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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   البر الجواد الحمد  

  الذي جلت نعمھ عن اإلحصاء باألعداد 

  المان باللطف واإلرشاد 

  الھادي إلى سبیل الرشاد 

  الموفق للتفقھ في الدین من لطف بھ واختاره من العباد 

  وأزكاه وأشملھ ، أحمده أبلغ حمد وأكملھ 

  ر  الواحد الغفاال إلھ إال هللاوأشھد أن 

   وزاده فضال وشرفا لدیھ r المصطفى المختار دمحما عبده ورسولھوأشھد أن 

  أما بعد 

  وأولى ما أنفقت فیھ نفائس األوقات ، فإن االشتغال بالعلم من أفضل الطاعات 

  وقد أكثر أصحابنا رحمھم هللا من التصنیف من المبسوطات والمختصرات 

  ذي التحقیقات  -رحمھ هللا تعالى  -  الرافعيم  لإلمام أبي القاس " المحرر" وأتقن مختصر 

  معتمد للمفتي وغیره من أولى الرغبات  ، عمدة في تحقیق المذھب،وھو كثیر الفوائد 

  وقد التزم مصنفھ رحمھ هللا أن ینص على ما صححھ معظم األصحاب 

   المطلوبات وھو من أھم أو أھمُّ ، ووفى بما التزمھ 

  ھ أكثر أھل العصر إال بعض أھل العنایات فظلكن في حجمھ كبر یعجز عن ح

   )١(اختصاره في نحو نصف حجمھ لیسھل حفظھ.. فرأیت 

  مع ما ضمھ إلیھ إن شاء هللا تعالى من النفائس المستجادات    

                                                 
د أمحـد بـن عبـ   /  نـسخة د  ذلـك علـى   ليسهل فهمه وحفظه والتعليق عليه، واعتمـدت يف ه؛  لذلك قمت بتقسيم عبارات   و) ١(

ــه وقــف يف حتقيقهــا  زالعزيــ ــة ةعلــى مخــس احلــداد؛ ألن ــه.  نــسخ خطي ــشافعي،  / وكتب ــسيد زيــن جعفــر ال   لــؤي بــن ال
  ٠٠٩٦٦٥٣٢٦١٩٢٢٩               Lzg999@yahoo.com هـ           ١٤٢٧ / ٦ / ٢٠يف املدينة املنورة    
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  التنبیھ على قیود في بعض المسائل ھي من األصل محذوفات : منھا 

  

   المختار في المذھب على خالف" المحرر " مواضع یسیرة ذكرھا في : ومنھا 

  كما ستراھا إن شاء هللا تعالى واضحات 

  

  أو موھما خالف الصواب ، إبدال ما كان من ألفاظھ غریبا : ومنھا 

  بأوضح وأخصر منھ بعبارات جلیات 

  

  ومراتب الخالف في جمیع الحاالت ، والنص ، بیان القولین والوجھین والطریقین : ومنھا 

  فمن القولین أو األقوال  .. )أو المشھور في األظھر ( : فحیث أقول 

  ) األظھر ( : قلت .. فإن قوى الخالف 

   )المشھور ( ـ  ف..وإال

  فمن الوجھین أو األوجھ  .. )األصح أو الصحیح ( : وحیث أقول 

    )األصح( : قلت .. فإن قوى الخالف 

  )الصحیح ( ـ ف.. وإال 

  الطرق فمن الطریقین أو  .. )المذھب ( : وحیث أقول 

  فھو نص الشافعي رحمھ هللا  .. )النص ( : وحیث أقول 

  ویكون ھناك وجھ ضعیف أو قول مخرج 

  فالقدیم خالفھ  .. )الجدید ( : وحیث أقول 

  فالجدید خالفھ  .. )في قول قدیم ( أو  )القدیم ( أو 

  فھو وجھ ضعیف  .. )وقیل كذا ( : وحیث أقول 

  والصحیح أو األصح خالفھ 

  فالراجح خالفھ  .. )وفي قول كذا ( : وحیث أقول 
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   الكتاب منھا ىمسائل نفیسة أضمھا إلیھ ینبغي أن ال یخل: ومنھا 

   )وهللا أعلم ( : وفي آخرھا  ، )قلت ( : وأقول في أولھا 

  

  فال بد منھا ؛ فاعتمدھا " المحرر " من زیادة لفظة ونحوھا على ما في  وما وجدتھ

  

  فاعتمده .. وغیرة من كتب الفقھ " المحرر " ھ من األذكار مخالفا لما في ما وجدت.. وكذا 

  فإني حققتھ من كتب الحدیث المعتمدة 

  

  وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار 

  وربما قدمت فصال للمناسبة 

  

  أن یكون في معنى الشرح للمحرر " المختصر " وأرجو إن تم ھذا 

  من األحكام أصال وال من الخالف ولو كان واھیا فإني ال أحذف منھ شیئا 

  مع ما أشرت إلیھ من النفائس 

  

  "المختصر " وقد شرعت في جمع جزء لطیف على صورة الشرح لدقائق ھذا 

  "المحرر " التنبیھ على الحكمة في العدول عن عبارة : ومقصودي بھ 

   ونحو ذلك للمسألةوفي إلحاق قید أو حرف أو شرط 

  ن الضروریات التي ال بد منھا وأكثر ذلك م

  

  وإلیھ تفویضي واستنادي ، وعلى هللا الكریم اعتمادي 

  وأسألھ النفع بھ لي ولسائر المسلمین

  . عني وعن أحبائي وجمیع المؤمنین ھ ورضوان
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  كتاب الطھارة 

  } وأنزلنا من السماء ماء طھورا {: قال هللا تعالى 

  ماء مطلق .. یشترط لرفع الحدث والنجس 

  ما یقع علیھ اسم ماء بال قید : وھو    

  

   غیر طھور.. فالمتغیر بمستغنى عنھ كزعفران تغیرا یمنع إطالق اسم الماء 

  

  غیر ال یمنع االسم ت.. وال یضر 

  ر بمكث وطین وطحلب متغی.. وال      

  ما في مقره وممره .. و        

  متغیر بمجاور كعود ودھن .. وكذا      

  بتراب طرح فیھ في األظھر .. أو            

  

  المشمس .. ویكره 

  

   الطھارة فرضوالمستعمل في 

  غیر طھور في الجدید ..  ونفلھا: قیل 

  فطھور في األصح .. فإن جمع فبلغ قلتین 
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   بمالقاة نجس الماءقلتا  ..وال تنجس 

  فنجس .. فإن غیره 

  طھر .. فإن زال تغیره بنفسھ أو بماء 

  فال  .. أو بمسك وزعفران 

   في األظھر جصتراب و.. وكذا 

  ینجس بالمالقاة ..  ودونھما

  فطھور .. فإن بلغھما بماء وال تغیر بھ 

  لم یطھر .. فلو كوثر بإیراد طھور فلم یبلغھما 

  ال طھور طاھر : وقیل   

  

  المشھور  فال تنجس مائعا على.. میتة ال دم لھا سائل : ویستثنى 

  نجس ال یدركھ طرف : وكذا في قول    

  وهللا أعلم ،  ذا القول أظھر :قلت

  

  كراكد .. والجاري 

  ال ینجس بال تغیر : وفي القدیم 

  

  خمسمائة رطل بغدادي تقریبا في األصح : والقلتان 

  

  طعم أو لون أو ریح : ھر أو نجس والتغیر المؤثر بطا
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  اجتھد وتطھر بما ظن طھارتھ .. ماء طاھر بنجس : ولو اشتبھ 

  فال .. إن قدر على طاھر بیقین : وقیل      

  كبصیر في األظھر .. واألعمى 

  ثم یتیمم  لم یجتھد على الصحیح بل یخلطان.. أو ماء وبول 

  توضأ بكل مرة .. أو ماء ورد 

  ھاد لھ االجت: وقیل 
  

  أراق اآلخر .. وإذا استعمل ما ظنھ 

  لم یعمل بالثاني على النص .. فإن تركھ وتغیر ظنھ 

  بل یتیمم بال إعادة في األصح    
  

  ولو أخبره بتنجسھ مقبول الروایة وبین السبب 

  اعتمده .. أو كان فقیھا موافقا      
  

  استعمال كل إناء طاھر .. ویحل 

  فیحرم .. إال ذھبا وفضة   

  اتخاذه في األصح .. وكذا 

  المموه في األصح .. ویحل 

  كیاقوت في األظھر .. والنفیس   

  حرم .. وما ضبب بذھب أو فضة ضبة كبیرة لزینة 

  فال .. أو صغیرة بقدر الحاجة          

  أو صغیرة لزینة          

  جاز في األصح .. أو كبیرة لحاجة 

  كغیره في األصح .. وضبة موضع االستعمال 

  وهللا أعلم ، المذھب تحریم ضبة الذھب مطلقا : قلت 

أو و ماء ورد
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  باب أسباب الحدث

  :ھي أربعة 

  خروج شيء من قبلھ أو دبره إال المنى :  أحدھا

  نقض  .. ولو انسد مخرجھ وانفتح تحت معدتھ فخرج المعتاد

   نادر كدود في األظھر .. وكذا 

   فال في األظھر.. أو تحتھا وھو منفتح  أو فوقھا وھو منسد

  

  زوال العقل إال نوم ممكن مقعده :  الثاني

  

  التقاء بشرتي الرجل والمرأة إال محرما في األظھر :  الثالث

  كالمس في األظھر .. والملموس 

  صغیرة وشعر وسن وظفر في األصح .. وال تنقض 

  

  مس قبل اآلدمي ببطن الكف :  الرابع

  في الجدید حلقة دبره ال فرج بھیمة .. وكذا 

  فرج المیت والصغیر . .وینقض 

      ومحل الجب     

          والذكر األشل     

  وبالید الشالء في األصح     

  رأس األصابع وما بینھا .. وال ینقض 
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   ویحرم بالحدث 

   الصالة 

  والطواف 

  وحمل المصحف ومس ورقھ 

  جلده على الصحیح .. وكذا 

  وخریطة وصندوق فیھما مصحف 

  كلوح في األصح .. وما كتب لدرس قرآن 

  حملھ في أمتعة وتفسیر ودنانیر .. حل : واألصح 

  قلب ورقھ بعود .. ال    

  ال یمنع .. وأن الصبي المحدث 

  وهللا أعلم ، وبھ قطع العراقیون ، قلب ورقھ بعود .. حل :  األصح :قلت

  

  عمل بیقینھ ..ومن تیقن طھرا أو حدثا وشك في ضده 

 ضد ما قبلھما في األصح ف.. فلو تیقنھما وجھل السابق 
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  فصل
    یساره .. یقدم داخل الخالء 

  یمینھ .. والخارج  
  

  ذكر هللا تعالى .. وال یحمل 
  

  یساره .. ویعتمد جالسا 
  

     یستقبل القبلة وال یستدبرھا .. وال 

  بالصحراء .. ویحرمان 
  

  یبعد .. و
  

  یستتر .. و

  

     وطریق وتحت مثمرة في ماء راكد وجحر ومھب ریح ومتحدث.. وال یبول 

  

  یتكلم .. وال 

  

  بماء في مجلسھ .. وال یستنجي 

  

  من البول .. ویستبرىء 

  

  ) اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم هللا  (: ویقول عند دخولھ 

  ) الحمد   الذي أذھب عني األذى وعافاني، غفرانك  (: وعند خروجھ     
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  ر االستنجاء بماء أو حج.. ویجب 

  أفضل .. وجمعھما 

  

  كل جامد طاھر قالع غیر محترم : وفي معنى الحجر 

  وجلد دبغ دون غیره في األظھر       

  

  وال یطرأ أجنبي  ، وال ینتقل، أن ال یجف النجس : وشرط الحجر 

  

  جاز الحجر في األظھر .. ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم یجاوز صفحتھ وحشفتھ 

  

   ولو بأطراف حجر  ، ت ثالث مسحا.. ویجب 

  وجب اإلنقاء .. فإن لم ینق 

  اإلیتار .. وسن 

  

  لكل محلھ .. وكل حجر 

  یوزعن لجانبیھ والوسط : وقیل 

  

  االستنجاء بیساره .. ویسن 

  

  لدود وبعر بال لوث في األظھر .. وال استنجاء 



 الطهارة : ١ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

- ١٢ -

  باب الوضوء

  :فروضھ ستة

  نیة رفع حدث :  أحدھا

  أو استباحة مفتقر إلى طھر 

  أو أداء فرض الوضوء 

  

  الصحیح فیھما  كفاه نیة االستباحة دون الرفع على.. ومن دام حدثھ كمستحاضة 

  

  جاز على الصحیح .. ومن نوى تبردا مع نیة معتبرة 

  فال في األصح .. أو ما یندب لھ وضوء كقراءة 

  

  قرنھا بأول الوجھ .. ویجب 

  یكفي بسنة قبلھ : وقیل 

  

  عضائھ في األصح تفریقھا على أ.. ولھ 

  

  غسل وجھھ  : الثاني

  ما بین منابت رأسھ غالبا ومنتھى لحییھ : وھو 

  وما بین أذنیھ      

  موضع الغمم .. فمنھ 

  التحذیف في األصح .. وكذا 

  بیاضان یكتنفان الناصیة : وھما ، النزعتان .. ال 

   وهللا أعلم ، صحح الجمھور أن موضع التحذیف من الرأس:قلت      
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  غسل كل ھدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا .. یجب و

  ال یجب باطن عنفقة كثیفة : وقیل    

  

  كھدب .. واللحیة إن خفت 

  فلیغسل ظاھرھا .. وإال 

  ال یجب غسل خارج عن الوجھ : وفي قول 

  

  غسل یدیھ مع مرفقیھ :  الثالث

  وجب غسل ما بقي .. فإن قطع بعضھ 

  فرأس عظم العضد على المشھور .. أو من مرفقیھ 

  دهندب باقي عض.. أو فوقھ 

  

  مسمى مسح لبشرة رأسھ :  الرابع

  أو شعر في حده 

  جواز غسلھ :  حواألص

  ووضع الید بال مد     

  

  غسل رجلیھ مع كعبیھ :  الخامس

  

  ترتیبھ ھكذا :  السادس

  صح .. ث أنھ إن أمكن تقدیر ترتیب بأن غطس ومك: فاألصح .. فلو اغتسل محدث 

  فال .. وإال 

  وهللا أعلم ،  األصح الصحة بال مكث :قلت
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  وسننھ 

  السواك عرضا بكل خشن 

  أصبعھ في األصح .. ال 

  للصالة وتغیر الفم .. ویسن 

  وال یكره إال للصائم بعد الزوال 

  

  والتسمیة أولھ 

  ففي أثنائھ .. فإن ترك 

  

  وغسل كفیھ 

  ي اإلناء قبل غسلھما كره غمسھما ف.. فإن لم یتیقن طھرھما 

  

  والمضمضة واالستنشاق 

  أن فصلھما أفضل : واألظھر 

  یتمضمض بغرفة ثالثا : ثم األصح 

  ثم یستنشق بأخرى ثالثا      

  ویبالغ فیھما غیر الصائم     

  وهللا أعلم ، یتمضمض من كل ثم یستنشق ، تفضیل الجمع بثالث غرف :  األظھر :قلت

  

  وتثلیث الغسل والمسح 

  بالیقین .. أخذ الشاك وی
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  ومسح كل رأسھ ثم أذنیھ 

  كمل بالمسح علیھا .. فإن عسر رفع العمامة 

  

  وتخلیل اللحیة الكثة وأصابعھ 

  

  وتقدیم الیمنى 

  

  وإطالة غرتھ وتحجیلھ 

  

  والمواالة 

  القدیم : وأوجبھا 

  

  وترك االستعانة والنفض 

  التنشیف في األصح .. وكذا 

  

  وأشھد أن دمحم عبده ورسولھ ،  إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ أشھد أن ال(ویقول بعده 

  سبحانك اللھم وبحمدك ، اللھم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطھرین 

  )أشھد أن ال إلھ إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك 

  

  دعاء األعضاء إذ ال أصل لھ .. وحذفت 
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  باب مسح الخف

  ة یوما ولیل: یجوز في الوضوء للمقیم 

  من الحدث بعد لبس ، ثالثة بلیالیھا : وللمسافر    

  لم یستوف مدة سفر .. فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس    

  

  أن یلبس بعد كمال طھر :  وشرطھ

  ساترا محل فرضھ    

  طاھرا    

  یمكن تباع المشي فیھ لتردد مسافر لحاجاتھ    

  وحالال : قیل           
  

  نع ماء في األصح منسوج ال یم..  یجزئوال 

  جرموقان في األظھر .. وال 

  مشقوق قدم شد في األصح .. ویجوز 
  

  مسح أعاله وأسفلھ خطوطا .. ویسن 

  مسمى مسح یحاذي الفرض .. ویكفي 

  فال على المذھب .. إال أسفل الرجل وعقبھا 

  وهللا أعلم ، حرفھ كأسفلھ : قلت 
  

  لشاك في بقاء المدة .. وال مسح 
  

  وجب تجدید لبس  ..فإن أجنب 

  غسل قدمیھ .. ومن نزع وھو بطھر المسح 

  یتوضأ : وفي قول 
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- ١٧ -

  باب الغسل

  :موجبھ 

  ونفاس  ، وحیض  ، موت 

  والدة بال بلل في األصح .. وكذا 

  وجنابة بدخول حشفة أو قدرھا فرجا 

  وبخروج منى من طریقھ المعتاد وغیره 

  رطبا أو بیاض بیض جافا أو ریح عجین ، أو لذة بخروجھ ، بتدفقھ .. ویعرف 

  فال غسل .. فإن فقدت الصفات     

  

  كرجل .. والمرأة 

  

  ما حرم بالحدث .. ویحرم بھا 

  والمكث بالمسجد ال عبوره       

  والقرآن        

  أذكاره ال بقصد قرآن .. وتحل 

  

  نیة رفع جنابة :  وأقلھ

  أو استباحة مفتقر إلیھ      

  ونة بأول فرض أو أداء فرض الغسل مقر     

  وتعمیم شعره وبشره 

  مضمضة واستنشاق .. وال تجب 
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  إزالة القذر ثم الوضوء :  وأكملھ

  یؤخر غسل قدمیھ : وفي قول 

  ثم تعھد معاطفھ 

  الماء على رأسھ ویخللھ  ثم یفیض

  ثم األیسر ، ثم شقھ األیمن 

  ویدلك 

  ویثلث 
  

  مسكا .. وتتبع لحیض أثره 

  فنحوه .. وإال 
  

  بخالف الوضوء ، تجدیده .. وال یسن 
  

  عن مد .. أن ال ینقص ماء الوضوء .. ویسن 

  عن صاع .. والغسل 

  وال حد لھ 
  

  یغسلھ ثم یغتسل .. ومن بھ نجس 

  غسلة .. وال تكفي لھما 

  في الوضوء .. وكذا 

  وهللا أعلم ، األصح تكفیھ : قلت 
  

  حصال .. ومن اغتسل لجنابة وجمعة 

  صل فقط ح.. أو ألحدھما        
  

  وهللا أعلم ، كفى الغسل على المذھب .. ولو أحدث ثم أجنب أو عكسھ : قلت 
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  باب النجاسة

  كل مسكر مائع : ھي 

  وفرعھما ، وخنزیر ، وكلب 

  والسمك والجراد  ومیتة غیر اآلدمي

  قيء ، ووقیح ، ودم 

   يوود،  يومذ، وبول ، وروث 

  منى غیر اآلدمي في األصح .. وكذا 

  وهللا أعلم ، طھارة منى غیر الكلب والخنزیر وفرع أحدھما :   األصح:قلت

  ولبن ما ال یؤكل غیر اآلدمي 
  

  كمیتتھ .. والجزء المنفصل من الحي 

  فطاھر .. إال شعر المأكول 
  

  بنجس في األصح .. ة والمضغة ورطوبة الفرج لقولیست الع
  

  نجس العین .. وال یطھر 

   تخللت خمرإال 

  ن شمس إلى ظل وعكسھ في األصح إن نقلت م.. وكذا 

  فال .. فإن خللت بطرح شيء 

   نجس بالموت جلدو

  بدبغھ ظاھره .. فیطھر 

  باطنھ على المشھور .. وكذا 

  نزع فضولھ بحریف ال شمس وتراب : والدبغ 

  الماء في أثنائھ في األصح .. وال یجب 

  كثوب نجس .. والمدبوغ 
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  ا إحداھا بتراب غسل سبع..  كلبوما نجس بمالقاة شيء من 

  تعین التراب : واألظھر 

  ككلب .. وأن الخنزیر   

  تراب نجس .. وال یكفي 

  ممزوج بمائع في األصح .. وال 

  نضح ..  لم یطعم غیر لبن ببول صبينجس توما 

   الماء يكفى جر.. إن لم تكن عین ؛ بغیرھما وما نجس 

  وجب إزالة الطعم .. وإن كانت 

   ریح عسر زوالھ بقاء لون أو.. وال یضر 

  قول : وفي الریح 

  وهللا أعلم ، ضر على الصحیح .. فإن بقیا معا : قلت 

  

  ورود الماء .. ویشترط 

  العصر في األصح .. ال 

  غسالة تنفصل بال تغیر وقد طھر المحل .. طھارة : واألظھر 

  

  تعذر تطھیره .. ولو نجس مائع 

  بغسلھ .. یطھر الدھن : وقیل 
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  باب التیمم

  : م المحدث والجنب ألسباب یتیم

  فقد الماء :  أحدھا

  تیمم بال طلب ..  المسافر فقده تیقنفإن 

  طلبھ من رحلھ ورفقتھ ..  توھمھوإن 

  ونظر حوالیھ إن كان بمستو 
  

  تردد قدر نظره .. فإن احتاج إلى تردد 

  تیمم .. فإن لم یجد 
  

  وجوب الطلب لما یطرأ : فاألصح .. فلو مكث موضعھ 
  

  وجب قصده إن لم یخف ضرر نفس أو مال .. لم ماء یصلھ المسافر لحاجتھ فلو ع

  تیمم .. فإن كان فوق ذلك   
  

  فانتظاره أفضل ..  آخر الوقت تیقنھولو 

  فتعجیل التیمم أفضل في األظھر ..   ظنھأو
  

  ویكون قبل التیمم ، وجوب استعمالھ : فاألظھر .. ولو وجد ماء ال یكفیھ 
  

  ثمن مثلھ شراؤه ب.. ویجب 

  أو نفقة حیوان محترم ، أو مؤنة سفره ، إال أن یحتاج إلیھ لدین مستغرق 
  

  وجب القبول في األصح .. ولو وھب لھ ماء أو أعیر دلوا 

  فال .. ولو وھب ثمنھ  
  

  قضى في األظھر .. ولو نسیھ في رحلھ أو أضلھ فیھ فلم یجده بعد الطلب فتیمم 

  فال .. ولو أضل رحلھ في رحال 
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  أن یحتاج إلیھ لعطش محترم ولو مآال :  لثانيا

  

  مرض یخاف معھ من استعمالھ على منفعة عضو :  الثالث

  البرء  بطء.. وكذا 

  أو الشین الفاحش في عضو ظاھر في األظھر  

  كمرض .. وشدة البرد 

  

  : وإذا امتنع استعمالھ في عضو 

  وجب التیمم .. إن لم یكن علیھ ساتر 

   على المذھب غسل الصحیح.. وكذا 

  للجنب  ترتیب بینھما.. وال 

  

  اشتراط التیمم وقت غسل العلیل : فاألصح .. فإن كان محدثا 

  فتیممان .. فإن جرح عضواه 

  

  غسل الصحیح وتیمم كما سبق .. إن كان كجبیرة ال یمكن نزعھا ف

  مسح كل جبیرتھ بماء .. ویجب مع ذلك 

  بعضھا : وقیل 

  

  لم یعد الجنب غسال .. حدث فإذا تیمم لفرض ثان ولم ی

  ویعید المحدث ما بعد علیلھ      

  یستأنفان : وقیل 

  المحدث كجنب : وقیل 

 وهللا أعلم ، الثالث أصح  ھذا: قلت 
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  فصل

  بكل تراب طاھر حتى ما یداوى بھ .. یتیمم 

  وبرمل فیھ غبار 

  

  بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقیق ونحوه ..  ال

  جاز  ..إن قل الخلیط : وقیل 

  

  بمستعمل على الصحیح .. وال 

  ما بقي بعضوه : وھو 

  ما تناثر في األصح .. وكذا 

  

  صده ق..  ویشترط

  

   یجزئلم .. فلو سفتھ ریح علیھ فردده ونوى 

  

  جاز .. ولو یمم بإذنھ 

  یشترط عذر : وقیل 
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  :  وأركانھ

  نقل التراب *

  كفى في األصح .. فلو نقل من وجھ إلى ید أو عكس 

  

  ة استباحة الصالة ونی*

  رفع حدث .. ال 

  

  لم یكف في األصح .. ولو نوى فرض التیمم 

  

  قرنھا بالنقل .. ویجب 

  استدامتھا إلى مسح شيء من الوجھ على الصحیح .. وكذا 

  

  أبیحا .. فإن نوى فرضا ونفال 

  فلھ النفل على المذھب .. أو فرضا         

  لفرض على المذھب تنفل ال ا.. أو نفال أو الصالة         

  

  ومسح وجھھ *

  

  ثم یدیھ مع مرفقیھ *

  

  إیصالھ منبت الشعر الخفیف .. وال یجب 

  ترتیب في نقلھ في األصح .. وال 

  جاز .. فلو ضرب بیدیھ ومسح بیمینھ وجھھ وبیساره یمینھ 
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  :  وتندب

  التسمیة 

  بضربتین .. ومسح وجھھ ویدیھ 

  وهللا أعلم ،وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوھا ضربتین .. وجوب : األصح المنصوص : قلت 

  ویقدم یمینھ وأعلى وجھھ 

  ویخفف الغبار 

  كالوضوء .. ومواالة التیمم 

  وكذا الغسل : قلت          

  تفریق أصابعھ أوال .. ویندب 

  وهللا أعلم  ، نزع خاتمھ في الثانیة .. ویجب 

  

   إن لم یقترن بمانع كعطش بطل.. إن لم یكن في صالة ؛ ومن تیمم لفقد ماء فوجده 

  بطلت على المشھور .. أو في صالة ال تسقط بھ 

  فال .. وإن أسقطھا      

  یبطل النفل : وقیل 

  أفضل .. أن قطعھا لیتوضأ : واألصح 

  ال یجاوز ركعتین إال من نوى عددا فیتمھ .. وأن المتنفل    

  

  غیر فرض .. وال یصلي بتیمم 

  ویتنفل ما شاء 
  

  كفرض في األظھر .. والنذر 
  

  صحة جنائز مع فرض : واألصح 
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  كفاه تیمم لھن ..  إحدى الخمسوأن من نسي 

  

  صلى كل صالة بتیمم ..  مختلفتینوإن نسي 

  تیمم مرتین وصلى باألول أربعا والء .. وإن شاء 

  وبالثاني أربعا لیس منھا التي بدأ بھا 

  صلى الخمس مرتین بتیممین .. متفقتین أو 

  

  لفرض قبل وقت فعلھ .. م وال یتیم

  النفل المؤقت في األصح .. وكذا 

  

  لزمھ في الجدید أن یصلي الفرض ویعید .. ومن لم یجد ماء وال ترابا 

  

  المقیم المتیمم لفقد الماء .. ویقضي 

  إال العاصي بسفره في األصح ، المسافر .. ال 

  

  قضى في األظھر .. ومن تیمم لبرد 
  

  قا أو لمرض یمنع الماء مطل
  

  فال ..  وال ساترأو في عضو 

  إال أن یكون بجرحھ دم كثیر    

  لم یقض في األظھر إن وضع على طھر ..  ساتر وإن كان

  وجب نزعھ .. فإن وضع على حدث          

  رقضى على المشھو.. فإن تعذر 
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  باب الحیض

  تسع سنین : أقل سنھ 

  

  یوم ولیلة : وأقلھ 

  خمسة عشر بلیالیھا : وأكثره 

  

  خمسة عشر : أقل طھر بین الحیضتین و

  ألكثره .. وال حد 

  

  ما حرم بالجنابة .. ویحرم بھ 

  وعبور المسجد إن خافت تلویثھ       

  والصوم       

  قضاؤه بخالف الصالة .. ویجب 

  وما بین سرتھا وركبتھا       

  ال یحرم غیر الوطء : وقیل 

  

  الطالق لم یحل قبل الغسل غیر الصوم و.. فإذا انقطع 
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  حدث دائم كالسلس ..  واالستحاضة

          

  الصوم .. فال تمنع 

       

  والصالة     

  فتغسل المستحاضة فرجھا وتعصبھ 

  وتتوضأ وقت الصالة 

  وتبادر بھا 

  لم یضر .. كستر وانتظار جماعة ؛ الصالة  فلو أخرت لمصلحة

  فیضر على الصحیح .. وإال 

  الوضوء لكل فرض .. ویجب 

  تجدید العصابة في األصح .. وكذا 

  

  ولو انقطع دمھا بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعھ وعوده 

  وجب الوضوء..  وضوء الصالة االنقطاعأو اعتادت ووسع زمن 
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  فصل

  فكلھ حیض .. رأت لسن الحیض أقلھ ولم یعبر أكثره 

  

  حیض في األصح .. والصفرة والكدرة 

  

  ؛ فإن عبره 

  فالضعیف استحاضة .. ن ترى قویا وضعیفا بأ؛  مبتدأة ممیزةفإن كانت 

  والقوي حیض إن لم ینقص عن أقلھ          

  وال عبر أكثره   

  وال نقص الضعیف عن أقل الطھر   

  

  بأن رأتھ بصفة ؛  مبتدأة ال ممیزةأو 

  یوم ولیلة: أن حیضھا : فاألظھر .. أو فقدت شرط تمییز 

  تسع وعشرون : وطھرھا  

  

  فترد إلیھما قدرا ووقتا .. لھا حیض وطھر  بأن سبق معتادةأو 

  بمرة في األصح .. وتثبت 

  بالتمییز ال العادة في األصح .. ویحكم للمعتادة الممیزة 

  

  كمبتدأة : ففي قول .. بأن نسیت عادتھا قدرا ووقتا ؛  متحیرةأو 

  وجوب اإلحتیاط : والمشھور 
  

  ر الصالة والقراءة في غی، ومس المصحف ، الوطء .. فیحرم     
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     الفرائض أبدا وتصلي

  النفل في األصح .. وكذا 

  وتغتسل لكل فرض 
  

   رمضان ثم شھرا كاملین وتصوم

  فیحصل من كل أربعة عشر 

  ثم تصوم من ثمانیة عشر 

  ثالثة أولھا 

  وثالثة آخرھا 

  فیحصل الیومان الباقیان 

  بصوم یوم ثم الثالث والسابع عشر .. ویمكن قضاء یوم 
  

  فللیقین حكمھ .. ت شیئا وإن حفظ

  كحائض في الوطء.. وھي في المحتمل 

   اتوطاھر في العباد      

  وجب الغسل لكل فرض .. وإن احتمل انقطاعا 
  

  حیض .. أن دم الحامل والنقاء بین أقل الحیض : واألظھر 

  
  

  لحظة :  النفاسوأقل 

  ستون : وأكثره      

  أربعون : وغالبھ      

  رم بالحیض ما ح.. ویحرم بھ 

  كعبوره أكثره .. وعبوره ستین 
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  كتاب الصالة 

   : المكتوبات خمس

  الظھر 

  زوال الشمس : وأول وقتھ 

  مصیر ظل الشيء مثلھ سوى ظل استواء الشمس : وآخره 

   العصروھو أول وقت 

  حتى تغرب .. ویبقى 

  أن ال تؤخر عن مصیر الظل مثلین : واالختیار 

  بالغروب :  المغربو

  حتى یغیب الشفق األحمر في القدیم .. ویبقى 

  وخمس ركعات ، وإقامة ، وأذان ، وستر عورة ، وضوء ینقضي بمضي قدر : لجدید وفي ا

  جاز على الصحیح .. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق األحمر 

  وهللا أعلم، القدیم أظھر : قلت 

  بمغیب الشفق :  العشاءو

  إلى الفجر .. ویبقى 

  لأن ال تؤخر عن ثلث اللی:  واالختیار

  نصفھ : وفي قول       

  وھو المنتشر ضوؤه معترضا باألفق ،  بالفجر الصادق  :الصبحو

  حتى تطلع الشمس .. ویبقى 

  أن ال تؤخر عن اإلسفار : واإلختیار 
  

  والعشاء عتمة ، تسمیة المغرب عشاء .. یكره : قلت 

  وهللا أعلم ، والحدیث بعدھا إال في خیر ، والنوم قبلھا 
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  ت تعجیل الصالة ألول الوق.. ویسن 

  تأخیر العشاء أفضل : وفي قول 

  

  اإلبراد بالظھر في شدة الحر .. ویسن 

  اختصاصھ ببلد حار : واألصح 

  وجماعة مسجد یقصدونھ من بعد      

  

  فالجمیع أداء .. أنھ إن وقع ركعة : فاألصح .. ومن وقع بعض صالتھ في الوقت 

  فقضاء .. وإال     

  

  اجتھد بورد ونحوه .. ومن جھل الوقت 

  قضى في األظھر .. فإن تیقن صالتھ قبل الوقت 

  فال .. وإال        

  

  بالفائت .. ویبادر 

  ترتیبھ .. ویسن 

  الحاضرة التي ال یخاف فوتھا  وتقدیمھ على  

  

   إال یوم الجمعة االستواءالصالة عند .. وتكره 

  وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح   

  والعصر حتى تغرب  

  وسجدة شكر ، وتحیة ، وكسوف ،  كفائتةإال لسبب 

  وإال في حرم مكة على الصحیح 
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  فصل

  على كل مسلم بالغ عاقل طاھر .. إنما تجب الصالة 

  

  على كافر إال المرتد .. وال قضاء 

  الصبي .. وال      

  لعشر .. ویضرب علیھا ، لسبع .. ویؤمر بھا      

  أو إغماء ، أو جنون ، ذي حیض .. وال    

  لسكر ا.. بخالف   

  

  وجبت الصالة .. ولو زالت ھذه األسباب وبقي من الوقت تكبیرة 

  یشترط ركعة : وفي قول      

  بإدراك تكبیرة آخر العصر .. وجوب الظھر : واألظھر 

  آخر العشاء .. والمغرب  

  

  أجزأتھ على الصحیح  أتمھا و.. ولو بلغ فیھا 

  فال إعادة على الصحیح .. أو بعدھا 

  

  وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض .. جن أول الوقت ولو حاضت أو 

  فال .. وإال   
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  فصل

  سنة .. األذان واإلقامة 

  فرض كفایة : وقیل           
  

  لمكتوبة .. وإنما یشرعان 
  

  الصالة جامعة : ویقال في العید ونحوه 
  

  للمنفرد .. ندبھ : والجدید 

  ال بمسجد وقعت فیھ جماعة إویرفع صوتھ    

  وال یؤذن في الجدید ، لفائتة ویقیم ل  

  وهللا أعلم ،  القدیم أظھر :قلت        

  لم یؤذن لغیر األولى .. فإن كان فوائت  
  

  اإلقامة .. ویندب لجماعة النساء 

  األذان على المشھور .. ال     
  

  مثنى .. واألذان 

  فرادى إال لفظ اإلقامة .. واإلقامة 
  

  وأن یؤذن قائما للقبلة ، والتثویب في الصبح ، ع فیھ والترجی، وترتیلھ ، إدراجھا  :ویسن 

  

  ترتیبھ  : یشترطو

  ومواالتھ     

  ال یضر كالم وسكوت طویالن : وفي قول    
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  والذكورة ، والتمییز ، اإلسالم  :وشرط المؤذن 

  

  للمحدث .. ویكره 

  أشد .. وللجنب 

  أغلظ .. واإلقامة 

  

  عدل ، حسن الصوت ، صیت : ویسن 

  

  أفضل منھ في األصح .. مة واإلما

  وهللا أعلم ، نھ أفضل منھا أ األصح :قلت

  

  الوقت إال الصبح فمن نصف اللیل  :وشرطھ 

  

  مؤذنان للمسجد .. ویسن 

  وآخر بعده ، یؤذن واحد قبل الفجر 

  
  مثل قولھ .. ویسن لسامعھ 

   )ال حول وال قوة إال با (  :ھ فیقولیال في حیعلت  إ

  وهللا أعلم  ، )صدقت وبررت ( : لتثویب فیقول  وإال في ا:قلت  

  

   بعد فراغھ rولكل أن یصلي على النبي 

  )وابعثھ مقاما محمودا الذي وعدتھ، آت دمحما الوسیلة والفضیلة ؛ اللھم رب ھذه الدعوة التامة والصالة القائمة (ثم 
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  فصل

  شرط لصالة القادر .. استقبال القبلة 

  إال 

  في شدة الخوف   

  نفل السفر و   

  راكبا وماشیا ل التنف.. فللمسافر       

  طول سفره على المشھور .. وال یشترط  

  لزمھ .. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعھ وسجوده 

  وجب ..  االستقبالأنھ إن سھل : فاألصح .. وإال 

  فال .. وإال 

  

  بالتحرم .. ویختص 

  یشترط في السالم أیضا : وقیل 

  

  انحرافھ عن طریقھ إال إلى القبلة .. یحرم و

  

   بركوعھ ویومئ

  وسجوده أخفض 

  

  ویستقبل فیھما وفي إحرامھ ، یتم ركوعھ وسجوده .. أن الماشي : واألظھر 

  وال یمشي إال في قیامھ وتشھده                  
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  جاز .. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعھ وسجوده وھي واقفة 

  فال .. سائرة أو   

  

  واستقبل جدارھا ، ومن صلى في الكعبة 

  أو مفتوحا مع ارتفاع عتبتھ ثلثي ذراع ، أو بابھا مردودا    

  جاز .. أو على سطحھا مستقبال من بنائھا ما سبق 

  

   واالجتھادحرم علیھ التقلید .. ومن أمكنھ علم القبلة 

  أخذ بقول ثقة یخبر عن علم .. وإال 

  حرم التقلید ..  االجتھادفإن فقد وأمكن 

  لم یقلد في األظھر .. إن تحیر و

  وصلى كیف كان ویقضي       

  

   لكل صالة تحضر على الصحیح االجتھادتجدید .. ویجب 

  قلد ثقة عارفا .. أعمى كدلة األ وتعلم االجتھادومن عجز عن 

  وجوب التعلم فیحرم التقلید : فاألصح .. وإن قدر    

  

   في األظھر ىقض..  فتیقن الخطأ دباالجتھاومن صلى 

  نافھا ئوجب است.. فلو تیقنھ فیھا    

  

  عمل بالثاني وال قضاء .. وإن تغیر اجتھاده 

  فال قضاء .. جتھاد حتى لو صلى أربع ركعات ألربع جھات باال
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   الصالةةباب صف
  :أركانھا ثالثة عشر 

  النیة 

  وجب قصد فعلھ وتعیینھ .. فإن صلى فرضا 

  وجوب نیة الفرضیة دون اإلضافة إلى هللا تعالى : واألصح 

  األداء بنیة القضاء وعكسھ .. وأنھ یصح 
  

  كالفرض فیما سبق .. والنفل ذو الوقت أو السبب 

  وجھان .. وفي نیة النفلیة 

  وهللا أعلم ، نیة النفلیة .. ال تشترط :  الصحیح :قلت

  نیة فعل الصالة .. ویكفي في النفل المطلق 
  

  بالقلب .. والنیة 

  النطق قبل التكبیر .. ویندب 
  

   تكبیرة اإلحرام:  الثاني

  )هللا أكبر ( : ویتعین على القادر 

  )هللا األكبر ( ـ  ك االسمزیادة ال تمنع .. وال تضر 

  في األصح  )هللا الجلیل أكبر ( .. وكذا       

  على الصحیح  )أكبر هللا ( ال       

  ترجم .. ومن عجز 

  لتعلم إن قدر ا.. ووجب 
  

  رفع یدیھ في تكبیره حذو منكبیھ .. ویسن 

  رفعھ مع ابتدائھ : واألصح 
  

     قرن النیة بالتكبیرة .. ویجب 

  یكفي بأولھ : وقیل 
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   القیام في فرض القادر:  الثالث

  نصب فقاره : وشرطھ 

  لم یصح .. فإن وقف منحنیا أو مائال بحیث ال یسمى قائما    

  أنھ یقف كذلك : فالصحیح .. ا وصار كراكع فإن لم یطق انتصاب

  ویزید انحناءه لركوعھ إن قدر 

  قام وفعلھما بقدر إمكانھ .. ولو أمكنھ القیام دون الركوع والسجود 
  

  قعد كیف شاء ..  القیامولو عجز عن 

  أفضل من تربعھ في األظھر .. وافتراشھ   

  ا ركبتیھ بأن یجلس على وركیھ ناصب؛ اإلقعاء .. ویكره        

  ھ یثم ینحني لركوعھ بحیث تحاذي جبھتھ ما قدام ركبت  

  أن یحاذي موضع سجوده : واألكمل 

  صلى لجنبھ األیمن ..  القعودفإن عجز عن 

   فمستلقیا.. فإن عجز 
  

  التنفل قاعدا .. وللقادر 

  مضطجعا في األصح .. وكذا 

   القراءة:  الرابع

  ویسرھما ، ثم التعوذ ،  االفتتاحدعاء .. بعد التحرم  ویسن

  ویتعوذ كل ركعة على المذھب 

  آكد .. واألولى 

  ال ركعة مسبوق إكل ركعة  )الفاتحة ( .. وتتعین 

  والبسملة منھا    

  لم تصح في األصح .. )ظاء( ـ ب )ضادا ( ولو أبدل   ،  وتشدیداتھا    
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  ترتیبھا ومواالتھا .. ویجب 

  قطع المواالة .. فإن تخلل ذكر    

  فال في األصح .. كتأمینھ لقراءة إمامھ وفتحھ علیھ ؛ فإن تعلق بالصالة    

  السكوت الطویل .. ویقطع                  

  یسیر قصد بھ قطع القراءة في األصح .. وكذا      
  

  فسبع آیات متوالیة  .. )الفاتحة ( فإن جھل 

  فمتفرقة .. فإن عجز 

  وهللا أعلم ، متفرقة مع حفظھ متوالیة جواز ال:  األصح المنصوص :قلت       

  أتى بذكر .. فإن عجز 

  في األصح  )الفاتحة ( نقص حروف البدل عن .. وال یجوز       

  )الفاتحة ( وقف قدر .. فإن لم یحسن شیئا 
  

  خفیفة المیم بالمد  )آمین (  .. )الفاتحة ( ویسن عقب 

  القصر .. ویجوز    

  مع تأمین إمامھ .. ویؤمن 

  بھ في األظھر .. ھر ویج
  

  إال في الثالثة والرابعة في األظھر  )الفاتحة ( سورة بعد .. وتسن 

  وهللا أعلم ، قرأھا فیھما على النص .. فإن سبق بھما : قلت 

  بل یستمع ، سورة للمأموم .. وال 

  قرأ في األصح .. فإن بعد أو كانت سریة 
  

  طوال المفصل .. ویسن للصبح والظھر 

  أوساطھ .. ر والعشاء وللعص    

  قصاره .. وللمغرب     

   }ھل أتى{وفي الثانیة ،  }ألم تنزیل{ :ولصبح الجمعة        
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   الركوع:  الخامس

  أن ینحني قدر بلوغ راحتیھ ركبتیھ بطمأنینة  :وأقلھ 

  بحیث ینفصل رفعھ عن ھویھ 

  وال یقصد بھ غیره 

  لم یكف .. فلو ھوى لتالوة فجعلھ ركوعا 

  تسویة ظھره وعنقھ  :وأكملھ 

  ونصب ساقیھ 

  وتفرقة أصابعھ للقبلة ، وأخذ ركبتیھ بیدیھ 

  في ابتداء ھویھ .. ویكبر 

  كإحرامھ .. ویرفع یدیھ 
  

  ثالثا  )سبحان ربي العظیم ( : ویقول 

  اإلمام .. وال یزید 
   )مي وعصبي وما استقلت بھ قدميخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظ، اللھم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ( :ویزید المنفرد 

  

    قائما مطمئنااالعتدال:  السادس

  وال یقصد غیره 

  لم یكف .. فلو رفع فزعا من شيء 

   ) سمع هللا لمن حمده (: رفع یدیھ مع ابتداء رفع رأسھ قائال .. ویسن 

   )  بعدربنا لك الحمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء (: قال .. فإذا انتصب    

  وكلنا لك عبد ، أحق ما قال العبد ، أھل الثناء والمجد  (: ویزید المنفرد    

  )وال ینفع ذا الجد منك الجد ، وال معطي لما منعت ، ال مانع لما أعطیت       

   في اعتدال ثانیة الصبح القنوت.. ویسن 

  )اللھم اھدني فیمن ھدیت إلى آخره(وھو   

  مع بلفظ الج.. واإلمام        

   في آخره r سن الصالة على رسول هللا : والصحیح   

  وال یمسح وجھھ ، ورفع یدیھ     

  ویقول الثناء ، وأنھ یؤمن المأموم للدعاء ، وأن اإلمام یجھر بھ      

  قنت .. فإن لم یسمعھ                 

  القنوت في سائر المكتوبات للنازلة ال مطلقا على المشھور .. ویشرع 



  الصالة: ٢ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

- ٤٢ -

   السجود:  عالساب

  مباشرة بعض جبھتھ مصاله  :وأقلھ 

  جاز إن لم یتحرك بحركتھ .. فإن سجد على متصل بھ 

  وضع یدیھ وركبتیھ وقدمیھ في األظھر .. وال یجب 

  وهللا أعلم ، وجوبھ :  األظھر  :قلت      

  أن یطمئن وینال مسجده ثقل رأسھ .. ویجب 

  وأن ال یھوى لغیره 

   االعتدال العود إلى وجب.. فلو سقط لوجھھ 

  وأن ترتفع أسافلھ على أعالیھ في األصح      

  

  یكبر لھویھ بال رفع  :وأكملھ 

  ویضع ركبتیھ ثم یدیھ ثم جبھتھ وأنفھ 

  ثالثا )  سبحان ربي األعلى (:ویقول

   اللھم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت(ویزید المنفرد 

  سجد وجھي للذي خلقھ وصوره وشق سمعھ وبصره 

  ) تبارك هللا أحسن الخالقین              

  حذو منكبیھ .. ویضع یدیھ 

  وینشر أصابعھ مضمومة للقبلة 

  ویفرق ركبتیھ 

  في ركوعھ وسجوده ، ومرفقیھ عن جنبیھ ، ویرفع بطنھ عن فخذیھ 

  ثى نالخ و المرأة.. وتضم 
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   الجلوس بین سجدتیھ مطمئنا:  الثامن

  أن ال یقصد برفعھ غیره : ویجب 

  العتدال ا ال یطولھ وال وأن

  وینشر أصابعھ ، واضعا یدیھ قریبا من ركبتیھ ، یكبر ویجلس مفترشا  :وأكملھ 

  )رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واھدني وعافني( : قائال   

  ثم یسجد الثانیة كاألولى  

  نھا جلسة خفیفة بعد السجدة الثانیة في كل ركعة یقوم ع.. ن س: والمشھور 

  

  rوالصالة على النبي ، وقعوده ، التشھد :  والحادي عشر والعاشر التاسع

    ركنان ..  إن عقبھما سالم فالتشھد وقعوده

  فسنتان .. وإال   

  جاز .. وكیف قعد 

  ویضع أطراف أصابعھ للقبلة ، وینصب یمناه ، فیجلس على كعب یسراه ؛ افتراش :  األولویسن في 

  لكن یخرج یسراه من جھة یمینھ ویلصق وركھ باألرض ، وھو كاإلفتراش ؛ تورك ال:  اآلخروفي      

  یفترش المسبوق والساھي : واألصح 

  یسراه على طرف ركبتیھ منشورة األصابع بال ضم .. ویضع فیھما 

  وهللا أعلم ، األصح الضم : قلت 

  الخنصر والبنصر .. ویقبض من یمناه 

  الوسطى في األظھر .. وكذا 

  وال یحركھا  ، )إال هللا ( :  المسبحة ویرفعھا عند قولھ ویرسل

  ضم اإلبھام إلیھا كعاقد ثالثة وخمسین : واألظھر 
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   األخیرفرض في التشھد   ..rوالصالة على النبي 

  سنھا في األول : واألظھر     

  في األول على الصحیح .. وال تسن على اآلل 

    في اآلخرة .. وتسن 

  تجب : وقیل 

  

  مشھور ..  التشھد وأكمل

  سالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین ، سالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ ، التحیات   ( :وأقلھ 

   )أشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن دمحما رسول هللا 

  )وأن دمحما رسولھ( ویقول )الصالحین( و) وبركاتھ (یحذف : وقیل 

   وهللا أعلم  ، وثبت في صحیح مسلم)ول هللاوأن دمحما رس(األصح : قلت 

  

  )اللھم صل على دمحم وآلھ(:  وآلھ rوأقل الصالة على النبي 

  سنة في اآلخر ..  )حمید مجید(والزیادة إلى 

  الدعاء بعده .. وكذا 

  إلى آخره )اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت(ومنھ ، أفضل .. ومأثوره 

  rشھد والصالة على النبي أن ال یزید على قدر الت.. ویسن 

   

  ترجم .. ومن عجز عنھما 

  العاجز ال القادر في األصح.. ویترجم للدعاء والذكر المندوب 
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  السالم :  الثاني عشر

   )السالم علیكم ( : وأقلھ 

   )سالم علیكم ( : جواز : واألصح 

  وهللا اعلم ، ال یجزئھ :  األصح المنصوص :قلت   

  روج نیة الخ.. وأنھ ال تجب 

   مرتین یمینا وشماال )السالم علیكم ورحمة هللا( :وأكملھ 

  وفي الثانیة األیسر ، ملتفتا في األولى حتى یرى خده االیمن 

  السالم على من عن یمینھ ویساره من مالئكة وإنس وجن .. ناویا 

  السالم على المقتدین .. وینوي اإلمام 

  الرد علیھ .. وھم  

   ترتیب األركان كما ذكرنا:  الثالث عشر

  بطلت صالتھ .. فإن تركھ عمدا بأن سجد قبل ركوعھ 

  لغو .. فما بعد المتروك .. وإن سھا 

  فعلھ  .. فإن تذكر قبل بلوغ مثلھ

  تمت بھ ركعتھ وتدارك الباقي .. وإال 

  سجدھا وأعاد تشھده .. فلو تیقن في آخر صالتھ ترك سجدة من األخیرة 

  لزمھ ركعة ..  أو من غیرھا      

  إن شك فیھما .. وكذا 

  سجد .. فإن كان جلس بعد سجدتھ ؛ وإن علم في قیام ثانیة ترك سجدة 

  لم یكفھ ..  االستراحةإن جلس بنیة : وقیل 

  فلیجلس مطمئنا ثم یسجد .. وإال  

  یسجد فقط : قیل  و

  وجب ركعتان  .. وإن علم في آخر رباعیة ترك سجدتین أو ثالث جھل موضعھا

  فسجدة ثم ركعتان  .. أو أربع

  فثالث .. أو خمس أو ست 

  ثالث  فسجدة ثم.. أو سبع 
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  إدامة نظره إلى موضع سجوده ..  یسن : قلت

  یكره تغمیض عینیھ : وقیل 

  ال یكره إن لم یخف ضررا : وعندي 

  والخشوع 

   اءةوتدبر القر

  والذكر 

  ودخول الصالة بنشاط وفرغ قلب 

  ذا بیمینھ یساره وجعل یدیھ تحت صدره آخ

  والدعاء في سجوده 

  ن یعتمد في قیامھ من السجود والقعود على یدیھ أو

  والذكر بعدھا ،  في األصح الثانیةوتطویل قراءة األولى على 
  

  وأفضلھ إلى بیتھ ، وأن ینتقل للنفل من موضع فرضھ 
  

  مكثوا حتى ینصرفن .. وإذا صلى وراءھم نساء 
  

  ھ في جھة حاجت.. وأن ینصرف 

  فیمینھ .. وإال     
  

  بسالم اإلمام .. وتنقضي القدوة 
  

  فللمأموم أن یشتغل بدعاء ونحوه ثم یسلم 
  

   وهللا أعلم، سلم ثنتین .. ولو اقتصر إمامھ على تسلیمة 
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  باب 

  :خمسة شروط الصالة

  معرفة الوقت *

  

   واالستقبال*

  

  وستر العورة *

  ما بین سرتھ وركبتھ : وعورة الرجل 

  األمة في األصح . .وكذا 

  ما سوى الوجھ والكفین : والحرة 

  

  ولو بطین وماء كدر ، ما منع إدراك لون البشرة : وشرطھ 

  التطین على فاقد الثوب .. وجوب : واألصح 

  

  ستر أعاله وجوانبھ ال أسفلھ .. ویجب 

  لم یكف .. فلو رؤیت عورتھ من جیبھ في ركوع أو غیره 

  فلیزره أو یشد وسطھ     

  ستر بعضھا بیده في األصح .. ولھ      

  

  تعین لھما .. فإن وجد كافي سوأتیھ 

      فقبلھ ..    أو إحداھما   

    دبره : وقیل     

  یتخیر : وقیل     



  الصالة: ٢ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

- ٤٨ -

  وطھارة الحدث *

  بطلت .. فإن سبقھ 

  یبني : وفي القدیم 

  في كل مناقض عرض بال تقصیر .. ویجربان        

  وتعذر دفعھ في الحال       

  لم تبطل .. فإن أمكن بأن كشفتھ ریح فستر في الحال 

  بطلت .. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فیھا 

  

  

  

  في الثوب والبدن والمكان .. وطھارة النجس *

  

  اجتھد .. ولو اشتبھ طاھر ونجس 

  

  وجب غسل كلھ .. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجھل 

  

  لم یكف غسلھ على الصحیح .. فلو ظن طرفا 

  

  طھر كلھ .. أنھ إن غسل مع باقیھ مجاوره : فاألصح .. ل نصف نجس ثم باقیھ ولو غس

  صف نتفغیر الم.. وإال    
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  وإن لم یتحرك بحركتھ ، صالة مالق بعض لباسھ نجاسة .. وال تصح 

  وال قابض طرف شيء على نجس إن تحرك      

  إن لم یتحرك في األصح .. وكذا    

  قا صحت مطل.. فلو جعلھ تحت رجلھ 

  

  نجس یحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحیح .. وال یضر 

  

  فمعذور .. ولو وصل عظمھ بنجس لفقد الطاھر 

  وجب نزعھ إن لم یخف ضررا ظاھرا .. وإال    

  وإن خاف : قیل   

  لم ینزع على الصحیح .. فإن مات   

  

  عن محل استجماره .. ویعفى 

  

   بطلت في األصح..  اً ولو حمل مستجمر

  

   منھ غالبا االحترازنھ عما یتعذر میعفى .. وطین الشارع المتیقن نجاستھ 

  

  بالوقت وموضعھ من الثوب والبدن .. ویختلف 
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  عن قلیل دم البراغیث .. و

  وونیم الذباب   

  

  عن كثیره .. ال یعفي : واألصح 

  وال قلیل انتشر بعرق 

  بالعادة .. وتعرف الكثرة 

  وهللا أعلم ،  العفو مطلقا  األصح عند المحققین:قلت

  

  كالبراغیث .. ودم البثرات 

   فال.. إن عصره : وقیل   

  

  كالبثرات : قیل .. الدمامیل والقروح وموضع الفصد والحجامة و

  ستحاضة فكاال.. إن كان مثلھ یدوم غالبا : واألصح 

  فكدم األجنبي فال یعفى .. وإال     

  یعفى عن قلیلھ : وقیل 

  وهللا أعلم ، العفو عن قلیل دم األجنبي : واألظھر ، أنھا كالبثرات  :األصح : قلت 

  

  كالدم .. والقیح والصدید 

  ماء القروح والمتنفط الذي لھ ریح .. وكذا 

  األظھر  بال ریح في.. كذا و

  وهللا أعلم ، طھارتھ : المذھب : قلت 

  

  وجب القضاء في الجدید .. ولو صلى بنجس لم یعلمھ 

  .وجب القضاء على المذھب.. نسي  ثم موإن عل 
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  فصل

  بالنطق بحرفین أو حرف مفھم .. تبطل 

  مدة بعد حرف في األصح .. وكذا 
  

  بطلت .. أن التنحنح والضحك والبكاء واألنین والنفخ إن ظھر بھ حرفان : واألصح 

  فال .. وإال     
  

  في یسیر الكالم إن سبق لسانھ .. ویعذر 

  أو نسي الصالة         

  أو جھل تحریمھ إن قرب عھده باإلسالم         

  كثیره في األصح .. ال   

  في التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة .. و

  الجھر في األصح .. ال 
  

  بطلت في األظھر .. ولو أكره على الكالم 
  

  لم تبطل .. إن قصد معھ قراءة  }یا یحیى خذ الكتاب { ـ ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفھیم ك

  بطلت ..  وإال
  

  بالذكر والدعاء .. وال تبطل 

   )یرحمك هللا ( : كقولھ لعطاس ؛ إال أن یخاطب 
  

  لم تبطل في األصح .. ولو سكت طویال بال غرض 
  

  أن یسبح  .. وإنذاره أعمى، وإذنھ لداخل ، ویسن لمن نابھ شيء كتنبیھ إمامھ 

  المرأة بضرب الیمین على ظھر الیسار .. وتصفق 
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  بطلت إال أن ینسى ..  صالتھ غیرھا إن كان من جنسھا ولو فعل في

  فتبطل بكثیره ال قلیلھ .. وإال      

  بالعرف .. والكثرة 

  قلیل .. فالخطوتان أو الضربتان     

  كثیر إن توالت .. والثالث     
  

  بالوثبة الفاحشة .. وتبطل 

  حك في األصح كتحریك أصابعھ في سبحة أو ؛ الحركات الخفیفة المتوالیة .. ال 
  

  كعمده في األصح .. وسھو الفعل الكثیر 
  

  بقلیل األكل .. وتبطل 

  وهللا أعلم ،  إال أن یكون ناسیا أو جاھال تحریمھ :قلت   

  بطلت في األصح ..  ذوبھا عفلو كان بفمھ سكرة فبل   
  

  دفع المار .. ھ أو خط قبالت، أو بسط مصلى ، أو عصا مغروزة ، أو ساریة ، ویسن للمصلي إلى جدار 

  المرور حینئذ .. تحریم : والصحیح 

  

   ال لحاجة االلتفات.. یكره  :قلت 
  ورفع بصره إلى السماء 

  وكف شعره أو ثوبھ 
  ووضع یده على فمھ بال حاجة 

  والقیام على رجل 
  والصالة حاقنا أو حاقبا 

  أو بحضرة طعام یتوق إلیھ 
  وأن یبصق قبل وجھھ أو عن یمینھ 

  على خاصرتھ ووضع یده 
  والمبالغة في خفض الرأس في ركوعھ 

  ،والصالة في الحمام والطریق والمزبلة والكنیسة وعطن اإلبل والمقبرة الطاھرة 
  وهللا أعلم  
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  باب

  سنة .. سجود السھو 

  عند ترك مأمور بھ 

  أو فعل منھي عنھ 

  

  وجب تداركھ .. إن كان ركنا :  فاألول

  حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتیب لزیادة .. وقد یشرع السجود    
     

  أو قعوده ، أو التشھد األول ، أو قیامھ ، القنوت : وھو ؛ ا أو بعضً    

  سجد ..  فیھ في األظھر rالصالة على النبي .. وكذا 

  فال .. إن ترك عمدا : وقیل 

  وهللا أعلم ، الصالة على اآلل حیث سنناھا .. وكذا : قلت 

  ر السنن سائ.. وال تجبر   

  

  لم یسجد لسھوه .. لتفات والخطوتین إن لم یبطل عمده كاال:  والثاني

  ككالم كثیر في األصح ؛ سجد إن لم تبطل بسھوه .. وإال   
  

  فیسجد لسھوه .. یبطل عمده في األصح .. وتطویل الركن القصیر 

  قصیر ..  فاالعتدال

  الجلوس بین السجدتین في األصح .. وكذا 
  

  لم تبطل بعمده في األصح .. في ركوع أو تشھد  )فاتحة ( ـ ا قولیا كولو نقل ركن

  ویسجد لسھوه في األصح    

  )ه ما ال یبطل عمده ال سجود لسھو( : تستثنى ھذه الصورة من قولنا : وعلى ھذا 



  الصالة: ٢ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

- ٥٤ -

  لم یعد لھ .. ولو نسي التشھد األول فذكره بعد انتصابھ 

  بطلت .. فإن عاد عالما بتحریمھ   

  ویسجد للسھو  فال.. یا أو ناس 

  فكذا في األصح .. أو جاھال  

  العود لمتابعة إمامھ في األصح .. وللمأموم 

  وهللا أعلم ،  األصح وجوبھ :قلت     
  

  عاد للتشھد .. ولو تذكر قبل انتصابھ 

  ویسجد إن كان صار إلى القیام أقرب      

  بطلت إن كان إلى القیام أقرب .. ولو نھض عمدا فعاد   
  

  لم یعد لھ .. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده 

  عاد .. أو قبلھ     

  إن بلغ حد الراكع .. ویسجد للسھو 
  

  سجد .. ولو شك في ترك بعض 

  فال .. أو ارتكاب نھي  
  

  یسجد لف.. ھل سجد : ولو سھا وشك 
  

  أتى بركعة وسجد .. ولو شك أصلى ثالثا أم أربعا 

  ھ قبل سالمھ أنھ یسجد وإن زال شك: واألصح 

  حكم ما یصلیھ مترددا واحتمل كونھ زائدا .. وكذا 
  

  لما یجب بكل حال إذا زال شكھ .. وال یسجد 

  لم یسجد  .. فتذكر فیھا؟  أثالثة ھي أم رابعة : شك في الثالثة:  مثالھ

  سجد .. أو في الرابعة   
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  لم یؤثر على المشھور .. ولو شك بعد السالم في ترك فرض 
  

  یحملھ إمامھ ..  ل قدوتھحاوسھوه 
  

  سلم معھ وال سجود .. فبان خالفھ ، فلو ظن سالمھ فسلم 
  

  قام بعد سالم إمامھ إلى ركعتھ وال یسجد ..  ةولو ذكر في تشھده ترك ركن غیر النیة والتكبیر
  

  ال یحملھ ..  بعد سالمھوسھوه 
  

  بنى وسجد .. فلو سلم المسبوق بسالم إمامھ 

  ھ ویلحقھ سھو إمام    

  لزمھ متابعتھ .. فإن سجد 

  فیسجد على النص .. وإال 
  

  ولو اقتدى مسبوق بمن سھا بعد اقتدائھ 

  قبلھ في األصح .. وكذا 

  ثم في آخر صالتھ ، أنھ یسجد معھ : فالصحیح 

  سجد آخر صالة نفسھ على النص .. فإن لم یسجد اإلمام 
  

  سجدتان كسجود الصالة .. وسجود السھو وإن كثر 

  بین تشھده وسالمھ .. أن محلھ : د والجدی
  

  فات في األصح .. فإن سلم عمدا 

  فات في الجدید .. أو سھوا وطال الفصل 

  فال على النص .. وإال     

  صار عائدا إلى الصالة في األصح .. وإذا سجد 
  

  أتموا ظھرا وسجدوا .. ولو سھا إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتھا 

 سجد في األصح .. ھ ولو ظن سھوا فسجد فبان عدم
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  باب

  التالوة سجدات .. تسن 

  : أربع عشرة .. وھن في الجدید 

   )الحج ( منھا سجدتا 

  في غیر الصالة .. تستحب ،  بل ھي سجدة شكر  ؛ )ص ( ال 

  فیھا على األصح .. وتحرم      
  

   والمستمع للقارئ.. وتسن 

   القارئبسجود .. لھ وتتأكد 

   أعلم وهللا، وتسن للسامع : قلت 
  

  سجد اإلمام والمنفرد لقراءتھ فقط .. وإن قرأ في الصالة 

  لسجدة إمامھ .. والمأموم 

  بطلت صالتھ .. فإن سجد إمامھ فتخلف أو انعكس 
  

  ثم للھوى بال رفع ، نوى وكبر لإلحرام رافعا یدیھ .. ومن سجد خارج الصالة 

  كسجدة الصالة ورفع مكبرا وسلم.. وسجد 
  

  الصحیح  شرط على.. م وتكبیرة اإلحرا

  السالم في األظھر .. وكذا 
  

  شروط الصالة .. وتشترط 
  

  وال یرفع یدیھ ، كبر للھوى وللرفع .. ومن سجد فیھا 

   وهللا أعلم  ،لالستراحةوال یجلس : قلت 
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  )وشق سمعھ وبصره بحولھ وقوتھ،  سجد وجھى للذي خلقھ وصوره ( ویقول

  

  ل سجد لك.. ولو كرر آیة في مجلسین 

  المجلس في األصح .. وكذا 

  كمجلس .. وركعة 

  كمجلسین .. وركعتان 

  

  لم یسجد .. فإن لم یسجد وطال الفصل 

  

  ال تدخل الصالة .. وسجدة الشكر 

  

  : وتسن 

  لھجوم نعمة 

  أو اندفاع نقمة 

  أو رؤیة مبتلى أو عاص 

  للعاصي ال للمبتلي .. ا ویظھرھ

  

  كسجدة التالوة : وھي 

  

  زھما على الراحلة للمسافر جوا: واألصح 

  جاز علیھا قطعا .. ة التالوة صلفإن سجد 
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  باب

  : صالة النفل قسمان 
  

  قسم ال یسن جماعة 
  

   مع الفرائض الرواتب: فمنھ 

  ركعتان قبل الصبح : وھي 

  وركعتان قبل الظھر 

  وكذا بعدھا  

  وبعد المغرب 

  والعشاء     

  ال راتب للعشاء : وقیل      
  

  بع قبل الظھر أر: وقیل 

  وأربع بعدھا : وقیل 

  وأربع قبل العصر : وقیل 
  

  سنة .. والجمیع 

   المؤكدفي الراتب .. وإنما الخالف     
  

  ركعتان خفیفتان قبل المغرب : قیل و

  األمر بھما  "صحیح البخاري " سنة على الصحیح ففي .. ھما : قلت 
  

  أربع .. وبعد الجمعة 

  وهللا أعلم ، ما قبل الظھر .. وقبلھا 
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  الوتر : ومنھ 

  ركعة : وأقلھ 

  إحدى عشرة : وأكثره 

  ثالث عشرة : وقیل 

  وھو أفضل .. ولمن زاد على ركعة الفصل 

  بتشھد أو تشھدین في اآلخرتین .. والوصل      
  

  بین صالة العشاء وطلوع الفجر :  ووقتھ 
  

  سبق نفل بعد العشاء .. شرط اإلیتار بركعة : وقیل 
  

  جعلھ آخر صالة اللیل  ..ویسن 
  

  لم یعده .. فإن أوتر ثم تھجد 

  یشفعھ بركعة ثم یعیده : وقیل 
  

  القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان .. ویندب 

  كل سنة :  یلوق
  

  ) اللھم إنا نستعینك ونستغفرك إلى آخره(كقنوت الصبح ویقول قبلھ: وھو 

   األصح بعده : قلت
  

  وهللا أعلم ،ي الوتر عقب التراویح جماعة تندب ف..  الجماعة وأن
  

  الضحى : ومنھ 

  ركعتان : وأقلھا 

  ثنتا عشرة ا: وأكثرھا 
  

  ركعتان ..  وتحیة المسجد

  بفرض أو نفل آخر .. وتحصل 

  الصحیح  ركعة على.. ال 
  

  وسجدة التالوة والشكر ، الجنازة .. وكذا : قلت 

  وهللا أعلم ، بتكرر الدخول على قرب في األصح .. وتتكر 
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  بدخول وقت الفرض .. ویدخل وقت الرواتب قبل الفرض 

  بفعلھ .. وبعده      

  بخروج وقت الفرض .. ویخرج النوعان 
  

  ندب قضاؤه في األظھر .. ولو فات النفل المؤقت 

  

  كالعید والكسوف واإلستسقاء :  وقسم یسن جماعة

  أفضل مما ال یسن جماعة .. وھو 

  لراتبة على التراویح تفضیل ا: لكن األصح 
  

  تسن في التراویح .. وأن الجماعة 
  

  للنفل المطلق .. وال حصر 
  

  فلھ التشھد في كل ركعتین .. فإن أحرم بأكثر من ركعة 

  وفي كل ركعة    

  وهللا أعلم ، الصحیح منعھ في كل ركعة : قلت 
  

  فلھ أن یزید وینقص بشرط تغییر النیة قبلھما .. وإذا نوى عددا 

  فتبطل ..  وإال
  

  أنھ یقعد ثم یقوم للزیادة إن شاء : فاألصح .. فلو نوى ركعتین فقام إلى ثالثة سھوا 
  

  أفضل ..  نفل اللیل : قلت
  ثم آخره .. أفضل .. وأوسطھ    

  وأن یسلم من كل ركعتین      
  التھجد .. ویسن                            

  ام كل اللیل دائما قی.. ویكره                           
  وتخصیص لیلة الجمعة بقیام         

   وهللا أعلم، وترك تھجد اعتاده 
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  كتاب صالة الجماعة 

  سنة مؤكدة .. ھي في الفرائض غیر الجمعة 

  فرض كفایة للرجال : وقیل 

  بحیث یظھر الشعار في القریة .. فتجب 

  قوتلوا .. فإن امتنعوا كلھم    
  

  

  للنساء تأكده للرجال في األصح .. وال یتأكد الندب 

   أعلم وهللا، عین : وقیل ، أنھا فرض كفایة :  األصح المنصوص :قلت
  

  

  أفضل .. وفي المسجد لغیر المرأة 
  

  أفضل .. وما كثر جمعھ 

  عطل مسجد قریب لغیبتھ تأو  إال لبدعة إمامھ
  

  

  فضیلة .. وإدراك تكبیرة اإلحرام 

   بالتحرم عقب تحرم إمامھ تغالشباال.. وإنما تحصل 

  بإدراك بعض القیام : وقیل 

  بأول ركوع : وقیل 
  

  ة ما لم یسلم إدراك الجماع: والصحیح 
  

  

  ت ئابعاض والھیاإلمام مع فعل األ.. ولیخفف 

  إال أن یرضى بتطویلھ محصورون     
  

  التطویل لیلحق آخرون .. ویكره 
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  لم یكره انتظاره في األظھر .. ولو أحس في الركوع أو التشھد األخیر بداخل 

  إن لم یبالغ فیھ 

  ولم یفرق بین الداخلین 

  وهللا أعلم ، انتظاره . .استحباب :  المذھب :قلت

  رھما یفي غ.. وال ینتظر 

  

  ویسن للمصلي وحده 

  عادتھا مع جماعة یدركھا إ.. جماعة في األصح .. وكذا 

  األولى في الجدید .. وفرضھ   

  الفرض .. أنھ ینوي بالثانیة : واألصح  

  

  في تركھا وإن قلنا سنة .. وال رخصة 

  إال بعذر 

  عام 

  لیل كمطر أو ریح عاصف بال

  وحل شدید على الصحیح .. وكذا 

    خاصأو   

  ومدافعة حدث ، وجوع وعطش ظاھرین ، وحر وبرد شدیدین ، كمرض 

  ومالزمة غریم معسر ، وخوف ظالم على نفس أو مال 

   يوعر، وعقوبة یرجى تركھا إن تغیب أیاما 

  وتأھب لسفر مع رفقة ترحل 

  وأكل ذي ریح كریھ 

  بال متعھد أو یأنس بھوحضور قریب محتضر أو مریض 
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  فصل

  و یعتقده أاقتداؤه بمن یعلم بطالن صالتھ .. ال یصح 

  كمجتھدین اختلفا في القبلة      

  أو إناءین 

  الصحة ما لم یتعین إناء اإلمام للنجاسة : األصح ف.. فإن تعدد الطاھر        

  اقتدى بھ قطعا .. فإن ظن طھارة إناء غیره 
  

  .. وأم كل في صالة ، فظن كل طھارة إناء فتوضأ بھ ، لى خمسة فلو اشتبھ خمسة فیھا نجس ع

  یعیدون العشاء إال إمامھا فیعید المغرب : ففي األصح 
  

  فاألصح الصحة في الفصد دون المس .. ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجھ أو افتصد 

   بنیة المقتدي اً اعتبار
  

  قدوة بمقتد .. والتصح 

  قیم تیمم وال بمن تلزمھ إعادة كم    

   بأمي في الجدید قارئوال     

  )الفاتحة ( من یخل بحرف أو تشدیدة من : وھو 

  أرت یدغم في غیر موضعھ : ومنھ 

   وألثغ یبدل حرفا بحرف 

  بمثلھ .. وتصح 
  

  والالحن ، والفأفاء ، بالتمتام .. وتكره 

  أبطل صالة من أمكنھ التعلم ..  بضم أو كسر)أنعمت( ـفإن غیر معنى ك  
  

  فكأمي  .. )الفاتحة ( فإن كان في ، أو لم یمض زمن إمكان تعلمھ ، فإن عجز لسانھ 

  فتصح صالتھ والقدوة بھ .. وإال 



 صالة اجلماعة: ٣ك                                                                                            منهاج الطالبني
 

- ٦٤ -

  بامرأة وال خنثى : قدوة رجل وال خنثى .. وال تصح 
  

  بالمتیمم :  للمتوضئ.. و تصح 

  وبماسح الخف         

  بالقاعد والمضطجع : وللقائم    

  ي والعبد بالصب: وللكامل    
  

  سواء على النص .. واألعمى والبصیر 
  

  بالسلس : قدوة السلیم .. صحة : واألصح 

  بالمستحاضة غیر المتحیرة : والطاھر       
  

  أو كافرا معلنا ، مامھ امرأة إولو بان 

  وجبت اإلعادة .. أو مخفیا : قیل 

  وإذا نجاسة خفیة ، جنبا .. ال     

  وهللا أعلم ، أن مخفي الكفر ھنا كمعلنھ : جمھور األصح النصوص ھو قول ال: قلت 
  

  كالمرأة في األصح .. واألمي 
  

  لم یسقط القضاء في األظھر .. ولو اقتدى بخنثى فبان رجال 
  

  أولى من الفاسق .. والعدل 

   واألورع أأولى من األقر.. أن األفقھ : واألصح 

  على األسن النسیب .. ویقدم األفقھ واألقرأ 

  ب یعلى النس.. تقدیم األسن  :والجدید 

  وطیب الصنعة ونحوھا ، وحسن الصوت ، فبنظافة الثوب والبدن .. فإن استویا 

  أولى .. ومستحق المنفعة بملك ونحوه 

  فلھ التقدیم .. فإن لم یكن أھال 

  على عبده الساكن .. ویقدم 

  مكاتبھ في ملكھ .. ال 

  على المكري .. تقدیم المكتري : واألصح 

  على المستعیر .. لمعیر وا   

  أولى من األفقھ والمالك .. والوالي في محل والیتھ 
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  فصل
  على إمامھ في الموقف .. ال یتقدم * 

  بطلت في الجدید .. فإن تقدم 

  

  مساواتھ .. وال تضر 

  تخلفھ قلیال.. ویندب 

  بالعقب .. عتبار واال

  

  حول الكعبة .. ویستدیرون في المسجد الحرام 

  كونھم أقرب إلى الكعبة في غیر جھة اإلمام في األصح .. وال یضر 

   جھتاھما تلو وقفا في الكعبة واختلف.. وكذا 

  

  عن یمینھ .. ویقف الذكر 

  أحرم عن یساره .. فإن حضر آخر 

  اإلمام .. ثم یتقدم 

  وھو أفضل .. أو یتأخران 

  

  صفا خلفھ ..  يولو حضر رجالن أو رجل وصب

  امرأة أو نسوة .. وكذا 

  الرجال ثم الصبیان ثم النساء .. یقف خلفھ و

  

  وسطھن .. وتقف إمامتھن 

  

  وقوف المأموم فردا .. ویكره 

  إن وجد سعة .. بل یدخل الصف 

  فلیجر شخصا بعد اإلحرام .. وإال 

  ولیساعده المجرور 

  



 صالة اجلماعة: ٣ك                                                                                            منهاج الطالبني
 

- ٦٦ -

  بأن یراه أو بعض صف أو یسمعھ أو مبلغا ، علمھ بانتقاالت اإلمام .. ویشترط * 

  صح اإلقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنیة .. ما مسجد وإذا جمعھ

  شرط أن ال یزید ما بینھما على ثالثمائة ذراع تقریبا .. ولو كانا بفضاء 

  تحدیدا : وقیل 

  اعتبرت المسافة بین األخیر واألول .. فإن تالحق شخصان أو صفان 

  الفضاء المملوك والوقف والمبعض .. وسواء 
  

   المطروق والنھر المحوج إلى سباحة على الصحیح الشارع.. وال یضر 
  

  

   :فطریقان.. فإن كانا في بناءین كصحن وصفة أو بیت 
  وجب اتصال صف من أحد البناءین باآلخر .. إن كان بناء المأموم یمینا أو شماال : أصحھما 

  فرجھ التسع واقفا في األصح .. وال تضر    

  صحة القدوة : فالصحیح .. وإن كان خلف بناء اإلمام         
  بشرط أن ال یكون بین الصفین أكثر من ثالثة أذرع   

  

  ال یشترط إال القرب كالفضاء إن لم یكن حائل أو حال باب نافذ : والطریق الثاني 

  فوجھان .. فإن حال ما یمنع المرور ال الرؤیة     

  بطلت باتفاق الطریقین .. أو جدار       

  وهللا أعلم ، ح  الطریق الثاني أص:قلت
  

  صح اقتداء من خلفھ وإن حال جدار بینھ وبین اإلمام .. وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر 
  

  شرط محاذاة بعض بدنھ بعض بدنھ .. ولو وقف في علو وإمامھ في أسفل أو عكسھ 
  

  فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد.. فإن لم یحل شيء ، ولو وقف في موات وإمامھ في مسجد 

  من آخر صف : وقیل   

  منع .. وإن حال جدار أو باب مغلق 

  الباب المردود والشباك في األصح .. وكذا 
  

  

  فیستحب .. وعكسھ إال لحاجة ، یكره ارتفاع المأموم على إمامھ : قلت 

  حتى یفرغ المؤذن من اإلقامة .. وال یقوم 

  نفال بعد شروعھ فیھا ..  یبتدئوال 

 وهللا أعلم ، ن لم یخش فوت الجماعة مة إتأ.. فإن كان فیھ 
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  فصل
  اإلقتداء أو الجماعة ..  أن ینوي المأموم مع التكبیر  :شرط القدوة

  كغیرھا على الصحیح .. والجمعة    

  بطلت صالتھ على الصحیح ..  في األفعال ھفلو ترك ھذه النیة وتابع
  

  تعیین اإلمام .. وال یجب 

  بطلت صالتھ .. فإن عینھ وأخطأ 
  

  تستحب ونیة اإلمامة .. ال یشترط لإلمام و

  لم یضر ..  أخطأ في تعیین تابعھ إنف
  

  قدوة المؤدي بالقاضي .. وتصح 

  والمفترض بالمتنفل 

  وفي الظھر بالعصر 

  وبالعكوس 

  الظھر بالصبح والمغرب .. وكذا 

  وھو كالمسبوق 
  

  ر في المغرب یخمتابعة اإلمام في القنوت والجلوس األ.. وال تضر 

  فراقھ إذا اشتغل بھما .. لھ و
  

  الصبح خلف الظھر في األظھر .. ویجوز 

  فارقھ وسلم .. إن شاء : فإذا قام للثالثة    

  انتظره لیسلم معھ .. وإن شاء     

  وهللا أعلم ، انتظاره أفضل : قلت            
  

  قنت .. وإن أمكنھ القنوت في الثانیة 

  تركھ .. وإال   

  قنت فراقھ لی.. ولھ 
  

  حصح على الصحیتلم .. كمكتوبة وكسوف أو جنازة ؛ فإن اختلف فعلھما 
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  فصل

  بأن یتأخر ابتداء فعلھ عن ابتدائھ ؛ متابعة اإلمام في أفعال الصالة .. تجب 

  ویتقدم على فراغھ منھ           

  لم یضر إال تكبیرة إحرام .. فإن قارنھ      

  

  لم تبطل في األصح ..  وھو فیما قبلھ بأن فرغ اإلمام منھ؛ وإن تخلف بركن 

  بأن فرغ منھما وھو فیما قبلھما ؛ أو بركنین       

  بطلت .. فإن لم یكن عذر     

  یتبعھ : فقیل  .. )الفاتحة ( بأن أسرع قراءتھ وركع قبل إتمام المأموم ؛ وإن كان     

  وتسقط البقیة 

  وھي الطویلة ، ن ثالثة أركان مقصودة ویسعى خلفھ ما لم یسبق بأكثر م، یتمھا : والصحیح 

  یفارقھ : فقیل .. فإن سبق بأكثر 

  یتبعھ فیما ھو فیھ : واألصح     

  ثم یتدارك بعد سالم اإلمام 

  

  فمعذور ..  االفتتاحلشغلھ بدعاء  )الفاتحة ( ولو لم یتم 

  

  في الموافق .. ھذا كلھ 
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  ..  والتعوذ باالفتتاحن لم یشتغل أنھ إ: فاألصح .. فأما مسبوق ركع اإلمام في فاتحتھ 

  وھو مدرك للركعة ، ترك قراءتھ وركع 

  لزمھ قراءة بقدره .. وإال          

  

  إال أن یعلم إدراكھا   )الفاتحة( ـ بل ب، بسنة بعد التحرم .. وال یشتغل المسبوق 

  

  لم یعد إلیھا .. أو شك  )الفاتحة (  أنھ ترك في ركوعھولو علم المأموم 

  لي ركعة بعد سالم اإلمام بل یص

  قرأھا وھو متخلف بعذر ..  ولم یركع ھوفلو علم أو شك وقد ركع اإلمام       

  یركع ویتدارك بعد سالم اإلمام : وقیل             

  

  لم تنعقد .. ولو سبق إمامھ بالتحرم 

  لم یضره ویجزئھ .. أو التشھد ) الفاتحة ( ـ أو ب

  جب إعادتھ ت: وقیل 

  

  بطلت .. إن كان بركنین  -كركوع وسجود  - م بفعل ولو تقد

  فال .. وإال   

 تبطل بركن : وقیل   
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  فصل
  انقطعت القدوة .. خرج اإلمام من صالتھ إذا 

  جاز .. فإن لم یخرج وقطعھا المأموم 

  ال یجوز إال بعذر یرخص في ترك الجماعة : وفي قول    
  

  تطویل اإلمام : ومن العذر 

   مقصودة كتشھد أو تركھ سنة     
  

  جاز في األظھر وإن كان في ركعة أخرى .. ثم نوى القدوة في خالل صالتھ ، ولو أحرم منفردا 

  ثم یتبعھ قائما كان أو قاعدا     

  أو ھو ، فھو كمسبوق .. فإن فرغ اإلمام أوال 

  فارقھ .. فإن شاء 

   لیسلم معھ هانتظر.. وإن شاء 
  

  فیعید في الباقي القنوت ،  فأول صالتھ.. وما أدركھ المسبوق 
  

  تشھد في ثانیتھ .. ولو أدرك ركعة من المغرب 
  

  أدرك الركعة .. وإن أدركھ راكعا 

  وهللا أعلم ،  بشرط أن یطمئن قبل ارتفاع اإلمام عن أقل الركوع :قلت

  لم تحسب ركعتھ في األظھر .. ولو شك في إدراك حد اإلجزاء 

  ویكبر لإلحرام ثم للركوع 

  لم تنعقد .. ھما بتكبیرة فإن نوا

  تنعقد نفال : وقیل         

  الصحیح  لم تنعقد على.. وإن لم ینو بھا شیئا 
  

  انتقل معھ مكبراً .. ولو أدركھ في اعتدالھ فما بعده 
  

  نھ یوافقھ في التشھد والتسبیحات أ: واألصح 
  

   إلیھا لالنتقاللم یكبر .. وأن من أدركھ في سجدة 
  

   إن كان موضع جلوسھ قام المسبوق مكبراً .. وإذا سلم اإلمام 

  فال في األصح .. وإال   
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  باب صالة المسافر

  رباعیة مؤداة في السفر الطویل المباح .. إنما تقصر 

  فائتة الحضر .. ال 
      

  قصره في السفر دون الحضر : فاألظھر .. ولو قضى فائتة السفر 
  

  رھا سو مجاوزة: فأول سفره ..  بلدةومن سافر من 

  اشترط مجاوزتھا في األصح .. فإن كان وراءه عمارة 

  وهللا أعلم ،  األصح ال یشترط  :قلت    

   مجاوزة العمران: فأولھ .. سور فإن لم یكن 

  الخراب والبساتین ..  ال

  كبلدة .. والقریة    

  مجاوزة الحلة :  ساكن الخیاموأول سفر 
  

  اوزتھ ابتداء انتھى سفره ببلوغھ ما شرط مج.. وإذا رجع 
  

  انقطع سفره بوصولھ .. ولو نوى إقامة أربعة أیام بموضع 

  یوما دخولھ وخروجھ على الصحیح .. وال یحسب منھا 
  

   عشر یوما ثمانیةقصر .. لو أقام ببلد بنیة أن یرحل إذا حصلت حاجة یتوقعھا كل وقت و

  أربعة : وقیل   

  أبدا : وفي قول   

   قتال الخالف في خائف ال: وقیل   

  ال التاجر ونحوه  

 فال قصر على المذھب .. ولو علم بقاءھا مدة طویلة 
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  فصل

  ھاشمیة  ثمانیة وأربعون میال: طویل السفر و

  وھي مرحلتان بسیر األثقال : قلت 

  والبحر كالبر 

  وهللا أعلم ، قصر .. فلو قطع األمیال فیھ في ساعة 

  

   قصد موضع معین أوالً .. ویشترط 

  للھائم وإن طال تردده  ..فال قصر 

  وال یعلم موضعھ ، طالب غریم وآبق یرجع متى وجده .. وال 
  

  طویل وقصیر : ولو كان لمقصده طریقان 

  قصر .. فسلك الطویل لغرض كسھولة أو أمن 

  فال في األظھر .. وإال     

  

  قصر فال .. ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر وال یعرف مقصده 

  قصر الجندي دونھما .. فلو نووا مسافة القصر 

  

  انقطع .. ومن قصد سفرا طویال فسار ثم نوى رجوعا 

  فسفر جدید .. فإن سار 

  

  العاصي بسفره كآبق وناشزة .. وال یترخص 

  فال ترخص في األصح .. فلو أنشأ مباحا ثم جعلھ معصیة 

  توبة سفر من حین الال ئشفمن.. ولو أنشأه عاصیا ثم تاب 

  

  لزمھ اإلتمام .. ولو اقتدى بمتم لحظة 
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  أتم المقتدون .. ولو رعف اإلمام المسافر واستخلف متما 

  عاد اإلمام واقتدى بھ  لو.. وكذا 

  

  أتم .. مامھ محدثا إأو بان ، ولو لزم اإلتمام مقتدیا ففسدت صالتھ أو صالة إمامھ 

  

  أتم .. ھل سفره أو بمن ج، ولو اقتدى بمن ظنھ مسافرا فبان مقیما 

  قصر .. ولو علمھ مسافرا وشك في نیتھ 

  قصر في األصح  .. )أتممت .. وإال ، قصرت .. إن قصر ( : ولو شك فیھا فقال 

  

  نیتھ في اإلحرام .. ویشترط للقصر 

  والتحرز عن منافیھا دواما      
  

  ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنھ یقصر أو یتم 

  أو في أنھ نوى القصر 

   أتم .. ؟ ھل ھو متم أم ساه : قام إمامھ لثالثة فشك أو 

  

  بطلت صالتھ ..  بال موجب لإلتمام عمداً ولو قام القاصر لثالثة 

  عاد وسجد لھ وسلم ..  سھواً وإن كان      

  عاد ثم نھض متما .. فإن أراد أن یتم    

  

  كونھ مسافرا في جمع صالتھ .. ویشترط 

   أتم.. غت سفینتھ دار إقامتھ أو بل، فلو نوى اإلقامة فیھا 

  

  أفضل من اإلتمام على المشھور إذا بلغ ثالث مراحل .. قصر الو
  

  أفضل من الفطر إن لم یتضرر بھ .. والصوم 



 صالة اجلماعة: ٣ك                                                                                            منهاج الطالبني
 

- ٧٤ -

  فصل

  الجمع بین الظھر والعصر تقدیما وتأخیرا .. یجوز 

  كذلك .. والمغرب والعشاء      

  السفر الطویل .. في   

  القصیر في قول .. وكذا   

  

  فتأخیرھا أفضل .. فإن كان سائرا وقت األولى 

  فعكسھ .. وإال   

  

  : وشروط التقدیم ثالثة 

  ولى باألالبداءة *

  فسدت الثانیة .. فلو صالھما فبان فسادھا 

  ونیة الجمع *

  أول األولى : ومحلھا 

  في أثنائھا في األظھر .. وتجوز 

  والمواالة *

  بأن ال یطول بینھما فصل 

  وجب تأخیر الثانیة إلى وقتھا ..  بعذر فإن طال ولو

  فصل یسیر .. وال یضر 

  بالعرف : ویعرف طولھ 

  

  الجمع على الصحیح .. وللمتیمم 

  تخلل طلب خفیف .. وال یضر 
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  بطلتا ویعیدھما جامعا .. مع ثم علم ترك ركن من األولى جولو 

  أو من الثانیة     

  تدارك .. فإن لم یطل   

   جمع فباطلة وال.. وإال   

  أعادھما لوقتیھما .. ولو جھل 

  

  لم یجب الترتیب والمواالة ونیة الجمع على الصحیح.. وإذا أخر األولى 

  كون التأخیر بنیة الجمع .. ویجب      

  فیعصى .. وإال 

  وتكون قضاء 

  

  بطل الجمع .. فصار بین الصالتین مقیما ،  تقدیماولو جمع 

   في األصح ال یبطل.. وفي الثانیة وبعدھا     

  لم یؤثر .. فأقام بعد فراغھا ،  تأخیراً أو 

  یجعل األولى قضاء .. وقبلھ   

  

  الجمع بالمطر تقدیما .. ویجوز 

  منعھ تأخیرا : والجدید 

  

  ا موجوده أولھ: وشرط التقدیم 

  اشتراطھ عند سالم األولى : واألصح 

  

  ن ذابا  إكمطر.. والثلج والبرد 
  

  بالمصلي جماعة بمسجد بعید یتأذى بالمطر في طریقھ .. تخصیص الرخصة : واألظھر 
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  باب صالة الجمعة
   ونحوه ضبال مرعلى كل مكلف حر ذكر مقیم .. ما تتعین إن

  

  على معذور بمرخص في ترك الجماعة .. وال جمعة 

  والمكاتب 

  من بعضھ رقیق على الصحیح .. وكذا 
  

  صحت جمعتھ .. ھره ظومن صحت 

  لجامع أن ینصرف من ا.. ولھ 

  فیحرم انصرافھ إن دخل الوقت إال أن یزید ضرره بانتظاره .. إال المریض ونحوه 
  

  الشیخ الھرم والزمن إن وجدا مركبا ولم یشق الركوب .. وتلزم 

  واألعمى یجد قائدا  
  

  وأھل القریة إن كان فیھم جمع تصح بھ الجمعة 

  لزمتھم .. أو بلغھم صوت عال في ھدو من طرف یلیھم لبلد الجمعة 

  فال .. وإال    
  

   الزوال  بعدھ السفرتعلى من لزم.. ویحرم 

  إال أن تمكنھ الجمعة في طریقھ    

  أو یتضرر بتخلفھ عن الرفقة 

  كبعده في الجدید إن كان سفرا مباحا ..  الزوال قبلو  

  جاز .. وإن كان طاعة        

  وهللا أعلم ، ن الطاعة كالمباح أ: األصح : قلت 

  تسن الجماعة في ظھرھم في األصح .. ومن ال جمعة علیھم 

  ویخفونھا إن خفي عذرھم   

  تأخیر ظھره إلى الیأس من الجمعة .. ویندب لمن أمكن زوال عذره 

  تعجیلھا .. ولغیره كالمرأة والزمن 



 صالة اجلماعة: ٣ك                                                                                            منهاج الطالبني
 

- ٧٧ -

  : ولصحتھا مع شرط غیرھا شروط 

  وقت الظھر :  أحدھا

  جمعة ..  ىفال تقض

  ا ظھرا صلو.. فلو ضاق عنھا 

  وجب الظھر بناء .. ولو خرج وھم فیھا 

  استئنافا : وفي قول 

  كغیره .. والمسبوق 

  مھا جمعة یت: وقیل       
  

  أن تقام في خطة أبنیة أوطان المجمعین :  الثاني

  فال جمعة في األظھر .. الزم أھل الخیام الصحراء أبدا  ولو
  

  دتھا أن ال یسبقھا وال یقارنھا جمعة في بل:  الثالث

  إال إذا كبرت وعسر اجتماعھم في مكان 

  ال تستثنى ھذه الصورة : وقیل 

   كانا كبلدین ..إن حال نھر عظیم بین شقیھا: وقیل 

  تعددت الجمعة بعددھا .. إن كانت قرى فاتصلت : وقیل 

  فالصحیحة السابقة ..  جمعة ھافلو سبق

  فھي الصحیحة .. إن كان السلطان مع الثانیة : وفي قول 

  سبق التحرم : والمعتبر 

  التحلل : وقیل    

  بأول الخطبة : وقیل    

  استؤنفت الجمعة .. فلو وقعتا معا أو شك 

  صلوا ظھرا .. أو تعینت ونسیت ، وإن سبقت إحداھما ولم تتعین 

  جمعة : وفي قول        
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  الجماعة :  الرابع

  كغیرھا : وشرطھا 

  توطنا ال یظعن شتاء وال صیفا إال لحاجة بأربعین مكلفا حرا ذكرا مس.. وأن تقام 

  بالمرضىانعقادھا : والصحیح      

  ال یشترط كونھ فوق أربعین .. وأن اإلمام 

  لم یحسب المفعول في غیبتھم .. ولو انفض األربعون أو بعضھم في الخطبة 

  البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل .. ویجوز 

  الخطبة أن انفضوا بینھما بناء الصالة على .. وكذا    

   في األظھر االستئنافوجب .. فإن عادوا بعد طولھ    

           بطلت .. وإن انفضوا في الصالة    

  إن بقي اثنان ، ال : وفي قول         

  في األظھر إذا أتم العدد بغیره  خلف العبد والصبي والمسافر.. وتصح       

   صحت جمعتھم في األظھر إن تم العدد بغیره .. دثا ولو بان اإلمام جنبا أو مح      

  فال .. وإال   

   على الصحیح ھتركعلم تحسب .. ومن لحق اإلمام المحدث راكعا 
  

  خطبتان قبل الصالة :  الخامس

  :وأركانھما خمسة 

  حمد هللا تعالى *

  متعین .. ولفظھما ،  rوالصالة على رسول هللا *

   لفظھا على الصحیح ..  وال یتعین، والوصیة بالتقوى *

  أركان في الخطبتین .. وھذه الثالثة 

  قراءة آیة في إحداھما : والرابع *

  ال تجب : وقیل      فیھما : وقیل      في األولى : وقیل 

   الثانیةما یقع علیھ اسم دعاء للمؤمنین في : والخامس *

  ال یجب : وقیل 
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  ة األولى كونھا عربیة مرتبة األركان الثالث.. ویشترط 

  وبعد الزوال 

  والقیام فیھا إن قدر 

  والجلوس بینھما 

   أربعین كاملین وإسماع

  علیھم الكالم .. أنھ ال یحرم : والجدید 

   إلنصاتا.. ویسن         

  وهللا أعلم ، لیس بشرط .. أن ترتیب األركان : األصح : قلت 

  ستر وال، وطھارة الحدث والخبث ، اشتراط المواالة : واألظھر 

  

  على منبر أو مرتفع .. وتسن     

  ویسلم على من عند المنبر 

  وأن یقبل علیھم إذا صعد 

  ویسلم علیھم 

  ویجلس ثم یؤذن 

  وأن تكون بلیغة مفھومة قصیرة 

  وال یلتفت یمینا وشماال في شيء منھا 

  عصا ونحوه  وأویعتمد على سیف 

    )سورة اإلخالص( ویكون جلوسھ بینھما نحو 

  شرع المؤذن في اإلقامة .. غ وإذا فر

  وبادر اإلمام لیبلغ المحراب مع فراغھ 

    ) المنافقین ( : وفي الثانیة ، )الجمعة ( :  األولىویقرأ في 

 جھرا 
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  فصل

  الغسل لحاضرھا .. یسن 

  لكل أحد : وقیل 
  

  من الفجر : ووقتھ 

  أفضل .. وتقریبھ من ذھابھ 

  تیمم في األصح .. فإن عجز 
  

  غسل العید والكسوف واالستسقاء : ن ومن المسنو

  والمجنون والمغمى علیھ إذا أفاقا ، ولغاسل المیت 

  والكافر إذا أسلم 

  وأغسال الحج 

  غسل غاسل المیت ثم الجمعة : وآكدھا 

  القدیم : وعكسھ       

   ناألكثروورجحھ ، القدیم ھنا اظھر : قلت          

  وهللا أعلم ، ث صحیح ولیس للجدید حدی،  صحیحة كثیرة ھوأحادیث

  والتبكیر إلیھا ماشیا بسكینة 

    وأن یشتغل في طریقھ وحضوره بقراءة أو ذكر 

  یتخطى .. وال 

  وإزالة الظفر والریح ، وطیب ، وأن یتزین بأحسن ثیابھ 

   rویكثر الدعاء والصالة على رسول هللا ، یومھا ولیلتھا  )الكھف ( وأن یقرأ : قلت 
  

   التشاغل بالبیع وغیره بعد الشروع في األذان بین یدي الخطیب .. عة ویحرم على ذي الجم

  صح .. فإن باع 

  وهللا أعلم ، قبل األذان بعد الزوال .. ویكره 
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  فصل

  أدرك الجمعة فیصلي بعد سالم اإلمام ركعة .. من أدرك ركوع الثانیة 

  فاتتھ فیتم بعد سالمھ ظھرا أربعا .. وإن أدركھ بعده 

  الجمعة ..  ینوي في اقتدائھ أنھ: واألصح 

  

  

  

   في األظھر االستخالفجاز .. وإذا خرج اإلمام من الجمعة أو غیرھا بحدث أو غیره 

  للجمعة إال مقتدیا بھ قبل حدثھ .. وال یستخلف 

  كونھ حضر الخطبة وال الركعة األولى في األصح فیھما .. وال یشترط 

  تمت جمعتھم .. ثم إن كان أدرك األولى 

  فتتم لھم دونھ في األصح .. وإال     

  نظم المستخلف ..  المسبوق يویراع

  تشھد وأشار إلیھم لیفارقوه أو ینتظروا .. فإذا صلى ركعة 

  استئناف نیة القدوة في األصح ..وال یلزمھم 



 صالة اجلماعة: ٣ك                                                                                            منهاج الطالبني
 

- ٨٢ -

  فعل .. ومن زحم عن السجود فأمكنھ على إنسان 

   بھ ئأنھ ینتظر وال یؤم: فالصحیح .. وإال  

  سجد ..  قبل ركوع إمامھ ثم إن تمكن

          قرأ .. واإلمام قائم  فإن رفع

  وھو كمسبوق ، یركع : فاألصح .. أو راكع     

   ركعة بعده يصلیوافقھ فیما ھو فیھ ثم .. فإن كان إمامھ فرغ من الركوع ولم یسلم 

  فاتت الجمعة .. وإن كان سلم      

  

  یراعي نظم نفسھ :  قول ففي.. وإن لم یمكنھ السجود حتى ركع اإلمام 

  ع معھ كأنھ یر: واألظھر       

  ركوعھ األول في األصح .. ویحسب 

  ملفقة من ركوع األولى وسجود الثانیة .. فركعتھ 

  الجمعة في األصح .. درك بھا یو

  

  بطلت صالتھ .. فلو سجد على ترتیب نفسھ عالما بأن واجبھ المتابعة 

  سب سجوده األول لم یح.. وإن نسي أو جھل          

  حسب .. فإذا سجد ثانیا          

  إدراك الجمعة بھذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سالم اإلمام : واألصح 

  

  ركع معھ على المذھب .. ولو تخلف بالسجود ناسیا حتى ركع اإلمام للثانیة 
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  باب صالة الخوف

  :ھي أنواع 

  یكون العدو في القبلة :  األول

  القوم صفین ویصلي بھم فیرتب اإلمام 

  سجد معھ صف سجدتیھ وحرس صف .. فإذا سجد 

  سجد من حرس ولحقوه .. فإذا قاموا 

  وحرس اآلخرون ،  وسجد معھ في الثانیة من حرس أوالً 

  بعسفان  rوھذه صالة رسول هللا ، سجد من حرس وتشھد بالصفین وسلم .. فإذا جلس 

  جاز .. ولو حرس فیھما فرقتا صف 

  فرقة في األصح .. وكذا 

  
  یكون في غیرھا :  الثاني

   ببطن نخل rوھذه صالة رسول هللا ، كل مرة بفرقة ، فیصلي مرتین  

  

  أو تقف فرقة في وجھھ ویصلي بفرقة ركعة 

  فارقتھ وأتمت وذھبت إلى وجھھ .. فإذا قام للثانیة 

  وجاء الواقفون فاقتدوا بھ فصلى بھم الثانیة 

  ا فأتموا ثانیتھم ولحقوه وسلم بھم قامو.. فإذا جلس للتشھد 

  بذات الرقاع  rوھذه صالة رسول هللا 

  أنھا أفضل من بطن نخل : واألصح 

  ویقرأ اإلمام في انتظاره الثانیة ویتشھد 

  یؤخر لتلحقھ : وفي قول 
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  وھو أفضل من عكسھ في األظھر ، وبالثانیة ركعة ، فبفرقة ركعتین .. مغربا فإن صلى 

  وھو أفضل في األصح ، أو قیام الثالثة ،  تشھده وینتظر في      

  فبكل ركعتین ..  رباعیةأو 

  ھر ظصحت صالة الجمیع في األ.. فلو صلى بكل فرقة ركعة 

  محمول في أوالھم .. وسھو كل فرقة 

  ال ثانیة األولى ، ثانیة الثانیة في األصح .. وكذا 

  یلحق الجمیع .. وسھوه في األولى 

  ال یلحق األولین ..  وفي الثانیة      
  

  حمل السالح في ھذه األنواع .. ویسن 

  یجب : وفي قول 
  

  فیصلي كیف أمكن راكبا وماشیا .. أن یلتحم القتال أو یشتد الخوف :  الرابع

  في ترك القبلة .. ویعذر 

  األعمال الكثیرة لحاجة في األصح .. وكذا 

  ال صیاح 

  يالسالح إذا دم.. ویلقى 

  وال قضاء في األظھر ، كھ أمس..  فإن عجز 

  أومأ .. وسجود أوإن عجز عن ركوع 

  أخفض .. والسجود      
  

  ذا النوع في كل قتال وھزیمة مباحین .. ولھ 

  وغریم عند اإلعسار وخوف حبسھ ، وسبع ، وسیل ، وھرب من حریق 
  

  لمحرم خاف فوت الحج .. منعھ : واألصح 
  

  قضوا في األظھر ..ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غیره 
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  فصل

