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تقديم

تقديم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد
وعىل آله الطاهرين وبعد:
الأطَ أَهارَ) يف ُحلته
الأئَمَةَ َ َ
الأزَ أَهارَيفَفَقَهَ َ َ
يسنا أخي القارئ أن نُقدم لك كتاب ( َ
ر
القشيبة وثوبه اجلديد وهبذا احلجم الصغري؛ ليتسنى لك محله واصطحابه يف مراحك
ومغداك وحال سفرك وإقامتك فتقدر عىل حفظه عن ظهر قلب بعد أن حققنا ألفاظه
عىل نسختني خمطوطتني معتمدتني  -إضافة إىل النر َسخ املطبوعة مفرد ًة أو يف الرشوح -
إحداهام نسخة عظيمة مصورة خمدومة باحلوايش ُخط ْت يف 11شهر ذي القعدة سنة
رمِّت هلا يف احلاشية
1333هـ بخط مالكها العالمة الو ي عبد اهلل بن سليامن العِّي
ُ
بالرمِّ (أ) والثانية نسخة معتمدة خطت يف 17شهر رجب سنة 1771هـ بعناية العالمة
رمِّت هلا يف احلاشية بالرمِّ (ب) وقابلت
ضياء الدين عيل بن أمحد ..احلرازي العياين
ُ
أحيان ًا بنسخة خمطوطة ثالثة من أمالك املوىل العالمة املحقق عيل بن حسن ساري رمحه
اهلل رمِّت هلا يف احلاشية بالرمِّ (ج).
هذا وليعلم الناظر أننا قد ضبطنا هذا املتن ضبط ًا دقيق ًا حسب معرفتنا
وأصلحنا ما يف الطبعات السابقة من أخطاء نحوية أو رصفية أو إمالئية أو زيادة أو
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نقص ،نرجو أن نكون قد وفقنا يف ذلك ،وكان لألستاذ القدير/حممد بن حييى بن
حييى نجم الدين الدور البارز والفعال يف مراجعته وصفه وإخراجه ،وكذا يف كتاب
( ُل َباب ْ َ
اْل ْفكَ ار يف تَ ْوض ْيح ُم ْب َه َمـات اْلَزْ َهار) فله الشكر اجلِّيل عىل ذلك ،وال أنسى

أيض ًا شكر بقية اْلخوة اْلفاضل مدرسني وطالب ًا الذين شاركونا يف ذلك وبذلوا
ُجل وقتهم يف املراجعة والصف واإلخراج ،نسأل اهلل أن يضاعف هلم مجيع ًا اْلجر
واملثوبة.
نعم وقد أخلينا املتن هذا من أي حاشية ومل نثقل كاهله بأي تعليق اعتامد ًا عىل
ما وضعناه يف كتابنا ( ُل أباب َالأفكأار َيف َتأوضيح َ ُمب أه أَمت َالأز أهارَ) فمن أراد تفسري
بعض املعاين فلريجع إليه ،نسأل اهلل أن ينفع به.
هذا وأ ما أمهية هذا الكتاب العظيم فمعروفة لدى املوالف واملخالف يف بالد
اليمن وغريها ،فال نطيل برشحها ،ومن أراد أن يقف عىل قوة ضبطه وحرصه،
وجِّالة لفظه ،ودقة إجيازه؛ فلينظر يف فصل أوقات الدماء ،والفصل الذي قبيل باب
املِّارعة ،وبايب القرص وصفة الصالة ،ومسألة أم الفصول السبعة ..وغريها.
وأما مؤلفه فهو من ال يشق له غبار ،وال جيارى يف مضامر ،البحر الِّخار،
والغطمطم التيار ،قاموس العرتة ،وواسطة عقد اْلرسة ،اإلمام املهدي لدين اهلل أبو
احلسن أمحد بن حييى املرتىض سالم اهلل عليه املتوىف سنة 047هـ والذي شهرته تغني
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عن التعريف بفضله ومكانته وعلمه وزهادته حتى متثل بعضهم يف ترمجته بقول
الشاعر:
ت أَهلََ أَمكأَارَ أَمنأاَ أَفاسَ أَألََ أَأعأَادَينأا
امَ أَو أَأبَنأا َُءَالَكَ أَرامََ أَفإَنَََََََََ أ َ
نَالَكَ أَر َُ
أَنحَ َُ

َ

وما أحسن ما قاله اجلنداري يف ترمجته معدد ًا ملؤلفاته :مهام بارشت علم الفقه
وجدت اجلم الغفري يغرتفون من بحره ،وينتجعون من غيثه وزنينه ،فالدفاتر بعده
وإن تعددت فشيخها أمحد ،أو عددت العلامء فهو واسطة عقدها املنضد ،أو خضت
علم الكالم إىل الغايات وجدت َمن بعده يتداولون العبارات ،فكم من غائص يف
بحره قد التقط الدرر والفرائد ،وعاطل نحره قد حاله باجلواهر واليواقيت والقالئد،
انتهى.
وله سرية مشهورة مجعها ولده العالمة احلسن بن أمحد وأسامها ( أَكنزَُ َالَُكأَ أمـاءََ
ض َُةَالَ َُع أَل أمـاءَ).
أَو أَروَ أ َ
ويكفيه رشف ًا وفخر ًا وفض ً
ف هذا الكتاب العظيم وهو يف السجن وقد
ال أنه أَل َ
الكتب وآلة الكتابة فخيش  $أن يغفل عن حمفوظاته يف الفقه ،فأهلمه اهلل
عت عنه
ُمن ْ
ُ
إىل اختصار الكتاب الذي كان قد مجعه يف الفقه واستقىص فيه اخلالف بني املذاكرين،
فحذف اخلالف ومجع ما صححوه ملذهب اهلادي  $يف لفظ وجيِّ واضح املعنى،
وكان كيفية مجعه أن يلقي عىل السيد عيل بن اهلادي عبارته وهو يكتبها يف أبواب
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املجلس املسمورة عليهم ،ومداده جص يأخذه من اجلدار إىل شقف من مدَ ر ويكتب
بعود ،فإذا امتأل الباب نقل الذي فيه مجيع ًا حتى صار غيب ًا ،ثم َيمحوه ،ويكتب غريه،
ويفعل ذلك حتى تم الكتاب ،وكمل حمفوظ ًا غيب ًا غري مكتوب يف كتاب قدر حولني
كاملني ما وضع يف كاغد حتى خرج السيد عيل بن اهلادي وهو مت َغيب له ،فكتبه
وسمي (ك َتاب اْلَزْ َهار يف ف ْقه اْلَئمة اْلَ ْط َهار) ،ذكر هذا املؤرخ الكبري ابن أيب
الرجال يف مطلع البدور( :جـ/1صـ )107-172إصدار مركِّ أهل البيت
للدراسات اإلسالمية.
وهلل در أخته الرشيفة العاملة الدهامء بنت حييى حيث قالت مشرية إىل هذا:
َيا كتَاب ًا فيه ش َفاء النفوس

أَنأتَ َجتأه أَ أف َكار َم أن يف أ
اْبوس

ت ل ألع ألم يف أ
اَْقي َقة نور
أَنأ َ

َكالشموس

َوضيَاء

َو َبأ َجة

وقد ترجم له عرشات العلامء واْلئمة ،فمن أراد املِّيد من املعرفة فلريجع إىل
كتب الرتاجم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا
حممد وآله الطاهرين.

×
وكتب احلقري املستجري
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قال اإلمام املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتضى :$



َال َي َسُ ا ألم َق دلدَ َج أهل َها

م َقد َ
ُ
مة
ِّ

﴿فَصْلٌ﴾ التَّ أقليد يف ا أل َم َسائل ا أل َف أرعيَّة ا أل َع َمليَّة ال َّظ دنيَّة َوا أل َق أطعيَّة َجائز
َتتَّب عَ َىل
لغ أَْي ا ألم أجتَهد َال َله َو َل أو َو َق َ
ف عَ َىل نَ د
ِل َي َ َ
ص َأعأ َل َم منأه َو َال يف عَ َم ٍّ
ع ألم ٍّي كَا ألم َو َاالة َوا ألم َعا َداة.
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َّن َما ي َق َّلد ُمأتَهد عَ دأ ل تَ أْصحي ًا َوتَ أأويالً َو َيكأفي ا ألمغأر َب
انأت َصابه ل ألفتأيَا يف بَ َل ٍد َش أوكَته ل َمام َح ٍّق َال َي َرى َج َوازَ تَ أقليد َفاسق الت أَّأويل.
ٍ
اْي َأ أو ََل م َن ا أل َميدت
﴿َفصْلٌ﴾ َوكل ُمأتَهد مصيب يف أاْل َ َص دح َو أ َ
َو أاْلَعأ َلم م َن أاْلَ أو َرع َو أاْلَئ َّمة ا أل َم أشهور َ
ون م أن َأ أهل ا ألبَيأت عَ َليأهم
الس َالم َأ أو ََل م أن غَ أْيه أم لت ََواتر ص َّحة اعأ ت َقاده أم َوتَنَزهه أم عَ َّما َر َواه
َّ
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ِها
ْياب ا ألقدأ َرة َو ََتأو أيز الرؤأ َية َوغَ أْي َ
ا ألب َو أيطي َوغَ أْيه عَ أن غَ أْيه أم م أن إ أ َ

السفينَة َوإ دِّن تَارك فيأك أم.
بي َّ
َوِلَ َ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألتزَ ام َم أذ َهب إ َما ٍم م َع َّ ٍ
ْي َمُ
ني َأ أو ََل َو َال َْيبَ ،و َال َ أ
ٍ
مستَ أف ٍ
ور ٍة َال َيقول َبا إ َمام منأ َفرد
ت بَ أ َ
ني َق أو َل أني يف ح أك ٍم َواحد عَ َىل ص َ
أ
ٍ
كَنك ٍ
َاح َخ َال عَ أن َو ٍّل َوشهود ِلروجه عَ أن تَ أقليد ك ٍّل م َن أال َما َم أني.
حيرم
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيصْي م ألتَزم ًا بالنديَّة يف أاْلَ َص دح َوبَ أعدَ اال ألتزَ ام َ أ
استي َفاء طرق أ
اْكأم َفاال أجت َهاد
االنأت َقال َّإال َإَل تَ أرجيح نَ أفسه بَ أعدَ أ
َيتَبَ َّعض يف أاْلَ َص دح َأ أو النأك َشاف ن أق َصان أاْلَ َّول َف َأ َّما َإَل َأعأ َل َم منأه َأ أو
ب ا ألف أس َق َف َق أ
ط َوإ أن َر َج َُ
َأ أف َض َل َففيه تَ َردد َفإ أن َف َس َق َر َف َضه في َما تَ َع َّق َ
َاْ دج َو َأ َّما َما ََل أ ي أف َع أل َو َو أقته
َف َال حك َأم َله في َما َقدأ نَ َف َذ َو َال َث َم َر َة َله(  )1ك أ َ
بَ ٍاق َأ أو فع َل َو َل َّما ي أف َعل ا أل َم أقصود به( َ )2فبالثَّاِّن َف َأ َّما َما ََل أ َي أف َع أله َوعَ َليأه
َق َضاؤه َأ أو َف َع َله َو َله َث َم َرة م أستَدَ ا َمة َفخ َالف.
(  )1يف (ج)َ :أ أو َال َث َم َر َة َله.
(  )2لفظة (به) سقطت من (ج).
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الر َوا َي َة عَ ن ا أل َميدت َوا ألغَائب أ
ت ُشوط
إن كَم َل أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أقبَل(  )1د
الْصيح َوا ألعموم َّ
الشامل َط َلب
ص َّحت َها َو َال َي ألزَ مه بَ أعدَ وجود الن د
َّص َّ
النَّاسخ َوا ألم َ
خ دصص م أن نصوصه َوإ أن َلز َم ا ألم أجتَهدَ َو َي أع َمل بآخر
ا أل َق أو َل أني َو َأ أق َوى اال أحت َما َل أنيَ ،فإن ا ألتَبَ َس َفا ألم أ
ختَار َر أفضه َما َوالرجوع
احت َماالً َظاهر ًا.
َإَل غَ أْيه َك َما َل أو ََل أ َْيدأ َله نَص ًا َو َال أ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال َي أقبَل ََتأرْي ًا َّإال م أن عَ ار ٍف َد َال َل َة أ
الساق َ
ط
اِل َطاب َو َّ
من َأها َوا أل َمأخو َذ به َو َال قيَاس ًا ل َم أس َأ َل ٍة عَ َىل أ أخ َرى َّإال م أن عَ ار ٍف ب َكيأفيَّة
َر دد ا أل َف أرع َإَل أاْل َ أصل َوطرق ا ألع َّلة َو َكيأفيَّة ا أل َع َمل عنأدَ تَ َعارض َها
اص َها َوُشوط َها َوك أَون إ َمامه ِم َّ أن َي َرى
َووجوه تَ أرجيح َها َال َخ َو د
َيتَل َفان
يص َها َأ أو َي أمنَعهَ ،ويف َج َواز تَ أقليد إ َما َم أني َفيَصْي َحيأث َ أ
ََتأص َ
ط خ َالفَ ،وبتَ َمام َهذه أ
ني َق أو َليأه َما َف َق أ
اْل أم َلة ََتَّت ا ألم َقدد َمة.
ُم ََّْي ًا بَ أ َ

(  )1يف (ج)َ :وت أقبَل.
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َاب الط َه َارة
كت ُ

َ ُ َ َ
ابالطه َار ِّة
ِّكت
بَابُ النَّجَاسَاتِ

يِل ذي َد ٍم َال يؤأ كَل َأ أو َج َّال ٍل َق أب َل
ه َي أ
عَْش َما َخ َر َج م أن َسب َ أ
ال أست َحا َلة َوا ألم أسكر َوإ أن طب َخ َّإال أ
اَْش َ
ِها َوا أل َك ألب
يش َة َوا ألبَن َأج َونَ أح َو َ
َو أ
الس َم َك
اِلنأزير َوا ألكَافر َوبَائن َح ٍّي ذي َد ٍم َح َّلتأه َحيَاة غَالب ًا َوا أل َميأتَة َّإال َّ
اْيَاة م أن غ أَْي نَجس َّ
الذات َو َهذه م َغ َّلظَة َو َق أيء
َو َما َال َد َم َله َو َما َال ُتله أ َ
غَْي ا أل َم أأكول َّإال م أن م أسل َم ٍة َحيَّ ٍة َوالدَّم
م َن ا أل َمعدَ ة م أل َء ا أل َفم َد أف َع ًة َو َلبَن أ
ب ع ََىل أ
اْل أرح َو َما
بغوث َو َما صل َ
الس َمك َوا ألبَ دق َوا أل أ
َو َأ َخ َواه َّإال م َن َّ
الذبأح َو َهذه ُم َ َّف َفة َّإال م أن نَجس َّ
بَق َي يف ا ألعروق ب َ أعدَ َّ
يِل َما
الذات َو َسب َ أ
َال يؤأ كَل َويف َماء ا أل َمك َأوة َو أ
اْل أرح الطَّر دي خ َالفَ ،و َما كر َه َأكأله كر َه ب َ أوله
ك أَاْلَ أرنَب.
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َاب الط َه َارة
كت ُ

﴿َفصْلٌ﴾ َوا ألمتَن دَجس إ َّما متَ َع دذر ا ألغ أسل َفر أجس َوإ َّما ِمأكنه
اِلَفيَّة با أل َماء َث َالث ًا َو َل أو َصقيالً َوا أل َم أرئيَّة َحتَّى تَز َ
َفتَ أطهْي أ
ول َوا أثنَت أَني
اْا دد ا ألم أعتَاد َوإ َّما َشاقه َفا ألبَ َهائم َونَ أحو َها
بَ أعدَ َها َأ أو بَ أعدَ أ
است أع َمال أ َ

الريق َليأ َل ًة َو أاْلَ أج َواف
اْل َفاف َما ََل أ تَبأ َق عَ أني َو أاْلَ أف َواه ب د
َو أاْلَ أط َفال ب أ َ
بال أست َحا َلة َو أاْلبَار بالنضوب َوبنَزأ ح ا ألكَثْي َحتَّى َيز َ
إن ك َ
ول تَغَْيه أ
َان
َو َّإال َف َطاهر يف أاْلَ َص دح َوا أل َقليل َإَل ا أل َق َرار َوا ألم ألتَبس إ َليأه َأ أو َإَل َأ أن
اْل َوانب الدَّ اخ َلة
َيغأل َ
ب ا أل َماء النَّاز َح َم َُ زَ َوال التَّغَْي فيه َما َفتَ أطهر أ َ
َو َما َص َّ
الر أخ َوة كَا ألبئأر.
اك ا أل َما َء م َن أاْلَ أرشيَةَ ،و أاْلَ أرض َّ
حي َكم
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أطهر النَّجس َوا ألمتَن دَجس به بال أست َحا َلة َإَل َما أ
ب َط َه َارته ك أ
اجت َماع َها َحتَّى
َاِلَ أمر َخ االَ ،وا ألميَاه ا أل َقلي َلة ا ألمتَن دَج َسة ب أ
إن ك َ
كَث َر أت َوزَ َال تَغَْي َها أ
َان قي َل َوبا ألمكَا َث َرة َوه َي ورود َأ أربَ َعة
َأ أض َعافها عَ َليأ َها َأ أو ورود َها عَ َليأ َها َفيَص أْي ُم َاور ًا َثالث ًا إ أن زَ َال التَّغَْي
الراكد ا أل َفائض َو أج َهان.
َو َّإال َف َأ َّول َوبجر د َِّيا َح َال ا ألم َج َاو َرةَ ،ويف َّ
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بَابُ الْمِيَاهِ
اسة َو َما غَ َّ َْيتأه م أط َلق ًا َأ أو
﴿فَصْلٌ﴾ إنَّ َما َين َأجس من َأها ُم َاو َرا الن ََّج َ
است أع َماله َأو ا ألتَبَ َس َأ أو متَغ دَْي ًا
َو َق َع أ
است أع َما َ ََلا ب أ
ت فيه َقليالً َوه َو َما َظ َّن أ
ب َطاه ٍر َوإ أن كَث َر َحتَّى َي أصل َح َو َما عَ دَ ا َهذه َف َطاهر.

اْدَ َ
ث مبَاح َطاهر ََل أ َيشبأه م أستَ أع َمل لق أربَ ٍة مثأله
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما َي أر َفُ أ َ

اْ أظر َو َال غَ َّ َْي َب أع َض
َف َصاعد ًا َفإن ا ألتَبَ َس أاْلَغأ َلب غ دل َ
ب أاْلَ أصل ث َّم أ َ
َأ أو َصافه ِمَازج َّإال م َط دهر َأ أو َس َمك َأ أو مت ََوالد فيه َال َد َم َله َأ أو َأ أصله َأ أو َم َقره

َأ أو َِمَره َو َي أر َفُ النَّج َس َو َل أو َمغأصوب ًاَ ،و أاْلَ أصل يف َم ٍاء ا ألتَبَ َس مغ دَْيه
ب َأ أو متَن دَج ٍ
َص ٍ
س َّإال َأ أن تَزيدَ آنيَة ال َّطاهر
َتك َماء ا أل َتبَ َس بغ أ
ال َّط َه َارةَ ،وي أ َ
َفيَت ََح َّرى َو َي أعتَب ا ألم َ
خالف اال أنت َها َء ق َيل َو َل أو عَامد ًا.
اسة بيَق ٍ
ني َأ أو َخ َب عَ دأ ٍل
﴿َفصْلٌ﴾ َوإنَّ َما َي أرتَفُ َيقني ال َّط َه َارة َوالن ََّج َ
ُضب َال ي أع َمل فيه َّإال
م باهلل َأ أو َظ ٍّن م َقار ٍب ،ق َيل َو أاْلَ أحكَام ُضوب َ أ

ُضب
ُضب ب َأ دِّي َما َأو ا ألغَالب َو َ أ
ُضب به َأو ا ألم َقارب َلهَ ،و َ أ
با ألع ألمَ ،و َ أ
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ُضب عَ كأسه َو َست أَأت
اْال َو َ أ
ُضب ي أست أَص َحب فيه أ َ
ب َأ د َِّيا َأو ا ألم أط َلق َو َ أ
يف َم َواضع َها أ
إن َشا َء اهلل تَ َع َاَل.
بَابٌ نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ
الت ََّواري َوا ألب أعد عَن النَّاس م أط َلق ًا َوعَن ا أل َم أسجد َّإال يف ا ألم ألك

َوا ألمت َ
ْسى
َّخذ ل َذل َك َوالتَّ َعوذ َوتَنأحيَة َما فيه ذكأر اهلل تَ َع َاَل َوتَ أقديم ا ألي أ َ
دخوالً َواعأ ت َماد َها َوا ألي أمنَى خروج ًا َوال أستتَار َحتَّى َ أِّيو َي م أط َلق ًا َواتد َقاء
ا أل َم َالعن َو أ
اْل َحر َوالص ألب َوالت أَّهو َية به َو َقائ ًما َوا ألك ََالم َونَ َظر ا أل َف أرج
الْشب َواالنأت َفاع با أليَمني َو أاست أقبَال ا ألقبأ َلت أَني
َو أاْلَ َذى َوبَ أصقه َو أاْلَكأل َو أ
ِها َوإ َطا َلة ا ألقعودَ ،و َْيوز يف َخ َر ٍ
اب َال َمال َك َله َأ أو
َوا أل َق َم َر أين َو أاستدأ بَار َ
اْ أمد َوال أست أج َمار،
عر َ
ف َور َضاه َوي أع َمل يف ا أل َم أجهول با ألع أرفَ ،و َب أعدَ ه أ َ
َو َي ألزَ م ا ألمتَ َي دم َم أ
ْيزئه ََجَاد َجامد َطاهر من ٍأق َال ح أر َم َة َله،
إن ََل أ َي أستَنأج َو أ
ْيزي ضد َها.
َسف ًا َو أ
َو َ أ
حيرم ضد َها غَالب ًا مبَاح َال َيض َو َال ي َعد أاست أع َماله َ َ
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بَابُ الْوُضُوءِ
ُشوطه التَّكأليف َو أال أس َالم َو َط َه َارة ا ألبَدَ ن عَ أن موجب ا ألغ أسل
اس ٍة توجبه.
َونَ َج َ
اسةَ ،والت أَّسميَة
﴿فَصْلٌ﴾ َوفروضه غَ أسل ا أل َف أر َج أني بَ أعدَ إزَ ا َلة الن ََّج َ
لص َالة
ت َأ أو تَ َقدَّ َم أ
َحيأث ذك َر أت َوإ أن َق َّل أ
ت بيَس ٍْيَ ،وم َق َارنَة َأ َّوله بنيَّته ل َّ
اْدَ َ
ث َّإال
إ َّما عموم ًا َفي َص دِل َما َشا َء َأ أو خصوص ًا َف َال َيتَ َعدَّ اه َو َل أو َر َف َُ أ َ
الْشط َوالتَّ أفريق َوتَ أْشيك
النَّ َف َل َفيَتأبَُ ا أل َف أر َض َوالنَّ َف َلَ ،و َيدأ خل َها َّ أ
الر أفض َوالت أ
َّخيْيَ ،وا أل َم أض َم َضة
الْصف َال َّ
النَّجس َأ أو غَ أْيه َو َّ أ
َواال أستن َأشاق بالدَّ ألك َأو ا أل َم دج َم َُ إزَ ا َلة أ
اِل َال َلة َوال أستنأثَارَ ،وغَ أسل
ال َم َُ ََتأليل أصول َّ
ا أل َو أجه م أستَك َأم ً
الش َعر ،ث َّم غَ أسل ا أليَدَ أين َم َُ
اِها م أن َي ٍد زَ ائدَ ٍة َو َما بَق َي م َن ا أل َم أقطوع َإَل ا أل َعضد،
ا ألم أر َف َق أني َو َما َحا َذ َ
ْيزئ ا أل َغ أسل ،ث َّم غَ أسل ا أل َقدَ َم أني َم َُ
الر أأس َو أاْلذنَ أني َف َال أ
ث َّم َم أسح ك دل َّ
الَتتيب َو ََتأليل أاْلَ َصابُ َو أاْلَ أظ َفار َوالش َجج.
ا أل َك أعبَ أنيَ ،و َّ أ
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ني ا أل َم أض َم َضة
اْل أمُ َب أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوسنَنه غَ أسل ا أل َيدَ أين َأ َّوالً َو أ َ
َوال أستن َأشاق بغ أَر َف ٍة َوتَ أقديمه َما َ
الر َقبَة َوند َب
عَىل ا أل َو أجه َوال َّتثأليث َو َم أسح َّ
ني ا أل َف أر َج أني َوا ألو َالء َوالدعَ اء َوتَ َو دليه بنَ أفسه
الَتتيب بَ أ َ
عَرض ًا َو َّ أ
الس َواك َقبأ َله أ
د
اح َوإ أم َرار ا أل َماء َ
َو ََتأديده بَ أعدَ ك دل مبَ ٍ
عأضائه.
ْش م أن َأ َ
عَىل َما حل َق َأ أو ق َ
السبي َل أني َوإ أن َق َّل َأ أو نَدَ َر َأ أو
﴿فَصْلٌ﴾ َونَ َواقضه َما َخ َر َج م َن َّ
رجُ ،وزَ وال ا ألع أقل ب َأي وج ٍه َّإال َخ أف َقتَي نو ٍم و َلو تَوا َلتَا َأو َخ َف َق ٍ
ات
أ
أ َأ َ أ َ
د َ أ
َ
َ َ َ َ َ
متَ َفر َق ٍ
اتَ ،و َق أيء نَجسَ ،و َدم َأ أو نَ أحوه َس َال َُتأقيق ًا َأ أو تَ أقدير ًا م أن
د
ٍ
ٍ
ٍ
الريق َوقدد َر
َم أوض ٍُ َواحد يف َو أقت َواحد َإَل َما ي أمكن تَ أطهْيه َو َل أو َم َُ د
ب َق أط َر ٍةَ ،وا ألت َقاء أ
اضة
اِلتَانَ أنيَ ،ودخول ا أل َو أقت يف َح دق ا ألم أست ََح َ
ٍ
ٍ
ْصار َأ أو َو َر َد أاْلَ َثر بنَ أقض َها
َونَ أحو َهاَ ،وكل َم أعصيَة كَب َْية غَ أْيَ أال أ َ
الص َالة،
يمة َوغيبَة ا ألم أسلم َو َأ َذاه َوا أل َق أه َق َهة يف َّ
َكتَ َعمد ا ألكَذب َوالنَّم َ
الذكَر أ
قي َل َولبأس َّ
اَْر أي َر َال َل أو تَ َو َّض َأ َالبس ًا َله َو َم أطل ا ألغَن دي َوا أل َوديُ
فيأ َما َي أفسق غَ اصبه.
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اْدَ ث َّإال بيَق ٍ
ني َف َم أن ََل أ َي َتيَ َّق أن
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َي أرتَفُ َيقني ال َّط َه َارة َو أ َ

كَذا أ
إن َظ َّن تَ أركَه َو َ
غَس َل َق أطع ٍّي َأعَا َد يف ا أل َو أقت م أط َلق ًا َوبَ أعدَه أ
إن َظ َّن ف أع َله
أ
إن َظن تركَه ولمستَ أقب َلةٍ
َ
َأ أو َش َّك َّإال ل أ َ
ْل َّيام ا أل َماضيَة َفأ َّما ال َّظندي َففي ا أل َو أقت أ َّ َ أ َ أ َ
يها أ
إن َش َّك.
َليأ َس ف َ
بَابُ الْغُسْلِ

اْيأض َوالند َفاس َو أال أمنَاء ل َش أه َو ٍة تَيَ َّقنَه َما َأو
﴿َفصْلٌ﴾ يوجبه أ َ
ا أل َمن َّي َو َظ َّن َّ
اْ َش َفة يف َأ دي َف أر ٍج.
الش أه َو َة َال ا أل َعك َ
أس َوتَ َواري أ َ
حيرم ب َذل َك ا ألق َرا َءة بال دل َسان َوا ألكتَابَة َو َل أو بَ أع َض آ َي ٍة
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ أ
َو َل أمس َما فيه َذل َك غَ أ َْي م أست أَه َل ٍك َّإال بغ أَْي متَّص ٍل به َودخول ا أل َم أسجد
َان فيه َف َع َل أاْلَ َق َّل م َن أ
َفإ أن ك َ
اِلروج َأو التَّيَمم ث َّم ََيأرجَ ،وي أمنَُ
الصغ َْيان َذل َك َحتَّى َي أغتَس َال َو َمتَى بَ َلغَا َأعَ ا َدا َككَاف ٍر َأ أس َل َم.
َّ
الرجل ا ألم أمني َأ أن َيب َ
ول َقبأ َل ا ألغ أسل َفإ أن تَ َع َّذ َر
﴿َفصْلٌ﴾ َوعَ َىل َّ
اغأ ت ََس َل آخ َر ا أل َو أقت َو َص َّىل َف َق أ
الص َال َةَ ،وفروضه
ط َو َمتَى بَ َال َأعَ ا َده َال َّ
َتتَّب عَ َليأه َفإ أن تَ َعدَّ َد
اْدَ ث أاْلَك َأب َأ أو ف أعل َما َي َ َ
م َق َارنَة َأ َّوله بنيَّته ل َر أفُ أ َ
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أس النَّ َف َل أني َوا أل َف أرض َوالنَّ َفل
موجبه َك َف أ
ت نيَّة َواحدَ ة م أط َلق ًا عَ ك َ
َوتَصح َم أْشو َط ًة َوا أل َم أض َم َضة َوال أستن َأشاق َوعَ م ا ألبَدَ ن بإ أج َراء ا أل َماء
الرجل نَ أقض َّ
الش َعر
َوالدَّ ألك َفإ أن تَ َع َّذ َر َف َّ
الصب ث َّم ا أل َم أسح َوعَ َىل َّ
ني َف أجر َها
َوعَ َىل ا أل َم أر َأة يف الدَّ َم أنيَ ،وندبَ أ
ت َهيأئَاته َوف أعله ل ألجم َعة بَ أ َ
َوعَ أْص َها َوإ أن ََل أ ت َق أم َول ألعيدَ أين َو َل أو َقبأ َل ا أل َف أجر َوي َص دِل به َوإ َّال َأعَ ا َده
َقبأ َل َها َو َي أوم عَ َر َف َة َو َليَال ا أل َقدأ ر َولدخول أ
اَْ َرم َو َم َّك َة َوا أل َك أعبَة َوا أل َمد أينَة
َو َق أب النَّب دي َص َّىل اهلل عَ َليأه َوآ َله َو َس َّل َم َوبَ أعدَ أ
اْ َّمام َوغ أسل
اْ َجا َمة َو أ َ
ا أل َميدت َو أال أس َالم.
بَابُ التَّيَمُّمِ
است أع َمال ا أل َماء َأ أو َخ أوف َسبيله َأ أو تَنأجيسه
﴿َفصْلٌ﴾ َسبَبه تَ َعذر أ
ُضر ا ألمت ََو دضئ م َن ا أل َع َطش َأ أو غَ أْيه ُم َ َأَتم ًا َأ أو ُم أحف ًا به
ُضره َأ أو َ َ
َأ أو َ َ
َأ أو َف أوت َص َال ٍة َال ت أق َض َو َال بَدَ َل َ ََلا َأ أو عَ دَ مه َم َُ ال َّط َلب َإَل آخر
ا أل َو أقت أ
الص َال َة َقبأ َل خروجه َو َأم َن عَ َىل نَ أفسه َو َماله
إن َج َّوزَ إ أد َراكَه َو َّ
ُشاؤه ب َما
ا ألم أجحف َم َُ السؤَ ال َوإ َّال َأعَ ا َد إن انأك ََش َ
ف وجوده َو َْيب َ
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ْيحف َو َقبول هبَته َو َط َلبه َحيأث َال منَّ َة َال َث َمنه َوالنَّاِس ل أل َماء
َال أ
كَا أل َعادم.
اح َطاه ٍر منأب ٍ
َت ٍ
اب مبَ ٍ
ت َي أع َلق با أليَد ََل أ َيشبأه
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما يتَيَ َّمم ب َ

م أستَ أع َمل َأ أو نَ أحوه َك َما َم َّرَ ،وفروضه :الت أَّسميَة كَا ألوضوءَ ،وم َق َارنَة
َتتَّب عَ َىل َأ َدائه كَا ألوتأر
َأ َّوله بنيَّ ٍة م َعيدن ٍَة َف َال َيتأبَُ ا أل َف أر َ
ض َّإال نَ أفله َأ أو َما َي َ َ
ُشطه ك أ
الَتاب با أليَدَ أين ،ث َّم َم أسح ا أل َو أجه
ُضب َ
َاِل أطبَةَ ،و َ أ
َأ أو َ أ
م أستَك َأمالً كَا ألوضوء ،ث َّم أ أخ َرى ل أليَدَ أين ،ث َّم َم أسحه َما م َرتدب ًا كَا ألوضوء،
الضبَ ،وند َب َث َالث ًا َو َهيأئَاته.
الر َ
َو َيكأفي َّ
اح َة َّ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما يتَيَ َّمم ل أل َ
خ أمس آخ َر َو أقت َها َفيَت ََح َّرى للظ أهر بَقيَّ ًة
ْص َوتَيَم َم َها َوك ََذل َك َسائر َها َول أل َم أقضيَّة بَقيَّ ًة تَ َسُ ا ألمؤَ َّدا َة
تَ َسُ ا أل َع أ َ
َو َال َيض ا ألمت ََح در َي بَ َقاء ا أل َو أقت َوتَبأطل َما َخ َر َج َو أقت َها َقبأ َل َف َراغ َها
َفت أق َض.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َو َجدَ َما ًء َال َيكأفيه َقدَّ َم متَن دَج َس بَدَ نه ث َّم َث أوبه ث َّم
اْدَ َ
اْدَ َ
ث
أب َأ أينَ َما بَلَغَ يف غَ أْي َأ َ
عأضاء التَّيَمم َوتَيَ َّم َم ل َّ
ث أاْلَك َ َ
لص َالة ث َّم أ َ
أَ
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أاْلَ أصغ ََر َفإ أن َك َفى ا أل َم أض َم َض َة َو َأعأ َضا َء التَّيَمم َفمت ََو دضئ َو َّإال آ َث َر َها

َو َي َّم َم ا ألبَاق َي َوه َو متَيَ دمم َوك ََذا َل أو ََل أ َيكأف النَّج َس َو َال غ أس َل عَ َليأه َو َم أن
ت كل
لص َالة َم َّر ًة َو َل أو جنب ًا َفإ أن َسل َم أ
يُ بَدَ نه تَيَ َّم َم ل َّ
َيض ا أل َماء ََج َ
َأعأ َضاء التَّيَمم َو َّض َأ َها َم َّرتَ أني بنيَّته َما َوه َو كَا ألمت ََو دضئ َحتَّى َيز َ
ول
لص َالة َو َي َّم َم
اْلنَابَة َو َو َّض َأ َها ل َّ
ع أذره َوإ َّال غَ َس َل َما َأ أمك َ
َن من َأها بنيَّة أ َ
ا ألبَاق َي َوه َو متَيَ دمم َفيعيد غَ أس َل َما بَ أعدَ ا ألم َي َّمم َم َعه َو َال َي أم َسح َو َال َحيل
ُضر ًا َأ أو َسيَ َال َن َد ٍم.
ِش م أن َح دل َها َ َ
َجب َْي ًة َخ َ
﴿َفصْلٌ﴾ ولعادم ا ألماء يف ا ألميل أَ أن يتَيمم لقراءةٍ َأو لب ٍ
ث يف
َ َ َّ َ َ َ أ أ
َ َ
َ
ا أل َم أسجد م َقدَّ َر أين َونَ أف ٍل ك ََذل َك َوإ أن كَث َر قيأ َل َو َي أق َرأ بَيأنَه َما َولذي
اْائض ل أل َو أطء َوتك دَرره للتَّك َأرار.
َّ
السبَب عنأدَ وجوده َو أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أنتَقض با أل َف َراغ ِمَّا فع َل َله َوب أ
الشتغَال بغ أَْيه َوبزَ َوال
الص َالتَ أني أ
إن َأ أد َر َك
الص َالة َوبَ أعدَ ه يعيد َّ
ا ألع أذر َووجود ا أل َماء َقبأ َل َك َمال َّ
وَل َو َر أك َع ًة َب أعدَ ا ألوضوء َو َّإال َف أاْل أخ َرى أ
أاْل َ
إن َأ أد َر َك َر أك َع ًة َوبخروج
ا أل َو أقت َو َن َواقض ا ألوضوء.
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بَابُ الْحَيْضِ
اِلارج من الرحم يف و أق ٍ
ت ُمَ أص ٍ
وص َوالنَّ َقاء ا ألمت ََو دسط
َ
ه َو أاْل َ َذى أ َ
َ َّ
بَيأنَه جع َل َد َال َل ًة ع ََىل أَ أحكَا ٍم َوع َّل ًة يف أ َخ َر.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َأ َقله َث َالث َو َأ أكثَره ع أَْش َوه َي أَ َقل الط أهر َو َال َحدَّ
ْلَ أكثَره َو َيتَ َع َّذر َقبأ َل دخول ا أل َم أرأَة يف التَّاس َعة َو َقبأ َل َأ َق دل الط أهر بَ أعدَ َأ أكثَر
َْي َِتا َوا ألمبأتَدَ أَة
اْيأض َوبَ أعدَ د
اْ أمل َوتَثأبت ا أل َعا َدة لمتَغ د َ
الستدنيَ َو َحال أ َ
أَ
اختَ َل َفا َفي أحكَم ب أاْل َ َق دل َويغ دَْي َها الثَّالث ا ألم َ
بق أر َأ أين َوإن أ
خالف َوتَثأبت
الرابُ ث َّم ك ََذل َك.
ب َّ
ت إ أمكَانه
ت تَ َعذره َف َأ َّما َو أق َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال حك َأم ل َما َجا َء َو أق َ
َفتَحيض َفإن ان َق َطُ لدون َث َال ٍ
ت
ت َفإ أن تَ َّم ط أهر ًا َق َضت ا أل َفائ َ
ث َص َّل أ
أ َ
َ َّ
ت ث َّم ك ََذل َك غَ الب ًا َإَل ا أل َعاُش َفإن َج َاوزَ َها َفإ َّما مبأتَدَ َأ ًة
ُتيَّ َض أ
َو َّإال َ َ
اختَ َل أف َن َفب َأ َق دله َّن ط أهراً
يها َفإن أ
عَ م َل أ
ت ب َعا َدة َق َرائب َها م أن قبَل َأب َ
اض ٍ
ات َفب َأ َق دل الط أهر َو َأ أكثَر
َو َأ أكثَره َّن َحيأض ًا َفإ أن عَ د أم َن َأ أو ك َّن م أست ََح َ
اها
اْيأض َوإ َّما م أعتَا َد ًة َفت أَج َعل َقدأ َر عَ ا َد َِتا َحيأض ًا َوالزَّ ائدَ ط أهر ًا إ أن َأتَ َ
أَ
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ل َعا َد َِتا َأ أو يف غَ أْي َها َو َقدأ َم َط َل َها فيأه َأ أو ََل أ َي أمط أل َوعَ ا َد َِتا تَتَنَ َّقل َوإ َّال

اضة كله.
است َح َ
َف أ
اْلنَابَة َوا أل َو أطء يف ا أل َف أرج َحتَّى
اْيأض َما َ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ أ
حيرم ب أ َ
حيرم ب أ َ
اهدَ نَ أف َس َها بالتَّنأظيف َو يف
تَ أطه َر َوتَ أغتَس َل َأ أو َتيَ َّم َم ل ألع أذر َوند َب َأ أن تَتَ َع َ
الص َالة َأ أن تَ َو َّض َأ َوتَ َو َّج َه َوتَ أذك َر اهللَ تَ َع َاَل َوعَ َليأ َها َق َضاء
َأ أو َقات َّ
الص َالة.
الصيَام َال َّ
د
َاْائض في َما عَل َمتأه َحيأض ًا َوكَال َّطاهر في َما
﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألم أست ََح َ
اضة ك أ َ
عَل َمتأه ط أهر ًا َو َال تو َطأ في َما َج َّوزَ تأه َحيأض ًا َوط أهر ًا َو َال ت َص دِل بَ أل تَصوم َأ أو
َج َّوزَ تأه انأت َها َء َحيأ ٍ
ض َو أابتدَ ا َء ط أه ٍر َلك أن تَ أغتَسل لك دل َص َال ٍة أ
ت
إن َص َّل أ
َو َحيأث ت َص دِل َت َو َّضأ ل َو أقت ك دل َص َال ٍة ك ََسلس ا ألبَ أول َونَ أحوه َو ََل َما ََجأُ
التَّ أقديم والت أَّأخْي وا ألم َشاركَة بوض ٍ
وء َواح ٍد َو َينأتَقض ب َما عَدَ ا ا ألم أطب َق م َن
َ
َ
َ
الن ََّواقض َوبدخول ك دل َو أقت أ
اختيَ ٍار َأ أو م َش َارك ٍَة.
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا انأ َق َط َُ بَ أعدَ ا أل َف َراغ ََل أ تعدأ َو َقبأ َله تعيد أ
إن َظنَّت
ِل َفإ أن عَ ا َد َقبأ َل ا أل َف َراغ َك َفى أاْلَ َّول َوعَ َليأه َما
انأق َطاعَ ه َحتَّى تَ َو َّض َأ َوت َص د َ
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الت ََّحفظ ِمَّا عَ دَ ا ا ألم أطب َق َف َال َْيب غَ أسل أاْلَ أث َواب منأه لك دل َص َالةٍ بَ أل
ب أال أمكَان َكلثَ َال َثة( َ )1أ َّيا ٍم.
َح َس َ
َاْيأض يف ََجيُ َما َم َّر َوإنَّ َما َيكون ب َو أضُ
﴿فَصْلٌ﴾ َوالند َفاس ك أ َ

َخ دلق ًا عَ قيبَه َدم َو َال َحدَّ ْلَ َق دله َو َأ أكثَره َأ أربَع َ
اْ أمل مت َ
ون َي أوم ًا َفإ أن
ك دل أ َ
ْشَ ،و َال ي أعت ََب الدَّ م يف انأق َضاء ا ألعدَّ ة به.
َاْيأض َج َاوزَ ا أل َع أ َ
َج َاوزَ َها َفك أ َ

(  )1يف (أ)َ :كثَ َال َثة أَ َّيامٍ.
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َ ُ َ َ
ابالصال ِّة
ِّكت

احت َال ٍم َأ أو
إس َالم َوبلوغ ب أ
وبا عَ أقل َو أ
ْشط يف وج َ
﴿َفصْلٌ﴾ ي أ َ
ٍ
ْش َة َسنَ ًة َأ أو حبَ ٍل َأ أو َحيأ ٍ
ض َو أ
اْكأم ْلَ َّوَل َما،
ِض ََخ َأس عَ أ َ
إنأبَات َأ أو م د

الضب كَالت أَّأديب.
ْي َب د
َو أ
الرق َوابأن ا أل َع أْش عَ َليأ َها َو َل أو ب َّ أ

﴿فَصْلٌ﴾ َويف ص َّحت َها ستَّة ،أاْلَ َّول :ا أل َو أقت َو َط َه َارة ا ألبَدَ ن م أن
حدَ ٍ
ث َونَ َج ٍ
ُض ٍر ،الثَّاِّنَ :س أَت ََجيُ ا أل َع أو َرة
َ
س ِمأكنَي أالزَ ا َلة م أن غَ أْي َ َ
يف ََجيعها حتَّى َال ترى َّإال بتَكَل ٍ
ف َوب َما َال َيصف َو َال تَنأفذه َّ
الش َع َرة
َ َ
َ
الْسة
بنَ أفس َها َوه َي م َن َّ
الرجل َو َم أن ََل أ َينأف أذ عتأقه م َن الر أكبَة َإَل َُتأت َّ
َوم َن أ
اَل أب َّية َوا أل َمنأكب،
اْ َّرة غَ أْي ا أل َو أجه َوا أل َك َّف أني َوند َب لل َّظ أهر َو أ َ
احة َم ألبوسه َو َخيأطه َو َث َمنه
الثَّالثَ :ط َه َارة ك دل ُمَ أموله َو َم ألبوسه َوإبَ َ
اْرير أ
اِل َالفَ ،فإ أن تَ َع َّذ َر َف َعاري ًا َقاعد ًا مومي ًا َأ أدنَاه َفإ أن
ا ألم َع َّنيَ ،ويف أ َ
َصب َّإال
َتاز َص َّح أ
ت بالنَّجس َال با ألغ أ
ُضر ًا َأ أو تَ َع َّذ َر ال أح َ
ِش َ َ
َخ َ
ِل أشية تَ َل ٍ
فَ ،وإ َذا ا ألتَبَ َس ال َّطاهر بغ أَْيه َص َّال َها فيه َما َوك ََذا َما َءان
َ َ
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ت َُت ََّرىَ ،وتك َأره يف كَثْي الدَّ َرن
ِها َفإ أن َضا َق أ
م أستَ أع َمل َأ أو نَ أحوه َأ َحد َ

الْساويل َوا أل َف أرو َو أحدَ ه َويف ج ألد أ
اِلَزد ،
َويف ا ألم أشبَُ ص أف َر ًة َوُح َأر ًة َويف َّ َ
ْيزئ َق أب َو َساب َلة عَ ام َرة
الرابُ :إبَ َ
احة َما يقل َم َساجدَ ه َو َي أستَ أعمله َف َال أ
َّ
َو َمنأزل غَ أص ٍ
ب َّإال لم ألج ٍئ َو َال َأ أرض ه َو غَ اصب َها َو ََتوز في َما َظ َّن إ أذ َن
مالكه وتكأره عَ َىل َتثَال حيو ٍ
أت ا أل َقدَ م َأ أو َف أو َق ا أل َقا َمة
ان كَام ٍل َّإال َُت َ
َ ََ
أ
َ َ
َ
اُحَة نَج ٍ
اْ َّما َمات َوعَ َىل
ني ا أل َم َقابر َومزَ َ
َوبَ أ َ
س َال َيت ََح َّرك بت ََحركه َويف أ َ
اللبود َونَ أحو َها ،أ
اِلَامسَ :ط َه َارة َما يبَاُشه َأ أو َشيأئ ًا م أن ُمَ أموله َحامالً
السادس:
َال مزَ اح ًم َو َما َيت ََح َّرك بت ََحركه م أط َلق ًا َوإ َّال َأ أو َم َأ لسجودهَّ ،
ٍ
ب َإَل آخر ا أل َو أقت
است أقبَال عَ أني ا أل َك أعبَة َأ أو جزأ ء من َأها َوإ أن طل َ
تَيَقن أ
الرسول
َوه َو عَ َىل ا ألم َعاين َو َم أن يف حكأمه َوعَ َىل غَ أْيه يف غَ أْي ُم َأراب َّ
َص َّىل اهلل عَ َليأه َوآ َله َو َس َّل َم ا ألبَاقي الت ََّح دري ْل َهت َها ث َّم تَ أقليد أ
اَْ دي ث َّم
ا ألم أح َراب ث َّم َحيأث َي َشاء آخ َر ا أل َو أقتَ ،وي أع َفى لمتَنَ دف ٍل َراك ٍ
ب يف غَ أْي
ا أل َم أح َمل َو َيكأفي م َقدد َم الت ََّح دري عَ َىل التَّكأب َْية أ
إن َش َّك بَ أعدَ َها َأ أن
ف َو َيبأن َي َو َال يعيد ا ألمت ََح دري ا ألم أ
خطئ َّإال يف
َيت ََح َّرى َأ َما َمه َو َين َأحر َ
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إن تَيَ َّق َن أ
اِلَ َط َأ كَم َ
ا أل َو أقت أ
است أقبَال
خا َل َفة ج َهة إ َمامه َجاهالً َويك َأره أ
ٍ
ٍ
ٍ
َس ٍاج َونَج ٍ
س يف ا أل َقا َمة َو َل أو
نَائ ٍم َوُم أدث َومت ََحدد ث َو َفاسق َو َ
أخف َض ًة ،وندب لمن يف ا أل َف َضاء داَتَاذ س أَت ٍة ثم ع ٍ
ود ث َّم َخ ٍّ
من َ
ط.
َ َ َ أ
َ َّ
اْ َرام ث َّم
﴿فَصْلٌ﴾ َو َأ أف َضل َأ أمكنَت َها ا أل َم َساجد َو َأ أف َضل َها ا أل َم أسجد أ َ
َم أسجد َرسول اهلل َص َّىل اهلل عَ َليأه َوآ َله َو َس َّل َم ث َّم َم أسجد بَيأت ا أل َم أقدس

ف عَ امرهَ ،و َال َْيوز يف ا أل َم َساجد َّإال
اْل َوامُ ث َّم َما َُش َ
ث َّم ا ألكو َفة ث َّم أ َ
است أع َماله َما َ
عَال،
حيرم ا ألبَ أصق ف َ
يها َويف َه َوائ َها َو أ
ال َّطاعَ ات غَ الب ًاَ ،و َ أ
َوند َب تَ َو دقي َم َظ د
الر َياء َّإال َم أن َأمنَه َوبه ي أقتَدَ ى.
ان د
بَابُ األَوْقَاتِ
أ
الِشء مثأ َله َوه َو َأ َّول
اختيَار الظ أهر م َن الزَّ َوال َوآخره َمصْي ظ دل َّ أ
ا أل َع أْص َوآخره ا ألم أث َالن َول أل َمغأرب م أن رؤأ َية ك أَوك ٍ
ِل َو َما يف
َب َليأ ٍّ
حكأم َها َوآخره َذ َهاب َّ
الش َفق أاْلَ أُحَر َوه َو َأ َّول ا ألع َشاء َوآخره َذ َهاب
ثلث ال َّليأل َول أل َف أجر م أن طلوع ا ألمنأتَْش َإَل بَقيَّ ٍة تَ َسُ َر أك َع ًة كَام َل ًة
ٍ
اضط َرار الظ أهر م أن آخر أ
ْص َول أل َع أْص
َو أ
اختيَاره َإَل بَقيَّة تَ َسُ ا أل َع أ َ
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يب الزَّ َوال َوم أن آخر أ
أ
اختيَاره َحتَّى َال
اختيَار الظ أهر َّإال َما َي َسعه عَ ق َ
َيبأ َقى َما َي َسُ َر أك َع ًة َوك ََذل َك ا أل َمغأرب َوا ألع َشاء َول أل َف أجر إ أد َراك َر أك َع ٍة،
ورواتبها يف َأو َقاِتا بعدَ فعلها َّإال ا أل َفجر غَ الب ًا ،وكل و أق ٍ
ت َي أصلح
َ
َ
أ َ َأ أ َ
َ ََ َ
أَ
اْلنَازَ ة َوالنَّ أفل يف الثَّ َال َثة َو َأ أف َضل ا أل َو أقت َأ َّوله.
ل أل َف أرض َق َضا ًءَ ،وتك َأره أ َ
اضة
غَْي ا ألم أست ََح َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوع ََىل نَاقص َّ
الص َالة َأو ال َّط َه َارة أ َ
َونَ أحو َها الت ََّح دري ْلخر ال أضط َرار َول َم أن عَدَ اه أم ََجأُ ا ألمشَ َاركَة
َول أل َمريض ا ألمت ََو دضئ َوا ألم َسافر َو َل أو ل َم أعصيَ ٍة َو أ
اِلَائف َوا أل َم أشغول
ٍ
اح ينأ َفعه وينأقصه التَّوقيت ََجأُ التَّ أقديم والت أَّأخْي ب َأ َذ ٍ
ان ََل َما
َ
أ
ََ
ب َطاعَة َأ أو مبَ ٍ َ
س َو َيصح التَنَفل بَيأنَه َما.
َوإ َقا َمت أَنيَ ،و َال َي أسقط َّ أ
الَتتيب َوإ أن نَ َ
بَابٌ وَاألَذَانُ وَاإلِقَامَةُ
الر َجال يف أ
اِلَ أمس َف َق أ
ط وجوب ًا يف أاْلَ َداء نَدأ ب ًا يف ا أل َق َضاء
عَ َىل د
ويكأفي السامُ ومن يف ا ألب َلد َأ َذان يف ا ألو أقت من م َك َّل ٍ
ف َذك ٍَر م أعر ٍ
ب
أ
َ
َ
َّ َ َ َ أ
ََ
ٍ
ٍ
اْلنَابَة َو َل أو َقاضي ًا َأ أو َقاعد ًا َأ أو غَ أ َْي م أستَ أقب ٍل َوي َق َّلد
عَ دأ ل َطاهر م َن أ َ
الص أحو.
ا ألبَصْي يف ا أل َو أقت يف َّ
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﴿فَصْلٌ﴾ َو َال يقيم َّإال ه َو متَ َط دهر ًا َفتَكأفي َم أن َص َّىل يف َذل َك
إحدَ اثه بَ أعدَ َها َوتَصح النديَابَة َوا ألبنَاء
الص َال َة َو َال َيض أ
ا أل َم أسجد ت أل َك َّ
ل ألع أذر َو أال أذن.
ِها َمثأنَى َّإال الت أَّهل َيل َومنأه َما َح َّي َ
عَىل َخ أْي ا أل َع َمل
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ
َتك
َوالتَّثأويب بدأ عَ ة َو ََتب نيَّته َما َو َي أفسدَ ان بالنَّ أقص َوالتَّ أعكيس َال ب َ أ
ِها َوالنَّ َفل يف
اْل أهر َو َال َّ
الص َالة بن أسيَان َما َويك َأره ا ألك ََالم َح َاَل َما َوبَ أعدَ َ
أَ
ا أل َمغأرب بَيأنَه َما.
بَابُ صِفَةِ الصَّال ِة
ه َي ثنَائيَّة َوث َالثيَّة َوربَاعيَّة.
﴿َفصْلٌ﴾ َوفروض َها :نيَّة َيتَ َع َّني َبا ا أل َف أرض َم َُ التَّكأب َْية َأ أو َقبأ َل َها

ْل َداء َوا أل َق َضاء َّإال ل َلبأ ٍ
بيَس ٍْي َو َال تَ ألزَ م ل أ َ
السبَب إ َليأه م
س َوي َضاف ذو َّ
ط َوا ألم أحت َ
َج َعة َف َق أ
َاط
باهلل تَكأفي َص َالة إ َمامي َحيأث ا ألتَبَ َس َأظ أهر أَ أم أ
ِل م أط َلق ًا َو َر أك َعتَان ِم َّ أن َال
اض َث َالث عَ َّما عَ َ َّ
ِل م أن ك ََذا َوا أل َق َ
آخر َما عَ َ َّ
ْص عَ َليأه َال أاْلَ أربَُ غَ الب ًا ،ث َّم التَّكأبْي َقائ ًم َال غَ أْيه َوه َو من َأها يف أاْلَ َص دح
َق أ َ

َاب الصالَة
كت ُ
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َوي َثنَّى ل ألخروج َوالدخول يف أ أخ َرى ،ث َّم ا ألقيَام َقدأ َر ا أل َفاُتَة َو َث َالث
ٍ
ٍ
ْص أين
آ َيات يف َأ دي َر أك َعة َأ أو م َف درق ًا ،ث َّم ق َرا َءة َذل َك ك ََذل َك َس ًا يف ا أل َع أ َ
السامُ َوعَ َىل ا أل َم أر َأة َأ َقله م َن
ِها َو َيت ََح َّمله أال َمام عَ ن َّ
َو َج أهر ًا يف غَ أْي َ
الرجل َوه َو َأ أن ي أسم َُ َم أن ب َجنأبه ،ث َّم ركوع ب أعدَ اعأ تدَ ٍ
ال ث َّم اعأ تدَ ال تَا َّمة
َّ
َ
ٍ
ت َّإال ل َ ٍ
اْلبأ َهة م أستَق َّر ًة
َوإ َّال بَ َط َل أ
ضر َأ أو َخ َلل َط َه َارة ،ث َّم السجود عَ َىل أ َ
َ
اْ َّرة م أط َلق ًا َوا أل َم أحم َ
حيمله إ َّال النَّاصيَ َة َوع َصابَ َة أ
ول
ب َال َحائ ٍل َح ٍّي َأ أو َ أ
ت ،ث َّم
ْ ٍّر َأ أو بَ أر ٍد َوعَ َىل الر أكبَت أَني َوبَاطن ا أل َك َّف أني َوا أل َقدَ َم أني َوإ َّال بَ َط َل أ
َ
ْسى َوإ َّال
اعأ تدَ ال بَ أ َ
ني ك دل سجو َد أين نَاصب ًا ل أل َقدَ م ا ألي أمنَى َفارش ًا ل ألي أ َ
ت َو َي أعزل َو َال ي َعكدس ل ألع أذر ،ث َّم َّ
الص َالة عَ َىل النَّب دي
بَطَ َل أ
الش َها َدتَان َو َّ
َوآله َقاعد ًا َوالن أَّصب َوا أل َف أرش َهيأئَة ،ث َّم الت أَّسليم عَ َىل ا أليَمني َوا أليَ َسار
بانحر ٍ
اف م َرتَّب ًا م َع َّرف ًا َقاصد ًا ل أل َم َلك أَني َو َم أن يف نَاحيَته َما م َن
أ َ
اْل َماعَ ةَ ،وكل ذك ٍأر تَ َع َّذ َر با أل َع َربيَّة َفبغ أَْي َها َّإال ا ألق أرآ َن
ا ألم أسلمنيَ يف أ َ
َن َوعَ َىل أاْل دم دي َما َأ أم َكنَه آخ َر ا أل َو أقت أ
إن
َفي َسبدح لتَ َعذره َكيأ َ
ف َأ أمك َ
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ص َو َيصح ال أست أمالء َال التَّ ألقني َوالتَّ أعكيس َوتَ أسقط عَ ن أاْلَ أخ َرس
نَ َّق َ
اجت َهاده.
اجت َهاد غَ أْيه لتَ َعذر أ
َال أاْلَ ألثَغ َونَ أحوه َوإ أن غَ َّ َْي َو َال َي ألزَ م ا أل َم أر َء أ
اْ أمد
﴿َفصْلٌ﴾ َوسنَن َها التَّ َعوذ َوالت ََّوج َهان َقبأ َل التَّكأب َْيةَ ،وق َرا َءة أ َ

الَتتيب
ِها َو َّ أ
ْص أين َو َج أهراً يف غَ أْي َ
َوالس َ
ورة يف أاْلَ َّو َلت أَني َس ًا يف ا أل َع أ َ
اْ أمد َأو الت أَّسبيح يف أاْلخ َرتَ أني َس ًا ك ََذل َك َو َتكأبْي
َوا ألو َالء بَيأنَه َما َو أ َ
اْ أمد
النَّ أقل َوتَ أسبيح الركوع َوالسجود َوالت أَّسميُ ل أْل َمام َوا ألمنأ َفرد َو أ َ
ل ألمؤأ تَ دم َوالت ََّشهد أاْلَ أو َسط َو َط َر َفا أاْلَخْي َوا ألقنوت يف ا أل َف أجر َوا أل َوتأر

يب آخر ركو ٍع با ألق أرآن َوند َب ا أل َم أأثور م أن َهيأئَات ا ألقيَام َوا ألقعود
عَ ق َ
َالرجل يف َذل َك غَ الب ًا.
َوالركوع َوالسجودَ ،وا أل َم أرأَة ك َّ
﴿َفصْلٌ﴾ َوتَ أسقط عَن ا أل َعليل بزَ َوال َع أقله َحتَّى تَ َع َّذ َر ا أل َواجب
الر أأس م أض َطجع ًا َوإ َّال َف َع َل ِمأكنَه َومتَ َع دذر
َوب َع أجزه عَن أالي َماء ب َّ
السجود يومئ َله من قعودٍ وللركوع من قيا ٍم َفإ أن تَع َّذر َفمن قعودٍ
أ
أ َ
َ
أ
َ َ
َو َيزيد يف َخ أفض السجود ث َّم م أض َطجع ًا َوي َو َّجه م أستَ ألقي ًا َوي َو دضئه غَ أْيه

َاب الصالَة
كت ُ
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َوين دَجيأه َمنأكوحه ث َّم جنأسه بخ أر َق ٍة َو َيبأني َ
عَىل أاْلَع َأىل َال أاْلَ أدنَى
َفكَا ألمتَيَ دمم َو َجدَ ا أل َما َء.
اخت َالل َُش ٍ
ط َأ أو َف أر ٍ
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَ أفسد ب أ
ض غَ الب ًا َوبا ألف أعل ا ألكَثْي
أ

الض دم َأو
ِها َو َما َظنَّه َالحق ًا به منأ َفرد ًا َأ أو ب َّ
الْشب َونَ أحو َ
ك أَاْلَكأل َو أ
ض فعِل َإَل مسن ٍ
ون تَ َركَه َوي أع َفى عَ ن ا أليَسْي
َ أ
ا ألتَبَ َس َومنأه ا أل َع أود م أن َف أر ٍ أ ٍّ
َار
َو َقدأ َْيب َك َما تَ أفسد َّ
َتكه َوينأدَ ب َك َعدد ا ألمبأت ََىل أاْلَ أذك َ
الص َالة ب َ أ
َو أاْلَ أرك َ
َاْ أقن
اْ َص َويبَاح َكت أَسكني َما يؤأ ذيه َويك َأره ك أ َ
َان ب أاْلَ َصابُ َأو أ َ
َوا أل َعبَث َو َحبأس الن َ
خا َمة َو َق ألم الظ أفر َو َقتأل ا أل َق أمل َال إ أل َقائه َوبك ََال ٍم
َليأ َس م َن ا ألق أرآن َو َال م أن َأ أذكَار َها َأ أو منأه َما خ َطاب ًا ب َح أر َف أني َف َصاعد ًا
ٍ
َومنأه َّ
ْن َال مثأ َل
الشا َّذة َو َق أطُ ال َّل أفظَة َّإال لع أذر َوتَن أَحنح َو َأنني غَ الب ًا َو َ أ
ني َل أف َظت أَني
اْل أمُ بَ أ َ
َله فيه َما َأ أو يف ا أل َقدأ ر ا أل َواجب َو ََل أ يعدأ ه َصحيح ًا َو أ َ
ب َأو انأتَ َق َل َأ أو يف غَ أْي
متَبَاينَت أَني عَ أمد ًا َوا أل َفتأح عَ َىل إ َما ٍم َقدأ َأ َّدى ا أل َواج َ
ْص فيه َو َضحك َمن ََُ ا ألق َرا َء َة َو َر أفُ
الْس َّية َأ أو بغ أَْي َما أ أح َ
ا ألق َرا َءة َأ أو يف د د
إعأالم ًا َّإال ل أل َم دار َأو ا ألمؤأ ََتدنيَ َوبت ََوجه َواج ٍ
الص أوت َ
ِش َف أوتَه
َّ
ب َخ َ
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كَإنأ َقاذ غَ ر ٍيق َأ أو تَ َضيَّ َق َوه َي م َو َّس َعة قي َل َأ أو َأ َه َّم من َأها عَ َر َض َقبأ َل
اْل َماعَ ة َوالزد َيا َدة م أن جنأس َها ب َما َسيَ أأت أ
إن َشا َء اهلل
الدخ أول فيأ َها َويف أ َ

تَ َع َاَل.
بَابٌ وَالْجَمَاعَةُ

َخ َل ٍ
سنَّة مؤَ َّكدَ ة َّإال َفاسق ًا َأ أو يف حكأمه َو َصبي ًا َومؤأ ََت ًا غَ أ َْي م أست أ
ف
أس َّإال َم َُ َرج ٍل َوا ألمق َيم با ألم َسافر يف
بغ أَْيه أم َوا أم َر َأ ًة ب َرج ٍل َوا أل َعك َ
ص ال َّط َه َارة َأو
الربَاعيَّة َّإال يف أاْلخ َرتَ أني َوا ألمتَنَ دف َل بغ أَْيه غَ الب ًا َونَاق َ
الص َالة بضدد ه َوا ألم أ
ختَل َف أني َف أرض ًا َأ أو َأ َدا ًء َو َق َضا ًء َأ أو يف الت ََّح دري َو أقت ًا
َّ
َأ أو قبأ َل ًة َأ أو َط َه َار ًة َال يف ا أل َم أذ َهب َف أال َمام َحاكمَ ،وتَ أفسد يف َهذه عَ َىل
ف َم أن
ا ألمؤأ تَ دم بالنديَّة َوعَ َىل أال َمام َحيأث َيكون َبا عَ اصي ًاَ ،وتك َأره َخ أل َ
عَ َليأه َفائتَة َأ أو كَر َهه أاْلَ أكثَر ص َل َحا َءَ ،و أاْلَ أو ََل م َن ا ألم أستَو َي أني يف ا أل َقدأ ر
ُشف
ا أل َواجب َّ
الراتب ث َّم أاْلَ أف َقه ث َّم أاْلَ أو َرع ث َّم أاْلَ أق َرأ ث َّم أاْلَ َسن ث َّم أاْلَ أ َ
نَ َسب ًاَ ،و َيكأفي َظاهر ا أل َعدَ ا َلة َو َل أو م أن َقر ٍ
يب.

