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 ﷽

ُمَقدَِّمٌة 

ـــــالمُ  الةُ َوالسّـَ ـِر لِجَـــــِميعِ امْلَخْـــُلوقِـــنَي َوالــصَّ اْلحَـــــْمُد لــلـِه رَبِّ الْــَعامَلِـنَي الْــَحيِّ الْــَقيُّومِ امْلُـَدبّـِ
ٍد َوبَْعُد:  َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

ــِتي ال يَــُجوزُ لِــُكلِّ مُـــَكلٍَّف َجهْــــُلَها مِــــنْ  ـاِت الّـَ ُروِريّـَ فَهَــــذَا مُـــْختََصٌر جَـــــامِــــعٌ أِلَغْـــَلِب الــضَّ

ااِلعْـــِتَقاِد َومَـــَسائِـــَل فِـــْقِهيٍَّة مِــــَن الــطََّهارَِة إِلَـــى الْـــَحجِّ، َوشَـــــــىٍْء مِــــْن أَحْـــــَكامِ امْلُـَعامَـــالتِ 

افِــــِعيِّ، ثُــــمَّ بَــــيَاِن مَــــَعاصِـــــــــــي الْــــَقْلِب َوالْــــَجَوارِحِ كَـــــالــــلَِّسانِ  عَـــــَلى مَــــذْهَـــــِب اإِلمَــــامِ الــــشَّ

َوغَــيْرِِه. األَصْــــــــــُل لِــبَْعِض الْــفَُقَهاِء الْــَحْضرَمِـــيِّنَي َوهُـــَو عَـــبُْد الــلـِه بْــُن ُحسَــــــنْيِ بــِن طَـاهِـــرِ 

َن ِزيَــاَداٍت كَــــِثيرَةً مِــــْن نَــفَائِـــِس امْلَـَسائِـــِل مَـــعَ حَـــــذِْف مَـــا ذَكَــــرَهُ فِـــي الــتََّصوُّفِ  ثُــمَّ ضُــــــــــمِّ

ا ال يُؤَدِّي إَِلى ِخالِف امْلَْوُضوعِ.  وتَْغِييٍر لِبَْعِض اْلِعبَارَاِت ِممَّ

افِـــِعيِّنَي كَـــالْــبُْلِقيِنيِّ لِــتَْضِعيِف مَـــا فِـــي  ــــَحُه بَــْعٌض مِـــَن الْــفَُقَهاِء الــشَّ َوقَــْد نَــذْكُـــُر مَـــا رَجّـَ

األَصْــــــــــِل فَــيَنْبَِغي عِـــنَايَــتُُه بِــِه لِــيُْقبََل عَـــَمُلُه أَسْــــــَميْنَاهُ: مُـْختََصَر عَــبِْد الـلـِه اْلهَــرَِريِّ 

رُوِريِّ  اْلَكاِفَل ِبِعْلمِ الدِّيِن الضَّ



  
َضرُوِريَّاِت ااِلْعِتَقاِد 

 فَْصٌل 

ُـــَكلَِّفنَي الـــدُّخُـــــوُل فِــــي ِديـــِن اإِلسْــــــــالمِ َوالـــثُّبُوُت فِــــيِه عَـــــَلى الـــدََّوامِ  ــِة امْل يَـــجُِب عَـــــَلى كَـــــافّـَ

ا يَــجُِب عِــــْلُمُه َواعْـــِتَقاُدهُ مُـــطَْلًقا َوالــنُّطُْق بِـــهِ  َوالْـــِتزَاُم مَـــا لَـــزَِم عَـــَليِْه مِــــَن األَحْـــــَكامِ. فَــِممَّ

َهاَدتَاِن َوُهَما:  الِة الشَّ إاِلَّ فَِفي الصَّ ِفي اْلَحاِل إِْن َكاَن َكاِفرًا َو

ًدا رَُسوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص.   أَْشَهُد أَْن ال إَِلَه إاِلَّ اللـُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

َومَــْعنَى أَْشهَـــُد أَْن ال إِلَــَه إاِلَّ الـلـُه أَعْـــَلُم َوأَعْـــتَِقُد َوأَعْـــتَرُِف أَْن ال مَــْعبُوَد بِــَحقٍّ إاِلَّ الـلـهُ 

ُل الْـــَقِديــُم الْـــَحيُّ الْـــَقيُّوُم الــدَّائِـــُم الْـــَخالِــُق الــرَّاِزُق الْـــَعالِــُم الْـــَقِديــرُ  الْـــَواحِـــــُد األَحَـــــُد األَوَّ

اُل مِلَا يُـِريـُد، مَــا شَــــــاَء الـلـُه كَـــاَن َومَــا لَــْم يَـَشِإ لَــْم يَـُكْن، الّـَـِذي ال حَــــْوَل واَل قُــوَّةَ إاِلَّ  الْــفَعَّ

ِبِه امْلَْوُصوُف ِبُكلِّ َكَماٍل يَلِيُق ِبِه امْلُنَزَّهُ َعْن ُكلِّ نَْقٍص ِفي َحقِِّه. 