  الرجل استعمال الحریر بفرش وغیره  على.. یحرم 

  للمرأة لبسھ .. ویحل       

  تحریم افتراشھا : واألصح  

  إلباسھ الصبي .. وأن للولي    

  وهللا أعلم ، بھ قطع العراقیون وغیرھم  و، حل افتراشھا :  األصح :قلت

  

  كین للرجل لبسھ للضرورة كحر وبرد مھل.. ویجوز 

  أو فجأة حرب ولم یجد غیره 

  ودفع قمل ة للحاجة كجرب وحكو

  وللقتال كدیباج ال یقوم غیره مقامھ 

  

  بریسم وغیره إن زاد وزن اإلبریسم إالمركب من .. ویحرم 

  عكسھ .. ویحل    

  إن استویا في األصح .. وكذا      

  

  ما طرز أو طرف بحریر قدر العادة .. ویحل 

   في غیر الصالة ونحوھا ولبس الثوب النجس  

  جلد كلب وخنزیر إال لضرورة كفجأة قتال .. ال 

  جلد المیتة في األصح .. وكذا 
  

   بالدھن النجس على المشھور االستصباح.. ویحل 
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  باب صالة العیدین

  سنة : ھي 

  فرض كفایة : وقیل 

  

  جماعة .. وتشرع 

  للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر   و

  

  ع الشمس وزوالھا بین طلو: ووقتھا 

  تأخیرھا لترتفع كرمح .. ویسن 

  

  ركعتان یحرم بھما : وھي 

   االفتتاحثم یأتي بدعاء 

  ثم سبع تكبیرات یقف بین كل ثنتین كآیة معتدلة 

   )وهللا أكبر ، وال إلھ إال هللا ، والحمد   ، سبحان هللا ( : ویحسن ، یھلل ویكبر ویمجد 

  ثم یتعوذ ویقرأ 

  خمسا قبل القراءة .. انیة ویكبر في الث

  في الجمیع .. ویرفع یدیھ 

  فرضا وال بعضا .. ولسن 

  فاتت .. ولو نسیھا وشرع في القراءة 

  ع كیكبر ما لم یر: وفي القدیم     

      }ق{في األولى  )الفاتحة ( یقرأ بعد 

   بكمالھا }اقتربت{وفي الثانیة  

  جھرا     
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  كھى في الجمعة . .أركانھما ، خطبتان .. ویسن بعدھا 

  الفطرة .. ویعلمھم في الفطر 

  األضحیة .. وفي األضحى     

  بتسع تكبیرات .. یفتتح األولى 

  والء   بسبع .. والثانیة     
  

  الغسل .. ویندب 

  بنصف اللیل .. ویدخل وقتھ    

  بالفجر : وفي قول     

  والتطیب والتزین كالجمعة     
  

  أفضل .. بالمسجد :  اوفعلھ

  بالصحراء إال لعذر : وقیل  

  من یصلي بالضعفة .. ویستخلف 
  

  ویذھب في طریق ویرجع في أخرى 

  ویبكر الناس 

  ویحضر اإلمام وقت صالتھ
  

  في األضحى .. ویعجل 
  

  ویأكل في عید الفطر قبل الصالة : قلت 

  ویمسك األضحى 

  ویذھب ماشیا بسكینة 

  أعلم وهللا، النفل قبلھا لغیر اإلمام .. وال یكره 
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  فصل

  التكبیر بغروب الشمس لیلتي العید .. یندب 

  في المنازل والطرق والمساجد واألسواق برفع الصوت 

  إدامتھ حتى یحرم اإلمام بصالة العید : واألظھر 

  

  بل یلبي ، الحاج لیلة األضحى .. وال یكبر 

  

  لیلة الفطر عقب الصلوات في األصح .. وال یسن 

  

  ویختم بصبح آخر التشریق ، النحر الحاج من ظھر .. ویكبر 

  كھو في األظھر .. وغیره    

  من مغرب لیلة النحر : وفي قول       

  والعمل على ھذا ، من صبح عرفة ویختم بعصر آخر التشریق : وفي قول       
  

  أنھ یكبر في ھذه األیام للفائتة والراتبة والنافلة : واألظھر 
  

   )و  الحمد   هللا أكبر    وهللا أكبر    ال إلھ إال هللا     هللا أكبر    هللا أكبر    هللا أكبر(:وصیغتھ المحبوبة

  ) وسبحان هللا بكرة وأصیال ، والحمد   كثیرا ، كبیرا (   :ویستحب أن یزید

  

  أفطرنا وصلینا العید .. ولو شھدوا یوم الثالثین قبل الزوال برؤیة الھالل اللیلة الماضیة 

  لم تقبل الشھادة .. ا بعد الغروب وإن شھدو   

  أفطرنا .. أو بین الزوال والغروب 

  وفاتت الصالة 

  ویشرع قضاؤھا متى شاء في األظھر 

  ء   من الغد أداىتصل: في قول : وقیل 
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  باب صالة الكسوفین

  سنة : ھي 

  

  فیحرم بنیة صالة الكسوف 

  ثم یرفع ، ویركع  )الفاتحة ( ویقرأ 

  فھذه ركعة .. ثم یعتدل ثم یسجد ، ثم یركع   ،)الفاتحة ( ثم یقرأ 

  كذلك .. ثم یصلي ثانیة 

  

  زیادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف .. وال یجوز 

   في األصح لالنجالء ھوال نقص      

  

   )البقرة (  .. )الفاتحة ( أن یقرأ في القیام األول بعد : واألكمل 

  كمائتي آیة منھا .. وفي الثاني 

  ئة وخمسین ما.. وفي الثالث 

  مائة تقریبا .. والرابع 

  )البقرة ( قدر مائة من .. ویسبح في الركوع األول 

  ثمانین .. وفي الثاني 

  سبعین .. والثالث 

  خمسین تقریبا .. والرابع 
  

  السجدات في األصح .. وال یطول 

  "الصحیحین " تطویلھا ثبت في :  الصحیح :قلت

  وهللا أعلم، لركوع الذي قبلھا أنھ یطولھا نحو ا "البویطي " ونص في 
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  جماعة .. وتسن 

  

  بقراءة كسوف القمر.. ویجھر 

  ال الشمس    
  

  ثم یخطب اإلمام خطبتین بأركانھما في الجمعة 

  ویحث على التوبة والخیر 

  
  أدرك الركعة .. ومن أدرك اإلمام في ركوع أول 

  فال في األظھر .. و قیام ثان ، أأو في ثان 

  
   وبغروبھا كاسفة باالنجالء.. مس وتفوت صالة الش

   وطلوع الشمس باالنجالء.. والقمر 

  الفجر في الجدید .. ال                

  بغروبھ خاسفا .. وال 

  

  

  قدم الفرض إن خیف فوتھ .. ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر 

  تقدیم الكسوف : فاألظھر .. وإال 

  لجمعة ثم یصلي ا، ثم یخطب للجمعة متعرضا للكسوف 

  

  قدمت الجنازة .. ولو اجتمع عید أو كسوف وجنازة 
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  االستسقاءباب صالة 

  سنة عند الحاجة : ھي 

  ثانیا وثالثا إن لم یسقوا .. وتعاد 

  اجتمعوا للشكر والدعاء .. فإن تأھبوا للصالة فسقوا قبلھا 

  ویصلون على الصحیح     
  

   بصیام ثالثة أیام أوالً .. ویأمرھم اإلمام 

  والخروج من المظالم ، التوبة والتقرب إلى هللا تعالى بوجوه البر و   
  

  إلى الصحراء في الرابع صیاما في ثیاب بذلة وتخشع .. ویخرجون 

  الصبیان والشیوخ .. ویخرجون 

  البھائم في األصح .. وكذا 

  وال یختلطون بنا ، أھل الذمة الحضور .. وال یمنع 
  

  }إنا أرسلنا نوحا{یقرأ في الثانیة : لكن قیل ، تان كالعید عرك: وھي 

  بوقت العید في األصح .. وال تختص 

  لكن یستغفر هللا تعالى بدل التكبیر ، كالعید .. ویخطب 

  طبقا دائما، مجلال سحا ، مریعا غدقا ، ھنیئا مریئا ، اسقنا غیثا مغیثا ؛ اللھم ( ویدعو في الخطبة األولى

  نا من القانطین اسقنا الغیث وال تجعل؛ اللھم      

  )فأرسل السماء علینا مدرارا ، إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ؛ اللھم      

  القبلة بعد صدر الخطبة الثانیة .. ویستقبل 

  في الدعاء سرا وجھرا .. ویبالغ 

  رداءه عند استقبالھ فیجعل یمینھ یساره وعكسھ .. ویحول 

  عكسھ فیجعل أعاله أسفلھ و -على الجدید  - وینكسھ     

  مثلھ .. ویحول الناس 
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  ویترك محوال حتى ینزع الثیاب  : قلت

  فعلھ الناس ..  االستسقاءولو ترك اإلمام 

  جاز .. ولو خطب قبل الصالة 
  

  أن یبرز ألول مطر السنة .. ویسن 

  ویكشف غیر عورتھ لیصیبھ 

  وأن یغتسل أو یتوضأ في السیل 

  لبرق وال یتبع بصره ا ، ویسبح عند الرعد والبرق 

  ویدعو بما شاء ،  ) اللھم صیبا نافعا (: ویقول عند المطر

   )مطرنا بفضل هللا ورحمتھ( : وبعده 
  

  وسب الریح ، مطرنا بنوء كذا .. ویكره 
  

  )حوالینا وال علینا؛ اللھم (: أن یسألوا هللا تعالى رفعھ : فالسنة .. ولو تضرروا بكثرة المطر 

 وهللا أعلم، وال یصلى لذلك 

  
  ببا

  كفر .. إن ترك الصالة جاحدا وجوبھا 

  قتل حدا .. أو كسال 
  

  بشرط إخراجھا عن وقت الضرورة  قتلھ بصالة فقط : والصحیح 
  

  ویستتاب ثم یضرب عنقھ 

  ینخس بحدیدة حتى یصلي أو یموت : وقیل 
  

  ویصلى علیھ ، ویغسل 

  ویدفن مع المسلمین 

  یطمس قبره .. وال 
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  كتاب الجنائز 

  ذكر الموت .. لیكثر 

  بالتوبة ورد المظالم .. ویستعد 

  آكد .. والمریض     

  

  لجنبھ األیمن إلى القبلة على الصحیح .. ویضجع المحتضر 

  ألقي على قفاه ووجھ وأخمصاه للقبلة .. فإن تعذر لضیق مكان ونحوه 

  الشھادة بال الحاح  .. ویلقن

   }یس{.. ویقرأ عنده 

  ظنھ بربھ سبحانھ وتعالى ..  ولیحسن

  

  ولینت مفاصلھ ، وشد لحیاه بعصابة ، غمض .. فإذا مات 

  وستر جمیع بدنھ بثوب خفیف 

  ووضع على بطنھ شيء ثقیل 

  ووجھ للقبلة كمحتضر ، ونزعت ثیابھ ، ووضع على سریر ونحوه 

  أرفق محارمھ .. ویتولى ذلك 

  بغسلھ إذا تیقن موتھ .. ویبادر 
  

  فروض كفایة .. نھ والصالة علیھ ودفنھ وغسلھ وتكفی
  

  تعمیم بدنھ بعد إزالة النجس :  الغسل وأقل

   في األصح الغاسلنیة .. وال تجب 

  غرقھ أو غسل كافر .. فیكفي 

  وهللا أعلم ، وجوب غسل الغریق :  الصحیح المنصوص :قلت
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  ح لووضعھ بموضع خال مستور على :  كملواأل

   بماء بارد قمیصویغسل في 

  یجلسھ الغاسل على المغتسل مائال إلى ورائھ و

  یمینھ على كتفھ ویضع 

  وإبھامھ في نقرة قفاه 

  ویسند ظھره إلى ركبتھ الیمنى 

  ویمر یساره على بطنھ إمرارا بلیغا لیخرج ما فیھ 

  ثم یلف أخرى ، ثم یضجعھ لقفاه ویغسل بیساره وعلیھا خرقة سوأتیة 

   ویدخل أصبعھ فمھ ویمرھا على أسنانھ

  ویزیل ما في منخریھ من أذى 

  ویوضئھ كالحي 

  ثم یغسل رأسھ ثم لحیتھ بسدر ونحوه 

  ویرد المنتف إلیھ ، سرحھما بمشط واسع األسنان برفق یو

  ویغسل شقھ األیمن ثم األیسر 

  ثم یحرفھ إلى شقھ األیسر فیغسل شقھ األیمن مما یلي القفا والظھر إلى القدم 

  غسل األیسر كذلك ثم یحرفھ إلى شقھ األیمن فی

  غسلة .. فھذه 
            

  ثانیة وثالثة .. ویستحب   

  بسدر أو خطمى .. وأن یستعان في األولى  

  ثم یصب ماء قراح من فرفھ إلى قدمھ بعد زوال السدر  

  قلیل كافور .. وأن یجعل في كل غسلة  

  

   وجب إزالتھ فقط .. ولو خرج بعده نجس 

           الفرج مع الغسل إن خرج من: وقیل 

  الوضوء : وقیل 
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  الرجل .. ویغسل الرجل 

  المرأة .. والمرأة 

  أمتھ وزوجتھ .. ویغسل 

  زوجھا .. وھي    

  ویلفان خرقة وال مس      

  یمم في األصح .. فإن لم یحضر إال أجنبي أو أجنبیة 

  

  أوالھم بالصالة : وأولى الرجال بھ 

  قراباتھا : وبھا      

  ي األصح ویقدمن على زوج ف

  ثم رجال القرابة كترتیب صالتھم ، ثم األجنبیة ، ذات محرمیة : وأوالھن     

  وهللا أعلم ، إال ابن العم ونحوه فكاألجنبي : قلت        

  الزوج في األصح .. ویقدم علیھم 

  

  طیبا  المحرم.. وال یقرب 

  شعره وظفره .. ال یؤخذ و

  دة في األصح عتوتطیب الم

  أخذ ظفره وشعر إبطھ وعانتھ وشاربھ .. ال یكره في غیر المحرم أنھ : والجدید 

 وهللا أعلم،  األظھر كراھتھ :قلت
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  فصل
  بما لھ لبسھ حیا .. یكفن 

  
  ثوب : وأقلھ 

  
  وصیتھ بإسقاطھ .. وال تنفذ 

  
  ثالثة : واألفضل للرجل 

  رابع وخامس : ویجوز     
  خمسة : ولھا     

  فائف فھي ل.. ومن كفن منھما بثالثة 
  زید قمیص وعمامة تحتھن .. وإن كفن في خمسة 

  فإزار وخمار وقمیص ولفافتان .. وإن كفنت في خمسة 
  ثالث لفائف وإزار وخمار : وفي قول   

  
  األبیض .. ویسن 

  
   أصل التركة: ومحلھ 

     فعلى من علیھ نفقتھ من قریب وسید .. فإن لم یكن 
  لزوج في األصح ا.. وكذا 

  
  وكذا الثالثة ، والثانیة فوقھا ، سن اللفائف وأوسعھا أح.. ویبسط 

  حنوط .. ویذر على كل واحدة     
  فوقھا مستلقیا .. ویوضع المیت     
  حنوط وكافور .. وعلیھ     

  
  ألیاه .. ویشد 

  قطن .. ویجعل على منافذ بدنھ 
  ویلف علیھ اللفائف وتشد 

  نزع الشداد .. فإذا وضع في قبره 
  

  محیطا .. محرم الذكر وال یلبس ال
  رأسھ وال وجھ المحرمة .. وال یستر 

  
  أفضل من التربیع في األصح .. وحمل الجنازة بین العمودین 

  أن یضع الخشبتین المقدمتین على عاتقیھ ورأسھ بینھما : وھو 
  رجالن .. ویحمل المؤخرتین 

  أن یتقدم رجالن ویتأخر آخران : والتربیع 
  

  أفضل .. والمشي أمامھا بقربھا 
  

 ویسرع بھا إن لم یخف تغیره 



  اجلنائز: ٤ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

 

- ٩٧ -

  فصل

  : لصالتھ أركان 

  النیة :  أحدھا

  كغیرھا .. ووقتھا 

  نیة الفرض .. وتكفي 

  تشترط نیة فرض كفایة : وقیل 

  تعیین المیت .. وال یجب 

  بطلت .. فإن عین وأخطأ 

  نواھم .. وإن حضر موتى 
  

  أربع تكبیرات :  الثاني

  صح لم تبطل في األ.. فإن خمس 

  لم یتابعھ في األصح .. ولو خمس إمامھ 

  بل یسلم أو ینتظره لیسلم معھ 
  

  كغیرھا .. السالم :  الثالث
  

  بعد األولى  )الفاتحة ( قراءة :  الرابع

  وهللا أعلم ، بعد غیر األولى  )الفاتحة (  تجزئ :قلت 
  

   بعد الثانیة rالصالة على رسول هللا :  الخامس

  ال تجب .. ة على اآلل والصحیح أن الصال   
  

  الدعاء للمیت بعد الثالثة :  السادس
  

  القیام على المذھب إن قدر :  السابع
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  رفع یدیھ في التكبیرات .. ویسن 
  وإسرار القراءة   

  یجھر لیال : وقیل 
   االفتتاحندب التعوذ دون : واألصح 

  

  )اللھم ھذا عبدك وابن عبدیك إلى آخره( : ویقول في الثالثة
  اغفر لحینا ومیتنا وشاھدنا وغائبنا وصغیرنا وكبیرنا وذكرنا وأنثانا؛ اللھم ( : دم علیھ ویق

   )ومن توفیتھ منا فتوفھ على اإلیمان، من أحییتھ منا فأحیھ على اإلسالم ؛ للھم ا 
  وعظة واعتبار وشفیعا ، اجعلھ فرطا ألبویھ وسلفا وذخرا ؛ اللھم (: ویقول في الطفل مع ھذا الثاني 

  )وثقل بھ موازینھما وأفرغ الصبر على قلوبھما     

  ) اللھم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده(: وفي الرابعة 
  

  بطلت صالتھ .. ولو تخلف المقتدي بال عذر فلم یكبر حتى كبر إمامھ أخرى 
  وإن كان اإلمام في غیرھا  ، )الفاتحة ( ویكبر المسبوق ویقرأ     

  كبر معھ وسقطت القراءة  .. )الفاتحة ( شروعھ في فلو كبر اإلمام أخرى قبل 
  تركھا وتابعھ في األصح  .. )الفاتحة ( وإن كبرھا وھو في    
  تدارك المسبوق باقي التكبیرات بأذكارھا .. وإذا سلم اإلمام 

  شترط األذكار تال : وفي قول 
  

  الجماعة  شروط الصالة ال.. ویشترط 
  

  بواحد .. ویسقط فرضھا 
     یجب اثنان : ل وقی    
                     ثالثة : وقیل     
  أربعة : وقیل     

  بالنساء وھناك رجال في األصح .. وال یسقط 
  

  ویصلى على الغائب عن البلد 
  

  تقدیمھا على الدفن .. ویجب 
  بعده .. وتصح   

  

  تخصیص الصحة بمن كان من أھل فرضھا وقت الموت : واألصح 
   بحال rعلى قبر رسول هللا ..  ىوال یصل
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  فرع
   أولى بإمامتھا من الوالي.. أن الولي : الجدید 

  ثم الجد وإن عال ، فیقدم األب 
   وإن سفل ثم ابنھاالبنثم 

  تقدیم األخ ألبوین على األخ ألب : واألظھر   ثم األخ 
  ثم ألب ، ثم ابن األخ ألبوین 

  ثم العصبة على ترتیب اإلرث 
  ثم ذووا األرحام 

  فاألسن العدل أولى على النص .. لو اجتمعا في درجة و
  الحر البعید على العبد القریب .. ویقدم 

  

  عند رأس الرجل وعجزھا .. ویقف 
  

  على الجنائز صالة .. وتجوز 
  على الكافر .. وتحرم 

  غسلھ .. وال یجب 
  تكفین الذمي ودفنھ .. وجوب : واألصح 

  

  ھ لیي عصل..  مسلم علم موتھ عضوولو وجد 
  

  ككبیر ..  إن استھل أو بكى والسقط
   علیھ في األظھر يصل.. فإن ظھرت أمارة الحیاة كاختالج .. وإال 

  لم یصل علیھ .. ولم یبلغ أربعة أشھر ، وإن لم تظھر 
  إن بلغھا في األظھر .. وكذا 

  

  الشھید .. وال یغسل 
  علیھ .. وال یصلى       
   بسببھ من مات في قتال الكفار: وھو       

  فغیر شھید في األظھر .. أو في قتال البغاة ، فإن مات بعد انقضائھ 
  في القتال ال بسببھ على المذھب .. وكذا 

  أنھ ال یغسل : فاألصح .. ولو استشھد جنب 
  نجاستھ غیر الدم .. وأنھ تزال 

  في ثیابھ الملطخة بالدم .. ویكفن 
 تمم .. فإن لم یكن ثوبھ سابغا 
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  فصل
  حفرة تمنع الرائحة والسبع : ر أقل القب

  أن یوسع ویعمق قامة وبسطة .. ویندب 
  أفضل من الشق إن صلبت األرض .. واللحد 

  

  عند رجل القبر .. ویوضع رأسھ 
  برفق .. ویسل من قبل رأسھ 

  

  الرجال .. ویدخلھ القبر 
  األحق بالصالة : وأوالھم 

  وهللا أعلم ،  الزوج.. فأوالھم ،  إال أن تكون امرأة مزوجة :قلت
  وترا .. ویكونون 

  

  وظھره بلبنة ونحوھا ، على یمینھ للقبلة ویسند وجھھ إلى جداره .. ویوضع في اللحد 
  ویسد فتح اللحد بلبن 

  ثالث حثیات تراب ثم یھال بالمساحي .. ویحثو من دنا 
  شبرا فقط .. ویرفع القبر 

  أولى من تسنیمھ .. أن تسطیحھ : والصحیح 
  

  أفضلھما .. فیقدم ، اثنان في قبر إال لضرورة .. وال یدفن 
  

  یجلس على القبر .. وال 
  یوطأ .. وال 

  

  زائره كقربھ منھ حیا .. ویقرب 
  

  سنة قبل دفنھ .. والتعزیة 
  ثالثة أیام .. وبعده 

  )وغفر لمیتك، وأحسن عزاءك ، أعظم هللا أجرك (: ویعزى المسلم بالمسلم 
  )جرك وصبركأعظم هللا أ(: وبالكافر      
   )وأحسن عزاءك، غفر هللا لمیتك (: والكافر بالمسلم      
  

  البكاء علیھ قبل الموت وبعده .. ویجوز 
  الندب بتعدید شمائلھ .. ویحرم 

  والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه   
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  ھذه مسائل منثورة  :قلت 

  

  بقضاء دین المیت ووصیتھ .. یبادر 

  

  إال لفتنة دین تمني الموت لضر نزل بھ .. ویكره 

  

  التداوي .. ویسن 

  إكراھھ علیھ .. ویكره 

  

  تقبیل وجھھ.. ویجوز ألھل المیت ونحوھم 

  

  باإلعالم بموتھ للصالة وغیرھا بخالف نعي الجاھلیة .. وال بأس 

  

  إال قدر الحاجة من غیر العورة .. وال ینظر الغاسل من بدنھ 

  

  یمم .. ومن تعذر غسلھ 

  

  المیت بال كراھة ..  ویغسل الجنب والحائض

   واحد فقط غسال غسال  ..  تاوإذا ما

  

  أمینا .. ولیكن الغاسل 

  ذكره .. فإن رأى خیرا 

  ال لمصلحة إحرم ذكره .. أو غیره       

  

  أقرع .. ولو تنازع أخوان أو زوجتان 

  

  أحق بقریبھ الكافر .. الكافر و
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  الكفن المعصفر .. ویكره 

  ة فیھ الوالمغا

  أولى من الجدید . .والمغسول 

  

  كبالغ في تكفینھ بأثواب .. والصبي 

  

  مستحب .. والحنوط 

  واجب : وقیل 

  

  إال الرجال .. وال یحمل الجنازة 

  أنثى ت وإن كان

  وھیئة یخاف منھا سقوطھا، حملھا على ھیئة مزریة .. ویحرم 

  

  ما یسترھا كتابوت .. ویندب للمرأة 

  

  ا وع منھرجالركوب في ال.. وال یكره 

  

  باتباع المسلم جنازة قریبھ الكافر .. وال بأس 

  

  اللغط في الجنازة وإتباعھا بنار .. ویكره 

  
  وجب غسل الجمیع والصالة .. ولو اختلط مسلمون بكفار 

  وھو األفضل والمنصوص ، صلى على الجمیع بقصد المسلمین .. فإن شاء 

  أو على واحد فواحد ناویا الصالة علیھ إن كان مسلما  

  )اغفر لھ إن كان مسلما؛ اللھم (: ویقول 
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  تقدم غسلھ : ویشترط لصحة الصالة 

  قبل تكفینھ .. وتكره 

  لم یصل علیھ .. فلو مات بھدم ونحوه وتعذر إخراجھ وغسلھ 

  

  أن ال یتقدم على الجنازة الحاضرة .. ویشترط 

  وال القبر على المذھب فیھما      

  

  الصالة علیھ في المسجد .. وتجوز 

  جعل صفوفھم ثالثة فأكثر .. ویسن 

  

  صلى .. وإذا صلى علیھ فحضر من لم یصل 

  

  ال یعید على الصحیح .. ومن صلى 

  

  لزیادة مصلین .. وال تؤخر 

  

  كغیره في الغسل والصالة .. وقاتل نفسھ 

  

  جاز .. أو عكس ، والمأموم صالة حاضر ، ولو نوى اإلمام صالة غائب 

  

             أفضل.. والدفن بالمقبرة 

  المبیت بھا .. ویكره 

  

  ستر القبر بثوب وإن كان رجال .. ویندب 

   ) rبسم هللا وعلى ملة رسول هللا ( : وأن یقول    

  تحتھ شيء وال مخدة .. وال یفرش 

  

  دفنھ في تابوت إال في أرض ندیة أو رخوة .. ویكره 
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  الدفن لیال .. ویجوز 

                   لم یتحره ماووقت كراھة الصالة    

  أفضل .. وغیرھما    
  

  والبناء والكتابة علیھ ، تجصیص القبر .. ویكره 

  ھدم .. ولو بنى في مقبرة مسبلة   
  

  أن یرش القبر بماء .. ویندب 

  حصى .. ویوضع علیھ 

  حجر أو خشبة .. وعند رأسھ    
     

  وجمع األقارب في موضع    
     

  للرجال .. وزیادة القبور   

  تباح : وقیل         تحرم : وقیل      للنساء .. ه وتكر

  ویسلم الزائر ویقرأ ویدعو   
  

      نقل المیت إلى بلد آخر .. یحرم و

  یكره : وقیل 

   یكون بقرب مكة أو المدینة أو بیت المقدس نص علیھ أنإال 
  

  حرام إال لضرورة .. ونبشھ بعد دفنھ للنقل وغیره 

   أو ثوب مغصوبین أو في أرض، بأن دفن بال غسل 

           أو دفن لغیر القبلة ، أو وقع فیھ مال  

  للتكفین في األصح .. ال       
  

   لھ التثبت یسألونأن یقف جماعة بعد دفنھ عند قبره ساعة .. ویسن 
  

  ویلح علیھم في األكل ، تھیئة طعام یشبعھم یومھم ولیلتھم .. ولجیران أھلھ 

  ،تھیئتھ للنائحات .. ویحرم   
  وهللا أعلم           
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  كتاب الزكاة 
  باب زكاة الحیوان

  في النعم .. إنما تجب منھ 

  اإلبل والبقر والغنم : وھي 

  الخیل والرقیق .. ال 

  والمتولد من غنم وظباء 
  

  ففیھا شاة ..  حتى تبلغ خمسا اإلبلفي .. وال شيء 

  ثالث .. وخمس عشرة       شاتان .. وفي عشر

  بنت مخاض .. وخمس وعشرین       أربع .. وعشرین 

  حقة .. وست وأربعین     بنت لبون .. وست وثالثین 

  بنتا لبون .. سبعین ووست     جذعة .. وإحدى وستین 

  ثالث بنات لبون .. ومائة وإحدى وعشرین     حقتان .. وإحدى وتسعین 

  حقة : وكل خمسین   بنت لبون : ثم في كل أربعین 

  أربع : والجذعة   *ث ثال: والحقة   *سنتان : واللبون  *لھا سنة : وبنت المخاض *

    سنة : جذعة ضان لھا : والشاة *

  ستة أشھر : وقیل 

    سنة : وقیل   سنتان : لھا  ثنیة معز: أو 

  أنھ مخیر بینھما : واألصح 

  غالب غنم البلد .. وال یتعین 
  

  الذكر ..  یجزئوأنھ 

  بعیر الزكاة عن دون خمس وعشرین .. وكذا 
  

  ن فابن لبو.. فإن عدم بنت المخاض 

  كمعدومة .. والمعیبة 

  كریمة لكن تمنع ابن لبون في األصح .. وال یكلف 

  بنت مخاض .. الحق عن  ویؤخذ

  لبون في األصح .. ال 
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  ق اال یتعین أربع حق: فالمذھب .. ولو اتفق فرضان كمائتي بعیر 
  بل ھن أو خمس بنات لبون    

  أخذ .. فإن وجد بمالھ أحدھما 
  اء فلھ تحصیل ما ش.. وإال 

  یجب األغبط للفقراء : وقیل     
  تعین األغبط : فالصحیح .. وإن وجدھما 

  غیره إن دلس أو قصر الساعي ..  یجزئوال   
   فیجزئ .. وإال        

  قدر التفاوت .. وجوب : واألصح          
  إخراجھ دراھم .. ویجوز   

  یتعین تحصیل شقص بھ : وقیل 
  

  عشرین درھما  وأدفعھا وأخذ شاتین .. عنده بنت لبون بنت مخاض فعدمھا و: ومن لزمھ 
  دفع بنت مخاض مع شاتین أو عشرین درھما .. أو بنت لبون فعدمھا 

  أو حقة وأخذ شاتین أو عشرین درھما 
  لدافعھا : والخیار في الشاتین والدراھم 
  للمالك في األصح إال أن تكون إبلھ معیبة : وفي الصعود والنزول 

  درجتین وأخذ جبرانین صعود .. ولھ 
  تعذر درجة في األصح .. ونزولھ درجتین مع جبرانین بشرط        

  أخذ جبران مع ثنیة بدل جذعة على أحسن الوجھین .. وال یجوز 
  وهللا أعلم ،  األصح عند الجمھور الجواز :قلت

  شاة وعشرة دراھم ..  ئوال تجز
  شاتان وعشرون لجبرانین ..  ئوتجز

  

  تبیع ابن سنة  :  حتى تبلغ ثالثین ففیھاقرالب.. وال * 
  تبیع : ثم في كل ثالثین 

  مسنة لھا سنتان : وكل أربعین 
  

  فشاة جذعة ضأن أو ثنیة معز:  حتى تبلغ أربعین الغنم.. وال * 
  شاتان : وفي مائة وإحدى وعشرین 

  ثالث : ومائتین وواحدة 
  أربع : وأربعمائة 

  شاة: ثم في كل مائة 
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  فصل
  أخذ الفرض منھ .. د نوع الماشیة إن اتح

  

  جاز في األصح بشرط رعایة القیمة .. فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسھ 

  

  یؤخذ من األكثر : ففي قول .. وإن اختلف كضأن ومعز 

  فاألغبط .. فإن استویا 

  أنھ یخرج ما شاء مقسطا علیھما بالقیمة : واألظھر 

   بقیمة ثالث أرباع عنز وربع نعجة ةز أو نعجأخذ عن..  كان ثالثون عنزا وعشر نعجات ذافإ

  

  مریضة .. وال تؤخذ 

  

  معیبة .. وال 

  إال من ثلھا 

  

   ذكرا  ..وال

  إال إذا وجب 

  لو تمحضت ذكورا في األصح .. وكذا 
  

   في الجدید ةصغیر: وفي الصغار 
  

  ربي .. وال 

  وأكولة 

  وحامل 

  وخیار 

  إال برضا المالك 
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  زكیا كرجل ..  ماشیة ولو اشترك أھل الزكاة في

  وموضع الحلب ، والمراح ، والمسرح ، أن ال تتمیز في المشرب ..  طبشرلو خلطا مجاورة .. وكذا 

  في األصح  الفحلو الراعي .. وكذا 

  نیة الخلطة في األصح .. ال 

  

  لزرع والنقد وعرض التجارة اخلطة الثمر و.. تأثیر : واألظھر 

  ومكان الحفظ ونحوھا ، والحارس ، والد كان ، والجرین ، أن ال یتمیز الناطور ..  بشرط

  

  :انشرطولوجوب زكاة الماشیة 

   مضى الحول في ملكھ 

   بحولھ ىیزك.. لكن ما نتج من نصاب 

  غیره في الحول  وأالمملوك بشراء .. وال یضم 

  صدق .. فلو ادعى النتاج بعد الحول 

  حلف .. فإن اتھم     

  استأنف .. عاد أو بادل بمثلھ ولو زال ملكھ في الحول ف

  وكونھا سائمة 

  فال زكاة .. فإن علفت معظم الحول 

  وجبت .. إن علفت قدرا تعیش بدونھ بال ضرر بین : فاألصح .. وإال 

  فال .. وإال       

  ولو سامت بنفسھا أو اعتلفت السائمة 

  فال زكاة في األصح .. أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه 

  أخذت زكاتھا عنده .. ماء وإذا وردت 

  فعند بیوت أھلھا .. وإال 
  

  المالك في عددھا إن كان ثقة .. ویصدق 

  فتعد عند مضیق .. وإال 
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  تباب زكاة النبا
  بالقوت .. تختص 

   الرطب والعنب :وھو من الثمار
  اختیارا ت  الحنطة والشعیر واألرز والعدس وسائر المقتا:ومن الحب    

  والعسل ، والقرطم ، والورس ، والزعفران ، ي الزیتون تجب ف: وفي القدیم 
  

  خمسة أوسق : ونصابھ 
  ألف وستمائة رطل بغدادیة : وھي 

  ان لث وستة وأربعون رطال وثةثالثمائ: وبالدمشقي 
   وستة أسباع رطل  رطالً  وأربعونواثنان ةثالثمائ األصح  :قلت

  رھما وأربعة أسباع درھم مائة وثمانیة وعشرین د: أن رطل بغداد : ألن األصح 
  بال أسباع : وقیل      

  وهللا أعلم  ، ثالثون : وقیل 
  تزبب  وأن تتمر إتمرا أو زبیبا .. ویعتبر 

  فرطبا وعنبا .. وإال    
  مصفى من تبنھ .. والحب   

  فعشرة أوسق .. وما ادخر في قشره كاألرز والعلس 
  

  جنس بجنس .. وال یكمل 
  وع النوع إلى الن.. ویضم 

  بقسطھ .. ویخرج من كل 
  أخرج الوسط .. فإن عسر 

  ألنھ نوع منھا ، ویضم العلس إلى الحنطة 
  

  جنس مستقل .. والسلت 
  شعیر : وقیل 
  حنطة : وقیل 

  

  ثمر عام وزرعھ إلى آخر .. وال یضم 
  وإن اختلف إدراكھ ، ثمر العام بعضھ إلى بعض .. ویضم 

  لم یضم .. ول إن طلع الثاني بعد جذاذ األ: وقیل   
  یضمان .. وزرعا العام 

  اعتبار وقوع حصادیھما في سنة : واألظھر 
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  العشر .. وواجب ما شرب بالمطر أو عروقھ لقربھ من الماء من ثمر وزرع 
  نصفھ ..  بنضح أو دوالب أو بماء اشتراه يوما سق

  كالمطر على الصحیح .. والقنوات 
  

  ثالثة أرباعھ : وما سقى بھما سواء 
  یعتبر ھو : ففي قول .. ن غلب أحدھما فإ

  یقسط باعتبار عیش الزرع ونمائھ : واألظھر 
  بعدد السقیات : وقیل 

  

  واشتداد الحب ، ببدو صالح الثمر .. وتجب 
  

   إذا بدا صالحھ على مالكھ الثمرخرص .. ویسن 
  إدخال جمیعھ في الخرص : والمشھور 

  
  خارص .. وأنھ یكفي 

  العدلة : وشرطھ 
  الحریة والذكورة في األصح .. كذا و   

  
  ویصیر في ذمة المالك التمر ،  من عین الثمر ینقطعأن حق الفقراء : فاألظھر .. فإذا خرص 

  والزبیب لیخرجھما بعد جفافھ 
  التصریح بتضمینھ : ویشترط 

  وقبول المالك على المذھب 
  ینقطع بنفس الخرص : وقیل     

  المخروص بیعا وغیره جاز تصرفھ في جمیع .. فإذا ضمن 
  

  ولو ادعى ھالك المخروص بسبب خفي كسرقة 
  صدق بیمینھ .. أو ظاھر عرف 

  طولب ببینة على الصحیح .. فإن لم یعرف الظاھر 
  ثم یصدق بیمینھ في الھالك بھ    

  
  لم یقبل .. ولو ادعى حیف الخارص أو غلطھ بما یبعد 

  قبل في األصح .. أو بمحتمل     
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  نقدباب زكاة ال
  مائتا درھم : نصاب الفضة 

  ربع عشر : وزكاتھما       عشرون مثقاال بوزن مكة : والذھب 
  

  في المغشوش حتى یبلغ خالصھ نصابا .. وال شيء 
  

  أو میز ، فضة  وأ ذھبا األكثرزكى ..  أكثرھماولو اختلط إناء منھما وجھل 
  

  المحرم من حلي وغیره .. ویزكى 

  المباح في األظھر .. ال 

  والخلخال للبس الرجل ،  روالسوا، اإلناء : ن المحرم فم

  فال زكاة في األصح ..  ھفلو اتخذ سوارا بال قصد أو بقصد إجارتھ لمن لھ استعمال

  لو انكسر الحلي وقصد إصالحھ .. وكذا 
  

  ال اإلصبع ، حلي الذھب إال األنف واألنملة والسن .. ویحرم على الرجل 

  صحیح سن الخاتم على ال.. ویحرم 
  

  الخاتم .. ویحل لھ من الفضة 

   كالسیف والرمح والمنطقة :وحلیة آالت الحرب  

  ما ال یلبسھ كالسرج واللجام في األصح .. ال 
  

  حلیة آلة الحرب .. ولیس للمرأة 

  لبس أنواع حلي الذھب والفضة .. ولھا 

  ما نسج بھما في األصح .. وكذا 

  خال وزنھ مائتا دینار تحریم المبالغة في السرف كخل: واألصح 

  إسرافھ في آلة الحرب .. وكذا 
  

          تحلیة المصحف بفضة .. وجواز 

  للمرأة بذھب .. وكذا 
  

  الحول : وشرط زكاة النقد 
  

 في سائر الجواھر كاللؤلؤ.. وال زكاة 
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  الركاز والتجارة باب زكاة المعدن و
  هلزمھ ربع عشر.. من استخرج ذھبا أو فضة من معدن 

  الخمس :  وفي قول

       هفربع عشر.. إن حصل بتعب : وفي قول 

  فخمسھ .. وإال  

  النصاب ال الحول على المذھب فیھما .. ویشترط 

  بعضھ إلى بعض إن تتابع العمل .. ویضم 

  اتصال النیل على الجدید .. وال یشترط 

        ضم .. وإذا قطع العمل بعذر      

  فال یضم األول إلى الثاني .. وإال 

  الثاني إلى األول .. ضم یو
  كما یضمھ إلى ما ملكھ بغیر المعدن في إكمال النصاب 

  

  الخمس ..  الركازوفي 

  مصرف الزكاة على المشھور .. یصرف  

      النصاب والنقد على المذھب  : شرطھو

   الحول  ..ال

  الموجود الجاھلي : وھو 

      فلھ .. فإن وجد إسالمي علم مالكھ 

  فلقطة .. وإال    

  إن لم یعلم من أي الضربین ھو .. وكذا     

  الواجد .. وإنما یملكھ 

   موات أو ملك أحیاهإذا وجده في .. وتلزمھ الزكاة 

  فلقطة على المذھب ..  مسجد أو شارعفإن وجد في 

  فللشخص إن ادعاه ..  ملك شخصأو في 

  فلمن ملك منھ .. وإال    

   يحتى ینتھي إلى المحی.. وھكذا 

 صدق ذو الید بیمینھ .. أو معیر ومستعیر ، أو مكر ومكتر ، ولو تنازعھ بائع ومشتر 
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  فصل

  الحول .. شرط زكاة التجارة 

  بآخر الحول .. والنصاب معتبرا 

  بطرفیھ : وفي قول 

  بجمیعھ : وفي قول 

  ، وھو دون النصاب ، رد إلى النقد في خالل الحول  لو: فعلى األظھر 

  أنھ ینقطع الحول : فاألصح  ..واشترى بھ سلعة 

   حولھا من شرائھا ویبتدئ     

  ،  حول یبتدئأنھ : فاألصح .. وقیمة العرض دون النصاب ، ولو تم الحول       

  ویبطل األول 
  

  بنیتھا .. ویصیر عرض التجارة للقنیة 

  إذا اقترنت نیتھا بكسبھ بمعاوضة كشراء .. وإنما یصیر العرض للتجارة 

  ھر وعوض الخلع في األصح الم.. وكذا 

   بعیب واالسترداد واالحتطاببالھبة .. ال 
  

  فحولھ من حین ملك النقد ..  بنقد نصابوإذا ملكھ 

  فمن الشراء .. أو دونھ أو بعرض قنیة    

  بنى على حولھا ..  بنصاب سائمةإن ملكھ : وقیل 

  الربح إلى األصل في الحول إن لم ینض .. ویضم 

  ألظھر إن نض في ا.. ال 
  

    مال تجارة ..  هلعرض وثمراإن ولد : واألصح 

    حول األصل .. ن حولھ أو   
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  ربع عشرة القیمة .. وواجبھا 
  

    قوم بھ إن ملك بنصاب ..  بنقدفإن ملك 

  دونھ في األصح .. وكذا   

   نقد البلد بفبغال..  بعرضأو   

  قوم بھ .. فإن غلب نقدان وبلغ بأحدھما نصابا  

  قوم باألنفع للفقراء .. بھما فإن بلغ   

  یتخیر المالك : وقیل     

  قوم ما قابل النقد بھ ..  بنقد وعرضوإن ملك   

  والباقي بالغالب       
  

  فطرة عبد التجارة مع زكاتھا .. وتجب 
  

  وجبت .. فإن كمل نصاب إحدى الزكاتین فقط ، ولو كان العرض سائمة 

  د فزكاة العین في الجدی.. أو نصابھما 

  ؛ سبق حول التجارة  لو: فعلى ھذا 

.. بأن اشترى بمالھا بعد ستة أشھر نصاب سائمة 

  وجوب زكاة التجارة لتمام حولھا : فاألصح 

  العین أبدا  ثم یفتتح حوال لزكاة      
  

  فعلى المالك زكاة الجمیع .. عامل القراض ال یملك الربح بالظھور  : وإذا قلنا

  حسبت من الربح في األصح .. ض فإن أخرجھا من مال القرا

  لزم المالك زكاة رأس المال ..  یملك بالظھور  : وإن قلنا

  ح بوحصتھ من الر

  زكاة حصتھ .. أنھ یلزم العامل : والمذھب 
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  باب زكاة الفطر

  بأول لیلة العید في األظھر .. تجب 

  

  عمن مات بعد الغروب دون من ولد .. فتخرج 

  ھ صالتن أن ال تؤخر ع.. ویسن 

  تأخیرھا عن یومھ .. ویحرم 

  

  على كافر إال في عبده .. وال فطرة 

      وقریبھ المسلم في األصح      

      رقیق .. وال 

      وجھ .. وفي المكاتب 

  یلزمھ بقسطھ .. ومن بعضھ حر 

    معسر .. وال 

  فمعسر .. فمن لم یفضل عن قوتھ وقوت من في نفقتھ لیلة العید ویومھ شيء 

  

  ھ فاضال عن مسكن وخادم یحتاج إلیھ في األصح كون.. ویشترط 

  

  لزمھ فطرة من تلزمھ نفقتھ .. ومن لزمھ فطرتھ 

  فطرة العبد والقریب والزوجة الكفار .. لكن ال یلزم المسلم 

      فطرة زوجتھ .. وال العبد 

      فطرة زوجة أبیھ .. وال االبن 

  وجھ ..  االبنوفي      
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  أنھ یلزم زوجتھ الحرة فطرتھا : فاألظھر  ..ولو أعسر الزوج أو كان عبدا 

  سید األمة .. وكذا 

  وهللا أعلم ، ال یلزم الحرة :  األصح المنصوص :قلت

  

  وجوب إخراج فطرتھ في الحال : فالمذھب ..   العبدولو انقطع خبر

      إذا عاد : وقیل 

  ال شيء : وفي قول 

  

  یلزمھ .. أن من أیسر ببعض صاع : واألصح 

  قدم نفسھ ثم زوجتھ .. وجد بعض الصیعان وأنھ لو    

    ثم الكبیر ، ثم األم ، ثم األب ، ثم ولده الصغیر       

  

  ستمائة درھم وثالثة وتسعون درھما وثلث : وھو ، صاع :  يوھ

  ستمائة وخمسة وثمانون درھما وخمسة أسباع درھم : األصح  :قلت 

   وهللا أعلم، لما سبق في زكاة النبات   

  

  القوت المعشر :وجنسھ 

  األقط في األظھر .. وكذا 

  

      من قوت بلده .. تجب و

      قوتھ : وقیل 

  یتخیر بین األقوات : وقیل 
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     األدنى ناألعلى ع..  ویجزئ

  وال عكس 

  في وجھ .. واالعتبار بالقیمة 

  في األصح .. قتیات وبزیادة اال  

  خیر من التمر واألرز .. فالبر 

      یر من التمر خ.. أن الشعیر : واألصح 

  خیر من الزبیب .. وأن التمر     

  

  أن یخرج عن نفسھ من قوت .. ولھ 

  وعن قریبھ أعلى منھ 

  

  الصاع .. وال یبعض 

  

  تخیر .. ولو كان في بلد أقوات ال غالب فیھا 

  أشرفھا : واألفضل 

  

  أن االعتبار بقوت بلد العبد : فاألصح .. ولو كان عبده ببلد آخر 

  

  الحب السلیم ..   الواجب:قلت

  بخالف الكبیر ، جاز كأجنبي أذن .. ولو أخرج من مالھ فطرة ولده الصغیر الغني 

  لزم الموسر نصف صاع .. ولو اشترك موسر أو معسر في عبد 

  ، أخرج كل واحد نصف صاع من واجبھ في األصح .. ولو أیسر و اختلف واجبھما 

  وهللا أعلم 



  الزكاة: ٥ك                                                                                                      منهاج الطالبني
 

- ١١٨ -

  ھباب من تلزمھ الزكاة وما تجب فی

  : شرط وجوب زكاة المال 

  اإلسالم 

  والحریة 
  

  المرتد إن أبقینا ملكھ .. وتلزم 

  دون المكاتب    
  

  في مال الصبي والمجنون .. وتجب 

  من ملك ببعضھ الحر نصابا في األصح على .. وكذا 

  وفي المغصوب والضال والمجحود في األظھر   

  دفعھا حتى یعود .. وال یجب 

   قبل قبضھ ىوالمشتر

  فیھ القوالن : وقیل 
  

  في الحال عن الغائب إن قدر علیھ .. وتجب 

  فكمغصوب .. وإال    
  

  والدین إن كان ماشیة 

  فال زكاة .. أو غیر الزم كمال كتابة 

  فكذا في القدیم .. أو عرضا أو نقدا 

  فكمغصوب .. إن كان حاال وتعذر أخذه إلعسار وغیره : وفي الجدید 

  كیتھ في الحال وجب تز.. وإن تیسر   

  نھ كمغصوب أ: فالمذھب .. أو مؤجال 

  یجب دفعھا قبل قبضھ : وقیل 
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  وجوبھا في أظھر األقوال .. وال یمنع الدین 

  وھو النقد والعرض ، یمنع في المال الباطن : والثالث 

  فكمغصوب .. فحال الحول في الحجر ، لو حجر علیھ لدین : فعلى األول 
  

  قدمت .. مي في تركة ولو اجتمع زكاة ودین آد

  الدین : وفي قول 

  یستویان : وفي قول 
  

  والغنیمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكھا ومضى بعده حول 

  والجمیع صنف زكوى 

  وبلغ نصیب كل شخص نصابا 

  وجبت زكاتھا .. أو بلغھ المجموع في موضع ثبوت الخلطة 

 فال.. وإال   

  

  لزمھا زكاتھ إذا تم حول من اإلصداق  ..ولو أصدقھا نصاب سائمة معینا 
  

 ً   نھ ال یلزمھ أن یخرج إال زكاة ما استقر أ: فاألظھر ..  أربع سنین بثمانین دینارا وقبضھا ولو أكرى دارا

  زكاة عشرین .. فیخرج عند تمام السنة األولى 

  لسنة : زكاة عشرین .. ولتمام الثانیة 

  لسنتین : وعشرین      

  لسنة : زكاة أربعین .. ولتمام الثالثة 

  لثالث سنین : وعشرین          

  لسنة : زكاة ستین .. ولتمام الرابعة 

  ألربع : وعشرین                

  ثمانین الزكاة .. یخرج لتمام األولى : والثاني 
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  فصل

  الزكاة على الفور إذا تمكن .. تجب 

  وذلك بحضور المال واألصناف      

  

  ل الباطن أن یؤدي بنفسھ زكاة الما.. ولھ 

  الظاھر على الجدید .. وكذا     

  

  والصرف إلى اإلمام ، التوكیل .. ولھ 

  أفضل .. أن الصرف إلى اإلمام : واألظھر 

  إال أن یكون جائرا   

  

     )ھذا فرض زكاة مالي( : النیة فینوي .. وتجب 

  ونحوھما  )فرض صدقة مالي ( أو 

  ) فرض مالي  (.. وال یكفي    

  قة في األصح الصد.. وكذا 

  تعیین المال .. وال یجب 

  لم یقع عن غیره .. ولو عین   

  النیة إذا أخرج زكاة الصبي و المجنون .. ویلزم الولي    

  نیة الموكل عند الصرف إلى الوكیل في األصح .. وتكفي    

  أن ینوي الوكیل عند التفریق أیضا : واألفضل 

  ده كفت النیة عن.. ولو دفع إلى السلطان    

  وإن نوى السلطان ،  على الصحیح یجزئلم .. فإن لم ینو 

  خذ زكاة الممتنع أالنیة إذا .. أنھ یلزم السلطان : واألصح    

  تكفي .. وأن نیتھ      
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  فصل

  تعجیل الزكاة على مالك النصاب .. ال یصح 

  قبل الحول .. ویجوز     

  لعامین في األصح .. وال تعجیل    

  

  فطرة من أول رمضان تعجیل ال.. ولھ 

  منعھ قبلھ : والصحیح 

  

  مر قبل بدو صالحھ ثإخراج زكاة ال.. وأنھ ال یجوز 

  وال الحب قبل اشتداده         

  بعدھما .. ویجوز   

  

  إبقاء المالك أھال للوجوب إلى آخر الحول : وشرط إجزاء المعجل 

  وكون القابض في آخر الحول مستحقا   

  لم یجزه ..  في أثناء الحول قاقاالستحإن خرج عن : وقیل 

  غناه بالزكاة .. وال یضر 
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   إن عرض مانع االسترداداسترد إن كان شرط .. وإذا لم یقع المعجل زكاة 

  استرد  .. )ھذه زكاتي المعجلة فقط ( : أنھ لو قال : واألصح 

  لم یسترد .. وأنھ إن لم یتعرض للتعجیل ولم یعلمھ القابض 

  صدق القابض بیمینھ ..  االسترداد مثبت وأنھما لو اختلفا في

  وجب ضمانھ .. ومتى ثبت والمعجل تالف 

  القبض وقت اعتبار قیمتھ : واألصح 

  فال أرش .. وأنھ لو وجده ناقصا     

  زیادة منفصلة .. وأنھ ال یسترد     

  

  إن تلف المال ، ویوجب الضمان .. وتأخیر الزكاة بعد التمكن 

  فال .. ن ولو تلف قبل التمك    

  أنھ یغرم قسط ما بقي : فاألظھر .. ولو تلف بعضھ    

  لم تسقط الزكاة .. وإن أتلفھ بعد الحول وقبل التمكن    

  

   ركةتتعلق بالمال تعلق ش: وھي 

  تعلق الرھن : وفي قول 

  بالذمة : وفي قول 

  

  وصحتھ في الباقي ، بطالنھ في قدرھا : فاألظھر .. فلو باعھ قبل إخراجھا 

  



  الصيام: ٦ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

- ١٢٣ -

  كتاب الصیام 

  صوم رمضان .. یجب 

  شعبان ثالثین .. بإكمال   

  أو رؤیة الھالل      

  بعدل .. وثبوت رؤیتھ 

  عدالن : وفي قول   

  صفة العدول في األصح : وشرط الواحد   

  عبد وامرأة .. ال 

  

  األصح  أفطرنا في.. وإذا صمنا بعدل ولم نر الھالل بعد ثالثین 

  ة وإن كانت السماء مصحی  

  

  لزم حكمھ البلد القریب دون البعید في األصح ..  ببلد يوإذا رؤ

  مسافة القصر : والبعید    

  باختالف المطالع : وقیل 

  وهللا أعلم ،  ھذا أصح :قلت     

  

  أنھ یوافقھم في الصوم آخرا : فاألصح .. فسافر إلیھ من بلد الرؤیة ، البلد اآلخر  وجب علىنوإذا لم 

  عید معھم وقضى یوما ..  من البلد اآلخر إلى بلد الرؤیة ومن سافر      

  

 أنھ یمسك بقیة الیوم : فاألصح .. ومن أصبح معیدا فسارت سفینتھ إلى بلدة بعیدة أھلھا صیام 
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  فصل
  شرط للصوم .. النیة 

  

  التبییت .. ویشترط لفرضھ 
  النصف اآلخر من اللیل .. أنھ ال یشترط : والصحیح 

  كل والجماع بعدھا ألا.. وأنھ ال یضر 
  لتجدید إذا نام ثم تنبھ ا.. وأنھ ال یجب 

  
      النفل بنیة قبل الزوال .. ویصح 

  بعده في قول .. وكذا 
  اشتراط حصول شرط الصوم من أول النھار : والصحیح 

  
  التعیین في الفرض.. ویجب 

   تعالى أن ینوي صوم غد عن أداء فرض رمضان ھذه السنة  : وكمالھ في رمضان       
  الخالف المذكور في الصالة .. وفي األداء والفرضیة واإلضافة إلى هللا تعالى 

  تعیین السنة .. أنھ ال یشترط : والصحیح 
  

  لم یقع عنھ .. فكان منھ ، ولو نوى لیلة الثالثین من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منھ 
  إال إذا اعتقد كونھ منھ بقول من یثق بھ 

  أو امرأة أو صبیان رشداء من عبد     
  

  أجزأه إن كان منھ .. ولو نوى لیلة الثالثین من رمضان صوم غد إن كان من رمضان 
  

   باالجتھادصام شھرا .. ولو اشتبھ 
  أجزأه .. فإن وافق ما بعد رمضان 

  قضاء على األصح .. وھو 
  لزمھ یوم آخر .. فلو نقص وكان رمضان تاما 

      لزمھ صومھ .. ضان ولو غلط بالتقدیم وأدرك رم
  فالجدید وجوب القضاء .. وإال 

  
  صح إن تم في اللیل أكثر الحیض .. ثم انقطع لیال ، ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمھا 

  قدر العادة في األصح .. وكذا  
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  فصل
  اإلمساك عن الجماع : شرط الصوم 

  

  واالستقاءة 

بطل ..  جوفھ نھ لو تیقن أنھ لم یرجع شيء إلىأ: والصحیح 
  فال بأس ..  غلبھ القيء لوو  

  

  لو اقتلع نخامة ولفظھا في األصح .. وكذا 

  فلیقطعھا من مجراھا ولیمجھا .. فلو نزلت من دماغھ وحصلت في حد الظاھر من الفم 

  أفطر في األصح .. فإن تركھا مع القدرة فوصلت الجوف 
  

  عن وصول العین إلى ما یسمى جوفا .. و

  كون فیھ قوة تحیل الغذاء أو الدواء تط مع ھذا أن یشتر: وقیل 

  مفطر باالستعاط أو األكل أو الحقنة .. باطن الدماغ والبطن واألمعاء والمثانة : فعلى الوجھین 

  أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوھما 
  

  مفطر في األصح .. حلیل إلاوالتقطیر في باطن األذن و
  

  فتوح كونھ من منفذ م: وشرط الواصل 

      وصول الدھن بتشرب المسام .. فال یضر    

  وإن وجد طعمھ بحلقھ   االكتحالوال         

  وكونھ بقصد   

  لم یفطر .. أو غربلة الدقیق ، أو غبار الطریق ، أو بعوضة ، فلو وصل جوفھ ذباب 
  

  ببلع ریقھ من معدنھ .. وال یفطر 

  فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعھ 

  ریقھ ورده إلى فمھ وعلیھ رطوبة تنفصل أو بل خیطا ب

   أفطر.. أو ابتلع ریقھ مخلوطا بغیره أو متنجسا 

  لم یفطر في األصح .. ولو جمع ریقھ فابتلعھ 
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  أفطر .. أنھ إن بالغ : فالمذھب .. إلى جوفھ  االستنشاقولو سبق ماء المضمضة أو 
  فال .. وإال 

  

   عن تمییزه ومجھ زم یفطر إن عجل.. ولو بقي طعام بین أسنانھ فجرى بھ ریقھ 
  

  لم یفطر .. ولو أوجر مكرھا 
  أفطر في األظھر .. وإن أكره حتى أكل 

  وهللا أعلم ، ال یفطر :  األظھر  :لتق
  

  لم یفطر إال أن یكثر في األصح .. وإن أكل ناسیا 
  وهللا أعلم ، ال یفطر : األصح  : قلت

  

  كاألكل على المذھب .. والجماع 
  

  فیفطر بھ ..  مناءاالستوعن 
        خروج المنى بلمس وقبلة ومضاجعة .. وكذا 

  فكر ونظر بشھوة .. ال 
  

      القبلة لمن حركت شھوتھ .. وتكره 
  تركھا .. واألولى لغیره   
  وهللا أعلم ،  ھي كراھة تحریم في األصح :قلت  

  

  صد والحجامة فبال.. وال یفطر 
  

   بیقین أن ال یأكل آخر النھار إال..  واالحتیاط
   في األصح باالجتھاد.. ویحل       
  إذا ظن بقاء اللیل .. ویجوز       

  وهللا أعلم ، وكذا لو شك : قلت    
  

  بطل صومھ .. ولو أكل باجتھاد أوال أو آخر أو بان الغلط 
  وبطل في آخره ، صح إن وقع في أولھ .. أو بال ظن ولم یبن الحال   

  

  صح صومھ ..  فلفظھ ولو طلع الفجر وفي فمھ طعام
        لو كان مجامعا فنزع في الحال .. وكذا 

 ل طب.. فإن مكث                
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  فصل
  : شرط الصوم 

  والنقاء عن الحیض والنفاس جمیع النھار ، والعقل ، اإلسالم 

  النوم المستغرق على الصحیح .. وال یضر 

  هال یضر إذا أفاق لحظة من نھار.. أن اإلغماء : واألظھر 
  

  صوم العید .. وال یصح 

  التشریق في الجدید .. وكذا 
  

  التطوع یوم الشك بال سبب .. وال یحل 

  لم یصح في األصح .. فلو صامھ 

  صومھ عن القضاء والنذر .. ولھ 

  لو وافق عادة تطوعھ .. وكذا 

  أو فسقة ، أو عبید ، أو شھد بھا صبیان ، یوم الثالثین من شعبان إذا تحدث الناس برؤیتھ : وھو 

  بشك .. یم غولیس إطباق ال     
  

    تعجیل الفطر على تمر .. ویسن 

  فماء .. وإال 

  وتأخیر السحور ما لم یقع في شك 
  

  ونفسھ عن الشھوات ، لسانھ عن الكذب والغیبة .. ولیصن 
  

  أن یغتسل عن الجنابة قبل الفجر ..  ویستحب

  العلك وأن یحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام و    

  )وعلى رزقك أفطرت،  اللھم لك صمت (: وأن یقول عند فطره    

   الصدقة وتالوة القرآن في رمضان  فيوأن یكثر    

  وأن یعتكف ال سیما في العشر األواخر منھ         
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  فصل
  وإطاقتھ ، والبلوغ ، العقل : شرط وجوب صوم رمضان 

  

  الصبي لسبع إذا أطاق .. ویؤمر بھ 

  

  للمریض إذا وجد بھ ضررا شدیدا  :ویباح تركھ 

  وللمسافر سفرا طویال مباحا      
  

      أفطر .. ولو أصبح صائما فمرض 

  فال .. وإن سافر 
  

  جاز .. ولو أصبح المسافر والمریض صائمین ثم أراد الفطر 

  حرم الفطر على الصحیح ..  يفلو أقام وشف

  قضیا .. وإذا أفطر المسافر والمریض 

  وتارك النیة ، والمفطر بال عذر ، ائض الح.. وكذا     
  

  والردة ، قضاء ما فات باإلغماء .. ویجب 

  والصبا والجنون ، دون الكفر األصلي    

  وجب إتمامھ بال قضاء .. وإذا بلغ بالنھار صائما 

  فال قضاء في األصح .. ولو بلغ فیھ مفطرا أو أفاق أو أسلم 

  ة النھار في األصح إمساك بقی.. وال یلزمھم                   
  

  من تعدى بالفطر أو نسي النیة .. ویلزم 

  ا زال عذرھما بعد الفطر مریضً  وأ  مسافراً ..ال

  فكذا في المذھب .. ولو زال قبل أن یأكال ولم ینویا لیال      

  من أكل یوم الشك ثم ثبت كونھ من رمضان .. أنھ یلزم : واألظھر 

  بخالف النذر والقضاء ،   ن من خواص رمضا.. وإمساك بقیة الیوم 
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  فصل
  فال تدارك لھ وال إثم .. فمات قبل إمكان القضاء ، من فاتھ شيء من رمضان 

  لم یصم عنھ ولیھ في الجدید .. التمكن د وإن مات بع    

  بل یخرج من تركتھ لكل یوم مد طعام 

  النذر والكفارة .. وكذا 
  

  القدیم ھنا أظھر : قلت 

  المختار كل قریب على : والولي 

  صح .. ولو صام أجنبي بإذن الولي 

  مستقال في األصح .. ال   
  

  لم یفعل عنھ وال فدیة .. ولو مات وعلیھ صالة أو اعتكاف 

  وهللا أعلم  ، قول ..  االعتكافوفي 
  

  المد على من أفطر للكبر .. وجوب : واألظھر 
  

  لقضاء بال فدیة وجب ا.. ھما یوأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفس

  لزمتھما الفدیة في األظھر .. أو على الولد      
  

  أنھ یلحق بالمرضع من أفطر إلنقاذ مشرف على ھالك : واألصح 

  المتعدي بفطر رمضان بغیر جماع .. ال 
  

  لزمھ مع القضاء لكل یوم مد.. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانھ حتى دخل رمضان آخر 

  سنین تكرره بتكرر ال: واألصح 
  

  مد للفوات ومد للتأخیر : أخرج من تركتھ لكل یوم مدان .. نھ لو أخر القضاء مع إمكانھ فمات أو

  والمساكین أالفقراء : ومصرف الفدیة 

      مداد إلى شخص واحد أصرف .. ولھ     

 جنس الفطرة : وجنسھا 
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  فصل
  إفساد صوم یوم من رمضان بجماع أثم بھ بسبب الصوم ب.. تجب الكفارة 

  
  على ناس .. ال كفارة و

  أو بغیر الجماع ، وال مفسد غیر رمضان 
  وال مسافر جامع بنیة الترخص 

  بغیرھا في األصح .. وكذا   
  وال على من ظن اللیل فبان نھارا 

  األكل ناسیا وظن أنھ أفطر بھ  وال من جامع بعد
  بطالن صومھ .. وإن كان األصح 

  وال من زنى ناسیا 
  الزنا مترخصا وال مسافر أفطر ب

  

      على الزوج عنھ .. والكفارة 
      عنھ وعنھا : وفي قول 
  علیھا كفارة أخرى : وفي قول 

  

  من انفرد برؤیة الھالل وجامع في یومھ .. وتلزم 
  

  لزمھ كفارتان .. ومن جامع في یومین 
  

  ال یسقط الكفارة .. وحدوث السفر بعد الجماع 
  المرض على المذھب .. وكذا 

  

  قضاء یوم اإلفساد على الصحیح .. ھا ویجب مع
  

  فإن لم یجد  ، عتق رقبة مؤمنة: وھي 
  فإن لم یستطع ، فصیام شھرین متتابعین 

  فإطعام ستین مسكینا 
    استقرت في ذمتھ في األظھر .. فلو عجز عن الجمیع 

  فعلھا .. فإذا قدر على خصلة 
  

  الغلمة العدول عن الصوم إلى اإلطعام لشدة .. أن لھ : واألصح 
  

  صرف كفارتھ إلى عیالھ .. وأنھ ال یجوز للفقیر 
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  باب صوم التطوع

   والخمیس االثنینصوم : یسن 

  وعرفة 

  وعاشوراء وتاسوعاء 

  وأیام البیض 

  وستة من شوال 

  وتتابعھا أفضل 

  

  إفراد الجمعة .. ویكره 

  وإفراد السبت   

  

  ضررا أو فوت حق مكروه لمن خاف بھ .. وصوم الدھر غیر العید والتشریق 

  لغیره .. ومستحب          

  

  فلھ قطعھما وال قضاء .. ومن تلبس بصوم تطوع أو صالتھ 

  

  وھو صوم من تعدى بالفطر ، حرم علیھ قطعھ إن كان على الفور .. ومن تلبس بقضاء 

  بأن لم یكن تعدى بالفطر ، إن لم یكن على الفور في األصح .. وكذا 
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  االعتكافكتاب  
  مستحب كل وقت .. ھو 

  أفضل لطلب لیلة القدر .. وفي العشر األواخر من رمضان  

  لیلة الحادي أو الثالث والعشرین ..  إلى أنھا رحمھ هللاومیل الشافعي 
  

       في المسجد االعتكاف.. وإنما یصح 

  ىأول.. والجامع 
  

  وھو المعتزل المھیأ للصالة ، أنھ ال یصح اعتكاف امرأة في مسجد بیتھا : والجدید 
  

  تعین ..  االعتكافولو عین المسجد الحرام في نذره 

  مسجد المدینة واألقصى في األظھر .. وكذا 

  وال عكس ، مقامھما .. ویقوم المسجد الحرام 

  وال عكس ، مقام األقصى .. ویقوم مسجد المدینة 
  

  فا لبث قدر یسمى عكو..  االعتكافأنھ یشترط في : واألصح 

  یكفي مرور بال لبث : وقیل 

  یشترط مكث نحو یوم : وقیل 
  

  بالجماع .. ویبطل 

  تبطلھ إن أنزل .. أن المباشرة بشھوة كلمس وقبلة : وأظھر األقوال    

  فال .. وإال      

  فكجماع الصائم .. ولو جامع ناسیا   
  

  التطیب والتزین والفطر .. وال یضر 

   اعتكاف اللیل وحده.. بل یصح 
  

  لزمھ .. ولو نذر اعتكاف یوم ھو فیھ صائم 

  وجوب جمعھما : واألصح   لزماه .. ولو نذر أن یعتكف صائما أو یصوم معتكفا 
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   االعتكافنیة .. ویشترط 
  

  الفرضیة ..  النذروینوي في 
  

  وإن طال مكثھ ،   نیتھكفتھ.. وإذا أطلق 
  

   االستئنافاحتاج إلى .. لكن لو خرج وعاد 

  

     االستئنافلزمھ .. فإن خرج لغیر قضاء الحاجة : دة فخرج فیھا وعاد ولو نوى م

  فال .. لھا  أو  

  استأنف .. إن طالت مدة خروجھ : وقیل    

  ال یستأنف مطلقا : وقیل    
  

  لم یجب استئناف النیة .. فخرج لعذر ال یقطع التتابع ، ولو نذر مدة متتابعة 

  وجب .. بة إن خرج لغیر حاجة وغسل الجنا: وقیل 

  

   :وشرط المعتكف

  والنقاء عن الحیض والجنابة ، والعقل ، إلسالم ا 
  

  بطل .. ولو ارتد المعتكف أو سكر 

  بطالن ما مضى من اعتكافھما المتتابع : والمذھب   
  

  لم یبطل ما مضى إن لم یخرج ..  ن أو إغماءنوجولو طرأ 

   دون الجنون االعتكافویحسب زمن اإلغماء من 

  وجب الخروج .. الحیض أو 

   إن تعذر الغسل في المسجد جنابة.. وكذا 

  وال یلزم ، جاز الخروج .. فلو أمكن 

  زمن الحیض وال الجنابة .. وال یحسب 
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  فصل
  لزمھ .. إذا نذر متتابعة 

  أنھ ال یجب التتابع بال شرط : والصحیح 

  

  لم یجز تفریق ساعاتھ ..  یوماوأنھ لو نذر 

  لزمھ التتابع في القضاء .. ھ ت وتعرض للتتابع وفاتأسبوعمدة كوأنھ لو عین 

  لم یلزمھ في القضاء .. وإن لم یتعرض لھ 

  صح الشرط في األظھر .. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض 

  ال یجب تداركھ إن عین المدة كھذا الشھر .. والزمان المصروف إلیھ 

  فیجب .. وإال      

  

  روج بال عذر بالخ.. وینقطع التتابع 

  إخراج بعض األعضاء .. وال یضر 

  الخروج لقضاء الحاجة .. وال      

  فعلھا في غیر داره .. وال یجب    

  بعدھا إال أن یفحش فیضر في األصح .. وال یضر    

  لم یضر ما لم یطل وقوفھ .. ولو عاد مریضا في طریقھ    

  أو یعدل عن طریقھ 
  

  وج إلى الخروج بمرض یح.. وال ینقطع التتابع 

   االعتكاف بحیض إن طالت مدة .. وال      

  انقطع في األظھر .. فإن كانت بحیث تخلو عنھ              

  خروج ناسیا على المذھب الب.. وال      

  راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد لألذان في األصح المؤذن البخروج .. وال 

  

  إال وقت قضاء الحاجةقضاء أوقات الخروج باألعذار .. ویجب 
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  كتاب الحج 
  فرض .. ھو 

  العمرة في األظھر.. وكذا 
  

  اإلسالم : وشرط صحتھ 
  

  ز أن یحرم عن الصبي الذي ال یمی.. ي لفللو
  والمجنون         

  

  من المسلم الممیز.. وإنما تصح مباشرتھ 
  بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر.. وإنما یقع عن حجة اإلسالم 

  حج الفقیر ..  فیجزئ  
  صبي والعبد دون ال

  

  :وشرط وجوبھ
  والحریة ، والتكلیف ، اإلسالم 

   : وھي نوعان،  واالستطاعة
   :ولھا شروط، استطاعة مباشرة :  أحدھما

  وجود الزاد وأوعیتھ :  أحدھا
  ومؤنة ذھابھ وإیابھ        

  لم تشترط نفقة اإلیاب.. إن لم یكن لھ ببلده أھل وعشیرة : وقیل 
   لم یكلف الحج.. ا یفي بزاده وسفره طویل فلو كان یكتسب كل یوم م

  كلف.. وإن قصر وھو یكتسب في یوم كفایة أیام         
  

   مرحلتانوجود الراحلة لمن بینھ وبین مكة :  الثاني
  اشترط وجود محمل .. فإن لحقھ بالراحلة مشقة شدیدة 
   واشترط شریك یجلس في الشق اآلخر     

   الحج یلزمھ..  على المشي قويو  وھدون مرحلتینومن بینھ وبینھا 
  فكالبعید ..  ضعففإن     

  

  دینھ  كون الزاد والراحلة فاضلین عن.. ویشترط 
  ومؤنة من علیھ نفقتھم مدة ذھابھ وإیابھ 

  كونھ فاضال عن مسكنھ ..  اشتراط  :واألصح
  وعبد یحتاج إلیھ لخدمتھ 

  وأنھ یلزمھ صرف مال تجارتھ إلیھما    
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  لطریق أمن ا:  الثالث
  لم یجب الحج .. رصدیا وال طریق سواه  فلو خاف على نفسھ أو مالھ سبعا أو عدوا أو

  ركوب البحر إن غلبت السالمة ..  وجوب: واألظھر 

  أجرة البذرقة .. وأنھ یلزمھ 

  

  بثمن المثل   في المواضع المعتاد حملھ منھاالماء والزادوجود .. ویشترط 

   الزمان والمكان القدر الالئق بھ في ذلك: وھو 

   في كل مرحلة وعلف الدابة   

  

  أو محرم أو نسوة ثقات ، أن یخرج معھا زوج :  المرأةوفي 

  وجود محرم إلحداھن .. أنھ ال یشترط : واألصح 

  أجرة المحرم إذا لم یخرج إال بھا.. وأنھ یلزمھا 

  
  أن یثبت على الراحلة بال مشقة شدیدة :  الرابع

وھو كالمحرم في حق المرأة والمحجور ، وجد قائدا   إنالحج.. وعلى األعمى 

  كغیره ..  علیھ لسفھ

  شخصا لھ  بل یخرج معھ الولي أو ینصب، لكن ال یدفع المال إلیھ 

  
  

  استطاعة تحصیلھ بغیره:  النوع الثاني

  اإلحجاج عنھ من تركتھ وجب..  فمن مات وفي ذمتھ حج 
   

   لزمھ.. من یحج عنھ بأجرة المثل  أجرةوالمعضوب العاجز عن الحج بنفسھ إن وجد 

  كونھا فاضلة عن الحاجات المذكورة فیمن حج بنفسھ.. ویشترط 

  نفقة العیال ذھابا وإیابا .. لكن ال یشترط       
  

  لم یجب قبولھ في األصح .. ولو بذل ولده أو أجنبي ماال لألجرة 

  وجب قبولھ .. ولو بذل الولد الطاعة 

  األصحاألجنبي في .. وكذا 
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  باب المواقیت

  وعشر لیال من ذي الحجة ، وذو القعدة ، شوال : الحج وقت إحرام 

  وجھ .. وفي لیلة النحر 

  انعقد عمرة على الصحیح .. فلو أحرم بھ في غیر وقتھ 
  

  العمرة وقت إلحرام .. وجمیع السنة 

  

  للحج  والمیقات المكاني

  نفس مكة .. في حق من بمكة 

  كل الحرم : وقیل 

  فمیقات المتوجھ .. ما غیره وأ

  ذو الحلیفة : من المدینة 

  الجحفة : ومن الشام ومصر والمغرب 

  یلملم : ومن تھامة الیمن 

  قرن :  الحجاز  الیمن ونجدومن نجد

  ذات عرق : ومن المشرق 
  

  من أول المیقات .. أن یحرم : واألفضل 

   من آخره  .. ویجوز
  

  : ومن سلك طریقا ال ینتھي إلى میقات 

  أحرم من محاذاتھ .. فإن حاذى میقاتا 

  أنھ یحرم من محاذاة أبعدھما : فاألصح .. أو میقاتین       

  أحرم على مرحلتین من مكة .. وإن لم یحاذ 
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  فمیقاتھ مسكنھ .. ومن مسكنھ بین مكة والمیقات 

  

  فمیقاتھ موضعھ.. أراده  ثم، ومن بلغ میقاتا غیر مرید نسكا 

  لم تجز مجاوزتھ بغیر إحرام  ..وإن بلغھ مریدا 

  لزمھ العود لیحرم منھ .. فإن فعل     

  أو كان الطریق مخوفا ، إال إذا ضاق الوقت   

  لزمھ دم .. فإن لم یعد   

  سقط الدم .. أنھ إن عاد قبل تلبسھ بنسك : فاألصح .. وإن أحرم ثم عاد 

  فال .. وإال     

  

  من دویرة أھلھ .. أن یحرم : واألفضل 

  من المیقات : ي قول وف

  وهللا أعلم ، وھو الموافق لألحادیث الصحیحة ، أظھر .. المیقات : قلت 

  

  :  ومیقات العمرة

  میقات الحج.. لمن ھو خارج الحرم 

  یلزمھ الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة .. ومن بالحرم  

  أجزأتھ في األظھر وعلیھ دم .. فإن لم یخرج وأتى بأفعال العمرة 

  المذھب  سقط الدم على.. و خرج إلى الحل بعد إحرامھ فل   

  الجعرانة ثم التنعیم ثم الحدیبیة .. وأفضل بقاع الحل    
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  باب اإلحرام

  بأن ینوي حجا أو عمرة أو كلیھما ؛ ینعقد معینا 

  بأن ال یزید على نفس اإلحرام ؛ ومطلقا    

      

  أفضل .. والتعیین    

  اإلطالق : وفي قول  

  

  صرفھ بالنیة إلى ما شاء من النسكین أو إلیھما ثم اشتغل باألعمال ..  أشھر الحجحرم مطلقا في فإن أ

  فال یصرفھ إلى الحج في أشھره ، انعقاده عمرة : فاألصح ..  غیر أشھرهوإن أطلق في     

  

  أن یحرم كإحرام زید .. ولھ 

  انعقد إحرامھ مطلقا ..  زید محرما لم یكنفإن 

  لم ینعقد .. ن علم عدم إحرام زید إ: وقیل      

  انعقد إحرامھ كإحرامھ ..  زید محرما كانوإن 

 جعل نفسھ قارنا وعمل أعمال النسكین .. فإن تعذر معرفة إحرامھ بموتھ 
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  فصل
  ینوي ویلبي .. المحرم 

  لم ینعقد إحرامھ .. فإن لبى بال نیة 
  انعقد على الصحیح .. وإن نوى ولم یلب 

  

   :ویسن 
  تیمم .. فإن عجز ، لإلحرام  الغسل

  ولدخول مكة 
  وللوقوف بعرفة

  وبمزدلفة غداة النحر 
  وفي أیام التشریق للرمي 

  وأن یطیب بدنھ لإلحرام 
  ثوبھ في األصح .. وكذا 

  باستدامتھ بعد اإلحرام .. وال بأس 
  بطیب لھ جرم .. وال 

  لزمھ الفدیة في األصح .. لكن لو نزع ثوبھ المطیب ثم لبسھ 
  

  أن تخضب المرأة لإلحرام یدیھا و
  

  ویتجرد الرجل إلحرامھ عن مخیط الثیاب 
  ویلبس إزارا ورداء أبیضین ونعلین

  

  ویصلي ركعتین 
  

  أن یحرم إذا انبعثت بھ راحلتھ : ثم األفضل 
  أو توجھ لطریقھ ماشیا 

  یحرم عقب الصالة : وفي قول 
  

  إحرامھ ورفع صوتھ بھا في دوام ، إكثار التلبیة .. ویستحب 
  وخاصة عند تغایر األحول كركوب ونزول وصعود وھبوط واختالط رفقة     
  في طواف القدوم .. وال تستحب    

  تستحب فیھ بال جھر : وفي القدیم    
  )ال شریك لك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لبیك ال شریك لك لبیك ،  لبیك اللھم لبیك (: ولفظھا

  )لبیك إن العیش عیش اآلخرة ( : قال  ..وإذا رأى ما یعجبھ    

  واستعاذ بھ من النار ، وسأل هللا تعالى الجنة ورضوانھ ،  rصلى على النبي .. وإذا فرغ من تلبیتھ 
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  باب دخول مكة
  دخولھا قبل الوقوف : األفضل 

  

  وأن یغتسل داخلھا من طریق المدینة بذي طوى 
  

  ویدخلھا من ثنیة كداء 
  

  :تویقول إذا أبصر البی
  ، ة بمھاوزد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتكریما ؛ اللھم (  

  ، وزد من شرفھ وعظمھ ممن حجھ أو اعتمره تشریفا وتكریما وتعظیما وبرا   
  ) فحینا ربنا بالسالم ، السالم ك اللھم أنت السالم ومن 

  

  من باب بني شیبة .. ثم یدخل المسجد 
  

  بطواف القدوم ..  ویبتدئ
  بحاج دخل مكة قبل الوقوف .. لقدوم ویختص طواف ا

  

  استحب لھ أن یحرم بحج أو عمرة .. ومن قصد مكة ال لنسك 
  یجب : وفي قول      
 إال أن یتكرر دخولھ كحطاب وصیاد      

  

  فصل
  : للطواف بأنواعھ واجبات وسنن 

  :فیشترط..  الواجباتأما 
  ستر العورة 

  وطھارة الحدث والنجس 
  أ وبنى توض .. فلو أحدث فیھ

  یستأنف : وفي قول 
  وأن یجعل البیت عن یساره 

  مبتدئا بالحجر األسود محاذیا لھ في مروره بجمیع بدنھ 
  لم یحسب .. فلو بدأ بغیر الحجر 

  ابتدأ منھ .. فإذا انتھى إلیھ 
   في موازاتھ الجدارأو مس ، ولو مشى على الشاذروان 

   طوافھصح یلم . .أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من األخرى 
  وجھ ..  المس مسألةوفي       

  وأن یطوف سبعا داخل المسجد 
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   : السننوأما 
  فأن یطوف ماشیا 

  

  ویضع جبھتھ علیھ ، ویستلم الحجر أول طوافھ ویقبلھ 
  استلم .. فإن عجز 
  أشار بیده.. فإن عجز 

  ویراعي ذلك في كل طوفة
  

  الركنین الشامیین .. وال یقبل 
  ا وال یستلمھم 
  الیماني .. ویستلم 

  وال یقبلھ 
  

  : وأن یقول أول طوافھ 
   )rواتباعا لسنة نبیك دمحم ، ووفاء بعھدك ، وتصدیقا بكتابك ، اللھم إیمانا بك ، بسم هللا وهللا أكبر ( 

  )اروھذا مقام العائذ بك من الن، واألمن أمنك ، والحرم حرمك ، إن البیت بیتك ؛ اللھم ( : ولیقل قبالة الباب 
  )آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار؛ اللھم (:  وبین الیمانیین 
   وھي أفضل من غیر مأثوره  ،أفضل من القراءة.. ومأثور الدعاء ، ولیدع بما شاء 

  

  بأن یسرع مشیھ مقاربا خطاه ؛ وأن یرمل في األشواط الثالثة األولى 
  ویمشي في الباقي 

  بطواف یعقبھ سعي .. ویختص الرمل 
  بطواف القدوم : وفي قول     
  )وسعیا مشكورا، وذنبا مغفورا ، اجعلھ حجا مبرورا ؛ اللھم ( : ولیقل فیھ 

  

  وأن یضطبع في جمیع كل طواف یرمل فیھ 
  في السعي على الصحیح .. وكذا 
  وطرفیھ على األیسر ، جعل وسط ردائھ تحت منكبھ األیمن : وھو 

  ة المرأ.. وال ترمل 
  وال تضطبع 

  

  وأن یقرب من البیت 
  فالرمل مع بعد أولى .. فلو فات الرمل بالقرب لزحمة 

  فالقرب بال رمل أولى .. إال أن یخاف صدم النساء 
  

  وأن یوالي طوافھ 
  

   }قل یا أیھا الكافرون{  :یقرأ في األولى، ویصلي بعده ركعتین خلف المقام 
   )اإلخالص (  : وفي الثانیة    

  ر لیال ویجھ
  

  تجب المواالة والصالة : وفي قول 
  

  حسب للمحمول .. ولو حمل الحالل محرما وطاف بھ 
  لو حملھ محرم قد طاف عن نفسھ .. وكذا 

  فلھ .. أنھ إن قصده للمحمول : فاألصح .. وإال   
  فللحامل فقط .. وإن قصده لنفسھ أولھما           
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  فصل

  یستلم الحجر بعد الطواف وصالتھ 

  رج من باب الصف للسعي ثم یخ

  

   :وشرطھ

  أن یبدأ بالصفا 

  وأن یسعى سبعا 

  وعوده منھا إلیھ أخرى ، ذھابھ من الصفا إلى المروة مرة 

  وأن یسعى بعد طواف ركن أو قدوم 

  بحیث ال یتخلل بینھما الوقوف بعرفة 

  لم یعده .. ومن سعى بعد قدوم 

  

   أن یرقى على الصفا والمروة قدر قامة.. ویستحب 

    والحمد   على ما أوالنا  ،هللا أكبر على ما ھدانا،  و  الحمد هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر(:  رقى قال فإذا    

   )على كل شيء قدیر وھو، بیده الخیر  یحي ویمیت   ولھ الحمد  لھ الملك ،ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ

  ثم یدعو بما شاء دینا ودنیا 

  وهللا أعلم  ، ویعید الذكر والدعاء ثانیا وثالثا : قلت 

  

   وآخره يأول السع.. وأن یمشي 

  في الوسط ..  عدووی    

 معروف .. وموضع النوعین 
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  فصل
  أن یخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صالة الظھر خطبة فردة .. یستحب لإلمام أو منصوبھ 

  یأمر فیھا بالغدو إلى منى 

  ن المناسك ویعلمھم ما أمامھم م
  

  ویخرج بھم من الغد إلى منى ویبیتون بھا 
  

  قصدوا عرفات ..  الشمس طلعتفإذا 

  وهللا أعلم ،  وال یدخلونھا بل یقیمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس :قلت

  ثم یخطب اإلمام بعد الزوال خطبتین 

  ثم یصلي بالناس الظھر والعصر جمعا 

  ویقفوا بعرفة إلى الغروب 

  وا هللا تعالى ویدعوه ویكثروا التھلیل ویذكر
  

  قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب لیصلوھا مع العشاء بمزدلفة جمعا ..  الشمس غربتفإذا 

  

  حضوره بجزء من أرض عرفات : وواجب الوقوف 

  كونھ أھال للعبادة ال مغمى علیھ .. وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط    

  بالنوم .. وال بأس  

  من الزوال یوم عرفة : الوقوف ووقت 

  بقاؤه إلى الفجر یوم النحر : والصحیح 

            أراق دما استحبابا .. ولو وقف نھارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم یعد 

  یجب : وفي قول 

  فال دم .. وإن عاد فكان بھا عند الغروب 

  إن عاد لیال في األصح .. وكذا 

  أجزأھم .. ولو وقفوا الیوم العاشر غلطا 

  إال أن یقلوا على خالف العادة فیقضون في األصح 

  وجب الوقوف في الوقت  ..وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت 

  وجب القضاء في األصح .. وإن علموا بعده  
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  فصل

  ویبیتون بمزدلفة 

  فال شيء علیھ .. ومن دفع منھا بعد نصف اللیل أو قبلھ وعاد قبل الفجر 

   أراق دما .. م یكن بھا في النصف الثاني ومن ل

  القوالن : وفي وجوبھ 
  

  تقدیم النساء والضعفة بعد نصف اللیل إلى منى .. ویسن 

  ثم یدفعون إلى منى ، ویبقى غیرھم حتى یصلوا الصبح مغلسین 
  

  حصى الرمي .. ویأخذون من مزدلفة 
  

  سفار وقفوا ودعوا إلى اإل.. فإذا بلغوا المشعر الحرام 
  

  ثم یسیرون فیصلون منى بعد طلوع الشمس 

  سبع حصیات إلى جمرة العقبة .. فیرمي كل شخص حینئذ 

  عند ابتداء الرمي .. ویقطع التلبیة 

  ویكبر مع كل حصاة 
  

  ثم یذبح من معھ ھدى 
  

  ثم یحلق أو یقصر 

  أفضل .. والحلق 

  المرأة .. وتقصر 

  نسك على المشھور .. والحلق 

  ات حلقا أو تقصیرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ثالث شعر: وأقلھ 

  ى علیھ سیستحب إمرار المو.. ومن ال شعر برأسھ 
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  دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم یكن سعى .. فإذا حلق أو قصر 

  ثم یعود إلى منى 

  

  یسن ترتیبھا كما ذكرنا .. وھذا الرمي والذبح والحلق والطواف 

  نحر بنصف لیلة ال.. ویدخل وقتھا 

  آخر یوم النحر إلى .. ویبقى وقت الرمي 

  

  بزمن .. وال یختص الذبح 

  اختصاصھ بوقت األضحیة  :  الصحیح:قلت

   وهللا أعلم ، وسیأتي في آخر باب محرمات اإلحرام على الصواب   

  

  ال آخر لوقتھا .. والحلق والطواف والسعي 

  

  وإذا قلنا الحلق نسك 

   األولحصل التحلل .. الطواف  من الرمي والحلق واثنینففعل 

  وحل بھ اللبس والحلق والقلم 

  الصید وعقد النكاح في األظھر .. وكذا 

  وهللا أعلم ، عقد النكاح .. ال یحل :  األظھر :قلت

  وحل بھ باقي المحرمات،  الثانيحصل التحلل .. الثالث وإذا فعل 
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  فصل
  بات بھا لیلتي التشریق .. إذا عاد إلى منى 

  سبع حصیات .. كل جمرة ، مى كل یوم إلى الجمرات الثالث ور     
  

  جاز .. فأراد النفر قبل غروب الشمس ، فإذا رمى الیوم الثاني 
   یومھا يوسقط مبیت اللیلة الثالثة ورم 

  وجب مبیتھا ورمى الغد .. فإن لم ینفر حتى غربت   
  

  بزوال الشمس .. ویدخل رمي التشریق 
   بغروبھا.. ویخرج       

  یبقى إلى الفجر : وقیل           
  

  واحدة واحدة .. ویشترط رمي السبع 
  وترتیب الجمرات   
   حجرا يوكون المرم  
  وأن یسمى رمیا   

  الوضع .. فال یكفي  
  ف ذأن یرمي بقدر حصى الخ: والسنة 

  بقاء الحجر في المرمى .. وال یشترط 
  وال كون الرامي خارجا عن الجمرة        

  استناب .. جز عن الرمي ومن ع
  تداركھ في باقي األیام على األظھر وال دم .. وإذا ترك رمى یوم 

  فعلیھ دم .. وإال 
  تكمیل الدم في ثالث حصیات : والمذھب 

  

  وال یمكث بعده ، طاف للوداع .. وإذا أراد الخروج من مكة 
  واجب یجبر تركھ بدم .. وھو  

  سنة ال یجبر : وفي قول          
  سقط الدم .. فخرج بال وداع فعاد قبل مسافة القصر ، ن أوجبناه فإ

  فال على الصحیح .. أو بعدھا    
  النفر بال وداع .. وللحائض 

  

  شرب ماء زمزم .. ویسن 
  بعد فراغ الحج rوزیارة قبر رسول هللا   
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  فصل
  :  خمسة الحجأركان 

  لناه نسكا والحلق إذا جع ،والسعي  ،والطواف  ،والوقوف ، اإلحرام 
   وال تجبر

  

   أیضا العمرةأركان في .. وما سوى الوقوف 
  

  :  النسكان على أوجھ ىویؤد
  ثم یحرم بالعمرة كإحرام المكي ویأتي بعملھا ، بأن یحج ؛ اإلفراد :  احدھأ

  ویعمل عمل الحج فیحصالن ، بأن یحرم بھما من المیقات ؛ ن االقر:  الثاني
  كان قارنا .. ثم بحج قبل الطواف ،  ولو أحرم بعمرة في أشھر الحج

  عكسھ في الجدید .. وال یجوز 
   حجا من مكة ینشئثم ، بأن یحرم بالعمرة من میقات بلده ویفرغ منھا ؛ التمتع :  الثالث

  

   التمتع ، وبعدهاإلفراد : وأفضلھا 
  التمتع أفضل من اإلفراد : وفي قول     

  

  دم .. وعلى المتمتع 
  ن من حاضري المسجد الحرام أن ال یكو .. بشرط

  من دون مرحلتین من مكة : وحاضروه 
   وهللا أعلم  ، األصح من الحرم:قلت

  وأن تقع عمرتھ في أشھر الحج من سنتھ 
  وأن ال یعود إلحرام الحج إلى المیقات 

  

  ذبحھ یوم النحر : واألفضل ، إحرامھ بالحج : ووقت وجوب الدم 
  

  قبل یوم عرفة .. تستحب ، ثالثة في الحج ، رة أیام صام عش.. فإن عجز عنھ في موضعھ 
  وسبعة إذا رجح إلى أھلھ في األظھر      

  تتابع الثالثة .. ویندب 
  السبعة .. وكذا 

  أنھ یلزمھ أن یفرق في قضائھا بینھا وبین السبعة : فاألظھر .. ولو فاتتھ الثالثة في الحج 
  

  دم كدم التمتع .. وعلى القارن 
   وهللا أعلم  ،أن ال یكون من حاضري المسجد الحرام بشرط  :قلت
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  اإلحرام  باب محرمات

  ستر بعض رأس الرجل بما یعد ساترا إال لحاجة :  أحدھا

  ولبس المخیط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنھ إال إذا لم یجد غیره 
  

  كرأسھ .. ووجھ المرأة 

  لبس المخیط إال القفاز في األظھر .. ولھا 

  
  استعمال الطیب في ثوبھ أو بدنھ :  نيالثا

  حیة اللودھن شعر الرأس أو    

  غسل بدنھ ورأسھ بخطمي .. وال یكره 

  

  إزالة الشعر أو الظفر :  الثالث

   أظفار ةفي ثالث شعرات أو ثالث.. وتكمل الفدیة 

  مد طعام .. أن في الشعرة : واألظھر 

  مدین .. وفي الشعرتین    

   ویفدى أن یحلق.. وللمعذور 

  
  الجماع :  الرابع

  وتفسد بھ العمرة 

  الحج قبل التحلل األول .. وكذا 

  والقضاء  ،والمضي في فاسده  ، بدنة : ویجب بھ 

   وإن كان نسكھ تطوعا  

  أنھ على الفور : واألصح 
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   يرب اصطیاد كل مأكول الخامس

  وهللا أعلم ،  وكذا المتولد منھ ومن غیره :قلت

  حرم على الحالل ذلك في ال.. ویحرم 

  ضمنھ .. فإن أتلف صیدا 

     بدنة : ففي النعامة 

     بقرة : وفي بقر الوحش وحماره 

   عنز : والغزال 

     عناق : واألرنب        

     جفرة : والیربوع 

  یحكم بمثلھ عدالن .. وما ال نقل فیھ 

  القیمة .. وفیما ال مثل لھ 
  

  ت قطع نبات الحرم الذي ال یستنب.. ویحرم 

  تعلق الضمان بھ وبقطع أشجاره : واألظھر 

    بقرة : ففي الشجرة الكبیرة 

  شاة : والصغیرة  

  كغیره على المذھب .. والمستنبت : قلت 
  

     اإلذخر .. ویحل 

    الشوك كالعوسج وغیره عند الجمھور .. وكذا 

  وهللا أعلم  ، أخذ نباتھ لعلف البھائم وللدواء.. حل : واألصح 

  

  حرام .. مدینة وصید ال

  وال یضمن في الجدید  
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   الصید المثلىویتخیر في 

  بین ذبح مثلھ والصدقة بھ على مساكین الحرم 

   عن كل مد یوما  یصومأو، وبین أن یقوم المثل دراھم ویشتري بھ طعاما لھم 

  وغیر المثلى 

  یتصدق بقیمتھ طعاما أو یصوم 

  

  في فدیة الحلق .. ویتخیر 

  بین ذبح شاة 

  صدق بثالثة آصع لستة مساكین والت

  وصوم ثالثة أیام 

  

  دم ترتیب .. أن الدم في ترك المأمور كاإلحرام من المیقات : واألصح 

  اشترى بقیمة الشاة طعاما وتصدق بھ .. فإذا عجز 

  صام عن كل مد یوما .. فإن عجز 

  

  كدم التمتع .. ودم الفوات 

  ویذبحھ في حجة القضاء في األصح 

  

  ال یختص بزمان .. جب بفعل حرام أو ترك واجب والدم الوا

  ذبحھ بالحرم في األظھر .. ویختص 

  صرف لحمھ إلى مساكینھ .. ویجب 

  المروة : وأفضل بقعة لذبح المعتمر 

  منى : وللحاج     

   مكانا ي من ھداحكم ما ساق.. وكذا     

   وقت األضحیة على الصحیح : ووقتھ 

  



 احلج : ٨ك                                                                                                       منهاج الطالبني
 

- ١٥٢ -

  باب اإلحصار والفوات

  تحلل ..  من أحصر

  ال تتحلل الشرذمة : وقیل 
  

  بالمرض .. وال تحلل 

  تحلل بھ على المشھور .. فإن شرطھ      
  

  ذبح شاة حیث أحصر .. ومن تحلل 
  

  بالذبح ونیة التحلل ..  إنما یحصل التحلل  :قلت

  الحلق إن جعلناه نسكا .. وكذا       

   بقیمة الشاة وأنھ طعام، أن لھ بدال : فاألظھر .. فإن فقد الدم 

  صام عن كل مد یوما .. فإن عجز 

   وهللا أعلم، التحلل في الحال في األظھر .. ولھ      
  

  فلسیده تحلیلھ .. وإذا أحرم العبد بال إذن 

  تحلیلھا من حج تطوع لم یأذن فیھ .. وللزوج  

   من الفرض في األظھر  ..وكذا
  

  على المحصر المتطوع .. وال قضاء 

  بقي في ذمتھ .. مستقرا فرضا  فإن كان

   بعد االستطاعةاعتبرت .. أو غیر مستقر  
  

  وفیھما قول ، تحلل بطواف وسعي وحلق .. ومن فاتھ الوقوف 

  دم والقضاء .. وعلیھ 
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  كتاب البیع 

  كبعتك وملكتك ؛ اإلیجاب :  شرطھ

  كاشتریت وتملكت وقبلت ؛ والقبول   

  

  تقدیم لفظ المشتري .. ویجوز 

   انعقد في األظھر ) ..بعتك: (فقال ،  )يبعن: (ولو قال 

  

   في األصح )جعلتھ لك بكذا(ـ بالكنایة ك.. وینعقد 

  

  أن ال یطول الفصل بین لفظیھما .. ویشترط 

  یقبل على وفق اإلیجاب أن .. و

   لم یصح ) ..قبلت بألف صحیحة: ( فقال ، ) بعتك بألف مكسرة: (فلو قال 

  

  كالنطلق .. وإشارة األخرس بالعقد 

  

  الرشد : وشرط العاقد 

  

  اإلكراه بغیر حق  وعدم: قلت 

  شراء الكافر المصحف .. وال یصح 

  ح  یعتق علیھ فیصح في األصأنوالمسلم في األظھر إال     

  وهللا أعلم ، الحربي سالحا .. وال 
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  : وللمبیع شروط 

  طھارة عینھ : أحدھا   

  بیع الكلب والخمر .. فال یصح 

  والمتنجس الذي ال یمكن تطھیره كالخل واللبن       

  الدھن في األصح .. وكذا 

  النفع : الثاني

  بیع الحشرات .. فال یصح 

  وكل سبع ال ینفع      

  بتى الحنطة وال ح            

  وآلة اللھو      

  اآللة إن عد رضاضھا ماال في صح ی: وقیل 

  الشط  بیع الماء على.. ویصح 

  والتراب بالصحراء في األصح    

   إمكان تسلیمھ :الثالث

  بیع الضال واآلبق والمغصوب .. فال یصح 

  صح على الصحیح .. فإن باعھ لقادر على انتزاعھ       

  معین من اإلناء والسیف ونحوھما بیع نصف .. وال یصح 

  في الثوب الذي ال ینقص بقطعھ في األصح .. ویصح       

  المرھون بغیر إذن مرتھنھ .. وال 

  الجاني المتعلق برقبتھ مال في األظھر .. وال 

  تعلقھ بذمتھ .. وال یضر 

  تعلق القصاص في األظھر .. وكذا 
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  الملك لمن لھ العقد :  الرابع

  باطل .. ي فبیع الفضول

  فال .. وإال ، نفذ .. إن أجاز مالكھ ؛ موقوف : وفي القدیم    

  صح في األظھر .. ولو باع مال مورثھ ظانا حیاتھ وكان میتا 

  العلم بھ :  الخامس

  باطل .. فبیع أحد الثوبین 

  بیع صاع من صبرة تعلم من صیعانھا .. ویصح 

  إن جھلت في األصح .. وكذا    

  أو بزنة ھذه الحصاة ذھبا ، ا البیت حنطة ولو باع بملء ذ

  لم یصح .. أو بألف دراھم ودنانیر ، أو بما باع بھ فالن فرسھ 

  تعین .. ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب 

  اشترط التعیین ..  نقدان لم یغلب أحدھما أو     

  بیع الصبرة المجھولة الصیعان كل صاع بدرھم .. ویصح 

  فال على الصحیح .. وإال ، صح إن خرجت مائة .. م كل صاع بدرھم ولو باعھا بمائة درھ

  كفت معاینتھ .. ومتى كان العوض معینا 

  

  یة ؤیصح ویثبت الخیار عند الر: والثاني ، بیع الغائب .. أنھ ال یصح : واألظھر 

  دون ما یتغیر غالبا ، الرؤیة قبل العقد فیما ال یتغیر غالبا إلى وقت العقد .. وتكفي 

  وأنموذج المتماثل ، كظاھر الصبرة ؛ رؤیة بعض المبیع إن دل على باقیھ .. وتكفي 

  والقشرة السفلى للجوز واللوز ، كقشر الرمان والبیض ؛ أو كان صوانا للباقي خلقة    

  رؤیة كل شيء على ما یلیق بھ .. وتعتبر 

  ال یكفي .. أن وصفھ بصفة السلم : واألصح 

  فال .. إن عمى قبل تمییزه : قیل و، سلم األعمى .. ویصح 
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  باب الربا

  والتقابض قبل التفرق ، والمماثلة ، اشترط الحلول .. جنسا إن كانا ؛ إذا بیع الطعام بالطعام 

  الحلول والتقابض .. واشترط ، جاز التفاضل ..  كحنطة وشعیر جنسینأو    

  ما قصد للطعم اقتیاتا أو تفكھا أو تداویا .. والطعام 

  

  أجناس .. قة األصول المختلفة الجنس وخلوھا وأدھانھا وأد

  كذلك في األظھر .. واللحوم واأللبان 

  