َاب الصالَة
كت ُ
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الص َالة عَ َىل
﴿فَصْلٌ﴾ َو ََتب نيَّة أال َما َمة َواالئأت َمام َوإ َّال بَ َط َل أ
ت َأو َّ

تَ ،ويف ُم ََّرد
ت ف َرا َدى َواالئأت َما َم بَطَ َل أ
ا ألمؤأ تَ دم َفإ أن نَ َو َيا أال َما َم َة َص َّح أ
أالتدبَاع تَ َردد.
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي قف ا ألمؤأ تَم ا أل َواحد َأ أي َم َن إ َمام ه غَ أ َْي مت ََقدد مٍ َو َال
مت ََأ دخ ٍر بك دل ا أل َقدَ َم أني َو َال منأ َفص ٍل َوإ َّال بَ َط َل أت َّإال لع أذ ٍر َّإال يف الت ََّق دم

امتَه
َواال أثنَان َف َصاعد ًا َخ أل َفه يف َس أمته َّإال لع أذ ٍر َأ أو لت ََقدم َص ٍّ
ف َس َ
َو َال َيض َقدأ ر ا أل َقا َمة أارت َفاع ًا َوانأخ َفاض ًا َوب أعد ًا َو َحائ ً
ال َو َال َف أو َق َها يف
الر َجال ث َّم
ا أل َم أسجد َأ أو يف أارت َفاع ا ألمؤأ َت دم َال أال َمام فيه َما َوي َقدَّ م د
أ
اِلَنَا َثى ث َّم الن َدساء َو َيِل ك اال ص أبيَانه َو َال َ َ
وف
َت َّل ل ا أل مكَ َّل َفة ص ف َ
الر َجال م َشار َك ًة َوإ َّال َف َسدَ أت عَ َل أي َها َوعَ َىل َم أن َخ أل َف َها َو يف َص دف َها أ
إن
د
َاح كل مؤأ تَ ٍّم َأ أو مت ََأ ده ٍ
الص ب َّي َو َفاسدَ
ب من َأض ٍّم َّإال َّ
اْلن َ
عَ لموا َو َيسد أ َ
ف م ن َأسدٍّ ل َّالح ق
الص َال ة َف َين َأجذب َم أن ب َجنأب أال َمام َأ أو يف َص ٍّ
َّ
ِها.
غَ أْي َ
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﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما َي أعتَد َّ
الالحق ب َر أك َع ٍة َأ أد َر َك ركوعَ َها َوه َي َأ َّول
َص َالته يف أاْلَ َص دح َو َال َيت ََش َّهد أاْلَ أو َس َ
ط َم أن َفاتَتأه أاْل َ
وَل م أن َأ أربَ ٍُ

َب َحتَّى َيقو َم
َويتَابعه َويتم َما َفاتَه بَ أعدَ الت أَّسليم َفإ أن َأ أد َركَه َقاعد ًا ََل أ يك د أ
َوند َب َأ أن َي أقعدَ َو َي أسجدَ َم َعه َو َمتَى َقا َم ابأتَدَ َأ َو َأ أن ََيأر َج ِمَّا ه َو فيه
ِلَ أشيَة َف أو َِتا َوأَ أن َي أرف َض َما َقدأ َأ َّداه منأ َفرداً َو َال َيزد أال َمام عَ َىل ا ألم أعتَاد
انأت َظار ًاَ ،و ََجَاعَ ة الن َدساء َوا ألع َراة َصف َوإ َمامه أم َو َسط.
ت عَ َىل إ َمامه ب َأ دي َو أج ٍه إ أن
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال تَ أفسد عَ َىل مؤأ تَ ٍّم َف َسدَ أ
ف مؤأ ََت ًا َص َل َح لْلبأتدَ اء َوعَ َليأه أم ََتأديد النديَّت أَني
عَ زَ َل َف أور ًا َو أليَ أست أَخل أ
يمه َو َال تَ أفسد عَ َليأه
يمه أم َّإال َأ أن َينأتَظروا تَ أسل َ
َو أليَنأتَظر ا أل َم أسبوق تَ أسل َ
بنَحو إ أقع ٍ
اد َم أأي ٍ
ون َو ََلم اال أست أ
وس َفيَبأني َو َي أعزل َ
ات َأ أو
خ َالف َك َما َل أو َم َ
َ
أ

ف.
ََل أ َي أست أَخل أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو ََتب متَابَ َعتة َّإال يف م أفس ٍد َفيَ أعزل َأ أو َج أه ٍر َفيَ أسكت َّإال
وت لب أع ٍد َأ أو َص َم ٍم َأ أو تَ َأخ ٍر َفيَ أق َرأ.
َأ أن َيف َ
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﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َش َار َك يف ك دل تَكأب َْية أال أح َرام َأ أو يف آخر َها َسابق ًا

ب َأ َّو ََلا َأ أو َسبَ َق َبا َأ أو بآخر َها َأ أو بر أكن أَني ف أعليَّ أني مت ََواليَ أني َأ أو تَ َأ َّخ َر ب َما
ت.
استثأن َي بَ َط َل أ
غَ أْي َما أ
بَابٌ وَسُجُودُ السَّهْوِ

ٍ
َ
اَليأئَات َو َل أو
يوجبه يف ا أل َف أرض ََخ َأسة ،أاْل َّول :تَ أرك َم أسنون غَ أ َْي أ َ
عَ أمد ًا ،الثَّاِّن :تَ أرك َف أر ٍ
ض يف َم أوضعه َس أهو ًا َم َُ َأ َدائه َقبأ َل الت أَّسليم عَ َىل
ا أليَ َسار م ألغي ًا َما َ َ
ت َفإ أن َجه َل َم أوض َعه بَنَى عَ َىل أاْل َ أس َوأ
َت َّل َل َوإ َّال بَطَ َل أ
َس َار َأتَى ب َر أك َع ٍة ،الثَّالث :ز َيا َدة ذك ٍأر
اْل أه َر َأو أال أ َ
َو َم أن تَ َر َك ا ألق َرا َء َة َأو أ َ
يمت أَني مطأ َلق ًا
جنأسه َم أْشوع ف َ
غَْي َم أوضعه عَ أمد ًا َأ أو تَ أسل َ
يها َّإال كَثْي ًا يف أ
اْل أهر َحيأث ي َسن تَ أركه،
َفتَ أفسدَّ ،
الرابُ :ا ألف أعل ا أليَسْي َو َقدأ َم َّر َومنأه أ َ
اِلَامس :ز َيا َدة َر أك َع ٍة َأ أو رك ٍ
أ
يم ٍة يف غَ أْي َم أوضع َها.
أن َس أهو ًا َكت أَسل َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال حك َأم ل َّ
لش دك بَ أعدَ ا أل َف َراغ َف َأ َّما َقبأ َله َففي َر أك َع ٍة يعيد
ا ألمبأتَدئ َو َيت ََح َّرى ا ألمبأت ََىل َو َم أن َال ي أمكنه َيبأني ع ََىل أاْل َ َق دل َو َم أن ي أمكنه َو ََل
اَْال َظن ًا يعيد َوأَ َّما يف رك ٍأن َفكَا ألمبأت ََىل َويك َأره أ
يفدأه يف أ
اِلروج َف أور ًا ِم َّ أن

أ
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ي أمكنه الت ََّح دري قي َل َوا أل َعا َدة تثأمر الظَّ َّن َو َي أع َمل ب َ
الص َّحة
خ َب ا أل َعدأل يف د
مطأ َلق ًا َويف ا أل َف َساد َم َُ الشَّ دك َو َال َي أع َمل ب َظنده أَ أو َشكده في َما َيَالف إ َما َمه
َو أليعدأ متَ َظندن تَيَ َّق َن الزد َيا َد َة َو َيكأفي الظَّن يف أَ َداء ال َّظن ددي َوم َن ا ألع ألم دي يف
َأبأ َع ٍ
يها.
اض َال يؤأ َمن ع أَود الشَّ دك ف َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوه َو َس أجدَ تَان بَ أعدَ َك َمال الت أَّسليم َحيأث َذك ََر َأ َدا ًء َأ أو
َق َضا ًء أ
بان َوالتَّكأب َْية َوالسجود
إن تَ َر َك عَ أمد ًاَ ،وفروضه َما النديَّة ل ألج أ َ
َوالعأ تدَ ال َوالت أَّسليمَ ،وسنَنه َما تَكأبْي النَّ أقل َوتَ أسبيح السجود
َوالت ََّشهد َو َْيب عَ َىل ا ألمؤأ تَ دم ل َس أهو أال َمام َأ َّوالً ث َّم ل َس أهو نَ أفسه قي َل
ا ألم َ
الس أهو َّإال لتَ َعدد َأئ َّم ٍة َس َه أوا َقبأ َل
خالف إ أن كَا َن َو َال َيتَ َعدَّ د لتَ َعدد َّ
ال أست أ
خ َالف َوه َو يف النَّ أفل نَ أفل َو َال َس أه َو ل َس أهوه َوي أست ََحب سجود
است أغ َفار ًا َولت َال َوة أ
بنيَّ ٍة َوتَكأب َْي ٍة َال تَ أسل ٍ
ْش َة آ َي ًة َأ أو
يم شكأر ًا َو أ
اِلَ أم َس عَ أ َ
ل َس َماع َها َوه َو بص َفة ا ألم َص دِل غَ أ َْي م َص ٍّل َف أرض ًا َّإال بَ أعدَ ا أل َف َراغ َو َال
تَك َأر َار للتَّك َأرار يف ا أل َم أجلس.
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بَابٌ وَالْ َقضَاءُ
إحدَ ى أ
اِلَ أمس َأ أو َما َال تَتم َّإال به َق أطع ًا َأ أو يف
َْيب عَ َىل َم أن تَ َر َك أ

م أذ َهبه عَ ال ًم يف َح ٍ
ال تَ َضيَّ َق عَ َليأه فيه أاْلَ َداء غَ الب ًا َو َص َالة ا ألعيد يف َثانيه
َ
َت ل َلبأ ٍ
س َف َق أ
ط َإَل الزَّ َوال أ
َف َق أ
ات َق أْص ًا َو َج أهر ًا
ط َو َي أقِض َك َما َف َ
إن ترك أ
َأو عَ كأسهما وإ أن تغَْي اجتهاده َال من قع ٍ
ود َو َقدأ َأ أم َكنَه ا ألقيَام
أ
َ َّ َ أ َ
َ َ َ
أ
َن َو َف أوره َم َُ ك دل َف أر ٍ
الَتتيب
َوا أل َم أعذور َكيأ َ
ف َأ أمك َ
ض َف أرض َو َال َْيب َّ أ
استتَابَته
َو َال بَ أ َ
ني ا أل َم أقضيَّات َو َال التَّ أعيني َول أْل َمام َقتأل ا ألمتَ َع دمد بَ أعدَ أ
َث َالث ًا َف َأبَى.
اْ أْص َو َم أن َجه َل َفائتَتَه َفثنَائيَّة
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيت ََح َّرى يف م ألتَبس أ َ
ْي َهر يف َر أك َع ٍة َويْس يف أ أخ َرى َوند َب َق َضاء ا ألمؤَ كَّدَ ة.
َوث َالثيَّة َوربَاعيَّة َ أ
بَابٌ وَصَالةُ الْجُمُعَةِ
ََتب ع ََىل ك دل م َك َّل ٍ
ف َذك ٍَر ح ٍّر م أسل ٍم َصحيحٍ نَاز ٍل يف َم أوضُ
إ َقا َمت َها َأ أو َي أس َمُ ندَ ا َء َها َوَتأزئ ضدَّ ه أم َوب أم غَالب ًاَ ،وُشوط َها أ
اختيَار
الظ أهرَ ،وإ َمام عَادل غ أَْي َم أأي ٍ
وس َوتَ أوليَته يف و َال َيته أَو العأتزَ اء إ َليأه يف
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غَ أْي َهاَ ،و َث َال َثة َم َُ مقيم َها ِم َّ أن َتأزئهَ ،و َم أسجد يف م أست أَوطَ ٍنَ ،وخطأبَتَان
َقبأ َل َها م َُ عَدَ د َها متَ َط دهري َن م أن ٍ
عَدأل متَ َط ده ٍر م أستَدأ ب ٍر ل ألقبأ َلة م َواجه ًا( ََ )1لم
َ

الص َالة عَ َىل النَّب دي َوآله وجوب ًا،
أاشت ََم َلتَا َو َل أو با أل َفارسيَّة عَ َىل َُحأد اهلل تَ َع َاَل َو َّ
َوند َب يف أاْل َ
ورة َويف الثَّانيَة الدعَاء ل أْل َمام َْصحي ًا َأ أو كنَا َي ًة
وَل ا أل َوعأظ َوس َ
ث َّم ل ألم أسلمنيَ َوفيه َما ا ألقيَام َوا أل َف أصل بقعو ٍد َأ أو َس أكت ٍَة َو َال َي َت َعدَّ ى َثالثَ َة
عَىل سي ٍ
ف َأ َو َن أحوه َوالت أَّسليم َقبأ َل أاْلَ َذان
ا ألمن َأب َّإال لب أعد َسامٍُ َوالعأ ت َماد َ َ أ
حيرم ا أل َ
ات َأ أو
كَالم َح َاَل َما َفإ أن َم َ
ِها َويف ا أليَ أوم َو َ أ
َوا أل َم أأثور َقبأ َله َما َوبَ أعدَ َ
َأ أحدَ َ
ِل غَ أْيه.
ث فيه َما أاستؤأ ن َفتَا َو َْيوز َأ أن ي َص د َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َمتَى أ
ُشط غَ أْي أال َمام َأ أو ََل أ يدأ رك
اخت ََّل َقبأ َل َف َراغ َها َ أ
الالحق م أن َأ دي أ
َّ
ت ظ أهر ًا َوه َو أاْلَ أصل يف
اِل أط َبة َقدأ َر آ َي ٍة متَ َط دهر ًا أَت َّ أ
ض أ
اِل أط َب َة تَ أرك َها
أاْلَ َص دح َوا ألم أعت ََب ال أست َماع َال َّ
الس َماع َو َل أي َس ل َم أن َح َ َ
ين غَ الب ًا َو َمتَى أق َيم َج َعتَان يف دون ا ألميل ََل أ ي أع َل أم تَ َقدم
َّإال ا أل َم أعذور َ
ِها أعيدَ أت َفإ أن عل َم َأعَ ا َد أاْل َخر َ
ون ظ أهر ًا َفإن ا ألتَبَسوا َف َجميع ًا،
َأ َحد َ
(  )1يف نسخة :م َواج ٍه.
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ِش َف أوتَه ث َّم أاْلَ َه َّم.
َقدَّ َم َما َخ َ
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بَابٌ وَيَجِبُ قَصْرُ الرُّبَاعِيِّ
َإَل ا أثنَت أَني عَ َىل َم أن تَ َعدَّ ى م َيل بَ َلده مريد ًا َأ َّي َس َف ٍر بَريد ًا َحتَّى
َيدأ خ َله م أط َلق ًا َأ أو َيتَ َعدَّ ى يف َأ دي َم أوض ٍُ َش أهر ًا َأ أو َي أعز َم ه َو َأ أو َم أن يريد
لزَ ا َمه عَ َىل إ َقا َمة عَ أ ٍ
ون م ٍ
ْش يف َأ دي َم أوض ٍُ َأ أو َم أوض َع أني بَيأنَه َما د َ
يل َو َل أو
ْص َال ا أل َعكأس غَ الب ًا َأ أو َل أو تَ َر َّد َد.
يف َّ
الص َالة َو َقدأ نَ َوى ا أل َق أ َ
ْص َأعَ ا َد ََتَام ًا َال
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا انأك ََش َ
ف م أقت ََض التَّ َمام َو َقدأ َق َ َ
الس َف َر ََل أ يعدأ َو َم أن تَ َر َّد َد يف
ْص ث َّم َر َف َض َّ
ا أل َعكأس َّإال يف ا أل َو أقت َو َم أن َق َ َ
َ
َاَلائم.
ا أل َبيد أتَ َّم َوإ أن تَ َعدَّ اه ك أ َ

استي َطانَه َو َل أو يف م أست أَق َب ٍل
﴿َفصْلٌ﴾ َوا أل َو َطن َوه َو َما َن َوى أ
بدون َسن ٍَة َوإ أن َت َعدَّ َد َيَالف َد َار أال َقا َمة ب َأنَّه َي صْي َو َطن ًا بال دن َّية ق أي َل

ْص منأه إ َّال ل َب أي ٍد َوتَ َوسطه َي أق َطعه َو َيتَّف َقان يف َق أطع ه َم ا
َوب َأ أن َال َي أق َ
الس َفر َوب أط َالن َما ب أ
ُضاب.
حكأ َم َّ
اِلروج َم َُ أال أ َ

َمتْ ُن ْاْلَزْ َهار43-

َاب الصالَة
كت ُ

بَابٌ وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْخَوْفِ
الس َفر َوآخر ا أل َو أقت َوك أَون أم ُم دقنيَ َم أطلوبنيَ
م أن َأ دي أ أم ٍر َصائ ٍل َّ
غَ أ َْي َطالبنيَ َّإال ِلَ أشيَة ا ألك دَر َفي َص دِل أال َمام ببَ أع ٍ
ض َر أك َع ًة َوي َط دول يف
أ أخ َرى َحتَّى ََيأرجوا َو َيدأ خ َل ا ألبَاقو َن َو َينأتَظر يف ا أل َمغأرب مت ََش دهد ًا
ْش أع َوبف أع ٍل كَث ٍْي
َو َيقوم لدخول ا ألبَاقنيَ َوتَ أفسد با أل َعزأ ل َحيأث ََل أ ي أ َ
ِلَيَ ٍ
ال كَاذ ٍب َوعَ َىل أاْلَ َّولنيَ بف أعل َها َله.
اْ َض َو َال
﴿فَصْلٌ﴾ َفإن اتَّ َص َلت ا ألمدَ ا َف َعة َف َع َل َما َأ أم َك َن َو َل أو يف أ َ
َال َوانأفت ٍ
تَ أفسد ب َما َال بدَّ منأه م أن قت ٍ
اس ٍة عَ َىل آ َلة أ
اَْ أرب َوعَ َىل
َال َونَ َج َ
ب
الر أأس َف َال َق َضا َء َوإ َّال َو َج َ
غَ أْي َها ت أل َقى َف أور ًا َو َم أه َما َأ أمك َ
َن أالي َماء ب َّ
د
الراجل ا أل َفار َس َال ا أل َعكأس.
الذكأر َوا أل َق َضاء َو َيؤم َّ
بَابٌ وَفِي وُجُوبِ صَالةِ الْعِيدَيْنِ خِالفٌ
َوه َي م أن بَ أعد انأب َساط َّ
الش أمس َإَل الزَّ َوال َر أك َعتَان َج أهر ًا َو َل أو ف َرا َدى
وَل سبُ تَكأبْي ٍ
ات َف أرض ًا َي أفصل بَيأن ََها(  )1نَدأ ب ًا :اهلل أَك َأب
بَ أعدَ ق َرا َءة أاْل َ َ أ
َ
(  )1يف (ب) :بَيأنَه َما.
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َاب الصالَة
كت ُ

كَبْي ًاَ ...إَل آخره َو َي أركَُ بثَامن ٍَة َويف الثَّانيَة ََخأس ك ََذل َك َو َي أركَُ ب َساد َس ٍة

ات َّ
الالح َق.
َو َيت ََح َّمل أال َمام َما َف َع َله ِمَّا َف َ
كاْلم َعة َّإال َأنَّه َال َي أقعد َأ َّوالً
﴿فَصْلٌ﴾ َوند َب بَ أعدَ َها خ أطبَتَان أ
ِها َسبأع ًا َسبأع ًا َويف فصول أاْل َ
َويك دَب يف َأ َّول أاْل َ
وَل
وَل ت أسع ًا َويف آخر َ
ور َو َي أذكر حك َأم ا ألف أط َرة َو أاْل أضحيَّة
م أن خ أطبَة أاْلَ أض َحى التَّكأب َْي ا أل َم أأث َ
َوَتأزئ م َن ا ألم أحدث َوتَارك التَّكأبْي َوند َب أالنأ َصات َومتَابَ َعته يف
الص َالة عَ َىل النَّب دي َوآله َوا أل َم أأثور يف ا ألعيدَ أين.
التَّكأبْي َو َّ
يب ك دل َف أر ٍ
عَر َف َة
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَكأبْي الت أَّْشيق سنَّة مؤَ كَّدَة عَق َ
ض م أن َف أجر َ
يب الن ََّوافل.
َإَل آخر َأ َّيام الت أَّْشيق َوي أست ََحب عَق َ
بَابٌ وَيُسَنُّ لِلْكُسُوفَيْنِ
ح َاَلما ر أكعتَان يف ك دل ر أكع ٍة ََخأس ركوعَ ٍ
ات َقبأ َل َها َو َي أفصل بَيأن ََها
َ َ
َ َ َ َ
الص َمد َوا أل َف َلق َسبأع ًا َسبأع ًا َويك دَب َم أوض َُ الت أَّسميُ َّإال يف
اْ أمد َم َّر ًة َو َّ
أَ

أ
اِلَامس َوتَصح ََجَاعَ ًة َو َج أهر ًا َوعَ ك َأسه َما َوك ََذل َك ل َسائر أاْلَ أفزَ اع َأ أو
َر أك َعتَان َ ََلا َوند َب م َالزَ َمة د
ِل َوي أست ََحب لْل أست أس َقاء
الذكأر َحتَّى َين َأج َ

َاب الصالَة
كت ُ
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ْي َأر َ
ون بالدعَ اء
اْلبَّانَة َو َل أو َس ًا َوف َرا َدى َو َ أ
َأ أربَُ بت أَسل َ
يمت أَني يف أ َ
حي دول أال َمام ر َدا َءه َراجع ًا تَالي ًا ل أل َم أأثور.
َوال أست أغ َفار َو َ
الرسول َص َّىل اهلل عَ َليأه َوآ َله
﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َم أسنون م َن النَّ أفل َما َالزَ َمه َّ

َالر َواتب َوَيَص
َو َس َّل َم َو َأ َم َر به َوإ َّال َفم أست ََحب َو َأ َقله َمثأنَى َو َقدأ يؤَ كَّد ك َّ
الَتاويح ََجَاعَ ًة
َص َالة الت أَّسبيح َوا ألف أر َقان َومك دَم َالت أ َ
ك َ
اِل أمسنيَ َف َأ َّما َّ َ
َوالض َحى بن َّيت َها َفبدأعَة.
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اجلنَائِّ
كت ُ
َاب ْ َ

َ ُ ْ َ َ
ائ ِّز
ِّكتابالجن ِّ

﴿فَصْلٌ﴾ يؤأ َمر ا أل َمريض بالت أَّوبَة َوالت ََّخلص عَ َّما عَ َليأه َف أور ًا
َويويص ل أل َع أجز َوي َل َّقن َّ
الش َها َدتَ أني َوي َو َّجه ا ألم أحت ََض ا ألقبأ َل َة م أستَ ألقي ًا
ط م أن َذ َقنه َإَل ق َّمته ب َعر ٍ
ني بر أف ٍق َورب َ
يض َوي َشق
َو َمتَى َم َ
ات غ دم َض َول د َ
خ َراج َُح ٍأل َُت ََّر َك َأ أو َم ٍ
َأ أي َْسه ال أست أ
ال عل َم بَ َقاؤه غَ الب ًا ث َّم َيَاط َوي َع َّجل
الت أَّجهيز َّإال ل ألغَريق َونَ أحوه َو َْيوز ا ألبكَاء َو أال َ
يذان َال النَّ أعي َوتَ َوابعه.
ب َأ َقله
است ََه َّل َأ أو َذ َه َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َْيب غ أسل ا ألم أسلم َو َل أو س أقط ًا أ
يد م َك َّل ٍ
و َحيرم ل ألكَافر وا أل َفاسق م أط َلق ًا ول َشه ٍ
ف َذك ٍَر قت َل َأ أو جر َح يف
َ
َ
َ أ
س َأ أو َم ٍ
ا أل َم أع َركَة ب َما َي أقتله َيقين ًا َأ أو يف ا ألم أْص ظ أل ًم َأ أو مدَ افع ًا عَ أن نَ أف ٍ
ال
َأ أو غَ ر َق َل َر ٍ
اْل أو َر َب
اْ أرب َو أ َ
ب َونَ أحوه َوي َك َّفن ب َما قت َل فيه َّإال آ َل َة أ َ
َ
الْساو َيل َوا أل َف أر َو أ
إن ََل أ َينَ أله َما َدم َو ََتوز الزد َيا َدة.
م أط َلق ًا َو َّ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو أليَكن ا ألغَاسل عَ دأ الً م أن جنأسه َأ أو َجائز ا أل َو أطء ب َال
ٍ
ب
الص د
ََتأديد عَ أقد َّإال ا ألمدَ بَّ َر َة َف َال تَغأس أله ث َّم ُمَ َأرمه بالدَّ ألك ل َما َينأظره َو َّ

اجلنَائِّ
كت ُ
َاب ْ َ
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ب عَ َىل ََجيعه م أستََت ًا ك أ
َاِلنأثَى
الص د
ََت ًة ث َّم َأ أجنَبي ب َّ
عَ َىل ا أل َع أو َرة م أست َ
ا ألم أشكل َم َُ غَ أْي َأ َمته َوُمَ َأرمه َفإ أن ك َ
الصب ي دم َم بخ أر َق ٍة َف َأ َّما
َان َال ينأقيأه َّ
اْائض( َ )1و أ
اْلنب.
ط أفل َأ أو ط أف َلة َال ي أشت ََهى َفكل م أسل ٍم َويك َأره أ َ

﴿فَصْلٌ﴾ َوت أس ََت عَ أو َرته َو َيلف أ
اْلنأس َيدَ ه لغ أَسل َها بخ أر َق ٍة َوند َب
اْ دي َو َث َالث ًا ب أ
اْرض ث َّم
اْامل َوتَ أرتيب غ أسله َك أ َ
َم أسح بَ أطن غَ أْي أ َ
السدأ ر ث َّم ا ألكَافور َفإ أن َخ َر َج م أن َف أرجه َقبأ َل التَّكأفني بَ أول َأ أو غَ ائط
د
ت ََخأس ًا ث َّم َسبأع ًا ث َّم ي َرد با ألك أرسف َوا أل َواجب من َأها أاْل َ
وَل
ك دم َل أ
اْ دي َوييَ َّمم
الساد َسة َو َُتأرم أاْل أج َرة َو َال ََتب النديَّة عَ ك َ
الراب َعة َو َّ
َو َّ
أس أ َ
َتك أ
إن تَ َف َّس َخ ب َما.
ل ألع أذر َوي أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ ث َّم ي َك َّفن م أن َر أأس َماله َو َل أو م أستَغ َأرق ًا ب َث أو ٍب َطاه ٍر َسات ٍر
ْلميعه ِمَّا َله لبأسه َوي َع َّوض أ
غَْي ا ألم أستَغ َأرق ب َك َفن مثأله
إن َس َق َو أ
َ
ٍ
َوا أل َم أْشوع َإَل َسبأ َعة َوتأر ًا َو َْيب َما زَ ا َده م َن الثلث َوإ َّال َأث َم ا أل َو َر َثة
ت ا أل َمال ث َّم عَ َىل ا ألم أسلمنيَ ث َّم
َو َملكوه َو َي ألزَ م الزَّ أو َج َومنأف َق ا أل َفقْي ث َّم بَيأ َ
(  )1يف (أ) :ل أل َحائض.
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اجلنَائِّ
كت ُ
َاب ْ َ

ب َما َأ أمك ََن م أن َش َج ٍر ث َّم ت َر ٍ
ابَ ،وتك َأره ا ألمغ ََاالة َوند َب ا ألبَخور َوتَ أطييبه
سيَّ َما َم َساجده ث َّم ي أر َفُ م َرتَّب ًا َوي أم َشى َخ أل َفه َق أسط ًا َوت َرد الن َدساء.
الص َالة ك َفا َي ًة عَ َىل ا ألمؤأ من َوُمَ أه ٍ
ول َشهدَ أت
﴿فَصْلٌ﴾ َو ََتب َّ
َقرينَة بإ أس َالمه َفإن ا ألتَبَ َس بكَاف ٍر َف َع َليأه َما َوإ أن كَث َر ا ألكَافر بنيَّ ٍة
َم أْشو َط ٍة َوتَصح ف َرا َدىَ ،و أاْلَ أو ََل ب أال َما َمة أال َمام َو َواليه ث َّم أاْلَ أق َرب
الصالح م َن ا أل َع َصبَة َوت َعاد أ
إن ََل أ َي أأ َذن أاْلَ أو ََلَ ،وفروض َها النديَّة َو ََخأس
َّ
تَكأبْي ٍ
ات َوا ألقيَام َوالت أَّسليم َوند َب بَ أعدَ أاْل َ
اْ أمد َو َب أعدَ الثَّانيَة
وَل أ َ
َ
الص َالة عَ َىل النَّب دي َوآله
الراب َعة َّ
َّ
الص َمد َوبَ أعدَ ال َّثال َثة ا أل َف َلق َوبَ أعدَ َّ
خا َفتَة َوتَ أقديم االبأن ل أ َ
َوالدعَ اء ل أل َميدت ب َح َسب َحاله َوا ألم َ
ْلب َوتَكأفي
ت خ َال َ ََلا َوتك ََّمل
َص َالة عَ َىل َجنَائزَ َو ََتأديد نيَّة تَ أْشيك ك دل َجنَازَ ةٍ َأتَ أ
ت بَ أعدَ تَكأب َْي ٍة َوت أر َفُ أاْل َ
وَل َأ أو ت أعزَ ل بالنديَّة ث َّم ك ََذل َك َفإ أن زَ ا َد
ست ًا َل أو َأتَ أ
ص مطأ َلق ًا َأعَ ا َد َقبأ َل الدَّ أفن َال بَ أعدَ ه َو َّ
الالحق َينأتَظر تَكأب َْي
عَ أمد ًا َأ أو نَ َّق َ
الر أفُ َوت َرتَّب الصفوف
أال َمام ث َّم يك دَب َويتم َما َفاتَه بَ أعدَ الت أَّسليم َقبأ َل َّ

اجلنَائِّ
كت ُ
َاب ْ َ
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الرجل َو َثدأ َي ا أل َم أر َأة
َس َة َّ
َك َما َم َّر َّإال َأ َّن أاْلخ َر َأ أف َضل َو َي أستَ أقبل أال َمام َّ

َو َيليه أاْلَ أف َضل َف أاْلَ أف َضل.

﴿فَصْلٌ﴾ ث َّم ي أق َب عَ َىل َأ أي َمنه م أستَ أقبالً َوي َواريه َم أن َله غَ أسله َأ أو غَ أْيه
ورة َوتَطيب أ أج َرة أ
اَْ أفر َوا ألم َقدَّ َمات َوند َب ال َّل أحد َو َسله م أن
ل َّ
لض َ
مؤَ َّخره َوتَ أوسيأده نَ أشز ًا َأ أو ت َراب ًا َو َحل ا ألعقود َو َس أَت ا أل َق أب َحتَّى ت َو َارى
ا ألمر َأة و َث َالث ح َثي ٍ
ات م أن ك دل َح ٍ
اُض َذاك ٍر َو َرشه َوتَ أربيعه َو َر أفعه
َ َ
َأ َ
ش أب ًاَ ،وكر َه ضد َذل َك َو أالنَا َفة ب َق أب غَ أْي َفاض ٍل َو ََجأُ ََجَاعَ ٍة َّإال لت ََب ٍك
َأو َُض ٍ
االسم َو َال
أ
ورة َوا أل َف أرش َوالت أَّسقيف َو أاْلجر َوالزَّ أخ َر َفة َّإال َر أس َم أ
َ

است أقبَ ٍ
َصب َق أ ٍب َو َك َف ٍن َو َال لغ أس ٍل َوتَكأف ٍ
ال َو َص َال ٍة َو َال
ينأبَش لغ أ
ني َو أ
ت أق َض بَ أل ل َمتَا ٍع َس َق َ
ِش تَغَْيه غ دس َل
ط َونَ أحوه َو َم أن َم َ
ات يف ا ألبَ أحر َوخ َ
بة ا ألم أسلم َو د
الذ دم دي م َن الثَّ َرى َإَل الث َر َّيا َف َال تزأ َدر أَع
َوك دف َن َوأ أرس َ
ب َو َم أق َ َ
ب َق َرار َها َو َم أن َف َع َل َلز َمتأه أاْل أج َرة ل َمالك
َو َال َه َواؤ َها َحتَّى َي أذ َه َ
استَ أغن أَت َفل َم َصالح أاْلَ أحيَاء دين
ا أل َم أملوكَة َو َم َصالح ا ألم َسبَّ َلة َفإن أ
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كت ُ
َاب ْ َ

ا ألم أسلمنيَ َودنأيَا د
ِها َو َْيوز
الذ دميدنيَ َويك َأره ا أقت َعاد ا أل َق أب َو َو أطؤه َونَ أحو َ
ب.
الدَّ أفن َمتَى تَر َب أاْلَ َّول َال الزَّ أرع َو َال ح أر َم َة ل َق أب َح أر ٍّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوندبَت التَّ أعز َية لك ٍّل ب َما َيليق به َوه َي بَ أعدَ الدَّ أفن َأ أف َضل
َوتَك َأرار أ
اْضور َم َُ َأ أهل ا ألم أسلم ا ألم أسلمنيَ .
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َ ُ َ َ
اة
ك
ِّكتابالز ِّ

اْل َواهر َو َّ
﴿فَصْلٌ﴾ ََتب يف َّ
الَّللئ َوالد در
الذ َهب َوا ألف َّضة َو أ َ
الس َوائم الثَّ َالث َو َما َأنأبَتَت أاْلَ أرض َوا أل َع َسل م َن
َوا أليَاقوت َوالزمرد َو َّ
ت َم ٍ
اها َّإال لت َج َار ٍة َأو
ا ألم ألك َو َل أو َو أقف ًا َأ أو َوصيَّ ًة َأ أو بَيأ َ
ال َال في َما عَ دَ َ
استغ َأال ٍل.
أ
﴿َفصْلٌ﴾ َوإنَّ َما تَ ألزَ م م أسل ًم كَم َل الن َدصاب يف م ألكه طَ َر َيف أ
اَْ أول
ص بَيأنَه َما َما ََل أ َينأ َقط أُ َو َح أول ا أل َف أرع َح أول
مت ََمكدن ًا َأ أو َم أرجواً َوإ أن نَ َق َ

الص َفة َوللزد َيا َدة َح أول
أَ أصله َو َح أول ا ألبَدَل َح أول مبأدَله إن اتَّ َف َقا يف د
جنأس َها َو َما ت َضم إ َليأه قي َل َوي أعت ََب ب َح أول ا أل َميدت َون َصابه َما ََل أ ي أق َسم ا أل َمال
َأ أو َيك أن مثألي ًا َأ أو َيتَّحد ا أل َوارثَ ،وتَ َضيَّق بإ أمكَان أاْلَ َداء َفت أض َمن بَ أعدَه

َوهي َقبأ َله كَا أل َودي َعة َقبأ َل طَ َلب َهاَ ،وإنَّ َما َتأزئ بالنديَّة م َن ا أل َمالك ا ألم أرشد
با أَ أو َأ َخ َذا م أن نَ أحو َودي ٍُ
َو َو دل غَ أْيه َأو أال َمام َأو ا ألم َصدد ق َحيأث أَ أج َ َ
ٍ
َْي َأ أو متَ َقدد َم ًة َفتغ ََّْي َقبأ َل
م َقارنَ ًة لت أَسلي ٍم َأ أو ََتأليك َف َال تَتَغ ََّْي بَ أعد َوإ أن غ َّ َ
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الت أَّسليمَ ،وتَصح َم أْشوطَ ًة َف َال َي أسقط َبا ا ألمتَيَ َّقن َو َال َيرد َها ا أل َفقْي َم َُ
أال أشكَال.
الر َّدة أ
إن ََل أ ي أسل أم َو َال با أل َم أوت َأو
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال تَ أسقط َونَ أحو َها ب د

الدَّ أين ْل َدم ٍّي َأ أو هلل تَ َع َاَل َو ََتب يف ا أل َع أني َفيَ أمنَُ الزَّ كَا َة َو َقدأ ََتب
زَ كَاتَان م أن َم ٍ
ال َو َمال ٍك َو َح أو ٍل َواح ٍد.
بَابٌ وَفِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
ربُ ا ألع أْش َوه َو ع أْش َ
ون مثأ َقاالً َأ أو( َ )1ما َئتَا د أر َه ٍم ك ََم ً
ف كَانَا
ال َكيأ َ
وش أني َو َل أو َرديئ أَني ،ا ألمثأ َقال ست َ
غَ أ َْي َمغأش َ
ون َشع َْي ًة م أعتَا َد ًة يف النَّاحيَة
َوالدد أر َهم ا أثنَتَان َو َأ أربَع َ
ون َال في َما دونَه َوإ أن ق دو َم بن َصاب أاْل َخر َّإال
الص أ َْي ديف.
عَ َىل َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َْيب تَكأميل أ
اْلنأس ب أاْل َخر َو َل أو َم أصنوع ًا َوبا ألم َق َّوم
الضم بالتَّ أقويم ب أاْلَنأ َفُ َو َال َي َأر أج َرديء عَ أن َجيد ٍد م أن
غَ أْي ا ألم َع َّْش َو َّ
إخ َراج جن ٍ
الربَا َو أ
أس
جنأسه َو َل أو ب د
الصيغَة َو َْيوز ا أل َعكأس َما ََل أ َي أقتَض د
(  )1يف (أ)َ :و َما َئتَا.

َاب الِّكَاة
كت ُ
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عَ أن جن ٍ
است أَو ََف َد أين ًا َم أرجو ًا َأ أو َأبأ َر َأ زَ كَّاه ل َما َم َض َو َل أو
أس تَ أقوي ًمَ ،و َمن أ
ب َونَ أحوه َليأ َس للت َدج َارة.
ع َو َض َما َال يزَ كَّى َّإال ع َو َض َح ٍّ
اْل َواهر َو َأ أم َوال الت َدج َارة
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما ق َ
يمته َذل َك م َن أ َ
يمة َح َال
اْ أول َففيه َّن َما فيه م َن ا أل َع أني َأو ا ألق َ
َوا ألم أستَغ ََّالت َط َر َيف أ َ
الْصف َو َْيب التَّ أقويم ب َما ََتب َم َعه َو أاْلَنأ َفُ.
َّ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما َيصْي ا أل َمال للت َدج َارة بنيَّت َها عنأدَ ابأتدَ اء م ألكه
بال أختيَار َول أْل أستغ َأالل ب َذل َك َأو أالك َأراء بالنديَّة َو َل أو م َقيَّدَ َة النأت َهاء
ٍ
َش َء يف مؤَ ن َما َو َما
ُضاب غَ أ َْي م َقيَّد َو َال َ أ
فيه َما َفي َح َّول منأه َو ََيأرج ب أال أ َ
استَ َق َّر َله ا ألم ألك َو َما ر َّد برؤأ َي ٍة َأ أو حك ٍأم
جع َل خيَاره َح أوالً َف َع َىل َمن أ
ب َأو َفس ٍ
اد َقبأ َل ا أل َقبأض َف َع َىل ا ألبَائُ.
م أط َلق ًا َأ أو عَ يأ ٍ أ َ
بَابٌ وَال شَيْءَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ اإلِبِلِ
يها َج َذع َض أأ ٍن َأ أو َثني َم أع ٍز َم أه َما تَك ََّر َر َح أو ََلا ث َّم ك ََذل َك يف ك دل
َوف َ
أس َإَل ََخ ٍ
ََخ ٍ
يها
يها َذات َح أو ٍل َإَل س ٍّ
ت َو َث َالثنيَ َوف َ
ين َوف َ
أس َوع أْش َ
ٍ
َذات َح أو َل أني َإَل س ٍّ
إحدَ ى َوستدنيَ
يها َذات َث َال َثة َإَل أ
ت َو َأ أربَعنيَ َوف َ
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إحدَ ى
يها َذات َأ أربَ َع ٍة َإَل س ٍّ
يها َذاتَا َح أو َل أني َإَل أ
ت َو َسبأعنيَ َوف َ
َوف َ
ٍ
ٍ
ْيزئ
يها َذاتَا َث َال َثة َإَل َمائَة َوع أْش َ
َوت أسعنيَ َوف َ
ين ث َّم ت أست أَأنَف َو َال أ
َّ
الذكَر عَ ن أاْلنأثَى َّإال ل َعدَ م َها َأ أو عَ دَ مه َما يف ا ألم ألك َفابأن َح أو َل أني عَ أن
بنأت َح أو ٍل َونَ أحوه.
بَابٌ وَال شَيْءَ فِيمَا دُونَ ثَالثِنَ مِنَ الََْقَرِ

يها َذات َح أو َل أني قي َل
يها ذو َح أو ٍل َذكَر َأ أو أنأثَى َإَل َأ أربَعنيَ َوف َ
َوف َ
يها تَبيُ َومسنَّةَ ،و َمتَى
يها تَبي َعان َإَل َسبأعنيَ َوف َ
ك ََذل َك َإَل ستدنيَ َوف َ
ب تبُ َو َم َسان َفا أل َم َسان.
َو َج َ
بَابٌ وَال شَيْءَ فِيمَا دُونَ َْْبَعِنَ مِنَ الْغَنَمِ
ٍ
ٍ
يها
ين َوف َ
يها َج َذع َض أأن َأ أو َثني َم أع ٍز َإَل َمائَة َوإ أحدَ ى َوع أْش َ
َوف َ
ٍ
يها َأ أربَُ ث َّم يف
يها َث َالث َإَل َأ أربَع َمائَة َوف َ
إحدَ ى َو َما َئت أَني َوف َ
ا أثنَتَان َإَل أ
ٍ
بة ب أاْل دم يف الزَّ كَاة َونَ أحو َها َوبس دن أاْل أضحيَّة َوب أاْلَب
ك دل َمائَة َشاة َوا ألع أ َ
يف الن ََّسب.
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اَْ أول َم َُ ال َّط َر َف أني َف َم أن أَبأ َ
َتط يف أاْلَنأ َعام َس أوم أَ أكثَر أ
دَل
﴿فَصْلٌ﴾ َويشأ َ َ

غَْي ا أل َمعيب
جنأس ًا بجنأسه َف َأ َسا َمه بَنَى َوإ َّال أاست أَأنَ َ
ف َوإنَّ َما يؤأ َخذ ا أل َو َسط أ
َو َْيوز أ
َتا َّدان ا أل َف أض َل َو َال
اْلنأس َو أاْلَ أف َضل َم َُ إ أمكَان ا أل َع أني َوا أل َم أوجود َو َي َ َ
الصغَار َأ َحد َها إ َذا انأ َف َر َد أت.
َش َء يف أاْلَ أو َقاص َو َال َيتَ َع َّلق بَا ا ألوجوب َويف د
َ أ
بَابُ مَا َخْرَجَتِ األَْْضُ
يف ن َص ٍ
إح َصا َده أ
اَْ أول َوه َو م َن ا أل َمكيل ََخ َأسة
اب َف َصاعداً َض َّم أ
َأ أوس ٍق ا أل َو َسق ست َ
ون َصاع ًا َكيأالً َوم أن غَ أْيه َما قي َمته ن َصاب نَ أق ٍد ع أْشه
َقبأ َل أ
إخ َراج ا ألمؤَ ن َوإ أن ََل أ يبأ َذ أر َأ أو ََل أ َيز أد َ
عَىل ب َ أذ ٍر َقدأ زك َدي َأ أو أ أحصدَ بَ أعدَ
اح َّإال ا ألم َسنَّى َفن أصفه َفإن أ
َح أوزه م أن مبَ ٍ
ب ا ألمؤأ نَة َوي أع َفى
اختَ َل َ
ف َف َح َس َ
عَ ن ا أليسْي و َْيوز َخرص الر َطب بعدَ ص َالحه وما ََيأرج د َفع ٍ
ات
َ َ
َأ َ
َ
َ
َ َ
أ
بة بالنأكشَ اف َو ََتب م َن ا أل َع أني ث َّم أ
يمة
اْلنأس ث َّم ا ألق َ
َفي َع َّجل عَ نأه َوا ألع أ َ
الْصف َو َال يك ََّمل جنأس بجن ٍ
أس َوي أعت ََب التَّ أمر ب َف أض َلته َوك ََذل َك
َح َال َّ أ

أاْلَرز َّإال يف ا ألفطأ َرة َوا أل َك َّف َارة َويف ا أل َع َلس خ َالف َويف الذ َرة َوا ألع أصفر
اَْ َصاد َف َال ََتب َقبأ َله َوإ أن بي َُ بن َص ٍ
ِها َث َال َثة أَ أجن ٍ
َتط أ
اب
َاس َوي أش َ َ
َونَ أحو َ
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َْصف يف ََجيعه أَ أو ب َ أع ٍ
ني َ ََلا أ
إن ََل أ َيأرج ا أل َمالك
ض تَ َع َّ َ
َو َي أض َمن بَ أعدَه ا ألمت َ د
ت َ
عَىل َك َفنه َو َد أينه ا ألم أستَغأرق
َن أاْلَ َداء قدد َم أ
َو َم أن َم َ
ات بَ أعدَه َوأ أمك َ

َوا أل َع َسل م َن ا ألم ألك كَم َق َّوم ا ألم َع َّْش.
بَابٌ وَمَصْرِفُهَا
َم أن تَ َض َّمنَتأه أاْل َية َفإ أن وجدَ ا ألبَ أعض َف َق أ
ط َففيهَ ،وا أل َفقْيَ :م أن َليأ َس
بغَن ٍّي َوه َو َم أن َي أملك ن َصاب ًا مت ََمكدن ًا َأ أو َم أرجو ًا َو َل أو غَ أ َْي زَ كَو ٍّي
حيتَاج َها َّإال ز َيا َد َة
استثأن َي َله ك أس َوة َو َمنأزل َو َأ َثاثه َو َخادم َوآ َلة َح أر ٍب َ أ
َو أ
النَّفيس َوا ألم أسكني دونَه َو َال َي أستَ أكم َال ن َصاب ًا م أن جن ٍ
أس َواح ٍد َوإ َّال
بة
َحر َم َأ أو م َو دفيه َو َال َي أغنَى بغنَى منأفقه َّإال الطد أفل َم َُ أاْلَبَ ،وا ألع أ َ
َج َع َها ب َأ أمر ُم ٍّق َو َله َما َف َر َض آمره
اُش َ أ
ب َحال أاْلَ أخذَ ،وا أل َعامل َم أن بَ َ َ

ب ا أل َع َمل َوتَ أأليف ك دل َأ َح ٍد َجائز ل أْل َمام َف َق أ
ط ل َم أص َل َح ٍة دينيَّ ٍة
َو َح َس َ
الر َقاب ا ألمكَاتَب َ
ون ا ألف َق َراء
َو َم أن َخا َل َ
ف في َما َأ َخ َذ ْلَ أجله َر َّد َو د
ون َفي َعان َ
ا ألمؤأ من َ
ون عَ َىل ا ألكتَابَة َوا ألغَارم كل مؤأ م ٍن َفق ٍْي َلز َمه َد أين يف

ٍ
حيتَاج إ َليأه
غَ أْي َم أعصيَة َو َسبيل اهلل ا ألم َجاهد ا ألمؤأ من ا أل َفقْي َفي َعان ب َما َ أ

َاب الِّكَاة
كت ُ
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ْصف َف أض َلة نَصيبه َال غَ أْيه يف ا أل َم َصالح َم َُ غنَى ا ألف َق َراءَ ،وابأن
فيه َوت أ َ
ني َو َطنه َم َسا َفة َق أ ٍ
ض
السبيل َم أن بَ أينَه َوبَ أ َ
ْص َفيبَ َّلغ من َأها َو َل أو غَ ني ًا ََل أ َ أ
َّ
حي أ
َماله َو َأ أم َكنَه ا أل َق أرض َو َيرد ا ألم أضب َال ا ألمتَ َف دضل َول أْل َمام تَ أفضيل غَ أْي
ٍ
السبَب َو َأ أن َير َّد يف ا ألم أ
خرج ا ألم أستَح دق َوي أقبَل َق أوَل أم
ُم أحف َولتَ َعدد َّ
حيرم السؤَ ال غَ الب ًا.
يف ا أل َف أقر َو َ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َُتل لكَاف ٍر َو َم أن َله حكأمه َّإال مؤَ َّلف ًا َوا ألغَن دي
َ
اَلاشميدنيَ َو َم َواليه أم َما تَدَ َارجوا َو َل أو
َوا أل َفاسق َّإال عَ امالً أ أو مؤَ َّلف ًا َو أ َ
م أن َهاشم ٍّي َوي أع َطى ا أل َعامل َوا ألمؤَ َّلف م أن غَ أْي َها َوا ألم أض َطر ي َقدد م
ا أل َميأتَ َة َو َحيل ََل أم َما عَ دَ ا الزَّ كَا َة َوا ألف أط َر َة َوا أل َك َّف َارات َو َأ أخذ َما أعأ طوه
يم أن عَ َليأه إنأ َفاقه َح َال أال أخ َراج َو َال
َما ََل أ َيظنوه إ َّي َ
اها َو َال َتأزئ َأ َحد ًا ف َ
يف أصوله َوفصوله مطأ َلق ًا َو َْيوز ََل أم م أن غَ أْيه َويف عَ بأد َفق ٍْي َو َم أن
إَجَاع ًا َأ أو يف َم أذ َهبه عَ ال ًم َأعَ ا َد.
َأعأ َطى غَ أ َْي م أستَح ٍّق أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوو َال َيت َها َإَل أال َمام َظاه َر ًة َوبَاطنَ ًة َحيأث تَنأفذ َأ َوامره،
ف للت أه َمة َوي َب دني
حي َّل َ
َف َم أن َأ أخ َر َج بَ أعدَ ال َّط َلب ََل أ َتأزه َو َل أو َجاهالً َو َ
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مدَّ عي التَّ أفريق َو َأنَّه َقبأ َل ال َّط َلب َوالنَّ أقص بَ أعدَ أ
يصال
اِل َ أرص َوعَ َليأه أال َ
أ
ب َو َي أض َمن بَ أعدَ ا أل َعزأ ل َّإال بإ أذن أال َمام َأ أو َم أن َأذ َن َله ب أال أذن
إن طل َ

َّخليَة َإَل ا ألم َصدد ق َف َق أ
َوتَكأفي الت أ
ط َو َال َي أقبَل ا أل َعامل َهد َّيتَه أم َو َال َينأز أل
ْش َأ أو َي ََّم أس َو َم أن َف َع َل َر َج َُ
عَ َليأه أم َوإ أن َرض أوا َو َال َيبأت أَُ َأ َحد َما ََل أ ي َع َّ أ
عَ َىل ا ألبَائُ ب َما َي أأخذه ا ألم َصدد ق َف َق أ
ط َفنيَّة ا ألم َصدد ق َو أال َمام تَكأفي َال
ِها.
غَ أْي َ
غَْيه بالنديَّة
﴿َفصْلٌ﴾ َفإ أن ََل أ َيك أن إ َمام َف َّر َق َها ا أل َمالك ا ألم أرشد َو َول أ
ِها َفيَ أض َمن َّإال َوكيأالً َو َال َي أْصف يف نَ أفسه َّإال
غَْي َ
َو َل أو يف نَ أفسه َال أ َ
الض َمان َوذو
م َف َّوض ًا َو َال نيَّ َة َع َليأه َو َال تَ أل َحق َها أال َجازَة َلك أن َي أسقط َّ
ني َله َو َال َْيوز الت ََّحيل ل أس َقاط َها
اجت َهاده َّإال في َما ع د َ
ا ألو َال َية َي أع َمل ب أ
َو َأ أخذ َها َونَ أحو َها غَالب ًا َو َال أالب أ َراء َو أال َضا َفة بنيَّت َها َو َال اعأ تدَ ا َد(  )1ب َما
َصب ًا َوإ أن َو َض َعه يف َم أوضعه َو َال بخم ٍ
س ظَنَّه ا أل َف أر َض.
َأ َخ َذه ال َّظاَل غ أ

(  )1يف (ب)َ :و َال َ ال أعتدَ اد.
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يص َوا أل َو دل التَّ أعجيل بنيَّت َها َّإال عَ َّما ََل أ َي أمل أك
﴿فَصْلٌ﴾ َولغ أَْي ا أل َو د
َوعَ أن م َع َّ ٍ
ْش َقبأ َل إ أد َراكه َوعَ أن َسائ َم ٍة َو َُحأل َها َوه َو َإَل ا أل َفقْي ََتأليك َف َال
ف النَّ أقص َّإال ل َْش ٍ
ط َوا أل َعكأس
يك ََّمل َبا الن َدصاب َو َال َيرد َها إن انأك ََش َ
أ
يف ا ألم َصدد ق َو َيتأبَع َها ا أل َف أرع فيه َما إ أن ََل أ يت ََّم أم به َوتك َأره يف غَ أْي ف َق َراء
ا ألبَ َلد غَ الب ًا.
بَابٌ وَالْفِطْرَةُ

ََتب م أن َف أجر َأ َّول َش َّو ٍ
ال َإَل ا ألغروب يف َمال ك دل م أسل ٍم عَ نأه
الر دق َأو
َوعَ أن ك دل م أسل ٍم َلز َمتأه فيه نَ َف َقته با أل َق َرابَة َأو الزَّ أوجيَّة َأو د
وس
انأك ََش َ
ف م ألكه فيه َو َل أو غَ ائب ًا َوإنَّ َما تَ َضيَّق َمتَى َر َج َُ َّإال ا أل َم أأي َ
وت
الْشيك ح َّصته َوإنَّ َما تَ ألزَ م َم أن َم َل َك فيه َله َولك دل َواح ٍد ق َ
َوعَ َىل َّ
ْش غَ ْي َها َفإ أن م َل َك َله ولصن ٍ
أف َفا أل َو َلد ث َّم الزَّ أو َجة ث َّم ا أل َعبأد َال
َ
َ
عَ أ ٍ أ َ
لبعض صن ٍ
أف َفت أَسقط َو َال عَ َىل ا ألم أش ََتي َونَ أحوه ِم َّ أن َقدأ َلز َمتأه َوه َي
َأ
أس واح ٍد َّإال ال أشَت ٍ
ٍ
ٍ
اك َأ أو
َصاع م أن َأ دي قوت عَ أن ك دل َواحد م أن جن ٍ َ
َ

يمة ل ألع أذر َوه َي َكالزَّ كَاة يف ا ألو َال َية َوا أل َم أْصف
تَ أقو ٍيم َوإنَّ َما َتأزئ ا ألق َ
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غَ الب ًا َفت أجزئ َواحدَ ة يف ََجَاعَ ٍة َوا أل َعكأس َوالتَّ أعجيل بَ أعدَ لزوم
الش أ
َّ
خص َوتَ أسقط عَ ن ا ألمكَاتَب قي َل َحتَّى َير َّق َأ أو َي أعت َق َوا ألمنأ َفق م أن
بَيأت ا أل َمال َوبإ أخ َراج الزَّ أو َجة عَ أن نَ أفس َها َوبنشوز َها َأ َّو َل الن ََّهار
َس ًة َوتَ ألزَ م َها أ
ْس َأ أو ََت َ َّر َدَ ،وند َب التَّبأكْي َوا أل َعزأ ل َحيأث َال
إن َأعأ َ َ
مؤأ َ
الص َالة.
الَتتيب بَ أ َ
ني أال أف َطار َو أال أخ َراج َو َّ
م أستَح َّق َو َّ أ
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َاب ْ
اخلُ ُمس
كت ُ

َ ُ ْ ُ
ابالخ ُم ِّس
ِّكت

ٍ
ب َوا ألبَ أح ر
﴿َفصْلٌ﴾ َْيب عَ َىل ك دل غَ ان ٍم يف َث َال َثة ،أاْلَ َّولَ :صيأد ا أل َ د
است أ
ِها ك ََم أعد ٍن َو َكن ٍأز َليأ َس ل َق َط ًة
خر َج منأه َما َأ أو أخ َذ م أن َظاهر َ
َو َما أ
ٍ
ب َو َحش ٍ
َود َّر ٍة َوعَ ن َ ٍأب َوم أسك َونَ أح ٍل َو َح َط ٍ
يش ََل أ يغ َأر َسا َو َل أو م أن م ألكه
اْ أرب َو َل أو غَ أْي َمنأق ٍ
َأ أو م ألك ا ألغ أَْي َوعَ َس ٍل مبَ ٍ
ول
َ
اح ،الثَّاِّنَ :ما ي أغنَم يف أ َ

أ
إن قس َم َّإال َم أأكوالً َله َولدَ ابَّته ََل أ َي أعت أَض منأه َو َال َ َت َعدَّ ى ك َفا َيتَه َما َأ َّي َام
اْ أرب ،الثَّالث :أ
اِلَ َراج َوا ألم َعا َم َلة َو َما يؤأ َخذ م أن َأ أهل د
الذ َّمة.
أَ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أْصفه َم أن يف أاْل َية َف َس أهم اهلل ل أل َم َصالح َو َس أهم
إن ك َ
الرسول ل أْل َمام أ
اَلاشميو َن
َّ
َان َوإ َّال َف َم َُ َس أهم اهلل َوأولو ا ألق أربَى أ َ
ا ألمحق َ
حي َّصص إن
السو َّية َذكَر ًا َوأ أنثَى غَ ني ًا َو َفقْي ًا َو َ
ون َوه أم فيه ب َّ
انأ َح َْصوا َوإ َّال َففي أ
ين ث َّم
اْلنأس َوبَقيَّة أاْلَ أصنَاف منأه أم ث َّم م َن ا ألم َهاجر َ
م َن أاْلَنأ َصار ث َّم م أن َسائر ا ألم أسلمنيَ َ ،و ََتب النديَّة َوم َن ا أل َع أني َّإال ل َمان ٍُ
َويف غَ أْي ا ألمنأ َفق.
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اِلَ َراج َما ُض َب عَ َىل َأ أر ٍ
﴿فَصْلٌ﴾ َو أ
ض ا أفتَت ََح َها أال َمام َوتَ َرك ََها يف

َيد َأ أهل َها عَ َىل تَ أأد َيته َوا ألم َعا َم َلة عَ َىل نَص ٍ
يب م أن غَ َّلت َها َو ََل أم يف أاْلَ أرض
ٍ
الس َلف َو َله النَّ أقص َفإن
كل تَ َْصف َو َال َيزد أال َمام عَ َىل َما َو َض َعه َّ
ا ألتَبَ َس َف أاْلَ َقل ِمَّا عَ َىل مثأل َها يف نَاحيَت َها َفإ أن ََل أ َيك أن َف َما َشا َء َوه َو
ب أ
ني ا ألوجوه أاْلَ أربَ َعة.
حي َّول بَ أ َ
اِليَار في َما َال َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال يؤأ َخ أذ َخ َراج َأ أر ٍ
ب
ض َحتَّى تدأ َر َك غَ َّلت َها َوتَ أس َل َم ا ألغَال َ
َو َال ي أسقطه ا أل َم أوت َوا أل َف أوت َوبَيأع َها َإَل م أسل ٍم َوإ أس َالم َم أن ه َي يف َيده َوإ أن
َتك الزَّ أرع تَ أفريط ًا.
عَْشا( َ )1و َال ب َ أ
َّ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوالثَّالث َأنأ َواع ،أاْلَ َّول :أ
اْلزأ َية َوه َي َما يؤأ َخذ م أن رؤوس
َأ أهل د
َْش َة َق أف َل ًة َوم َن ا ألغَن دي َوه َو َم أن َي أملك
الذ َّمة َوه َي م َن ا أل َفقْي ا أثنَتَا ع أ َ

َار َوبثَ َال َثة َآالف دين ٍ
ف دين ٍ
َار عروض ًا َو َي أركَب أ
اِلَيأ َل َو َيت ََختَّم َّ
ب
َأ أل َ
الذ َه َ
َث َماِّن َو َأ أربَعو َن َوم َن ا ألمت ََو دسط َأ أربَُ َوع أْش َ
ونَ ،وإنَّ َما تؤأ َخذ ِم َّ أن َْيوز
َقتأله َو َقبأ َل ََتَام أ
اَْ أول ،الثَّاِّن :ن أصف ع أْش َما َيتَّجر َ
ون به ن َصاب ًا متَنَ دقلنيَ
ْش.
(  )1يف (ب) :ع د َ

َاب ْ
اخلُ ُمس
كت ُ
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ب َوه َو ض أعف
ب َأ َماننَا بَريد ًا ،الثَّالث :الص ألح َومنأه َما يؤأ َخذ م أن بَني تَغأل َ

َما َ
ب َأ َّمنَّاه
الرابَُ :ما يؤأ َخذ م أن تَاج ٍر َح أر ٍّ
عَىل ا ألم أسلمنيَ م َن الن َدصابَّ ،
ب َما َي أأخذ َ
َوإنَّ َما يؤأ َخذ أ
ون َفإن ا ألتَبَ َس َأ أو َال
إن َأ َخذوا م أن َتَّارنَا َو َح أس َ
تَبألغه أم َتَّارنَا َفا ألع أْش َو َي أسقط أاْلَ َّول با أل َم أوت َوا أل َف أوت َوكل َها ب أال أس َالم.
﴿فَصْلٌ﴾ َوو َال َية ََجيُ َذل َك َإَل أال َمام َوتؤأ َخذ َم َُ عَدَمه َو َم أْصف
الثَّ َال َثة ا أل َم َصالح َو َل أو غَني ًا َو َع َلوي ًا َوبَ َلدي ًا َوكل َأ أر ٍ
ض أَ أس َل َم َأ أهل َها َط أوع ًا َأ أو
اها م أسلم َفع أْش َّية َو َي أسقط ب َأ أن َي أملك ََها ذ دمي َأ أو َي أست أَأج َر َها َويك َأر َهان
َأ أحيَ َ

وينأعقدَان يف أاْلَصح وما َأج َىل عَ نأها َأ أهلها ب َال إْي ٍ
اف َفم ألك ل أْل َمام َوت أو َرث
َ
َ
َ د َ َ أ
ََ َ
َ
عَ نأه.

َمتْ ُن أاْلَزأ َهار64-

َاب الصيَام
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ك َت ُ
الص َيام
اب
ِّ
ِّ
ِّ

ه َو َأنأ َواع من َأها َسيَ أأت َومن َأها َر َم َضان.

ٍ
﴿َفصْلٌ﴾ َْيب َ
الص أوم َو أال أفطَار لرؤأ َية
عَىل ك دل م َك َّلف م أسل ٍم َّ
أاَل َالل وتَواتر َها ومِض الثَّ َالثنيَ وب َقول م أف ٍ
ت عرفَ َم أذ َهبه َص َّح عنأدي
َ أ
َ َ
َ د
ق َيل َج َواز ًا َو َيكأفي َخ َب عَدأ َل أني ق َيل َأ أو عَدأ َلت أَني عَ أن أَ د َِّيا َو َل أو م أف ََت َق أني
الْشط َفإن
َو أليَ َت َكت أَّم َمن انأ َف َر َد بالرؤأ َية َوي أست ََحب َص أوم َي أوم الشَّ دك ب َّ أ
ف منأه أَ أم َس َك َوإ أن َقدأ َأ أفطَ َر َو َْيب ََتأديد النديَّة لك دل َي أو ٍم َو َو أقت َها
انأكَشَ َ
م َن ا ألغروب َإَل بَقيَّ ٍة م َن الن ََّهار َّإال يف ا أل َق َضاء َوالن أَّذر ا ألمطأ َلق

الص أوم م َن ا أل َف أجر َإَل ا ألغروب َو َي أسقط
َوا أل َك َّف َارات َفتبَيَّتَ ،و َو أقت َّ
أاْلَ َداء ع ََّمن ا ألتَبَ َس َش أهره َأ أو َليأله بنَ َهاره َفإ أن َميَّزَ َصا َم بالت ََّح دري َوند َب
ف منأه َأ أو ب َ أعدَ ه ِمَّا َله َص أومه َأو
الْشط َوإنَّ َما َي أعتَد ب َما انأكَشَ َ
التَّبأييت َو َّ أ
ا ألتَبَ َس َوإ َّال َف َالَ ،و َْيب الت ََّح دري يف ا ألغروب َوند َب يف ا أل َف أجر َوتَ َو دقي

َاب الصيَام
كت ُ
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حيكم ب أاْل َ أصل َوتك َأره أ
َمظَا دن أال أف َطار َو َّ
حيرم
اْ َجا َمة َوا أل َو أصل َو َ أ
الشاك َ أ

بنيَّته.
﴿َفصْلٌ﴾ َوي أفسده ا أل َو أطء َو أال أمنَاء ل َش أه َوةٍ يف َي َق َظ ٍة غَ الب ًا َو َما
اْ ألق م أن َخارجه
اْل أوفَ ِمَّا ي أمكن اال أح َ
َتاز منأه َجاري ًا يف أ َ
َو َص َل أ َ
الر َيق م أن َم أوضعه َو َيس َْي
بف أعله َأ أو َسبَبه َو َل أو نَاسي ًا َأ أو مك َأره ًا َّإال د
أ
اِل َال َلة َم َعه َأ أو م أن َسعوط ال َّليأل َفيَ ألزَ م أال أَتَام َوا أل َق َضاء َو َي أفسق ا أل َعامد
َفينأدَ ب َله َك َّف َارة كَال دظ َهار ق َيل َوي أعت ََب النأت َهاء.
الضر م أط َلق ًا َو َْيب
﴿فَصْلٌ﴾ َور دخ َ
ص فيه ل َّ
لس َفر َو أال أك َراه َو َخ أشيَة َّ َ

ِلَ أشيَة التَّ َلف َأ أو َُضر ا ألغ أَْي ك ََرضي ٍُ َأ أو َجن ٍ
اْائ َض َوالن َف َسا َء
ني َو َال أ
ْيزئ أ َ
َ
َفيَ أقضيَانَ ،وند َب ل َم أن زَ َال ع أذره أال أم َساك َوإ أن َقدأ َأ أف َط َرَ ،و َي ألزَ م م َسافر ًا
َو َمريض ًا ََل أ ي أفط َرا.
الص أو َم بَ أعدَ َتكأ ليفه َو َل أو لع أذ ٍر
﴿َفصْلٌ﴾ َوعَ َىل ك دل م أسل ٍم تَ َر َك َّ
الص أوم َو أال أف َط ار َو َيت ََح َّرى يف
ِض بنَ أفسه يف غَ أْي َواجب َّ
َأ أن َي أق َ
اْ أْص َوند َب ا ألو َالء َفإ أن َح َال عَ َليأه َر َم َضان َل ز َمتأه فدأ َية
م ألتَبس أ َ
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م أط َلق ًا نصف صا ٍع من َأي ق ٍ
وت عَ أن ك دل َي أو ٍم َو َال َت تَكَ َّرر ب تَكَ رر
أ د
َ
أ
ات آخ َر َش أع َب َ
ان َفم أحت ََمل.
أاْلَعأ َوام َفإ أن َم َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوعَ َىل َم أن َأ أف َط َر لع أذ ٍر َم أأي ٍ
وس َأ أو َأي َس عَ أن َق َضاء َما
َأ أف َط َره أ
كاَل دم َأ أن ي َك دف َر بن أصف َصا ٍع عَ أن ك دل َي أو ٍم َو َال أْي ز ئ ال َّت أع جيل

ِل َص أوم َال َص دوم وا عَ ندي َو َتنأفذ يف
َو َْيب أال َ
يصاء َبا َو أ
حي َمل عَ َليأه عَ َ َّ
أاْلَ َّول م أن َر أأس ا أل َمال َوإ َّال َفم َن الث لث.

بَابٌ وَشُرُوطُ النَّذِْْ بِالصَّوْمِ
ب
الص أوم َّإال أَ أن يريدَ غَ أ َْي َما َو َج َ
َما َسيَ أأت َوأَ أن َال ي َع َّل َق ب َواجب َّ
فيه َو َال أال أف َطار َّإال ا ألعيدَ أين َوالت أَّْش َيق َفيَصوم غَ أ َْي َها َقدأ َر َها َو َمتَى
ني َما ه َو فيه َأ ََت َّه أ
َن َوإ َّال َق َض َما َيصح منأه فيه أالنأ َشاء َو َما
تَ َع َّ َ
إن َأ أمك َ
ني ل َسبَبَ أني َف َعن أاْلَ َّول إ أن تَ َرتَّبَا َوإ َّال َفم َ
َش َء ل أَّل َخر إ أن عَ يَّنَه
تَ َع َّ َ
خ َّْي َو َال َ أ
ََل َما كَا أل َمال.
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال َْيب ا ألو َالء َّإال لتَ أعي ٍ
ني ك ََش أهر ك ََذا َفيَكون ك ََر َم َضا َن
َأ َدا ًء َو َق َضا ًء َأ أو نيَّ ٍة َفيَ أست أَأنف أ
إن َف َّر َق َّإال لع أذ ٍر َو َل أو َم أرجو ًا زَ َال إ أن
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تَ َع َّذ َر ا ألو َصال َفيَبأني َال لت َ
َخلل َواجب أال أف َطار َفيَ أست أَأنف غَ الب ًا َو َال
تكأرار َّإال لت أَأب ٍ
يد َأ أو نَ أحوه َفإن ا ألتَبَ َس ا ألمؤَ بَّد َصا َم َما َيتَ َع َّني َص أومه أَ َدا ًء
َ َ َ
َأ أو َق َضا ًء ق َيل ث َّم ي َق أهقر إ َليأه َو َي أستَمر ك ََذل َك.
بَابُ اإلعْتِكَافِ

الص أوم َواللبأث يف أَ دي َم أسج ٍد َأ أو َم أسجدَ أين
ُشوطه النديَّة َو َّ
ال َوا أل َعكأس
متَ َقارب َ أني َوأَ َقله َي أوم َوتَ أرك ا أل َو أطء َو أاْلَ َّيام يف نَ أذره تَتأبَُ ال َّليَ َ
استثأنَاء ََجيُ ال َّليَال م َن أاْلَ َّيام َال ا أل َعكأس َّإال ا ألبَ أع َض
َّإال ا أل َف أر َد َو َيصح أ
َويتَابُ َم أن نَ َذ َر َش أهراً َونَ أح َوه َومطأ َلق التَّ أعريف ل ألعموم َو َْيب َق َضاء

م َع َّ ٍ
ني َف َ
ات َو أال َ
يصاء به َوه َو م َن الثلث َوللزَّ أوج َو َّ
السيدد أَ أن َي أمنَ َعا َما ََل أ
ب يف د
ْياب.
َي أأ َذنَا َفيَبأ َقى َما َقدأ أ أوج َ
الذ َّمة َو َأ أن َي أرج َعا َقبأ َل أال َ
الص أوم َو أ
اِلروج
﴿فَصْلٌ﴾ َوي أفسده ا أل َو أطء َو أال أمنَاء َك َما َم َّر َو َف َساد َّ
ب َأ أو َمنأد ٍ
م َن ا أل َم أسجد َّإال ل َواج ٍ
اج ٍة يف أاْلَ َق دل م أن َو َسط الن ََّهار
وب َأ أو َح َ
َو َال َي أقعد أ
غَْي َم أسج ٍد َف أور ًا َوإ َّال
إن َك َفى ا ألقيَام َح َس َ
ب ا ألم أعتَاد َو َي أرجُ م أن أ
ت َو َبن أَت َمتَى َطه َر أت َوند َب فيه م َالزَ َمة د
الذكأر.
ت َخ َر َج أ
اض أ
بَ َط َل َو َم أن َح َ
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﴿فَصْلٌ﴾ َوند َب َص أوم غَ أْي ا ألعيدَ أين َوالت أَّْشيق ل َم أن َال َي أضعف به
عَ أن َواج ٍ
يس أني
ب سيَّ َما َر َجب َو َش أعبَان َو َأ َّيام ا ألبيض َو َأ أرب َعاء بَ أ َ
ني ََخ َ
َواال أثن أَني َو أ
يب ا ألف أ
وراء َويك َأره
اِلَميس َوستَّة عَ ق َ
طر َوعَ َر َفة َوعَ اش َ
تَ َعمد أ
اْلم َعة َوا ألمتَ َط دوع َأمْي نَ أفسه َال ا أل َقاض َفيَ أأ َثم َّإال لع أذ ٍر َوت ألت ََمس
ين م أن َر َم َض َ
ان.
ْش َة َويف أاْلَ أف َراد بَ أعدَ ا ألع أْش َ
َليأ َلة ا أل َقدأ ر يف ت أس َُ عَ أ َ
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َ ُ ْ َ
ابالح ِّج
ِّكت

﴿فَصْلٌ﴾ إنما يصح من م َك َّل ٍ
ف ح ٍّر م أسل ٍم بنَ أفسه َو َي أستَنيب لع أذ ٍر
أ
َّ َ َ
َم أأي ٍ
وس َويعيد أ
إن زَ َال.
﴿َفصْلٌ﴾ و َْيب باالست َطاعَ ة يف و أق ٍ
ت َيتَّسُ ل َّ
لذ َهاب َوا أل َع أود
َ
َ
أ
ٍ
م َضيَّق ًا َّإال لتَ أعيني ج َهاد َأ أو ق َص ٍ
اص َأ أو نك ٍ
ت َفت َقدَّ م
َاح َأ أو َد أي ٍن تَ َضيَّ َق أ
َوإ َّال َأث َم َو َأ أجزَ َأ َوه َي ص َّحة َي أست أَمسك َم َع َها َقاعد ًا َو َأ أمن َف أوق م أعتَاد
استثأن َي َله َول أل َع أول ل َّ
لذ َهاب َمتَاع ًا َو َر أحالً
الر َصد َوك َفا َية َفاض َلة عَ َّما أ
َّ
ٍ
ٍ
َوأ أج َرة َخاد ٍم َو َقائد ل أ َ
ْلعأ َمى َوُمَ َأر ٍم م أسل ٍم ل َّ
لشابَّة يف بَريد َف َصاعد ًا إن
ُشط َأ َد ٍاء َوي أعت ََب يف ك دل َأ أس َفار َها غَ الب ًا َو َْيب
ا أمتَن ََُ َّإال َبا َوا أل َم أح َرم َ أ
َقبول الزَّ اد م َن ا أل َو َلد َال الندكَاح ْلَ أجله َونَ أحوه َو َيكأفي ا ألك أَسب يف
أاْلَ أوب إ َّال َذا ا أل َع أول.
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﴿فَصْلٌ﴾ َوه َو َم َّرة يف ا ألع أمر َويعيده َمن أارتَدَّ َف َأ أس َل َم َو َم أن َأ أح َر َم
َفبَلَغَ َأ أو َأ أس َل َم َجدَّ َده َويتم َم أن عَ ت ََق َو َال ي أسقط َف أر َضه َو َال َتأنَُ الزَّ أو َجة

َوا أل َعبأد م أن َواج ٍ
الص َالة َأ َّو َل
الس َفر َو َّ
ص فيه ك َّ
ب َوإ أن ر دخ َ
َالص أوم يف َّ
ب( َ )1م َعه َال بإ أذنه َّإال َص أوم ًا عَ ن ال دظ َهار َأو ا أل َقتأل
ا أل َو أقت َّإال َما أ أوج َ
َو َهدأ ي ا ألمتَ َعدد ي ب أال أح َرام عَ َليأه ث َّم عَ َىل النَّاقض.
ْشة ،أاْلَ َّول :أال أح َرام.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َمنَاسكه عَ َ َ
﴿فَصْلٌ﴾ ند َب َقبأ َله َق ألم الظ أفر َونَتأف أالبأط َو َح ألق َّ
الش َعر َوا أل َعانَة
ثم ا ألغسل َأو التَّيمم ل ألع أذر و َلو حائض ًا ثم لبس جد ٍ
يد َأ أو غَ س ٍ
يل
َ
َّ أ
َ أ َ
َ
أ
َّ
ٍ
يب َف أرض َو َّإال َف َر أك َعتَان ث َّم م َالزَ َمة د
الذكأر التَّكأبْي يف
َوتَ َو دخ أي عَ ق َ
اْ َرمَ ،و َو أقته َش َّوال
الصعود َوالتَّ ألبيَة يف ا أَلبوط َوا ألغ أسل لدخول أ َ
اْ َليأ َفة ل أل َمدَ دِّن َو أ
َوا ألق أعدَ ة َوكل ا أل َع أْش َو َمكَانه ا ألمي َقات ذو أ
اْل أح َفة
ل َّ
لشام دي َو َق أرن ا أل َمنَازل للن أَّجد دي َو َي َل أم َلم ل أليَ َما دِّن َو َذات ع أر ٍق ل ألع َراق دي
ني َم َّك َة َداره َو َما بإزَ اء ك ٍّل م أن َذل َك َوه َي
اْ َرم ل أل َمك ددي َول َم أن بَيأن ََها َوبَ أ َ
َو أ َ
(  )1يف (أ)َ :أ أو َجبَا.

