51......................من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها اهللا عنه، ومن أخذها يريد إتالفها

  12.............................................من أدرك ركعة من الصالة، فقد أدرك الصالة
  52.....................................من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غريه

  65................... مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة عدل،من أعتق شركا له يف عبد، فكان له
  50.......................................................من أقال مسلما بيعته أقال اهللا عثرته

  58......................من اقتطع شربا من األرض ظلما طوقه اهللا به يوم القيامة من سبع أرضني
  73....................من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا مث قسم، وإذا

  49..............................بائع، إال أن يشترطها املبتاعمن باع خنال بعد أن تؤبر فثمرا لل
  94.................. فيها فاجر لقي اهللا100من حلف على ميني يقتطع ا مال امرئ مسلم هو 

  86......................................من حلف على ميني، فقال إن شاء اهللا، فال حنث عليه
  20....................من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره،

  33...........................أل مجرا، فليستقل أو ليستكثرمن سأل الناس أمواهلم تكثرا فإمنا يس
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  75.............................من سألت زوجها الطالق من غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنة
  27.............من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط، ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان،

  36....................من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان
  36..................................ه ستا من شوال كان كصيام الدهرمن صام رمضان مث أتبع

  48......................................................................من غشنا فليس منا
  88.................................من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يقتل، وإما أن يفديه

  73...........................من كانت له امرأتان فمال إىل أحدمها جاء يوم القيامة وشقه مائل
  35............من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

  35.......................................................من مات وعليه صيام صام عنه وليه
  87...............................من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه

  35.....................من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه
  2..........................................................من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

  24..........................................من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  45................................النيب عام احلديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعةحنرنا مع 

  26...................................................نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه
  .............................47ى النيب عن البيع على بيع املسلم، والشراء على شرائه والنجش

  ....................................................47ى النيب عن بيع اخلمر وامليتة واألصنام
  47............................النخلى النيب عن بيع املزابنة  وهو شراء التمر بالتمر يف رؤوس 

  ........................49ى رسول اهللا عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، ى البائع واملبتاع ،
  .............................................................49ى عن بيع احلب حىت يشتد

  .......................48ى عن بيع الصربة من التمر، ال يعلم مكيلها، بالكيل املسمى من التمر
  .......................................................................46ى عن بيع الغرر

  ................................................36ى عن صيام يومني يوم الفطر ويوم النحر
  83.............................ن الدواب النملة، والنحلة، واهلدهد، والصردى عن قتل أربع م

  .........................................................83ى عن كل ذي خملب من الطري
  ..............................................................83ى عن حلوم احلمر األهلية

  29.......................هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا على املسلمني، واليت أمر اهللا
  19...............................................هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد
  65.................................................وإال قوم عليه واستسعي غري مشقوق عليه
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  48..........وسئل النيب عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال  أينقص إذا جف ؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك
  35...........وسئل عن صوم يوم االثنني فقال  ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، أو أنزل علي فيه

  35.....................وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال  يكفر السنة املاضية والباقية ، وسئل عن
  31......................................................................ويف الركاز اخلمس

  12..........إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما مل حتضر العصر، ووقتوقت الظهر 
  14.............................وكان النيب يصلي يف السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به

  60.......................................................وكان النيب يقبل اهلدية ويثيب عليها
  8................................................................ولكن من غائط وبول ونوم

  82..................................................وهلن عليكم رزقهن وكسون باملعروف
  27..................................عد عليه، وأن يبىن عليهوى النيب  أن جيصص القرب، وأن يق

  71...... موليته وال مهر بينهما78وى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه 
  74.............وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النيب يقسم لعائشة يومها ويوم سودة

  21....................يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة،
  67................يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن

  69........................................حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة، أو من النسب
  6................................................يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم

  54......................يقول اهللا تعاىل أنا ثالث الشريكني، ما مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خان
  6................................................................أثرهيكفيك املاء وال يضرك 
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