  والموزون وزنا ، تعتبر في المكیل كیال .. والمماثلة 

   rغالب عادة أھل الحجاز في عھد رسول هللا : والمعتبر 

  یراعى فیھ عادة بلد البیع .. وما جھل 

  اعتبر ..إن كان لھ أصل : وقیل ، یتخیر : وقیل ، الوزن : وقیل  ، الكیل : وقیل      

  

  كطعام بطعام .. والنقد بالنقد 

  

  لم یصح وإن خرجا سواء .. ولو باع جزافا تخمینا 

  

  المماثلة وقت الجفاف .. وتعتبر 

  الكمال أوال .. وقد یعتبر 

  رطب برطب وال بتمر .. فال یباع 

  عنب بعنب وال بزبیب .. وال     
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  كالقثاء .. جفاف لھ  ال وما

  ال یباع أصال .. والعنب الذي ال یتزبب 

  تكفي مماثلتھ رطبا : وفي قول      

  

  مماثلة الدقیق والسویق والخبز .. وال تكفي 

  حبا : المماثلة في الحبوب .. بل تعتبر 

  حبا أو دھنا : وفي حبوب الدھن كالسمسم 

  زبیبا أو خل عنب : وفي العنب 

  یر في األصح العص.. وكذا 

  لبنا أو سمنا أو مخیضا صافیا : وفي اللبن 

   في سائر أحوالھ كالجبن واألقط التماثل.. كفي یوال     

  

   مماثلة ما أثرت فیھ النار بالطبخ أو القلي أو الشيّ .. وال تكفي 

  

  تأثیر تمییز كالعسل والسمن .. وال یضر 

  

   منھما جنسالوإذا جمعت الصفقة ربویا من الجانبین واختلف 

  بمد ودرھم .. كمد عجوة ودرھم 

  بمدین أو درھمین .. وكمد ودرھم 

  فباطلة ..  كصحاح ومكسرة بھما أو بأحدھما النوعأو    

  

  جنسھ بیع اللحم بالحیوان من .. ویحرم 

   من مأكول وغیره في األظھر بغیر جنسھ.. وكذا 
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  باب

  :  rنھى رسول هللا 

   ضرابھ: وھو ،  عسب الفحلعن 

  ماؤه : ویقال      

  أجرة ضرابھ : ویقال      

  ثمن مائھ .. فیحرم 

  أجرتھ في األصح .. وكذا 

  

  بأن یبیع نتاج النتاج ؛  نتاج النتاج :وھو،  حبل الحبلةوعن 

  أو بثمن إلى نتاج النتاج    

  

  ما في البطون : وھي ،  المالقیحوعن 

  

  ما في أصالب الفحول : وھي ،  والمضامین

  

  بأن یلمس ثوبا مطویا ثم یشتریھ على أن ال خیار لھ إذا رآه ؛  المسةوالم

  )إذا لمستھ فقد بعتكھ : ( أو یقول      

  

  بأن یجعال النبذ بیعا ،  والمنابذة

  

  )بعتك من ھذه األثواب ما تقع ھذه الحصاة علیھ : ( بأن یقول لھ ؛  وبیع الحصاة

  )ر إلى رمیھا بعتك ولك الخیا( أو ، و یجعال الرمي بیعا أ
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  ) بعتك بألف نقدا أو ألفین إلى سنة : ( بأن یقول ؛  بیعتین في بیعةوعن 

  ) بعتك ذا العبد بألف على أن تبیعني دارك بكذا  (أو   

  

  كبیع بشرط بیع أو قرض ،  بیع وشرطوعن 

  بطالنھ : فاألصح .. أو ثوبا ویخیطھ ، ولو اشترى زرعا بشرط أن یحصده البائع 

  كالبیع بشرط الخیار : صور ویستثني 

  أو البراءة من العیب    

  أو بشرط قطع الثمر     

  واألجل والرھن والكفیل المعینات لثمن في الذمة واإلشھاد       

  تعیین الشھود في األصح .. وال یشترط 

  فللبائع الخیار .. فإن لم یرھن أو لم یتكفل المعین 

  

  صحة البیع والشرط : ر فالمشھو.. ولو باع عبدا بشرط إعتاقھ 

  أن للبائع مطالبة المشتري باإلعتاق : واألصح   

  وأنھ لو شرط مع العتق الوالء لھ 

  لم یصح البیع .. أو إعتاقھ بعد شھر ، أو كتابتھ ، أو شرط تدبیره   

  

  ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعیب 

  صح .. كشرط أن ال یأكل إال كذا ؛ أو ما ال غرض فیھ   

  صح ولھ الخیار إن أخلف .. أو الدابة حامال أو لبونا ، ككون العبد كاتبا ؛ ولو شرط وصفا یقصد 

  یبطل العقد في الدابة : وفي قول 

  بطل في األصح ) .. بعتكھا وحملھا : ( ولو قال 

  الحامل بحر .. وال ، الحامل دونھ .. وال ، بیع الحمل وحده .. وال یصح 

 دخل الحمل في البیع .. ولو باع حامال مطلقا 
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  فصل

  : لرجوعھ إلى معنى یقترن بھ ، ومن المنھي عنھ ما ال یبطل 

  بأن یقدم غریب بمتاع تعم الحاجة إلیھ لیبیعھ بسعر یومھ :  كبیع حاضر لباد

  ) اتركھ عندي ألبیعھ على التدریج بأغلى : ( فیقول بلدي     
  

  بالسعر م فیشتریھ قبل قدومھم ومعرفتھ، عا إلى البلد بأن یتلقى طائفة یحملون متا:  وتلقى الركبان

  الخیار إذا عرفوا الغبن .. ولھم 
  

  بعد استقرار الثمن .. وإنما یحرم ذلك ،  والسوم على سوم غیره
  

  بأن یأمر المشتري بالفسخ لیبیعھ مثلھ :  قبل لزومھ والبیع على بیع غیره
  

  خ لیشتریھ بأن یأمر البائع بالفس:  والشراء على الشراء
  

  بأن یزید في الثمن ال لرغبة بل لیخدع غیره :  والنجش

  ال خیار .. أنھ : واألصح    
  

  وبیع الرطب والعنب لعاصر الخمر 
  

   حتى یمیز التفریق بین األم والولد.. ویحرم 

  حتى یبلغ : وفي قول 

   في األظھر بطال.. وإذا فرق ببیع أو ھبة 

  

  فھبة .. وإال ،  یشتري ویعطیھ دراھم لتكون من الثمن إن رضي السلعة بأن:  بیع العربون.. وال یصح 
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  فصل

  باع خال وخمرا 

  أو عبده وحرا 

  وعبد غیره أ

  صح في ملكھ في األظھر .. أو مشتركا بغیر إذن اآلخر 

  المشتري إن جھل .. فیتخیر 

  فبحصتھ من المسمى باعتبار قیمتھما .. فإن أجاز 

  وال خیار للبائع ، بجمیعھ : وفي قول      

  

  لم ینفسخ في اآلخر على المذھب بل یتخیر .. ولو باع عبدیھ فتلف أحدھما قبل قبضھ 

  فبالحصة قطعا .. فإن أجاز 

  

  صحا في األظھر .. ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبیع أو سلم 

  ویوزع المسمى على قیمتھما  

  صح النكاح .. أو بیع ونكاح     

  القوالن .. البیع والصداق وفي     

  

  ، وذا بكذا ، بتفصیل الثمن كبعتك ذا بكذا .. وتتعدد الصفقة 

  وبتعدد البائع     

  بتعدد المشتري في األظھر .. وكذا         

  

  اعتبار الوكیل : فاألصح .. ولو وكاله أو وكلھما 
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  باب الخیار

  وصلح المعاوضة ، والتشریك ، والتولیة ، والسلم ، م بطعام والطعا، كالصرف : خیار المجلس في أنواع البیع .. یثبت 

  

  فلھما الخیار .. الملك في زمن الخیار للبائع أو موقوف : فإن قلنا؛ ولو اشترى من یعتق علیھ 

  تخیر البائع دونھ .. للمشتري : وإن قلنا 

  

  في اإلبراء والنكاح والھبة بال ثواب .. وال خیار 

  شفعة واإلجارة والمساقاة والصداق في األصح ذات الثواب وال.. وكذا 

  

  بأن یختارا لزومھ ؛ بالتخایر .. وینقطع 

  ، سقط حقھ وبقي حق اآلخر .. فلو اختار أحدھما 

  وبالتفریق ببدنھما    

  دام خیارھما .. فلو طال مكثھما أو قاما وتماشیا منازل 

  العرف .. ویعتبر في التفرق 

  

  انتقالھ إلى الوارث والولي : فاألصح  ..ولو مات في المجلس أو جن 

  

  صدق النافي .. ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبلھ 
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  فصل

  شرط الخیار في أنواع البیع إال أن یشترط القبض في المجلس كربوي وسلم .. لھما وألحدھما 

   ثالثة أیام لىفي مدة معلومة ال تزید ع.. وإنما یجوز 

  من العقد .. وتحسب 

  من التفرق : وقیل 

  

  فملك المبیع لھ .. نھ إن كان الخیار للبائع أ: واألظھر 

  فلھ .. وإن كان للمشتري    

  فموقوف .. وإن كان لھما    

  بان أنھ للمشتري من حین العقد .. فإن تم البیع 

  فللبائع .. وإال 

  

  ت المبیع واسترجع، ورفعتھ ، كفسخت البیع ؛ بلفظ یدل علیھما .. ویحصل الفسخ واإلجازة 

  وأمضیتھ ، أجزتھ : وفي اإلجازة     

  فسخ .. ووطء البائع وإعتاقھ 

  بیعھ وإجارتھ وتزویجھ في األصح .. وكذا 

  إجازة .. أن ھذه التصرفات من المشتري : واألصح 

  وال إجازة من المشتري، لیس فسخا من البائع .. وأن العرض على البیع والتوكیل فیھ    
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  فصل

  ؛ لخیار بظھور عیب قدیم ا.. للمشتري 

  ، وجماح الدابة وعضھا ، وصنانھ ، وبخره ، وبولھ بالفراش ، وإباقھ ، وسرقتھ ، وزناه ، كخصاء رقیق 

  وكل ما ینقص العین أو القیمة نقصا یفوت بھ غرض صحیح إذا غلب في جنس المبیع عدمھ 

  

   القبض قبل العقد أم حدث قارنسواء 

  ، إال أن یستند إلى سبب متقدم فال خیار ..  بعدهولو حدث 

  فیثبت الرد في األصح .. كقطعھ بجنایة سابقة 

  موتھ بمرض سابق في األصح .. بخالف            

  

  ضمنھ البائع في األصح .. ولو قتل بردة سابقة 

  

  أنھ یبرأ عن كل عیب باطن بالحیوان لم یعلمھ دون غیره : فاألظھر ..  من العیوب تھولو باع بشرط براء

  بعیب حدث قبل القبض الرد .. ولھ مع ھذا الشرط 

  

  لم یصح في األصح .. ولو شرط البراءة عما یحدث 
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  رجع باألرش .. ولو ھلك المبیع عند المشتري أو أعتقھ ثم علم العیب 

  جزء من ثمنھ نسبتھ إلیھ نسبة ما نقص العیب من القیمة لو كان سلیما : وھو 

   من یوم البیع إلى القبض أقل قیمة.. اعتبار : واألصح 

  

  رده وأخذ مثل الثمن أو قیمتھ .. ولو تلف الثمن دون المبیع 

  

  فال أرش في األصح .. ولو علم العیب بعد زوال ملكھ إلى غیره 

  فلھ الرد .. فإن عاد الملك 

  فال رد .. إن عاد بغیر الرد بعیب : وقیل    

  

  فلیبادر على العادة ، على الفور .. والرد 

  فلھ تأخیره حتى یفرغ .. و علمھ وھو یصلي أو یأكل فل

  فحتى یصبح .. أو لیال  

  

  رده علیھ بنفسھ أو وكیلھ أو على وكیلھ ..  بالبلدفإن كان البائع 

  فھو آكد .. ولو تركھ ورفع األمر إلى الحاكم    

  الحاكم  رفع إلى..  غائباوإن كان     

  

  سخ إن أمكنھ حتى ینھیھ إلى البائع أو الحاكم اإلشھاد على الف.. أنھ یلزمھ : واألصح 

  لم یلزمھ التلفظ بالفسخ في األصح .. فإن عجز عن اإلشھاد          
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   االستعمالترك .. ویشترط 

  بطل حقھ .. إكافھا  وأفلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجھا 

  في ركوب جموح یعسر سوقھا وقودھا .. ویعذر 

  

  فال أرش ..  وإذا سقط رده بتقصیر

  

   سقط الرد قھراً .. لو حدث عنده عیب و

  رده المشتري أو قنع بھ ..  بھ البائع رضيثم إن 

  فلیضم المشتري أرش الحادث إلى المبیع ویرده ..  وإال

  أو یغرم البائع أرش القدیم وال یرد 

  فذاك ..  على أحدھما اتفقافإن 

  إجابة من طلب اإلمساك : فاألصح ..  وإال

  

  أن یعلم المشتري البائع على الفور بالحادث لیختار ..  ویجب

  فال رد وال أرش .. فإن أخر إعالمھ بال عذر    

  

  رد وال أرش علیھ في األظھر .. وتقویر بطیخ مدود ، ج نولو حدث عیب ال یعرف القدیم إال بھ ككسر بیض ورا

  ثة فكسائر العیوب الحاد.. فإن أمكن معرفة القدیم بأقل مما أحدثھ 
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  فرع

  ردھما .. اشترى عبدین معیبین صفقة 

   المعیب وحده في األظھر الردھما .. ولو ظھر عیب أحدھما 

  

  فلھ رد نصیب أحدھما .. ولو اشترى عبد رجلین معیبا 

  فألحدھما الرد في األظھر .. ولو اشتریاه 

  صدق البائع بیمینھ على حسب جوابھ .. اختلفا في قدم العیب ولو 

  

  تتبع األصل .. ة المتصلة كالسمن والزیاد

  ال تمنع الرد .. والمنفصلة كالولد واألجرة 

   القبض دللمشتري إن رد بع.. وھي 

  قبلھ في األصح .. وكذا          

  

  رده معھا في األظھر .. ولو باعھا حامال فانفصل 

  

   ووطء الثیب االستخدام.. وال یمنع الرد 

  

   حدث نقص.. وافتضاض البكر بعد القبض 

 جنایة على المبیع قبل القبض .. وقبلھ     
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  فصل

  حرام .. التصریة 

  

  على الفور .. الخیار .. تثبت 

  یمتد ثالثة أیام : وقیل      

  

  تمر  رد معھا صاع.. فإن رد بعد تلف اللبن 

  یكفي صاع قوت : وقیل    

  

  ال یختلف بكثرة اللبن .. أن الصاع : واألصح 

  

  ال یختص بالنعم بل یعم كل مأكول والجاریة واألتان  ..أن خیارھا .. و

  معھما شیئا .. وال یرد 

  وجھ .. وفي الجاریة 

  

  

  وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البیع 

  یثبت الخیار .. وتسوید الشعر وتجعیده ، وتحمیر الوجھ 

  

  لطخ ثوبھ تخییال لكتابتھ في األصح .. ال 
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  باب

  ن ضمان البائع م.. المبیع قبل قبضھ 

  

  انفسخ البیع وسقط الثمن .. فإن تلف 

  لم یبرأ في األظھر ولم یتغیر الحكم .. ولو أبرأه المشتري عن الضمان 

  

  قبض إن علم .. وإتالف المشتري 

  فقوالن كأكل المالك طعامھ المغصوب ضیفا .. وإال      

  

  كتلفھ .. أن إتالف البائع : والمذھب 

  

  بل یتخیر المشتري بین أن یجیز ویغرم األجنبي ، ال یفسخ ..  األجنبي أن إتالف: واألظھر 

  أو یفسخ فیغرم البائع األجنبي       

  

  أخذه بكل الثمن .. ولو تعیب قبل القبض فرضیھ 

  ال خیار ف.. ولو عیبھ المشتري 

  فالخیار .. أو األجنبي 

  غرم األجنبي األرش .. فإن أجاز 

  ثبوت الخیار ال التغریم : ب فالمذھ.. ولو عیبھ البائع 
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  بیع المبیع قبل قبضھ .. وال یصح 

  

  كغیره .. أن بیعھ للبائع : واألصح 

  كالبیع .. وأن اإلجارة والرھن والھبة    

  بخالفھ .. وأن اإلعتاق    

  

  فال یبیعھ البائع قبل قبضھ ، كالمبیع .. والثمن المعین 

  

  عة ومشترك وقراض ومرھون بعد انفكاكھ بیع مالھ في ید غیره أمانة كودی.. ولھ 

  وموروث وباق في ید ولیھ بعد رشده     

  عاریة ومأخوذة بسوم .. وكذا 

  

  بیع المسلم فیھ وال اإلعتیاض عنھ .. وال یصح 

  

  اإلستبدال عن الثمن .. جواز : والجدید 

  لمجلس اشترط قبض البدل في ا.. فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراھم عن دنانیر 

  التعیین في العقد .. أنھ ال یشترط : واألصح 

  كثوب عن دراھم ؛  ما ال یوافق في العلة لالقبض في المجلس إن استبد.. وكذا 

  جاز .. ولو استبدل عن القرض وقیمة المتلف 

  وفي اشتراط قبضھ في المجلس ما سبق 
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  زید بمائة لھ على عمرو بأن اشترى عبد ؛ باطل في األظھر .. وبیع الدین لغیر من علیھ 

  بطل قطعا .. فباع زید عمرا دینھ بدینھ ، ولو كان لزید وعمرو دینار على شخص 

  

  بشرط فراغھ من أمتعة البائع ، صرف تتخلیتھ للمشتري وتمكینھ من ال: وقبض العقار 

  اعتبر مضي زمن یمكن فیھ المضي إلیھ في األصح .. فإن لم یحضر العاقدان المبیع 

  

  ؛ تحویلھ : لمنقول وقبض ا

  كفى نقلھ إلى حیز .. فإن جرى البیع بموضع ال یختص بالبائع 

  لم یكف ذلك إال بإذن البائع فیكون معیرا للبقعة .. وإن جرى في دار البائع 

  

  

  فرع

  قبض المبیع إن كان الثمن مؤجال أو سلما .. للمشتري 

  فال یستقل بھ .. وإال     

  

  اشترط مع النقل ذرعھ أو كیلھ أو وزنھ .. وحنطة كیال أو وزنا ،  وأرض ذرعا ولو بیع الشيء تقدیرا كثوب

  ) على أنھا عشرة آصع ( أو ، ) بعتكھا كل صاع بدرھم : ( مثالھ 

  

  ل لعمرو یفلیكتل لنفسھ ثم یك.. ولعمرو علیھ مثلھ ، ولو كان لھ طعام مقدر على زید 

  فالقبض فاسد .. عل فف ) اقبض من زید مالي علیھ لنفسك: ( فلو قال 
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  فرع

  أجبر البائع .. وقال المشتري في الثمن مثلھ ، ) ال أسلم المبیع حتى أقبض ثمنھ : ( قال البائع 

  المشتري : وفي قول 

  أجبر صاحبھ .. فمن سلم ، ال إجبار : وفي قول 

  یجبران : وفي قول 

  وهللا أعلم ،  األظھر سقط القوالن األوالن وأجبرا في.. فإن كان الثمن معینا : قلت 

  

  أجبر المشتري إن حضر الثمن .. وإذا سلم البائع 

  لفلس بافللبائع الفسخ .. فإن كان معسرا .. وإال 

 حجر علیھ في أموالھ حتى یسلم.. مسافة قریبة ب و مالھ بالبلد أو اً أو موسر      

  لم یكلف البائع الصبر إلى إحضاره .. فإن كان بمسافة القصر 

  أن لھ الفسخ : واألصح       

  فالحجر كما ذكرنا .. فإن صبر       

  

  وللبائع حبس مبیعھ حتى یقبض ثمنھ إن خاف فوتھ بال خالف 

  

  وإنما األقوال إذا لم یخف فوتھ وتنازعا في مجرد اإلبتداء 
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  باب التولیة واإلشراك والمرابحة

  لزمھ مثل الثمن ..  فقبل ، ) ولیتك ھذا العقد: (  ثم قال لعالم بالثمن یئااشترى ش

  لكن ال یحتاج إلى ذكر الثمن ، ع في شرطھ وترتب أحكامھ یوھو ب

  

  انحط عن المولى .. ولو حط عن المولى بعض الثمن 

  

  كالتولیة في كلھ إن بین البعض .. واإلشراك في بعضھ 

  صح وكان مناصفة .. ولو أطلق 

  ال : وقیل      

  

  بیع المرابحة .. یصح و

  )  "ده یازده" أو ربح ، بعتك بما اشتریت وربح درھم لكل عشرة : (  یشتریھ بمائة ثم یقول بأن   

  

  )   "ده یازده" بعت بما اشتریت وحط ( ـ والمحاطة ك

  من كل أحد عشر واحد .. ویحط 

  من كل عشرة : وقیل   

  

   لم یدخل فیھ سوى الثمن  ) ..بعت بما اشتریت: ( وإذا قال 

  

  ، والقصار ، والحارس ، والدالل ، دخل مع ثمنھ أجرة الكیال ) ..  يا قال علبم: ( ولو قال 

  وقیمة الصبغ وسائر المؤن المرادة لإلسترباح ، اغ بوالص، والرفاء  

  لم تدخل أجرتھ .. ولو قصر بنفسھ أو كال أو حمل أو تطوع بھ شخص 
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  ثمنھ أو ما قام بھ .. ولیعلما 

  لصحیح بطل على ا.. فلو جھلھ أحدھما 

  

  البائع في قدر الثمن .. ولیصدق 

  األجل ..و

  الشراء بالعرض .. و

  بیان العیب الحادث عنده .. و

  

  ، أنھ یحط الزیادة وربحھا : فاألظھر ..  فبان بتسعین ، ) بمائة: ( فلو قال 

  ال خیار للمشتري ..وأنھ 

  

   لم یصح البیع في األصح..  المشتري صدقھولو زعم أنھ مائة وعشرة و

  وهللا أعلم ، صحتھ .. األصح : قلت     

  لم یقبل قولھ وال بینتھ ..  وجھا محتمال ھ لغلطولم یبین كذبھوإن   

  تحلیف المشتري أنھ ال یعرف ذلك في األصح .. ولھ 

  فلھ التحلیف ..  وإن بین     

  سماع بینتھ : واألصح    
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  باب األصول والثمار

  أنھ یدخل في البیع دون الرھن : فالمذھب .. وفیھا بناء وشجر ، ) احة أو البقعة بعتك ھذه األرض أو الس: ( قال 

  

   كالشجر ..ء كالقت والھندبا وأصول البقل التي تبقى سنتین 

  

  ما یؤخذ دفعة كحنطة وشعیر وسائر الزروع .. وال یدخل 

  

  بیع األرض المزروعة على المذھب .. ویصح 

  الخیار إن جھلھ .. وللمشتري      

  وال یمنع الزرع دخول األرض في ید المشتري وضمانھ إذا حصلت التخلیة في األصح      

  

  والبذر كالزرع 

  

  للمشتري مدة بقاء الزرع .. أنھ ال أجرة : واألصح 

  

  بطل في الجمیع .. ولو باع أرضا مع بذر أو زرع ال یفرد بالبیع 

  في األرض قوالن : وقیل                    
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  دون المدفونة ، الحجارة المخلوقة فیھا .. ألرض ویدخل في بیع ا

  للمشتري إن علم .. وال خیار   

  النقل .. ویلزم البائع          

  إن جھل ولم یضر قلعھا .. وكذا               

 فلھ الخیار .. وإن ضر   

  لزم البائع النقل وتسویة األرض .. فإن أجاز          

  تجب أن نقل بعد القبض ال قبلھ : أصحھا ، أوجھ .. لنقل وفي وجوب أجرة المثل مدة ا          
 

  األرض والشجر والحیطان.. ویدخل في بیع البستان 

 البناء على المذھب.. وكذا   

  

  ،األبینة وساحات یحیط بھا السور .. وفي بیع القریة 

 المزارع على الصحیح ..ال

  

 ول كالدلو والبكرة والسریر وكل بناء حتى حمامھا ال المنق، األرض .. وفي بیع الدار 

  األبواب المنصوبة وحلقھا واإلجانات والرف والسلم المسمران .. وتدخل   

  األسفل من حجري الرحى على الصحیح  .. وكذا  

          واألعلى   

         ومفتاح غلق مثبت في األصح   
  

  نعلھا : وفي بیع الدابة 

  ثیاب العبد في بیعھ في األصح .. وكذا 

  وهللا أعلم ، ثیاب العبد .. ال تدخل : األصح : قلت 
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  فرع

  دخل عروقھا وورقھا .. باع شجرة 

  وجھ .. وفي ورق التوت 

  أغصانھا إال الیابس ..       و

  

  

  القلع أو القطع وبشرط اإلبقاء  بیعھا بشرط.. ویصح 

  یقتضي اإلبقاء .. واإلطالق 

  فعتھ ما بقیت الشجرة لكن یستحق من المغرس.. أنھ ال یدخل : واألصح   

  لزم المشتري القلع .. ولو كانت یابسة 

  

  

  عمل بھ .. وثمرة النخل المبیع إن شرطت للبائع أو المشتري 

  فھي للمشتري .. فإن لم یتأبر منھا شيء ؛ وإال 

  فللبائع .. وإال 

  

  

  فللبائع .. وما یخرج ثمره بال نور كتین وعنب إن برز ثمره 

  فللمشتري .. وإال 

  فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة .. ا خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح وم

  إن انعقدت ولم یتناثر النور في األصح .. وكذا   

  للبائع .. وبعد التناثر 
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  فللبائع .. ولو باع نخالت بستان مطلعة وبعضھا مؤبر 

    

  فللمشتري في األصح .. فإن أفرد ما لم یؤبر 

  

  إفراد كل بستان بحكمھ : األصح ف.. ولو كانت في بساتین 

  

  

  

  لزمھ .. فإن شرط القطع ؛ وإذا بقیت الثمرة للبائع 

  

  فلھ تركھا إلى الجذاذ .. وإال 

  

  وال منع لآلخر ، السقي إن انتفع بھ الشجر والثمر .. ولكل منھما 

  

  لم یجز إال برضاھما .. وإن ضرھما 

  

  مح المتضرر فسخ العقد إال أن یسا.. وإن ضر أحدھما وتنازعا 

  

  لطالب السقي أن یسقي : وقیل 

  

  

 لزم البائع أن یقطع أو یسقي .. ولو كان الثمر یمتص رطوبة الشجر 
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  فصل

  بیع الثمر بعد بدو صالحھ مطلقا .. یجوز 

  بشرط قطعھ .. و

  بشرط إبقائھ .. و

  

  ال یجوز إال بشرط القطع .. صالح إن بیع منفردا عن الشجر الوقبل 

  ال ككمثرى ، ون المقطوع منتفعا بھ وأن یك      

  جاز بال شرط .. إن كان الشجر للمشتري : وقیل 

  وهللا أعلم ، ال یجب الوفاء بھ .. فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع : قلت 

  

  جاز بال شرط .. وإن بیع مع الشجر 

  بشرط قطعھ .. وال یجوز 

  

  طعھ بیع الزرع األخضر في األرض إال بشرط ق.. ویحرم 

  جاز بال شرط .. فإن بیع معھا أو بعد اشتداد الحب 

  كتین وعنب وشعیر ؛ ظھور المقصود : لبیعھ وبیع الثمر بعد بدو الصالح .. ویشترط 

  ال یصح بیعھ دون سنبلھ .. كالحنطة والعدس في السنبل ؛ وما ال یرى حبھ     

  معھ في الجدید .. وال      
  

   عند األكل بكمام ال یزال إال.. وال بأس 

  یباع في قشره األسفل .. كالجوز واللوز والباقال ؛ ومالھ كمامان 

  في األعلى .. وال یصح 

  یصح إن كان رطبا : وفي قول 
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  فیما ال یتلون ..  النضج والحالوة ئظھور مباد: مر ثصالح الو وبد

  بأن یأخذ في الحمرة أو السواد : وفي غیره 

  ل بدو صالح بعضھ وإن ق.. ویكفي 

   رالتأبیفعلى ما سبق في .. ولو باع ثمر بستان أو بساتین بدا صالح بعضھ 
  

  لزمھ سقیھ قبل التخلیة وبعدھا ..  صالحھ اومن باع ما بد

  مشتریھ بعدھا .. ویتصرف 
  

  فالجدید أنھ من ضمان المشتري .. كبرد ؛ ولو عرض مھلك بعدھما 

  فلھ الخیار .. فلو تعیب بترك البائع السقي 

  فأولى بكونھ من ضمان المشتري ..  بیع قبل صالحھ بشرط قطعھ ولم یقطع حتى ھلك ولو
  

  لم یصح إال أن یشترط على المشتري قطع ثمره .. كتین وقثاء ؛ ولو بیع ثمر یغلب تالحقھ واختالط حادثھ بالموجود 

  ري أنھ ال یفسخ البیع بل یتخیر المشت: فاألظھر .. ولو حصل اإلختالط فیما یندر فیھ 

  سقط خیاره في األصح .. فإن سمح لھ البائع بما حدث 
  

   المحاقلةوھو ة بیع الحنطة في سنبلھا بصافی.. وال یصح 

  المزابنة مر وھو تالرطب على النخل ب.. وال 

  وھو بیع الرطب على النخل بتمر في األرض ،  العرایافي .. ویرخص 

  ق فیما دون خمسة أوس، أو العنب في الشجر بزبیب    

  جاز .. ولو زاد في صفقتین    

  والتخلیة في النخل ، التقابض بتسلیم الثمر كیال .. ویشترط 

  ال یجوز في سائر الثمار .. أنھ : واألظھر 

  ال یختص بالفقراء .. وأنھ   
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  باب اختالف المتبایعین

  ، إذا اتفقا على صحة البیع 

  ثم اختلفا في 

  كیفیتھ كقدر الثمن 

  أو صفتھ 

  جل أو األ

  أو قدره 

  أو قدر المبیع 

  فیحلف كل على نفي قول صاحبھ وإثبات قولھ ، تحالفا .. وال بینة 

  بالبائع .. ویبدأ 

  المشتري ب: وفي قول 

  یتساویان : وفي قول 

  فیتخیر الحاكم 

  یقرع : وقیل 

  أنھ یكفي كل واحد یمین تجمع نفیا وإثباتا : والصحیح 

   ) ت بكذا ولقد بعت بكذا ما بع: ( النفي فیقول .. ویقدم 
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  أن العقد ال ینفسخ بل إن تراضیا : فالصحیح .. وإذا تحالفا 

   أو أحدھما أو الحاكم فیفسخانھ.. وإال 

  إنما یفسخھ الحاكم : وقیل 

  رد المبیع .. ثم على المشتري 

  لزمھ قیمتھ .. فإن كان وقفھ أو أعتقھ أو باعھ أو مات 

  األقوال  یوم التلف في أظھر ةوھي قیم

  رده مع أرشھ .. وإن تعیب 

  كھما .. واختالف ورثتھما 

  

  

  بل یحلف كل على نفي دعوى اآلخر ، فال تحالف ) .. بل وھبتنیھ : ( فقال ، ) بعتكھ بكذا : ( ولو قال 

  رده مدعي الھبة بزوائده .. فإذا حلفا 

  

  یمینھ تصدیق مدعي الصحة ب: فاألصح .. ولو ادعى صحة البیع واآلخر فساده 

  

  صدق البائع بیمینھ ) .. لیس ھذا المبیع : ( فقال البائع ، ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معیب لیرده 

 في األصح  المسلم یصدق ..  السلم  مثلھ فيوفي
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  باب

  ال یصح شراؤه بغیر إذن سیده في األصح .. العبد إن لم یؤذن لھ في التجارة 

  لعبد أو سیده البائع سواء كان في ید ا.. ویسترده 

  تعلق الضمان بذمتھ .. فإن تلف في یده 

  فللبائع تضمینھ ..  في ید السید أو  

   تقمطالبة العبد بعد الع.. ولھ 

  كشرائھ .. واقتراضھ 

  

  

  تصرف بحسب اإلذن .. ن أذن لھ في التجارة إو

  لم یتجاوزه .. فإن أذن في نوع 

  ، یتصدق .. وال ، یأذن لعبده في تجارة . .وال  ، یؤجر نفسھ .. وال  ، لھ نكاح .. ولیس 

  ینعزل بإباقھ .. وال ، یعامل سیده .. وال       

  یصیر مأذونا لھ بسكوت سیده على تصرفھ .. وال 

  إقراره بدیون المعاملة .. ویقبل 
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  لم یعاملھ حتى یعلم اإلذن بسماع سیده أو بینة أو شیوع بین الناس .. ومن عرف رق عبد 

  وجھ ..  وفي الشیوع

  قول العبد .. وال یكفي   

  

  

  رجع المشتري ببدلھا على العبد .. فخرجت السلعة مستحقة ، فتلف في یده ، فإن باع مأذون لھ وقبض الثمن 

  ولھ مطالبة السید أیضا    

  ال : وقیل    

  فال .. إن كان في ید العبد وفاء : وقیل    

  

  

  الخالف .. ھا ھذا ففي مطالبة السید بثمن.. ولو اشترى سلعة 

  دین التجارة برقبتھ .. وال یتعلق 

  بل یؤدي من مال التجارة ، ذمة سیده .. وال 

  من كسبھ باصطیاد ونحوه في األصح .. وكذا 

  

  العبد بتملیك سیده في األظھر .. وال یملك 
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  كتاب السلم 

  ھو بیع موصوف في الذمة 

  

  : یشترط لھ مع شروط البیع أمور 

  تسلیم رأس المال في المجلس : أحدھا 

  جاز .. فلو أطلق ثم عین وسلم في المجلس 

  فال .. لمحال في المجلس اولو أحال بھ وقبضھ 

  جاز .. ولو قبضھ وأودعھ المسلم 

  منفعة ھ كون.. ویجوز 

  بقبض العین .. وتقبض 

  استرده بعینھ .. وإذا فسخ السلم ورأس المال باق 

  للمسلم إلیھ رد بدلھ إن عین في المجلس دون العقد : وقیل 

  تكفي عن معرفة قدره في األظھر .. ورؤیة رأس المال 
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  كون المسلم فیھ دینا :  الثاني

  بیعا في األظھر وال ینعقد ، فلیس بسلم ) .. أسلمت إلیك ھذا الثوب في ھذا العبد : ( فلو قال 

  انعقد بیعا ) .. بعتك : ( فقال ، ) اشتریت منك ثوبا صفتھ كذا بھذه الدراھم : ( ولو قال 

  سلما : وقیل      

  

  أنھ إذا أسلم بموضع ال یصلح للتسلیم : المذھب : الثالث 

  اشترط بیان محل التسلیم .. أو یصلح ولحملھ مؤنة     

  فال .. وإال          

  

  ال ومؤجال حا.. ویصح 

  انعقد حاال .. فإن أطلق 

  ال ینعقد : وقیل       

  العلم باألجل .. ویشترط 

  جاز .. فإن عین شھور العرب أو الفرس أو الروم 

  حمل على الھاللي .. وإن أطلق 

  حسب الباقي باألھلة وتمم األول ثالثین .. فإن انكسر شھر 

 على األول ویحمل ، تأجیلھ بالعید وجمادى .. صحة : واألصح 
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  فصل

  : یشترط كون المسلم فیھ 

  مقدورا على تسلیمھ عند وجوب التسلیم 

  صح إن اعتید نقلھ للبیع .. فإن كان یوجد ببلد آخر 

  فال .. وإال     

  لم ینفسخ في األظھر .. ولو أسلم فیما یعم فانقطع في محلھ 

  والصبر حتى یوجد ، فیتخیر المسلم بین فسخھ    

  فال خیار قبلھ في األصح .. محل انقطاعھ عنده ولو علم قبل ال

  

  وكونھ معلوم القدر كیال أو وزنا أو عدا أو ذرعا 

  المكیل وزنا وعكسھ .. ویصح 

  لم یصح .. ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنھا كذا 

  الوزن في البطیخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان .. ویشترط 

  لوز بالوزن في نوع یقل اختالفھ في الجوز وال.. ویصح 

  كیال في األصح .. وكذا    
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  بین العد والوزن .. ویجمع في اللبن 

  فسد إن لم یكن معتادا .. ولو عین كیال 

  فال في األصح .. وإال    

  لم یصح .. ولو أسلم في ثمر قریة صغیرة 

  صح في األصح .. أو عظیمة       

  

  لغرض اختالفا ظاھرا ومعرفة األوصاف التي یختلف بھا ا

  

  و ذكرھا في العقد على وجھ ال یؤدي إلى عزة الوجود 

  فیما ال ینضبط مقصوده كالمختلط المقصود األركان .. فال یصح 

  كھریسة ومعجون وغالیة وخف وتریاق مخلوط  

  وخل تمر أو زبیب ، وجبن وأقط وشھد ، صحتھ في المختلط المنضبط كعتابي وخز : واألصح 

  الخبز في األصح عند األكثرین  ..ال    

  كلحم الصید بموضع العزة ؛ فیما ندر وجوده .. وال یصح 

   ولدھا أوكاللؤلؤ الكبار والیواقیت وجاریة وأختھا ؛ فیما لو استقصى وصفھ عز وجوده .. وال 
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  فرع

  في الحیوان .. یصح 

  

  فیشترط 

  في الرقیق 

  وقده طوال وقصرا ، وسنھ ، وذكورتھ وأنوثتھ  –مرة أو شقرة ویصف بیاضھ بس -نھ كأبیض وول، ذكر نوعھ كتركي 

  على التقریب .. وكلھ 

  ذكر الكحل والسمن ونحوھما في األصح .. وال یشترط 

  

  وفي اإلبل والخیل والبغال والحمیر 

  والسن واللون والنوع ، الذكورة واألنوثة 

  

  وفي الطیر 

  النوع والصغر وكبر الجثة 

  

  وفي اللحم 

  ذكر خصي رضیع معلوف أو ضدھا من فخذ أو كتف أو جنب ، لحم بقر أو ضأن أو معز 

  عظمھ على العادة .. ویقبل 

  

  وفي الثیاب 

  والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة ، الجنس والطول والعرض والغلظ والدقة 

  یحمل على الخام .. ومطلقھ 
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  في المقصور .. ویجوز 

   كالبرود  غزلھ قبل النسجصبغوما    

  واألقیس صحتھ في المصبوغ بعده 

  وهللا أعلم ، وبھ قطع الجمھور ، األصح منعھ : قلت 

  

  وفي التمر 

  لونھ ونوعھ وبلده وصغر الحبات وكبرھا وعتقھ وحداثتھ 

  كالتمر .. والحنطة وسائر الحبوب 

  

  وفي العسل 

  جبلي أو بلدي صیفي أو خریفي أبیض أو أصفر 

  والحداثة العتق .. وال یشترط 

  

  في المطبوخ والمشوي .. وال یصح 

  تأثیر الشمس .. وال یضر 

  في رؤوس الحیوان .. واألظھر منعھ 

  مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجیر ونحوھا ي ف.. وال یصح 

  في االسطال المربعة وفیما صب منھا في قالب .. ویصح 

   في األصح ذكر الجودة والرداءة.. وال یشترط 

  على الجید .. ویحمل مطلقة 

  

  معرفة العاقدین والصفات .. ویشترط 

 غیرھما في األصح .. وكذا 
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  فصل

  أن یستبدل عن المسلم فیھ غیر جنسھ ونوعھ .. ال یصح 

  یجوز في نوعھ وال یجب : وقیل     

  أردأ من المشروط وال یجب .. ویجوز 

  أجود ویجب قبولھ في األصح .. ویجوز 

  

  ؛و أحضره قبل محلة فامتنع المسلم من قبولھ لغرض صحیح ول

  لم یجبر .. بأن كان حیوانا أو وقت غارة 

  أجبر .. فإن كان للمؤدي غرض صحیح كفك رھن .. وإال 

  لمجرد غرض البراءة في األظھر .. وكذا 

  

   كان لنقلھ مؤنة لم یلزم األداء إن.. م إلیھ بعد المحل في غیر محل التسلیم م المسلَ ولو وجد المسلِ 

  وال یطالبھ بقیمتھ للحیلولة على الصحیح        

  أو كان الموضع مخوفا ، لم یجبر إن كان لنقلھ مؤنة .. وإن امتنع من قبولھ ھناك 

  فاألصح إجباره .. وإال 
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  فصل

  مندوب .. اإلقراض 

  )لى أن ترد بدلھ ملكتكھ ع( أو ، ) خذه بمثلھ (  أو ،  ) أسلفتك(  أو ،  ) أقرضتك: ( وصیغتھ 

  قبولھ في األصح : ویشترط 

  أھلیة التبرع : وفي المقرض    

   إال الجاریة التي تحل للمقترض في األظھر ما یسلم فیھإقراض .. ویجوز 

  ال یجوز إقراضھ في األصح ..  وما ال یسلم فیھ    

   يفي المثل.. المثل .. ویرد 

  المثل صورة .. وفي المتقوم 

   القیمة: وقیل  

  لبھ بقیمة بلد اإلقراض اط.. ولو ظفر بھ في غیر محل اإلقراض وللنقل مؤنة 

  بشرط رد صحیح عن مكسر أو زیادة .. وال یجوز 

  فحسن .. لو رد ھكذا بال شرط ف

  لغا الشرط .. ولو شرط مكسرا عن صحیح أو أن یقرضھ غیره 

  أنھ ال یفسد العقد : واألصح    

   للمقرض غرض إن لم یكنر عن صحیح فھو كشرط مكس.. ولو شرط أجال 

  فكشرط صحیح عن مكسر في األصح ..  كزمن نھب وإن كان    

  شرط رھن وكفیل .. ولھ 

  بالقبض .. ویملك لقرض 

  بالتصرف : وفي قول    

  الرجوع في عینھ ما دام باقیا بحالھ في األصح .. ولھ 
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  كتاب الرھن 

  ال یصح إال بإیجاب وقبول 

  فإن شرط فیھ مقتضاه كتقدم المرتھن بھ 

  أو مصلحة للعقد كاإلشھاد 

  صح العقد .. ال غرض فیھ  أو ما

  بطل الرھن ..  المرتھن یضروإن شرط ما 

  بطل الشرط ..  للمرتھن تھكشرط منفع؛  المرتھن وضر الراھن نفعوإن    

  ألظھر الرھن في ا.. وكذا       

  فساد الشرط : فاألظھر .. ولو شرط أن تحدث زوائده مرھونة 

  فسد العقد .. وأنھ متى فسد 

  

  كونھ مطلق التصرف : وشرط العاقد 

  یرھن الولي مال الصبي والمجنون .. فال 

  یرتھن لھما إال لضرورة أو غبطة ظاھرة .. وال 

  

  كونھ عینا في األصح : وشرط الرھن 

   رھن المشاع.. ویصح 

  األم دون ولدھا وعكسھ .. و

  ویوزع الثمن ، یباعان .. وعند الحاجة 

  أن تقوم األم وحدھا ثم مع الولد فالزائد قیمتھ : واألصح 

  

  كبیعھما .. ورھن الجاني والمرتد 

  باطل على المذھب .. عتق بصفة یمكن سبقھا حلول الدین الومعلق ، ورھن المدبر 
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  فعل .. تجفیفھ كرطب كن فإن أم: ولو رھن ما یسرع فساده 

  ، أو مؤجل یحل قبل فساده ، فإن رھنھ بدین حال ؛  وإال

  صح .. أو شرط بیعھ وجعل الثمن رھنا 

  

  رھنا .. ویكون ثمنھ ، عند خوف فساده .. ویباع 

  لم یصح .. وإن شرط منع بیعھ 

  فسد في األظھر .. وإن أطلق 

  

  ر في األظھ صح.. وإن لم یعلم ھل یفسد قبل األجل 

  

  لم ینفسخ الرھن بحال.. كحنطة ابتلت ؛ ما عرضھ للفساد  وإن رھن ما ال یسرع فساده فطرأ

  

  أن یستعیر شیئا لیرھنھ .. ویجوز 

  عاریة : في قول .. وھو 

  أنھ ضمان دین في رقبة ذلك الشيء : واألظھر 

  ذكر جنس الدین وقدره وصفتھ .. فیشترط     

  ح المرھون عنده في األص.. وكذا    

  فال ضمان .. فلو تلف في ید المرتھن 

  للمالك بعد قبض المرتھن .. وال رجوع 

  روجع المالك للبیع .. فإذا حل الدین أو كان حاال 

  إن لم یقض الدین .. ویباع 

 المالك بما بیع بھ .. ثم یرجع    
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  فصل

  كونھ دینا ثابتا الزما .. شرط المرھون بھ 

  لمستعارة في األصح بالعین المغصوبة وا.. فال یصح 

  بما سیقرضھ .. وال      

   )اقترضت ورھنت ( : فقال  ، )وارتھنت بھا عبدك ، أقرضتك ھذه الدراھم ( : ولو قال 

  صح في األصح  .. )اشتریت ورھنت ( : فقال ، ) وارتھنت الثوب بھ ، بعتكھ بكذا ( : أو قال      

  

  بنجوم الكتابة .. وال یصح 

  لة قبل الفراغ جعل الجعاب.. وال 

  یجوز بعد الشروع : وقیل 

  

  بالثمن في مدة الخیار .. ویجوز 

  بالدین رھن بعد رھن .. و

  أن یرھنھ المرھون عنده بدین آخر في الجدید .. وال یجوز 

  

  إال بقبضھ ممن یصح عقده .. وال یلزم 

  وال عبده ، النیابة لكن ال یستنیب الراھن .. وتجري فیھ 

  وجھ .. لھ وفي المأذون     

  ویستنیب مكاتبھ                 

  لم یلزم ما لم یمض زمن إمكان قبضھ.. ولو رھن ودیعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب 
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  اشتراط إذنھ في قبضھ : واألظھر 

  ارتھانھ عن الغصب .. وال یبرئھ 

  یداع في األصح اإل.. ویبرئھ 

  

  ل الملك كھبة مقبوضة قبل القبض بتصرف یزی.. ویحصل الرجوع عن الرھن 

  وكتابة وبرھن مقبوض 

  تدبیره في األظھر .. وكذا 

  ال الوطء والتزویج ، بإحبالھا .. و

  

  لم یبطل الرھن في األصح.. ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصیر أو أبق العبد 

  لكن في إعتاقھ أقوال ، تصرف یزیل الملك .. ولیس للراھن المقبض 

  ینفذ من الموسر ویغرم قیمتھ یوم عتقھ رھنا  :أظھرھا 

  لم ینفذ في األصح ..  فانفك ننفذهوإن لم   

  فكاإلعتاق .. ولو علقھ بصفة فوجدت وھو رھن 

  نفذ على الصحیح .. أو بعده 

  

  رھنھ لغیره .. وال 

  التزویج .. وال 

   یحل قبلھا أواإلجارة إن كان الدین حاال .. وال 

  فالولد حر ..  وطئفإن ؛ الوطء .. وال 
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  أقوال اإلعتاق .. ستیالد وفي نفوذ اال

  نفذ في األصح .. فإن لم ننفذه فانفك 

  غرم قیمتھا رھنا في األصح .. فلو ماتت بالوالدة 

  

  كل انتفاع ال ینقصھ كالركوب والسكنى .. ولھ 

   األجللم یقلع قبل .. فإن فعل ؛ البناء والغراس .. ال 

  تف األرض بالدین وزادت بھ  إن لم یقلع .. وبعده 

  

  لم یسترد ..  بغیر استرداد االنتفاعثم إن أمكن 

  فیسترد .. وإال 

  تھمھ ا إن ویشھد

  

  بإذن المرتھن ما منعناه .. ولھ 

  

  الرجوع قبل تصرف الراھن .. ولھ 

  فكتصرف وكیل جھل عزلھ  .. فإن تصرف جاھال برجوعھ

  

  لم یصح البیع  ..ولو أذن في بیعھ لیعجل المؤجل من ثمنھ 

  لو شرط رھن الثمن في األظھر .. وكذا 
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  فصل

  فالید فیھ للمرتھن .. إذا لزم الرھن 

   كما سبق لالنتفاعإال .. وال تزال    

  

  جاز .. ولو شرطا وضعھ عند عدل 

  فذاك .. أو عند اثنین ونصا على اجتماعھما على حفظھ أو اإلنفراد بھ 

  راد في األصح فلیس ألحدھما اإلنف..  أطلقاوإن 

  

  جعاله حیث یتفقان .. ولو مات العدل أو فسق 

  الحاكم عند عدل  وضعھ.. وإن تشاحا 

   جةبیع المرھون عند الحا.. ویستحق 

  المرتھن بثمنھ .. ویقدم 

  بإذن المرتھن ..  وكیلھ أوالراھن .. ویبیعھ 

    )تبرئتأذن أو : ( قال لھ الحاكم .. فإن لم یأذن   

  ألزمھ القاضي قضاء الدین أو بیعھ .. ھن بیعھ فأبى الراھن ولو طلب المرت

  باعھ الحاكم .. فإن أصر     

  صح ..  بحضرتھأنھ إن باع : فاألصح .. ولو باعھ المرتھن بإذن الراھن 

  فال .. وإال     
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  جاز .. ولو شرطا أن یبیعھ العدل 

  مراجعة الراھن في األصح .. وال یشترط 

  فالثمن عنده من ضمان الراھن حتى یقبضھ المرتھن .. فإذا باع 

  

  رجع على العدل .. فإن شاء المشتري ، ولو تلف ثمنھ في ید العدل ثم استحق المرھون 

  والقرار علیھ ، على الراھن .. وإن شاء       

  العدل إال بثمن مثلھ حاال من نقد بلده .. وال یبیع 

  فسخ ولیبعھ فلی.. فإن زاد راغب قبل انقضاء الخیار 

  على الراھن .. ومؤنة المرھون 

  علیھا لحق المرتھن على الصحیح .. ویجبر 

  كفصد وحجامة ؛ راھن من مصلحة المرھون ال.. وال یمنع 

  أمانة في ید المرتھن .. وھو 

  بتلفھ شيء من دینھ .. وال یسقط 

  حكم صحیحھا في الضمان .. وحكم فاسد العقود 

   افسد.. ا لھ عند الحلول ولو شرط كون المرھون مبیع

  أمانة .. وھو قبل المحل 

  المرتھن في دعوى التلف بیمینھ .. ویصدق 

  في الرد عند األكثرین .. وال یصدق 
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  فزان .. ولو وطىء المرتھن المرھونة بال شبھة 

   أن یقرب إسالمھ الجھلت تحریمھ إ: قولھ .. وال یقبل 

  أو ینشأ ببادیة بعیدة عن العلماء   

  قبل دعواه جھل التحریم في األصح فال حد ..  بإذن الراھن وطئوإن 

  المھر إن أكرھھا .. ویجب 

  حر نسیب .. والولد 

  قیمتھ للراھن .. وعلیھ 

  

  ھنا رصار .. ولو أتلف المرھون وقبض بدلھ 

  الراھن .. والخصم في البدل 

  یخاصم المرتھن في األصح لم .. فإن لم یخاصم 

  

  ص الراھن وفات الرھن اقت.. فلو وجب قصاص 

  لم یصح عفوه عنھ وال إبراء المرتھن الجاني .. فإن وجب المال بعفوه أو بجنایة خطأ 

  

  كثمر وولد ؛ وال یسري الرھن إلى زیادتھ المنفصلة 

  بیعت .. فلو رھن حامال وحل األجل وھي حامل 

  بیع معھا في األظھر .. وإن ولدتھ 

 فالولد لیس برھن في األظھر .. ھن فإن كانت حامال عند البیع دون الر
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  فصل

  قدم المجني علیھ .. جنى المرھون 

  بطل الرھن .. فإن اقتص أو بیع لھ 

  بطل .. وإن جنى على سیده فاقتص 

  لم یثبت على الصحیح فیبقى رھنا ..  على مال يوإن عف

  بطل الرھنان .. وإن قتل مرھونا لسیده عند آخر فاقتص 

  فیباع وثمنھ رھن ، ھ حق مرتھن القتیل تعلق ب.. وإن وجب مال 

  یصیر رھنا : وقیل     

  

  نقصت الوثیقة ..  بدین واحد مرھونین عند شخص افإن كان

  نقلت ..  وفي نقل الوثیقة غرض  بدینینأو 

  

  بطل .. ولو تلف مرھون بآفة 

  بفسخ المرتھن .. وینفك 

  بالبراءة من الدین .. و

   من الرھن لم ینفك شيء.. فإن بقي شيء منھ 

  

  أنفك قسطھ .. ولو رھن نصف عبد بدین ونصفھ بآخر فبرىء من أحدھما 

  انفك نصیبھ.. ولو رھناه فبرىء أحدھما 
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  فصل

  صدق الراھن بیمینھ إن كان رھن تبرع .. اختلفا في الرھن أو قدره 

  تحالفا .. وإن شرط في بیع 

  

  صیب المصدق رھن بخمسین فن.. حدھما أولو ادعى أنھما رھناه عبدھما بمائة وصدقھ 

  قولھ بیمینھ .. والقول في نصیب الثاني      

  شھادة المصدق علیھ .. وتقبل 

  

  أو في ید المرتھن ، فإن كان في ید الراھن ؛ ولو اختلفا في قبضھ 

  صدق بیمینھ ) .. غصبتھ : ( وقال الراھن 

   في األصح )أقبضتھ عن جھة أخرى: ( إن قال .. وكذا 

  

  فلھ تحلیفھ ) .. لم یكن إقراري عن حقیقة : ( بضھ ثم قال ولو أقر بق

  ) شھدت على رسم القبالة أ: ( كقولھ ؛ ال یحلفھ إال أن یذكر إلقراره تأویال : وقیل 
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  صدق المنكر بیمینھ ..  وأنكر اآلخر ، ) جنى المرھون: ( ولو قال أحدھما 

  

  دیق المرتھن بیمینھ في إنكاره تص: فاألظھر ) .. جنى قبل القبض : ( ولو قال الراھن 

  

  غرم الراھن للمجني علیھ .. أنھ إذا حلف : واألصح 

  أنھ یغرم األقل من قیمة العبد وأرش الجنایة .. و

  ال على الراھن ، ردت الیمین على المجني علیھ .. أنھ لو نكل المرتھن .. و

  بیع في الجنایة .. فإذا حلف 

  

  ع عن اإلذن ولو أذن في بیع المرھون فبیع ورج

  تصدیق المرتھن : فاألصح ) .. بعده : ( وقال الراھن ، ) رجعت قبل البیع : ( وقال 

  

  صدق ) .. أدیتھ عن ألف الرھن : ( وقال  ، ومن علیھ ألفان بأحدھما رھن فأدى ألفا

  جعلھ عما شاء .. وإن لم ینو شیئا 

 یقسط : وقیل 
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  فصل

  بالمرھون تعلق بتركتھ تعلقھ .. من مات وعلیھ دین 

  كتعلق األرش بالجاني : وفي قول  

  یستوي الدین المستغرق وغیره في األصح : فعلى األظھر 

  

  أنھ ال یتبین فساد تصرفھ : فاألصح .. فظھر دین برد مبیع بعیب ، ولو تصرف الوارث وال دین ظاھر 

  فسخ .. لكن إن لم یقض الدین 

  

  اء الدین من مالھ أن للوارث إمساك عین التركة وقض.. وال خالف 

  

  ال یمنع اإلرث .. أن تعلق الدین بالتركة : والصحیح 

  نتاج الكسب والفال یتعلق بزوائد التركة ك
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  كتاب التفلیس 

  یحجر علیھ بسؤال الغرماء .. من علیھ دیون حالة زائدة على مالھ 

  بالمؤجل .. وال حجر 

  لم یحل المؤجل في األظھر .. وإذا حجر بحال 

  

  فال حجر .. فإن كان كسوبا ینفق من كسبھ ، ولو كانت الدیون بقدر المال 

  األصح فكذا في .. وإن لم یكن كسوبا وكانت نفقتھ من مالھ   

  

  بغیر طلب .. وال یحجر 

  حجر .. فلو طلب بعضھم ودینھ قدر یحجر بھ 

  فال .. وإال 

  

  بطلب المفلس في األصح .. ویحجر 

  وأشھد على حجره لیحذر ، تعلق حق الغرماء بمالھ .. فإذا حجر 

  

  نفذ .. فإن فضل ذلك عن الدین ، یوقف تصرفھ : ففي قول .. ولو باع أو وھب أو أعتق 

  لغا ..  وإال

  بطالنھ : واألظھر 
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  بطل في األصح .. فلو باع مالھ لغرمائھ بدینھم 

  

  ویثبت في ذمتھ ، صحتھ : فالصحیح .. ولو باع سلما أو اشترى في الذمة 

  

   وإسقاطھ واقتصاصھنكاحھ وطالقھ وخلعھ .. ویصح 

  

  قبولھ في حق الغرماء : فاألظھر .. ولو أقر بعین أو دین وجب قبل الحجر 

  لم یقبل في حقھم .. ن أسند وجوبھ إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا وإ

  قبل في األصح .. عن جنایة : وإن قال 

  

  أن یرد بالعیب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد .. ولھ 

  

   والوصیة والشراء إن صححناه باالصطیادتعدي الحجر إلى ما حدث بعده : واألصح 

  أن یفسخ ویتعلق بعین متاعھ إن علم الحال .. وأنھ لیس لبائعھ    

  فلھ ذلك .. وإن جھل  

  ال یزاحم الغرماء بالثمن .. وأنھ إذا لم یمكن التعلق بھا    
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  فصل

  ببیع مالھ وقسمھ بین الغرماء .. یبادر القاضي بعد الحجر 

  ثم العقار ، ثم المنقول ، ثم الحیوان ، ما یخاف فساده .. ویقدم 

  من نقد البلد، حاال ، بثمن مثلھ ، ضرة المفلس وغرمائھ كل شيء في سوقھ بح.. ولیبع 

  اشترى .. ثم إن كان الدین غیر جنس النقد ولم یرض الغریم إال بجنس حقھ 

  جاز صرف النقد إلیھ إال في السلم ..  رضيوإن     

  مبیعا قبل قبض ثمنھ .. وال یسلم 

  لقلتھ فیؤخره لیجتمع قسمھ بین الغرماء إال أن یعسر .. وما قبض 

  وال یكلفون بینة بأن ال غریم غیرھم 

  شارك بالحصة .. فلو قسم فظھر غریم 

  تنقض القسمة : وقیل   

  

  فكدین ظھر .. ولو خرج شيء باعھ قبل الحجر مستحقا والثمن تالف 

  قدم المشتري بالثمن .. وإن استحق شيء باعھ الحاكم 

  حاص الغرماء ی: وفي قول      

  على من علیھ نفقتھ حتى یقسم مالھ إال أن یستغني بكسب ..  وینفق

  مسكنھ وخادمھ في األصح وإن احتاج إلى خادم لزمانتھ ومنصبھ .. ویباع 
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  وھو قمیص وسراویل وعمامة ومكعب ، دست ثوب یلیق بھ .. ویترك لھ 

  جبة .. ویزاد في الشتاء 

  قوت یوم القسمة لمن علیھ نفقتھ .. ویترك لھ 

  أن یكتسب أو یؤجر نفسھ لبقیة الدین .. لیھ بعد القسمة ولیس ع

  إجارة أم ولده واألرض الموقوفة علیھ .. وجوب : واألصح 

  

  ؛وإذا ادعى أنھ معسر أو قسم مالھ بین غرمائھ وزعم أنھ ال یملك غیره وأنكروا 

  فعلیھ البینة .. فإن لزمھ الدین في معاملة مال كشراء أو قرض 

  مینھ في األصح فیصدق بی.. وإال 

  بینة اإلعسار في الحال .. وتقبل 

  خبرة باطنھ : وشرط شاھده 

  ھو معسر : ولیقل 

  )ال یملك شیئا ( : النفي كقولھ .. وال یمحض 

  

  بل یمھل حتى یوسر ، لم یجز حبسھ وال مالزمتھ .. وإذا ثبت إعساره 

  حالھ یوكل القاضي بھ من یبحث عن .. والغریب العاجز عن بینة اإلعسار 

 شھد بھ .. فإذا غلب على ظنھ إعساره 
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  فصل

  بیعفلھ فسخ البیع واسترداد الم.. من باع ولم یقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس 

  

  على الفور .. أن خیاره : واألصح 

  بالوطء واإلعتاق والبیع .. وأنھ الیحصل الفسخ     

  

  الرجوع في سائر المعاوضات كالبیع .. ولھ 

  :منھا؛ شروط  ..ولھ 

  كون الثمن حاال 

  وأن یتعذر حصولھ باإلفالس 

  فال فسخ في األصح .. فلو امتنع من دفع الثمن مع یساره أو ھرب 

  فلھ الفسخ  .. )ال تفسخ ونقدمك بالثمن ( : ولو قال الغرماء 

  وكون المبیع باقیا في ملك المشتري 

  زویج وال یمنع الت، فال رجوع .. فلو فات أو كاتب العبد 

  أو ضارب بالثمن ، أخذه ناقصا .. ولو تعیب بآفة 

  ویضارب من ثمنھ بنسبة نقص القیمة ، فلھ أخذه .. أو بجنایة أجنبي أو البائع 
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  كآفة في األصح .. وجنایة المشتري 

  أخذ الباقي وضارب بحصة التالف .. لو تلف أحد العبدین ثم أفلس و

  ید رجع في الجد.. فلو كان قبض بعض الثمن 

  باقي الثمن بأخذ الباقي .. فإن تساوت قیمتھا وقبض نصف الثمن 

  یأخذ نصفھ بنصف باقي الثمن ویضارب بنصفھ : وفي قول 

  

  فاز البائع بھا .. كسمن وصنعة ؛ ولو زاد المبیع زیادة متصلة 

  ویرجع البائع في األصل ، للمشتري .. كالثمرة والولد ؛ والمنفصلة     

  

  أخذه مع أمھ .. غیرا وبذل البائع قیمتھ فإن كان الولد ص

  فیباعان وتصرف إلیھ حصة األم .. وإال 

  ال رجوع : وقیل 

  

  تعدي الرجوع إلى الولد : فاألصح ..  كانت حامال عند الرجوع دون البیع أو عكسھ ولو

  

  قریب من استتار الجنین وانفصالھ .. واستتار الثمر بكمامھ وظھوره بالتأبیر 

   بتعدي الرجوع وأولى      
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  فعلوا وأخذھا .. فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفریغھا ؛ ولو غرس األرض أو بنى 

  بل لھ أن یرجع ویتملك الغراس والبناء بقیمتھ ، لم یجبروا .. امتنعوا ن وإ

  أن یقلعھ ویغرم أرش نقصھ .. ولھ 

  أنھ لیس لھ أن یرجع فیھا : واألظھر 

  مفلس لل.. ویبقى الغراس والبناء 

  

  فلھ أخذ قدر المبیع من المخلوط .. ولو كان المبیع حنطة فخلطھا بمثلھا أو دونھا 

  فال رجوع في المخلوط في األظھر .. أو بأجود 

  رجع وال شيء للمفلس .. فإن لم تزد القیمة ، ولو طحنھا أو قصر الثوب 

  أنھ یباع وللمفلس من ثمنھ بنسبة ما زاد : فاألظھر .. وإن زادت 

  والمفلس شریك بالصبغ ، رجع .. فإن زادت القیمة قدر قیمة الصبغ ؛ و صبغھ بصبغھ ول

  فالنقص على الصبغ .. أو أقل 

  أن الزیادة للمفلس : فاألصح .. أو أكثر 

   تزید قیمتھما على قیمة الثوب فیكون فاقدا للصبغ  الرجع فیھما إال أن.. ولو اشترى منھ الصبغ والثوب 

  فصاحب الصبغ فاقد .. فإن لم تزد قیمتھ مصبوغا على قیمة الثوب ؛ اثنین ولو اشتراھما من 

  اشتركا .. وإن زادت بقدر قیمة الصبغ    

  أن المفلس شریك لھما بالزیادة : فاألصح .. وإن زادت على قیمتھما    
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  باب الحجر

  حجر المفلس لحق الغرماء : منھ 

  والراھن للمرتھن 

  والمریض للورثة 

  ده والعبد لسی

  والمرتد للمسلمین 

  ولھا أبواب 
  

  حجر المجنون والصبي والمبذر : ومقصود الباب 
  

  الوالیات واعتبار األقوال .. تنسلب ؛ فبالجنون 

  باإلفاقة .. ویرتفع   
  

  ببلوغھ رشیدا .. یرتفع ؛ وحجر الصبي 
  

  أو خروج المنى ، باستكمال خمس عشرة سنة : والبلوغ 
  

   تسع سنین استكمال: ووقت إمكانھ 

  ال المسلم في األصح ، یقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر .. ونبات العانة 

  حیضا وحبال .. وتزید المرأة 
  

  صالح الدین والمال : والرشد 

  فال یفعل محرما یبطل العدالة 

  وال یبذر بأن یضیع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رمیھ في بحر أو إنفاقھ في محرم 

  لیس بتبذیر.. أن صرفھ في الصدقة ووجوه الخیر والمطاعم والمالبس التي ال تلیق بحالھ : األصح و    
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  : ویختبر رشد الصبي ویختلف بالمراتب 

  بالبیع والشراء والمماكسة فیھما : فیختبر ولد التاجر 

  بالزراعة والنفقة على القوام بھا : اع روولد الز     

  ق بحرفتھ بما یتعل: والمحترف        

  وصون األطعمة عن الھرة ونحوھا ، بما یتعلق بالغزل والقطن : والمرأة 

  تكرر اإلختبار مرتین أو أكثر .. ویشترط 

  

  قبل البلوغ : ووقتھ 

  بعده : وقیل  

  بل یمتحن في المماكسة ، عقده .. أنھ ال یصح : األصح : فعلى األول 

  عقد الولي .. فإذا أراد العقد   

  

  دام الحجر .. یر رشید فلو بلغ غ

   مالھ يانفك بنفس البلوغ وأعط..  وإن بلغ رشیداً     

  یشترط فك القاضي : وقیل 

  

  حجر علیھ .. فلو بذر بعد ذلك 

  یعود الحجر بال إعادة : وقیل      

  

  لم یحجر علیھ في األصح .. ولو فسق 

  

  فولیھ القاضي .. ومن حجر علیھ لسفھ طرأ 

  ر ولیھ في الصغ: وقیل  
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  فولیھ ولیھ في الصغر .. ولو طرأ جنون 

  القاضي : وقیل      

  

  ونكاح بغیر إذن ولیھ ، وھبة ، وال إعتاق ، وال شراء ، بیع .. وال یصح من المحجور علیھ لسفھ 

  فال ضمان في الحال .. فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في یده أو أتلفھ 

   بعد فك الحجر وال

   من عاملھ أو جھل سواء علم حالھ

  نكاحھ .. ویصح بإذن الولي 

  التصرف المالي في األصح .. ال 

  

  إقراره بدین قبل الحجر أو بعده .. وال یصح 

  بإتالف المال في األظھر .. وكذا 

  

  بالحد والقصاص  .. ویصح

  وطالقھ وخلعھ وظھاره ونفیھ النسب بلعان     

  

  رق الزكاة بنفسھ لكن ال یف، كالرشید .. وحكمھ في العبادة 

  

  أعطى الولي كفایتھ لثقة ینفق علیھ في طریقھ .. وإذا أحرم بحج فرض 

  فللولي منعھ .. وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقتھ المعھودة 

  أنھ كمحصر فیتحلل : والمذھب 

  ألنھ ممنوع من المال ؛ لدم اإلحصار بدل : ویتحلل بالصوم إن قلنا : قلت 

 وهللا أعلم ، لم یجز منعھ .. في طریقھ كسب قدر زیادة المؤنة ولو كان لھ 
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  فصل

  ثم القاضي ، ثم وصیھما ، ثم جده ، أبوه : ولي الصبي 

  األم في األصح .. وال تلي 

  

  بالمصلحة .. ویتصرف الولي 

  

  بالطین واآلجر .. یبني دوره و

  اللبن والجص .. ال  

  

  ھرة عقاره إال لحاجة أو غبطة ظا.. وال یبیع 

  

  مالھ بعرض ونسیئة للمصلحة .. ولھ بیع 

  أشھد وارتھن بھ .. وإذا باع نسیئة    

  

  بحسب المصلحة .. ویأخذ لھ بالشفعة أو یترك 

  

   مالھ يویزك

  وینفق علیھ بالمعروف 

  

  صدقا بالیمین .. فإذا ادعى بعد بلوغھ على األب والجد بیعا بال مصلحة 

  صدق ھو بیمینھ .. مین وإن ادعاه على الوصي واأل       
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  باب الصلح

  : ھو قسمان 

   : وھو نوعان، یجري بین المتداعیین  : أحدھما

  

  صلح على إقرار  :أحدھما 

  ؛ فھو بیع بلفظ الصلح تثبت فیھ أحكامھ ..  غیر المدعاة عینعلى : فإن جرى 

  ومنع تصرفھ قبل قبضھ ، والرد بالعیب ، كالشفعة 

  في علة الربا واشتراط التقابض إن اتفقا 

  فإجارة تثبت أحكامھا ..  منفعةأو على 

  فھبة لبعضھا لصاحب الید فتثبت أحكامھا ..  المدعاة بعض العینأو على  

  بلفظ البیع .. وال یصح 

  صحتھ بلفظ الصلح : واألصح 

  

  بطالنھ : فاألصح  .. )صالحني عن دارك بكذا ( : ولو قال من غیر سبق خصومة 

  

  صح .. على عین ولو صالح من دین 

  اشترط قبض العوض في المجلس .. فإن توافقا في علة الربا 

  لم یشترط قبضھ في المجلس في األصح ..  عینافإن كان العوض ؛ وإال 

  اشترط تعیینھ في المجلس ..  دیناأو 

  الوجھان .. وفي قبضھ        
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  فھو إبراء عن باقیھ .. وإن صالح من دین على بعضھ 

  بلفظ اإلبراء والحط ونحوھما .. ویصح 

  وبلفظ الصلح في األصح    

  

  لغا .. ولو صالح من حال على مؤجل مثلھ أو عكس 

  صح األداء .. فإن عجل المؤجل 

  

  بريء من خمسة وبقیت خمسة حالة .. ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة 

  لغا .. ولو عكس 

  

  الصلح على اإلنكار  :النوع الثاني 

  إن جرى على نفس المدعى .. فیبطل 

  إن جرى على بعضھ في األصح .. وكذا          

   في األصح لیس إقراراً  .. ) الدار التي تدعیھا نصالحني ع( : وقولھ 

  

  

  جنبي أیجري بین المدعي و : القسم الثاني

  صح  .. )وكلني المدعى علیھ في الصلح وھو مقر لك ( : فإن قال 

  صح وكأنھ اشتراه  ..  ھذهولو صالح لنفسھ والحالة

  فھو شراء مغصوب  .. )ھو مبطل في إنكاره ( :  وقال األجنبي وإن كان منكراً 

  فیفرق بین قدرتھ على انتزاعھ وعدمھا    

  لغا الصلح  .. )ھو مبطل ( : وإن لم یقل    
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  فصل

  ال یتصرف فیھ بما یضر المارة ..  النافذالطریق 

  بل یشترط ارتفاعھ بحیث یمر تحتھ منتصبا ، اط یضرھم جناح وال ساب.. وال یشرع فیھ 

  فلیرفعھ بحیث یمر تحتھ المحمل على البعیر مع أخشاب المظلة .. وإن كان ممر الفرسان والقوافل 

  الصلح على اشراع الجناح .. ویحرم 

  دكة  وأن یبني في الطریق   

  أو یغرس شجرة    

  جاز .. إن لم یضر : وقیل 

  

  یحرم اإلشراع إلیھ لغیر أھلھ  .. وغیر النافذ

  لبعض أھلھ في األصح إال برضا الباقین .. وكذا 

  ال من الصقھ جداره ، من نفذ باب داره إلیھ : وأھلھ  

    ؟أم تختص شركة كل واحد بما بین رأس الدرب وباب داره، وھل اإلستحقاق في كلھا لكلھم 

  الثاني : أصحھما ، وجھان 

  ستطراق إلیھ لالفتح باب .. ولیس لغیرھم 

  فتحھ إذا سمره في األصح .. ولھ   

  فلشركائھ منعھ ..  من رأس الدرب أبعدومن لھ فیھ باب ففتح آخر 

  فكذلك ..  إلى رأسھ ولم یسد الباب القدیم أقربإن كان    و

  فال منع .. وإن سده 

  ومن لھ داران تفتحان إلى دربین أو مسدودین 

  لم یمنع في األصح .. ا بینھما ففتح باب، أو مسدود وشارع     

  صح .. وحیث منع فتح الباب فصالحھ أھل الدرب بمال 

  فتح الكوات .. ویجوز 
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  :وقد یشتركان فیھ ، قد یختص بھ أحدھما .. والجدار بین المالكین 

  :  فالمختص

  لآلخر وضع الجذوع علیھ في الجدید .. لیس     

  المالك .. وال یجبر     

  فھو إعارة لھ الرجوع قبل البناء علیھ .. عوض فلو رضي بال     

  بعده في األصح .. وكذا 

  أن یبقیھ بأجرة أو یقلع ویغرم أرش نقصھ ین تخییره ب: وفائدة الرجوع 

  فائدتھ طلب األجرة فقط : وقیل  

  

  ؛ ولو رضي بوضع الجذوع والبناء علیھا بعوض 

  فھو إجارة .. فإن أجر رأس الجدار للبناء 

  فاألصح أن ھذا العقد فیھ شوب بیع وإجارة  .. )بعت حق البناء علیھ ( أو  ، )بعتھ للبناء علیھ (  :وإن قال 

  فلیس لمالك الجدار نقضھ بحال .. فإذا بنى   

  فللمشتري إعادة البناء .. ولو انھدم الجدار فأعاده مالكھ   

  ني علیھ طوال وعرضا یشترط بیان قدر الموضع المب.. وسواء كان اإلذن بعوض أو بغیره    

  وكیفیة السقف المحمول علیھا ، وكیفیتھا ، وسمك الجدران       

  كفى بیان قدر محل البناء .. ولو أذن في البناء على أرضھ   
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  :  وأما الجدار المشترك

  ألحدھما وضع جذوعھ علیھ بغیر إذن في الجدید .. فلیس 

  لھ أن یتد فیھ وتدا أو یفتح كوة بال إذن .. ولیس 

  أن یستند إلیھ ویسند متاعا ال یضر .. ولھ 

  ذلك في جدار األجنبي .. ولھ 

  لھ إجبار شریكھ على العمارة في الجدید .. ولیس 

  یضع علیھ ما شاء وینقضھ إذا شاء ؛ ویكون المعاد ملكھ ، لم یمنع .. فإن أراد إعادة منھدم بآلة لنفسھ 

  لم یلزمھ إجابتھ .  .)ال تنقضھ وأغرم لك حصتي ( : ولو قال آلخر 

  فلآلخر منعھ .. وإن أراد إعادتھ بنقضھ المشترك 

  عاد مشتركا كما كان .. ولو تعاونا على إعادتھ بنقضھ 

  جاز وكانت في مقابلة عملھ في نصیب اآلخر .. ولو انفرد أحدھما وشرط لھ اآلخر زیادة 

  ال أن یصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكھ على م.. ویجوز 

  ؛ ولو تنازعا جدارا بین ملكیھما 

  فلھ الید .. فإن اتصل ببناء أحدھما بحیث یعلم أنھما بنیا معا 

  فلھما .. وإال   

  قضى لھ .. فإن أقام أحدھما بینة 

  حلفا .. وإال   

  جعل بینھما .. فإن حلفا أو نكال 

  قضى لھ .. حدھما أوإن حلف 

  لم یرجح .. ولو كان ألحدھما علیھ جذوع 

  كجدار بین ملكین ..  غیره  وسفلهوالسقف بین علو

  فیكون في یدھما .. أیمكن إحداثھ بعد العلو : فینظر 

  فلصاحب السفل .. ال  أو 
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  باب الحوالة

  رضا المحیل والمحتال : یشترط لھا 

  المحال علیھ في األصح .. ال      

  على من ال دین علیھ .. وال تصح 

  تصح برضاه  : وقیل      

  

  بالدین الالزم وعلیھ .. تصح و

   يالمثل   و

  المتقوم في األصح .. وكذا    

  وبالثمن في مدة الخیار    

  وعلیھ في األصح    

  

  دون حوالة السید علیھ ، حوالة المكاتب سیده بالنجوم .. صحة : واألصح 

   وصفة العلم بما یحال بھ وعلیھ قدراً .. ویشترط 

   وعلیھا بل الدیةإتصح ب: وفي قول     

  تساویھما جنسا وقدرا .. ویشترط 

   في األصح  وصحة وكسراً  وأجالً حلوالً .. وكذا     
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  المحیل عن دین المحتال .. ویبرأ بالحوالة 

  والمحال علیھ عن دین المحیل    

  إلى ذمة المحال علیھ .. ویتحول حق المحتال 

  ل لم یرجع على المحی.. فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوھما 

  فال رجوع لھ .. فلو كان مفلسا عند الحوالة وجھلھ المحتال 

  لھ الرجوع إن شرط یساره : وقیل   

  

  بطلت في األظھر .. فرد المبیع بعیب ، ولو أحال المشتري بالثمن 

  لم تبطل على المذھب .. أو البائع بالثمن فوجد الرد 

  

  بطلت الحوالة .. أو ثبتت ببینة ، تال على حریتھ ثم اتفق المتبایعان والمح، ولو باع عبدا وأحال بثمنھ 

  ثم یأخذ المال من المشتري ، حلفاه على نفي العلم .. وإن كذبھما المحتال وال بینة 

  

   )أحلتني ( : وقال المستحق  ، )وكلتك لتقبض لي ( : ولو قال المستحق علیھ 

  صدق المستحق علیھ بیمینھ..  )بل أردت الحوالة ( :  وقال المستحق ، )الوكالة " أحلتك : " أردت بقولي ( : أو قال 

  وجھ .. وفي الصورة الثانیة 

  صدق الثاني بیمینھ  .. )وكلتني ( : فقال ، ) أحلتك ( : وإن قال 
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  باب الضمان
  وضمان محجور علیھ بفلس كشرائھ ، الرشد : شرط الضامن 

  

  باطل في األصح .. وضمان عبد بغیر إذن سیده 

  بإذنھ  ..ویصح      

  قضى منھ .. فإن عین لألداء كسبھ أو غیره 
  تعلق بما في یده وما یكسبھ بعد اإلذن .. أنھ إن كان مأذونا لھ في التجارة : فاألصح .. وإال 

  فبما یكسبھ .. وإال                           

  

  اشتراط معرفة المضمون لھ : واألصح 

  قبولھ ورضاه .. وأنھ ال یشترط    

  رضا المضمون عنھ قطعا .. شترط وال ی

   في األصح معرفتھ.. وال 

  

  : ویشترط في المضمون 

  كونھ ثابتا وصحح القدیم ضمان ما سیجب 

  صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن : والمذھب    
ً : وھو                    لنقص الصنجة أن یضمن للمشتري الثمن إن خرج المبیع مستحقا أو معیبا أو ناقصا

  ھ الزما وكون

  كنجوم كتابھ .. ال 

  ضمان الثمن في مدة خیار في األصح .. ویصح 

  كالرھن بھ .. وضمان الجعل 

  وكونھ معلوما في الجدید 

  ال من إبل الدیة إباطل في الجدید .. واإلبراء من المجھول 

  ضمانھا في األصح .. ویصح     

  صحتھ : فاألصح  .. )ضمنت مالك على زید من درھم إلى عشرة ( : ولو قال 

  وأنھ یكون ضامنا لعشرة     

 وهللا أعلم ، األصح لتسعة : قلت     
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  فصل

  صحة كفالة البدن : المذھب 
  

  لم یشترط العلم بقدره .. فإن كفل بدن من علیھ مال 

  كونھ مما یصح ضمانھ .. ویشترط   

  

  كقصاص وحد قذف ؛ صحتھا ببدن من علیھ عقوبة آلدمي : والمذھب 

  عھا في حدود هللا تعالى ومن    
  

  ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب ومیت لیحضره فیشھد على صورتھ .. وتصح 

  تعین .. ثم إن عین مكان التسلیم 

  فمكانھا .. وإال      
  

  بتسلیمھ في مكان التسلیم بال حائل كمتغلب .. ویبرأ الكفیل 

   )ل سلمت نفسي عن جھة الكفی( : ویقول  وبأن یحضر المكفول   

  همجرد حضور.. وال یكفي 

  لم یلزم الكفیل إحضاره إن جھل مكانھ .. فإن غاب      

  فیلزمھ .. وإال    

  مدة ذھاب وإیاب .. ویمھل     

  حبس .. فإن مضت ولم یحضره     

  لم یلزمھ إحضاره .. إن غاب إلى مسافة القصر : وقیل    

  بالمال ال یطالب الكفیل .. أنھ إذا مات ودفن : واألصح 

  بطلت .. ة أنھ یغرم المال إن فات التسلیم لوأنھ لو شرط في الكفا   

 ال تصح بغیر رضا المكفول .. وأنھا    
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  فصل

  ؛ تزام للفظ یشعر باال.. یشترط في الضمان والكفالة 

   )تكفلت ببدنھ ( أو  ، )تقلدتھ ( أو  ، )تحملتھ ( أو  ، )ضمنت دینك علیھ ( ـ ك     

   )حمیل ( أو  ، )زعیم ( أو  ، )كفیل ( أو ،  )أو بإحضار الشخص ضامن، المال ب أنا( أو 

  

  فھو وعد  .. )أؤدي المال أو أحضر الشخص ( : ولو قال 

  

  تعلیقھما بشرط .. أنھ ال یجوز : واألصح 

  توقیت الكفالة .. وال    

  جاز .. جزھا وشرط تأخیر اإلحضار شھرا نولو   

   معلوما حال مؤجال أجالً ضمان ال.. وأنھ یصح    

  ضمان المؤجل حاال .. وأنھ یصح    

  التعجیل .. وأنھ ال یلزمھ    

  مطالبة الضامن واألصیل .. وللمستحق 

  

  بشرط براءة األصیل .. أنھ ال یصح : واألصح 

  

  وال عكس ،  الضامن ئبر.. ولو أبرأ األصیل 

  حل علیھ دون اآلخر .. ولو مات أحدھما 

  فلھ مطالبة األصیل بتخلیصھ باألداء إن ضمن بإذنھ .. ستحق الضامن إذا طالب المو
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  أنھ ال یطالبھ قبل أن یطالب : واألصح 

  

   في الضمان واألداء إذنھالرجوع على األصیل إن وجد .. وللضامن 

  فال .. فیھما   وإن انتفى        

  رجع في األصح .. وإن أذن في الضمان فقط 

  وال عكس في األصح 

  

  أنھ الیرجع إال بما غرم : فاألصح ..  صالح عن مائة بثوب قیمتھ خمسون أوأدى مكسرا عن صحاح ولو 

  

  فال رجوع .. ومن أدى دین غیره بال ضمان وال إذن 

  رجع .. وإن أذن بشرط الرجوع  

  إن أذن مطلقا في األصح .. وكذا  

  

  ال تمنع الرجوع .. أن مصالحتھ على غیر جنس الدین : واألصح 

   وامرأتین  أو رجالً ینإذا أشھد باألداء رجل..  إنما یرجع الضامن والمؤدي ثم

  رجل لیحلف معھ في األصح .. وكذا       

  فال رجوع إن أدى في غیبة األصیل وكذبھ .. فإن لم یشھد     

  إن صدقھ في األصح .. وكذا 

  رجع على المذھب .. فإن صدقھ المضمون لھ أو أدى بحضرة األصیل 
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  كتاب الشركة 

  : ھي أنواع 

  ؛  كشركة الحمالین وسائر المحترفة شركة األبدان

  لیكون بینھما كسبھما متساویا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختالفھا 
  

  لیكون بینھما كسبھما وعلیھما ما یعرض من غرم ؛ وشركة المفاوضة 
  

   بمؤجل لھما بأن یشترك الوجیھان لیبتاع كل واحد منھما؛  وشركة الوجوه

  كان الفاضل عن األثمان بینھما .. فإذا باعا    
  

  باطلة .. وھذه األنواع 
  

  

   صحیحة  ..وشركة العنان

  لفظ یدل على اإلذن في التصرف : ویشترط فیھا 

  لم یكف في األصح  .. )اشتركنا ( : فلو اقتصرا على 

  أھلیة التوكیل والتوكل : فیھما .. و
  

  ون المتقوم في كل مثلى د.. وتصح 

  تختص بالنقد المضروب : وقیل   
  

  خلط المالین بحیث ال یتمیزان .. ویشترط 

  خرجا مالین وعقدا أھذا إذا ، الخلط مع اختالف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة .. وال یكفي 

  تمت الشركة .. فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغیرھما وأذن كل لآلخر في التجارة فیھ 
  

  أن یبیع كل واحد بعض عرضھ ببغض عرض اآلخر ویأذن لھ في التصرف : ض شركة في العرووالحیلة في ال
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  تساوي قدر المالین .. وال یشترط 

  یشترط العلم بقدرھما عند العقد ال أنھ : واألصح 

  ؛ویتسلط كل منھما على التصرف بال ضرر 

  بضعھ بغیر إذن ینسیئة وال بغیر نقد البلد وال بغبن فاحش وال یسافر بھ وال .. فال یبیع 

  

  فسخھ متى شاء .. ولكل 

  بفسخھما .. وینعزالن عن التصرف 

  لم ینعزل العازل  .. )ال تتصرف في نصیبي (  أو ، )عزلتك ( : فإن قال أحدھما 

  بموت أحدھما وبجنونھ وبإغمائھ .. وتنفسخ 

  

  تساویا في العمل أو تفاوتا ، على قدر المالین ..  والربح والخسران

  بأجرة عملھ في مالھ .. فیرجع كل على اآلخر ، فسد العقد .. فإن شرطا خالفھ 

  على قدر المالین .. والربح ، التصرفات .. وتنفذ     

  

  ید أمانة .. وید الشریك 

  قولھ في الرد والخسران والتلف .. فیقبل 

  ثم یصدق في التلف بھ ، طولب ببینة بالسبب ..   بسبب ظاھره فإن ادعا

  

   )مشترك ( : وقال اآلخر  ، )ھو لي ( : ولو قال من في یده المال 

  صدق صاحب الید .. أو بالعكس   

  صدق المنكر  .. )اقتسمنا وصار لي ( : ولو قال 

   صدق المشتري.. وكذبھ اآلخر  ، )اشتریتھ للشركة أو لنفسي ( : اشترى وقال لو و

  



  الوكالة: ١٤ك                                                                                                   منهاج الطالبني
 

- ٢٢٩ -

  كتاب الوكالة 
  صحة مباشرتھ ما وكل فیھ بملك أو والیة :  شرط الموكل

  توكیل صبي وال مجنون .. فال یصح 

  المرأة والمحرم في النكاح .. وال      

  توكیل الولي في حق الطفل .. ویصح 

  فیصح .. عمى في البیع والشراء األویستثنى توكیل 

  
  صحة مباشرتھ التصرف لنفسھ :  وشرط الوكیل

  صبي ومجنون .. ال 

  المرأة والمحرم في النكاح .. وكذا 

  اعتماد قول صبي في اإلذن في دخول دار وإیصال ھدیة : لكن الصحیح 

  توكیل عبد في قبول نكاح .. صحة : واألصح 

  في اإلیجاب .. ومنعھ    

  
  وشرط الموكل فیھ 

  أن یملكھ الموكل 

   بطل في األصح ..ا وطالق من سینكحھ، فلو وكل ببیع عبد سیملكھ 

  وأن یكون قابال للنیابة 

  وذبح أضحیة ، وتفرقة زكاة ،  الحج الفي عبادة إ.. فال یصح 

  وسائر األیمان ، ولعان ، وإیالء ، وال في شھادة 

  وال في الظھار في األصح 

  وطالق ، ونكاح ، ورھن ، وسلم ، وھبة ، في طرفي بیع .. ویصح 

  والدعوى والجواب ، لدیون وإقباضھا وقبض ا ، وسائر العقود والفسوخ

   في األظھر واالحتطاب واالصطیادحیاء في تملك المباحات كاإل.. وكذا 

  في اإلقرار في األصح .. ال 

  كقصاص وحد قذف ؛ في استیفاء عقوبة آدمي .. ویصح 

  ال یجوز إال بحضرة الموكل : وقیل 

  ولیكن الموكل فیھ معلوما من بعض الوجوه 
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  علمھ من كل وجھ . .وال یشترط 

   )في كل أموري ( أو  ، )وكلتك في كل قلیل وكثیر ( : فلو قال 

  لم یصح  .. )فوضت إلیك كل شيء ( أو 

  صح  .. ) يفي بیع موالي وعتق أرقائ( : وإن قال 
  

  وجب بیان نوعھ .. وإن وكلھ في شراء عبد 

  وجب بیان المحلة والسكة .. أو دار 

   قدر الثمن في األصح.. ال 
  

  

   )أنت وكیلي فیھ ( أو  )فوضتھ إلیك ( أو  )وكلتك في كذا ( ـ ك؛  یقتضي رضاه لفظ.. ویشترط من الموكل 

  حصل اإلذن  .. )عتق أ( أو  ، )بع ( فلو قال    
  

ً .. وال یشترط     القبول لفظا

  یشترط : وقیل 

  ؛ صیغ العقود في یشترط : وقیل 

    )أعتق (  و )ع ب(  األمر ؛ كـ دون صیغ ، )وكلتك ( ـ ك
  

  تعلیقھا بشرط في األصح .. وال یصح 

  جاز.. فإن نجزھا وشرط للتصرف شرطاً 
  

  صحت في الحال في األصح  .. ) يومتى عزلتك فأنت وكیلوكلتك ( : ولو قال 

 الوجھان في تعلیقھا.. وفي عوده وكیال بعد العزل 

 في تعلیق العزل .. ویجریان 
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  فصل

  لیس لھ البیع بغیر نقد البلد . .الوكیل بالبیع مطلقا 

  وال بنسیئة 

  وال بغبن فاحش 

  ما ال یحتمل غالبا : وھو 

  ضمن .. فلو باع على أحد ھذه األنواع وسلم المبیع 

  

  فذاك .. ن وكلھ لیبیع مؤجال وقدر األجل إف

  وحمل على المتعارف في مثلھ ، صح في األصح .. وإن أطلق 

  

  ر لنفسھ وولده الصغی.. وال یبیع 

  أنھ یبیع ألبیھ وابنھ البالغ : واألصح 

  لھ قبض الثمن وتسلیم المبیع .. وأن الوكیل بالبیع    

  حتى یقبض الثمن .. وال یسلمھ    

  ضمن .. فإن خالف    
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  ال یشتري معیبا .. وإذا وكلھ في شراء 

  ل العیب وقع عن الموكل إن جھ.. فإن اشتراه في الذمة وھو یساوي مع العیب ما اشتراه بھ 

  فال في األصح .. وإن علمھ 

  لم یقع عنھ إن علمھ .. وإن لم یساوه 

  وقع في األصح .. وإن جھلھ 

  فلكل من الوكیل والموكل الرد .. وإذا وقع للموكل 

  

   منھ ما وكل فیھ ىتأتن إأن یوكل بال إذن .. ولیس لوكیل 

  فلھ التوكیل ..  لكونھ ال یحسنھ أو ال یلیق بھ لم یتأتوإن 

  

  أنھ یوكل فیما زاد على الممكن : فالمذھب .. ولو كثر وعجز عن اإلتیان بكلھ 

  

  فالثاني وكیل الوكیل .. ففعل  ، )وكل عن نفسك ( : ولو أذن في التوكیل وقال 

  أنھ ینعزل بعزلھ وانعزالھ : واألصح 

  

   فالثاني وكیل الموكل  .. )ي عن" وكل( "وإن قال 

  لو أطلق في األصح .. وكذا 

  وال ینعزل بانعزالھ ، وفي ھاتین الصورتین ال یعزل أحدھما اآلخر : قلت 

  یشترط أن یوكل أمینا إال أن یعین الموكل غیره .. وحیث جوزنا للوكیل التوكیل 

  وهللا أعلم ، لم یملك الوكیل عزلھ في األصح .. ولو وكل أمینا ففسق 
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  فصل

  تعین .. )  معین  مكانأوفي زمن ( أو ، ) بع لشخص معین ( : قال 

  وجھ إذا لم یتعلق بھ غرض .. وفي المكان 

  

  لم یبع بأقل  .. )بع بمائة ( : وإن قال 

   یصرح بالنھي أنأن یزید إال .. ولھ   

  

  ؛فاشترى بھ شاتین بالصفة ، ووصفھا ) اشتر بھذا الدینار شاة ( : ولو قال 

  لم یصح الشراء للموكل ..  فإن لم تساو واحدة دیناراً 

  الصحة وحصول الملك فیھما للموكل : فاألظھر .. إن ساوتھ كل واحدة و

  

  لم یقع للموكل .. ولو أمره بالشراء بمعین فاشترى في الذمة 

  عكسھ في األصح .. وكذا 

  

  فتصرفھ باطل .. ومتى خالف الموكل في بیع مالھ أو الشراء بعینھ 

  

  وقع للوكیل ..  الموكل ولم یسمولو اشترى في الذمة 

  فكذا في األصح  .. )اشتریت لفالن ( : فقال  ، )بعتك ( :  فقال البائع وإن سماه

  بطالنھ : فالمذھب  .. )اشتریت لھ ( : فقال  ، ) بعت موكلك زیداً ( : وإن قال 



  الوكالة: ١٤ك                                                                                                   منهاج الطالبني
 

- ٢٣٤ -

  ید أمانة وإن كان بجعل .. وید الوكیل 

  ضمن وال ینعزل في األصح .. فإن تعدى 

  

  ن الموكل تتعلق بالوكیل دو.. وأحكام العقد 

  فیعتبر في الرؤیة   

  ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس   

  حیث یشترط الوكیل دون الموكل    

  

  طالبھ البائع بالثمن إن كان دفعھ إلیھ الموكل .. وإذا اشترى الوكیل 

  فال إن كان الثمن معینا .. وإال 

  )ال أعلمھا ( : أو قال طالبھ إن أنكر وكالتھ .. وإن كان في الذمة      

  طالبھ أیضا في األصح كما یطالب الموكل .. وإن اعترف بھا       

  كأصیل .. والموكل ، كضامن .. ویكون الوكیل  

  

  رجع علیھ المشتري .. وخرج المبیع مستحقا ، وتلف في یده ، وإذا قبض الوكیل بالبیع الثمن 

  وإن اعترف بوكالتھ في األصح   

  كیل على الموكل ثم یرجع الو  

  وهللا أعلم، وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في األصح : قلت 



  الوكالة: ١٤ك                                                                                                   منهاج الطالبني
 

- ٢٣٥ -

  فصل
  جائزة من الجانبین .. الوكالة 

  

  انعزل  .. )أخرجتك منھا ( أو  ، )أبطلتھا ( أو  ، )رفعت الوكالة ( : أو قال ، فإذا عزلھ الموكل في حضوره 

  انعزل في الحال .. فإن عزلھ وھو غائب 

  ال حتى یبلغھ الخبر : في قول و   

  

  انعزل  .. )رددت الوكالة ( أو  ، )عزلت نفسي ( : ولو قال 

  

  بخروج أحدھما عن أھلیة التصرف بموت أو جنون .. وینعزل 

  إغماء في األصح .. وكذا              

  وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل    

  

  لیس بعزل .. ء وإنكار الوكیل الوكالة لنسیان أو لغرض في اإلخفا

  انعزل .. ض رفإن تعمد وال ع

  

   )أو الشراء بعشرین ، وكلتني في البیع نسیئة ( : بأن قال ؛ أو صفتھا ، وإذا اختلف في أصلھا 

  صدق الموكل بیمینھ  .. ) أو بعشرة بل نقداً ( : فقال 

  

  ؛وحلف  )بل بعشرة ( : فقال ، ولو اشترى جاریة بعشرین وزعم أن الموكل أمره 
   )اشتریتھ لفالن والمال لھ (  :فإن اشترى بعین مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعده 

  فالبیع باطل  .. وصدقھ البائع

  حلف على نفي العلم بالوكالة .. وإن كذبھ 

  ووقع الشراء للوكیل 

  

  إن اشترى في الذمة ولم یسم الموكل .. وكذا 

  إن سماه وكذبھ البائع في األصح .. وكذا 

  بطل الشراء .. وإن صدقھ   



  الوكالة: ١٤ك                                                                                                   منهاج الطالبني
 

- ٢٣٦ -

  یستحب للقاضي أن یرفق بالموكل .. وحیث حكم بالشراء للوكیل 

  )اشتریت لتحل لھ ( : ویقول ھو  ، )فقد بعتكھا بھا .. إن كنت أمرتك بعشرین ( : لیقول للوكیل 
  

  صدق الموكل .. وأنكر الموكل  ، )أتیت بالتصرف المأذون فیھ ( : ولو قال 

  الوكیل : وفي قول      
  

  مقبول بیمنیھ .. وقول الوكیل في تلف المال 

  في الرد .. وكذا 

  فال .. إن كان بجعل : وقیل 
  

  صدق الرسول .. ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول 

  الموكل تصدیق الوكیل على الصحیح .. وال یلزم 
  

   إن كان قبل تسلیم المبیع صدق الموكل.. وأنكر الموكل  )قبضت الثمن وتلف ( : ولو قالت 

  فالوكیل على المذھب .. وإال              
  

  صدق المستحق بیمینھ .. وأنكر المستحق ) قضیتھ ( : فقال ، ولو وكلھ بقضاء دین 

  أنھ ال یصدق الوكیل على الموكل إال ببینة : واألظھر 

  

  نة على الصحیح یحتاج إلى بی.. وقیم الیتیم وإذا ادعى دفع المال إلیھ بعد البلوغ 

  

  في األصح  )ال أرد المال إال بإشھاد ( : لوكیل وال مودع أن یقول بعد طلب المالك .. ولیس 

  ذلك .. وللغاصب ومن ال یقبل قولھ في الرد  

  

  فلھ دفعھ إلیھ .. وصدقھ  )وكلني المستحق بقبض مالھ عندك من دین أو عین ( : ولو قال رجل 

   ببینة على وكالتھ أنھ ال یلزمھ إال: والمذھب 

  

  وجب الدفع في األصح .. وصدقھ  )أحالني علیك ( : ولو قال 

  وهللا أعلم ، وجب الدفع على المذھب .. وصدقھ  )أنا وارثھ ( : وإن قال : قلت 
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  كتاب اإلقرار 

  من مطلق التصرف .. یصح 

  الغ .. وإقرار الصبي والمجنون 

  صدق وال یحلف ..  مع اإلمكان باالحتالمفإن ادعى البلوغ 

  طولب ببینة .. وإن ادعاه بالسن 

  

  سبق حكم إقرارھما ..  والمفلسوالسفیھ 

  

  إقرار الرقیق بموجب عقوبة .. ل بویق

  تعلق بذمتھ دون رقبتھ .. بة فكذبھ السید  ال توجب عقوجنایةولو أقر بدین 

  في التجارة لھ إن لم یكن مأذونا  لم یقبل على السید ..  معاملةوإن أقر بدین 

  ویؤدي من كسبھ وما في یده ، إن كان .. ویقبل    

  

  إقرار المریض مرض الموت ألجنبي .. ویصح 

  لوارث على المذھب .. وكذا 

  لم یقدم األول .. ضھ آلخر وفي مر، أقر في صحتھ بدین و ول

  لم یقدم األول في األصح .. ولو أقر في صحتھ أو مرضھ وأقر وارثھ بعد موتھ آلخر 

  

  إقرار مكره .. وال یصح 
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  أھلیة استحقاق المقر بھ .. ویشترط في المقر لھ 

  فلغو ..   )لھذه الدابة علي كذا( : فلو قال 

  وجب  .. )بسببھا لمالكھا ( : فإن قال 

  لزمھ  .. )لحمل ھند كذا بإرث أو وصیة ( : قال ولو 

  فلغو .. وإن أسنده إلى جھة ال تمكن في حقھ 

  صح في األظھر .. وإن أطلق 

  

  ترك المال في یده في األصح .. وإذا كذب المقر لھ المقر 

 قبل قولھ في األصح  .. )غلطت ( : فإن رجع المقر في حال تكذیبھ وقال 

  

  فصل

  صیغة إقرار  .. ) لزید كذا( : قولھ 

  للدین  .. )في ذمتي (  و )علي ( : وقولھ 

  للعین  .. )عندي (  و )معي (  و

   فلیس بإقرار .. )اجعلھ في كیسك ( أو ، ) اختم علیھ ( أو ، ) خذه ( أو ، ) زنھ ( أو ، ) خذ ( أو ، ) زن ( فقال ، ) لي علیك ألف  : ( ولو قال

   فھو إقرار.. ) أنا مقر بھ ( أو ، ) قضیتھ ( أو ، ) أبرأتني منھ ( أو ، ) صدقت ( أو ، ) نعم ( أو ، ) بلى  ( :ولو قال 

  فلیس بإقرار  .. )أنا أقربھ ( أو ، ) أنا مقر ( : ولو قال 

  فإقرار  .. )نعم ( أو ، ) بلى ( : فقال  )؟ ألیس لي علیك كذا ( : ولو قال 

  وجھ  .. )نعم ( وفي 

   ، )لذي لي علیك اقض األلف ا( : ولو قال 

  فإقرار في األصح  ..) أجد ( أو ، ) أفتح الكیس ( أو ، ) حتى أقعد ( أو ، ) أمھلني یوما ( أو ، ) أقضي غدا ( أو ، ) نعم  ( :فقال    
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  فصل

  أن ال یكون ملكا للمقر .. یشترط في المقر بھ 

  فھو لغو  .. )و دیني الذي على زید لعمر( أو ، ) ثوبي ( أو ، ) داري ( : فلو قال 

  فأول كالمھ إقرار وآخره لغو .. ) ھذا لفالن وكان ملكي إلى أن أقررت بھ ( : ولو قال 

  

  في ید المقر لیسلم باإلقرار للمقر لھ .. ولیكن المقر بھ 

  عمل یمقتضى اإلقرار .. فلو أقر ولم یكن في یده ثم صار 

  تھ حكم بحری.. فلو أقر بحریة عبد في ید غیره ثم اشتراه 

  فشراؤه افتداء  .. )ھو حر األصل ( : ثم إن كان قال 

  فافتداء من جھتھ وبیع من جھة البائع على المذھب  .. )أعتقھ ( : وإن قال 

  فیثبت فیھ الخیاران للبائع فقط    

  

  اإلقرار بالمجھول .. ویصح 

  قبل تفسیره بكل ما یتمول وإن قل  .. )لھ على شيء ( : فإذا قال 

  ،  كحبة حنطة؛ ما ال یتمول لكنھ من جنسھ ولو فسره ب

  قبل في األصح ..  ككلب معلم وسرجین؛ أو بما یحل اقتناؤه    

   كخنزیر وكلب ال نفع فیھ؛ بما ال یقتني .. وال یقبل    

  بعیادة ورد سالم .. وال    

  قبل تفسیره بما قل منھ .. ولو أقر بمال أو مال عظیم أو كبیر أو كثیر 

  لمستولدة في األصح با.. وكذا 

  بكلب وجلد میتة .. ال 
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   )شيء  (كقولھ  .. )لھ كذا ( : وقولھ 