احلج
كت ُ
َاب ْ َ
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عَ َليأه َما َّإال ل َمان ٍُ.
﴿َفصْلٌ﴾ وإنما ينأعقد بالندية م َقارن ًة لتَ ألبي ٍة َأو ت أقل ٍ
يد َو َل أو ك َ
َخ َب
َ
َ أ
َّ
َ َّ َ َ َ
ب َة بال َّل أفظ َوإ أن َخا َل َف َها َو َي َضُ م أط َل َقه عَ َىل َما َشا َء َّإال
َجاب ٍر َو َال ع أ َ

ني َأ أو نَ َوى كَإ أح َرام ف َال ٍن
ض َفي َعيدنه ابأتدَ ا ًء َوإ َذا ا ألتَبَ َس َما َقدأ عَ َّ َ
ا أل َف أر َ
اف َو َس َعى مثَندي ًا نَدأ ب ًا نَاوي ًا َما َأ أح َر َم َله َو َال َيت ََح َّل أل ث َّم
َو َجه َله َط َ
َي أست أَأنف نيَّ ًة م َعيدنَ ًة ل أل َح دج م أن َأ دي َم َّك َة َم أْشو َط ًة ب َأ أن ََل أ َيك أن َقدأ َأ أح َر َم َله
ِها
ث َّم َي أستَ أكمل ا أل َمنَاس َك كَا ألمت ََمتدُ َو َي ألزَ مه بَدَ نَة َو َشاة َو َد َمان َونَ أحو َ
ْيزئه ل أل َف أرض َما ا ألتَبَ َس نَ أوعه َال
ل َما أارتَك َ
الس أعي أاْلَ َّول َو أ
َب َقبأ َل َك َمال َّ
بالنَّ أفل َوالن أَّذرَ ،و َم أن َأ أح َر َم ب َح َّجت أَني َأ أو ع أم َرتَ أني َأ أو َأ أد َخ َل نسك ًا عَ َىل
ٍ
ِها َو َر َف َض أاْل َخ َر َو َأ َّداه ل َو أقته َو َيتَ َع َّني الدَّ خيل
است ََم َّر يف َأ َحد َ
نسك أ
لر أفض َوعَ َليأه َدم َو َيتَثَنَّى َما َلز َم َقبأ َله.
ل َّ
الر َفث َوا ألفسوق َو أ
اْلدَ ال
وراته َأنأ َواع من َأها َّ
﴿َفصْلٌ﴾ َوُمَ أظ َ
َوالتَّزَ ين با ألك أحل َونَ أحوه َولبأس ثيَاب الزد ينَة َوعَ أقد الندكَاح َال َّ
الش َها َدة
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الر أج َعة َو َال توجب َّإال أال أث َم َومن َأها ا أل َو أطء َوم َقدد َماته َويف أال أمنَاء َأو
َو َّ
الساكن َشاة
ا أل َو أطء بَدَ نَة َويف ا أل أم َذاء َأ أو َما يف حكأمه بَ َق َرة َويف َُتَرك َّ
الرجل ا أل َمخ َ
اصط َال ًء
يط م أط َلق ًا َّإال أ
قيأ َل ث َّم عَ دأ ََلا م َرتَّب ًا َومن َأها لبأس َّ
س َش َّقه َوعَ َليأه َدم َوتَغأطيَة َر أأسه َو َو أجه ا أل َم أر َأة ب َأ دي مبَ ٍ
اُش غَ الب ًا
َفإ أن نَ َ

يها ا ألفدأ َية َشاة َأ أو إ أط َعام ست ٍَّة َأ أو
ب َوف َ
َوا ألت َماس ال دطيب َو َأكأل َصيأد ا أل َ د
صوم َث َال ٍ
ث َوك ََذل َك يف َخ أضب ك دل أاْل َ َصابُ َأ أو تَ أقصْي َها َأ أو ََخ ٍ
أس
َ أ
من َأها َويف إزَ ا َلة س ٍّن َأ أو َش َع ٍر َأ أو بَ َ ٍ
ْش منأه َأ أو م أن ُم أر ٍم غَ أْيه َيب أني َأ َثره يف
الت ََّخاطب َوفي َما د َ
ونَا ح َّصته
ون َذل َك َوعَ أن ك دل أ أصب ٍُ َصدَ َقة َوفي َما د َ
َو َال تَت ََضاعَ ف بت أَضعيف أ
اْلنأس يف ا أل َم أجلس َما ََل أ َيت ََخ َّلل أال أخ َراج َأ أو
نَزأ ع ال دلبَاس َونَ أحوه َومن َأها َقتأل ا أل َق أمل م أط َلق ًا َوك دل مت ََو دح ٍ
ش َوإ أن تَ َأ َّه َل
اُش ٍة َأ أو تَ أسبيأ ٍ
َم أأم َ
ب ب َما َل أو َاله َل َما انأ َقت ََل َّإال ا ألم أستَثأنَى
الضر بمبَ َ َ
ون َّ َ

بة ب أاْل دم َوفيه َم َُ ا أل َع أمد َو َل أو
ِل َوإ أن تَ َو َّح َش َوا ألع أ َ
َوا ألبَ أحر َّي َو أاْلَ أه َّ
نَاسي ًا أ
اْلَزَ اء َوه َو مثأله َأ أو عَ دأ له َوي أر َجُ في َما َله مثأل َإَل َما َحك ََم به
الس َلف َو َّإال َف َعدأ َالن َوفي َما َال مثأ َل َله َإَل تَ أقويمه َما َويف بَيأ َضة النَّ َعا َمة
َّ

احلج
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َونَ أحو َها َص أوم َي أو ٍم َأ أو إ أط َعام م أسك ٍ
يمة َويف
ني َويف ا ألع أصفور َونَ أحوه ا ألق َ
اْال َوا أل َق أم َلة ك َّ
َالش َع َرة َوعَ دأ ل ا ألبَدَ نَة إ أط َعام
إ أفزَ اعه َوإ َيالمه م أقت ََض أ َ
َمائ ٍَة َأ أو َص أوم َها َوا ألبَ َق َرة َسبأع َ
ون َو َّ
ْشة َو ََيأرج ع أن م ألك
الشاة عَ َ َ
ا ألم أحرم َحتَّى َحي َّل َو َما َلز َم عَ بأد ًا أذ َن ب أال أح َرام َف َع َىل َسيدده أ
س َأو
إن نَ َ
الصغْي.
أ
َش َء عَ َىل َّ
اضط َّر َو َّإال َففي ذ َّمته َو َال َ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوُمَ أظور أ
بة ب َم أوضُ
ِها َك َما َم َّر َوا ألع أ َ
اَْ َر َم أني َقتأل َصيأد َ
أال َصابَة َال ب َم أوضُ ا أل َم أوت َويف ا أل َّ
اْ َرم َوإ أن
كَالب ا أل َقتأل َأو ال َّط أرد يف أ َ
ض غَ أ َْي مؤأ ٍذ َو َال
اس َ أ
َخ َر َجا َأو أ
َت َس َال م أن َخارجه ،الثَّاِّن َق أطُ َش َج ٍر َأ أخ َ َ
ت بنَ أفسه َأ أو غر َس ليَبأ َقى َسنَ ًة َف َصاعد ًا َوفيه َما
نى َأ أصله فيه َما نَبَ َ
م أستَثأ ً
الصغ َْي َوتَ أسقط ب أال أص َالح
يمة َفي أهدي َبا َأ أو ي أطعم َوتَ ألزَ م َّ
ا ألق َ
ِها َميأتَة َوك ََذا ا ألم أحرم َويف َح دق ا أل َفاعل َأ َشد.
َو َصيأد َ
الثَّاِّنَ :ط َواف ا ألقدوم َداخ َل ا أل َم أسجد َخار َج أ
اْ أجر عَ َىل َط َه َار ٍة
اْ َجر
َو َل أو زَ ائ َل ا أل َع أقل َأ أو ُمَ أموالً َأ أو َالبس ًا َراكب ًا غَ أصب ًا َوه َو م َن أ َ
أاْلَ أس َود نَدأ ب ًا َجاع َل ا ألبَيأت عَ أن َي َساره َحتَّى ََيأت َم به أ أسبوع ًا مت ََوالي ًا
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وي ألزَ م دم لتَ أفريقه َأو َشو ٍ
ط منأه عَ ال ًم غَ أْي َم أعذ ٍ
ف
ور إ أن ََل أ َي أست أَأن أ
أ أ
َ
ََ
َ
ون َذل َك عَ ن ك دل َشو ٍ
َولنَ أقص َأ أربَ َع ٍة منأه َف َصاعد ًا َوفي َما د َ
ط َصدَ َقة ث َّم
أ
أ

س َف َحيأث َذك ََر قيأ َل
َر أك َعتَان َخ أل َ
ف َم َقام إبأ َراهيأ َم عَ َليأه َّ
الس َالم َفإ أن نَ َ
الر َمل يف الثَّ َال َثة أاْل َول َال بَ أعدَ َها َو أ
إن تَ َر َك
م أن َأ َّيام الت أَّْش أيقَ ،وند َب َّ
يها َوالدعَ اء يف َأ أثنَائه َوا ألت َماس أاْلَ أركَان َودخول زَ أمزَ َم بَ أعدَ ا أل َف َراغ
ف َ
الص َفا م أن بَ أني
الْشب منأه َوالصعود منأه َإَل َّ
َواال دط َالع عَ َىل َمائه َو أ
أاْل أسط َوانَت أَني َواتد َقاء ا ألك ََالم َوا أل َو أقت ا أل َمكأروه.
الص َفا َإَل ا أل َم أر َوة َش أوط ث َّم من َأها إ َليأه
الس أعي َوه َو م َن َّ
الثَّالثَّ :
ك ََذل َك أ أسبوع ًا مت ََوالي ًا َوحكأمه َما َم َّر يف النَّ أقص َوالتَّ أفريقَ ،وند َب
ٍ
لرجل
ِل ال َّط َو َ
الَتتيب َوإ َّال َفدَ م َول َّ
َتط َّ أ
اف َوي أش َ َ
عَ َىل َط َه َارة َو َأ أن َي َ
ني ا ألمي َل أني.
الس أعي بَ أ َ
صعود َّ
الص َفا َوا أل َم أر َوة َوالدعَ اء فيه َما َو َّ
الرابُ :ا ألوقوف ب َع َر َف َة َوكل َها َم أوقف َّإال بَ أط َن ع َرنَ َة َو َو أقته م َن
َّ
الزَّ َوال يف عَ َر َف َة َإَل َف أجر الن أَّحر َفإن ا ألتَبَ َس َُت ََّرى َو َيكأفي ا ألمرور عَ َىل
َأ دي ص َف ٍة ك َ
ف يف الن ََّهار َو َّإال َفدَ مَ ،وند َب
َان َويدَ دخل يف ال َّليأل َم أن َو َق َ
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ْص أين
ا ألق أرب م أن َم َواقف َّ
الرسول َص َّىل اهلل عَ َليأه َوآ َله َو َس َّل َم َو ََجأُ ا أل َع أ َ

اضة م أن بَ أني
نى َو أال َف َ
ف َ
الَتو َية َوع َشا َء أيه( َ )1و َف أج َر عَ َر َف َة يف م ً
ْصي َّ أ
يها َوعَ أ َ
ا أل َع َل َم أني.
أ
يها َوالدَّ أفُ َق أب َل
اِل َامس :ا أل َمبيت بمزأ َدل َف َة َو ََجأُ ا ألع َشا َء أين ف َ
الْشوق.
السادس :ا ألمرور با أل َم أش َعر َوند َب الدعَ اء.
َّ
ات مرتَّب ٍة مباح ٍة َطاهرةٍ
السابُ :رمي ََجأرة ا ألع َقبة بسبُ حصي ٍ
َ َ َ َ
َ َ َ َ أ َ َ َ
َ
َ أ
َّ
ٍ
غَ أْي م أستَ أع َم َلة َو َو أقت َأ َدائه م أن َف أجر الن أَّحر غَ الب ًا َإَل َف أجر َثانيه َوعنأدَ
ني َّ
الذبأح
الَتتيب بَ أ َ
َأ َّوله َي أق َطُ التَّ ألبيَ َة َوبَ أعدَ ه َحيل غَ أْي ا أل َو أطء َوند َب َّ أ
َوالتَّ أقصْي ث َّم م أن بَ أعد الزَّ َوال يف الثَّاِّن َإَل َف أجر َثانيه َي أرمي أ
اْل َما َر ب َسبأ ٍُ
َسبأ ٍُ مبأتَدئ ًا ب َج أم َرة أ
اِلَيأف َخات ًم ب َج أم َرة ا أل َع َقبَة ث َّم يف الثَّالث ك ََذل َك ث َّم
الس َفر َلز َم منأه َإَل
الرابُ َوه َو غَ أْي عَ از ٍم عَ َىل َّ
َله النَّ أفر َفإ أن َط َل َُ َف أجر َّ
ِض َإَل آخر َأ َّيام الت أَّْشيق َو َي ألزَ م َدم
ا ألغروب َر أمي ك ََذل َكَ ،و َما َف َ
ات ق َ
معتمدة ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثالثة كم أثبتناه ،قال
ُمطوطة
نسخة
(وع َشايه) ،لكنه يف
(  )1يف (أ) و (ب) هكذاَ :
والدي حفظه اهلل :وهو املحفوظ ،وال يستقيم املعنى إال به.
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َوتَصح النديَابَة فيه ل ألع أذر َوحكأمه َما َم َّر يف النَّ أقص َوتَ أفريق أ
اْل َمار
َوند َب عَ َىل َط َه َار ٍة َوبا ألي أمنَى َو َراجالً َوالتَّكأبْي َم َُ ك دل َح َص ٍاة.
الرابُ إ أن َد َخ َل
نى َليأ َل َة َثاِّن الن أَّحر َو َثالثه َو َليأ َل َة َّ
الثَّامن ا أل َمبيت بم ً
الس َفر َويف نَ أقصه َأ أو تَ أفريقه َدم.
ف َ
يها غَ أ َْي عَ از ٍم عَ َىل َّ
التَّاسَُ :ط َواف الزد َي َارة َك َما َم َّر ب َال َر َم ٍلَ ،و َو أقت َأ َدائه م أن َف أجر
الن أَّحر َإَل آخر َأ َّيام الت أَّْشيق َف َم أن َأ َّخ َره َفدَ م َوإنَّ َما َحيل ا أل َو أطء بَ أعدَ ه
َو َي َقُ عَ نأه َط َواف ا ألقدوم أ
إن أ دخ َر َوا أل َو َداع بغ أَْي نيَّ ٍة َو َم أن َأ َّخ َر َط َوافَ
ا ألقدوم َقدَّ َمه.
الأ َعاُش :طَ َواف ا أل َو َداع َك َما َم َّر ب َال َر َم ٍل َوه َو ع ََىل غ أَْي ا أل َمك ددي
َو أ
ات َحجه َأ أو َف َسدَ َوحكأمه َما َم َّر يف النَّ أقص
اَْائض َوالن َف َساء َو َم أن َف َ
َوالتَّ أفريق َويعيده َم أن َأ َقا َم ب َ أعدَه َأ َّيام ًا.
﴿فَصْلٌ﴾ و َْيب كل َطو ٍ
اف َ
عَىل َط َه َار ٍة َوإ َّال َأعَ ا َد َم أن ََل أ َي أل َح أق
َ
َ

بى َو َشاة عَ ن الصغ َأرى
ب َأ أهله َفإ أن َْ َق َف َشاة َّإال الزد َي َار َة َف َبدَ َنة عَ ن ا ألك أ َ
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إن عَ ا َد َفت أَسقط ا ألبَدَ نَة أ
قيأ َل ث َّم عَ دأ َل َما م َرتَّب ًا َويعيده أ
إن َأ َّخ َر َها َو َي ألزَ م
َشاة َوالتَّ َع دري أ
كاْلَ أصغَر َويف َط َه َارة ال دلبَاس خ َالف.
ْي دب َما
اْج َّإال ب َف َوات أال أح َرام َأو ا ألوقوف َو َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َيفوت أ َ

يصاء ب َذل َك.
اِها َدم َّإال الزد َي َار َة َفيَجب ا أل َع أود َله َوْلَبأ َعاضه َو أال َ
عَ دَ َ
بَابٌ وَالْعُمْرَةُ

إح َرام َوطَ َواف َو َس أعي َو َح ألق َأ أو تَ أقصْي َو َل أو َأ أص َل َُ َوه َي سنَّة
أ
اْ دج َوالت أَّْشيق لغ أَْي ا ألمت ََمتدُ َوا أل َقارن
مؤَ كَّدَ ة َال تك َأره َّإال يف َأ أشهر أ َ
اِتا أ
الس أعي َفيَ ألزَ م َما
َاْ دج َوتَ أفسد با أل َو أطء َقبأ َل َّ
َومي َق َ
اْل ل أل َمك ددي َوإ َّال َفك أ َ
َسيَ أأت إ أن َشا َء اهلل تَ َع َاَل.

بَابٌ وَالْـمُتَمَتِّعُ
اْ دج َوا ألع أم َرة ب َما َال َحيل ل ألم أحرم االنأت َفاع
اع بَ أ َ
َم أن ير أيد االنأت َف َ
ني أ َ
به َوُشوطه َأ أن َينأو َيه َو َأ أن َال َيك َ
حير َم َله م َن
ون مي َقاته َد َاره َو َأ أن أ
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ْي َم َُ َح َّجه َوع أم َرتَه َس َفر َوعَ ام
اْ دج َوأَ أن َ أ
ا ألمي َقات َأ أو َقبأله َويف َأ أشهر أ َ

َواحد.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أف َعل َما َم َّر َّإال َأنَّه ي َقدد م ا ألع أم َر َة َفيَ أق َطُ التَّ ألبيَ َة عنأدَ
حيرم ل أل َح دج م أن َأ دي َم َّك َة َو َليأ َس
رؤأ َية ا ألبَيأت َو َيت ََح َّلل عَ ق َ
الس أعي ث َّم أ
يب َّ
اَلدأ ي
َأ
ُشط ًا ث َّم َي أستَكأمل ا أل َمنَاس َك مؤَ دخر ًا ل َط َواف ا ألقدوم َو َي ألزَ مه أ َ
ْشةٍ َوبَ َق َرة عَ أن َسبأ َع ٍة م أف ََتضنيَ َوإن أ
ف َو َشاة عَ أن
اختَ َل َ
بَدَ نَة عَ أن عَ َ َ
َواح ٍد َفيَ أض َمنه َإَل ُمَ دله َو َال َينأتَفُ َقبأ َل الن أَّحر به غَ الب ًا َو َال ب َف َوائده
ِش َف َسا َده أ
ات َأبأدَ َله َفإ أن َف َّر َط َفا ألمثأل
إن ََل أ َيبأت أَُ َو َما َف َ
َو َيت ََصدَّ ق ب َما َخ َ
َوإ َّال َفا أل َواجب َفإ أن عَ ا َد خ د َْي َو َيت ََصدَّ ق ب َف أض َلة أاْلَ أف َضل أ
إن نَ َح َر أاْلَ أد َو َن
ت َف َأ َّيام
اْ دج آخر َها َي أوم عَ َر َف َة َفإ أن َفاتَ أ
َفإ أن ََل أ َْيدأ َفصيَام َث َال َثة َأ َّيا ٍم يف أ َ
اَلدأ ي تَ أقديم َها منأذ َأ أح َر َم با ألع أم َرة ث َّم
الت أَّْشيق َول َم أن َخ َ
ِش تَ َعذ َر َها َو أ َ
ٍ
اَلدأ ي ب َف َوات الثَّ َالث َوبإ أمكَانه
َسبأ َعة بَ أعدَ الت أَّْشيق يف غَ أْي َم َّك َة َو َيتَ َع َّني أ َ
يها َال بَ أعدَ َها َّإال يف َأ َّيام الن أَّحر.
ف َ
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بَابٌ وَالْقَاِْنُ
ُشطه أَ أن َال َيك َ
ون
َم أن َ أ
ْي َمُ بنيَّة إ أح َرامه َح َّج ًة َوع أم َر ًة َمع ًا َو َ أ
ٍ
يها َويف ك دل َهدأ ٍي التَّ أقليد َو أالي َقاف
مي َقاته َد َاره َو َس أوق بَدَ نَة َوند َب ف َ
إش َعار ا ألبَدَ نَة َف َق أ
َوالت أَّجليل َو َيتأ َبع َها َو أ
ط.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أف َعل َما َم َّر َّإال َأنَّه ي َقدد م ا ألع أم َر َة َّإال أ
اْ َّل َو َيتَثَنَّى َما َلز َمه
م َن الدد َماء َونَ أحو َها َقبأ َل َس أعي َها.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َْيوز ل أَّل َفاق دي أ
اْ َرم َّإال
اْ در ا ألم أسلم ُم ََاوزَ ة ا ألمي َقات َإَل أ َ
إن ك َ
بإ أح َرا ٍم غَالب ًا َفإ أن َف َع َل َلز َم َدم َو َل أو عَا َد أ
اْ َرم
َان َقدأ َأ أح َر َم َأ أو عَا َد م َن أ َ
َفإ أن َفاتَه عَا َمه َق َضاه َو َال يدَ اخل غَ أ َْيه.
يُ َما َم َّر
يم أن زَ َال عَ أقله َوعَ َرفَ نيَّتَه ََج َ
الرفيق ف َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أف َعل َّ
من فع ٍل وتَر ٍ
ات ُم أرم ًا بَق َي حكأمه َفإ أن ك َ
َان َقدأ
ك َفيَبأني إ أن َأ َف َاق َوإ أن َم َ
أ أ َ أ
ت َأ َّخ َر أت ك َّل
اض أ
َأ أح َر َم َو َجه َل نيَّتَه َف َكنَاِس َما َأ أح َر َم َله َو َم أن َح َ
َطو ٍ
اف َو َال َي أسقط عَ ن َأها َّإال ا أل َو َداع َوتَنأوي ا ألمت ََمتد َعة َوا أل َقارنَة َر أف َض
َ
الر أفض.
ا ألع أم َرة َإَل بَ أعد الت أَّْشيق َوعَ َليأه َما َدم َّ
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كت ُ
َاب ْ َ

﴿فَصْلٌ﴾ َو َال ي أفسد أال أح َرا َم َّإال ا أل َو أطء يف َأ دي َف أر ٍج َ
عَىل َأ دي ص َف ٍة

ِض َو أقته َأ َدا ًء َو َق َضا ًء َأ أو
َو َق َُ َقبأ َل الت ََّحلل ب َر أمي ََج َأرة ا أل َع َقبَة َأ أو بم د
َالصحيح َوبَدَ نَة ث َّم عَ دأ ََلا م َرتَّب ًا َو َق َضاء َما َأ أف َسدَ
ِها َفيَ ألزَ م أال أَتَام ك َّ
نَ أحو َ
ت إ َّال به َوبَدَ نَت َها
ت َف َف َع َل أ
َو َل أو نَ أفالً َو َما َال َيتم َق َضاء زَ أو َج ٍة أكأر َه أ
َو َي أف ََت َقان َحيأث َأ أف َسدَ ا َحتَّى َحي َّال.
اْ دج
ْصه عَن َّ
الس أعي يف ا ألع أم َرة َأو(  )1ا ألوقوف يف أ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن أَ أح َ َ
َحبأس َأ أو َم َرض َأ أو َخ أوف َأو انأق َطاع زَ ادٍ َأ أو ُمَ َأر ٍم َأ أو َم َرض َم أن َيتَ َع َّني
ث َب ٍ
َأ أمره َأ أو ََتدد عدَّةٍ َأ أو َمنأُ زَ أوجٍ َأ أو َس دي ٍد ََل أم َذل َك بَ َع َ
عَني
دأي َو َّ َ
ف حله َقبأ َل
لن أَحره َو أقت ًا م أن َأ َّيام الن أَّحر يف ُمَ دله َفيَحل بَ أعدَه َفإن انأكَشَ َ

ِها َلز َمتأه ا ألفدأ َية َوبَق َي ُم أرم ًا َحتَّى َيت ََح َّل َل َفإ أن زَ َال ع أذره َقبأ َل أ
اْ دل
َأ َحد َ
اْج َلزمه أال أَتام َفيتَوصل إ َليه بغَْي ُم أح ٍ
ف
َ َ َ َّ
أ أ
يف ا ألع أم َرة َأو(  )2ا ألوقوف يف أ َ د َ
اْ دج إ أن َأ أد َر َ
ك ا ألوقوفَ
اَلدأ ي إ أن َأ أد َركَه يف ا ألع أم َرة مطأ َلق ًا َويف أ َ
َو َينأتَفُ ب أ َ

(  )1يف (ب) َوا ألوقوف ،بدون التخيْي.
(  )2يف (ب) َوا ألوقوف ،بدون التخيْي.

احلج
كت ُ
َاب ْ َ
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ُت َّل َل بع أم َرةٍ َونَ َح َره َو َم أن ََل أ َْيدأ َفصيَام كا ألمت ََمتدُ َو َ
عَىل ا ألم أح َْص
َوإ َّال َ َ
ا أل َق َضاء َو َال ع أم َر َة َم َعه.

يصاء به َفيَ َقُ عَ نأه َوإ َّال َف َال،
اْج َلز َمه أال َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن َلز َمه أ َ
ْي َه َل ا أل َويص ز َيا َد َة ا ألم َع َّني َفكله َوإ أن عَ ل َم
َوإنَّ َما َينأفذ م َن الثلث َّإال َأ أن َ أ
ني زَ َمان ًا َأ أو َمكَان ًا َأ أو نَ أوع ًا َأ أو َماال ً َأ أو َش أ
ني َوإن
خص ًا تَ َع َّ َ
أاْلَجْيَ ،وإ َذا عَ َّ َ
ف حكأم ا ألم َ
أ
خا َل َفة َوإ َّال َف أال أف َراد َوم َن ا أل َو َطن َأ أو َما يف حكأمه َويف
اختَ َل َ
ب أال أمكَان.
ا ألبَقيَّة َح أس َ
﴿َفصْلٌ﴾ وإنما يست أَأجر م َك َّلف عَدأل ََل يت ََضي أق َع َليه حج يف و أق ٍ
ت
َ
أ َ
أ َ َّ
َ َّ َ أ َ

ني َفيَ أستَكأمل أاْل أج َر َة ب أال أح َرام َوا ألوقوف َو َط َواف
ي أمكنه َأ َداء َما ع د َ
الزد َي َارة َوبَ أع َض َها با ألبَ أعض َوتَ أسقط ََجيع ًا بم َ
يص َوإ أن طَابَ َق
خا َل َفة ا أل َو د
َش َء يف ا ألم َقدَّ َمات
َتك الثَّ َال َثة َوبَ أعض َها ب َ أ
ا ألمويص َوب َ أ
َتك ا ألبَ أعض َو َال َ أ
ٍ
ٍ
َّإال لذكأر َأ أو َف َساد َع أقد َو َله َول َو َر َثته اال أستنَابَة ل ألع أذر َو َل أو لبَ أعد عَامه إ أن ََل أ
ني َو َما َلز َمه م َن الدد َماء َف َع َليأه َّإال َد َم ا ألق َران َوالتَّ َمتُ.
ي َع َّ أ
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كت ُ
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اْ دج أال أف َراد َم َُ ع أم َر ٍة بَ أعدَ الت أَّْشيق ث َّم ا ألق َران
﴿فَصْلٌ﴾ َو َأ أف َضل أ َ

ث َّم ا أل َعكأس.
ِش َإَل بَيأتت اهلل َأ أو َمتا يف حكأمته َلز َمته
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن نَ َذ َر َأ أن َي أم َ

ني َوإ َّال َف َما َشا َء َو َي أركَب ل أل َع أجز َفيَ ألتزَ م َدم
ْلَ َحد النسك أَني َفيؤَ دد أي َما عَ َّ َ
خص ًا َح َّج به َأو اعأ ت ََم َر أ
َوب َأ أن أِّيد َي َش أ
إن َأ َطاعَ ه َو َمانَه وجوب ًا َو َّإال َف َتال
توى
ْص َف َها م أن َث َّتم َحيأتث نَ َ
ُشى بثَ َمنه َهدَ ا َيا َو َ َ
َش َء َوب َعبأده َأ أو َف َرسه َ َ
َ أ
َوب َذبأح نَ أفسه َأ أو َو َلده َأ أو مكَاتَبه َذبَ َح َكبأش ًا هنَال َك َال َم أن َله بَيأعه َف َك َمتا
ف ثلثَته يف ا ألق َترب َال َهتدَ ا َيا َففتي
ْص َ
َم َّر َو َم أن َج َع َل َما َله يف َسبيل اهلل َ َ
فم
َهدَ ا َيا ا ألبَيأت َوا أل َمال ل أل َمنأقول َوغَ أْيه َو َل أو َد أين ًا َوك ََذا ا ألم ألتك خ َتال َ
باهلل يف الدَّ أين.
تتران َوالت ََّمتتتُ َو أال أح َصتتار َو أال أف َستتاد
﴿َفصْلللٌ﴾ َو َو أقتتت َدم ا ألق َ
تج َأ َّيتام الن أَّحتر أ
اضتط َرار ًا َفيَ ألتزَ م َدم
اختيَتار ًا َوبَ أعتدَ َها أ
اْ د
َوالتَّ َطوع يف أ َ
اها َو أ
نتى َو َمكَتان َدم
التَّأخ أْي َو َال تَ أوق َ
يتت ل َمتا عَتدَ َ
اختيَتاري َمكَانَتا م ً
الص أو َم َو َد َم
ا ألع أم َرة َمكَّة َو أ
اِها َّإال َّ
اْ َرم َوه َو َمكَان َما س َو َ
اضط َرارِّي َما أ َ

احلج
كت ُ
َاب ْ َ
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الس أعي َف َحيأث َشا َء َو ََجيُ الدد َماء م أن َر أأس ا أل َمتال َو َم أْصتف َها ا ألف َق َتراء
َّ

َكالزَّ كَاة َّإال َد َم ا ألق َران َوالت ََّمتُ َوالتَّ َطوع َف َم أن َشا َء َو َله أاْلَكأل من َأهتا َو َال
ْصف َّإال بَ أعدَ َّ
يها كل تَ َْص ٍف.
الذبأح َول أل َم أْصف ف َ
تأ َ

َمتْ ُن أاْلَزأ َهار84-

َاب النكَاح
كت ُ

َ
ك َت ُ
اح
ك
الن
اب
ِّ
ِّ
ِّ
حيرم عَ َىل ا أل َعاجز عَ ن
َتكه َو َ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َْيب عَ َىل َم أن َي أعص ل َ أ
َتكه َوعَ ارف التَّ أفريط م أن نَ أفسه َم َُ ا ألقدأ َرة َو َينأ َعقد
ا أل َو أطء َم أن تَ أعص ل َ أ
َم َُ أال أثم َوينأدَ ب َويك َأره َما بَيأنَه َما َويبَاح َما عَ دَ ا َذل َكَ ،و َُتأرم أ
اِل أط َبة
يض يف ا أل َمبأتوتَة
الَتاض َويف ا ألعدَّ ة َّإال التَّ أعر َ
عَ َىل خ أطبَة ا ألم أسلم بَ أعدَ َّ َ
َوند َب عَ أقده يف ا أل َم أسجد َوالندثَار َوانأت َهابه َوا أل َوليأ َمة َو َ
إشاعَ ته بالطبول
َال التَّدأ فيف ا ألمثَ َّلث َوا ألغنَاء.
حيرم َ
عَىل ا أل َم أرء أصوله َوفصوله َون َساؤه أم َوفصول
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ أ
َأ أق َرب أصوله َو َأ َّول َف أص ٍل م أن ك دل أَ أص ٍل َقبأ َله َوأصول َم أن عَ َقدَ َبا َال
ِها م َن ا أل َم أملوكَة َّإال بَ أعدَ َو أط ٍء َأ أو َل أم ٍ
س ل َش أه َو ٍة َو َل أو ب َحائ ٍل َأ أو
وَلا َو َال َ
فص َ
ٍ
نَ َظ ٍر مبَ ٍ
ف َصق ٍ
الر َضاع يف َذل َك كَالن ََّسب غَالب ًا
اُش َو َل أو َخ أل َ
يل َال يف م أرآةَ ،و َّ
َوا ألم َ
خال َفة يف ا ألم َّلة َوا ألم أرتَدَّ ة َوا ألم أح َصنَة َوا ألم َالعَ نَة َوا ألمثَ َّلثَة َقبأ َل الت أَّحليل
الصحيح َوا ألم أعتَدَّ ة َوا ألم أحر َمة َو أ
اِلَام َسة َوا ألم ألتَب َسات با ألم َح َّرم
َّ

َاب النكَاح
كت ُ
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منأحْص ٍ
عَىل أ
ات َو أ
اِلنأثَى ا ألم أشكل َو أاْلَ َمة َ
اْ َّرة َوإ أن َرضيَ أت َوْ ٍّر َّإال
َ َ
ت ََل يتَمكَّن من حر ٍة وامر َأة م أفق ٍ
ٍ
ود َأ أو غَر ٍيق َقبأ َل ص َّحة ر َّدته َأ أو َط َالقه
ل َعن أ َ َ أ أ َّ َ أ َ َ
ِض ع أمره ال َّطبيع دي َوا ألعدَّ ة َو َيصح بَ أعدَ َها َفإ أن عَا َد َف َقدأ نَ َف َذ يف
َأ أو َم أوته َأ أو م د

ات َأ أو َط َّل َق اعأ تَدَّ أت منأه
أاْلو َليَ أني َال أاْل أخ َر َي أني َف َيبأطل َوتَ أست أَبئ َله َفإ أن َم َ
الر أج َعة فيه َما َال ا أل َو أطء يف أاْل َ
يها َو َال
وَل َو َال َح َّق َ ََلا ف َ
َأ أيض ًا َو َله َّ
ني َم أن َل أو ك َ
َيتَدَ َ
ِها َذكَر ًا َحر َم َ
عَىل أاْل َخر م َن
اْل أمُ بَ أ َ
َان َأ َحد َ
اخ َالنَ ،و َ أ
حيرم أ َ
َج َعه َما عَ أقد ح َّرتَ أني َأ أو َأ َمت أَني بَ َط َل ك َ
َخ أمس َح َرائ َر َأ أو إ َم ٍاء َال
ال َّط َر َف أني َفإ أن َ َ
حيرم َفيَصح َم أن َحيلَ ،وكل َو أط ٍء َال َي أستَند َإَل نك ٍ
َاح َأ أو م أل ٍك
َم أن َحيل َو َ أ
َصح ٍ
يح َأ أو َفاس ٍد َال َي أقتَِض الت أَّحر َيم.

﴿فَصْلٌ﴾ َو َوليه أاْلَ أق َرب َف أاْلَ أق َرب ا ألم َك َّلف أ
اْر(  )1م أن عَ َصبَة
َصبَته م َرتَّب ًا ث َّم َسبَبه ث َّم عَ َصبَته ك ََذل َك ث َّم
السبَب ث َّم ع َ
الن ََّسب ث َّم َّ
ا أل َويص به لم َع َّ ٍ
اْاكم ق َيل ث َّم ا أل َويص به يف
ني يف َّ
ْية ث َّم أال َمام َو أ َ
الصغ َ
ا ألكَب َْية ث َّم ت َوكدل َو َيكأفي َواحد م أن َأ أهل َد َر َج ٍة َّإال ا ألم َّال َك َو َمتَى نَ َفتأه أم
(  )1يف (أ) زيادة لفظةَّ :
(الذ َكر) هنا.
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َاب النكَاح
كت ُ

احتيَاط ًا َوتَنأتَقل م أن ك ٍّل َإَل َم أن َيليه َف أور ًا بك أفره َوجنونه
غَ ريبَة ح دل َفت أ
اص َلته َو َخ َفاء َمكَانه َوب َأ أدنَى عَ أض ٍل يف
َوغَ يأبَته منأ َقط َع ًة َوتَ َعذر م َو َ
ا ألم َك َّل َفة أ
اْ َّرة َو َال ي أقبَل َق أو ََلا فيه.
﴿فَصْلٌ﴾ َوُشوطه َأ أربَ َعة ،أاْلَ َّول :عَ أقد م أن َو ٍّل م أرش ٍد َذك ٍَر َح َال ٍل
ٍ
إجازَ ته
ْلميع َها َأ أو ب أضع َها َأ أو َ
عَ َىل م َّلت َها ب َل أفظ ََتأليك َح َس َ
ب ا ألع أرف َ
ق َيل َو َل أو عَ أقدَ َها َأ أو عَ أقدَ َصغ ٍ
ْي ِمَيد ٍز َأ أو م أن نَائبه غَ أ َْي َها َو َقبول مثأله م أن
الر َسا َلة َوا ألكتَابَة َوم َن
مثأله يف ا أل َم أجلس َقبأ َل أالعأ َراض َو َيص َّحان ب د
ا ألم أص َمت َو أاْلَ أخ َرس ب أال َش َارة َو داُتَاد مت ََو دليه َما مضيأف ًا يف ال َّل أف َظ أني
َوإ َّال َلز َمه َأ أو بَ َط َلَ ،وي أفسده د
الشغَار َوالت أَّوقيت ق َيل بغ أَْي ا أل َم أوت
ُشط خ َالف
َو أ
ُشط م أستَ أقبَل َو َي ألغو َ أ
است أثنَاء ا ألب أضُ َوا ألم َشاع َو َ أ
وجبه غَ الب ًا ،الثَّاِّن :أ
إش َهاد عَ دأ َل أني َو َل أو َأعأ َميَ أني َأ أو عَ بأدَ أِّي َما َأ أو َرج ٍل
م َ
َوا أم َر َأتَ أني َوعَ َىل ا أل َعدأ ل التَّتأميم َحيأث َال غَ أْيه َوعَ َىل ا أل َفاسق َر أفُ
التَّغأرير َوت َقام عنأدَ ا أل َمكأتوب إ َليأه َويف ا أل َم أوقوف عنأدَ ا أل َع أقد ،الثَّالث:
ر َضاء ا ألم َك َّل َفة نَافذ ًا الثَّيدب بالن أطق ب َما ٍ
َتك َها
ض َأ أو يف حكأمه َوا ألبكأر ب َ أ

َاب النكَاح
كت ُ
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اهة م أن َل أط ٍم َوغَ أْيه َوإن ا أم َتنَ َع أت
َح َال ا ألع ألم با أل َع أقد َما ت أع َرف به ا ألك ََر َ
ٍ
ٍ
نى
َقبأ َل ا أل َع أقد َأ أو تَثَيَّبَ أ
ت َّإال ب َو أطء َي أقتَِض الت أَّحر َيم َأ أو غَ َلط َأ أو ز ً
متَكَررين ،الرابُ :تعيينها بإ َشارةٍ َأو وص ٍ
ف َأ أو َل َق ٍ
ب َأ أو بنأتي َو َال
َ أ َ أ
َأ َ
د َأ
َّ
ُحالً َفإ أن تَن ََاَف التَّ أعري َفان حك َم
غَ أْي َها َأو ا ألمت ََوا َطإ عَ َليأ َها َو َل أو َ أ
ب أاْلَ أق َوى.
الصتغ َْية م َضتيَّق ًا
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيصح َم أوقوف ًا َحقي َق ًة َوُمَ َتاز ًا َوَت ََّتْي َّ
َت َوعَ ل َمتأه َوا أل َع أقدَ َو ََتَد َد أ
وها ك أفو ًا َال
َمتَى بَ َلغ أ
اِليَار َّإال َم أن زَ َّو َج َها َأب َ
الصغْي يف أاْلَ َص دح َوي َصدَّ ق متدَّ عي ا ألبلتوغ بَتاال أحت َالم
ي َعاف َوك ََذل َك َّ
َف َق أ
ط ُمأت ََمالً.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َمتَى اتَّ َف َق عَ أقتدَ ا َوليَّ أتني َم أتأذونَ أني م أستتَو َي أني ل َش أ
خ َص أتني يف
و أق ٍ
َتذا أ
ت َواح ٍد َأ أو َأ أشتك ََل بَ َط َتال م أط َلقت ًا َوك َ
إن عل َتم الثَّتاِّن ث َّتم ا ألتَتبَ َس َّإال
َ
ِها َأ أو دخ ٍ
اها.
ول بر َض َ
ل أق َرار َها ب َسبأق َأ َحد َ
ُشط َوإنَّ َما ي أم َهر َمال َأ أو َمنأ َف َعة
﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َم أهر َالزم ل أل َع أقد َال َ أ
ٍ
ٍ
ونَا َف َفاسدَ ة
ْش ق َفال َخال َصة َال د َ
يف حكأمه َو َل أو عتأ َق َها ِمَّا ي َساو أي عَ أ َ
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َاب النكَاح
كت ُ

َفتك ََّمل عَ أْش ًا َوتن ََّصف َك َما َسيَ أأتَ ،و َ ََلا فيه كل تَ َْص ٍف َو َل أو َقبأ َل
ا أل َق أبض َوالدخول َو أالبأ َراء م َن ا ألم َس َّمى م أط َلق ًا َوم أن غَ أْيه بَ أعدَ
الدخول ث َّم إ أن َط َّل َق َقبأ َله َلز َم َها مثأل ن أصف ا ألم َس َّمى َونَ أحو َذل َك َويف

يمته
استح َّق َفق َ
َر دده بالرؤأ َية َوا أل َعيأب ا أليَسْي خ َالفَ ،وإ َذا َت َع َّذ َر َأو أ
َمنأ َف َع ًة ك َ
َان َأ أو عَ يأن ًا.
يح ًة َأ أو يف حكأم َها َلز َمه
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َس َّمى َم أهر ًا تَ أسميَ ًة َصح َ
ب َوبدخ ٍ
ِها ب َأ دي َسبَ ٍ
ول َأ أو َخ أل َوةٍ َّإال َم َُ َمان ٍُ
كَامالً ب َم أوِت َما َأ أو َأ َحد َ
ٍ
يها م أط َلق ًا َأ أو فيه َيزول َون أصفه
ِل فيه َما َأ أو ف َ
ُشع ٍّي ك ََم أسجد َأ أو عَ أق ٍّ
َأ
ط ب َط َال ٍق َأ أو َفاس ٍخ َقبأ َل َذل َك م أن ج َهته َف َق أ
َف َق أ
ط َال م أن ج َهته َما َأ أو
ج َهت َها َف َق أ
َش َءَ ،و َم أن ََل أ ي َس دم َأ أو َس َّمى تَ أسميَ ًة
ط َحقي َق ًة َأ أو ح أك ًم َف َال َ أ

بَاط َل ًة َلز َمه با أل َو أطء َف َق أ
يها ث َّم أ دم َها ث َّم
اِتا م أن قبَل َأب َ
ط َم أهر مثأل َها يف ص َف َ
بَ َلد َهاَ ،ول أ َ
َش َء با أل َم أوت َّإال
ْل َمة ع أْش ق َ
يمت َها َوبال َّط َالق ا ألمتأ َعة َو َال َ أ
ا ألم َْي َ
اث َو َال با أل َف أسخ م أط َلق ًا.

َاب النكَاح
كت ُ
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﴿َفصْلٌ﴾ َوتَ أستَحق ك َّل َما ذك َر يف ا أل َع أقد َو َل أو لغ أَْي َها َأ أو بَ أعتدَ ه َ ََلتا

َو َيكأفي يف ا ألم َراز ذكأر ا أل َقدأ ر َوالنَّاحيَة َويف غَ أْي َها أ
اْلنأس َفيَ ألزَ م ا أل َو َس ط
َو َما س دم َي بت أ
تني َوإ أن
ني ا أْلَ أق َرب َإَل َم أهر ا ألمثأل غَ الب ًا َوب َج أم ٍُ تَ َع َّ َ
َخي ٍْي تَ َع َّ َ
تَ َعدَّ ى َم أه َر ا ألمثأل َوم أن َمر ٍ
تو
َّن بدونه َفإ أن بَ َط َل َأ أو بَ أعضه َو َل أ
يض ََل أ َيت ََمك أ
ٍ
تْي ٍة
غَ َرض ًا و دفيَ أ
َصغ َْية َس َّمى َ ََلا غَ أْي َأب َ
ت َم أه َر ا ألمثأل ك َ
يهتا دونَته َأ أو كَب َ
تت َلته
ت به َأ أو لغ أَْي َم أن َأذنَ أ
وها َأ أو بدون َما َرضيَ أ
اها َو َل أو َأب َ
بدون ر َض َ
يها َم أوقوف َال َينأفتذ َّإال
بالنَّ أقص َله َم َُ ا أل َو أطء يف ا ألك دل ،ق َيل َوالندكَاح ف َ
ٍ
َالْشط َأ َجزأ نَتا ا أل َع أقتدَ
بإ َجازَ ة ا أل َع أقد غَ أ َْي َم أْشوط ب َك أون ا أل َم أهر ك ََذا َوك َّ أ
َال ا أل َم أه َر َوك أَال َجازَ ة الت أَّمكني بَ أعدَ ا ألع ألم.
ْية َو َو دل َمال
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ ََلا اال أمتنَاع َقبأ َل الدخول بر َضاء ا ألكَب َ
ني ث َّم َحتَّى ي َس دل َم َما ََل أ يؤَ َّج أل َو َما َس َّماه
الصغ َْية َحتَّى ي َس دم َي ث َّم َحتَّى ي َع د َ
َّ

َضمنَه َونَاق َصه َحتَّى ي َس َّل َم َال الزد َيا َد َة َّإال بجنَا َيته َأ أو تَغَلبه َفإ أن َوط َئ َقبأ َله
ب َو َال تَصْي أ َّم َو َل ٍد َوَت ََّْي
ا ألم أصدَ َق َة َج أهالً َلز َمه َم أهر َها َو َال َحدَّ َو َال نَ َس َ
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َاب النكَاح
كت ُ

يمته َما َو َم أهر ا ألمثأل ث َّم أ
إن َط َّل َق َقبأ َل الدخول عَ ا َد أت َله
بَ أ َ
ني عَ يأنَيأه َما َوق َ
يمته َ ََلا.
َأنأ َصاف َها َفيَ أعتَق ا أل َو َلد َو َي أس َعى بن أصف ق َ
َش َء يف إ أف َضاء الزَّ أو َجة َصاَْ ًة با ألم أعتَاد َال بغ أَْيه َأ أو
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َ أ
غَ أ َْي َها كَار َه ًة َفكل الدد َية أ
إن َسل َس ا ألبَ أول َوإ َّال َفثلث َها َم َُ ا أل َم أهر َ ََلا
ِها مك َأر َه ًة بكأر ًا با ألم أعتَاد َوبغ أَْيه
ِها َون أصفه لغ أَْي َ
با َونَ أحو َ
َول أل َمغألوط َ
كله.
اْاكم َقبأ َل
الَتاخي ب َّ َ
َتا َّدان عَ َىل َّ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي َ َ
الَتاض َوإ َّال َفب أ َ
اْلنون َو أ
الر َض ب أ
الر دق َوعَ دَ م ا أل َك َفا َءة
بص َوإ أن عَ َّمه َما َوب د
اْل َذام َوا أل َ َ
د
ب َو أ
الس دل َوإ أن
اْل د
اِلَ أص َو َّ
َو َيرد َها با أل َق أرن َو َّ
الرتَق َوا أل َع َفل َوتَرده ب أ َ
ت بَ أعدَ ا أل َع أقد َال بَ أعدَ الدخول َّإال الثَّ َال َث َة أاْل َو َل َو َال ي أر َجُ با أل َم أهر
َحدَ َث أ
َّإال عَ َىل َو ٍّل مدَ دل ٍ
س َف َق أ
ط م باهلل َوي أف َسخ ا ألعندني بَ أعدَ إ أم َهاله َسنَ ًة َش أمسيَّ ًة
غَ أ َْي َأ َّيام ا ألع أذر.

َاب النكَاح
كت ُ
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﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َك َفا َءة يف الدد ين تَ أرك أ
الصغْي
اْل َهار با ألف أسق َو َي أل َحق َّ
ب َأبيه فيه َويف الن ََّسب َم أعروف َوت أغتَ َفر بر َضاء أاْلَعأ َىل َوا أل َو دل ق َيل َّإال
ت بالزد نَى َف َق أ
ب.
ا أل َفاطميَّ َة َو َْيب تَ أطليق َم أن َف َس َق أ
ط َما ََل أ تَت أ
ِها
﴿َفصْلٌ﴾ َوبَاطله َما ََل أ َيص َّح أ
إَجَاع ًا َأ أو يف َم أذ َهبه َما َأ أو َأ َحد َ
عَ ال ًم َو َي ألزَ م فيه با أل َو أطء َف َق أ
اْل أهل أاْلَ َقل م َن ا ألم َس َّمى َو َم أهر ا ألمثأل
ط َم َُ أ َ
ت َو َال َحدَّ عَ َليأه َو َال َم أه َرَ ،و َفاسده
اْلاهل َوإ أن عَ ل َم أ
َو َي أل َحق الن ََّسب بَ أ َ
َاع َوه َو
َما َخا َل َ
ِها َجاه َل أني َو ََل أ ََيأرق أال أَج َ
ف َم أذ َهبَه َما َأ أو َأ َحد َ
َالصحيح َّإال يف أال أح َالل َو أال أحدَ اد َو أال أح َصان َوال دل َعان َو أ
اِل َ أل َوة
ك َّ
َوا أل َف أسخ َوا أل َم أهر.
اْ ًة َخاليَ ًة َحيأث َي َشاء يف
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما عَ َليأ َها َّإال ََتأكني ا أل َو أطء َص َ

ا ألقبل َو َل أو م أن دب ٍرَ ،ويك َأره ا ألك ََالم َحا َله َوالتَّ َع در أي َونَ َظر بَاطن ا أل َف أرج،
ني الزَّ أو َجات غَ الب ًا يف أالنأ َفاق ا أل َواجب
َوعَ َليأه مؤَ ن الت أَّسليم َوالت أَّسو َية بَ أ َ
َويف ال َّليَال َوا أل َقيألو َلة يف ا ألميلَ ،ول أ َ
ْل َمة ن أصف َما ل ألح َّرةَ ،ويؤأ ثر

( )1

(  )1يف (أ)َ :وتؤ َثر ،ولعل الصواب ما أثبتناه من (ب).
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َاب النكَاح
كت ُ

اْلديدَ َة الثَّيب بثَ َال ٍ
ث َوا ألبك َأر ب َسبأ ٍُ أ
اها َوإ َليأه َكيأفيَّة
إن ََل أ َيتَ َعدَّ َها بر َض َ
د َ
أَ
اتَ ،و َْيوز هبَة الن أَّوبَة
السبأُ ث َّم بإ أذن َّنَ ،و َْيب َق َضاء َما َف َ
ا أل َق أسم َإَل َّ

الس َفر ب َم أن َشا َء َوا أل َعزأ ل عَ ن أ
اها َوعَ ن أاْلَ َمة
اْ َّرة بر َض َ
َوالرجوع َو َّ
ات َربيبه َو َال م أسق َ
ط ل أْل أخ َوة
اْ أم َل ث َّم َم َ
م أط َلق ًاَ ،و َم أن( َ )1وط َئ َف َج َّوزَ أ َ
َف َحتَّى َيبنيَ ( .)2
ب َ ََلا ك َّ
ْل ٍّم َأ أو َال َحاج َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أرتَفُ الندكَاح بت ََجدد أ
ِها
اخت َالف ا ألم َّلت أَني َفإ أن أَ أس َل َم َأ َحد َ
ِض عدَّ ة أ
اَْ أربيَّة َمدأ خو َل ًة َو د
الذ دميَّة مطأ َلق ًا َأ أو ع أَرض أال أس َالم يف
َف َم َُ م د

الر دق َع َليأه َما َأ أو
الثَّاِّن َفينأتَظَر بلوغ الزَّ أوج َوتَ أست أَأنف ا أل َمدأ خو َلة َوبت ََجدد د
ْي َها
ِها َوبم ألك أَ َحد َ
عَ َىل َأ َحد َ
ِها أاْل َخ َر أَ أو بَ أع َضه نَافذاً َوب َر َضا ٍع َص َّ َ
ُم ََّرم ًا.

(  ) 1هذه املسألة تسمى أم الفصول السبعة؛ ْلن اْلمْي عِل بن اْسني عقد َلا مُ فروعها يف
اللمُ فصوال ً سبعة ،وهنا ْيدر التنبيه لطلبة العلم باالهتمم بذا الكتاب العظيم درس ًا وتدريس ًا
ٍ
َ
سطر أو سطرين فل َّله در منشئهَ ﴿ ،ذل َك َف أضل اللَّه يؤأ تيه
الفصول العديد َة يف
وحفظ ًا؛ إذ ََج َُ َلم
َم أن َيشَ اء َواللَّه ذو ا أل َف أضل ا أل َعظيم﴾ [اْلمعة[ ]4:اْديدَ .]21:تت معلق ًا.
ني.
(  )2يف (ب)َ :حتَّى َيتَبَ َّ َ

َاب النكَاح
كت ُ
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﴿َفصْلٌ﴾ َو َيصح نكَاح ا أل َعبأد َو َل أو َأ أربَ َُ( َ )1ح َرائ َر بإ أذن َمالكه
لصحيح َو َواحدَةٍ َف َق أ
ط َوبإ َجازَ ته م أستَم َّر ا ألم ألك
ا ألم أرشد َومطأ َلقه ل َّ
َومنأ َها السكوت َوطَ دل أقَ ،وبعتأقه َقبأ َل َها َوب َع أقده َله َو َل أو كَاره ًا َو َما َلز َمه
يسه َففي َر َقبَته َوا أل َفاسدَ َوالنَّاف َذ بعتأقه َففي ذ َّمته
َف َع َىل َسيدده َّإال تَدأ ل َ
ُشط ح در َّيته َال ََتَلكه َو َيبأطل
َو َي أل َحق ا أل َو َلد بأ دمه َف َال َح َّق َله َع َليأه َو َيصح َ أ
بخروج َها َع أن م ألك َسيدد َها َقبأ َل ا ألعلوق َو َط َالقه َوا ألعدَّ ة منأه ك أ
َاْ در.
﴿فَصْلٌ﴾ َويف أاْلَ َمة ب َع أقد ا أل َمالك ا ألم أرشد َو َوكيل ا أل َمالكَة َو َو دل
وت َوبعتأق َها َقبأ َل َها
إجازَ ته َك َما َم َّر َّإال السك َ
الصغْي َأ أو نَائبه أم َأ أو َ
َمال َّ
َويكأره َها عَ َىل الت أَّمكني غَ الب ًا َال ا أل َعبأدَ عَ َىل ا أل َو أطء َو َله ا أل َم أهر َوإ أن
َت بَ أعدَ ا ألعتأق َّإال يف النَّافذ به َوالنَّ َف َقة َم َُ الت أَّسليم ا ألم أستَدَ ام َو َيصح
وطئ أ
ُشط َها َم َُ عَ دَ مه َوا أل َعكأس.
َأ
﴿َفصْلٌ﴾ َول أل َمالك في َها كل تَ َْص ٍف َّإال ا أل َو أ
ط َء َو َمنأ َُ الزَّ أوج َو َمتَى
ت َما ََل أ َت َ دك أن عَال َم ًة با ألعتأق َوثبوت أ
ت
اِليَار كَح َّر ٍة نك َح أ
ت خ د َْي أ
عَ تَ َق أ
(  )1يف (ب)َ :و َل أو َأ أربع ًا ،ولعل اْلوَل ما أثبتناه من (أ).
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َاب النكَاح
كت ُ

ٍ
ْص أ َّم َو َل ٍد ب َما َقدأ
َت َ
عَ َىل أَ َمة َو َال َينأ َفسخ نكَاح أاْلَ َمة َو َمتَى أاش َ َ
اها ََل أ تَ أ

ت( َ )1و َيطَؤ َها با ألم ألك َو َل أو يف عدَّ ة َط َالقه َّإال التَّثأل َ
يث َفبَ أعدَ الت أَّحليل
َو َلدَ أ
ب َما َسيَ أأت َف َق أ
اها َوأم ا أل َو َلد به بَ أعدَ عتأق َها َوا أل َم أهر
ط َو َأ َّما ا ألمكَاتَبَة َفب َض َ
ََل َما َوو َال َية ا أل َو أقف َإَل ا أل َواقف َوي َر َاض ا أل َم أْصف َوا أل َم أهر َله.
ْي َم أُ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َوط َئ َأ َمتَه َف َال َي أستَنأك أح أ أخت ََها َو َله ََتَلك َها َو َال َ أ
ِها يف َو أط ٍء َوإن أ
ف َسبَبه َو َم أن َف َع َل اعأ تَزَ ََل َما
اختَ َل َ
بَ أ َ
ني أ أخت أَني َونَ أحو َ
ت عَ َىل ح ٍّر َف َله ا أل َف أسخ َو َلز َمه
ِها نَافذ ًا َو َم أن َد َّل َس أ
َحتَّى يز َيل َ
أحدَ َ
اها
يمته إ أن س دل َم أ
ت بجنَا َيت َها َفإ أن َأبَ َ
َم أهر َها َو َْ َقه َو َلد َها َوعَ َليأه ق َ
يمت َها َوه َو َله يف ذ َّمت َها َو َي أسقط أ
است ََو َيا
إن َم َلك ََها َفإن أ
َفالزَّ ائد عَ َىل ق َ
تَ َسا َق َطا.
ف﴾ إ َذا أ
اختَ َل َفا َفا أل َق أول لمنأكر ا أل َع أقد َو َف أسخه َو َف َساده
﴿االخْتِال ُ
الصغَر
الصغَر َفيَ ألزَ م َال يف د
َومنأه َو َق َُ يف ا ألك َب َو ََل أ َأ أر َض َو َق َال يف د
َف َأ أف َسخ َو َق َال يف ا ألك َب َو َرضيأت َولمنأكر تَ أسميَة ا أل َم أهر َوتَ أعيينه َو َقبأضه
(و َلدَ أت ).
(  )1يف (أ) زيادة لفظة :به ،بعد َ
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َاب النكَاح
كت ُ

َوز َيا َدته عَ َىل َم أهر ا ألم أثل َون أق َصانه َو أاْلَبأ َعد عَ نأه ز َيا َد ًة َون أق َصان ًا َفإن
ت َأ أكثَ َر َوه َو َأ َق َّل َأو ا ألمثأ َل َف َبيَّنَا حك َم ب أاْلَ أكثَر َوإ َّال َفل ألمبَ دني
ا َّدعَ أ
َونَ أحوه ث َّم َم أهر ا ألمثأل َول ألم َط دلق َقبأ َل الدخول يف َقدأ ره َوإ َذا أ
اختَ َل َفا يف
م َع َّ ٍ
ت َأ أو َ َِتاتَ َرتَا
ني م أن َذوي َرح ٍم َ ََلا عم َل بم أقت ََض ا ألبَيدنَة َفإ أن عَ د َم أ
ت َو َم أهر ا ألمثأل َو َي أعتق َم أن َأ َق َّر به مطأ َلق ًا
يمة َما ا َّدعَ أ
َف َل َها أاْلَ َقل م أن ق َ

َو َو َالء َم أن َأنأك ََرتأه لبَيأت ا أل َمال َوا ألبَيدنَة عَ َىل مدَّ عي أالعأ َسار ل أْل أس َقاط
َوبَ أعض أاْلَ أخذ َم َُ ال َّلبأس.
بَابٌ وَعَلَى وَاهِبِ األَمَةِ
اَْامل َوا ألمزَ َّو َجة َوا ألم أعتَدَّ ة أ
باء غَ أْي أ
اَْائض
است أ َ
َوبَائع َها م أط َلق ًا أ
ٍ
ض ب َأ أربَ َعة أَ أشه ٍر َوعَ أ ٍ
يها َومنأ َقط َعته ل َعار ٍ
ْش
ب َحيأ َضة غَ أْي َما عَ زَ َم ف َ
ِها ب َش أه ٍر َوعَ َىل منأكح َها ل أل َع أقد َو َم أن ََتَدَّ َد َله عَ َليأ َها م ألك َال َيد
َوغَ أْي َ
ل أل َو أطء ب َذل َك َوبا أل َو أضُ َوا ألعدَّ ة َوكَا ألبَيد َع أني ا ألمتَ َقاي َالن َوا ألمتَ َفاس َ
خان
الَتاض َف َق أ
ْي دوز
ط َو ََلم اال أست أمتَاع يف غَ أْي ا أل َف أرج َّإال م أش ََتي ًا َونَ أح َوه َ
ب َّ َ
اْ أم َل َو ََتوز أ
اْي َلة.
أَ
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َاب النكَاح
كت ُ

ت الن ََّسب َوإ َّال
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن َوط َئ َأ َم ًة َأ دي ًم َله م ألك يف َر َقبَت َها َثبَ َ

م ألك َف َال َّإال َأ َم َة االبأن م أط َلق ًا َوال َّلقي َط َة َوا ألم َح َّل َل َة َوا ألم أست أَأ َج َر َة
اها َم َُ
ُش َ
َوا ألم أستَ َع َار َة ل أل َو أطء َوا أل َم أوقو َف َة َوا ألم أر َقبَ َة ا ألمؤَ َّقتَ َة َو َمغأصوبَ ًة َ َ
ت الن ََّسب َف َال َحدَّ َوا أل َعكأس يف ا أل َعكأس َّإال
اْل أهل فيه َّنَ ،و َم أه َما َث َب َ
أَ
اْل أهل َوا أل َم أسبيَّ َة َقبأ َل ا ألق أس َمة
ا أل َم أرهونَ َة َوا ألم أصدَ َق َة َقبأ َل الت أَّسليم َم َُ أ َ
يمته غَ الب ًا
َوا أل َمبي َع َة َقبأ َل الت أَّسليم م أط َلق ًا َوا أل َو َلد م َن أاْل َول حر َوعَ َليأه ق َ
َوم َن أاْل َخر عَ بأد َو َي أعتق أ
إن َم َلكَه َو ََل َّن ا أل َم أهر َّإال ا أل َمبي َع َة.
يمت َها َو َال ع أق َر َوإ َّال
﴿فَصْلٌ﴾ َوت أست أَه َلك َأ َمة االبأن با ألعلوق َفيَ ألزَ م ق َ
َفا ألع أقر َف َق أ
ط.
ت َفا َّدعَ اه
َتكَة َفإ أن َوط َئ َف َعل َق أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال تو َط أأ با ألم ألك م أش َ َ
يمت َها َي أو َم أ
يمته َي أو َم ا أل َو أضُ َّإال
اْبَل َوق َ
َلز َمه ح َّصة أاْل َخر م َن ا ألع أقر َوق َ
اصا َأ أو تَ َرا َّدا َوه َو ابأن
ْلَخيه َونَ أحوه َفإ أن َوطئَا َف َعل َق أ
ت َفا َّدعَ يَاه َمع ًا تَ َق َّ
لك دل َف أر ٍد َوُمَ أموعه أم َأب َو َيكأمل ا ألبَاقي َفإن أ
اختَ َلفوا َفل ألح در دو َن
ا أل َعبأد م باهلل َو َل أو م أسل ًم ث َّم ل ألم أسلم.
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َاب النكَاح
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بَابُ الْفِرَاشِ

ٍ
َاح َصح ٍ
إنَّ َما َيثأبت للزَّ أو َجة بنك ٍ
َن ا أل َو أطء فيه َما
يح َأ أو َفاسد َأ أمك َ
َأ أو بَاط ٍل يوجب ا أل َم أه َر غَ الب ًا تَ َصا َد َقا عَ َىل ا أل َو أطء فيه َم َُ بلوغه َما
اْ أمل َول أ َ
ْل َمة با أل َو أطء يف م أل ٍك َأ أو شبأ َه ٍة َم َُ َذ أين َك
ِض َأ َق دل مدَّ ة أ َ
َوم د
َوالدد عأ َوة.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما ولدَ َق أب َل أارت َفاعه َْ َق ب َصاحبه ق َيل َوإ أن تَ َعدَّ َد
َاس َ
خة يف ط أه ٍر َوطئ ََها كل فيه َقبأ َل بَيأعه َو َصا َد َقهم أاْلخر
َتكَة َوا ألمتَن َ
كَا ألم أش َ َ
إن َأ أمك ََن َو َّإال َفب أاْلَ َّول أ
َتتدبَان َفب أاْلخر أ
إن
َوا َّدعَ أوه َمع ًا َفإن اتَّ َف َق ف َر َاشان م َ َ
اْ أمل ستَّة َأ أشه ٍر َو َأ أكثَره َأ أربَُ سننيَ .
َأ أمك َ
َن َوإ َّال َف َال َأ َِّّي َما َو َأ َقل أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما ي َقر ا ألك َّفار م َن أاْلَنأك َحة عَ َىل َما َوا َف َق أال أس َال َم
اجت َهاد ًا َف َم أن َأ أس َل َم عَ أن عَ أ ٍ
ْش َو َأ أس َل أم َن َم َعه عَ َقدَ ب َأ أربَ ٍُ أ
إن
َق أطع ًا َأو أ
َج َعه َّن عَ أقد َوإ َّال بَ َط َل َما فيه أ
اِلَام َسة َفإن ا ألتَبَ َس َص َّح َما َوط َئ فيه َفإن
ََ
ا ألتَبَ َس َأ أو ََل أ َيدأ خ أل بَ َط َل َفيَ أعقد َوق َيل ي َط دلق َو َي أعقد َفيَ أ
ختَلف حكأمه َّن
يف ا أل َم أهر َوا ألم َْياث.
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َاب الطالَق
كت ُ

َ ُ َ َ
ابالطال ِّق
ِّكت

َار م َك َّل ٍ
إنَّ َما َيصح م أن زَ أو ٍج ُمأت ٍ
ف غَ الب ًا َق َصدَ ال َّل أف َ
ظ يف ال َّْصيح
َان َأ أو إ أق َرار ًا َأ أو ندَ ا ًء َأ أو َخ َب ًا َو َل أو هازالً
حيتَمل غَ أ َْيه إنأ َشا ًء ك َ
َوه َو َما َال َ أ
غَْي زَ أو َجته َأ أو ب َع َجم ٍّي ع ََر َفه َوال َّل أف َ
ظ َوا أل َم أعنَى يف ا ألكنَا َية
َأ أو َظ َّانَا أ َ
ُتتَمله َوغَ أ َْيه كَا ألكتَابَة ا ألم أرتَس َمة َو َ
إش َارة أاْلَ أخ َرس ا ألم أفه َمة
َوه َي َما َ أ
ِل َأ أو َي ألزَ مني ال َّط َالق َوتَ َقنَّعي َو َأنأت ح َّرة َو َأنَا منأك َح َرام َال َطالق،
َوعَ َ َّ
َوسنديه َواحدَ ة َف َق أ
ط يف ط أه ٍر َال َو أط َء منأه يف ََجيعه َو َال َط َال َق َو َال يف
اْائض ا ألم أف َرد َف َق أ
ط َوند َب تَ أقديم
َحيأ َضته ا ألمتَ َقدد َمة َويف َح دق غَ أْي أ َ
َف َش أهر ًا َوي َف درق الثَّ َال َ
ث َم أن َأ َرا َد َها عَ َىل أاْلَ أط َهار َأو الشهور
ا ألك د
الر أج َع َة ب َال َو أط ٍء َو َيكأفي يف نَ أحو َأنأت َطالق َث َالث ًا
وجوب ًا َو َ
َي دلل( َّ )1
الر أج َعة َف َق أ
طَ ،وبدأ عيه َما َخا َل َفه َفيَ أأ َثم َو َي َقُ َونَ أفي َأ َحد
للسنَّة ََتأليل َّ
يض أني إ أثبَات ل أَّل َخر َوإ أن َن َفاه ك ََال لسن ٍَّة َو َال لبدأ عَ ٍةَ ،و َر أجعيه َما
النَّق َ
(  )1يف (أ)َ :و َ
الر أج َعة.
َت َّلل َّ

َاب الطالَق
كت ُ
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َان ب أعدَ َو أط ٍء عَ َىل غَ ْي ع َوض م ٍ
ال َو َليأ َس َثالث ًاَ ،وبَائنه َما َخا َل َفه،
َ
أ
ك َ َ

َوم أط َلقه َي َقُ يف أ
الْشط نَ أفي ًا َوإ أثبَات ًا َو َل أو
اَْالَ ،و َم أْشوطه َي َ َ
َتتَّب عَ َىل َّ أ
م أستَحيالً َأ أو َمشيئَ َة اهلل تَ َع َاَل َو َآالته أ
إنَ ،وإ َذاَ ،و َمتَىَ ،وك َّل َماَ ،و َال
َي أقتَِض التَّك َأر َار َّإال ك َّل َما م باهلل َو َمتَى غَ الب ًا َو َال ا أل َف أو َر َّإال أ
إن يف
إن ،وإ َذا مُ ََل ومتَى تعدَّ د َال بع أط ٍ
اْكأم ل أ َ
ف َف أ
ْل َّول َوإ أن
الت أَّمليك َوغَ أ َْي أ َ َ َ أ َ َ َ َ َ َ
تَ َأ َّخ َر وقوعه أ
ف ا ألمتَ َعدد د ب َأ أو َأ أو
اْلزَ اء َفإ أن تَ َأ َّخ َر َأ أو عط َ
إن تَ َقدَّ َم أ َ
با أل َواو َم َُ أ
إن َفل َواح ٍد َو َين َأحل َوبا أل َواو ل َم أجموعه.

﴿فَصْلٌ﴾ َو َيصح التَّ أعليق بالندكَاح َوال َّط َالق نَ أفي ًا َوإ أثبَات ًا ل َواحدَ ٍة
َأ أو َأ أكثَ َر َوبا أل َو أطء َفيَ َقُ با ألت َقاء أ
الر أجع دي
اِلتَانَ أني َوالتَّت َّمة ر أج َعة يف َّ
َوب أ
اْبَل ق َيل َف َيكف بَ أعدَ أالنأزَ ال َحتَّى تَبنيَ ( َ )1وبا ألو َال َدة َفيَ َقُ ب َو أضُ
مت َ ٍ
اْيأض َفيَ َقُ برؤأ َية الدَّ م أ
إن تَ َّم
اْ أمل َفب َم أجموعه َوب أ َ
َخ دلق َال َو أضُ أ َ
َحيأض ًا.

ني.
(  )1يف (أ)َ :يتَبَ َّ َ
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َاب الطالَق
كت ُ

﴿فَصْلٌ﴾ َو َما ع دل َق بمِض ح ٍ
ني َونَ أحوه ق َيل َو َق َُ با أل َم أوت َومنأه َإَل
د

ح ٍ
َخ ٍ
إن تَ َعدَّ َد كَا أليَ أوم غَ د ًا َو َل أو بت أ
ني َو َي َقُ ب َأ َّول ا ألم َع َّني َو َأ َّول أاْلَ َّول أ
يْي
َج ٍُ غَ الب ًا َو َي أو َم َي أقدَ م َونَ أحوه ل َو أقته ع أرف ًا َو َأ َّول آخر ا أليَ أوم َوعَ كأسه
َأ أو َ أ
لن أصفه َو َأ أمس َال َي َقُ َوإ َذا َم َض َي أوم يف الن ََّهار ل َمجيء مثأل َو أقته َو يف
ال َّليأل لغروب َش أمس تَاليه َوا أل َق َمر ل َرابُ َّ
ين
الش أهر َإَل َسبأ ٍُ َوع أْش َ
ْش َف َق أ
ط َوا ألعيد َو َربيُ َوَجَا َدى َو َم أوت زَ أي ٍد َوعَ أم ٍرو
َوا ألبَدأ ر ل َراب َُ عَ َ َ
ْلَ َّول أاْلَ َّول َو َقبأ َل ك ََذا ل أل َحال َوب َش أه ٍر ل َقبأله به َو َقبأ َل ك ََذا َوك ََذا ب َش أه ٍر

ِها به َو َيدأ خله الدَّ أور َو َال َيصح الت أَّحبيس َوه َو َمتَى َو َق َُ
ل َقبأل آخر َ
عَ َليأك َط َالقي َف َأنأت َطالق َقبأ َله َث َالث ًا َو َم أه َما ََل أ ي َغ َّل أ
ب وقوع َّ أ
الْشط ََل أ
َي َقُ ا أل َم أْشوط َو َما أ أوق َُ عَ َىل غَ أْي م َع َّ ٍ
َإحدَ اك َّن َأو ا ألتَبَ َس بَ أعدَ
ني ك أ
اْلميُ َف َال ََيأر أج َن َّإال ب َط َال ٍق
ُشطه َأ أو َج َ
ب اعتزَ َال أ َ
تَ أعيينه َأ أو َما َو َق َُ َ أ
َفي أج َب ا ألم أمتَنُ َفإ أن ََت َ َّر َد َفا أل َف أسخ َو َال َيصح منأه التَّ أعيني َو َيصح َر أفُ
ال َّلبأس ب َر أج َع ٍة َأ أو َط َال ٍق.

َاب الطالَق
كت ُ
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ف ُمأتَار ًا َأ أو
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َْيوز الت أَّحليف به م أط َلق ًا َو َم أن َح َل َ
مك َأره ًا َونَ َواه َحن َ
ِها َقبأ َل ا ألف أعل
ث ا ألم أطلق َليَ أف َع َل َّن ب َم أوت َأ َحد َ
ب َو أ
اْنأث َو ََل أ َي أف َع أل َو َيتَ َقيَّد
َوا ألمؤَ دقت بخروج آخره مت ََمكدن ًا م َن ا أل د
باال أستثأنَاء متَّصالً غَ أ َْي م أستَغأر ٍق َو َل أو ب َمشيئَة اهلل َت َع َاَل َأ أو غَ أْيه َفي أعت ََب
ا أل َم أجلسَ ،وغَ أْي َوس َوى للنَّ أفي َو َّإال َله َم َُ أال أثبَات ق َيل َو َّإال َأ أن ل أل َف أور.
ٍ
ْصح ًا
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيصح تَ أوليَته إ َّما بت أَمليك َو َْصحيه َأ أن ي َم دلكَه م َ د

ب َل أفظه َأ أو َي أأم َر به َم َُ أ
إن شئ َأت َونَ أحوه َوإ َّال َفكنَا َية ك ََأ أمرك َأ أو َأ أمر َها
إ َليأ َك َأو أ
اختَاريني َأ أو نَ أف َسك َفيَ َقُ َواحدَ ة بال َّط َالق َأو اال أختيَار يف
وط بغ أَْي أ
ا أل َم أجلس َقبأ َل أالعأ َراض َّإال ا أل َم أْش َ
وع
إن َففيه َوبَ أعدَ ه َو َال رج َ
فيه َما َو َال تَك َأر َار َّإال بك َّل َما َوإ َّما بت أَوك ٍ
يل َومنأه َأ أن َي أأم َر به َال َم َُ أ
إن
شئ َأت َونَ أحوه َف َال ي أعت ََب ا أل َم أجلس َو َيصح الرجوع َقبأ َل ا ألف أعل َما ََل أ
حيبد أس َّإال بمثأله َوم أط َلقه ل َواحدَ ٍة عَ َىل غَ أْي ع َو ٍ
ض َو َيصح تَ أقييده
َ
َوتَ أوقيته َوا أل َق أول بَ أعدَ ا أل َو أقت ل أ َ
ْل أصل يف نَ أفي ا ألف أعل َال َحا َله َفل أل َوكيل.
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َاب الطالَق
كت ُ

بَابُ الْخُلْعِ
إنما يصح من زَ و ٍج م َك َّل ٍ
َار َأ أو نَائبه ب َع أق ٍد عَ َىل ع َوض م ٍ
ف ُمأت ٍ
ال
أ أ
َّ َ َ
َ
يح َة
َأ أو يف حكأمه َصائر ًا َأ أو بَ أعضه َإَل الزَّ أوج غَ الب ًا م أن زَ أو َجته َصح َ
التَّْصف و َلو ُمَ أجور ًة ناشزَ ًة عَ ن ََش ٍء ِما ي ألزَ مها َله من فع ٍل َأو تر ٍ
ك
َ َ
أ أ َّ َ َ
َ أ
أ أ أ َأ
َ
ت َم َُ ا أل َقبول َأ أو َما يف حكأمه يف ُمَ ألس ا أل َع أقد
َأ أو م أن غَ أْي َها َكيأ َ
ف كَانَ أ
َأو أ
ت َأو ا ألغ أَْي
اِلَ َب به َقبأ َل أالعأ َراض فيه َما ك ََأنأت ك ََذا عَ َىل ك ََذا َف َقب َل أ
ُشطه كَإ َذا ك ََذا َأ أو َط َالقك ك ََذا
َأ أو َط دل أقني َأ أو َط دل أق َها عَ َىل ك ََذا َفطَ َّل َق َأ أو َ أ
َف َو َق َُ َو َل أو بَ أعدَ ا أل َم أجلس َفي أج َب م ألتَزم ا ألع َوض يف ا أل َع أقد َوالزَّ أوج عَ َىل
ا أل َقبأض فيه َما َو َال َينأ َعقد با ألعدَ ة َو َال تَ أل َحق أال َجازَ ة َّإال عَ أقدَ ه.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َحيل من َأها َأ أكثَر ِمَّا َلز َم با أل َع أقد ََلا َوْلَ أو َالدٍ منأه صغ ٍ
َار
َ

َو َيصح عَ َىل َذل َك َو َل أو م أستَ أقبَالً َوعَ َىل ا أل َم أهر َأ أو مثأله ك ََذل َك َفإ أن ََل أ َيك أن
َقدأ َد َخ َل َر َج َُ بن أصفه َونَ أحو َذل َك.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي ألزَ م بالتَّغأرير َم أهر ا ألمثأل َو َال تَغأر َير إن ابأتَدَ أَ َأ أو عَ ل َم
يمة َما
َوح َّصة َما َف َع َل َو َقدأ َط َلبَتأه َث َالث ًا َأ أو َ ََلا َول ألغ أَْي َح َس َ
اْال َوق َ
ب أَ

َاب الطالَق
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استح َّق َو َقدأ ر َما َجه َال سقو َطه َأ أو ه َو َوه َي ا ألمبأتَدئَة َو َينأفذ يف
أ
الْشط
ا أل َم َرض م َن الثلث َو َ ََلا الرجوع َقبأ َل ا أل َقبول يف ا أل َع أقد َال يف َّ أ

الر أج َعة.
ُشط ص َّحة َّ
َو َي ألغو َ أ
الر أج َع َة َوال َّط َال َق َو َل أفظه كنَا َية
﴿َفصْلٌ﴾ َوه َو َط َالق بَائن َي أمنَُ َّ
اْل َها َل َة َو َيتَ َع َّني َأ أوكَس أ
اْلنأس
َو َيصْي ُمأتَله َر أجعي ًا غَ الب ًا َو َي أقبَل ع َوضه أ َ
ا ألم َس َّمى َو َيبأطل أ
اِل ألُ بب أط َالنه غَ أ َْي تَغأر ٍير َال ال َّط َالق.

ظ َأو أَ أل َف ٍ
ٍ
اظ َو َال
﴿َفصْلٌ﴾ َوال َّط َالق َال َيت ََو َّقت َو َال َيت ََو َاَل متَ َعدد ده ب َل أف أ
تَ أل َحقه أال َجازَ ة َلك أن يتَ َّمم ك أَْسه َو َي أْسي َو َين َأسحب حكأمه َو َيدأخله
الت أَّْشيك َوالتَّ أ
خيْي غَالب ًا َو َيتأبَعه ا أل َف أسخ َال ا أل َعكأس َو َي َقُ ا أل َم أعقود َ
عَىل
غَر ٍ
عأراض َو َال َين َأهدم َّإال
ض با أل َقبول أَ أو َما يف حكأمه يف ا أل َم أجلس َقبأ َل أال َ
َ
ُشطه َّإال َم َع َها َفيَنأ َهدم َو َل أو بك َّل َما َو َال َينأ َهد َمان َّإال بنكَاحٍ
َث َالثه َو َال َ أ
يح َم َُ َو أط ٍء يف قب ٍل َو َل أو م أن َصغ ٍْي مثأله َيطَأ أَ أو ُمَ أب ٍ
َصح ٍ
غَْي
وب أ
الْشط بغ أَْي ك َّل َما م
م أست أَأ َص ٍل َأ أو يف الدَّ َم أني َأ أو م أضمر الت أَّحليل َو َين َأحل َّ أ
باهلل َو َمتَى بوقوعه َم َّر ًة َو َل أو مطَ َّل َق ًة.
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َاب الطالَق
كت ُ

بَابُ الْعِدَّةِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِل
ه َي إ َّما أ
عَن َط َالق َف َال ََتب َّإال بَ أعدَ دخول َأ أو َخ أل َوة ب َال َمان ٍُ عَ أق ٍّ
اْائض بثَ َال ٍ
اْامل ب َو أضُ ََجيعه مت َ
ث
َخ دلق ًا َو أ َ
َو َل أو م أن َصغ ٍْي مثأله َي َطأ َف أ َ
أت زَ أو ٍج َج أهالً َفإن انأ َق َط َُ َو َل أو م أن َق أبل
ت َُت َ
يها َأ أو َو َق َع أ
غَْي َما َطل َق أ
تف َ
أ
يها َفإن
ت َحتَّى َيعو َد َف َتبأني َأ أو تَيأ َأ َس َفت أَست أَأنف ب أاْلَ أشهر َو َل أو َد َم أ
َتربَّ َص أ
تف َ
ت َحامالً َفبا أل َو أضُ أ
الصغ َْية
إن َْ َق َوإ َّال أاست أَأنَ َف أ
انأك ََش َف أ
ت َو َّ
الض أهيَاء َو َّ

اضة
اْيأض أاست أَأنَ َف أ
ب أاْلَ أشهر َفإ أن بَ َلغ أ
ت به َوإ َّال َبن أَت َوا ألم أست ََح َ
َت ف َ
يها َفب أ َ
َّ
ت.
َالص َالة َوإ َّال تَ َربَّ َص أ
الذاك َرة ل َو أقت َها َُت ََّرى ك َّ
الر أج َعة َو أال أرث َو أ
اِلروج بإ أذنه
الر أجع دي َّ
﴿َفصْلٌ﴾ َويف عدَّة َّ
الر أج َعة َواالنأت َقال َإَل عدَّة ا أل َو َفاة َواال أستئأنَاف
َوالتَّزَ ين َوالتَّ َعرض لدَ اعي َّ
اج َُ ث َّم طَ َّل َق َووجوب الس أكنَى َو َُتأريم أاْل أخت َو أ
اِلَام َسة َوا أل َعكأس
َل أو َر َ
يف ا ألبَائن َوإ َّما َع أن َو َفاةٍ َفب َأ أرب َ َعة أَ أشه ٍر َوع أ ٍ
با َم َُ
َْش َكيأ َ
اْامل َ
ف كَانَا َو أ َ
ت بم َط َّل َق ٍة بَائن ًا َمدأ خو َلت أَني َف َال بدَّ ل َذات
ا أل َو أضُ َو َال س أكنَى َو َمتَى ا ألتَبَ َس أ
ٍ
ِض َأ أق َْص ا ألعدَّ تَ أني نَ َف َقة
اْيأض م أن َث َالث َم َع َها م َن ال َّط َالق َو ََل َما َب أعدَ م د
أَ

َاب الطالَق
كت ُ
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ط َكغ أَْي ا أل َمدأ خو َلت أَني يف ا ألك دل َفإن أ
َواحدَ ٍة َف َق أ
عَن َف أس ٍخ
اختَ َل َفا َفق أس َوإ َّما أ
م أن حينه َفكَال َّط َالق ا ألبَائن غَالب ًا.
﴿فَصْلٌ﴾ َوه َي م أن حني ا ألع ألم ل أل َعاق َلة أ
اَْائل َوم َن ا ألوقوع لغ أَْي َها

َو ََتب يف ََجيع َها النَّ َف َقة غَ الب ًا َواعأ تدَ اد أ
ت َو َل أو يف َس َف ٍر
اْ َّرة َحيأث َو َجبَ أ
بر ٍ
يد َف َصاعد ًا َو َال تَبيت َّإال يف َمنأز ََلا َّإال لع أذ ٍر فيه َما َوعَ َىل ا ألم َك َّل َفة
َ
الر أجع دي َو ََتب النديَّة فيه َما َال اال أستئأنَاف َل أو
ا ألم أسل َمة أال أحدَ اد يف غَ أْي َّ
َن منأه
ت رك أ
َت َأو أال أحدَ اد َو َما ولدَ َقبأ َل أال أق َرار بانأق َضائ َها َْ َق إ أن َأ أمك َ
الر أجع دي مطأ َلق ًا َويف ا ألبَائن ْلَ أربَ ٍُ َفد َ
ون َوك ََذا بَ أعدَ ه بدون ستَّة
َح َالالً يف َّ
ُحالً ِمأكن ًا م َن ا ألم أعتَدَّ ة بالشهور ل أليَ أأس.
َأ أشه ٍر َال َبا َأ أو ب َأ أكثَ َر َّإال َ أ
َبأ أ
نى
اَْامل م أن ز ً
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال عدَّ َة في َما عَ دَ ا َذل َك َلك أن ت أست أ َ
وحة بَاطالً َوا أل َم أفس َ
وخة م أن َأ أصله َو َح أربيَّة
ل أل َو أطء با أل َو أضُ َوا أل َمنأك َ
اْيأض
اج َر أ
أَ أس َل َم أ
ت عَ أن كَاف ٍر َو َه َ
ت كَعدَّ ة الطَّ َالق َّإال أَ َّن لمنأ َقط َعة أ َ
ل َعار ٍ
ت
ت ب َحيأ َضت أَني َوندبَ أ
عَْش ًا َوأم ا أل َو َلد عَ تَ َق أ
ض َأ أربَ َع َة( َ )1أ أشه ٍر َو أ
(  )1هكذا يف (أ) و (ج) ،ويف (ب) وغْيها :ب َأ أرب َ َعة َأ أشه ٍر َوعَ أ ٍ
ْش.
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َاب الطالَق
كت ُ

ٍ
َثالثَة ل أل َم أوت َوا ألم أعتَ َقة ل أل َو أ
ُش ٍاء
طء بالندكَاح ب َحيأ َضة َو َل أو لمعت ٍق عَق َ
يب َ

َونَ أحوه.
ط أ
﴿فَصْلٌ﴾ َول َمالك ال َّط َالق َف َق أ
إن َط َّل َق َر أجعي ًا َو َل َّما َي أرتَدَّ
اْائض َك َمال ا ألغ أسل
ِها م َر َ
َأ َحد َ
اج َعة َم أن ََل أ تَنأ َقض عدَّ َِتا َوي أعت ََب يف أ َ

َأ أو َما يف حكأمه َوتَصح َوإ أن ََل أ تن َأو إ َّما ب َل أفظ ا أل َعاقل غَ الب ًا َأ أو با أل َو أطء َأ أو
اضاةٍ
َأ دي م َقدَّ َماته ل َش أه َوةٍ م أط َلق ًا َو َي أأ َثم ا أل َعاقل أ
إن ََل أ َينأو َها به َوب َال م َر َ
ٍ
إجازَ َِتا نَ َظر
َو َم أْشو َط ًة ب َو أقت َأ أو غَ أْيه َومبأ َه َم ًة َوم َو َّال ًة َو َل أو َ ََلا َويف َ
الضار.
َو َْيب أال أش َعار َو َ أ
حيرم د َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوا أل َق أول لمنأكر ا ألبَائن غَ الب ًا َو ألت أَمتَن أُ َم َُ ا أل َق أطُ َولمنأك ر
ٍ
إن ك َ
اْال أ
َان الزَّ أو َج َولمنأكر تَ أقييده
وقوعه يف َو أقت َم َض َويف أ َ
ُشطه ِمأك َن ا ألبَيدنَة َوُمَ َاز َّيته َوللزَّ أوج يف َكيأفيَّته َولمنأكر
َوحصول َ أ
الر أج َعة بَ أعدَ الت ََّصادق عَ َىل انأق َضاء ا ألعدَّ ة َال َقبأ َله َفل َم أن َسبَ َق يف
َّ
ا ألم أعتَا َدة َوللزَّ أوج يف النَّاد َرة َولمنأكر مضيد َها غَ الب ًا َفإن ا َّدعَ اه الزَّ أوج
اْيأض أاْلخر ك َّل َي أو ٍم َم َّر ًة َويف إنأكَار َها
ح دل َف أ
ت يف َدعأ َوى انأق َضاء أ َ
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أ
اْل أم َل َة ك َّل َش أه ٍر َم َّر ًة َوت َصدَّ ق َم أن َال منَاز َع َ ََلا يف وقوع ال َّط َالق
َوانأق َضاء عدَّ َِتا.
بَابُ الظِّهَاِْ
﴿فَصْلٌ﴾ ْصحيه َقول م َك َّل ٍ
ف ُمأت ٍ
ف
ُتتَه َكيأ َ
َار م أسل ٍم لزَ أو َج ٍة َ أ
أ
َ
ٍ
ٍ
اه َرة َأ أو أ
تشبيه َها َأ أو جزأ ء من َأها بجزأ ء م أن
كَانَ أ
اه أرتك َأ أو َأنأت م َظ َ
ت َظ َ
أ دمه نَ َسب ًا َم َشا ٍع َأ أو ع أض ٍو متَّص ٍل َو َل أو َش َعر ًا َونَ أح َوه َفيَ َقُ َما ََل أ َينأو غَ أ َْيه
َأ أو م أط َل َق التَّ أحريم َوكنَا َيته كَأ دمي َومثأل َها( َ )1أ أو يف َمنَاز ََلا َو َح َرام
ٍ
الْشط
َتط النديَّة َوك َال َ
َفي أش َ َ
ِها كنَا َية َط َالق َو َيت ََو َّقت َو َيتَ َقيَّد ب َّ أ

َواال أستثأنَاء َّإال ب َمشيئَة اهلل يف أال أثبَات َو َيدأ خله الت أَّْشيك َوالت أ
َّخيْي.
ِض َو أقت
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ أ
حيرم به ا أل َو أطء َوم َقدَّ َماته َحتَّى ي َك دف َر َأ أو َينأ َق َ
َف َو َ ََلا َط َلب َر أفُ الت أَّحريم َفي أحبَس َله أ
إن ََل أ ي َط دل أق
ا ألمؤَ َّقت َفإ أن َف َع َل ك َّ

َو َال َي أر َفعه َّإال انأق َضاء ا أل َو أقت َأو التَّكأفْي بَ أعدَ ا أل َع أود َوه َو َإرا َدة ا أل َو أطء
َو َال َ أِّيدمه َّإال ا أل َك َّف َارة َوه َي عتأق َك َما َسيَ أأت َفإ أن ََل أ َْيدأ َف َص أوم َش أه َر أين
(  )1يف (أ)َ :أ أو مثأل َها َويف َمنَاز ََلا.
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ف َّإال
است أَأنَ َ
يف غَ أْي َواجب َّ
الص أوم َو أال أف َطار ََل أ َي َط أأ َها فيه َما و َال ًء َوإ َّال أ

الص أوم ق َيل َأ أط َع َم
لع أذ ٍر َو َل أو َم أرجو ًا زَ َال َفيَ أبني َفإ أن تَ َع َّذ َر ا ألبنَاء عَ َىل َّ
ل ألبَاقي َفإ أن ََل أ َي أستَط أعه َفإ أط َعام ستدنيَ م أسكين ًا َأ أو ََتأليكه أم كَا أليَمني َو َي أأ َثم
أ
الص أوم َو َم أن َأ أم َكنَه
ْيزئ ا أل َعبأدَ َّإال َّ
إن َوط َئ فيه ق َيل َو َال َي أست أَأنف َو َال أ
بة ب َحال أاْل َ َداء َو ََتب النديَّة َّإال يف
است أَأنَ َ
ف به َوا ألع أ َ
أاْلَعأ َىل يف أاْلَ أدنَى أ
اه َرات َأ أو
السبَب َو َال تَت ََضاعَ ف َّإال لتَ َعدد ا ألم َظ َ
تَ أعيني َك َّف َار َ أ
ت متَّحد َّ
ََتَلل ا أل َع أود َوالتَّكأفْي.
بَابُ اإلِيالءِ
غَْي َأ أخ َر َس َق َس ًم َال َوط َئ
﴿فَصْلٌ﴾ َم أن َح َل َ
ف م َك َّلف ًا ُمأتَار ًا م أسل ًم أ َ
ٍ
ْصح ًا َأ أو كَاني ًا
ُتتَه كَ يأ َ
ف كَانَ أ
َو َل أو لع أذ ٍر زَ أو َج ًة َ أ
ت َأ أو َأ أكثَ َر َال بت أَْشيك م َ د
نَاوي ًا م أطلق ًا َأ أو مؤَ دقت ًا ب َم أوت َأ دِّي َما َأ أو ب َأ أربَ َعة َأ أشه ٍر َف َصاعد ًا َأ أو ب َما ي أع َلم
غَْي م أستَثأ ٍن َّإال َما َتبأ َقى َم َعه أاْلَ أربَ َعة َرا َف َعتأه بَ أعدَ َها َوإ أن َقدأ
تَ َأخره عَ ن َأها أ َ
ت أ
غَْي ا أل َعاق َلة َفي أح َبس
إن َر َج َع أ
عَ َف أ
ت يف ا ألمدَّ ة َوكله َّن َم َُ ال َّلبأس َال َول أ
دَر َو َال
َحتَّى ي َط دل َق َأ أو َيفي َء ا أل َقادر با أل َو أطء َوا أل َعاجز بال َّل أفظ َوي َك دلفه َمتَى َق َ
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الْشط َال اال أستثأنَاء
ِض َما َقيَّدَ به َي أوم ًا َأ أو َي أو َم أني َو َيتَ َقيَّد ب َّ أ
إ أم َه َال َّإال بَ أعدَ م د
َّإال َما َم َّر َو َال َيصح التَّكأفْي َّإال بَ أعدَ ا أل َو أطء َو َ أِّيدمه َال ا أل َك َّف َار َة التَّثأليث
ِض مدَّ ته َوا أل َو أطء َو َسنَ ًة ث َّم َسن ًَة إي َال َءان َال
َوا أل َق أول لمنأكر وقوعه َوم د
َسنَتَان.
بَابُ اللِّعَانِ
ف مسل ٍم غَ ْي َأ أخرس لزَ وج ٍة مثأله حرةٍ
﴿فَصْلٌ﴾ يوجبه رمي م َك َّل ٍ
أ َ
َ َ
َّ
أ
أ
َ أ
ٍ
َاح َصح ٍ
ُتتَه عَ أن نك ٍ
نى يف َحال يوجب
ِمأكنَة ا أل َو أطء َ أ
يح َأ أو يف ا ألعدَّ ة بز ً
ْصح ًا ق َيل َو َل أو بَ أعدَ
اْدَّ َو َل أو َقبأ َل ا أل َع أقد َأ أو ن أسبَة َو َلده من َأها َإَل الزد نَى م َ د
أَ
ا ألعدَّ ة َو َث َّم إ َمام َو َال بَيدنَ َة َو َال إ أق َر َار فيه َما َومنأه َيا زَ انيَة.
اْ دق َوه َي للنَّ أفي َوا أل َق أذف
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أطلبه الزَّ أوج للنَّ أفي َو أ
إس َقاط أ َ

اْاكم بَ أعدَ َحثده َما عَ َىل الت ََّصادق َفا أمتَنَ َعا ق أل َواهلل دإِّن َل َصادق
َفيَقول أ َ
في َما َر َميأتك به م َن الزد نَى َونَ أفي َو َلدك َه َذا َأ أربَع ًا ث َّم تَقول َواهلل إنَّه َلم َن
ا ألكَاذبنيَ يف َر أميه َونَ أفيه ك ََذل َك َوا أل َو َلد َحاُض م َشار إ َليأه َفإ أن َقدَّ َم َها
حيكم بالنَّ أفي أ
اْد َو َينأتَفي
إن طل َ
حيك أم ث َّم َي أف َسخ َو َ أ
َأعَ ا َد َما ََل أ َ أ
ب َفيَ أسقط أ َ
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الن ََّسب َو َينأ َفسخ الندكَاح َو َي أرتَفُ ا ألف َراش َو َُتأرم مؤَ بَّد ًا َال بدون َذل َك
اْ أمل َو َيصح الرجوع عَ ن
م أط َلق ًا َو َيكأفي ل َم أن ولدَ بَ أعدَ ه لدون َأ أدنَى أ َ

النَّ أفي َفيَبأ َقى الت أَّحريم َفإ أن َر َج َُ بَ أعدَ َم أوت ا أل َمنأف دي ََل أ َير أثه ق َيل َوإ أن َْ َقه
َو َلده َو َال نَ أف َي بَ أعدَ أال أق َرار به َأو السكوت حنيَ ا ألع ألم به َو َأ َّن َله النَّ أف َي
و َال بدون حك ٍأم ولع ٍ
ات َأ أو َأ َحد َأبَ َو أيه َقبأ َل أ
اْكأم َو َال
ان َو َال ل َم أن َم َ
َ َ
َ
ض و َال لب أط ٍن َث ٍ
لبَ أعض بَ أط ٍن د َ
ان َْ َقه بَ أعدَ ال دل َعان َو َيصح ل أل َح أمل
ون بَ أع ٍ َ َ
أ
إن وض َُ لدون َأ أدنَى مدَّ ته َال ال دل َعان َقبأ َل ا أل َو أضُ َوند َب تَ أأكيده
بَ أ
اِلَام َسة َوا ألقيَام َحا َله َو ََتَنب ا أل َم أسجد.
بَابُ الْحَضَانَةِ
أاْلم أ
ُشب ًا َولبَاس ًا
اْ َّرة َأ أو ََل ب َو َلد َها َحتَّى َي أستَغأن َي بنَ أفسه َأ أكالً َو أ

اْر ث َّم أ
اِتا َوإ أن عَ َل أو َن ث َّم أاْلَب أ
اِلَ َاالت ث َّم أ َّم َهات أاْلَب
َونَ أوم ًا ث َّم أ َّم َه َ
َوإ أن عَ َل أو َن ث َّم أ َّم َهات َأب أاْل دم ث َّم أاْلَ َخ َوات ث َّم بَنَات أ
اِل َ َاالت ث َّم بَنَات
أاْلَ َخ َوات ث َّم بَنَات أال أخ َوة ث َّم ا أل َع َّمات ث َّم بَنَاِت َّن ث َّم َبنَات ا أل َع دم ث َّم
السبَبَ أني ث َّم ذو
عَ َّمات أاْلَب ث َّم بَنَاِت َّن ث َّم بَنَات َأعأ َمام أاْلَب َوي َقدَّ م ذو َّ
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أاْل دم َوتَنأتَقل م أن ك ٍّل َإَل َم أن َيليه با ألف أسق َو أ
اْلنون َونَ أحوه َوالنشوز
الر أجع دي
ِض عدَّ ة َّ
اَلا َوم د
َوالندكَاح َّإال بذي َرح ٍم َله م باهلل َوتَعود بزَ َو َ
الرحم
َفإ أن عَ د أم َن َف أاْل َ أق َرب أاْلَ أق َرب م َن ا أل َع َصبَة ا أل َم َحارم ث َّم م أن َذوي َّ
ا أل َم َحارم ث َّم ب َّ
الذكَر عَ َصبَة غَ أْي ُمَ َأر ٍم ث َّم م أن َذوي َرح ٍم ك ََذل َك.
﴿َفصْلٌ﴾ َول أْل دم اال أمتنَاع أ
إن َقب َل غَ أ َْي َها َو َط َلب أاْل أج َرة لغ أَْي َأ َّيام
ب أع َول أ َ
ت َوإ َّال َف َال
ْلب نَ أقله َإَل مثأل َها تَ أربيَ ًة بدون َما َط َلبَ أ
ال دلبَأ َما ََل أ تَ َ َّ

اْ َضانَة َحيأث َال َأ أو ََل من َأها َوعَ َىل
َوا ألبَيدنَة عَ َليأه َو َليأ َس للزَّ أوج ا أل َمنأُ م َن أ َ
الر َضاع َيدأ خل تَبَع ًا َال ا أل َعكأس
اْاضنَة ا ألقيَام ب َما ي أصلحه َال أاْلَعأ يَان َو َّ
أَ

ات لتَ أفريط َها عَ ال َم ًة غَ الب ًا َوإ َّال َف َع َىل ا أل َعاق َلة َو َ ََلا نَ أقله
َوتَ أض َمن َم أن َم َ
َإَل َم َق در َها غَ الب ًا َوا أل َق أول َ ََلا في َما عَ َليأه.
استَ أغنَى بنَ أفسه َف أاْلَب َأ أو ََل ب َّ
الذكَر َو أاْلم ب أاْلنأثَى
﴿فَصْلٌ﴾ َو َمتَى أ
ني أاْل دم
َوب َما َحيأث َال َأ َب َفإ أن تَزَ َّو َج أ
يها َفإ أن تَزَ َّو أج َن خ د َْي بَ أ َ
ت َف َم أن َيل َ
َوا أل َع َصبَة َوينأ َقل( َ )1إَل َمن أ
َار َثاني ًا.
اخت َ
(  )1يف (أ)َ :وتَنأتَقل.
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بَابُ النَّ َفقَاتِ
فك َ
﴿َفصْلٌ﴾ َ
ت َوا ألم أعتَدَّة عَ أن
َان لزَ أو َجته َكيأ َ
عَىل الزَّ أوج َكيأ َ
ف كَانَ أ
مو ٍ
ت َأ أو َط َال ٍق َأ أو َف أس ٍخ َّإال بح أك ٍم غَالب ًا َأ أو ْلَ أم ٍر َي أقتَِض النشوزَ َذنأ ٍ
ب َأ أو
َأ
عَ يأ ٍ
ْش ًة د أهن ًا َومشأ ط ًا َوسدأ راً
ب ك َفا َيت َها ك أس َو ًة َونَ َف َق ًة َوإ َدام ًا َو َد َوا ًء َوع أ َ
َو َما ًء َولغ أَْي ا ألبَائنَة َونَ أحو َها َمنأزالً َوُم أزَ ان ًا َو َم أْش َق ًة تَنأ َفرد َبا َو أال أخدَ ام
يف التَّنأظيف ب َح َسب َحاَل َما َفإن أ
اختَ َل َفا َفب َحاله ي أْس ًا َوع أْس ًا َو َو أقت ًا
َن َخ أل َو ٍة َوا أل َعاصيَ َة بنش ٍ
وز َله ق أسط َو َيعود ا ألم أستَ أقبَل
َوبَ َلد ًا َّإال ا ألم أعتَدَّ َة ع أ
بالت أَّوب َة َو َل أو يف عدَّ ة ا ألبَائن َو َال َي أسقط ا أل َماض با أل َم أطل َو َال ا ألم أستَ أقبَل
ب أالب َراء ب أل بالتَّ أعجيل َو َال يطأ َلب َّإال م أن مريد ا أل َغيأبَة يف َح ٍ
ال َوه َو ََتأليك
أ َ
يف النَّ َف َقة غَالب ًا َال ا ألك أس َوة َو َال بت ََبع ا ألغ أَْي َّإال عَ نأه َو َال رجو َع َوينأفق
أ
حيبسه للتَّكَسب َو َال َف أس َخ
اَْاكم م أن َمال ا ألغَائب م َك دفالً َوا ألمتَ َم درد َو َ أ
َو َال ََتأتَنُ منأه َم َُ أ
اِل َ أل َوة َّإال ل َم أص َل َح ٍة َوا أل َق أول ل َم أن َصدَّ َقتأه ا أل َعدأ َلة يف
ْشة َوالنَّ َف َقة َونَ َف َقت َها ع ََىل الطَّالب َول ألمطي َعة يف نَ أفي النشوز ا أل َماض
ا ألع أ َ
ُت َّلف.
َو َقدأ ره َويف غ أَْي بَيأته بإ أذنه يف أالنأ َفاق ق َيل َومطَ َّل َق ٍة َومغيبَ ٍة َو َ

َاب الطالَق
كت ُ
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غَْي ا أل َعاقل َ
عَىل َأبيه َو َل أو كَافر ًا َأ أو م أعْس ًا َله
﴿فَصْلٌ﴾ َونَ َف َقة ا أل َو َلد أ
عَىل أاْل دم َق أرض ًا ل أ َ
ك أَسب ث َّم يف َماله ث َّم َ
ْلب َوا أل َعاقل ا ألم أعْس عَ َىل َأبَ َو أيه
ب أال أرث َّإال َذا َو َل ٍد م ٍ
وَس َف َع َليأه َو َل أو َصغْي ًا َأ أو ك َ
َان ا أل َوالد كَافر ًا َو َال
َح َس َ
اْاكم
َي ألزَ م َأ أن يع َّفه َو َال التَّكَسب َّإال ل أل َعاجز َو َال َيب أُ عَ نأه أ
عَرض ًا َّإال بإ أذن أ َ
وَس نَ َف َقة م أع ٍ
عَىل ك دل م ٍ
ْس َ
َو َ
عَىل م َّلته َيرثه بالن ََّسب َفإ أن َت َعدَّ َد ا أل َوارث
اع
ب أال أرث غَالب ًا َوك أس َوته َوس أكنَاه َوإ أخدَ امه ل أل َع أجز َوي َع دوض َما َض َ
َف َح َس َ
َو َي أسقط ا أل َماض با أل َم أطل َوا ألموَس َم أن َي أملك ا ألك َفا َي َة َله َول أ َ
ص به َإَل
ْل َخ د
وت أ ٍ
غَْي َما أاستثأن َي َوا ألبَيدنَة عَ َليأه
الدَّ أخل َوا ألم أعْس َم أن َال َي أملك ق َ
عَْش أ َ
السيدد شبأُ ر دقه أ
َو َ
ب َد َأ أو ََتأليَة ا أل َقادر َوإ َّال
اْ َّر َوا أل َ أ
عَىل َّ
اِلَادم َو َما َيقيه أ َ
اْاكم َو َال َي ألزَ م َأ أن يع َّفه َو َْيب َسد َر َمق ُم َ َأَتم
ك دل َ
ف إزَ ا َلة م ألكه َفإ أن ََت َ َّر َد َف أ َ
يمة َي أعلف َأ أو َيبيُ َأ أو ي َسيدب يف َم أرتٍَُ
الدَّ م م باهلل َو َل أو بنيَّة الرجوع َوذو ا ألبَه َ
ب عَ ن َأها َف َحتَّى تؤأ َخ َذ َو َ
الْشيك ح َّصته َوح َّصة
عَىل َّ
َوه َي م ألكه َفإ أن َرغ َ
َُشيكه ا ألغَائب َوا ألمت ََم درد َف َْيجُ َوإ َّال َف َال َوك ََذل َك مؤَ ن ك دل عَ أ ٍ
ني لغ أَْيه يف
أ

الضيَا َفة َ
عَىل َأ أهل ا أل َوبَر.
الْشع غَالب ًا َو د
َيده بإ أذن َّ أ
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َاب الطالَق
كت ُ

بَابُ الرِّضَاعِ

﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن َو َص َل َج أو َفه م أن فيه َأ أو َأنأفه يف أ
اَْ أو َل أني َلبَن آ َدميَّ ٍة
اُش َة َو َل أو َميدتَ ًة َأ أو بكأراً أَ أو متَغ دَْي ًا غَالب ًا َأ أو َم َُ جنأسه مطأ َلق ًا
َد َخ َلت(  )1ا أل َع َ
اُشة َال َه أل يف أ
ت
اَْ أو َل أني َثبَ َ
َأ أو غ أَْيه َوه َو ا ألغَالب َأو ا ألتَبَ َس دخول ا أل َع َ
حكأم ا ألبن َّوة َ ََلا َولذي ال َّلبَن إ أن َك َ
ت منأه
ان َوإنَّ َما يشَ ارك َها َم أن عَل َق أ
َو َْ َقه َحتَّى َينأ َقط َُ َأ أو تَ َض َُ م أن غ أَْيه َو َي أش ََتك الثَّ َال َثة م َن ا ألعلوق الثَّاِّن
لرجل َف َق أ
حيرم به
ط ب َلبَ ٍن م أن زَ أو َجتَيأه َال َيصل َّإال ُمأتَمع ًا َو َ أ
َإَل ا أل َو أضُ َول َّ
َم أن َص َّ َْيه ُم ََّرم ًا َو َمن انأ َف َس َخ نكَاح غ أَْي َمدأ خو َل ٍة بف أعله ُمأتَاراً رج َُ ب َما
َلز َم م َن ا أل َم أهر َع َليأه َّإال َجاهالً ُم أسن ًا.
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما َيثأبت حكأمه بإ أق َراره َأ أو بَيدنَت َها َو َْيب ا أل َع َمل
بال َّظ دن ا ألغَالب يف الندكَاح َُتأري ًم َفي أج َب الزَّ أوج ا ألمقر به َوبإ أق َراره َو أحدَ ه
اْق َوا أل َعكأس يف إ أق َرار َها َّإال ا أل َم أه َر بَ أعدَ الدخول.
َيبأطل الندكَاح َال أ َ

اُشة.
(  )1يف (أ)َ :د َخ َل أ
ت يف ا أل َع َ
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َاب ا ْلبَيْع
كت ُ

َ ُ ْ
ابال َب ْي ِّع
ِّكت

﴿فَصْلٌ﴾ ُشوطه إْياب م َك َّل ٍ
ف َأ أو ِمَيد ٍز ُمأت ٍَار م أط َلق الت ََّْصف َمال ٍك
َ
ٍ
غَْيه مثأله متَ َطاب َق أني م َضا َف أني
َأ أو مت ََو ٍّل ب َل أفظ ََتأليك َح َس َ
ب ا ألع أرف َو َقبول أ
َإَل النَّ أفس َأو(  )1يف حكأمهما غَ ْي مؤَ َّق ٍ
ت َو َال م أستَ أق َب ٍل َأِّي َما َو َال م َقيَّ ٍد ب َما
أ
َ أَ
ِها َو َال َ َ
إُضاب َأ أو رجوع يف َما َل أني َم أعلو َم أني
ي أفسد َ
َت َّل َله َما يف ا أل َم أجلس أ َ
ِها ب أاْل َخر َوا أل َمبيُ َم أوجود يف ا ألم ألك
اْال َوبَيأُ َأ َحد َ
َيصح ََتَلكه َما يف أ َ
َجائز ا ألبَ أيُ َو َيكأفي يف ا ألم َح َّقر َما اعأ تَا َده النَّاس.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيص َّحان م َن أاْلَعأ َمى َوم َن ا ألم أص َمت َو أاْلَ أخ َرس
ب أال َش َارة َوكل عَ أق ٍد َّإال أاْلَ أربَ َع َة َوم أن م أضطَ ٍّر َو َل أو غب َن َفاحش ًا َّإال
ل ألجوع َوم َن ا ألم َصا َدر َو َل أو بتَاف ٍه َوم أن غَ أْي ا أل َم أأذون َوكيالً َو َال ع أهدَ َة
عَ َليأه َوبا ألكتَابَة َو َال َيت ََو ََّل ال َّط َر َف أني َواحد َأ أو(  )2يف حكأمه.
(  )1يف (ب)َ :أ أو َما يف ح أكمه َما.
(  )2يف (ب)َ :أ أو َما يف ح أكمه.
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﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أل َحق با أل َع أقد الزد َيا َدة َوالنَّ أقص ا أل َم أعلو َمان يف ا أل َمبيُ
َوالثَّ َمن َو أ
اِليَار َو أاْلَ َجل م أط َلق ًا َال الزد َيا َدة يف َح دق َّ
الشفيُ َو َأ َّول م أط َلق
أاْلَ َجل َو أقت ا أل َقبأض.
الس َلم َأ أو يف ذ َّمة
﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َمبيُ َيتَ َع َّني َف َال َيصح َم أعدوم ًا َّإال يف َّ
است أح َقاقه
َْصف فيه َقبأ َل ا أل َقبأض َو َيبأطل ا ألبَيأُ بتَ َلفه َو أ
م أش ََتيه َو َال َيت َ َّ
َوي أف َسخ َمعيبه َو َال يبأدَ ل غَ الب ًا َوال َّث َمن عَ كأسه يف َذل َك غَ الب ًا َوا ألقيمي
َوا ألم أس َلم فيه َمبيُ َأبَد ًا َوك ََذل َك ا ألمثأِل غَ أْي النَّ أقد أ
ني َأ أو قوب َل
إن ع د َ
بالنَّ أقد َوإ َّال َفثَ َمن َأبَد ًا كَالنَّ أقدَ أين.
ُشا ًء في َما ََل أ ي َظ َّن َُتأريمه
﴿فَصْلٌ﴾ َو َْيوز م َعا َم َلة ال َّظاَل بَيأع ًا َو َ
ِها َوه َو ب أ
الصغْي إ أن
اِلَ َطر َو َو دل َمال َّ
َوا أل َعبأد َوا ألم َميدز َما ََل أ ي َظ َّن َح أجر َ
ٍ
اْاكم
َف َع َل ل َم أص َل َحة َوه َو َأبوه ث َّم َوصيه ث َّم َجده ث َّم َوصيه ث َّم أال َمام َو أ َ
الْشاء َوبَيأُ ََسيُ ا أل َف َساد
َو َمنأصوب َما َوا أل َق أول َله يف َم أص َل َحة د َ
ٍ
اع َال
الْشاء م أن َوارث م أستَغ َأر ٍق بَ َ
َوا أل َمنأقول َويف أالنأ َفاق َوالت أَّسليم َال د َ
ل أل َق َضاء َو َينأفذ ب أالي َفاء َأو أالبأ َراء َوبَيأُ ك دل ذي نَ أف ٍُ َح َال ٍل َجائز َو َل أو
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َإَل م أستَ أعمله يف َم أعصيَ ٍة غَ الب ًا َأ أو َواج ٍ
ب كَا ألم أص َحف َوم أن ذي ا أليَد
َو َال َيكون َقبأض ًا َّإال يف ا أل َم أضمون غَ الب ًا َومؤَ َّج ٍر َو َال تَنأ َفسخ َّإال َأ أن

اع لع أذ ٍر َأ أو م َن ا ألم أست أَأجر َأ أو بإ َجازَ ته َو أاْل أج َرة ل ألم أش ََتي م َن ا أل َع أقد
يبَ َ
وُمَ أهول ا ألعني ُم َْي ًا فيه مدَّ ًة معلوم ًة ومْي ٍ
اث عل َم جنأس ًا َونَصيب ًا
َ
َّ
َأ
َأ َ َ َ
َونَص ٍ
الْشيك َف َق أ
ط ق َيل َوكَام ٍن
است أَح َصدَ َو َّإال َفم َن َّ
يب م أن زَ أر ٍع َقد أ
َْيان
َيدل َف أرعه عَ َليأه َوم أل َص ٍق كَا ألف د
ض َرا غَ الب ًا َوَي َّ َ
ص َونَ أحوه َوإ أن تَ َ َّ
ب ٍة م أن م َقدَّ ٍر َكيأالً َأ أو َوزأ ن ًا َأ أو عَ دَ د ًا َأ أو َذ أرع ًا م أست ٍَو َأ أو
َقبأ َل ا أل َف أصل َوص أ َ
ُمأتَل ٍ
ف جزَ اف ًا غَ أ َْي م أستَثأ ٍن َّإال م َشاع ًا َأ أو ُمأتَار ًا َأ أو كل َك َذا ب َك َذا َفي َ
خ َّْي
ل َم أعر َفة َقدأ ر الثَّ َمن َأ أو عَ َىل َأنَّه َمائَة بك ََذا َأ أو َمائَة كل ك ََذا بك ََذا َفإ أن زَ ا َد
ص يف أاْلخ َرتَ أني َف َسدَ يف ا ألم أ
ختَلف م أط َلق ًا َويف غَ أْيه َي ََّْي يف
َأ أو نَ َق َ
ني ا أل َف أسخ َو أاْلَ أخذ ب أ
وع يف أاْل أو ََل َفبا ألك دل أ
إن
النَّ أقص بَ أ َ
اْ َّصة َّإال ا أل َم أذر َ

َش ٍء يف أاْل َ
وَل
َشا َء َويف الزد َيا َدة َرد َها َّإال ا أل َم أذروع َفيَ أأخذ َها ب َال َ أ
ب ٍة َم َشاع ًا َأ أو م َقدَّ ر ًا ميدزَ يف
َوبح َّصت َها يف الثَّانيَة َأ أو َي أف َسخ َوبَ أعض ص أ َ
َت ج َهته يف ُمأتَلف ا أل َم أذروع َوك ََذا إ أن ُش َ
ا ألم أ
ط
ختَلف َقبأ َل ا ألبَيأُ َوعيدن أ
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أ
اِليَار مدَّ ًة َم أعلو َم ًة َال من َأها ك ََذا بك ََذا أ
ت َأ أو كل ك ََذا بك ََذا
إن نَ َق َص أ
إش َارةٍ َأ أو َحدٍّ َأ أو َل َق ٍ
م أط َلق ًا َفيَ أفسد َوت َع َّني أاْلَ أرض ب َما ي َميدز َها م أن َ
ب.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َْيوز م أط َلق ًا بَيأُ أ
اْ در َفيؤَ َّدب ا أل َعاَل َو َيرد ا أل َقابض َّإال
اب منأ َقط َع ًة َفا ألمدَ دلس َو َي أرجُ َوإ َّال َف َال َو َال أ دم
الصب َّي َما َأتأ َل َ
ف َفإ أن غَ َ
َّ
لضاب َو َأ أرض َم َّك َة َو َما َال نَ أف َُ فيه
ا أل َو َلد َوالنَّجس َو َماء ا أل َف أحل ل د َ
م أط َلق ًا.
ٍ
ض َما َمنَ َُ بَيأ َعه
يم َة َله َأ أو عَ َر َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َيصح يف م ألك َال ق َ
َ
اَل َواء َو َال يف َح ٍّق َأ أو َُح ٍأل َأ أو َلبَ ٍن
م أستَمر ًا كَا أل َو أقف أ أو َحاالً كَال َّط أْي يف أ َ

ْشط ا أل َق أطُ
ََل أ َينأ َفص َال َأ أو َث َم ٍر َقبأ َل نَ أفعه َأ أو بَ أعدَ ه َق أب َل َص َالحه ق َيل َّإال ب َ أ
استثأنَاء
ْشط ا ألبَ َقاء َو َال في َما ََيأرج َشيأئ ًا َف َشيأئ ًا َو َيصح أ
َو َال بَ أعدَ َ
ِها ب َ أ
اْ دق م أط َلق ًا َونَ َف َقة م أستَ أثنَى ال َّلبَن عَ َىل مشأ ََتيه،
َهذه مدَّ ًة َم أعلو َم ًة َو أ َ
َوي أمنَُ إتأ َال َفه َو َال َض َما َن أ
إن َف َع َل َّإال يف م أستَثأنَى الثَّ َمر َو َال يف جزأ ٍء غَ أْي
م َشا ٍع م أن َح ٍّي َو َال يف م أش ََت ًى َأ أو َم أوه ٍ
وب َقبأ َل َقبأضه َأ أو بَ أعدَ ه َقبأ َل
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َتك إ َّال ََجيع ًا َوم أستَح دق أ
اِلمس َوالزَّ كَاة بَ أعدَ الت أ
َّخليَة
الرؤأ َية يف ا ألم أش َ َ
إ َّال ا ألم َصدد َق َو َمتَى انأ َض َّم َإَل َجائز ا ألبَيأُ غَ أْيه َف َسدَ أ
إن ََل أ َيت ََميَّزأ َث َمنه.
ُشا ًء َم أوقوف َينأ َعقد ق َيل
﴿فَصْلٌ﴾ َوعَ أقد غَ أْي ذي ا ألو َال َية بَيأع ًا َو َ
َو َل أو َفاسد ًا َأ أو َق َصدَ ا ألبَائُ عَ أن نَ أفسه َم َُ بَ َقاء ا ألمتَ َعاقدَ أين َوا أل َع أقد
بإجازَ ة من هي َله ح َال ا ألع أقد غَ الب ًا َأو إجازَ ِتا ب َل أف ٍ
ظ َأ أو ف أع ٍل يفيد
َ
َ
َ
أ َ َ
َ أ َ
التَّ أقر َير َوإ أن َجه َل حك َأمه َال تَ َقد َم ا أل َع أقد َوَي ََّْي ل َغبأ ٍن َفاح ٍ
ش َجه َله
ول
َقبأ َل َها ق َيل َو َال تَدأ خل ا أل َف َوائد َو َل أو متَّص َل ًة َو َال َيتَ َع َّلق َحق بفض ٍّ
غَ الب ًا َوتَ أل َحق آخ َر ا أل َع أقدَ أين َو َينأفذ يف نَصيب ا أل َعاقد َُشيك ًا غَ الب ًا.
خلية للتَّسليم َقبض يف َع أق ٍد صحيحٍ غَْي موق ٍ
وف
أ َأ
َ
أ
﴿َفصْلٌ﴾ َوالتَّ أ َ
أ
يب َو َال نَاق ٍ
َو َمبي ٍُ غ أَْي َمع ٍ
ص َو َال َأ َمانَ ٍة َم أقبوض الثَّ َمن َأ أو يف حكأمه ب َال
اْال َأ أو نَ أفعه َوي َقدَّ م تَ أسليم الثَّ َمن أ
ض ا أل َمبيُ
إن َح َ َ
َمان ٍُ م أن أَ أخذه يف أ َ
َو َيصح الت أَّوكيل با أل َقبأض َو َل أو ل ألبَائُ َو َال َي أقبض بالتَّ أ
خليَة َوا ألمؤَ ن َقبأ َل
ب َو َال َْيب
الص د
ا أل َقبأض َع َليأه كَالنَّ َف َقة َوا أل َف أصل َوا أل َكيأل َال ا أل َق أطف َو َّ
الت أَّسليم َإَل َم أوضُ ا أل َع أقد غَالب ًا َأ أو َمنأزل ا ألم أش ََتي َّإال لع أر ٍف َو َال ي َس دلم
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الْشيك َّإال بحضور َُشيكه َأ أو إ أذنه َأو أ
اَْاكم َوإ َّال َضم َن إ أن َأذ َن،
َّ

َوا أل َق َرار ع ََىل أاْلخر إ أن َجنَى أَ أو عَل َم َو َال َينأفذ يف ا أل َمبيُ َقبأ َل ا أل َقبأض َّإال
ا أل َو أقف َوا ألعتأق َو َل أو ب َما ٍل ث َّم إ أن تَ َع َّذ َر الثَّ َمن َفل ألبَائُ َف أسخ َما ََل أ َينأف أذ
است أس َعاؤه يف النَّافذ ب أاْلَ َق دل م َن ا ألقي َمة َوالثَّ َمن َو َي أرجُ ع ََىل ا ألم أعتق
َو أ
َتاه م أن مشأ َ ٍَت ََل أ َي أقب أض َص َّح أ
إن َأعأ تَ َقه بَ أعدَ ا أل َقبأض بإ أذن
َو َم أن َأعأ ت ََق َما أاش َ َ
أاْلَ َّو َل أني َأو الثَّاِّن م َو دفر ًا للثَّ َمن َوإ َّال َف َالَ ،و َما أاشَت َي بتَ أقد ٍير َو َق َُ َقبأ َل
ال َّل أفظ أعيدَ لبَيأعه َحتأ ًم َّإال ال َّذ أر َع َوي أست ََحق ا أل َقبأض بإ أذن ا ألبَائُ م أط َلق ًا َأ أو
الصحيح َو َال َي أمنَُ منأه َّإال ذو َح ٍّق كَا ألم أست أَأجر َال
تَ أوفْي الثَّ َمن يف َّ
السارق.
ا ألغَاصب َو َّ
بَابُ الشُّرُوطِ الْـمُقَاِْنِةِ لِلْعَقْدِ
﴿فَصْلٌ﴾ ي أفسده َْصحي َها َّإال أ
ال َوم أن عَ أقد َها َما ا أقت ََض َج َها َل ًة
اَْ َّ

يف ا ألبَيأُ كَخيَ ٍ
ار ُمَ أهول ا ألمدَّ ة َأ أو َصاحبه َأ أو يف ا أل َمبيُ َك َع َىل أإر َجاحه َأ أو
عَىل َح د
ك أَون ا ألبَ َق َرة َلبين ًا َونَ أحوه َأ أو يف الثَّ َمن َك َع َىل أإر َجاحه َومنأه َ
ط
بة َال ك ََذا م َن الثَّ َمن َوعَ َىل َأ َّن َما عَ َليأ َك م أن َخ َراج
قيأ َمة ك ََذا م َن الص أ َ

َاب ا ْلبَيْع
كت ُ
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ُشط ًا َال ص َف ًة َف َ
ُشط أالنأ َفاق م َن ا أل َغ َّلة َو َل أو
خا َل َ
ف َومنأه َ أ
أاْلَ أرض َك َذا َ أ

وجبَه غَ الب ًا َك َع َىل َأ أن َال تَنأتَف َُ َومنأه بَ َقاء ا أل َمبيُ َو َل أو
ل َم أعلو َم أني َأ أو َر َف َُ م َ
َر أهن ًا َال َرده َوبَ َقاء َّ
الش َج َرة ا أل َمبي َعة يف َق َرار َها مدَّ َ َِتا َوعَ َىل َأ أن َي أف َس َخ
أ
ب ك ََذا َال عَ َىل تَ أأد َية
إن شف َُ َأ أو عَ َّل َقه بم أستَ أقبَ ٍل َك َع َىل َأ أن تغ َّل َأ أو َُتأل َ
َْش َط أني َأ أو بَيأ َعت أَني يف
الثَّ َمن ليَ أوم ك ََذا َو َّإال َف َال بَيأ َُ َأ أو َال تَ َعل َق َله به ك َ أ
ِها ِمَّا ن َي عَ نأه غَ الب ًا.
بَيأ ٍُ َونَ أحو َ
اْلها َل َة من وص ٍ
ف ل ألبَيأُ كَخيَ ٍ
ار
أ َ أ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيصح من َأها َما ََل أ َي أقتَض أ َ َ

َم أعلو ٍم َأ أو ل أل َمبيُ َك َع َىل َأ َّنَا َلبون َأ أو تغل ك ََذا ص َف ًة يف ا أل َماض َوي أع َرف

حيتَاج إ َليأه َأ أو للثَّ َمن
ب َأ َّول ا ألم أستَ أقبَل َم َُ انأت َفاء َّ
الض دار َوحصول َما َ أ
يصال ا أل َمنأزل َومنأه بَ َقاء َّ
الش َج َرة
َكت أَأجيله َأ أو َيصح إ أف َراده با أل َع أقد كَإ َ
مدَّ ًة َم أعلو َم ًة َو َما س َوى َذل َك َف َلغأو َوند َب ا أل َو َفاء َو َي أرجُ ب َما َح َّ
ط
وف َله به.
ْلَ أجله َم أن ََل أ ي َ
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بَابُ الرَّبَوِيَّاتِ
ف ا أل َم َاالن َففي أ
﴿فَصْلٌ﴾ إ َذا أ
اْلنأس َوالتَّ أقدير با أل َكيأل
اختَ َل َ
ِها َأ أو َال تَ أقد َير ََل َما التَّ َفاضل
َوا أل َوزأ ن َْيوز التَّ َفاضل َوالن ََّساء َويف َأ َحد َ
ون بالنَّ أقد َفك َالِها ونحو س َفرج ٍل برم ٍ
ط َّإال ا أل َم أوز َ
َف َق أ
ان َس َل ًم َفإن
َ ََ أ َ َ أ َ
َّ
اتَّ َف َقا فيه َما أاشَت َط ا ألم ألك َو أ
اْلول َوتَيَقن الت ََّساوي َح َال ا أل َع أقد
َوالتَّ َقابض يف ا أل َم أجلس َوإ أن َط َال َأو انأتَ َق َل ا ألبَيد َعان َأ أو أغأ م َي عَ َليأه َما َأ أو
إحا َل ًة َأ أو َك َفا َل ًة َما ََل أ َي أف ََت َقا َال ا ألمتدَ درك
ِها َأ أو َأ َخ َذ َر أهن ًا َأ أو َ
عَ َىل َأ َحد َ
َاْاُضَ ،و أ
َو َما يف د
اْبوب َأ أجنَاس َوك ََذل َك الثد َمار َوْوم
الذ َّمة ك أ َ
أاْلَ أجنَاس َويف ك دل جن ٍ
حو َم َوالثديَاب َسبأ َعة
أس َأ أجنَاس َو أاْلَ ألبَان تَتأبَُ الل أ
َوا أل َم أطبوعَ ات ستَّة َفإن أ
ب ب أاْلَغأ َلب يف ا ألبَ َلد َوإ أن
اختَ َل َ
ف التَّ أقدير اعأ ت َ
صحب َأحدَ ا ألمثأ َلني غَ ْيه ذو ق ٍ
ب ا ألمنأ َفرد َو َال َي ألزَ م إ أن
يمة غ دل َ
َ َ َ
َ
أ
أ
َصحبَه َما َو َال حضور ا ألم َصاحب َو َال ا ألم َصاحبَ أني غَ الب ًا.
ِها
حيرم بَيأُ الر َطب بالت أَّمر َوا ألعنَب بالزَّ بيب َونَ أحو َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ أ
َوا ألمزَ ابَنَة َّإال ا أل َع َرا َيا َوتَ َل دقي أ
يمة
اْلَلوبَة َو أ
احتكَار قوت أاْل َدم دي َوا ألبَه َ
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اجة َوعَ دَ مه َّإال َم َُ مثأله
اْ َ
ا أل َفاضل عَ أن ك َفا َيته َو َم أن َيمون َإَل ا أل َغ َّلة َم َُ أ َ
َفي َك َّلف ا ألبَيأ َُ َال الت أَّسع َْي يف ا ألقوتَ أني َف َق أ
ني َذوي أاْلَ أر َحام
ط َوالتَّ أفريق بَ أ َ

ض ا ألكَبْي َوالن أَّجش
ا أل َم َحارم يف ا ألم ألك َحتَّى َيبألغَ َّ
الصغْي َوإ أن َر َ
الس أوم َوا ألبَيأُ َ
الَتاض َو َس َلم َأ أو َس َلف
عَىل ا ألبَيأُ بَ أعدَ َّ َ
الس أوم عَ َىل َّ
َو َّ
َوبَيأُ َوربأح َما أاشَت َي بنَ أق ٍد غَ أص ٍ
الِشء ب َأ أكثَ َر م أن س أعر
ب َأ أو َث َمنه َوبَ أيُ َّ أ

َي أومه ْلَ أجل الن ََّساءَ ،وب َأ َق َّل ِمَّا ُش َي به َّإال م أن غَ أْي ا ألبَائُ َأ أو منأه غَ أ َْي
ٍ
ص م أن عَ يأنه َو َف َوائده
حي َلة َأ أو بغ أَْي جنأس الثَّ َمن أاْلَ َّول َأ أو ب َقدأ ر َما انأتَ َق َ
أاْلَ أصليَّة.
ب الْخِيَاَْاتِ
بَا ُ
ْش نَ أوع ًا لتَ َعذر تَ أسليم ا أل َمبيُ َوه َو ََل َما يف ُمَ أهول
ه َي َث َال َث َة عَ َ َ
اْلاهل يف َم أعلومه َول َف أقد ص َف ٍة َم أْشو َط ٍة َول ألغ ََرر
أاْلَ َمد َول ألم أش ََتي أ َ
ب ٍة عَ ل َم َقدأ َر َها ا ألبَيدُ َف َق أ
ط َول ألخيَانَة يف ا ألم َرابَ َحة
ْصاة َوص أ َ
كَا ألم َ َّ
الَتاخي
ْل أهل َقدأ ر الثَّ َمن َأو ا أل َمبيُ َأ أو تَ أعيينه َو َهذه عَ َىل َّ َ
َوالت أَّوليَة َو َ
َْص ٍف عَ ن
َوت أو َرث غَ الب ًا َوي َك َّلف التَّ أعينيَ بَ أعدَ ا ألمدَّ ة َول َغبأن َصب ٍّي َأ أو مت َ د
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ِها عَ َىل تَ َراخٍ َو َال ي أو َر َثان َوللرؤأ َية
ا ألغ أَْي َفاحش ًا َوبك أَونه َم أوقوف ًا َو َ
الْشط َوا أل َعيأب.
َو َّ أ
يب رؤأ َي ٍة
َتى غَ ائب ًا ذك َر جنأسه َص َّح َو َله َرده عَ ق َ
﴿فَصْلٌ﴾ َف َمن أاش َ َ
ٍ
ِل َّإال َما ي أع َفى َو َيبأطل با أل َم أوت َو أالبأ َطال
ْلميُ غَ أْي ا ألمثأ د
ِمَيدزَ ة بت ََأم ٍل َ
بَ أعدَ ا أل َع أقد َوبالت ََّْصف غَ أ َْي ال أست أع َمال َوبالتَّ َعيب َوالنَّ أقص عَ َّما َش َم َله
ْيس َوبسكوته عَ قيبَ َها َوبرؤأ َي ٍة م َن ا أل َوكيل َال
ا أل َع أقد غَ الب ًا َو َج دس َما َ
الرسول َولبَ أع ٍ
ض َيدل عَ َىل ا ألبَاقي َومتَ َقدد َم ٍة في َما َال َيتَغ ََّْي َو َله ا أل َف أسخ
َّ
َقبأ َل َها َو َف أرعيَّة َما َقبَ َض َوإ أن َر َّد َوا أل َق أول َله يف نَ أفي ا ألم َميدزَ ة َول ألبَائُ يف
نَ أفي ا أل َف أسخ.
ُشط أ
اِليَار مدَّ ًة َم أعلو َم ًة
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيصح َو َل أو بَ أعدَ ا أل َع أقد َال َقبأ َله َ أ
اْلاعل َّإال ل َْش ٍ
طَ ،و َيبأطل ب َم أوت
ََل َما َأ أو ْلَ َحد َ
أ
ِها َأ أو ْلَ أجنَب ٍّي َفيَتأبَعه أ َ
َصاحبه مطأ َلق ًا َفيَتأبَعه ا أل َم أجعول َله َوبإ أم َضائه َو َل أو يف غَ يأبَة أاْل َخر َوه َو
عَ َىل خيَاره عَ أك َس ا أل َف أسخ َوب َأ دي تَ َْص ٍف لنَ أفسه غَ أ َْي تَ َعر ٍف كَالتَّ أقبيل

َاب ا ْلبَيْع
كت ُ
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الش أفُ َوالت أَّأجْي َو َل أو إ ََل ا ألم أش ََتي غَ الب ًا َوبسكوته لتَ َمام ا ألمدَّ ة عَ اق ً
َو َّ
ال
ت.
َو َل أو َجاهالً َوبر َّدته َحتَّى انأ َق َض أ
ب
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا انأ َف َر َد به ا ألم أش ََتي عَ ت ََق عَ َليأه َوشف َُ فيه َوتَ َعيَّ َ

استَ َق َّر
َوتَل َ
ف يف َيده م أن َماله َفيَبأطل َوإ َّال َفا أل َعكأس َوا أل َف َوائد فيه ل َمن أ
َله ا ألم ألك َوا ألمؤَ ن عَ َليأه َو َينأتَقل َإَل َوارث َم أن َْ َق َو َو دل َم أن ج َّن
َو َصب ٍّي بَلَغَ َو َي ألغو يف الندكَاح َوال َّط َالق َوا أل َعتَاق َوا أل َو أقف َويبأطل
الس َل َم أ
إن ََل أ يبأ َط أل يف ا أل َم أجلس َوالش أف َع َة.
الْص َ
ف َو َّ
َّ أ
ت َأ أو َحدَ َ
ث يف ا أل َمبيُ َقبأ َل ا أل َقبأض َوبَق َي َأ أو عَ ا َد
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما َثبَ َ
ب ٍة فيه َأنَّه عَ يأب َينأقص ا ألقيأ َم َة ر َّد به
َم َُ ا ألم أش ََتي َو َشهدَ عَ دأ َالن َذ َوا خ أ َ
َما ه َو عَ َىل َحاله َحيأث وجدَ ا أل َمالكَ ،و َال َي أرج أُ ب َما َأنأ َف َق َو َل أو عَ ل َم
ا ألبَائُ.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َر َّد َو َال َأ أر َش أ
ب بزَ َوال َما
إن تَ َقدَّ َم ا ألع ألم َو َل أو أ أخ َ
اْله َأ أو زَ َال
الصحيح منأه َأ أو َط َل َ
ض َو َل أو ب َّ
ب أال َقا َل َة َأ أو عَ َ َ
َيتَك ََّرر َأ أو َر َ
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َاب ا ْلبَيْع
كت ُ

ٍ
بأَ ا ألبَائُ م أن جن ٍ
أس
ْص َ
ف بَ أعدَ ا ألع ألم َأ َّي تَ َْصف غَ الب ًا َأ أو تَ َ َّ
َم َعه َأ أو تَ َ َّ
عَ يَّنَه َأ أو َقدأ ٍر منأه َو َطابَ َق َال ِمَّا َحدَ َ
ث َقبأ َل ا أل َقبأض َفيَ أفسد.
الر َضا بتَ َلفه َأ أو بَ أعضه يف
الر َّد َّإال ب د
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أستَحق أاْلَ أر َش َال َّ

َيده َو َل أو بَ أعدَ ا أمتنَاع ا ألبَائُ عَ ن ا أل َقبأض َأو ا أل َقبول َم َُ الت أَّخليَة َوبخروجه
َأ أو بَ أعضه عَ أن م ألكه َقبأ َل ا ألع ألم َو َل أو بع َو ٍ
ض َما ََل أ ي َر َّد عَ َليأه بحك ٍأم َوبتَ َعيبه
َم َعه بجنَا َي ٍة ي أع َرف ا أل َعيأب بدونَا ِم َّ أن ت أض َمن جنَا َيته َويف عَ كأس َها َي ََّْي
اْديث َّإال عَ أن َسبَ ٍ
ب َقبأ َل
بَ أ َ
ني َأ أخذه َو َأ أرش ا أل َقديم َأ أو َر دده َو َأ أرش أ َ
ني أاْلَ أرش َو َو أطؤه
ِها َفا ألتَبَ َس َأِّي َما تَ َع َّ َ
َش َء َفإ أن زَ َال َأ َحد َ
ا أل َقبأض َف َال َ أ
ني
َونَ أحوه جنَا َية َوبز َيا َدته َم َعه َما َال َينأ َفصل بف أعله َويف ا ألمنأ َفصل َي ََّْي بَ أ َ
الرد َال أاْلَ أرش َو َل أو ك َ
َان
ض َر بَ َط َل َّ
َأ أخذ أاْلَ أرش َأو ا أل َق ألُ َو َّ
الر دد َفإ أن تَ َ َّ
يم َة الزد َيا َدة َك َل أو
است ََح َّق ق َ
الزَّ ائد َبا َث َم َن ا أل َمعيب قيمي ًا َسلي ًم ََل أ َيبأط أل َو أ

ض َر أت َو أحدَ َها فيه َما َو َأ َّما بف أعل غَ أْيه َف َْيده د َ
ون ا أل َف أرعيَّة م أط َلق ًا
تَ َ َّ
َوك ََذا أاْلَ أصليَّة َّإال بحك ٍأم َفيَ أض َمن تَال َف َها.

َاب ا ْلبَيْع
كت ُ

َمتْ ُن ْاْلَزْ َهار117-

الَتاض َوإ َّال َفب أ
اْاكم
الَتاخي َوي أو َرث َوب َّ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َف أسخه عَ َىل َّ َ
بَ أعدَ ا أل َقبأض َو َل أو ُم َأمع ًا عَ َليأه َوه َو َينوب عَ ن ا ألغَائب َوا ألمت ََم درد يف
ا أل َف أسخ َوا ألبَيأُ لت أَوفْي الثَّ َمن َأ أو َخ أشيَة ا أل َف َساد َو َف أسخه إبأ َطال ْل َ أصل
ٍ
ب عَ َليأه َوكل عَ يأ ٍ
ب َال
َتد َم َعه أاْل َ أصليَّة َو َيبأطل كل عَ أقد تَ َرتَّ َ
ا أل َع أقد َف َ
ب َر َّد ََجيُ الثَّ َمن َال بَ أعدَ جنَا َي ٍة َف َق أ
ط
يم َة ل أل َمعيب َم َعه م أط َلق ًا َأ أو َج َ
ق َ
َف أاْلَ أرش َف َق أ
ْسى َف َال
ط َوإ أن ََل أ ي أع َر أ
ف بدونَا َو َم أن بَ َ
اع َذا ج أر ٍح َي أْسي َف َ َ
ِها َوا أل َعكأس إ أن َجه َال
الْسا َية إ أن عَ ل َما َأ أو َأ َحد َ
اْلارح يف َّ َ
َش َء عَ َىل أ َ
َ أ

الَتكَة
الرد م َن َّ
َوتَل َ
يص َّ
ف َأ أو ر َّد بحك ٍأم َوه َو عَ يأب َوإ َذا تَ َع َّذ َر عَ َىل ا أل َو د
َفم أن َماله.
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا أ
ف ا ألم أش ََت َيان َفا أل َق أول يف الرؤأ َية ل َم أن َر َّد َويف
اختَ َل َ
الْشط ل َم أن َسبَ َق َو أ
اْل َهة َواحدَ ة َفإن اتَّ َف َقا َفا أل َف أسخ َويف ا أل َعيأب ل َم أن
َّ أ
الْشيك.
ض َو َي ألزَ مه ََجيع ًا َو َله َأ أرش ح َّصة َّ
َر َ
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َاب ا ْلبَيْع
كت ُ

بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْـمََِيعِ وَتَلَفِهِ وَاسْتِحْقَا ِقهِ
﴿َفصْلٌ﴾ َيدأ خل يف ا أل َمبيُ َونَ أحوه ل أل َم َماليك ثيَاب ا ألب أذ َلة َو َما
ف به َويف ا أل َف َرس ا ألع َذار َف َق أ
با ليَنأ َف َُ
تعور َ
ط َويف الدَّ ار طرق َها َو َما أ ألص َق َ
ٍ
الس َواقي َوا أل َم َساقي َو أ
اْي َطان
َمكَانَه َويف أاْلَ أرض ا أل َماء َّإال لع أرف َو َّ
ت َوإ َّال َففي م ألك ا ألمشأ ََتي أ
َوالطرق ا ألم أعتَا َدة أ
إن كَا َن َوإ َّال َففي
إن كَانَ أ
م ألك ا ألبَائُ إ أن كَا َن َوإ َّال َف َعيأب َونَابت َيبأ َقى َسنَ ًة َف َصاعداً إ َّال َما ي أقتَ َطُ
َت أ
لص َالح ب َال أ أج َرةٍ َفإن
ط م أن غ أص ٍن َو َو َر ٍق َو َث َم ٍر َو َيبأ َقى ل َّ
منأه إ أن ََل أ يشأ َ َ
ط ب َما َحدَ َ
اختَ َل َ
أ
ث َقبأ َل ا أل َقبأض ق َيل َف َسدَ ا أل َع أقد َال بَ أعدَه َفي أق َسم َويبَ دني
ض َوا أل َق َرار لذي
استثأن َي َأ أو بي َُ َم َُ َح دقه بَق َي َوع دو َ
مدَّ عي ا أل َف أضل َو َما أ
ب َر أفعهَ ،و َال َيدأ خل َم أعدن َو َال َدفني َو َال د أر َهم يف ب َ أطن
أاْلَ أرض َوإ َّال َو َج َ
َشاةٍ َأ أو َس َم ٍك َو أال أس َالمي ل َقطَة إ أن ََل أ َيدَّعه ا ألبَائُ َوا ألك أفري َوالد َّرة ل ألبَائُ
الس َمك يف َس َم ٍك َونَ أحوه ل ألم أش ََتي.
َوا أل َعنأ َب َو َّ
غَْي َيد ا ألم أش ََتي
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا تَل َ
ف ا أل َمبيُ َقبأ َل الت أَّسليم النَّافذ يف أ
ب َثبَ َت
َوجنَا َيته َفم أن َمال ا ألبَائُ ق َيل َوإن أاستَ أع َم َله َف َال َخ َر َاج َوإ أن تَ َعيَّ َ

َاب ا ْلبَيْع
كت ُ
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أ
اِليَار َوبَ أعدَه م أن َمال ا ألم أش ََتي َو َل أو يف َيد ا ألبَائَُ ،وإ َذا ا أستح َّق ر َّد
لم أستَح دقه َفب أال أذن َأو أ
اْكأم با ألبَ دينَة َأو ا ألع ألم َي أرجُ بالثَّ َمن َوإ َّال َف َال َو َما
ب به ا ألبَاقي َثبَ َت
تَل َ
ف َأو أاستح َّق منأه َما َينأ َفرد با أل َع أقد فَكَ َما َم َّر َفإ أن تَ َعيَّ َ
أ
اِليَار.
﴿فَصْلٌ﴾ ومن أاش ََتى َشيئ ًا م َشار ًا إ َليه موصوف ًا غَْي م أْش ٍ
وط
أ َأ
أ
أَ َ
َ
َ َ
اْل أهل َفإ أن ُش َط َف َ
َص َّح َوخ د َْي يف ا ألم َ
ف َففي ا أل َم أقصود
خا َل َ
خالف َم َُ أ َ

اْل أهل َويف أ
اْلنأس
َف َسدَ َويف د
الص َفة َص َّح مطأ َلق ًا َوخ د َْي يف أاْلَ أدنَى َم َُ أ َ
َف َسدَ م أط َلق ًا َويف الن أَّوع أ
إن َجه َل ا ألبَائُ َوإ َّال َص َّح َوخ د َْي ا ألم أش ََتي َفإ أن
ْش َوأعأ ط َي خ َال َفه َففي أ
يُ َو َما َقدأ َس َّل َمه مبَاح
اْلنأس َس َّل َم ا ألبَائُ ا أل َمب َ
ََل أ ي أ
اْل أهل َويف الن أَّوع خ د َْيا يف ا ألبَاقي َوتَ َرا َّدا يف
َم َُ ا ألع ألم َق أرض َفاسد َم َُ أ َ

اْل أهل َو َحيأث َي ََّْي ا ألم أش ََتي يف أاْلَ أدنَى َو َقدأ
التَّالف َأ أر َش ا أل َف أضل َم َُ أ َ
بَ َذ َر َجاهالً َف َله أ
اِليَ َارات.
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َاب ا ْلبَيْع
كت ُ

بَابُ الََْيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحِ
﴿فَصْلٌ﴾ بَاطله َما أ
اخت ََّل فيه ا أل َعاقد َأ أو فقدَ ذكأر الثَّ َمن َأو ا أل َمبيُ
َأ أو ص َّحة ََتَلكه َما َأو ا أل َع أقد َوا أل َمال يف أاْلَ َّول غَ أصب َويف التَّال َي أني
بأ َم أن َر َّد إ َليأه َو َال أ أج َر َة أ
إن ََل أ َي أستَ أعم أل
ك ََذل َك َّإال َأنَّه َيطيب ربأحه َو َي أ َ

الرابُ مبَاح بع َو ٍ
ض َفيَصح فيه كل
الرد َّإال بال َّط َلب َويف َّ
َو َال َيت ََضيَّق َّ
ٍ
يمة َو َليأ َس بَيأع ًاَ ،و َفاسده َما أ
اخت ََّل
تَ َْصف غَ الب ًا َو أارَتَاع ا ألبَاقي َوفيه ا ألق َ
الربَا َف َح َرام بَاطل َو َما
َِض د
ُشط غَ أْي َذل َك َو َْيوز عَ أقده َّإال م أقت َ
فيه َ أ
ف َو َال ي أم َلك َّإال
َالصحيح إ َّال َأنَّه م َع َّرض ل أل َف أسخ َوإ أن تَل َ
س َواه َفك َّ
يمة َو َال َيصح فيه ا أل َو أطء َوالش أف َعة َوا أل َقبأض
با أل َقبأض ب أال أذن َوفيه ا ألق َ
بالت أ
َّخليَة.
﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َف أرعيَّة فيه َقبأ َل ا أل َف أسخ ل ألم أش ََتي َو أاْلَ أصليَّة َأ َمانَة
الر َض َف َق أ
ط َو َي أمنَُ َر َّد عَ يأنه اال أست أه َالك
َوتَطيب بتَ َلفه َقبأ َل َها َوب َف أسخه ب د
أ
اْكأمي َوه َو َق أولنَا:
َو ْقـــف َوعتْـــق َوبَيْـــع ُثـــم َم ْوهبَـــة َ
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َاب ا ْلبَيْع
كت ُ

احل َمـ َ
ـرس بنَــاء َو َط ْحــن َذبْ ُحـ َ
ـال َ
غَ ـ ْ
ـك ْ َ
ـو مثْــل َق َبــا َ
َطـ ْبخ َو َلـ ص
ـت َو َصـ ْب َح ْشـ ُ
ــِّل َو َق ْطــع َكيْ َف َمـــا َف َع َ
ــال َ
نَ ْســج َوغَ ْ
ٍ
ب عَ َل أيه كَالندكَاح َو َي أب َقى َوالت أَّأجْي َوي أف َسخ
َو َيصح كل عَ أقد تَ َرتَّ َ
َو ََتأديده َصحيح ًا ب َال َف أس ٍخ.
بَابُ الْـمَأْذُونِ

َش ٍء
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َأذ َن ل َع أبده َأ أو َصب ديه َأ أو َس َ
ُشاء َأ دي َ أ
كَت عَ نأه يف َ
صار م أأذون ًا يف ُشاء ك دل َ ٍ
غَْي َذل َك
ُشى َأ أو عوم َل ب َب أيعه َال أ
َ َ َ
َشء َو َب أيُ َما َ َ
أ
َ
َّإال ب َ
اص َك َب أيُ نَ أفسه َو َمال َس ديده.
خ ٍّ
﴿فَصْلٌ﴾ َول أل َم أأذون كل تَ َْص ٍف َج َرى ا ألع أرف لمثأله بمثأله َو َما
َلز َمه بم َعا َم َل ٍة َفدَ أين َيتَ َع َّلق ب َر َق َبته َو َما يف َيده َفي َس دلمه َما ا أل َمالك َأ أو
است أس َعاؤه أ
إن ََل أ َي أفده َفإ أن َه َل َك ََل أ َي أض َمنأه َو َل أو بَ أعدَ ََتَرده
يمتَه َماَ ،و ََلم أ
ق َ
يمة َوبه أاْلَ أو ََف من َأها َوم َن الثَّ َمن
است أَه َلكَه َفبغ أَْي ا أل َب أيُ َلز َمتأه ا ألق َ
َوإن أ
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َاب ا ْلبَيْع
كت ُ

ب َأ أو تَدأ ل ٍ
َص ٍ
َو ََلم النَّ أقض أ
يس جنَا َية تَ َع َّلق ب َر َقبَته
إن َف َّوتَه م أعْس ًا َوبغ أ
ط َفي َس دلم َها ا أل َمالك َأ أو ك َّل أاْلَ أرش َو أ
اِليَار َله َو َي َت َع َّني إن أ
َف َق أ
َار َها َأو
اخت َ
أس ا ألم َعا َم َلة َو َي أستَو َيان يف َث َمنه
الصغ َْي عَ ك َ
است أَه َلك ََها عَ ال ًم َوتَ ألزَ م َّ
أ
َوغ َر َماؤه َأ أو ََل به م أن غ َر َماء َم أو َالهَ ،و َم أن عَ ا َم َل ُمَ أجور ًا عَ ال ًم َأ أو
ْي م أط َلق ًا َوإ أن
اْال َو َال َّ
الصغ َ
َجاهالً َال لتَغأر ٍير ََل أ ي َض دمن ا ألكَب َْي يف أ َ
ف.
َأتأ َل َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أرتَفُ أال أذن ب َح أجره ا أل َعا دم َوبَيأعه َونَ أحوه َوعتأقه َوإبَاقه
اْلاهل َي أست أَصحب أ
اَْ َال َوإ َذا
َوغَ أصبه َحتَّى َيعو َد َوب َم أوت َسيددهَ ،و أ َ
الصحيح با أل َع أقد َويف ا أل َفاسد
َوك ََّل ا أل َماذون َم أن َي أش ََتيه عَ ت ََق يف َّ
لسيددَ ،وا أل َم أحجور بإعأ تَاق ا أل َوكيل أ
إن
با أل َقبأض َو َيغ َأرم َما َد َف َُ َوا أل َو َالء ل َّ
َشا َء َو َيغ َأرم َما َد َف َُ بَ أعدَ ه َوا أل َو َالء َله.
ب الْـمُرَابَحَةِ
بَا ُ

ه َي نَ أقل ا أل َمبيُ بالثَّ َمن أاْلَ َّول َوز َيا َد ٍة َو َل أو م أن غَ أْي جنأسه َأ أو
بَ أعضه بح َّصته َوز َيا َد ٍة ب َل أفظ َها َأ أو َل أفظ ا ألبَيأُ َوُشوط َها ذكأر ك دَميَّة
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اها َحاالً تَ أفصيالً َأ أو
ِها إ َّي َ
الربأح َو َر أأس ا أل َمال َأ أو َم أعر َفته َما َأ أو َأ َحد َ
د
َب أق ٍم َصح ٍ
يح ي أق َرأ َوك أَون ا أل َع أقد أاْلَ َّول َصحيح ًا
َج َل ًة ف دص َل أ
أ
ت م أن بَ أعد ك َ

َوالثَّ َمن مثألي ًا َأ أو قيمي ًا َص َار َإَل ا ألم أش ََتي َو َرابَ َح به.
﴿فَصْلٌ﴾ َويبَ دني وجوب ًا تَ َعيبَه َونَ أق َصه َور أخ َصه َوقدَ َم عَ أهده
حيابيه َو َحيط َما ح َّ
ط عَ نأه َو َل أو بَ أعدَ عَ أقد َهاَ ،وتك َأره
ُشا َءه ِم َّ أن َ
َوتَ أأجي َله َو َ
في َما أاشَت َي بزَ ائ ٍد َرغأ بَ ًة َو َْيوز َضم ا ألمؤَ ن غَ الب ًا َو َم أن َأغأ َف َل ذك َأر
الربأح ب َم أوضعه َوه َو
الْشاء َويف د
ا أل َوزأ ن اعأ ت َ
ب يف َر أأس ا أل َمال ب َم أوضُ د َ
ب ا ألم ألك َال الدَّ أفُ َول ألك أَْس ح َّصته.
بَ أ َ
الْشكَاء َح َس َ
ني َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوالت أَّوليَة كَا ألم َرابَ َحة َّإال َأ َّنَا بالثَّ َمن أاْلَ َّول َف َق أ
ط َو َْيوز
ِها توجب أ
َضم ا ألمؤَ ن َك َما َم َّر َو أ
اِليَ َار يف ا ألبَاقي َويف
اِليَانَة يف عَ أقد َ
الثَّ َمن َوا أل َمبيُ َوا ألم َس َاو َمة ك ََذل َك َو أاْلَ أر َش يف التَّالف.
بَابُ اإلِقَالَةِ

ني ا ألمتَ َعاقدَ أين يف َمبي ٍُ بَ ٍاق ََل أ َيز أد بالثَّ َمن
إنَّ َما تَصح ب َل أفظ َها بَ أ َ
ا أْلَ َّول َف َق أ
الص َفة َوه َي
ط َو َل أو سك َ
ُشط خ َالفه َو َل أو يف د
ت عَ نأه َو َي ألغو َ أ
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بَيأُ يف َح دق َّ
الشفيُ َف أسخ يف غَ أْيه َف َال ي أعت ََب ا أل َم أجلس يف ا ألغَائب َو َال
تَ أل َحق َها أال َجازَ ة َوتَصح َقبأ َل ا أل َقبأض َوا ألبَيأُ َقبأ َله بَ أعدَ َها َو َم أْشو َط ًة
ٍ
وَلا َوبغ أَْي َل أفظ َها َف أسخ يف
َوتَ َو دل َواحد َط َر َفيأ َها َو َال ي أر َجُ عَ ن َأها َقبأ َل َقب َ
اْلميأُ َوا أل َف َوائد ل ألم أش ََتي.
أَ
بَابُ الْقَرْضِ
ٍ
َن َوزأ نه َّإال َما َي أعظم تَ َفاوته
ِل َأ أو قيم ٍّي ََجَاد َأ أمك َ
إنَّ َما َيصح يف مثأ ٍّ
ٍ
الربَا َوإ َّال
غَْي َم أْشوط ب َما َي أقتَِض د
َاْل َواهر َوا أل َم أصنوعَ ات غَ الب ًا أ َ
ك أَ
َف َسدَ .
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما ي أم َلك با أل َقبأض َفيَجب َرد مثأله َقدأ ر ًا َوجنأس ًا
َوص َف ًة َإَل َم أوضُ ا أل َق أرضَ ،و َال َيصح أالنأ َظار فيه َويف ك دل َد أي ٍن ََلأ َي ألزَ أم
ب َع أق ٍدَ ،و َفاسده َك َفاسد ا ألبَيأُ غَ الب ًا َوم َقبدض الس أفت ََجة َأمني في َما َقبَ َض
الْشط.
است أَه َل َك َوك َال َ
َضمني في َما أ
ِها َجائز َّإال ب َّ أ

َاب ا ْلبَيْع
كت ُ
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استي َفاء َح دقه َحبأس َح دق َخ أصمه
﴿فَصْلٌ﴾ َو َليأ َس ل َم أن تَ َع َّذ َر عَ َليأه أ
است ََو َيا يف أ
الص َفة
اْلنأس َو د
استي َفاؤه َّإال بحك ٍأم غَ الب ًاَ ،وكل َد أين أَني أ
َو َال أ
تَ َسا َق َطاَ ،وا ألفلوس كَالنَّ أقدَ أين.
َصب َوا ألم أست أَأ َجر
الر أهن َوا ألغ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َْيب َرد ا أل َق أرض َو َّ
اْ دق ا ألمؤَ َّجل َوا ألم َع َّجل َوا أل َك َفا َلة با أل َو أجه َإَل َم أوضُ
َوا ألم أستَ َعار َو أ َ
البأتدَ اء غَ الب ًا َال ا أل َمعيب َوا أل َودي َعة َوا ألم أست أَأ َجر عَ َليأه َوك دل َد أي ٍن ََل أ َي ألزَ أم
ٍ
َنَ ،و َْيب َقبأض ك دل م َع َّج ٍل م َس ٍ
او َأ أو
ب َع أقد َوا ألق َصاص َف َحيأث َأ أمك َ
ٍ
ٍ
الص َفة َال( َ )1م َُ َخ أوف َ ٍ
ْشط َح د
ط
زَ ائد يف د
ُضر َأ أو غَ َرا َمة َو َيصح ب َ أ
َ
ا ألبَ أعض.
اضاة َوالدَّ أين
َصب َونَ أحوه َقبأ َل ا ألم َر َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيت ََضيَّق َرد ا ألغ أ
بال َّط َلب َفيَ أستَحل َم أن َم َط َل َويف َح دق اهلل أ
اِل َالفَ ،و َيصح يف الدَّ أين َقبأ َل
ا أل َقبأض كل تَ َْص ٍف َّإال َر أهنَه َو َو أق َفه َو َج أع َله زَ كَا ًة َأ أو َر أأ َس َمال َس َل ٍم َأ أو
الضامن بغ أَْي َوصيَّ ٍة َأ أو نَ أذ ٍر َأ أو إ أق َر ٍار َأ أو َح َوا َل ٍة.
م َض َاربَ ٍة َو ََتأليكَه غَ أ َْي َّ
(  )1يف (أ) :إ َّال.
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بَابُ الصَّرْفِ
ه َو بَيأُ ُمَ أصوص ي أعت ََب فيه َل أفظه َأ أو َأي َأ أل َفاظ ا ألبَيأُ َويف متَّف َقي
أ
اْلنأس َوالتَّ أقدير َما َم َّر َّإال ا ألم أل َك َح َال ا أل َع أقد َفإن أ
اخت ََّل َأ َحد َها بَ َط َل
َتا َّدان َما ََل أ ََيأر أج عَ ن ا أليَد َوإ َّال َفا ألمثأل يف النَّ أقدَ أين َوا أل َع أني
َأ أو ح َّصته َفيَ َ َ
يحه تَ َرا َّدا الزد َيا َد َة َو َجدَّ َدا ا أل َع أقدَ
ِها َما ََل أ ت أست أَه َل أك َفإ أن َأ َرا َدا تَ أصح َ
يف غَ أْي َ
َو َما يف د
َاْاُض.
الذ َّمة ك أ َ
ف يف َأ َحد النَّ أقدَ أين َرديء عَ أ ٍ
ني َأ أو جن ٍ
أس
﴿َفصْلٌ﴾ َو َمتَى انأك ََش َ
الْصف َف َق أ
ط َوالثَّاِّن فيه
بَ َط َل ب َقدأ ره َّإال َأ أن يبأدَ َل أاْلَ َّول يف ُمَ ألس َّ أ
الر دد أ
ُش َط َر َّده
م أط َلق ًا َأ أو يف ُمَ ألس َّ
إن َر َّد َو ََل أ َيك أن َقدأ عَ ل َمه َفيَ ألزَ م َأ أو َ َ
َان لتَكأح ٍ
َت َقا ُم دَوز ًا َله َأ أو َقاطع ًا َف َ أْي َض َأ أو َي أف َسخ َفإ أن ك َ
يل فص َل إ أن
َفا أف َ َ
َن َوبَ َط َل ب َقدأ ره َوإ َّال َففي ا ألك دل.
َأ أمك َ
اْلر َيرة َونَ أحو َها َّإال م َساو َي ًة لم َقابل َها َو َال
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال ت َص دححه أ َ
َيصح يف متَّف َقي أ
اْلنأس َوالتَّ أقدير َقبأ َل ا أل َقبأض َحط َو َال إبأ َراء َو َال َأي
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تَ َْص ٍفَ ،و َيصح َحط ا ألبَ أعض يف ا ألم أ
الربَا
ختَل َف أني َال الت ََّْصفَ ،و َال َحيل د
ني ا أل َعبأد َو َربده.
ني ك دل م َك َّل َف أني يف َأ دي ج َه ٍة َو َال بَ أ َ
بَ أ َ
بَابٌ وَالسَّلَمُ
ٍ
اْل َواهر َوال ََّّللئ
َاْيَ َوان َو أ َ
َال َيصح يف عَ أني َأ أو َما َي أعظم تَ َفاوته ك أ َ

َوا ألفصوص َو أ
حيرم فيه الن ََّساء َف َم أن َأ أس َل َم
اْللود َو َما َال ينأ َقل َو َما َ أ
جنأس ًا يف جنأسه َوغَ أْي جنأسه َف َسدَ يف ا ألك دل َو َيصح في َما عَ دَ ا َذل َك
بْش ٍ
وط ،أاْلَ َّول :ذكأر َقدأ ر ا ألم أس َلم فيه َوجنأسه َونَ أوعه َوص َفته ك ََر أط ٍ
ب

ٍ
ٍ
ْم ك ََذا م أن ع أضو ك ََذا س َمنه ك ََذا َو َما َله
َوعتأق َومدَّ ته َو َق أْش زَ أيت َو َ أ
َت َم َُ أ
ِل َو َل أو
طول َوعَ أرض َور َّقة َوغ َلظ بيدن أ
اْلنأس َويوزَ ن َما عَ دَ ا ا ألمثأ َّ
آجر ًا َأ أو َحشيش ًا ،الثَّاِّنَ :م أعر َفة إ أمكَانه ل ألحلول َوإ أن عَ د َم َح َال ا أل َع أقد
ٍ َ
اَلا بَ َط َل ،الثَّالث :ك أَون
َف َل أو ع د َ
ني َما ي َقدَّ ر تَ َعذره َكن أَسج ُمَ َّلة أ أو م أكيَ َ
َج َل ًة َأ أو تَ أفصيالً َو َيصح
الثَّ َمن َم أقبوض ًا يف ا أل َم أجلس َُتأقيق ًا َم أعلوم ًا أ
ٍ
الرابُ :أاْلَ َجل ا أل َم أعلوم َو َأ َقله
الرديء َما َم َّرَّ ،
بك دل َمال َويف انأك َشاف َّ

َث َالث َو َر أأس َما ه َو فيه ْلخره َوإ َّال َفلرؤأ َية ه َالله َو َله َإَل آخر ا أليَ أوم
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ا ألم أط َلق َو َيصح التَّ أعجيأل َك َما َم َّر ،أ
اِلَامس :تَ أعيني ا أل َمكَان َقبأ َل
الربأح َو أ
ْسان.
التَّ َفرقَ ،و ََتأويز د
اِل أ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َمتَى بَ َط َل ل َف أس ٍخ َأ أو عَ دَ م جن ٍ
أس ََل أ يؤأ َخ أذ َّإال َر أأس
يمته َي أو َم قب َض أ
ف َو َال َيبأت أَُ به َقبأ َل ا أل َقبأض َشيأئ ًا
إن تَل َ
ا أل َمال َأ أو مثأله َأ أو ق َ
ٍ
ْص َح أني َص َار بَيأع ًا َوإ َّال َجازَ
َال ل َف َساد َفيَ أأخذ َما َشا َء َو َمتَى تَ َوا َفيَا فيه م َ د
الَتاجَُ ،و َيصح إنأ َظار م أعدم أ
اْط
ْيدَّ د َّإال بَ أعدَ َّ َ
ال أرَتَاع َو َال َ
اْلنأس َو أ َ
َالْصف َال ه َو
َو أالبأ َراء َقبأ َل ا أل َقبأض غَ الب ًا َوبَ أعدَ هَ ،و َيصح ب َل أفظ ا ألبَيأُ ك َّ أ
ب َأ دِّي َما َو َال َأِّي َما ب أاْل َخر.

﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا أ
ف ا ألبَيد َعان َفا أل َق أول يف ا أل َع أقد لمنأكر وقوعه
اختَ َل َ
َو َف أسخه َو َف َساده َو أ
اِليَار َو أاْلَ َجل َو َأ أط َول ا ألمدَّ تَ أني َومضيد َها َوإ َذا َقا َم أت
َت ل أل َمالك َال
است أعم َلتَا َفإ أن َح َل َفا َأ أو نَ أح َوه َثبَت أ
بَيدنَتَا بَيأُ أاْلَ َمة َوتَزأ وْي َها أ
الْشاء بَ أعدَ ه أ
إن َأ أط َل َقتَا َويف
الْشاء َفا ألعتأق َقبأ َل ا أل َقبأض َو د َ
بَيدنَتَا ا ألعتأق َو د َ
ا أل َمبيُ لمنأكر َقبأضه َوتَ أسليمه كَامالً َأ أو َم َُ ز َيا َد ٍة َوتَ َعيبه َو َأ َّن َذا عَ يأب
حيتَمل َو د
َوم أن َقبأل ا أل َقبأض في َما َ أ
الر َض به ،ق َيل َو َأ أكثَر ا أل َقدأ َر أين َولبَاي ٍُ ََلأ

َاب ا ْلبَيْع
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يمة َر أأس ا أل َمال بَ أعدَ
َي أقبض الثَّ َم َن يف نَ أفي إ أقبَاضه َول ألم أس َلم إ َليأه يف ق َ
التَّ َلف َف َأ َّما يف جنأس ا أل َمبيُ َوعَ يأنه َونَ أوعه َوص َفته َو َمكَانه َو َال بَيدن ََة
َفيَت ََحا َل َفان َو َيبأطل غَ الب ًا َفإ أن بَيَّنَا َفل ألم أش ََتي أ
َن عَ أقدَ ان َوإ َّال
إن َأ أمك َ

بَ َط َل َويف الثَّ َمن لمدَّ عي َما يتَ َعا َمل به يف ا ألبَ َلد ث َّم ل ألبَائُ يف نَ أفي َقبأضه
الس َلم َففي ا أل َم أجلس َف َق أ
ط َويف َقدأ ره َوجنأسه َونَ أوعه
م أط َلق ًا َّإال يف َّ
َوص َفته َقبأ َل تَ أسليم ا أل َمبيُ َال بَ أعدَ ه َفل ألم أش ََتي.
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َاب ر
الش ْف َعة
كت ُ

َ ُ ُ ْ َ
ابالشفع ِّة
ِّكت

﴿فَصْلٌ﴾ ََتب يف ك دل عَ أ ٍ
يح بع َو ٍ
َت ب َع أق ٍد َصح ٍ
ض َم أعلو ٍم
ني ملك أ
ٍ
ٍ
َم ٍ
الْشب ث َّم
ال عَ َىل َأ دي ص َف ٍة كَانَ أ
ت لك دل َُشيك َمالك يف أاْلَ أصل ث َّم د أ
اْلار ا ألم َالصق َو أ
َت ب َفاس ٍد َأ أو فس َخ بحك ٍأم بَ أعدَ
إن ملك أ
ال َّطريق ث َّم أ َ
أ
يب يف
اْكأم َبا َّإال لكَاف ٍر عَ َىل م أسل ٍم م أط َلق ًا َأ أو كَاف ٍر يف خ َططنَا َو َال تَ أرت َ

السبَب َو َكثأ َرته بَ أل بخصوصه َو ََتب با ألبَيأُ
ال َّط َلب َو َال َف أض َل بتَ َعدد َّ
َوت أست ََحق بال َّط َلب َوَت أ َلك ب أ
اْكأم َأو الت أَّسليم َط أوع ًا.
﴿َفصْلٌ﴾ َوتَ أبطل بالت أَّسليم بَ أعدَ ا أل َب أيُ َوإ أن َجه َل تَ َقد َمه َّإال ْلَ أم ٍر
َْي َو َل أو بع َو ٍ
اْاُض
ض َو َال َي ألزَ م َوب َ أ
َتك أ َ
َف أار َت َف َُ َأ أو ََل أ َي َق أُ َوبت أَمليك َها ا ألغ أ َ
است أح َقا َق َها َوتَ أأث َْي
ال َّط َل َ
ب يف ا أل َم أجلس ب َال ع أذ ٍر ق َيل َوإ أن َجه َل أ
ب َأو ا دت َصا َله َوبت ََو دل ا أل َب أيُ َال إ أم َضائه َوب َط َلب
الس َب َ
الَتاخي َال م ألكَه َّ
َّ َ
َم أن َل أي َس َله َط َلبه َأو ا أل َمبيُ بغ أَْي َها َأ أو بغ أَْي َل أفظ ال َّط َلب عَ امل ًا َأ أو بَ أعضه
عَة ومن ََج ٍ
ٍ
َاعَة َوبخروج
ْل َما َ أ
َو َل أو َبا غَ الب ًا إن َّاُتَدَ ا ألم أش ََتي َو َل أو َ

َاب ر
الش ْف َعة
كت ُ
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اختيَاره َقبأ َل أ
السبَب عَ أن م ألكه ق َيل ب أ
َتاخي ا ألغَائب َم َسا َف َة
اْكأم َبا َوب َ َ
َّ
َث َال ٍ
يب َش َها َد ٍة م أط َلق ًا َأ أو َخ َ ٍب يثأمر ال َّظ َّن دين ًا َف َق أ
ث َف َما د َ
ط عَ ن
ون عَ ق َ
الس أْي َأو ا ألبَ أعث ب َال ع أذ ٍر موج ٍ
َتاخي ًا َف َل أو
ب َقدأ ر ًا ي َعد به م َ َ
ال َّط َلب َو َّ
َأتَ َّم نَ أفالً َر أك َعت أَني َأ أو َقدَّ َم الت أَّسل َيم َأ أو َف أرض ًا تَ َضيَّ َق ََل أ تَبأط أل.
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال تَبأطل ب َم أوت ا ألم أش ََتي مطأ َلق ًا َو َال الشَّ فيُ بَ أعدَ
الرسول َو َال
ال َّط َلب َأ أو َقبأ َل ا ألع ألم َأو الت ََّمكن َو َال بتَ أفريط ا أل َو دل َو َّ
الْشاء
بالتَّ َقايل م أط َلق ًا َو َال با أل َف أسخ بَ أعدَ ال َّط َلب َو َي أمتَن َعان بَ أعدَ ه َو َال ب د َ
لنَ أفسه َأ أو ل أل َغ أْي َو َي أطلب نَ أف َسه َو َال ي َس دل أم إ َليأ َها.
﴿َفصْلٌ﴾ َول ألم أش ََتي َقبأ َل ال َّط َلب االنأت َفاع َو أالتأ َالف َال بَ أعدَ ه َلك أن
استَ أع َم َل َّإال بَ أعدَ أ
اْكأم َأو
يمة َو َل أو َأتأ َل َ
ف َو َال أ أج َر َة َوإن أ
َال َض َما َن ل ألق َ
الْش َ
الت أَّسليم بال َّل أفظ َول َّ
ط
لشفيُ َّ
الرد بمثأل َما َيرد به ا ألم أش ََتي َّإال َّ أ
است َيالده َوبَيأعه َفإ أن تنوس َخ َشف َُ
اس َمته َو َو أقفه َوعتأقه َو أ
َونَ أقض م َق َ
ب َمدأ فوع َم أن َشا َء َفإ أن َأ أط َل َق َفب أاْلَ َّول َو َيرد ذو أاْلَ أكثَر لذي أاْلَ َق دل َوعَ َليأه
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َاب ر
الش ْف َعة
كت ُ

ِل جنأس ًا( َ )1وص َف ًة
مثأل الثَّ َمن النَّ أقد ا أل َمدأ فوع َقدأ ر ًا َوص َف ًة َومثأل ا ألمثأ د
يمة
َفإ أن جه َل َأ أو عَ د َم بَ َط َل أ
ت َفيتألف ا ألم أش ََتي َأ أو َينأتَفُ َحتَّى ي َ
وجدَ َوق َ
ا ألقيم دي َوتَ أعجيل ا ألمؤَ َّجل َوغَ َرا َمة ز َيا َد ٍة َف َع َل َها ا ألم أش ََت أي َقبأ َل ال َّط َلب
يمة غَ أرسه َوبنَائه َوزَ أرعه َقائ ًم َال بَ َقا َء َله إ أن تَ َركَه
للنَّ َماء َال ل ألبَ َقاء َو( )2ق َ
َو َأ أرش ن أق َصانَا أ
إن َر َف َعه َأ أو ب َ َقاء الزَّ أرع با أْل أج َرة َو َله ا أل َف َوائد أاْل َ أصليَّة
إن حك َم َله َوه َي متَّص َلة َال منأ َفص َلة َفل ألم أش ََتي َّإال َم َُ أ
أ
اِلَليط َلك أن
ص بف أعله
َحيط بح َّصت َها م َن الثَّ َمن إ أن َش َم َل َها ا أل َع أقد َوك ََذا يف ك دل َما نَ َق َ
َاض.
َأ أو ف أعل غَ أْيه َو َقد اعأ ت َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما يؤأ َخذ ا أل َمبيُ َق أْس ًا بَ أعدَ أ
اْكأم َفه َو ك أَاْلَ َمانَة َأو
الت أَّسليم َوا أل َقبول بال َّل أفظ َفه َو كَا أل َمبيأُ َفيؤأ َخذ م أن َحيأث وجدَ َوي َس دلمه
َم أن ه َو يف َيده َوإ َّال َفغ أَصب َّإال ل َقبأض الثَّ َمن َو َل أو بَائع ًا م أست أَوفي ًا َوه َي
حيكَم للمؤَس َو َل أو يف غَ يأبَة ا ألم أش ََتي َوي أم َهل
هنَا نَ أقل يف أاْلَ َص دح َو أ

عَ أْش ًا و َال تَبطل با ألم أطل َّإال ل َْش ٍ
ط َول ألم ألتَبس َم أْشوط ًا با أل َو َفاء ْلَ َج ٍل
َ أ
َ
أ
(  )1يف (أ) زيادة لفظة :نَ أوع ًا ،بعد :جنأس ًا.
(  )2يف (ب)َ :أ أو ،ولعل الصواب ما أثبتناه من النسخ اْلخرى.

َاب ر
الش ْف َعة
كت ُ
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ض حك َم َله َوه َو َم َعه
َم أعلو ٍم َول أل َحاُض يف غَ يأبَة أاْلَ أو ََل َو َمتَى َح َ َ
كَا ألم أش ََتي َم َُ َّ
ب ا ألم أش ََتي َيمنيَ ا ألم َوكدل
الشفيُ َول أل َوكيل َوإ أن َط َل َ

ْس
ا ألغَائب يف نَ أفي الت أَّسليم َأو التَّ أقصْي َال ل ألم أعْس َوإ أن تَ َغيَّ َ
ب َحتَّى َأ أي َ َ
اْط َو أالبأ َراء َو أال أح َالل م َن ا ألبَ أعض َقبأ َل ا أل َقبأض َي أل َحق ا أل َع أقدَ َال
َو أ َ
بَ أعدَ ه َو َال أاَلبَة َونَ أحو َها م أط َلق ًاَ ،وا أل َق أول ل ألم أش ََتي يف َقدأ ر الثَّ َمن
الَتاخي َو أ
اَْ د
ط َوك أَونه َقبأ َل
السبَب َوم ألكه َوا ألع أذر يف َّ َ
َوجنأسه َونَ أفي َّ
الص أف َقت أَني بَ أعدَ
يمة الثَّ َمن ا أل َع أرض التَّالف َونَ أفي َّ
ا أل َقبأض َوللشَّ فيُ يف ق َ
َت أيته َما َوإ َذا تَدَ اعَ يَا الش أف َع َة حك َم ل ألمبَ دني ث َّم أاْلَ َّول(  )1ث َّم ا ألمؤَ درخ ث َّم
أاش َ َ
تَبأطل.

(  )1يف (ب) :ث َّم لْلَ َّول.
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َاب اإل َج َارة
كت ُ

َ ُ َ
الاَج َار ِّة
ِّكتاب ِّ

﴿فَصْلٌ﴾ إنَّ َما تَصح في َما ي أمكن االنأت َفاع به َم َُ بَ َقاء عَ يأنه َونَ َماء
ٍ
ور ٍة ل أ َ
ْلجْي غَ أْي َواجبَ ٍة عَ َليأه َو َال
َأ أصله َو َل أو م َشاع ًا َويف َمنأ َف َعة َم أقد َ
ُمَ أظ ٍ
ُشط ك دل مؤَ َّج ٍر و َال َيته َوتَ أعيينه َومدَّ ته َأ أو َما يف حكأم َها
َ
ورةَ ،و َ أ
َو َأ َّول م أط َلق َها َو أقت ا أل َع أقد َوأ أج َرته َوتَصح َمنأ َف َع ًة َو َما َيصح َث َمن ًا
َو َمنأ َف َعته إن أ
ني غَ أْيه
اختَ َل َف أ
ُضر َها َو َْيوز ف أعل أاْلَ َق دل ُض ًا َوإ أن ع د َ
ت َو َ َ
َو َيدأ خل َها أ
اِليَار َوالت أ
الرد
َّخيْي َوالتَّ أعليق َوالت أَّضمني غَ الب ًاَ ،و َْيب َّ
َوالت أ
َّخليَة َف أور ًا َوإ َّال ضم َن ه َو َوأ أج َرة مثأله َوإ أن ََل أ َينأتَف أُ َّإال لع أذ ٍر
َومؤَ ن َما َومدَّ ة التَّ أ
خليَة عَ َليأه َال أالنأ َفاق.
استي َفاء ا أل َمنَافُ َأو الت أَّخليَة
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َّن َما ت أست ََحق أ أج َرة أاْلَعأ يَان ب أ
يحة َفإ أن تَ َع َّذ َر اال أنت َفاع ل َعار ٍ
ض يف ا أل َع أني َس َق َ
ط بح َّصت َها َوعَ َىل
الصح َ
َّ
( )1

ا أل َمالك أال أص َالح َفإ أن َت َع َّذ َر يف ا ألمدَّ ة َس َق َ
ط بح َّصت َها َوإ َذا عَ َقدَ ال أثن أَني
(  )1يف (ب)َ :أ أو بالتَّخأ ليَة.

َاب اإل َج َارة
كت ُ
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َفل أ َ
ْل َّول أ
إجازَ ته عَ أقدَ ا أل َمالك لنَ أفسه َف أسخ َال إ أم َضاء ث َّم ل أل َقابض
إن تَ َرتَّبَاَ ،و َ

َتكَا َّإال ل َمان ٍُ َول ألم أست أَأجر ا أل َقابض الت أَّأجْي َإَل غَ أْي
ث َّم ل ألم َق در َله َوإ َّال أاش َ َ
أَتى َوبمثأله َوإ َّال َف َال َّإال بإ أذ ٍن َأ أو ز َيا َدة م َر ٍ
غدب َو َال
ا ألمؤَ دجر لمثأل َما اك َ َ

ٍ
َيدأ خل عَ أقد َ
ب تر َك َف أور ًا
عَىل عَ أقد َأ أو نَ أحوه َّإال يف أاْلَعأ َمال غَالب ًاَ ،و َما تَ َعيَّ َ
ف َماله َال نَ أفسه َوإ َّال ك َ
َان رض ًا َومنأه ن أق َصان َماء أاْلَ أرض
ِش تَ َل َ
َو َل أو َخ َ
النَّاقص للزَّ أرع َال ا ألمبأطل َله َأ أو لبَ أعضه َفت أَسقط كل َها َأ أو بح َّصته َوإ َذا
ان َق َضت ا ألمدَّ ة و َّملا حيصد الزَّ رع وينأ َقطُ ا ألبحر ب َال تَ أفر ٍ
يط بَق َي ب أاْل أج َرة.
أ
َ أ
أ ََ
َ أ
ني ا أل َم أحم َ
ول ضم َن َّإال م َن
أَتى ل أل َح أمل َف َع َّ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوإ َذا اك َ َ
ف ب َال تَ أفويت غَ َر ٍ
الس أْي َم َعه َو َال
ا ألغَالب َو َلز َم إبأدَ ال َحامله إ أن تَل َ
ض َو َّ
حي دمل غَ أ َْيه َوإ َذا ا أمتَن ََُ ا ألمك َأَتي َو َال َحاك َم َف َال أ أج َر َة َوا أل َعكأس أ
ني
إن عَ َّ َ
َ
ٍ
ٍ
الس أوق َفيَتأبَعه َض َمان أ
اْ أمل َو َال
ْشط َأ أو ع أرف يف َّ
اْام َل َو أحدَ ه َّإال ل َ أ
أَ
خا َل َفة َإَل مثأل أ
َي أض َمن با ألم َ
اْ أمل َأو ا أل َم َسا َفة َقدأ ر ًا َوص َف ًة َفإ أن زَ ا َد َما
ُح َل َها ا أل َمالك َف َال َض َما َن َو َل أو
يؤَ دثر َضم َن ا ألك َّل َوأ أج َر َة الزد َيا َدة َفإ أن َ َّ
ِهال ِلَ أشيَة
َجاهالً َفإ أن شور َك َح َّ
اص َوك ََذا ا ألمدَّ ة َوا أل َم َسا َفة َو َال ب أال أ َ

َمتْ ُن أاْلَزأ َهار146-

َاب اإل َج َارة
كت ُ

أَتى م أن َم أوض ٍُ ليَ أحم َل م أن َ
آخ َر إ َليأه َفا أمتَن ََُ َأ أو َف أس َخ
تَ َلفه َماَ ،و َمن اك َ َ
ت ل َّ
ِل َله َوإ َّال َف َال.
َقبأ َل أاْلَ أوب َلز َم أ
لذ َهاب إ أن مك َ
دن فيه َوخ د َ
بَابُ إِجَاَْةِ اآلدَمِيِّنَ
﴿َفصْلٌ﴾ إ َذا ذك َرت ا ألمدَّ ة َو أحدَ َها َأ أو م َقدَّ َم ًة عَ َىل ا أل َع َمل َف أاْلَجْي

َخاص َله أاْل أج َرة بمضيد َها َّإال أَ أن َي أمتَن َُ َأ أو َي أع َم َل ل ألغ أَْي َو أاْل أج َرة َله َو َال
ي أضمن َّإال لتَ أفر ٍ
يط َأ أو تَ أأج ٍْي عَ َىل أ
اْ أفظ َوي أف َسخ َمعيبه َو َال يبأدَ ل
َ َ
ف َال با ألك أس َوة َوالنَّ َف َقة ل أل َج َها َلة
َوتَصح ل ألخدأ َمة َو َي أع َمل ا ألم أعتَا َد َوا ألع أر َ
َوال دظئأر أ
ت فس َ
ت َّإال
خ أ
ْشك يف ا أل َع َمل َوال َّلبَن َوإ َذا تَ َعيَّبَ أ
كاِلَ د
اص َف َال ت َ د
َأ َّنَا تَ أض َمن َما ض دمن أَت.
َتك َوتَ أفسد أ
إن نك َدر م أط َلق ًا َأ أو
﴿َفصْلٌ﴾ َفإ أن قدد َم ا أل َع َمل َفم أش َ َ
ف َّإال يف أاْلَ أربَ َعةَ ،وتَصح أ
يها َفي أذك ََران
ع در َ
إن أ أفر َد ا أل َع َمل م َع َّرف ًا َّإال ف َ
َمع ًا َوه َو فيه َما َي أض َمن َما َقبَ َضه َو َل أو َجاهالً َّإال م َن ا ألغَالب َأ أو ب َسبَ ٍ
ب
م َن ا أل َمالك كَإنَ ٍاء َمكأس ٍ
ور َأ أو شح َن َفاحش ًا َو َله أاْل أج َرة با أل َع َمل
الض َمان ب َحاله َو َال تَ أسقط أ
إن َض َّمنَه َم أصنوع ًا َأ أو
َو َحبأس ا أل َع أني َ ََلا َو َّ

َاب اإل َج َارة
كت ُ
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ص ب َصنأ َعته َويف ا ألكَثْي َي ََّْي ا أل َمالك بَيأنَه
ُمَ أموالً َوعَ َليأه َأ أرش َيس ٍْي نَ َق َ
للْسا َية عَ ن ا ألم أعتَاد م أن بَص ٍْي َو َّ
الذاهب يف
َوبَ أ َ
ني ا ألق َ
يمة َو َال َأ أر َش د َ
اْ َّمام ب َح َسب ا ألع أرف.
أَ
﴿فَصْلٌ﴾ َول أ َ
َيتَلف ب أاْلَ أش َ
خاص َّإال
ْلجْي اال أستنَابَة في َما َال َ أ
ل َْش ٍ
ط َأ أو ع أر ٍف َو َي أض َمنَان َمع ًا َوا أل َف أسخ أ
إن عَ ت ََق َأ أو بَلَغَ َو َل أو ل َع أقد
أ

الْشيك أ
اْ أفظ َضم َن
أاْلَب يف َر َقبَته َال م ألكه َوإ َذا ُش َط عَ َىل َّ
َتك.
كَا ألم أش َ َ
يحة َت أ َلك با أل َع أقد َفتَتأبَع َها َأ أحكَام
الصح َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو أاْل أج َرة يف َّ
ُشطه َوتَ أسليم
ِض ا ألمدَّ ة َوت أست ََحق بالتَّ أعجيل َأ أو َ أ
ا ألم ألك َوتَ أستَقر بم د
ْيب
اْاكم ف َ
يها أ
ا أل َع َمل َأو أ
استي َفاء ا أل َمنَافُ َأو الت أَّمكني من َأها ب َال َمان ٍُ َو أ َ
ْ أمل ق َيل َال ا أل َم أعمول
ا ألم أمتَن َُ َوتَصح بَ أع َض ا أل َم أحمول َونَ أحوه بَ أعدَ ا أ َ
ْيب َو َال ت أست ََحق َوه َي أ أج َرة ا ألمثأل َّإال
بَ أعدَ ا أل َع َمل َويف ا أل َفاسدَ ة َال أ
َتك.
استي َفاء ا أل َمنَافُ يف أاْلَعأ يَان َوتَ أسليم ا أل َع َمل يف ا ألم أش َ َ
ب أ
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يحة م أط َلق ًا
الصح َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال تَ أسقط(  )1ب َج أحد ا أل َم أعمول فيه يف َّ
َتك ا أل َم أقصود َوإ أن
الصح َ
َويف ا أل َفاسدَ ة إ أن عَ م َل َقبأ َله َوتَ أسقط يف َّ
يحة ب َ أ
ف يف ص َف ٍة ل أل َع َمل
َتك ا ألبَ أعض َو َم أن َخا َل َ
َف َع َل ا ألم َقدَّ َمات َوبَ أعض َها ب َ أ
ب َال استه َال ٍ
ك َأ أو يف ا ألمدَّ ة لت أَهو ٍ
ين َأ أو عَ كأسه َف َله أاْلَ َقل َأجْي ًا َوعَ َليأه
أ أ
أاْلَ أكثَر م أست أَأجر ًا.
﴿فَصْلٌ﴾ َولك ٍّل منأه َما َف أسخ ا أل َفاسدَ ة ا ألم أج َمُ عَ َىل َف َساد َها ب َال
يحة ب َأ أَربَ َع ٍة بَالرؤأ َية َوا أل َعيأب َوب أط َالن ا أل َمنأ َف َعة َوا ألع أذر
الصح َ
َحاك ٍم َو َّ
الزَّ ائل َم َعه ا ألغ ََرض ب َع أقد َها َومنأه َم َرض َم أن َال َيقوم به َّإال أاْلَجْي
اجة َإَل َث َمنه َونكَاح َم أن َي أمنَع َها الزَّ أوج َو َال تَنأ َفسخ ب َم أوت َأ دِّي َما
اْ َ
َو أ َ
اجة ا أل َمالك َإَل ا أل َع أني َو َال ب َج أهل َقدأ ر َم َسا َفة ج َه ٍة َوكت ٍ
َاب
غَ الب ًا َو َال ب َح َ
ذك َر َل َقبه َما ل أل َبيد َوالنَّاسخ.
الص َّحة
﴿َفصْلٌ﴾ َوتَنأفذ َم َُ ا أل َغبأن ا أل َفاحش م أن َر أأس ا أل َمال يف د
َبع َو َال أاْلَجْي َحيأث عَ م َل
َوإ َّال َفا أل َغبأن م َن الثلث َو َال َي أستَحق َها ا ألمت َ د
(ونَ أحوهَ ا) هنا.
(  )1يف (أ) زيادة لفظةَ :

َاب اإل َج َارة
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غَ أْيه َال عَ نأه َأ أو بَ َط َل عَ َمله َقبأ َل الت أَّسليم ك ََم أقص ٍ
الريح يف صبأ ٍغ
ور َأ أل َقتأه د
ب يف غَ أص ٍ
ب ِمَيدز ًا َأ أو حب َس فيه
َأ أو أم َر بالت أَّسويد َف َح َّم َر َوتَ ألزَ م َم أن ر د َ
بالتَّ أ
الصغْي يف غَ أْي ا ألم أعتَاد َو َل أو َأب ًا َو َي َقُ عَ ن َأها
خويف َوم أستَ أعم َل َّ
ط بنيَّت َها م باهلل َو َل أو ََل أ ت َقار أن أ
إنأ َفاق ا أل َو دل َف َق أ
ت َوم أستَ أعم َل
إن تَ َقدَّ َم أ
َالصغْي َوي أض َمن ا ألم أك َره م أط َلق ًا َوُمَ أجور
ا ألكَبْي مك َأره ًاَ ،وا أل َعبأد ك َّ
انأتَ َق َل َو َل أو َراضي ًا.
﴿فَصْلٌ﴾ َوتك َأره عَ َىل ا أل َع َمل ا أل َمكأروه َو َُتأرم عَ َىل َواج ٍ
ب َأ أو
ور م أْش ٍ
وط َأ أو م أض َم ٍر تَ َقدَّ َم َأ أو تَ َأ َّخ َر غَ الب ًا َفتَصْي كَا ألغ أَصب َّإال
ُمَ أظ ٍ َ
يف أاْلَ أربَ َعة أ
إن عَ َقدَ ا َو َل أو عَ َىل مبَاحٍ حي َل ًة َوإ َّال َلز َم الت ََّصدق َبا َو َي أع َمل
يف َذل َك بال َّظ دن َفإن ا ألتَبَ َس قب َل َق أول ا ألم أعطي َو َل أو بَ أعدَ َق أوله عَ ن
ا أل َم أحظور.
ِض ا ألمتَّ َفق عَ َليأ َها
﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألبَيدنَة عَ َىل مدَّ عي َأ أط َول ا ألمدَّ تَ أني َوم د

َتك يف َقدأ ر أاْل أج َرة َو َر دد َما
َوعَ َىل ا ألم َع دني ل أل َم أعمول فيه َوعَ َىل ا ألم أش َ َ
ف غَ الب أ
َن ا ألبَيدنَة عَ َليأه َوعَ َىل ا أل َمالك يف
َصن ََُ َو َأ َّن ا ألمتأل َ
إن َأ أمك َ

َمتْ ُن أاْلَزأ َهار150-

َاب اإل َج َارة
كت ُ

يمة التَّالف َو أ
أال َج َارة َوا ألم َ
اْلنَا َية كَا ألم َعا َلج َوعَ َىل
خا َل َفة غَ الب ًا َوق َ
مدَّ عي إبَاق ا أل َعبأد بَ أع َض ا ألمدَّ ة أ
الر دد
إن َقدأ َر َج َُ َوا أل َق أول ل ألم أست أَأجر يف َّ
َوا أل َع أني َو َقدأ ر أاْل أج َرة ق َيل في َما تَ َس َّل َمه َأ أو َمنَاف َعه َوإ َّال َفل أل َمالك
َولمدَّ عي ا ألم أعتَاد م َن ا أل َع َمل َبا َوُمَ َّان ًا َوإ َّال َفل أل َم َّجان.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َي أض َمن ا ألم أست أَأجر َوا ألم أستَعْي َوا ألم أستَام مطأ َلق ًا
َتك غَ أ َْي ا ألغَالب
َتك ا ألغَال َ
ب إ أن ََل أ ي َض َّمنوا َو َي أض َمن ا ألم أش َ َ
َوا ألم أش َ َ
َوا ألمتَ َعاطي َوا ألبَائُ َقبأ َل الت أَّسليم َوا ألم أر َِتن َوا ألغَاصب َوإ أن ََل أ ي َض َّمنوا
َوعَ كأسهم أ
اِلَاص َوم أست أَأجر أاْل َلة ض دم َن َأ َث َر اال أست أع َمال َوا ألم َض َارب
َوا أل َوديُ َوا أل َويص َوا أل َوكيل َوا ألم ألتَقط َوإ َذا أبأرئَ ا ألبَصْي م َن أ
اِلَ َطأ
َتك مطأ َلق ًا بَرئوا َال ا ألمتَ َعاطي َوا ألبَائُ َقبأ َل الت أَّسليم
َوا ألغَاصب َوا ألم أش َ َ
َج َل ًة َوا ألم أر َِتن َصحيح ًا.
َبئ م َن ا ألعيوب أ
َوا ألمت َ د
بَابُ الْـمُزَاَْعَةِ
﴿فَصْلٌ﴾ َصحيح َها َأ أن يكأر َي بَ أع َض أاْلَ أرض َو َي أست أَأج َر ا ألمك َأَتي
ب َذل َك ا ألك َراء َأ أو غَ أْيه َ
عَمل ا ألبَاقي م َرتَّب ًا َأ أو َن أح َوه م أس َتكأمالً لْشوط
عَىل َ

َاب اإل َج َارة
كت ُ
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أال َج َارة َوإ َّال َف َسدَ أت كَا ألم َ
خابَ َرةَ ،والزَّ أرع يف ا أل َفاسدَة ل َر دب ا ألبَ أذر َوعَ َليأه
الَتاض ب َما َو َق َُ به ا أل َع أقد َوبَ أذر ال َّط َعام
أ أج َرة أاْلَ أرض َأو ا أل َع َمل َو َْيوز َّ َ
َصب أاست أه َالك َفيَغ َأرم مثأ َله َو َي أملك غَ َّلتَه َوي َع دْش َها َو َيطيب ا ألبَاقي كَ َما
ا ألغ أ
غَصبَه َما.
ب أاْلَ أر َض َوا ألبَ أذر َله َأ أو َ
غَص َ
َل أو َ
يحة َأ أن َي أست أَأج َر َم أن َيغأرس َله
الصح َ
َار َسة َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألمغ َ
حيفر مدَّ ًة بأ أج َرةٍ َو َل أو م َن أاْلَ أرض َأو َّ
الش َجر
َأ أش َجار ًا َي أملك َها َوي أصلح َو َ أ

َأو الثَّمر الصالح معلوم ٍ
ف أ
ات َوإ َّال َف َفاسدَ ة َوإن أ
اْكأم َوك ََذل َك
اختَ َل َ
َّ
َأ َ
َ
َما أَ أشبَ َه َها َّإال َما َخ َّصه أال أَجَاع َو َما وض َُ بتَ َعدٍّ م أن غَ أر ٍ
س َوغَ أْيه ث َّم
تنوس َخ َفأ أج َرته َوإعأ نَاته عَ َىل ا أل َواضُ َال ا أل َمالك يف أاْلَ َص دح َوإ َذا
خت ا أل َفاسدَ ة َفلذي ا ألغ أَرس أ
انأ َف َس َ
اِليَ َاران َويف الزَّ أرع الثَّ َال َثة.
يحة َأ أن َي أست أَأج َر ل أص َالح ا ألغ أَرس َك َما
الصح َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألم َسا َقاة َّ
َم َّر َوا أل َق أول ل َر دب أاْلَ أرض يف ا أل َقدأ ر ا ألمؤَ َّجر َونَ أفي أال أذن َولذي ا أليَد
عَ َليأ َها يف ا ألبَ أذر.
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بَابُ اإلِيْحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ
﴿فَصْلٌ﴾ َول ألم أسلم َف َقط اال أست أق َالل بإ أحيَاء َأ أر ٍ
ض ََل أ َي أملك َأها َو َال
ني
َج َر َها م أسلم َو َال ذ دمي َو َال تَ َع َّل َق َبا َحق َوبإ أذن أال َمام في َما ََل أ َيتَ َع َّ أ
َُت َّ
اْ دق فيه َوإ َّال َفا ألم َع َّني غَ الب ًا.
ذو أ َ
اْ أرث َوالزَّ أرع َأو ا ألغ أَرس َأو ا أمتدَ اد ا ألك أَرم َأ أو
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيكون ب أ َ
اِلمر والتَّنأقية َأو ا دَتَاذ حائ ٍ
ط َأ أو َخنأدَ ٍق َقع ٍْي َأ أو م َسنَّى ل ألغَدير
َ
َ
إزَ ا َلة أ َ َ َ
من َث َالث جه ٍ
ات َوب َح أف ٍر يف َم أعد ٍن َأ أو غَ أْيه َوي أعت ََب َق أصد ا ألف أعل َال
َ
أ
الت ََّملك َو َيثأبت به ا ألم ألك َو َال َيبأطل ب َع أوده َك َما ك َ
َان َو َال َيصح فيه َويف
َتاك َوالت أَّوكيل بَ أل َي أملكه ا أل َفاعل يف أاْلَ َص دح.
نَ أحوه اال أستئ َأجار َواال أش َ
ضب أاْلَ َ
اْق َال
اْل َوانب َيثأبت به أ َ
عأالم يف أ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوالت ََّحجر ب َ أ

ا ألم ألك َفيبيح َأ أو َ َِّيب َال بع َو ٍ
ِض
ض َو َله َمنأعه َو َما َحازَ َو َال َيبأطل َقبأ َل م د
َث َالث سننيَ َّإال بإب أ َطاله َو َال بَ أعدَ َها َّإال به َأ أو بإبأ َ
طال أال َمام َو َال بإ أحيَائه
الش َجر فيه َويف غَ أْيه ك ََْل َو َل أو م َسبَّالً
غَ أصب ًا ق َيل َوا ألك َراء لبَيأت ا أل َمال َو َّ
َوق َيل فيه َحق َويف ا ألم ألك م ألك َويف ا ألم َسبَّل َيتأبَعه َويف غ أَْي َها ك ََْل.
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بَابُ الْـمُضَاَْبَةِ
ْياب ب َل أفظ َها َأ أو َما يف حكأمه َوا أل َقبول َأو
﴿فَصْلٌ﴾ ُشوط َها أال َ
ني َجائزَ ي الت ََّْصف عَ َىل َم ٍ
ال م أن َأ دِّي َما
الَتاخي َما ََل أ ي َر َّد بَ أ َ
اال أمتثَال عَ َىل َّ َ
َّإال م أن م أسل ٍم لكَاف ٍر َم أعلو ٍم نَ أق ٍد يتَ َعا َمل به َح ٍ
اُض َأ أو يف حكأمه
وتَ أفصيل َكيفية الربح ور أفض ك دل َ ٍ
وجبَ َها.
ُشط َيَالف م َ
َ
أ َّ د أ َ َ
أ
اْ أجر عَ َّما َشا َء ا أل َمالك
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيدأ خل َها التَّ أعليق َوالت أَّوقيت َو أ َ
ف َو َله يف م أط َلق َها كل تَ َْص ٍف َّإال
غَ الب ًا َفيَ أمتَثل ا أل َعامل َوإ َّال َضم َن التَّال َ
أ
اِلَ أل َ
ض َجازَ أاْلَ َّو َالن َوإ أن
ط َوا ألم َض َاربَ َة َوا أل َق أر َض َوالس أفت ََج َة َفإ أن ف دو َ
الربأح َال أاْلخ َران َّإال لع أر ٍف.
َش َار َك الثَّاِّن يف د

﴿َفصْلٌ﴾ َومؤَ ن ا أل َمال كل َها م أن ربأحه ث َّم م أن َر أأسه َوك ََذا مؤَ ن
الس َفر َف َق أ
ْي دوز
ط َم أه َما أاشتَغ ََل َبا َو ََل أ َ
ا أل َعامل َو َخادمه ا ألم أعتَا َدة يف َّ
ف
الربأح َويف َم َرضه َونَ أحوه تَ َردد َفإ أن َأنأ َف َق بنيَّة الرجوع ث َّم تَل َ
استغ َأر َاق د
أ
ني َوغَر َم ا أل َمالك َو َصدَّ َقه َم َُ ا ألبَ َقاء َو َال َينأ َفرد ب َأ أخذ ح َّصته
ا أل َمال بَ َّ َ
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َو َي أملك َها بالظهور َفيَتأبَع َها َأ أحكَام ا ألم ألكَ ،وإنَّ َما َي أستَقر با ألق أس َمة َف َل أو
ف أ
اِل أْس بَ أعدَ َها.
ب َوإن انأك ََش َ
اْل أ َ
ْس َقبأ َل َها َوبَ أعدَ التَّ َْصف آ َث َر أ َ
َخ َ

الربأح
ُشاء س َلُ ا ألم َض َاربَة منأه َوإ أن فقدَ د
﴿فَصْلٌ﴾ َول أل َمالك َ
َوا ألبَيأُ منأه أ
اَلا َما ََل أ
إن فقدَ َال م أن غَ أْيه فيه َما َوالزد َيا َدة ا أل َم أعلو َمة عَ َىل َم َ
ص َو أال أذن با أق َ ٍ
اَلا
َيك أن َقدأ زَ ا َد َأ أو نَ َق َ
َتاض َم أعلو ٍم َ ََلا َو َال َيدأ خل يف َم َ
َّإال َما ا أشَت َي بَ أعدَ عَ أقد َها بنيَّت َها َأ أو ب َما ََلا َو َل أو ب َال نيَّ ٍة َو َال تَ أل َحقه الزد َيا َدة
ٍ
ُشاء َم أن
َوالنَّ أقص بَ أعدَ ا أل َع أقد َّإال ل َم أص َل َحة َو َال َينأ َعزل با أل َغبأن ا ألم أعتَاد َو َ
خا َل َفة يف أ
َي أعتق عَ َىل ا أل َمالك َأ أو عَ َليأه َأ أو َينأ َفسخ ن َكاحه َوا ألم َ
اْ أفظ إ أن

الربأح
ْي َّوز د
َسل َم َوإعَ انَة ا أل َمالك َله يف ا أل َع َمل َو َال ب َعزأ له َوا أل َمال عَ أرض َ
فيه.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َف َساد َها أاْل َ أصِل يوجب أ أج َر َة ا ألمثأل م أط َلق ًا َوال َّطارئ
الربأح َف َق أ
الض َما َن َّإال ل ألخ أْس.
ط َويوجبَان َّ
أاْلَ َق َّل من َأها ا ألم َس َّمى َم َُ د
اْاص َل
﴿َفصْلٌ﴾ َوتَبأطل َونَ أحو َها ب َم أوت ا أل َمالك َفي َس دلم ا أل َعامل أ َ
م أن نَ أق ٍد َأ أو عَ أر ٍ
ض تَيَ َّق َن أَ أن َال ربأ َح فيه َف أوراً َوإ َّال َضم َن َو َال َي ألزَ مه ا ألبَيأُ

َاب اإل َج َارة
كت ُ
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َو َيبيُ بو َال َي ٍة َما فيه ربأح َو َال َي ألزَ مه التَّ أعجيل َوب َم أوت ا أل َعامل َوعَ َىل
َج َل َها ا أل َميدت َفدَ أين َوإ أن َأغأ َف َل َها حك َم بالتَّ َلف
َوارثه َو َله َك َذل َك َفإ أن َأ أ َ
َوإ أن َأنأك ََر َها ا أل َوارث َأو ا َّدعَ ى تَ َل َف َها َم َعه َفا أل َق أول َله َال َم َُ ا أل َميدت َأ أو
الربأح َونَ أفيه بَ أعدَ َه َذا َمال
ك أَونَه ا َّدعَ اه َفيبَ دني َوا أل َق أول ل أل َمالك يف َكيأفيَّة د
ا ألم َض َاربَة َوفيه ربأح َويف َأ َّن ا أل َم َال َق أرض َأ أو غَ أصب َال ق َراض َول أل َعامل
يحة َف َق أ
ط َويف َقدأ ره َوخ أْسه َوربأحه َو َأنَّه
الصح َ
يف َر دد ا أل َمال َوتَ َلفه يف َّ
اْ أجر مطأ َلق ًا َولمدَّ عي ا أل َمال َودي َع ًة
م أن بَ أعد ا أل َعزأ ل َويف نَ أفي ا أل َقبأض َو أ َ
منأه َما.
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا أ
ت َأ أم َالك أاْلَعأ دَ اد َأ أو َأ أو َقاف َها َال
ت َفا ألتَبَ َس أ
اختَ َل َط أ
ت ويبني مدَّ عي الزد يادة وا أل َف أضل َّإال م ألك ًا بو أق ٍ
ب َ ٍ
ف ق َيل َأ أو
َ
َ َ َ
خالط قس َم أ َ َ د
خال ٍ
َو أق َف أني ْل َدم ٍّي َوهلل َفيَص َْيان ل أل َم َصالح َر َقبَة أاْلَ َّول َوغَ َّلة الثَّاِّن َوب َ
ط
ِش
متَ َعدٍّ َم َل َك ا ألقيم َّي َوُمأتَل َ
ِل َو َلز َمتأه ا ألغ ََرا َمة َوالت ََّصدق ب َما َخ َ
ف ا ألمثأ د
ِل ا ألمتَّف َق َو َق َس َمه َك َما َم َّر.
َف َسا َده َقبأ َل ا ألم َر َ
اضاة َو َضم َن ا ألم أث َّ
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َ
َ ُ
الش ْرك ِّة
ِّكتاب ِّ
ْشك ا أل َمكَاسب َأ أربَُ،
ه َي نَ أوعَ ان يف ا أل َمكَاسب َو أاْلَ أم َالكَ ،ف َ
يُ
او َضةَ :وه َي َأ أن َيأر َج ح َّران م َك َّل َفان م أسل َمان َأ أو ذ دميَّان ََج َ
ا ألم َف َ
وسه َما ث َّم ََيأل َطان َو َي أعقدَ ان غَ أ َْي
الس َواء جنأس ًا َو َقدأ ر ًا َال فل َ
ِها َّ
نَ أقد َ
الربأح َوا أل َوضي َعة َفيَصْي كل منأه َما في َما َيتَ َع َّلق بالت ََّْصف
م َف دض َل أني يف د
فيه َوكيالً ل أَّل َخر َوكَفيالً َله َما َله َوعَ َليأه َما عَ َليأه َويف غَ أص ٍ
است أهل َك
ب أ
ح أك ًم َو َك َفا َل ٍة ب َما ٍل عَ أن َأ أمر أاْل َ أصل خ َالف.
ب َأ أو َأ أق َر َض َو ََل أ ْيز
ِها َفاحش ًا َأ أو َو َه َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َمتَى غب َن َأ َحد َ

اَلا َأ أكثَ َر منأه َوغَ ر َم نَ أقد ًا َأ أو َم َل َك نَ أقد ًا زَ ائد ًا
أاْل َخر َأو أ
استَنأ َف َق م أن َم َ

َص َار أت عَ نَان ًا بَ أعدَ َقبأضه َأ أو َوكيله َال َحويله َو َال َق أب َله َّإال يف م َْياث
ا ألمنأ َفرد ،ا أل َعنَانَ :وه َي َأ أن َي أعقدَ ا عَ َىل النَّ أقد بَ أعدَ أ
اِل َ ألط َأو ا أل َع أرض بَ أعدَ
الت ََّشارك َو َل أو عَ بأد ًا َأ أو َصبي ًا َم أأذونَ أني َأ أو متَ َفاض َِل ا أل َما َل أني َفيَتأبَُ أ
اِل أْس
الربأح أ
ُش َطا تَ أفض َيل غَ أْي ا أل َعامل َوإ َّال
با أل َمال مطأ َلق ًا َوك ََذا د
إن َأ أط َل َقا َأ أو َ َ
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َْصف فيه أاْل َخر َوكي ً
ال َو َال
َف َح َس َ
الْشط َو َال َيصْي َأِّي َما في َما َيت َ َّ
ب َّ أ

ْي َع َل
كَفيالً ،ا ألوجوهَ :أ أن ي َوك َدل كل م أن َجائزَ ي الت ََّْصف َصاحبَه أَ أن َ أ
َتى جزأ ء ًا َم أعلوم ًا َو َيتَّج َر فيه َوي َعيدنَان أ
استَدَ َ
اْلن َأس إ أن
ان َأو أاش َ َ
َله في َما أ
الربأح َو أ
اِل أْس با أل َمال مطأ َلق ًا،
َخ َّصا َوه َي َكا أل َعنَان َّإال يف ْوق د
الصان َع أني أاْل َخ َر َأ أن َيتَ َقبَّ َل َو َي أع َم َل عَ نأه يف
أاْلَبأدَ انَ :أ أن ي َوك َدل كل م َن َّ
الربأح َو أ
يها
اِل أْس ف َ
استؤأ ج َر عَ َليأه َوي َعيدنَان َّ
الصنأ َع َةَ ،و د
َقدأ ٍر َم أعلو ٍم ِمَّا أ

َيتأبَ َعان التَّ َقب َل َوه َي تَ أوكيل يف أاْلَ َص دح َوتَنأ َفسخ ب أ
الصان َع أني يف
اخت َالف َّ
ِها
أاْل أج َرة َأو َّ
َتك َأ َحد َ
الض َمان َوا أل َق أول لك ٍّل في َما ه َو يف َيده َال ب َ أ
ا أل َع َم َل.
الر َّدة
اْل أحد َو د
الْشك با أل َف أسخ َو أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَنأ َفسخ كل َهذه د َ
َوا أل َم أوت َو َيدأ خل َها التَّ أعليق َوالت أَّوقيت.
ك
بَابُ شِرْكَةِ األَمْال ِ
إص َالحه غَ الب ًا ليَنأتَف َُ
ْي َب َرب الس أفل ا ألمؤأ َس عَ َىل أ
﴿فَصْلٌ﴾ أ
حيبسه َأ أو يكأر أيه َأ أو
َرب ا ألع ألو َفإ أن غَ َ
ْس َأ أو ََت َ َّر َد َفه َو َو َ أ
اب َأ أو َأعأ َ َ
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َي أستَ أعمله بغ أرمه َولك ٍّل َأ أن َي أف َع َل يف م ألكه َما َال َيض ب أاْل َخر م أن تَ أعليَ ٍة

ُضار نَصيبه َوإ َذا تَدَ اعَ يَا
َوبَيأ ٍُ َوغَ أْي َ
ِها َو َي أض َمن َما َأ أم َكنَه َد أفعه م أن إ أ َ
الْسجَ ،والثَّ أوب ل َّالبس
الس أق َ
ف َفبَيأنَه َماَ ،وا أل َف َرس ل َّ
َّ
لراكب ث َّم لذي َّ أ
َوا أل َعرم ل أ َ
ْلعأ َىل.
﴿فَصْلٌ﴾ و َال ْيب ا ألممتَنُ عَ ن إحدَ اث حائ ٍ
ني ا ألم ألك أَني َأ أو
ط بَ أ َ
َ
أ أ
أ
َ أَ
إص َالحه َو َال َي أف َعل َأِّي َما فيه غَ أ َْي َما وض َُ َله
عَ أن ق أس َمته غَ الب ًا بَ أل عَ َىل أ
َت ٍة َو َُتأر ٍيز َو َُح ٍأل َو َال َي أستَبد به َّإال بإ أذن أاْل َخر َفإ أن َف َع َل َأزَ َال َو َال
م أن س أ َ
ني ث َّم ل َمن اتَّ َص َل ببنَائه ث َّم لذي
َيثأبت َحق بيَ ٍد َوإ َذا تَدَ اعَ يَاه َفل َم أن بَ َّ َ
أ
اْلذوع ث َّم ل َم أن َليأ َس إ َليأه تَ أوجيه ا ألبنَاء ث َّم لذي التَّزأ يني َوالت أَّجصيص َأو
ا ألق أمط يف بَيأت أ
ِها.
اِل د
ص ث َّم بَيأنَه َما َوإ أن زَ ا َد أت جذوع َأ َحد َ
ِش ٍء َوإن
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال ي َضيَّق َق َرار ال دسكَك النَّاف َذة َو َال َه َواؤ َها ب َ أ
ٍ
ٍ
اص ٍة في َما
اتَّ َس َع أ
ُض َر فيه ل َم أص َل َحة عَا َّمة بإ أذن أال َمام َأ أو َخ َّ
ت َّإال ب َما َال َ َ
الر أو َشن َوالدَّ كَّة َوا أل َمسيل َوا ألبَالوعَة َو َال
السابَاط َو َّ
ُشعوه كَا ألميزَ اب َو َّ
ََ
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الْشكَاءَ ،و ََتوز ال َّطا َقات َو أاْلَبأ َواب َوالت أَّحويل َّإال َإَل
ا ألمن َأسدَّ ة َّإال بإ أذن َ
ٍ
يها َم أسجد ًا َأ أو َن أح َوه نَ َظر.
َداخل ا ألمن َأسدَّ ة بغ أَْي إ أذن َأ أهله َويف َج أعل بَيأت ف َ
َتتَازه
ني أاْلَ أم َالك ب دق َي ل َما َ أ
﴿َفصْلٌ﴾ َوإ َذا ا ألتَبَ َس عَ أرض ال َّطريق بَ أ َ
ْش ذ َراع ًا َولدونه َسبأ َعة َويف ا ألمن َأسدَّ ة مثأل َأعأ َرض
ا أل َع َّمار َّيات ا أثنَا عَ َ َ
بَ ٍ
الص َوامُ ا ألم أحدَ َثة
يهاَ ،و َال يغ ََّْي َما عل َم َقدأ ره َوإن اتَّ َس َُ َو أِتدَ م َّ
اب ف َ
ا ألم أعو َرة َال تَ أعليَة ا ألم ألك َوإ أن َأعأ َو َر أت َفلك ٍّل َأ أن َي أف َع َل يف م ألكه َما َشا َء
اْل َار َّإال عَ أن ق أس َم ٍة.
ُض أ َ
َوإ أن َ َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا أاشَت َك يف َأ أصل النَّ أهر َأ أو ُمَ َاري ا أل َماء قس َم عَ َىل
أ
اْ َصص أ
إن ََتَيَّزَ أت َوإ َّال مس َحت أاْلَ أرض َوأ أج َرة ا أل َق َّسام عَ َىل
أ
ْصف عَ نأه
اْ َصص َولذي الصبَابَة َما َف َض َل عَ أن ك َفا َية أاْلَعأ َىل َف َال ي أ َ
يل َأو إس ٍ
ُض َوعَ َليأه
َو َم أن يف م ألكه َحق َمس ٍ أ َ َ
احة ََل أ َي أمنَُ ا ألم أعتَا َد َوإ أن َ َّ
إص َالحه َوي أمنَُ ا ألم أحيي َْريم ا أل َع أني َوا ألبئأر َوا أل َمسيل َوالدَّ ار َّإال
أ
ٍ
ل َمالك َال َم أن َج َّر َما ًء يف م ألك غَ أْيه م أن م ألك نَ أفسه َأ أو َس َقى بنَصيبه غَ أ َْي
ُض ٍار.
اْ دق َّإال ل أ َ
َذات أ َ
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﴿فَصْلٌ﴾ َوي أم َلك ا أل َماء بالنَّ أقل َو أال أح َراز َأ أو َما يف حكأمه َما َفتَتأ َبعه

َأ أحكَام ا ألم ألك َوه َو مثأِل يف أاْلَ َص دح َو َما س َوى َذل َك َف َحق ل َم أن َسبَ َق إ َل أيه
َقدأر ك َفا َيته َو َل أو م أست أَخ َرج ًا م أن م أل ٍك يف أاْلَ َص دح َلك أن َي أأ َثم الدَّ اخل َّإال بإ أذ ٍن
َو أاْلخذ َ
عَىل َو أج ٍه َيض.
بَابُ الْقِسْمَةِ
الص َّحة حضور ا أل َمالكنيَ َأ أو نَائبيأه أم َأ أو
ْشط يف د
﴿َفصْلٌ﴾ ي أ َ
إجازَ ِت أم َّإال يف ا أل َمكيل َوا أل َم أوزون َوتَ أقويم ا ألم أ
ختَلف َوتَ أقدير
َ
استي َفاء
ا ألم أستَوي َو َمصْي النَّصيب َإَل ا أل َمالك َأو ا أل َمنأصوب أاْلَمني َو أ

ب أال أمكَان َو َأ أن َال
ا أل َم َرافق عَ َىل َو أج ٍه َال َيض َأ َّي َّ
الْشيك أَني َح َس َ
َاو َل تَر َك َة م أستَغ َأر ٍق بالدَّ أين َويف أال أجبَار تَ أوفيَة النَّصيب م َن أ
اْلنأس
تَتَن َ
اضاة فيه َما.
إ َّال يف ا ألم َها َي َأة َو َأ أن َال تَتأبَ َع َها ق أس َمة َّإال با ألم َر َ
الر دد ب أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوه َي يف ا ألم أ
اِليَ َارات َوالرجوع
ختَلف كَا ألبَيأُ يف َّ
الربَا َويف ا ألم أستَوي إ أف َراز.
با ألم أست ََح دق َوْوق أال َجازَ ة َو َُتأريم م أقتَِض د

الرشكَة
كت ُ
َاب ْ

َمتْ ُن ْاْلَزْ َهار111-

وع أ
ْيابو َن أ
إن َف َعلوا َفإ أن عَ َّم
إن عَ َّم ُض َها َو َال رج َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال َ
نَ أفع َها َأ أو َط َلبَ َها ا ألمنأتَفُ أجيبواَ ،و َيكأفي َق َّسام َوعَ دأ َالنَ ،و أاْل أج َرة عَ َىل

حي َّصص كل جن ٍ
أ
أس يف أاْلَ أجنَاس َوبَ أعض يف
اْ َصص َو َِّيا َيأ َما تَضه َو َ
بَ أع ٍ
ض يف أ
الص َالح َوإ َذا أ
اختَ َل َفت
اْلنأس َوإ أن تَ َعدَّ َد ل َّ
ورة َأو َّ
لض َ
أاْلَنأصبَاء يف َأ أر ٍ
ض أ أخر َج اال أسم عَ َىل أ
اْلزأ ء َوإ َّال َفم َ
خ َّْي َو َال َيدأ خل َحق

ََل أ ي أذك أَر َفيَبأ َقى َك َما ك َ
َان َومنأه ا ألبَ أذر َوالدَّ فني َو َال ي أق َسم ا أل َف أرع دو َن
أاْلَ أصل َو َال النَّابت د َ
ْشط ا أل َق أطُ َوإ أن بَق َي
ون ا أل َمنأبَت َوا أل َعكأس َّإال ب َ أ
َأو أاْلَ أرض د َ
ون الزَّ أرع َونَ أحوه َو َيبأ َقى ب أاْل أج َرةَ ،وعَ َىل َر دب َّ
الش َج َرة َأ أن

الْشط َفإن ا َّدعَى
َي أر َف َُ َأغأ َص َانَا عَ أن َأ أرض ا ألغ أَْي َو َال َي أملك بم َج َّرد َّ أ
الضر َوا أل َغ َلط َو َال
اَل َوا َء َحق ًا َفا ألبَيدنَة عَ َليأه َوه َي عَ َىل مدَّ عي ا أل َغبأن َو َّ َ
أَ

ت أس َمُ م أن َح ٍ
اُض يف ا أل َغبأن.
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َاب الر ْهن
كت ُ

َ ُ َ ْ
ابالره ِّن
ِّكت
ني َجائزَ ي الت ََّْصف َو َل أو م َع َّلق ًا َأ أو مؤَ َّقت ًا َو َي ألغو
ُشوطه ا أل َع أقد بَ أ َ
وجبه َوفيه أ
اِليَ َارات َوا أل َقبأض يف ا أل َم أجلس َأ أو غَ أْيه
ُشط خ َالف م َ
َأ
الَتاض َو َي أستَقر بثبوت الدَّ أين ق َيل َوبحلوله ق َيل َوب َف َوات ا أل َع أني
ب َّ َ
َوك أَونه ِمَّا َيصح بَيأعه َّإال َو أقف ًا َو َهدأ ي ًا َوأ أضحيَّ ًة َص َّح بَيأع َها َوا ألمؤَ َّج َر َة
ِها َوغَ أْي عَ بأدَ أِّي َما َوا أل َف أر َع د َ
ت
ون أاْلَ أصل َوالنَّاب َ
َوا ألمزَ َّو َج َة م أن غَ أْي َ
د َ
ون ا أل َمنأبَت َوا أل َعكأ َس َّإال بَ أعدَ ا أل َق أطُ َوجزأ ء ًا م َشاع ًا َّإال ك َّله َفيَصح
اْال َو َي أض َمن كل
َو َل أو ره َن من ا أثن أَني َفيَ أقتَس َمان َأ أو َيت ََها َيئَان َح َس َ
ب أَ
منأه َما ك َّله َو َيبأ َقى َض َمان ا ألم أست أَويف َال ا ألم أبئ َأ أو َواح ٍد َفيَ أض َمن ك َّله
حيبسه َحتَّى َي أست أَو َيف منأه َما َفإ أن َط َر َأ د
الشيَاع َف َسدَ .
َو َ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َيصح يف عَ أ ٍ
ني َّإال بَ أعدَ الت أَّضمني َو َيكأفي َط َلبه م َن
ا ألم أستَعْي َوا ألم أستَام َال ا أل َوديُ َوا ألم أست أَأجر َو َال يف َو أج ٍه َوجنَا َية عَ بأ ٍد

َاب الر ْهن
كت ُ
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إضا َف ٍةَ ،وكل َف َوائده َر أهن َم أضمون َال ك أَسبه َومؤَ نه
َوتَ َبع ًا بغ أَْي َأ أم ٍر َو َ
َالْشيك.
الراهن َفإ أن َأنأ َف َق ا ألم أر َِتن َفك َّ
كل َها عَ َىل َّ
اْبأس َو َأنَّه يف ا أل َع أقد
﴿فَصْلٌ﴾ َوه َو كَا أل َودي َعة َّإال يف َج َواز أ َ
الصحيح َو َل أو م أست أَأ َجر ًا َأ أو م أستَ َعار ًا ل َذل َك َو ََل أ َيَالف ا أل َمال َك َم أضمون
َّ
يم ٍة م َن ا أل َقبأض َإَل التَّ َلف َو أ
الر أهن أ
اْلنَا َية
إن تَل َ
ف ب َأ أو َفر ق َ
كله َض َما َن َّ
أ
الس أعر َيسْي ًا أاْلَ أرش غَ الب ًا َوكَثْي ًا الت أَّخيْي
إن َأتأ َل َ
ف َويف ن أق َصانه بغ أَْي د
َوي َساقط الدَّ أي َن َّإال ل َمان ٍُ َوعَ َىل م أستَ أع َمله منأه َما َال بإ أذن أاْل َخر أاْل أج َرة
ف ل أل َمالك فيه ب َو أج ٍه َّإال بإ أذن ا ألم أر َِتن َفإ أن َف َع َل
َوتَصْي َر أهن ًاَ ،و َال تَ َْص َ
نق َض كَالندكَاح َّإال ا ألعت َأق َواال أست َيال َد عَ َىل أ
اِل َالف.
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا َق َار َن الت أَّسليط ا أل َع أقدَ ََل أ َينأ َعز أل َّإال با أل َو َفاء َوإ َّال َص َّح

با أل َم أوت َأو ال َّل أفظَ ،وإي َفاء ا ألبَ أعض َأ َم َارة َو َيد ا أل َعدأ ل َيد ا ألم أر َِتن غَ الب ًا،
الراهن
َوإ َذا بَاعَ ه غَ أْي م َت َعدٍّ ل أْلي َفاء َأ أو ل َر أهن الثَّ َمن َوه َو يف غَ أْي َيد َّ
َفثَ َمنه َو َفاء َأ أو َر أهن َم أضمون َوه َو َقبأ َل الت أَّسليم َم أضمون غَ الب ًا.
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َاب الر ْهن
كت ُ

﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َي أض َمن ا ألم أر َِتن َّإال جنَا َي َة ا أل َعقور أ
إن َف َّر َط َوإ َّال َف َع َىل
الراهن أ
ب
الر أهنيَّة َو َّ
الض َمان َّإال َأ أن َْي َ
إن ََل أ أِتدَ أر َو َال َتأرجه عَ أن ص َّحة َّ
َّ
ا ألق َصاص َأو الت أَّسليم َوا أل َمالك مت ََمكدن م َن أالي َفاء َأو أالبأدَ ال َوك ََذا َل أو

تَ َقدَّ َمت ا أل َع أقدَ َوَيأرجه عَ نأه َما ا أل َف أسخ َوسقوط الدَّ أين ب َأ دي َو أج ٍه َوزَ َوال
ا أل َقبأض بغ أَْي ف أعله َّإال ا أل َمنأق َ
ول غَ الب ًا ط َو َيعود أ
إن عَ ا َد َو َال ي َطا َلب َقبأ َله
الض َمان َف َق أ
ط ب َمصْيه َإَل
الراهن َوُم ََّرد أالبأدَ ال عنأدَ م باهلل َوعَ ن َّ
َّ
الراهن غَ أصب ًا َأ أو َأ َمانَ ًة َأ أو َأتأ َل َفه َوعَ َليأه ع َوضه َال تَ أعجيل ا ألمؤَ َّجل َوه َو
َّ
َجائز م أن ج َهة ا ألم أر َِتنَ ،وتَصح الزد َيا َدة فيه َوفي َما ه َو فيه َوا أل َق أول
الر أهنيَّة َوا أل َقبأض َو أال أقبَاض َحيأث
لراهن يف َقدأ ر الدَّ أين َونَ أفيه َونَ أفي َّ
ل َّ
است أَو ََف
الر دد َوا أل َع أني غَ الب ًا َما ََل أ َيكن ا ألم أر َِتن َقد أ
ه َو يف َيده َوا أل َعيأب َو َّ
َورجوع ا ألم أر َِتن عَ ن أال أذن با ألبَيأُ َويف بَ َقائه غَ الب ًا َول ألم أر َِتن يف إ أط َالق
الر أهن
يمة َو أاْلَ َجل َويف َأ َّن ا ألبَاق َي َّ
الت أَّسليط َوالثَّ َمن َوتَ أوقيته َو َقدأ ر ا ألق َ
الضمني َويف تَ َقدم
الر أهن َأو َّ
َوبَ أعدَ الدَّ أفُ يف َأ َّن َما َقبَ َضه َليأ َس عَ َّما فيه َّ
ا أل َعيأب غَ الب ًا َويف َف َساد ا أل َع أقد َم َُ بَ َقاء ا أل َو أجه ك ََر َهنأتَنيه ََخأر ًا َوه َي بَاقيَة.
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َاب ا ْل َعارية
كت ُ

َ ُ ْ َ َ
اري ِّة
ِّكتابالع ِّ
احة ا أل َمنَافُ َوإنَّ َما تَصح م أن َمالك َها م َك َّلف ًا مطأ َل َق الت ََّْصف
ه َي إبَ َ
وَص َله َال ا ألم أستَعْي َوفي َما َيصح االنأت َفاع به َم َُ
َومنأه ا ألم أست أَأجر َوا ألم َ
بَ َقاء عَ يأنه َوإ َّال َف َق أرض غَ الب ًا َونَ َماء َأ أصله َوإ َّال َفع أم َرى َوه َي كَا أل َودي َعة

َّإال يف َضمان ما ضمن وإ أن جه َله ووجوب الرد ويكأفي مُ معتَادٍ
ََ أ
َّ د َ َ
َ
َ
د َ َ
َ َ
ٍ
َصب َوا أل َودي َعة.
َوإ ََل م أعتَاد َوك ََذا ا ألمؤَ َّج َرة َوالل َق َطة َال ا ألغ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوت أض َمن بالت أَّضمني َوالتَّ أفريط َوالتَّ َعدد ي يف ا ألمدَّ ة
َو أ
اْ أفظ َواال أست أع َمال َوإ أن زَ َال َال َما َينأقص باالنأت َفاعَ ،و َيصح الرجوع
الراجُ يف ا ألم أط َل َقة َوا ألمؤَ َّقتَة َق أب َل انأق َضاء ا أل َو أقت
ف َ
يها م أط َلق ًا َوعَ َىل َّ
ِها أ
اِليَ َاران َويف الزَّ أرع الثَّ َال َثة إ أن
ل ألم أستَعْي يف ا ألغ أَرس َوا ألبنَاء َونَ أحو َ
حيصدَ
ْص َوتؤَ بَّد بَ أعدَ الدَّ أفن َوا ألبَ أذر ل أل َق أب َحتَّى َينأدَ ر َس َوللزَّ أرع َحتَّى أ
َق َّ َ
أ
إج َار ًة
ْشط النَّ َف َقة عَ َليأه َ
ْصَ ،وتَبأطل ب َم أوت ا ألم أستَعْي َوتَصْي ب َ أ
إن ََل أ ي َق د أ
َومؤَ َّقت َها ب َم أوت ا أل َمالك َقبأ َل انأق َضاء ا أل َو أقت َوصيَّ ًةَ ،وا أل َق أول ل ألم أستَعْي
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َاب ا ْل َعارية
كت ُ

يمة ا أل َم أضمونَة َو َقدأ ر ا ألمدَّ ة َوا أل َم َسا َفة بَ أعدَ مضيده َما َويف َر دد غَ أْي
يف ق َ
إج َارة.
ا أل َم أضمونَة َوعَ يأن َها َوتَ َلف َها َو َأ َّنَا إعَ َارة َال َ
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َاب اهلْ بَة
كت ُ

َ ُ ْ
ابال ِّه َب ِّة
ِّكت
ْياب َوا أل َقبول َأ أو َما يف حكأمه يف ا أل َم أجلس
﴿فَصْلٌ﴾ ُشوط َها ا أل َ
عأراض َوتَ أل َحق َها أال َجازَ ة َوإ أن تَ َر َ
اخى َو َتكأليف ا أل َواهب َوك أَون
َقبأ َل أال َ
ْ َم ا أْل أضحيَّة
ا أل َم أوهوب ِمَّا َيصح بَ أيعه م أط َلق ًا َوإ َّال َف َال َّإال ا أل َك أل َ
ب َونَ أح َوه َو َ أ
ب َما َال تَصح ه َبته َفتَصح َو ََتأييزه ب َما ي َميدزه ل ألبَ أيُ.
اْ َّق َوم َصاح َ
َو أ َ
السيدد ل َعبأده
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أقبَل ل َّ
لصب دي َوليه َأ أو ه َو َم أأذون ًا َال َّ
َو َي أملك َما َقب َله َوإ أن كَر َه.
ض م أْش ٍ
وط َم ٍ
ال َفتَكون بَيأع ًا َوم أض َم ٍر َأ أو
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَصح بع َو ٍ َ
غَ َر ٍ
ِها َف أور ًا يف ا ألم أض َمر َو َله حكأم أاَلبَة َال ا ألبَيأُ َّإال
ض َف َ أْيجُ لتَ َعذر َ
ب لله َولع َو ٍ
الراجُ َما َأنأ َف َقه
الربَا َو َما وه َ
ض َفل ألع َوض َو َليأ َس عَ َىل َّ
يف د
ا ألمت ََّهب.
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َاب اهلْ بَة
كت ُ

ض َفيَصح الرجوع َم َُ بَ َقائه َما يف أ ٍ
﴿فَصْلٌ﴾ َوب َال ع َو ٍ
عَني ََل أ ت أست أَه َل أك

ت لله َأ أو لذي َرح ٍم ُم َ َّر ٍم َأ أو َيليه
حس ًا َأ أو ح أك ًم َو َال زَ ا َد أت متَّص َل ًة َو َال وهبَ أ
دَر َج ٍة َّإال أاْلَ َب يف هبَة ط أفله َويف أاْل دم خ َالف َو َرد َها َف أسخ َوتَنأفذ م أن
ب َ
ُشط َليأ َس ب َما ٍل َو َال
ََجيُ ا أل َمال يف د
الص َّحة َوإ َّال َفم َن الثلث َو َي ألغو َ أ
غَر ٍ
وجبَ َها َوا ألبَ أيُ َونَ أحوه َو َل أو َب أعدَ الت أَّسليم رجوع َوعَ أقد.
ض َوإ أن َخا َل َ
فم َ
َ
الصدَ َقة ك أ
َاَلبَة َّإال يف نيَابَة ا أل َق أبض عَن ا أل َقبول َوعَدَ م
﴿فَصْلٌ﴾ َو َّ
يها َوتك َأره ُم َا َل َفة الت أَّوريث فيه َما غَالب ًا
ا أقت َضاء الثَّ َواب َوا أمتنَاع الرجوع ف َ
ٍ
اَلد َّية في َما ينأ َقل َت أ َلك با أل َقبأض َوت َع َّوض
َو أ َ
اْل َهاز ل ألم َج دهز َّإال لع أرف َو أ َ
ور م أْش ٍ
ب ا ألع أرف َو َُتأرم م َقاب َل ًة ل َواج ٍ
وط َأ أو م أض َم ٍر كَ َما
َح أس َ
ب َأ أو ُمَ أظ ٍ َ
ٍ
َم َّرَ ،و َال تَصح هبَة أ ٍ
يص ل َك َف ٍن َأ أو َد أي ٍنَ ،وا أل َق أول
عَني ل َميدت َّإال َإَل ا أل َو د
ُشط ا ألع َوض َو َإرا َدته يف التَّالف َويف َأ َّن
ل ألمت ََّهب يف نَ أفي ا أل َف َساد غَالب ًا َو َ أ
ا أل َف َوائدَ م أن بَ أعد َها َّإال ل َقرين ٍَة َو َأنَّه َقب َل َّإال َأ أن َيق َ
ول الشهود َبا َما َسم أعنَا َأو
ا أل َواهب َو َهبأت َف َل أم تَ أق َب أل َواصالً ك ََال َمه عنأدَ م باهلل.