  كما لو لم یكرر  .. )كذا كذا ( أو  ، )شيء شيء ( : وقولھ 

  وجب شیئان  .. )كذا وكذا ( أو  ، )شيء وشيء ( : ولو قال 

  لزمھ درھم .. أو رفع الدرھم أو جره ) كذا درھما ( : ولو قال 

  

  وجب درھمان .. بالنصب ) كذا وكذا درھما ( : أنھ لو قال :  والمذھب

  فدرھم .. وأنھ لو رفع أو جر           

  فدرھم في األحوال .. ولو حذف الواو 

  

  قبل تفسیر األلف بغیر الدراھم  .. )ألف ودرھم ( : ولو قال 

  فالجمیع دراھم على الصحیح .. ) خمسة وعشرون درھما ( : ولو قال 

   ؛)الدراھم التي أقررت بھا ناقصة الوزن ( : ولو قال 

  ومنعھ إن فصلھ عن اإلقرار ، قبولھ إن ذكره متصال : فالصحیح .. فإن كانت دراھم البلد تامة الوزن 

  قبل إن وصلھ .. وإن كانت ناقصة             

  إن فصلھ في النص .. وكذا    

  كھو بالناقصة .. والتفسیر بالمغشوشة 

  

  لزمھ تسعة في األصح  .. )ي من درھم إلى عشرة  عل(: ولو قال 

  لزمھ أحد عشر .. فإن أراد المعیة  ؛ )درھم في عشرة ( : وإن قال 

  فعشرة .. أو الحساب      

  فدرھم.. وإال       
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  فصل

  ال یلزمھ الظرف  .. )ثوب في صندوق ( أو ، ) عندي سیف في غمد لھ  ( : قال    

  لزمھ الظرف وحده  .. ) ندوق فیھ ثوبص( أو ، ) غمد فیھ سیف ( أو 

  لم تلزمھ العمامة على الصحیح  .. )عبد على رأسھ عمامة ( أو 

  لزمھ الجمیع  .. )ثوب مطرز ( أو ، ) دابة بسرجھا ( أو 
  

  فھو إقرار على أبیھ بدین  .. )في میراث أبي ألف ( : ولو قال 

  فھو وعد ھبة  .. )في میراثي من أبي ( : ولو قال 
  

  لزمھ درھم  .. )لھ علي درھم درھم ( : ولو قال 

  لزمھ درھمان  .. )ودرھم ( : فإن قال 

  لزمھ باألولین درھمان .. ) لھ درھم ودرھم ودرھم ( : ولو قال 

  لم یجب بھ شيء .. فإن أراد بھ تأكید الثاني ؛ وأما الثالث 

  لزمھ ثالث ..  االستئنافوإن نوى       

  األول أو أطلق في األصح إن نوى تأكید .. وكذا 
  

  أنھ یحبس : فالصحیح .. فامتنع وطولب بالبیان  )ثوب ( و) شيء ( ـ ك؛ ومتى أقر بمبھم 

  فلیبین ولیدع .. ولو بین وكذبھ المقر لھ 

  في نفیھ  قول المقر.. والقول 
  

  لزمھ ألف فقط .. ولو أقر لھ بألف ثم أقر لھ بألف في یوم آخر 

  ل األقل في األكثر دخ..  اختلف القدر لوو

  فلو وصفھما بصفتین مختلفتین 

  أو أسندھما إلى جھتین 

  لزما  .. )قبضت یوم األحد عشرة : ( ثم قال ) قبضت یوم السبت عشرة ( : أو قال 
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  لزمھ األلف في األظھر  .. )لھ علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضیتھ ( : ولو قال 

  قبل على المذھب وجعل ثمنا  .. ) إذا سلمھ سلمت من ثمن عبد لم أقبضھ( : ولو قال 

  لم یلزمھ شيء على المذھب  .. )لھ علي ألف إن شاء هللا ( : ولو قال 

  لزمھ  .. )ألف ال یلزم ( : ولو قال 

   )أردت بھ ھذا وھو ودیعة ( : لف وقال أثم جاء ب ، )لھ علي ألف ( : ولو قال 

  صدق المقر في األظھر بیمینھ .  .)لي علیھ ألف آخر ( : فقال المقر لھ 

  صدق المقر لھ على المذھب  .. )دینا ( أو ) في ذمتي ( : فإن كان قال 

  ، أنھا أمانة : فاألصح .. فإذا قبلنا التفسیر بالودیعة : قلت 

  فیقبل دعواه التلف بعد اإلقرار ودعوى الرد 

  وهللا أعلم ، لرد والتلف قطعا صدق في دعوى الودیعة وا .. )لھ عندي أو معي ألف ( : وإن قال 
  

  لم یقبل  .. )كان فاسدا وأقررت لظني الصحة ( : ولو أقر ببیع أو ھبة وإقباض ثم قال 

  تحلیف المقر لھ .. ولھ 

  حلف المقر وبرىء .. فإن نكل 
  

  سلمت لزید  ..  )غصبتھا من زید بل من عمرو( أو  ، )ھذه الدار لزید بل لعمرو ( : ولو قال 

  أن المقر یغرم قیمتھا لعمرو :  واألظھر
  

  اإلستثناء إن اتصل ولم یستغرق .. ویصح 

  وجب تسعة  .. )لھ علي عشرة إال تسعة إال ثمانیة ( : فلو قال 

  ویبین بثوب قیمتھ دون ألف  ، )وبا ث إالألف ( ـ ك؛ من غیر الجنس .. ویصح 

  )ھذه الدراھم لھ إال ذا الدرھم  (أو ، ) ھذه الدار لھ إال ھذا البیت ( ـ ك؛ ومن المعین    

  وجھ شاذ .. وفي المعین 

  قبل ورجع في البیان إلیھ .. )  ھؤالء العبید لھ إال واحداً ( لو قال : قلت 

 وهللا أعلم ، صدق بیمینھ على الصحیح ..  وزعم أنھ المستثنى فإن ماتوا إال واحداً 
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  فصل

  یكذبھ الحس وال الشرع اشترط لصحتھ أن ال .. إن ألحقھ بنفسھ ؛ أقر بنسب 

  بأن یكون معروف النسب من غیره    

  وأن یصدقھ المستلحق إن كان أھال للتصدیق    

  لم یثبت إال ببینة .. فإن كان بالغا فكذبھ 

  

  ثبت .. وإن استحلق صغیرا 

  لم یبطل في األصح .. فلو بلغ وكذبھ 

  

  أن یستلحق میتا صغیرا .. ویصح 

  صح  في األكبیراً .. وكذا    

  ویرثھ              

  

  ثبت لمن صدقھ .. ولو استلحق اثنان بالغا 

  وحكم الصغیر یأتي في اللقیط إن شاء هللا تعالى 

  

  ثبت نسبھ  .. )ھذا ولدي ( : ولو قال لولد أمتھ 

  

  األظھر  االستیالد في.. وال یثبت 

  ) ولدي ولدتھ في ملكي ( : لو قال .. وكذا      

  ثبت اإلستیالد  .. )ملكي علقت بھ في ( : فإن قال 

  لحقھ بالفراش من غیر استلحاق .. فإن كانت فراشا لھ 

  فالولد للزوج واستلحاق السید باطل .. وإن كانت مزوجة 
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  ثبت نسبھ من الملحق بھ بالشروط السابقة  .. )عمي ( أو ) ھذا أخي ( ـ ك؛ وأما إذا ألحق النسب بغیره 

  كون الملحق بھ میتا .. ویشترط 

  أن ال یكون نفاه في األصح ..  یشترط وال

   كون المقر وارثا حائزاً .. ویشترط 

  

  

  أن المستلحق ال یرث : واألصح 

  المقر في حصتھ .. وال یشارك               

     

  ال ینفرد باإلقرار .. وأن البالغ من الورثة   

     

  ثبت النسب .. وأنھ لو أقر أحد الوارثین وأنكر اآلخر ومات ولم یرثھ إال المقر   

    

  لم یؤثر فیھ .. وأنھ لو أقر ابن حائز بأخوة مجھولة فأنكر المجھول نسب المقر   

  ویثبت أیضا نسب المجھول 

    

  ثبت النسب وال إرث .. كأخ أقر بابن للمیت ؛ وأنھ إذا كان الوارث الظاھر یحجبھ المستلحق  
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  كتاب العاریة 

  صحة تبرعھ : شرط المعیر 

  وملكھ المنفعة 

  مستأجر ال مستعیر على الصحیح .. فیعیر 

  أن یستنیب من یستوفي المنفعة لھ .. ولھ 

  

  كونھ منتفعا بھ مع بقاء عینھ : والمستعار 

  إعارة جاریة لخدمة امرأة أو محرم .. جوز یو

  إعارة عبد مسلم لكافر .. ویكره 

  

   )أعرني ( أو ) أعرتك ( ـ شتراط لفظ كا: واألصح 

  لفظ أحدھما مع فعل اآلخر .. ویكفي 

  

  فھو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل  .. )لتعیرني فرسك ( أو ) أعرتكھ لتعلفھ ( : ولو قال 

  

  على المستعیر .. ومؤنة الرد 
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  ضمنھا وإن لم یفرط .. فإن تلفت ال باستعمال 

  ینمحق أو ینسحق باستعمال ما .. أنھ ال یضمن : واألصح 

  یضمن المنمحق : والثالث 

  

  ال یضمن في األصح .. والمستعیر من مستأجر 

  

  فال ضمان .. ولو تلفت دابتھ في ید وكیل بعثھ في شغلھ أو في ید من سلمھا إلیھ لیروضھا 

  اإلنتفاع بحسب اإلذن .. ولھ 

  زرعھا ومثلھا إن لم ینھھ ..  لزراعة حنطة هفإن أعار

  لم یزرع فوقھ كحنطة .. لشعیر أو 

   شاء ماصح في األصح ویزرع .. ولو أطلق الزراعة 

  

  فلھ الزرع وال عكس .. وإذا استعار لبناء أو غراس 

  أنھ ال یغرس مستعیر لبناء : والصحیح 

  العكس .. وكذا 

  

 بل یشترط تعیین نوع المنفعة ، إعارة األرض مطلقة .. وأنھ ال تصح 
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  فصل

  فال یرجع حتى یندرس أثر المدفون .. العاریة متى شاء إال إذا أعار لدفن لكل منھما رد 

  

  ؛وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم یذكر مدة ثم رجع 

  لزمھ .. إن كان شرط القلع مجانا 

  وال یلزمھ تسویة األرض في األصح ، قلع .. فإن اختار المستعیر القلع ؛ وإال 

  علم وهللا أ، األصح یلزمھ : قلت      

  ، لم یقلع مجانا .. وإن لم یختر      

  أو یقلع ویضمن أرش النقص ، بل للمعیر الخیار بین أن یبقیھ بأجرة 

  أو یتملكھ بقیمتھ : قیل 

  لم یقلع مجانا إن بذل المستعیر األجرة .. فإن لم یختر 

  إن لم یبذلھا في األصح .. وكذا 

  یبیع الحاكم األرض وما فیھا وتقسم بینھما : ثم قیل 

  أنھ یعرض عنھما حتى یختارا شیئا : واألصح 

  دخولھا واإلنتفاع بھا .. وللمعیر 

  المستعیر بغیر إذن للتفرج .. وال یدخلھا 

  للسقي واإلصالح في األصح .. ویجوز 

  بیع ملكھ .. ولكل 

  لیس للمستعیر بیعھ لثالث : وقیل 
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  كالمطلقة ..  والعاریة المؤقتة

  رجع ا لھ القلع فیھا مجانا إذ: وفي قول      

  

  

  أن علیھ اإلبقاء إلى الحصاد : فالصحیح .. وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع 

  وأن لھ األجرة      

  قلع مجانا .. فلو عین مدة ولم یدرك فیھا لتقصیره بتأخیر الزراعة 

  

  فھو لصاحب البذر .. ولو حمل السیل بذرا إلى أرضھ فنبت 

  أنھ یجبر على قلعھ : واألصح 

  

  

   )بل أجرتكھا ( : فقال  )أعرتنیھا ( : ولو ركب دابة وقال لمالكھا 

  فالمصدق المالك على المذھب .. أو اختلف مالك األرض وزارعھا كذلك       

  

   ؛ )بل غصبت مني ( : وقال ) أعرتني ( : لو قال .. وكذا 

  فقد اتفقا على الضمان .. فإن تلفت العین 

  وال بیوم القبض ، ال بأقصى القیم ، أن العاریة تضمن بقیمة یوم التلف : لكن األصح 

  حلف للزیادة .. فإن كان ما یدعیھ المالك أكثر 
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  كتاب الغصب 

  اإلستیالء على حق الغیر عدوانا : ھو 

  

  فغاصب وإن لم ینقل .. فلو ركب دابة أو جلس على فراش 

  

  فغاصب .. أو أزعجھ وقھره على الدار ولم یدخل ، ولو دخل داره وأزعجھ عنھا 

  وجھ واه .. وفي الثانیة    

  

  یت فقط فغاصب للب.. ولو سكن بیتا ومنع المالك منھ دون باقي الدار 

  فغاصب .. ولو دخل بقصد اإلستیالء ولیس المالك فیھا 

  فغاصب لنصف الدار .. وإن كان ولم یزعجھ      

  إال أن یكون ضعیفا ال یعد مستولیا على صاحب الدار 

  الرد .. وعلى الغاصب 

  ضمنھ .. فإن تلف عنده 

  

  ضمنھ .. ولو أتلف ماال في ید مالكھ 
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  األرض فخرج ما فیھ بالفتح ولو فتح رأس زق مطروح على 

  ضمن .. أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فیھ 

  لم یضمن .. وإن سقط بعارض ریح 

  

  ضمن .. ولو فتح قفصا عن طائر وھیجھ فطار 

  ضمن .. أنھ إذا طار في الحال : فاألظھر .. وإن اقتصر على الفتح 

  فال .. وإن وقف ثم طار 

  

  أیدي ضمان وإن جھل صاحبھا الغصب . .واألیدي المترتبة على ید الغاصب 

  فیستقر علیھ ضمان ما تلف عنده ، فكغاصب من غاصب .. ثم إن علم 

  إن جھل وكانت یده في أصلھا ید ضمان كالعاریة .. وكذا 

  

  فالقرار على الغاصب .. وإن كانت ید أمانة كودیعة 

  

  فالقرار علیھ مطلقا .. ومتى أتلف اآلخذ من الغاصب مستقال بھ 

  فكذا في األظھر .. إن حملھ الغاصب علیھ بأن قدم لھ طعاما مغصوبا ضیافة فأكلھ و

  الغاصب ئبر.. لو قدمھ لمالكھ فأكلھ : وعلى ھذا 
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  فصل

  تلف أو تلف تحت ید عادیة أ تھبقیم.. تضمن نفس الرقیق 

  بما نقص من قیمتھ .. وأبعاضھ التي ال یتقدر أرشھا من الحر 

  فت المقدرة إن تل.. وكذا 

  فكذا في القدیم .. وإن أتلفت 

  تتقدر من الرقیق : وعلى الجدید 

  ففي یده نصف قیمتھ ، كالدیة في الحر .. والقیمة فیھ 
  

  بالقیمة .. وسائر الحیوان 
  

   ومتقوم يمثل.. وغیره 

  ؛ ما حصره كیل أو وزن وجاز السلم فیھ :  يالمثلأن : واألصح 

  كافور وقطن وعنب ودقیق كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك و       

  غالیة ومعجون .. ال                

  المثلى بمثلھ تلف أو أتلف .. فیضمن 

  فالقیمة .. فإن تعذر     

  أن المعتبر أقصى قیمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل : واألصح 
  

  فللمالك أن یكلفھ رده .. ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر 

  ة في الحال وأن یطالبھ بالقیم      

  ردھا .. فإذا رده 

  طالبھ بالمثل في أي البلدین شاء .. فإن تلف في البلد المنقول إلیھ 

  غرمھ قیمة أكثر البلدین قیمة .. فإن فقد المثل 

  فلھ مطالبتھ بالمثل .. أنھ إن كان ال مؤنة لنقلھ كالنقد : فالصحیح .. في غیر بلد التلف ب ولو ظفر بالغاص

  بل یغرمھ قیمة بلد التلف ، فال مطالبة بالمثل .. ال وإ            
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  فیضمن بأقصى قیمھ من الغصب إلى التلف ..  المتقوموأما 

  بقیمة یوم التلف .. وفي اإلتالف بال غصب   

  األقصى أیضا : فالواجب .. فإن جنى وتلف بسرایة   

  

  الخمر .. وال تضمن 

  یعھا تراق على ذمي إال أن یظھر شربھا أو ب.. وال 

  إن بقیت العین .. وترد علیھ 

  المحترمة إذا غصبت من مسلم .. وكذا 

  

  ال یجب في إبطالھا شيء .. واألصنام وآالت المالھي 

  بل تفصل لتعود كما قبل التألیف ، أنھا ال تكسر الكسر الفاحش : واألصح 

  أبطلھ كیف تیسر .. فإن عجز المنكر عن رعایة ھذا الحد لمنع صاحب المنكر 

  

  منفعة الدار والعبد ونحوھما بالتفویت .. وتضمن 

  والفوات في ید عادیة     

  

  منفعة البضع إال بتفویت .. وال تضمن 

  

  منفعة بدن الحر في األصح .. وكذا 

  

  وجب األرش مع األجرة ..  بغیر استعمالوإذا نقص المغصوب 

 بأن بلى الثوب في األصح ؛   بھلو نقص.. وكذا 
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  فصل

  صدق الغاصب بیمینھ على الصحیح ..  وأنكر المالك ادعى تلفھ

  غرمھ المالك في األصح .. فإذا حلف 

  

   في قیمتھ اولو اختلف

  أو الثیاب التي على العبد المغصوب 

  صدق الغاصب بیمینھ .. أو في عیب خلقي 

  

  یصدق المالك بیمینھ في األصح .. وفي عیب حادث 

  

  لم یلزمھ شيء .. ولو رده ناقص القیمة 

  

  لزمھ خمسة .. لبسھ فأباله فصارت نصف درھم فرده ، ثم فصار بالرخص درھما ، ولو غصب ثوبا قیمتھ عشرة 

  وھي قسط التالف من أقصى القیم 

  ولو غصب خفین قیمتھما عشرة فتلف أحدھما ورد اآلخر وقیمتھ درھمان : قلت 

  وهللا أعلم ، انیة في األصح لزمھ ثم.. أو في ید مالكھ ، أو أتلف أحدھما غصبا 

  

  فكالتالف .. بأن جعل الحنطة ھریسة ؛ ولو حدث نقص یسرى إلى التلف 

  یرده مع أرش النقص : وفي قول 

  

  لزم الغاصب تخلیصھ باألقل من قیمتھ والمال .. ولو جنى المغصوب فتعلق برقبتھ مال 

  یتعلق بما أخذه المالك وللمجني علیھ تغریمھ وأن ، غرمھ المالك .. فإن تلف في یده 

  ثم یرجع المالك على الغاصب 
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  رجع المالك بما أخذه المجني علیھ على الغاصب .. ولو رد العبد إلى المالك فبیع في الجنایة 

  

  أجبره المالك على رده .. ولو غصب أرضا فنقل ترابھا 

  أو رد مثلھ وإعادة األرض كما كانت      

   المالك إن كان لھ فیھ غرض الرد وإن لم یطالبھ.. وللناقل 

  فال یرده بال إذن في األصح .. وإال 

  حفر البئر وطمھا .. ویقاس بما ذكرنا 

  لكن علیھ أجرة المثل لمدة اإلعادة ، فال أرش .. إذا أعاد األرض كما كانت ولم یبق نقص و

  وجب أرشھ معھا .. وإن بقي نقص       

  

  الذاھب في األصح مثل رده ولزمھ .. دون قیمتھ ولو غصب زیتا ونحوه وأغاله فنقصت عینھ 

  لزمھ األرش .. وإن نقصت القیمة فقط     

  غرم الذاھب .. وإن نقصتا  

  ورد الباقي مع أرشھ إن كان نقص القیمة أكثر 

  ال یجبر نقص ھزال قبلھ .. أن السمن : واألصح 

     

  یجبر النسیان .. ن تذكر صنعة نسیھا أو   

  ال یجبر نسیان أخرى قطعا  ..وتعلم صنعة    

  

  أن الخل للمالك : فاألصح .. ولو غصب عصیرا فتخمر ثم تخلل 

  وعلى الغاصب األرش إن كان الخل أنقص قیمة 

  أن الخل والجلد للمغصوب منھ : فاألصح .. أو جلد میتة فدبغھ ، ولو غصب خمرا فتخللت 
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  فصل

  شيء للغاصب بسببھا فال ..  محضا كقصارة أثراً زیادة المغصوب إن كانت 

  وأرش النقص ، رده كما كان إن أمكن  وللمالك تكلیفھ

  كلف القلع .. كبناء وغراس ؛  عیناوإن كانت 

  

  جبر علیھ في األصح أ..  فصلھ وأمكنوإن صبغ الثوب بصبغھ 

  فال شيء للغاصب فیھ .. فإن لم تزد قیمتھ ؛  لم یمكنوإن    

  لزمھ األرش .. وإن نقصت     

  اشتركا فیھ .. ن زادت وإ    

  

  لزمھ وإن شق .. ولو خلط المغصوب بغیره وأمكن التمییز 

  ، أنھ كالتالف فلھ تغریمھ : فالمذھب .. فإن تعذر      

  وللغاصب أن یعطیھ من غیر المخلوط 

  

  أخرجت .. ولو غصب خشبة وبنى علیھا 

  مین فكذلك إال أن یخاف تلف نفس أو مال معصو.. ولو أدرجھا في سفینة 
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  حد ..  المغصوبة عالما بالتحریم وطئولو 

  فال حد .. وإن جھل   

  یجب المھر إال أن تطاوعھ فال یجب على الصحیح .. وفي الحالین        

  الحد إن علمت .. وعلیھا   

  

  كوطئھ في الحد والمھر .. ووطء المشتري من الغاصب 

  لم یرجع بھ على الغاصب في األظھر .. فإن غرمھ 

  د رقیق غیر نسیب لفالو.. بالتحریم عالما بل وإن أح

  ویرجع بھا المشتري على الغاصب ، وعلیھ قیمتھ یوم اإلنفصال ، فحر نسیب ..  جھلوإن        

  

  لم یرجع .. ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمھ 

  لو تعیب عنده في األظھر .. وكذا 

  

  بغرم منفعة استوفاھا في األظھر .. وال یرجع 

  

  بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائھ وغراسھ إذا نقض في األصح .. جع ویر

  

  لم یجرع بھ على المشتري .. وكل ما لو غرمھ المشتري رجع بھ لو غرمھ الغاصب 

  فیرجع .. وما ال      

  

  وهللا أعلم ، فكالمشتري .. وكل من انبنت یده على ید الغاصب : قلت 
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  كتاب الشفعة 

  بل في أرض وما فیھا من بناء وشجر تبعا ، في منقول .. ال تثبت 

  ثمر لم یؤبر في األصح .. وكذا 

  

  غیر مشترك في حجرة بنیت على سقف .. وال شفعة 

   في األصح مشترك.. وكذا   

  

  ال شفعة فیھ في األصح .. كحمام ورحى ؛ وكل ما لو قسم بطلت منفعتھ المقصودة 

  

  ة إال لشریك وال شفع

  فال شفعة لھ فیھا .. ولو باع دارا ولھ شریك في ممرھا 

  ثبوتھا في الممر إن كان للمشتري طریق آخر إلى الدار : والصحیح 

  أو أمكن فتح باب إلى شارع     

  فال .. وإال 

  

  ؛ فیما ملك بمعاوضة ملكا الزما متأخرا عن ملك الشفیع .. وإنما تثبت 

  ورأس مال سلم ، وأجرة ، خلع وصلح دم ونجوم وعوض ، ومھر ، كمبیع 

  

  

  لم یؤخذ بالشفعة حتى ینقطع الخیار .. ولو شرط في البیع الخیار لھما أو للبائع 

  الملك للمشتري : أنھ یؤخذ إن قلنا : فاألظھر .. وإن شرط للمشتري وحده 

  فال .. وإال     
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  إجابة الشفیع : فاألظھر .. الشفیع أخذه ویرضى بالعیب ولو وجد المشتري بالشقص عیبا وأراد رده بالعیب وأراد 

  

  فال شفعة ألحدھما على اآلخر .. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضھا 

  

  بل حصتھ ، أن الشریك ال یأخذ كل المبیع : فاألصح .. ولو كان للمشتري شرك في األرض 

  

  في التملك بالشفعة حكم حاكم .. وال یشترط 

  وال إحضار الثمن 

   حضور المشتري وال

  

   )أخذت بالشفعة ( أو ) تملكت ( ـ ك؛ لفظ من الشفیع .. ویشترط 

  : ویشترط مع ذلك 

  إما تسلیم العوض إلى المشتري 

  ملك الشفیع الشقص .. فإذا تسلمھ أو ألزمھ القاضي التسلم 

  وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمتھ 

   وأثبت حقھ فیملك بھ في األصح وإما قضاء القاضي لھ بالشفعة إذا حضر مجلسھ

  لم یره الشفیع على المذھبا  صشق.. وال یتملك 
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  فصل

  أخذه الشفیع بمثلھ .. إن اشترى بمثلي 

  فبقیمتھ یوم البیع .. أو بمتقوم 

  یوم استقراره بانقطاع الخیار : وقیل      

  إلى المحل ویأخذ أو یصبر ، أنھ مخیر بین أن یعجل ویأخذ في الحال : فاألظھر .. أو بمؤجل 

  

  أخذه بحصتھ من القیمة .. ولو بیع شقص وغیره 

  

  بمھر مثلھا .. ویؤخذ الممھور 

  عوض الخلع .. وكذا      

  

  امتنع األخذ .. ولو اشترى بجزاف وتلف 

  حلف على نفي العلم  .. )لم یكن معلوم القدر ( : فإن عین الشفیع قدرا وقال المشتري 

  لم تسمع دعواه في األصح .. قدرا وإن ادعى علمھ ولم یعین 

  

  ؛ وإذا ظھر الثمن مستحقا 

  بطل البیع والشفعة .. فإن كان معینا 

  أبدل وبقیا .. وإال 
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  لم تبطل شفعتھ إن جھل .. وإن دفع الشفیع مستحقا 

  إن علم في األصح .. وكذا 

  

  صحیح .. كبیع ووقف وإجارة ؛ وتصرف المشتري في الشقص 

  وأخذه  -كالوقف -نقض ما ال شفعة فیھ .. وللشفیع 

  بین أن یأخذ بالبیع الثاني أو ینقضھ ویأخذ باألول  - كبیع  -فیما فیھ شفعة .. ویتخیر 

  

  صدق المشتري .. ولو اختلف المشتري والشفیع في قدر الثمن 

  لو أنكر الشراء أو كون الطالب شریكا .. وكذا 

  ، وت الشفعة ثب: فاألصح .. فإن اعترف الشریك بالبیع 

  

  إن لم یعترف بقبضھ .. ویسلم الثمن إلى البائع 

  ؟ فھل یترك في ید الشفیع أم یأخذه القاضي ویحفظھ : وإن اعترف      

  فیھ خالف سبق في اإلقرار نظیره .. 

  أخذوا على قدر الحصص .. ولو استحق الشفعة جمع 

  على الرؤس : وفي قول 
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  فالشفعة في النصف األول للشریك القدیم .. رجل ثم باقیھا آلخر ولو باع أحد الشریكین نصف حصتھ ل

  شاركھ المشتري األول في النصف الثاني ..  عن النصف األول إن عفاأنھ : واألصح 

  فال .. وإال 

  

  سقط حقھ .. أنھ لو عفا أحد شفیعین : واألصح 

   اآلخر بین أخذ الجمیع وتركھ .. ر یویخ           

   على حصتھ اإلقتصار.. ولیس لھ 

  سقط كلھ .. وأن الواحد إذا أسقط بعض حقھ   

  

  خذ الجمیع في الحال أفلھ .. ولو حضر أحد شفیعین 

  شاركھ .. فإذا حضر الغائب 

  تأخیر األخذ إلى قدوم الغائب .. أن لھ : واألصح 

  

 ً   فللشفیع أخذ نصیبھما ونصیب أحدھما ..  ولو اشتریا شقصا

  

  فلھ أخذ حصة أحد البائعین في األصح  ..ولو اشترى واحد من اثنین 
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  على الفور .. أن الشفعة : واألظھر 

  فلیبادر على العادة .. فإذا علم الشفیع بالبیع 

   إن قدرفلیوكل .. فإن كان مریضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو 

  فلیشھد على الطلب .. وإال 

  األظھر بطل حقھ في .. فإن ترك المقدور علیھ منھما 

  فلھ اإلتمام .. فلو كان في صالة أو حمام أو طعام 

  

   أخبره عدالن إنلم یعذر  .. )لم أصدق المخبر ( : ولو أخر وقال 

  ثقة في األصح .. وكذا   

  أن أخبره من ال یقبل خبره .. ویعذر 

  

  بقي حقھ .. فبان بخمسمائة ، ولو أخبر بالبیع بألف فترك 

  بطل .. وإن بان بأكثر   

  

  ، ولو لقي المشتري فسلم علیھ 

  لم یبطل  .. )بارك هللا في صفقتك ( : أو قال     

  وجھ .. وفي الدعاء     

  

  األصح بطالنھا ف.. ولو باع الشفیع حصتھ جاھال بالشفعة 
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  كتاب القراض 

  أن یدفع إلیھ ماال لیتجر فیھ والربح مشترك : القراض والمضاربة 

  

  :ویشترط لصحتھ 

  كون المال دراھم أو دنانیر 

  على تبر وحلي ومغشوش وعروض .. فال یجوز 

  

  ومعلوما معینا 

  یجوز على إحدى الصرتین : وقیل 

  

  ومسلما إلى العامل 

  وال عملھ معھ ، مالك شرط كون المال في ید ال.. فال یجوز 

  الصحیح  المالك معھ علىم شرط عمل غال.. ویجوز 

  

  كنشر الثیاب وطیھا ؛ التجارة وتوابعھا .. ووظیفة العامل 

  فلو قارضھ لیشتري حنطة فیطحن ویخبز 

  فسد القراض .. أو غزال ینسجھ ویبیعھ      

  أو معاملة شخص ، ه أو نوع یندر وجود، أن یشرط علیھ شراء متاع معین .. وال یجوز 



 القراض: ١٩ك                                                                                                   الطالبنيمنهاج
 

- ٢٦٤ -

  بیان مدة القرض .. وال یشترط 

  فسد .. فلو ذكر مدة ومنعھ التصرف بعدھا 

  فال في األصح .. وإن منعھ الشراء بعدھا 

  

  اختصاصھما بالربح واشتراكھما فیھ .. ویشترط 

  فقراض فاسد  .. )قارضتك على أن كل الربح لك ( : ولو قال 

  قراض صحیح : وقیل             

  فقراض فاسد  .. )كلھ لي ( :  قالن وإ

  إبضاع : وقیل 

  

  كونھ معلوما بالجزئیة .. و

  فسد .. ) على أن لك فیھ شركة أو نصیبا ( : فلو قال 

  ویكون نصفین ، الصحة : فاألصح  .. )بیننا ( أو      

  فسد في األصح  .. )لي النصف ( : ولو قال 

  صح على الصحیح  .. )لك النصف ( : وإن قال 

 فسد .. ولو شرط ألحدھما عشرة أو ربح صنف 
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  فصل

  إیجاب وقبول .. یشترط 

  یكفي القبول بالفعل : وقیل     

  

  كوكیل وموكل .. وشرطھما 

  

  لم یجز في األصح ..  المالك لیشاركھ في العمل والربح بإذنلعامل آخر اولو قارض 

  فاسد ..  وبغیر أذنھ

  فتصرف غاصب .. فإن تصرف الثاني 

  فالربح للعامل األول في األصح .. اشترى في الذمة وقلنا بالجدید فإن 

  أجرتھ .. وعلیھ للثاني   

  ھو للثاني : وقیل   

  فباطل .. وإن اشترى بعین مال القراض 

  

  أن یقارض الواحد اثنین متفاضال متساویا .. ویجوز 

  بحسب المال ..  والربح بعد نصیب العامل بینھما ثنان واحداً الوا
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  والربح للمالك ، نفذ تصرف العامل.. ذا فسد القراض وإ

  فال شيء لھ في األصح  .. )قارضتك وجمیع الربح لي ( : وعلیھ للعامل أجرة مثل عملھ إال إذا قال 

  

  :ویتصرف العامل 

  محتاطا ال بغبن وال نسیئة بال إذن 

  ولھ البیع بعرض 

  ولھ الرد بعیب تقتضیھ مصلحة 

  فال في األصح .. فإن اقتضت اإلمساك 

  الرد .. وللمالك    

  عمل بالمصلحة .. فإن اختلفا 

  

  المالك .. وال یعامل 

  للقراض بأكثر من رأس المال .. وال یشتري 

  من یعتق على المالك بغیر إذنھ .. وال     

  زوجھ في األصح .. وكذا     

  

  ویقع للعامل إن اشترى في الذمة ، لم یقع للمالك .. ولو فعل 
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  بالمال بال إذن .. وال یسافر 

  على نفسھ حضرا .. وال ینفق منھ 

   في األظھر سفراً .. وكذا 

  

  كطي الثوب ؛ فعل ما یعتاد .. وعلیھ 

  كذھب ومسك ؛ ووزن الخفیف    

  األمتعة الثقیلة ونحوه .. ال           

  

  علیھ ..  االستئجاروما ال یلزمھ لھ 

  

  بالقسمة ال بالظھور .. الربح أن العامل یملك حصتھ من : واألظھر 

  

  من مال القراض یفوز بھا المالك .. وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقیق والمھر الحاصلة 

  مال قراض : وقیل 

  محسوب من الربح ما أمكن ومجبور بھ .. والنقص الحاصل بالرخص 

   تصرف العامل في األصح بعد سرقة أولو تلف بعضھ بآفة أو غصب .. وكذا 

  فمن رأس المال في األصح ..  تصرفھ قبلتلف وإن 
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  فصل

  فسخھ .. لكل 

  انفسخ .. ولو مات أحدھما أو جن أو أغمى علیھ 

  االستیفاء إذا فسخ أحدھما .. ویلزم العامل 

  وتنضیض رأس المال إن كان عرضا   

  ال یلزمھ التنضیض إن لم یكن ربح : وقیل 
  

  رجع رأس المال إلى الباقي .. ن  ظھور ربح وخسراقبلولو استرد المالك بعضھ 

  فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ..  الربح بعدوإن استرد 

  فالربح سدس المال .. واسترد عشرین ، والربح عشرون ، رأس المال مائة :  مثالھ

  فیكون المسترد سدسھ من الربح 

   فیستقر للعامل المشروط منھ 

  وباقیھ من رأس المال
  

  فالخسران موزع على المسترد والباقي ..   الخسرانبعدوإن استرد 

  جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك .. فال یلزم 

  فربع العشرین حصة المسترد .. ثم استرد عشرین ، والخسران عشرون ، المال مائة :  مثالھ

  ویعود رأس المال إلى خمسة وسبعین       
  

  : بیمینھ في قولھ .. ویصدق العامل 

  ) لم تنھني عن شراء كذا  ( أو، ) اشتریت ھذا للقراض أولى (  أو، ) لم أربح إال كذا ( أو ) أربح لم (      

  ودعوى التلف ، وفي قدر رأس المال     

  دعوى الرد في األصح .. وكذا       

  

  ولھ أجرة المثل ، تحالفا .. ولو اختلفا في المشروط لھ 
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  كتاب المساقاة 

  من جائز التصرف .. تصح 

  بالوالیة .. ولصبي ومجنون 

  

  النخل والعنب : وموردھا 

  في سائر األشجار المثمرة .. وجوزھا القدیم 

  

  عمل األرض ببعض ما یخرج منھا والبذر من العامل : وھي ،  المخابرة.. وال تصح 

    

   المالك والبذر من، ھذه المعاملة : وھي ،  المزارعةوال   

  

  خل نصحت المزارعة علیھ مع المساقاة على ال.. فلو كان بین النخل بیاض 

  وعسر افراد النخل بالسقي والبیاض بالعمارة ، اتحاد العامل : بشرط 
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  ال یفصل بینھما  أن.. نھ یشترط أ: واألصح 

  أن ال یقدم المزارعة .. و    

  كقلیلھ .. ن كثیر البیاض أو    

  تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع .. یشترط وأنھ ال     

  أن یخابر تبعا للمساقاة .. وأنھ ال یجوز     

  

  

  وعلیھ للعامل أجرة عملھ ودوابھ وآالتھ ، فالمغل للمالك .. فإن أفردت أرض بالمزارعة 

  : وطریق جعل الغلة لھما وال أجرة 

  صف األرض أن یستأجره بنصف البذر لیزرع لھ النصف آلخر ویعیره ن

  أو یستأجره بنصف البذر ونصف منفعة األرض 

 النصف اآلخر في النصف اآلخر من األرض لھ لیزرع 
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  فصل

  والعلم بالنصیبین بالجزئیة كالقراض ، واشتراكھما فیھ ، تخصیص الثمر بھما .. یشترط 

  

  لكن قبل بدو الصالح ، صحة المساقاة بعد ظھور الثمر : واألظھر 

  

  لم یجز .. لى ودي لیغرسھ ویكون الشجر لھما ولو ساقاه ع

  

  صح .. فإن قدر لھ مدة یثمر فیھا غالبا ؛  من الثمر على العمل ءاً ولو كان مغروسا وشرط لھ جز

  فال .. وإال 

  صح ..  لاالحتمان تعارض إ: وقیل  

  

  مساقاة شریكھ في الشجر إذا شرط لھ زیادة على حصتھ .. ولھ 

  

  أن ال یشرط على العامل ما لیس من جنس أعمالھا .. ویشترط 

  وأن ینفرد بالعمل وبالید في الحدیقة      

  ومعرفة العمل بتقدیر المدة كسنة أو أكثر      

  التوقیت بإدراك الثمر في األصح .. وال یجوز 

  

  ) سلمتھ إلیك لتتعھده ( أو ، ) ساقیتك على ھذا النخل بكذا ( : وصیغتھا 

  

  لقبول دون تفصیل األعمال ا.. ویشترط 

  على العرف الغالب .. ویحمل المطلق في كل ناحیة 
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  ؛ما یحتاج إلیھ لصالح الثمر واستزادتھ مما یتكرر كل سنة .. وعلى العامل 

  كسقي 

  وتنقیة نھر 

  جاجین التي یثبت فیھا الماء وإصالح األ

  وتلقیح 

  وتنحیة حشیش وقضبان مضرة

  وتعریش جرت بھ عادة 

  حفظ الثمر وجذاذه وتجفیفھ في األصح . .وكذا 

  

  فعلى المالك .. كبناء الحیطان وحفر نھر جدید ؛ وما قصد بھ حفظ األصل وال یتكرر كل سنة 

  

  الزمة .. والمساقاة 

  بقي استحقاق العامل .. فلو ھرب العامل قبل الفراغ وأتمھ المالك متبرعا 

  استأجر الحاكم علیھ من یتمھ .. وإال  

  فلیشھد على اإلنفاق إن أراد الرجوع .. یقدر على الحاكم وإن لم 

  أتم الوارث العمل منھا .. مات وخلف تركھ و ول

  أن یتم العمل بنفسھ أو بمالھ .. لھ و

  

  ضم إلیھ مشرف .. ولو ثبتت خیانة عامل 

  عامل استؤجر من مالھ .. فإن لم یتحفظ بھ 

  

   أجره المثل فللعامل على المساقي.. ولو خرج الثمر مستحقا 
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  كتاب اإلجارة  

  كبائع ومشتر: ا مشرطھ

  

   )ملكتك منافعھ سنة بكذا ( أو ، ) أكریتك ( أو ، ) جرتك ھذا أ( : والصیغة 

   )اكتریت ( أو ) استأجرت ( أو ) قبلت ( : فیقول      

   )بعتك منفعتھا ( : ومنعھا بقولھ  ، )جرتك منفعتھا أ( : انعقادھا بقولھ : واألصح      

  

  : وھي قسمان 

  كإجارة العقار ودابة أو شخص معینین ؛ واردة على عین 

  وبأن یلزم ذمتھ خیاطة أو بناء ، كاستئجار دابة موصوفة ؛ وعلى الذمة 
  

  فإجارة عین  .. )استأجرتك لتعمل كذا ( : ولو قال 

  ذمة : وقیل     
  

  تسلیم األجرة في المجلس :  الذمةویشترط في إجارة 

   یشترط ذلك فیھا ال..  العینوإجارة     

  فیھا التعجیل والتأجیل إن كانت في الذمة .. ویجوز        

  تعجلت ..  أطلقتوإذا 

  ملكت في الحال ..  معینةوإن كانت 
  

  كون األجرة معلولة .. ویشترط 

  بالعمارة والعلف .. فال تصح 

  ویطحن ببعض الدقیق أو بالنخالة   لیسلخ بالجلد .. وال  

  جاز على الصحیح .. ع رقیقا ببعضھ في الحال ولو استأجرھا لترض

  كون المنفعة متقومة .. و
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  استئجار بیاع على كلمة ال تتعب وإن روجت السلعة .. فال یصح 

  دراھم ودنانیر للتزیین .. وكذا 

  وكلب للصید في األصح 
  

  كون المؤجر قادرا على تسلیمھا .. و

   للحفظاستئجار آبق ومغصوب وأعمى .. فال یصح 

  وال یكفیھا المطر المعتاد ، وأرض للزراعة ال ماء لھا دائم       

  أن كان لھا ماء دائم .. ویجوز 

  إن كفاھا المطر المعتاد .. وكذا 

  ، أو ماء الثلوج المجتمعة               

  والغالب حصولھا في األصح     
  

  كالحسي ..  الشرعي واالمتناع

  استئجار لقلع سن صحیحة .. فال یصح 

  وال حائض لخدمة مسجد      

  منكوحة لرضاع أو غیره بغیر إذن الزوج في األصح .. وكذا      
  

  )ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شھر كذا ( ـ ك؛ تأجیل المنفعة في إجارة الذمة .. ویجوز 

  

  إجارة عین لمنفعة مستقبلة .. وال یجوز 

  جاز في األصح .. ا فلو أجر السنة الثانیة لمستأجر األولى قبل انقضائھ
  

  كراء العقب في األصح .. ویجوز 

  أن یؤجر دابة رجال لیركبھا بعض الطریق : وھو 

 ثم یقتسمان، أو رجلین لیركب ھذا أیاما وذا أیاما ویبین البعضین 
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  فصل

  كون المنفعة معلومة .. یشترط 

  بزمان كدار سنة .. ثم تارة تقدر 

  وكخیاطة ذا الثوب  ،بعمل كدابة إلى مكة .. وتارة       

  لم یصح في األصح .. فلو جمعھما فاستأجره لیخیطھ بیاض النھار 

  

  أو تعیین سور ، بمدة .. قدر تعلیم القرآن یو

  وما یبني بھ إن قدر بالعمل ، والسمك ، والعرض ، والطول ، یبین الموضع .. وفي البناء 

  

  لمنفعة اشترط تعیین ا.. وإذا صلحت األرض لبناء وزراعة وغراس 

  تعیین الزراعة عن ذكر ما یزرع في األصح .. ویكفي 

  صح  .. )لتنتفع بھا بما شئت ( : ولو قال 

   صحفي األ) إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس  ( :لو قال .. وكذا 
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  معرفة الراكب بمشاھدة أو وصف تام .. ویشترط في إجارة دابة لركوب 

  ال یكفي الوصف : وقیل 

  ما یركب علیھ من محمل وغیره إن كان لھ الحكم فی.. وكذا 

  العقد في األصح د فس.. ولو شرط حمل المعالیق مطلقا 

  لم یستحق .. وإن لم یشرطھ   

  

  تعیین الدابة .. ویشترط في إجارة العین 

  الخالف في بیع الغائب .. وفي اشتراط رؤیتھا     

  ثة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو األنو.. وفي إجاره الذمة 

  فینزل علیھا .. بیان قدر السیر كل یوم إال أن یكون بالطریق منازل مضبوطة .. ویشترط فیھما 

  

  أن یعرف المحمول .. ویجب في اإلیجار للحمل 

  رآه وامتحنھ بیده إن كان في ظرف .. فإن حضر 

  قدر بكیل أو وزن وجنسھ .. وإن غاب 

  یكون المحمول زجاجا ونحوه ال جنس الدابة وصفتھا إن كانت إجارة ذمة إال أن
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  فصل

  إجارة مسلم لجھاد .. ال تصح 

   

  وال عبادة تجب لھا نیة إال حج وتفرقة زكاة 

  

  

  ، لتجھیز میت ودفنھ .. وتصح 

     

  ، وتعلیم القرآن    

     

  

  وألحدھما فقط ، ولحضانة وإرضاع معا   

  أنھ ال یستتبع أحدھما اآلخر : واألصح 

  تعھده بغسل رأسھ وبدنھ وثیابھ ودھنھ وكحلھ حفظ صبي و: والحضانة 

  وربطھ في المھد وتحریكھ لینام ونحوھا     

   ةالحضانانفساخ العقد في اإلرضاع دون : فالمذھب .. ولو استأجر لھما فانقطع اللبن 

  

  

  أنھ ال یجب حبر وخیط وكحل على وراق وخیاط وكحال : واألصح 

  وع فیھ إلى العادة الرج " الشرح " صحح الرافعي في : قلت 

  وهللا أعلم ، فتبطل اإلجارة .. وإال ، وجب البیان .. فإن اضطربت       
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  فصل

  تسلیم مفتاح الدار إلى المكتري .. یجب 
  

  على المؤجر .. وعمارتھا 

  فإن بادر وأصلحھا 

  فللمكتري الخیار .. وإال 

  على المؤجر .. وكسح الثلج عن السطح 

  على المكتري ..  ةج وكناسوتنظیف عرصة الدار عن ثل
  

   وثفر وبرة وخطام امزوحكاف وبرذعة إ.. فعلى المؤجر .. وإن أجر دابة لركوب 

  محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعھا .. وعلى المكتري   

  اتباع العرف : واألصح في السرج   
  

  في إجارة الذمة .. على المؤجر .. وظرف المحمول 

  في إجارة العین .. وعلى المكتري 
  

  الخروج مع الدابة لتعھدھا : وعلى المؤجر في إجارة الذمة 

  وإعانة الراكب في ركوبھ ونزولھ بحسب الحاجة    

  ورفع الحمل وحطھ    

  وشد المحمل وحلھ    

  إال التخلیة بین المكتري والدابة .. ولیس علیھ في إجارة العین 
  

  ویثبت الخیار بعیبھا ، بتلف الدابة .. وتنفسخ إجارة العین 

  بل یلزمھ اإلبدال ، في إجارة الذمة .. وال خیار 

  یبدل إذا أكل في األظھر .. والطعام المحمول لیؤكل 
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  فصل

  مدة تبقى فیھا العین غالبا .. یصح عقد اإلجارة 

  ال یزاد على سنة : وفي قول 

  ثالثین : وفي قولھ 

  فیركب ویسكن مثلھ  ؛استیفاء المنفعة بنفسھ وبغیره .. وللمكتري 

   وال قصارا حداداً .. وال یسكن 

  

  ال یبدل .. كدار ودابة معینة ؛ وما یستوفي منھ 

  

  یجوز إبدالھ في األصح .. رتضاع كثوب وصبي عین للخیاطة واال؛ وما یستوفي بھ 

  

  ید أمانة مدة اإلجارة .. وید المكتري على الدابة والثوب 

  بعدھا في األصح .. وكذا 

  

  لم یضمن .. بط دابة اكتراھا لحمل أو ركوب ولم ینتفع بھا ولو ر

  إال إذا انھدم علیھا اصطبل في وقت لو انتفع بھا لم یصبھا الھدم 

  

  ؛ ولو تلف المال في ید أجیر بال تعد 

  بأن قعد المستؤجر معھ أو أحضره منزلھ ،  بالید لم ینفردلم یضمن إن ..  صبغھ أوكثوب استؤجر لخیاطتھ 

   في أظھر األقوال انفرد نإ.. ذا وك    

  

  وھو من التزم عمال في ذمتھ ،  المشتركیضمن : والثالث 

  من أجر نفسھ مدة معینة لعمل : وھو ؛  المنفرد.. ال     
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  ، ودفع ثوبا إلى قصار لیقصره 

  فال أجرة لھ .. أو خیاط لیخیطھ ففعل ولم یذكر أجرة      

  لھ : وقیل 

  فلھ .. ذلك العمل  بمعروفاكان ن إ: وقیل 

  وقد یستحسن ، فال .. وإال     

  

  ضمن العین  ..أو أسكن حدادا أو قصارا ، أو أركبھا أثقل منھ ، وكبحھا فوق العادة ، أبأن ضرب الدابة ؛ ولو تعدى المستأجر 

  فحمل مائة شعیرا أو عكس ، لو اكترى لحمل مائة رطل حنطة .. وكذا  

  نطة دون عكسھ فحمل ح، أو لعشرة أقفزة شعیر 

  

  لزمھ أجرة المثل للزیادة .. فحمل مائة وعشرة ، ولو اكترى لمائة 

   صاحبھا معھا لم یكنضمنھا إن .. وإن تلفت بذلك 

  لزیادة اضمن قسط ..  كانفإن 

  نصف القیمة : وفي قول     

  

  

  ضمن المكتري على المذھب .. فحملھا جاھال ، ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر 

  

  وال ضمان إن تلفت ، فال أجرة للزیادة .. ولو وزن المؤجر وحمل 

  

  

   .. )بل قمیصا ( : فقال  ، )أمرتني بقطعھ قباء ( : ولو أعطاه ثوبا لیخیطھ فخاطھ قباء وقال 

  وعلى الخیاط أرش النقص ، وال أجرة علیھ ، تصدیق المالك بیمینھ : فاألظھر 
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  فصل

  ومرض مستأجر دابة لسفر ، وسفر ، ر وقود حمام كتعذ؛ رة بعذر ااإلج.. ال تنفسخ 

  

  فلیس لھ الفسخ وال حط شيء من األجرة .. ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فھلك الزرع بجائحة 

  

  فیستقر قسطھ من المسمى ،  المعینین في المستقبل ال الماضي في األظھر واألجیربموت الدابة .. وتنفسخ 

  ومتولي الوقف بموت العاقدین .. وال تنفسخ   

  

  ..باالحتالمأو الولي صبیا مدة ال یبلغ فیھا بالسن فبلغ ، ولو أجر البطن األول مدة ومات قبل تمامھا 

  انفساخھا في الوقف ال الصبي : فاألصح 

  ، بانھدام الدار .. وإنھا تنفسخ 

  بل یثبت الخیار ، انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة .. ال 

  

  ثبت الخیار ی.. بد وغصب الدابة وإباق الع

  

  راجع القاضي لیمونھا من مال الجمال .. ولو أكرى جماال وھرب وتركھا عند المكتري 

  اقترض علیھ .. فإن لم یجد لھ ماال 

  دفعھ إلیھ .. فإن وثق بالمكتري  

  جعلھ عند ثقة .. وإال   

  أن یبیع منھا قدر النفقة .. ولھ 

  جاز في األظھر .. رجع ولو أذن للمكتري في اإلنفاق من مالھ لی
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  استقرت األجرة وإن لم ینتفع .. جارة اإلومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكھا حتى مضت مدة 

   لركوب إلى موضع وقبضھا ومضت مدة إمكان السیر إلیھ  دابةلو اكترى.. وكذا 

  إجارة العین والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة .. وسواء فیھ 

  

  ة حأجرة المثل بما یستقر بھ المسمى في الصحی.. جارة الفاسدة وتستقر في اإل

  

  انفسخت .. ولو أكرى عینا مدة ولم یسلمھا حتى مضت 

  

  أنھا ال تنفسخ : فاألصح .. ا حتى مضت مدة السیر ھولو لم یقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم یسلم

  

  رة أنھا ال تنفسخ اإلجا: فاألصح .. ولو أجر عبده ثم أعتقھ 

  وأنھ ال خیار للعبد  

  أنھ ال یرجع على سیده بأجرة ما بعد العتق : واألظھر      

  

  بیع المستأجرة للمكتري .. ویصح 

  اإلجارة في األصح .. وال تنفسخ    

  جاز في األظھر وال تنفسخ .. ولو باعھا لغیره   
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  كتاب إحیاء الموات 

  فللمسلم تملكھا باألحیاء ..  اإلسالماألرض التي ال تعمر قط إن كانت ببالد 

  ھو لذمي .. ولیس   

  فلھم إحیاؤھا ..  كفاروإن كانت ببالد      

  لمسلم إن كانت مما ال یذبون المسلمین عنھا .. وكذا 
  

  فلمالكھ .. وما كان معمورا 

  فمال ضائع ..  یةإسالمإن لم یعرف والعمارة ف

  حیاء أنھ یملك باإل: فاألظھر ..  جاھلیةوإن كانت       
  

  حریم معمور .. یملك باألحیاء  وال

   االنتفاعوھو ما تمس الحاجة إلیھ لتمام 
  

  ومطرح الرماد ونحوھا ، ومناخ اإلبل ، ومرتكض الخیل ، النادي :  القریةفحریم 
  

  ومتردد الدابة ، ومجتمع الماء ، والحوض والدوالب ، موقف النازح :  في الموات البئروحریم 
  

  وممر في صوب الباب ، مطرح رماد وكناسة وثلج :  في الموات الداروحریم 
  

   االنھیارما لو حفر فیھ نقص ماؤھا أو خیف :  القناة آباروحریم 
  

  

  ال حریم لھا .. والدار المحفوفة بدور 

  على العادة .. ویتصرف كل واحد في ملكھ 

  ضمن .. فإن تعدى     

  ، صطبال إحماما و.. أنھ یجوز أن یتخذ داره المحفوفة بمساكن : واألصح 

  حكم الجدران أحانوت حداد إذا احتاط و.. وحانوتھ في البزازین     



  إحياء املوات: ٢٢ك                                                                                           منهاج الطالبني
 

- ٢٨٤ -

  إحیاء موات الحرم دون عرفات في األصح .. ویجوز 

  وهللا أعلم ، ومزدلفة ومنى كعرفة : قلت 
  

  

  : فإن أراد ، سب الغرض ویختلف األحیاء بح

  وجھ .. وفي الباب ، اشترط تحویط البقعة وسقف بعضھا وتعلیق باب ..  مسكنا

  الخالف .. وفي الباب ، فتحویط ال سقف ..  دواب زریبةأو     

  فجمع التراب حولھا وتسویة األرض وترتیب ماء لھا إن لم یكفھا المطر المعتاد..  مزرعةأو      

  صح لزراعة في األال ا

  فجمع التراب والتحویط حیث جرت العادة بھ وتھیئة ماء ..  بستاناأو     

  المذھب  الغرس على.. ویشترط      
  

  ومن شرع في عمل إحیاء ولم یتمھ 

  أو أعلم على بقعة لنصب أحجار 

  وھو أحق بھ ، فمتحجر .. أو غرز خشبا 

  كھ وأنھ لو أحیاه آخر مل، أنھ ال یصح بیعھ : لكن األصح    

  )ترك اأحي أو ( : قال لھ السلطان .. ولو طالت مدة التحجر    

  أمھل مدة قریبة .. فإن استمھل       
  

  صار أحق بإحیائھ كالمتحجر .. ولو أقطعھ اإلمام مواتا 

  وقدرا یقدر علیھ ، وال یقطع إال قادرا على اإلحیاء 

  التحجر .. وكذا 
  

  وات لرعي نعم جزیة وصدقة وضالة وضعیف عن النجعة أن یحمي بقعة م.. أن لإلمام : واألظھر 

 وال یحمي لنفسھ ، نقض حماه للحاجة .. وإن لھ    
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  فصل

  المرور : منفعة الشارع 

  الجلوس بھ الستراحة ومعاملة نحوھما إذا لم یضیق على المارة .. ویجوز 

  إذن اإلمام .. وال یشترط    

  تظلیل مقعده بباریة وغیرھا .. ولھ 

  

  أقرع .. ولو سبق إلیھ اثنان 

  إلمام برأیھ ایقدم : وقیل 

  

  بطل حقھ ..  ثم فارقھ تاركا للحرفة أو منتقال إلى غیره للمعاملةولو جلس فیھ 

  لم یبطل إال أن تطول مفارقتھ بحیث ینقطع معاملوه عنھ ویألفون غیره .. وإن فارقھ لیعود 

  

  كالجالس في شارع لمعاملة ..  ویقرئومن ألف من المسجد موضعا یفتي فیھ 

  لم یصر أحق بھ في غیرھا .. ولو جلس فیھ لصالة 

  لم یبطل اختصاصھ في تلك الصالة في األصح وإن لم یترك إزاره .. فلو فارقھ لحاجة لیعود 

  

  لم یزعج .. أو صوفي إلى خانقاه ،أو فقیھ إلى مدرسة ، ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل 

  بخروجھ لشراء حاجة ونحوه حقھ .. ولم یبطل 
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  فصل
  ال یملك بإحیاء ..   وبرام وأحجار رحىءكنفط وكبریت وقار ومومیا؛ ما خرج بال عالج : وھو ،  المعدن الظاھر

   إقطاعفیھ اختصاص بتحجر وال .. وال یثبت 

  قدم السابق بقدر حاجتھ .. فإن ضاق نیلھ 

   إزعاجھ: فاألصح .. فإن طلب زیادة 

  أقرع في األصح ..  معا جاءالو ف

  ال یملك بالحفر والعمل في األظھر ..  كذھب وفضة وحدید ونحاس؛ بعالج  ما ال یخرج إال: وھو ،  والمعدن الباطن

 ً   ملكھ ..  فظھر فیھ معدن باطن ومن أحیا مواتا

  

  یستوي الناس فیھا .. والمیاه المباحة من األودیة والعیون في الجبال 

  سقي األعلى فاألعلى .. م منھا فضاق فإن أراد قوم سقي أراضیھ

  وحبس كل واحد الماء حتى یبلغ الكعبین  

  أفرد كل طرف بسقي .. فإن كان في األرض ارتفاع وانخفاض 

  ملك على الصحیح .. وما أخذ من ھذا الماء في إناء 

  

  أولى بمائھا حتى یرتحل .. وحافر بئر بموات لالرتفاق 

  یملك ماؤھا في األصح .. والمحفورة للتملك أو في ملك 

  ال یلزمھ بذل ما فضل عن حاجتھ لزرع .. وسواء ملكھ أم ال 

  لماشیة على الصحیح .. ویجب 

  

  یقسم ماؤھا .. والقناة المشتركة 

  بنصب خشبة في عرض النھر فیھا ثقب متساویة       

  ولھم القسمة مھایأة ، أو متفاوتة على قدر الحصص       
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  كتاب الوقف 

  صحة عبارتھ : شرط الوقف 

  وأھلیة للتبرع 

  

   بھ االنتفاعدوام : والموقوف 

  مطعوم وریحان .. ال            

  وقف عقار ومنقول ومشاع .. ویصح 

  عبد وثوب في الذمة .. ال 

  وقف حر نفسھ .. وال 

  في األصح   وأحد عبدیھ   وكلب معلم    مستولدة .. وكذا   

  

  جوازه : فاألصح .. أو غراسا في أرض مستأجرة لھما ولو وقف بناء 

  

  اشترط إمكان تملیكھ .. فإن وقف على معین واحد أو جمع 

  على جنین .. فال یصح 

  على العبد لنفسھ .. وال 

  فھو وقف على سیده .. لوقف علیھ افلو أطلق 

  لغا .. ولو أطلق الوقف على بھیمة 

  ھو وقف على مالكھا : وقیل    
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  على ذمي  ..ویصح 

  مرتد وحربي ونفسھ في األصح .. ال 

  

  فباطل .. وإن وقف على جھة معصیة كعمارة الكنائس 

  صح .. أو جھة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس 

  صح في األصح .. ة كاألغنیاء بأو جھة ال تظھر فیھا القر

  

  وال یصح إال بلفظ 

   )وفة علیھ أرضى ھو موق( أو ) وقفت كذا ( : وصریحھ 

   حعلى الصحیصریحان .. والتسبیل والتحبیس     

  

  فصریح في األصح  .. )ال تباع أوال توھب ( أو ) موقوفة ( أو ) تصدقت بكذا صدقة محرمة ( : ولو قال 

  إال أن یضیف إلى جھة عامة وینوي ، لیس بصریح وإن نوى .. فقط  )تصدقت ( : وقولھ   

  

  لیس بصریح  .. )أبدتھ ( أو ) ھ حرمت( : أن قولھ : واألصح 

  تصیر بھ مسجدا .. ) جعلت البقعة مسجدا ( : وأن قولھ   

  یشترط فیھ قبولھ .. وأن الوقف على معین   

  

  بطل حقھ شرطنا القبول أم ال .. ولو رد 

  

  فباطل  .. )وقفت ھذا سنة ( : ولو قال 
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  صحة الوقف : فاألظھر .. لم یزد و )على زید ثم نسلھ ( أو ) وقفت على أوالدي ( : ولو قال 

  أنھ یبقى وقفا : فاألظھر .. فإذا انقرض المذكور 

  وأن مصرفھ أقرب الناس إلى الواقف یوم انقراض الذكور 

  

  بطالنھ : فالمذھب  .. )وقفتھ على من سیولد لي ( ـ ك؛ ولو كان الوقف منقطع األول 

  صحتھ : فالمذھب  .. ) ثم الفقراء وقفت على أوالدي ثم رجل( ـ ك؛  منقطع الوسط أو    

  بطالنھ : فاألظھر  .. )وقفت ( : ولو اقتصر على                 

  

   )إذا جاء زید فقد وقفت ( : كقولھ ؛ تعلیقھ .. وال یجوز 

  

  بطل على الصحیح .. ولو وقف بشرط الخیار 

  

  اتبع شرطھ .. أنھ إذا وقف بشرط أن ال یؤجر : واألصح 

  

  اختص كالمدرسة والرباط .. وقف المسجد اختصاصھ لطائفة كالشافعیة وأنھ إذا شرط في 

  

  أن نصیبھ یصرف إلى اآلخر: فاألصح المنصوص.. ولو وقف على شخصین ثم الفقراء فمات أحدھما 
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  فصل

  یقتضي التسویة بین الكل  .. )وقفت على أوالدي وأوالد أوالدي ( : قولھ 

   )بطنا بعد بطن ( أو ، ) ما تناسلوا ( : لو زاد .. وكذا 

  

   )على أوالدي ثم أوالد أوالدي ثم أوالدھم ما تناسلوا ( : ولو قال 

  فھو للترتیب  .. )األول فاألول ( أو ) على أوالدي وأوالد أوالدي األعلى فاألعلى ( أو 

  

  أوالد األوالد في الوقف على األوالد في األصح .. وال یدخل 

  ف على الذریة والنسل والعقب وأوالد األوالد أوالد البنات في الوق.. ویدخل 

   )على من ینتسب إلي منھم ( : إال أن یقول    

  

  قسم بینھما .. ق ق ومعتَ ولو وقف على موالیھ ولھ معتِ 

  یبطل : وقیل 

  

  ) وقفت على محتاجي أوالدي وأحفادي وإخوتي ( ـ ك؛ تعتبر في الكل .. والصفة المتقدمة على جمل معطوفة 

  ، ) على أوالدي وأحفادي وإخوتي المحتاجین ( :  كقولھ) واو ( ـ  إذا عطف بواالستثناءالمتأخرة علیھا  ..وكذا 

  ) إال أن یفسق بعضھم ( أو    
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  فصل

  ؛ ینتقل إلى هللا تعالى .. أن الملك في رقبة الموقوف : األظھر 

  فال یكون للواقف وال للموقوف علیھ ، ینفك عن اختصاص آلدمي : أي   

  

  ملك للموقوف علیھ یستوفیھا بنفسھ وبغیره بإعارة وإجارة .. ومنافعھ 

  كثمرة وصوف ولبین ؛ األجرة وفوائده .. ویملك     

  الولد في األصح .. وكذا     

  یكون وقفا : والثاني      

  

  اختص بجلدھا .. ولو ماتت البھیمة 

  

  وھو األصح ، مھر الجاریة إذا وطئت بشبھة أو نكاح إن صححناه .. ولھ 

  

  بل یشتري بھا عبد لیكون وقفا مكانھ ، قیمة العبد الموقوف إذا أتلف .. أنھ ال یملك : والمذھب 

  فبعض عبد .. فإن تعذر                   

  

  بل ینتفع بھا جذعا ، لم ینقطع الوقف على المذھب .. ولو جفت الشجرة 

  تباع والثمن كقیمة العبد : وقیل 

  

  صر المسجد إذا بلیت بیع ح.. جواز : واألصح 

  وجذوعھ إذا انكسرت ولم تصلح إال لإلحراق       

  

  لم یبع بحال .. ولو انھدم مسجد وتعذرت إعادتھ 
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- ٢٩٢ -

  فصل

  اتبع .. إن شرط الواقف النظر لنفسھ أو غیره 

  فالنظر للقاضي على المذھب .. وإال 

  

   إلى التصرف واالھتداءالعدالة والكفایة : وشرط الناظر 

  

  العمارة واإلجارة وتحصیل الغلة وقسمتھا : ووظیفتھ 

    

  لم یتعده .. فإن فوض إلیھ بعض ھذه األمور     

  

  عزل من واله ونصب غیره .. وللواقف 

  إال أن یشترط نظره حال الوقف     

  

  لم ینفسخ العقد في األصح .. وإذا أجر الناظر فزادت األجرة في المدة أو ظھر طالب بالزیادة 
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- ٢٩٣ -

  كتاب الھبة 

  ھبة .. التملیك بال عوض 

  فصدقة .. فإن ملك محتاجا لثواب اآلخرة 

   فھدیة .. فإن نقلھ إلى مكان الموھوب لھ إكراما 

  

  إیجاب وقبول لفظا :  وشرط الھبة

  بل یكفي البعث من ھذا والقبض من ذاك ، في الھدیة على الصحیح .. وال یشترطان       

  

  فھي ھبة  .. ) الدار فإذا مت فھي لورثتك أعمرتك ھذه( : ولو قال 

  فكذا في الجدید  .. )أعمرتك ( : ولو اقتصر على 

  فكذا في األصح  .. )فإذا مت عادت إلي ( : ولو قال 

   .. )وإن مت قبلك استقرت لك ، إن مت قبلي عادت إلي : أي ؛ جعلتھا لك رقبي ( أو ) أرقبتك ( : ولو قال 

  والقدیم د لجدیطرد القولین ا: فالمذھب 

  

  جاز ھبتھ .. وما جاز بیعھ 

  إال حبتي حنطة ونحوھا ، فال .. وما ال كمجھول ومغصوب وضال 

  

  إبراء .. وھبة الدین للمدین 

  باطلة في األصح .. ولغیره 

  

  موھوب إال بقبض بإذن الواھب .. وال یملك 

  قام وارثھ مقامھ .. فلو مات أحدھما بین الھبة والقبض 

  فسخ العقد ین: وقیل 
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  بأن یسوي بین الذكر واألنثى ؛ للوالد العدل في عطیة أوالده .. ویسن 

  كقسمة اإلرث : وقیل     

  الرجوع في ھبة ولده .. ولألب 

  لسائر األصول على المشھور .. وكذا    

  بقاء الموھوب في سلطنة المتھب : وشرط رجوعھ 

  ال برھنھ وھبتھ قبل القبض وتعلیق عتقھ وتزویجھا وزراعتھا ، ببیعھ ووقفھ .. فیمتنع 

  اإلجارة على المذھب .. وكذا   

  لم یرجع في األصح ..  دعاوولو زال ملكھ 

  رجع فیھ بزیادتھ المتصلة ال المنفصلة .. ولو زاد 

  ) نقضت الھبة ( و أ، ) رددتھ إلى ملكي ( أو ، ) استرجعتھ ( أو ، )  فیما وھبت ترجع( ـ ب.. ویحصل الرجوع 

   ووطئھا في األصح وإعتاقھبیعھ ووقفھ وھبتھ ب.. ال 

  لغیر األصول في ھبة مقیدة بنفي الثواب .. وال رجوع 
  

   لدونھفال ثواب إن وھب .. ومتى وھب مطلقا 

   منھ في األظھر ألعلى.. وكذا     

  لنظیره على المذھب .. و

  فھو قیمة الموھوب في األصح .. فإن وجب 

  فلھ الرجوع ..  لم یثبھ فإن
  

  ویكون بیعا على الصحیح ، صحة العقد : فاألظھر ..  معلومولو وھب بشرط ثواب 

  بطالنھ : فالمذھب ..  مجھولأو            

  فھو ھدیة أیضا ..  العادة برده كقوصرة تمر لم تجرفإن ؛ ولو بعث ھدیة في ظرف 

  فال .. وإال   

  ل الھدیة منھ إن اقتضتھ العادة استعمالھ إال في أك.. ویحرم   
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- ٢٩٥ -

  اللقطةكتاب  

  اإللتقاط لواثق بأمانة نفسھ .. یستحب 

  یجب : وقیل     

  

  لغیر واثق .. وال یستحب 

  في األصح .. ویجوز 

  لفاسق .. ویكره 

  

   االلتقاطأنھ ال یجب اإلشھاد على : والمذھب 

  

  التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار اإلسالم .. وأنھ یصح 

  بل یضم إلیھ رقیب ، وأنھ ال یعتمد تعریفھ ، ویوضع عند عدل ، ق الفاسأنھ ینزع من : ثم األظھر 

   ویعرف ویتملكھا للصبي إن رأى ذلك حیث یجوز االقتراض لھ الصبيلقطة  الولي .. وینزع 

  الولي إن قصر في انتزاعھ حتى تلف في ید الصبي .. ویضمن   

  

  العبد بطالن التقاط : واألظھر 

  بتعریفھ .. وال یعتد 

  كان التقاطا .. ذه سیده منھ فلو أخ

  

  وھي لھ ولسیده ، صحة التقاط المكاتب كتابة صحیحة ومن بعضھ حر : المذھب :  قلت

  فلصاحب النوبة في األظھر .. فإن كانت مھایأة        

  وهللا أعلم، كساب والمؤن إال أرش الجنایة حكم سائر النادر من األ.. وكذا       
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  فصل

   كبعیر وفرس بقوةمتنع من صغار السباع الحیوان المملوك الم

   كأرنب وظبي بعدوأو      

   كحمام طیرانأو      

  للقاضي التقاطھ للحفظ ف..  بمفازةإن وجد 

  لغیره في األصح .. وكذا        

  ملك تالتقاطھ ل.. ویحرم    

  جواز التقاطھ للتملك : فاألصح ..  بقریةوإن وجد 

  

  تملك في القریة والمفازة لز التقاطھ لیجو.. وما ال یمتنع منھا كشاة 

  ، عرفھ وتملكھ .. فإن شاء ؛  مفازةویتخیر آخذه من 

  ، أو باعھ وحفظ ثمنھ وعرفھا ثم تملكھ   

  أو أكلھ وغرم قیمتھ إن ظھر مالكھ   

  فلھ الخصلتان األولیان ال الثالثة في األصح ..  العمرانفإن أخذ من 

  

   أن یلتقط عبدا ال یمیز.. ویجوز 

      

  لیتملك ثمنھ ھ باعھ وعرف.. فإن شاء ؛ فإن كان یسرع فساده كھریسة ؛ غیر الحیوان .. ویلتقط     

  تملكھ في الحال وأكلھ .. وإن شاء      

  وجب البیع .. إن وجده في عمران : وقیل   

  بیع .. فإن كانت الغبطة في بیعھ ؛ وإن أمكن بقاؤه بعالج كرطب یتجفف 

  جففة .. تبرع بھ الواجد أو في تجفیفھ و

  بیع بعضھ لتجفیف الباقي .. وإال 
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  فھي أمانة .. ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا 

  ولم یوجب األكثرون التعریف والحالة ھذه ، لزمھ القبول .. فإن دفعھا إلى القاضي 

  لم یصر ضامنا في األصح .. فلو قصد بعد ذلك خیانة 

  ولیس لھ بعده أن یعرف ویتملك على المذھب ، فضامن .. وإن أخذ بقصد الخیانة 

  فأمانھ مدة التعریف .. وإن أخذ لیعرف ویتملك 

  بعدھا ما لم یختر التملك في األصح .. وكذا       

  

  جنسھا وصفتھا وقدرھا وعفاصھا ووكاءھا .. ویعرف 

  ؛ سنة على العادة .. األسواق وأبواب المساجد ونحوھا .. ثم یعرفھا في     

  ثم كل شھر ، ثم كل أسبوع ، ثم كل یوم مرة ، وال كل یوم طرفي النھار یعرف أ

  سنة متفرقة في األصح .. وال تكفي    

 وهللا أعلم ، تكفي : األصح : قلت 

  

  بعض أوصافھا .. ویذكر 

  

  بل یرتبھا القاضي من بیت المال أو یقترض على المالك ، مؤنة التعریف إن أخذ لحفظ .. وال یلزمھ 

  

  لزمتھ .. خذ لتملك وإن أ

  فعلى المالك .. إن لم یتملك : وقیل 

  

  بل زمنا یظن أن فاقده یعرض عنھ غالبا ، ال یعرف سنة .. أن الحقیر : واألصح 
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  فصل

  لم یملكھا حتى یختاره بلفظ كتملكت .. إذا عرف سنة 

  تكفي النیة : وقیل    

  یملك بمضي السنة : وقیل    

  فذاك .. ا على رد عینھا فإن تملك فظھر المالك واتفق

  أجیب المالك في األصح .. وإن أرادھا المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلھا 

  غرم مثلھا أو قیمتھا یوم التملك .. وإن تلفت 

  فلھ أخذھا مع األرش في األصح .. وإن نقصت بعیب 

  

  لم تدفع إلیھ .. وإذا ادعاھا رجل ولم یصفھا وال بینة 

  جاز الدفع .. دقھ وإن وصفھا وظن ص

  على المذھب .. وال یجب 

  حولت إلیھ .. فإن دفع فأقام آخر بینة بھا 

  والقرار علیھ ، فلصاحب البینة تضمین الملتقط والمدفوع إلیھ .. فإن تلفت عنده 

  

  لقطة الحرم للتملك على الصحیح .. ال تحل : قلت 

  وهللا أعلم ، تعریفھا قطعا .. ویجب 
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  كتاب اللقیط 

  فرض كفایة .. التقاط المنبوذ 

   علیھ في األصح اإلشھاد.. ویجب 

  

  لمكلف حر مسلم عدل رشید ..  االلتقاطوإنما تثبت والیة 

  انتزع منھ .. ولو التقط عبد بغیر إذن سیده 

  فالسید الملتقط .. فإن علمھ فأقره عنده أو التقط بإذنھ 

  انتزع .. یھ أو كافر مسلما ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عل

  

  جعلھ الحاكم عند من یراه منھما أو من غیرھما .. ولو ازدحم اثنان على أخذه 

  منع اآلخر من مزاحمتھ .. وإن سبق واحد فالتقطھ 

  وعدل على مستور ، نھ یقدم غني على فقیر أ: فاألصح .. وإن التقطاه معا وھما أھل 

  أقرع .. فإن استویا      

  

  فلیس لھ نقلھ إلى بادیة .. د بلدي لقیطا ببلد وإذا وج

  أن لھ نقلھ إلى بلد آخر : واألصح 

  أن ینقلھ إلى بلده .. وأن للغریب إذا التقط ببلد 

  فلھ نقلھ إلى بلد ..  ببادیة هوإن وجد

  فكالحضري .. وإن وجده بدوي ببلد 

  أقر بیده .. أو ببادیة 

  لم یقر  ..إن كانوا ینتقلون للنجعة : وقیل      
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  كوقف على اللقطاء .. العام .. في مالھ .. ونفقتھ 

  كثیاب ملفوفة علیھ ومفروشة تحتھ ؛ وھو ما اختص بھ ؛ أو الخاص     

  وما في جیبھ من دراھم وغیرھا ومھده          

  ودنانیر منثورة فوقھ وتحتھ         

  فھي لھ .. وإن وجد في دار 

  مال مدفون تحتھ .. ولیس لھ 

  ثیاب وأمتعة موضوعة بقربة في األصح .. ا وكذ

  

  أنھ ینفق علیھ من بیت المال : فاألظھر .. فإن لم یعرف لھ مال 

  قام المسلمون بكفایتھ قرضا .. فإن لم یكن 

  نفقة : وفي قول 

  

   بحفظ مالھ في األصح االستقالل.. وللملتقط 

 علیھ منھ إال بإذن القاضي قطعا .. وال ینفق 
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  فصل

  ،  وفیھا أھل ذمة اإلسالملقیط بدار إذا وجد 

  حكم بإسالم اللقیط .. أو بدار فتحوھا وأقروھا بید كفار صلحا أو بعد ملكھا بجزیة وفیھا مسلم 

  فكافر إن لم یسكنھا مسلم ..   كفاروإن وجد بدار

  فمسلم في األصح .. كأسیر وتاجر وإن سكنھا مسلم 

  

  لحقھ وتبعھ في الكفر .. نسبھ ومن حكم بإسالمھ بالدار فأقام ذمي بینة ب

  أنھ ال یتبعھ في الكفر : فالمذھب .. وإن اقتصر على الدعوى 

  

  : ویحكم بإسالم الصبي بجھتین أخریین ال تفرضان في لقیط 

  الوالدة :  إحداھما

  فھو مسلم .. فإذا كان أحد أبویھ مسلما وقت العلوق 

  فمرتد .. فإن بلغ ووصف كفرا 

  حكم بإسالمھ .. ولو علق بین كافرین ثم أسلم أحدھما 

  فمرتد .. فإن بلغ ووصف كفرا 

  كافر أصلي : وفي قول    

  حد أبویھ أ في اإلسالم إن لم یكن معھ يتبع الساب.. إذا سبى مسلم طفال : الثانیة 

  لم یحكم بإسالمھ في األصح .. ولو سباه ذمي 

   على الصحیح إسالم صبي ممیز استقالال.. وال یصح 
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  فصل

  فھو حر إال أن یقیم أحد بینة برقھ .. إذا لم یقر اللقیط برق 

  قبل إن لم یسبق إقراره بحریة .. وإن أقر بھ لشخص فصدقھ 

  أنھ ال یشترط أن ال یسبق تصرف یقتضي نفوذه حریة كبیع ونكاح : والمذھب 

  یة المضرة بغیره في األظھر بل یقبل إقراره في أصل الرق وأحكامھ المستقبلة ال الماض    
  

   منھ يقض.. فلو لزمھ دین فأقر برق وفي یده مال 
  

  لم یقبل .. ولو ادعى رقھ من لیس في یده بال بینة 

  إن ادعاه الملتقط في األظھر .. وكذا 
  

  حكم لھ بالرق ..  غیره في ید من یسترقھ ولم نعرف استنادھا إلى اإللتقاط أوولو رأینا صغیرا ممیزا 

  لم یقبل قولھ في األصح إال ببینة  .. )أنا حر ( : ن بلغ وقال فإ

  عمل بھا .. ومن أقام بینة برقھ 
  

  أن تتعرض البینة لسبب الملك .. ویشترط 

  یكفي مطلق الملك : وفي قول     
  

  لحقھ وصار أولى بتربیتھ .. ولو استلحق اللقیط حر مسلم 

  لحقھ .. وإن استلحقھ عبد     

  یشترط تصدیق سیده  :وفي قول    

  لم یلحقھا في األصح .. وإن استلحقتھ امرأة 

  لم یقدم مسلم وحر على ذمي وعبد .. أو اثنان 

  عرض على القائف فیلحق من ألحقھ بھ .. فإن لم تكن بینة 

  عھ إلیھ منھما أمر باإلنتساب بعد بلوغھ إلى من یمیل طب.. ألحقھ بھما  أو، أو نفاه عنھما ، أو تحیر ، فإن لم یكن قائف 

  سقطتا في األظھر .. ولو أقام بینتین متعارضتین 
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  كتاب الجعالة 

  ) فلھ كذا .. من رد آبقي ( : ھي كقولھ 

  

  صیغھ تدل على العمل بعوض ملتزم .. ویشترط 

  فال شيء لھ .. فلو عمل بال إذن أو أذن لشخص فعمل غیره      

  

  استحقھ الراد على األجنبي  .. )فلھ كذا .. من رد عبد زید ( : ولو قال أجنبي 

  لم یستحق علیھ وال على زید .. وكان كاذبا  )فلھ كذا .. ن رد عبدي م: قال زید ( : وإن قال       

  

  قبول العامل وإن عینیھ .. وال یشترط 

  

  على عمل مجھول .. وتصح 

  معلوم في األصح .. وكذا       

  

  كون الجعل معلوما .. ویشترط 

  فسد العقد وللراد أجرة مثلھ  .. )فلھ ثوب أو أرضیھ .. من رده ( : فلو قال 

  فلھ قسطھ من الجعل .. فرده من أقرب منھ   )من بلد كذا( : ولو قال 
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  اشتركا في الجعل ..  اثنان في رده كولو اشتر

  

  ؛ ولو التزم جعال لمعین فشاركھ غیره في العمل 

  فلھ كل الجعل .. إن قصد إعانتھ 

  وال شيء للمشارك بحال ، فلألول قسطھ .. وإن قصد العمل للمالك 

  

  الفسخ قبل تمام العمل .. ولكل منھما 

  فال شيء لھ .. فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع 

  فعلیھ أجرة المثل في األصح .. وإن فسخ المالك بعد الشروع 

  

  أن یزید وینقص في الجعل قبل الفراغ .. وللمالك 

  

  وجوب أجرة المثل : وفائدتھ بعد الشروع 

  

  فال شيء للعامل .. و ھرب ولو مات اآلبق في بعض الطریق أ

  فلیس لھ حبسھ لقبض الجعل .. وإذا رده 

  

  المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعیھ في رده .. ویصدق 

  تحالفا .. فإن اختلفا في قدر الجعل 
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  كتاب الفرائض 

  ثم وصایاه من ثلث الباقي ، ثم تقضى دیونھ ، بمؤنة تجھیزه .. یبدأ من تركة المیت 

  ة ثثم یقسم الباقي بین الور  

  وهللا أعلم ، قدم على مؤنة تجھیزه .. فإن تعلق بعین التركة حق كالزكاة والجاني والمرھون والمبیع إذا مات المشتري مفلسا  :قلت 

  

  :  أربعة وأسباب اإلرث

  قرابة 

  ونكاح 

  فیرث المعتق العتیق وال عكس ؛ ووالء 

  فتصرف التركة لبیت المال إرثا إذا لم یكن وارث باألسباب الثالثة ؛ اإلسالم : والرابع 

  

  :  عشرة الرجالوالمجمع على إرثھم من 

  اإلبن وابنھ وإن سفل 

  واألب وأبوه وإن عال 

  واألخ وابنھ إال من األم 

  وكذا ابنھ ،  ألم والعم إال

  والزوج 

  والمعتق 
  

  : سبع النساء ومن 

  البنت 

  وبنت االبن وإن سفل 

   والجدة واألم

  واألخت 

  والزوجة 

  والمعتقة 
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   والزوج فقط واالبنورث األب ..  الرجالفلو اجتمع كل 

   واألم واألخت لألبوین والزوجة االبنفالبنت وبنت ..  النساءأو كل  

   والبنت وأحد الزوجین واالبنفاألبوان .. اعھم من الصنفین أو الذین یمكن اجتم

  

  أنھ ال یورث ذوو األرحام : فأصل المذھب .. ولو فقدوا كلھم 

  على أھل الفرض بل المال لبیت المال .. وال یرد 

  بالرد .. إذا لم ینتظم أمر بیت المال : وأفتى المتأخرون 

  م بالنسبة  الفرض غیر الزوجین ما فضل عن فروضھأھلعلى 

  

   ذوي األرحامصرف إلى .. فإن لم یكونوا 

  من سوى المذكورین من األقارب : وھم     

  : وھم عشرة أصناف 

  وكل جد وجدة ساقطین ، أبو األم 

  وأوالد البنات 

  وبنات اإلخوة 

   األخواتوأوالد 

   اإلخوة لألم ووبن

  والعم لألم 

  وبنات األعمام 

  والعمات 

  واألخوال 

  والخاالت 

 والمدلون بھم 
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- ٣٠٧ -

  فصل
  : الفروض المقدرة في كتاب هللا تعالى ستة 

  :فرض خمسة :  النصف

  زوج لم تخلف زوجتھ ولدا وال ولد ابن 

  وبنت 

  أو بنت ابن 

  أو أخت ألبوین 

  أو ألب منفردات 

  : والربع 

  فرض زوج لزوجتھ ولد أو ولد ابن 

  وزوجة لیس لزوجھا واحد منھما 

  ما فرضھا مع أحدھ:  والثمن

  :  والثلثان

   فصاعداً فرض بنتین 

   ابن فأكثر يوبنت

  وأختین فأكثر ألبوین أو ألب 

  : والثلث 

  ثنان من اإلخوة واألخوات ال افرض أم لیس لمیتھا ولد وال ولد ابن و

  وفرض اثنین فأكثر من ولد األم 

  وقد یفرض للجد مع اإلخوة 

  :فرض سبعة :  والسدس

  بن أب وجد لمیتھما ولد أو ولد ا

  وأم لمیتھا ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات 

  ة وجد

  ولبنت ابن مع بنت صلب 

  وألخت أو أخوات ألب مع أخت ألبوین 

 وللواحد من ولد األم 
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- ٣٠٨ -

  فصل
  ال یحجبھم أحد ..  والزوج واالبناألب 

   ابن أقرب منھ ابنُ   أواالبنال یحجبھ إال ..  االبنوابن 

  متوسط بینھ وبین المیت ال یحجبھ إال .. والجد 

   االبنوابن ،  االبن و، یحجبھ األب .. واألخ ألبوین 

  یحجبھ ھؤالء وأخ ألبوین .. وألب 

  وولد ابن ، وولد ، وجد ، یحجبھ أب .. وألم 

  وأخ ألبوین وألب ، وابن وابنھ ، وجد ، أب : یحجبھ ستة .. وابن األخ ألبوین 

  بوین یحجبھ ھؤالء وابن األخ أل.. وألب     

  وابن أخ ألب ، یحجبھ ھؤالء .. والعم ألبوین 

  یحجبھ ھؤالء وعم ألبوین .. وألب 

  یحجبھ ھؤالء وعم ألب .. وابن عم ألبوین 

  یحجبھ ھؤالء وابن عم ألبوین .. وألب    

  یحجبھ عصبة النسب .. والمعتق 

  ال یحجبن .. والبنت واألم والزوجة 

   إذا لم یكن معھا من یعصبھا یحجبھا ابن أو بنتان..  االبنوبنت 

  ال یحجبھا إال األم .. والجدة لألم 

  یحجبھا األب أو األم .. ولألب     

  تحجب البعدى منھا .. والقربى من كل جھة 

  تحجب البعدى من جھة األب كأم أم أب .. أم أم كوالقربى من جھة األم 

  ظھر ال تحجب البعدى من جھة األم في األ.. والقربى من جھة األب 

   كاألخ.. واألخت من الجھات 

  یحجبھن أیضا أختان ألبوین .. واألخوات الخلص ألب 

  كالمعتق .. والمعتقة 

  یحجبھ أصحاب فروض مستغرقة .. وكل عصبة 
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- ٣٠٩ -

  فصل

  یستغرق المال ..  االبن

  البنون .. وكذا 
  

  النصف .. وللبنت 
  

  الثلثان .. وللبنتین فصاعدا 
  

  المال لھم للذكر مثل حظ األنثیین ف.. ولو اجتمع بنون وبنات 
  

  كأوالد الصلب ..  إذا انفردوا االبنوأوالد 
  

   االبنحجب أوالد .. فإن كان من ولد الصلب ذكر ؛ فلو اجتمع الصنفان 

   الذكور أو الذكور واإلناث االبنفلھا النصف والباقي لولد .. صلب بنت لفإن كان ل؛ وإال 

   السدسفلھا أو لھن  ..فإن لم یكن إال أنثى أو إناث 
  

  أخذتا الثلثین .. وإن كان للصلب بنتان فصاعدا 

   الذكور أو الذكور واإلناث االبنوالباقي لولد       
  

  لإلناث الخلص إال أن یكون أسفل منھن ذكر فیعصبھن .. وال شيء 
  

   مع أوالد الصلب االبنكأوالد ..  االبن مع أوالد االبنوأوالد ابن 

  لمنازل سائر ا.. وكذا 

  

  من في درجتھ .. وإنما یعصب الذكر النازل 

  من فوقھ إن لم یكن لھا شيء من الثلثین .. ویعصب 
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- ٣١٠ -

  فصل

   ابن  بفرض إذا كان معھ ابن أو ابنُ  ..األب یرث

  وبتعصیب إذا لم یكن ولد وال ولد ابن 

  لھ السدس فرضا والباقي بعد فرضھما بالعصوبة ؛ وبھما إذا كان بنت أو بنت ابن 

  

  الثلث أو السدس في الحالین السابقین في الفروض .. ولألم 

  ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة ..  زوج أو زوجة وأبوین مسألتيولھا في   

  

  كاألب إال أن األب یسقط اإلخوة واألخوات .. والجد 

  یقاسمھم إن كانوا ألبوین أو ألب .. والجد   

    یسقط أم نفسھ .. واألب 

  الجد .. ا وال یسقطھ  

  

     یرد األم من الثلث إلى ثلث الباقي .. واألب في زوج أو زوجة وأبوین 

  الجد .. وال یردھا 

  

  السدس .. وللجدة 

  الجدات .. وكذا 

  أم األم وأمھاتھا المدلیات بإناث خلص .. رث منھن تو

  كذلك .. وأم األب وأمھاتھا  

   على المشھور أم أب األب وأم األجداد فوقھ وأمھاتھن.. وكذا  

  ترث ..  ور بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكأدلتكل جدة : وضابطھ 

  فال.. ومن أدلت بذكر بین أنثیین     
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  فصل

  ورثوا كأوالد الصلب .. اإلخوة واألخوات ألبوین إن انفردوا 

   المشركةإن كانوا ألب إال في .. وكذا 

  وأخ ألبوین   أم ازوج وأم وولد: وھي 

   األم في الثلث يألخ ولدفیشارك ا

  سقط .. ولو كان بدل األخ أخ ألب 
  

  فكاجتماع أوالد صلب وأوالد ابنھ .. ولو اجتمع الصنفان 

   یعصبھن من في درجتھن أو أسفل االبنإال أن بنات   

  ال یعصبھا إال أخوھا .. واألخت 
  

  السدس : وللواحد من اإلخوة أو األخوات ألم 

  سواء ذكورھم وإناثھم ؛ لثلث ا: والثنین فصاعدا      
  

  ؛عصبة كاإلخوة ..  االبن ألبوین أو ألب مع البنات وبنات واألخوات

  فتسقط أخت ألبوین مع البنت األخوات ألب 
  

  كأبیھ اجتماعا وانفرادا .. وبنو اإلخوة ألبوین أو ألب كل منھم 

  لكن یخالفونھم في أنھم ال یردون األم إلى السدس      

  ع الجد وال یرثون م

  وال یعصبون أخواتھم 

  ویسقطون في المشركة 

  كأخ من الجھتین اجتماعا وانفرادا .. والعم ألبوین وألب 

  قیاس بني العم وسائر عصبة النسب .. وكذا 

 فیرث المال أو ما فضل بعد الفروض ، من لیس لھ سھم مقدر من المجمع على توریثھم :  والعصبة
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- ٣١٢ -

  فصل

  رجال كان أو امرأة ، فمالھ أو الفاضل عن الفروض لھ ..  عتقولھ ممن ال عصبة لھ بنسب 

  فلعصبتھ بنسب المتعصبین بأنفسھم ال لبنتھ وأختھ .. فإن لم یكن 

  كترتیبھم في النسب .. وترتیبھم 

  یقدمان على جده .. أن أخا المعتق وابن أخیھ : لكن األظھر 

  

  

  فلمعتق المعتق ثم عصبتھ كذلك .. فإن لم یكن لھ عصبة 

  

  

  امرأة بوالء إال معتقھا أو منتمیا إلیھ بنسب أو والء .. وال ترث 
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- ٣١٣ -

  فصل

  ؛ اجتمع جد وإخوة وأخوات ألبوین أو ألب 

  فلھ األكثر من ثلث المال ومقاسمتھم كأخ .. فإن لم یكن معھم ذو فرض 

  فالباقي لھم .. فإن أخذ الثلث   

   من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة فلھ األكثر.. وإن كان 

  

  سدس ویزاد في العول .. فیفرض لھ  -كبنتین وأم وزوج  -  ال یبقى شيءوقد 

  فیفرض لھ وتعال  - كبنتین وزوج  - دون سدسوقد یبقى 

  فیفوز بھ الجد  - كبنتین وأم  - سدسوقد یبقى 

  اإلخوة في ھذه األحوال .. وتسقط 

  

  فحكم الجد ما سبق .. وات ألبوین وألب ولو كان مع الجد إخوة وأخ

  أوالد األب في القسمة .. ویعد أوالد األبوین علیھ        

  فالباقي لھم وسقط أوالد األب .. فإن كان في أوالد األبوین ذكر ؛ فإذا أخذ حصتھ 

  فتأخذ الواحدة إلى النصف .. وإال  

  والثلثان فصاعدا إلى الثلثین 

  شيء عن الثلثین .. وال یفضل 

  فیكون ألوالد األب .. وقد یفضل عن النصف 

  

   األكدریةفال یفرض لھن معھ إال في ؛  كأخ خواتاألوالجد مع 

  ولألخت نصف ، وللجد سدس ، ولألم ثلث ، فللزوج نصف .. زوج وأم وجد وأخت ألبوین أو ألب : وھي 

    فتعول 

  لھ الثلثان      ثم یقتسم الجد واألخت نصیبھما أثالثا 
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- ٣١٤ -

  لفص

  مسلم وكافر .. ال یتوارث 

  

   مرتد .. وال یرث 

  یورث .. وال     

  

  الكافر وإن اختلفت ملتھما .. ویرث الكافر 

  أنھ ال توارث بین حربي وذمي : لكن المشھور 

  

  من فیھ رق .. وال یرث 

  یورث .. أن من بعضھ حر : والجدید      

  

  قاتل .. وال 

  ورث .. إن لم یضمن : وقیل 

  

  لم یتوارثا ومال كل لباقي ورثتھ .. أو جھل أسبقھما ،  في غربة معا أو متوارثان بغرق أو ھدم ولو مات

  ترك مالھ حتى تقوم بینة بموتھ.. أو فقد وانقطع خبره ، ومن أسر 

  أو تمضي مدة یغلب على الظن أنھ ال یعیش فوقھا 

  وقت الحكم ھ ثم یعطي مالھ من یرث، فیجتھد القاضي ویحكم بموتھ 
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  وقفنا حصتھ وعملنا في الحاضرین باألسوأ .. لو مات من یرثھ المفقود و

  

  عمل باألحوط في حقھ وحق غیره .. ولو خلف حمال یرث أو قد یرث 

  ورث .. فإن انفصل حیا لوقت یعلم وجوده عند الموت 

   فال.. وإال 

  

  إن لم یكن وارث سوى الحمل : بیانھ 

  وقف المال .. أو كان من قد یحجبھ 

  أعطیھ عائال إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوین ..  ولھ مقدرن كان من ال یحجبھ وإ

  لھا ثمن ولھما سدسان عائالن  

  لم یعطوا ..  لھ مقدر كأوالد لم یكنوإن 

  أكثر الحمل أربعة فیعطون الیقین : وقیل   

  

  

  فذاك .. إرثھ كولد أم ومعتق لم یختلف والخنثى المشكل إن 

  ویوقف المشكوك فیھ حتى یبین ، ل بالیقین في حقھ وحق غیره فیعم.. وإال      
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  ورث بھما .. ومن اجتمع فیھ جھتا فرض وتعصیب كزوج ھو معتق أو ابن عم 

  وهللا أعلم ، بھما : وقیل ، ورثت بالبنوة .. فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبھة بنت ھي أخت : قلت 

  

  فلھ السدس .. ما بقرابة أخرى كابني عم أحدھما أخ ألم ولو اشترك اثنان في جھة عصوبة وزاد أحدھ

  والباقي بینھما        

  فلھا نصف والباقي بینھما سواء .. فلو كان معھما بنت 

  یختص بھ األخ : وقیل  

  

  قواھما فقط أورث ب.. ومن اجتمع فیھ جھتا فرض 

  

  والقوة 

  بأن تحجب إحداھما األخرى   

  أو ال تحجب 

  ا أو تكون أقل حجب

  أو مسلم بشبھة أمھ فتلد بنتا ، بأن یطأ مجوسي ؛ كبنت ھي أخت ألم :  فاألول

  بأن یطأ بنتھ فتلد بنتا ؛ كأم في أخت ألب :  والثاني

 فاألولى أم أمھ وأختھ .. بأن یطأ ھذه البنت الثانیة فتلد ولدا ؛ كأم أم ھي أخت :  والثالث
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  فصل

   إناثا أویة إن تمحضوا ذكروا قسم المال بالسو.. إن كانت الورثة عصبات 

  

  قدر كل ذكر أنثیین .. وإن اجتمع الصنفان 

  

  لة أأصل المس.. وعدد رؤس المقسوم علیھم 

  

   من مخرج ذلك الكسر فالمسألة.. وإن كان فیھم ذو فرض أو ذو فرضین متماثلین 

  فمخرج 

  اثنان : النصف  

  ثالثة : والثلث 

  أربعة : والربع 

  ستة : والسدس 

  ثمانیة : من والث

  

  

   أكثرھما كسدس وثلث المسألةفأصل ..  مخرجاھما تداخلفإن : وإن كان فرضان مختلفا المخرج 

  ضرب وفق أحدھما في اآلخر ..  توافقاوإن 

   كسدس وثمن المسألةوالحاصل أصل 

  فاألصل أربعة وعشرون 

   كل في كل بضر..  تبایناوإن 

       كثلث وربع األصلوالحاصل 

  نا عشر األصل اثف
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  أربعة وعشرون  و اثنا عشر  و ثمانیة  و ستة  و أربعة  و ثالثة  و  ناثنا:  فاألصل سبعة

  :والذي یعول منھا 

  كزوج وأختین .. الستة إلى سبعة 

  كھم وأم .. وإلى ثمانیة 

  كھم وأخ ألم .. وإلى تسعة 

  كھم وآخر ألم .. وإلى عشرة 

   وأختین كزوجة وأم.. واالثنا عشر إلى ثالثة عشر 

  كھم وأخ ألم .. وإلى خمسة عشر 

  م كھم وآخر أل.. وسبعة عشر 

  كبنتین وأبوین وزوجة .. واألربعة والعشرون إلى سبعة وعشرین 

  

  فذاك .. وإذا تماثل العددان 

  

   كثالثة مع ستة أو تسعة فمتداخالن..  األكثر باألقل مرتین فأكثر يوإن اختلفا وفن

   بجزئھ كأربعة وستة بالنصف فمتوافقان.. ثالث وإن لم یفنھما إال عدد   

   كثالثة وأربعة تباینا.. وإن لم یفنھما إال واحد              

  

  متوافقان وال عكس .. والمتداخالن 
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  فرع

  فذاك .. إذا عرفت أصلھا وانقسمت السھام علیھم 
  

  ؛قوبلت بعدده .. وإن انكسرت على صنف 

  إن عالت   بعولھةالمسألضرب عدده في ..  تباینافإن 

  فما بلغ صحت منھ ، ضرب وفق عدده فیھا ..  توافقاوإن 
  

  ؛قوبلت سھام كل صنف بعدده .. وإن انكسرت على صنفین 

  رد الصنف إلى وفقھ ..  توافقافإن 

  ترك .. وإال 
  

   بعولھا المسألةضرب أحدھما في أصل .. ثم إن تماثل عدد الرؤوس 

  ضرب أكثرھما .. وإن تداخال 

   المسألةضرب وفق أحدھما في اآلخر ثم الحاصل في ..  توافقا وإن

   المسألةضرب أحدھما في اآلخر ثم الحاصل في .. وإن تباینا 
        

  صحت منھ .. فما بلغ       
  

   على ثالثة أصناف وأربعة االنكسار: ویقاس على ھذا 

  وال یزید الكسر على ذلك     

  

   فیما ضربتھ فیھا المسألةفاضرب نصیبھ من أصل ..  المسألةمبلغ فإذا أردت معرفة نصیب كل صنف من 

  فھو نصیبھ .. فما بلغ 

 ثم تقسمھ على عدد الصنف 

  



  الفرائض: ٢٨ك                                                                                                 لبنيمنهاج الطا
 

- ٣٢٠ -

  فرع

  ؛مات عن ورثة فمات أحدھم قبل القسمة 

  .. فإن لم یرث الثاني غیر الباقین وكان إرثھم منھ كإرثھم من األول 

   وأخوات أو بنین وبنات مات بعضھم عن الباقین جعل كأن الثاني لم یكن وقسم بین الباقین كإخوة

  

   الثاني مسألة األول ثم مسألةفصحح ..  االستحقاقوإن لم ینحصر إرثھ في الباقین أو انحصر واختلف قدر 

  فذاك ..  مسألتھ األول على مسألةثم إن انقسم نصیب الثاني من 

  األول  مسألة في مسألتھضرب وفق .. فإن كان بینھما موافقة ؛ وإال 

  كلھا فیھا .. وإال 

  فما بلغ صحتا منھ 

  أخذه مضروبا فیما ضرب فیھا .. ثم من لھ شيء من األولى 

  أخذه مضروبا في نصیب الثاني من األولى .. ومن لھ شيء من الثانیة   

   أو نصیبھ وفق مسألتھ وفقھ إن كان بین يف أو
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  كتاب الوصایا 

  وصیة كل مكلف حر وإن كان كافرا .. تصح 

  محجور علیھ بسفھ على المذھب .. وكذا  
  

  مجنون .. ال 

  ومغمى علیھ 

  وصبي 

  من صبي ممیز .. تصح : وفي قول 

  رقیق .. وال 

  صحت .. إن عتق ثم مات : وقیل 
  

  أن ال تكون معصیة كعمارة كنیسة : فالشرط .. وإذا وصى لجھة عامة 

  أن یتصور لھ الملك : فالشرط .. أو لشخص     

  بأن انفصل لدون ستة أشھر ؛ إن انفصل حیا وعلم وجوده عندھا .. لحمل وتنفذ .. فتصح 

  لم یستحق .. فإن انفصل لستة أشھر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سید      

  فكذلك .. فإن لم تكن فراشا وانفصل ألكثر من أربع سنین 

  استحق في األظھر .. و لدونھ أ                 
  

  فالوصیة لسیده .. وإن وصى لعبد فاستمر رقھ 

  فلھ .. ن عتق قبل موت الموصي إف

  ؟ على أن الوصیة بم تملك بني.. وإن عتق بعد موتھ ثم قبل 
  

  فباطلة .. وإن وصى لدابة وقصد تملیكھا أو أطلق 

  صحتھا : فالمنقول .. لیصرف في علفھا .. وإن قال 

  لعمارة مسجد .. وتصح 

  حمل على عمارتھ ومصالحھ یإن أطلق في األصح و.. وكذا 
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  لذمي .. و

  حربي ومرتد في األصح .. وكذا 
  

  قاتل في األظھر .. و
  

  لوارث في األظھر إن أجاز باقي الورثة .. و

  بردھم وإجازتھم في حیاة الموصي .. وال عبرة 

  في كونھ وارثا بیوم الموت .. والعبرة 
  

  لغو .. ة لكل وارث بقدر حصتھ والوصی

  صحیحة وتفتقر إلى اإلجازة في األصح .. وبعین ھي قدر حصتھ 
  

  بالحمل .. وتصح 

  انفصالھ حیا لوقت یعلم وجوده عندھا .. ویشترط            
  

  بالمنافع .. و

  بثمرة أو حمل سیحدثان في األصح .. وكذا 
  

  بأحد عبدیھ .. و
  

  ا ككلب معلم وزبل وخمر محترمة بنجاسة یحل اإلنتفاع بھ.. و

  أعطى أحدھا .. ولو أوصى بكلب من كالبھ 

  لغت .. فإن لم یكن لھ كلب 

  نفوذھا وإن كثرت وقل المال : فاألصح .. ببعضھا و ولو كان لھ مال وكالب ووصى بھا أ
  

  حملت على الثاني .. ولو أوصى بطبل ولھ طبل لھو وطبل یحل اإلنتفاع بھ كطبل حرب وحجیج 

 لغت إال إن صلح لحرب أو حجیج .. ولو أوصى بطبل اللھو 
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  فصل
  بأكثر من ثلث مالھ .. ینبغي أن ال یوصي 

  بطلت في الزائدة .. فإن زاد ورد الوارث 

  فإجازتھ تنفیذ .. وإن أجاز     

  عطیة مبتدأة : وفي قول    

  لغو .. والوصیة بالزیادة 
  

  یوم الموت .. ویعتبر المال 

   الوصیة یوم: وقیل   
  

  عتق علق بالموت .. ویعتبر من الثلث أیضا 

  وتبرع نجز في مرضھ كوقف وھبة وعتق وإبراء      
  

  ؛ بالموت وعجز الثلث متعلقةوإذا اجتمع تبرعات 

  أقرع .. فإن تمحض العتق 

  قسط الثلث .. أو غیره   

  قسط بالقیمة .. أو ھو وغیره     

  یقدم العتق : وفي قول 

  قدم األول فاألول حتى یتم الثلث ..  منجزةأو 

  أقرع في العتق وقسط في غیره ..  الجنس كعتق عبید أو إبراء جمع واتحدفإن وجدت دفعة 

  ؛ وتصرف وكالء اختلفوإن     

  قسط .. فإن لم یكن فیھا عتق 

   طقس.. وإن كان 

  العتقیقدم : وفي قول 
  

  سالم وغانم ؛ ولو كان لھ عبدان فقط 

  عتق وإال أقرع .. ثم أعتق غانما في مرض موتھ  ، )قت غانما فسالم حر إن أعت( : فقال 

  

  لم تدفع كلھا إلیھ في الحال .. ولو أوصى بعین حاضرة ھي ثلث مالھ وباقیھ غائب 

  أنھ ال یتسلط على التصرف في الثلث أیضا : واألصح 
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  فصل

  لم ینفذ تبرع زاد على الثلث .. إذا ظننا المرض مخوفا 

  نفذ . .فإن برأ  

  

  نفذ .. فإن حمل على الفجأة ؛ مات فوإن ظنناه غیر مخوف 

  فمخوف .. وإال   

  

  لم یثبت إال بطبیبین حرین عدلین .. ولو شككنا في كونھ مخوفا 

  

  وابتداء فالج ، ودق ، وإسھال متواتر ، ائم دورعاف ، وذات جنب ، قولنج : ومن المخوف 

  أو ومعھ دم ، بشدة ووجع أو كان یخرج ، وخروج طعام غیر مستحیل 

  أو غیرھا إال الربع ، وحمى مطبقة 

  

  والتحام قتال بین متكافئین ، أسر كفار اعتادوا قتل األسرى : أنھ یلحق بالمخوف : والمذھب 

  واضطراب ریح وھیجان موج في راكب سفینة ، وتقدیم لقصاص أو رجم 

  وبعد الوضع ما لم تنفصل المشیمة ، وطلق حامل 
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   )لھ بعد موتي  ھو(  أو )لھ جعلتھ ( أو ، ) أعطوه بعد موتي ( أو ، ) ادفعوا إلیھ ( أو ، ) أو صیت لھ بكذا ( :  وصیغتھا

  وصیة .. فیكون  )لھ من مالي  ھو( : فإقرار إال أن یقول  .. )لھ  ھو( : فلو اقتصر على     

  بكنایة .. وتنعقد 

  كنایة .. والكتابة   

  

  لزمت بالموت بال قبول .. فقراء وإن وصى لغیر معین كال

  اشترط القبول .. أو لمعین     

  

  قبول وال رد في حیاة الموصي .. وال یصح 

  

  لفور ابعد موتھ .. وال یشترط 

  بطلت ..  لھ قبلھ ىفإن مات الموص

  فیقبل وارثھ .. أو بعده     

  

  ؛أم موقوف ، أم بقبولھ ، وھل یملك الموصى لھ بموت الموصي 

  ؟ بان للوارث .. وإال ، بان أنھ ملك بالموت .. فإن قبل 

  الثالث : أظھرھا : أقوال 

  ونفقتھ وفطرتھ ، الثمرة وكسب عبد حصال بین الموت والقبول .. وعلیھا تبنى 

  بالنفقة إن توقف في قبولھ ورده .. ویطالب الموصى لھ 
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  فصل

  ضأنا ومعزا ، سلیمة ومعیبة ، تناول صغیرة الجثة وكبیرتھا .. أوصى بشاة إذا 

  ذكر في األصح .. وكذا   

  سخلة وعناق في األصح .. ال   

  

  لغت .. وال غنم لھ  )أعطوه شاة من غنمي ( : ولو قال 

  اشتریت لھ  .. )من مالي ( : وإن قال 

  

  آلخر اال أحدھما ، یتناوالن البخاتي والعراب .. والجمل والناقة 

  والثور للذكر ، ثورا ال بقرة ، ناقة .. تناول بعیر : واألصح 

  

  على فرس وبغل وحمار .. حمل الدابة : والمذھب 

  

  كافرا وعكوسھا وصغیرا وأنثى ومعیبا .. ویتناول الرقیق 

   كفارة المجزئوجب ..  عبد بإعتاقإن أوصى : وقیل 

  بطلت ..  فماتوا أو قتلوا قبل موتھ رقیقھولو وصى بأحد 

  تعین .. وإن بقي واحد 

  فثالث .. أو بإعتاق رقاب 

  أنھ ال یشتري شقص بل نفیستان بھ : فالمذھب .. فإن عجز ثلثھ عنھن 

  فللورثة .. فإن فضل عن أنفس رقبتین شيء 

   شقص ياشتر.. ثلثي للعتق : ولو قال 
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  فلھما .. ولو وصى لحملھا فأتت بولدین 

  األصح ي فكلھ للحي ف.. أو بحي ومیت   

  لغت .. فولدتھما  )فلھ كذا  -أنثى : أو قال  - ملك ذكرا إن كان ح( : ولو قال 

  استحق الذكر .. فولدتھما  ، )إن كان ببطنھا ذكر ( : ولو قال 

  صحتھا ویعطیھ الوارث من شاء منھما : فاألصح .. أو ولدت ذكرین 

  

  ربعین دارا من كل جانب فأل.. ولو وصى لجیرانھ 

  

   وحدیث وفقھ أصحاب علوم الشرع من تفسیر: والعلماء 

   وأدیب ومعبر وطبیب مقرئ.. ال 

  متكلم عند األكثرین .. وكذا 

  

  المساكین وعكسھ .. ویدخل في وصیة الفقراء 

  شرك نصفین .. ولو جمعھما 

   ةثالث.. وأقل كل صنف 

  التفضیل .. ولھ 
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   لكن ال یحرم، أنھ كأحدھم في جواز إعطائھ أقل متمول : فالمذھب .. أو لزید والفقراء 

  صحت في األظھر .. أو لجمع معین غیر منحصر كالعلویة 

   على ثالثة االقتصارولھ 

  إال أصال وفرعا في األصح ، دخل كل قرابة وإن بعد .. قارب زید أل أو

  

  قرابة أم في وصیة العرب في األصح .. وال تدخل 

  

  بأقرب جد ینسب إلیھ زید .. والعبرة 

  وتعد أوالده قبیلة 

  

  األصل والفرع ..  أقاربھ ویدخل في أقرب

  

  وأخ على جد ، تقدیم ابن على أب : واألصح 

  

  بذكورة ووراثة .. وال یرجح 

   والبنت واالبن، األب واألم ..بل یستوي 

  

   االبنعلى ابن ابن .. ویقدم ابن البنت 

  

 لم تدخل ورثتھ في األصح .. ولو أوصى ألقارب نفسھ 
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  فصل

  وت بمنافع عبد ودار وغلة حان.. تصح 

  

  منفعة العبد .. ویملك الموصى لھ 

  وأكسابھ المعتادة 

  مھرھا في األصح .. وكذا 

  ولدھا في األصح .. ال 

  ورقبتھ للوارث ، منفعتھ لھ ؛ بل ھو كاألم 

  ة مدة توعلیھ نفقتھ إن أوصى بمنفع، ولھ إعتاقھ 

  أبدا في األصح .. وكذا 

  بیعھ إن لم یؤبد كالمستأجر .. و

  أنھ یصح بیعھ للموصى لھ دون غیره : األصح ف.. وإن أبد   

  وأنھ تعتبر قیمة العبد كلھا من الثلث إن أوصى بمنفعتھ أبدا  

  بھا تلك المدة لوقوم بمنفعتھ ثم مس.. وإن أوصى بھا مدة 

  ویحسب الناقص من الثلث 
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  بحج تطوع في األظھر .. وتصح 

   المیقات كما قید أوبلده .. ویحج من 

   المیقات في األصح فمن..  أطلقوإن 

  من رأس المال .. وحجة اإلسالم 

  عمل بھ .. فإن أوصى بھا من رأس المال أو الثلث 

  فمن رأس المال ..  الوصیة بھا أطلقوإن 

  من الثلث : وقیل     

  من المیقات .. ویحج 

  

  أن یحج عن المیت بغیر إذنھ في األصح .. ولألجنبي 

   في كفارة مرتبة يالواجب المال.. ویؤدي الوارث عنھ 

  ویطعم ویكسو في المخیرة  

  أنھ یعتق أیضا : واألصح  

  وأن لھ األداء من مالھ إذا لم تكن تركة     

  وأنھ یقع عنھ لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة     

   في األصح إعتاق.. ال     

  

  صدقة ودعاء من وارث وأجنبي .. وتنفع المیت 
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  فصل

  بعضھا الرجوع عن الوصیة وعن .. لھ 

  ) ھذا لوارثي ( أو ، ) فسختھا ( أو ، ) رجعت فیھا (  ، أو) أبطلتھا ( أو ، ) نقضت الوصیة ( : بقولھ 

  وببیع وإعتاق وإصداق       

  ھبة أو رھن مع قبض .. وكذا       

  دونھ في األصح .. وكذا 

  وبوصیة بھذه التصرفات       

   األصح توكیل في بیعھ وعرضھ علیھ في.. وكذا       

  

  رجوع .. وخلط حنطة معینة 

  

  فرجوع ..  منھا بأجودولو وصى بصاع من صبرة فخلطھا 

  فال ..  بمثلھاأو      

   في األصح بأردأ.. وكذا       

  

  ونسج غزل ، وغزل قطن ، وعجن دقیق ، وبذرھا ، وطحن حنطة وصى بھا 

  رجوع .. وبناء وغراس في عرصة ، وقطع ثوب قمیصا   



  الوصايا: ٢٩ك                                                                                                  منهاج الطالبني
 

- ٣٣٢ -

  فصل
  والنظر في أمر األطفال ، وتنفیذ الوصایا ، بقضاء الدین .. اإلیصاء  یسن

  

  وھدایة إلى التصرف الموصى بھ ، وعدالة ، وحریة ، تكلیف :  وشرط الوصي
  وصیة ذمي إلى ذمي .. جواز : لكن األصح ، وإسالم   

  العمي في األصح .. وال یضر 
  الذكورة .. وال تشترط 
  رھا  من غیىأول.. وأم األطفال 

  

  بالفسق .. وینعزل الوصي 
  ال اإلمام األعظم ، القاضي في األصح .. وكذا 

  

  ضاء الدین قاإلیصاء في .. ویصح 
  

  مكلف ر الوصیة من كل ح.. وتنفذ 
   یكون لھ والیة علیھم أن: ویشترط في أمر األطفال مع ھذا 

  

  إیصاء .. ولیس لوصي 
  جاز في األظھر .. فإن أذن لھ فیھ 

  

  جاز  .. )الوصي  أوصیت إلیك إلى بلوغ ابني أو قدوم زید فإذا بلغ أو قدم فھو( : ولو قال 
  صفة الوالیة بحي  نصب وصي والجد.. وال یجوز 

  اإلیصاء بتزویج طفل وبنت .. وال 
  

  ونحوھما  ، )فوضت ( أو ، ) أوصیت إلیك (  :ولفظھ 
  التوقیت والتعلیق .. ویجوز فیھ 

  

  لغا  .. )أوصیت إلیك ( : فإن اقتصر على     فیھ بیان ما یوصى .. ویشترط 
  والقبول     

  

  في حیاتھ في األصح .. وال یصح 
  

  ن صرح بھ إلم ینفرد أحدھما إال .. ولو وصى اثنین 
  العزل متى شاء .. وللموصى والوصي 

  

  صدق الوصي .. وإذا بلغ الطفل ونازعھ في اإلنفاق علیھ 
   الولد صدق.. أو في دفع إلیھ بعد البلوغ 
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  كتاب الودیعة 

  حرم علیھ قبولھا .. من عجز عن حفظھا 

  كره .. ومن قدر ولم یثق بأمانتھ 

  استحب .. فإن وثق 

  

  شرط موكل ووكیل : وشرطھما 

  

  )أنبتك في حفظھ (  أو، ) استحفظتك (  أو، ) استودعتك ھذا ( ـ صیغة المودع ك.. ویشترط 

  

ً .. أنھ ال یشترط : واألصح     القبول لفظا

  القبض .. یكفي و    

  

  لم یقبلھ .. ولو أودعھ صبي أو مجنون ماال 

  ضمن .. فإن قبل 

  

  لم یضمن .. ولو أودع صبیا ماال فتلف عنده 

  ضمن في األصح .. وإن أتلفھ 

  

  كصبي .. والمحجور علیھ بسفھ 

  

  ع وجنونھ وإغمائھ ع أو المودَ بموت المودِ .. وترتفع 

  

   والرد كل وقت االسترداد.. ولھما 



  الوديعة: ٣٠ك                                                                                                   منهاج الطالبني
 

- ٣٣٤ -

  األمانة : وأصلھا 

  

  :وقد تصیر مضمونة بعوارض 

  فیضمن ..  یودع غیره بال إذن وال عذر أن:  منھا

  لم یضمن .. أن أودع القاضي : وقیل 

   بمن یحملھا إلى الحرز أو یضعھا في خزانة مشتركة االستعانةجازت .. وإذا لم یزل یده عنھا 

  فلیرد إلى المالك أو وكیلھ ..  وإذا أراد سفراً 

  فالقاضي .. فإن فقدھما 

  فأمین .. فإن فقده 

  ضمن .. فإن دفنھا بموضع وسافر 

  لم یضمن في األصح .. فإن أعلم بھا أمینا یسكن الموضع   

  ضمن إال إذا وقع حریق أو غارة وعجز عمن یدفعھا إلیھ كما سبق .. ولو سافر بھا 

   كالسفر أعذار.. الخراب  وإشراف الحرز على، والحریق والغارة في البقعة 

 ً   فلیردھا إلى المالك أو وكیلھ ..  مخوفا وإذا مرض مرضا

  فالحاكم أو أمین أو یوصي بھا .. وإال 

  بأن مات فجأة ؛ إال إذا لم یتمكن ، ضمن .. فإن لم یفعل 

  

  ضمن ..  في الحرز دونھا إلى أخرى ارإذا نقلھا من محلة أو د:  ومنھا

  فال .. وإال  
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  ع متلفاتھا أن ال یدف:  ومنھا

  ضمن .. فلو أودعھ دابة فترك علفھا 

  فال على الصحیح .. ن نھاه عنھ إف

  علفھا منھ .. وإن أعطاه المالك علفا 

  فیراجعھ أو وكیلھ .. وإال 

  فالحاكم .. فإن فقدا 

  لم یضمن في األصح .. ولو بعثھا مع من یسقیھا 

   الدود كیال یفسدھا؛ تعریض ثیاب الصوف للریح .. وعلى المودع 

  لبسھا عند حاجتھا .. وكذا   
  

  فیضمن ..  بسبب العدول ت یعدل عن الحفظ المأمور وتلفأن: ومنھا

  ضمن .. فرقد وانكسر بثقلھ وتلف ما فیھ  )ال ترقد على الصندوق ( : فلو قال 

  فال على الصحیح .. وإن تلف بغیره     

  فأقفلھما  )ال تقفل علیھ قفلین ( : لو قال .. وكذا 

  ضمن .. أنھا إن ضاعت بنوم و نسیان : فالمذھب .. فأمسكھا في یده فتلفت  )اربط الدراھم في كمك ( : ولو قال 

  فال .. أو بأخذ غاصب 

  لم یضمن .. ولو جعلھا في جیبھ بدال عن الربط في الكم 

  یضمن .. وبالعكس      
  

  لم یضمن ..  جعلھا في جیبھ أووأمسكھا بیده ولو أعطاه دراھم بالسوق ولم یبین كیفیة الحفظ فربطھا في كمھ 

  لم یضمن إن أخذھا غاصب .. وإن أمسكھا بیده 

  ویضمن إن تلفت بغفلة أو نوم      

  فلیضمن إلیھ ویحرزھا فیھ  .. )احفظھا في البیت ( : وإن قال 

  ضمن .. فإن أخر بال عذر   
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  بأن یضعھا في غیر حرز مثلھا ؛ أن یضیعھا :  ومنھا

  علیھا سارقا أو من یصادر المالك أو یدل 

  

  ثم یرجع على الظالم ، فللمالك تضمینھ في األصح .. فلو أكرھھ ظالم حتى سلمھا إلیھ 

  

  بأن یلبس أو یركب خیانة ؛ ینتفع بھا   أن:ومنھا

  فیضمن .. أو یأخذ الثوب لیلبسھ أو الدراھم لینفقھا 

  لم یضمن على الصحیح .. ولو نوى األخذ ولم یأخذ 

  ضمن .. لو خلطھا بمالھ ولم یتمیز و

  ضمن في األصح ..  للمودع نولو خلط دراھم كیسی

  لم یبرأ .. ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغیره ثم ترك الخیانة 

   في األصح ئبر.. فإن أحدث لھ المالك استئمانا 

  بأن یخلي بینھ وبینھا ؛ لزمھ الرد .. ومتى طلبھا المالك 

  ن ضم.. فإن أخر بال عذر 

  صدق بیمینھ ..  كسرقة خفیاأو ذكر ، وإن ادعى تلفھا ولم یذكر سببا 

  صدق بال یمین ..  وعمومھفإن عرف الحریق ؛ كحریق ظاھرا وإن ذكر 

  صدق بیمینھ ..  دون عمومھوإن عرف       

  ثم یحلف على التلف بھ ، طولب ببینة .. وإن جھل 

  صدق بیمینھ .. وإن ادعى ردھا على من ائتمنھ 

  كوارثھ .. أو على غیره 

  أو ادعى وارث المودع الرد على المالك 

  طولب ببینة .. أو أودع عند سفره أمینا فادعى األمین الرد على المالك 

  مضمن .. وجحودھا بعد طلب المالك 
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  كتاب قسم الفيء والغنیمة 

  مال حصل من كفار بال قتال وإیجاف خیل وركاب :  الفيء

  كجزیة 

  وعشر تجارة 

  وما جلوا عنھ خوفا 

  ومال مرتد قتل أو مات 

  فیخمس .. وذمي مات بال وارث 

  

  : وخمسة لخمسة 

  یقدم األھم ، مصالح المسلمین كالثغور والقضاة والعلماء :  أحدھا

  ویفضل الذكر كاإلرث ، یشترك الغني والفقیر والنساء ؛ ھاشم والمطلب بنو :  والثاني

  ویشترط فقره على المشھور ، وھو صغیر ال أب لھ ،  الیتامى :والثالث

  المساكین وابن السبیل :  والرابع والخامس

  

  األصناف األربعة المتأخرة .. ویعم 

   منھم یھاص بالحاصل في كل ناحیة من فتیخ: وقیل 
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  االخماس األربعة وأما 

  للمرتزقة : فاألظھر 

  األجناد المرصدون للجھاد : وھم 

  دیوانا .. فیضع اإلمام 

  عریفا .. وینصب لكل قبیلة أو جماعة 

  عن حال كل واحد وعیالھ وما یكفیھم .. ویبحث 

  فیعطیھ كفایتھم    

   –وھم ولد النضر بن كنانة  -قریشا ..  واإلعطاء االسمویقدم في ثبات 

  بني ھاشم والمطلب .. قدم منھم وی

  ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى 

   ثم األنصار ثم سائر العرب ثم العجم rثم سائر البطون األقرب فاألقرب إلى رسول هللا 

  

  أعمى والزمنا وال من ال یصلح للغزو .. وال یثبت في الدیوان 

  أعطى ..  زوالھ ورجيولو مرض بعضھم أو جن 

  أنھ یعطي : فاألظھر  .. لم یرجفإن 

  زوجتھ وأوالده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح .. وكذا 

  واألوالد حتى یستقلوا 

  

  وزع علیھم على قدر مؤنتھم .. فإن فضلت األخماس األربعة عن حاجات المرتزقة 

  أنھ یجوز أن یصرف بعضھ في إصالح الثغور والسالح والكراع : واألصح 

  حكم منقول الفيء .. ھذا 

  

 وتقسم غلتھ كذلك ، أنھ یجعل وقفا : فالمذھب .. فأما عقاره 
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  فصل

  إیجاف  مال حصل من كفار بقتال و:  الغنیمة

  السلب للقاتل .. فیقدم منھ 

  وآالت الحرب كدرع وسالح ، ثیاب القتیل والخف والران : وھو 

  ومركوب وسرج ولجام 

  سوار ومنطقة وخاتم .. وكذا 

  ونفقة معھ 

   معھ في األظھر وجنیبة تقاد

  حقیبة مشدودة على الفرس على المذھب .. ال 
  

  بركوب غرر یكفي بھ شر كافر في حال الحرب .. وإنما یستحق 

  لھ فال سلب .. فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسیرا أو قتلھ وقد انھزم الكفار 
  

  بأن یفقأ عینیھ أو یقطع یدیده ورجلیھ ؛ أن یزیل امتناعھ : وكفایة شره 

  ره أو قطع یدیھ أو رجلیھ في األظھر سلو أ.. وكذا       
  

  السلب على المشھور .. وال یخمس 
  

  تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغیرھما .. وبعد السلب 
  

  : ثم یخمس الباقي 

  ألھل خمس الفيء یقسم كما سبق .. فخمسھ 

   الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سیغنم في ھذا القتال ل یكون من خمسفأن الن: واألصح 

  من مال المصالح الحاصل عنده ل أن ینف.. ویجوز    

  زیادة یشترطھا اإلمام أو األمیر لمن یفعل ما فیھ نكایة الكفار : والنفل 

  ویجتھد في قدره 
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  للغانمین ..  عقارھا ومنقولھا واألخماس األربعة

   بنیة القتال وإن لم یقاتل من حضر الوقعة: وھم    

  لمن حضر بعد انقضاء القتال .. وال شيء 

  وجھ .. وفیما قبل حیازة المال     

  

  فحقھ لوارثھ .. ولو مات بعضھم بعد انقضائھ والحیازة 

   وقبل الحیازة في األصح االنقضاءبعد .. وكذا 

  أنھ ال شيء لھ : فالمذھب .. ولو مات في القتال 

  

  ألجیر لسیاسة الدواب وحفظ األمتعة أن ا: واألظھر 

  والتاجر والمحترف یسھم لھم إذ قاتلوا     

  

  سھم .. وللراجل 

  

  ثالثة .. وللفارس 

  ال لبعیر وغیره ، وال یعطى إال لفرس واحد عربیا كان أو غیره 

  لفرس أعجف وما ال غناء فیھ ..  ىوال یعط

   إن لم یعلم نھي األمیر عن إحضاره ىیعط: وفي قول 

  

   الرضخفلھم ..  إذا حضروا والذميوالعبد والصبي والمرأة 

  دون سھم یجتھد اإلمام في قدره :  وھو 

  األخماس األربعة في األظھر :  ومحلھ 

  وهللا أعلم ، وبإذن اإلمام على الصحیح ،  حضر بال أجرة یرضخ لذميإنما : قلت 
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  كتاب قسم الصدقات 
  من ال مال لھ وال كسب یقع موقعا من حاجتھ :  الفقیر

  مسكنھ وثیابھ .. وال یمنع الفقر 
  ومالھ الغائب في مرحلتین    
  والمؤجل    
  وكسب ال یلیق بھ   

  ففقیر .. ولو اشتغل بعلم والكسب یمنعھ 
  فال .. ولو اشتغل بالنوافل 

   على الجدید المسألةعفف عن الزمانة وال الت.. وال یشترط فیھ 
  لیس فقیرا في األصح ..  بنفقة قریب أو زوج يوالمكف
  من قدر على مال أو كسب یقع موقعا من كفایتھ وال یكفیھ :  والمسكین
  وحاشر یجمع ذوي األموال ، وقاسم ، وكاتب ، ساع :  والعامل

  القاضي والوالي    ال 
   غیره إسالم شرف یتوقع بإعطائھ لھ أو،  ضعیفةمن أسلم ونیتھ :  والمؤلفة

  أنھم یعطون من الزكاة : والمذھب    
  المكاتبون :  والرقاب
   يأعط..  في غیر معصیة لنفسھإن استدان :  والغارم

  وهللا أعلم ، یعطي إذا تاب : األصح : قلت     
  اشتراط حاجتھ دون حلول الدین : واألظھر          

  وهللا أعلم ، األصح اشتراط حلولھ : قلت     
   مع الغنى يأعط..   ذات البینإلصالحأو    

  فال .. إن كان غنیا بنقد : وقیل 
  فیعطون مع الغنى  ،  لھم يءف غزاة ال:  وسبیل هللا تعالى

   سفر أو مجتاز منشئ:  وابن السبیل
  الحاجة وعدم المعصیة : وشرطھ 

  
  

  : وشرط آخذ الزكاة من ھذه األصناف الثمانیة 
  اإلسالم 

  وأن ال یكون ھاشمیا وال مطلبیا 
 موالھم في األصح .. وكذا 
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  فصل

  عمل بعلمھ ..  اإلمام استحقاقھ أو عدمھ علممن طلب زكاة و

  لم یكلف بینة .. فإن ادعى فقرا أو مسكنة ؛ وإال 

  كلف .. فإن عرف لھ مال وادعى تلفھ       

  إن ادعى عیاال في األصح .. وكذا       

  

  بقولھما ..  سبیلغاز وابن  ىویعط

  استرد .. فإن لم یخرجا 

  

  ببینة ..  عامل ومكاتب وغارمویطالب 

   االستفاضةویغني عنھا ، إخبار عدلین : وھي      

  تصدیق رب الدین .. وكذا      

  والسید في األصح         

  

  كفایة سنة :  الفقیر والمسكینویعطي 

  وهللا أعلم ، فیشتري بھ عقارا یستغلھ ، العمر الغالب كفایة : وقول الجمھور ، األصح المنصوص : قلت 

  قدر دینھ :  والمكاتب والغارم

   موضع مالھ أوما یوصلھ مقصده :  وابن السبیل

  قیما ھناك وفرسا وسالحا ومة ذاھبا وراجعا سوقدر حاجتھ لنفقة وك:  والغازي

  ویصیر ذلك ملكا لھ                  

  مركوب إن كان السفر طویال أو كان ضعیفا ال یطیق المشي ..  ویھیأ لھ والبن السبیل

   یكون قدرا یعتاد مثلھ حملھ بنفسھ أنوما ینقل علیھ الزاد ومتاعھ إال     

   بإحداھما فقط في األظھر ىیعط.. ومن فیھ صفتا استحقاق 
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  فصل

   وھناك عاملاستیعاب األصناف إن قسم اإلمام .. یجب 

  فالقسمة على سبعة .. وإال 

  فعلى الموجودین .. فإن فقد بعضھم 
  

  استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف .. وإذا قسم اإلمام 

  بھم المال ووفى  المستحقون في البلد انحصریستوعب المالك إن  .. وكذا

  فیجب إعطاء ثالثة .. وإال       
  

  ال بین آحاد الصنف ، التسویة بین األصناف .. وتجب 

  فیحرم علیھ التفضیل مع تساوي الحاجات .. قسم اإلمام إال أن ی   
  

  منع نقل الزكاة : واألظھر 

  وجب النقل .. ولو عدم األصناف في البلد    

  وجب ..  وجوزنا النقلأو بعضھم      

  فیرد على الباقین .. وإال  

  ینقل : وقیل  
  

  فقیھا بأبواب الزكاة ، عدال ، كونھ حرا :  وشرط الساعي

  لم یشترط الفقھ .. ن لھ أخذ ودفع فإن عی
  

  شھرا ألخذھا .. ولیعلم 
  

  وسم نعم الصدقة والفيء في موضع ال یكثر شعره .. ویسن 

  في الوجھ .. ویكره 

 وهللا أعلم ، وفي صحیح مسلم لعن فاعلھ ، وبھ جزم البغوي ، یحرم : األصح : قلت 
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  فصل 

  سنة .. صدقة التطوع 

  لغني وكافر .. وتحل    

  

  أفضل .. فعھا سرا وفي رمضان ولقریب وجار ود

  

  یستحب أن ال یتصدق حتى یؤدي ما علیھ .. لھ من تلزمھ نفقتھ  ومن علیھ دین أو

  وهللا أعلم ،  لدین ال یرجو لھ وفاء أوتحریم صدقتھ بما یحتاج إلیھ لنفقة من تلزمھ نفقتھ : األصح : قلت 

  

  ھ أوج.. وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة 

  استحب .. إن لم یشق علیھ الصبر : أصحھا 

  فال.. وإال     
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  كتاب النكاح 

  مستحب لمحتاج إلیھ یجد أھبتھ .. ھو 

  استحب تركھ .. فإن فقدھا       

  بالصوم .. ویكسر شھوتھ      

  كره إن فقد األھبة .. فإن لم یحتج    

  أفضل .. لكن العبادة ، فال .. وإال   

  فالنكاح أفضل في األصح .. فإن لم یتعبد : قلت   

  وهللا أعلم ، كره .. ین نرم أو مرض دائم أو تعبھ علة كھ فإن وجد األھبة و  

  

  لیست قرابة قریبة ، نسیبة ، بكر ، دینھ .. ویستحب 

  

  سن نظره إلیھا قبل الخطبة وإن لم تأذن .. وإذا قصد نكاحھا 

  تكریر نظره .. ولھ       

  ینظر غیر الوجھ والكفین .. وال       

  

   أجنبیة نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبیرة.. ویحرم 

  فتنة خوف وجھھا وكفیھا عند .. وكذا    

   على الصحیح األمنعند .. وكذا    

  

  ینظر من محرمھ بین سرة وركبة .. وال 

  ما سواه .. ویحل 

  ما یبدو في المھنة فقط:   وقیل 
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  إال ما بین سرة وركبة النظر بال شھوة إلى األمة .. حل : واألصح 

  رج إلى صغیرة إال الف.. و          
  

  كالنظر إلى محرم .. وإن نظر العبد إلى سیدتھ ونظر ممسوح    
  

  كالبالغ .. وإن المراھق    
  

  نظر رجل إلى رجل إال ما بین سرة وركبة .. ویحل 

  نظر أمرد بشھوة .. ویحرم   

  وكذا بغیرھا في األصح المنصوص : قلت 

  لم وهللا أع، أن األمة كالحرة : واألصح عند المحققین        
  

  كرجل ورجل .. والمرأة مع امرأة 
  

  نظر ذمیة إلى مسلمة .. تحریم : واألصح 
     

  نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بین سرتھ وركبتھ إن لم تخف فتنة .. وجواز 

  وهللا أعلم ، التحریم كھو إلیھا : األصح : قلت 
  

  كعكسھ .. ونظرھا إلى محرمھا 
  

  حرم المس .. ومتى حرم النظر 

  لفصد وحجامة وعالج .. ویباحان 

  وهللا أعلم ، ویباح النظر لمعاملة وشھادة وتعلیم ونحوھا بقدر الحاجة : قلت 

  

  النظر إلى كل بدنھا .. وللزوج 
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  فصل

  خلیة عن نكاح وعدة .. تحل خطبة 

  تصریح لمعتدة .. ال 

  

  تعریض لرجعیة .. وال 

  تعریض في عدة وفاة .. ویحل 

  األظھر البائن في .. وكذا 

  

  خطبة على خطبة من صرح بإجابتھ إال بإذنھ .. وتحرم 

  لم تحرم في األظھر .. فإن لم یجب ولم یرد 

  

  ذكر مساویھ بصدق .. ومن استشیر في خاطب 

  

  تقدیم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد .. ویستحب 

  

   صح النكاح على الصحیح .. ) قبلت rالحمد   والصالة على رسول هللا (  :فقال الزوج ، ولو خطب الولي 

  بل یستحب ذلك 

  وهللا أعلم ، الصحیح ال یستحب : قلت 

  لم یصح .. لذكر الفاصل افإن طال 
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  فصل

  )أنكحتك ( أو ) زوجتك ( :  وھو؛ بإیجاب .. إنما یصح النكاح 

  )ھا تزویج( أو ) قبلت نكاحھا ( أو ، ) نكحت ( أو ، ) تزوجت ( :  بأن یقول الزوج؛ وقبول      

  

  تقدیم لفظ الزوج على الولي .. ویصح 

  

  أو اإلنكاح ج إال بلفظ التزوی.. وال یصح 

  

  بالعجمیة في األصح .. ویصح 

  بكنایة قطعا .. ال    

  

  لم ینعقد على المذھب  .. )قبلت ( : فقال  ، )زوجتك ( : ولو قال 

  

   )زوجتك ( : فقال  ، )زوجني (      : ولو قال 

  صح  .. )تزوجت ( : فقال  ، )تزوجھا ( : أو قال الولي 

  

  تعلیقھ .. وال یصح 

  

  ) فقد زوجتكھا .. إن كان أنثى ( : و بشر بولد فقال لو

  فالمذھب بطالنھ  .. )إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكھا ( : أو قال      

  

  توقیتھ .. وال 
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  فیقبل  ) وبضع كل واحدة صداق األخرى زوجتكھا على أن تزوجني بنتك( : وھو ؛ نكاح الشغار .. وال 

  

  الصحة : فاألصح .. فإن لم یجعل البضع صداقا 

  بطل في األصح .. ولو سمیا ماال مع جعل البضع صداقا 

  

  إال بحضرة شاھدین .. وال یصح 

  وبصر ، وسمع ، وعدالة ، وذكورة ، حریة : وشرطھما    

  وجھ .. وفي األعمى    

  الزوجین وعدویھما انعقاده بابني : واألصح 

  

  بمستوري العدالة على الصحیح .. وینعقد 

  مستور اإلسالم والحریة .. ال 

  فباطل على المذھب .. ولو بان فسق الشاھد عند العقد 

  ببینة أو اتفاق الزوجین .. وإنما یبین 

  )كنا فاسقین ( : لقول الشاھدین .. وال أثر 

  

   فرق بینھما.. ولو اعترف بھ الزوج وأنكرت 

  ن لم یدخل بھا  إنصف المھر.. وعلیھ 

  فكلھ .. وإال 

  

  اإلشھاد على رضا المرأة حیث یعتبر رضاھا .. ویستحب 

 یشترط .. وال     
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  فصل

  نفسھا بإذن .. ال تزوج امرأة 

  وال غیرھا بوكالة           

  نكاحا ألحد .. وال تقبل 
  

  د الح ال، یوجب مھر المثل .. والوطء في نكاح بال ولي 
  

  إقرار الولي بالنكاح إن استقل باإلنشاء .. ویقبل 

  فال .. وإال         
  

  إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجدید .. ویقبل 
  

  تزویج البكر صغیرة وكبیرة بغیر إذنھا .. ولألب 

  استئذانھا .. ویستحب    

  تزویج ثیب إال بإذنھا .. ولیس لھ    

  حتى تبلغ لم تزوج .. فإن كانت صغیرة  

  كاألب عند عدمھ .. والجد   

  زالت البكارة بوطء حالل أو حرام .. وسواء        

  لزوالھا بال وطء كسقطة في األصح .. ثر أوال    
  

  ال یزوج صغیرة بحال .. ومن على حاشیة النسب كأخ وعم 
  

  بصریح اإلذن .. وتزوج الثیب البالغة 

  ح سكوتھا في األص.. ویكفي في البكر     
  

  كاألخ .. والمعتق والسلطان 
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  :  وأحق األولیاء

  أب ثم جد ثم أبوه 

  ثم أخ ألبوین أو ألب 

  ثم ابنھ وإن سفل 

  ثم عم 

  ثم سائر العصبة كاإلرث 

  

  على أخ ألب في األظھر .. ویقدم أخ ألبوین 

  ببنوة .. وال یزوج ابن 

  

  زوج بھ .. و معتقا أو قاضیا أ ابن عم فإن كان ابنَ 

  

  ثم عصبتھ كاإلرث ، زوج المعتق ..  یوجد نسیب فإن لم

  

  من یزوج المعتقة ما دامت حیة .. ویزوج عتیقة المرأة 

  إذن المعتقة في األصح .. وال یعتبر    

  زوج من لھ الوالء .. فإذا ماتت           

    

  زوج السلطان .. فإن فقد المعتق وعصبتھ 

  

  یزوج إذا عضل القریب والمعتق .. وكذا 

  إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع .. نما یحصل العضل وإ

  فلھ ذلك في األصح .. ولو عینت كفؤا وأراد األب غیره    
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  فصل

  لرقیق وصبي ومجنون ومختل النظر بھرم أو خبل .. ال والیة 

  محجور علیھ بسفھ على المذھب .. وكذا     

  ألبعد فالوالیة ل.. ومتى كان األقرب ببعض ھذه الصفات     

  

  انتظر إفاقتھ ..  غالبا ال یدومواإلغماء إن كان 

  انتظر ..  أیاما یدوموإن كان    

  لألبعد تنتقل الوالیة : وقیل     

  

  العمى في األصح .. وال یقدح 

  

  لفاسق على المذھب .. وال والیة 

  

  الكافرة .. ویلي الكافر 

  

  یمنع صحة النكاح .. وإحرام أحد العاقدین أو الزوجة 

  الوالیة في األصح .. نقل توال 

  ال األبعد ، السلطان عند إحرام الولي .. وج زفی

  وهللا أعلم ، لم یصح .. ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكیلھ الحالل : قلت 

  

  زوج السلطان .. ولو غاب األقرب إلى مرحلتین 

  ال یزوج إال بإذنھ في األصح .. ودونھما  
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  التزویج بغیر إذنھا التوكیل في ..  وللمجبر

  تعیین الزوج في األظھر .. وال یشترط     

  فال یزوج غیر كفء .. ویحتاط الوكیل    

  

  وكل  .. )وكل ( :  قالت لھ إن وغیر المجبر

  فال .. وإن نھتھ    

  فلھ التوكیل في األصح  .. )زوجني ( : وإن قالت      

   على الصحیح لم یصح.. ولو وكل قبل استئذانھا في النكاح     

  

   )زوجتك بنت فالن ( : ولیقل وكیل الولي 

   )زوجت بنتي فالنا ( : ولیقل الولي لوكیل الزوج 

   )قبلت نكاحھا لھ ( : فیقول وكیلھ       

  

  حاجتھ  تزویج مجنونة بالغة ومجنون ظھرت.. ویلزم المجبر 

  صغیرة وصغیر .. ال   

  

  التزویج ..   إجابة ملتمسةإن تعینیره وغویلزم المجبر 

  لزمھ اإلجابة في األصح ..  كإخوة فسألت بعضھم فإن لم یتعین      

  

  

   وأسنھم برضاھم أفقھھماستحب أن یزوجھا .. وإذا اجتمع أولیاء في درجة 

  أقرع .. فإن تشاحوا  

  صح في األصح .. فلو زوج غیر من خرجت قرعتھ وقد أذنت لكل منھم         
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  ؛ آخر عمرا ولو زوجھا أحدھم زیدا و

  فھو الصحیح .. فإن عرف السابق 

  فباطالن .. وإن وقعا معا أو جھل السبق والمعیة 

  لو عرف سبق أحدھما ولم یتعین على المذھب .. وكذا 

  وجب التوقف حتى یبین .. ولو سبق معین ثم اشتبھ 

  سمعت دعواھما بناء على الجدید .. فإن ادعى كل زوج علمھا بسبقھ 

  رھا بالنكاح وھو قبول إقرا

  حلفت .. فإن أنكرت 

  ثبت نكاحھ .. وإن أقرت ألحدھما 

  ؟ ھل یغرم لعمرو  )ھذا لزید بل لعمرو ( : وسماع دعوى اآلخر وتحلیفھا لھ یبنى على القولین فیمن قال 

  فنعم .. نعم : إن قلنا 

  

  صح في األصح .. ولو تولى طرفي عقد في تزویج بنت ابنھ بابن ابنھ اآلخر 

  

  ابن عم في درجتھ .. بل یزوجھ ، ابن العم نفسھ .. یزوج وال 

  

  فالقاضي .. فإن فقد 

  

  زوجھ من فوقھ من الوالة أو خلیفتھ .. فلو أراد القاضي نكاح من ال ولي لھا 

  

  ال یجوز أن یوكل وكیال في أحدھما .. وكما ال یجوز لواحد تولي الطرفین 

 أو وكیلین فیھما في األصح        
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  فصل

  ھا الولي غیر كفء برضاھا زوج

  صح .. أو بعض األولیاء المستوین برضاھا ورضا الباقین 

  

  فلیس لألبعد اعتراض .. ولو زوجھا األقرب برضاھا 

  

  لم یصح .. ولو زوجھا أحدھم بھ برضاھا دون رضاھم 

  یصح ولھم الفسخ : وفي قول     

  

  ففي األظھر باطل .. كفء بغیر رضاھا ویجري القوالن في تزویج األب بكرا صغیرة أو بالغة غیر 

  یصح .. وفي اآلخر        

  وللبالغة الخیار  

  وللصغیرة إذا بلغت 

  

  لم یصح في األصح .. ولو طلبت من ال ولي لھا أن یزوجھا السلطان بغیر كفء ففعل 
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  :وخصال الكفاءة 

  سالمة من العیوب المثبتة للخیار 
  

  وحریة 

  لحرة ا لیس كفؤ.. فالرقیق 

  لحرة أصلیة ا لیس كفؤ.. العتیق و
  

  ونسب 

  لیس كفء عربیة .. فالعجمي 

  قرشیة .. قرشي وال غیر 

  لھما .. وال غیر ھاشمي ومطلبي 

  اعتبار النسب في العجم كالعرب : واألصح 
  

  كفء عفیفة .. فلیس فاسق ، وعفة 
  

  وحرفة 

  لیس كفء أرفع منھ .. فصاحب حرفة دنیئة 

  لیس كفء بنت خیاط ..  وقیم الحمام فكناس وحجام وحارس وراع

  بنت تاجر أو بزاز .. وال خیاط 

  بنت عالم وقاض .. وال ھما       
  

  ال یعتبر .. ن الیسار أ: واألصح 

    ببعضال یقابل.. ن بعض الخصال أو   
  

  تزویج ابنھ الصغیر أمھ .. ولیس لھ 

  معیبة على المذھب .. وكذا 

  خصال في األصح من ال تكافئھ بباقي ال.. ویجوز 
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  فصل

  مجنون صغیر .. ال یزوج 

  فواحدة .. إال لحاجة .. كبیر .. وكذا 

  

  تزویج صغیر عاقل أكثر من واحدة .. ولھ 

  

  أب أو جد إن ظھرت مصلحة ..  ةویزوج المجنون

  الحاجة .. وال یشترط       

  ثیب وبكر ، صغیرة وكبیرة .. وسواء       

   في صغرھا لم تزوج.. فإن لم یكن أب وجد 

  زوجھا السلطان في األصح للحاجة .. فإن بلغت    

  ال لمصلحة في األصح         

  

  بل ینكح بإذن ولیھ أو یقبل لھ الولي ، ال یستقل بنكاح ..  بسفھومن حجر علیھ 

  لم ینكح غیرھا ..  وعین امرأة أذن لھفإن 

  ر المثل أو أقل ھبم.. وینكحھا 

  النكاح بمھر المثل من المسمى صحة : فالمشھور .. فإن زاد    

  نكح باألقل من ألف ومھر مثلھا .. ولم یعین امرأة  )أنكح بألف ( : ولو قال 

  وینكح بمھر المثل من تلیق بھ ، صحتھ : فاألصح ..  اإلذن أطلقولو    

  اشترط إذنھ في األصح .. فإن قبل لھ ولیھ 

  بمھر المثل فأقل .. ویقبل 

  بمھر المثل صح النكاح .. فإن زاد   

  یبطل : وفي قول       
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  فباطل ..  بال إذنولو نكح السفیھ 

  لم یلزمھ شيء ..  وطئفإن 

  مھر مثل : وقیل 

  أقل متمول : وقیل 

  

  یصح نكاحھ ..  لفلسومن حجر علیھ 

  ال فیما معھ ، في كسبھ .. ومؤن النكاح     

  

  باطل ..  سیده بال إذنونكاح عبد 

  صحیح..  وبإذنھ    

  إطالق اإلذن .. ولھ     

  تقییده بامرأة أو قبیلة أو بلد .. ولھ     

  عما أذن فیھ .. وال یعدل     

   على النكاح وال عكسھ عبدهأنھ لیس للسید إجبار : واألظھر 

   بأي صفة كانت أمتھ إجبار.. ولھ     

  لم یلزمھ تزویجھا .. فإن طلبت 

  لزمھ .. إن حرمت علیھ : وقیل       

  أنھ بالملك ال بوالیة : فاألصح .. جھا وإذا زو

  أمتھ الكافرة .. فیزوج مسلم 

  وفاسق       

  ومكاتب       

   صبي عبدولي .. ال یزوج و

   في األصح أمتھ.. ویزوج 
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  باب ما یحرم من النكاح

  تحرم 

  وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فھي أمك ،  األمھات

  ھا فبنتك وكل من ولدتھا أو ولدت من ولد، والبنات 

  تحل لھ .. والمخلوقة من زناه : قلت 

  وهللا أعلم ، لى المرأة ولدھا من زنا ع.. رم ویح

  واألخوات 

  وبنات اإلخوة 

  واألخوات 

  والعمات 

  والخاالت 

  فعمتك .. وكل من ھي أخت ذكر ولدك 

  فخالتك .. أو أخت أنثى ولدتك 

  

  

  ھؤالء السبع بالرضاع أیضا .. ویحرم 

    رضاعفأم.. و ذا لبنھا ، أأو ولدت مرضعتك ، أو من ولدك ، أو أرضعت من أرضعتك ، ك وكل من أرضعت

  وقس الباقي 

  علیك من أرضعت أخاك ونافلتك .. وال یحرم 

  أم مرضعة ولدك وبنتھا .. وال 

  أخت أخیك بنسب وال رضاع .. وال 

  أخت أخیك ألبیك ألمھ وعكسھ : وھي     
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  لدك من نسب أو رضاع  وأوزوجة من ولدت .. وتحرم 

  منھما ..  زوجتك ھاتوأم  

  بناتھا إن دخلت بھا .. وكذا   

  

  

  حرم علیھ أمھاتھا وبناتھا ..  امرأة بملك وطئومن 

  على آبائھ وأبنائھ .. وحرمت     

  

  الموطوءة بشبھة في حقھ .. وكذا 

  أو حقھا : قیل    

   بھا يالمزن.. ال 

  األظھر كوطء في .. ولیست مباشرة بشھوة 

  

  

  ال بمحصورات ،  ننكح منھ..  محرم بنسوة قریة كبیرة تولو اختلط

  

  كوطء زوجة أبیھ بشبھة  قطعھ .. ولو طرأ مؤبد تحریم على نكاح 

  

  

   عمتھا أو خالتھا من رضاع أو نسب أوجمع المرأة وأختھا .. ویحرم 

  بطل .. فإن جمع بعقد 

  فالثاني .. أو مرتبا      
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  ال ملكھما ، حرم في الوطء بملك ..  بنكاح ومن حرم جمعھما

   كتابة أوبیع أو نكاح ب حتى یحرم األولى األخرىحرمت ..  واحدة وطئفإن 

  حیض وإحرام .. ال 

  رھن في األصح .. وكذا 

  حلت المنكوحة دونھا ..  أو عكس أختھاولو ملكھا ثم نكح 

  

  امرأتان .. وللعبد 

  أربع فقط .. وللحر 

  بطلن .. ا ن نكح خمسا معإف

  فالخامسة .. أو مرتبا    

  

  األخت .. وتحل 

  والخامسة في عدة بائن ال رجعیة   

  

  لم تحل لھ حتى تنكح .. وإذا طلق الحر ثالثا أو العبد طلقتین 

  وتغیب بقبلھا حشفتھ أو قدرھا 

   االنتشاربشرط 

  وصحة النكاح 

  وكونھ ممن یمكن جماعھ 

  ال طفال على المذھب فیھن 

  

  بطل ..  طلق أو بانت أو فال نكاح وطئح بشرط إذا ولو نك

 قول .. وفي التطلیق    
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  فصل

  من یملكھا أو بعضھا .. ال ینكح 

  بطل نكاحھ .. ولو ملك زوجتھ أو بعضھا 

  من تملكھ أو بعضھ .. وال تنكح 
  

  :مة غیره إال بشروط أوال الحر 

   لالستمتاعأن ال یكون تحتھ حرة تصلح 

  لحة وال غیر صا: قیل  

  وأن یعجز عن حرة تصلح 

  أو ال تصلح : قیل      

  حلت أمة إن لحقھ مشقة ظاھرة في قصدھا .. فلو قدر على غائبة 

  أو خاف زنا مدتھ     

  حل أمة في األولى دون الثانیة : فاألصح .. ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مھر مثل 

  وأن یخاف زنا 

  فال خوف في األصح .. فلو أمكنھ تسر 

  سالمھا وإ
  

  

  ن أمة كتابیھ على الصحیح یلحر وعبد كتابی.. وتحل 

  لعبد مسلم في المشھور .. ال    
  

  كرقیقة .. ومن بعضھا رقیق 
  

  لم تنفسخ األمة .. أو نكح حرة ، ولو نكح حر أمة بشرطھ ثم أیسر 
  

  ال الحرة في األظھر ، بطلت األمة .. ولو جمع من ال تحل لھ أمة حرة وأمة بعقد 
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  لفص

  نكاح من ال كتاب لھا كوثنیة ومجوسیة .. یحرم 

  

  حربیة.. لكن تكره ، كتابیة .. وتحل 

  ذمیة على الصحیح .. وكذا   

  

  ال متمسكة بالزبور وغیره ، یھودیة أو نصرانیة : والكتابیة 

  

  وتحریفھ حلھا إن علم دخول قومھا في ذلك الدین قبل نسخھ : فاألظھر .. فإن لم تكن الكتابیة إسرائیلیة 

  یكفي قبل نسخھ : وقیل  

  

  كمسلمة في نفقة وقسم وطالق .. والكتابیة والمنكوحة 

  على غسل حیض ونفاس .. وتجبر  

  جنابة وترك أكل خنزیر في األظھر .. وكذا                

  على غسل ما نجس من أعضائھا .. وتجبر ھي ومسلمة 

  

  متولدة من وثنى وكتابیة .. وتحرم 

  عكسھ في األظھر  ..وكذا    

  

  حرمن .. والصابئون النصارى في أصل دینھم ،  السامرة الیھود  خالفتوإن

  فال .. وإال 
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  لم یقر في األظھر .. ولو تھود نصراني أو عكسھ 

  لم تحل لمسلم .. فإن كانت امرأة 

  فكردة مسلمة .. فإن كانت منكوحتھ 

  وال یقبل منھ إال اإلسالم 

   األول أو دینھ: وفي قول      

  

  لم یقر .. ولو توثن 

  القوالن .. وفیما یقبل       

  

  لم یقر .. ولو تھود وثنى أو تنصر 

  اإلسالم كمسلم ارتد .. ویتعین 

  

   ألحدمرتدة .. وال تحل 

  

  تنجزت الفرقة ..  دخول قبلولو ارتد زوجان أو أحدھما 

  وقفت ..  بعدهأو    

  كاح دام الن.. اإلسالم في العدة  جمعھما فإن

  فالفرقة من الردة .. وإال 

  

  الوطء في التوقف وال حد .. ویحرم 
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  باب نكاح المشرك

  دام نكاحھ .. أسلم كتابي أو غیره وتحتھ كتابیة 

  تنجزت الفرقة ..  دخول قبلأو وثنیة أو مجوسیة فتخلفت   

  دام نكاحھ ..  وأسلمت في العدة بعدهأو      

  فالفرقة من إسالمھ .. وإال 

  

  فكعكسھ ..  أسلمت وأصر ولو

  

  والمعیة بآخر اللفظ ، دام النكاح .. ولو أسلما معا 

  ضر مقارنة العقد لمفسد ھو زائل عند اإلسالم وكانت بحیث تحل لھ اآلن تال .. وحیث أدمنا 

  فال نكاح .. وإن بقي المفسد 

  بال ولي وشھود .. فیقر على نكاح 

  وفي عدة ھي منقضیة عند اإلسالم        

  دا بومؤقت إن اعتقدوه مؤ    

  لو قارن اإلسالم عدة شبھة على المذھب .. وكذا     

  محرم .. ال نكاح       

  

  أقر على المذھب .. ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وھو محرم 

  

  واندفعت األمة على المذھب ، تعینت الحرة .. ولو نكح حرة وأمة وأسلموا 

  



  النكاح: ٣٣ك                                                                                                   نيمنهاج الطالب
 

- ٣٦٦ -

  صحیح على الصحیح .. ونكاح الكفار 

  فاسد : وقیل   

  تبینا صحتھ .. إن أسلم وقرر : وقیل   

  فال .. وإال     

  لم تحل إال بمحلل .. لو طلق ثالثا ثم اسلما : فعلى الصحیح 

   الصحیحفلھا المسمى .. ومن قررت 

  فال شيء لھا .. فإن قبضتھ قبل اإلسالم ؛  كخمر الفاسدوأما   

  فمھر مثل .. وإال    

  فلھا قسط ما بقي من مھر مثل .. وإن قبضت بعضھ 

  لھا المسمى الصحیح إن صحح نكاحھم ف..  دخول بعدومن اندفعت بإسالم 

  فمھر مثل .. وإال       

  فال شيء لھا ..  بإسالمھا االندفاعفإن كان ؛  وصحح قبلھأو   

  فنصف مسمى إن كان صحیحا .. أو بإسالمھ        

  فنصف مھر مثل .. وإال 

  

  وجب الحكم .. نا ذمي ومسلم ولو ترافع إلی

  وجب في األظھر .. أو ذمیان    

 ما ال نقر .. ونبطل ، على ما نقر لو أسلموا .. ونقرھم 
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  فصل

   معھ أسلمنأسلم وتحتھ أكثر من أربع و

  أو في العدة      

  لزمھ اختیار أربع ویندفع من زاد ..  كتابیاتأو كن      

  تعین .. أربع فقط وإن أسلم معھ قبل دخول أو في العدة 

  

  حرمتا أبدا .. فإن دخل بھما ،  أسلمتا أو، ولو أسلم وتحتھ أم وبنتھا كتابیتان 

  تعینت البنت .. بواحدة أو ال 

  یتخیر : وفي قول   

  تعینت .. أو بالبنت 

  حرمتا أبدا ..  باألمأو 

  تبقى األم : وفي قول     

   حلت لھ األمة أقر إن.. مة أسلمت معھ أو في العدة أأو وتحتھ 

  تنجزت الفرقة .. وإن تخلفت قبل دخول 

  اختار أمة إن حلت لھ عند اجتماع إسالمھ وإسالمھن .. أو إماء وأسلمن معھ أو في العدة 

  اندفعن .. وإال     

  تعینت واندفعن .. أو حرة وإماء وأسلمن معھ أو في العدة 

  اختار أمة .. وإن أصرت فانقضت عدتھا 

  فیختار أربعا ؛ فكحرائر .. قن ثم أسلمن في العدة لو أسلمت وعتو
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  )ك ثبت( أو ، ) أمسكتك ( أو ، ) قررت نكاحك ( أو ، ) اخترتك ( : واإلختیار 
  

  اختیار .. والطالق 

  الظھار واإلیالء في األصح .. ال 
  

  تعلیق اختیار وال فسخ .. وال یصح 
  

  اندفع من زاد ..  في خمس االختیارولو حصر 

  علیھ التعیین ونفقتھن حتى یختار و     

  حبس ..  االختیارفإن ترك 

  بھ .. اعتدت حامل .. فإن مات قبلھ 

  بأربعة أشھر وعشر .. وذات أشھر وغیر مدخول بھا        

  قراء وأربعة أشھر وعشر باألكثر من األ..  أقراءوذات   

 نصیب زوجات حتى یصطلحن .. ویوقف 

  

  

  فصل

  نفقة استمرت ال.. أسلما معا 

  فال .. ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة 

  لم تستحق لمدة التخلف في الجدید .. وإن أسلمت فیھا     

  فلھا نفقة العدة على الصحیح .. ولو أسلمت أوال فأسلم في العدة أو أصر 

  

  فال نفقة وإن أسلمت في العدة .. وإن ارتدت 

  فلھا نفقة العدة .. وإن ارتد 
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  اف ونكاح العبدعفباب الخیار واإل

  جنونا أو جذاما أو برصا _ وجد أحد زوجین باآلخر 

  رتقاء أو قرناء _ أو وجدھا 

  ثبت الخیار في فسخ النكاح  .. عنینا أو مجبوبا _ أو وجدتھ 

  فال .. إن وجد بھ مثل عیبھ : وقیل     

  

  فال في األظھر .. ولو وجده خنثى واضحا 

  

  بعد دخول عنة  إالتخیرت ..  عیب بھولو حدث 

  تخیر في الجدید ..  بھاأو       

  

  بحادث .. وال خیار لولي 

  بمقارن جب وعنة .. وكذا     

  بمقارن جنون .. ویتخیر 

  جذام وبرص في األصح .. وكذا    

  

  الفور  على.. والخیار 
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  یسقط المھر ..  دخول قبلوالفسخ 

   إن فسخ بمقارن مثلمھر أنھ یجب : األصح ..  وبعده

   الواطئأو بحادث بین العقد والوطء جھلھ         

   إن حدث بعد وطء المسمى.. و

  

  فالمسمى .. ولو انفسخ بردة بعد وطء 

  بالمھر على من غره في الجدید .. وال یرجع الزوج بعد الفسخ 

  

  رفع إلى حاكم .. ویشترط في العنة 

  سائر العیوب في األصح .. وكذا 

  ة على إقراره بإقراره أو ببین.. وتثبت العنة 

  بیمینھا بعد نكولھ في األصح .. وكذا 

  ضرب القاضي لھ سنة بطلبھا .. وإذا ثبتت 

  حلف  .. )وطئت ( : فإن قال ؛ رفعتھ إلیھ .. فإذا تمت       

  حلفت .. فإن نكل    

  استقلت بالفسخ .. فإن حلفت أو أقر    

  تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخھ : وقیل 

  لم تحسب .. مرضت أو حبست في المدة ولو اعتزلتھ أو 

  بطل حقھا .. بھ  ولو رضیت بعدھا

  لو أجلتھ على الصحیح .. وكذا 
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   إسالمولو نكح وشرط فیھا 

  أو في أحدھما نسب أو حریة 

  صحة النكاح :  فاألظھر  ..أو غیرھما فأخلف

  فال خیار .. ثم إن بان خیرا مما شرط 

  خیار الفلھا .. وإن بان دونھ      

  لھ في األصح .. وكذا 

  

  فال خیار في األظھر .. ولو ظنھا مسلمة أو حرة فبانت كتابیة أو أمة وھي تحل لھ 

  

  فال خیار لھا .. ولو أذنت في تزویجھا بمن ظنتھ كفؤا فبان فسقھ أو دناءة نسبھ وحرفتھ 

  وهللا أعلم ، فلھا الخیار .. ولو بان معیبا أو عبدا : قلت 

  

  فحكم المھر والرجوع بھ على الغار ما سبق في العیب .. ومتى فسخ بخلف 

  تغریر قارن العقد .. والمؤثر         

  

  فالولد قبل العلم حر .. ولو غر بحریة أمة وصححناه 

  قیمتھ لسیدھا ویرجع بھا على الغار .. وعلى المغرور 
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  ال یتصور من سیدھا بل من وكیلھ أو منھا .. والتغریر بالحریة 

  تعلق الغرم بذمتھا .. ھا فإن كان من

  فال شيء فیھ .. ولو انفصل الولد میتا بال جنایة 

  

  تخیرت في فسخ النكاح .. ومن عتقت تحت رقیق أو من فیھ رق 

  أنھ على الفور : واألظھر 

  بأن كان المعتق غائبا ؛ صدقت بیمینھا إن أمكن  .. )جھلت العتق ( : فإن قالت 

  في األظھر  )ار بھ جھلت الخی( : إن قالت .. وكذا 

  فال مھر .. فإن فسخت قبل وطء 

  وجب المسمى .. وبعده بعتق بعده 

  فمھر مثل .. أو قبلھ    

  المسمى : وقیل       

  

  ولو عتق بعضھا أو كوتبت 

  فال خیار .. أو عتق عبد تحتھ أمة 
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  فصل
  عفاف األب واألجداد على المشھور إ.. یلزم الولد 

  بأن یعطیھ مھر حرة 

   )انكح وأعطیك المھر ( : یقول أو 

  أو ینكح لھ بإذنھ ویمھر 

  أو یملكھ أمة أو ثمنھا 

  ا مثم علیھ مؤنتھ
  

  النكاح دون التسري  تعیین.. ولیس لألب 

  رفیعة .. وال 
  

  فتعیینھا لألب .. اتفقا على مھر  ولو
  

  التجدید إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخھ بعیب .. ویجب 

  ر في األصح إن طلق بعذ.. وكذا 
  

  إعفاف فاقد مھر محتاج إلى نكاح .. وإنما یجب 

  إذا ظھرت الحاجة بال یمین .. ویصدق 
  

  وطء أمة ولده .. ویحرم علیھ 

  حد  وجوب مھر ال: والمذھب 

  فالولد حر نسیب .. فإن أحبل 

  لم تصر مستولدة لألب ..  لالبنفإن كانت مستولدة 

  ال قیمة ولد في األصح ، علیھ قیمتھا مع مھر ن أو، أنھا تصیر : فاألظھر .. وإال 

  نكاحھا .. یحرم و

  

  لم ینفسخ النكاح في األصح .. فلو ملك زوجة والده الذي ال تحل لھ األمة 

  

  نكاح أمة مكاتبة .. ولیس لھ 

 انفسخ النكاح في األصح .. فإن ملك مكاتب زوجة سیده 
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  فصل
  نفقة في الجدید  وال یضمن مھراً .. السید بإذنھ في نكاح عبده 

  في كسبھ بعد النكاح المعتاد والنادر .. وھما 

  یده من ربح بففیما .. فإن كان مأذونا لھ في تجارة 

  رأس مال في األصح .. وكذا 

      ففي ذمتھ .. وإن لم یكن مكتسبا وال مأذونا لھ 

  على السید : وفي قول 
  

   االستمتاعالمسافرة بھ ویفوت .. ولھ 

   لالستمتاعلزمھ تخلیتھ لیال  ..وإذا لم یسافر 

  ویستخدمھ نھارا إن تكفل المھر والنفقة   

  فیخلیھ لكسبھما .. وإال     

  لزمھ األقل من أجرة مثل وكل المھر والنفقة .. وإن استخدمھ بال تكفل 

  یلزمھ المھر والنفقة : وقیل     
  

  فمھر مثل في ذمتھ ..  ووطئولو نكح فاسدا 

  تھ في رقب: وفي قول     

  

  استخدمھا نھارا وسلمھا للزوج لیال .. وإذا زوج أمتھ 

  وال نفقة على الزوج حینئذ في األصح     

  لم یلزمھ في األصح  .. )خلو بھا فیھ ت( : ولو أخلى في داره بیتا وقال للزوج 

  صحبتھا .. وللزوج ، السفر بھا .. وللسید 
  

  سقط مھرھا ..  لدخوأن السید لو قتلھا أو قتلت نفسھا قبل : والمذھب 

  كما لو ھلكتا بعد دخول  ، فال .. أو قتل األمة أجنبي أو ماتت ، ن الحرة لو قتلت نفسھا أو
  

  فالمھر للبائع .. ولو باع مزوجة 

  فنصفھ لھ .. فإن طلقت قبل دخول 

  لم یجب مھر .. ولو زوج أمتھ بعبده 
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  كتاب الصداق 

  تسمیتھ في العقد .. یسن 

  خالؤه منھ إ.. ویجوز 
  

  صح صداقا .. وما صح مبیعا 
  

  ضمنھا ضمان عقد .. وإذا أصدق عینا فتلفت في یده 

  ضمان ید : وفي قولھ      

  لیس لھا بیعة قبل قبضھ : فعلى األول 

  وجب مھر مثل .. ولو تلف في یده 

  فقابضة .. وإن أتلفتھ 

  تخیرت على المذھب ..  أجنبي وإن أتلفھ

  أخذت من الزوج مھر مثل .. فإن فسخت الصداق 

  غرمت المتلف .. وإال 

  فكتلفھ .. وإن أتلفھ الزوج 

  كأجنبي : وقیل      

  

  ولھا الخیار ، انفسخ فیھ ال في الباقي على المذھب ..  قبل قبضھ عبدولو أصدق عبدین فتلف 

  فمھر مثل .. فإن فسخت 

  صة التالف منھ فح.. وإال 
  

  تخیرت على المذھب .. ولو تعیب قبل قبضھ 

  فمھر مثل .. فإن فسخت 

  فال شيء .. وإال 
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  ال یضمنھا .. والمنافع الفائتة في ید الزوج 

  ضمن ضمان العقد .. وإن طلبت التسلیم فامتنع 

  التي استوفاھا بركوب ونحوه على المذھب .. وكذا 
  

   المعین والحال ال المؤجل حبس نفسھا لتقبض المھر.. ولھا 

  فال حبس في األصح .. فلو حل قبل التسلیم 
  

  یجبر ھو : ففي قول .. ) ال أسلم حتى تسلم (  : ولو قال كل

  ال إجبار : وفي قول      

  جبر صاحبھ أ.. ومن سلم 

  وتؤمر بالتمكین ، فیؤمر بوضعھ عند عدل ؛ یجبران : واألظھر 

   أعطاھا العدل.. فإذا سلمت    
  

  طالبتھ .. كنت مولو بادرت ف

  امتنعت حتى یسلم .. فإن لم یطأ 

  فال ..  وطئوإن 
  

  لمتمكن ف.. ولو بادر فسلم 

  نھ یجبر إ: استرد إن قلنا .. نعت بال عذر تمافإن 

  أمھلت ما یراه قاض وال یجاوز ثالثة أیام ..  لتنظف ونحوه استمھلتولو 

  ال لینقطع حیض    

  ءال مریضة حتى یزول مانع وطصغیرة و.. وال تسلم 
  

  بوطء وإن حرم كحائض .. ویستقر المھر 

  وبموت أحدھما    

 بخلوة في الجدید .. ال 
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  فصل

  وجب مھر مثل .. نكحھا بخمر أو حر أو مغصوب 

  قیمتھ : وفي قول 

    

  بطل فیھ .. أو بمملوك ومغصوب 

  ؛ في المملوك في األظھر وتتخیر .. وصح 

  ل فمھر مث.. فإن فسخت 

  قیمتھا : وفي قول 

  فلھا مع المملوك حصة المغصوب من مھر مثل بحسب قیمتھا .. وإن أجازت 

  تقنع بھ : وفي قول 

  

  صح النكاح  .. )زوجتك بنتي وبعتك ثوبھا بھذا العبد ( : ولو قال 

  المھر والبیع في األظھر .. وكذا 

  على الثوب ومھر مثل .. ویوزع العبد 

  

  فساد الصداق ووجوب مھر المثل : فالمذھب .. ألبیھا أو على أن یعطیھ ألفا ولو نكح بألف على أن 
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  بطل النكاح ..  في النكاح اً ولو شرط خیار

  صحة النكاح ال المھر : فاألظھر .. أو في المھر 

  

  وصح النكاح والمھر ، لغا .. وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم یتعلق بھ غرض 

  صح النكاح .. بمقصوده األصلي كشرط أن ال یتزوج علیھا أو ال نفقة لھا   یخلوإن خالف ولم

  وفسد الشرط والمھر 

  بطل النكاح ..  كأن ال یطأ أو یطلق أخلوإن 

  

  ولكل مھر مثل ، فساد المھر : فاألظھر .. ولو نكح نسوة بمھر 

  

  ولو نكح لطفل بفوق مھر مثل 

  أو أنكح بنتا ال رشیدة 

  فسد المسمى .. إذن بدونھ أو رشیدة بكرا بال 

  صحة النكاح بمھر مثل : واألظھر    

  

  وجوب ما عقد بھ : فالمذھب .. ولو توافقوا على مھر كان سرا وأعلنوا زیادة 

  

  بطل النكاح .. فنقص عنھ  )زوجني بألف ( : ولو قالت لولیھا 

  بطل .. فلو أطلقت فنقص عن مھر مثل 

  یصح بمھر مثل : وفي قول 

  وهللا أعلم ، صحة النكاح في الصورتین بمھر المثل : ظھر األ: قلت 
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  فصل

  فھو تفویض صحیح .. فزوج ونفى المھر أو سكت  ، )زوجني بال مھر ( : قالت رشیدة 

  )زوجتكھا بال مھر ( : لو قال سید أمة .. وكذا 

  تفویض غیر رشیدة .. وال یصح 
  

  نفس العقد أنھ ال یجب شيء ب: فاألظھر .. وإذا جرى تفویض صحیح 

  فمھر مثل ..  وطئفإن 

  بحال العقد في األصح .. ویعتبر      

  مطالبة الزوج بأن یفرض مھرا .. ولھا قبل الوطء 

  وحبس نفسھا لیفرض     

  لتسلیم المفروض في األصح .. وكذا     

  رضاھا بما یفرضھ الزوج ال علمھا بقدر مھر المثل في األظھر .. ویشترط 
  

  جل في األصح فرض مؤ.. ویجوز 

  وفوق مھر مثل         

  ال أن كان من جنسھ : وقیل    
  

  فرض القاضي نقد البلد حاال .. ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فیھ 

  وهللا أعلم ، ویفرض مھر مثل ویشترط علمھ بھ : قلت 
  

  فرض أجنبي من مالھ في األصح .. وال یصح 
  

  بل وطء تشطر بطالق قیف؛ كمسمى .. والفرض الصحیح 

  فال شطر .. ولو طلق قبل فرض ووطء 

  لم یجب مھر مثل في األظھر .. وإن مات أحدھما قبلھما 

  وهللا أعلم ، وجوبھ : األظھر : قلت      
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  فصل

  ما یرغب بھ في مثلھا : مھر المثل 
  

  فیراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إلیھ ؛ نسب .. وركنھ األعظم 

  ثم عمات كذلك ، ثم بنات أخ ، ب أخت ألبوین ثم أل: وأقربھن 

  فأرحام كجدات وخاالت .. فإن فقد نساء العصبة أو لم ینكحھن أو جھل مھرھن 
  

  سن وعقل ویسار وبكارة وثیوبة وما اختلف فیھ غرض .. ویعتبر 

  زید أو نقص الئق بالحال .. فإن اختصت بفضل أو نقص    

  لم تجب موافقتھا .. ولو سامحت واحدة 

  اعتبر .. ولو خفضن للعشیرة فقط 

  

  مھر مثل یوم الوطء .. وفي وطء نكاح فاسد 

  فمھر في أعلى األحوال .. فإن تكرر 

  

  فمھر .. ولو تكرر وطء بشبھة واحدة :  قلت

  تعدد المھر .. فإن تعدد جنسھا 
  

  تكرر المھر .. ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرھة على زنا 
  

  فمھر .. مكاتبة د وسیولو تكرر وطء األب والشریك 

  مھور : وقیل 

  فمھر .. إن اتحد المجلس : وقیل 

 وهللا أعلم ، فمھور .. وإال 
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  فصل

   بعیبھا تسقط المھر ھكفسخ..  منھا أو بسببھاالفرقة قبل وطء 

  یشطره .. كطالق وإسالمھ وردتھ ولعانھ وإرضاع أمھ أو أمھا  ال  وما 
  

   الرجوع أن لھ خیار: ر یمعنى التشط: ثم قیل 
  

  عوده بنفس الطالق : والصحیح 

  فلھ .. فلو زاد بعده      
  

  فنصف بدلھ من مثل أو قیمة .. وإن طلق والمھر تالف 

  فإن قنع بھ ؛ وإن تعیب في یدھا 

  فنصف قیمتھ سلیما .. وإال        

  فلھ نصفھ ناقصا بال خیار .. وإن تعیب قبل قبضھا 

  أن لھ نصف األرش : األصح ف.. فإن عاب بجنایة وأخذت أرشھا 

  زیادة منفصلة .. ولھا       

  خیار في متصلة .. لھا و      

  فنصف قیمة بال زیادة .. فإن شحت 

  لزمھ القبول .. وإن سمحت 

  نصف العین بفإن اتفقا ؛ وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص 

  فنصف قیمة .. وإال 
  

  نقص .. وزراعة األرض 

  زیادة .. رثھا وح
  

  زیادة نقص .. وحمل أمة وبھیمة 

  البھیمة زیادة : وقیل 
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  زیادة متصلة .. واطالع نخل 

  لم یلزمھ قطفھ .. ق وعلیھ ثمر مؤبر لوإن ط

  تعین نصف النخل .. فإن قطف   

  أجبرت في األصح .. ولو رضي بنصف النخل وتبقیة الثمر إلى جذاذه 

  ویصیر النخل في یدھما   

   والقیمة االمتناعفلھ .. یت بھ ولو رض
  

   االختیارلم یملك نصفھ حتى یختار ذو .. لھا  ومتى ثبت خیار لھ أو

  اعتبر األقل من یومي اإلصداق والقبض .. ومتى رجع بقیمة  

  

  تعذر تعلیمھ : فاألصح .. ولو أصدق تعلیم قرآن وطلق قبلھ 

  ویجب مھر مثل بعد وطء 

  ونصفھ قبلھ 
  

  فنصف بدلھ ..  ملكھا عنھ ولو طلق وقد زال

  تعلق بالعین في األصح .. فإن كان زال وعاد 

  

  أن لھ نصف بدلھ : فاألظھر .. ولو وھبتھ لھ ثم طلق 

  فلھ نصف الباقي وربع بدلھ كلھ .. لو وھبتھ النصف : وعلى ھذا 

  النصف الباقي : وفي قول 

  لھ یتخیر بین بدل نصف كلھ أو نصف الباقي وربع بدل ك: وفي قول 

  

  یرجع علیھا على المذھب لم .. ولو كان دینا فأبرأتھ 

  

  عفو عن صداق على الجدید .. ولیس لولي 
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  فصل
  متعة إن لم یجب شطر مھر .. لمطلقة قبل وطء 

  الموطوءة في األظھر .. وكذا 

  كطالق .. وفرقة ال بسببھا 
  

  أن ال تنقص عن ثالثین درھما .. ویستحب 

  ضي بنظره معتبرا حالھما قدرھا القا.. فإن تنازعا 

  حالھ : وقیل 

  حالھا : وقیل 

  أقل مال : وقیل 

  
  فصل

  تحالفا .. اختلفا في قدر مھر أو صفتھ 

  ویتحالف وارثاھما 

  ووارث واحد واآلخر 

  ثم یفسخ لمھر ویجب مھر مثل 

  

  تحالفا في األصح .. ولو ادعت تسمیتھ فأنكرھا 

  

  تكلیفھ البیان : فاألصح .. وأنكر المھر أو سكت ولو ادعت نكاحا ومھر مثل فأقر بالنكاح 

  تحالفا .. فإن ذكر قدرا وزادت      

   لھا يحلفت وقض..  اً وإن أصر منكر

  

  تحالفا في األصح .. ولو اختلف في قدره زوج وولي صغیرة أو مجنونة 

  

  لزم ألفان .. بینة وثبت العقدان بإقراره أو  ، )ویوم كذا بألف ، نكحتني یوم كذا بألف ( : ولو قالت 

  صدق بیمینھ وسقط الشطر  .. )لم أطأ فیھما أو في أحدھما ( : فإن قال 

  لم یقبل  .. )كان الثاني تجدید لفظا ال عقدا ( : وإن قال 
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  فصل
  سنة .. ولیمة العرس 

  واجبة : وفي قول أو وجھ   

  فرض عین .. واإلجابة إلیھا 

  كفایة : وقیل  

  سنة : وقیل  

  
  :سن بشرط ت أو وإنما تجب

  أن ال یخص األغنیاء 
  وأن یدعوه في الیوم األول 

  لم تجب في الثاني .. فإن أولم ثالثة 

  وتكره في الثالث    

  وأن ال یحضره لخوف أو طمع في جاھھ 
  وأن ال یكون ثم من یتأذى بھ أو ال یلیق بھ مجالستھ وال منكر 

  فلیحضر .. إن كان یزول بحضوره ف
  

   وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس أوراش حریر وصورة حیوان على سقف أو جدار ف: ومن المنكر 

  وصورة شجر ، ومقطوع الرأس ، وبساط ومخدة  ما على أرض.. ویجوز       

  تصویر حیوان .. ویحرم      

  

  بصوم .. وال تسقط إجابة 

  أفضلفالفطر .. فإن شق على الداعي صوم نقل 

  

  أكل بوال یتصرف فیھ إال ،  لفظ مما قدم لھ بال.. ویأكل الضیف 

  ولھ أخذ ما یعلم رضاه بھ    

  

  وال یكره في األصح ، مالك نثر سكر وغیره في اإل.. ویحل 

  وتركھ أولى ، التقاطھ .. ویحل 
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  كتاب القسم والنشوز 

  بزوجات .. یختص القسم 

  لزمھ عند من بقي .. ومن بات عند بعض نسوتھ 

  

  لم یأثم .. ولو أعرض عنھن أو عن الواحدة 

  أن ال یعطلھن .. ویستحب 

  

  مریضة ورتقاء وحائض ونفساء .. وتستحق القسم 

  ناشزة .. ال 

  

  دار علیھن في بیوتھن .. فإن لم ینفرد بمسكن 

  فاألفضل المضي إلیھن .. فرد وإن ان

  دعاؤھن .. ولھ 

  ذھابھ إلى بعض ودعاء بعض .. تحریم : واألصح 

   أو خوف علیھا اإال لغرض كقرب مسكن من مضى إلیھ             

  أن یقیم بمسكن واحدة ویدعوھن إلیھ .. ویحرم 

  اھما ضوأن یجمع بین ضرتین في مسكن إال بر   
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  ة ویوم قبلھا أو بعدھا أن یرتب القسم على لیل.. ولھ 

  تبع .. والنھار ، اللیل .. واألصل 

  فعكسھ .. فإن عمل لیال وسكن نھارا كحارس     

   إال لضرورة كمرضھا المخوف لیالً دخول في نوبة على أخرى .. ولیس لألول 

  قضى .. إن طال مكثھ : وحینئذ 

  فال .. وإال            

  وینبغي أن ال یطول مكثھ ، ه  لوضع متاع ونحونھاراالدخول .. ولھ 

  إذا دخل لحاجة .. أنھ ال یقضي : والصحیح 

  ما سوى وطء من استمتاع .. وأن لھ 

  إن دخل بال سبب .. وأنھ یقضي 

  تسویة في اإلقامة نھارا .. وال تجب 

  

  لیلة وھو أفضل .. وأقل نوب القسم 

  وال زیادة على المذھب ، ثالثا .. ویجوز 

   لالبتداءقرعة .. وجوب : والصحیح 

  یتخیر : وقیل 

  مثال أمة .. لكن لحرة ، في قدر نوبة .. وال یفضل 

  

  بسبع بال قضاء .. وتخص بكر جدیدة عند زفاف 

  بثالث .. وثیب    

  وسبع بقضاء ، تخییرھا بین ثالث بال قضاء .. ویسن      
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  فناشزة ..  بغیر إذنھومن سافرت وحدھا 

  یقضي لھا ..  لغرضھ بإذنھو 

  ال في الجدید .. ولغرضھا       

  

  حرم أن یستصحب بعضھن .. ومن سافر لنقلھ 

  الطویلة وفي سائر األسفار 

  یستصحب بعضھن بقرعة ..   في األصح القصیرة.. وكذا 

  وال یقضي مدة سفره           

  ال الرجوع في األصح ، قضى مدة اإلقامة .. فإن وصل المقصد وصار مقیما 

  

  لم یلزم الزوج الرضا . .ومن وھبت حقھا 

  بات عندھا لیلتیھما ..  لمعینةفإن رضي ووھبت 

  یوالیھما : وقیل 

  سوى ..  لھن أو    

          فلھ التخصیص ..  لھ أو     

 یسوي : وقیل 
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  فصل

  وعظھا بال ھجر .. ظھر أمارات نشوزھا 

  

  وعظ وھجر في المضجع ..  ولم یتكررفإن تحقق نشوز 

  وال یضرب في األظھر 

  وهللا أعلم ، یضرب : األظھر : لت ق

  ضرب ..  تكررفإن 

  

  ألزمھ القاضي توفیتھ .. فلو منعھا حقا كقسم ونفقة 

  نھاه .. فإن أساء خلقھ وآذاھا بال سبب 

  عزره .. فإن عاد 

  

  تعرف القاضي الحال بثقة یخبرھما ومنع الظالم .. إن صاحبھ متعد : وإن قال كل 

  ا من أھلھ وحكما من أھلھا بعث حكم.. فإن اشتد الشقاق 

  وھما وكیالن لھما      

  مولیان من الحاكم : وفي قول      

  رضاھما .. یشترط : فعلى األول      

  حكمھ بطالق وقبول عوض خلع .. فیوكل      

  حكمھا ببذل عوض وقبول طالق بھ .. وتوكل      
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  كتاب الخلع 

  فرقة بعوض بلفظ طالق أو خلع : ھو 
  

  زوج یصح طالقھ  :شرطھ 
  

  صح ووجب دفع العوض إلى مواله وولیھ .. فلو خالع عبد أو محجور علیھ بسفھ 
  

  إطالق تصرفھ في المال  :وشرط قابلھ 
  

  بانت ..  عین مالھ أوسید بدین  نبال إذفإن اختلعت أمة 

   العیني صورة مھر مثل ف: وللزوج في ذمتھا 

  قیمتھا : وفي قول     

  المسمى :  الدینوفي صورة 

  مھر مثل : وفي قول  

  بھا في الدین بكستعلق بالعین و..  وعین عینا لھ أو قدر دینا فامتثلت أذنوإن     

  اقتضى مھر المثل من كسبھا .. وإن أطلق اإلذن 
  

  وإن خالع سفیھة 

  طلقت رجعیا .. فقبلت  )طلقتك على ألف ( : أو قال 

  لم تطلق .. فإن لم تقبل      

  

  اختالع المریضة مرض الموت .. ویصح 

  وال یحسب من الثلث إال زائد على مھر مثل 

  

  ال بائن ، رجعیة في األظھر .. و
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  عوضھ قلیال وكثیرا دینا وعینا ومنفعة .. ویصح 

  

  بانت بمھر مثل .. ولو خالع بمجھول أو خمر 

  مر بدل الخب: وفي قول   

  

  التوكیل .. ولھما 

  لم ینقص منھا  .. )خالعھا بمائة ( : فلو قال لو كیلھ 

  لم ینقص عن مھر مثل .. وإن أطلق       

  لم تطلق .. فان نقص فیھما      

  یقع بمھر مثل : وفي قول   

  نفذ .. فامتثل  )اختلع بألف ( : ولو قالت لوكیلھا 

  بانت ویلزمھا مھر مثل  .. )من مالھا بوكالتھا اختلعتھا بألفین ( : وإن زاد فقال      

  األكثر منھ ومما سمتھ : وفي قول 

  فخلع أجنبي والمال علیھ .. وإن أضاف الوكیل الخلع إلى نفسھ 

  أن علیھا ما سمت وعلیھ الزیادة : فاألظھر ..  أطلقوإن   

  

  توكیلھ ذمیا وعبدا ومحجورا علیھ بسفھ .. ویجوز 

  حجور علیھ في قبض العوض توكیل م.. وال یجوز 

  

  خلع زوجتھ أو طالقھا لصحة توكیلھ امرأة : واألصح 

  

ً .. ولو وكال رجال     تولى طرفا

 الطرفین : وقیل      
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  فصل

                طالق .. الفرقة بلفظ الخلع 

  فسخ ال ینقص عددا : وفي قول       

  كنایة .. لفظ الفسخ : فعلى األول       

  

   في األصل كخلع.. والمفاداة 

  

            صریح .. ولفظ الخلع 

  كنایة : وفي قول 

  وجب مھر مثل في األصح .. لو جرى بغیر ذكر مال : فعلى األول 

  بكنایات الطالق مع النیة وبالعجمیة .. ویصح 

  

  

  فكنایة خلع  .. )اشتریت ( : فقالت  ، )بعتك نفسك بكذا ( : ولو قال 

  فھو معاوضة فیھا شوب تعلیق ..  الخلع طالق: وقلنا  )خالعتك بكذا (  و أ)طلقتك (  ـوإذا بدأ بصیغة معاوضة ك

  ولھ الرجوع قبل قبولھا      

  قبولھا بلفظ غیر منفصل .. ویشترط 

  

  فقبلت بألفین وعكسھ  )طلقتك بألف ( ـ فلو اختلف إیجاب وقبول ك

  فلغو .. فقبلت واحدة بثلث ألف  )طلقتك ثالثا بألف ( أو   

  

  وقوع الثالث ووجوب ألف : فاألصح .. فقبلت واحدة بألف ) طلقتك ثالثا بألف ( : ولو قال 
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  فتعلیق فال رجوع لھ  .. ) أعطیتنيمتى أو متى ما ( ـ وإن بدأ بصیغة تعلیق ك

  القبول لفظا وال اإلعطاء في المجلس .. وال یشترط 

  

   على الفور لكن یشترط إعطاء، فكذلك  .. )أو إذا أعطیتني ، إن ( : وإن قال 

  

  فمعارضة مع شوب جعالة فلھا الرجوع قبل جوابھ .. وإن بدأت بطلب طالق فأجاب 

  فور لجوابھ .. ویشترط 

  

  فواحدة بثلثھ .. فطلق طلقة بثلثھ ، ولو طلبت ثالثا بألف 

  

  فال رجعة .. وإذا خالع أو طلق بعوض 

  فرجعي وال لمال .. فإن شرطھا 

  بائن بمھر مثل : وفي قول         

  

  ؛ وارتدت فأجاب  )طلقني بكذا ( : ولو قالت 

  بانت بالردة وال مال .. إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة 

  طلقت بالمال .. وإن أسلمت فیھا    

  

  تخلل كالم یسیر بین إیجاب وقبول .. وال یضر 
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  فصل

  وال مال ، وقع رجعیا قبلت أم ال .. طلبھا بمال یسبق لم و )أنت طالق وعلیك أو ولي علیك كذا ( : قال 

  فكھو في األصح .. و صدقتھ  " )طلقتك بكذا " ـ أردت ما یراد ب( : فإن قال 

  بانت بالمذكور ..  سبقوإن 

  

   )طلقتك بكذا ( ـ أنھ ك: فالمذھب  .. ) طالق على أن لي علیك كذا أنت( : وإن قال 

   المال بانت ووجب.. فإذا قبلت           

  

  بانت ولزمھا األلف .. فضمنت في الفور  ، )إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ( : وإن قال 

  طلقت .. فمتى ضمنت  ؛ )متى ضمنت ( : وإن قال 

  لم تطلق .. وإن ضمنت دون األلف    

  طلقت .. ولو ضمنت ألفین   

  

  بانت بألف .. أو عكسھ  )طلقت وضمنت ( :  تفقال ، )طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا ( : ولو قال 

  فال .. فإن اقتصرت على أحدھما    
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  طلقت .. وإذا علق بإعطاء مال فوضعتھ بین یدیھ 

  دخولھ في ملكھ : واألصح 

  فقیل كاإلعطاء .. ) إن أقبضتني ( : وإن قال 

  كسائر التعلیق فال یملكھ  : واألصح     

  لإلقباض مجلس .. وال یشترط 

  وهللا أعلم ، شترط لتحقق الصفة أخذ بیده منھا ولو مكرھة وی، ویقع رجعیا : قلت 

  

  لم تطلق .. فأعطتھ ال بالصفة ، ولو علق بإعطاء عبد ووصفھ بصفة سلم 

  فلھ رده ومھر مثل .. أو بھا معیبا 

  قیمتھ سلیما : وفي قول 

  ولھ مھر مثل ، إال مغصوبا في األصح ، طلقت بعبد  .. )عبدا ( : ولو قال 

  

  فلھ ألف .. فطلق الطلقة  ،  )طلقني ثالثا بألف ( : طلقة فقط فقالت ولو ملك 

  ثلثھ : وقیل 

  فاأللف .. إن علمت الحال : وقیل 

  فثلثھ .. وإال 
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  وقع بمائة .. فطلق بمائة ، ولو طلبت طلقة بألف 

  بألف : وقیل 

  ال یقع : وقیل 

  

  مھر مثل بانت ب.. فطلق غدا أو قبلھ ) طلقني غدا بألف ( : ولو قالت 

  بالمسمى : في قول : وقیل 

  

  طلقت على الصحیح بالمسى .. فقبلت ودخلت  ، )فأنت طالق بألف .. إذا دخلت الدار ( : وإن قال 

  بمھر مثل :  قول أووفي وجھ     

  

  وھو كاختالعھا لفظا وحكما ، اختالع أجنبي وإن كرھت الزوجة .. ویصح 

  أن یختلع لھ .. ولوكیلھا 

  توكیلھا فتتخیر ھي .. وألجنبي 

  

  لم تطلق .. ولو اختلع رجل وصرح بوكالتھا كاذبا 

  كأجنبي فیختلع بمالھ .. وأبوھا 

  لم تطلق .. فإن اختلع بمالھا وصرح بوكالة أو والیة 

 فخلع بمغصوب .. أو باستقالل 
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  فصل

  صدق بیمینھ .. ادعت خلعا فأنكر 

  

  

  

  بانت وال عوض  .. )مجانا ( : فقالت  ، )طلقتك بكذا ( : وإن قال 

  

  

  

  تحالفا ووجب مھر مثل .. وإن اختلفا في جنس عوضھ أو قدره وال بینة 

  

  

  

  لزم .. ولو خالع بألف ونویا نوعا 

  مھر مثل : وقیل  

  

  

  

  تحالفا على األول  .. )بل دراھم أو فلوسا ( : فقالت  ، )أردنا دنانیر ( : ولو قال 

  ني ووجب مھر مثل بال تحالف في الثا    

  وهللا أعلم                   
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  كتاب الطالق 

  التكلیف إال السكران .. یشترط لنفوذه 

  

  بال نیة .. بصریحھ .. ویقع 

  بنیة .. وبكنایة  

  

  الطالق :  فصریحھ

  الفراق والسراح على المشھور .. وكذا 

   )یا طالق  ( و) مطلقة  ( و) أنت طالق  ( و) طلقت ( ـ ك

  في األصح  )أنت طالق والطالق ( ..  ال

  صریح على المذھب .. العجمیة وترجمة الطالق ب

  كنایة  .. )أنت مطلقة (  و) أطلقتك ( و

   في األصح فصریح .. )الحالل أو حالل هللا علي حرام ( ـ ولو اشتھر لفظ للطالق ك

  وهللا أعلم ،  كنایةأنھ : األصح : قلت      

  

   ) ياعتد ( ،) بائن ( ، ) بتلة ( ، ) بتة ( ، ) بریة ( ، ) أنت خلیة ( ـ ك:  وكنایتھ

  ) حبلك على غاربك ( ، ) إلحقي بأھلك ( ، ) استبرئي رحمك ( 

  و نحوھا ) ودعیني ( ، ) دعیني ( ، ) اغربي ( ، ) اعزبي ( ، ) أنده سربك (  ال

  

  كنایة طالق وعكسھ .. واإلعتاق 

  كنایة ظھار وعكسھ .. ولیس الطالق 
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  حصل .. قا أو ظھارا ونوى طال )حرمتك ( أو  )أنت علي حرام ( : ولو قال 

  تخیر وثبت ما اختاره .. أو نواھما  

  طالق : وقیل 

  ظھار : وقیل 

  لم تحرم .. أو تحریم عینھا   

  كفارة یمین .. وعلیھ 

  إن لم تكن نیة في األظھر .. وكذا 

  لغو : والثاني  

  ثبت .. وإن قالھ ألمتھ ونوى عتقا       

  فكالزوجة .. أو تحریم عینھا أو ال نیة 

  فلغو  .. )ھذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي ( : ولو قال 
  

  

  اقترانھا بكل اللفظ : وشرط نیة الكنایة 

  یكفي بأولھ : وقیل       
  

  لغو .. وإشارة ناطق بطالق 

  كنایة : وقیل   
  

  بإشارة أخرس في العقود والحلول .. ویعتد 

  فصریحة .. فإن فھم طالقھ بھا كل أحد 

  فكنایة .. نون ط بفھمھ فوإن اختص

  

  فلغو .. ولم ینوه ، ولو كتب ناطق طالقا 

  وقوعھ : فاألظھر .. وإن نواه   
  

  فإنما تطلق ببلوغھ  .. )إذا بلغك كتابي فأنت طالق ( : فإن كتب 

  طلقت .. فقرأتھ ، وھي قارئة  )إذا قرأت كتابي ( : وإن كتب 

  فال في األصح ..  علیھا قرئوإن    

  طلقت ..  علیھا فقرئم تكن قارئة وإن ل   
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  فصل

  تفویض طالقھا إلیھا .. لھ 

  تملیك في الجدید : وھو 

  تطلیقھا على فور .. فیشترط لوقوعھ 

  

  لف األبانت ولزمھا .. فطلقت ) طلقي بألف ( : وإن قال 

  توكیل : وفي قول      

  فور في األصح .. فال یشترط 

  خالف الوكیل .. وفي اشتراط قبولھا 

  لھ الرجوع قبل تطلیقھا : على القولین و

  

  لغا على التملیك .. )إذا جاء رمضان فطلقي ( : ولو قال 

  

  وقع .. ونویا  )أبنت ( : فقالت ، ) أبیني نفسك ( : ولو قال 

  فال .. وإال      

  

  ونوت  )أبنت ( : فقالت  ،     )طلقي ( : ولو قال 

  وقع .   . ) طلقت ( : فقالت ، ونوى  )أبیني ( أو 

  

  فثالث .. ونوتھن  )طلقت ( : فقالت ، ونوى ثالثا ) طلقي ( : ولو قال 

  فواحدة في األصح .. وإال   

  

 فواحدة .. دت أو عكسھ حفو )ثالثا ( : ولو قال 
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  فصل
  لغا .. مر بلسان نائم طالق 

  

  لغا .. ولو سبق لسان بطالق بال قصد 

  وال یصدق ظاھرا إال بقرینة      
  

  لم تطلق .. وقصد النداء  )یا طالق ( : اسمھا طالقا فقال ولو كان 

  إن أطلق في األصح .. وكذا 

  صدق .. ) أردت النداء فالتف الحرف ( : وقال  ، )یا طالق ( : وإن كان اسمھا طارقا أو طالبا فقال 
  

  ولو خاطبھا بطالق ھازال أو العبا 

  بأن كانت في ظلمة ؛ أو وھو یظنھا أجنبیة 

   وقع.. ا لھ ولیھ أو وكیلھ ولم یعلم أو أنكحھ
  

  لم یقع .. ولو لفظ أعجمي بھ بالعربیة ولم یعرف معناه 

  وقع .. إن نوى معناھا : وقیل 

  

  طالق مكره .. وال یقع 

  بان أكره على ثالث فوحد ؛ فإن ظھرت قرینة اختیار 

  أو صریح أو تعلیق فكنى أو نجز 

  ع وق.. رح أو بالعكوس سف )طلقت ( أو على 

  قدرة المكره على تحقیق ما ھدد بھ بوالیة أو تغلب : وشرط اإلكراه 

  وعجز المكره عن دفعھ بھرب وغیره 

  حققھ .. وظنھ إن امتنع 

   مال ونحوھا إتالفبتخویف بضرب شدید أو حبس أو .. ویحصل 

  یشترط قتل : وقیل      

  قتل أو قطع أو ضرب مخوف : وقیل      

  بأن ینوي غیرھا  ؛التوریة .. وال تشترط 

  وقع .. إن تركھا بال عذر : وقیل 
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  عال على المذھب فنفذ طالقھ وتصرفھ لھ وعلیھ قوال و.. ومن أثم بمزیل عقلھ من شراب أو دواء 

  ال : وفي قول 

  علیھ : وقیل 

  

  وقع  .. )ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق ( : ولو قال 

  ھب دمك على المذ.. وكذا 

  فضلة كریق وعرق .. ال 

  مني ولبن في األصح .. وكذا 

  لم یقع على المذھب  .. )یمینك طالق ( : ولو قال لمقطوعة یمین 

  

  طلقت .. ونوى تطلیقھا  )أنا منك طالق ( : ولو قال 

  فال .. وإن لم ینو طالقا 

  إن لم ینو إضافتھ إلیھا في األصح .. وكذا 

  

  وفي اإلضافة وجھان ، اشترط نیة الطالق  .. )أنا منك بائن ( : ولو قال 

  

  فلغو  .. )استبرئي رحمي منك ( : ولو قال 

  وقع .. إن نوى طالقھا : وقیل     
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  فصل

  لغو .. وتعلیقھ بنكاح وغیره ، خطاب األجنبیة بطالق 

  

  ) فأنت طالق ثالثا .. إن أعتقت أو إن دخلت ( : كقولھ ؛ تعلیق العبد ثالثة .. صحة : واألصح 

  فیقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقھ 

  رجعیة ال مختلعة .. ویلحق 

  

  لم یقع إن دخلت في البینونة .. ولو علقھ بدخول فبانت ثم نكحھا ثم دخلت 

  إن لم تدخل في األظھر .. وكذا 

  یقع إن بانت بدون ثالث : وفي ثالث 

  

  ث عادت ببقیة الثال.. ولو طلق دون ثالث وراجع أو جدد ولو بعد زوج 

  عادت بثالث .. وإن ثلث     

  

  طلقتان فقط .. وللعبد 

  ثالث .. وللحر 

  

  في مرض موتھ .. ویقع 

  في عدة رجعي ال بائن .. ویتوارثان 

  ترثھ : وفي القدم       
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  فصل

  واقع ..  اً ونوى عدد )أنت طالق ( أو  ، )طلقتك ( : قال 

  الكنایة .. وكذا 

  

   ةفواحد..  وى عدداً ون )أنت طالق واحدة ( : ولو قال 

  المنوي : وقیل      

   فالمنوي ..اً ونوى عدد )نت واحدة أ( : ولو قال : قلت 

  وهللا أعلم ، واحدة : وقیل 

  

  لم یقع .. فماتت قبل تمام طالق  )أنت طالق ثالثا ( : ولو أراد أن یقول 

  فثالث .. أو بعده قبل ثالثا 

  واحدة : وقیل 

  ال شيء : وقیل 

  

  فثالث .. وتخلل فصل  ) أنت طالق ق طالأنت طالق أنت( : وإن قال 

  فواحدة .. فإن قصد تأكیدا ؛ وإال 

  فثالث .. أو استئنافا     

   في األظھر أطلقإن .. وكذا    

  فثنتان ..  أو بالثالثة استئنافا أو عكس اً وإن قصد بالثانیة تأكید    

   فثالث في األصح.. أو بالثالة تأكید األولى      

  ال األول بالثاني ، صح قصد تأكید الثاني بالثالث  .. )أنت طالق وطالق وطالق ( : وإن قال 

   موطوءةوھذه الصور في 

  فطلقة بكل حال ..  لغیرھافلو قالھن   
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  فثنتان في األصح .. فدخلت ) لق وطالق ا طفأنت.. إن دخلت الدار ( : ولو قال لھذه 

  

  فثنتان  .. )مع أو معھا طلقة ة لقأنت طالق ط( :  لموطوءةولو قال 

   في األصح موطوءةغیر .. وكذا 

  

   موطوءةفثنتان في  .. )طلقة قبل طلقة أو بعدھا طلقة ( : ولو قال 

  وطلقة في غیرھا    

  

  فكذا في األصح  .. )طلقة بعد طلقة أو قبلھا طلقة ( : ولو قال 

  

  فطلقتان .. وأراد مع  )طلقة في طلقة ( : ولو قال 

  فطلقة .. أو الظرف أو الحساب أو أطلق    

  

  فطلقة بكل حال  )طلقة  نصف نصف طلقة في ( : ولو قال 

  

  فثالث .. وقصد معیة  )طلقة في طلقتین ( : ولو قال 

  فواحدة .. أو ظرفا 

  فثنتان .. أو حسابا وعرفھ 

  ثنتان : وقیل        فطلقة .. وإن جھلھ وقصد معناه 

  ثنتان إن عرف حسابا : وفي قول     لقھ فط.. ئا وإن لم ینو شی
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  فطلقة  .. )بعض طلقة ( : ولو قال 

  فطلقة إال أن یرید كل نصف من طلقة  .. )نصفي طلقة ( أو 

  