َاب اهلْ بَة
كت ُ
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﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألع أم َرى َوالر أقبَى مؤَ بَّدَ ًة َوم أط َل َق ًة هبَة تَتأبَع َها َأ أحكَام َها

اح َة أاْل َ أصليَّة َم َُ ا أل َف أرعيَّة َّإال ا أل َو َلدَ َّإال َف َوائدَ ه
َوم َقيَّدَ ًة عَ ار َّية تَتَن ََاول إبَ َ
إج َارة َفاسدَ ة َودونَه عَ ار َّية تَتأبَعه َما َأ أحكَامه َما.
ْشط ا ألبنَاء َ
َوالس أكنَى ب َ أ
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َاب ا ْل َو ْقف
كت ُ

َ ُ ْ َْ
ابالوق ِّف
ِّكت
ْشط يف ا أل َواقف التَّكأليف َو أال أس َالم َواال أختيَار
﴿فَصْلٌ﴾ ي أ َ
َوا ألم ألك َوإ أط َالق الت ََّْصف َويف ا أل َم أوقوف ص َّحة االنأت َفاع به َم َُ بَ َقاء
يُ َمالَ ،وفيه َما َيصح َو َما َال كَأ دم ا أل َو َلد
عَ يأنه َو َل أو َم َشاع ًا َو َينأ َقسم َأ أو ََج َ
َو َما َمنَافعه ل ألغ أَْي َو َما يف ذ َّمة ا ألغ أَْي َو َال َيصح تَ أعليق تَ أعيينه يف د
الذ َّمة َو َال
ني يف النديَّة بغ أَْيه َفب َال
تَ أل َحقه أال َجازَ ة كَال َّط َالق َوإ َذا ا ألتَبَ َس َما َقدأ ع د َ
ٍ
ِها َف َق أ
ط َويف ا أل َم أْصف ك أَونه
يمة َأ َحد َ
تَ أفريط َص َارا ل أل َم َصالح َوبه ق َ
ْياب َل أفظه َْصحي ًا َأ أو كنَا َي ًة َم َُ َق أصد
ق أربَ ًة َُتأقيق ًا َأ أو تَ أقدير ًا َويف أال َ
ا ألق أربَة فيه َما َو َينأطق َبا َأ أو ب َما َيدل عَ َليأ َها َم َُ ا ألكنَا َية.
حي َّصص َأ أو
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال َيصح َم َُ ذكأر ا أل َم أْصف َّإال من َأحْصاً َو َ
ٍ
ْصف يف أ
َن ذكأره ذكأر ا ألق أربَة مطأ َلق ًا َأ أو
اْلنأس َويغأن أي ع أ
مت ََض دمن ًا لق أربَة َوي أ َ
الْصيح َف َق أ
ط َو َيكون فيه َما ل ألف َق َراء مطأ َلق ًا َو َله بَ أعد تَ أعيني
َق أصد َها َم َُ َّ

َاب ا ْل َو ْقف
كت ُ
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ني َو َال َيبأطل
لْصف أَو االنأت َفاع تَ َع َّ َ
ا أل َم أْصف َوإ َذا ع َّ َ
َني َم أوضع ًا ل َّ أ
ا أل َم أْصف بزَ َواله.
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيصح عَ َىل النَّ أفس َوا ألف َق َراء ل َم أن عَ دَ اه َّإال عَ أن َح ٍّق
ٍ
السو َّية َومثَناى َف َصاعد ًا با أل َفاء
َفل َم أْصفه َو أاْلَ أو َالد م أف َرد ًا ْلَ َّول َد َر َجة ب َّ
َاسلوا َو َال َيدأ خل أاْلَ أس َفل َحتَّى َينأ َقر َض أاْلَعأ َىل َّإال ْلَ أم ٍر
َأ أو ث َّم ََل أم َما تَن َ

صار إ ََل بَ أط ٍن با أل َو أقف َف َع َىل الرؤوس
يدأ خله كَا أل َواو عنأدَ م باهللَ ،و َمتَى َ
َو َيبأطل تَ أأجْي أاْلَ َّول َونَ أحوه َال ب أال أرث َفب َح َسبه َو َال َيبأطل َوا أل َق َرابَة
َاسلوا َو أاْلَ أق َرب َف أاْلَ أق َرب ْلَ أق َرب أم
َو أاْلَ َقارب ل َم أن َو َلدَ ه َجدَّ ا َأبَ َو أيه َما تَن َ
إ َليأه نَ َسب ًا َو أاْلَ أس ََت ل أ َ
ْل أو َرع َوا أل َوارث لذي أال أرث َف َق أ
ط َويتَّبَُ يف
ف غَ أ َْي ا ألم َس َّمى.
الت أَّحصيص َو َه َذا ا ألف َالِّن ل ألم َشار إ َليأه َوإن انأك ََش َ
ُشطه َأ أو
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيعود ل أل َواقف َأ أو َوارثه بزَ َوال َم أْصفه َو َوارثه َأ أو َ أ
الْشط َواال أست أثنَاء َفيَصح
َو أقتهَ ،وت َ
ورث َمنَافعه َويت ََأ َّبد مؤَ َّقته َو َيتَ َق َّيد ب َّ أ
َو أقف َأ أر ٍ
عَن َأ دي َح ٍّق فيه َما َوإ َّال
ض ل َما َشا َء َو َي أس َتثأن أي غَ َّلت ََها ل َما َشا َء َو َل أو أ
ني َم أْص َف َها.
الر َقبَ َة ق َيل َو َال ت أسقط َما َأ أس َق َط أ
ت َو َله بَ أعد َأ أن ي َع د َ
تَب َعت َّ
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َاب ا ْل َو ْقف
كت ُ

َش ٍء َما َظاهره الت أَّسبيل َخ َر َج عَ أن م ألكه
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َف َع َل يف َ أ
َكن أَصب ج أ ٍ
ْس َأ أو تَ أعليق بَ ٍ
اب يف َم أسج ٍد َال نَ أحو قنأد ٍ
يل َو َال ا أقت َطا ٍع َأ أو
ت ُشوط ا أل َم أسجد َص َّح ا أل َو أقف عَ َليأه َوه َي
ُش ٍاء بنيَّته َلهَ ،و َمتَى كَم َل أ
َ
َأ أن َي ألف َ
ظ بنيَّة تَ أسبيله س أفالً َوع ألو ًا َأ أو َيبأنيَه نَاوي ًا َو َي أفت ََح بَابَه َإَل َما
اح ُمَ ٍ
النَّاس فيه عَ َىل َس َو ٍاء َم َُ ك أَونه يف م أل ٍك َأ أو مبَ ٍ
أض َأ أو َح ٍّق عَ ا ٍّم بإ أذن

ُض َر فيه َو َال ُت ََّول َآالته َو َأ أو َقافه ب َمصْيه يف َق أف ٍر َما بَق َي
أال َمام َو َال َ َ
ف َو أقف ًا.
ب عَ ا َد لك دل َما َو َق َ
َق َراره َفإ أن َذ َه َ
﴿فَصْلٌ﴾ َولك ٍّل إعَ ا َدة ا ألمن َأهدم َو َل أو د َ
ون أاْلَ َّول َونَ أقضه للت أَّوسيُ
اجة َو َظ دن إ أمكَان أالعَ ا َدة َو َال إ أث َم َو َال َض َما َن أ
ْشك
اْ َ
إن عَ َجزَ َوي َ َّ
َم َُ أ َ
ال َّلحيق يف ا أل َمنَافُ َول ألمت ََو دل ك أَسب م أستَغ ٍَّل ب َفاضل غَ َّلته َو َل أو بمؤأ نَة
من ٍ
ْصف َما ق َيل فيه َه َذا ل أل َم أسجد
َ َ
َارة عم َر أت من َأها َو َال تَصْي َو أقف ًا َو َ أ
ْصه
َأ أو ل َمنَافعه َأ أو لع َما َرته في َما َيزيد يف َحيَاته كَالتَّدأ ريس َّإال َما َق َ َ
ا أل َواقف عَ َىل َمنأ َف َع ٍة م َعيَّن ٍَة َوف أعل َما َيدأ عو إ َليأه َوتَزأ يني ُم َأرابه َوتَ أْسْيه
لم َج َّرد ا ألق َرا َءة َونَ أسخ كتب أاَلدَ ا َية َو َل أو للنَّاسخ َال لمبَ ٍ
اح َأ أو َخالي ًا

َاب ا ْل َو ْقف
كت ُ
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َو َم أن نَ َّج َسه َف َع َليأه َأ أرش النَّ أقص َوأ أج َرة ا ألغ أَسل َو َال َيت ََو َّاله َّإال بو َال َي ٍة
َفإ أن َف َع َل ََل أ َي أسق َطا.
﴿فَصْلٌ﴾ َوو َال َية ا أل َو أقف َإَل ا أل َواقف ث َّم َمنأصوبه َوصي ًا َأ أو َولي ًا ث َّم
اْاكم َو َال َي أع ََت َضا َم أن َم َّر َّإال ِليَانَ ٍة
ا أل َم أوقوف عَ َليأه م َعيَّن ًا ث َّم أال َمام َو أ َ
ٍ
بت فيه َف َف َس َق عَ ا َد أت
َأ أو بإعَ انَة َوت أعت ََب ا أل َعدَ ا َلة عَ َىل أاْل َ َص دح َو َمن اعأ ت َ
َاْاكم َبا َم َُ
و َال َيته أاْلَ أصليَّة بم َج َّرد الت أَّوبَة ك أَال َمام َوا ألم أستَ َفا َدة ك أ َ
يص َقبأ َل أ
اْكأم با أل َعزأ ل َفك أَال َمام،
ََتأديد الت أَّوليَة َواال أختبَار م باهلل َّإال ا أل َو َّ
ت َوإ أن بَق َي ا أل َو َسائط َال
َوتَبأطل تَ أوليَة َأ أصل َها أال َمام ب َم أوته َما تَدَ َار َج أ
ِش ٍء َو َال إ َما َم ف أعله ب َال نَ أص ٍ
ب عَ َىل أاْلَ َص دح.
ا أل َعكأس َول َم أن َص َل َح ل َ أ
الْشاء ل َم أص َل َح ٍة َوا ألبَيدنَة عَ َليأه أ
إن نوز َع
﴿فَصْلٌ﴾ َول ألمت ََو دل ا ألبَيأُ َو د َ
ٍ
يها َويف َواح ٍد َأ أو َأ أكثَ َر َو َد أفُ
الْصف ف َ
ف َ
يها َوم َعا َم َلة نَ أفسه ب َال عَ أقد َو َّ أ
أاْلَ أرض َونَ أحو َها َإَل ا ألم أستَح دق لال أستغ َأالل َّإال عَ أن َح ٍّق َفيؤَ دجر َها منأه
ث َّم َي أقبض أاْل أج َر َة َو َيرد بنيَّته ق َيل َأ أو ي أبئه ك أَال َمام َيقف َوي أبئ م أن
بَيأت ا أل َمال َوتَ أأجْيه دو َن َث َالث سننيَ َوا أل َع َمل بال َّظ دن في َما ا ألتَبَ َس
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َاب ا ْل َو ْقف
كت ُ

َبع
َم أْصفه َو َال َيبيُ بثَ َمن ا ألم أثل َم َُ وقوع ال َّط َلب بالزد َيا َدة َو َال َيت َ َّ
با ألبَ أذر َحيأث ا أل َغ َّلة عَ أن َح ٍّق َو َال َي أض َمن َّإال َما َقبَ َض إ أن َف َّر َط َأ أو كَا َن
إص َالحه ث َّم يف َم أْصفه َوك ََذل َك
ْصف غَ َّلة ا أل َو أقف يف أ
َأجْي ًا م أش َ َ
َتك ًاَ ،وت أ َ

استَ أع َم َله َال بإ أذن َواليه َفغَاصب
ا أل َو أقف عَ َليأه ث َّم يف َم أْصف أاْلَ َّول َو َمن أ
ْصف َها َّإال َما ه َو عَ أن َح ٍّق َفإ ََل ا أل َمنأصوب.
غَ الب ًا َف َع َليأه أاْل أج َرة َوإ َليأه َ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َر َقبَة ا أل َو أقف النَّافذ َوفروعه م ألك لله تَ َع َاَل ُمَبَّ َسة لالنأت َفاع
َف َال ينأ َقض َّإال بحك ٍأم َو َال تو َطأ أاْلَ َمة َّإال بإنأك ٍ
َت َجاعه
َاح َوعَ َىل بَائعه أاس أ
ف َأ أو تَ َع َّذ َر َفع َوضه ل َم أْصفه َوإ أن ََل أ َيق أفه َو َما بَ َط َل نَ أفعه
َصب َفإ أن تَل َ
كَا ألغ أ
عَاضته َول أل َواقف نَ أقل ا أل َم أْصف في َما ه َو عَ أن َح ٍّق َويف
يُ ل َ
يف ا أل َم أقصود ب َ
ف عَ َليأه
غَْيه َونَ أقل َم أص َل َح ٍة َإَل َأ أص َل َح من َأها خ َالف َو َي أستَقر ل أل َعبأد َما وق َ
أ
ف بَ أعدَ َم أوته َف َله َقبأ َله الرجوعَ ،و َينأفذ يف
بعتأقه َو َقبأ َله ل َسيدده َو َم أن َو َق َ
الص َّحة م أن َر أأس ا أل َمال َويف ا أل َم َرض َوا أل َوصيَّة َ
عَىل ا أل َو َر َثة كَالت أَّوريث َوإ َّال
د
ط َو َيبأ َقى الثلثَان ََل أم َو أقف ًا أ
َفالثلث َف َق أ
إن ََلأ ْييزوا م باهلل َو َيصح ف َرار ًا م َن
الدَّ أين َونَ أحوه.
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َاب ا ْل َودي َعة
كت ُ

َ ُ ْ َ َ
ابالو ِّديع ِّة
ِّكت

الَتاض َوه َي َأ َمانَة َف َال ت أض َمن َّإال
إنَّ َما تَصح ب َ أ َ
ني َجائزَ ي الت ََّْصف ب َّ َ
ٍ
ٍ
حي َفظ مثأل َها يف مثأله َأ أو َم َعه
است أع َما ٍل َونَ أحو إعَ َارة َو َُتَفظ في َما َال أ
لتَ َعدٍّ َك أ

َوإيدَ ا ٍع َو َس َف ٍر ب َال ع أذ ٍر موج ٍ
ب فيه َما َونَ أق ٍل ِليَانَ ٍة َوتَ أرك التَّ َعهد َوا ألبَيأُ
الر دد ب َ أعدَ الطَّ َلب َوب َج أحد َها َوالدَّ َال َلة عَ َليأهاَ ،و َمتَى زَ َال
ل َما َي أفسد َو َّ
التَّ َعدد ي يف أ
ت َحتَّى ا أليَ أأس ث َّم
غَاب َمالك َها بَقيَ أ
اْ أفظ َص َار أ
ت َأ َمانَ ًة َوإ َذا َ
َني للت ََّصدق بَا َو أقت ًا َجازَ َما ََل أ َيتَيَ َّق أن َم أوتَه
ل أل َوارث ث َّم ل ألف َق َراءَ ،وإ أن ع َّ َ
َج َله َفدَ أين َو َما عَ يَّنَه ر َّد َف أور ًا َوإ َّال
َو َما َأ أغ َف َله ا أل َميدت حك َم بتَ َلفه َو َما أَ أ َ
ني
ضم َن َك َما ي ألقيه َطائر َأ أو ريح يف م أل ٍك َوإ َذا ا ألتَبَ َس َم أن ه َي َله َفل َم أن بَ َّ َ
ف ث َّم ن أص َفان َوي أعطَى ال َّطالب ح َّصتَه ِمَّا ق أس َمته إ أف َراز َوإ َّال
ث َّم ل َم أن َح َل َ
َفب أ
ف َودي َعة َال
اَْاكم َوا أل َق أول ل أل َوديُ يف َر دد َها َوعَ يأن َها َوتَ َلف َها َوأَ َّن التَّال َ
ت
َصب َّإال ب َ أعدَ َأ َخ أذته َول أل َمالك يف َذل َك إ أن جحدَ أ
َق أرض مطأ َلق ًا َو َال غ أ
ني َويف نَ أفي ا أل َغ َلط َو أال أذن بإ أعطَاء أاْل َ أجنَب دي.
ني َّإال ا أل َع أ َ
َفبَ َّ َ
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َاب ا ْلغ َْصب
كت ُ

َ ُ ْ َ ْ
ابالغص ِّب
ِّكت
ه َو اال أست َيالء عَ َىل َمال ا ألغ أَْي عدأ َوان ًا َوإ أن ََل أ َينأو.
أت َيده َوإ أن َأث َم
غَْي ا أل َمنأقول َّإال َما تَل َ
ف َُت َ
﴿فَصْلٌ﴾ َف َال َي أض َمن م أن أ
َوس دم َي غَاصب ًا َوم َن ا أل َمنأقول َّإال َما انأت ََق َل بف أعله َال بنَ أقل ذي ا أليَد نَ أق ً
ال
الْشع م باهلل َما َث َبت أَت َيده عَ َليأه ك ََذل َك َو َما
َظاهر ًا َأ أو يف حكأمه بغ أَْي إ أذن َّ أ
احة ع أر ٍف َأ أو َخ أو ٍف منأه َأ أو عَ َليأه َأ أو م أن نَ أحو َطر ٍيق َف َأ َمانَة غَالب ًا
نق َل لبَ َ
غَصب.
َوبالتَّ َعثر أ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َْيب َرد عَ يأنه َما ََل أ ت أست أَه َل أك َو َي أستَ أفد أي غَ أ َْي النَّ أقدَ أين

يها َأ أو َإَل َم أن
ْيحف َإَل َيد ا أل َمالك َّإال َصبي ًا َأ أو نَ أح َوه ُمَ أجور ًا ف َ
ب َما َال أ
بأ
َأ َخ َذ منأه َّإال غَاصب ًا مكأره ًا َأ أو يف حكأمه َونَ أح َو َرا ٍع َليأالًَ ،و َي أ َ
ٍ
الصح َ
ب َمصْي َها َإَل ا أل َمالك ب َأ دي َو أجه َوإ أن َجه َل َوبالت أَّخليَة َّ
يحة َوإ أن ََل أ
َصب َوإ أن
الرد َإَل َم أوضُ ا ألغ أ
َي أقب أض إ َّال ِلَ أوف َظاَلٍ َأ أو نَ أحوهَ ،و َْيب َّ

َصب
َاب ا ْلغ ْ
كت ُ
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لر دد َما ه َي فيه
بَعدَ َأو ال َّط َلب إ أن كَانَ أ
ت فيه َو َ أِّيدم َو َيكأْس َو َي أذبَح ل َّ
ٍ
َش ٍء
َحيأث َله َذل َك َوإ َّال َفق َ
اْيألو َلة عَ َىل أاْلَ َص دح َك َعبأد َأبَ َق َأ أو َأ دي َ أ
يمة أ َ
تنوس َخ َفتَ َع َّذ َر َرده.
غَْي َها ا ألغَاصب َإَل غ ََر ٍ
يمة
ض خ د َْي بَيأنَ َها َوب َ أ َ
ني ا ألق َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوإ َذا َّ َ

غَْي غ ََر ٍ
َو َال َأ أر َش َّإال يف نَ أحو أ
ض َضم َن َأ أر َش
اِل َ أص َوإ أن زَ ا َد أت به َو َإَل أ
يح ًة َوعَ يأن َها َم َُ أاْلَ أرش،
ْي يف ا ألكَثْي ب َ أ َ
يمت َها َصح َ
ني ق َ
ا أليَسْي َوخ د َ
َ
َو َف َوائد َها أاْل أصليَّة أَ َمانَة َف َال َي أض َمن َّإال َما نَ َق َله لنَ أفسه َأ أو َجنَى َع َليأه َأ أو ََل أ
َير َّد َم َُ أال أمكَان.
ت به َو َله َف أصل َما
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال َي أرجُ ب َما غَر َم في َها َوإ أن زَ ا َد أ
َينأ َفصل بغ أَْي َ ٍ
حيصدأ
ْي ا أل َمالك َو َع َليأه َق ألُ الزَّ أرع َوإ أن ََل أ أ
ُضر َوإ َّال خ د َ
َ
ص
َوأ أج َرة ا ألم أثل َوإ أن ََل أ َينأتَف أُ َفإ أن َأ َّج َر َأ أو نَ أح َوه َف َم أوقوف َو َأ أرش َما نَ َق َ
ٍ
الس أع َر ق َيل
َو َل أو بم َج َّرد ز َيا َدة م أن ف أعله ك ََأ أن َح َف َر بئأراً ث َّم َط َّم َها َّإال د
ِها يف ا ألبَاقي.
َو أاَلزَ َال َونَ أح َو َ

َمتْ ُن أاْلَزأ َهار178-

َاب ا ْلغ َْصب
كت ُ

الربأح
َتى َبا َأ أو بثَ َمن َها نَ أقدَ أين َو َيت ََصدَّ ق ب د
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أملك َما أاش َ َ
است أَه َلكَه ب َ
اسمه َوم أع َظم َمنَافعه َو َيطيب َله بَ أعدَ
خ ألطه َأ أو إزَ ا َلة أ
َو َما أ
اْلاهل
ا ألم َر َ
ِش َف َسا َده َقبأ َل َها َو َي أملك م أش ََت َِّيا أ َ
اضاة َو َيت ََصدَّ ق ب َما َخ َ
الر َقبَة َوعَ َليأه أاْل أج َرة.
يم َة َّ
غَ َّلت ََها َو َيت ََصدَّ ق ب َما تَ َعدَّ ى ق َ
﴿َفصْلٌ﴾ َول أل َمالك َق ألُ الزَّ أرع َوأ أج َرته َو َل أو م أستَق اال َو َال ي أفسد إ أن
َّن بدونه َوالرجوع با أل َع أني َو أاْل أج َرة عَ َىل ك ٍّل ِم َّ أن َقبَ َض َوا أل َمغأرور
ََتَك َ
َاض منأه
يها َأ أو بَنَى َع َليأ َها َّإال َما اعأ ت َ
َار َو َل أو َجاهالً ك َّل َما غَر َم ف َ
يغ دَرم ا ألغ َّ
َوا أل َق َرار َ
بائه َال غَ أْيه
بؤو َن ب َ َ
عَىل أاْلخر إ أن عَل َم مطأ َلق ًا َأ أو َجنَى غَالب ًا َو َي أ َ
بأ م َن
َوإ َذا َصا َل َح غَ أ َْيه ا أل َمالك َفب َم أعنَى أالب أ َراء َي أرجُ ب َقدأ ر َما َد َف َُ َو َي أ َ
ت َوإ َّال َفبا ألبَدَ ل.
ا ألبَاقي َال ه أم َوب َم أعنَى ا ألبَيأُ َي أملك َف َ أْيجُ با أل َع أني إ أن بَقيَ أ
يمته َي أو َم
ِل مثأله إ أن وجدَ يف نَاحيَته َوإ َّال َفق َ
﴿َفصْلٌ﴾ َويف تَالف ا ألمثأ د
ْص ب َ أعد َأ أو
ال َّط َلب َو َص َّح ل ألغَاصب ََتَلكه َوإ َّال َفق َ
يمته َي أو َم ا ألغ أَصب َو ََل أ َي أ

ِها قيمي ًا َوإ َّال أ
ف
يمته َي أو َم ا ألغ أَصب َوإ أن تَل َ
َار َويف ا ألقيم دي ق َ
اخت َ
َم َُ َأ َحد َ
َصب
َم َُ ز َيا َد ٍة غَ أْي َم أضمونَ ٍة َويف ا أل َم أضمونَة َي ََّْي بَ أ َ
يمته َي أو َم ا ألغ أ
ني ق َ

َصب
َاب ا ْلغ ْ
كت ُ
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َو َمكَانَه َو َي أو َم التَّ َلف َو َمكَانَه َو َيتَ َع َّني أاْلَخْي لغ أَْي ا ألغَاصب َوإ أن َق َّل َو َما
يم َة َله َال ع َوض تَالفه
عَني َما َال ق َ
َال ي َق َّوم َو أحدَه َف َم َُ أَ أصلهَ ،و َْيب َرد أ
ف بَ أعدَ تَ أقويمه َوا أل َق أول ل ألغَاصب يف
إ َّال مثألي ًا َال يت ََسا َمح به َأ أو إ أن تَل َ
ا ألقي َمة َوا أل َع أني َوبَيدنَة ا أل َمالك َأ أو ََل.
يم َة ْ َصصه َل أو قس َم
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أسقط ع َوض التَّالف َحيأث َال ق َ
ت لن أق َصان َا ك ََذل َك َوك ََذل َك ه َو َأو ا أل َع أني
َوتَصْي ل أل َم َصالح تَركَة َص َار أ
با أليَ أأس عَ أن َم أعر َفة ا أل َمالك َأو ا أنح َصاره َوحينَئ ٍذ َت َعدَّد ا ألقي َمة بتَ َعدد
الْصف َإَل ا ألغَاصب َو َال َي أْصف
َْصف َوإ أن بَقيَت ا أل َع أني َوو َال َية َّ أ
ا ألمت َ د
يمة عَن ا أل َع أني
يم أن تَ ألزَ مه نَ َف َقته َّإال ا أل َع أ َ
ني َويف نَ أفسه خ َالف َو َال َتأزئ ا ألق َ
ف َ
َاب َمالك َها
َو َال ا أل َع أرض عَن النَّ أقد َوتَ أفتَقر ا ألقي َمة َإَل النديَّة َال ا أل َع أني َوإ َذا غ َ
ت َحتَّى ا أليَ أأس ث َّم ل أل َوارث ث َّم ل ألف َق َراء َأو ا أل َم َصالحَ ،فإ أن عَا َد غَر َم
بَقيَ أ
اْاكم َف َب أيت ا أل َمال
التَّال َ
ف الدَّ افُ ا ألع َوضَ َإَل ا ألف َق َراء َال َإَل أال َمام َأو أ َ

الر َّدة َما
َوإن ا ألتَبَ َس من َأحْصاً قس َم أ
ت َك َما َم َّرَ ،و َال َي أسقط ب أال أس َالم ب َ أعدَ د
ْيامُ ا ألك أف َر َو َال َي أض َمن َما َمن ََُ عَ نأه َمالكَه بالزَّ أجر َما ََل أ تَثأبت ا أليَد
َ

الضعيف َقوي ًا َف َق أ
ط َوا أل َق َرار َ
عَىل ا أل َم أأمور.
َو َي أض َمن آمر َّ
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َاب ا ْلعتْق
كت ُ

َ ُ ْ ْ
ابال ِّعت ِّق
ِّكت

ف مال ٍك حا َله لك دل َِمل ٍ
ٍ
وك َو َل أو كَاف َر أين
أ
َ
﴿فَصْلٌ﴾ َيصح م أن ك دل م َك َّل َ
َو َال تَ أل َحق أال َجازَ ة َّإال عَ أقدَه َو َال أ
اِليَار َّإال ا ألكتَابَ َة.
حيتَمل غَ أ َْيه
﴿َفصْلٌ﴾ َو َله َأ أل َفاظ َوأَ أسبَاب َف َْصيح َل أفظه َما َال َ أ
ت
الْشع َث َب َ
كَال َّط َالق نَ أحو َيا حر َو َأنأ َ
ت َم أو َال أي َأ أو َو َلدي َفإ أن َأك َأذبَه َّ أ
َْيه ك ََأطأ َل أقت َك
ا ألعتأق َال الن ََّسب َوا أل َع أقل ب َ َط َالَ ،وكنَا َيته َما أ
احتَ َم َله َوغ أ َ
َوه َو حر َح َذراً م َن ا أل َقادر كَا أل َو أقف َّإال ال َّط َال َق َوكنَا َيتَه َوبَيأع َك َال َْيوز
السيدد عَ أن أ دم َو َلده َومدَ ب َّ َر أيه م أط َلق ًا َوعَ أن
َو َأنأ َ
ت هللَ ،و َأ أسبَابه َم أوت َّ
ِها أ
الر دق غَالب ًا
اَْادث أ َ
ِها ك ََذل َكَ ،و ََل أم َقبأ َله حكأم د
ني بَ أعدَ َمصْي َ
َأ أو َالد َ
اْاكم
َومثول ا أل َمالك به بن أَحو َلطأ ٍم َفيؤأ َمر َوإ أن ََل أ ي َراف أُ َفإ أن ََت َ َّر َد َف أ َ
الرحم ا ألم َح َّرم ْلَميعه َأ أو بَ أعضه َفيَ أض َمن
لسيدد َوم ألك ذي َّ
َوا أل َو َالء ل َّ
ل َْشيكه إن أ
اخت ََار ا ألتَ َمل َك مؤأ َساً بغ أَْي إ أذنه َوإ َّال َس َعى ا أل َعبأد َوانأق َضاء
َحيأ َضت أَي أ دم َو َلد د
إس َالم َها إ أن ََل أ ي أسل أم فيه َما َوتَ أس َعى َودخول
الذ دم دي بَ أعدَ أ

َاب ا ْلعتْق
كت ُ
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ان دارنَا َف َأس َلم َقب َل يؤأ َخذ َأو ب َأم ٍ
ٍ
ان َال بإ أذن َسيدده َأ أو
أ َ أ
أ َ
عَ بأد ا ألكَافر بغ أَْي َأ َم َ َ
أَس َلم َفهاجر َال بإ أذ ٍن َقب َل إس َالم سيده وب َأم ٍ
ان َوإ أذ ٍن بي َُ َور َّد َث َمنه.
َ د َ َ
أ أ
أ َ َ ََ
عَم أاْل َ أش َ
اص َفيَ أس َع أو َن
خ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوإ َذا ا ألتَبَ َس بَ أعدَ تَ أعيينه يف ا أل َق أصد َّ
ب َح َسب الت أَّحويل إ أن ََل أ ي َف در أط كَح ٍّر ب َعبأ ٍد َّإال يف ا أل َك َّف َارة َو َيصح تَ أعليق
تَ أعيينه يف د
عَم َو َس َع أوا
الذ َّمة َو َي َقُ حنيَ التَّ أعيني ع ََىل أاْل َ َص دح َفإ أن َم َ
ات َقبأ َله َّ
ني أاْل َخرَ ،و َيتَ َقيَّد
َك َما َم َّر َوإ أن َم َ
ِها تَ َع َّ َ
است أَو َلدَ َأ أو ب َ َ
اع َأ َحدَ َ
ات َأ أو عَ ت ََق َأو أ
ِها م باهلل َح َاَل َما َوا ألم َع َّلل كَا ألمطأ َلق.
الْشط َوا أل َو أقت َو َي َقُ بَ أعدَ َ
ب َّ أ
ت حر
الضيأ َعة عَ أْشاً ث َّم َأنأ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َف َم أن َق َال ا أخد أم َأ أو َالدي يف َّ
ف تَ أعليقه به م َن
ِض َما عر َ
بَ َط َل ببَيأعه َأ َحدَ َ
ِها َال ا أل َو َر َثة َوإ َّال عَ ت ََق بم د
ات
الضيأ َعة َوم َف َّر َق ًة َو َم أن َم َ
ا ألمدَّ ة َأ أو خدأ َمته أم َقدأ َر َها َو َل أو يف غَ أْي َّ
ط َفإ أن جه َل َق أصده َفبا ألمدَّ ة َفيَغ َأرم َما َف َّو َت َوق َيل ب أ
َف َأ أو َالده َف َق أ
اِلدأ َمة
الر دق بَ ٍاق
حياص يف ا ألبَاقيَ ،وحكأم د
َفيَ أعتق ببَة ََجيع َها َال بَ أعض َها َلك أن َ
ب ح َّصته َوإ َذا َأعأ تَ َقه
ل أل َواهب َحتَّى َي أستَت َّم َفإ أن َم َ
ات َقبأ َله َأ َخ َذ ك أَس َ

يمتَه َوم أعْس ًا َس َعى ا أل َعبأدَ ،و أاْلَ َّيام ل أْل أسبوع،
منأه أم مؤأ َس ًا غَ ر َم ق َ
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َاب ا ْلعتْق
كت ُ

ث ،وكَثْية لسن ٍَة ،وكل َِمل ٍ
ْش ،و َقلي َلة لثَ َال ٍ
ٍ
وك
أ
َ َ َ َ
َو َأ أكثَر َها ل َسنَةَ ،و َأ َّيام ل َع أ ٍ َ
لمن ََل ينأف أذ عتأقه و َأول من تلد ْلَول ب أط ٍن ،و َله نيته يف ك دل َل أف ٍ
ظ
َ َّ َ أ َ
َ َّ
َ أ أ َ
َّ َ
احت ََم َل َها ب َحقي َقته َأ أو ُمَ َازه.
أ
وط َف َال ي َقُ َّإال بحصوله ومعقودٍ
ض م أْش ٍ
َ َأ
َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيصح بع َو ٍ َ
َال عَ أن َصب ٍّي َونَ أحوه َفيَ َقُ با أل َقبول َأ أو َما يف حكأمه يف ا أل َم أجلس َقبأ َل
يمة ا أل َعبأد َأ أو
أالعأ َراض َفإ أن تَ َع َّذ َر ا ألع َوض َوه َو َمنأ َف َعة َأ أو غَ َرض َفق َ
ح َّصة َما تَ َع َّذ َر َوبت أَمليكه جزأ ء ًا م َن ا أل َمال إ أن َقب َل َال عَ يأن ًا َّإال نَ أف َسه َأ أو
يصاء َله ب َذل َك َأ أو َله َول ألغ أَْي من َأحْص ًا َأ أو ح َّصته َوب َش َها َدة
بَ أع َض َها َوب أال َ
الص َّحة ُمَ َّان ًا
َأ َحد َّ
الْشيك أَني عَ َىل أاْل َخر به ق َيل إن ا َّدعَ اه َو َيصح يف د
َو َل أو ع دل َق بآخر جزأ ٍء من َأها َو َله َقبأ َله الرجوع ف أعالً َال َل أفظ ًا َو َينأفذ م َن
ب
ا أل َمريض َو َل أو م أستَغ َأرق ًا َوم أن غَ أْي ا ألم أستَغ َأرق َوصيَّ ًة َو َي أس َعى َح َس َ
اْال فيه َما.
أَ

َمتْ ُن ْاْلَزْ َهار103-

َاب ا ْلعتْق
كت ُ

اْ أمل َال أاْل دم َو َي أس َعى
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َيتَبَ َّعض غَ الب ًا َفيَ أْسي َو َإَل أ َ
ل َْشيك ا ألم أعتق َّإال َأ أن ي أعت َقه مؤأ َس َضامن َو َم أن َأعأ ت ََق أ َّم َُح ٍأل َأ أو ََص به
لْشيك يف أاْل دم َفيَتَدَ َ
يمتَه َي أو َم َو أضعه َحي ًا َف َق أ
اخ َالن.
ط َّإال ل َّ
َضم َن ق َ
بَابٌ وَالتَّدْبِريُ
َيصح م َن الثلث ب َل أفظه كَدَ بَّ أرت َك َوبتَ أقييد ا ألعتأق با أل َم أوت م أط َلق ًا
م أف َرد ًا َال َم َُ غَ أْيه أ
ب ا ألغ أَْي ق َيل َف َوصيَّة تَبأطل باال أستغ َأراق.
إن تَ َع َّق َ
حيرم بَيأعه َّإال لف أس ٍق َأ أو
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال تبأطله ا ألكتَابَة َو َقتأل َم أو َاله َو َ أ
لْشيك ح َّصته َو َل أو مؤأ َس ًا َفإ أن زَ َاال َأ أو فس َخ بحك ٍأم
ور ٍة َفيَطيب ل َّ
َُض َ
الض َما َن َف َم أن
َأ أو َقبأ َل التَّنأفيذ َحر َم َو َي أْسي َإَل َم أن ولدَ بَ أعدَ ه َويوجب َّ
َدبَّ َره ا أثنَان َضمنَه أاْلَ َّول أ
إن تَ َرتَّبَا َوإ َّال َس َعى ل َم أن تَ َأ َّخ َر َم أوتهَ ،و َله َقبأ َل
الر دق َّإال ا ألبَيأ َُ.
ا أل َم أوت حكأم د
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َاب ا ْلعتْق
كت ُ

بَابُ الْكِتَابَةِ
الر َقبَة َأو
ْشط يف ا ألمكَاتب التَّكأليف َوم ألك يف َّ
﴿فَصْلٌ﴾ ي أ َ
يها َل أفظ َها َوا أل َقبول يف ا أل َم أجلس
الت ََّْصف َويف ا أل َم أملوك الت أَّمييز َوف َ
الَتاض َوذكأر ع َو ٍ
ت َم أعلو ٍم كَا أل َم أهر َيصح ََتَلكه
يمة َوإ َّال بَطَ َل أ
ض َله ق َ
ب َّ َ
مؤَ َّج ٍل من ََّج ٍم َل أفظ ًا َو َل أو ع دج َل َوإ َّال َف َسدَ أت َفي َع َّرض ل أل َف أسخ َو َي أعتق
يمة.
ب أاْلَ َداء َوتَ ألزَ م ا ألق َ
َالس َفر َوا ألبَيأُ َوإ أن ُش َ
ط تَ أركه َال
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أملك َبا الت ََّْص َ
ف ك َّ
الت ََّب َع كَالندكَاح َوا ألعتأق َوا أل َو أطء با ألم ألك َو َله َو َالء َم أن كَاتَبَه أ
إن عَ ت ََق
الر دق أ
اختيَاره َو َال َو َفا َء عنأدَ ه َو َل أو كَسوب ًا
بَ أعدَ ه َوإ َّال َفل َسيدده َو َيرده يف د
َوعَ أجزه َال بف أعل َسيدده عَ ن ا أل َو َفاء ل أ َ
ْل َجل بَ أعدَ إ أم َهاله كَالش أف َعة َفيَطيب
َله َما َقدأ َس َّل َم َّإال َما َأ َخ َذه عَ أن َح ٍّق َف َ
ْلهله َو َيصح بَيأعه َإَل َم أن ي أعتقه
بر َضاه َوإ أن ََل أ َي أف َس أخ َوإ َذا َأ أد َخ َل َم َعه غَ أ َْيه يف عَ أق ٍد ََل أ َي أعت َقا َّإال ََجيع ًا َو َال

ف
َتاه ِم َّ أن َي أعتق عَ َليأه َّإال بعتأقه َو َل أو بَ أعدَ ا أل َم أوت ب َأ أن َخ َّل َ
َي أعتق َما أاش َ َ
ا أل َو َفا َء َأ أو أويف عَ نأه َو َله ك أَسبه َال بَيأعهَ ،و َمتَى َس َّل َم ق أسط ًا َص َار ل َقدأ ره
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َاب ا ْلعتْق
كت ُ

اْ در َّية في َما َيتَبَ َّعض م َن أاْلَ أحكَام َحي ًا َو َميدت ًا َو َيرد َما َأ َخ َذ ب أ
حكأم أ
اْ در َّية

أ
الض َما َن
إن َر َّق َو َال َي أستَتم إ أن عَ ت ََق َوتَ أْسي كَالتَّدأ بْيَ ،وتوجب َّ
إن عَ َجزَ َو َله َقبأ َل ا أل َو َفاء حكأم أ
الضامن أ
اْ در َم أوقوف ًا غَ الب ًا.
َو َي أستَبد به َّ
بَابُ الْوَالءِ

﴿فَصْلٌ﴾ إنما يثأبت و َالء ا ألمو َاالة لم َك َّل ٍ
ف َذك ٍَر ح ٍّر م أسل ٍم عَ َىل
َ
َ
َّ َ َ
ب َأ أس َل َم عَ َىل َيدَ أيه َوإ َّال َفلبَيأت ا أل َمال َحتَّى َي أكم َل َو َو َالء ا أل َعتَاق
َح أر ٍّ
َيثأبت ل ألم أعتق َو َل أو بع َو ٍ
َسا َي ٍة َأ أصالً عَ َىل َم أن َأعأ تَ َقه َو َجر ًا عَ َىل
ض َأ أو َ
وهب َو َي ألغو
ص منأه َو َال يبَاع َو َال ي َ
َم أن َأعأ تَ َقه عَ تيقه َأ أو َو َلده َو َال َأ َخ َّ
ورث َو َيصح
ورث به َو َال ي َ
ُشطه ل ألبَائُ َو َال ي َع دصب فيه َذكَر أنأثَى َوي َ
َأ
ختَل َفة َال الت ََّوارث َحتَّى َيتَّفقوا َوأَ أن َيك َ
ني ا ألم َلل ا ألم أ
ون كل َم أو ًَل
بَ أ َ
َت َك فيه َو أاْلَ َّول عَ َىل الرؤوس َو أاْلخر عَ َىل أ
اْ َصص،
ل َصاحبه َو َأ أن ي أش َ َ
ات َفنَصيبه يف أاْلَ َّول ل َْشيكه َويف أاْلخر ل أل َوارث غَ الب ًا.
َو َم أن َم َ

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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اباأل َ ْي َ
ك َت ُ
ان
م
ِّ
ِّ

اْلف من م َك َّل ٍ
ف ُمأت ٍ
َار م أسل ٍم غَ أ َْي
أ
﴿َفصْلٌ﴾ إنَّ َما يوجب ا أل َك َّف َار َة أ َ
َأ أخ َر َس باهلل َأ أو بص َفته ل َذاته َأ أو لف أعله َال َيكون عَ َىل ضدد َها كَا أل َع أهد
َو أاْلَ َمانَة َو د
اع ال َّل أفظ َو َل أو
ْصح ًا ب َذل َك َق َصدَ إي َق َ
الذ َّمة َأ أو بالت أَّحريم م َ د
َأعأ َجمي ًا َأ أو كَاني ًا َق َصدَ ه َوا أل َم أعنَى با ألكتَابَة َأ أو َأ أحلف َأ أو َأعأ زم َأ أو أ أقسم
َأو َأ أشهد َأو عَ َِل يمني َأو َأكأب أاْلَيمان غَ ْي مر ٍ
يد لل َّط َالق عَ َىل َأ أم ٍر
َ أ َّ َ
أ
أَ
أ َ
أَ
ث با ألم َ
م أستَ أقبَ ٍل ِمأك ٍن ث َّم َحن َ
خا َل َفة َو َل أو نَاسي ًا َأ أو مك َأره ًا َله ف أعل َو ََل أ
َي أرتَدَّ بَيأنَه َما َوتَنأ َعقد عَ َىل ا ألغ أَْي يف أاْلَ َص دح َو َال َي أأ َثم بم َج َّرد أ
اْنأث.
ف خ َالفه
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال تَ ألزَ م يف ال َّلغأو َوه َي َما َظ َّن صدأ َق َها َفا أنك ََش َ
اْلف
َوا ألغَموس َوه َي َما ََل أ َي أع َل أم َأ أو َيظ َّن صدأ َق َها َو َال با ألم َر َّك َبة َو َال ب أ َ
بغ أَْي اهلل َو َال إ أث َم َما ََل أ ي َس دو يف التَّ أعظيم َأ أو َت َض َّم أن ك أفر ًا َأ أو ف أسق ًا.

﴿فَصْلٌ﴾ َول ألم َح دلف عَ َىل َح ٍّق ب َما َله الت أَّحليف به ن َّيته َوإ َّال
َفل أل َحالف أ
احت ََم َل َها ال َّل أفظ ب َحقي َقته َأ أو ُمَ َازه َوإ َّال اتب َُ َم أعنَاه
إن كَا َن أ
ت َو أ

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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الْشع ث َّم اللغَة ث َّم َحقي َقت َها ث َّم
يف ع أرفه ث َّم يف ع أرف بَ َلده ث َّم َمن َأشئه ث َّم َّ أ
الْصف َصحيح ًا َأ أو َفاسداً
الْشاء ََل َما َول َّ
لس َلم َو َّ أ
ُمَ َاز َهاَ ،وا ألبَيأُ َو د َ
م أعتَاد ًا َول َما تَ َو َّاله م أط َلق ًا َأ أو َأ َجازَ ه َأ أو َأ َم َر به أ
حينَث
إن ََل أ َي أعتَدأ تَ َو دليَه َو َ أ

ف َليَبيعه َوالندكَاح َوتَ َوابعه ل َما تَ َو َّاله َأ أو َأ َم َر به
با ألعتأق َونَ أحوه في َما َح َل َ
ضه
م أط َلق ًا َال ا ألبنَاء َونَ أحوه َفكَا ألبَيأُ َوالندكَاح ل أل َع أقد َوَسه ل َما َح َ َ
َّْسي ل ألح أجبَة َوا أل َو أطء َوإ أن عَ زَ َل َو أاَلبَة َونَ أحو َها
َشاهدَ ان َوالت َ د
ْياب ب َال ع َو ٍ
لصدَ َقة َوالن أَّذر َوا أل َك َفا َلة لتَدَ رك ا أل َمال َأو
ض َال ل َّ
ل أْل َ
ا أل َو أجه َو أ
اِلبأز َله َول أل َفتيت كبَار ًا َو أال َدام لك دل َما يؤأ كَل به ال َّط َعام
ْل َسد ا أل َغنَم َوا ألبَ َقر َو أالبل
غَ الب ًا َّإال ا أل َما َء َوا ألم أل َح ل ألع أرف َوال َّل أحم َ
َو َش أحم ظهور َها َو َّ
الش أحم ل َش أحم أاْلَ أليَة َوا ألبَ أطن َوالرؤوس لرؤوس
ت قوت ًا َو َال
ا أل َغنَم َوغَ أْي َها َّإال لع أر ٍف َوا أل َفاك َهة لك دل َث َم َر ٍة تؤأ كَل َو َليأ َس أ
َد َوا ًء َو َال إ َدام ًا َوا أل َع َشاء ل َما ي أعتَاد تَ َع دشيه َوالتَّ َع دِش ل َما بَ أعدَ ا أل َع أْص َإَل
الِشء ْلَ أجزَ اء ا ألم َشار إ َليأه َ
ت َّإال
عَىل َأ دي ص َف ٍة كَانَ أ
ن أصف ال َّليأل َو َه َذا َّ أ
حين أَث َما
الدَّ َار َف َما بَقيَ أ
ت َفإن ا ألتَبَ َس ا ألم َع َّني ا أل َم أحلوف منأه بغ أَْيه ََل أ َ أ
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َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ

اْ َرام ل َما َال َحيل َح َال ف أعله َو أ
اِْل ل َّ
لذ َهب َوا ألف َّضة
بَق َي َقدأ ره َو أ َ
اْالف والسكون للب ٍ
ث
أ
َ
َونَ أحو َ
ِها َّإال َخاتَ َم ا ألف َّضة َوي أعت ََب َحال أ َ
ُمَ أص ٍ
وص ي َعد به َساكن ًا َودخول الدَّ ار لت ََواري َحائط َها َو َل أو تَ َسلق ًا َإَل
َس أطح َها َو َمنأُ اللبأس َوا ألم َسا َكنَة َو أ
الش أ
اِلروج َوالدخول عَ َىل َّ
خص
َوا ألم َف َار َقة ب َح َسب م أقت ََض أ
اْ َوا َل َة َو أالبأ َرا َء،
اَْالَ ،وا أل َو َفاء َيعم أ َ
الش أهر ْلَ َّول َليأ َل ٍة منأه َو َّ
َو َر أأس َّ
الش أهر َإَل آخر جزأ ٍء منأه َوا ألع َشاء َإَل
ثلث ال َّليأل َّإال لع أر ٍف يف آخره َوالظ أهر َإَل بَقيَّ ٍة تَ َسُ ََخأس ًا َوا ألك ََالم ل َما
عَ دَ ا د
الص َالة
الص أوم ليَ أو ٍمَ ،و َّ
الذكأر ا أل َم أحض منأهَ ،وا ألق َرا َءة للتَّ َلفظَ ،و َّ
َتك أال أح َرام َباَ ،وا أل َم أِش َإَل
اْج ل ألوقوفَ ،وتَ َرك َها ل َ أ
ل َر أك َعت أَنيَ ،و أ َ
ٍ
وَلاَ ،و أ
اِلروج َو َّ
الذ َهاب لْلبأتدَ اء بنيَّته َو َّإال بإ أذِّن للتَّك َأرار
نَاحيَة لوص َ
َو َليأ َس م َن أال َ
يذانَ ،والدد أر َهم ل َما يتَ َعا َمل به م َن ا ألف َّضة َو َل أو زَ ائف ًا
َو َر أطل م أن ك ََذا ل َقدأ ره منأه َو َل أو م َشاع ًا.
حينَث ا ألم أطلق بتَ َعذر ا ألف أعل بَ أعدَ إ أمكَانه َوا ألمؤَ دقت
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ أ
اْالف م َن أ
ب َو أ
اْلنأس
اْنأث َو ََل أ َي َ َّ
بخروج آخره مت ََمكدن ًا م َن ا أل د
ب َو أ َ
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َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ

ببَ أعضه َو َل أو من َأحْص ًا َّإال يف عَ دَ ٍد َمنأص ٍ
وص َو َما َال ي َس َّمى كله ببَ أعضه
وف با أل َواو
ت ا ألمن َأحْص َوا أل َم أحلوفَ عَ َليأه َوا أل َم أعط َ
َالرغيف َوإ َّال مثأب َ
ك َّ
َفب َم أجموعه َال َم َُ َال َأ أو ب َأ أو َفب َواح ٍد َوتَن َأحل َو َيصح اال أستثأنَاء متَّصالً

ظ بعموم ا أل َم أ
ط َوإ أن ََل أ َي ألف أ
غَ أ َْي م أستَغأر ٍق َوبالنديَّة دين ًا َف َق أ
خصوص َّإال
ٍ
ٍ
م أن عَ دَ د َمنأصوصَ ،و َال تَك ََّرر ا أل َك َّف َارة بتَكَرر ا أليَمني َأو ا أل َق َسم َما ََل أ
اْلزَ اء َو َل أو ُم َاطب ًا بن أَحو َال َك َّل أمت َك.
َيتَ َعدَّ د أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ وا ألمر َّكبة من َُش ٍ
ط َو َجزَ ٍاء إ أن تَ َض َّمن أَت َحث ًا َأ أو َمنأع ًا َأ أو
َ َ َ أ أ
الْشط َال غَ أْي َو َال
تَ أصديق ًا َأ أو ب َ َرا َء ًة َفيَمني مطأ َلق ًا َوإ َّال َف َحيأث َيتَ َقدَّ م َّ أ
ت َأو ا أل َق َسم بالدخول َونَ أحوه ف أعالً َأ أو تَ أرك ًا
يها َوإ َذا تَ َع َّل َق أ
َل أغ َو ف َ
اْال َال السكون َونَ أحوه َفلْل أست أم َرار ب َح َسب
َفلْل أستئأنَاف َال ل َما يف أ َ
حين أ
ُشط َما تَ َقدَّ َم إي َقاعه.
اْال َو َم أن َح َل َ
ف َال َط َّل َق ََل أ َ أ
َث بف أعل َ أ
أَ
بَابٌ وَالْكَفَّاَْةُ
ََتب م أن َر أأس ا أل َمال ع ََىل َم أن َحن َ
ْيزئ
ث يف د
الص َّحة م أسل ًمَ ،و َال أ
التَّعجيل ،وهي إما عتأق يتَنَاول ك َّل الر َقبة ب َال سعيٍ وْيزئ كل ِمَ ل ٍ
وك
أ
َّ َ
َ َ
أ
َ أ َ أ
َ َ َّ

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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َت َج َُ َما
اس َ أ
اْ أم َل َوا ألكَاف َر َوأ َّم ا أل َو َلد َومكَاتَب ًا كَر َه ا أل َف أس َخ َفإ أن َرضيَه أ
َّإال أ َ

َْشة َم َساكنيَ َم أْصف ًا للزَّ كَاة َما َيعم
َقدأ َس َّل َم م أن بَيأت ا أل َمال َأ أو ك أس َوة ع َ َ
ا ألبَدَ َن َأ أو أَ أكثَ َره َإَل أ
اْلَديد أَ أق َرب َث أوب ًا َأ أو َقميص ًا َأ أو إ أط َعامه أم َو َل أو

م أف ََتقنيَ ع أونَت أَني بإ َدا ٍم َو َل أو م أف ََت َقت أَني َفإ أن َفاتوا ب َ أعدَ أاْل َ
ف
است أَأ َن َ
وَل أ
ٍ
ب َأ أو َث َم ٍر
َو َي أض َمن ا ألم أمتَنُ َأ أو ََتأليك ك دل َواحد منأه أم َصاع ًا م أن َأ دي َح ٍّ
لصغْي كَا ألكَبْي فيه َما َوي َق َّسط َع َليأه َو َال
ي أقتَات َأ أو ن أص َفه براً َأ أو َدقيق ًا َول َّ
ْشة مطأ َلق ًا َال
ي أعت ََب إ أذن ا أل َو دل َّإال يف الت أَّمليك َو َيصح َّ أ
الَتديد يف ا أل َع َ َ
ض َو ََتأليك بَ أع ٍ
ون أم َوإ أط َعام بَ أع ٍ
ض كَا ألع أونَت أَني َال ا ألك أس َوة َو أال أط َعام َّإال
د َ
ِها قي َم ًة تَت َّم ًة َ
يمة َتأزئ عَ نأه َما يف أاْل َ َص دح َّإال
لَّلخر َفا ألق َ
ْي َع َل أَ َحد َ
أَ أن أ
د َ
ني
استثأن َي َأ أ َو كَا َن بَيأنَه َوبَ أ َ
ون ا أل َمنأصوص عَ أن غ أَْيه َو َم أن َال َي أملك َّإال َما أ
ماله مسا َفة َث َال ٍ
ث َأ أو ك َ
َان َع أبد ًا َصا َم َث َالث ًا مت ََواليَ ًة َفإ أن َو َجدَ َأ أو عَ ت ََق
َ َ َ

الص أوم.
است أَأنَ َ
غَْي َّ
َو َو َجدَ خ َال َ ََلا أ
ف َو َم أن َو َجدَ ل أحدَ ى َك َّف َارتَ أني َقدَّ َم أ َ
بَابُ ال َّنذِْْ

ْشط يف لزومه التَّكأليف َواال أختيَار َح َال ال َّل أفظ َو أاست أم َرار
﴿فَصْلٌ﴾ ي أ َ

أال أس َالم َإَل أ
عَِل َأ أو َمال
اْنأث َو َل أفظه َْصحي ًا ك ََأ أو َجبأت َأ أو تَ َصدَّ أقت َأ أو َ َّ

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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غَْي م أق ََت ٍن ب َْص ٍ
يح نَاف ٍذ
الْشط أ َ
ك ََذا َأ أو نَ أحو َها َأ أو كنَا َي ًة كا ألعدَ ة َوا ألكتَابَة َو َّ أ

َويف ا أل َمال ك أَون َم أْصفه ق أربَ ًة َأ أو مبَاح ًا َيت ََم َّلك َوإنَّ َما َينأفذ م َن الثلث م أط َلق ًا
اْال َأ أو َسبَبه َأ أو يف ا أل َمآل أ
ْش ٍط
إن َقيَّدَ ه ب َ أ
َوم َقيَّد ًا َيمين ًا َأ أو َال َِمألوك ًا يف أ َ
اف َإَل م ألكه َو َحن َ
ث َب أعدَ ه َك َما َأرثه م أن ف َال ٍن َو َمتَى تَ َع َّل َق با أل َع أني
َو َأ َض َ
ب بَ َقاؤ َها َو أاست أم َرار ا ألم ألك َإَل أ
اْنأث َو َال تَدأ خل فروع َها
ا أل َم أملوكَة اعأت َ
اْاد َثة َقبأ َل أ
اْنأث غَالب ًا َوت أض َمن َب أعدَ ه َض َما َن َأ َمانَ ٍة
ا ألمتَّص َلة َوا ألمنأ َفص َلة أ َ
ت َال ب أ
يمة عَن ا أل َع أني َو َيصح تَ أعليق
قب َض أ
اختيَار ا أل َمالك َو َال َتأزئ ا ألق َ
تَ أعيين َها يف د
ني َو َال ي أعت ََب ا أل َقبول بال َّل أفظ َو َيبأطل
عَني َم أْصف ًا َت َع َّ َ
الذ َّمة َوإ َذا َّ َ
الر دد َوا ألف َق َراء لغ أَْي َو َلده َومنأ َفقه َوا أل َم أسجد ل أل َم أشهور ث َّم م أعتَاد َص َالته ث َّم
ب َّ
َحيأث َي َشاء َويف ا ألف أعل ك أَونه َم أقدور ًا َم أعلو َم أ
اْلنأس جنأسه َواجب َوإ َّال
عَن َن أحو
َش َء َو َمتَى َت َع َّذ َر َأ أو ََص أ
َفا أل َك َّف َارة َّإال يف ا أل َمنأدوب َوا ألمبَاح َف َال َ أ

ِها َكغ أَسل ا أل َم ديت ب َك َّف َارة َيم ٍ
كَمن
الص أوم كَا أل َف أرض َو أ
اْ دج َو َّ
ني َ
عَن غَ أْي َ
أَ
ا ألتَزَ َم تَ أر َك ُمَ أظ ٍ
ور َأ أو َواج ٍ
ني
ب ث َّم َف َع َله َأو ا أل َعك َأس َأ أو نَ َذ َر َو ََل أ ي َس دم َوإ َذا عَ َّ َ
الصدَ َقة
ْيزه التَّ أقديم َّإال يف َّ
لص َالة َو َّ
ل َّ
اْ دج زَ َمان ًا َأث َم بالت أَّأخْي َو ََل أ أ
الص أوم َو أ َ

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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َونَ أحو َها َفي أجزيه َويف ا أل َمكَان تَ أفصيل َوخ َالف َو َم أن نَ َذ َر بإعأ تَاق عَ بأده
َف َأعأ ت ََق(  )1بَ َّر َو َل أو بع َو ٍ
عَن َك َّف َار ٍة.
ض َأ أو أ
بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ
ِش َف أوتَه م أن
﴿فَصْلٌ﴾ إنَّ َما َي ألتَقط ِمَيدز ق َيل حر َأ أو مكَاتَب َما َخ َ
َم أوضُ َذ َه ٍ
الر دد َوإ َّال َضم َن ل أل َمالك َأ أو
اب َجه َله ا أل َمالك بم َج َّرد نيَّة َّ
لبَيأت ا أل َمال َو َال َض َما َن إ أن تَ َر َ
احته
ك َو َال َي ألتَقط لنَ أفسه َما تَ َر َّد َد يف إبَ َ
السيأل عَ َّما فيه م ألك َو َل أو َم َُ مبَ ٍ
اح.
َك َما َْيره َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوه َي كَا أل َودي َعة َّإال يف َج َواز ا أل َو أضُ يف ا ألم أربَد َو أال أيدَ اع

يمة َو َي أرجُ ب َما َأنأ َف َق بنيَّته َو َْيوز
ب َال ع أذ ٍر َوم َطا َلبَة ا ألغَاصب با ألق َ
حيلف َله عَ َىل ا ألع ألم َو َْيب التَّ أعريف ب َما
اْبأس عَ َّم أن ََل أ أحيك أَم َله ببَيدنَته َو َ أ
أَ
َال يت ََسا َمح بمثأله يف َم َظ د
ْصف يف َفق ٍْي َأ أو
ان وجود ا أل َمالك َسنَ ًة ث َّم ت أ َ
ٍ
ِش
َم أص َل َحة بَ أعدَ ا أليَ أأس َو َّإال َضم َن ق َيل َوإ أن َأي َس بَ أعدَ ه َوبثَ َمن َما َخ َ
(  )1يف (أ)َ :ف َأ أعتَ َقه.
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َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ

َاع َوإ َّال تَ َصدَّ َق به َو َيغ َأرم ل أل َمالك َمتَى وجدَ َال ا أل َفقْي َّإال
َف َسا َده إن ابأت َ
ل َْش ٍ
ت انأ َق َط َُ َحقه.
ت َفا ألتق َط أ
ني َفإ أن َض َّل أ
ط َأو ا أل َع أ َ
أ
اْ أرب عَ بأد َوم أن َدارنَا حر َأ َمانَة ه َو
﴿فَصْلٌ﴾ َوال َّلقيط م أن َدار أ َ
َو َما يف َيده ينأفق عَ َليأه ب َال رجو ٍع أ
اْال َوي َرد
إن ََل أ َيك أن َله َمال يف أ َ
است ََو أوا ذكور ًا َفابأن لك دل َف أر ٍد
ل أل َواصف َال الل َق َطة َفإ أن تَ َعدَّ دوا َو أ
َوُمَ أموعه أم َأب.
بَابُ الصَّيْدِ
﴿فَصْلٌ﴾ إنَّ َما َحيل م َن ا ألبَ أحر دي َما أخ َذ َحي ًا َأ أو َميدت ًا ب َسبَب آ َدم ٍّي
َأ أو َجزأ ر ا أل َماء َأ أو َق أذفه َأ أو نضوبه َف َق أ
ط َو أاْلَ أصل في َما ا ألتَبَ َس َه أل قذفَ

اْ َر َم أني َما انأ َف َر َد ب َقتأله ب َ
خ أر ٍق َال َصدأ ٍم ذو
اْيَاة َوم أن غَ أْيه يف غَ أْي أ َ
َحي ًا أ َ
نَ ٍ
َت َس َل َفانأزَ َج َر
اس َ أ
اب َي أقبَل التَّ أعل َيم َأ أر َس َله م أسلم م َس ٍّم َأ أو زَ َج َره َو َقد أ
َو َْ َقه َف أور ًا َوإ أن تَ َعدَّ َد َما ََل أ َيت َ
إُضاب ذي النَّاب َأ أو َه َل َك ب َفتأك
َخ َّل أل أ َ
َالس أهم َوإ أن َق َصدَ به غَ أ َْيه َو ََل أ ي َشاركأه كَافر
م أسل ٍم بم َج َّرد ذي َحدٍّ ك َّ
اْ أظر َوه َو ل َم أن َأ َّث َر َس أهمه َوا ألمت ََأ دخر
فيه َماَ ،و أاْلَ أصل يف ا ألم ألتَبس أ َ

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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ج ٍ
ان َوي َذكَّى َما أ أدر َ
ك َحي ًا َو َحي َّالن م أن م ألك ا ألغ أَْي َما ََل أ ي َعدَّ َله َحائزاً
َ
َصب.
َوب أاْل َلة ا ألغ أ
بَابُ الذَّبْحِ
الذابح أال أس َالم َف َق أ
ْشط يف َّ
ط َو َف أري ك ٍّل م َن أاْلَ أو َداج
﴿َفصْلٌ﴾ ي أ َ
اها َقبأ َل
َذبأح ًا َأ أو نَ أحراً َوإ أن بَق َي م أن ك ٍّل دو َن ثلثه َأ أو م َن ا أل َق َفا إ أن َف َر َ
ٍ
ت
ِها غَالب ًا َوالت أَّسميَة إ أن ذك َر أ
ا أل َم أوت َوب َحديد َأ أو َح َج ٍر َحآ ٍّد َأ أو نَ أحو َ

ت بيَس ٍ
َش ٍء م أن َشديد ا أل َم َرض ب َ أعدَ ه،
ت َأ أو تَ َقدَّ َم أ
َو َل أو َق َّل أ
ْي َو َ َ
ُترك َ أ
اْلنني عَ نأه َو َما تَ َع َّذ َر
َوند َب ال أست أقبَال َو َال يغأني تَ أذكيَة َّ
السبُ َو َال َذات أ َ
َذبأحه لنَدٍّ َأ أو وقو ٍع يف بئ ٍأر َفبالر أمح َونَ أحوه َو َل أو يف غ أَْي َم أوضُ َّ
الذبأح.

بَابٌ وَاألُضْحِيَّةُ
ٍ
ْش ٍة َوبَ َق َرة عَ أن َسبأ َع ٍة َو َشاة عَ أن
ت َسن لك دل م َك َّلف بَدَ نَة عَ أن عَ َ َ
ٍ
اْل َذع َف َصاعد ًا َوم أن غَ أْيه الثَّني
ْيزئ أاْلَ أهِل َوم َن َّ
َث َال َثةَ ،وإنَّ َما أ
الض أأن أ َ
الْش َقا َء َوا أل َمثأقوبَ َة َوا ألم َقابَ َل َة َوا ألمدَ ابَ َر َة َوا أل َع أميَا َء
َف َصاعد ًا إ َّال َّ أ

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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َوا أل َع أج َفا َء َوبَيدنَ َة ا أل َع َور َوا أل َع َرج َو َم أسلوبَ َة ا أل َق أرن َو أاْل أذن َو َّ
الذنَب
َو أاْلَ أليَة َوي أع َفى عَ ن ا أليَسْي.
الص َالة م أن َف أجر الن أَّحر َإَل آخر
﴿فَصْلٌ﴾ َو َو أقت َها ل َم أن َال تَ ألزَ مه َّ
َثالثه َول َم أن تَ ألزَ مه َو َف َع َل م أن عَ قيب َها َوإ َّال َفم َن الزَّ َوال َفإن أ
ف
اختَ َل َ
ِها.
َو أقت َّ
الْشيك أَني َفآخر َ
الْشاء بنيَّت َها َف َال َينأتَف أُ َقبأ َل الن أَّحر َبا َو َال
﴿َفصْلٌ﴾ َوتَصْي أ أضحيَّ ًة ب د َ
ٍ
ت َأ أو تَ َعيَّبَ أ
ِش َف َسا َده َفإ أن َفاتَ أ
ب َف َوائد َها َو َيت ََصدَّ ق ب َما َخ َ
ت ب َال تَ أفريط ََل أ
َني َوإ َّال غَر َم قي َمتَ َها َي أو َم التَّ َلف َوي َو ديف إ أن
َي ألزَ أمه ا ألبَدَل َو َل أو َأ أو َجبَ َها إ أن ع َّ َ
ْيزئ َو َله ا ألبَيأُ لبأدَ ال مثأ ٍل َأ أو أَ أف َض َل َو َيت ََصدَّ ق ب َف أض َلة
نَ َق َص أ
ت عَ َّما أ
الذبأح َوند َب تَ َو دليه َوف أعله يف أ
الثَّ َمن َو َما ََل أ َي أش ََته َفبالنديَّة َح َال َّ
اْلَبَّانَة
َوك أَونَا َكبأش ًا َم أوجواً َأ َق أر َن َأ أم َل َح َو َأ أن َينأتَف َُ َو َيت ََصدَّ َق َويك َأره ا ألبَيأُ.
﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َعقي َقة َما ي أذبَح يف َسابُ ا أل َم أولود َوه َي سنَّة َوتَ َوابع َها
َويف وجوب أ
اِلتَان خ َالف.