  طلقة  .. )نصف طلقتین ( : أن قولھ : واألصح 

  طلقتان  .. )نصف طلقة وثلث طلقة ( أو  ، )ثالثة أنصاف طلقة ( و     

  

  فطلقة  .. )طلقة نصف وثلث ( : ولو قال 

  

  وقع على كل طلقة  .. )أوقعت علیكن أو بینكن طلقة أو طلقتین أو ثالثا أو أربعا ( : ولو قال ألربع 

  ثنتان .. وقع في ثنتین ..  نفإن قصد توزیع كل طلقة علیھ

  ثالث .. وفي ثالث وأربع     

   في األصح لم یقبل ظاھراً  .. ) نأردت بینكن بعضھ( : فإن قال 

  

  طلقت .. فإن نوى  ؛ ) يأنت كھ( أو ) أشركتك معھا ( : و طلقھا ثم قال ألخرى ول

  فال .. وإال     

  

 لو قال آخر ذلك المرأتھ .. وكذا 
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  فصل
  اتصالھ ..  بشرط االستثناءیصح 

  سكتة تنفس وعي .. وال یضر     

  علم وهللا أ،  قبل فراغ الیمین في األصح االستثناءویشترط أن ینوي : قلت     
       

  عدم استغراقھ .. ویشترط     
  

  فواحدة  .. )ثنتین وواحدة إال  طالق ثالثا أنت( : ولو قال 

  ثالث : وقیل 

  فثالث  .. )اثنتین وواحدة إال واحدة ( أو 

  ثنتان : وقیل 
  

  من نفى إثبات وعكسھ .. وھو 
  

  فثنتان  .. )ثالثا إال ثنتین إال طلقة ( : فلو قال 

  فثنتان  .. )ال ثالثا إال اثنتین ثالثا إ(  أو

  ثالث : وقیل      

  طلقة : وقیل      

   فثنتان  .. )خمسا إال ثالثا( أو 

  ثالث : وقیل 

  فثالث على الصحیح  .. )ثالثا إال نصف طلقة ( أو 
  

  لم یقع .. وقصد التعلیق  )إن لم یشأ هللا (  و ، أ) طالق إن شاء هللا أنت( : ولو قال 

  نع انعقاد تعلیق وعتق ویمین ونذر وكل تصرف یم.. وكذا 
  

  وقع في األصح  .. )یا طالق إن شاء هللا ( : ولو قال 

  فال في األصح  .. )أنت طالق إال أن یشاء هللا ( : أو قال 
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  فصل

  فال .. شك في طالق 

  وال یخفى الورع ، فاألقل ..  عدد يف أو   

  

   )ت طالق فأن.. إن كان ذا الطائر غرابا ( : ولو قال 

  لم یحكم بطالق أحد .. وجھل  )فامرأتي طالق .. ن لم یكنھ إ(  : وقال آخر

  طلقت إحداھما ولزمھ البحث والبیان .. فإن قالھما رجل لزوجتیھ 

  

  وقف حتى یذكر .. ولو طلق إحداھما بیعنھا ثم جھلھا 

  اه في الجھل توال یطالب ببیان إن صدق

  

  قبل في األصح  .. )قصدت األجنبیة ( : وقال  ، )ما طالق أحداك( : ولو قال لھا وألجنبیة 

  فال على الصحیح   .. )قصدت أجنبیة ( :   وقال   ، )زینب طالق ( : ولو قال      

  

  طلقت .. وقصد معینة  )حداكما طالق إ( : ولو قال لزوجتیھ 

  فإحداھما .. وإال       

  في الثانیة والتعیین ، البیان في الحالة األولى .. ویلزمھ 

  ونفقتھما في الحال ، وعلیھ البدار بھما ، وتعزالن عنھ إلى البیان أو التعیین 
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  باللفظ .. ویقع الطالق 

  فعند التعیین .. إن لم یعین : وقیل   

  

  لیس بیانا وال تعیینا .. والوطء 

  تعیین : وقیل    

  

  فبیان  .. )ھذه المطلقة ( : ولو قال مشیرا إلى واحدة 

  حكم بطالقھما  .. )ھذه بل ھذه ( أو  ، )أردت ھذه وھذه ( أو     

  

  بقیت مطالبتھ لبیان اإلرث .. ولو ماتتا أو أحداھما قبل بیان وتعیین 

  قبول بیان وارثھ ال تعیینھ : فاألظھر .. ولو مات 

  

  ى البیان منع منھما إل.. وجھل  )فعبدي حر .. وإال ، فامرأتي طالق .. إن كان غرابا ( : ولو قال 

  ؛ بل یقرع بین العبد والمرأة ، لم یقبل بیان الوارث على المذھب .. فإن مات 

  عتق .. فإن قرع 

  لم تطلق .. أو قرعت 

  أنھ ال یرق : واألصح 
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  فصل

  سني وبدعي : الطالق 

  

   وھو ضربان، البدعي .. ویحرم 

  طالق في حیض ممسوسة 

  یحرم لم .. إن سألتھ : وقیل 

   فیھ ال أجنبي في األصح خلعھا.. ویجوز 

  

  األصح ي فسني ف .. )أنت طالق مع آخر حیضتك ( : ولو قال 

  فبدعي على المذھب .. لم یطأھا فیھ  )مع آخر طھر ( أو  

  

   فیھ من قد تحبل ولم یظھر حمل وطئوطالق في طھر 

  فبدعي في األصح ..  حائضا وطھرت فطلقھا وطئفلو 

  خلعھا .. ویحل  

  من ظھر حملھا طالق .. و      

  

  طلق بعد طھر .. ثم إن شاء ، سن لھ الرجعة .. ومن طلق بدعیا 
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  وقع في الحال  .. )أنت طالق للبدعة ( :  لحائضولو قال 

  فحین تطھر  .. )للسنة ( أو    

  وقع في الحال  .. )أنت طالق للسنة ( :  لم تمس فیھ طھرأو لمن في    

    فحین تطھر بعد حیض ..وإن مست فیھ  

  ففي الحال إن مست فیھ  .. )للبدعة ( أو   

  فحین تحیض .. وإال       

  

  فكالسنة  .. )أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطالق أو أجملھ ( : ولو قال 

  فكالبدعة  .. )طلقة قبیحة أو أقبح الطالق أو أفحشھ ( أو 

  وقع في الحال  .. )حسنة قبیحة ( أو  ، )ة بدعیة یسن( أو 

  

  جمع الطلقات .. م وال یحر

   )للسنة ثالثا ( أو ) أنت طالق ثالثا ( : ولو قال 

  لم یقبل إال ممن یعتقد تحریم الجمع .. وفسر بتفریقھا على أقراء    

  أنھ یدین : واألصح               

  

  )أردت إن دخلت أو إن شاء زید ( وقال  ، )أنت طالق ( : ویدین من قال 

  

  أنھ ال یقبل ظاھرا إال لقرینة : فالصحیح ) .. أردت بعضھم : ( وقال ، ) كل امرأة لي طالق ( و أ) نسائي طوالق : ( ولو قال 

  )أردت غیر المخاصمة ( : وقال  ، )كل امرأة لي طالق ( : فقال ، ) تزوجت ( : بأن خاصمتھ وقالت 
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  فصل

  ل جزء منھ وقع بأو.. ) أولھ ( أو  ، )في غرتھ ( أو  ، )أنت طالق في شھر كذا ( : قال 

  فبفجر أول یوم  .. )أول یوم منھ ( أو  ، )في نھاره ( أو    

  فبآخر جزء من الشھر  .. )آخره ( أو    

  بأول النصف اآلخر : وقیل   

  

  فبغروب شمس غده  .. )إذا مضى یوم ( : ولو قال لیال 

  ففي مثل وقتھ من غده ..  نھارا أو    

  فبغروب شمسھ .. ن قالھ نھارا فإ ؛ )الیوم ( أو                  

  لغا .. وإال    

  یقاس شھر وسنة .. وبھ    

  

  وقع في الحال .. وقصد أن یقع في الحال مستندا إلیھ  )أنت طالق أمس ( أو 

  لغو : وقیل 

  صدق بیمینھ .. أو قصد أنھ طلق أمس وھي اآلن معتدة 

  صدق بیمینھ .. فإن عرف  ؛ )طلقت في نكاح آخر ( : أو قال 

  فال .. وإال 
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  ) من دخلت ( ـ ك" من : " وأدوات التعلیق 

  " أي " و، " كلما  " و، " متى ما  " و، " متى  " و، " إذا  " و، " إن  " و

  " أي وقت دخلت " ـ كو 

  

   )أنت طالق إن شئت ( وال یقتضین فورا إن علق بإثبات في غیر خلع إال 

  "كلما "  إال روال تكر    

  

  ثم طلق  )فأنت طالق .. ا طلقتك إذ( : ولو قال 

  فطلقتان .. أو علق بصفة فوجدت     

  فثالث في ممسوسة .. فطلق  )كلما وقع طالقي ( أو 

  طلقة .. و في غیرھا 

  

   )فأربعة .. وإن أربعا ، فثالثة .. وإن ثالثا ، فبعدان .. وإن ثنتین ، فعبد حر .. إن طلقت واحدة (  :ولو قال وتحتھ أربع 

   ةعتق عشر.. ربعا معا أو مرتبا فطلق أ

   فخمسة عشر على الصحیح " .. كلما" ـ ولو علق ب

  

   وقع عند الیأس من الدخول  ..)ي ن لم تدخلإ( ـ ك" ن إ" ـ أنھ إن علق ب: فالمذھب .. ولو علق بنفي فعل 

  فعند مضي زمن یمكن فیھ ذلك الفعل .. أو بغیرھا                   

  

  وقع في الحال " .. إن " بفتح  )ن دخلت أو أن لم تدخلي أأنت طالق ( : ولو قال 

  وهللا أعلم ، فتعلیق في األصح .. إال في غیر نحوي : قلت 
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  فصل

  وقع .. فإن كان حمل ظاھر ؛ علق بحمل 

  بان وقوعھ .. فإن ولدت لدون ستة أشھر من التعلیق ؛ وإال       

  فال .. وأمكن حدوثھ بھ أو بینھما ووطئت ،  من أربع سنین ألكثرأو       

  وقوعھ : فاألصح .. وإال 

  

  وقع ثالث .. ولدتھما  ف)فطلقتین .. أو أنثى ، فطلقة .. إن كنت حامال بذكر ( : وإن قال 

  لم یقع شيء .. فولدتھما  )فطلقتین .. فطلقة أو أنثى .. ن كان حملك ذكرا إ( أو 

  وانقضت عدتھا بالثاني ، طلقت باألول  ..فولدت اثنین مرتبا  )فأنت طالق .. إن ولدت ( أو 

  وقع باألولین طلقتان وانفضت بالثالث .. فولدت ثالثة من حمل  )كلما ولدت ( : وإن قال 

  الصحیح  وال یقع بھ ثالثة على     

  

  طلقن ثالثا ثالثا .. فولدن معا  )فصواحبھا طوالق .. كلما ولدت واحدة ( : ولو قال ألربع 

   الرابعة ثالثا طلقت.. أو مرتبا  

  عدتھا  األولى إن بقیت.. وكذا      

  والثانیة طلقة      

  والثالثة طلقتین      

  وانقضت عدتھما بوالدتھما      

  ال تطلق األولى وتطلق الباقیات طلقة طلقة : وقیل 

  طلقت األولیان ثالثا ثالثا .. وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا 

  طلقة : قیل و     

   طلقتین طلقتین انواألخری
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  بیمینھا في حیضھا إذا علقھا بھ .. وتصدق 

  ال في والدتھا في األصح   

  فیھ في تعلیق غیرھا .. وال تصدق 
  

  صدق بیمینھ ولم یقع .. فزعمتاه وكذبھما  )فأنتما طالقتان .. إن حضتما ( : ولو قال 

  طلقت فقط .. وإن كذب واحدة 
  

  وقع المنجز فقط .. فطلقھا  )فأنت طالق قبلھ ثالثا .. قتك إن أو إذا أو متى طل( : ولو قال 

  ثالث: وقیل 

  ال شيء : وقیل 
  

  .. ثم وجد المعلق بھ  )فأنت طالق قبلھ ثالثا .. إن ظاھرت منك أو آلیت أو العنت أو فسخت بعیبك ( : ولو قال 

  ففي صحتھ الخالف 
  

  لم یقع قطعا ..  طئوثم  )فأنت طالق قبلھ .. إن وطئتك مباحا ( : ولو قال 
  

  اشترطت على فور .. ولو علقھ بمشیئتھا خطابا 

  فال في األصح .. أو غیبة أو بمشیئة أجنبي        
  

  وقع .. كارھا بقلبھ ) شئت ( : ولو قال المعلق بمشیئتھ 

  ال یقع باطنا : وقیل      
  

  بمشیئتھ صبیة وصبي .. وال یقع 

  یقع بممیز : وقیل     
  

  قبل المشیئة . .وال رجوع لھ 
  

  لم تطلق .. فشاء طلقة  )أنت طالق ثالثا إال أن یشاء زید طلقة ( : ولو قال 

  تقع طلقة : وقیل 
  

 ً   لم تطلق في األظھر ..  للتعلیق أو مكرھا ولو علق بفعلھ ففعل ناسیا

  فكذلك .. أو بفعل غیره ممن یبالي بتعلیقھ وعلم بھ 

 فیقع قطعا .. وإال 
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  فصل

  بنیة  الإلم یقع عدد .. وأشار بإصبعین أو ثالث  )الق أنت ط( : قال 

  طلقتین ..  إصبعینطلقت في  .. )ھكذا ( : فإن قال مع ذلك 

  ثالثا .. وفي ثالث  

  صدق بیمینھ  .. )أردت باإلشارة المقبوضتین ( : فإن قال 
  

   )فأنت طالق طلقتین .. إذا مات سیدي ( : ولو قال عبد 

  أنھا ال تحرم بل لھ الرجعة : فاألصح .. فعتق بھ  )فأنت حر . .إذا مت ( : وقال سیده 

  وتجدید قبل زوج  

  

  .. وھو یظنھا المناداة  )أنت طالق ( : ولو نادى إحدى زوجتیھ فأجابتھ األخرى فقال 

  لم تطلق المناداة وتطلق المجیبة في األصح 
  

  فطلقتان .. ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة 
  

  ما تعلق بھ حث أو منع أو تحقیق خبر : لف بالطالق والح

   ، )فأنت طالق .. إن حلفت بطالق ( : فإذا قال   

  وقع المعلق بالحلف  .. )فأنت طالق .. إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم یكن األمر كما قلت ( : ثم قال   

  ویقع اآلخر إن وجدت صفتھ       

  لم یقع المعلق بالحلف .. ) فأنت طالق .. و جاء الحجاج إذا طلعت الشمس أ( : ولو قال   
  

  فإقرار بھ  .. )نعم ( : فقال  )؟ أطلقتھا ( : ولو قیل لھ استخبارا 

  صدق بیمینھ .. أردت ماضیا وراجعت : فإن قال 

  فصریح ) .. نعم : ( نشاء فقال إلوإن قیل ذلك التماسا 

  كنایة : وقیل     
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  فصل
  لم یقع .. نة فبقي لبابة أو حبة علق بأكل رغیف أو رما

  

  .. فجعلت كل نواة وحدھا  )فأنت طالق .. إن لم تمیزي نواك ( : ولو أكال تمرا وخلطا نواھما فقال 

  لم یقع إال أن یقصد تعیینا 
  

  لم یقع .. ولو كان بفمھا تمرة فعلق ببلعھا ثم برمیھا ثم بإمساكھا فبادرت مع فراغھ بأكل بعض ورمى بعض 
  

  لم تطلق  .. )سرقت ما سرقت ( : فقالت  )فأنت طالق .. إن لم تصدقیني ( : اتھمھا بسرقة فقال ولو 
  

   .. )إن لم تخبریني بعدد حب ھذه الرمانة قبل كسرھا ( : ولو قال 

   تذكر عددا یعلم أنھا ال تنقص عنھ أن: فالخالص 

  بلغ ما یعلم أنھا ال تزید علیھ تثم تزید واحدا واحدا حتى 

  صورتان فیمن لم یقصد تعریفا وال
  

   )فھي طالق .. من لم تخبرني بعدد ركعات فراض الیوم واللیلة ( : ولو قال لثالث 

  ، ) سبع عشرة ( : فقالت واحدة 

  یوم جمعة : أي  )خمس عشرة ( : وأخرى 

  لم یقع  .. أي لمسافر  )إحدى عشرة (: وثالثة 
  

  طلقت بمضي لحظة  .. )بعد حین أنت طالق إلى حین أو زمان أو ( : ولو قال 
  

  بخالف ضربھ ، تناولھ حیا ومیتا .. ولو علق برؤیة زید أو لمسھ وقذفھ 
  

   )فأنت طالق .. إن كنت كذاك ( : فقال  )یا سفیھ یا خسیس ( ـ ولو خاطبتھ بمكروه ك

  طلقت وإن لم یكن سفھ.. إن أراد مكافأتھا باسماع ما تكره 

   اعتبرت الصفة.. یق علأو الت

  إن لم یقصد في األصح .. وكذا 

   التصرف إطالقمناف : السفھ 

  قیل من باع دینھ بدنیاه : والخسیس 

  ھو من یتعاطى غیر الئق بھ بخال : ویشبھ أن یقال      
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  كتاب الرجعة 

  أھلیة النكاح بنفسھ : شرط المرتجع 

  نكاح الي الرجعة على الصحیح حیث لھ ابتداء لفللو.. ولو طلق فجن 

  

   )ارتجعتك  ( و) رجعتك  ( و) راجعتك ( ـ ب.. وتحصل 

  صریحان .. أن الرد واإلمساك : واألصح 

  كنایتان .. وأن التزویج والنكاح 

   ) نكاحي رددتھا إلي أو إلى( : ولیقل 

  

  بكنایة .. فتصح ، ال یشترط اإلشھاد .. أنھ : والجدید 

  تعلیقا .. وال تقبل 

  بفعل كوطء .. وال تحصل 

  

  بموطوءة طلقت بال عوض لم یستوف عدد طالقھا .. وتختص الرجعة 

  ال مرتدة ، محل لحل ، باقیة في العدة      
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  صدق بیمینھ .. وإذا أدعت انقضاء عدة أشھر وأنكر 

  تصدیقھا بیمین : فاألصح .. وھي ممن تحیض ال آیسة ،  وضع حمل لمدة إمكان أو

  

  فإمكانھ ستة أشھر ولحظتان من وقت النكاح .. إن ادعت والدة تام 

  فمائة وعشرون یوما ولحظتان .. أو سقط مصور         

  فثمانون یوما ولحظتان .. أو مضغة بال صورة     

  ؛ أو انقضاء أقراء 

  رة حفإن كانت 

  فأقل اإلمكان اثنان وثالثون یوما ولحظتان .. طھر وطلقت في 

  ولحظة   فسبعة وأربعون ..  حیضأو في    

   أمة أو 

  فستة عشر یوما ولحظتان ..  طھروطلقت في 

  فأحد وثالثون ولحظة ..  حیض  فيأو    

  إن لم تخالف عادة دائرة .. وتصدق 

  إن خالفت في األصح .. وكذا 
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  راجع فیما كان بقي .. قراء من وقت الوطء یة واستأنفت األ رجعوطئولو 

  

   بھا االستمتاع.. ویحرم 

  فال حد ..  وطئفإن 

  وال یعزر إال معتقد تحریمھ 

   لم یراجعمھر مثل إن .. ویجب 

   على المذھب راجعإن .. وكذا        

  

  إیالء وظھار وطالق ولعان .. ویصح 

  یتوارثان .. و

  

  ؛ وإذا ادعى والعدة منقضیة رجعة فیھا فأنكرت 

  صدقت بیمینھا .. ) بل السبت (  :فقالت  )راجعت یوم الخمیس (  :وقال ،  كیوم الجمعة االنقضاءفإن اتفقا على وقت 

   صدق بیمینھ..  )السبت ( :  وقال  ،    )انقضت الخمیس (  :وقالت ، أو على وقت الرجعة كیوم الجمعة   
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  ؛ترجیح سبق الدعوى : فاألصل .. زعا في السبق بال اتفاق وإن تنا

  صدقت بیمینھا ..  ثم ادعى رجعة قبلھ االنقضاءفإن ادعت 

  صدق  .. )بعده ( :  ادعاھا قبل انقضاء فقالت أو

  وهللا أعلم ، صدقت .. فإن ادعیا معا : قلت 

  صدق .. ومتى ادعاھا والعدة باقیة 

  قبل اعترافھا ..  ومتى أنكرتھا وصدقت ثم اعترفت

  

   صدقت بیمین.. وأنكرت  )وطئت فلي رجعة ( : وإذا طلق دون ثالث وقال 

  مقر لھا بالمھر.. وھو 

  فال رجوع لھ .. فإن قبضتھ 

  فال تطالبھ إال بنصف .. وإال 
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  یالءكتاب اإل 

  أو فوق أربعة أشھر ، نعن من وطئھا مطلقا تھو حلف زوج یصح طالقھ لیم

  

  أنھ ال یختص بالحلف با  تعالى وصفاتھ : والجدید 

    كان مولیا.. )فللھ علي صالة أو صوم أو حج أو عتق.. إن وطئتك (  :أو قال ، ق بھ طالقا أو عتقا لبل لو ع

  

  ین محضة فیم.. ولو حلف أجنبي علیھ 

  فال إیالء .. فإن نكحھا 

  

  لم یصح على المذھب .. أو إلى مجبوب ، قرناء  و، أولو آلى من رتقاء 

  

  .. وھكذا مرارا  )فوهللا ال وطئتك أربعة أشھر ( .. فإذا مضت  ، )وهللا ال وطئتك أربعة أشھر ( : ولو قال 

  فلیس بمول في األصح 

  

  یالآن لكل حكمھ إف .. )فوهللا ال وطئتك سنة ( .. فإذا مضت  ، )ھر وهللا ال وطئتك خمسة أش( : ولو قال 

  

  فمول ..  rولو قید بمستبعد الحصول في األربعة كنزول عیسى 

  فال .. وإن ظن حصولھ قبلھا 

  لو شك في األصح .. وكذا 
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  صریح وكنایة : ولفظھ 

  وافتضاض بكر ، وجماع ، ووطء ، ب ذكر بفرج یتغی:  صریحھفمن 

  كنایات .. تیانا وغشیانا وقربانا ونحوھا إ مالمسة ومباضعة ومباشرة وأن: د والجدی

  

 زال اإلیالء.. فزال ملكھ عنھ  )فعبدي حر .. إن وطئتك ( : ولو قال 

  

  فمول .. وكان ظاھر ) فعبدي حر عن ظھاري ( : ولو قال 

  ویحكم بھما ظاھرا ، فال ظھار وال إیالء باطنا .. وإال  

  فلیس بمول حتى یظاھر  .. )ن ظھاري إن ظاھرت ع( : ولو قال 

  

  فمول  .. ) لقاطضرتك ف.. إن وطئتك ( أو 

  طلقت الضرة وزال اإلیالء ..  وطئفإن 

  

  مول في الحال بفلیس  .. )وهللا ال أجامعكن ( : نھ لو قال ألربع أ: واألظھر 

  فمول من الرابعة .. فإن جامع ثالثا 

  زال اإلیالء .. فلو مات بعضھن قبل وطء 

  

  فمول من كل واحدة  .. )ال أجامع كل واحدة منكن ( : ولو قال 

  

  فلیس بمول في الحال في األظھر  .. )مرة إال ال أجامعك إلى سنة ( : ولو قال 

 فمول ..  وبقي منھا أكثر من أربعة أشھر وطئفإن   
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  فصل

  ض امن اإلیالء بال ق.. أربعة أشھر .. یمھل 

  من الرجعة ..  وفي رجعیة        

  

  انقطعت .. ولو ارتد أحدھما بعد دخول في المدة 

  استؤنفت .. فإذا أسلم 

  

  ؛ وما منع الوطء ولم یخل بنكاح 

  لم یمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون .. إن وجد فیھ 

  : وھو .. أو فیھا     

  منع ..  كصغر ومرض حسي

  قطعھا .. وإن حدث في المدة 

  ت استؤنف.. فإذا زال 

  تبنى : وقیل      

  فال ..  كحیض وصوم نفل شرعيأو 

  فرض في األصح .. ویمنع        
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  ،  في المدة وطئفإن 

  فلھا مطالبة بأن یفيء أو یطلق .. وإال          

  فلھا المطالبة بعده .. ولو تركت حقھا   

  

  بتغییب حشفة بقبل .. وتحصل الفیئة 

  

   كحیض ومرض إن كان بھا مانع وطء.. وال مطالبة 

   )فئت .. إذا قدرت ( : طولب بأن یقول ..  كمرض طبیعيوإن كان فیھ مانع 

  أنھ یطالب بطالق : فالمذھب ..  كإحرام شرعيأو 

  سقطت المطالبة .. فإن عصى بوطء 

  

  أن القاضي یطلق علیھ طلقة : فاألظھر .. وإن أبى الفیئة والطالق 

  وإنھ ال یمھل ثالثة   

  

  لزمھ كفارة یمین .. عد مطالبة  بوطئوأنھ إذا 
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  كتاب الظھار 

  من كل زوج مكلف ولو ذمي وخصي .. یصح 

  كطالقھ .. وظھار سكران 

  

   )أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظھر أمي ( :  یقول لزوجتھ أن:  وصریحھ

  صریح على الصحیح .. ) أنت كظھر أمي ( وكذا 

  

  صریح  .. )جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمھا أو جملتھا ( : وقولھ 

  ظھار  .. )كیدھا أو بطنھا أو صدرھا ( : أن قولھ : واألظھر 

   إن قصد ظھاراً  )كعینھا ( .. وكذا 

  فال .. وإن قصد كرامة 

  إن أطلق في األصح .. وكذا 

  

  ظھار في األظھر  .. )رأسك أو ظھرك أو یدك علي ظھر أمي ( : وقولھ 
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  ظھار .. والتشبیھ بالجدة 

          لم یطرأ تحریمھا في كل محرم.. طرده : والمذھب 

  مرضعة وزوجة ابن .. ال 

  فلغو .. ولو شبھ بأجنبیة ومطلقة وأخت زوجة وبأب ومالعنة 

  

  صار مظاھرا منھما .. فظاھر  )فأنت علي كظھر أمي .. إن ظاھرت من زوجتي األخرى (  :كقولھ ؛ تعلیقھ .. ویصح 

   یرید اللفظ أنلم یصر مظاھرا من زوجتھ إال .. ا بظھار وفالنة أجنبیة فخاطبھ )إن ظاھرت من فالنة ( : ولو قال 

  صار مظاھرا .. فلو نكحھا وظاھر منھا 

  فكذلك  .. )من فالنة األجنبیة ( : ولو قال 

  ال یصیر مظاھرا وإن نكحھا وظاھر : وقیل   

  فلغو  .. )إن ظاھرت منھا وھي أجنبیة ( : ولو قال 

  

  أو ھما ، أو الظھار ، أو نوى الطالق ،  ینو ولم )أنت طالق كظھر أمي ( : ولو قال 

  طلقت وال ظھار  .. )كظھر أمي ( ـ والطالق ب )نت طالق أ( ـ أو الظھار ب   

   طلقت وحصل الظاھر إن كان طالق رجعة.. والظھار بالباقي  )أنت طالق ( ـ أو الطالق ب
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  فصل

  كفارة إذا عاد .. على المظاھرة 

  أن یمسكھا بعد ظھاره زمن إمكان فرقة : وھو     

  

  فال عود .. فلو اتصلت بھ فرقة بموت أو فسخ أو طالق بائن أو رجعي ولم یراجع أو جن 

  العنھا في األصح بشرط سبق القذف ظھاره في األصح  لو ملكھا أو.. وكذا 

  

  م بل بعده ال اإلسال، بالرجعة  فالمذھب أنھ عائد.. أو ارتد متصال ثم أسلم ، ولو راجع 

  

  الكفارة بعد العود بفرقة .. وال تسقط 

  

  قبل التكفیر وطء .. ویحرم 

  لمس ونحوه بشھوة في األظھر .. وكذا 

  وهللا أعلم ، الجواز : األظھر : قلت 
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  الظھار المؤقت مؤقتا .. ویصح 

  مؤبدا : وفي قول    

  لغو : وفي قول    

  ویجب النزع بمغیب الحشفة ، بل وطء في المدة ، األصح أن عوده ال یحصل بإمساك : فعلى األول 

  

  فمظاھر منھن  .. )أنتن علي كظھر أمي ( : ولو قال ألربع 

  فأربع كفارات .. فإن أمسكھن 

  كفارة : وفي القدیم 

  

  فعائد من الثالث األول .. ولو ظاھر منھن بأربع كلمات متوالیات 

  

  احد فظھار و.. ولو كرر في امرأة متصال وقصد تأكیدا 

  فاألظھر التعدد .. أو استئنافا 

  وأنھ بالمرة الثانیة عائد في األول 
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  كتاب الكفارة 

  نیتھا ال تعیینھا .. یشترط 
  

  : وخصال كفارة الظھار 

  بال عیب یخل بالعمل والكسب ، مؤمنة ،  عتق رقبة

  م شوأخ، وأعور وأصم ، صغیر وأقرع وأعرج یمكنھ تباع مشي ..  فیجزئ

   رجلیھ وأصابعوفاقد أنفھ وأذنیھ 

  زمن .. ال 

  نملتین من غیرھما فاقد رجل أو خنصر وبنصر من ید أو أ.. وال 

  وهللا أعلم ، أو أنملة إبھام : قلت     

  ، ھرم عاجز .. وال 

  ومن أكثر وقتھ مجنون 

  ومریض ال یرجى 

  بان اإلجزاء في األصح .. فإن برأ    

  شراء قریب بنیة كفارة ..  یجزئوال 

  أم ولد وذي كتابة صحیحة .. وال 

  مدبر ومعلق بصفة ..  ویجزئ

  لم یجز .. ق المعلق كفارة فلو أراد جعل العت

  تعلیق عتق الكفارة بصفة .. ولھ 

  وإعتاق عبدیھ عن كفارتیھ عن كل نصف ذا ونصف ذا 

  اإلجزاء إن كان باقیھما حرا : فاألصح .. ولو أعتق معسر نصفین عن كفارة 

  لم یجز عن كفارة  .. ولو أعتق بعوض

  كطالق بھ .. واإلعتاق بمال 
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  نفذ ولزمھ العوض .. فأعتق  )ك على ألف أعتق أم ولد( : فلو قال 

  فأعتق في األصح  )أعتق عبدك على كذا ( : لو قال .. وكذا 

  عتق عن الطالب وعلیھ العوض .. ففعل  )أعتقھ عني على كذا ( : وإن قال 

  أنھ یملكھ عقب لفظ اإلعتاق ثم یعتق علیھ : واألصح 

  لزمھ العتق .. یالھ نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا ال بد منھ ومن ملك عبدا أو ثمنھ فاضال عن كفایة نفسھ وع

  بیع ضیعة ورأس مال ال یفضل دخلھما عن كفایتھ .. وال یجب 

  مسكن وعبد نفیسین ألفھما في األصح .. وال 

  شراء بغبن .. وال 

  اعتبار الیسار بوقت األداء : وأظھر األقوال 
  

   بنیة كفارة  بالھاللصام شھرین متتابعین.. فإن عجز عن عتق 

  نیة تتابع في األصح .. وال یشترط 

  حسب الشھر بعده بالھالل وأتم األول من الثالث ثالثین .. فإن بدأ في أثناء شھر 

  بفوات یوم بال عذر .. ویزول التتابع 

  بمرض في الجدید .. وكذا 

  بحیض .. ال 

  جنون على المذھب .. وكذا 
  

  .. أو مرض ، فإن عجز عن صوم بھرم 

  ..أو خاف زیادة مرض ، أو لحقھ بالصوم مشقة شدیدة ، ال یرجى زوالھ :  األكثرون قال

   أو فقیرا بإطعام ستین مسكیناكفر 

  كافرا .. ال 

  ھاشمیا ومطلبیا .. وال 

  ستین مدا مما یكون فطرة 
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  كتاب اللعان 

  یسبقھ قذف 

  )یا زاني أو یا زانیة ( أو ، ) زنیت أو زنیت ( : كقولھ لرجل أو امرأة ؛ الزنا ..  ھوصریح

  صریحان .. والرمي بإیالج حشفة في فرج مع وصفھ بتحریم أو دبر 

  

  كنایة  .. )زنأت في الجبل ( و

  فقط في األصح ) زنأت ( .. وكذا 

   في األصح صریح .. )زنیت في الجبل ( و

  

   )یا فاسق ( ، ) یا فاجر ( : وقولھ 

   )أنت تحبین الخلوة  ( و، ) یا خبیثة ( : ولھا 

   )یا نبطي ( : ولقرشي 

   كنایة  ..)لم أجدك عذراء ( : ولزوجتھ 

  

  صدق بیمینھ .. فإن أنكر إرادة قذف 

  

   لیس بقذف وإن نواه ضتعری.. ونحوه  ، ) فلست بزان أناأما (  و ، )یا ابن الحالل ( : وقولھ 

  

  وقذف  إقرار بزنا .. )زنیت بك ( : وقولھ 

  

  یة نفقاذف وكا .. )أنت أزنى مني ( أو ) زنیت بك ( : فقالت  ، )یا زانیة ( : ولو قال لزوجتھ 

  فمقرة وقاذفة  .. )زنیت وأنت أزنى مني ( : فلو قالت          
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  قذف  .. )ذكرك ( أو  )زنى فرجك ( : وقولھ 

  

  كنایة  .. )لست ابني ( أو  )لست مني ( ولولده  ، )یدك وعینك ( : أن قولھ : المذھب و

  إال لمنفي بلعان ، صریح  .. )لست ابن فالن ( : ولولد غیره             

  

  قاذف محصن .. ویحد 

  غیره .. ویعزر 

  

  بھ  عفیف عن وطء یحد، مسلم ، حر ، مكلف : والمحصن 

  

  مملوكة على المذھب وطء محرم ب.. وتبطل العفة 

  ومنكوحتھ بال ولي في األصح ، وأمة ولده ، زوجتھ في عدة شبھة .. ال 

  

  سقط الحد .. ولو زنى مقذوف 

  فال .. أو ارتد   

  

  لم یعد محصنا .. ومن زنى مرة ثم صلح 

  

  یورث ویسقط بعفو .. وحد القذف 

  أنھ یرثھ كل الورثة : واألصح 

 كلھ فللباقي .. وأنھ لو عفا بعضھم 
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  فصل

  قذف زوجة علم زناھا .. لھ 

  بأن رآھما في خلوة ؛ كشیاع زناھا بزید مع قرینة   ظنھ ظنا مؤكدا أو   

  

  لزمھ نفیھ .. ولو أتت بولد علم أنھ لیس منھ 

  أو ولدتھ لدون ستة أشھر من الوطء أو فوق أربع سنین ، ذا لم یطأ إ.. وإنما یعلم 

  حرم النفي ..  بحیضة ئرفلو ولدتھ لما بینھما ولم یستب   

   النفي في األصح لح.. ستبراء وإن ولدتھ لفوق ستة أشھر من اال

  صحیححرم على ال..  وعزل وطئولو 

  

  حرم النفي .. ولو علم زناھا واحتمل كون الولد منھ ومن الزنا 

  القذف واللعان على الصحیح .. وكذا 
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  فصل

   )ن الصادقین فیما رمیت بھ ھذه من الزنا ني لمإأشھد با  ( :  تقولھ أربع مرا:  اللعان

  سماھا ورفع نسبھا بما یمیزھا .. فإن غابت 

  )أن لعنة هللا علیھ إن كان من الكاذبین فیما رماھا بھ من الزنا ( : والخامسة 

  )أو ھذا الولد من زنا لیس مني ، وأن الولد الذي ولدتھ ( : ذكره في الكلمات فقال .. وإن كان ولد ینفیھ 

  )أشھد با  إنھ لمن الكاذبین فیما رماني بھ من الزنا ( : تقول ھي و

  )أن غضب هللا علیھا إن كان من الصادقین فیھ ( : والخامسة 

  لم یصح في األصح .. وعكسھ أو ذكرا قبل تمام الشھادات ، غضب بلعن ، أو ولو بدل لفظ شھادة بحلف ونحوه 

  وأن یتأخر لعانھا عن لعانھ ، ویلقن كلماتھ ، أمر القاضي .. ویشترط فیھ 
  

  بإشارة مفھمة أو كتابة .. ویالعن أخرس 

  بالعجمیة .. ویصح 

  وجھ .. وفیمن عرف العربیة 
  

  وھو بعد عصر جمعة ؛ بزمان ویغلظ 

  وھو أشرف بلدة ؛ ومكان 

  عند المنبر : والمدینة     بین الركن والمقام : فبمكة   

  عند منبر الجامع : وغیرھا          صخرة عند ال: وبیت المقدس   

  في بیعة وكنیسة : وذمي            بباب المسجد : وحائض   

  بیت نار مجوسي في األصح .. وكذا   

  بیت أصنام وثني .. ال    

  أقلھ أربعة .. وجمع 

  سنة ال فرض على المذھب .. والتغلیظات 

  ن یتالعنا قائمین وأ، ویبالغ عند الخامسة ، وعظھما .. ویسن للقاضي 
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  زوج یصح طالقھ : وشرطھ 

  

  العن .. ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة 

  صح .. ولو العن ثم أسلم فیھا 

  صادف بینونة .. أو أصر 

  

   وسقوط الحد عنھ، وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسھ ، فرقة :  ویتعلق بلعانھ

   ، ووجوب حد زناھا 

  وانتفاء نسب نفاه بلعانھ 

  ا یحتاج إلى نفي ممكن منھ وإنم

  ؛ فإن تعذر 

  بأن ولدتھ لستة أشھر من العقد 

  أو طلق في مجلسھ 

  لم یلحقھ .. أو نكح وھو بالمشرق وھي بالمغرب 

  نفیھ میتا .. ولھ 

  ویعذر لعذر     على الفور في الجدید .. والنفي 

  نفي حمل وانتظار وضعھ .. ولھ 

  صدق بیمینھ إن كان غائبا   ..)جھلت الوالدة ( : ومن أخر وقال 

  الحاضر في مدة یمكن جھلھ فیھا .. وكذا 

  تعذر نفیھ  .. )نعم ( أو  )آمین ( : فقال  )جعلھ هللا لك ولدا صالحا ( أو  )متعت بولدك ( : ولو قیل لھ 

  فال  .. )بارك علیك ( أو  )جزاك هللا خیرا ( : وإن قال 

  

  اللعان مع إمكان بینة بزناھا .. ولھ 

  دفع حد الزنا ل.. لھا و
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  فصل

  لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح .. اللعان  لھ 

  ولدفع حد القذف وإن زال النكاح وال ولد       

  كقذف طفلة ال توطأ ؛ ال تعزیر تأدیب لكذب ، إولتعزیره        

  

  أو صدقتھ وال ولد ا ولو عفت عن الحد أو أقام بینة بزناھ

  فال لعان في األصح .. طلب الحد أو جنت بعد قذفھ أو سكتت عن        

  

  ولو أبانھا أو ماتت ثم قذفھا بزنا مطلق 

  العن إن كان ولد یلحقھ ..  النكاح بعد مضاف إلى ما أو

  فال لعان إن لم یكن ولد ..  نكاحھ قبلفإن أضاف إلى ما 

  إن كان في األصح .. وكذا      

  لكن لھ إنشاء قذف ویالعن 

  

  نفي أحد توأمین .. وال یصح 
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  كتاب العدد 

  :ضربان عدة النكاح 

  وفسخ أمتعلق بفرقة حي بطالق :  األول

  بعد وطء أو استدخال منیھ وإن تیقن براءة الرحم .. وإنما تجب 

  بخلوة في الجدید .. ال 

  

  الطھر : والقرء ؛ ثالثة ..  ذات أقراءوعدة حرة 

  انقضت بالطعن في حیضة ثالثة .. فإن طلقت طاھرا 

  ي رابعة فف.. أو حائضا 

  شترط یوم ولیلة بعد الطعن ی: وفي قول 

  

  ؟  ءاً  قرلم تحض منوھل یحسب طھر 

  أظھر : والثاني ، أم طھر محتوش بدمین ، بناء على أن القرء انتقال من طھر إلى حیض ؛ قوالن 

  

  قرائھا المردودة إلیھا أب:  مستحاضةوعدة 

  بثالثة أشھر في الحال :  متحیرةو

  أس بعد الی: وقیل    

  

   نیء بقر.. وأم ولد ومكاتبة ومن فیھا رق 

  كملت عدة حرة في األظھر .. وإن عتقت في عدة رجعیة 

  فأمة في األظھر .. أو بینونة    
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  بثالثة أشھر :  لم تحض أو یئست وحرة

  فبعده ھالالن وتكمل المنكسر ثالثین .. فإن طلقت في أثناء شھر 

  قراء وجبت األ.. فإن حاضت فیھا 

  بشھر ونصف :  وأمة

  شھران : وفي قول 

  ثالثة : وفي قول 

  

  تصبر حتى تحیض ..  كرضاع ومرض لعلةومن انقطع دمھا 

  فباألشھر .. أو تیأس 

  فكذا في الجدید ..  ال لعلة أو    

  تتربص تسعة أشھر : وفي القدیم    

  أربع سنین ثم تعتد باألشھر : وفي قول   

  قراء وجبت األ.. أس في األشھر لو حاضت بعد الی: فعلى الجدید   

  : فأقوال .. أو بعدھا     

  فال شيء .. إن نكحت : أظھرھا 

  قراء فاأل.. وإال   

  یأس عشیرتھا : والمعتبر 

  كل النساء : وفي قول    

 وهللا أعلم ، ذا القول أظھر : قلت    
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  فصل

  بلعان  نسبتھ إلى ذي العدة ولو احتماال كمنفي بشرطبوضعھ .. عدة الحامل 

  وانفصال كلھ حتى ثاني توأمین            

  فتوأمان .. ومتى تخلل دون ستة أشھر 

  بمیت ال علقة .. وتنقضي 

  وبمضغة فیھا صورة آدمي خفیة أخبر بھا القوابل              

  انتقضت على المذھب .. ھي أصل آدمي : فإن لم یكن صورة وقلن 

  اعتدت بوضعھ .. ولو ظھر في عدة أقراء أو أشھر حمل للزوج 

  لم تنكح حتى تزول الریبة .. ولو ارتابت فیھا 

  ه د أن تلد لدون ستة أشھر من عقالاستمر إ.. أو بعدھا وبعد نكاح  

  فلتصبر لتزول الریبة ..  بعدھا قبل نكاح أو 

  عدم إبطالھ في الحال : فالمذھب .. فإن نكحت 

  أبطلناه .. فإن علم مقتضیھ 

  لحقھ .. بع سنین ولو أبانھا فولدت ألر

  فال .. أو ألكثر       

  حسبت المدة من الطالق .. ولو طلق رجعیا 

  من انصرام العدة : وفي قول      

  فكأنھا لم تنكح .. ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشھر 

  فالولد للثاني .. وإن كان لستة  

  ثم تعتد للثاني ، انقضت بوضعھ لحقھ و.. ت لإلمكان من األول دولو نكحت في العدة فاسد فول

  لحقھ .. أو لإلمكان من الثاني 

  عرض على قائف .. أو منھما 

  فكاإلمكان منھ فقط .. فإن ألحقھ بأحدھما 
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  فصل

  تداخلتا ..  في عدة أقراء أو أشھر جاھال أو عالما في رجعیة وطئبأن طلق ثم ؛  من جنس شخصلزمھا عدتا 

   عدة من الوطء فتبتدئ

  ا بقیة عدة الطالق ویدخل فیھ

  تداخلتا في األصح ..  أقراء رىفإن كانت إحداھما حمال واألخ        

  ویراجع قبلھ ، فتنقضیان بوضعھ       

  فال .. إن كان الحمل من الوطء : وقیل                       

   شبھة فوطئت بشبھة أو نكاح فاسد أون كانت في عدة زوج أب؛  لشخصینأو      

  فال تداخل .. نت زوجة معتدة عن شبھة فطلقت أو كا   

  قدمت عدتھ .. فإن كان حمل 

  األخرى  أتمت عدتھ ثم استأنفت.. فإن سبق الطالق ؛ وإال 

  

  الرجعة في عدتھ .. ولھ 

  وال یستمتع بھا حتى تقضیھا ، انقطعت وشرعت في عدة الشبھة .. فإذا رجع 

  

  قدمت عدة الطالق .. وإن سبقت الشبھة 

 الشبھة : وقیل 
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  فصل

  انقضت .. إن كانت بائنا : أصحھا : فأوجھ .. عاشرھا كزوج بال وطء في عدة أقراء أو أشھر 

  فال .. وإال   

  بعد األقراء واألشھر .. وال رجعة 

  وهللا أعلم ، انقضت .. ولو عاشرھا أجنبي ، ویلحقھا الطالق إلى انقضاء العدة : قلت 

  

   ئانقطعت من حین وط..  ووطئولو نكح معتدة بظن الصحة 

  من العقد : وفي قول أو وجھ    

  

  استأنفت ..  ثم طلق حائالولو راجع 

  تبنى إن لم یطأ : وفي القدیم 

  فبالوضع ..  حامالأو 

  استأنفت .. فلو وضعت ثم طلق      

  فال عدة .. إن لم یطأ بعد الوضع : وقیل 

  

  استأنفت ودخل فیھا البقیة ..  ثم طلق وطئولو خالع موطوءة ثم نكحھا ثم 
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  فصل

  أربعة أشھر وعشرة أیام بلیالیھا ..  حائل لوفاة وإن لم توطأ حرةعدة 

  نصفھا ..  أمةو

  انتقلت إلى وفاة .. وإن مات عن رجعیة 

  فال .. أو بائن       

  بوضعھ بشرطھ السابق .. وحامل 

  فباألشھر .. فلو مات صبي عن حامل    

   یلحق على المذھب إذ ال؛ ممسوح .. وكذا 

  مجبوبا بقي أنثیاه فتعتد بھ .. ویلحق 

  مسلول بقي ذكره بھ على المذھب .. وكذا 
  

  ولو طلق إحدى امرأتیھ ومات قبل بیان أو تعیین 

  اعتدتا لوفاة ..  لم یطأفإن كان 

   رجعيوھما ذواتا أشھر أو أقراء والطالق  وطئإن .. وكذا 

  حدة باألكثر من عدة وفاة اعتدت كل وا..  بائنافإن كان    

  وثالثة من أقرائھا   

  

  من الموت .. وعدة الوفاة 

  من الطالق .. واألقراء   
  

  لیس لزوجتھ نكاح حتى یتیقن موتھ أو طالقھ .. ومن غاب وانقطع خبره 

  تتربص أربع سنین ثم تعتد لوفاة وتنكح : وفي القدیم       

  في األصح نقض على الجدید .. فلو حكم بالقدیم قاض 

  في األصح صح على الجدید .. فبان میتاً ولو نكحت بعد التربص والعدة 
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   وفاة ةاإلحداد على معتد.. ویجب 

  رجعیة .. ال 

  لبائن .. ویستحب 

  یجب : وفي قول      

  

  ترك لبس مصبوغ لزینة وإن خشن : وھو 

  یحل ما صبغ غزلھ ثم نسج : وقیل 

  كتان غیر مصبوغ من قطن وصوف و.. ویباح 

  إبریسم في األصح .. وكذا   

  ومصبوغ ال یقصد لزینة   

  حلي ذھب وفضة .. ویحرم 

  للؤلؤ في األصح .. وكذا    

  وطیب في بدن وثوب وطعام وكحل    

  واكتحال بإثمد إال لحاجة كرمد    

  خضاب حناء ونحوه ، وودمام ، وإسفیذاج    

  وإزالة وسخ ، وقلم  ،وتنظیف بغسل رأس ، تجمیل فراش وأثاث .. ویحل 

  خروج محرم فیھ ویحل امتشاط وحمام إن لم یكن : قلت   

  

  عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن .. ولو تركت اإلحداد 

  كانت منقضیة .. ولو بلغتھا الوفاة بعد المدة 

  

  إحداد على غیر زوج ثالثة أیام .. ولھا 

  وهللا أعلم ، الزیادة .. وتحرم  
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  فصل

   ولو بائن إال ناشزة طالقسكنى لمعتدة .. تجب 

   في األظھر وفاةولمعتدة 

  وفسخ على المذھب 

  

  كانت فیھ عند الفرقة .. وتسكن في مسكن 

  وال لھا خروج ، ولیس لزوج وغیره إخراجھا 

  وكذا بائن في النھار لشراء طعام وغزل ونحوه ، ولھا الخروج في عدة وفاة :  قلت

  ة لغزل وحدیث ونحوھما بشرط أن ترجع وتبیت في بیتھا لیال إلى دار جار.. وكذا 

  وتنتقل من المسكن لخوف من ھدم أو غرق أو على نفسھا 

   وهللا أعلم، أو ھم بھا أذى شدیدا ، أو تأذت بالجیران 

  

  اعتدت فیھ عن النص ..  الزوج فوجبت العدة قبل وصولھا إلیھ بإذنولو انتقلت إلى مسكن 

  ي األول فف..  بغیر إذنأو     

  لو أذن ثم وجبت قبل الخروج .. وكذا 

  

  فكمسكن ..  إلى بلد االنتقالولو أذن في 

  فلھا الرجوع والمضي .. أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطریق      

  ثم یجب الرجوع لتعتد البقیة في المسكن ، أقامت لقضاء حاجتھا .. فإن مضت      

  

  صدق بیمینھ  .. )ما أذنت في الخروج ( :  فطلق وقال ولو خرجت إلى غیر الدار المألوفة

  صدق على المذھب  .. )بل أذنت لحاجة ( : ل فقا ، )نقلتني ( : ولو قالت   
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  كمنزل حضریة .. ومنزل بدویة وبیتھا من شعر 

  

  تعین .. وإذا كان المسكن لھ ویلیق بھا 

    بیعھ إال في عدة ذات أشھر وكمستأجر .. وال یصح 

  باطل : قیل و      

  لزمتھا فیھ .. أو مستعار 

  نقلت .. فإن رجع المعیر ولم یرض بأجرة 

  مستأجر انقضت مدتھ .. وكذا 

  استمرت وطلبت األجرة .. لھا  وأ

  

  فلھ النقل إلى الئق بھا .. فإن كان مسكن النكاح نفیسا 

   االمتناعفلھا .. أو خسیسا    

  

  مداخلتھا و مساكنتھا .. ولیس لھ 

  جاز .. أو امرأة أجنبیة ،  أو أمة أخرى ، أو زوجة ، أو لھ أنثى ، ن في الدار محرم لھا ممیز ذكر فإن كا

  ؛ ولو كان في الدار حجرة فسكنھا أحدھما واآلخر األخرى    

  اشترط محرم .. فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح 

  فال .. وإال     

  أن یغلق ما بینھما من باب .. وینبغي 

   ىال یكون ممر أحدھما على اآلخروأن    

  

  كدار وحجرة .. وسفل وعلو 
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  ستبراءباب اال 

  : یجب بسببین 

  ملك أمة بشراء أو إرث أو ھبة أو سبي :  أحدھما

  أو رد بعیب أو تحالف أو إقالة    

   وسواء بكر   

  ومن استبرأھا البائع قبل البیع   

  ومتنقلة من صبي وامرأة وغیرھا   

  

  في مكاتبة عجزت .. ویجب 

  مرتدة في األصح .. وكذا    

  من صوم واعتكاف وإحرام من حلت .. ال      

  وجھ .. وفي اإلحرام     

  

  استحب .. ولو اشترى زوجتھ 

  یجب : وقیل 

  

  لم یجب .. ولو ملك مزوجة أو معتدة 

  وجب في األظھر ..  فإن زاال
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   زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السید :الثاني

  

  وجب في األصح .. مات ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ثم أعتقھا أو 

  وهللا أعلم ، إذ ال تشبھ منكوحة ، وتتزوج في الحال ، لم یجب .. ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقھا : قلت 

  

  ن ءاستبراء لئال یختلط الماتزوج أمة موطوءة ومستولدة قبل اال.. ویحرم 

  

  فلھ نكاحھا بال استبراء في األصح .. ولو أعتق مستولدتھ 

  فال استبراء ..  مات وھي مزوجة ولو أعتقھا أو

  

  -وھو حیضة كاملة في الجدید  - بقرء : وھو 

  بشھر .. وذات أشھر 

  بثالثة : وفي قول      

  بوضعھ .. وحامل مسبیة أو زال عنھا فراش سید 

  فقد سبق أن ال استبراء في الحال .. وإن ملكت بشراء 

  وهللا أعلم ، ستبراء بوضع حمل زنا في األصح یحصل اال: قلت 
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  حسب إن ملك بإرث .. ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض 

  ال ھبة ، شراء في األصح .. وكذا 

  

  لم یكف .. ولو اشترى مجوسیة فحاضت ثم أسلمت 

  

  فیحل غیر وطء ؛  بالمستبرأة إال مسبیة االستمتاع.. ویحرم 

  ال : وقیل 

  

  صدقت  .. )حضت ( : وإذا قالت 

  صدق ) .. ستبراء أخبرتني بتمام اال: ( لسید فقال ولو منعت ا

  وال تصیر أمة فراشا إال بوطء 

  لحقھ .. فإذا ولدت لإلمكان من وطئھ 

  لم یلحقھ على المذھب .. ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء 

  حلف أن الولد لیس منھ .. ستبراء فإن أنكرت اال

  ستبراء یجب تعرضھ لال: وقیل     

  لم یحلف على الصحیح ..  فأنكر أصل الوطء وھناك ولد دادعت استیالولو ا

  لحقھ في األصح  .. )وطئت وعزلت ( : ولو قال 
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  كتاب الرضاع 

  بلبن امرأة حیة بلغت تسع سنین .. إنما یثبت 

  حرم في األصح .. ولو حلبت فأوجر بعد موتھا 
  

  حرم .. ولو جبن أو نزع منھ زبد 

  حرم إن غلب .. ولو خلط بمائع 

  فإن غلب وشرب الكل 

  حرم في األظھر .. أو البعض : قیل       

  إیجار .. ویحرم 

  ب إسعاط على المذھ.. وكذا 

  حقنة في األظھر .. ال 
  

  رضیع حي لم یبلغ سنتین : وشرطھ 

  وخمس رضعات    

  وضبطھن بالعرف 

  تعدد .. فلو قطع إعراضا 

  فال .. أو للھو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي 

  فرضعة .. ولو حلب منھا دفعة وأوجره خمسا أو عكسھ 

  خمس : وفي قول      

  فال تحریم ؟ أو ھل رضع في حولین أم بعد ، أقل خمسا أم رضع ھل  : ولو شك

  قول أو وجھ : وفي الثانیة   

  أمھ .. وتصیر المرضعة 

  أباه .. والذي منھ اللبن 

  الحرمة إلى أوالده .. وتسري 
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  صار ابنھ في األصح .. ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة 

  ن موطوآت أبیھ ألنھ.. فیحرمن علیھ 

  فال حرمة في األصح .. ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات 

  

  أجداد للرضیع .. وآباء المرضعة من نسب أو رضاع 

  جداتھ .. وأمھاتھا 

  خوتھ أإخوتھ و.. وأوالدھا من نسب أو رضاع 

  خوالھ وخاالتھ أ.. وأخواتھا وإخوتھا 

  جده .. وأبو ذي اللبن 

  عمھ .. وأخوه 

  الباقي .. ا وكذ

  

  ولد نزل بھ بنكاح أو وطء شبھة ال زنا .. واللبن لمن نسب إلیھ 

  انتفى اللبن عنھ .. ولو نفاه بلعان 

  

  فاللبن لمن لحقھ الولد بقائف أو غیره ..  اثنان بشبھة فولدت وطئأو ، ولو وطئت منكوحة بشبھة 

  

   أو انقطع وعاد  طلق وإن طالت المدةأونسبة اللبن عن زوج مات .. وال تنقطع 

  لھ .. فاللبن بعد الوالدة .. فإن نكحت آخر وولدت منھ 

  لألول إن لم یدخل وقت ظھور لبن حمل الثاني .. وقبلھا 

  إن دخل .. وكذا 

  للثاني : وفي قول 

 لھما : وفي قول 
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  فصل

  انفسخ نكاحھ ..  زوجة أخرى أوتحتھ صغیرة فأرضعتھا أمھ أو أختھ 

   نصف مھرھا.. وللصغیرة 

  نصف مھر مثل .. ولھ على المرضعة 

  كلھ : وفي قول  

  

  فال غرم وال مھر للمرضعة .. ولو رضعت من نائمة 

  

  انفسخت الصغیرة .. ولو كان تحتھ كبیرة وصغیرة فأرضعت أم الكبیرة الصغیرة 

  الكبیرة في األظھر .. وكذا 

  نكاح من شاء منھما .. ولھ 

  ما سبق . .وحكم مھر الصغیرة وتغریمھ المرضعة 

   موطوءةالكبیرة إن لم تكن .. وكذا    

  فلھ على المرضعة مھر مثل في األظھر .. فإن كانت     

  

  حرمت الكبیرة أبدا .. ولو أرضعت بنت الكبیرة الصغیرة 

   موطوءةالصغیرة إن كانت الكبیرة .. وكذا    
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  صارت أم امرأتھ .. ولو كانت تحتھ صغیرة فطلقھا فأرضعتھا امرأة 

  

  حرمت على المطلق والصغیر أبدا .. ولو نكحت مطلقتھ صغیرا وأرضعتھ بلبنھ 

  

  حرمت علیھ وعلى السید .. ولو زوج أم ولده عبده الصغیر فأرضعتھ لبن السید 

  حرمتا علیھ .. تھ األمة صغیرة تحتھ بلبنھ أو لبن غیره ءولو أرضعت موطو

  

  وحرمت الكبیرة أبدا انفسختا .. ولو كان تحتھ صغیرة وكبیرة فأرضعتھا 

  الصغیرة إن كان اإلرضاع بلبنھ .. وكذا  

  فربیبة .. وإال     

  

  حرمت أبدا .. ولو كان تحتھ كبیرة وثالث صغائر فأرضعتھن 

   موطوءةالصغائر إن أرضعتھن بلبنھ أو لبن غیره وھي .. وكذا 

   انفسخن وال یحرمن مؤبدا.. ھن معا بإیجارھن الخامسة تفإن أرضع؛ وإال 

  لم یحرمن .. أو مرتبا 

  وتنفسخ األولى والثالثة 

  بإرضاع الثالثة .. وتنفسخ الثانیة 

  ال ینفسخ : وفي قول 

  ؟فیمن تحتھ صغیرتان أرضعتھما أجنبیة مرتبا أینفسخان أم الثانیة .. ویجري القوالن 
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  فصل

   حرم تناكحھما .. )ھو أخي ( : أو قالت  ، )ھند بنتي أو أختي برضاع ( : قال 

  

  فرق بینھما  .. )بیننا رضاع محرم ( : ولو قال زوجان 

  وسقط المسمى 

   وطئووجب مھر مثل إن 

  

  انفسخ .. وإن ادعى رضاعا فأنكرت 

   وطئولھا المسمى إن   

  فنصفھ .. وإال                     

  

  صدق بیمینھ إن زوجت برضاھا .. وإن ادعتھ فأنكر 

  تصدیقھا : فاألصح .. وإال      

   وطئ إنومھر مثل      

  فال شيء لھا .. وإال  

  على نفي علمھ  منكر رضاع .. ویحلف 

  ومدعیھ على بت    
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  وبأربع نسوة ، بشھادة رجلین أو رجل وامرأتین .. ویثبت 

  شرطھ رجالن .. واإلقرار بھ 

  

  شھادة المرضعة إن لم تطلب أجرة .. وتقبل 

  وال ذكرت فعلھا            

  في األصح  )أرضعتھ ( : ت فقالت إن ذكر.. وكذا 

  

   )بینھما رضاع محرم ( أنھ ال یكفي : واألصح 

  ذكر وقت وعدد .. بل یجب    

  ووصول اللبن جوفھ 

   حلب وإیجار وازدراد ةبمشاھد.. ویعرف ذلك 

  ؛ أو قرائن  

  كالتقام ثدي ومصھ 

   وحركة حلقھ بتجرع وازدراد

  بعد علمھ إنھا لبون 
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  كتاب النفقات

   طعام امد.. على موسر لزوجتھ كل یوم 

  مد .. ومعسر     

  مد ونصف .. ومتوسط    

  مائة وثالثة وسبعون درھما وثلث درھم : والمد 

  وهللا أعلم درھم ، مائة وأحد وسبعون وثالثة أسباع : األصح : قلت 

  

  معسر .. ومسكین الزكاة 

  فمتوسط .. ا ع مسكینجومن فوقھ إن كان لو كلف مدین ر

  فموسر .. وإال      

  

  غالب قوت البلد : والواجب 

  وهللا أعلم ، ویعتبر الیسار وغیره طلوع الفجر ، وجب الئق بھ .. فإن اختلف : قلت 

  

  تملیكھا حبا .. وعلیھ 

  طحنھ وخبزه في األصح .. وكذا 

  لم یجبر الممتنع .. ولو طلب أحدھما بدل الحب 

  إال خبزا ودقیقا على المذھب ، ألصح جاز في ا.. فإن اعتاضت 

  

  سقطت نفقتھا في األصح .. ولو أكلت معھ كالعادة 

  وهللا أعلم ، إال أن تكون غیر رشیدة ولم یأذن ولیھا : قلت 
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  أدم غالب البلد كزیت وسمن وجبن وتمر .. ویجب 

  ویختلف بالفصول 

  قاض باجتھاده .. ویقدره 

  ویفاوت بین موسر وغیره    

   یلیق بیساره وإعساره كعادة البلد لحم.. و

  وجب األدم .. ولو كانت تأكل الخبز وحده 

  فیجب قمیص وسراویل وخمار ومكعب ؛ كسوة تكفیھا .. و

  جبة .. ویزید في الشتاء     

  قطن .. وجسنھا 

  وجب في األصح .. فإن جرت عادة البلد لمثلھ بكتان أو حریر     
  

  لبد أو حصیر ما تقعد علیھ كزلیة أو .. ویجب 

  فراش للنوم في األصح .. وكذا   

  ومخدة ولحاف في الشتاء   

  ومرتك ونحوه لدفع صنان ، وما یغسل الرأس ، ودھن ، وآلة تنظیف كمشط   

  وأجرة طبیب وحاجم ، ودواء مرض ، وما یزین ، كحل وخضاب ..  ال   

  طعام أیام المرض وأدمھا .. ولھا 

   بحسب العادة أجرة حمام.. وجوب : واألصح 

  وثمن ماء غسل جماع ونفاس 

  حیض واحتالم .. ال 
  

  كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوھا ، آالت أكل وشرب وطبخ .. ولھا 

  ومسكن یلیق بھا 

  كونھ ملكھ .. وال یشترط 
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  إخدامھا بحرة أو أمة لھ أو مستأجرة .. وعلیھ لمن ال یلیق بھا خدمة نفسھا 

  من حرة أو أمة لخدمة أو باإلنفاق على من صحبتھا   

  وسواء في ھذا موسر ومعسر وعبد   

  فلیس علیھ غیرھا .. فإن أخدمھا بحرة أو أمة بأجرة   

  أنفق علیھا بالملك .. أو بأمتھ    

  لزمھ نفقتھا .. أو بمن صحبتھا   

  جنس طعام الزوجة .. وجنس طعامھا 

  مد على معسر .. وھو 

  متوسط في الصحیح .. وكذا         

  مد وثلث .. وموسر         

  كسوة تلیق بحالھا .. ولھا 

  أدم على الصحیح .. وكذا 

  آلة تنظیف .. ال 

  وجب أن ترفھ .. فإن كثر وسخ وتأذت بقمل 

  وجب إخدامھا ..  إلى خدمة لمرض أو زمانة احتاجتومن تخدم نفسھا في العادة إن 

  إخدام لرقیقھ .. وال 

  وجھ.. لة یوفي الجم

  

  إمتاع .. مسكن ویجب في ال

  تملیك .. وما یستھلك كطعام 

  وتتصرف فیھ  

  منعھا .. فلو قترت بما یضرھا  

  تملیك .. وما دام نفعھ ككسوة وظروف طعام ومشط 

  إمتاع : وقیل         

  أول شتاء وصیف ..  الكسوة ىوتعط

  تملیك : لم تبدل إن قلنا .. فإن تلف فیھ بال تقصیر 

  لم ترد ..  فیھفإن ماتت 

 فدین .. ولو لم یكس مدة 



 النفقات : ٤٦ك                                                                                                  نهاج الطالبنيم
 

- ٤٥٨ -

  فصل

  أنھا تجب بالتمكین ال العقد : الجدید 

  صدق .. فإن اختلفا فیھ 

  فال نفقة فیھا .. فإن لم تعرض علیھ مدة 

  وجبت من بلوغ الخبر .. وإن عرضت    

  كتب الحاكم لحاكم بلده لیعلمھ فیجيء أو یوكل .. فإن غاب 

  ھا القاضي فرض.. فإن لم یفعل ومضى زمن وصولھ       

  عرض ولي .. والمعتبر في مجنونة ومراھقة 

  

  ولو بمنع لمس بال عذر   بنشوز .. وتسقط 

  عذر .. وعبالة زوج أو مرض یضر معھ الوطء 

  نشوز إال أن یشرف على انھدام .. والخروج من بیتھ بال إذن 

  ال یسقط .. وسفرھا بإذنھ معھ أو لحاجتھ 

   في األظھرط یسق.. ولحاجتھا      

  لم تجب في األصح .. ت فغاب فأطاعت زولو نش

  أن یكتب الحاكم كما سبق : وطریقھا 

  لم تسقط .. ولو خرجت في غیبتھ لزیارة ونحوھا 

  

  أن ال نفقة لصغیرة : واألظھر 

  وأنھا تجب لكبیرة على صغیر    
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  نشوز إن لم یملك تحلیلھا .. وإحرامھا بحج أو عمرة بال إذن 

   تخرج فمسافرة لحاجتھا فال حتى.. فإن ملك 

  لھا نفقة ما لم تخرج : ففي األصح .. أو بإذن   
  

  صوم نفل .. ویمنعھا 

  فناشزة في األظھر .. فإن أبت 

  أن قضاء ال یتضیق كنفل فیمنعھا : واألصح 
  

  وسنن راتبة ، وأنھ ال منع من تعجیل مكتوبة أول وقت 
  

  المؤن إال مؤنة تنظف .. ویجب لرجعیة 

  استرجع ما دفع بعد عدتھا .. امال فأنفق فبانت حائال فلو ظنت ح
  

  ال نفقة لھا وال كسوة .. والحائل البائن بخلع أو ثالث 

  لحامل لھا .. وتجبان 

  للحمل : وفي قول    

  ال تجب لحامل عن شبھة أو نكاح فاسد : فعلى األول    

  وهللا أعلم ، وال نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حامال : قلت 
  

  مقدرة كزمن النكاح .. فقة العدة ون

  تجب الكفایة : وقیل 

  دفعھا قبل ظھور حمل .. وال یجب 

  وجب یوما بیوم .. فإذا ظھر     

  حین تضع : وقیل    

 بمضي الزمان على المذھب .. وال تسقط 
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  فصل

  صارت دینا علیھ .. فإن صبرت ؛ أعسر بھا 

  األظھر  فلھا الفسخ على.. وإال     

  

  أن ال فسخ بمنع موسر حضر أو غاب  :واألصح 

  

  فلھا الفسخ .. فإن كان بمسافة القصر ؛ ولو حضر وغاب مالھ 

  فال ویؤمر باإلحضار .. وإال    

  

  لم یلزمھا القبول .. ولو تبرع رجل بھا 

  

  كالمال .. وقدرتھ على الكسب 

  ر سبعجزه عن نفقة مع.. فسخ یوإنما 

  

  كھو بالنفقة ..  بالكسوةواإلعسار 

   في األصح باألدم والمسكن.. وكذا 

  وهللا أعلم ، المنع في األدم : األصح : قلت    

  أقوال ..  بالمھروفي إعساره 

  تفسخ قبل وطء ال بعده : أظھرھا   
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  حتى یثبت عند قاض إعساره فیفسخھ أو یأذن لھا فیھ .. وال فسخ 

  ینجز الفسخ : ثم في قول      

  أیام إمھالھ ثالثة :  واألظھر    

  الفسخ صبیحة الرابع إال أن یسلم نفقتھ .. ولھا  

  بنت .. ولو مضى یومان بال نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع 

  تستأنف : وقیل       

  وعلیھا الرجوع لیال ، الخروج زمن المھلة لتحصیل النفقة .. ولھا 

  

  فلھا الفسخ بعده .. ولو رضیت بإعساره أو نكحتھ عالمة بإعساره 

  فال .. ولو رضیت بإعساره بالمھر 

  

  لولي صغیرة ومجنونة بإعسار بمھر ونفقة .. وال فسخ 

  

  فلھا الفسخ .. ولو أعسر زوج أمة بالنفقة 

  فال فسخ للسید في األصح .. فإن رضیت 

    )افسخي أو جوعي( : بأن ال ینفق علیھا ویقول ؛ أن یلجئھا إلیھ .. ولھ 
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  فصل
   عال نفقة الوالد وإن.. یلزمھ 

  والولد وإن سفل       
  یسار المنفق بفاضل عن قوتھ وقوت عیالھ في یومھ .. وإن اختلف دینھما بشرط             

  

  ما یباع في الدین .. ویباع فیھا 

  كسوبا كسبھا في األصح .. ویلزم 
  

  لمالك كفایتھ وال لمكتسبھا .. وال تجب 

  را أو مجنونا لفقیر غیر مكتسب إن كان زمنا أو صغی.. وتجب 

  فأقوال .. وإال    

  تجب : أحسنھا 

  ألصل ال فرع : والثالث 

  وهللا أعلم ، الثالث أظھر : قلت 

  

  الكفایة .. وھي 

  بفواتھا .. وتسقط 

  وال تصیر دینا إال بفرض قاض أو إذنھ في اقتراض لغیبة أو منع    

  

  إرضاع ولدھا اللبأ .. وعلیھا 

  وجب إرضاعھ .. و أجنبیة ثم بعده إن لم یوجد إال ھي أ

  لم تجبر األم .. وإن وجدتا     

  فلھ منعھا في األصح .. بت وھي منكوحة أبیھ غفإن ر

  وهللا أعلم ، صححھ األكثرون ، ولیس لھ منعھا : األصح : قلت 

  أجیبت .. فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل 

  فال .. أو فوقھا    

  قل في األظھر إن تبرعت أجنبیة أو رضیت بأ.. وكذا       
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  أنفقا .. ومن استوى فرعاه 

  أقربھما : فاألصح .. وإال 

  فباإلرث في األصح .. فإن استویا 

  باإلرث ثم القرب : والثاني               

  وجھان ؟ والوارثان یستویان أم یوزع بحسبھ    

  

  فعلى األب .. ومن لھ أبوان 

  علیھما لبالغ : وقیل   

     

  فاألقرب .. إن أدلى بعضھم ببعض ؛  أجداد وجدات أو    

  فبالقرب .. وإال       

  اإلرث : وقیل 

  بوالیة المال : وقیل 

  

  على الفرع وإن بعد : ففي األصح .. ومن لھ أصل وفرع 

  

  یقدم زوجتھ ثم األقرب .. أو محتاجون 

  الوارث : وقیل   

 الولي : وقیل   
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  فصل

  حفظ من ال یستقل وتربیتھ : الحضانة 

  

  ألیق بھا .. ناث واإل

  أم ثم أمھات یدلین بإناث یقدم أقربھن : وأوالھن 

  ثم أم أبي جد كذلك    ثم أم أبي أب كذلك   ثم أمھاتھا المدلیات بإناث    تقدم بعدھن أم أب : والجدید 

  األخوات والخاالت علیھن : والقدیم 

  على خالة .. وتقدم أخت 

  على بنت أخ وأخت .. وخالة      

  على عمة .. وبنت أخ وأخت      

  على أخت من أحدھما .. وأخت من أبوین      

   على أخت من أم .. تقدیم أخت من أب : واألصح 

  علیھما ألم .. وخالة وعمة ألب     

  كل جدة ال ترث دون أنثى غیر محرم كبنت خالة .. وسقوط    

  

  لكل ذكر محرم وارث على ترتیب اإلرث .. وتثبت 

  محرم كابن عم على الصحیح غیر .. وكذا 

  وال تسلم إلیھ مشتھاة بل إلى ثقة یعینھا 

  فال في األصح .. فإن فقد اإلرث والمحرمیة أو اإلرث 

  



 النفقات : ٤٦ك                                                                                                  نهاج الطالبنيم
 

- ٤٦٥ -

   ثم األب أمھاتھافاألم ثم .. وإن اجتمع ذكور وإناث 

  تقدم علیھ الخالة واألخت من األم : وقیل      

  على الحاشیة .. ویقدم األصل      

  األقرب : األصح ف.. فإن فقد 

  فاألنثى .. وإال 

  فیقرع .. وإال 

  

  لرقیق ومجنون .. وال حضانة 

  على مسلم .. وفاسق وكافر 

  وناكحة غیر أبي الطفل إال عمھ وابن عمھ وابن أخیھ في األصح 

  

  اشترط أن ترضعھ على الصحیح .. وإن كان رضیعا 

  

  حضنت .. وطلقت منكوحة أفإن كملت ناقصة 

  

  فللجدة على الصحیح .. م أو امتنعت وإن غابت األ

  

   غیر ممیزكلھ في .. ھذا 
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  كان عند من اختار منھما .. ن افترق أبواه  إالممیزو

  فالحق لآلخر ..  كفر أو رق أو فسق أو نكحت أوفإن كان في أحدھما جنون 

  وجد  بین أم .. ویخیر 

   أب مع أخت أو خالة في األصح أو أو عم أخ.. وكذا 
  

  حول إلیھ .. ه أحدھما ثم اآلخر إن اختارف

  لم یمنعھ زیارة أمھ .. فإن اختار األب ذكر 

  ویمنع أنثى    

  دخوال علیھما زائرة .. وال یمنعھا    

  مرة في أیام .. والزیارة   

  فإن رضي بھ في بیتھ ؛ فاألم أولى بتمریضھما .. فإن مرضا    

  ففي بیتھا .. وإال       

  كتب و حرفة مندھا لیال وعند األب نھارا یؤدبھ ویسلمھ لفع.. وإن اختارھا ذكر 

  یزورھا األب على العادة ، وفعندھا لیال ونھارا .. أو أنثى   

  أقرع .. وإن اختارھما   

   أولىفاألم .. وإن لم یختر   

  یقرع : وقیل     
  

  كان الولد الممیز وغیره مع المقیم حتى یعود .. ولو أراد أحدھما سفر حاجة 

   أمن طریقھ والبلد المقصود بشرطفاألب أولى .. و سفر نقلة أ 

  ومسافة قصر : ل یق         
  

  كاألب .. ومحارم العصبة في ھذا 

  ابن عم لذكر .. وكذا 

  سلم إلیھا .. فإن رافقتھ بنتھ     أنثى .. وال یعطى 
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  فصل

  كفایة رقیقھ نفقة وكسوة .. علیھ 

  الب قوت رقیق البلد وأدمھم وكسوتھم وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غ

  

  ستر العورة .. وال یكفي 

  

  أن یناولھ مما یتنعم بھ من طعام وأدم وكسوة .. ویسن 

  

  بمضي الزمان .. وتسقط 

  

  فیھا مالھ .. ویبیع القاضي 

  أمره ببیعھ أو إعتاقھ .. فإن فقد المال 

  

  أمتھ على إرضاع ولدھا .. ویجبر 

  ھ غیره إن فضل عن.. وكذا 

  فطمھ قبل حولین إن لم یضره .. و

  إرضاعھ بعدھما إن لم یضرھا .. و
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  حق التربیة .. وللحرة 

  فطمھ قبل حولین .. فلیس ألحدھما 

  إن لم یضره .. ولھما 

  بعد حولین ..  وألحدھما  

  الزیادة .. ولھما      

  

  رقیقھ إال عمال یطیقھ .. وال یكلف 

  مخارجتھ بشرط رضاھما .. ویجوز 

  خراج یؤدیھ كل یوم أو أسبوع : وھي    

  

  علف دوابھ وسقیھا .. وعلیھ 

  أجبر في المأكول على بیع أو علف أو ذبح .. فإن امتنع 

  على بیع أو علف .. وفي غیره    

  یحلب ما ضر ولدھا .. وال 

  

   ال تجب عمارتھا.. وما ال روح لھ كقناة ودار 
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  كتاب الجراح 

  وشبھ عمد ، وخطأ ، عمد : الفعل المزھق ثالثة 

  

   العمدإال في .. وال قصاص 

  جارح أو مثقل ؛ قصد الفعل والشخص بما یقتل غالبا : وھو  

   فخطأ.. أو رمى شجرة فأصابھ ، بأن وقع علیھ فمات ؛ فإن فقد قصد أحدھما  

   فشبھ عمد.. وإن قصدھما بما ال یقتل غالبا  

  الضرب بسوط أو عصا : ومنھ       

  

  فعمد ..   بمقتلإبرةفلو غرز 

   إن تورم وتألم حتى مات بغیره.. وكذا 

  فشبھ عمد .. فإن لم یظھر أثر ومات في الحال 

  عمد : وقیل 

  ال شيء : وقیل 

  فال شيء بحال .. ولو غرز فیما ال یؤلم كجلدة عقب 

  

  ت ولو حبسھ ومنعھ الطعام والشراب والطلب حتى ما

  فعمد .. فإن مضت مدة یموت مثلھ فیھا غالبا جوعا أو عطشا 

   فشبھ عمد.. فإن لم یكن بھ جوع وعطش سابق وإال ؛ 

   فعمد.. وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال 

  فال في األظھر .. وإال  
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  بالسبب .. ویجب القصاص 

  قصاص  المھمازل.. تعمدنا : فلو شھدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقاال 

  إال أن یعترف الولي بعلمھ بكذبھما  

  

  وجب القصاص .. ولو ضیف بمسموم صبیا أو مجنونا فمات 

  فدیة .. أو بالغا عاقال ولم یعلم حال الطعام     

  قصاص : وفي قول 

  ال شيء : وفي قول 

  

  فعلى األقوال .. كلھ جاھال أولو دس سما في طعام شخص الغالب أكلھ منھ ف

  

  وجب القصاص .. روح عالج جرح مھلك فمات ولو ترك المج

  

  فھدر ..  ال یعد مغرقا كمنبسط فمكث فیھ مضطجعا حتى ھلك ماءولو ألقاه في 

  ؛ أو مغرق ال یخلص منھ إال بسباحة    

  فعمد .. فإن لم یحسنھا أو كان مكتوفا أو زمنا 

  فشبھ عمد .. وإن منع منھا عارض كریح وموج 

   دیة في األظھر فال.. وإن أمكنتھ فتركھا 

  ففي الدیة القوالن ..  یمكن الخالص فمكث فیھا نارأو في 

  في الصورتین .. وال قصاص  

  وجھ .. وفي النار    
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  .. أو ألقاه من شاھق فتلقاه آخر فقده ، أو حفر بئرا فرداه فیھا آخر ، ولو أمسكھ فقتلھ آخر 

   والقاد فقط يفالقصاص على القاتل والمرد
  

  وجب القصاص في األظھر ..  فالتقمھ حوت مغرقي ماء ولو ألقاه ف

  فال ..  غیر مغرقأو       
  

  فعلیھ القصاص .. ولو أكرھھ على قتل 

  على المكره في األظھر .. وكذا 

  وزعت .. فإن وجبت الدیة   

  فالقصاص علیھ .. فإن كافأه أحدھما فقط 
  

  فعلى البالغ القصاص .. ولو أكره بالغ مراھقا 

  وھو األظھر ، عمد : لنا عمد الصبي إن ق   

  

  ره وجوب القصاص على المكِ : فاألصح  .. ه صیداره أنھ رجل وظنھ المكرَ ولو أكره على رمي شاخص علم المكِ 

  فال قصاص على أحد .. أو على رمى صید فأصاب رجال 

         فشبھ عمد .. مات فأو على صعود شجرة فزلق 

  عمدا : ل یوق           

  فال قصاص في األظھر .. فسھ على قتل ن وأ

  

  ال قصاص : فالمذھب .. فقتلھ  )اقتلني وإال قتلتك ( : ولو قال 

  ال دیة : واألظھر 

  

  فلیس بإكراه .. )اقتل زیدا أو عمرا ( : ولو قال 
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  فصل

  وجد من شخصین معا فعالن مزھقان مذففان كحز وقد 

  فقاتالن .. كقطع عضوین ؛ ال  أو         

  

  

  

  ؛ ه رجل إلى حركة مذبوح وإن أنھا

  فاألول قاتل .. ثم جنى آخر ،  ونطق وحركة اختیار إبصارن لم یبق أب

  ویعزر الثاني   

  فالثاني قاتل .. فإن ذفف كحز بعد جرح ؛ وإن جنى الثاني قبل اإلنھاء إلیھا 

  وعلى األول قصاص العضو 

 أو مال بحسب الحال 

    

  قاتالن ف.. وإال       

  

  

  

  وجب القصاص .. یضا في النزع وعیشھ عیش مذبوح ولو قتل مر
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  فصل
  ال قصاص ..  الحربقتل مسلما ظن كفره بدار 

  ال دیة في األظھر .. وكذا 

  وجبا ..  اإلسالمأو بدار    

  قول .. وفي القصاص        
  فالمذھب وجوب القصاص ..  ذمیا أو عبدا أو ظنھ قاتل أبیھ فبان خالفھ أوأو من عھده مرتدا 

  

      وجب القصاص .. لو ضرب مریضا جھل مرضھ ضربا یقتل المریض و

  ال : وقیل 
  

  ویشترط لوجوب القصاص 
  إسالم أو أمان :  القتیلفي  

  الحربي والمرتد .. فیھدر       

  كغیره .. ومن علیھ قصاص       

    قتل .. المحصن إن قتلھ ذمي  والزاني      

  فال في األصح .. أو مسلم        

   بلوغ وعقل:  القاتلوفي 

  على السكران .. وجوبھ : والمذھب 

  صدق بیمینھ إن أمكن الصبا وعھد الجنون  .. )كنت یوم القتل صبیا أو مجنونا (  :ولو قال 

  فال قصاص وال یحلف  .. )أنا صبي ( : ولو قال 

  على حربي .. وال قصاص 

  على المعصوم والمرتد .. ویجب            

  ؛  مكافأةو

      بذمي : مسلم .. تل فال یق

     بھ : ذمي .. ویقتل   

  وبذمي وإن اختلفت ملتھما            

  لم یسقط القصاص .. فلو أسلم القاتل 

  فكذا في األصح .. ولو جرح ذمي ذمیا وأسلم الجارح ثم مات المجروح 

  بطلب الوارث .. إنما یقتص اإلمام : وفي الصورتین  
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  بذمي : مرتد .. قتل : واألظھر 

  وبمرتد     

   بمرتد : ذمي.. ال      

  

  بمن فیھ رق : حر .. وال یقتل 

  

  قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضھم ببعض .. ویقتل 

  

  فكحدوث اإلسالم .. ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بین الجرح والموت 

  

  ال قصاص .. ومن بعضھ حر لو قتل مثلھ 

  وجب . .إن لم تزد حریة القاتل : وقیل    

  

  بین عبد مسلم وحر ذمي .. وال قصاص 

  بقتل ولد وإن سفل .. وال 

  لھ  .. وال

  بوالدیھ .. ویقتل 

  
  اقتص .. فإن ألحقھ القائف باآلخر ؛ حدھما أولو تداعیا مجھوال فقتلھ 

  فال .. وإال     

  
  فلكل قصاص ..  معاولو قتل أحد أخوین األب واآلخر األم 

  بقرعة .. ویقدم    
ً ، أ اقتص بھا فإن     المقتصرث المقتص منھ قتلافلو..  و مبادرا

  ورث قاتال بحق نإن لم        

   وال زوجیة مرتباإن قتال .. وكذا      

  فعلى الثاني فقط .. وإال 
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  بواحد : الجمع .. ویقتل 

  س والعفو عن بعضھم على حصتھ من الدیة باعتبار الرؤ.. وللولي   

    
   وشبھ عمد طئمخشریك .. وال یقتل 

  شریك األب .. ویقتل 

  وعبد شارك حرا في عبد   

  وذمي شارك مسلما في ذمي   

  شریك حربي .. وكذا 

   حداً  وقاطع قصاصا أو

  وشریك النفس 

  ودافع الصائل في األظھر 

  
  ولو جرحھ جرحین عمدا وخطأ ومات بھما 

  لم یقتل  .. أو جرح حربیا أو مرتدا ثم أسلم وجرحھ ثانیا فمات

  
  فال قصاص على جارحھ .. ولو داوى جرحھ بسم مذفف 

  فشبھ عمد .. وإن لم یقتل غالبا    

  فشریك جارح نفسھ .. وإن قتل غالبا وعلم حالھ    

   مخطئشریك : وقیل   

  
  ولو ضربوه بسیاط فقتلوه 

  ن تواطؤا إیجب : أصحھا  : أوجھ.. ففي القصاص علیھم .. وضرب كل واحد غیر قاتل 

  
  قتل بأولھم ..  مرتبا جمعا ومن قتل

  وللباقین الدیات ، فبالقرعة ..  معاأو       

 وهللا أعلم ، ولألول دیة ،  ا  عصى ووقع قصاص.. فلو قتلھ غیر األول : قلت       
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  فصل
  فال ضمان .. جرح حربیا أو مرتدا أو عبد نفسھ فأسلم وعتق ثم مات بالجرح 

  تجب دیة : وقیل   

  فال قصاص ..  وعتق ولو رماھما فأسلم

  دیة مسلم مخففة على العاقلة .. وجوب : والمذھب       

  

  فالنفس ھدر .. ولو ارتد المجروح ومات بالسرایة 

  قصاص الجرح في األظھر .. ویجب 

  قریبھ المسلم .. یستوفیھ 

   اإلمام: وقیل       

  وجب أقل األمرین من أرشھ ودیة .. ن اقتضى الجرح ماال إف

  رشھ أ: وقیل 

  ھدر : وقیل 

  

  فال قصاص .. ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسرایة 

  وجب .. إن قصرت الردة : وقیل 

      الدیة .. وتجب 

  نصفھا : وفي قول    
  

       ذمیا فأسلم مسلم ولو جرح

  فال قصاص .. ومات بالسرایة  ، أو حر عبدا فعتق

  وھي لسید العبد ، دیة مسلم .. وتجب 

  فالزیادة لورثتھ .. یمتھ فإن زادت على ق      
  

  فللسید األقل من الدیة الواجبة ونصف قیمتھ .. ولو قطع ید عبد فعتق ثم مات بسرایة 

  األقل من الدیة وقیمتھ : وفي قول      

  

    فال قصاص على األول إن كان حرا .. ولو قطع یده فعتق فجرحھ آخران ومات بسرایتھم 

  اآلخرین  على.. جب یو   
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  فصل
  ما شرط للنفس .. لقصاص الطرف والجرح یشترط 

  

  قطعوا .. ولو وضعوا سیفا على یده وتحاملوا علیھ دفعة فأبانوھا 

  
   :وشجاج الرأس والوجھ عشر
  وھي ما شق الجلد قلیال :  ارصةح

   تدمیھ ودامیة

   تقطع اللحم وباضعة

   تغوص فیھ ومتالحمة

  والعظم التي بین اللحم  تبلغ الجلدة وسمحاق

  توضح العظم  وموضحة

   تھشمھ وھاشمة

   تنقلھ ومنقلة

   تبلغ خریطة الدماغ ومأمومة

   تخرقھاودامغة

  

  في الموضحة فقط .. ویجب القصاص 

  ارصة حوفیما قبلھا سوى ال: وقیل       

  

  وجب القصاص في األصح .. أو قطع بعض مارن أو أذن ولم یبنھ ، ولو أوضح في باقي البدن 

  

  صل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بال إجافة في القطع من مف.. ویجب 

  فال على الصحیح .. وإال   

  

  مارن وشفة ولسان وذكر وأنثیین  في فقء عین وقطع أذن وجفن و.. ویجب 

  ألیان وشفران في األصح .. وكذا 
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  في كسر العظام .. وال قصاص 

  قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر .. ولھ 

  وحكومة الباقي 

  

   أوضح.. ولو أوضحھ وھشم 

  وأخذ خمسة أبعرة 
  

  أوضح .. ولو أوضح ونقل 

  ولھ عشرة أبعرة       
  

  فلیس لھ التقاط أصابعھ .. ولو قطعھ من الكوع 

  عزر وال غرم .. فإن فعلھ  

  أن لھ قطع الكف بعده : واألصح  
  

  قطع من المرفق .. ولو كسر عضده وأبانھ 

  ولھ حكومة الباقي     

  مكن في األصح .. ب الكوع فلو طل

  

  أوضحھ .. ولو أوضحھ فذھب ضوؤه 

  فإن ذھب الضوء 

  كتقریب حدیدة محماة من حدقتھ ؛ أذھبھ بأخف ممكن .. وإال 
  

  لطمھ مثلھا .. ولو لطمھ لطمة تذھب ضوءه غالبا فذھب 

  أذھب .. فإن لم یذھب 
  

  كالبصر .. والسمع 

  القصاص فیھ بالسرایة .. یجب    

  البطش والذوق والشم في األصح .. وكذا 

  

  ال قصاص في المتأكل ف.. ولو قطع أصبعا فتأكل غیرھا 
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  باب كیفیة القصاص ومستوفیھ واإلختالف فیھ

  بیمین : یسار .. ال تقطع 

  بعلیا : شفة سفلى .. وال 

  عكسھ .. و   

  بأخرى : أنملة .. وال 

  بزائد في محل آخر : زائد .. وال 

  

  بر وطول وقوة بطش في أصلي تفاوت ك.. وال یضر 

  زائد في األصح .. وكذا 

  

  طوال وعرضا .. ویعتبر قدر الموضحة 

  

  تفاوت غلظ لحم وجلد .. وال یضر 

  

  استوعبناه وال نتممھ من الوجھ والقفا ..  أصغرورأس الشاج ، ولو أوضح كل رأسھ 

  بل یؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جمیعھا 

  أخذ قدر رأس المشجوج فقط ..  أكبرن رأس الشاج وإن كا     

   في موضعھ إلى الجاني االختیارأن : والصحیح      

  

  تمم من باقي الرأس .. صغر أوناصیتھ ، ولو أوضح ناصیة 

  

  لزمھ قصاص الزیادة .. ولو زاد المقتص في موضحة على حقھ 

  وجب أرش كامل .. فإن كان خطأ أو عفا على مال 

  قسط : وقیل       
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  أوضح من كل واحد مثلھا .. ولو أوضحھ جمع 

  قسطھ : وقیل 

  

  وإن رضي الجاني ، صحیحة بشالء .. وال تقطع 

  بل علیھ دیتھا ، لم یقع قصاصا .. فلو فعل       

  فعلیھ قصاص النفس .. فلو سرى       

  

  الشالء بالصحیحة .. وتقطع 

  ویقنع بھا مستوفیھا  ، )ال ینقطع الدم ( : إال أن یقول أھل الخبرة    

  

  سلیم بأعسم وأعرج .. ویقطع 

  

  لخضرة أظفار وسوادھا .. وال أثر 

  قطع ذاھبة األظفار بسلیمتھا دون عكسھ : والصحیح 

  

  كالید .. والذكر صحة وشلال 

  منقبض ال ینبسط أو عكسھ : واألشل 

   وعدمھ لالنتشار .. وال أثر

  

  بخصي وعنین : فحل .. فیقطع 

  م شبأخ: حیح وأنف ص  

  باصم : وأذن سمیع   

  بحدقة عمیاء : عین صحیحة .. ال 

  بأخرس : لسان ناطق .. وال 
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  قصاص .. وفي قلع السن 

  في كسرھا .. ال 

  

  فال ضمان في الحال .. ولو قلع سن صغیر لم یثغر 

  بأن سقطت البواقي وعدن دونھا ؛ فإن جاء وقت نباتھا 

  وجب القصاص  .. )فسد المنبت ( : وقال أھل البصر 

   لھ في صغره ىوال یستوف

  

  لم یسقط القصاص في األظھر .. ور فنبتت ثغولو قلع سن م

  

  قطع وعلیھ أرش أصبع ..  كاملةولو نقصت یده أصبعا فقطع 

  أخذ دیة أصابعھ األربع .. فإن شاء المقطوع ؛  ناقصةولو قطع كامل 

  لقطھا .. وإن شاء                 

  ن لقط إتجب ..  منابتھن أن حكومة: واألصح 

   نأن أخذ دیتھ.. ال    

  حكومة خمس الكف .. وأنھ یجب في الحالین    

  

  فال قصاص إال أن تكون كفھ مثلھا .. ولو قطع كفا بال أصابع 

  

  قطع كفھ وأخذ دیة األصابع .. ولو قطع فاقد األصابع كاملھا 

  

  الث السلیمة وأخذ دیة أصبعین لقط الث.. فإن شاء ؛ ولو شلت أصبعاه فقطع یدا كاملة 

  یده وقنع بھا  قطع.. وإن شاء       
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  فصل

  صدق الولي بیمینھ في األظھر .. قد ملفوفا وزعم موتھ 

  

  

  

  تصدیقھ إن أنكر أصل السالمة في عضو ظاھر : فالمذھب ..  وزعم نقصھ طرفاولو قطع 

  فال .. وإال  

   سرایة:  فمات وزعم یدیھ ورجلیھأو 

  تصدیق الولي : فاألصح .. ندماال ممكنا أو سببا ا: والولي 

  سببا : لو قطع یده وزعم .. وكذا   

  سرایة : والولي        

  

  

  

  صدق إن أمكن .. ولو أوضح موضحتین ورفع الحاجز وزعمھ قبل اندمالھ 

  حلف الجریح وثبت أرشان .. وإال 

  وثالث : قیل 
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  فصل
  لكل وارث .. ثبوتھ : الصحیح 

  ائبھم وكمال صبیھم ومجنونھم غ.. وینتظر 
  

  القاتل .. ویحبس 
  بكفیل ..  ىوال یخل    

  

  ولیتفقوا على مستوف 
  فقرعة یدخلھا العاجز ویستنیب .. وإال 

  ال یدخل : وقیل 
  

  ال قصاص : فاألظھر .. ولو بدر أحدھم فقتلھ 
  لدیة من تركتھ اقسط .. وللباقین 

  من المبادر : وفي قول 
  

  لزمھ القصاص .. و غیره وإن بادر بعد عف
  ویحكم قاض بھ ، ن لم یعلم إال : وقیل       

  

  قصاص إال بإذن اإلمام ..  ىوال یستوف
  عزر .. فإن استقل 

  في نفس .. ویأذن ألھل 
  طرف في األصح في .. ال 

  

  عزر ولم یعزلھ .. فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غیرھا عمدا 
  زلھ ولم یعزر ع.. وأمكن  )أخطأت ( :  قال     وإن

  

  على الجاني على الصحیح .. وأجرة الجالد 
  

  على الفور .. ویقتص 
  في الحرم والحر والبرد والمرض .. و

  
   ویستغني بغیرھا أالحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعھ اللب.. حبس تو

  أو فطام حولین 
  تصدیقھا في حملھا بغیر مخیلة : والصحیح 
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    اقتص بھ ..  أو تجویع ونحوه ومن قتل بمحدد أو خنق
  فبسیف .. أو بسحر 

  خمر ولواط في األصح .. وكذا 
  

      زید .. جوع كتجویعھ فلم یمت و ول
      السیف : وفي قول   

  

  فلھ .. ومن عدل إلى سیف 
  

       رقبتھ حزي لفللو.. ولو قطع فسرى 
      ولھ القطع ثم الحز 

  انتظر السرایة .. وإن شاء 
  

      فالحز .. و كسر عضد ولو مات بجائفة أ
  كفعلھ : وفي قول 

  لم تزد الجوائف في األظھر .. فإن لم یمت    
  

      فلولیھ حز .. ولو اقتص مقطوع ثم مات بسرایة 
  ولھ عفو بنصف دیة   

  
  فلولیھ الحز .. ولو قطعت یداه فاقتص ثم مات 

  فال شيء لھ .. فإن عفا 
  

  فھدر .. ولو مات جان من قطع قصاص 
  فقد اقتص .. ا سرایة معا أو سبق المجني علیھ وإن مات

  فلھ نصف الدیة في األصح .. وإن تأخر 
  

  ھدرة مف..  تھاحإبافأخرج یسارا وقصد ) أخرجھا ( : ولو قال مستحق یمین 
  ال قصاص في الیسار : فاألصح .. فكذبھ  )جزاءھا إجعلتھا عن الیمین وظننت ( : وإن قال      

  وتجب دیة 
   الیمین ویبقى قصاص

   )ظننتھا الیمین (   :وقال القاطع ،   )دھشت فظننتھا الیمین (  :لو قال.. وكذا      
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  فصل

  القود .. موجب العمد 

  بدل عند سقوطھ .. والدیة 

  أحدھما مبھما : وفي قول 

  عفو على الدیة بغیر رضا الجاني .. للولي : وعلى القولین 

  ال دیة :  فالمذھب.. لو أطلق العفو : وعلى األول 

  لغا .. ولو عفا عن الدیة 

  ولھ العفو بعده علیھا 

  ثبت إن قبل الجاني .. ولو عفا على غیر جنس الدیة 

  فال .. وإال   

  القود في األصح .. وال یسقط 

  فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدھما .. ولیس لمحجور 

  ثبتت .. فإن عفا على الدیة ؛ وإال 

  فكما سبق .. وإن أطلق 

  أنھ ال یجب شيء : فالمذھب ..  عفا على أن ال مال وإن

  كمفلس .. والمبذر في الدیة 

  كصبي : وقیل 
  

   أوجبنا أحدھما إنلغا ..  بعیر تيولو تصالحا عن القود على مائ

  الصحة : فاألصح .. وإال    
  

  فھدر .. ففعل  )اقطعني (   :ولو قال رشید

      فھدر  .. )اقتلني ( : فإن سرى أو قال 

  تجب دیة : وفي قول   
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  فال شيء .. فإن لم یسر ؛ ولو قطع فعفا عن قوده وأرشھ 

  فال قصاص .. وإن سرى      
  

  فوصیھ لقاتل  .. )أوصیت لھ بأرش ھذه الجنایة ( ـ فإن جرى لفظ وصیة ك؛ وأما أرش العضو 

  سقط .. أو عفو ، سقاط إبراء أو إأو لفظ 

  وصیة : وقیل 

  إلى تمام الدیة الزیادة علیھ .. تجب و

  سقطت .. إن تعرض في عفوه لما یحدث منھا : وفي قول    

  ضمن دیة السرایة في األصح .. اندمل وفلو سرى إلى عضو آخر 

  

  فال قطع لھ .. ومن لھ قصاص نفس بسرایة طرف لو عفا عن النفس 

   الرقبة في األصح حزفلھ .. أو عن الطرف    
  

  بان بطالن العفو .. فإن سرى القطع ، ولو قطعھ ثم عفا عن النفس مجانا

  فیصح .. وإال      

  

  فال قصاص علیھ .. ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكیل جاھال 

  وجوب دیة : واألظھر 

  ال على عاقلتھ ، علیھ .. وأنھا      

  أنھ ال یرجع بھا على العافي : واألصح 

  

  جاز وسقط .. ولو وجب قصاص علیھا فنكحھا علیھ 

  رجع بنصف األرش .. ل الوطء بفإن فارق ق

  بنصف مھر مثل : وفي قول    
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  كتاب الدیات 
  مائة بعیر .. في قتل الحر المسلم 

  
  في العمد .. مثلثة 

  وأربعون خلفھ أي حامال        وثالثون جذعة      ثالثون حقة  

  

  في الخطأ .. مخمسة و

وحقاق    وبنو لبون    وكذا بنات لبون     بنت مخاض    عشرون 

  وجذاع   
  

  فإن قتل خطأ في حرم مكة 

  ة وذي الحجة والمحرم ورجب واألشھر الحرم ذي القعد

  ة ثفمثل .. أو محرما ذا رحم
  

  فعلى العاقلة مؤجلة .. والخطأ وإن تثلث 
  

  على الجاني .. والعمد 

  معجلة     
  

  مثلثة .. وشبھ العمد 

  على العاقلة 

  مؤجلة 
  

  معیب ومریض إال برضاه .. وال یقبل 
  

  بأھل خبرة .. ویثبت حمل الخلفة 

   خمس سنین جزاؤھا قبلإ: واألصح 
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  فمنھا .. ومن لزمتھ ولھ إبل 

  بل بلده إمن غالب : وقیل  

     بلده أو قبیلة بدوي بفغال.. وإال     

  فأقرب بالد .. وإال      
  

  إلى نوع وقیمة إال بتراض .. وال یعدل 
  

      ألف دینار أو اثنا عشر ألف درھم : فالقدیم .. ولو عدمت 

  قیمتھا بنقد بلده : والجدید 
  

  أخذ وقیمة الباقي ..  وجد بعض وإن

  

  

  كنصف رجل نفسا .. والمرأة والخنثى 

  وجرحا    

  

  

    ثلث مسلم .. ویھودي ونصراني 

      ثلثا عشر مسلم .. ومجوسي 

  وثني لھ أمان .. وكذا 
  

   یبلغھ اإلسالم لمأن من : والمذھب 

    فدیة دینھ .. إن تمسك بدین لم یبدل 

 فكمجوسي .. وإال 
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  فصل
  خمسة أبعرة .. الوجھ لحر مسلم  وأ الرأس ةموضحفي 

  

  عشرة ..  إیضاح مع ھاشمةو
      خمسة ..  دونھو      

  حكومة : وقیل   
  خمسة عشر :  منقلةو     

  

  ثلث الدیة :  مأمومةو
  

      خمسة .. فعلى كل من الثالثة ..   وأم رابع، ونقل ثالث ، فھشم آخر ، ولو أوضح 
  تمام الثلث .. والرابع  

  

  وجب قسط من أرشھا ..  إن عرفت نسبتھا منھا لشجاع قبل الموضحةوا
  فحكومة كجرح سائر البدن .. وإال    

  

   ثلث دیة :جائفةوفي 
   نحر وجبین وخاصرة ةجرح ینفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر: وھي      

  
  أرش موضحة بكبرھا .. وال یختلف 

  

    ولو أوضح موضعین بینھما لحم وجلد 
  فموضحتان .. أو أحدھما  :قیل        

  

      فموضحتان ..  وخطأ أو شملت رأسا ووجھا ولو انقسمت موضحتھ عمداً 
  موضحة : وقیل     

  

      فواحدة على الصحیح .. ولو وسع موضحتھ 
  فثنتان .. أو غیره     

  

  كموضحة في التعدد .. والجائفة 
  فجائفتان في األصح .. ولو نفذت في بطن وخرجت من ظھر    
  فثنتان .. لھ طرفان  ولو أوصل جوفھ سنانا   

  
  أرش بالتحام موضحة وجائفة .. وال یسقط 
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  دیة ال حكومة ..  األذنینوالمذھب أن في 
  بقسطھ .. وبعض   

  فدیة .. ولو أیبسھما     
  حكومة : وفي قول      

  فحكومة .. ولو قطع یابستین     
  دیة : وفي قول    

  

  نصف دیة ..  عینوفي كل 
  ولو عین أحول وأعمش وأعور   

  من بعینھ بیاض ال ینقص الضوء .. وكذا 
  فقسط .. فإن نقص    
  فحكومة .. فإن لم ینضبط    

  ولو ألعمى ، ربع دیة ..  جفنوفي كل 
  

  دیة ..  مارنو
  ثلث ..  طرفیھ والحاجزوفي كل من 

  حكومة .. في الحاجز : وقیل     
  دیة .. وفیھما         

  

  نصف ..  شفة وفي كل
  

  دیة .. أللكن وأرت وألثغ وطفل   ولولسانو
  ظھور أثر نطق بتحریكھ لبكاء ومص .. شرط الطفل : وقیل   

  حكومة .. وألخرس      
  

  أو قلعھا بھ ، نخ كسر الظاھر منھا دون السِ أسواء ، خمسة أبعرة ..  لذكر حر مسلم سنوكل 
  ةحكوم.. وفي سن زائدة 

  فكصحیحة . .وحركة السن إن قلت 
  فحكومة .. إن بطلت المنفعة  و
  كصحیحة : فاألصح .. أو نقصت       

  وجب األرش .. بان فساد المنبت وولو قلع سن صغیر لم یثغر فلم تعد 
  فال شيء .. أنھ لو مات قبل البیان : واألظھر 
  ال یسقط األرش .. وأنھ لو قلع سن مثغور فعادت 

  فبحسابھ .. ولو قلعت األسنان 
  ال یزید على دیة إن اتحد جان وجنایة : ي قول وف
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  نصف دیة ..  لحىوكل 

  أرش األسنان في دیة اللحیین في األصح .. وال یدخل 
  

  نصف دیة إن قطع من كف ..  یدوكل 

  فحكومة أیضا .. فإن قطع من فوقھ 

      بعرة أعشرة ..  أصبعوفي كل 

      ثلث العشرة ..  أنملةو

  ا نصفھ.. بھام اإلوأنملة    
  

   كالیدین الرجالنو
  

      دیتھا ..  حلمتیھماوفي 

      حكومة .. وحلمتیھ       

  تھدی: وفي قول    
  

      دیة ..  أنثیینوفي 
  

   ولو لصغیر وشیخ وعنین ذكر ..وكذا 

  

    كذكر ..  حشفةو

  بقسطھ منھا .. وبعضھا 

      من الذكر : وقیل     

  

   بعض مارن وحلمةحكم .. وكذا 

  

    الدیة ..  لییناألوفي 
  

   شفراھا.. وكذا 

  

   بقي حیاة مستقرة وحز غیر السالخ رقبتھ  إنسلخ جلد.. وكذا 
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  فرع
  دیة ..  العقلفي 

  وجبا .. فإن زال بجرح لھ أرش أو حكومة 
  یدخل األقل في األكثر : وفي قول    

  فلھ دیة بال یمین .. فإن لم ینتظم قولھ وفعلھ في خلوتھ ؛ ولو ادعى زوالھ 
  

  دیة ..  معالسوفي 
  نصف ..  أذنومن 

  قسط النقص  : وقیل     
  فدیتان .. ولو أزال أذنیھ وسمعھ 

  فكاذب .. لو ادعى زوالھ وانزعج للصیاح في نوم وغفلة و
  حلف وأخذ دیة .. وإال   

  فقسطھ إن عرف .. وإن نقص 
  فحكومة باجتھاد قاض .. وإال 

   ویضبط التفاوت، یعتبر سمع قرنھ في صحتھ : وقیل 
  سدت وضبط منتھى سماع األخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت .. وإن نقص من أذن 

  

      نصف دیة ..   عینضوء كلوفي 
  لم یزد .. فلو فقأھا 

  سئل أھل الخبرة ..  وإن ادعى زوالھ 
؟ونظر ھل ینزعج، أو یمتحن بتقریب عقرب أو حدیدة من عینھ بغتة 

    
  فكالسمع .. وإن نقص 

  

  على الصحیح دیة ..  الشموفي 
  

  دیة ال..  الكالموفي 
  قسطھ .. وفي بعض الحروف 

  ثمانیة وعشرون حرفا في لغة العرب .. والموزع علیھا 
  ال یوزع على الشفھیة والحلقیة : وقیل     

  فدیة .. ولو عجز عن بعضھا خلقة أو بآفة سماویة 
  قسط : وقیل    

  ال تكمل دیة : فالمذھب .. أو بجنایة     
  فنصف دیة .. و عكس أع نصف لسانھ فذھب ربع كالمھ ولو قط
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  دیة ..  الصوتوفي 
  فدیتان .. بطل معھ حركة لسان فعجز عن التقطیع والتردید أفإن 

  دیة : وقیل  
  

  دیة ..  الذوقوفي 
  ویدرك بھ حالوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة 

  علیھن .. زع ووت
  فحكومة .. فإن نقص     

  

   المضغ ..وتجب الدیة في 
   بكسر صلب مناءإوقوة     
   حبلوقوة     
   جماعوذھاب     

  

  دیة ..  من الزوج وغیره إفضائھاوفي 
  رفع ما بین مدخل ذكر ودبر : وھو 

  ذكر وبول : وقیل    
  فلیس للزوج .. فضاء إ بإالفإن لم یمكن الوطء 

  فأرشھا .. ومن ال یستحق افتضاضھا فأزال البكارة بغیر ذكر 
  فمھر مثل ثیبا وأرش البكارة ..  لشبھة أو مكرھة أو بذكر     

  ومستحقھ ال شيء علیھ ، مھر بكر: وقیل 

  فأرش .. إن أزال بغیر ذكر : وقیل       
  

  دیة ..  البطشوفي 
  المشي  ..وكذا 

  حكومة .. ونقصھما 
  فدیتان .. ولو كسر صلبھ فذھب مشیھ وجماعة أو ومنیھ 

  دیة : وقیل 
  

  فرع
  فدیة .. رافا ولطائف تقتضي دیات فمات سرایة أزال أط

  لو حزه الجاني قبل اندمالھ في األصح .. وكذا 
  فال تداخل في األصح .. فإن حز عمدا والجنایات خطأ أو عكسھ 

  تعددت .. ولو حز غیره 
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  فصل

  الحكومة فیما ال مقدر فیھ .. تجب 

  جزء نسبتھ إلى دیة النفس : وھي  

  ضو الجنایة إلى ع: وقیل          

  نسبة نقصھا من قیمتھ لو كان رقیقا بصفاتھ 

  

   مقدره ال تبلغاشترط أن ..  مقدرفإن كانت بطرف لھ 

  باجتھاده ئا نقص القاضي شی..  بلغتھفإن    

  ن ال تبلغ دیة نفس أف..  فیھ كفخذ ال تقدیر أو

  

  بعد اندمالھ .. ویقوم 

   دمالاالناعتبر أقرب نقص إلى .. فإن لم یبق نقص   

  یقدره قاض باجتھاده : وقیل  

  ال غرم : وقیل  

  
  كموضحة یتبعھ الشین حوالیھ  .. رالمقدوالجرح 

  یفرد بحكومة في األصح ..  ال یتقدروما   

  

  

  قیمتھ .. نفس الرقیق في و

  ما نقص من قیمتھ إن لم یتقدر في الحر .. وفي غیرھا 

  فنسبتھ من قیمتھ .. وإال      

  ما نقص  :وفي قول      

  
  قیمتان : ففي األظھر .. ذكره وأنثیاه قطع ولو 

  ما نقص : والثاني         

  فال شيء .. فإن لم ینقص    
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  باب موجبات الدیة والعاقلة والكفارة
  فدیة مغلظة على العاقلة .. صاح على صبي ال یمیز على طرف سطح فوقع بذلك فمات 

  قصاص : وفي قول 

  فال دیة في األصح .. أو صاح على بالغ بطرف سطح ، ولو كان بأرض 

  كصیاح .. وشھر سالح 

  كبالغ .. ومراھق متیقظ 

  فدیة مخففة على العاقلة .. ولو صاح على صید فاضطرب صبي وسقط 
  

  ضمن الجنین .. ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجھضت 
  

  فال ضمان .. ولو وضع صبیا في مسبعة فأكلھ سبع 

  ضمن .. إن لم یمكنھ انتقال : وقیل      
  

  فال ضمان .. ولو تبع بسیف ھاربا منھ فرمى نفسھ بماء أو نار أو من سطح 

  ضمن .. فلو وقع جاھال لعمى أو ظلمة 

  لو انخسف بھ سقف في ھربھ في األصح .. وكذا 
  

  وجبت دیتھ .. ولو سلم صبي إلى سباح لیعلمھ فغرق 
  

  كھ وموات ال في مل، بحفر بئر عدوان .. ویضمن 

  ضمانھ : فاألظھر .. بدھلیزه بئرا ودعا رجال فسقط ولو حفر 

  فمضمون .. أو بملك غیره أو مشترك بال إذن   

  فكذا .. أو بطریق ضیق یضر المارة   

  فال ضمان .. أو ال یضر وأذن اإلمام           

    فالضمان .. فإن حفر لمصلحتھ ؛ وإال 

      فال في األظھر .. مصلحة عامة لأو 

  كطریق .. ومسجد 
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  فمضمون .. وما تولد من جناح إلى شارع 

  

  إخراج المیازیب إلى شارع .. ویحل 

  مضمون في الجدید .. والتالف بھا 

  فكل الضمان .. فإن كان بعضھ في الجدار فسقط الخارج 

  فنصفھ في األصح .. وإن سقط كلھ 
  

  فكجناح .. وإن بنى جداره مائال إلى شارع 

  فال ضمان .. ل وسقط و مستویا فماأ

  ضمن .. إن أمكنھ ھدمھ أو إصالحھ : وقیل    

  فال ضمان في األصح .. ولو سقط بالطریق فعثر بھ شخص أو تلف مال 
  

  فمضمون على الصحیح .. مات وقشور بطیخ بطریق قماولو طرح 

  

  فعلى األول .. ولو تعاقب سببا ھالك 

  الضمانفعلى الواضع ..  بھا العاثر ن حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر بھ ووقعأب

  تضمین الحافر : فالمنقول .. فإن لم یتعد الواضع  

  فالضمان أثالث .. ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بھما 

  نصفان : وقیل    

  ضمنھ المدحرج .. ولو وضع حجرا فعثر بھ رجل فدحرجھ فعثر بھ آخر 

  

  فال ضمان إن اتسع الطریق ..  أو أحدھما اولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطریق ومات

  قاعد ونائم .. ھدار إ: فالمذھب .. وإال 

ال عاثر             
  بھما 

  واقف .. وضمان      

 ال عاثر بھ    
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  فصل
  فعلى عاقلة كل نصف دیة مخففة .. اصطدما بال قصد 
      فنصفھا مغلظة .. وإن قصدا 
  فلكل حكمھ .. أو أحدھما 

   كل كفارتین ن علىأ: والصحیح 
  فكذلك .. وإن ماتا مع مركوبیھما 

  نصف قیمة دابة اآلخر .. وفي تركة كل      
  

  ككاملین .. وصبیان أو مجنونان 
  تعلق بھ الضمان .. إن أركبھما الولي : وقیل    

  ضمنھما ودابتیھما .. ولو أركبھما أجنبي    
  

  فالدیة كما سبق .. أو حامالن وأسقطتا 
  أربع كفارات على الصحیح .. وعلى كل   
  نصف غرتي جنینیھما .. وعلى عاقلة كل   

  فھدر .. أو عبدان 
  فكدابتین .. أو سفینتان 
  إن كانتا لھما .. كراكبین .. والمالحان 

  لزم كال نصف ضمانھ .. فإن كان فیھما مال أجنبي     
  لزم كال نصف قیمتھما .. وإن كانتا ألجنبي     

  جاز طرح متاعھا .. ى غرق ولو أشرفت سفینة عل
  لرجاء نجاة الراكب .. ویجب     

     ھضمن.. فإن طرح مال غیره بال إذن 
  فال .. وإال    

  ضمن .. ) على أني ضامن ( أو ) ألق متاعك وعلي ضمانھ ( : ولو قال 
  فال على المذھب  .. )ألق ( : ولو اقتصر على     
  ملتمس لخوف غرق .. وإنما یضمن     

  قاء بالملقى لولم یختص نفع اإل      
  

  ھدر قسطھ .. ولو عاد حجر منجنیق فقتل أحد رماتھ 
  وعلى عاقلھ الباقین الباقي 

  فخطأ .. أو غیرھم ولم یقصدوه       
  فعمد في األصح إن غلبت اإلصابة .. قصدوه و أ  
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  فصل
  تلزم العاقلة .. دیة الخطأ و شبھ العمد 

  ع عصبتھ إال األصل والفر: وھم 

   عمھا  ابنِ یعقل ابن ھو ابنُ : وقیل 

  

  األقرب .. ویقدم 

  فمن یلیھ .. فإن بقي شيء    

  مدل بأبوین .. و

  التسویة : والقدیم 

  

  ثم معتق ثم عصبتھ ثم معتقھ ثم عصبتھ 

   معتق األب وعصبتھ فمعتق أبي الجاني ثم عصبتھ ثم معتقُ .. وإال 

  أبدا .. وكذا 
  

   یعقلھ عاقلتھا.. وعتیقھا 

  كمعتق .. ومعتقون 

  یحمل ما كان یحملھ ذلك المعتق .. وكل شخص من عصبة كل معتق 
  

  عتیق في األظھر .. وال یعقل 

  
  عقل بیت المال عن المسلم .. فإن فقد العاقل أو لم یف 

  فكلھ على الجاني في األظھر .. فإن فقد 

  

  ثالث سنین ..  كاملةوتؤجل على العاقلة دیة نفس 

  ثلث ..  في كل سنة   

  

  سنة ..  وذمي

  ثالثا : وقیل   
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  سنتین ..  وامرأة

  ثلث ..  األولىفي     

  ثالثا : وقیل         
  

   في األظھر العبد.. وتحمل العاقلة 

  قدر ثلث دیة .. ففي كل سنة 

   ثالث في : وقیل

  

  ففي ثالث .. ولو قتل رجلین 

  ست : وقیل     

  

  ة قدر ثلث دی.. في كل سنة : واألطراف 

  كلھا في سنة : وقیل      

  

  من الزھوق .. وأجل النفس 

  من الجنایة .. وغیرھا     

  

  سقط .. ومن مات في بعض سنة 

  

  ومسلم عن كافر وعكسھ ، ومجنون ، وصبي ، ورقیق ، فقیر .. وال یعقل 
  

  یھودي عن نصراني وعكسھ في األظھر .. ویعقل 

  

  نصف دینار .. وعلى الغني 

  ربع  ..والمتوسط    

  كل سنة من الثالث 

  ھو واجب الثالث : وقیل 

  آخر الحول .. ویعتبران 

  سقط .. ومن أعسر فیھ 
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  فصل

  یتعلق برقبتھ .. مال جنایة العبد 

  بیعھ لھا .. ولسیده 

  وفداؤه باألقل من قیمة وأرشھا    

  بأرشھا : وفي القدیم        

  بذمتھ مع رقبتھ في األظھر .. وال یتعلق     

  

  سلمھ للبیع أو فداه .. داه ثم جنى ولو ف

  

  باعھ فیھما ..  ولو جنى ثانیا قبل الفداء 

  قل من قیمتھ واألرشین األأو فداه ب

  باألرشین : وفي القدیم 

  

  فداه باألقل .. ولو أعتقھ أو باعھ وصححناھما أو قتلھ 

  القوالن : وقیل 

  

  بريء سیده إال إذا طلب فمنعھ .. ولو ھرب أو مات 

  

  أن لھ الرجوع وتسلیمھ : فاألصح .. ختار الفداء ولو ا

  

  باألقل .. أم ولده ي ویفد

  القوالن : وقیل    

  كواحدة في األظھر .. وجنایاتھا 
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  فصل
   بجنایة في حیاتھا أو موتھا میتاغرة إن انفصل .. في الجنین 

  إن ظھر بال انفصال في األصح .. وكذا 
  فال .. وإال 

ً أو ً حیا   فال ضمان .. ألم ثم مات  بال  وبقي زمانا
  فدیة نفس .. وإن مات حین خرج أو دام ألمھ ومات 

  

      فغرتان .. ولو ألقت جنینین 
  فغرة ..  أو یداً    
  )فیھ صورة خفیة ( : لحم قال القوابل .. وكذا    

  )لتصور .. لو بقي ( : أو قلن : قیل       
  

    عبد أو أمة :  وھي
  ممیز 

  سلیم من عیب مبیع 
  قبول كبیر لم یعجز بھرم : صح واأل

  بلوغھا نصف عشر دیة .. ویشترط 
      فخمسة أبعرة .. فإن فقدت      
    شترط یال : وقیل     

  قیمتھا .. فللفقد 
  لورثة الجنین : وھي 

      على عاقلة الجاني .. و
  فعلیھ .. إن تعمد : وقیل 

  

      كمسلم : قیل .. الیھودي أو النصراني والجنین 
  ھدر : ل وقی      
  غرة كثلث غرة مسلم : واألصح       

  

  یوم الجنایة .. عشر قیمة أمھ ..  والرقیق
  اإلجھاض : ل یوق     

  لسیدھا 
  قومت سلیمة في األصح .. والجنین سلیم ، فإن كانت مقطوعة 

  العاقلة في األظھر .. وتحملھ 
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  فصل
  كفارة .. یجب بالقتل 

  وإن كان القاتل صبیا 

  مجنونا  وأ

  بدا وع

  وذمیا 

  وعامدا 

  ومخطئا 

  ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب 

  وذمي 

  وجنین 

  وعبد نفسھ 

  ونفسھ 

  وجھ .. وفي نفسھ 

  

  ال   
  امرأة وصبي حربیین 

  وباغ وصائل 

  ومقتص منھ 

  

  

  كفارة في األصح .. وعلى كل من الشركاء 

  

  

  كظھار لكن ال إطعام في األظھر.. وھي 
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  كتاب دعوى الدم والقسامة 

  أن یفصل ما یدعیھ من عمد وخطأ وانفراد وشركة .. یشترط 

  استفصلھ القاضي .. فإن أطلق 

  یعرض عنھ : وقیل       

    وأن یعین المدعي علیھ    

  ال یحلفھم القاضي في األصح  .. )قتلھ أحدھم ( : فلو قال 

  في دعوى غصب وسرقة وإتالف .. ویجریان 

  

    من مكلف .. مع وإنما تس

  ملتزم على مثلھ 
  

  لم تسمع الثانیة .. ل ثم ادعى على آخر قتولو ادعى انفراده بال

  لم یبطل أصل الدعوى في األظھر  .. أو عمدا ووصفھ بغیره   

  

  بمحل لوث .. وتثبت القسامة في القتل 

  أو تفرق عنھ جمع  ،بأن وجد قتیل في محلة أو قریة صغیرة ألعدائھ ؛ قرینة لصدق المدعي : وھو 

  

  ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتیل 

    فلوث في حق الصف اآلخر .. فإن التحم قتال 

  ففي حق صفھ .. وإال   
  

      لوث .. وشھادة العدل 

      عبید أو نساء .. وكذا 

  یشترط تفرقھم : وقیل 



  دعوى الدم والقسامة: ٤٩ك                                                                                  منهاج الطالبني
 

- ٥٠٤ -

  لوث في األصح .. وقول فسقة وصبیان وكفار 

  

    بطل اللوث .. وكذبھ اآلخر  )قتلھ فالن ( : یھ ولو ظھر لوث فقال أحد ابن

  ال : وفي قول   

  ال یبطل بتكذیب فاسق : وقیل   

  

  حلف كل على من عینھ ولھ ربع الدیة ..  ) ومجھول  قتلھعمرو(  :وقال اآلخر ،  )قتلھ زید ومجھول (  :ولو قال أحدھما 

  

  صدق بیمینھ  .. ) المتفرقین عنھ لم أكن مع( :  علیھ اللوث في حقھ فقال ىولو أنكر المدع

  

  فال قسامة في األصح .. ولو ظھر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ 

  إال في عبد في األظھر ، في طرف وإتالف مال .. وال یقسم 

  

      أن یحلف المدعي على قتل ادعاه خمسین یمینا : وھي 

  مواالتھا على المذھب .. وال یشترط 

   ىبن. .ولو تخللھا جنون أو إغماء 

  لم یبن وارثھ على الصحیح .. ولو مات 

  

    كسر منوزعت بحسب اإلرث وجبر ال.. ولو كان للقتیل ورثة 

  یحلف كل خمسین : وفي قول   

  حلف اآلخر خمسین .. ولو نكل أحدھما 

      حلف اآلخر خمسین وأخذ حصتھ .. ولو غاب 

  صبر للغائب .. وإال      
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  ال لوث أن یمین المدعى علیھ ب: والمذھب 

  والمردودة على المدعي            

  أو على المدعى علیھ مع لوث 

  خمسون .. والیمین مع شاھد  

  

  دیة على العاقلة .. ویجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبھ العمد 

      على المقسم علیھ .. وفي العمد 

  قصاص : وفي القدیم 

  

  أقسم علیھ خمسین وأخذ ثلث الدیة .. ولو ادعى عمدا بلوث على ثالثة حضر أحدھم 

  أقسم علیھ خمسین .. فإن حضر آخر 

  خمسا وعشرین : وفي قول     

  إن لم یكن ذكره في األیمان         

   بھا االكتفاءفینبغي .. وإال         

  وھو األصح ، بناء على صحة القسامة في غیبة المدعى علیھ 

  

  عبده قتل لأقسم ولو مكاتب .. ن استحق بدل الدم وم

  

  تأخیر أقسامھ لیسلم : فاألفضل .. ومن ارتد 

  صح على المذھب .. فإن أقسم في الردة 

  

  ال قسامة فیھ.. ومن ال وارث لھ 
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  فصل
  بإقرار أو عدلین .. إنما یثبت موجب القصاص 

  یمین وبرجل وامرأتین أو أو بذلك .. والمال      
  

  لم یقبل في األصح  ..ولو عفا عن القصاص لیقبل للمال رجل وامرأتان 
  

  لم یجب أرشھا على المذھب .. ولو شھد ھو وھما بھاشمة قبلھا إیضاح 

  ولیصرح الشاھد بالمدعى 
  

  )فقتلھ ( أو ) فمات منھ ( : لم یثبت حتى یقول  .. )ضربھ بسیف فجرحھ فمات ( : فلو قال 
  

  ثبتت دامیة  .. )فأسال دمھ ( أو  )ضرب رأسھ فأدماه ( : ولو قال 
  

   )ضربھ فأوضح عظم رأسھ ( : شترط لموضحة وی

     )فأوضح رأسھ( : یكفي : وقیل 

  بیان محلھا وقدرھا لیمكن قصاص .. ویجب 
  

  ال ببینة    بھبالسحر بإقرار.. ویثبت القتل 
  

  قبل تلم ..  االندمالولو شھد لمورثھ بجرح قبل 

  یقبل .. وبعده   

  بمال في مرض موتھ في األصح .. وكذا 
  

  شھادة العاقلة بفسق شھود قتل یحملونھ .. قبل وال ت

  

  حكم بھما.. فإن صدق الولي األولین ؛ ولو شھد اثنان على اثنین بقتلھ فشھدا على األولین بقتلھ 
  بطلتا .. أو اآلخرین أو الجمیع أو كذب الجمع 

  

  صسقط القصا.. ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض 

  

  لغت .. أو آلة أو ھیئة ن في زمان أو مكان اولو اختلف شاھد

  لوث : وقیل       
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  كتاب البغاة 
   االنقیادمخالفو اإلمام بخروج علیھ وترك : ھم 

  ومطاع فیھم ، وتأویل ، أو منع حق توجھ علیھم بشرط شوكة لھم      
  وإمام منصوب : قیل 

  

  تركوا .. ولم یقاتلوا  - كترك الجماعات وتكفیر ذي كبیرة  -ولو أظھر قوم رأى الخوارج 
  فقطاع طریق .. وإال   

  

  ادة البغاة شھ.. وتقبل 
  إال أن یستحل دماءنا ، وقضاء قاضیھم فیما یقبل قضاء قاضینا   

  ویحكم بكتابھ بسماع البینة في األصح ، كتابھ بالحكم .. وینفذ    
  

  صح .. أخذوا زكاة وخراجا وجزیة وفرقوا سھم المرتزقة على جندھم  وأولو أقاموا حدا 
  وجھ .. وفي األخیر     

  

  ضمن ..  عادل وعكسھ إن لم یكن في قتال وما أتلفھ باغ على
  فال .. وإال 

  یضمن الباغي : وفي قول   
  یضمن .. والمتأول بال شوكة 

  كباغ .. وعكسھ 
  

  مینا فطنا ناصحا یسألھم ما ینقمون أالبغاة حتى یبعث إلیھم .. وال یقاتل 
  أزالھا .. فإن ذكروا مظلمة أو شبھة 

  تال نصحھم ثم آذنھم بالق.. فإن أصروا 
  اجتھد وفعل ما رآه صوابا .. فإن استمھلوا 

  

  مدبرھم وال مثخنھم .. تل اوال یق
  وأسیرھم   

  وال یطلق   
  وإن كان صبیا وامرأة حتى تنقضي الحرب ویتفرق جمعھم   
  إال أن یطیع باختیاره                 

  

  ائلتھم غسالحھم وخیلھم إلیھم إذا انقضت الحرب وأمنت .. ویرد 
  في قتال إال لضرورة .. ل وال یستعم

  أن قاتلوا بھ أو أحاطوا بنا ؛ بإال لضرورة  -كنار ومنجنیق  - بعظیم .. وال یقاتلون 
  

  بكافر .. وال یستعان علیھم 
  بمن یرى قتلھم مدبرین .. وال 

  

  لم ینفذ أمانھم علینا .. منوھم آولو استعانوا علینا بأھل حرب و
  ونفذ علیھم في األصح 

  

  انتقض عھدھم .. ولو أعانھم أھل الذمة عالمین بتحریم قتالنا 
  فال .. أو مكرھین   

  على المذھب  )أنھم محقون ( و أ) ظننا جوازه ( : إن قالوا .. وكذا 
  كبغاة .. ویقاتلون 
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  فصل

  كونھ مسلما :  شرط اإلمام

  مكلفا 

  حرا 

  ذكرا 

  قرشیا 

  مجتھدا 

  شجاعا 

  ذا رأي وسمع وبصر ونطق 

  

  نعقد اإلمامة وت

  بالبیعة * 

  بیعة أھل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذین یتیسر اجتماعھم: واألصح 

  صفة الشھود .. وشرطھم      

  وباستخالف اإلمام * 

  فیرتضون أحدھم ، فكاستخالف .. فلو جعل األمر شورى بین جمع 

  وباستیالء جامع الشروط * 

   األصح فاسق وجاھل في.. وكذا 
  

  صدق بیمینھ ..  إلى البغاة زكاة لو ادعى دفع  :قلت

  فال على الصحیح ..  جزیةأو    

   في األصح خراج.. وكذا    

  في حد إال أن یثبت ببینة .. ویصدق 

    وهللا أعلم، وال أثر لھ في البدن     
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  كتاب الردة 
  اعتقادا  سواء قالھ استھزاء أو عنادا أو، قطع اإلسالم بنیة أو قول كفر أو فعل : ھي 

  فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسوال 

  أو حلل محرما باإلجماع كالزنا و عكسھ     

  أو نفى وجوب مجمع علیھ أو عكسھ     

   رـفـك.. أو عزم على الكفر غدا أو تردد فیھ     
  

  كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس ؛  جحودا لھ أوما تعمده استھزاء صریحا بالدین : الفعل المكفر و

  

  ردة صبي ومجنون ومكره .. وال تصح 

  

  لم یقتل في جنونھ .. ولو ارتد فجن 

  

  ردة السكران وإسالمھ .. صحة : والمذھب 

  
    الشھادة بالردة مطلقا .. وتقبل 

  حكم بالشھادة .. لو شھدوا بردة فأنكر : فعلى األول ؛ ل یجب التفصی: وقیل 

  

  صدق بیمینھ .. واقتضتھ قرینة كأسر كفار  )كنت مكرھا (  :فلو قال

  فال .. وإال  

  

  صدق مطلقا .. فادعى إكراھا  )لفظ لفظ كفر ( : ولو قاال 

  
  ) ا ارتد فمات كافر( : حدھما أولو مات معروف باإلسالم عن ابنین مسلمین فقال 

  لم یرثھ .. فإن بین سبب كفره 

        فيء .. ونصیبھ  

  إن أطلق في األظھر .. وكذا 
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       المرتد والمرتدة استتابة.. وتجب 
  كالكافرتستحب : وفي قول    

    في الحال : وھي 
  ثالثة أیام : وفي قول 

    قتال .. فإن أصرا 
    صح وترك .. وإن أسلم 

  ال یقبل إسالمھ إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنیة : وقیل      
  

  فمسلم .. أو بعدھا وأحد أبویھ مسلم ، وولد المرتد إن انعقد قبلھا 
  فمسلم .. أو مرتدان   

  مرتد : وفي قول 
  كافر أصلى : وفي قول 

  مرتد :  األظھر :قلت
  وهللا أعلم ، االتفاق على كفره .. ونقل العراقیون 

  
  بان زوالھ بھا .. إن ھلك مرتدا : أظھرھا : لكھ عن مالھ بھا أقوال وفي زوال م

  بان أنھ لم یزل .. وإن أسلم    
  

  وینفق علیھ منھ ،  منھ دین لزمھ قبلھا ىیقض: وعلى األقوال 
  یلزمھ غرم إتالفھ فیھا : واألصح  

  ونفقة زوجات وقف نكاحھن وقریب     
  لوقف كعتق وتدبیر ووصیة موقوف فتصرفھ إن احتمل ا.. وإذا وقفنا ملكھ 

  نفذ .. إن أسلم     
  فال .. وإال 

  
  باطلة .. وبیعھ وھبتھ ورھنھ وكتابتھ 

  موقوفة : في القدیم   و
  

  یجعل مالھ مع عدل : وعلى األقوال 
  وأمتھ عند امرأة ثقة  

  ویؤجر مالھ
  ویؤدي مكاتبھ النجوم إلى القاضي 
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  كتاب الزنا 
  یوجب الحد .. إیالج الذكر بفرج محرم لعینھ خال عن الشبھة مشتھى 

  

  كقبل على المذھب .. ودبر ذكر أو أنثى 

  

  بمفاخذة .. وال حد 

  ووطء زوجتھ وأمتھ في حیض وصوم وإحرام    

  أمتھ المزوجة والمعتدة .. وكذا 

  مملوكتھ المحرم .. وكذا 

  ومكره في األظھر 

  ھة أباح بھا عالم كنكاح بال شھود على الصحیح كل ج.. وكذا 

  بوطء میتة في األصح .. وال 

  بھیمة في األظھر .. وال 
  

  وإن كان تزوجھا ، في مستأجرة ومبیحة ومحرم .. ویحد 

  

  التكلیف إال السكران : وشرطھ 

  وعلم تحریمھ    

  

  الرجم : وحد المحصن 

   مكلف حر : وھو 

      كاح صحیح ولو ذمي غیب حشفتھ بقبل في ن

  فاسد في األظھر .. ال 
  

  ب حال حریتھ وتكلیفھ یالتغی.. اشتراط : واألصح 

  محصن .. وأن الكامل الزاني بناقص    
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  مائة جلدة : والبكر الحر 

  وتغریب عام إلى مسافة قصر فما فوقھا 

  فلیس لھ طلب غیرھا في األصح .. وإذا عین اإلمام جھة 

  إلى غیر بلده  بلد الزنا منغریب .. ویغرب 

  منع في األصح .. فإن عاد إلى بلده     

  المرأة وحدھا في األصح .. وال تغرب 

  ولو بأجرة ، بل مع زوج أو محرم 

  لم یجبر في األصح .. جرة أفإن امتنع ب  

  خمسون : والعبد 

  نصف سنة : ویغرب  

  سنة : وفي قول   

  ال یغرب : قول   وفي 

  

  ببینة : ویثبت 

  مرة أو إقرار   

  سقط .. ولو أقر ثم رجع 

  فال في األصح .. أو ھرب  )ال تحدوني ( : ولو قال 

  لم تحد ھي وال قاذفھا .. نھا عذراء  أولو شھد أربعة بزناھا وأربع

  لم یثبت .. یة لزناه والباقون غیرھا وولو عین شاھد زا
  

  من حر ومبعض .. نائبھ  وأویستوفیھ اإلمام 

  حضور اإلمام وشھوده .. ویستحب 
  

  سیده أو اإلمام .. ویحد الرقیق 

  اإلمام : فاألصح .. فإن تنازعا 

  وأن السید یغربھ 
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  كحر .. وأن المكاتب 

  

  یحدون عبیدھم .. وأن الفاسق والكافر والمكاتب 

  

  یعزر .. وأن السید 

  ویسمع البینة بالعقوبة 

  

  بمدر وحجارة معتدلة .. والرجم 

  ل للرج.. وال یحفر 

  للمرأة إن ثبت ببینة .. استحبابھ : واألصح      

  

  لمرض وحر وبرد مفرطین .. وال یؤخر 

  یؤخر إن ثبت بإقرار : وقیل 
  

  لمرض .. ویؤخر الجلد 

  بل بعثكال علیھ مائة غصن ، جلد ال بسوط .. فإن لم یرج برؤه 

  ضرب بھ مرتین .. فإن كان خمسون 

  بعض لینالھ بعض األلم وتمسھ األغصان أو ینكبس بعضھا على 

   أجزأه  ..فإن برأ
  

  في حر وبرد مفرطین .. وال جلد 
  

  فال ضمان على النص .. وإذا جلد اإلمام في مرض أو حر و برد 

  مستحب .. فیقتضي أن التأخیر 
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  كتاب حد القذف 

   التكلیف إال السكران :القاذفشرط حد 

   واالختیار   

  

  الممیز .. ویعزر 

  

  بقذف الولد وإن سفل .. وال یحد 

  

  ثمانون : فالحر 

  أربعون : والرقیق 

  

  

  اإلحصان :  والمقذوف

  وسبق في اللعان      

  

  حدوا في األظھر .. ولو شھد دون أربعة بزنا 

  بید وكفرة على المذھب أربع نسوة وع.. وكذا 

 فال.. ولو شھد واحد على إقراره 

  

   فلیس تقاصا.. ولو تقاذفا 

  

  لم یقع الموقع ..  باالستیفاءولو استقل المقذوف 
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  كتاب قطع السرقة 

   :یشترط لوجوبھ في المسروق أمور

  كونھ ربع دینار خالصا أو قیمتھ *

  فال قطع في األصح .. یساوي ربعا مضروبا ال ولو سرق ربعا سبیكة 

  قطع .. ولو سرق دنانیر ظنھا فلوسا ال تساوي ربعا 

  ثوب رث في جیبھ تمام ربع جھلھ في األصح .. وكذا 

  

    ؛رز مرتینولو أخرج نصابا من ح

  فاإلخراج الثاني سرقة أخرى .. فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز 

  قطع في األصح .. وإال 

  

  قطع في األصح .. ولو نقب وعاء حنطة ونحوھا فانصب نصاب 

  

  قطعا .. ولو اشتركا في إخراج نصابین 

  فال .. وإال      

  

  ال قطع ف.. ولو سرق خمرا وخنزیرا وكلبا وجلد میتة بال دبغ 

  قطع على الصحیح .. فإن بلغ إناء الخمر نصابا 

  

       في طنبور ونحوه .. وال قطع 

  قطع .. إن بلغ مكسره نصابا : وقیل 

  وهللا أعلم ، الثاني أصح : قلت 
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  كونھ ملكا لغیره :  الثاني

  لو ملكھ بإرث وغیره قبل إخراجھ من الحرز ف

   لم یقطع.. أو نقص فیھ عن نصاب بأكل وغیره 

   ادعى ملكھ على النص لو.. وكذا 

  

  لم یقطع المدعي وقطع اآلخر في األصح .. لھما فكذبھ اآلخر  وأولو سرقا وادعاه أحدھما لھ 

  

  وإن قل نصیبھ ، فال قطع في األظھر .. وإن سرق من حرز شریكھ مشتركا 

  

  عدم شبھھ فیھ :  الثالث

  بسرقة مال أصل وفرع وسید .. فال قطع 

  أحد زوجین باآلخر .. طع ق: واألظھر 

  

    ؛ومن سرق مال بیت مال

  قطع .. إن فرز لطائفة لیس ھو منھم 

  فال .. أنھ إن كان لھ حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وھو فقیر : فاألصح .. وإال 

  قطع .. وإال      

  

  عھ ذبباب مسجد وج.. قطعھ  : والمذھب

  حصره وقنادیل تسرج .. ال 

  

  بموقوف .. قطعھ  : واألصح

  وأم ولد سرقھا نائمة أو مجنونة         
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    ؛ كونھ محرزا بمالحظة أو حصانة موضعھ:  الرابع

  اشترط دوام لحاظ .. فإن كان بصحراء أو مسجد 

  كفى لحاظ معتاد .. وإن كان بحصن    

  

   حرز دواب .. وإصطبل 

  آنیة وثیاب .. ال 

  

  حرز آنیة وثیاب بذلة .. وعرصة دار وصفتھا 

  حلى ونقد ..  ال

  

  فمحرز .. ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا 

  فال .. فلو انقلب فزال عنھ 

  

      محرز ف.. وثوب ومتاع وضعھ بقربھ بصحراء إن الحظھ 

  فال .. وإال 

  

   ة قدرتھ على منع سارق بقوة أو استغاث :وشرط المالحظ

  

   حرز مع فتح الباب وإغالقھ  ..ان عن العمارة إن كان بھا قوي یقظمنفصلةودار 

  فال .. وإال              
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  حرز مع إغالقھ ..  متصلةو    

  وحافظ ولو نائم     

  غیر حرز لیال .. ومع فتحھ ونومھ 

  نھارا في األصح .. وكذا 

  یقظان تغفلھ سارق في األصح .. وكذا 

   زمن أمن وإغالقھ أنھا حرز نھاراً : فالمذھب .. فإن خلت 

    

  فال .. قد شرط فإن ف

  

  فھي وما فیھا كمتاع بصحراء .. وخیمة بصحراء إن لم تشد أطنابھا وترخى أذیالھا 

  فحرز بشرط حافظ قوي فیھا ولو نائم.. وإال   

  

  محرزة بال حافظ .. ة متصلة بالعمارة قوماشیة بأبنیة مغل

  یشترط حافظ ولو نائم.. وببریة      

   محرزة بحافظ یراھا.. وإبل بصحراء 

  یشترط التفات قائدھا إلیھا كل ساعة بحیث یراھا .. ومقطورة 

  وأال یزید قطار على تسعة 

  لیست محرزة في األصح .. وغیر مقطورة 

  

  محرزٌ ..  وكفن في قبر ببیت محرزٍ 

  بمقبرة بطرف العمارة في األصح .. وكذا 

  بمضیعھ في األصح.. ال 
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  فصل

  مؤجر الحرز .. یقطع 

  صح معیره في األ.. وكذا 

  

  لم یقطع مالكھ .. ولو غصب حرزا 

  أجنبي في األصح .. وكذا 

  

  فال قطع في األصح .. صب أو أجنبي المغصوب اولو غصب ماال وأحرزه بحرزه فسرق المالك منھ مال الغ

  

  مختلس ومنتھب وجاحد ودیعة .. وال یقطع 

  

  قطع في األصح .. ولو نقب وعاد في لیلة أخرى فسرق 

   لم یعلم المالك النقب ولم یظھر للطارقین إذا..  ھذا :قلت

  وهللا أعلم ، فال یقطع قطعا .. وإال      

  

  فال قطع .. ولو نقب وأخرج غیره 

  

  ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدھما باإلخراج 

  قطع المخرج .. فأخرجھ آخر ب أو وضعھ ناقب بقرب النق
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  لم یقطعا في األظھر ..  ولو وضعھ بوسط نقبھ فأخذه خارج وھو یساوي نصابین

  

  حرز .. ولو رماه إلى خارج 

  أو وضعھ بماء جار   

   سائرةأو ظھر دابة       

  قطع  .. أو عرضھ لریح ھابة فأخرجتھ   

  فال في األصح ..  فمشت بوضعھ واقفةأو   

  

  حر بید .. وال یضمن 

  سارقھ .. وال یقطع 

  فكذا في األصح .. ولو سرق صغیرا بقالدة 

  

  قطع .. ولو نام عبد على بعیر فقاده وأخرجھ عن القافلة 

  فال في األصح .. أو حر 

  

  قطع .. ولو نقل من بیت مغلق إلى صحن دار بابھا مفتوح 

  فال .. وإال    

  قطع ..  إن كانا مغلقین :وقیل   

  

  كبیت ودار في األصح  .. وبیت خان وصحنھ 
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  فصل

  صبي ومجنون ومكره .. ال یقطع 
  

  بمال مسلم وذمي : مسلم وذمي ..  ویقطع
  

  أقوال .. وفي معاھد 

  قطع .. إن شرط قطعھ بسرقة : أحسنھا 

  فال .. وإال   

  وهللا أعلم ،  ال قطع : األظھر عند الجمھور:قلت  

  

  بیمین المدعي المردودة في األصح .. وتثبت السرقة 

  بإقرار السارق  و  أ

  قبول رجوعھ : والمذھب 

  

   )ارجع(أن للقاضي أن یعرض لھ بالرجوع وال یقول :  فالصحیح  ..ة   تعالىومن أقر بعقوب
  

  بل ینتظر حضوره في األصح ، لم یقطع في الحال .. ولو أقر بال دعوى أنھ سرق مال زید الغائب 

  حد في الحال في األصح .. أو أنھ أكره أمة غائب على زنا 

  

  بشھادة رجلین .. وتثبت 

  ثبت المال وال قطع .. ن فلو شھد رجل وامرأتا

  

  ذكر الشاھد شروط السرقة .. ویشترط 

  فباطلة ..  )عشیة( واآلخر )سرق بكرة( :كقولھ؛ ولو اختلف شاھدان 
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  رد ما سرق .. وعلى السارق 

  ضمنھ .. فإن تلف 

  

   یمینھ .. وتقطع 

  فرجلھ الیسرى .. فإن سرق ثانیا بعد قطعھا 

  یده الیسرى .. وثالثا   

  رجلھ الیمنى ..  ورابعا  

  یعزر .. وبعد ذلك   

  

  بزیت أو دھن مغلي ..  قطعھویغمس محل 

  ھو تتمة للحد : قیل 

  ولإلمام إھمالھ ، فمؤنتھ علیھ ؛ أنھ حق للمقطوع : واألصح 

  

   كوع المن .. وتقطع الید 

  من مفصل القدم .. والرجل    

  

  ابع كفت یمینھ وإن نقصت أربع أص.. ومن سرق مرارا بال قطع 

  وهللا أعلم ، لو ذھبت الخمس في األصح .. وكذا : قلت 

  

  ید زائدة أصبعا في األصح .. وتقطع 

  

  سقط القطع .. ولو سرق فسقطت یمینھ بآفة 

  فال على المذھب .. أو یساره   
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  باب قاطع الطریق
  ال مختلسون یتعرضون آلخر قافلة یعتمدون الھرب ، مسلم مكلف لھ شوكة : ھو 

  

   قطاع في حقھم .. غلبون شرذمة بقوتھم والذین ی
  لقافلة عظیمة .. ال 

  لیس بقطاع .. وحیث یلحق غوث 
  یكون للبعد أو لضعف .. وفقد الغوث 

  فھم قطاع .. وقد یغلبون والحالة ھذه في بلد 
  

  عزرھم بحبس وغیره .. ولو علم اإلمام قوما یخیفون الطریق ولم یأخذوا ماال وال نفسا 
  قطع یده الیمنى ورجلھ الیسرى .. طع نصاب السرقة وإذا أخذ القا

      فیسراه ویمناه .. فإن عاد       
  قتل حتما .. وإن قتل 

  قتل ثم صلب ثالثا ثم ینزل .. وإن قتل وأخذ ماال 
  یبقى حتى یسیل صدیده : وقیل 

   یصلب قلیال ثم ینزل فیقتل :وفي قول
  

  یرھما عزر بحبس وتغریب وغ.. ومن أعانھم وكثر جمعھم 
   یتعین التغریب إلى حیث یراه :وقیل

  

  یغلب فیھ معنى القصاص .. وقتل القاطع 
   الحد :وفي قول  

   وذمي ه ال یقتل بولد:فعلى األول
  فدیة .. ولو مات 

   قتل بواحد .. ولو قتل جمعا 
  وللباقین دیات    

  وجب وسقط القصاص ویقتل حدا .. ولو عفا ولیھ بمال 
  فعل بھ مثلھ ..  عضوبقطع ولو قتل بمثقل أو 
  لم یتحتم قصاص في األظھر .. ولو جرح فاندمل 

  
   بتوبتھ قبل القدرة علیھ .. وتسقط عقوبات تخص القاطع 

  بعدھا على المذھب .. ال      
  سائر الحدود بھا في األظھر .. وال تسقط 
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  فصل

  جلد ثم قطع ثم قتل  .. من لزمھ قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه

   قطعھ  بقتلھ بعد.. ویبادر 

  إن غاب مستحق قتلھ   هقطعھ بعد جلد.. ال 

   في األصح )عجلوا القطع(إن حضر وقال .. وكذا 

  

  جلد ..  حقھ النفسوإذا أخر مستحق 

  قطع ..  ئفإذا بر

  جلد ..  طرفولو أخر مستحق 

   الطرف ىالصبر حتى یستوف.. وعلى مستحق النفس 

  دیة فلمستحق الطرف .. فإن بادر فقتل 

  صبر اآلخرین : فالقیاس ..  حقھ الجلدولو أخر مستحق 

  

  قدم األخف فاألخف .. ولو اجتمع حدود   تعالى 

  قدم حد قذف على زنا .. دمیین آلأو عقوبات   تعالى و

  تقدیمھ على حد شرب :     واألصح 

  

  یقدم على الزنا .. وأن القصاص قتال وقطعا 
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  كتاب األشربة

   قلیلھ حرم.. كل شراب أسكر كثیرة 
  

  شاربھ ..  وحد
  جرا وإال صبیا ومجنونا وحربیا وذمیا وم

  مكره على شربھ على المذھب .. وكذا 
  

  لم یحد .. ومن جھل كونھا خمرا 
   لم یحد  ..)جھلت تحریمھا(: ولو قرب إسالمھ فقال 

   حد  ..)جھلت الحد(أو 
  

  بدردي خمر .. ویحد 
  بخبز عجن دقیقھ بھا ومعجون ھي فیھ ..  ال

  حقنة وسعوط في األصح .. وكذا 
  

  أساغھا بخمر إن لم یجد غیرھا .. ومن غص بلقمة 
  

  لدواء وعطش .. تحریمھا : واألصح 
  

  أربعون : وحد الحر 
   عشرون : ورقیق     

  

  بسوط أو أید أو نعال أو أطراف ثیاب 
  یتعین سوط : وقیل 

  

  جاز في األصح .. بلوغھ ثمانین ولو رأى اإلمام 
  تعزیرات .. والزیادة     

  حد : وقیل 
  

  بإقراره ..  ویحد
   أو شھادة رجلین  

  بریح خمر وسكر وقيء .. ال 
  

   ) شرب خمرا (: ویكفي في إقرار وشھادة 
   ) وھو عالم بھ مختار (یشترط : وقیل     
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  حال سكره .. وال یحد 
  

   بین قضیب وعصا ورطب ویابس  :وسوط الحدود
  

  ویفرقھ على األعضاء 
  المقاتل والوجھ .. إال 

  والرأس : قیل 
  

  یده  تشد.. وال 
  

  تجرد ثیابھ .. وال 
  

  الضرب بحیث یحصل زجر وتنكیل .. ویوالي 
 

  
  

  فصل
  بحبس أو ضرب أو صفع أو توبیخ .. یعزر في كل معصیة ال حد لھا وال كفارة 

  
  ي جنسھ وقدره اإلمام ف.. ویجتھد 

  
  لم یكف توبیخ .. إن تعلق بآدمي : وقیل 

  
  عن عشرین جلدة :  عبدوجب أن ینقص في .. فإن جلد 

  عن أربعین :  حرو  
  عشرین : وقیل  

  
  جمیع المعاصي في األصح .. ویستوي في ھذا 

  
  فال تعزیر لإلمام في األصح .. ولو عفا مستحق حد 

  فلھ في األصح .. أو تعزیر    
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  كتاب الصیال وضمان الوالة 

  دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال .. لھ 

  فال ضمان .. فإن قتلھ 

  

   الدفع عن مال .. وال یجب 

  عن بضع .. ویجب 

   نفس قصدھا كافر أو بھیمة .. وكذا 

  مسلم في األظھر .. ال 

  

  كھو عن نفسھ .. والدفع عن غیره 

  یجب قطعا : وقیل      

  

  ضمنھا في األصح .. طت جرة ولم تندفع عنھ إال بكسرھا ولو سق

  

  حرم الضرب .. فإن أمكن بكالم واستغاثة ، ویدفع الصائل باألخف 

  حرم سوط .. أو بضرب بید 

  حرم عصا .. أو بسوط 

  حرم قتل .. أو بقطع عضو 

  وجوبھ وتحریم قتال : فالمذھب .. فإن أمكن ھرب 

  

  ن فك لحییھ وضرب شدقیھ خلصھا باألسھل م.. ولو عضت یده 

  فھدر .. فإن عجز فسلھا فندرت أسنانھ     

  



  الصيال وضمان الوالة: ٥٦ك                                                                                 البنيمنهاج الط
 

- ٥٢٨ -

  ومن نظر إلى حرمھ في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفیف كحصاة فأعماه 

  فھدر .. أو أصاب قرب عینھ فجرحھ فمات    

  عدم محرم وزوجة للناظر .. بشرط 

  واستتار الحرم : قیل   

  وإنذار قبل رمیھ : قیل   

  

  فمضمون .. و عزر ولي ووال وزوج ومعلم ول
  

  فال ضمان .. ولو حد مقدرا 
  

  فال ضمان على الصحیح .. ولو ضرب شارب بنعال وثیاب 

  أربعون سوطا على المشھور .. وكذا 

  وجب قسطھ بالعدد .. أو أكثر  

  نصف دیة : وفي قول      

  في قاذف جلد أحدا وثمانین .. ویجریان 

  

  ة إال مخوفة ال خطر في تركھا قطع سلع.. ولمستقل 

  في قطعھا أكثر ر أو الخط        
  

  قطعھا من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك .. وألب وجد 

  لسلطان .. ال 

  قطعھا بال خطر .. ولھ ولسلطان 

  فصد وحجامة .. و

  فال ضمان في األصح .. فلو مات بجائز من ھذا 
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   مغلظة في مالھ فدیة.. ولو فعل سلطان بصبي ما منع 
  

    فعلى عاقلتھ .. وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم 

  في بیت المال : وفي قول   

  

  ولو حده بشاھدین فبانا عبدین أو ذمیین أو مراھقین 

  فالضمان علیھ .. فإن قصر في اختبارھما 

  فالقوالن .. وإال 

  فال رجوع على الذمیین والعبدین في األصح .. مال الفإن ضمنا عاقلة أو بیت 

  

  لم یضمن .. و فصد بإذن أومن حجم 

  

  مام إن جھل ظلمھ وخطأه اإلكمباشرة .. وقتل جالد وضربھ بأمر اإلمام 

  فالقصاص والضمان على الجالد إن لم یكن إكراه .. وإال 

  

   بجزء من اللحمة بأعلى الفرج المرأةختان .. ویجب 

  ما یغطي حشفتھ بعد البلوغ  بقطع الرجلو     

  تعجیلھ في سابعھ .. ویندب 

  أخر .. فإن ضعف عن احتمالھ 

  لزمھ قصاص إال والدا .. ومن ختنھ في سن ال یحتملھ 

  فال ضمان في األصح .. ختنھ ولي وفإن احتملھ 

 في مال المختون .. وأجرتھ 
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  فصل

  نھارا ضمن إتالفھا نفسا وماال لیال و.. من كان مع دابة أو دواب 

  

  فال ضمان .. ولو بالت أو راثت بطریق فتلف بھ نفس أو مال 

  

   عما ال یعتاد كركض شدید في وحل .. ویحترز 

  ضمن ما تولد منھ .. فإن خالف 

  

  ضمنھ .. ومن حمل حطبا على ظھره أو بھیمة فحك بناء فسقط 

  ضمن إن كان زحام .. إن دخل سوقا فتلف بھ نفس أو مال ف

  فال ..  وتمزق ثوب فإن لم یكن    

  فیجب تنبیھھ .. لبھیمة اإال ثوب أعمى ومستدبر 

  إذا لم یقصر صاحب المال .. وإنما یضمنھ 

  فال .. بأن وضعھ بطریق أو عرضھ للدابة ؛ فإن قصر    

  

  لم یضمن صاحبھا ..  نھاراوإن كانت الدابة وحدھا فأتلفت زرعا أو غیره 

   ربطھا إال أن ال یفرط في، ضمن ..  لیالأو 

  أو حضر صاحب الزرع وتھاون في دفعھا 

  إن كان الزرع في محوط لھ باب تركھ مفتوحا في األصح .. وكذا 

  

  ضمن مالكھا في األصح لیال ونھارا .. وھرة تتلف طیرا أو طعاما إن عھد ذلك منھا 

  فال في األصح .. وإال       
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  كتاب السیر 

  ة یفرض كفا..  r رسول هللا عھدكان الجھاد في 

  عین : وقیل   

  فللكفار حاالن ..  بعدهوأما 

  ففرض كفایة ..  یكونون ببالدھم :أحدھما

  سقط الحرج عن الباقین .. إذا فعلھ من فیھم كفایة 

  
  : ض الكفایة وومن فر

  القیام بإقامة الحجج وحل المشكالت في الدین 

  لشرع كتفسیر وحدیث وبعلوم ا

  والفروع بحیث یصلح للقضاء 

  واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  وإحیاء الكعبة كل سنة بالزیارة 

  ودفع ضرر المسلمین ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم یندفع بزكاة وبیت مال 

  وأداؤھا ، وتحمل الشھادة 

  وما تتم بھ المعایش ، والصنائع ، والحرف 

  وال جواب علیھم ، ال على قاضي حاجة وآكل وفي حمام  -ویسن ابتداؤھا  -لى جماعة وجواب سالم ع

  

  وعادم أھبة قتال ، وعبد ، وأشل ، وأقطع ، بین  وذي عرج، ومریض ، وامرأة ، ومجنون ،  على صبي جھاد.. وال 

  

  إال خوف طریق من كفار ، منع الجھاد .. وكل عذر منع وجوب الحج 

  لمسلمین على الصحیح من لصوص ا.. وكذا 
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  ، یحرم سفر جھاد وغیره إال بإذن غریمھ .. والدین الحال 

  ال .. والمؤجل 

  یمنع سفرا مخوفا : وقیل      

  

  جھاد إال بإذن أبویھ إن كانا مسلمین .. ویحرم 

  سفر تعلم فرض عین .. ال 

  كفایة في األصح .. وكذا 

  

  وع إن لم یحضر الصف وجب الرج.. فإن أذن أبواه والغریم ثم رجعوا 

   في األظھر االنصرافحرم .. فإن شرع في قتال 

  
   یدخلون بلدة لنا فیلزم أھلھا الدفع بالممكن  :الثاني

  وجب الممكن حتى على فقیر وولد ومدین وعبد بال إذن .. تأھب لقتال ن فإن أمك

  اشترط إذن سیده .. إن حصلت مقاومة بأحرار : وقیل    

  دفع عن نفسھ بالممكن إن علم أنھ إن أخذ قتل  ..فمن قصد ؛ وإال 

  فلھ أن یستسلم .. وإن جوز األسر 

  

  كأھلھا .. ومن ھو دون مسافة قصر من البلدة 

  لزمھم الموافقة بقدر الكفایة إن لم یكف أھلھا ومن یلیھم ت.. ومن على المسافة 

  وإن كفوا : قیل 

  

   لخالصھ إن توقعناهوجوب النھوض إلیھم: فاألصح .. ولو أسروا مسلما 

  



 السري : ٥٧ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

- ٥٣٣ -

  فصل
  غزو بغیر إذن اإلمام أو نائبھ .. یكره 

  

  أن یؤمر علیھم ویأخذ البیعة بالثبات .. ویسن إذا بعث سریة 
  

   تؤمن خیانتھم بكفار االستعانة.. ولھ 

  قاومناھم .. ویكونون بحیث لو انضمت فرقتا الكفر  

   بإذن السادة ومراھقین أقویاء یدببعو
  

  ھبة والسالح من بیت المال ومن مالھ بذل األ.. ولھ 

  

  استئجار مسلم لجھاد .. وال یصح 

  مام استئجار ذمي لإل.. ویصح 

  ولغیره : قیل 

  

  قتل قریب .. ویكره لغاز 

  أشد .. ومحرم 

   وهللا أعلم  ،r أو رسولھ  تعالى إال أن یسمعھ یسب هللا:قلت

  

   وخنثى مشكل وامرأةقتل صبي ومجنون .. ویحرم 

  

  قتل راھب وأجیر وشیخ وأعمى وزمن ال قتال فیھم وال رأي في األظھر ..  ویحل

  فیسترقون 

  نساؤھم وأموالھم .. وتسبى 

  

  حصار الكفار في البالد والقالع .. ویجوز 

  وإرسال الماء علیھم 

  ورمیھم بنار ومنجنیق 

  وتبییتھم في غفلة 
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  جاز ذلك على المذھب .. فإن كان فیھم مسلم أسیر أو تاجر 

  

  جاز رمیھم .. ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبیان 

  

  تركھم : فاألظھر .. وإن دفعوا بھم عن أنفسھم ولم تدع ضرورة إلى رمیھم 

  

  تركناھم .. فإن لم تدع ضرورة إلى رمیھم ؛ وإن تترسوا بمسلمین 

  جاز رمیھم في األصح .. وإال   

  

  فار على مثلینا  عن الصف إذا لم یزد عدد الكاالنصراف.. ویحرم 

  إال متحرفا لقتال    

  و متحیزا إلى فئة یستنجد بھا      أ

  إلى فئة بعیدة في األصح .. ویجوز      

  متحیز إلى بعیدة الجیش فیما غنم بعد مفارقتھ .. وال یشارك 

  متحیز إلى قریبة في األصح .. ویشارك 

   االنصرافجاز .. فإن زاد على مثلین 
   مائتین وواحد ضعفاء في األصح عنانصراف مائة بطل .. إال أنھ یحرم       

  

  المبارزة .. وتجوز 

  استحب الخروج إلیھ .. فإن طلبھا كافر 

  ممن جرب نفسھ وبإذن اإلمام .. وإنما تحسن     

  

  إتالف بنائھم وشجرھم لحاجة القتال والظفر بھم .. ویجوز 

  إن لم یرج حصولھا لنا .. وكذا    

  ندب الترك ..  رجيفإن     
  

   علیھ لدفعھم أو ظفر بھم نإال ما یقاتلو، إتالف الحیوان .. ویحرم 

  أو غنمناه وخفنا رجوعھ إلیھم وضرره       
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  فصل
  رقوا .. سروا أنساء الكفار وصبیانھم إذا 

  العبید .. وكذا 

  

  في األحرار الكاملین .. ویجتھد اإلمام 

  

  داء بأسرى أو مال واسترقاق فومن قتل ومن ؛ األحظ للمسلمین .. ویفعل 

  حبسھم حتى یظھر .. فإن خفي األحظ    

  وثنى ..  ال یسترق  :وقیل        

  عربي في قول .. وكذا  

  
  عصم دمھ وبقي الخیار في الباقي .. ولو أسلم أسیر 

   یتعین الرق  :وفي قول    

  
   یعصم دمھ ومالھ وصغار ولده .. وإسالم كافر قبل ظفر بھ 

  زوجتھ على المذھب .. ال 

  انقطع نكاحھ في الحال .. فإن استرقت       

  انتظرت العدة فلعلھا تعتق فیھا .. إن كان بعد دخول : وقیل 

  

  إرقاق زوجة ذمي .. ویجوز 

  عتیقھ في األصح .. وكذا 

  عتیق مسلم وزوجتھ على المذھب .. ال 

  

   انفسخ النكاح إن كانا حرین.. و أحدھما أوإذا سبى زوجان 

  أو رقیقین : قیل   
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   اقھقإر من مالھ إن غنم بعد ىلم یسقط فیقض.. وإذا أرق وعلیھ دین 
  

  دام الحق .. ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منھ ثم أسلما أو قبال جزیة 

  فال ضمان في األصح .. ولو أتلف علیھ فأسلما 
  

   غنیمة.. والمال المأخوذ من أھل الحرب قھرا 

  ذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة ما أخ.. وكذا 

  أو وجد كھیئة اللقطة على األصح 

  وجب تعریفھ .. فإن أمكن كونھ لمسلم 
  

  ؛ التبسط في الغنیمة  .. وللغانمین

   عموماأكلھ ولحم وشحم وكل طعام یعتاد ھببأخذ القوت وما یصلح 

  وعلف الدواب تبنا وشعیرا ونحوھما 

  وذبح مأكول للحمھ 

  الفاكھة .. واز ج: والصحیح 

  قیمة المذبوح .. وأنھ ال تجب    

  بمحتاج إلى طعام وعلف .. ص الجواز توأنھ ال یخ   

  لمن لحق الجیش بعد الحرب والحیازة .. وأنھ ال یجوز ذلك     

   ردھا إلى المغنم لزم.. وأن من رجع إلى دار اإلسالم ومعھ بقیة     
  

  دارھم .. وموضع التبسط 

   یصل عمران اإلسالم في األصح ما لم.. وكذا 
  

  اإلعراض عن الغنیمة قبل قسمة .. ولغانم رشید ولو محجورا علیھ بفلس 

  بعد فرز الخمس .. جوازه : واألصح 

  لجمیعھم .. وجوازه    

  ي القربى وسالب ومن ذ.. وبطالنھ 
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  كمن لم یحضر .. والمعرض 
  

  فحقھ لوارثھ .. ومن مات 
  

  إال بقسمة .. وال تملك 

  التملك .. لھم و

   یملكون  :وقیل

  بان ملكھم ..  إن سلمت إلى القسمة  :وقیل

  فال .. وإال    
  

   قولمنكال باالستیالء.. ویملك العقار 
  

  أعطیھ .. ولو كان فیھا كلب أو كالب تنفع وأراده بعضھم ولم ینازع 

        قسمت إن أمكن .. وإال      

  أقرع .. وإال      

  

  فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمین .. العراق أن سواد : والصحیح 

  أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمین .. وخراجھ      

   طوال إلى حدیثة الموصل ناداعب  وھو من      

  عرضا ومن القادسیة إلى حلوان  

  فلیس لھا حكمھ .. أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد : الصحیح : قلت 

   تھادجل غربي إال في موضع

وموضع 
  شرقیھا 

   وهللا أعلم، یجوز بیعھ .. وأن ما في السواد من الدور والمساكن 
  

  صلحا .. وفتحت مكة 

 ملك یباع .. فدورھا وأرضھا المحیاة 
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  فصل
  أمان حربي وعدد محصور فقط .. من كل مسلم مكلف مختار .. یصح 

  

  أمان أسیر لمن ھو معھم في األصح .. وال یصح 
  

  بكل لفظ یفید مقصوده ..  ویصح
  وبكتابة ورسالة    

  
  علم الكافر باألمان .. ویشترط 

    بطل .. فإن رده      
  إن لم یقبل في األصح .. وكذا 

  
  إشارة مفھمة للقبول .. وتكفي 

  
  أال تزید مدتھ على أربعة أشھر .. ویجب 

  یجوز ما لم تبلغ سنة : وفي قول   
  

  مین كجاسوس أمان یضر المسل.. وال یجوز 
  

  نبذ األمان إن لم یخف خیانة .. ولیس لإلمام 
  

  مالھ وأھلھ بدار الحرب .. وال یدخل في األمان 
  ما معھ منھما في األصح إال بشرط .. وكذا 

  استحب لھ الھجرة ..  إظھار دینھ أمكنھوالمسلم بدار كفر إن 
  وجبت إن أطاقھا .. وإال    

  
  لزمھ .. ولو قدر أسیر على ھرب 

  فلھ اغتیالھم .. ولو أطلقوه بال شرط 
  حرم .. أو على أنھم في أمانھ     
  فلیدفعھم ولو بقتلھم .. فإن تبعھ قوم     

  لم یجز الوفاء .. ولو شرطوا أال یخرج من دارھم 
  

  جاز .. ولو عاقد اإلمام علجا یدل على قلعة ولھ منھا جاریة 
  أعطیھا .. فإن فتحت بداللتھ 
  فال في األصح .. أو بغیرھا 

  فال شيء لھ .. فتح تإن لم و
  فلھ أجرة مثل ..  إن لم یعلق الجعل بالفتح  :وقیل

  فال شيء .. فإن لم یكن فیھا جاریة أو ماتت قبل العقد 
  وجب بدل .. أو بعد الظفر قبل التسلیم   
  فال في األظھر .. ظفر الأو قبل   

        مثل وھو أجرة ، وجوب بدل : فالمذھب .. وإن أسلمت 
  قیمتھا : وقیل 
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  كتاب الجزیة 

   )   أقركم بدار اإلسالم أو أذنت في إقامتكم بھا على أن تبذلوا جزیة وتنقادوا لحكم اإلسالم(  :صورة عقدھا

  اشتراط ذكر قدرھا : واألصح 

  ودینھ  rال كف اللسان عن هللا تعالى ورسولھ    
  

  العقد مؤقتا على المذھب .. وال یصح 
  

  لفظ قبول .. ویشترط 

  

   صدق  ..)بأمان مسلم( أو )رسوال( أو ) تعالى دخلت لسماع كالم هللا:(فر بدارنا فقالولو وجد كا

  وجھ .. وفي دعوى األمان      

   اإلمام أو نائبھ .. ویشترط لعقدھا 

   اإلجابة إذا طلبوا .. وعلیھ 

  إال جاسوسا نخافھ   

  

   قبل النسخ أو شككنا في وقتھإال للیھود والنصارى والمجوس وأوالد من تھود أو تنصر.. وال تعقد 

  صلى هللا علیھما وسلم  داود ر وزبو زاعم التمسك بصحف إبراھیم.. وكذا 

  حد أبویھ كتابي واآلخر وثني على المذھب أومن  

  

  على امرأة وخنثى .. وال جزیة 

  ومن فیھ رق وصبي ومجنون 

  لزمتھ ..  كساعة من شھر قلیالفإن تقطع جنونھ 

  تلفق اإلفاقة : فاألصح ..   كیوم ویومكثیراأو 

  وجبت .. فإذا بلغت سنة 
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  ألحق بمأمنھ .. ولو بلغ ابن ذمي ولم یبذل جزیة 

  عقد لھ .. إن بذلھا    ف

  علیھ كجزیة أبیھ : وقیل          

  

  على زمن وشیخ ھرم وأعمى وراھب وأجیر وفقیر عجز عن كسب .. وجوبھا : والمذھب 

  ففي ذمتھ حتى یوسر  .. تمت سنة وھو معسر ذا فإ    

  

  وھو مكة والمدینة والیمامة وقراھا ، كل كافر من استیطان الحجاز .. ویمنع 

  اإلقامة في طرقھ الممتدة .. لھ : وقیل   

   وعزره إن علم أنھ ممنوع أخرجھ.. ولو دخلھ بغیر إذن اإلمام 

  یھ أذن لھ إن كان مصلحة للمسلمین كرسالة وحمل ما یحتاج إل.. فإن استأذن 

  لم یأذن إال بشرط أخذ شيء منھا .. فإن كان لتجارة لیس فیھا كبیر حاجة 

  إال ثالثة أیام .. وال یقیم 

  

  دخول حرم مكة .. ویمنع 

   یسمعھ ھخرج إلیھ اإلمام أو نائب.. فإن كان رسوال   

  نقل .. وإن مرض فیھ 

  وإن خیف موتھ     

  لم یدفن فیھ .. فإن مات 

  ج نبش وأخر.. فإن دفن 

  ترك .. وإن مرض في غیره من الحجاز وعظمت المشقة في نقلھ 

  نقل .. وإال            

  دفن ھناك .. فإن مات وتعذر نقلھ 
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  فصل

  دینار لكل سنة .. أقل الجزیة 

  دینارین : مماكسة حتى یأخذ من متوسط .. ویتسحب لإلمام 

  أربعة :  يوغن

   هزمھم ما التزمول.. ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دینار     

   أنھم ناقضون  :فاألصح.. فإن أبوا 

  
  أخذت جزیتھن من تركتھ مقدمة على الوصایا ..  سنین بعدولو أسلم ذمي أو مات 

    - ویسوى بینھا وبین دین آدمي على المذھب -

      ط سفق..  خالل سنة فيأو      

  ال شيء : وفي قول            

  
  ؛ وتؤخذ بإھانة 

  فیجلس اآلخذ 

   رأسھ ویحني ظھره ویطأطئویقوم الذمي 

  ویضعھا في المیزان 

  ویقبض اآلخذ لحیتھ 

  ویضرب لھزمتیھ 

  مستحب .. وكلھ 

  واجب : وقیل 

  وأن یضمنھا ، وحوالة علیھ ، لھ توكیل مسلم باألداء : فعلى األول 

  وهللا أعلم ، أشد خطأ .. ودعوى استحبابھا ، باطلة .. ھذه الھیئة : قلت 



  اجلزية: ٥٨ك                                                                                                   منهاج الطالبني
 

- ٥٤٢ -

  ضیافة من یمر بھم من المسلمین ..  لإلمام إذا أمكنھ أن یشرط علیھم إذا صولحوا في بلدھم ویستحب

  زائدا على أقل جزیة        

  یجوز منھا : وقیل           

  على غنى ومتوسط .. وتجعل       

  فقیر في األصح .. ال 

  عدد الضیفان رجاال وفرسانا .. ویذكر       

  وقدرھما ، وجنس الطعام واألدم   

  ولكل واحد كذا      

  وعلف الدواب      

  من كنیسة وفاضل مسكن ؛ ومنزل الضیفان      

   وال یجاوز ثالثة أیام، ومقامھم      

  
  فلإلمام إجابتھم إذا رأى ..   )نؤدي الجزیة باسم صدقة ال جزیة( : ولو قال قوم 

  ویضعف علیھم الزكاة   

    شاتان : فمن خمسة أبعرة 

  بنتا مخاض : ین وخمسة وعشر

    دینار :  وعشرین دیناراً 

  عشرة وخمس المعشرات : ومائتي درھم 
  

  لم یضعف الجبران في األصح .. ولو وجب بنتا مخاض مع جبران 

  لم یجب قسطھ في األظھر .. ولو كان بعض نصاب 
  

  جزیة .. ثم المأخوذ 

  من مال من ال جزیة علیھ .. ؤخذ تفال 
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  فصل
  الكف عنھم .. یلزمنا 

  وضمان ما نتلفھ علیھم نفسا وماال   

  ودفع أھل الحرب عنھم   

  لم یلزمنا الدفع .. إن انفردوا ببلد : وقیل 

  

  إحداث كنیسة في بلد أحدثناه أو أسلم أھلھ علیھ .. ونمنعھم 

  -على كنیسة كانت فیھ في األصح .. ون قرُّ وال یُ  -ال یحدثونھا فیھ ..  عنوةوما فتح 

  جاز ..  وشرط إسكانھم وإبقاء الكنائس لنارض  بشرط األصلحاأو 

  فاألصح المنع .. وإن أطلق         

  قررت ..  لھمو       أ

  األحداث في األصح .. ولھم          

  

  وجوبا .. ویمنعون 

   ندبا : وقیل      

  من رفع بناء على بناء جار مسلم    

  من المساواة .. المنع : واألصح 

  لم یمنعوا ..  منفصلة وأنھم لو كانوا بمحلة  

  

  ركوب خیل .. ویمنع الذمي 

  حمیر وبغال نفیسة .. ال 

  خشب اب ویركب بإكاف ورك

   ال حدید 

  وال سرج 

  إلى أضیق الطرق .. ویلجأ 
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  یوقر .. وال 

  یصدر في مجلس .. وال 

  بالغیار والزنار فوق الثیاب .. ویؤمر 
  

  جعل في عنقھ خاتم حدید أو رصاص ونحوه  ..وإذا دخل حماما فیھ مسلمون أو تجرد عن ثیابھ 
  

  من إسماعھ المسلمین شركا وقولھم في عزیر والمسیح .. ویمنع 

  ومن إظھار خمر وخنزیر وناقوس وعید          
  

  لم ینتقض العھد .. ولو شرطت ھذه األمور فخالفوا 
  

  ض انتق.. أو من إجراء حكم اإلسالم ، أو امتنعوا من الجزیة ، ولو قاتلونا 
  

  ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابھا بنكاح 

   دل أھل الحرب على عورة للمسلمین أو

  أو فتن مسلما عن دینھ 

   بسوء  rأو طعن في اإلسالم أو القرآن أو ذكر رسول هللا 

    انتقض .. أنھ إن شرط انتقاض العھد بھا : فاألصح 

  فال .. وإال 
  

  جاز دفعھ وقتالھ .. ومن انتقض عھده بقتال 

  لم یجب إبالغھ مأمنھ في األظھر .. و بغیره أ

  بل یختار اإلمام فیھ قتال ورقا ومنا وفداء      

  امتنع الرق ..  االختیارفإن أسلم قبل      
  

  لم یبطل أمان نسائھم والصبیان في األصح .. وإذا بطل أمان رجال 
  

  بلغ المأمن .. وإذا اختار ذمي نبذ العھد واللحاق بدار الحرب 
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  باب الھدنة 
  یختص باإلمام ونائبھ فیھا .. عقدھا لكفار إقلیم 

  یجوز لوالي اإلقلیم أیضا .. ولبلدة     

  
  قلة عدد وأھبة أو رجاء إسالمھم أو بذل جزیة بكضعفنا ؛ وإنما تعقد لمصلحة 

  جازت أربعة أشھر .. فإن لم یكن        

  ة نس.. ال        

  دونھا في األظھر .. وكذا 

  تجوز عشر سنین فقط .. لضعف و    

  فقوال تفریق الصفقة .. ومتى زاد على الجائز    

  یفسده .. وإطالق العقد    
  

    ؛ شرط فاسد على الصحیح.. وكذا 

  بأن شرط منع فك أسرانا 

  أو ترك ما لنا لھم 

  أو لتعقد لھم ذمة بدون دینار 

  أو بدفع مال إلیھم 

  
  ام متى شاء على أن ینقضھا اإلم.. وتصح الھدنة 

  وجب الكف عنھم حتى تنقضي .. ومتى صحت 

  أو ینقضوھا بتصریح     

  أو قتالنا     

  أو مكاتبة أھل الحرب بعورة لنا     

  أو قتل مسلم     

  جازت اإلغارة علیھم وبیاتھم .. قضت توإذا ان
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  انتقض فیھم أیضا .. ولو نقض بعضھم ولم ینكر الباقون بقول وال فعل 

  فال .. كروا باعتزالھم أو إعالم اإلمام ببقائھم على العھد وإن أن    
  

  فلھ نبذ عھدھم إلیھم ویبلغھم المأمن .. ولو خاف خیانتھم 

  عقد الذمة بتھمة .. وال ینبذ 
  

   شرط رد مسلمة تأتینا منھم .. وال یجوز 

  فسد الشرط .. فإن شرط 

  العقد في األصح .. وكذا 
  

  لم یجب دفع مھر إلى زوجھا في األظھر ..  فجاءت امرأة و لم یذكر رداً ، أوإن شرط رد من جاء 
  

  صبي ومجنون .. وال یرد 

  عبد وحر .. وكذا 

  عشیرة لھ على المذھب .. ال 
  

  من لھ عشیرة طلبتھ إلیھا ال إلى غیرھا .. ویرد 

  إال أن یقدر المطلوب على قھر الطالب والھرب منھ 
  

  بین طالبھ أن یخلي بینھ و: ومعنى الرد 

  على الرجوع .. وال یجبر 

  الرجوع .. وال یلزمھ 

  قتل الطالب .. ولھ 

  التعریض لھ بھ ال التصریح .. ولنا 
  

  لزمھم الوفاء .. ولو شرط أن یردوا من جاءھم مرتدا منا 

  فقد نقضوا .. فإن أبوا 

  جواز شرط أن ال یردوا : واألظھر 
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  والذبائح  كتاب الصید 

  بذبحھ في حلق أو لبة إن قدر علیھ .. ذكاة الحیوان المأكول 

  فبعقر مزھق حیث كان .. وإال                                        

  

  حل مناكحتھ .. وشرط ذابح وصائد 

  ذكاة أمة كتابیة .. وتحل 

  

  حرم .. ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطیاد 

  ؛ و سھمین أسال كلبین ولو أر

  حل .. فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنھاه إلى حركة مذبوح 

  حرم .. ولو انعكس أو جرحاه معا أو جھل أو مرتبا ولم یذفف أحدھما 

  

   ذبح صبي ممیز .. ویحل 

  في األظھر  وسكران ، ومجنون ، غیر ممیز .. وكذا 

  

   ذكاة أعمى .. وتكره 

   في األصح صیده برمي وكلب.. ویحرم 

  

  والجراد ولو صادھما مجوسي  میتة السمك.. وتحل 

  الدود المتولد من طعام كخل وفاكھة إذا أكل معھ في األصح .. وكذا 

  

   بعض سمكة .. وال یقطع 

  حل في األصح .. فإن فعل أو بلع سمكة حیة 
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   بسھمأو شاة شردت ،  ند أو بعیراً ، وإذا رمى صیدا متوحشا 

  حل .. حة فأصاب شیئا من بدنھ ومات في الحال  علیھ جارأو أرسل

  

  فكناد .. ولو تردى بعیر ونحوه في بئر ولم یمكن قطع حلقومھ 

  وهللا أعلم ، وصححھ الرویاني والشاشي ، بإرسال الكلب .. ال یحل : األصح : قلت 

  

  فمقدرو علیھ .. ومتى تیسر لحوقھ بعدو أو استعانة بمن یستقبلھ 

  

  جرح یفضي إلى الزھوق .. لمتردي ویكفي في الناد وا

  یشترط مذفف : وقیل 

  

  ؛  على صید فأصابھ ومات وإذا أرسل سھما أو كلبا أو طائراً 

  فإن لم یدرك فیھ حیاة مستقرة 

  حل .. و امتنع بقوتھ ومات قبل القدرة أبأن سل السكین فمات قبل إمكان ؛ أو أدركھا وتعذر ذبحھ بال تقصیر 

  حرم .. بأال یكون معھ سكین أو غصبت أو نشبت في الغمد ؛ صیره وإن مات لتق           

  

  حال .. ولو رماه فقده نصفین 

  حل العضو والبدن ..  بجرح مذفف ولو أبان منھ عضواً 

  حرم العضو وحل الباقي .. أو بغیر مذفف ثم ذبحھ أو جرحھ جرحا آخر مذففا 

  حل الجمیع .. فإن لم یتمكن من ذبحھ ومات بالجرح 

  یحرم العضو : وقیل      
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  )وھو مجرى الطعام (  والمريء )وھو مخرج النفس ( بقطع كل الحلقوم : وذكاة كل حیوان قدر علیھ 

  )وھما عرقان في صفحتي العنق (قطع الودجین .. ویستحب 

  ، عصى .. ولو ذبحھ من قفاه 

  حل .. بھ حیاة مستقرة  فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء و

  فال .. وإال  

  إدخال سكین بإذن ثعلب .. وكذا 

  

  

  نحر إبل .. ویسن 

   وذبح بقر وغنم  

  عكسھ .. ویجوز 

   قائما معقول ركبة البعیروأن یكون 

  ویشد باقي القوائم ، وتترك رجلھا الیمنى ، مضجعة لجنبھا األیسر البقر والشاة و   

  ن یحد شفرتھ أو

  ویوجھ للقبلة ذبیحتھ 

   rصلى على النبي  وی) بسم هللا (: وأن یقول 

  ) باسم هللا واسم دمحم (.. وال یقل     
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  فصل

  ذبح مقدور علیھ .. یحل 

  وجرح غیره 

  بكل محدد یجرح كحدید ونحاس وذھب وخشب وقصب وحجر وزجاج 

   وسنا وسائر العظام ظفراً .. إال   

  

  كبندقة وسوط وسھم بال نصل وال حد ؛ فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد 

  و سھم وبندقة أ

  أو جرحھ نصل وأثر فیھ عرض السھم في مروره ومات بھما 

  أو انخنق بأحبولة 

  حرم .. أو أصابھ سھم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منھ 

  

  حل .. ولو أصابھ سھم بالھواء فسقط بأرض ومات 

  

  ككلب وفھد وباز وشاھین  ؛  بجوارح السباع والطیراالصطیاد.. ویحل 

  ؛ ا معلمة كونھ.. بشرط    

   سترسل بإرسالھت وان تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبھأب

  مسك الصید یو

   أكل منھیوال 

  

  ترك األكل في جارحة الطیر في األظھر .. ویشترط 

  

  تكرر ھذه األمور بحیث یظن تأدب الجارحة .. ویشترط 
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  لم یحل ذلك الصید في األظھر .. ولو ظھر كونھ معلما ثم أكل من لحم صید 

  تعلیم جدید .. فیشترط    
  

   للعق الدم ..وال أثر
  

  نجس .. ومعض الكلب من الصید 

  أنھ ال یعفى عنھ : واألصح 

  غسلھ بماء وتراب .. وأنھ یكفي 

  أن یقور ویطرح .. وال یجب 

  

  حل في األظھر .. ولو تحاملت الجارحة على صید فقتلتھ بثقلھا 

  

  ولو كان بیده سكین فسقط وانجرح بھ صید 

  و احتكت بھ شاة وھو في یده فانقطع حلقومھا و مریئھا أ

   لم یحل.. أو استرسل كلب بنفسھ فقتل 

  لو استرسل كلب فأغراه صاحبھ فزاد عدوه في األصح .. وكذا 

  

  حل .. ولو أصابھ سھم بإعانة ریح 

 ً   حرم في األصح ..  الختبار قوتھ أو إلى غرض فاعترض صید فقتلھ ولو أرسل سھما

  حلت ..  أو سرب ظباء فأصاب واحدة  ظنھ حجراً اً صیدولو رمى 

  حلت في األصح .. وإن قصد واحدة فأصاب غیرھا 

  

  حرم .. ولو غاب عنھ الكلب والصید ثم وجده میتا 

 حرم في األظھر .. جرحھ وغاب ثم وجده میتا ن وإ   
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  فصل
  زمان وكسر جناح إوب، وبجرح مذفف ، بضبطھ بیده .. یملك الصید 

  وبإلجائھ إلى مضیق ال یفلت منھ ، ھ في شبكة نصبھا وبوقوع 
  

  لم یملكھ في األصح .. ولو وقع صید في ملكھ وصار مقدورا علیھ بتوحل وغیره 

  لم یزل ملكھ بانفالتھ .. ومتى ملكھ 

  بإرسال المالك لھ في األصح .. وكذا      
  

  لزمھ رده .. ولو تحول حمامھ إلى برج غیره 

  منھ لثالث ئا  لم یصح بیع أحدھما وھبتھ شی.. مییز فإن اختلط وعسر الت

  لصاحبھ في األصح .. ویجوز 

  صح .. فإن باعھما والعدد معلوم والقیمة سواء 

  فال ..  وإال      

  

    ؛ متعاقبانولو جرح الصید اثنان 

  فھو للثاني .. فإن ذفف الثاني أو أزمن دون األول 

  فلھ .. وإن ذفف األول 

  ھ فل.. وإن أزمن 

  فھو حالل .. ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء 

  وعلیھ لألول ما نقص بالذبح 

  فحرام .. وإن ذفف ال بقطعھما أو لم یذفف ومات بالجرحین 

  ویضمنھ الثاني لألول    
  

  فلھما ..  وذففا أو أزمنا معاوإن جرحا 

  فلھ .. وإن ذفف أحدھما أو أزمن دون اآلخر 

  حرم على المذھب .. خر وجھل السابق أزمن آ وإن ذفف واحد و
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  كتاب األضحیة 

  سنة .. ھي 

  ال تجب إال بالتزام 

  

  أن ال یزیل شعره وال ظفره في عشر ذي الحجة حتى یضحي .. ویسن لمریدھا 

   وأن یذبحھا بنفسھ    

  فیشھدھا .. وإال 

  

  إال من إبل وبقر وغنم .. وال تصح 

  

  في السنة السادسة : إبل أن یطعن .. وشرط 

  في الثالثة : وبقر ومعز    

  في الثانیة : وضأن    

  

   يذكر وأنثى وخص.. ویجوز 

  

  عن سبعة .. والبعیر والبقرة 

  عن واحد .. والشاة 

  

  بعیر ثم بقرة ثم ضأن ثم معز .. وأفضلھا 

  بعیر من أفضل..وسبع شیاه     

  مشاركة في بعیر  من أفضل..     وشاة 
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  سالمة من عیب ینقص لحما .. وشرطھا 

   أذنومجنونة ومقطوعة بعض عجفاء ..  تجزئفال      

  وذات عرج وعور ومرض وجرب بین      

  یسیرھا .. وال یضر     

  وال فقد قرون   

  شق اإلذن وخرقھا في األصح .. وكذا   

  وهللا أعلم ، رب جیسیر ال.. یضر : الصحیح المنصوص : قلت           

  
  ركعتین وخطبتین خفیفتین إذا ارتفعت الشمس كرمح یوم النحر ثم مضى قدر .. ویدخل وقتھا 

  حتى تغرب آخر التشریق .. ویبقى 

  وهللا أعلم ، طلوعھا ثم مضى قدر الركعتین والخطبتین .. والشرط ، فضیلة .. ارتفاع الشمس : قلت 

  
   لزمھ ذبحھا في ھذا الوقت  .. )ن أضحي بھذهأ ي    عل( : ومن نذر معینة فقال 

  فال شيء علیھ .. فإن تلفت قبلھ     

  لزمھ أن یشتري بقیمتھا مثلھا ویذبحھا فیھ .. إن أتلفھا و

  

  لزمھ ذبحھ فیھ .. وإن نذر في ذمتھ ثم عین 

  بقي األصل علیھ في األصح .. فإن تلفت قبلھ 

  

  النیة عند الذبح إن لم یسبق تعیین .. وتشترط 

   في األصح )جعلتھا أضحیة(: إن قال .. وكذا 

   الوكیل أو ذبحھ ءعطانوى عند إ.. وإن وكل بالذبح 
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  األكل من أضحیة تطوع .. ولھ 

  وإطعام األغنیاء ال تملیكھم 

  ثلثا .. ویأكل 

   نصفا .. وفي قول  

  

  تصدق ببعضھا .. وجوب : واألصح 

   لقما یتبرك بأكلھا إالبكلھا .. واألفضل 

  

  أو ینتفع بھ .. بجلدھا .. ویتصدق 

  

  یذبح .. وولد الواجبة 

  رب فاضل لبنھا أكل كلھ وش.. ولھ 

  

  لرقیق .. وال تضحیة 

  وقعت لھ .. فإن أذن سیده 

  مكاتب بال إذن .. وال یضحي 

  

  عن الغیر بغیر إذنھ .. وال تضحیة 

  عن میت إن لم یوص بھا .. وال 
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  فصل

  بشاتین .. أن یعق عن غالم .. یسن 

  بشاة .. وجاریة     

  

  

  

  كاألضحیة .. كل والتصدق وسنھا وسالمتھا واأل

  

  

  

  

  طبخھا .. ویسن 

  وال یكسر عظم   

  یوم سابع والدتھ  وأن تذبح   

  ویسمى فیھ   

  ویتصدق بزنتھ ذھبا أو فضة ، ویحلق رأسھ بعد ذبحھا   

  ویؤذن في أذنھ حین یولد   

  ویحنك بتمر  
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  كتاب األطعمة 
  حالل كیف مات ..  السمك منھ البحرحیوان 

  غیره في األصح .. وكذا 
  ال : وقیل  
  حل .. إن أكل مثلھ في البر : وقیل  

  ككلب وحمار ، فال .. وإال  
  
  

  حرام ..  كضفدع وسرطان وحیة بر وبحروما یعیش في 
  
  

  ظبي وضبع وضب األنعام والخیل وبقر وحش وحماره و ..  یحل منھالبروحیوان 
  وأرنب وثعلب ویربوع وفنك وسمور     

  
  بغل وحمار أھلي .. ویحرم 

  وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطیر    
  كأسد ونمر وذئب ودب وفیل وقرد وباز وشاھین وصقر ونسر وعقاب 

  ابن آوى وھرة وحش في األصح .. وكذا 
  

   وكل سبع ضار ةة وفأرع وحدأقما ندب قتلھ كحیة وعقرب وغراب أب.. ویحرم 
  خمة وبغاثة و.. وكذا 

  
  غراب زرع .. حل : األصح و

  س وببغا وطاو.. وتحریم    
  
   -وھو كل ما عب وھدر  -وز ودجاج وحمام إنعامة وكركى وبط و.. حل تو

  وما على شكل عصفور وإن اختلف لونھ ونوعھ كعندلیب وصعوة وزرزور   
  

   كخنفساء ودود ونحل وذباب وحشراتونمل خطاف .. ال 
  ما تولد من مأكول وغیره .. وكذا 

  
  حل .. إن استطابھ أھل یسار وطباع سلیمة من العرب في حال رفاھیة ؛ وما ال نص فیھ 
  فال .. وإن استخبثوه   

  
  سئلوا وعمل بتسمیتھم .. وإن جھل اسم حیوان 

  اعتبر باألشبھ بھ .. وإن لم یكن لھ اسم عندھم 
  

  حرم .. جاللة وإذا ظھر تغیر لحم 
  یكره : وقیل 
  وهللا أعلم ، األصح یكره : قلت 

  حل .. لحمھا فإن علفت طاھر فطاب 
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  حرم .. ولو تنجس طاھر كخل ودبس ذائب 

  
  مكروه .. وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس 

  أن ال یأكلھ ویطعمھ رقیقھ وناضحھ .. ویسن 
  

  جنین وجد میتا في بطن مذكاة .. ویحل 
  
  
  

   لزمھ أكلھ .. و مرضا مخوفا ووجد محرما أومن خاف على نفسھ موتا 
  یجوز : وقیل     

  
  لم یجز غیر سد الرمق .. فإن توقع حالال قریبا 

  یشبع : ففي قول .. وإال 
  أن یخاف تلفا إن اقتصر  إال، سد الرمق : واألظھر 

  
  

  أكل آدمي میت .. ولھ 
  قتل مرتد حربي  و

  صبي حربي ذمي ومستأمن و.. ال 
  وهللا أعلم ، األصح حل قتل الصبي والمرأة الحربیین لألكل : قلت 

  

  
  أكل وغرم .. ولو وجد طعام غائب 

  لم یلزمھ بذلھ إن لم یفضل عنھ .. أو حاضر مضطر 
  جاز .. فإن آثر مسلما 

  لزمھ إطعام مضطر مسلم أو ذمي .. أو غیر مضطر        
  ھ فلھ قھره وإن قتل.. فإن منع      

    بعوض ناجز إن حضر .. وإنما یلزمھ 
  فبنسیئة .. وإال 

  ال عوض : فاألصح .. فلو أطعمھ ولم یذكر عوضا 
  

  
  أكلھا : فالمذھب ..  أو محرم میتة وصیداً ، ولو وجد مضطر میتة وطعام غیره 

  

  
  قطع بعضھ ألكلھ .. تحریم : واألصح 

  جوازه .. األصح :  قلت
  فقد المیتة ونحوھا : وشرطھ 

  وأن یكون الخوف في قطعھ أقل    
   وهللا أعلم، ومن معصوم ، قطعھ لغیره .. ویحرم 
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  كتاب المسابقة والمناضلة 

  سنة .. ھما 

  أخذ عوض علیھما .. ویحل 

  

  المناضلة على سھام .. ح صوت

  مزاریق ورماح ورمي بأحجار ومنجنیق .. وكذا 

  وكل نافع في الحرب على المذھب 

  ومعرفة ما بیده ، ووقوف على رجل ، وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ، على كرة صولجان .. ال 

  

  سابقة على خیل الم.. وتصح 

  فیل وبغل وحمار في األظھر .. وكذا 

  طیر وصراع في األصح .. ال 

  

  ، جائز  الزم ال.. أن عقدھما : واألظھر 

  وال في مال ، وال زیادة ونقص فیھ ، وال ترك العمل قبل شروع وبعده ، فلیس ألحدھما فسخھ 

  

  علم الموقف والغایة : وشرط المسابقة 

  وتساویھما فیھما     

  وتعیین الفرسین ویتعینان     

    منھماوإمكان سبق كل واحد    

  والعلم بالمال المشروط     



  املسابقة واملناضلة: ٦٣ك                                                                                    منهاج الطالبني
 

- ٥٦٠ -

  شرط المال .. ویجوز 

  من غیرھما            

  ) كذا ي  فلھ في بیت المال أو عل.. من سبق منكما ( : بأن یقول اإلمام أو أحد الرعیة 

  ومن أحدھما          

  )فال شيء علیك ..  سبقتك ، وإني كذا فلك عل.. إن سبقتني ( : فیقول 

  

   لفرسیھما ءلم یصح إال بمحلل فرسھ كف.. كذا  فإن شرط أن من سبق منھما فلھ على اآلخر

  أخذ المالین .. فإن سبقھما 

  فال شيء ألحد ..  معا ءاوإن سبقاه وجا

  ومال المتأخر للمحلل وللذي معھ ، فمال ھذا لنفسھ .. وإن جاء مع أحدھما 

  للمحلل فقط : ل وقی  

  فمال اآلخر لألول في األصح .. وإن جاء أحدھما ثم المحلل ثم اآلخر 

  

  فسد .. وإن تسابق ثالثة فصاعدا وشرط للثاني مثل األول 

  یجوز في األصح .. ودونھ     

  

   بكتف .. وسبق إبل 

  ق نبع.. وخیل     

  بالقوائم فیھما : وقیل 
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  : ویشترط للمناضلة 

  -أن یبدر أحدھما بإصابة العدد المشروط : وھي  -  مبادرة بیان أن الرمي

  -فناضل .. فمن زاد بعدد كذا ، وھي أن تقابل إصاباتھما ویطرح المشترك  - أو محاطة     

   ومسافة الرمي ، واإلصابة ، وبیان عدد نوب الرمي 

  فیحمل المطلق علیھ .. عقد بموضع فیھ غرض معلوم تإال أن ، وقدر الغرض طوال وعرضا 

   –ن بال خدش شإصابة ال: وھو  -ولیبینا صفة الرمي من قرع 

   –أن یثقبھ وال یثبت فیھ : وھو  -ق زأو خ

   –أن یثبت : وھو  - أو خسق 

  -أن ینفذ : وھو  -أو مرق 

  ضى القرع تقا.. فإن أطلقا 

  

  عوض المناضلة من حیث یجوز عوض المسابقة وبشرطھ .. ویجوز 

  

  تعیین قوس وسھم .. ط وال یشتر

  وجاز إبدالھ بمثلھ ، لغا .. فإن عین 

  فسد العقد.. فإن شرط منع إبدالھ      

   

  بیان البادىء بالرمي .. اشتراط : واألظھر 
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  جاز .. ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعیمان یختاران أصحابا 

  

  شرط تعیینھما بقرعة .. وال یجوز 

  

  وسقط من الحزب اآلخر واحد ، بطل العقد فیھ .. فبان خالفھ فإن اختار غریبا ظنھ رامیا 

  قوال الصفقة .. وفي بطالن الباقي 

  فلھم جمیعا الخیار .. فإن صححنا 

  فسخ العقد .. فإن أجازوا وتنازعوا فیمن یسقط بدلھ 

  

  قسم المال بحسب اإلصابة .. ب حزوإذا نضل 

  بالسویة : وقیل       

  

  أن تحصل بالنضل .. روطة ویشترط في اإلصابة المش

  

  حسب لھ .. صدم بھ السھم وأصاب انأو عرض شيء ، فلو تلف وتر أو قوس 

  لم یحسب علیھ .. إال و    

  

  حسب لھ .. ولو نقلت ریح الغرض فأصاب موضعھ 

  فال یحسب علیھ .. وإال 

  

  حسب لھ .. أو لقي صالبة فسقط ، ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط 
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  كتاب األیمان 
  إال بذات هللا تعالى أو صفة لھ ..  ال تنعقد 

   )ومن نفسي بیده( ، ) والحي الذي ال یموت ( ، ) رب العالمین و( ، ) وهللا ( : كقولھ 

  وكل اسم مختص بھ سبحانھ وتعالى 

   ) لم أرد بھ الیمین (: قولھ .. وال یقبل 

  
   تنعقد بھ الیمین.. ) الرب ( و، ) الرزاق ( و، ) لق االخ( و، )  الرحیم(  ـوما انصرف إلیھ سبحانھ عند اطالق ك

  إال أن یرید غیره 

  
  لیس بیمین إال بنیة .. وما استعمل فیھ وفي غیره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي 

  
   یمین  .. )ومشیئتھ(  ،  )وقدرتھ( ، ) وعلمھ ( ، ) وكالمھ ( ، ) وكبریائھ ( ، ) وعزتھ ( ، ) عظمة هللا و( ـ ك؛ والصفة 

  المعلوم : إال أن ینوي بالعلم 

  المقدور : وبالقدرة   

  
  فیمین  .. )وحق هللا ( : ولو قال 

  إال أن یرید العبادات   

  
      ) تا  ( و) هللا و( و) با  ( ـ ك   ،  )تاء ( و) واو  ( و) باء (  : وحروف القسم

  با  .. وتختص التاء  

  
  فلیس بیمین .. ورفع أو نصب أو جر  )هللا(: ولو قال 

  إال بنیة      
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  فیمین إن نواھا أو أطلق  .. )أحلف با  ألفعلن ( أو ) حلفت ( أو ) أقسم ( أو ) أقسمت ( : ولو قال 

  صدق باطنا  .. )مستقبال ( أو  )قصدت خبرا ماضیا( : وإن قال    

   على المذھب ظاھراً .. وكذا     

  

  فیمین ..  وأراد یمین نفسھ  )أسألك با  لتفعلن(  أو  )أقسم علیك با ( : ولو قال لغیره 

  فال .. وإال       

  

   فلیس بیمین  ..)  فأنا یھودي أو بريء من اإلسالم ..إن فعلت كذا (: ولو قال 

  لم تنعقد .. ومن سبق لسانھ إلى لفظھا بال قصد 

  

  على ماض ومستقبل .. وتصح 

  

  في طاعة مكروھة إال .. وھي 

  

  عصى ولزمھ الحنث وكفارة .. فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام 

  سن حنثھ وعلیھ كفارة .. أو ترك مندوب أو فعل مكروه       

  ترك الحنث : فاألفضل .. و فعلھ أأو ترك مباح       

  الحنث : وقیل              

  

  على حنث جائز : تقدیم كفارة بغیر صوم .. ولھ 

  حرام  و:     قیل 

  وهللا أعلم ، ھذا أصح : قلت      

      على العود : وكفارة ظھار            

      الموت  على : وقتل                   

 منذور مالي  و           
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  فصل
  یتخیر في كفارة الیمین بین 

  
  عتق كالظھار 

  
  وإطعام عشرة مساكین 

  حب من غالب قوت بلده  مد.. كل مسكین 
  

  ا یسمى كسوة كقمیص أو عمامة أو إزار وكسوتھم بم
  خف وقفازین ومنطقة .. ال      

  
  صالحیتھ للمدفوع إلیھ .. وال یتشرط 

  سراویل صغیر لكبیر ال یصلح لھ .. فیجوز 
  وقطن وكتان وحریر المرأة ورجل    
  ولبیس لم تذھب قوتھ    

  
  لزمھ صوم ثالثة أیام .. فإن عجز عن الثالثة 

  ابعھا في األظھر تت.. وال یجب   
  

  انتظره ولم یصم .. وإن غاب مالھ 
  
  

  عبد بمال .. وال یكفر 
  إال إذا ملكھ سیده طعاما أو كسوة      
  بل یكفر بصوم ، یملك : وقلنا      

  صام بال إذن .. فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سیده       
   لم یصم إال بإذن  .. أو وجدا بال إذن

  اعتبار الحلف : فاألصح .. ا وإن أذن في أحدھم   
  

  یكفر بطعام أو كسوة .. ومن بعضھ حر ولھ مال 
  ال عتق      
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  فصل

   لفلیخرج في الحا .. )ال یقیم فیھا ( أو ) ال یسكنھا ( حلف 

  حنث وإن بعث متاعھ .. فإن مكث بال عذر 

  لم یحنث .. وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أھل ولبس ثوب 

  

  لم یحنث ..  فخرج أحدھما في الحال  )ال یساكنھ في ھذه الدار( حلف ولو 

   جانب مدخل في األصح ل بینھما جدار ولكيلو بن.. وكذا 

  

  فال حنث بھذا ..    )ال یخرج وھو خارج( أو  )ال یدخلھا وھو فیھا ( ولو حلف 

  حنث .. فاستدام ھذه األحوال ،  )ال یقعد ( أو ) ال یقوم  (أو ) ال یركب ( أو ) ال یلبس ( أو ) ال یتطھر ( أو ) ال یتزوج ( أو 

  غلط لذھول .. یثھ باستدامة التزوج والتطھر نحت :قلت

  لیست تطیبا في األصح .. واستدامة طیب       

  وهللا أعلم ، صوم وصالة ووطء .. وكذا       

  
  ابین و بین بأحنث بدخول دھلیز داخل الباب  .. )ال یدخل دارا ( ومن حلف 

  بدخول طاق قدام الباب .. ال  

  بصعود سطح غیر محوط .. وال  

  محوط في األصح .. وكذا        

   لم یحنث .. فیھاولو أدخل یده أو رأسھ أو رجلھ

  حنث .. فإن وضع رجلیھ فیھما معتمدا علیھما 

  حنث .. ولو انھدمت فدخل وقد بقي أساس الحیطان 

  فال .. حماما أو بستانا وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو 
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  حنث بدخول ما یسكنھا بملك ..   )ال یدخل دار زید( ولو حلف 

  بإعارة وإجارة وغصب .. ال  

  إال أن یرید مسكنھ 

  بما یملكھ وال یسكنھ .. ویحنث  

   یرید مسكنھ أنإال 

  
  لم یحنث .. خل وكلم فباعھما أو طلقھا فد )ال یكلم عبده أو زوجتھ ( أو  ، )ال یدخل دار زید ( ولو حلف 

   فیحنث .. )عبده ھذا( أو )زوجتھ ھذه( أو )داره ھذه(: إال أن یقول 

  إال أن یرید ما دام ملكھ       

  
  لم یحنث بالثاني ..  ونصب في موضع آخر منھا عفنز )ال یدخلھا من ذا الباب ( ولو حلف 

  ول في األصح ویحنث باأل     

  
   بیت من طین أو حجر أو آجر أو خشب أو خیمة حنث بكل..  ) ال یدخل بیتا(  أو

  بمسجد وحمام وكنیسة وغار جبل .. وال یحنث     

  
  حنث .. فدخل بیتا فیھ زید وغیره  ،  )ال یدخل على زید( أو 

   ال یحنث  ..إن نوى الدخول على غیره دونھ: وفي قول 

  ي س فخالف حنث النا ..فلو جھل حضوره

   لم یحنث  ..فسلم على قوم ھو فیھم واستثناه،  ولو حلف ال یسلم علیھ :قلت

  وهللا أعلم ، حنث في األظھر .. طلق أوإن 
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  فصل
  س تباع وحدھا وحنث برؤ.. س وال نیة لھ وحلف ال یأكل الرؤ

  طیر وحوت وصید .. ال  
  إال ببلد تباع فیھ مفردة 

  
    ل بائضھ في الحیاة كدجاج ونعامة وحمام ییحمل على مزا.. والبیض 

  سمك وجراد .. ال     
  

  على نعم وخیل ووحش وطیر .. واللحم 
  سمك وشحم بطن .. ال 

  كرش وكبد وطحال وقلب في األصح .. وكذا 
  لحم رأس ولسان وشحم ظھر وجنب .. تناولھ : واألصح 

  ال یتناولھ الشحم .. وإن شحم الظھر              
  لیسا شحما وال لحما .. لیة والسنام ن األأو

  
  ال تتناول سناما .. لیة واأل

  وال یتناولھما      
  

  یتناولھما وشحم وظھر وبطن وكل دھن .. م سوالد
  

  یتناول جاموسا .. ولحم البقر 
  
  

  لى ھیئتھا وبطحینھا وخبزھا عبأكلھا ث  حن ..)ال آكل ھذه(: ولو قال مشیرا إلى حنطة 
  ة  حنث بھا مطبوخة ونیئة ومقلی ..)ال آكل ھذه الحنطة(: ولو قال 

  بطحینھا وسویقھا وعجینھا وخبزھا .. ال  
  
  

  تمرا وال بسرا .. وال یتناول رطب 
  زبیبا .. وال عنب 

  العكوس .. وكذا 
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   فتتمر فأكلھ )ال آكل ھذا الرطب(: ولو قال 
  فال حنث في األصح ..  فكلمھ شیخا )ال أكلم ذا الصبي(أو 

  
   وذرة وحمص یتناول كل خبز كحنطة وشعیر وأرز وباقال.. والخبز 

  حنث .. فلو ثرده فأكلھ     
  

  حنث .. صبع إفسفھ أو تناولھ ب )ال یأكل سویقا ( ولو حلف 
   فال  ..وإن جعلھ في ماء فشربھ

  فبالعكس  .. )ال یشربھ ( أو 
  

   حنث ..فأكلھ بخبز) ال یأكل لبنا أو مائعا آخر ( أو 
   فال ..أو شربھ    

  فبالعكس ..   )ال یشربھ( أو  
  
  حنث .. فأكلھ بخبز جامدا أو ذائبا  )ال یأكل سمنا (  أو

   فال ..وإن شرب ذائبا  
  حنث إن كانت عینھ ظاھرة .. وإن أكلھ في عصیدة   

  
  رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ویابس .. ویدخل في فاكھة 

    ولیمون ونبق :قلت
  بطیخ ولب فستق وبندق وغیرھما في األصح .. وكذا 

  قثاء .. ال 
  خیار وباذنجان وجزر . .وال 

  وهللا أعلم ، یابس .. وال یدخل في الثمار 
  

  لم یدخل ھندي .. ولو أطلق بطیخ وتمر وجوز 
  

   وفاكھة وأدما وحلوى تایتناول قو.. والطعام 

  
   تناول لحمھا دون ولد ولبن ..) ال آكل من ھذه البقرة (: ولو قال 

  وطرف غصن  فثمر دون ورق .. ) أو من ھذه الشجرة (      
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  فصل
  لم یحنث .. فاختلطت بتمر فأكلھ إال تمرة ،   )ال یأكل ھذه التمرة( حلف 

  لم یبر إال بالجمیع .. فاختلطت ) لیأكلنھا ( أو 
  

  فإنما یبر بجمیع حبھا ..   )لیأكلن ھذه الرمانة( أو 
  

  لم یحنث بأحدھما  .. )ال یلبس ھذین ( أو 
  نث ح.. فإن لبسھما معا أو مرتبا      

  حنث بأحدھما  .. )لبس ھذا وال ھذا یال ( أو 
  

  فال شيء علیھ .. فمات قبلھ )لیأكلن ذا الطعام غدا ( أو 
  حنث .. و تلف الطعام في الغد بعد تمكنھ من أكلھ أوإن مات 

  قوالن كمكره .. وقبلھ    
  حنث .. وإن أتلفھ بأكل وغیره قبل الغد 

  فكمكره .. جنبي أ أتلفھ أووإن تلف 
  

   فلیقض عند غروب الشمس آخر الشھر .. )ألقضین حقك عند رأس الھالل( أو 
  حنث .. فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانھ     
  لم یحنث .. وإن شرع في الكیل حینئذ ولم یفرغ لكثرتھ إال بعد مدة     

  
  فال حنث .. فسبح أو قرأ قرآنا  )ال یتكلم ( أو 
  

  حنث ..  فسلم علیھ )ال یكملھ ( أو 
  فال في الجدید .. وإن كاتبھ أو راسلھ أو أشار إلیھ بید أو غیرھا      
  لم یحنث .. وإن قرأ آیة أو أفھمھ بھا مقصوده وقصد قراءة      

  حنث .. إال و     
  

  حنث بكل نوع وإن قل  .. )ال مال لھ ( أو 
    ل اودین ح، وما وصى بھ ، ومعلق عتقھ  ، ومدبر، حتى ثوب بدنھ   

مؤجل في األصح .. وكذا 
    

  مكاتب في األصح .. ال    
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  فالبر بما یسمى ضربا ..    )لیضربنھ( أو 
   )ضربا شدیدا(: یالم إال أن یقول إ.. وال یشترط 

  ضربا .. ولیس وضع سوط علیھ وعض وخنق ونتف شعر 
  وال لطم ووكز : قیل 

     ضربة فشد مئة وضربھ بھا )خشبة ( أو ) لیضربنھ مائة سوط ( أو 
  بر إن علم إصابة الكل .. أو بعثكال علیھ مائة شمراخ   

  أو تراكم بعض على بعض فوصلھ ألم الكل    
  وهللا أعلم ، بر على النص .. ولو شك في إصابة الجمیع : قلت 

  لم یبر بھذا  .. )لیضربنھ مئة مرة ( أو 
  
  ث یحنلم  ..  فھرب ولم یمكنھ اتباعھ)ال أفارقك حتى أستوفي(و أ

  وهللا أعلم ، ال یحنث إذا أمكنھ اتباعھ :  الصحیح :قلت 
  وإن فارقھ 

  أو وقف حتى ذھب وكانا ماشیین 
  أو أبرأه 

  أو احتال على غریم ثم فارقھ 
   حنث.. أو أفلس ففارقھ لیوسر 

  
  وإن استوفى وفارقھ فوجده ناقصا 

  لم یحنث .. إن كان من جنس حقھ لكنھ أردأ 
  حنث عالم .. إال و

  القوالن .. ي غیره وف
  
     )ال أرى منكرا إال رفعھ إلى القاضي (  أو

  حنث ویحمل على قاضي البلد .. فرأى وتمكن فلم یرفع حتى مات 
  فالبر بالرفع إلى الثاني .. فإن عزل 

  بكل قاض  بر .. )رفعھ إلى قاض إال ( أو 
  ثم عزل ه فرآ )إلى القاضي فالن ( أو 

   ث إن أمكنھ رفعھ فتركھ حن.. فإن نوى ما دام قاضیا 
   فكمكره ..وإال             

  رفع إلیھ بعد عزلھ البر ب.. وإن لم ینو 
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  فصل

  حنث .. فعقد لنفسھ أو غیره  )ال یشتري ( أو ) ال یبیع ( حلف 

  بعقد وكیلھ لھ .. وال یحنث 

  

   یحنث ال.. فوكل من فعلھ  )ال یضرب (  أو) ال یعتق (  أو) ال یطلق ( أو ) ال یزوج ( أو 

  حنث بعقد وكیلھ لھ ال بقبولھ ھو لغیره ..  یفعل ھو وال غیره أو ال ینكح الإال أن یرید أ

  

  حنث .. فباعھ بإذنھ  )ال یبیع مال زید ( أو 

   فال ..وإال     

  

  لم یحنث .. فأوجب لھ فلم یقبل  )ال یھب لھ ( أو 

  إن قبل ولم یقبض في األصح .. وكذا    

  وصدقة ، قبى بعمرى ور.. ویحنث 

  ووصیة ووقف ، إعارة .. ال     

  

  لم یحنث بھبة في األصح  .. )ال یتصدق ( أو 

  

  لم یحنث بما اشتراه مع غیره  .. )ال یأكل طعاما اشتراه زید ( أو 

   في األصح )من طعام اشتراه زید(: لو قال .. وكذا 

  بما اشتراه سلما .. ویحنث 

  لم یحنث حتى یتیقن أكلھ من مالھ .. ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غیره 

  

  أخذھا بشفعة  لم یحنث بدار .. )ال یدخل دارا اشتراھا زید ( أو 
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  كتاب النذر 
    :ھو ضربان

  كفارة یمین ..  وفیھ  ، )فللھ علي عتق أو صوم.. إن كلمتھ ( ـ ك؛  لجاجنذر 
  لتزم ا ما  :وفي قول

  أیھما شاء : وفي قول 
  وهللا أعلم ، ورجحھ العراقیون ، الثالث أظھر : قلت 

  ل لزمتھ كفارة بالدخو .. )فعلي كفارة یمین أو نذر  .. إن دخلت( : ولو قال 
  

   ) كذا  أو فعليّ فللھ عليّ .. إن شفي مریضي ( ـ بأن یلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذھبت نقمة ك ؛ تبررونذر 
  فیلزمھ ذلك إذا حصل المعلق علیھ .. 