َاب اْلَ ْي َمان
كت ُ
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بَابُ األَطْعِمَةِ وَاألَشْرِبَةِ
السبُ َوُم أ َل ٍ
حيرم كل ذي نَ ٍ
ب م َن ال َّط أْي َو أ
اِلَيأل
اب م َن َّ
﴿َفصْلٌ﴾ َ أ
ت فيه
ب دي غَالب ًا َو َما َو َق َع أ
اْمْي أاْل َ أهليَّة َو َما َال َد َم َله م َن ا أل َ د
َوا ألبغَال َو أ َ
َميأتَة أ
است ََوى َط َر َفاه م َن ا ألبَيأض َو َما َح َوتأه أاْل َية َّإال
إن َأنأت ََن َبا َو َما أ
ب ك أ
َاْل در دي
حيرم شبأهه يف ا أل َ د
ا أل َميأتَت أَني َوالدَّ َم أني َوم َن ا ألبَ أحر دي َما َ أ
َوا أل َم أار َماهي َوالس َل أح َفاة.
ف
الر َمق من َأها َوي َقدد م أاْلَ َخ َّ
ِش التَّ َل َ
ف َسد َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َول َم أن َخ َ
ٍ
اْل َّال َلة َقبأ َل َّ
ب
َف أاْلَ َخ َّ
الذبأح َوإ َّال َو َج َ
ف َإَل بَ أض َعة منأه َوند َب َحبأس أ َ
حيرم َشم ا أل َمغأصوب َونَ أحوه كَا أل َقبَس َال
غَ أسل ا ألم َعاء َكبَيأ َضة ا أل َميأتَة َو َ أ
الضب َوا ألقنأفذ َو أاْلَ أرنَب.
الَتاب َوال دط َحال َو َّ
نوره َويك َأره َ
اسة َال َجامد َّإال َما
حيرم كل َمائ ٍُ َو َق َع أ
ت فيه نَ َج َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َ أ
ش متأل ٍ
اُشتأه َوا ألم أسكر َوإ أن َق َّل َّإال ل َع َط ٍ
ف َأ أو إك َأر ٍاه َوالتَّدَ اوي
بَ َ َ
بالنَّجس َو ََتأكينه غَ أ َْي ا ألم َك َّلف َوبَيأعه َواالنأت َفاع به َّإال يف اال أست أه َالك
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است أع َمال آنيَة ال َّذ َهب َوا ألف َّضة َوا ألم َذ َّهبَة َوا ألم َف َّض َضة َونَ أحو َها َوآ َلة
َو أ
اْرير َّإال للن َدساء َو َْيوز َما عَ دَ ا َذل َك َوالت ََّجمل َبا.
أَ
ت َو ََل أ تَ َعدَّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوند َب م َن ا أل َو َالئم الت أدسُ َوحضور َها َحيأث عَ َّم أ

إجابَة ا ألم أسلم َوتَ أقديم أاْلَ َّول ث َّم أاْلَ أق َرب َن َسب ًا ث َّم بَاب ًا
ا أليَ أو َم أني َو َال منأك ََر َو َ
وهات فيه َما.
الْشب َوتَ أرك ا أل َمكأر َ
َويف أاْلَكأل سنَنه ا أل َع أْش َوا أل َم أأثور يف أ
بَابُ اللََِّاسِ
الصغْي م أن لبأس أ
عَىل َّ
حيرم َ
ِل َو َما َف أو َق
الذكَر َوي أمنَُ َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َ أ
اْ د

َث َالث َأ َصاب َُ م أن َحر ٍير َخال ٍ
ص َال َمش ٍ
وب َفالن أدصف َف َصاعد ًا َوم َن
ور ٍة َأ أو ف َر ٍ
ا ألم أشبَُ ص أف َر ًة َوُح َأر ًة إ َّال ل أر َه ٍ
اش َأ أو َج أب س ٍّن َأ أو
اب َأ أو َُض َ
ٍ
ٍ
ِها َوم أن َخ أضب غَ أْي ا أل َمشيأب.
َأنأف َأ أو ح أليَة َسيأف َأ أو َط أوق د أر ٍع َأ أو نَ أحو َ

حيرم ع ََىل ا ألم َك َّلف نَظَر أاْل َ أجنَبيَّة أ
َْي الطد أف َلة
﴿َفصْلٌ﴾ َو َ أ
اْ َّرة غ أ َ
َوا أل َقاعدَ ة َّإال أاْلَ أربَ َع َة َوم َن ا أل َم أح َرم ا ألم َغ َّلظ َوا ألبَطأن َوالظَّ أهر َو َل أمس َها
ورةٍَ ،و َع َليأ َها غَ ض ا ألبَ َْص ك ََذل َك َوالت ََّسَت ِم َّ أن َال
َو َل أو ب َحائ ٍل َّإال ل َض َ
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حيرم الن أَّمص َوا أل َو أُش
َيعف َوم أن َصب ٍّي َي أشتَهي َأ أو ي أشت ََهى َو َل أو ِمَ ألو َك َها َو َ أ
الر َجال َوا أل َعكأس.
َوا أل َو أشم َوا أل َو أصل ب َش َعر غ أَْي ا أل َم أح َرم َوتَ َشبه الن َدساء ب د
ور ٍة
﴿فَصْلٌ﴾ َو َْيب َس أَت ا ألم َغ َّلظ م أن غَ أْي َم أن َله ا أل َو أطء َّإال ل َض َ

ني أ
اْلنأس
َوه َي الر أكبَة َإَل َُتأت
الْسةَ ،و ََتوز ا ألقبأ َلة َوا ألعنَاق بَ أ َ
َّ
َوم َق َارنَة َّ
الش أه َوة ُت دَرم َما َح َّل م أن َذل َك غَ الب ًا.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال يدأ َخل عَ َىل ا أل َم أح َرم َّإال بإ أذ ٍنَ ،وند َب للزَّ أوج
الصغْي عَ أن ُمأت ََمُ الزَّ أو َج أني َف أجر ًا َوظ أهر ًا َوع َشا ًء.
السيددَ ،وي أمنَُ َّ
َو َّ
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َاوى
َاب الدع َ
كت ُ

َ ُ َ َ َ
ابالدعاوى
ِّكت

عَ َىل ا ألمدَّ عي ا ألبَيدنَة َوعَ َىل ا ألمنأكر ا أليَمني.
﴿َفصْلٌ﴾ َوا ألمدَّ عي َم أن َم َعه َأ أخ َفى أاْلَ أم َر أين َوق َيل َم أن َي ََّىل
َوسكوتَه كَمدَّ عي تَ أأجيل َد أي ٍن َأ أو َف َساد عَ أق ٍدَ ،وا ألمدَّ عَ ى عَ َليأه عَ كأسه،
اْق َو َقدأ َيكون لله ُمَ أض ًا َو َمشوب ًا َوْل َدم ٍّي إ َّما
َوا ألمدَّ عَ ى فيه ه َو أ َ
إس َقاط َأ أو إ أثبَات إ َّما َل َع أ ٍ
ني َقائ َم ٍة َأ أو يف د
الذ َّمة َحقي َق ًة كَالدَّ أين َأ أو ح أك ًم
أ
ٍ
ْشطَ ،وُشوط َها ثبوت َيد ا ألمدَّ عَ ى عَ َليأه عَ َىل أ
اَْ دق
َك َما َيثأبت ف َ
يها ب َ أ
َحقي َق ًة َأ أو ح أك ًم َو َال َيكأفي إ أق َراره َّإال بجر د َِّيا عَ َليأه ب َعار َّي ٍة َأ أو نَ أحو َها
َوتَ أعيني َأعأ َواض ا ألعقود بمثأل َما عَ يَّن ََها ل أل َع أقد َوك ََذا ا ألغ أَصب َو أاَلبَة
ِهاَ ،و َيكأفي يف النَّ أقد ا ألمتَّفق َونَ أحوه إ أط َالق اال أسم َو َيزيد يف بَاقي
َونَ أحو َ
ف َويف تَالفه التَّ أقو َيم َويف ا ألم ألتَبس ُمَ أموعه َما َو َل أو
ا ألقيم دي ا أل َو أص َ
حي َض ل ألبَيدنَة أ
اْل َها َلة
إن َأ أمك َ
الْشط َو أ
َن َال للت أَّحليف َو َما َقب َل ك دليَّ َة أ َ
ب َّ أ
كَالن أَّذر َأ أو نَ أوعَ َها كَا أل َم أهر َك َفى َدعأ َواه ك ََذل َك َوشمول الدَّ عأ َوى ل ألمبَ َّني
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ٍ
الْشاء َونَ أحوه َأنَّه لنَ أفسه
عَ َليأه َوك أَون بَيدنَتة غَ أ َْي م َر َّك َبة َفيبَ دني مدَّ عي د َ
َوم أن َمالكه بَيدنَ ًة َواحدَ ًة.
إس َقاط ًا
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن َثبَ َ
ت عَ َليأه َد أين َأ أو عَ أني َفا َّدعَ ى فيه َحق ًا َأ أو أ
ٍ
ب َيده ََل أ ت أقبَ أل َّإال ببَيدن ٍَة
ك ََأ َج ٍل َوإبأ َراء َأ أو ك أَونَه لغ أَْي ا ألمدَّ عي َذاكر ًا َسبَ َ
َصب َوا أل َودي َعة زيوف ًا َأ أو نَ أح َوه.
م أط َلق ًا َّإال يف ك أَون ا ألغ أ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال ت أس َمُ َدعأ َوى تَ َقدَّ َم َما يكأذ َبا ُمَ أض ًا َوعَ َىل م أل ٍك ك َ
َان

َولغ أَْي مدَّ ٍع يف َح دق آ َدم ٍّي ُمَ ٍ
أض َو أال أق َرار ب َف َساد نك ٍ
َاح َّإال َم َُ نَ أفي غَ أْيه
َو َيكأفي مدَّ عي أال أرث َدعأ َوى َم أوت م َو درثه َمالك ًا.
إجابَة الدَّ عأ َوى َفيَنأصب عَن ا ألم أمتَنُ غَائب ًا َوإ َّال
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال ََتب َ
َحك ََم عَ َليأه َو َال يو َقف َخ أصم ل َمجيء بَيدن ٍَة عَ َليأه غَ ائبَ ٍة َّإال ل َم أص َل َح ٍة َفي َك دفل
عَْش ًا يف ا أل َمال َو َش أهر ًا يف الند َكاح َو َال ي َصا َدق مدَّعي ا ألو َصا َية َو أال أر َسال
أ
عَىل أاْلخذ َّإال م َصدد ق ًا َال ك أَونَه ا أل َوار َ
ل أل َع أني َوإ َّال َضمنَا َوا أل َق َرار َ
ث َو أحدَ ه َأ أو
م أر َسالً للدَّ أين َفي أج َب ا ألم أمتَنُ م َصدد ق ًا َو َال َيثأبت َحق بيَ ٍد.

َاوى
َاب الدع َ
كت ُ
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﴿َفصْلٌ﴾ َو َمتَى ك َ
حيك أَم
ِها َأ أو مق ٍّر َله َو َل َّما أ
َان ا ألمدَّ عَ ى يف َيد َأ َحد َ
َله با ألم ألك ا ألمطأ َلق َفل ألمدَّ عي أ
ف َرد ًا َأ أو نَك ََل َخ أصمه
ني َأ أو َح َل َ
إن بَ َّ َ
خارج َّإال ل َمان ٍُ َفإ أن ك َ
َوإ َّال َفلذي ا أليَد َفإ أن بَيَّنَا َفل أل َ
َان كل َخارج ًا
الَتجيح م أن َُتأق ٍ
ِها َفإ أن َال قس َمَ ،و َمتَى ك َ
َان يف
يق َونَ أق ٍل َوغَ أْي َ
ب َّ أ
اعأ ت َ
َأ أيدِّي َما َأ أو مق ٍّر ََل َما َأ أو ل َواح ٍد غَ أْي م َع َّ ٍ
ف َأ أو نَكَ َل
ني َأ أو َح َل َ
ني َفل َم أن بَ َّ َ
ني متَنَازعيأه عَ َىل الرؤوس.
َصاحبه دونَه َفإ أن َف َع َال قس َم َما فيه التَّنَازع بَ أ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوا أل َق أول لمنأكر الن ََّسب َوتَ َلف ا أل َم أضمون َوغَ يأبَته
َو َأعأ َواض ا أل َمنَافُ َوا ألعتأق َوال َّط َالق َال أاْلَعأ يَان َّإال بَ أعدَ الت ََّصادق عَ َىل
عَ أق ٍد َيصح بغ أَْي ع َو ٍ
ض َو َيمينه عَ َىل ا أل َق أطَُ ،و أحيكَم لك ٍّل م أن َثابتَي ا أليَد
أ
اْكأميَّة ب َما َيليق به َحيأث َال بَيدنَ َة َوا أل َعكأس يف ا ألبَيدنَت أَني ث َّم بَيأنَه َما َول َم أن
حيمله.
يف بَيأت غَ أْيه ب َما ه َو َحامله ِمَّا مثأله َ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َيمني عَ َىل ك دل منأك ٍر َي ألزَ م بإ أق َراره َحق ْل َدم ٍّي غَالب ًا َو َل أو
عَن َط َل ٍ
غَْي ا أل َم أجلس َو َْيب
َمشوب ًا َأ أو كَف ًا أ
ب َو َال َت أسقط بوجود ا ألبَ دينَة يف أ
اْدد َوالن ََّسب ق َيل َو َم َُ سكوته أحيبَس َحتَّى
اْق بالنكول م أط َلق ًا َّإال يف أ َ
أَ
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حيك أَم فيه َما
يق َّر َأ أو ينأك َر َوت أق َبل ا أليَمني َب أعدَ النكول َوا أل َبيدنَة بَ أعدَ َها َما ََل أ أ
َو َمتَى ر َّد أت َ
غَْي ا ألم َح دق َقة يف َح دقه
عَىل ا ألمدَّعي َأ أو َط َل َ
ب تَ أأكيدَ بَيد َنته أ
ت َو َال ت َرد ا ألمت دَم َمة َوا ألمؤَ كددَ ة َوا أل َم أردو َدة
ا أل َم أحض َبا َو َأ أم َكن أَت َلز َم أ
َو َيمني الت أه َمة َوا أل َق َسا َمة َوال دل َعان َوا أل َق أذف.
﴿َفصْلٌ﴾ والتَّحليف إنما هو باهلل ويؤَ َّكد بوص ٍ
ف َصح ٍ
يح َيت ََميَّ ز
َ أ
َ
َّ َ َ
َ أ
اْالف و َال تَكأرار َّإال ل َط َلب تَغأل ٍ
يظ َأ أو تَ َعدد َح ٍّق َأ أو م أست ََح ٍّق
َ
َ َ
به عنأدَ أ َ
عَ َليأه َأ أو م أستَح ٍّق غَ الب ًا َوتَكون عَ َىل ا أل َق أطُ م َن ا ألمدَّ عي م أ
ط َلق ًا َوم َن
ا ألمنأكر َّإال عَ َىل ف أعل غَ أْيه َف َع َىل ا ألع ألم َويف ا ألم أش ََتي َونَ أحوه تَ َردد َو َال
َي ألزَ م تَ أعليق َها َّإال ب َم َح دل الندزَ اع َوه َي َحق ل ألمدَّ عي َفينأتَ َظر َط َلبه َو َيصح
اْق َو َال بف أعل َها أ
ني بَ أعدَ َها َّإال َأ أن ي أبئَه
إن بَ َّ َ
أالبأ َراء من َأها َو َال َي أسقط به أ َ
أ
ف َأ أو َقب َل َو َله
ف َف َح َل َ
حيل َ
ف َف َح َل َ
إن َح َل َ
ف َقبأ َل يبَ دني َأ أو عَ َىل أَ أن َ أ
الرجوع أ
حي َّلف منأكر َّ
الش َها َدة َو َال َي أض َمن َو َل أو َص َّح كتأ َمانه
إن َأبَى َو َال َ
ِها.
يها َو َ
َو َال منأكر ا أل َوثي َقة َما ف َ
الرفي َعة َوا أل َمريض يف َدار َ
ُت َّلف َّ
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َاب اإل ْق َرار
كت ُ

ابال ْق َ
ك َت ُ
ار
ر
ِّ
ِّ ِّ

﴿فَصْلٌ﴾ إنما يصح من م َك َّل ٍ
ف ُمأت ٍ
َار ََل أ ي أع َل أم َهزأ له َو َال كَذبه عَ أقالً
أ
َّ َ َ

اْالَ ،و َيصح م َن أاْلَ أخ َرس غَ الب ًا َوم َن
ُشع ًا يف َح ٍّق َيتَ َع َّلق به يف أ َ
َأ أو َ أ
اص َونَ أح َوه َو َدعأ َواه غَ أْي إ أق َر ٍار ل أْلَ أصل.
ا أل َوكيل في َما َوليَه َّإال ا ألق َص َ
﴿فَصْلٌ﴾ و َال يصح من م أأذ ٍ
ون َّإال في َما أذ َن فيه َو َل أو أَ َق َّر بإتأ َال ٍف
َ َ
أ َ
ٍ
َوُمَ أج ٍ
ور َّإال لبَ أعد َر أفعه َوعَ بأد َّإال في َما َيتَ َع َّلق بذ َّمته ابأتدَ ا ًء َأ أو لنأكَار
يص َونَ أحوه َّإال
َسيدده َأ أو َيضه كَا أل َق أطُ َال ا أل َمال عنأدَ م باهلل َو َال م َن ا أل َو د

ب َأنَّه َقبَ َض َأ أو بَا َع َونَ أحوه.

ٍ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َالَ َيصح لم َع َّني إ َّال بم َصا َد َقته َو َل أو بَ أعدَ التَّكأذيب َما ََلأ
السبَب الت ََّصادق َأ أيض ًا كَسكوت ا ألم َق در به
ي َصدَّ أق َوي أعت ََب يف الن ََّسب َو َّ
َحيأث عَل َم َو َله أالنأكَار َوعَدَ م ا أل َواس َطة َوإ َّال َش َار َك ا ألمق َّر يف أال أرث َال
الن ََّسب َو َيصح با ألعلوق َوم َن ا أل َم أر َأة َق أب َل الزد َو َ
اَلا َوبَ أعدَ َها َما ََلأ
اجة َو َح َ َ
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وق الزَّ أوج َوم َن الزَّ أوج َو َال َي أل َحق َها أ
َي أستَ ألز أم ْ َ
إن َأ أنك ََر أت َو َال َيصح م َن
الر َحا َمات َوا ألبَ دينَة َ
عَىل مدَّ عي َت أوليج ا ألم َق در به.
السبأي يف َّ
َّ

﴿فَصْلٌ﴾ َويف الندكَاح تَ َصادقه َما َو أارت َفاع ا أل َم َوانُ ق َيل َوتَ أصديق
ا أل َو دلَ ،و َذات الزَّ أوج يو َقف َحتَّى تَبنيَ َو َال َح َّق َ ََلا َقبأ َله منأه َما َوتَرث
اِلَار َج َو َيرث َها الدَّ اخل َو َيصح ب َما ٍ
أ
ض َفي أست أَص َحب َو َال ي َق َّران عَ َىل

بَاط ٍل َويف ا أل َفاسد خ َالف.
﴿َفصْلٌ﴾ ومن َأ َقر بوار ٍ
ث َله َأو ابأن عَ ٍّم َور َثه َّإال َم َُ َأ أش َه َر منأه
َ َ أ َّ َ
َفالثلث َف َما د َ
است ََح َّقه َل أو َص َّح نَ َسبه َوب َأ َحد عَ بيده َف َما َت َقبأ َل
ون إن أ
ب أ
ت ََل أم نَ َسب َواح ٍد
اَْال َو َثبَ َ
التَّ أعيني عَ تَقوا َو َس َع أوا ل أل َو َر َثة َح َس َ
ت ح َّصته يف
الس َعا َية َوبدَ أي ٍن عَ َىل م َو درثه َلز َم أ
َوم َْياثه َونَصيبه م أن َمال َّ

حصته وبما َليس يف يده س َّلمه متَى صار إ َليه بإر ٍ
ث َأ أو غَ أْيه َو َال َي ألزَ مه
َّ َ َ أ َ
َ َ َ َ َ َ أ أ
ني
ال أست أفدَ اء َو َيتَثَنَّى َض َمانه َولزَ أي ٍد ث َّم َق َال بَ أل ل َع أم ٍرو َس َّل َم لزَ أي ٍد ا أل َع أ َ
يمت ََها م باهلل َّإال َم َُ أ
اْكأم لزَ أي ٍد.
َول َع أم ٍرو ق َ

َاب اإل ْق َرار
كت ُ

َمتْ ُن ْاْلَزْ َهار175-

ِل َونَ أحوه ل ألق َصاص َوالدَّ أين َوعنأدي َونَ أحوه ل أل َق أذف
﴿فَصْلٌ﴾ َوعَ َ َّ

َوا أل َع أني َو َليأ َس ل عَ َليأه َحق َيتَ َع َّلق ب أ
إس َقاط ل ألق َصاص في َما
اْل َر َ
احة أ
ون النَّ أفس َال ل أ َ
د َ
ْل أرشَ ،و َما َد َخ َل يف ا ألبَيأُ تَبَع ًا َد َخ َل فيه َو َال َيدأ خل
ٍ
اْق ب أال أق َرار ب َف أرع ثبوته َأ أو
ال َّظ أرف يف ا أل َمظأروف َّإال لع أرفَ ،و َْيب أ َ

لرا ددَ ،وتَ أقييده
ِهاَ ،وا أليَد يف نَ أحوَ :ه َذا ل َر َّده ف َالن ل َّ
َطلبه َأ أو نَ أحو َ
الْشط ا ألم أستَ أقبَل َأ أو ب َما يف الدَّ ار َونَ أحو َها َخاليَ ًة يبأطله غَ الب ًا َال
ب َّ أ
بو أق ٍ
ض م َع َّ ٍ
ت َأ أو ع َو ٍ
ني َفيَتَ َقيَّد.
َ
حي َّلف َو َل أو َق أْساً
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيصح با أل َم أجهول جنأس ًا َو َقدأ ر ًا َفي َف دْسه َو َ
َوي َصدَّ ق َوارثه َفإ أن َق َال َمال كَثْي َأ أو نَ أحوه َفه َو لن َصاب جن ٍ
ْس به
أس ف د َ
َال دونَه َوغَ نَم كَث َْية َونَ أحو َها ل َع أ ٍ
اْل أمُ لثَ َال َث ٍة َوك ََذا د أر َه ٍم َو َأ َخ َواته
ْش َو أ َ
لد أر َه ٍم َو ََشء َوعَ َْشة ل َما َف َّْس َوإ َّال َفه َما م أن َأ أدنَى َم ٍ
ال َول َولزَ أي ٍد
َ
َ
أ
ٍ
ٍ
ٍ
ْشة لثَ َمانيَة َود أر َهم بَ أل
بَيأنَه َما َو َأ أربَاع ًا َله َث َال َثة َوم أن َواحد َإَل عَ َ َ
ِه أني َال مدَّ ان َفلثَ َال َث ٍة( َ )1و َيكأفي تَ أفسْي ا ألم أستَثأنَى م َن
ِهان للدد أر َ َ
د أر َ َ
(  )1يف (أ)َ :فللثَّال َثة.
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اْلنأس متَّصالً غَ أ َْي م أستَغأر ٍق َوا أل َع أطف ا ألم َشارك ل أ َ
أ
ْل َّول يف الثبوت يف

د
ْصف يف ا ألف َق َراء َما جه َل َأو ا أل َوارث م أستَح َّقه.
الذ َّمة َأ أو يف ا أل َعدَ دَ ،وي أ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال َيصح الرجوع َّإال يف َح ٍّق هلل َي أسقط بالشبأ َهة َأ أو َما
َصبأت َأنَا َوف َالن بَ َق َر َة
صود َق فيه غَالب ًا َومنأه نَ أحو س أقت َأ أو َقتَ ألت َأ أو غ َ
ف َال ٍن َونَ أح َوه َال َأ َك ألت َأنَا َوه َو َونَ أحوه.
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َاب الش َها َدات
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َ ُ َ َ َ
ات
اد
ِّكتابالشه ِّ
ال أص ٍ
﴿َفصْلٌ﴾ ي أعت ََب يف الزد نَى َوإ أق َراره َأ أرب َعة ر َج ٍ
ول َويف َح دق اهلل
َ
تَ َع َاَل َو َل أو َمشوب ًا َوا ألق َصاص َرج َالن َأ أص َالن غَ الب ًا َوفي َما َيتَ َع َّلق
ب َع أو َرات الن َدساء عَ دأ َلة َوفي َما عَ دَ ا َذل َك َرج َالن َأ أو َرجل َوا أم َر َأتَان َأ أو
َو َيمني ا ألمدَّ عي.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َْيب عَ َىل مت ََح دمل َها أاْلَ َداء لك دل َأح ٍد َحتَّى َيص َل َإَل
َح دقه يف ا أل َق أطع دي م أط َلق ًا َويف ال َّظن ددي َإَل َحاك ٍم ُم ٍّق َف َق أ
ط َوإ أن بَعدَ َّإال
ط َّإال ِل أشية َفو ٍ
ل َْش ٍ
ت َفيَجب َوإ أن ََل أ َيت ََح َّم أل َّإال ِلَ أو ٍفَ ،وتَطيب
َ َ أ
أ
أاْل أج َرة فيه َما.
َتط َل أفظ َها َوح أسن أاْلَ َداء َوإ َّال أعيدَ أت َو َظن
﴿َفصْلٌ﴾ َوي أش َ َ
ض أ
اِلَ أصم َوحضوره َأ أو نَائبه َو َْيوز
ا أل َعدَ ا َلة َوإ َّال ََل أ تَص َّح َوإ أن َر َ
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للت أه َمة َُتأليفه أم َوتَ أفريقه أم َّإال يف َش َها َدة زنًى َو َال ي أس َألوا عَ أن َسبَب
م أل ٍك َشهدوا به.

﴿فَصْلٌ﴾ َو َال تَصح م أن َأ أخ َر َس َو َصب ٍّي مطأ َلق ًا َوكَاف ٍر تَ أْصحي ًا َّإال
ٍ
ٍ
بة ب َحال
م دلي ًا عَ َىل مثأله َو َفاسق َجار َحة َوإ أن تَ َ
اب َّإال بَ أعدَ َسنَةَ ،وا ألع أ َ
ُض ٍر َأ أو تَ أقرير ف أع ٍل َأ أو َق أو ٍل َو َال ذي
أاْلَ َداء َو َم أن َله ف َ
يها نَ أفُ َأ أو َد أفُ َ َ

ٍ
ٍ
ٍ
لر دق َونَ أحوه َال ل أل َق َرابَة
َس أه ٍو َأ أو ح أقد َأ أو كَذ ٍب َأ أو أِت َمة بم َحابَاة ل د
ِها َوم أن َأعأ َمى في َما ي أفتَ َقر فيه َإَل الرؤأ َية عنأدَ أاْلَ َداء.
َوالزَّ أوجيَّة َونَ أحو َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو أ
اْلَ أرح َوالتَّ أعديل َخ َب َال َش َها َدة عنأدَ م باهلل َفيَكأفي عَ دأ ل

َأ أو عَ دأ َلة َوه َو عَ دأ ل َأ أو َفاسق َّإال بَ أعدَ أ
إَجَاع ًا
اْكأم َفي َف دصل بم َف دس ٍق أ
اْل أرح عَ دأ َالن ق َيل َويبأطله أالنأكَار
َوي أعت ََب عَ دأ َالن ق َيل َويف تَ أفصيل أ َ
ودعأ وى أالص َالح وكل فع ٍل َأو تَر ٍ
ك ُم ََّر َم أني يف اعأ ت َقاد ا أل َفاعل التَّارك
َ
أ
َ َ َ
أ أ أ
اْلارح َأ أو ََل َوإ أن كَث َر ا ألم َعدد ل.
َال يت ََسا َمح بمثأله َما َو َق َعا ج أر َأ ًة َف َج أرح َو أ َ
اْدد َوا ألق َصاص َأ أن ي أرع َي عَ دأ َل أني َو َل أو
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيصح يف غَ أْي أ َ
عَ َىل ك ٍّل م َن أاْل َ أص َل أني َال كل َف أردٍ عَ َىل َف أردٍ َو َيصح َرجالً َوا أم َر َأتَ أني َو َل أو

َاب الش َها َدات
كت ُ
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عَ َىل مثألهم َال ذميني عَ َىل مسل ٍم و َلو لذمي وإنما ينوبان عَ ن مي ٍ
ت َأ أو
أ َد
د َّ أ
أ
أ َ أ د ٍّ َ َّ َ َ َ
َم أعذ ٍ
ور َأ أو غَ ائ ٍ
ب بَريد ًا َيقول أاْلَ أصل أاش َهدأ عَ َىل َش َها َدت َأ دِّن َأ أش َهد
بك ََذا َوا أل َف أرع أَ أش َهد أَ َّن ف َالن ًا َأ أش َهدَ أِّن َأ أو َأ َم َر أِّن أَ أن أَ أش َهدَ َأنَّه َي أش َهد بك ََذا

َوي َعيدنَان أاْلص َ
ول َما تَدَ َارجوا َو ََل أم تَ أعديله أم.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أكفي َشاهد َأ أو َرعيَّان عَ َىل َأ أص ٍل َم َُ ا أم َر َأتَ أني َأ أو َيمني
ا ألمدَّ عي َو َل أو َفاسق ًا يف ك دل َح ٍّق ْل َدم ٍّي ُمَ ٍ
أض غَ الب ًا َال َرعي َم َُ أَ أص ٍل
ت َش َها َدة ََل أ تؤَ دث أر َمز َّية أاْل أخ َرى.
اِها َصاحبه َو َمتَى َص َّح أ
َو َل أو َأ أرعَ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو أ
اخت َالف َّ
الشاهدَ أين َأ َّما يف زَ َمان أال أق َرار َأو أالنأ َشاء َأ أو
َمكَان َما َف َال َيض َو َأ َّما يف َقدأ ر ا أل َم َق در به َفيَصح َما اتَّ َف َقا عَ َليأه َل أفظ ًا
ف مُ َأ أل ٍ
ٍ
ف َو ََخأس َمائ ٍَة َال َأ أل َف أني َو َك َط أل َق ٍة َو َط أل َق ٍة َم َُ
َو َم أعن ًى غَ الب ًا َك َأ أل َ َ
َط أل َق ٍة َو َأ َّما يف ا ألعقود َففي ص َفت َها ك أ
َاِليَار َونَ أحوه َال تَكأمل َويف َقدأ ر
ا ألع َوض َال تَكأمل أ
إن جحدَ أاْلَ أصل َوإ َّال َثبَت أَت ب أاْلَ َق دل إن ا َّدعَ ى أاْلَ أكثَ َر
َان َأو زَ م ٍ
و َأما يف مك ٍ
َاح َف َق أ
ان َأ أو ص َف ٍة لف أع ٍل ق َيل َأ أو عَ أقد نك ٍ
ط َأ أو يف
أ َ
َ
َ َّ
َح َوا َل ٍة َو َك َفا َل ٍة َأ أو ر َسا َل ٍة َو َوكَا َل ٍة بَ أل َكبَا َع
َق أو ٍل ُمأتَلف ا أل َم أعنَى َال ك َ
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ب َأ َق َّر به َأ أو ََص عَ أن بَيأ ٍُ عَ أن غَ أص ٍ
ب َأ أو يف عَ أني ا ألمدَّ عَ ى َأ أو جنأسه
َو َه َ
ِها َو أاْل َخر َأ َق َّر َفيَبأطل َما
َأ أو نَ أوعه َأ أو ص َفته َأ أو َق َال َقت ََل َأ أو بَ َ
اع َأ أو نَ أح َو َ
ت.
َخا َل َ
ف َدعأ َواه َفي َك دمل ا ألم َطاب َق َوإ َّال بَ َط َل أ
ني عَ َىل ك ٍّل كَام َل ًة َثبَتَا إن أ
اختَ َل َفا
﴿فَصْلٌ﴾ َو َمن ا َّدعَ ى َما َل أني َفبَ َّ َ
السبَب َأ أو
َسبَب ًا َأ أو جنأس ًا َأ أو نَ أوع ًا م أط َلق ًا َأ أو َصك ًا َأ أو عَ دَ د ًا َو ََل أ َيتَّحد َّ
ُمَ ألس ًا َو ََل أ َيتَّحدَ ا عَ دَ د ًا َو( َ )1صك ًا َو َال َسبَب ًا َوإ َّال َف َمال َواحد َو َيدأ خل

أاْلَ َقل يف أاْلَ أكثَر.

است أع َماَل َما َلز َم َوت َر َّجح
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َذا تَ َع َار َض ا ألبَيدنَتَان َو َأ أمك َ
َن أ
أ
اِلَار َجة ث َّم أاْل َ
اْال ث َّم َيت ََهاتَ َران َولذي ا أليَد
وَل ث َّم ا ألمؤَ َّر َخة َح َس َ
ب أَ
ثم ي أقسم ا ألمدَّ عَ ى َكما مر وحيكَم ل ألم أط َل َقة ب َأ أقرب و أق ٍ
ت يف أاْل َ َص دح.
َ َ
َ َ َّ َ أ
َّ َ
ت َق أب َل
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َشهدَ عنأدَ عَاد ٍل ث َّم َر َج َُ عنأدَ ه َأ أو عنأدَ مثأله بَ َط َل أ
أ
اْدد َوا ألق َصاص َقبأ َل التَّنأفيذ َوإ َّال َف َال َفيَغ َأرم َ
ون
اْكأم م أط َلق ًا َوبَ أعدَ ه يف أ َ
غَر َمتأه َّ
الش َها َدة َأ أو نَ َّق َصتأه َأ أو َأ َق َّر أت عَ َليأه م َع َّرض ًا للسقوط َو َيت ََأ َّرش
ل َم أن َّ
(  )1يف (أ)َ :أ أو َصك ًا.

َاب الش َها َدات
كت ُ
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ابا َو َح َسبَه ق َيل يف أ
اْدود َحتَّى
َو َي أقتَص منأه أم عَامد َ
ين بَ أعدَ ا أنت َقاص ن َص َ
َيبأ َقى َواحد ث َّم عَ َىل الرؤوس َويف ا أل َمال عَ َىل الرؤوس م أط َلق ًا َوا ألمت دَم َمة
ٍ
الست كَ ثَ َال َث ٍة َو َال َي أض َمن ا ألمزَ كدي.
ك ََواحد َوالن أدس َوة د
﴿فَصْلٌ﴾ َويك ََّمل الن ََّسب بالتَّدأ ريج َوا أل َمبيُ ب َما ي َعيدنه َوك ََذل َك
َان َله َأ أو يف َيده ب َما َأعأ َلمه انأتَ َق َل أ
اْق َوك َ
اْال
إن كَا َن عَ َليأه َيد يف أ َ
أَ

اْلدد بت أَوسيط أاْلَب أ
إن ََل أ َيتَ َقدَّ أم َم أوته َوا ألبَيأُ َوا أل َوصيَّة
َو أال أرث م َن أ َ
َوا أل َو أقف َو أاَلبَة بف أعله َمالك ًا َأ أو َذا َي ٍد َورزأ َمة الثديَاب ب أ
اْلنأس َوا أل َعدَ د
الر َّقة َوا ألغ َلظ َوا أل َوصيَّة َوكتَاب َحاك ٍم َإَل مثأله
َوالطول َوا أل َع أرض َو د
ِها با ألق َرا َءة عَ َليأه أم َوا ألبَيأُ َال أال أق َرار به َو َال م َن َّ
الشفيُ بت أَسمية
َونَ أحو َ
الثَ َمن َأ أو َقبأضه َفإ أن جه َل َقبأ َل ا أل َقبأض فس َخ َال بَ أعدَ ه َوا أل َق أول ل ألم أش ََتي
ت يف ا ألك دل.
َو َقتَ َله َيقين ًا َونَ أح َوه بن أَش َهد َوإ َّال بَ َط َل أ
ات َو َيتَ َع َّل َق به
َِض أال أثبَ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال تَصح عَ َىل نَ أف ٍي َّإال َأ أن َي أقت َ
َوم أن َوك ٍ
اص َم َو َل أو(  )1بَ أعدَ ا أل َعزأ ل َوعَ َىل َحاك ٍم َأك َأذ َب أم َو َم أن ت أسقط
يل َخ َ
(  )1يف (أ)َ :وال َ ب َ أعدَ ال َعزأ ل.
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َاب الش َها َدات
كت ُ

عَ نأه أم َحق ًا َله كَب َمال ٍك غَ أْي َمالكه أم َأ أو ذي ا أليَد يف َو َالئه أم َولغ أَْي مدَّ ٍع يف
َح دق آ َدم ٍّي ُمَ ٍ
أض َوعَ َىل ا أل َق أذف َقبأ َل ا ألم َرا َف َعة َوم أن َف أر ٍع أ
اخت ََّل َأ أصله َو َال
اخت ََّل َأ أهل َها َقبأ َل أ
حيكم ب َما أ
اْكأم َفإ أن َف َع َل نَ َق َض َو َل أو َقبأ َل ا ألع ألم غَ الب ًا
َأ
الْش أيك أَني
يوانه إ أن ََل أ َي أذك أرَ ،وتَصح م أن ك ٍّل م َن َّ
َو َال ب َما َو َجدَ يف د َ

َتك َفيَفوز كل ب َما حك َم َله َو َال تَتَبَ َّعض َوم َن ا أل َمنأه دي
ل أَّل َخر يف ا ألم أش َ َ
عَ ن أاْلَ َداء َوِم َّ أن ك َ
ْصحٍ َوعَ َىل َأ َّن َذا ا أل َوارث َو أحدَ ه.
َان َأنأك ََر َها غَ أ َْي م َ د
الشاهدَ يف َج َواز َّ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيكأفي َّ
الش َها َدة يف ا ألف أعل الرؤأ َية َو يف
الص أوت َم َع َها َأ أو َما يف حكأم َها َأ أو تَ أعريف عَ دأ َل أني م َشاهدَ أين َأ أو
ا أل َق أول َّ
عَ دأ َلت أَني باال أسم َوالن ََّسب َويف الن ََّسب َوالندكَاح َوا أل َم أوت َوا أل َو أقف
َوا أل َو َالء ش أه َرة يف ا أل َمح َّلة تثأمر ع أل ًم َأ أو َظن ًا َويف ا ألم ألك الت ََّْصف
َّاِس
َوالن أدسبَة َوعَ دَ م ا ألمنَازع َما ََل أ َيغأل أ
ب يف ال َّظ دن ك أَونه ل ألغ أَْي َو َيكأفي الن َ
َج َلتَه َوا ألتَبَ َس تَ أفصيله أ
اِلَط.
في َما عَ َر َ
ف أ
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َاب ا ْل َوكَا َلة
كت ُ

َ ُ ْ َ َ َ
ابالوكال ِّة
ِّكت

ني ولع ٍ
ْي ٍ
ان م أط َلق ًا َوق أربَ ٍة
اب َو َيم ٍ َ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َال تَصح اال أستنَابَة يف إ َ
ٍ
اْ َّج لع أذ ٍر َوُمَ أظ ٍ
ور َومنأه ال َّظ َهار َوال َّط َالق ا ألبدأعي َو َال يف إ أثبَات
بَدَ نيَّة إ َّال أ َ
َحدٍّ َوق َص ٍ
ضة أاْلَ أصل َويف َّ
الش َها َدة َّإال أال أرعَ ا َء
اص َو َال أاستي َفائه َما َّإال ب َح أ َ

اْال غَالب ًا.
َو َال يف نَ أحو أال أحيَاء َو َما َليأ َس ل أْلَ أصل تَ َو دليه بنَ أفسه يف أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَصح في َما عَ دَ ا َذل َك م أن ك دل َأ َح ٍد لك دل ِمَيد ٍز َّإال ا أم َر َأ ًة
َوُم أرم ًا َوم أسل ًم أَ أصله ذ دمي يف نك ٍ
َاح َوكَافر ًا َأ أصله م أسلم فيه َأ أو يف
م َض َاربَ ٍة َوتَصح م َع َّل َق ًة َو َم أْشو َط ًة َومؤَ َّقتَ ًة َوب َل أفظ َها َأ أو َل أفظ أاْلَ أمر َأو
الر دد َفت َجدَّ د َو َال ي أعت ََب ا أل َقبول بال َّل أفظ.
اْيَاة َوتَبأطل ب َّ
ا أل َوصيَّة يف أ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أملك َبا ا أل َوكيل ا أل َقابض َجائز الت ََّْصف أ
ف
إن ََل أ يض أ

ك َّل َح ٍّق يف عَ أقد ا ألبَيأُ َو أال َج َارة َوالص ألح با أل َمال َف َال َيت ََو َّاله أاْلَ أصل َّإال
بإ أذنه َوك ََذل َك ا أل َويص َوا أل َول غَ الب ًا َال ذو ا ألو َال َية َّإال ْلَ أجل َها.
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َاب ا ْل َوكَا َلة
كت ُ

﴿َفصْلٌ﴾ َو َينأ َقلب فضولي ًا بم َ
ني
خا َل َفة ا ألم أعتَاد يف أال أط َالق َو َما عَ َّ َ
ِمَّا َيتَ َع َّني عَ أقد ًا َأ أو َقدأ ر ًا َأ أو َأ َجالً َأ أو جنأس ًا َأ أو نَ أوع ًا َأ أو غَ َرض ًا َّإال ز َيا َد ًة

ني ل أل َمبيُ َأ أو َر أخ ٍ
استنأ َقادٍ َّإال َأ أن َي أأم َره بنَسيئ ٍَة
م أن جنأس َث َم ٍن ع د َ
ص َأو أ
ٍ
َتى َم أن َي أعتق عَ َليأه َأ أو
اْط َقبأ َل ا أل َقبأض َفيَغ َأرم َو َلو أاش َ َ
م أفسدَ ةَ ،و َله أ َ
ف يف َيده
الض َمان تَ َردد َو َما َلز َمه َأ أو تَل َ
عَ َىل أاْلَ أصل ا ألم أطلق عَ ت ََق َويف َّ
َتى َو َال َي أض َمن أ
إن َج َحدَ
َف َع َىل أاْلَ أصل َّإال َث َمن ًا َقبَ َضه منأه بَ أعدَ َما أاش َ َ
يُ.
ا ألم أش ََتي ا ألبَيأ َُ َوا أل َمب َ
يص َوا ألمبَاح َله
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال َيصح تَ َْصفه َقبأ َل ا ألع ألم عَ ك َ
أس ا أل َو د

َوفي َما ر َّد عَ َليأه َو َل أو بحك ٍأم َو َال َي ألزَ م أاْل َ أص َل ز َيا َدة ا ألم أش ََتي َوا أل َق أول
لأ َ
ْل أصل يف نَ أفي َها َويف ا أل َقدأ ر َوإ َذا نَ َوى ا أل َوكيل لنَ أفسه يف م أش ََت ًى َونَ أحوه
عَ يَّنَه أاْلَ أصل َفل أ َ
ْل أصل َما ََل أ َيَال أفه ا أل َف أرع َال ا أل َمنأكوح َونَ أحوه َو َي أش ََت أي
ني َله أ
اْلنأس أ
ني َله الن أَّوع َأو الثَّ َمن َو َّإال ََل
إن ع د َ
َما َيليق ب أاْلَ أصل َم أن ع د َ
تَص َّح َو َال تَك َأر َار َّإال بك َّل َما م باهلل َو َمتَىَ ،و َيدأ خل َها الت أَّحبيس َوالدَّ أور

أ

َاب ا ْل َوكَا َلة
كت ُ
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ٍ
أس ا ألعتأق َوال َّط َالق
َاول ا ألم أستَ أقبَ َل عَ ك َ
َوا أقتَض ك َّل َد أي ٍن َوغَ َّلة َيتَن َ
الضيَاع.
َوي َصدَّ ق يف ا أل َقبأض َو َّ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيصح أَ أن َيتَ َو ََّل َط َر َ أيف َما َال َيتَ َع َّلق به حقوقه مضيف ًا
اِلصو َم َة َوإ أن كَر َه أ
َوإ َّال َلز َمه َأ أو بَ َط َل َو أ
حيض أاْل َ أصل َو َله
اِل َ أصم َأ أو ََل أ َ أ
تَ أعديل بَيدنَة أ
اِلَ أصم َو أال أق َرار َوك ََذا ا أل َقبأض في َما َيت ََو ََّل إ أثبَاتَه َوالنكول
فيه ك أَال أق َرار َال الص ألح َوالت أَّوكيل َو أالبأ َراء َوتَ َعدد ي أ
اْ أفظ م أن َوكيل
اْلميُ َو َال َينأ َفرد َأ َحد ا ألم َو َّك َل أني َمع ًا َّإال في َما
ا أل َمال َّإال م َف َّوض ًا يف أ َ
ِش َف أوته أ
ْشط ال أجت َماع.
إن ََل أ ي أ َ
خ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َال انأعزَ َال ل َوكيل مدَ ا َف َع ٍة َط َلبَه أ
ب
اِل َ أصم َأ أو نص َ
اص َم َّإال يف َو أجه أ
اِل َ أصم َويف غَ أْي َذل َك ي أعزَ ل َو َل أو
ضته َأ أو َال َو َقدأ َخ َ
ب َح أ َ
يف ا أل َغيأبَة َو َي أعزل نَ أف َسه يف َو أجه أاْلَ أصل كَفي ك دل عَ أق ٍد َجائ ٍز م أن ك َال
ِها َو َينأ َعزل َأ أيض ًا ب َم أوت أاْل َ أصل َوتَ َْصفه غَ أ َْي
ال َّط َر َف أني َأ أو م أن َأ َحد َ
اال أست أع َمال َونَ أحوه َوبر َّدته َم َُ اللحوق َّإال يف َح ٍّق َقدأ تَ َع َّل َق به َو َيكأفي
َخ َب ا أل َواحد َوبف أعله َما َوليَه َو َي ألغو َما َف َع َل بَ أعدَ ا أل َعزأ ل َوا ألع ألم به مطأ َلق ًا
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َاب ا ْل َوكَا َلة
كت ُ

ٍ
اح ٍة َأ أو َما يف حكأمه َما
َو َقبأ َل ا ألع ألم َّإال في َما َيتَ َع َّلق به حقوقه َوإعَ َارة َوإبَ َ
ق َيل َوتَعود ب َع أود عَ أقله َوتَصح ب أاْل أج َرة َول َوكيل أ
اِلصو َمة َونَ أحو َها
يحة.
الصح َ
ح َّصة َما َف َع َل يف ا أل َفاسدَ ة َوم َن ا أل َم أقصود يف َّ
بَابٌ وَالْكَفَالَةُ
ت ِم َّ أن عَ َليأه َحق َال يف َحدٍّ َوق َص ٍ
ََتب أ
اص َّإال تَ َبع ًا ببَدَ نه
إن طلبَ أ
ف ث َّم ا َّدعَ ى بَ دينَ ًة َوتَصح
است أَح َل َ
َأ أو َقدأ َر ا أل َم أجلس يف َحدد ا أل َق أذف ك ََمن أ
با أل َمال عَ يأن ًا َم أضمونَ ًة َأ أو َد أين ًا َوب أ
اِل َ أصم َو َيكأفي جزأ ء منأه م َشاع َأ أو
ي أط َلق عَ َىل ا ألك دل وتَبع ًا و َلو عَ ن مي ٍ
ت م أع ٍ
ْس َو َل أفظ َها تَ َك َّف ألتَ ،و َأنَا
َ أ أ َد
َ َ
ِل يف ا أل َمال َوتَصح م َع َّل َق ًة َومؤَ َّقتَ ًة
به زَ عيمَ ،ونَ أحو َ
ِها َوه َو عَ َ َّ
َو َم أْشو َط ًة َو َل أو ب َم أجه ٍ
ول َال مؤَ َّج َل ًة به َّإال َأ أن َيتَ َع َّل َق به غَ َرض
َت َك ًة
الر َياح َونَ أحوه َفتَصْي َحا َّل ًة َوم َس أل َس َل ًة َوم أش َ َ
كالدد َياس َونَ أحوه َال د
َفيَ أطلب َم أن َشا َء.

َاب ا ْل َوكَا َلة
كت ُ
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حيبَس َحتَّى َيف َي َأ أو َيغ َأر َم َو َال َي أرجُ كَفيل ا أل َو أجه ب َما
﴿فَصْلٌ﴾ َو أ
غَ ر َم َلك أن َله َط َلب التَّثأبيت للت أَّسليم َو َال َحبأ َس أ
إن تَ َع َّذ َر ق َيل َو َأ أن
ني أ
إن َس َّل َم أاْلَ أصل.
َي أس ََت َّد ا أل َع أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَ أسقط يف ا أل َو أجه ب َم أوته َوتَ أسليمه نَ أف َسه َحيأث ي أمكن
ُشط سقوط َها َوب أالبأ َراء َأو
اال أستي َفاء َوفيه َما بسقوط َما عَ َليأه َوحصول َ أ
بأ أاْلَ أصل َّإال يف الص ألح أ
اِتابه َما
َت أط بَ َقاؤه َوب د َ
إن ََل أ ي أش َ َ
الص ألح عَ ن َأها َو َال َي أ َ

َضم َن َو َله الرجوع به َو َيصح َم َع َها َط َلب أ
اِلَ أصم َما ََلأ َي أش ََت أط بَ َرا َءتَه
َفتَنأ َقلب َح َوا َل ًة.
ت يف ذ َّم ٍة َم أعلو َم ٍة َو َل أو
﴿فَصْلٌ﴾ َو َصحيح َها أَ أن َي أض َم َن ب َما َقدأ َثبَ َ
يها َو َله الرجوع َقبأ َلهَ ،و َفاسد َها َأ أن
وع َأ أو َسيَثأبت ف َ
ُمَ أهوالً َو َال رج َ
فَ ،و َما س َوى َذل َك َفبَاط َلة
ت كَب َع أني قيم ٍّي َقدأ تَل َ
َي أض َم َن بغ أَْي َما َقدأ َثبَ َ
ِها َّإال لغ ََر ٍ
ض.
ْسق َونَ أح َو َ
كَا ألم َصا َد َرة َو َضمنأت َما َيغ َأرق َأ أو ي أ َ
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يحة َال
الصح َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أرجُ ا أل َم أأمور بالت أَّسليم مطأ َلق ًا َأ أو َبا يف َّ

َبع مطأ َلق ًا َويف ا ألبَاط َلة َّإال ع ََىل ا أل َقابض َوك ََذل َك يف ا أل َفاسدَ ة أ
إن َس َّل َم
ا ألمت َ د
َبع.
عَ َّما َلز َمه َال عَن أاْل َ أصل َفمت َ د
بَابُ الْحَوَالَةِ
َإنَّ َما تَصح ب َل أفظ َها َأ أو َما يف حكأمه َو َقبول ا ألم َحال َو َل أو غَ ائب ًا
است أق َرار الدَّ أين عَ َىل ا ألم َحال عَ َل أيه َم أعلوم ًا م َساوي ًا لدَ أين ا ألم أحتَال
َو أ
بأ ا ألغَريم َما تَدَ َار َج َو َال خيَ َار
َْصف فيه َقبأ َل َقبأضه َفيَ أ َ
جنأس ًا َوص َف ًة يت َ َّ
َّإال لعأ َس ٍ
ٍ
ار َأ أو تَ أأج ٍ َ
اَلا.
يل أ أو تَغَلب َجه َل َها َح َ َ
َتى برؤأ َي ٍة َأ أو ح أك ٍم َأ أو ر ًض عَ َىل بَائ ٍُ َقدأ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َر َّد م أش َ ً
استح َّق َأ أو َأنأ َك َر
َأ َح َال بالثَّ َمن َو َقبَ َض ََل أ َي أرج أُ به َّإال عَ َليأه َوك ََذا َلو أ
بأ َو َال َي أرجُ ُم َتال عَ َل أيه َف َع َل َها َأو ا أم َتثَ َل تَ َبع ًا
ِها َو َال َي أ َ
ا ألبَيأ َُ بَ أعدَ َ

َوا أل َق أول ل أْلَ أصل يف َأ َّن ا أل َقاب َض َوكيل َال ُم َال أ
إن َأنأك ََر الدَّ أي َن َوإ َّال
َفل أل َقابض َم َُ َل أفظ َها.
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بَابٌ وَالْـمُعْسِرُ
استثأن َي َوا ألم أفلس َم أن َال َيفي َماله بدَ أينه
َم أن َال َي أملك َشيأئ ًا غَ أ َْي َما أ
إيساره َو َأ أم َك َن
حيلف ك َّل َما ادع َي َ
َوي أقبَل َق أول َم أن َظ َه َرا م أن َحاله َو َ أ
ني ا ألغ َر َماء َو َال يؤَ َّجر أ
اْر َو َال َي ألزَ مه َقبول أاَلبَة َو َال َأ أخذ
حيال بَيأنَه َوبَ أ َ
َو َ
ني
َأ أرش ا أل َع أمد َو َال ا أل َم أر َأ َة التَّزَ وج َو َال ب َم أهر ا ألمثأل َفإ أن ََل أ َي أظ َه أر بَ َّ َ
ب ال َّظن بإ أف َالسه َو َله
َو َح َل َ
ف َوإنَّ َما ي أس َم َعان بَ أعدَ َحبأسه َحتَّى غَ َل َ
َُتأليف َخ أصمه َما َي أع َلمه.
﴿َفصْلٌ﴾ َوا ألبَائُ َأ أو ََل ب َما تَ َع َّذ َر َث َمنه م أن َمبي ٍُ ََل أ َي أر َهنأه ا ألم أش ََت أي
است أَو َلدَ ه َو َال َأ أخ َر َجه عَ أن م ألكه َوببَ أع ٍ
ض بَق َي منأه َأ أو تَ َع َّذ َر َث َمنه
َو َال أ
ل أف َال ٍ
ب َو َال لم غَ ر َم فيه
س ََتَدَّ َد َأ أو جه َل َح َال ا ألبَ أيُ َو َال َأ أر َش ل َما تَ َعيَّ َ
ل ألبَ َقاء َال للنَّ َماء َفيَغ َأرم َول ألم أش ََت أي كل ا أل َف َوائد َو َل أو متَّص َل ًة َوا ألك أَسب
ٍ
ٍ
اْ أجر
َوق َ
يمة َما َال َحدَّ َله َوإبأ َقاء َما َله َحد ب َال أ أج َرة َوكل تَ َْصف َقبأ َل أ َ
َو َال ي َف درق بَ أ َ
الرحم َو َما َقدأ شف َُ فيه أ
ني َذوي َّ
است ََح َّق ا ألبَائُ َث َمنَه َو َما ََل أ
َي أطلبأه َفأ أس َوة ا ألغ َر َماء.
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اْاكم عَ َىل مدأ ي ٍ
ون ب َح ٍّآل أ
إن َط َلبَه خصومه َو َل أو
َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َ أ
حيجر أ َ
َقب َل التَّثأبيت بثَ َال ٍ
ث َأ أو َأ َحده أم َف َيكون لك دله أم َو َل أو غيَّب ًا َو َيتَن ََاول الزَّ ائدَ
أ

َاو َله
َوا ألم أستَ أقبَ َل َو َيدأ خله التَّ أعميم َوالت أَّخصيص َف َال َينأفذ منأه في َما تَن َ
اْاكم َأو ا ألغ َر َماء َأ أو بَ أعدَ ا أل َف دك َو َال َيدأ خل
تَ َْصف َو َال إ أق َرار َّإال بإ َجازَ ة أ َ
َد أين َلز َم بَ أعدَ ه َو َل أو بجنَا َي ٍة عَ َىل َودي َع ٍة َم َعه م أن َقبأله َال َقبأ َله َفيَدأ خل

الص أوم.
َو َي أس ََتد َله إن انأك ََش َ
ف بَ أعدَ الت أَّحصيص َو َال ي َك دفر ب َّ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيبيُ عَ َليأه بَ أعدَ ََتَرده َويبأق أي لغ أَْي ا ألكَسوب َوا ألمتَ َف دضل
وت َي أو ٍم َله َولط أفله
َث أوبَه َو َمنأز َله َو َخاد َمه َّإال ز َيا َد َة النَّفيس َوق َ
َولزَ أو َجته َو َخادمه َو َأبَ َو أيه ا أل َعاجزَ أين َول ألمتَ َف دضل ك َفا َيتَه َوعَ أوله َإَل
ِها ب أاْل أج َرة َوين ََّجم عَ َليأه ب َال
الدَّ أخل َّإال َمنأزالً َو َخادم ًا َْيد غَ أ َْي َ
ٍ
الرق َوا أل َم َرض
يصال َوم أن َأ أسبَابه د
إ أج َحاف َو َال َي ألزَ مه أال َ
الصغَر َو د
َو أ
الر أهن َو َال َحيل به ا ألمؤَ َّجل.
اْلنون َو َّ
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بَابُ الصُّلْحِ

إنَّ َما َيصح عَ ن الدَّ م َوا أل َمال عَ يأن ًا َأ أو َد أين ًا َأ َّما ب َمنأ َف َع ٍة َفك أَال َج َارة

َو َأ َّما ب َما ٍل َفإ َّما عَ أن َد أي ٍن ببَ أعضه م أن جنأسه َفك أَالب أ َراء َو َّإال َفكَا ألبَيأُ
َفيَص َّحان يف أاْلَ َّول مؤَ َّج َل أني َوم َع َّج َل أني َوُمأتَل َف أني َّإال عَ أن نَ أق ٍد بدَ أي ٍن َويف
اختَ َل َفا جنأس ًا َأ أو تَ أقديراً َأ أو ك َ
الثَّاِّن َي أمتَنُ كَالئ بكَال ٍئ َوإ َذا أ
َان أاْل َ أصل
قيمي ًا بَاقي ًا َجازَ التَّ َفاضل َوإ َّال َف َال.
الْشط َو َص َّح عَ ن ا أل َم أجهول
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما ه َو ك أَالبأ َراء ي َقيَّد(  )1ب َّ أ
اْة عَ ن
ب َم أعلو ٍم َك َعن ا أل َم أعلوم َال ا أل َعكأس َولك ٍّل فيه م َن ا أل َو َر َثة ا ألم َص َ َ
ا أل َميدت م أستَق اال َف َ أْيجُ ب َما َد َف َُ َو َال تَ َع َّلق به أ
اْقوق َوعَ كأس َها في َما ه َو
ب َوإنأك ٍ
كَا ألبَيأُ َو َال َيصح عَ أن َحدٍّ َونَ َس ٍ
َار َو َُتأليل ُم ََّر ٍم َوعَ كأسه.

(  )1يف (ب)َ :يتَ َقيَّد.
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بَابٌ وَاإلِبْرَاءُ
احة ل أ َ
ْل َمانَة ب َأ بأ َر َأت َأ أو
إس َقاط للدَّ أين َول َض َمان ا أل َع أني َوإبَ َ
أ
الْشط َو َل أو ُمَ أهوالً مطأ َلق ًا
َأ أح َل ألت َأ أو ه َو بَريء َأ أو يف ح ٍّل َو َيتَ َقيَّد ب َّ أ

َوبع َو ٍ
ض َف َ أْيجُ لتَ َعذره َو َل أو غَ َرض ًا َوب َم أوت ا ألم أبئ َفيَصْي َوصيَّ ًة.

﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أع َمل ب َ
خ َب ا أل َعدأل يف إبأ َراء ا ألغَائب َال َأ أخذه َو َال َيصح
اْ دق َو َال َْيب تَ أعريف عَ كأسه َما بَ أل ص َفة
َم َُ التَّدأ ليس با أل َف أقر َو َح َق َارة أ َ
ِل َّإال َقدأ ره
ا ألم أس َقط َأ أو َل أفظ َيعمه َويغأني ع أ
َن ذكأر ا ألقيم دي ق َ
يمته َال ا ألمثأ د
بأ ا أل َميدت بإب أ َراء ا أل َو َر َثة َقبأ َل أالتأ َالف َو َيبأطل
يمته ك ََذا َو َال َي أ َ
َشء ق َ
َأ أو َ أ
الر دد غَالب ًا َو َال ي أعت ََب فيه ا أل َقبول ك أ
َاْقوق ا أل َم أح َضة َّإال يف ا أل َع أقد.
ب َّ
بَابٌ [يف اإلِكْرَاهِ]

َو َْيوز بإك َأراه ا أل َقادر با أل َوعيد ب َقت ٍأل َأ أو َق أطُ ع أض ٍو كل ُمَ أظ ٍ
ور َّإال
الزد نَى َوإ َيال َم أاْل َدم دي َو َسبَّه َلك أن َي أض َمن ا أل َم َال َو َيت ََأ َّول كَل َم َة ا ألك أفر َو َما
ُضار تَ أرك ا أل َواجب َوبه تَبأطل َأ أحكَام
ََل أ َيبأ َق َله فيه ف أعل َفك ََال ف أع ٍل َوب أال أ َ
ا ألعقود َوك أَالك َأراه َخ أشيَة ا ألغ ََرق َونَ أحوه.
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بَابٌ وَالْ َقضَاءُ

َْيب عَ َىل من َال يغأني عَ نأه غَ ْيه و َحيرم عَ َىل ُمأت دَل َُش ٍ
ط َوينأدَ ب
َ أ
أ َ أ
أ
ورة َوالتَّكأليف
َويك َأره َويبَاح َما بَ أ َ
ني َذل َك َح َس َ
اْالَ ،وُشوطه الذك َ
ب أَ
الس َال َمة م َن ا أل َع َمى َو أ
اِلَ َرس َواال أجت َهاد يف أاْلَ َص دح َوا أل َعدَ ا َلة ا ألم َح َّق َقة
َو َّ

َوو َال َية م أن إ َمام َح ٍّق َأ أو ُمأتَس ٍ
ب إ َّما عموم ًا َفيَ أحكم َأ أي َن َو َمتَى َوف َيم
ني و َلو يف سماع َشهادةٍ
ني َم أن عَ َر َ
َوبَ أ َ
َ َ
ض َأ أو خصوص ًا َف َال َيتَ َعدَّ ى َما عَ َّ َ َ أ َ َ
َو أ
الص َالحيَّة كَافيَة م باهلل َم َُ نَ أصب
إن َخا َل َ
ف َم أذ َهبَه َفإ أن ََل أ َيك أن َف َّ
َأ ٍ
ْشطه أم عَ َليأه.
َخ َسة َذوي َف أض ٍل َو َال ع أ َ
ب َة ب َ أ
﴿َفصْلٌ﴾ و َع َليه داَتَاذ َأعأ و ٍ
ان ل أح َضار أ
اِلصوم َو َد أفُ الزد َحام
َ
َ أ
ول َذوي خ ٍ
َو أاْل َ أص َوات َوعد ٍ
َن َحال َم أن َجه َل متَ َكتدمنيَ
بة َي أس َأَل أم ع أ
أَ
ني أ
ني ا ألم أسلم َو د
الذ دم دي يف ا أل َم أجلس َو َس َماع
اِل َ أص َم أني َّإال ب َ أ َ
َوالت أَّسو َية بَ أ َ
الدَّ ع َأوى َأ َّوالً ث َّم أال َجابَة َوالتَّثَبت َوطَ َلب تَ أعديل ا ألبَيدنَة ا أل َم أجهو َلة ث َّم م َن
ا ألمنأكر َد أر َأ َها َوي أمهله َما َر َأى َو أ
اْبأس َله إ أن
اْكأم َو أاْلَ أمر بالت أَّسليم َو أ َ
ٍ
حيبَس لنَ َف َقة ط أفله َال َد أينه َونَ َف َقة
طل َ
ب َوا أل َقيأد ل َم أص َل َحة َّإال َوالداً ل َو َلده َو أ
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ا أل َم أحبوس م أن َماله ث َّم م أن بَيأت ا أل َمال ث َّم م أن َخ أصمه َق أرض ًا َوأ أج َرة
الس َّجان َو أاْلَع َأوان م أن َمال ا أل َم َصالح ث َّم م أن ذي أ
اَْ دق كَا ألم أقت دَص،
َّ
اْث َ
عَىل الص ألح َوتَ أرتيب ا أل َواصلنيَ َو ََتأييز ُمَ ألس الن َدساء
َوند َب أ َ
است أح َضار ا ألع َل َماء َّإال
َوتَ أقديم َأ أض َعف ا ألمدَّعيَ أني َوا ألبَاد أي َوالتَّنَسم َو أ
اِل َ أص َم أني َو َشاهده َّإال تَثَبت ًا َو أ
حيرم تَ ألقني أَ َحد أ
اِلَ أوض َم َعه
لتَ َغْي َحالهَ ،و َ أ
اْكأم ب أعدَ ا أل َفت َأوى َو َح َال تَ َأ ٍّذ َأ أو ذه ٍ
يف َقضيَّته َو أ
ول َولنَ أفسه َوعَ بأده
َ
َو َُشيكه يف الت ََّْصف بَ أل ي َرافُ َإَل غ أَْيه َوك ََذا أال َمام ق َيل َوتَ َعمد
عَىل غَائ ٍ
غَْي ا أل َق أذف َو َ
ب َم َسا َف َة
ا أل َم أسجد َو َله ا أل َق َضاء ب َما عَل َم َّإال يف َحدٍّ أ
ْص َأ أو ُمَ أه ٍ
َق أ ٍ
ول َأ أو َال ينَال َأ أو متَ َغ دل ٍ
ب بَ أعدَ أال َ
ض َف َليأ َس َله
عأذار َو َمتَى َح َ َ

ْي َرح َّإال بم أج َم ٍُ َع َليأه َو أالي َفاء م أن َمال ا ألغَائب
َّإال تَ أعريف الشهود َو َال َ أ
ت َله يف ا أل َغيأبَة ب أال أق َرار َأو النكول َال با ألبَيدنَة َوتَنأفيذ حكأم غَ أْيه
َوِمَّا َثبَ َ
َو أ
ت عنأدَ غ أَْيه أ
إن َكت ََب إ َليأه َوأَ أش َهدَ أَنَّه كتَابه
اْكأم بَ أعدَ َدع َأوى َقا َم أ
َو َأ َم َره أم بالشَّ َها َدة َون أسبَةَ(  )1أ
اْ دق َإَل َما َيت ََميَّز به َوكَانَا بَاقيَ أني
اِلصوم َو أ َ
(  )1لعله ْيوز فيها الوجهان ،إال َّ
أن النصب أظهرَ ،تت معلق ًا.

َاب ا ْل َوكَا َلة
كت ُ
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َوو َال َيته َما َّإال يف أ
اَْدد َوا ألق َصاص َوا أل َمنأقول ا أل َم أوصوف َوإ َقا َمة َفاس ٍق
ٍ
ضه َأ أو َم أأمونه َوإي َقاف ا ألمدَّ عَى َحتَّى َيتَّض َح أاْل َ أمر فيه.
عَ َىل م َع َّني َح َ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َوحكأمه يف أالي َقاع َوال َّظنديَّات َينأفذ َظاهر ًا َوبَاطن ًا َال يف
ط أ
ا ألوقوع َففي ال َّظاهر َف َق أ
ف ا ألبَاط َن َو َْيوز ا أمتثَال َما َحك ََم به
إن َخا َل َ
ب ا ألم أمتَثل
م أن َحدٍّ َوغَ أْيه َو َْيب ب َأ أمر أال َمام َّإال يف َق أطع ٍّي َيَالف َم أذ َه َ
ِها َقبأ َل أ
اْكأم َّإال في َما َي أق َوى به َأ أمر
َْي أ
اجت َها َد َ
َأو ا ألبَاط َن َو َال ي ألز َمان ا ألغ أ َ
أال َمام ك أ
َاْقوق َو د
الش َعار َال في َما ََيص نَ أف َسه َو َال يف ا ألعبَا َدات مطأ َلق ًا
ب َوالتَّ أقديم با ألق أرعَ ة َوْييب
ْياب كل م َن ا ألمدَّ عيَ أني َإَل َم أن َط َل َ
َو َ
ا ألمنأكر َإَل َأ دي َم أن يف ا أل َبيد ث َّم أ
اِلَارج عَ نأه أ
إن عَ د َم فيه.
اْل أور َوظهور ال أرت َشاء َال با ألبَيدنَة عَ َليأه َّإال م أن
﴿َفصْلٌ﴾ َو َينأ َعزل ب أ َ
مدَّ عيه َفيَ ألغو َما َحك ََم بَ أعدَ ه َو َل أو َحق ًا َوب َم أوت إ َمامه َال أ
اِلَ أم َسة َوعَ زأ له
إ َّياه َوعَ زأ له نَ أف َسه يف َو أجه َم أن َو َّاله َوبقيَام إ َما ٍم.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َينقض حك َأم َحاك ٍم َّإال بدَ ل ٍ
يل ع ألم ٍّي كَم َ
خا َل َفة
أال أَجَاع َو َال ُم َ َّك ٍم َخا َل َفه َّإال بم َرا َف َع ٍة َو َم أن َحك ََم بخ َالف َم أذ َهبه عَ أمد ًا
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َضم َن أ
إن تَ َع َّذ َر التَّدَ ارك َو َخ َط ًأ نَ َف َذ يف ال َّظن ددي َو َما َجه َل ك أَونَه َق أطعي ًا
َوتَدَ َار َك يف ا أل َعكأس َفإ أن تَ َع َّذ َر غَ ر َم م أن بَيأت ا أل َمال َوأ أج َرته م أن َمال
ا أل َم َصالح َو َمنأصوب أ
اِلَ أم َسة منأه َأ أو ِم َّ أن يف و َال َيته َو َال َي أأخذ م َن
الصدَ َقة َّإال ل َف أقره.
َّ
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َ ُ ْ ُُ
ود
ِّكتابالحد ِّ

﴿فَصْلٌ﴾ َْيب إ َقا َمت َها يف غَ أْي َم أسج ٍد عَ َىل أال َمام َو َواليه إ أن َو َق َُ
ٍ
إس َقاط َها َوتَ أأخْي َها ل َم أص َل َح ٍة َويف
َسبَب َها يف زَ َم ٍن َو َمكَان َيليه َو َله أ
اْاكم.
ا ألق َصاص نَ َظر َو َحيد ا أل َعبأدَ َحيأث َال إ َما َم َسيدده َوا ألبَيدنَة َإَل أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوالزد نَى َو َما يف حكأمه َ
إيالج َف أر ٍج يف َف أرج َح ٍّي ُم ََّر ٍم قب ٍل
ٍ
ت بإ أق َراره م َف دصالً يف
يم ًة َفيك َأره َأكأل َها َو َمتَى َثبَ َ
َأ أو دب ٍر ب َال شبأ َهة َو َل أو َب َ
ٍ
اْد َأ أو ب َش َها َدة َأ أرب َع ٍة عد ٍ
ول َأ أو ذ دميدنيَ
َ
َأ أربَ َعة م أن ُمَ َالسه عنأدَ َم أن إ َليأه أ َ
فَتقنيَ َواتَّ َفقوا عَ َىل إ أق َراره َك َما َم َّر َأ أو عَ َىل َحقي َقته
عَ َىل ذ دم ٍّي َو َل أو م َ
َو َمكَانه َو َو أقته َو َكيأفيَّته جلدَ ا ألم أ
ختَار ا ألم َك َّلف(  )1غَ الب ًا َو َل أو َم أفعوالً َأ أو
ٍ
اب َأ أو َقد َم عَ أهده أ
اْر ا ألبكأر َما َئ ًة
َم َُ غَ أْي م َك َّلف َصال ٍح ل أل َو أطء َأ أو َقدأ تَ َ
الرجل َقائ ًم
حي َّصص ل ألمكَاتَب َو َي أسقط ا ألك أَْس َّ
َوين ََّصف ل أل َعبأد َو َ
(  )1يف (أ) :ا ألم َك َّلف ا ألمخأ تَار ،وكذا يف (ب) إال أنه أشار فوقهم بالتقديم والتأخْي إصالح ًا،
َتت معلقا.
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ط َأو ع ٍ
ٍ
ود
ََت أين ب َما ه َو بَ أ َ
الرقيق َوا ألغَليظ ب َس أو أ
ني َّ
َوا أل َم أر َأة َقاعدَ ًة م أست َ
ِل م َن ا ألعقود َويت ََو َّقى ا أل َو أجه َوا ألم َراق
بَيأنَه َما َوبَ أ َ
اْلديد َوا أل َعتيق َخ ٍّ
ني أ َ

َوي أم َهل َحتَّى تَز َ
بد َوا أل َم َرض ا أل َم أرج دو َوإ َّال
اْ در َوا أل َ أ
ول شدَّ ة(  )1أ َ
َفبعثأك ٍ
احت ََم َله َو َأ َشد َها التَّ أعزير ث َّم َحد الزد نَى
ول تبَاُشه كل ذيوله إن أ
يب.
ث َّم ا أل َق أذف َو َال تَغأر َ
إح َصانه بإ أق َراره َأ أو ب َش َها َدة عَ دأ َل أني َو َل أو َرجالً
﴿فَصْلٌ﴾ َو َم أن َثبَ َ
ت أ
يح من م َك َّل ٍ
َوا أم َر َأتَ أني َوه َو َجَاع يف قب ٍل يف نك ٍ
ف ح ٍّر َم َُ عَ اق ٍل
َاح َصح ٍ أ
وت
اْل ألد َحتَّى َيم َ
َصال ٍح ل أل َو أطء َو َل أو َصغْي ًا رج َم ا ألم َك َّلف بَ أعدَ أ َ
َوي َقدَّ م الشهود َويف أال أق َرار أال َمام َأ أو َم أأموره َفإ أن تَ َع َّذ َر م َن الشهود
َتك َم أن َْلَ َأ َإَل أ
َس َق َ
َب فيه
اَْ َرم َو َال ي أط َعم َحتَّى ََيأر َج َفإن أارتَك َ
ط َوي أ َ

لر َضاع إ ََل
َتك ل د
َبأ ك أَاْلَ َمة ل أل َو أطء َوت أ َ
أ أخر َج َو َال إ أم َه َال َلك أن ت أست أ َ
اْ َضانَة أ
اْدَّ
إن عَ د َم مثأل َها َوند َب تَ ألقني َما ي أسقط أ َ
ا ألف َصال َأ أو آخر أ َ

(  )1لفظة :شدَّ ة ،سقطت من (ب).
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الرجل َو َثدأ ي ا أل َم أر َأة َول أل َم أرء َقتأل َم أن َو َجدَ َم َُ زَ أو َجته
َسة َّ
اْ أفر َإَل َّ
َو أ َ
َو َأ َمته َو َو َلده َح َال ا ألف أعل َال بَ أعدَ ه َفي َقاد با ألبكأر.
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أسقط بدَ عأ َوى الشبأ َهة ا ألم أحت ََم َلة َو أالك َأراه َوب أ
اخت َالل
َّ
الش َها َدة َقبأ َل التَّنأفيذ َو َقدأ َم َّر حكأم الرجوع َوعَ َىل َشاهدَ ي أال أح َصان
ثلث الدد َية َوالثلثَان أ
َش َء عَ َىل ا ألمزَ كدي َوبإ أق َراره
إن كَانَا م َن أاْلَ أربَ َعة َو َال َ أ
بَ أعدَ َها د َ
ون َأ أربَ ٍُ َوبرجوعه عَ ن أال أق َرار َوب َق أول الن َدساء ه َي َرتأ َقاء َأ أو
َش َء بَ أعدَ التَّنأفيذ َوب َ
إس َالمه َو َل أو بَ أعدَ
خ َرسه َو أ
عَ أذ َراء عَ ن َأها َوعَ نأه أم َو َال َ أ
ْص َضم َن أ
إن تَ َع َّمدَ
الر َّدة َوعَ َىل أال َمام أ
د
است أف َصال ك دل ا ألم أسق َطات َفإ أن َق َّ َ
َوإ َّال َفبَيأت ا أل َمال.
بَابٌ
غَْي
َو َمتَى َثبَ َ
ت ب َش َها َدة عَدأ َل أني َأ أو إ أق َراره َو َل أو َم َّر ًة َق أذف ح ٍّر م أسل ٍم أ
ٍ
نى يف َح ٍ
ال يوجب أ
ْصح ًا
َأ أخ َر َس عَفيف يف ال َّظاهر م َن الزد نَى بز ً
اَْدَّ م َ د
ف
َأ أو كَاني ًا مطأ َلق ًا َأ أو م َع درض ًا َأ َق َّر ب َق أصده َو ََل أ تَكأمل ا ألبَيدنَة عَدَ د ًا َو َح َل َ
ب جلدَ ا أل َقاذف ا ألم َك َّلف غَالب ًا َو َل أو َوالد ًا أ
ا أل َم أقذوف أ
اْر َث َماننيَ
إن طل َ
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حي َّصص ل ألمكَاتَب َك َما َم َّر َو َيطألب ل أل َح دي نَ أفسه َو َال
َوين ََّصف ل أل َعبأد َو َ
الذكَر أ
ي أو َرث َول أل َميدت أاْل َ أق َرب َف أاْل َ أق َرب ا ألم أسلم ا ألم َك َّلف َّ
اْر ق َيل ث َّم
اْاكمَ ،و َيتَ َعدَّ د
ا أل َعبأد م أن ع َ
َصبَته َّإال ا أل َو َلدَ َأبَاه َوا أل َعبأدَ َسيددَه ث َّم أال َمام َو أ َ
بتَعدد ا ألم أقذوف َكيا بن الزَّ واِّن ومنأه النَّ أفي عَن أاْلَب و َلو لمنأفي بلع ٍ
ان
َ أ َ ٍّ َ
َ أَ َ َ
َ
َ
إ أن ََل أ َي أعن ب أ
ت لف َال ٍن َال م َن ا أل َع َرب َوالن أدسبَة َإَل غ أَْيه م َعيَّن ًا
اْكأم َك َل أس َ
اْلَدد َوا أل َع دم َو أ
السليم َّإال( َ )1إَل أ
اِلَال َوزَ أوج أاْل دم َو َال
َكيَا بأ َن أاْلَعأ َمى البأن َّ

الر أفُ َأ أو َشاهدَان ب أال أق َرار َو َي ألزَ م َم أن َر َج َُ م أن
ي أسقطه َّإال ا أل َع أفو َقبأ َل َّ
شهود الزد نَى َقبأ َل التَّنأفيذ َال ب َ أعدَه َّإال أاْلَ أرش َوا ألق َصاص.
( )2
بَابُ يْحَدِّ الشُّرْبِ

ُشب
َوك ََذل َك َم أن َثبَ َ
ت منأه ب َش َها َدة عَ دأ َل أني َأ أو إ أق َراره َم َّرتَ أني أ
م أسك ٍر عَ ال ًم غَ أ َْي م أضطَ ٍّر َو َال مك َأر ٍه َو أ
الص أحو َفإ أن
إن َق َّل َوي َقام بَ أعدَ َّ
الش َها َدة َ
عَىل َّ
فع َل َقبأ َله ََل أ ي َعدأ َوتكأفي َّ
الش دم َوا أل َق أيء َو َل أو كل َف أردٍ عَ َىل
َف أر ٍد.
اْلدد .
(  )1يف (ب) :ال َ إ ََل أ َ
الْشب ،سقطت من (ب).
(  )2لفظةَ :حدد أ
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بَابُ يْحَدِّ السَّاِْقِ
ت ب َش َها َدة عَ دأ َل أني َأ أو إ أق َراره
الْس َقة َم أن َثبَ َ
﴿فَصْلٌ﴾ إنَّ َما ي أق َطُ ب َّ
ْش َة َد َراه َم ف َّض ًة َخال َص ًة الدد أر َهم َث َماِّن
َس َق م َك َّلف ًا ُمأتَار ًا عَ َ َ
َم َّرتَ أني َأنَّه َ َ
َو َأ أربَع َ
ون َشع َْي ًة َأ أو َما ي َساو َِّيا ِمَّا ه َو َخالص لغ أَْيه َر َقبَ ًة َأ أو َمنأ َف َع ًة َو َله
ْل َماعَ ٍة َأ أو لذ دم ٍّي َأ أو لغَريمه ب َقدأ ر َها َو َأ أخ َر َجه م أن
ََتَلكه َو َل أو ََجَاعَ ًة َو َ
ح أر ٍزبف أعله َ أ
ُحالً َأ أو َر أمي ًا َأ أو َجر ًا َأ أو إك َأراه ًا َأ أو تَدأ ليس ًا َوإ أن َر َّده َأ أو ََلأ

َينأف أذ َط َرفه َأ أو َد أف َعت أَني ََل أ َيت ََخ َّل أله َما ع ألم ا أل َمالك َأ أو ك ََّو َر غَ أْيه َو َق َّر َب َّإال
م أن خ أر ٍق َما بَ َل َغتأه َيده َأ أو نَابت ًا م أن َمنأبَته َأ أو حر ًا َو َما يف َيده َأ أو غَ أصب ًا َأ أو
ٍ
ت َم ٍ
خ َر َجه ب َ
استَ أ
خار ٍج بنَ أفسه َكن أَه ٍر َور ٍ
يم ًة َأ أو بَيأ َ
ال َأ أو َما أ
غَ ن َ
يح َو َدابَّة ََلأ
ُح َل َها َلك أن يؤَ َّدب كَا ألم َق درب.
َيس أق َها َو َل أو َ َّ
اْ أرز َما وض َُ ل َمنأُ الدَّ اخل َو أ
﴿َفصْلٌ﴾ َو أ
اِلَارج َّإال ب َح َرجٍ َومنأه
اْلرن وا ألمربد وا ألمراح ُم َصن ٍ
َات َوبَيأت غ أَْي ذي ب َ ٍ
اب فيه َمالكه
َّ
أأ َ أَ َ َ
َوا أل َمدأ فن ا ألم أعتَاد َوا أل َق أب ل أل َك َفن َوا أل َم أسجد َوا أل َك أعبَة َلك أس َوِت َما َو َآالِت َما
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احلدُ ود
كت ُ
َاب ْ ُ

اْل َوا َلق( َ )1و أ
َال ا ألكم َو أ
الس َماو َّية َو أاْل َ أمكنَة ا أل َمغأصوبَة َو َما أذ َن
اِليَم َّ

لسارق بدخوله.
ل َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما ي أق َطُ كَف ا ألي أمنَى م أن َم أفصله َفإ أن َثنَّى غَ أ َْي َما
ْسى غَ البًا ث َّم أحيبَس َف َق أ
ط
قط َُ به َأ أو كَانَت ا ألي أمنَى بَاط َل ًة َف د
الر أجل ا ألي أ َ

خا َل َفة َفيَ أقتَص ا أل َع أمدَ َو َيت ََأ َّرش أ
إن عَ ا َدَ ،و َي أسقط با ألم َ
أ
اِلَ َط َأ َوب َع أفو ك دل
أ
ْش ٍة
الر أفُ َوبنَ أقص ق َ
اِلصوم َأ أو ََتَلكه َقبأ َل َّ
يمة ا أل َم أْسوق عَ أن عَ َ َ
َتد ا ألبَاق أي يف َيده َأ أو يف َيد
َوبدَ عأ َواه إ َّياه َو َال َيغ َأرم بَ أعدَ ه التَّال َ
ف َوي أس َ َ
غَ أْيه بغ أَْي ع َو ٍ
ض َو َال ي أق َطُ َوالد ل َو َلده َوإ أن َس َف َل َو َال عَ بأد ل َسيدده
اِها.
َوك ََذل َك الزَّ أو َجة َو َّ
الْشيك َال عَ بأدَ َ
السب َيل يف غَ أْي ا ألم أْص
﴿َفصْلٌ﴾ َوا ألم َحارب َو(  )2ه َو َم أن َأ َخ َ
اف َّ
ْلَ أخذ ا أل َمال ي َعزد ره أال َمام َأ أو َينأفيه بال َّط أرد َما ََل أ َيك أن َقدأ َأ أحدَ َ
ث َوإ َّال

ٍ
ُض َب عن َقه
َق َط َُ َيدَ ه َور أج َله م أن خ َالف ْلَ أخذ ن َصاب َّ
الْس َقة َو َ َ
عربةَ ،تت منه.
(  )1قال يف التاج :بضم اْليم وفتح الالم ،أو بكْس اْليم والالم ،كلمة م َّ
(  )2سقطت الواو من (أ).