  لزمھ في األظھر  .. ) صوم   عليّ ( ـ وإن لم یعلقھ بشيء ك     
  

  نذر معصیة .. وال یصح 
  واجب .. وال       

  

  لم یلزمھ .. مباح أو تركھ ولو نذر فعل 
  لزمھ كفارة یمین على المرجح .. لكن إن خالف   

  

  ندب تعجیلھا .. ولو نذر صوم أیام 
     وجب .. فإن قید بتفریق أو مواالة 

  جاز .. وإال 
      

  صامھا وأفطر العید والتشریق وصام رمضان عنھ وال قضاء ..  معینةو سنة     أ
  وجب القضاء في األظھر  ..نفاس  وأوإن أفطرت بحیض 

  وهللا أعلم ، وبھ قطع الجمھور ، األظھر ال یجب : قلت      

   وجب قضاؤه .. وإن أفطر یوما بال عذر 
  استئناف سنة .. وال یجب 

  وجب في األصح .. فإن شرط التتابع 
  وجب  ..  وشرط التتابع غیر معینةأو 

  والتشریق صوم رمضان عن فرضھ وفطر العید .. وال یقطعھ      
  بآخر السنة .. ویقضیھا تباعا متصلة    

  حیض .. وال یقطعھ     
  القوالن .. وفي قضائھ     

  لم یجب .. وإن لم یشرطھ 
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  ثاني رمضان ألم یقض ..  أبدا االثنینأو یوم 

  العید والتشریق في األظھر .. وكذا 

  ثانیھما أویقضي ، صامھما .. فلو لزمھ صوم شھرین تباعا لكفارة 

  ال یقضي إن سبقت الكفارة النذر : وفي قول    

  وهللا أعلم ، ذا القول أظھر : قلت    

  زمن حیض ونفاس في األظھر .. وتقضي 
  

  لم یصم قبلھ .. أو یوما بعینھ 
  

  صام آخره وھو الجمعة .. أو یوما من أسبوع ثم نسیھ 

  وقع قضاء .. فإن لم یكن ھو   

  

  لزمھ على الصحیح .. ھ ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمام

  لم ینعقد .. وإن نذر بعض یوم    

  یلزمھ یوم : وقیل     

  

  انعقاده : فاألظھر .. أو یوم قدوم زید 

  فال شيء علیھ .. فإن قدم لیال أو یوم عید أو في رمضان 

  وجب یوم آخر عن ھذا .. و صائم قضاء أو نذرا أأو نھارا وھو مفطر     

  فكذلك  ..أو وھو صائم نفال    

  یجب تتمیمھ ویكفیھ : وقیل    
  

   )فللھ علي صوم أول خمیس بعده .. وإن قدم عمرو ، فللھ علي صوم الیوم التالي لیوم قدومھ .. إن قدم زید ( : ولو قال 

  وجب صوم الخمیس عن أول النذرین ویقضي اآلخر .. فقدما في األربعاء     
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  فصل

  وجوب إتیانھ بحج أو عمرة : فالمذھب ..   )إتیانھ( أو  )المشي إلى بیت هللا ( نذر 

   مشيیلزمھ  لم .. )اإلتیان ( فإن نذر 

  وجوب المشي : فاألظھر  .. )أن یحج أو یعتمر ماشیا ( أو  )المشي ( وإن نذر 

  

  فمن حیث یحرم  .. )أحج ماشیا ( : فإن كان قال 

  ھ في األصح فمن دویرة أھل .. )أمشي إلى بیت هللا تعالى ( : وإن قال 

  

  أجزأه وعلیھ دم في األظھر .. وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر 

  جزأه على المشھور وعلیھ دم أ.. أو بال عذر      

  

  لزمھ فعلھ بنفسھ .. و عمرة أومن نذر حجا 

  استناب .. فإن كان معضوبا       

  ول اإلمكان أتعجیلھ في .. ویستحب 

  مالھ حج من .. خر فمات أفإن تمكن ف     

  

  لزمھ ..  عامھ وأمكنھ الحجوإن نذر 

  وجب القضاء .. فإن منعھ مرض   

  فال في األظھر .. أو عدو    
  

  وجب القضاء .. و عدو أ في وقت فمنعھ مرض صالة أو صوماأو 
  

  لزمھ حملھ إلى مكة والتصدق بھ على من بھا ..  ھدیاأو 
  

  لزمھ ..  على أھل بلد معین التصدقأو 
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  لم یتعین ..  بلدفي  صوماأو 

  صالة إال المسجد الحرام .. وكذا 

  ومسجد المدینة واألقصى : وفي قول           

  وهللا أعلم ، األظھر تعینھما كالمسجد الحرام : قلت    

  فیوم ..  مطلقا صوماأو 

  فثالثة .. و أیاما أ
  

  ما كان بف..  صدقةأو 
  

  فركعتان ..  صالةأو 

  ركعة : وفي قول      

  یجب القیام فیھما مع القدرة :  األول فعلى

  ال : وعلى الثاني 
  

  رقبة كفارة : فعلى األول ..  عتقاأو 

  رقبة : وعلى الثاني    

  وهللا أعلم ، الثاني ھنا أظھر : قلت 

  أجزأه كاملة ..  عتق كافرة معیبةأو 

  تعینت .. فإن عین ناقصة 
  

  بخالف عكسھ ، لم یجز قاعدا ..  صالة قائماأو 

   طول قراءة الصالةو أ

   سورة معینةأو 

  لزمھ ..  الجماعةأو 
  

  والسالم ، وتشییع جنازة ، كعیادة ؛ النذر بكل قربة ال تجب ابتداء .. انعقاد : والصحیح 
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  كتاب القضاء 
  فرض كفایة .. ھو 

  لزمھ طلبھ .. فإن تعین 

  فللمفضول القبول ..  وكان یتواله أصلحفإن كان غیره ؛ وإال    

  ال : وقیل         

  طلبھ .. ویكره     

  یحرم : وقیل 

  فلھ القبول ..  مثلھوإن كان 

  زق الطلب إن كان خامال یرجو بھ نشر العلم أو محتاجا إلى الر.. ویندب    

  فاألولى تركھ .. وإال       

  وهللا أعلم ، على الصحیح .. ویكره : قلت 

  بالناحیة ..  في التعیین وعدمھ واالعتبار

  

  كاف ، ناطق ، بصیر ، سمیع ، عدل ، ذكر ، حر ، مكلف ، مسلم : وشرط القاضي 

  أن یعرف من القرآن والسنة ما یتعلق باألحكام : مجتھد وھو   

  وناسخھ ومنسوخھ ، ومجملھ ومبینھ ، وخاصھ وعامھ 

  وحال الرواة قوة وضعفا ، والمتصل والمرسل ، ومتواتر السنة وغیره 

   ولسان العرب لغة ونحواً 

 ً ً وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدھم إجماعا     واختالفا

  والقیاس بأنواعھ 

 ً   ذ قضاؤه للضرورة نف..   أو مقلداً فإن تعذر جمع ھذه الشروط فولى سلطان لھ شوكة فاسقا
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   االستخالفأن یأذن لھ في .. لإلمام إذا ولى قاضیا .. ویندب 

  لم یستخلف .. فإن نھاه 

  استخلف فیما ال یقدر علیھ ال غیره في األصح .. طلق أفإن 

  

  فیكفي علمھ بما یتعلق بھ -كسماع بینة  - مر خاصأكالقاضي إال أن یستخلف في .. وشرط المستخلف 

  تھاده أو اجتھاد مقلده إن كان مقلدا باج..  ویحكم 

  أن یشرط علیھ خالفھ .. وال یجوز     

  

  جاز مطلقا بشرط أھلیة القضاء .. ولو حكم خصمان رجال في غیر حد هللا تعالى 

  ال یجوز : وفي قول 

  لبلد باط عدم قاض بشر: وقیل 

  یختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوھما : وقیل 

  ى راض بھ ال علإحكمھ .. وال ینفذ 

  رضا قاتل في ضرب دیة على عاقلتھ .. فال یكفي 

  امتنع الحكم .. وإن رجع أحدھما قبل الحكم 

  الرضا بعد الحكم في األظھر .. وال یشترط 

  

  جاز .. ولو نصب قاضیین في بلد وخص كال بمكان أو زمان أو نوع 

   إال أن یشرط اجتماعھما على الحكم، إن لم یخص في األصح .. كذا  و
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  فصل
  ینفذ حكمھ م ل.. أو ذھبت أھلیة اجتھاده وضبطھ بغفلة أو نسیان ، أو عمي ، أو أغمي علیھ ، جن قاض 

  لو فسق في األصح .. وكذا 
  لم تعد والیتھ في األصح .. فإن زالت ھذه األحوال 

  

  عزل قاض ظھر منھ خلل .. ولإلمام 
   كتسكین فتنة أو لم یظھر وھناك أفضل منھ أو مثلھ وفي عزلھ بھ مصلحة

  ینفذ العزل في األصح .. لكن ، فال .. وإال 
  ال ینعزل قبل بلوغھ خبر عزلھ .. أنھ : والمذھب    

  

  انعزل .. فقرأه  )فأنت معزول .. إذا قرأت كتابي ( : وإذا كتب اإلمام إلیھ 
   علیھ في األصح قرئإن .. وكذا 

  

  كبیع مال میت بموتھ وانعزالھ من أذن لھ في شغل معین .. وینعزل 
  نائبھ المطلق إن لم یؤذن لھ في استخالف .. انعزال : واألصح     
  أو أطلق  )استخلف عن نفسك ( : لھ أو قیل                 

  فال  .. )استخلف عني ( : فإن قال   
  

  بموت اإلمام : قاض .. وال ینعزل 
  بموت قاض : ناظر الیتیم ووقف .. وال 

  

   )حكمت بكذا ( : زالھ  انعبعدقولھ .. وال یقبل 
  لم یقبل على الصحیح .. فإن شھد مع آخر بحكمھ 

  قبلت في األصح .. أو بحكم حاكم جائر الحكم 
   )حكمت بكذا ( :  عزلھ قبلقولھ .. ویقبل 

  فكمعزول .. فإن كان في غیر محل والیتھ 
  

   وفصلت خصومتھما أحضر.. ولو ادعى شخص على معزول أنھ أخذ مالھ برشوة أو شھادة عبدین مثال 
  أحضر .. ولم یذكر ماال  ، )حكم بعبدین ( : وإن قال 

  ال حتى تقوم بینة بدعواه : وقیل 
  صدق بال یمین في األصح .. فإن حضر وأنكر 

  وهللا أعلم ، األصح بیمین : قلت 
  

   ة  وتشترط بین، سمع تلم .. ولو ادعى على قاض جور في حكم 
 ھما خلیفتھ أو غیره حكم بین.. وإن لم تتعلق بحكمھ 
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  فصل
  لمن یولیھ .. لیكتب اإلمام 

  شاھدین یخرجان معھ إلى البلد یخبران بالحال .. ویشھد بالكتاب 

    في األصح االستفاضة.. وتكفي 

  مجرد كتاب على المذھب .. ال 

  

  عن حال علماء البلد وعدولھ .. ویبحث القاضي 

  

  یوم اإلثنین .. ویدخل 

  

  وسط البلد .. وینزل 

  

   الحبسفي أھل ..  وینظر أوالً 

  أدامھ .. ) حبست بحق ( : فمن قال    

  فعلى خصمھ حجة  .. )ظلما ( أو   

         ً   كتب إلیھ لیحضر ..  فإن كان غائبا

   وصیاءاأل.. ثم 

  سأل عنھا وعن حالھ وتصرفھ .. فمن ادعى وصایة 

  أخذ المال منھ .. فمن وجده فاسقا 

   عضده بمعین.. أو ضعیفا 

  

   مزكیا.. ویتخذ 

  وكاتبا   

  عارفا بكتابة محاضر وسجالت ، عدال ، كونھ مسلما : ویشترط 

  وجودة خط ، ووفور عقل ، فقھ : ویستحب 
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  ومترجما 

  وعدد ، وحریة ، عدالة : وشرطھ 

  أعمى .. جواز : واألصح    

  عدد في إسماع قاض بھ صمم .. واشتراط            
  

  درة للتأدیب .. ویتخذ 

  وسجنا ألداء حق ولتعزیر  
  

  الئقا بالوقت والقضاء ، مصونا من أذى حر وبرد ، بارزا ، كون مجلسھ فسیحا .. ویستحب 

   مسجدا.. ال      
  

  وكل حال یسوء خلقھ ، أن یقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطین .. ویكره 
  

  أن یشاور الفقھاء .. ویندب 

  وأال یشتري ویبیع بنفسھ    

  ون لھ وكیل معروف وال یك   
  

  حرم قبولھا .. فإن أھدى إلیھ من لھ خصومة أو لم یھد قبل والیتھ 

  جاز بقدر العادة .. وإن كان یھدي وال خصومة 

  أن یثیب علیھا : واألولى    
  

  حكمھ لنفسھ .. وال ینفذ 

  ورقیقھ    

  وشریكھ في المشترك    

  أصلھ وفرعھ على الصحیح .. وكذا 

  و قاض آخر أاإلمام .. ء ویحكم لھ ولھؤال

  نائبھ على الصحیح .. وكذا 
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  فحلف المدعي ، وإذا أقر المدعى علیھ أو نكل 

  وسأل القاضي 

  أن یشھد على إقراره عنده أو یمینھ 

  لزمھ .. أو الحكم بما ثبت واإلشھاد بھ 

  استحب إجابتھ .. أو سجال بما حكم ، أو أن یكتب لھ محضرا بما جرى من غیر حكم 

  جبی: وقیل      

  : نسختان .. ویستحب 

  إحداھما لھ 

  واألخرى تحفظ في دیوان الحكم 

  
  نقضھ ھو وغیره .. وإذا حكم باجتھاد ثم بان خالف نص الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو قیاس جلي 

  خفي .. ال     

  ظاھرا ال باطنا .. والقضاء ینفذ 

  

  بخالف علمھ باإلجماع .. وال یقضى 

  بعلمھ إال في حدود هللا تعالى .. أنھ یقضي : ر واألظھ      

  
  ولو رأى ورقة فیھا حكمھ أو شھادتھ 

  لم یعمل بھ ولم یشھد حتى یتذكر  .. )شھدت بھذا ( أو  )أنك حكمت ( أو شھد شاھدان     

  ورقة مصونة عندھما في .. وفیھما وجھ    

  

  الحلف على استحقاق حق .. ھ ول

  ى خط مورثھ إذا وثق بخطھ وأمانتھ أو أدائھ اعتمادا عل     

  

 روایة الحدیث بخط محفوظ عنده .. جواز : والصحیح 
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  فصل

   ومجلس  ، وجواب سالم، وطالقھ وجھ ، واستماع ، وقیام لھما ، في دخول علیھ ..  بین الخصمین وِّ س  یُ ل  

  رفع مسلم على ذمي فیھ : واألصح 

  

  ن یسكت أفلھ .. وإذا جلسا 

   )لیتكلم المدعي  (: وأن یقول      

  طالب خصمھ بالجواب .. فإذا ادعى 

  فذاك .. فإن أقر 

   )؟ ألك بینة ( : فلھ أن یقول للمدعي .. وإن أنكر 

  وأن یسكت          

  فلھ ذلك  .. )لي بینة وأرید تحلیفھ ( : فإن قال 

  قبلت في األصح .. ثم أحضرھا  ، )ال بینة لي ( أو 

  

  سبق قدم األ.. وإذا ازدحم خصوم 

  أقرع .. فإن جھل أو جاءوا معا 

  

  مسافرون مستوفزون .. ویقدم 

  ونسوة   

  وإن تأخروا ما لم یكثروا 

  

  سابق وقارع إال بدعوى .. وال یقدم 
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  اتخاذ شھود معینین ال یقبل غیرھم .. ویحرم 

  

  عمل بعلمھ .. وإذا شھد شھود فعرف عدالة أو فسقا 

   ما یتمیز بھ الشاھد والمشھود لھ وعلیھ ن یكتبأب؛ وجب االستزكاء .. وإال  

  قدر الدین على الصحیح .. وكذا 

   ویبعث بھ مزكیا 

  ثم یشافھھ المزكي بما عنده 

  تكفي كتابتھ : وقیل 

  

  أو معاملة ، وخبرة باطن من یعد لھ لصحبة أو جوار ، مع معرفتھ الجرح والتعدیل ، كشاھد : وشرطھ 

  

  لفظ شھادتھ .. اشتراط : واألصح 

  ) ھو عدل ( : وأنھ یكفي   

   ) ولي ي  عل( یزید : وقیل       

  

  ذكر سبب الجرح .. ویجب 

   االستفاضةالمعاینة أو .. ویعتمد فیھ 

  على التعدیل .. ویقدم 

  

  قدم  .. )عرفت سبب الجرح وتاب منھ وأصلح ( : فإن قال المعدل 

  

   )ھو عدل وقد غلط ( : قول المدعى علیھ .. أنھ ال یكفي في التعدیل : واألصح 
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  الغائب باب القضاء على

  جائز إن كان علیھ بینة وادعى المدعي جحوده .. ھو 

  

  لم تسمع بینتھ .. ھو مقر : فإن قال 

  أنھا تسمع : فاألصح .. وإن أطلق 

   الغائب ننصب مسخر ینكر ع.. وأنھ ال یلزم القاضي  

  

   أن الحق ثابت في ذمتھ: أن یحلفھ بعد البینة .. ویجب 

  یستحب : وقیل   

  ویجریان في دعوى على صبي أو مجنون    

  

  فال تحلیف .. ولو ادعى وكیل على الغائب 
  

  أمر بالتسلیم  .. )أبرأني موكلك ( : ولو حضر المدعى علیھ وقال لوكیل المدعي 

  

  قضاه الحاكم منھ .. وإذا ثبت مال على غائب ولھ مال 

  أجابھ .. لى قاضي بلد الغائب فإن سأل المدعي إنھاء الحال إ؛ وإال 

   سماع بینة لیحكم بھا ثم یستوفي يفینھ

  أو حكما لیستوفي              

  أن یشھد عدلین بذلك : واإلنھاء 
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  ویشھدان علیھ إن انكر ، ویختمھ ، كتاب بھ یذكر فیھ ما یتمیز بھ المحكوم علیھ .. ویستحب 

   صدق بیمینھ .. )لست المسمى في الكتاب ( : فإن قال 

  بینة بأن ھذا المكتوب اسمھ ونسبھ .. وعلى المدعي   

   .. )لست المحكوم علیھ ( : فإن أقامھا فقال 

   والصفات االسم ھناك مشارك لھ في لم یكنلزمھ الحكم إن 

  ؛ أحضر ..  كانوإن    

  طولب وترك األول .. فإن اعترف بالحق 

  میزه ویكتبھا ثانیا بعث إلى الكاتب لیطلب من الشھود زیادة صفة ت.. وإال 

  

  ففي إمضائھ إذا عاد إلى والیتھ خالف القضاء بعلمھ .. ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافھھ بحكمھ 

  أمضاه .. ولو ناداه في طرفي والیتیھما 

  

   )سمعت بینة على فالن ( : كتب .. وإن اقتصر على سماع بینة 

  إن لم یعدلھا .. ویسمیھا 

  جواز ترك التسمیة : األصح ف.. وإال     

  

  یمضي مع قرب المسافة .. والكتاب بالحكم 

  ال یقبل على الصحیح إال في مسافة قبول شھادة على شھادة .. وبسماع البینة 
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  فصل
  ..  اشتباھھا كعقار وعبد وفرس معروفات یؤمن عن البلدادعى عینا غائبة 

  لمھ للمدعي وكتب إلى قاضي بلد المال لیس،  وحكم بھا ھتبینسمع 
  حدوده .. ویعتمد في العقار

  

  سماع البینة  : فاألظھر..  ال یؤمنأو 
  في الوصف ویذكر القیمة .. ویبالغ المدعي     
  بل یكتب إلى قاضي بلد المال بما شھدت بھ ، ال یحكم بھا .. وأنھ     

  فیأخذه ویبعثھ إلى الكاتب لیشھدوا على عینھ 
  كتب ببراءة الكفیل .. فإن شھدوا بعینھ ؛ لى المدعي بكفیل ببدنھ أنھ یسلمھ إ:        واألظھر

   فعلى المدعي مؤنة الرد.. وإال      
  

  أمر بإحضار ما یمكن إحضاره لیشھدوا بعینھ .. لبلد ا ال عن المجلسأو غائبة 
  

  شھادة بصفة .. وال تسمع     
  

  ق بیمینھ صد .. )لیس بیدي عین بھذه الصفة ( : وإذا وجب إحضار فقال 
  دعوى القیمة .. ثم للمدعي 

  كلف اإلحضار وحبس علیھ .. فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بینة 
  وال یطلق إال بإحضار أو دعوى تلف   

  
  فیدعیھا : أم ال ، فیدعي قیمة : ھل تلفت العین ؛ ولو شك المدعي 

  )غصب مني كذا ( : فقال 
  لزمھ رده .. فإن بقي 

  سمعت دعواه .. ؟ فقیمتھ .. وإال   
  بل یدعیھا ویحلفھ ثم یدعي القیمة  ، ال : وقیل 

  
  فیطلب الثمن .. ھل باعھ ؛ ویجریان فیمن دفع ثوبھ لدالل لیبیعھ فجحده وشك 

  فقیمتھ .. أم أتلفھ     
  ؟ فیطلبھ .. أم ھو باق         

  
  استقرت مؤنتھ على المدعى علیھ .. وجبنا اإلحضار فثبت للمدعي أوحیث 

  فھو ومؤنة الرد على المدعي .. وإال     
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  فصل

  بعیدة من بمسافة .. الغائب الذي تسمع البینة ویحكم علیھ 

  وھي التي ال یرجع منھا مبكر إلى موضعھ لیال 

  مسافة قصر : وقیل               

  كحاضر .. بقریبة ومن          

  فال تسمع بینتھ ویحكم بغیر حضوره           

  ریھ أو تعززه إال لتوا      

  

  القضاء على غائب في قصاص وحد قذف .. جواز : واألظھر 

  في حد   تعالى .. ومنعھ    

  

   ویمكنھ من جرح هبل یخبر، لم یستعدھا .. ولو سمع بینة على غائب فقدم قبل الحكم 

  

   االستعادةوجبت .. ولو عزل بعد سماع بینة ثم ولى 

  

  ضره بدفع ختم طین رطب أو غیره أو بمرتب لذلك أح.. البلد ب حاضر على يوإذا استعد

  أحضره بأعوان السلطان وعزره .. فإن امتنع بال عذر 

  فلیس لھ إحضاره ..  في غیر والیتھ غائبأو 

  بل یسمع بینة ویكتب إلیھ ، لم یحضره ..  نائبأو فیھا ولھ ھناك  

  یحضره من مسافة العدوى فقط : فاألصح ..  ال نائبأو      

  وھي التي یرجع منھا مبكر لیال         

  ال تحضر .. وأن المخدرة  

  وھي من ال یكثر خروجھا لحاجات   
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  باب القسمة
  شركاء أو منصوبھم أو منصوب اإلمام ال.. قد یقسم 

  

  یعلم المساحة والحساب ، عدل ، حر ، ذكر : وشرط منصوبھ 

  

  وجب قاسمان .. فإن كان فیھا تقویم 

  م فقاس.. وإال        

  اثنان : وفي قول        

  

  جعل القاسم حاكما في التقویم .. ولإلمام 

  ویقسم ، فیعمل فیھ بعدلین     

  

  من بیت المال .. ویجعل اإلمام رزق منصوبھ 

  الشركاء  فأجرتھ على.. فإن لم یكن     

  لزمھ .. فإن استأجروه وسمى كل قدرا      

  على الحصص : فاألجرة موزعة .. وإال 

  على الرؤوس :  قول وفي

  

  ؛  في قسمتھ كجوھرة وثوب نفیسین وزوجي خف عظم الضررثم ما 

  لم یجبھم القاضي .. إن طلب الشركاء كلھم قسمتھ    

   منفعتھ كسیف یكسر لم تبطلنفھسم إن أإن قسموا ب.. وال یمنعھم 

  صح یجاب طالب قسمتھ في األ ال..  كحمام وطاحونة صغیرین نفعھ المقصود یبطلوما 

  جیب أ.. فإن أمكن جعلھ حمامین     

  

  إجبار صاحب العشر بطلب صاحبھ دون عكسھ : فاألصح .. لسكنى والباقي آلخر لولو كان لھ عشر دار ال یصلح 
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  : قسمتھ أنواع ف ال یعظم ضررهوما 
  فیجبر الممتنع .. وأرض مشتبھة األجزاء ، ودار متفقة أبنیة ،  يكمثل؛ باألجزاء :  أحدھا

    استوت إننصباءو ذرعا بعدد األأالسھام كیال أو وزنا .. عدل فت
  اسم شریك أو جزء ممیز بحد أو جھة .. ویكتب في كل رقعة   

  في بنادق مستویة .. وتدرج 
  ثم یخرج من لم یحضرھا رقعة على الجزء األول إن كتب األسماء 

  جزاء اسم زید إن كتب األى أو عل،  من خرج اسمھ يفیعط
  جزئت األرض على أقل السھام وقسمت كما سبق ..  األنصباء كنصف وثلث وسدس لفتاختفإن 

  ویحترز عن تفریق حصة واحد     
  

  ویجبر علیھا في األظھر .. كأرض تختلف قیمة أجزائھا بحسب قوة إنبات وقرب ماء ؛ بالتعدیل :  الثاني
  بار فال إج.. طلب جعل كل لواحد فولو استوت قیمة دارین أو حانوتین 

  أجبر .. أو عبید أو ثیاب من نوع   
  فال .. أو نوعین   

  

  فیرد من یأخذه قسط قیمتھ .. بأن یكون في أحد الجانبین بئر أو شجر ال یمكن قسمتھ ؛ بالرد :  الثالث
  وال إجبار فیھ 

  بیع .. وھو 
  المذھب  التعدیل على.. وكذا 

  إفراز في األظھر .. وقسمة األجزاء 
  

  الرضا بعد خروج القرعة .. رد ویشترط في ال
  

  اشترط الرضا بعد القرعة في األصح .. ال إجبار فیھ  ولو تراضیا بقسمة ما
  ) بما أخرجتھ القرعة ( أو  ، )رضینا بھذه القسمة ( : كقولھما    

  

  نقضت .. ولو ثبت ببینة غلط أو حیف في قسمة إجبار 
  ھ فلھ تحلیف شریك.. د حفإن لم تكن بینة وادعاه وا

  فال فائدة لھذه الدعوى ، أنھ ال أثر للغلط : فاألصح .. ھي بیع : ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا 
  وهللا أعلم ، فیحلف شریكھ .. وإال ، نقضت إن ثبت .. إفراز : وإن قلنا : قلت    

  

  وفي الباقي خالف تفریق الصفة ،  یھبطلت ف.. ولو استحق بعض المقسوم شائعا 
  بقیت .. صیبین معین سواء أو من الن   

  بطلت .. وإال      
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  كتاب الشھادات 
  غیر متھم ، ذو مروءة ، عدل ، مكلف ، حر ، مسلم : شرط الشاھد 

  

  اجتناب الكبائر : وشرط العدالة 

  واإلصرار على صغیرة    

  

  اللعب بالنرد على الصحیح .. ویحرم 

  بشطرنج .. ویكره       

  فقمار .. فإن شرط فیھ مال من الجانبین 

  

  الحداء وسماعھ .. ویباح 

  الغناء بال آلة وسماعھ .. ویكره 

  

  كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي ، استعمال آلة من شعار الشربة .. ویحرم 

  ماعھا توإس   

   یراع في األصح  ..ال

  وهللا أعلم ، األصح تحریمھ : قلت 

  

  دف لعرس وختان .. ویجوز 

  غیرھما في األصح .. وكذا 

  وإن كان فیھ جالجل    

  

   –طبل طویل ضیق الوسط : وھي  -  ضرب الكوبة.. ویحرم 

  إال أن یكون فیھ تكسر كفعل المخنث ، الرقص .. ال 

  

  قول شعر وإنشاده .. ویباح 

  أو یعرض بامرأة معینة ، أو یفحش ، إال أن یھجو   
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  تخلق بخلق أمثالھ في زمانھ ومكانھ : والمروءة 

  ة بحضرة الناس وقبلة زوجة وأم، والمشي مكشوف الرأس ، فاألكل في سوق     

  ولبس فقیھ قباء وقلنسوة حیث ال یعتاد ، وإكثار حكایات مضحكة     

  یسقطھا .. وإدامة رقص ، وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعھ     
            

  یختلف باألشخاص واألحوال واألماكن  .. واألمر فیھ
      

  سقطھا ی..  وحرفة دنیئة كحجامة وكنس ودبغ ممن ال تلیق بھ    

  فال في األصح .. فإن اعتادھا وكانت حرفة أبیھ    

  
  أن یجر إلیھ نفعا أو یدفع عنھ ضرا : والتھمة 

  وغریم لھ میت أو علیھ حجر فلس ، ومكاتبھ ، لعبده .. فترد شھادتھ 

  وبجراحة مورثھ ، وببراءة من ضمنھ ، وبما ھو وكیل فیھ  

  قبلت في األصح .. قبل اإلندمال و جریح بمال أولو شھد لمورث لھ مریض 

  وغرماء مفلس بفسق شھود دین آخر ، عاقلة بفسق شھود قتل .. وترد شھادة 

  

  قبلت الشھادتان في األصح .. ولو شھدا الثنین بوصیة فشھدا للشاھدین بوصیة من تلك التركة 

  

  ألصل وال فرع .. وال تقبل 

  علیھما .. وتقبل 

   أمھما أو قذفھا في األظھرعلى أبیھما بطالق ضرة.. وكذا 

  قبلت لألجنبي في األظھر .. وإذا شھد لفرع وأجنبي 

  وهللا أعلم ، لكل من الزوجین وألخ وصدیق .. وتقبل : قلت 
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   -ویفرح بمصیبتھ ، ویحزن بسروره ، وھو من یبغضھ بحیث یتمنى زوال نعمتھ  - من عدو .. وال تقبل 

  لھ .. وتقبل 

  ین ككافر ومبتدع علیھ في عدواة د.. وكذا 
  

  شھادة مبتدع ال نكفره .. وتقبل 

  ال یضبط  مغفل.. ال 

  مبادر .. وال 
  

  شھادة الحسبة في حقوق هللا تعالى .. وتقبل 

  وحد لھ ، وبقاء عدة وانقضائھا ، وفیما لھ فیھ حق مؤكد كطالق وعتق وعفو عن قصاص   

  النسب على الصحیح .. وكذا 

  

  نقضھ ھو وغیره .. افرین أو عبدین أو صبیین ومتى حكم بشاھدین فبانا ك

  فاسقان في األظھر .. وكذا 
  

  قبلت .. وصبي ثم أعادھا بعد كمالھ أولو شھد كافر أو عبد 

  فال .. أو فاسق تاب 

  غیرھا بشرط اختباره بعد التوبة مدة یظن بھا صدق توبتھ في  تھشھاد.. وتقبل 

  بسنة .. وقدرھا األكثرون 

  

  القول .. قولیة  معصیة ویشترط في توبة

   )قذفي باطل وأنا نادم علیھ ال أعود إلیھ(  : فیقول القاذف 

  شھادة الزور .. وكذا 

  وهللا أعلم ، ورد ظالمھ آدمي إن تعلقت بھ ، وعزم أال یعود ، وندم ، إقالع .. یشترط غیر القولیة و: قلت 
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  فصل

  بشاھد إال في ھالل رمضان في األظھر .. ال یحكم 
  

  أربعة رجال .. ترط للزنا ویش

   اثنان .. ولإلقرار بھ 

  أربعة : وفي قول 
  

  رجالن أو رجل وامرأتان .. ولمال وعقد مالي كبیع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخیار وأجل 
  

  ولغیر ذلك من عقوبة   تعالى أو آلدمي 

  وما یطلع علیھ رجال غالبا كنكاح وطالق ورجعة وإسالم وردة     

  رجالن .. وجرح وتعدیل وموت وإعسار ووكالة ووصایة وشھادة على شھادة     

  

  ختص بمعرفتھ النساء أو ال یراه رجال غالبا كبكارة ووالدة وحیض ورضاع توما 

  یثبت بما سبق وبأربع سنوة .. وعیوب تحت الثیاب 

  

  ال یثبت برجل ویمین .. وما ال یثبت برجل وامرأتین 

  جل ویمین إال عیوب النساء ونحوھا ثبت بر.. وما ثبت بھم 

  بامرأتین ویمین .. وال یثبت شيء 

  

  بعد شھادة شاھده وتعدیلھ .. وإنما یحلف المدعي 

  صدق الشاھد .. ویذكر في حلفھ   

  فلھ ذلك .. فإن ترك الحلف وطلب یمین خصمھ 

  فلھ أن یحلف یمین الرد في األظھر .. فإن نكل   
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  ستیالد ثبت اال ..وحلف مع شاھد  )ھذه مستولدتي علقت بھذا في ملكي (  :ال رجل ولو كان بیده أمة وولدھا فق

  نسب الولد وحریتھ في األظھر .. ال      

  

ً : فالمذھب .. وحلف مع شاھد  )كان لي وأعتقتھ ( : ولو كان بیده غالم فقال رجل     انتزاعھ ومصیره حرا

  

  أخذ نصیبھ وال یشارك فیھ ..  معھ بعضھم ولو ادعت ورثة ماال لمورثھم وأقاموا شاھدا وحلف

  

  حق من لم یحلف بنكولھ إن حضر وھو كامل .. ویبطل 

  أنھ ال یقبض نصیبھ : فالمذھب .. فإن كان غائبا أو صبیا أو مجنونا 

  حلف وأخذ بغیر إعادة شھادة .. فإذا زال عذره 

  

  بصار إال باإل.. ا وغصب وإتالف ووالدة زنشھادة على فعل ك.. وال تجوز 

  من أصم .. وتقبل 

  

  كعقد یشترط سمعھا وإبصار قائلھا .. واألقوال 

  

  أعمى إال أن یقر في أذنھ فیتعلق بھ حتى یشھد عند قاض بھ على الصحیح .. وال یقبل 

   والنسب االسمشھد إن كان المشھود لھ وعلیھ معروفي .. ولو حملھا بصیر ثم عمى 

  

  ومن سمع قول شخص أو رأى فعلھ 

  إشارة .. شھد علیھ في حضوره .. فإن عرف عینھ واسمھ ونسبھ 

  ونسبھ باسمھ .. وعند غیبتھ وموتھ   

  لم یشھد عند موتھ وغیبتھ .. فإن جھلھما    
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   اعتمادا على صوتھا متنقبةتحمل شھادة على .. وال یصح 

  ویشھد عند األداء بما یعلم ، جاز .. فإن عرفھا بعینھا أو باسم ونسب 

  التحمل علیھا بتعریف عدل أو عدلین على األشھر .. جوز وال ی

  على خالفھ .. والعمل       

  

  سجل القاضي بالحلیة ال االسم والنسب ما لم یثبتا  .. ولو قامت بینة على عینھ بحق فطلب المدعي التسجیل 

  الشھادة بالتسامع على نسب من أبیھ وقبیلھ  .. ولھ

  أم في األصح .. وكذا 

  ى المذھب وموت عل 

  عتق ووالء ووقف ونكاح وملك في األصح .. ال 

  وهللا أعلم ، الجواز : األصح عند المحققین واألكثرین في الجمیع : قلت 

  

  سماعھ من جمع یؤمن تواطؤھم على الكذب : وشرط التسامع 

  یكفي من عدلین : وقیل 

  

  بمجرد ید ك الشھادة على مل.. وال تجوز 

   قصیرةة بید وتصرف في مد.. وال 

   في األصح طویلةفي .. وتجوز 

  تصرف مالك من سكنى وھدم وبناء وبیع ورھن : وشرطھ 

  

 على قرائن ومخائل الضر واإلضاقة .. وتبني شھادة اإلعسار 
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  فصل

  فرض كفایة في النكاح .. تحمل الشھادة 

  اإلقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في األصح .. وكذا 

  

  لزمھما األداء .. ة إال اثنان وإذا لم یكن في القضی

  عصى  .. )احلف معھ ( : فلو أدى واحد وامتنع اآلخر وقال 

  

  فرض كفایة .. فاألداء ، وإن كان شھود 

  لزمھما في األصح .. فلو طولب من اثنین 

  لزمھ إن كان فیما یثبت بشاھد ویمین .. وإن لم یكن إال واحد 

  فال .. وإال      

  داء إال من تحمل قصدا ال اتفاقا ال یلزم األ: وقیل     
  

  

  : ولوجوب األداء شروط 

   من مسافة العدوى ىأن یدع

  دون مسافة قصر : وقیل 

  وأن یكون عدال 

   ذو فسق مجمع علیھ يفإن دع

  لم یجب .. أو مختلف فیھ : قیل   

  وأال یكون معذورا بمرض ونحوه 

  أشھد على شھادتھ .. فإن كان 

  معھا أو بعث القاضي من یس    
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  فصل
  الشھادة على الشھادة في غیر عقوبة .. تقبل 

  وفي عقوبة آلدمي على المذھب 
  

  وتحملھا 
   )شھد على شھادتي ا( أو  )أنا شاھد بكذا وأشھدك ( : بان یسترعیھ فیقول 

  أو یسمعھ یشھد عند قاض 
  وجھ .. وفي ھذا  )یقول أشھد أن لفالن على فالن ألفا عن ثمن مبیع أو غیره ( : أو 

  
   )عندي شھادة بكذا ( أو  )أشھد بكذا ( أو ) لفالن على فالن كذا ( : سماع قولھ .. وال یكفي 

  
  جھة التحمل .. ولیبین الفرع عند األداء 

  فال بأس .. فإن لم یبن ووثق القاضي بعلمھ 
  

  التحمل على شھادة مردود الشھادة .. وال یصح 
  النسوة .. وال تحمل 

  
  لم یمنع شھادة الفرع ..  غاب أو مرض فإن مات األصل أو

  منعت .. وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة 
  كموتھ على الصحیح .. وجنونھ 

  
  قبلت .. ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وھو كامل 

  
  شھادة اثنین على الشاھدین .. ویكفي 

  اثنان .. یشترط لكل رجل أو امرأة : وفي قول    
  

  قصر : وقیل ، أو مرض یشق حضوره أو غیبة لمسافة عدوى ، عسر األصیل بموت أو عمى تعذر أو ت:  وشرط قبولھا

  وأن یسمى األصول 
  أن یزكیھم الفروع .. وال یشترط 

  قبل .. فإن زكوھم 
  

  لم یجز .. ولو شھدوا على شھادة عدلین أو عدول ولم یسموھم 
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  فصل

  امتنع ..  الحكم قبلرجعوا عن الشھادة 

  استوفى .. ستیفاء مال  اقبل وبعدهأو   

  فال .. أو عقوبة         

  لم ینقض .. ه بعدأو        

  

  و جلده ومات أفإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا 

  فعلیھم قصاص أودیة مغلظة ..  )تعمدنا ( : وقالوا 

   )تعمدت ( : قصاص إن قال .. وعلى القاضي 

   )تعمدنا(:  إن قالوا فعلى الجمیع قصاص.. وإن رجع ھو وھم 

  فعلیھ نصف دیة وعلیھم نصف ..  )أخطأنا(: فإن قالوا 

  

  أنھ یضمن : فاألصح ..  مزكولو رجع 

  فعلیھ قصاص أو دیة ..  وحده وليأو   

  فكذلك .. أو مع الشھود    

  ھو وھم شركاء : وقیل       

  

  م الفراق دا.. ولو شھدا بطالق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا 

   مثل مھروعلیھم   

  نصفھ إن كان قبل وطء : وفي قول   
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  فال غرم .. ولو شھدا بطالق وفرق فرجعا فقامت بینة أنھ كان بینھما رضاع 

  

  غرموا في األظھر .. ولو رجع شھود مال 

  وزع علیھم الغرم .. ومتى رجعوا كلھم 

  فال غرم .. أو بعضھم وبقي نصاب       

  یغرم قسطھ : ل وقی               

  

  فقسط .. زد الشھود علیھ یوإن نقص النصاب ولم 

  فقسط من النصاب .. وإن زاد      

  من العدد : وقیل   

  

  فعلیھ نصف وھما نصف .. وإن شھد رجل وامرأتان 

  فعلیھ ثلث وھن ثلثان .. أو أربع في رضاع 

  فال غرم في األصح .. فإن رجع ھو أو ثنتان 

  

  فقیل كرضاع .. مال وإن شھد ھو وأربع ب

  سواء رجعن معھ أو وحدھن ، ھو نصف وھن نصف : واألصح 

  ال غرم : ح فاألص.. وإن رجع ثنتان 

  

  ال یغرمون .. وأن شھود إحصان أو صفة مع شھود تعلیق طالق وعتق 
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  كتاب الدعوى والبینات 

  في عقوبة كقصاص وقذف .. الدعوى عند قاض  تشترط

  

  فلھ أخذھا إن لم یخف فتنة ..  عیناوإن استحق 

  وجب الرفع إلى قاض .. وإال   

  طالبھ ..  من األداء غیر ممتنع على دیناأو   

  أخذ شيء لھ .. وال یحل     

  أخذ جنس حقھ من مالھ ..  وال بینة منكرأو على 

  غیر جنسھ إن فقده على المذھب .. وكذا     

  فكذلك .. و منكر ولھ بینة أ ممتنع مقرأو على 

  یجب الرفع إلى قاض : وقیل     

  

  فلھ كسر باب .. وإذا جاز األخذ 

  ونقب جدار ال یصل المال إال بھ     
  

  یتملكھ .. ثم المأخوذ من جنسھ 

  یبیعھ .. ومن غیره    

  لى قاض یبیعھ یجب رفعھ إ: وقیل    
  

  مضمون علیھ في األصح .. والمأخوذ 

  إن تلف قبل تملكھ وبیعھ .. فیضمنھ 
  

  إن أمكن االقتصار .. فوق حقھ .. وال یأخذ 
  

  أخذ مال غریم غریمھ .. ولھ 
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  من یخالف قولھ الظاھر : أن المدعي : واألظھر 

  من یوافقھ : والمدعى علیھ     

  

  فالنكاح باق  .. )ا  أسلمنا مع( : فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال 

   فھو مدع  .. )مرتبا( : وقالت     

  

  اشترط بیان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بھما قیمتھ..  نقدا ومتى ادعى 

  وصفھا بصفة السلم ..  تنضبط كحیوان عیناأو    

  یجب معھا ذكر القیمة : وقیل          

  وجب ذكر القیمة .. فإن تلفت وھي متقومة             

  لم یكف اإلطالق على األصح  .. نكاحاأو   

  إن كان یشترط  )نكحتھا بولي مرشد وشاھدي عدل ورضاھا ( : بل یقول 

  وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت : فاألصح .. فإن كانت أمة 

  كفى اإلطالق في األصح ..  مالیا كبیع وھبة عقدا أو 

  

  لھ تحلیف المدعي لیس .. ومن قامت علیھ بینة 

  حلفھ على نفیھ .. فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عین أو ھبتھا وإقباضھا 

  و كذبھ في األصح ألو ادعى علمھ بفسق شاھده .. وكذا 

  أمھل ثالثة أیام .. وإذا استمھل لیأتي بدافع 

  

   فالقول قولھ  ..)أنا حر(: ولو ادعى رق بالغ فقال 

  لم یقبل إال ببینة  ..أو رق صغیر لیس في یده 

  حكم لھ بھ إن لم یعرف استنادھا إلى التقاط .. أو في یده   

  فإنكاره لغو .. فلو أنكر الصغیر وھو ممیز 

  كبالغ : وقیل    

  

  دعوى دین مؤجل في األصح .. وال تسمع 
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  فصل
  جعل كمنكر ناكل .. أصر المدعى علیھ على السكوت عن جواب الدعوى 

   )وال بعضھا (لم یكف حتى یقول  .. )ال تلزمني العشرة ( :  فإن ادعى عشرة فقال
  یحلف .. وكذا 

  فناكل .. فإن حلف على نفي العشرة واقتصر علیھ 
  ویأخذه .. المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء .. فیحلف 

  

   )ال تستحق علي شیئا(كفاه في الجواب ..  )أقرضتك كذا(ـ وإذا ادعى ماال مضافا إلى سبب ك

   )م الشقصیال تستحق تسل(أو ،  )ال تستحق علي شیئا(: كفاه .. أو شفعة     
  على حسب جوابھ ھذا .. ویحلف   
  حلف علیھ .. فإن أجاب بنفي السبب المذكور   

  لھ حلف بالنفي المطلق : وقیل  
  

   )ال یلزمني تسلیمھ(: كفاه .. ولو كان بیده مرھون أو مكرى وادعاه مالكھ 
  أنھ ال یقبل إال ببینة : فالصحیح .. ملك وادعى الرھن واإلجارة فلو اعترف بال

  :  فحیلتھ أن یقول .. رة جاإلاده الرھن وجحفإن عجز عنھا وخاف أوال إن اعترف بالملك 
    ) فاذكره ألجیب.. وإن ادعیت مرھونا  ، فال یلزمني تسلیم.. إن ادعیت ملكا مطلقا ( 

  

ً وإذا ادعى علیھ   ) مسجد كذا (أو ، ) وقف على الفقراء ( أو ، ) البني الطفل ( أو ، ) ھي لرجل ال أعرفھ ( أو ، ) س ھي لي لی( :  فقال  عینا
  أنھ ال تنصرف الخصومة وال تنزع منھ : فاألصح .. 

  بل یحلفھ المدعي أنھ ال یلزمھ التسلیم إن لم تكن بینة 
  

  سئل .. وإن أقر بھ لمعین حاضر یمكن مخاصمتھ وتحلیفھ 
  صارت الخصومة معھ .. صدقھ فإن 

  المقر د ترك في ی.. وإن كذبھ 
  یسلم إلى المدعي : وقیل 
  یحفظھ الحاكم لظھور مالك : وقیل 

    انصراف الخصومة عنھ: فاألصح .. وإن أقر بھ لغائب 
  ویوقف األمر حتى یقدم الغائب    

   افیحلف معھ، وھو قضاء على غائب ، قضى بھا .. فإن كان للمدعي بینة 
  على حاضر : وقیل      

  

  وعلیھ الجواب ، فالدعوى علیھ .. وما قبل إقرار عبد بھ كعقوبة 
 فعلى السید .. ال كأرش  وما



  الدعوى والبينات: ٦٨ك                                                                                      منهاج الطالبني
 

- ٦٠٤ -

  فصل

  فیما لیس بمال وال یقصد بھ مال .. تغلظ یمین مدع ومدعى علیھ 

  وفي مال یبلغ نصاب زكاة     

  التغلیظ في اللعان ..وسبق بیان 
  

   فعلھ  في ..البت ویحلف على 

  فعل غیره إن كان إثباتا .. وكذا      

  فعلى نفي العلم .. إن كان نفیا   و
  

  حلف على نفي العلم بالبراءة  .. )أبرأني ( : ولو ادعى دینا لمورثھ فقال 
  

  حلفھ على البت : فاألصح  .. )جنى عبدك علي بما یوجب كذا ( : ولو قال 

  وهللا أعلم ، لى البت قطعا حلف ع .. )جنت بھیمتك ( : ولو قال : قلت 
  

  البت بظن مؤكد یعتمد خطھ أو خط أبیھ .. ویجوز 
  

  نیة القاضي المستحلف .. وتعتبر 

  لم یدفع إثم الیمین الفاجرة .. استثنى بحیث ال یسمع القاضي  أو، أو تأول خالفھا ، ى فلو ورّ 
  

  حلف .. ومن توجھت علیھ یمین لو أقر بمطلوبھا لزمھ فأنكر 

  

  قاض على تركھ الظلم في حكمھ .. حلف وال ی

  شاھد أنھ لم یكذب .. وال       

  

  ووقف حتى یبلغ ، لم یحلف  .. )أنا صبي ( : ولو قال مدعى علیھ 
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  قطع الخصومة في الحال ال براءة .. والیمین تفید 

  حكم بھا .. فلو حلفھ ثم أقام بینة 

  مكن في األصح .. ) لم یحلفني قد حلفني مرة فلیحلف أنھ ( : ولو قال المدعى علیھ 

  وال یقضي بنكولھ ، حلف المدعي وقضى لھ .. وإذا نكل 

  )أنا ناكل ( : أن یقول : والنكول 

   )ال أحلف ( : فیقول  ، )احلف ( : أو یقول لھ القاضي    

  حكم القاضي بنكولھ .. فإن سكت 

  حكم بنكولھ  .. )احلف ( : وقولھ للمدعي 
  

  كبینة :  في قول  ..والیمین المردودة 

  كإقرار المدعى علیھ : وفي األظھر      

  لم تسمع .. فلو أقام المدعى علیھ بعدھا بینة بأداء أو إبراء 

  ولیس لھ مطالبة الخصم ، سقط حقھ من الیمین .. فإن لم یحلف المدعي ولم یتعلل بشيء 

   أمھل ثالثة أیام .. وإن تعلل بإقامة بینة أو مراجعة حساب 

  أبدا : وقیل 

   لم یمھل .. وإن استمھل المدعى علیھ حین استحلف لینظر حسابھ 

  ثالثة : وقیل 

  أمھل إلى آخر المجلس .. ولو استمھل في ابتداء الجواب 
  

  أو غلط خارص ، ومن طولب بزكاة فادعى دفعھا إلى ساع آخر 

  أنھا تؤخذ منھ : فاألصح .. وتعذر رد الیمین ، فنكل ، وألزمناه الیمین 
  

  لم یحلف الولي .. ولو ادعى ولى صبي دینا لھ فأنكر ونكل 

  یحلف : وقیل  

  حلف .. إن ادعى مباشرة سببھ : وقیل  
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  فصل

  سقطتا .. ادعیا عینا في ید ثالث وأقام كل منھما بینة 

  تستعمالن : وفي قول    

  تقسم : ففي قول    

  یقرع : وقول    

  بین أو یصطلحا یتوقف حتى : وقول    

  

  بقیت كما كانت ..  وأقاما بینتین یدھمالو كانت في و

  قدم صاحب الید ..  فأقام غیره بھا بینة وھو بینة بیدهولو كانت 

  وال تسمع بینتھ إال بعد بینة المدعي     

  

  سمعت وقدمت .. ندا إلى ما قبل إزالة یده واعتذر بغیبة شھوده تولو أزیلت یده ببینة ثم أقام بینة بملكھ مس

  ال :  وقیل

  

  قدم الخارج .. وأقاما بینتین  )بل ملكي ( : فقال  ، )ھو ملكي اشتریتھ منك ( : ولو قال الخارج 

  

  لم تسمع إال أن یذكر انتقاال .. ومن أقر لغیره بشيء ثم ادعاه 

  

   في األصح االنتقاللم یشترط ذكر .. خذ منھ مال ببینة ثم ادعاه أومن 

  

   حال ترج.. أحدھما أن زیادة عدد شھود : والمذھب 

  لو كان ألحدھما رجالن ولآلخر رجل وامرأتان .. وكذا 

  رجح الشاھدان في األظھر .. فإن كان لآلخر شاھد ویمین      
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    األكثرح یترج: فاألظھر .. ولو شھدت ألحدھما بملك من سنة ولآلخر من أكثر 

  ولصاحبھا األجرة والزیادة الحادثة من یومئذ      

  

  أنھما سواء : فالمذھب .. ت بینة وأرخت بینة ولو أطلق

  

  قدم .. وأنھ لو كان لصاحب متأخرة التاریخ ید 

  

  )ال نعلم مزیال لھ(أو ، )  یزل ملكھملو(: لم تسمع حتى یقولوا .. وأنھا لو شھدت بملكھ أمس ولم تتعرض للحال 

  

  ما الشھادة بملكھ اآلن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغیرھ .. وتجوز

  

  استدیم .. ولو شھدت بإقراره أمس بالملك لھ 

  

  وال ولدا منفصال ، لم یستحق ثمرة موجودة .. ولو أقامھا بملك دابة أو شجرة 

  ویستحق حمال في األصح      

  

  رجع على بائعھ بالثمن .. ولو اشترى شیئا فأخذ منھ بحجة مطلقة 

   ال : وقیل 

   في ملك سابق على الشراء يإال إذا ادع

  

  لم یضر .. ولو ادعى ملكا مطلقا فشھدوا لھ مع سببھ 

 ضر .. وإن ذكر سببا وھم سببا آخر      
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  فصل

  تعارضتا .. وأقاما بینتین  ، )بل جمیع الدار بالعشرة ( : قال  ، ف)آجرتك البیت بعشرة ( : قال 

  یقدم المستأجر : وفي قول 

  

  ؛نة أنھ اشتراه ووزن لھ ثمنھ وأقام كل منھما بی، ولو ادعیا شیئا في ید ثالث 

  حكم لألسبق .. فإن اختلف تاریخ 

  تعارضتا .. وإال      

  ؛ وأقامھما  ، )بعتكھ بكذا ( : ولو قال كل منھما 

  تعارضتا .. فإن اتحد تاریخھما 

  لزمھ الثمنان .. وإن اختلف 

  إن أطلقتا أو إحداھما في األصح .. وكذا 

  

   ؛)مات على دیني ( : فقال كل منھما ،  ولو مات عن ابنین مسلم ونصراني

  صدق النصراني .. فإن عرف أنھ كان نصرانیا 

  قدم المسلم .. فإن أقاما بینتین مطلقتین 

  تعارضتا .. وإن قیدت أن آخر كالمھ إسالم وعكستھ األخرى 

  تعارضتا .. وإن لم یعرف دینھ وأقام كل بینة أنھ مات على دینھ 
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  )فالمیراث بیننا .. أسلمت بعد موتھ ( : فقال المسلم ،  مسلم ونصراني ولو مات نصراني عن ابنین

  صدق المسلم بیمینھ  .. )بل قبلھ ( : قال النصراني و

  قدم النصراني .. وإن أقاماھما 

   )مات األب في شعبان ( : وقال المسلم ، فلو اتفقا على إسالم اإلبن في رمضان 

  وتقدم بینة المسلم على بینتھ ، النصراني صدق  .. )في شوال ( : وقال النصراني 

  

  صدق األبوان بالیمین  .. ) مات على دیننا ( : ولو مات عن أبوین كافرین وابنین مسلمین فقال كل

  بین أو یصطلحوا تیوقف حتى ی: وفي قول       

  

    ؛وكل واحد ثلث مالھ، وأخرى غانما ،  سالما ھ ولو شھدت أنھ أعتق في مرض

  قدم األسبق .. اریخ فإن اختلف ت

  أقرع .. وإن اتحد 

  قیل یقرع .. وإن أطلقتا 

  یعتق من كل نصفھ : في قول : وقیل       

  وهللا أعلم ، یعتق من كل نصفھ : المذھب : قلت 

  

  ھ ، ولو شھد أجنبیان أنھ أوصى بعتق سالم وھو ثلث

  ت لغانم ثب.. ووارثان حائزان أنھ رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وھو ثلثھ    

  لم یثبت الرجوع فیعتق سالم ومن غانم ثلث مالھ بعد سالم .. فإن كان الوارثان فاسقین 
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  فصل

  مجرب ، عدل ، مسلم :  لقائفاشرط 

  اشتراط حر ذكر : واألصح 

   عدد .. ال     

  كونھ مدلجیا .. وال    

  

  عرض علیھ .. فإذا تداعیا مجھوال 

  

  ؛كنا منھما وتنازعاه لو اشتركا في وطء فولدت مم.. وكذا 

  بأن وطئا بشبھة أو مشتركا لھما 

   زوجتھ وطلق فوطئھا آخر بشبھة أو نكاح فاسد وطئ أو

  أو أمتھ فباعھا فوطئھا المشتري ولم یستبرىء واحد منھما 

   منكوحة في األصح وطئلو .. وكذا 

  

   عرض علیھ.. فإذا ولدت لما بین ستة أشھر وأربع سنین من وطأیھما وادعیاه 

   فللثاني .. فإن تخلل بین وطأیھما حیضة 

ً إال أن یكون األول         في نكاح صحیح زوجا

  

  اتفقا إسالما وحریة أم ال .. وسواء فیھما 
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  كتاب العتق 
  من مطلق التصرف .. إنما یصح 

  

  تعلیقھ .. ویصح 

  فیعتق كلھ .. وإضافتھ إلى جزء    
  

  تحریر وإعتاق .. وصریحھ 

  فك رقبة في األصح .. وكذا 

  إلى نیة .. وال یحتاج   

  كنایتھ .. ویحتاج إلیھا   
     )أنت موالي( ، ) أنت سائبة (، ) خدمة ال ( ، ) ال سبیل ( ، ) ال سلطان ( ، ) ال ملك لي علیك ( : وھي     

  كل صریح أو كنایة للطالق .. وكذا    

  

  صریح  .. ) حر أنتَ ( : وألمة  ، ) حرة أنتِ ( : وقولھ لعبد 

  

  عتق .. ونوى تفویض العتق إلیھ فأعتق نفسھ في المجلس  )خیرتك ( أو  )عتقك إلیك ( : ولو قال 

  فقبل  )حر على ألف أنت ( أو  ، )أعتقتك على ألف ( أو 

  لزمھ ألف  عتق في الحال و.. فأجابھ  )أعتقني على ألف ( : أو قال لھ العبد      

  

  البیع  صحة: فالمذھب  .. )اشتریت ( : فقال  ، )بعتك نفسك بألف ( : ولو قال 
  والوالء لسیده ، ویعتق في الحال وعلیھ األلف              

  

  عتقا  .. )ك دون حملك تأعتق( أو   ،)أعتقتك ( : ولو قال لحامل 

  عتق دونھا .. عتقھ أولو    

   اآلخر  أحدھما بعتقلم یعتق.. ولو كانت لرجل والحمل آلخر 

  

  عتق نصیبھ ..  كلھ أو نصیبھ  أحدھماتقأعوإذا كان بینھما عبد ف

  بقي الباقي لشریكھ .. فإن كان معسرا 

  اإلعتاققیمة ذلك یوم وعلیھ ، سرى إلیھ أو إلى ما أیسر بھ .. إال و
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  بنفس اإلعتاق.. وتقع السرایة 

  بأداء القیمة : وفي قول   

  بان أنھا باإلعتاق .. إن دفعھا : قول في و  

  وعلیھ قیمة نصیب شریكھ وحصتھ من مھر مثل ، یسري .. واستیالد أحد الشریكین الموسر 

  في وقت حصول السرایة .. وتجري األقوال 

  قیمة حصتھ من الولد .. ال تجب  :فعلى األول والثالث 

  

  تدبیر .. وال یسري 

  

  دین مستغرق في األظھر .. وال یمنع السرایة 
  

  .. فأنكر  ، )أعتقت نصیبك فعلیك قیمة نصیبي  (: ولو قال لشریكھ الموسر 
  إلى نصیب المنكر وال یسري ، یسري باإلعتاق : نصیب المدعي بإقراره إن قلنا   ویعتق، نصیبھ  عتقیفال ، صدق بیمینھ 

  

   )فنصیبي حر بعد نصیبك .. إن أعتقت نصیبك ( : ولو قال لشریكھ 

  وعلیھ قیمتھ ، السرایة باإلعتاق : سرى إلى نصیب األول إن قلنا .. عتق الشریك وھو موسر أف

  

  ؛فاعتق الشریك  ، )لھقبفنصیبي حر ( : ولو قال 

  والء لھماوال، عتق نصیب كل عنھ  .. فإن كان المعلق معسراً 

  إن كان موسرا وأبطلنا الدور .. وكذا 

  فال یعتق شيء .. وإال   
  

  فالقیمة علیھما نصفان على المذھب ..  عتق اآلخران نصیبھما معاأف ، ولو كان عبد لرجل نصفھ وآلخر ثلثھ وآلخر سدسھ

  

  عتاقھ باختیاره إ: وشرط السرایة 

  لم یسر .. فلو ورث بعض ولده 

  إال في ثلث مالھ معسر .. لمریض وا

  معسر .. والمیت 

 ر سلم ی.. فلو أوصى بعتق نصیبھ 
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  فصل

  عتق .. إذا ملك أھل تبرع أصلھ أو فرعھ 

  

  قریبھ  لطفل.. وال یشتري 

  

  ؛ لھ يولو وھب لھ أو وص

  ویعتق وینفق من كسبھ ، فعلى الولي قبولھ .. فإن كان كاسبا 

  ونفقتھ في بیت المال  ،وجب القبول ..  معسرافإن كان الصبي ؛ وإال  

  حرم ..  موسراً أو 

  

  عتق من ثلثھ ..  بال عوضولو ملك في مرض موتھ قریبھ 

  من رأس المال : وقیل     

  فمن ثلثھ وال یرث ..  بال محاباةأو بعوض   

  ال یصح الشراء : فقیل .. فإن كان علیھ دین 

  وال یعتق بل یباع للدین ، صحتھ : واألصح 

  والباقي من الثلث ، فقدرھا كھبة  ..أو بمحاباة    

  

  وعلى سیده قیمة باقیھ ، عتق وسرى ..  یستقبل بھ :ولو وھب لعبد بعض قریب سیده فقبل وقلنا
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  فصل

  عتق ثلثھ ..  ال یملك غیره أعتق في مرض موتھ عبداً 

  لم یعتق شيء منھ .. فإن كان علیھ دین مستغرق 

  

  عتق أحدھم بقرعة .. ولو أعتق ثالثة ال یملك غیرھم قیمتھم سواء 

  )ثلثكم حر(  أو، ) أعتقت ثلثكم ( : لو قال .. وكذا 

  

  أقرع  .. )أعتقت ثلث كل عبد ( : ولو قال 

  یعتق من كل ثلثھ : وقیل    

  

  یكتب في ثنتین رق وفي واحدة عتق ، أن یؤخذ ثالث رقاع متساویة :  والقرعة

  درج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدھم وت    

  عتق ورق اآلخران .. فإن خرج العتق 

  رق وأخرجت أخرى باسم آخر .. أو الرق 

  

  أن یكتب أسماؤھم ثم تخرج رقعة على الحریة .. ویجوز 

  عتق ورقا .. فمن خرج اسمھ 

  

   ؛قرع بسھمي رق وسھم عتقأ..  ةثالثمائوآخر مائتان وآخر ، وإن كانوا ثالثة قیمة واحد مائة 

  عتق ورقا .. فإن خرج العتق لذي المائتین 

  عتق ثلثاه .. أو للثالث 

  عتق .. أو لألول 

  تمم منھ الثلث .. فمن خرج ، ثم یقرع بین اآلخرین بسھم رق وسھم عتق 
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   جعلوا اثنین اثنین..  كستة قیمتھم سواء بالعدد والقیمةوإن كانوا فوق ثالثة وأمكن توزیعھم 

  .. وثالثة مائة ، وقیمة اثنین مائة ،  كستة قیمة أحدھم مائة أو بالقیمة دون العدد

   ءاً والثالثة جز،  ءاً ثنان جزواال،  ءاً جعل األول جز

  ..  كأربعة قیمتھم سواء بالقیمةوإن تعذر 

   ؛ثناناواحد وواحد و: یجزؤن ثالثة أجزاء : ففي قول 

  الثلث   لتتمیمعتق ثم أقرع.. فإن خرج العتق لواحد 

  ،  ارق اآلخران ثم أقرع بینھم.. أو لالثنین      

  فیعتق من خرج لھ العتق وثلث اآلخر      

   وثلث الثاني فیعتق من خرج أوالً ، یكتب اسم كل عبد في رقعة : وفي قول 

  وهللا أعلم ، أظھرھما األول : قلت 

  في استحباب .. والقوالن 

  إیجاب : وقیل      

  

  عتقوا .. قنا بعضھم بقرعة فظھر مال وخرج كلھم من الثلث وإذا أعت

  ولھم كسبھم من یوم اإلعتاق 

  ، وال یرجع الوارث بما أنفق علیھم 

  أقرع .. وإن خرج بما ظھر عبد آخر 

  

  حكم بعتقھ من یوم اإلعتاق .. ومن عتق بقرعة 

  ولھ كسبھ من یومئذ غیر محسوب من الثلث ، وتعتبر قیمتھ حینئذ       

  

  ال الحادث بعده ، قوم یوم الموت وحسب من الثلثین ھو وكسبھ الباقي قبل الموت .. ومن بقي رقیقا 

  

  أقرع .. كسب أحدھم مائة ففلو أعتق ثالثة ال یملك غیرھم قیمة كل مائة 

  عتق ولھ المائة .. فإن خرج العتق للكاسب 

  عتق ثم أقرع .. وإن خرج لغیره 

  ھ عتق ثلث.. فإن خرجت لغیره 

  وتبعھ ربع كسبھ ، عتق ربعھ .. وإن خرجت لھ 



  العتق: ٦٩ك                                                                                                     منهاج الطالبني
 

- ٦١٦ -

  فصل

  ثم لعصبتھ ، فوالؤه لھ ..  وسرایة وقرابة أو كتابة وتدبیر واستیالد بإعتاقمن عتق علیھ رقیق 

  

  امرأة بوالء إال من عتیقھا وأوالده وعتقائھ .. وال ترث 

  فمالھ للبنت .. رث فإن عتق علیھا أبوھا ثم أعتق عبدا فمات بعد موت األب بال وا      

  

  ألعلى العصبات .. والوالء 

  

  فال والء علیھ إال لمعتقھ وعصبتھ .. ومن مسھ رق 

  

  فوالؤه لمولى األم .. ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد 

  انجر إلى موالیھ .. فإن أعتق األب 

  

  انجر إلى موالیھ .. ولو مات األب رقیقا وعتق الجد 

  انجر . .فإن أعتق الجد واألب رقیقا 

  انجر إلى موالیھ .. فإن أعتق األب بعده 

  یبقى لمولى األم حتى یموت األب فینجر إلى موالي الجد : وقیل    

  

  جر والء إخوتھ إلیھ .. ولو ملك ھذا الولد أباه 

  والء نفسھ في األصح .. وكذا 

  وهللا أعلم ، ال یجره : األصح المنصوص : قلت 
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  كتاب التدبیر

   )أعتقتك بعد موتي (  أو)  فأنت حر .. إذا مت أو متى مت (  أو) نت حر بعد موتي أ( : صریحھ 

   على المذھب  )أنت مدبر(  أو ) دبرتك( .. وكذا   

  

   )خلیت سبیلك بعد موتي(ـ بكنایة عتق مع نیة ك.. ویصح 

  

   ) حرفأنت.. ن مت في ذا الشھر أو المرض إ(ـ مقیدا ك.. ویجوز 

    ً   )فأنت حر بعد موتي ..ن دخلت إ(ـ ك ؛ ومعلقا

  عتق .. فإن وجدت الصفة ومات    

  فال .. وإال          

  

  الدخول قبل موت السید .. ویشترط 

  اشترط دخول بعد الموت  .. )فأنت حر .. إن مت ثم دخلت (: فإن قال 

  على التراخي .. وھو     

  

   للوارث بیعھ قبل الدخول.. ولیس 

  

   فللوارث استخدامھ في الشھر ال بیعھ  ..)فأنت حر.. إذا مت ومضى شھر (: ولو قال 
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  اشترطت المشیئة متصلة  .. )أنت حر بعد موتي إن شئت(  أو) فأنت مدبر.. إن شئت (: ولو قال 

   فللتراخي  ..)متى شئت(: فإن قال 

  

  وتا  لم یعتق حتى یم ..)إذا متنا فأنت حر(: ولو قاال لعبدھما 

  فلیس لوارثھ بیع نصیبھ .. فإن مات أحدھما 

  

  تدبیر مجنون وصبي ال یمیز .. وال یصح 

  ممیز في األظھر .. وكذا     

  من سفیھ وكافر أصلى .. ویصح 

  

  یبني على أقوال ملكھ .. وتدبیر المرتد 

  لم یبطل على المذھب .. ثم ارتد  ولو دبر

  لم یبطل .. ولو ارتد المدبر 

  

  حمل مدبره إلى دارھم  ..ولحربي 

  

  نقض وبیع علیھ .. ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره 

  

  نزع من ید سیده وصرف كسبھ إلیھ ..  فأسلم ولم یرجع السید في التدبیر اً ولو دبر كافر كافر

  ولھ بیع المدبر ، یباع : وفي قول 
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  تعلیق عتق بصفة : والتدبیر 

  وصیة : وفي قول 

  

  لم یعد التدبیر على المذھب .. فلو باعھ ثم ملكھ 

  

   وصیة : صح إن قلنا ..)رجعت فیھ( ،) نقضتھ( ،) فسختھ(،  )أبطلتھ( ـولو رجع عنھ بقول ك

  فال : وإال   

  

  صح وعتق باألسبق من الموت والصفة .. ولو علق مدبر بصفة 

  

  ا  وطء مدبرة وال یكون رجوع.. ولھ 

  بطل تدبیره .. فإن أولدھا 

  

  یر أم ولد تدب.. وال یصح 

  

  تدبیر مكاتب وكتابة مدبر.. ویصح 
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  فصل
  ال یثبت للولد حكم التدبیر في األظھر .. ولدت مدبرة من نكاح أو زنا 

  

  ثبت لھ حكم التدبیر على المذھب .. ولو كانت حامال 

  دام تدبیره .. فإن ماتت أو رجع في تدبیرھا 

  فال .. إن رجع وھو متصل : وقیل 

  

  صح .. ولو دبر حمال 

  عتق دون األم .. فإن مات 

  صح وكان رجوعا عنھ .. وإن باعھا 

  

  لم یعتق الولد .. ولو ولدت المعلق عتقھا 

  عتق .. إن عتقت بالصفة : وفي قول      

  مدبرا ولده .. وال یتبع 
  

  كجنایة قن .. وجنایتھ 
  

  بالموت من الثلث كلھ أو بعضھ بعد الدین .. ویعتق 

  

   عتق من الثلث ..) فأنت حر.. إن دخلت في مرض موتي  ( ـة تختص بالمرض كولو علق عتقا على صف

  فمن رأس المال في األظھر .. وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض 

  

  بل یحلف ، فلیس برجوع .. ولو ادعى عبده التدبیر فأنكر 

  

   صدق بیمینھ .. )قبلھ (: وقال الوارث ، ) كسبتھ بعد موت السید(: ولو وجد مع مدبر مال فقال 

  قدمت بینتھ .. وإن أقاما بینتین 
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  كتاب الكتابة 

  مستحبة إن طلبھا رقیق أمین قوي على كسب .. ھي 

  أو غیر قوي : قیل         

  بحال .. وال تكره       

  

   )فأنت حر.. كاتبتك على كذا منجما إذا أدیتھ  (: وصیغتھا

  عدد النجوم وقسط كل نجم .. ویبین 

  جاز .. ولو ترك لفظ التعلیق ونواه 

   تعلیق لفظ كتابة بال.. وال یكفي 

  نیة على المذھب .. وال 

   ) قبلت (: ویقول المكاتب 

  

  تكلیف وإطالق : وشرطھما 

  

  من الثلث .. وكتابة المریض 

  صحت كتابة كلھ .. فإن كان لھ مثاله 

  عتق .. فإن لم یملك غیره وأدى في حیاتھ مائتین وقیمتھ مائة 

  عتق ثلثاه .. وإن أدى مائة     

  

   على أقوال ملكھ بنى.. ولو كاتب مرتد 

  بطلت على الجدید .. فإن وقفناه 

  

  كتابة مرھون ومكرى .. وال تصح 
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  ولو منفعة ، كونھ دینا مؤجال : وشرط العوض 

  ومنجما بنجمین فأكثر    

  لم یشترط أجل وتنجیم .. إن ملك بعضھ وباقیھ حر : وقیل    

  

  صحت .. ولو كاتب على خدمة شھر ودینار عند انقضائھ 

  فسدت .. ى أن یبیعھ كذا أو عل

  

  فالمذھب صحة الكتاب دون البیع ..  ونجم األلف وعلق الحریة بأدائھ ، ) كاتبتك وبعتك ھذا الثوب بألف(: ولو قال 

  

  ؛ویوزع على قیمتھم یوم الكتابة ، صحتھا : فالنص .. ولو كاتب عبیدا على عوض منجم وعلق عتقھم بأدائھ 

  عتق .. فمن أدى حصتھ 

  رق .. من عجز و      

  

  كتابة بعض من باقیھ حر .. وتصح 

  صح في الرق في األظھر .. فلو كاتب كلھ 

  فسدت إن كان باقیھ لغیره ولم یأذن .. ولو كاتب بعض رقیق 

  إن أذن أو كان لھ على المذھب .. وكذا 

  

  لنجوم وجعل المال على نسبة ملكیھما اصح إن اتفقت .. ولو كاتباه معا أو وكال 

  فكابتداء عقد .. جز فعجزه أحدھما وأراد اآلخر إبقاءه فلو ع

  یجوز : وقیل      

  

  وقوم الباقي إن كان موسرا ، عتق نصیبھ .. ولو أبرأ من نصیبھ أو أعتقھ 
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  فصل

   من المال أن یحط عنھ جزءاً .. یلزم السید 

  أو یدفعھ إلیھ 

  أولى .. والحط 

  ألیق .. وفي النجم األخیر 

  وال یختلف بحسب المال ، ي ما یقع علیھ االسم أنھ یكف: واألصح 

  قبل العتق .. وإن وقت وجوبھ    

  الربع .. ویستحب 

  فالسبع .. وإال 

  

  

  وطء مكاتبتھ .. ویحرم 

  فیھ .. وال حد 

  مھر .. ویجب 

  حر .. والولد 

  قیمتھ على المذھب .. وال تجب 

  مستولدة مكاتبة .. وصارت 

  عتقت بموتھ .. فإن عجزت 

  مكاتب في األظھر یتبعھا رقا وعتقا .. زنا  وأھا من نكاح وولد

  علیھ شيء .. ولیس 

  للسید .. والحق فیھ 

  لھا : وفي قول 

  فقیمتھ لذي الحق .. فلو قتل 
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  علیھ ..  تھأن أرش جنای: والمذھب 

  ینفق منھا علیھ .. وكسبھ ومھره 

  وقف .. وما فضل 

  فلھ .. فإن عتق 

  فللسید .. وإال     

  

  شيء من المكاتب حتى یؤدي الجمیع ..  یعتق وال

  

  حلف المكاتب أنھ حالل..  وال بینة  )ھذا حرام(: ولو أتى بمال فقال السید 

  قبضھ القاضي .. فإن أبى  ، )؟برئھ عنھتأخذه أو ت(: ویقال للسید 

  حلف السید .. فإن نكل المكاتب    

  

  رجع السید ببدلھ ..  مستحقا ىولو خرج المؤد

  بان أن العتق لم یقع .. ان في النجم األخیر فإن ك

    )أنت حر ( :وإن كان قال عند أخذه   

  فلھ رده وأخذ بدلھ ..  معیباوإن خرج 

  

  یتزوج إال بإذن سیده .. وال 

   على المذھب بإذنھیتسرى .. وال 
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  شراء الجواري لتجارة .. ولھ 

  فال حد .. فإن وطئھا 

  نسیب .. والولد 

  تبعھ رقا وعتقا ..  ستة أشھر لدونلكتابة أو بعد عتقھ فإن ولدتھ في ا

  مستولدة في األظھر .. وال تصیر    

  فھو حر وھي أم ولد ..  ستة أشھر وكان یطؤھا لفوقوإن ولدتھ بعد العتق 

  

   غرض كمؤنة حفظھ أو خوف علیھ االمتناعلم یجبر السید على القبول إن كان لھ في .. ولو عجل النجوم 

  فیجبر .. وإال                     

  قبضھ القاضي .. فإن أبى            

  براء لم یصح الدفع وال اإل.. ولو عجل بعضھا لیبرئھ من الباقي فأبرأ 

  

  بیع النجوم .. وال یصح 

  االعتیاض عنھا .. وال 

  لم یعتق في األظھر .. فلو باع وأدى إلى المشتري 

   أخذ منھ ویطالب السید المكاتب والمكاتب المشتري بما   
  

  بیع رقبتھ في الجدید .. وال یصح 

  ففي عتقھ القوالن .. فلو باع فأدى إلى المشتري      
  

  كبیعھ .. وھبتھ 
  

  بیع ما في ید المكاتب وإعتاق عبده وتزویج أمتھ .. ولیس لھ 
  

 عتق ولزمھ ما التزم ..  ففعل  )أعتق مكاتبتك على كذا(: ولو قال لھ رجل 
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  فصل

  لیس لھ فسخھا إال أن یعجز عن األداء ، زمة من جھة السید ال.. الكتابة 

  فلھ ترك األداء وإن كان معھ وفاء ، وجائزة للمكاتب   

  بالحاكم .. وإن شاء  ، فللسید الصبر والفسخ بنفسھ.. فإذا عجز نفسھ 

  الفسخ في األصح .. وللمكاتب     

  

  استحب إمھالھ .. ولو استمھل المكاتب عند حلول النجم 

  فلھ .. فإن أمھل ثم أراد الفسخ 

  أمھلھ لیبیعھا .. وإن كان معھ عروض 

  فلھ أن ال یزید في المھلة على ثالثة أیام .. فإن عرض كساد 

  أمھلھ إلى اإلحضار إن كان دون مرحلتین .. وإن كان مالھ غائبا 

  فال.. وإال 

  

  فللسید الفسخ .. لو حل النجم وھو غائب و

  فلیس للقاضي األداء منھ . .فلو كان لھ مال حاضر 

  

  

  القاضي إن وجد لھ ماال .. ویؤدي ، بجنون المكاتب .. وال تنفسخ 

  بالدفع إلیھ .. وال یعتق ، إلى ولیھ .. ویدفع ، بجنون السید .. وال 
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  فلوارثھ قصاص ..  سیده قتلولو 

  أخذھا مما معھ .. فإن عفا على دیة أو قتل خطأ 

  جیزه في األصح فلھ تع.. فإن لم یكن      

  فاقتصاصھ والدیة كما سبق ..  طرفھ قطعأو 
  

   شأخذ مما معھ ومما سیكسبھ األقل من قیمتھ واألر..  على مال أو كان خطأ يجنبیا أو قطعھ فعفأولو قتل 

  عجزه القاضي وبیع بقدر األرش .. فإن لم یكن معھ شيء وسأل المستحق تعجیزه 

  وللسید فداؤه وإبقاؤه مكاتبا ، ابة بقیت فیھ الكت.. فإن بقي منھ شيء 
  

  عتق ولزمھ الفداء .. ولو أعتقھ بعد الجنایة أو أبرأه 
  

  بطلت ومات رقیقا .. ولو قتل المكاتب 

  قصاص على قاتلھ المكافىء .. ولسیده 

  فالقیمة .. وإال          

  بكل تصرف ال تبرع فیھ وال خطر .. ویستقل 

  فال .. وإال    

   في األظھر بإذن سیده.. ویصح 
  

  ؛ صح .. ولو اشترى من یعتق على سیده 

  عتق .. فإن عجز وصار لسیده 

  لم یصح بال إذن .. أو علیھ  

  فیھ القوالن .. وبإذن          

  تكاتب علیھ .. فإن صح 

  إعتاقھ وكتابتھ بإذن على المذھب .. وال یصح 
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  فصل

   ي استقاللھ بالكسبكالصحیحة ف.. الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد 

  وأخذ أرش الجنایة علیھ ومھر شبھة 

  وفي أنھ یعتق باألداء ویتبعھ كسبھ 

  وكالتعلیق في أنھ ال یعتق بإبراء   

  بموت سیده  .. وتبطل

  الوصیة برقبتھ .. وتصح 

  یصرف إلیھ من سھم المكاتبین .. وال 

  

  في أن للسید فسخھا .. ا موتخالفھ

  بل یرجع المكاتب بھ إن كان متقوما ، ه وأنھ ال یملك ما یأخذ    

  بقیمتھ یوم العتق .. وھو علیھ       

  ویرجع صاحب الفضل بھ ، فأقوال التقاص .. فإن تجانسا 

  سقوط أحد الدینین باآلخر بال رضا :  صأصح أقوال التقا: قلت 

  برضاھما : والثاني      

  برضا أحدھما : والثالث     

  وهللا أعلم ، ال یسقط : والرابع     

  

  فلیشھد .. فإن فسخھا السید 

  صدق العبد بیمینھ ..  فأنكره )كنت فسخت(: فلو أدى المال فقال السید 

  

  الفاسدة بجنون السید وإغمائھ والحجر علیھ .. بطالن : واألصح 

  بجنون العبد .. ال 
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  علم ویحلف الوارث على نفي ال، صدقا .. ولو ادعى كتابة فانكره سیده أو وارثھ 

  

  تحالفا .. ولواختلفا في قدر النجوم أو صفتھا 

  لم تنفسخ الكتابة في األصح .. ثم إن لم یكن قبض ما یدعیھ 

   فسخ القاضي ..بل إن لم یتفقا

  وقد یتقاصان ، والسید بقیمتھ ، ورجع ھو بما أدى ، عتق   ..) بعض المقبوض ودیعة (: وإن كان قبضھ وقال المكاتب 

  

  صدق السید إن عرف سبق ما ادعاه ..  فأنكر العبد ) تبتك وأنا مجنون أو محجور عليكا (: ولو قال 

  فالعبد .. وإال              

  

   صدق السید  ..)الكل(أو   )بل اآلخر(:  فقال،)البعض(:  أو قال )وضعت عنك النجم األول(: ولو قال السید 

  

  صدقا ..  أنكرا فإن  )كاتبني أبوكما (: ولو مات عن ابنین وعبد فقال 

  فمكاتب .. وإن صدقاه      

  بل یوقف ، فاألصح ال یعتق .. فإن أعتق أحدھما نصیبھ    

  عتق كلھ ووالؤه لألب .. فإن أدى نصیب اآلخر    

  قوم على المعتق إن كان موسرا .. وإن عجز    

  فنصیبھ حر .. وإال                

  والباقي قن لآلخر 

  وهللا أعلم ، العتق  :بل األظھر : قلت        

  مكاتب .. فنصیبھ .. وإن صدقھ أحدھما 

  قن .. ونصیب المكذب 

  أنھ یقوم علیھ إن كان موسرا : فالمذھب .. فان أعتقھ المصدق 
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  كتاب أمھات األوالد

  عتقت بموت السید ..  فولدت حیا أو میتا أو ما تجب فیھ غرة أمتھإذا أحبل 

  فالولد رقیق ..  بنكاح أمة غیرهأو 

  أم ولد إذا ملكھا .. وال تصیر 

  فالولد حر..  بشبھةأو   

  أم ولد إذا ملكھا في األظھر .. وال تصیر 

  

  ا وطء أم الولد واستخدامھا وإجارتھ.. ولھ 

  علیھا .. وأرش جنایة 

  تزویجھا بغیر إذنھا في األصح .. وكذا 

  

  بیعھا ورھنھا وھبتھا .. ویحرم 

  

  د للسید یعتق بموتھ كھي لفالو.. ولو ولدت من زوج أو زنا 

  ال یعتقون بموت السید .. ستیالد من زنا أو زوج وأوالدھا قبل اال

  بیعھم .. ولھ 
  

  .من رأس المال .. وعتق المستولدة 

  وبا  التوفیق

  الحمد   الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا

  )١(اللھم صل على سیدنا دمحم عبدك ورسولك النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم

                                                 
أمتمت وهللا احلمد قراءة كتاب املنهاج الفقهي كامالً على فضيلة الشيخ السيد حسن األهدل مـع االسـتفادة بـشرح فـضيلته               )١(

  .هـ٥/١٢/١٤٢٨يف جمالس عديدة، آخرها يوم اجلمعة قبل الغروب بثلث ساعة يف احلرم النبوي الشريف 
      لؤي بن السيد زين جعفر الشافعي 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ))tسند كتاب منهاج الطالبني لإلمام النووي ((

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني سيدنا   
: وبعـد . آمـني ... حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان ومشائخنا إىل يوم الدين            

زة وصلة للمجاز بايز درج عليها األولون وسـلك سـبيلهم اآلخـرون،             فإنه ملّا كانت اإلجا   
لؤي بن السيد زين جعفـر    :وانتهجه العلماء احملققون واألئمة املدققون، وكان األخ الطالب       

 املدينة املنورة  هـ  قد درس علي يف     ١٤٠٣ عام املدينة املنورة املولود يف     احلسين الشافعي 
 العالمـة شـيخ اإلسـالم       اإلمـام   تأليف فقهينهاج ال املكتاب  وسة  صنعاء احملر  و مكة املكرمة و

  شرف الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النـووي الـشافعي   احلجةاحلافظوعلم األئمة األعالم 
t)   ذا الكتـاب، وهـذا مـن               )هـ٦٧٦املتوىف عام وقد طلب مين األخ املذكور أن أجيزه ،

غبته وتلبية لطلبه، وملا جرت ـا عـادة الـسلف           حسن ظنه يب، جزاه اهللا خرياً، فرتوالً عند ر        
أنـا الفقـري إىل اهللا تعـاىل    : الصاحل من اإلجازة واإلسناد الذي هو من الـدين، فلـذلك أقـول        

 غفـر اهللا لـه ولوالديـه وملـشائخه، قـد أجـزت األخ املـذكور                 حسن حممد مقبويل األهـدل    
شـيخ اإلسـالم ومفـيت     يخنا  شـ هـ كما أجازين به     ٥/١٢/١٤٢٨بالكتاب السابق الذكر بتاريخ     

حممد بـن عبـد      عن،  t األهدل   يالعالمة احلسن بن أمحد عبد البار     األنام منصب املراوعة    
حممد بن أمحـد بـن عبـد         عن،  tالرمحن بن حسن بن عبد الرمحن بن عبد الباري األهدل         

 بن حيىي   عبد الرمحن بن سليمان    عن ،tاحلسن بن عبد الباري األهدل    ، عن   الباري األهدل 
 عـن ، t والده سليمان بن حيىي بن عمر بـن مقبـول األهـدل         عن،  tبن عمر مقبول األهدل   

 بكر أيب عن ،t حيىي بن عمر مقبول األهدل    عن،  t مقبول األهدل   شريف أمحد بن حممد  
الطـاهر بـن حـسني       عن ،tيوسف بن حممد البطاح األهدل     عن ،tبن علي البطاح األهدل   

زيـن الـدين أمحـد بـن عبـد       عـن ، tعلي الديبع الـشيباين  عبد الرمحن بن     عن،  tاألهدل
برهـان الـدين إبـراهيم     عن، t حممد بن حممد بن حممد اجلزريعن ،tاللطيف الشرجي 

 امـع علـى جاللتـه        مؤلفـه اإلمـام    عن،  t بن العطار  عالء الدين عن  ،  t الفقيه  أمحد بن
ه إىل اإلمـام  وهـو يـروي الفقـه بـسند      ،  t الدين حيىي بن شـرف النـووي       حميوحيد عصره   

  .  عــن اهللا عــز وجــلuّ عــن جربيــلr، وهــو يرويــه بــسنده إىل رســول اهللا tالــشافعي
هذا وأوصي ااز بتقوى اهللا عزوجـل وأن يتبـع العلـم العمـل، وأن ال ينـساين مـن صـاحل              
دعواته يف خلواته وجلواتـه يف حيـايت وبعـد ممـايت، وأسـأل اهللا اللطـف والتوفيـق وحـسن               

اهللا وآله الكرام وصـحابته األعـالم وتـابعيهم     على سيد األنام حممد بن عبداخلتام، وصلى اهللا  
             .                  اللهم آمني.. آمني.. بإحسان على ممر الدهور واألعوام وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين

جِيز                                              املُ

 



  منهاج الطالبنيحمتوى كتاب
  ٤١٦-٣٩٧   الطَّالقِ  ٣٧    ٤-٢  مقدمة املصنف  -
١  ةار٣٨    ٣٠-٥   الطَّه  ةعج٤٢٠-٤١٧   الر  
  ٤٢٤-٤٢١   اإلِيالءِ  ٣٩    ٦٠-٣١  ةالصال  ٢
  ٤٢٨-٤٢٥   الظِّهارِ  ٤٠    ٩٢-٦١   ة الْجماعةصال  ٣
  ٤٣٠-٤٢٩   الْكَفَّارة  ٤١    ١٠٤-٩٣   الْجنائزِ  ٤
٥  كَاة٤٢    ١٢٢-١٠٥   الز  ان٤٣٦-٤٣١   اللِّع  
  ٤٤٥-٤٣٧   الْعدد  ٤٣    ١٣١-١٢٣   الصيامِ  ٦
  ٤٤٨-٤٤٦   ستبراءِاال  ٤٤    ١٣٤-١٣٢   عتكَافاال  ٧
٨  جاعِ  ٤٥    ١٥٢-١٣٥   الْحض٤٥٤-٤٤٩   الر  
  ٤٦٨-٤٥٥   النفَقَات  ٤٦    ١٨٤-١٥٣   البيعِ  ٩
  ٤٨٦-٤٦٩   الْجِراحِ  ٤٧    ١٩٢-١٨٥   السلَمِ  ١٠
  ٥٠٢-٤٨٧   الديات  ٤٨    ٢٠٤-١٩٣   الرهنِ  ١١
  ٥٠٦-٥٠٣   دعوى الدمِ والْقَسامة  ٤٩    ٢٢٦-٢٠٥  التفْليسِ  ١٢
  ٥٠٨-٥٠٧   الْبغاة  ٥٠    ٢٢٨-٢٢٧  الشركة  ١٣
١٤  كَالَة٥١    ٢٣٦-٢٢٩   الْو  ةد٥١٠-٥٠٩   الر  
  ٥١٣-٥١١   الزنا  ٥٢    ٢٤٤-٢٣٧   رِقْرااإلِ  ١٥
١٦  ةارِي٥٣    ٢٤٨-٢٤٥   الْع  الْقَذْف د٥١٤   ح  
  ٥٢٤-٥١٥   قَطْعِ السرِقَة  ٥٤    ٢٥٦-٢٤٩   الْغصبِ  ١٧
١٨  ةفْع٥٢٦-٥٢٥   األشربة  ٥٥    ٢٦٢-٢٥٧   الش  
  ٥٣٠-٥٢٧   الصيالِ وضمان الْوالة  ٥٦    ٢٦٨-٢٦٣   الْقراضِ  ١٩
٢٠  اقَاةس٥٣٨-٥٣١  السري  ٥٧    ٢٧٢-٢٦٩   الْم  
  ٥٤٤-٥٣٩  الْجِزية  ٥٨    ٢٨٢-٢٧٣   جارةاإلِ  ٢١
٢٢  اتواءِ الْمي٥٤٦-٥٤٥  اهلدنة  ٥٩    ٢٨٦-٢٨٣   إح  
٢٣  قْفحِ  ٦٠    ٢٩٢-٢٨٧   الْو ائالذَّبو دي٥٥٢-٥٤٧  الص  
٢٤  ة٦١    ٢٩٤-٢٩٣   الْهِب  ةيح٥٥٦-٥٥٣  األُض  
٢٥  قَطَة   ٥٥٨-٥٥٧  اَألطْعمة  ٦٢    ٢٩٨-٢٩٥   اللُّ
٢٦  يط٦٣    ٣٠٢-٢٩٩   اللَّق  لَةاضنالْمو قَةابس٥٦٢-٥٥٩  الْم  
٢٧  الَةع٦٤    ٣٠٤-٣٠٣   الْج  انم٥٧٢-٥٦٣  األي  
ضِ  ٢٨ ائذْرِ  ٦٥    ٣٢٠-٣٠٥   الْفَر٥٧٦-٥٧٣  الن  
ضاءِ  ٦٦    ٣٣٢-٣٢١   الْوصايا  ٢٩   ٥٩٠-٥٧٧  القَ
٣٠  ةيعد٦٧    ٣٣٦-٣٣٣   الْو  اتاده٦٠٠-٥٩١  الش  
٣١  ةنِيمالْغءِ ومِ الْفَي٦٨    ٣٤٠-٣٣٧   قَس  اتنيالْبى ووع٦١٠-٦٠١  الد  
٣٢  قَاتدمِ الص٦١٦-٦١١  العتق  ٦٩    ٣٤٤-٣٤١   قَس  
  ٦٢٠-٦١٧  التدبِيرِ  ٧٠    ٣٧٤-٣٤٥   النكَاحِ  ٣٣
  ٦٢٩-٦٢١  الْكتابة  ٧١    ٣٨٤-٣٧٥   الصداقِ  ٣٤
٣٥  وزشالنمِ و٧٢    ٣٨٨-٣٨٥   الْقَس  والد مهات األَ   ٦٣٠  أُ
خلْعِ  ٣٦   ٦٣١  اإلجازة بالكتاب  -    ٣٩٦-٣٨٩  الْ

  