احلدُ ود
كت ُ
َاب ْ ُ
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ب َف َق أ
ط
اص َو َأ َّر َش ل أل َج أرح َفإ أن َ َ
َج َع َها(  )1قت َل َوصل َ
َو َص َلبَه ل أل َقتأل َو َق َّ

َو َي أقبَل َم أن َو َص َله تَائب ًا َقبأ َل ال َّظ َفر به َوتَ أسقط عَ نأه أ
ف
اْدود َو َما َقدأ َأتأ َل َ
َو َل أو َقتأالً َال بَ أعدَ ه َف َال عَ أف َو َوَي ََّْي يف ا ألم َراسل.
ٍ
استتَابَته
اْ أر د
ب َوا ألم أرتَدد ب َأ دي َو أجه َك َف َر بَ أعدَ أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوا أل َقتأل َحد أ َ
الساحر بَ أعدَ ال أستتَابَة َال
َث َالث ًا َف َأبَى َوا ألم َحارب م أط َلق ًا َوالدَّ يوث َو َّ
ا ألم أع ََتف بالت أَّمويه َولْل َمام تَ أأديبه.
ٍ
إس َقاط
﴿فَصْلٌ﴾ َوالتَّ أعزير َإَل ك دل ذي و َال َية َوه َو َحبأس َأ أو أ
ٍ
ُضب د َ
ون َحدٍّ لك دل َم أعصيَ ٍة َال توجبه ك ََأك ٍأل َو َشتأ ٍم
ع َما َمة َأ أو عَ تأل َأ أو َ أ
اْلي َلة وغَ ْي َفرج غَ ْي َها وم َضاجعة َأجنَبي ٍة وامر َأةٍ
َ
َ َ أ َّ َ أ َ
أ
َ أ أ
ُم ََّر ٍم َوإتأيَان دبر أ َ
ٍ
ْشة َويف ك ٍّل د َ
ون َحدد جنأسه َوكَالن أَّرد
عَ َىل ا أم َر َأة َو َأ أخذ دون ا أل َع َ َ
َو د
اْيَ َوان َومنأه َحبأس الدعَّ ار
الش أط َرنأج َوا ألغنَاء َوا ألق َمار َو أالغأ َراء بَ أ َ
ني أ َ
َوز َيا َدة َهتأك أ
اْ أر َمة َو َما تَ َع َّل َق ب أاْل َدم دي َف َحق َله َوإ َّال َفل َّله.

َج َعه َما ،واْلوَل ما أثبتناه.
(  )1يف (ب)َ َ :
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كتَا ُب ْ
اجلنَا َيات

َ ُ ْ َ َ
ات
ِّكتابال ِّجناي ِّ

﴿فَصْلٌ﴾ إنما َْيب ا ألقصاص يف جنَاية م َك َّل ٍ
ف عَ ام ٍد عَ َىل نَ أف ٍ
س
َ
َ
َّ َ
ٍ
َأ أو ذي َم أفص ٍل َأ أو موض َحة قدد َر أت طوالً َوعَ أرض ًا َأ أو َم أعلوم ا أل َقدأ ر
َم أأمون التَّ َعدد أي يف ا ألغَالب ك أَاْلَنأف َو أاْل أذن ق َيل َوال دل َسان َو َّ
الذكَر م َن
الس أوط َونَ أحوه عنأدَ
الضبَ َة ب َّ
أاْلَ أصل َال في َما عَ دَ ا َذل َك َّإال ال َّل أط َم َة َو َّ أ
الْسا َية َإَل َما َْيب فيه َو َي أسقط با أل َع أكس
حييَى عَ َليأه َّ
َأ
الس َالمَ ،و َْيب ب د َ
ٍ
َو َال َْيب ل َف أر ٍع َوعَ بأد َوكَاف ٍر عَ َىل ضدد ه أم َف َال َي أقتل أ َّمه ب َأبيه َونَ أحوه َو َال
بة يف ا أل َعبأد
َأبوه أ َّمه به َونَ أحوه َوعَ َىل أاْلَ أصل الدد َية َوا أل َك َّف َارة َوا ألع أ َ
َوا ألكَافر ب َحال ا ألف أعل.
الرجل َو َال َمزيدَ َويف عَ كأسه َيت ََو ََّف َو َر َثته
﴿َفصْلٌ﴾ َوت أقتَل ا أل َم أرأَة ب َّ
ف د َيته َو ََجَاعَ ة ب َواح ٍد َوعَ َىل ك ٍّل منأه أم د َية كَام َلة أ
ت َو َذل َك
ن أص َ
إن طلبَ أ
َسا َي ًة َأ أو باالنأض َمام َو َل أو زَ ا َد
َحيأث َم َ
اُش ًة َأ أو َ
ات ب َم أجموع ف أعله أم مبَ َ َ
اختَ َلفوا َف َع َىل ا ألمبَاُش َو أحدَ ه أ
ف أعل َأ َحده أم َفإن أ
إن عل َم َوتَ َقدمه َأو

َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ
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ا ألتَبَ َس تَ َقدمه َفإ أن عل َم تَ َأخره َأو داُتَاد ا أل َو أقت َلز َمه ا أل َق َود َو أاْل َخ َر َأ أرش
ط َفإ أن جه َل ا ألمبَاُش َلز َم ا ألمتَ َقدد َم َأ أرش أ
أ
احة َف َق أ
احة َف َق أ
ط إ أن
اْل َر َ
اْل َر َ

َش َء عَ َليأه َما إ َّال م أن بَاب الدَّ عأ َوى َفإ أن ك َ
َان ا أل َقاتل َأ َحدَ
عل َم َوإ َّال َف َال َ أ
اْل َرائح َف َق أ
الْسا َية َي ألزَ م ا أل َق َود َو أاْلَ أرش يف أاْل أخ َرى َوه َو فيه َما َم َُ
ط َفب د َ
أَ
حي دول.
اُشة َك َما َم َّر َوبَ أعضه أم َ
َلبأس َصاحب َها َويف ا ألمبَ َ َ
ٍ
حي َفظ نَ أف َسه َحتَّى
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما عَ َىل َقاتل ََجَاعَ ة َّإال ا أل َقتأل َو َ أ
ْيتَمعوا َال َقالُ َأعأ ينه أم َفا ألق َصاص َود َيات ا ألبَاقيَات َويف أاْلَ أي َمن
َأ
ص َفإ أن تَ َع َّذ َر َفالدد َية َو َال
ِها َأ أو نَ َق َ
أاْلَ أي َمن َونَ أحو َذل َك َو َل أو زَ ا َد َأ َحد َ
ٍ
ص َفإ أن
يؤأ َخذ َما َُت َ
أت أاْلَنأم َلة َبا َو َال َذكَر َصحيح بعندني َأ أو َخ ٍّ
َ
َ
اَل أشم َو َال
خول َ
ف َجازَ اال أستئأنَاف ق َيل َول َم أن هش َم أ أن يوض َح َوأ أرش أ َ
ات ب َحدٍّ َأ أو تَ أعز ٍير َأ أو ق َص ٍ
اص يف ا أل َف أقء
يم أن َم َ
اص َو َال ق َص َ
َش َء ف َ
َ أ
َص
بء َو َمن ا أقت َّ
َوي َقدَّ م ق َصاص أاْلَ أط َراف عَ َىل ا أل َقتأل َوينأتَ َظر ف َ
يها ا أل أ
الْش َ
يك
اْلاِّن َّإال َّ
َفتَ َع َّذ َر عَ َىل غَ أْيه أ
استي َفاء َح دقه َأث َم َول أَّل َخر الدد َية م َن أ َ
َفم َن ا ألم أقت دَص.
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َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ

اهدَ ا أل َقت َأل َأ أو تَ َواتَ َر َأ أو َأ َق َّر َله َأ أو حك َم َأ أن
﴿َفصْلٌ﴾ َول َو دل الدَّم إ أن َش َ

َي أعف َو َو َي أستَحق الدد َي َة َوإ أن كَر َه أ
اْلَاِّن كَام َل ًة َو َل أو بَ أعدَ َق أطُ ع أض ٍو َوأَ أن
ف َأ أم َك َن
ضب ا ألعنق َفإ أن تَ َع َّذ َر َف َكيأ َ
ي َصال َح َو َل أو ب َف أوق َها َوأَ أن َي أقت ََّص ب َ أ
ب َأو طَ َلب ساك ٍ
ٍ
يب َو َال إ أم َه ٍ
ب َال تَ أعذ ٍ
ت َأ أو
ال َّإال ل َوصيَّة َأ أو حضور غَائ ٍ أ
َ
بلوغ َصغ ٍ
ْي َو َال َيكأفي َأبوه َفإ أن َف َع َل َضم َن ح َّص َة َُشيكه َو َمتَى َقت ََل
اص.
غَْي ا ألم أستَح دق َفل ألم أستَح دق الدد َية إ أن ََل أ ََي َأَت ا أل َوارث ال أقت َص َ
ْس أ
ا ألم أع َ
الْشكَاء َوب َش َها َدته به
﴿فَصْلٌ﴾ َو َي أسقط با أل َع أفو عَ نأه َو َل أو م أن َأ َحد َ
ْص أح َبا َأ أو َي أعف
اِّن َو َال تَ أسقط الدد َية َما ََل أ ي َ د
اْل أ
عَ َليأه أم َوإ أن َأنأكَروا َو أ َ
عَ أن َدم ا أل َم أقتول َو َال يف ا أل َم َرض َّإال م َن الثلث َوبك أَون َأ َحده أم َف أرع ًا َأ أو
ت
نَ أح َوه َوب َق أول ا أل َم أجن دي عَ َليأه َأ أخ َط أأ َت َوإ أن َق َال تَ َع َّمدأ ت َأ أو َما َف َع أل َ
ني ا أل َو َر َثة َوبا أنك َشافه م أستَحق ًا َوبإ أرثه بَ أع َض ا ألق َصاص َال
َوإ أن بَ َّ َ
احة
ب أالك َأراه َو َ َِتدد ا أل َم أقتول َأ َّوالً َوم َش َاركَة َم أن َي أسقط عَ نأه غَ الب ًا َو أالبَ َ
َوا أل َع أفو عَ أن َأ َحد ا أل َقاتلنيَ .

َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ
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َش َء يف َراقي نَ أ
ات بالرؤأ َية غَ الب ًا َأ أو بالزَّ أجر إ أن
خ َل ٍة َم َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َ أ

الصابر َّإال أاْل َ َدب بَل ا ألم َع در أي
ََل أ َينأزَ ج أر بدونه َو َال عَ َىل ا ألم أمسك َو َّ
بة يف عَ بأ ٍد
اْابس َحتَّى َم َ
ات جوع ًا َأ أو بَ أرد ًا َويف ا ألمكأره خ َالف َوا ألع أ َ
َو أ َ
َوكَاف ٍر رميَا َف أ
ف َحاَل َما با ألم أسقط َال بالنأت َهاء.
اختَ َل َ
ب َأو من غَْي م َك َّل ٍ
﴿فَصْلٌ﴾ َو أ
ف َأ أو غَ أْي َقاص ٍد
اِلَ َطأ َما َو َق َُ ب َسبَ ٍ أ أ أ
ل أل َم أقتول َونَ أحوه َأ أو ل أل َقتأل ب َما مثأله َال َي أقتل يف ا أل َعا َدة َوإ َّال َف َع أمد َوإ أن َظ َّن
اس َببه منأه َف َهدَ ر َومنأه َت َعدديه يف ا أل َم أوقف َف َو َق َُ عَ َليأه
ال أست أح َق َاق غَالب ًا َو َم َ
غَْي متَ َعدٍّ فيه َخ َط ًأ َوا أل َعكأس.
أ
ٍ
ب
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما َلز َم به َف َع َىل ا أل َعاق َلة بْشوط َست أَأت كَمت ََجاذ َ أ
َحبأله َما َفانأ َق َط َُ َفيَ أض َمن ك اال عَ اق َلة أاْل َخر َو َل أو ك َ
ِها عَ بأد ًا
َان َأ َحد َ
ت عَ اق َل َة أ
يمته َوتَصْي ل َو َر َثته َومثأله َما ا أل َفار َسان َوا ألف ألكَان
َلز َم أ
اْ در ق َ
يها َال عَ َىل
وع ف َ
َحافر بئ ٍأر تَ َعدد ي ًا َفيَ أض َمن عَ اق َلته ا ألوق َ
اص َطدَ َما َخ َط ًأ َوك َ
أ
َم أن ت أض َمن جنَا َيته َأ أو َما َو َض َعه م أن َم ٍاء َأ أو غَ أْيه َفيَ أش ََتكَان َفإ أن تَ َعدَّ َد
ا أل َواقع َ
اْال م أن
ون مت ََجاذبنيَ َأ أو َال؛ مت ََصادمنيَ َأ أو َال؛ عم َل بم أقت ََض أ َ
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َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ

ُتص ٍ
إهدَ ٍار َو َك َطب ٍ
يب َس َّل َم غَ أ َْي ا أل َم أطلوب
َخ َطأٍ َوعَ أم ٍد َو َ أ
يص َو أ
َجاه َل أني َفإ أن عَ ل َم(  )1قت َل أ
إن َجه َل ا ألمت ََس دلم َوانأت ََو َل م أن َيده َو َل أو َط َلبَه
اب َأو عَ ر ٍ
ك َو َل أو عَ أمد ًا َوفي َما َخ َر َج َحي ًا الدد َية
َوك ََم أن َأ أس َقطَ أ
ْش ٍ أ أ
تبََ
َو َميدت ًا ا ألغ َّرة.
﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألمبَاُش َم أضمون َوإ أن ََل أ َيتَ َعدَّ فيه َفيَ أض َمن غَ ريق ًا َم أن
السبَب َأ أو َسبَبه.
َأ أم َسكَه َف َأ أر َس َله ِلَ أشيَة تَ َلفه َما َال ا ألم َسبَّب َّإال لتَ َعدٍّ يف َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألم َسبَّب ا أل َم أضمون جنَا َية َما وض َُ بتَ َعدٍّ يف َح ٍّق عَ ا ٍّم
َت وحيو ٍ
َأ أو م ألك ا ألغ أَْي م أن َح َج ٍر َو َم ٍاء َوبئ ٍأر َونَ ٍ
ان َك َع أق َر ٍ
ب
ار َأ أينَ َما بَ َلغ أ َ َ َ َ

ََل َينأتَق أل َأ أو عَ ق ٍ
ور م أط َلق ًا َومنأه َظاهر ا ألميزَ اب َوا أل َق َرار عَ َىل آمر
أ
ا أل َم أحجور م أط َلق ًا َوغَ أْيه أ
إن َجه َل َوإ َّال َف َع َليأه َوجنَا َية ا أل َمائل َإَل غَ أْي
ب ح َّصته
ا ألم ألك َوه َي عَ َىل عَ اق َلة ا أل َمالك ا أل َعاَل مت ََمكدن أال أص َالح َح َس َ
ت يف غَ أْي ا ألم ألك َو ََل أ يزل التَّغأر َير َو َو أضُ َصب ٍّي َم َُ َم أن َال
َو َشبَكَة نصبَ أ
حي َفظ مثأله َأ أو يف َم أوض ٍُ َخط ٍ
ْي َأ أو َأ أمره(  )2بغ أَْي ا ألم أعتَاد َأ أو إ أفزَ اعه( َ )1ف َأ َّما
َأ
(  )1يف (أ) زيادة لفظة( :ا ألم َس دلم) هنا.
(  )2يف (أ)َ :أ أو َأ َم َره.

َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ
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ت أأديب َأو َضم غَ ْي معت ٍ
َاد َفمبَاُش َم أضمون ق َيل َوا ألم أعتَاد َخ َطأ َوجنَا َية
َ
أ أ
أ
َدابَّ ٍة طر َد أت يف َح ٍّق عَ ا ٍّم َأ أو م ألك ا ألغ أَْي َأ أو َف َّر َط يف ح أفظ َها َحيأث َْيب
الراكب م أط َلق ًا َوا أل َك َّف َارة َفإن
السائق َوا أل َقائد َو َّ
َف َأ َّما َر أفس َها َف َع َىل َّ
الراكب َو َأ َّما بَ أو ََلا َو َر أوث َها َوتَ َشمس َها َف َهدَ ر غَ الب ًا َوك ََذل َك
اتَّ َفقوا َك َّف َر َّ
نَ أفح َها( َ )2و َكبأح َها َونَ أ
خس َها ا ألم أعتَاد( َ )3وإ َّال َف َم أضمونَة ه َي َو َما تَ َو َّلدَ
من َأها َحيأث َْيب ا ألت ََّحفظ.

اهداً
﴿َفصْلٌ﴾ َوع ََىل بَال ٍغ عَاق ٍل م أسل ٍم َقت ََل َو َل أو نَائ ًم م أسل ًم َأ أو م َع َ
ٍ
اُش ًة َأ أو يف حكأم َها أَ أن ي َك دف َر ب َر َقبَ ٍة م َك َّل َف ٍة مؤأ من ٍَة
غَ أ َْي َجنني َخطَ ًأ مبَ َ َ
َسلي َم ٍة َو َل أو َقبأ َل ا أل َم أوت بَ أعدَ أ
اْلَ أرح َفإ أن ََل أ َْيدأ َأ أو كَا َن عَ بأد ًا َفب َص أوم
َش أه َر أين و َال ًء َوتَ َعدَّ د َ
اْل َماعَة َال الدد َية.
عَىل أ َ
يمته َما ََل أ تَ َعدَّ د َي َة أ
اْ در َو َأ أرشه
﴿فَصْلٌ﴾ َويف ا أل َعبأد َو َل أو َقتَ َله ََجَاعَ ة ق َ
َت َوجنَا َية ا أل َمغأصوب عَ َىل
َو َجنينه ب َح َسب َها َو َأ َّما ا أل َم أقبوض َف َما بَ َلغ أ
(  )1يف (أ)َ :أ أو َأ أفزَ عَه.
(  )2يف (ب) :نَ أف َحت َه ا.
(  )3يف (ب) :ا ألم أعتَا َدة.
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َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ

يمته ث َّم يف َر َقبَته َو َله َأ أن َي أقت ََّص منأه َو َي أض َمن َها َوك ََذا َل أو
ا ألغَاصب َإَل ق َ
َجنَى عَ َىل ا أل َمالك َأ أو غَ أْيه َومثأله م أست أَأجر َوم أستَعْي َف َّر َطا.
يمة َويف َجنين َها ن أصف
﴿َفصْلٌ﴾ َويف عَ أني الدَّ ابَّة َونَ أحو َها نَ أقص ا ألق َ

يمته َوت أض َمن بنَ أقل َها تَ َعدد ي ًا َوبإزَ ا َلة َمانع َها م َن َّ
الذ َهاب َأو
ع أْش ق َ
السبُ َو َمانُ ال َّط أْي َوا أل َعبأد أ
الس أمن
إن تَل َف أ
السفينَة َووكَاء َّ
ت َف أور ًا َو َّ
َّ
اب ب َّ
الش أمس َأ أو نَ أحو َها َو َال ي أقتَل م َن
َتاخي ًا َأ أو َجامد ًا َذ َ
َو َل أو م َ َ
اْيَّة َوا أل َع أق َرب َوا أل َف أأ َرة َوا ألغ َراب َو أ
اْدَ أَة َوا أل َعقور بَ أعدَ
اْيَ َوانَات َّإال أ َ
أَ
ُض م أن غَ أْي َذل َك.
ََتَرد ا أل َمالك َو َما َ َّ
ٍ
ني تَ أسليمه
اص فيه بَ أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوَي ََّْي َمالك عَ أبد َجنَى َما َال ق َص َ
َي َّْي ا ألم أقتَص َفإ أن تَ َعدَّ دوا
لر دق َأ أو ك دل أاْلَ أرش َويف ا ألق َصاص ي َس دلمه َو َ
ل د
َس َّل َمه َأ أو بَ أع َضه بح َّصة َم أن ََل أ َي أعف َّإال أ َّم ا أل َو َلد َومدَ بَّ َر ا ألموَس َف َال

َت َّقان َفيَتَ َع َّني أاْلَ أرش بسقوط ا ألق َصاص َوه َو َ
ِها َإَل
عَىل َسيدد َ
ي أس َ َ
يمة َف َق أ
ط َو َال
يُ َو َس َع أ
ْس ب َ
ت يف ا ألق َ
ق َ
يمته َما ث َّم يف َر َقبَته َوذ َّمت َها َفإ أن َأعأ َ َ
تَتَ َعدَّ د بتَ َعدد أ
ب َءان بإبأ َراء ا أل َعبأد َال
اْلنَا َيات َما ََل أ َيت ََخ َّلل الت أَّسليم َو َي أ َ
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َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ

السيدد َو أحدَ ه َو َال َي أقتَص م َن ا ألمكَاتَب َّإال حر َأ أو مثأله َف َصاعد ًا
َّ
ت َف أ
يُ
ب َفإن اتَّ َف َق أ
عأْس ب َ
َويت ََأ َّرش م أن ك أَسبه َوي َقدد م َما طل َ
اْلنَا َية َفإ أن َأ َ َ
َ ََلا َوا أل َو أقف ي أقتَص منأه َويت ََأ َّرش م أن ك أَسبه َو َأ أمر أ
اْلنَا َية عَ َليأه َإَل
َم أْصفه.
اض َال َأ أو ل َمال ٍك َواح ٍد
﴿َفصْلٌ﴾ َوا أل َعبأد با أل َعبأد َو َأطأ َرافه َما َو َل أو تَ َف َ
ٍ
اص فيه عَ َىل َمالكه َوغَ اصبه.
َال َوالد ب َو َلد َو أِّيدَ ر َما َال ق َص َ
يمة َما َجن أَت َف أور ًا مطأ َلق ًا َوعَ َىل مت ََو دل
﴿َفصْلٌ﴾ َوعَ َىل مطألق ا ألبَه َ
أ
اْ أفظ جنَا َية غَ أْي ا أل َك ألب َليأالً َوا أل َعقور م َف درط ًا مطأ َلق ًا َو َل أو يف م ألكه عَ َىل
الدَّ اخل بإ أذنه َوإنَّ َما َيثأبت عَ قور ًا بَ أعدَ عَ أقره َأ أو َُحأله.
بَابُ الدِّيَاتِ

ني ج َذ ٍع وح َّق ٍة وبنأت َلب ٍ
ون َوبنأت
َ
َ
﴿فَصْلٌ﴾ ه َي َمائَة م َن أالبل بَ أ َ َ
ُمَ ٍ
ونَا َو َل أو ك أَْس ًا َوم َن ا ألبَ َقر َما َئتَان َوم َن
َاض َأ أربَاع ًا َوتن ََّوع في َما د َ
ٍ
الشاء َأ أل َفان َوم َن َّ
َّ
اْلاِّن
ْشة َوَي ََّْي أ َ
الذ َهب َأ ألف مثأ َقال َوم َن ا ألف َّضة عَ َ َ
في َما بَيأن ََها.
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َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ

﴿فَصْلٌ﴾ َوتَ ألزَ م يف نَ أفس ا ألم أسلم َو د
اهد
وِس َوا ألم َع َ
الذ دم دي َوا أل َمج د
اس ٍة كَام َل ٍة َوا أل َع أقل َوا أل َق أول َو َس َلس ا ألبَ أول َأو ا ألغَائط
َويف ك دل َح َّ
َوانأق َطاع ا أل َو َلد َويف أاْلَنأف َوال دل َسان َو َّ
الذكَر م َن أاْلَ أصل َويف ك دل زَ أو ٍج
ِها غَ الب ًا َويف
يف ا ألبَدَ ن بَ َط َل نَ أفعه با ألك دليَّة ك أَاْلنأثَيَ أني َوا ألبَيأ َضت أَني َونَ أحو َ
ِها الن أدصف َويف ك دل َج أف ٍن ربُ( َ )1ويف ك دل س ٍّن ن أصف ع أ ٍ
ْش َوه َي
َأ َحد َ
ا أثنَتَان َو َث َالث َ
ون َويف ك دل أ أصب ٍُ ع أْش َويف َم أفصل َها منأه ثلثه َّإال أال أ َبا َم
اْلائ َفة َو أاْل َّمة ثلث الدد َية َويف ا ألمنَ دق َلة
َفن أصفه َوفي َما دونَه ح َّصته َويف أ َ
اَلاش َمة عَ أْش َويف ا ألموض َحة ََخأس َو يف
ََخ َأس عَ أ َ
ْش َة نَا َق ًة َويف أ َ
اْ َال َفيَ ألزَ م يف ا أل َميدت د َيته َويف
الس أم َحاق َأ أربَُ َو َال َ أحيكم َحتَّى َيتَبَ َّ َ
د
ني أ َ
ب َوإ أن تَ َعدَّ َد أت كَا ألمت ََواثبَ أني.
اْ دي َح َسب َما َذ َه َ
أَ
اْاكم م َق درب ًا َإَل َما
﴿َفصْلٌ﴾ َوفي َما عَ دَ ا َذل َك حكو َمة َوه َي َما َرآه أ َ
َم َّر كَع أض ٍو زَ ائ ٍد َوس دن َصب ٍّي ََل أ َيثَّغ أر َويف َّ
ب َو َما َال نَ أف َُ
الش َعر َو َما انأ َج َ َ
ب ََجَاله َف َق أ
َف ب َال َأ َصاب َُ
طَ ،ويف ُم ََّرد عَض ٍد َو َساع ٍد َوك ٍّ
فيه َو َما َذ َه َ
(  )1يف (أ) :ربُ الدد َية.

َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ
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الرجل
الر أأس َو َّ
الر أجل َويف جنَا َية َّ
الساعد َوك ََذل َك د
َوإ َّال تَب َع َها َال َّ
الرجل ََخ َأسة
ِها َوقدد َر يف َحار َصة َر أأس َّ
ض أعف َما عَ َىل مثأل َها يف غَ أْي َ
عَْش َون أصف َويف ا ألبَاض َعة ع أْش َ
ون َويف
َمثَاق َيل َويف الدَّ اميَة ا أثنَا َ َ
ا ألمت ََالُحَة َث َالث َ
الس أم َحاق َأ أربَعنيَ َويف َح َل َمة ال َّثدأ ي ربُ الدد َية
ون ْلَ َّن يف د
َويف َدرور الدَّ أم َعة ثلث د َية ا أل َع أني َويف دونه أ
ْس
اِلمس َوفي َما ك َ
ب َوا ألغ َّرة عَ بأد َأ أو َأ َمة ب َ
خ أمس َمائَة
ب( َ )1ونَ أحوه ثلث َما فيه َل أو ََل أ َين َأج أ
َفانأ َج َ َ
ات ب َقتأل أ دمه أ
إن ََل أ َينأ َفص أل.
يم أن َم َ
َش َء ف َ
د أر َه ٍمَ ،و َال َ أ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أعقل عَن أ
ت
غَْي َر أه ٍن َخطَ ًأ ََل أ َيثأب أ
اْلاِّن ع ََىل آ َدم ٍّي أ
اْ در أ َ
بص ألحٍ و َال اعأَت ٍ
اف با ألف أعل موض َح ًة َف َصاعداً أاْلَ أق َرب َف أاْل َ أق َرب َّ
الذكَر
َ
َ
أ
َصبَته ك ََذل َك َ
َصبَته ا َّلذي َن َ
عَىل
عَىل م َّلته ث َّم َسبَبه ث َّم ع َ
اْر ا ألم َك َّلف م أن ع َ
ك دل َواح ٍد د َ
َْشة َد َراه َم َو َل أو َفقْياً ث َّم يف َماله ث َّم يف بَيأت ا أل َمال ث َّم
ون ع َ َ
بأ بإبأ َرائه َقبأ َل أ
اْكأم
َش َء َع َليأه إ أن َك َفت ا أل َعاق َلة َوتَ أ َ
ا ألم أسلمو َن َو َال َ أ

ب.
(  )1يف (أ)َ :وانأ َج َ َ
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َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ

عَ َليأ َها َال ا أل َعكأس َوعَن ابأن ا أل َعبأد َوا ألم َال َعنَة َوالزد نَى عَاق َلة أ دمهَ ،و أال َمام
َول م أسل ٍم قت َل َو َال َوار َ
ث َله َو َال َع أف َو.
بَابٌ وَالْقَسَامَةُ
ََتب يف ا ألموض َحة َف َصاعد ًا أ
إن َط َلبَ َها ا أل َوارث َو َل أو ن َسا ًء َأ أو عَ َفا
عَ ن َأها ا ألبَ أعض َو َال َي أستَبد ال َّطالب بالدد َية.
َيتَص
﴿فَصْلٌ﴾ َف َم أن قت َل َأ أو جر َح َأ أو وجدَ َأ أكثَره يف َأ دي َم أوض ٍُ َ أ
است ََوتَا فيه َأ أو َسفينَ ًة َأ أو َدار ًا َأ أو َمزأ َرعَ ًة
ين غَ أ َْيه َو َل أو بَ أ َ
ُمَ أصور َ
ني َق أر َيت أَني أ
َار م أن
َأ أو َنأر ًا َو ََل أ َيدَّ ع ا أل َوارث عَ َىل غَ أْيه أم َأ أو م َعيَّننيَ َف َله َأ أن َ أ
َيت َ
ت ا أل َقتأل ََخأسنيَ ذكور ًا م َك َّلفنيَ َأ أح َرار ًا
ين َو أق َ
اْاُض َ
م أست أَوطن َ
يها أ َ
حيلفو َن َما َقتَ ألنَاه َو َال عَ ل أمنَا َقات َله
َو أق َ
ت ا أل َقتأل َّإال َهرم ًا َأ أو مدأ نف ًا َ أ
ف َويك دَر َر عَ َىل َم أن َشا َء أ
إن نَ َقصوا َويبَدَّ ل َم أن
حيل َ
حيبَس النَّاكل َحتَّى َ أ
َو أ
ات َو َال تَك َأر َار َم َُ وجود أ
اض أوا َوتَ َعدَّ د بتَ َعدده ث َّم
َم َ
اِلَ أمسنيَ َو َل أو تَ َر َ
تَ ألزَ م الدد َية عَ َواق َله أم ث َّم يف َأ أم َواَل أم ث َّم يف بَيأت ا أل َمال َفإ أن كَانوا صغَار ًا َأ أو

َاب ْ
اجلنَا َيات
كت ُ
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ني َص َّف أني
ين َفالدد َية َوا أل َق َسا َمة عَ َىل عَ َواقله أم َوإ أن وجدَ بَ أ َ
ن َسا ًء منأ َفرد َ
احته م أن ر َم ٍاة َوغَ أْيه أم.
َف َع َىل أاْلَ أق َرب إ َليأه م أن َذوي ج َر َ
َيت ََّص َأ أو ََل أ َين َأحْصوا َففي بَيأت ا أل َمال َو َال ت أقبَل
﴿فَصْلٌ﴾ َفإ أن ََل أ َ أ
َش َها َدة َأ َح ٍد م أن بَ َلد ا أل َق َسا َمة َوه َي خ َالف ا ألقيَاس َوتَ أسقط عَ ن
اْاملنيَ يف تابو ٍ
ت َونَ أحوه َوبتَ أعيينه أ
اِلَ أص َم َقبأ َل َم أوته َوا أل َق أول ل أل َوارث
َ أ
أَ
حي َّلف.
يف إنأكَار وقوع َها َو َ
ني
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما تؤأ َخذ الدد َية َو َما َي ألزَ م ا أل َعاق َل َة يف َث َالث سن أ َ
تَ أقسيط ًا.
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َاب ا ْل َو َصا َيا
كت ُ

َ ُ ْ َ َ َ
ابالوصايا
ِّكت

ٍ
ٍ
اَلا ب َل أفظ َها َأ أو َل أفظ أاْلَ أمر
﴿فَصْلٌ﴾ إنَّ َما تَصح م أن م َك َّلف ُمأتَار َح َ َ
لبَ أعد ا أل َم أوت َوإ أن ََل أ َي أذك أر َوصي ًا.

غَْي ا أل َمخوف َفم أن
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما ن دف َذ يف د
الص َّحة َو َأ َوائل ا أل َم َرض أ

وع فيه َما.
َر أأس ا أل َمال َوإ َّال َفم َن الثلث َو َال رج َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو ََتب َو أال أش َهاد َ
عَىل َم أن َله َمال بك دل َح ٍّق ْل َدم ٍّي َأ أو لله
َم ٍّ
ال َأ أو َيتَ َع َّلق به ابأتدَ ا ًء َأو انأت َها ًء َفال َّث َال َثة أاْل َول م أن َر أأس ا أل َمال َوإ أن ََلأ
الرابُ م أن ثلث ا ألبَاقي ك ََذل َك أ
إن
يوص َوي َق َّسط النَّاقص بَيأن ََها َو َال تَ أرت َ
يب َو َّ
َأ أو ََص َوي َشاركه التَّ َطوع.

ٍ
غَْي عت ٍأق َونك ٍ
َاح َوم َع َاو َض ٍة
﴿فَصْلٌ﴾ َو َال َينأفذ يف م ألك تَ َْصف أ َ
ٍ
ٍ
م أعتَا َد ٍة م أن ذي َم َر ٍ
السابُ َو َله
ض ُمَ وف َأ أو مبَار ٍز َأ أو َمقود َأ أو َحام ٍل يف َّ
ط أ
اَلا َو َّإال َفالثلث َف َق أ
إن ََل أ ي أستَغ َأر أقَ ،و َما َأ َجازَه َوارث غَ أْي
َوارث َّإال بزَ َو َ
َمغأر ٍ
ور َو َل أو َمريض ًا َأ أو ُمَ أجور ًا َو َيصح إ أق َراره أم َويبَ دني مدَّ عي الت أَّوليج.

َاب ا ْل َو َصا َيا
كت ُ
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ف م أن َق أصده َما ََلأ َيك أن
﴿َفصْلٌ﴾ َو َْيب ا أمتثَال َما َذك ََر َأ أو عر َ
الذ َّمة في َما َي أملك َ
ني َأ أهل د
يس ٍة َأ أو بي َع ٍة،
ُمَ أظور ًا َوتَصح بَ أ َ
ون َو َل أو لكَن َ
لذ دم دي َول َقاتل ا أل َع أمد أ
َوتَصح ل د
إن تَ َأ َّخ َر أت َول أل َح أمل َوا أل َعبأد َوب َما
الر َقبَة دو َن ا أل َمنأ َف َعة َوا أل َف أرع د َ
ون أاْل َ أصل َوالنَّابت دو َن ا أل َمنأبَت
َوب َّ
َومؤَ بَّدَ ًة َوعَ كأس َذل َك َولذي أ
اِلدأ َمة ا أل َف أرعيَّة َوا ألك أَسب َوعَ َليأه النَّ َف َقة
الر َقبَة أاْلَ أصليَّة َو أ
اْلنَا َية َوه َي عَ َليأه َو َأعأ َواض ا أل َمنَافُ
َوا ألف أط َرة َولذي َّ
وَص َله َأو ا أل َعبأد َو َال
است أَه َلكَه بغ أَْي ا أل َقتأل ل أل َحيألو َلة َإَل َم أوت ا ألم َ
إن أ
إس َقاط َها.
تَ أسقط با ألبَيأُ َوه َي عَ يأب َو َيصح أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَصح با أل َم أجهول جنأس ًا َو َقدأ ر ًا َوي أستَ أف َْس َو َل أو َق أْس ًا
َان لم َع َّ ٍ
َوثلث ا أل َمال ل أل َمنأقول َوغَ أْيه َو َل أو َد أين ًا َفإ أن ك َ
ني َش َار َك يف ا ألك دل
ُشا ًء َوم َس َّمى
َوإ َّال َفإ ََل ا أل َو َر َثة تَ أعيينه َوثلث ك ََذا ل َقدأ ره م أن جنأسه َو َل أو َ
ٍ
أ
ُشا ًء َوا ألم َع َّني ل َعيأنه أ
َشء َونَ أحوه
إن بَقيَ أ
ت َو َ أ
اْلنأس ك ََشاة ْلنأسه َو َل أو َ
الس أهم السدس
الس أهم لم أثل َأ َق دله أم َو َال يتَ َعدَّ ى ب َّ
ل َما َشاءوا َوالنَّصيب َو َّ
ب أ
اْل َهاد
الرغيف ل َما كَا َن ينأفق َفإ أن جه َل َف أاْلَ أد َون َو َأ أف َضل َأنأ َواع ا أل د
َو َّ
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َاب ا ْل َو َصا َيا
كت ُ

ت عَ َىل ك ََذا لثبوته
َو َأعأ َقل النَّاس َأزأ َهده أم َولك ََذا َوك ََذا ن أص َفان َوإ َذا َثبَ َ

عَ َليأه َو َل أو َساعَ ًة َو َأعأ طوه َما ا َّدعَ ى َوصيَّة َوا ألف َق َراء َو أاْلَ أو َالد َوا أل َق َرابَة
َو أاْلَ َقارب َوا أل َوارث َك َما َم َّر.
﴿فَصْلٌ﴾ َو َل أو َق َال َأ أرض ك ََذا ل ألف َق َراء َوتبَاع ََل أم َف َلهم ا أل َغ َّلة َقبأ َل ا ألبَ أيُ
أ
عَْش َوم أط َلق
إن ََل أ َي أقصدأ َث َمن ََها َو َث َال َثة م َضاعَ َفة ستَّة َو َأ أض َعاف َها َث َمانيَ َة َ َ
ا أل َغ َّلة َوال َّث َم َرة َوالنَّتَاج ل أل َم أوجو َدة َوإ َّال َفمؤَ بَّدَ ة كَم أط َلق أ
اِلدأ َمة َوالسكأ نَى

ٍ
غَْي َها س أكنَى ثلث َهاَ ،و َم أن َأ أو ََص َو َال َي أملك
َو َينأفذ م أن سكأ نَى َدار َال َي أملك أ َ
بة ب َحال ا أل َم أوت َفإ أن زَ ا َد َفب أاْلَ َق دل.
َشيأئ ًا َأ أو ث َّم تَل َ
ف َأ أو نَ َق َ
ص َفا ألع أ َ

وَص َله َو َم أوته َوا أنك َشافه َميدت ًا َقبأ َل ا ألمويص
﴿فَصْلٌ﴾ َوتَبأطل ب َر دد ا ألم َ
عَمد ًا َوإ أن عَ َفا َوانأق َضاء َو أقت ا ألمؤَ َّقتَة َوبرجوعه َأو
ويص أ
َوب َقتأله ا ألم َ
عَما َال َي أستَقر َّإال ب َم أوته َفي أع َمل بنَاق َضة أاْل أو ََل.
ا ألمجيز يف َحيَاته َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإنَّ َما َيتَ َع َّني َوصي ًا َم أن عَ يَّنَه ا أل َميدت َو َقب َل َوه َو حر
َ
وَلا ك َفا َي ًة َويغأني
م َك َّلف عَ دأ ل َو َل أو متَ َعدد د ًا أ أو َإَل َم أن َقب َل َفيَجب َقب َ
اْ َياة َّإال
عَ ن ا أل َقبول الْشوع َو َت أبطل ب َّ
الر دد َو َال َتعود با أل َقبول بَ أعدَ ه يف أ َ

َاب ا ْل َو َصا َيا
كت ُ
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بتَجد ٍ
يد َو َال بَ أعدَ َها أ
إن َر َّد يف َو أجهه َو َال َيرد بَ أعدَ ا أل َم أوت َم أن َقب َل بَ أعدَ ه
أ

حي َج أر عَ أن غَ أْيه
َأ أو َقبأ َله َّإال يف َو أجهه َوتَعم َوإ أن َس َّمى م َعيَّن ًا َما ََل أ أ
الرقيب َوا أل َم أْشوط ع ألمه َويص َال ا أل َم أْشوط حضوره
َوا ألم َشارف َو َّ
ضة أاْل َخر إ أن ََل أ َي أْشط
َولك ٍّل منأه َما َأ أن َينأ َفر َد بالت ََّْصف َو َل أو يف َح أ َ
اج َرا.
ال أجت َما َع َو َال تَ َش َ

استي َفاؤ َها
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َليأه تَنأفيذ ا أل َو َصا َيا َو َق َضاء الديون َو أ
ص عَ ن الدَّ أين َفبالثَّ َمن َو َال عَ أقدَ
يمة َما ََل أ تَنأق أ
َوا أل َوارث َأ أو ََل با أل َمبيُ با ألق َ
فيه َما َو َينأقض ا ألبَالغ َما ََل أ َي أأ َذ أن َأ أو َي أر َض َوإ أن تَ َر َ
الصغْي بَ أعدَ
اخى َو َّ

ت ا ألبَيأُ َم أص َل َحة َو َمال َوإ َّال َف َال.
بلوغه ك ََذل َك إ أن كَا َن َله َو أق َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َله أَ أن َي أستَق َّل ب َق َضاء ا ألم أج َمُ عَ َليأه َوا ألم أ
ختَ َلف فيه بَ أعدَ
أ
اْكأم م أط َلق ًا َو َقبأ َله َحيأث تَيَ َّقنَه َوا أل َوارث َصغْي َأ أو م َوافق َوإ َّال َف َال
َول ألم َوافق ا ألم َرا َف َعة َإَل ا ألم َ
خالف َو َما عَ ل َمه َو أحدَ ه َق َضاه َس ًا َفإ أن من َُ
يصاء منأه َال الن أَّصب.
اجت َهاده َو َيصح أال َ
َأ أو ض دم َن َضم َن َو َي أع َمل ب أ
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َاب ا ْل َو َصا َيا
كت ُ

ف ا أل َمال
الَتاخي تَ أفريط ًا َحتَّى تَل َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َي أض َمن بالتَّ َعدد أي َو َّ َ
يص َوبم َ
خا َل َفته َما
الصغْي َمتَى بَلَغَ َوعَ م َل ب أ
َفإ أن بَق َي َأ أخ َر َج َّ
اجت َهاد ا أل َو د

ْص ٍف َأ أو
ني م أن َم أْص ٍف َونَ أحوه َو َل أو َخا َل َ
عَ َّ َ
ف َم أذ َهبَه ق َيل َّإال يف َو أقت َ أ
ب َأو ُشاء ر َقبتَني ب َأ أل ٍ
ذكور واحدَ ة به( )1
ف لعت ٍأق َوا أل َم أ
َ
يف َم أْصف َواج ٍ أ َ َ َ أ
َتك ًا َوإ َّن َما َي أستَحق َها أ
ُش َط َها َأو اعأ تَا َد َها َأ أو عَ م َل
َوبك أَونه َأجْي ًا م أش َ َ
إن َ َ
ل أل َو َر َثة َف َق أ
ط َوه َي م أن َر أأس ا أل َمال م أط َلق ًا َوم َقدَّ َمة عَ َىل َما ه َو منأه.
﴿َفصْلٌ﴾ َفإ أن ََل يكن َفلك دل وار ٍ
ث و َال َية كَام َلة يف التَّنأفيذ َويف
َ
أ َ أ
ا أل َق َضاء َوال أقت َضاء م أن جنأس ا أل َواجب َف َق أ
ط َو َال َي أستَبد َأ َحد ب َما َقبَ َض
ُشى به( َ )2و َي أرجع َ
ون عَ َليأه َال عَ َىل َأ دي
َو َل أو َقدأ َر ح َّصته َو َي أملك َما َ َ
يم أني َفإ أن ََل أ َيكونوا َف أال َمام َونَ أحوه.
ا ألغَر َ
ت ِم َّ أن َله َمال غَ أْي م أستَغ َأر ٍق بثلثه يف ا ألق َرب َو َل أو
﴿فَصْلٌ﴾ َوندبَ أ
ٍ
به أال أخ َوان.
ل َوارث َوم َن ا ألم أعدم ب َأ أن ي َّ
(  )1لفظة (به) سقطت من (ب).
(  )2يف (ب)َ :با.
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َاب الس َري
كت ُ

َ ُ
الس َي ِّر
ِّكتاب ِّ

﴿َفصْلٌ﴾ َْيب ع ََىل ا ألمسلمنيَ َُشع ًا نصب إما ٍم م َك َّل ٍ
ف َذك ٍَر ح ٍّر
أ َ أ
َ
أ
ٍ
اس َو أاْلَطأ َراف ُمأتَهد ٍ
دَّعى َسليم أ
عَدأل
اَْ َو د
عَ َلو ٍّي َفاطم ٍّي َو َل أو عَ تيق ًا َال م ً
َسخ ٍّي ب َو أضُ أ
اْقوق يف َم َواضع َها مدَ ب د ٍر أَ أكثَر َر أأيه أال َصابَة م أقدَ ا ٍم َحيأث
الس َال َم َة ََل أ َيتَ َقدَّ أمه ُم َابَ ،وطَريق َها الدَّ ع َأوة َو َال َيصح إ َما َمان.
ْي دوز َّ
َ
﴿فَصْلٌ﴾ َوعَ َىل َم أن تَ َواتَ َر أت َله َدعأ َوته د َ
ون َك َماله َأ أن َين َأه َض
الص َّحة ََتب َطاعَ ته
َفيَبأ َحثَه عَ َّما َي أعرفه َوغَ أ َْيه عَ َّما َال َي أعرفه َوبَ أعدَ د
يحته َوبَيأ َعته إ أن َط َلبَ َها َوتَ أسقط عَ دَ ا َلة َم أن َأبَا َها َونَصيبه م َن ا أل َف أيء
َونَص َ
ٍ
َويؤَ َّدب َم أن يثَبدط عَ نأه َأ أو ينأ َفى َو َم أن عَ ا َداه َفب َق ألبه ُم أط َوبل َسانه َفاسق
ْص َو أ
اْل َهاد َف أرض ك َفا َي ٍة َي َأرج
َوبيَده ُم َارب َو َله نَصيبه م َن ا أل َف أيء إ أن نَ َ َ
ب َأ أو َمنأد ٍ
َله َولك دل َواج ٍ
وب غَ الب ًا َو أ
َض َرا.
إن كَر َه ا أل َوالدَ ان َما ََل أ َيت َ َّ
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َاب الس َري
كت ُ

اْل َمُ َونَ أصب أ
اْدود َو أ
﴿فَصْلٌ﴾ َوإ َليأه َو أحدَ ه إ َقا َمة أ
اْكَّام
َوتَنأفيذ أاْلَ أحكَام َوإ ألزَ ام َم أن عَ َليأه َحق أ
اْ أمل عَ َىل
اِلر َ
وج منأه َو أ َ

ا أل َواجب َونَ أصب و َالة ا أل َم َصالح َو أاْلَ أيتَام َوغَ زأ و ا ألك َّفار َوا ألبغَاة َإَل
د َياره أم َو َأ أخذ أ
اْقوق ك أَره ًاَ ،و َله ال أست َعانَة م أن َخالص ا أل َمال ب َما ه َو
السنَة َحيأث َال بيأ َ ٍ
َش ٍء َي أستَحقه
َفاضل عَ أن ك َفا َية َّ
َ
ت َمال َو َال ََت َ َّك َن م أن َ أ
اْقوق َأ أو َق أر ٍ
است أع َجال أ
ِش
َأو أ
ض َْيد َق َضا َءه يف ا ألم أستَ أقبَل َو َخ َ

استئ َأص َال قطأ ٍر م أن َأ أق َ
طار ا ألم أسلمنيَ َوبا ألك َّفار َوا ألف َّساق َحيأث َم َعه
أ
وس َو َأسْيٍ
َ
ون َي أستَقل ب أم يف إ أم َضاء أاْل أحكَام َو َقتأل َجاس ٍ
م أسلم َ
اْ أرب َقائ َمة َوإ َّال حب َس ا ألبَاغ أي
كَاف َر أين َأ أو بَاغيَ أني َقت ََال َأ أو ب َسبَبه َما َو أ َ

ب ب َأ َخذ ا أل َمال َأ أو إ َف َساده َوعَ َليأه ا ألقيَام ب َما إ َليأه َأ أمره
َوقيددَ َو َأ أن ي َعاق َ
َوتَ أسهيل أ
اصة َأ أمره َوتَ أقريب َأ أهل
اْ َجاب َّإال يف َو أقت َأ أهله َو َخ َّ
است َش َارِت أم َوتَ َعهد الض َع َفاء َوا أل َم َصالح َو َأ أن َال
ا أل َف أضل َوتَ أعظيمه أم َو أ
الْس َّية َأمْياً
َيتَن ََّحى َما َو َجدَ نَاْص ًا َّإال ْلَ أنَ َض منأه َوأَ أن يؤَ دم َر عَ َىل َّ
َصاْ ًا َ ََلا َو َل أو َفاسق ًا َوتَ أقديم دعَ اء ا ألك َّفار َإَل أال أس َالم غَ الب ًا َوا ألبغَاة َإَل
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ب
يها الصح َ
ف َوي َرتد َ
أْش ف َ
ال َّطاعَ ة َوند َب َأ أن يك دَر َره(  )1عَ َليأه أم َث َالث ًا َو َين َ
وف.
الصف َ

ب َفيَ أفسق َم أن َف َّر َّإال
اْ أرب إ أن َظ َّن ا أل َغ َل َ
﴿فَصْلٌ﴾ َفإ أن َأبَ أوا َو َج َ
ب أَ
ٍ ٍ
ٍ
الستئ َأصال َأ أو
مت ََحيدز ًا َإَل فئَة ر أدء( َ )2أ أو َمنَ َعة َوإ أن بَعدَ أت َأ أو ِلَ أشيَة أ
ص عَ ام ل أْلس َالم(  )3و َال ي أقتَل َف ٍ
ان َومت َ
َخ ٍّل َو َأعأ َمى َوم أق َعد َو َصبي
َ
أ
نَ أق ٍ ٍّ
ورة َال بم أسل ٍم َّإال
َّقى به ل َّ
لض َ
َوا أم َر َأة َوعَ بأد َّإال م َقاتالً َأ أو َذا َر أأ ٍي َأ أو مت ً
ِلَ أشيَة ال أستئ َأصال َوفيه الدد َية َوا أل َك َّف َارة َو َال َي أقتل ذو َرح ٍم َرُحَه َّإال
حيقدَ َم أن( َ )4قتَ َله.
مدَ ا َف َع ًة عَ أن نَ أفسه َأ أو غَ أْيه َأ أو لئ ََّال َ أ
ْيندق أ
السيأف َو َخ َل أوا عَ َّم أن َال
إن تَ َع َّذ َر َّ
حي درق َويغ دَرق َو َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َ
ورة َو َال َض َما َن عَ َليأه
ور ٍة َو َي أستَعني با أل َعبيد ل َّ
لض َ
ي أقتَل َو َّإال َف َال َّإال ل َض َ
َال غَ أْيه أم م َن أاْلَ أم َوال َفيَ أض َمن َوت َرد الن َدساء َم َُ ا ألغنأيَة.
(  )1يف (ب) :ي َك در َر َع َليأه أم.
(  )2يف (أ) :ر أدء ًا َأ أو َمنَ َع ًة.
(  )3يف (ب) :يف أال أس َالم.
حيقدَ ع ََىل َم أن.
(  )4يف (أ) َ :أ
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ف م أن م أرتَدٍّ َو َل أو
﴿فَصْلٌ﴾ َوي أغنَم م َن ا ألك َّفار نفوسه أم َّإال ا ألم َك َّل َ
السيأف َو َأ أم َواَل أم َو َال َي أستَبد
ب َذك ٍَر غَ أْي كت ٍّ
أنأثَى َوعَ َر ٍّ
َاب َف أال أس َالم َأو َّ
ْشط أال َمام َأ أو
غَ انم ب َما غَ ن َم َو َل أو َطلي َع ًة َأ أو ََس َّي ًة بق َّوة ر أدئه أم َّإال ب َ أ
قر َها َو َو َلدَ َها َو َال
الرحم َونَ أحوه َو َم أن َوط َئ َر َّد َها َوع َ
تَنأفيله َف َال َي أعتق( َّ )1
َشء َواحد ث َّم
ب َول أْل َمام ق َيل َو َل أو غَ ائب ًا َّ
َحدَّ َو َال نَ َس َ
الصفي َوه َو َ أ
ني ذك ٍ
ور م َك َّلفنيَ َأ أح َر ٍار
َي أقسم ا ألبَاق َي بَ أعدَ الت أَّخميس َوالتَّنأفيل بَ أ َ
لراجل َس أهم
م أسلمنيَ َقاتَلوا َأ أو كَانوا ر أدء ًا َو ََل أ َيفروا َقبأ َل أ
إح َراز َها ل َّ
َولذي ا أل َف َرس َال غَ أْي َها َس أه َمان أ
ض َبا َو َل أو َقاتَ َل َراجالً َو َم أن
إن َح َ َ
ض
َم َ
َس َأو أارتَدَّ بَ أعدَ أال أح َراز َفل َو َر َثته َو َي أر َضخ وجوب ًا ل َم أن َح َ َ
ات َأ أو أ َ
وبته أم،
م أن غَ أْيه أم َو َال َي أطهر بال أست َيالء َّإال َما تَن ََّج َس بت أَذكيَته أم َأ أو رط َ
َان َله َفهو َأو ََل به ب َال َ ٍ
َو َم أن َو َجدَ َما ك َ
يمة
َ أ
َشء َقبأ َل ا ألق أس َمة َوبَ أعدَ َها با ألق َ
أ
َّإال ا أل َعبأدَ أاْلب َق.

(  )1يف (أ)َ :و َال َي أعتق.
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اْيَ َوان بَ أعدَ َّ
الذبأح َوي أقتَل َم أن
﴿فَصْلٌ﴾ َو َما تَ َع َّذ َر َُحأله أ أحر َق َو أ َ
الس َالح يدأ َفن َأ أو يك ََّْس َو َال َي أملك َ
ك َ
ون عَ َليأنَا َما ََل أ َيدأ خ أل
َان َْيوز َقتأله َو د
َد َاره أم َق أهر ًا َو َال ا ألبغَاة َوغَ أْي َذوي َّ
الش أوكَة م َن ا ألك َّفار م أط َلق ًا.
اْرب دار إب ٍ
َت َيده عَ َليأه
يها َما َث َبت أ
احة َي أملك كل ف َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َدار أ َ أ َ َ َ
ُشاؤه َو َل أو َوالد ًا م أن َو َل ٍد(  )1إ َّال حر ًا َقدأ َأ أس َل َم َو َلو أارتَدَّ َو َال
َو َلنَا َ
ني ا ألم أسلمنيَ َو َأ َمان أم لم أسل ٍم َأ َمان
يها م أط َلق ًا َو َال تَ َأر َش َّإال بَ أ َ
اص ف َ
ق َص َ
َتاه ِم َّ أن غَ ن َمه بَ أعدَ أاْلَ َمان َو َال َيف
ََل أم منأه َف َال َي أغنَم عَ َليأه أم َو َيرد َما أاش َ َ
ٍ
ٍ
َت َجاع ا أل َعبأد أاْلبق َولغ أَْي
اس أ
ُش َطه َم أن لبأث َأ أوغَ أْيه َو َله أ
ب َم أحظور َ َ

ا ألم أست أَأمن َأ َخذ َما َظف َر به َو َال َخ َس َع َليأه.

حي دص أن يف َداره أم إ َّال ط أف َله َال يف
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن أَ أس َل َم يف َدارنَا ََل أ َ
َداره أم َفط أف َله َو َما َله ا أل َمنأق َ
ب غَ أْيه َوأ َّم َو َلد ا ألم أسلم
ول َّإال َما عنأدَ َح أر ٍّ
َف َْيد َها با ألفدَ اء َو َل أو بَق َي َد أين ًا َوا ألمدَ بَّ َر با ألفدَ اء َو َي أعت َقان ب َم أوت أاْلَ َّول
َوا ألمكَاتَب با أل َو َفاء ل أَّلخر َو َو َالؤه أم ل أ َ
ْل َّول.
(  )1يف (أ) :م أن َو َلده.
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﴿فَصْلٌ﴾ َوا ألبَاغ أي َم أن ي أظهر َأنَّه ُمق َو أال َمام مبأطل َو َح َاربَه َأ أو
عَ زَ َم َأ أو َمن ََُ منأه َأ أو أمنَ َعه َواجب ًا َأ أو قا َم ب َما َأ أمره إ َليأه َو َله َمنَ َعة،
َوحكأمه أم ََجيُ َما َم َّر َّإال َأ َّن أم َال ي أسبَ أو َن َو َال ي أقتَل َجرحيه أم َو َال مدأ بره أم
َّإال َذا فئ ٍَة َأ أو ِلَ أشيَة ا أل َع أود َكلك دل َمبأغ ٍّي عَ َليأه َو َال َي أغنَم م أن َأ أم َواَل أم َّإال

أال َمام َما َأ َج َلبوا به م أن َم ٍ
ال َوآ َلة َح أر ٍب َو َل أو م أستَ َعار ًا(  )1ل َذل َك َال
غَ أصب ًا َو َال َْيوز َما عَ دَ ا َذل َك َلك أن ل أْل َمام َف َق أ
ط تَ أضمينه أم َو َأعأ َوان أم
َحتَّى َي أست أَو َيف أ
اْق َ
وق َو َال َينأقض َله َما َو َضعوه م أن َأ أم َواَل أم يف ق أربَ ٍة َأ أو
اح م أط َلق ًا َأ أو ُمَ أظ ٍ
مبَ ٍ
ف َول ألم أسلم َأ أخذ َما َظف َر به م أن َمال اهلل
ور َو َقدأ تَل َ
ف.
َم َعه أم لنَ أفسه م أستَحق ًا َأ أو ليَ أْص َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َم أن أ أرس َل َأ أو أَ َّمنَه َقبأ َل َنأي أال َمام م َك َّلف م أسلم مت ََمندُ
منأه أم دو َن َسن ٍَة َو َل أو بإ َش َار ٍة َأ أو تَ َع َال ََل أ َْيزأ َخ أرمه َفإن أ
اخت ََّل َقيأد ر َّد َم أأ َمنَه
ُشاء آ َلة أ
اَْ أرب َّإال ب َأ أف َض َل
غَ الب ًا َو َ أ
حيرم ل ألغَدأر َو َال ي َمكَّن ا ألم أست أَأمن م أن َ

(  )1يف (أ) زيادة لفظةَ ( :أ أو م أست ََأ َجر ًا) هنا.
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َوا ألبَيدنَة عَ َىل ا ألمؤَ َّمن مطأ َلق ًا َوعَ َىل ا ألمؤَ دمن بَ أعدَ ا أل َفتأح َّإال أال َما َم َفا أل َق أول
َله.
﴿فَصْلٌ﴾ َول أْل َمام عَ أقد الص ألح ل َم أص َل َح ٍة مدَّ ًة َم أعلو َم ًة َفيَفي ب َما
اُش ًة َأ أو عَ َىل بَ أذل
َو َض َُ َو َل أو عَ َىل َر دد َم أن َجا َءنَا م أسل ًم َذكَراً ََتأليَ ًة َال مبَ َ َ
َر َهائ َن َأ أو َم ٍ
ال منَّا َأ أو منأه أم َو َال ي أر َ َِتن م أسلم َوَت أ َلك َر َهائن ا ألك َّفار
السارق َو َجاهل الص ألح َو َيد أي َم أن قت َل فيه
بالنَّكأث َوي َرد َما َأ َخ َذه َّ
السنَ َة من َُ أ
وج َو َص َار ذ دمي ًا َفإ أن
اِلر َ
َويؤأ ذن َم أن يف َدارنَا َأنَّه إ أن تَ َعدَّ ى َّ
اها َجاهالً خ د َْي أال َمام.
تَ َعدَّ َ
اْل َسد
َسانَا ط َال با أل َمال َو َرد أ َ
َساه أم ب َأ أ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َْيوز َفك َأ أ َ
ُمَ َّان ًا َويك َأره َُحأل الرؤوس َو َُتأرم ا ألمثأ َلة ق َيل َو َرد أاْلَسْي َح أربي ًا.
َاب ب أ
اْلزأ َية َو َال
﴿فَصْلٌ﴾ َو َيصح تَ أأبيد ص ألح ا أل َع َجم دي َوا ألكت د
ون به فيه َصغَار م أن زنَّ ٍ
ون زي ًا َيت ََميَّز َ
ون َح أربيدنيَ َوي ألزَ م َ
ي َرد َ
ار َولبأس
غ َي ٍ
ار َو َجزد َو َسط النَّاصيَة َو َال َي أركَب َ
ون عَ َىل أاْلكف َّإال عَ أرض ًا َو َال
حيدث َ
ي أظهر َ
ون بي َع ًةَ ،و ََل أم ََتأديد َما
ون ش َع َاره أم َّإال يف ا أل َكنَائس َو َال أ
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َخر َب َو َال َي أسكن َ
ون يف غَ أْي خطَطه أم َّإال بإ أذن ا ألم أسلمنيَ ل َم أص َل َح ٍة َو َال
ون أ
ان يف َأعأ يَاده أم َّإال يف ا ألبيَُ َو َال َي أركَب َ
ون الص ألبَ َ
ي أظهر َ
اِلَ أي َل َو َال

وره أم عأ َىل دور ا ألم أسلمنيَ َو َيبيع َ
َي أر َفع َ
ُش أوه َو َي أعتق
ون د َ
ون رق ًا م أسل ًم َ َ
اْ أرب َق أهر ًا.
بإ أد َخاَل أم إ َّياه َد َار أ َ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َينأتقض عَ أهده أم بالنَّكأث م أن ََجيعه أم َأ أو بَ أعضه أم أ
إن ََلأ
ون َق أوالً َوف أعالً َوعَ أهد َمن ا أمتَن ََُ م َن أ
اْلزأ َية أ
يبَاينأهم ا ألبَاق َ
إن تَ َع َّذ َر
إك َأراهه ق َيل َأ أو نَك ََح م أسل َم ًة َأ أو زَ نَى َبا َأ أو َقت ََل م أسل ًم َأ أو َفتَنَه َأ أو َد َّل
عَ َىل عَ أو َرته َأ أو َق َط َُ َطريق ًا.
يها َّ
الص َالة َو ََل أ تَ أظ َه أر
الش َها َدتَان َو َّ
﴿فَصْلٌ﴾ َو َدار أال أس َالم َما َظ َه َر ف َ
يها َخ أص َلة ك أفر َّية َو َل أو تَ أأويالً َّإال بج َو ٍار َوإ َّال َفدَ ار ك أف ٍر َوإ أن َظ َه َرتَا
ف َ
ِل عَ َّما
يها خ َال َ
ف َ
ف م باهلل َو ََتب أاَل أج َرة عَ ن َأها َوعَ أن َدار ا ألف أسق َإَل َخ ٍّ
اج َر ْلَ أجله َأ أو َما فيه دونَه بنَ أفسه َو َأ أهله إ َّال ل َم أص َل َح ٍة َأ أو ع أذ ٍر
َه َ
َوتَت ََضيَّق ب َأ أمر أال َمام.
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ٍ
َ
َ
ٍ َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو د
الر َّدة باعأ ت َقاد أ أو ف أع ٍل أ أو ز ٍّي أ أو َل أفظ ك أفر ٍّي َوإ أن ََل أ

َي أعتَقدأ َم أعنَاه َّإال َحاكي ًا َأ أو مك َأره ًا َومن َأها السجود لغ أَْي اهلل تَ َع َاَل َو َبا
اب َلك أن تَرثه أ
ات َأ أو َْ َق يف ا ألعدَّ ة َوباللحوق
إن َم َ
تَبني الزَّ أو َجة َوإ أن تَ َ
تَ أعتق أم َو َلده َوم َن الثلث مدَ بَّره َو َيرثه َو َر َثته ا ألم أسلم َ
ون َفإ أن عَ ا َد ر َّد
َله َما ََل أ ي أست أَه َل أك حس ًا َأ أو ح أك ًم َوحكأمه أم َأ أن ي أقت ََل م َك َّلفه أم أ
إن ََل أ ي أسل أم
َو َال ت أغنَم َأ أم َواَل أم َو َال َي أملك َ
ون عَ َليأنَا َّإال َذو أي َش أوك ٍَة َوعقوده أم َقبأ َل
يحة يف غَ أْي َها َم أوقو َفة َوتَ ألغو بَ أعدَ ه َّإال
اللحوق َلغأو يف ا ألق َرب َو َصح َ
با أ
حيكَم ل َم أن ُح َل به يف أال أس َالم به َويف
اْقوق َو أ
ال أست َيال َد َو َال تَ أسقط َ
الصبي م أسلم بإ أس َالم
َتق َو َلد ا أل َو َلد َويف ا أل َو َلد تَ َردد َو َّ
ا ألك أفر به َوي أس َ َ
حيكَم ل ألم ألتَبس بالدَّ ار َوا ألمت ََأ دول
ون َما َو أ
َأ َحد َأبَ َو أيه َوبك أَونه يف َدارنَا د َ
كَا ألم أرتَدد َوق َيل ك د
َالذ دم دي َوق َيل كَا ألم أسلم.
﴿فَصْلٌ﴾ وعَ َىل ك دل م َك َّل ٍ
ف م أسل ٍم أاْلَ أمر ب َما عَ ل َمه َم أعروف ًا َوالن أَّهي
َ
عَ َّما عَ ل َمه منأكَر ًا َو َل أو با أل َقتأل أ
إن َظ َّن الت أَّأث َْي َوالت ََّضي َق َو ََل أ يؤَ دد إ ََل مثأله
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ال ُم أح ٍ
َأ أو َأنأكَر منأه( َ )1أ أو تَ َلفه َأ أو ع أض ٍو منأه َأ أو م ٍ
ف َفيَ أقبح غَ الب ًا َو َال
َ
َ
إن َك َفى ال دلني و َال يف ُمأتَ َل ٍ
َي دشن أ
ف فيه عَ َىل َم أن ه َو َم أذ َهبه َو َال غَ أْي َو ٍّل
َ
َ
ُض ٍار.
ُضار َّإال عَ أن إ أ َ
عَ َىل َصغ ٍْي ب أال أ َ
ب يف ظَنده
ب ل أْلنأكَار َو َ أِّيجم َم أن َغ َل َ
َص َ
﴿َفصْلٌ﴾ َو َيدأ خل ا ألغ أ
آها َله َأ أو
ا ألمنأكَر َويريق عَصْياً َظنَّه ََخأر ًا َو َي أض َمن إ أن َأ أخطَ َأ َو ََخأراً َر َ
لم أسل ٍم َو َل أو بنيَّة أ
َْي ا أل َم أعنَى يف
ْن غ َّ َ
اِلَ دل َو َخ اال عول َج م أن ََخ ٍأر َويزَ ال َ أ
ُت َّرق َد َفاتر ا ألك أفر إ أن تَ َع َّذ َر تَ أسويد َها َو َرد َها َوت أض َمن
كتب أاَلدَ ا َيةَ ،و َ
ت
وضُ يف ا أل َعا َدة َّإال َ ََلا َوإ أن نَ َف َع أ
َوَتَزَّ ق َوتك ََّْس َآالت ا أل َم َالهي ا َّلتي َال ت َ
اح ،ويرد من ا ألكسور ما َله قيمة َّإال عقوب ًة ويغَْي َتثَال حيو ٍ
ان
َ ََ
َ
َ َ َّ أ
َ
َ
يف مبَ ٍ َ َ
كَام ٍل م أستَق ٍّل مطأ َلق ًا َأ أو َمنأس ٍ
غَْي م أستَ أع َم ٍل َال
وج َأ أو م أل َح ٍم َّإال ف َراش ًا َأ أو أ َ
ب ب َما
الس أَت َوه َي أَ أن تَ أذك َر ا ألغَائ َ
ا أل َم أطبوع مطأ َلق ًا َوتنأكَر غيبَة َم أن َظاهره د
فيه لنَ أقصه ب َما َال َينأقص دينَه ق َيل َأ أو َينأقصه َّإال َ
إش َار ًة َأ أو َج أرح ًا َأ أو شكَا ًء
َو َي أعتَذر ا ألم أغتَاب إ َليأه إ أن عَل َم َويؤأ ذن َم أن عَل َم َها بالت أَّوبَة كَك دل َم أعصيَ ٍة.
(  )1لفظة :منأه ،سقطت من (ب).
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﴿فَصْلٌ﴾ و َْيب إعَ انة ال َّظاَل عَ َىل إ َقامة معر ٍ
وف َأ أو إزَ ا َلة منأ َك ٍر
َ
َ َأ
َ
الر أأي َو ََل أ يؤَ دد َإَل ق َّوة
َو أاْلَ َق دل ظ أل ًم عَ َىل إزَ ا َلة أاْلَ أكثَر َم أه َما َو َق َ
ف عَ َىل َّ
ظ ألمهَ ،و َْيوز إ أط َعام ا أل َفاسق َو َأكأل َط َعامه َوالنزول عَ َليأه َوإنأزَ اله
َوإعَ انَته َوإينَاسه َوُمَ َبَّته ِل َصال َخ أ ٍْي فيه َأ أو ل َرُحه َال ل َما ه َو عَ َليأه
َوتَ أعظيمه َوالْسور ب َم َْسته َوا أل َعكأس يف َح ٍ
ال ل َم أص َل َح ٍة دينيَّ ٍةَ ،و َُتأرم
َّ
ب َله ك َّل َما ُتب لنَ أفس َك َوتَك َأره َله ك َّل َما تَك َأره َ ََلا
ا ألم َو َاالة َوه َي َأ أن ُت َّ
حيالفه َوينَاْصه.
اْال ص باهلل َأ أو َ
َفتَكون ك أفر ًا َأ أو ف أسق ًا ب َح َسب أ َ
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