ِميعُ الْــبَِصيُر﴾، فَــُهَو الْــَقِديــُم َومَـــا سِــــــَواهُ حَـــــاِدٌث َوهُـــوَ  ﴿لَــيَْس كَــــِمثْلِِه شَـــــــىٌْء َوهُـــَو الــسَّ
الْــَخالِــُق َومَـــا سِــــــَواهُ َمخْـــُلوٌق. فَــُكلُّ حَـــــاِدٍث َدخَـــَل فِـــي الْــُوجُـــــوِد مِـــَن األَعْـــيَاِن َواألَعْـــَمالِ 
مِــــَن الـــذَّرَِّة إِلَـــى الْـــَعرِْش، َومِــــْن كُــــلِّ حَــــــرَكَــــٍة لِـــْلِعبَاِد َوسُـــــــُكوٍن َوالـــنََّوايَـــا َوالْـــَخَواطِـــــِر فَـــُهوَ 
ِبخَــــْلِق الــلـِه لَـــْم يَخْــــُلْقُه أَحَـــــٌد سِــــــَوى الــلـِه، ال طَــِبيَعٌة َو ال عِــــلٌَّة بَــْل ُدخُـــولُـــُه فِـــي الْـــُوجُـــــودِ 
بِـــــَمِشيئَِة الـــــلـِه َوقُـــــْدرَتِــــــِه، بِـــــتَْقِديـــــرِِه َوعِــــــْلِمِه األَزَلِـــــيِّ لِـــــَقْوِل الـــــلـِه تَـــــَعالَـــــى ﴿َوخَــــــَلَق كُــــــلَّ 
شَـــــــىٍْء﴾ أَْي أَحْـــــَدثَــُه مِـــَن الْــَعَدمِ إِلَــى الْــُوجُـــــوِد فَــال خَـــْلَق ِبهَـــذَا امْلَـْعنَى لِــَغيِْر الــلـِه، قَــالَ 
الـلـُه تَـَعالَـى ﴿هَــْل مِــْن خَــالِـٍق غَـيُْر الـلـِه﴾ قَـاَل الـنََّسِفيُّ: فَـِإذَا ضَـــــــــرََب إِنْـَساٌن زُجَــــاجًــــا 
رُْب َواْلَكسْــــــُر َوااِلنْــِكَساُر ِبخَــــْلِق الــلـِه تَــَعالَــى، فَــَليَْس لِــْلَعبِْد إاِلَّ  ِبَحجَـــــٍر فََكسَــــــرَهُ فَــالــضَّ
ــا اْلخَـــْلُق فَــَليَْس لِــَغيِْر الــلـِه. قَــاَل الــلـُه تَــَعالَــى ﴿لَــَها مَـــا َكسَــــــبَْت َوعَـــَليَْها  اْلَكسْــــــُب، َوأَمّـَ

َما اْكتََسبَْت﴾. 
ـُه سُــــــبَْحانَــُه مُـــبَايِــٌن لِجَـــــِميعِ امْلَخْـــُلوقَــاِت فِـــي الــذَّاتِ  وَكَـــالمُـــُه قَــِديـــٌم كَـــَسائِـــِر صِـــــــــفَاتِـــِه أِلَنّـَ

ا يَُقوُل الظَّامِلُوَن ُعُلوًّا َكِبيرًا.  فَاِت َواألَفَْعاِل ُسبَْحانَُه َوتََعاَلى َعمَّ َوالصِّ



َر ِذكْـــرُهَـــا  فَـيَتََلخَُّص مِـــْن مَــْعنَى مَــا مَــَضى إِثْـبَاُت ثَـالَث َعشْــــــرَةَ صِـــــــــفًَة لـلـِه تَـَعالَــى تَـَكرَّ
ــا مَـــْعنًى كَــــِثيرًا َو هِـــيَ: الْــُوجُـــــوُد َوالْــَوحْـــــَدانِـــيَُّة َوالْــِقَدُم أَيِ  إِمّـَ ــا لَــفْظًا َو فِـــي الْــُقرَْءاِن إِمّـَ
ْمعُ َوالْـــبََصُر َوالْـــَحيَاةُ  األَزَلِــيَُّة َوالْـــبََقاُء َوقِـــيَامُـــُه بِـــنَفِْسِه َوالْـــُقْدرَةُ َواإِلرَاَدةُ َوالْـــِعْلُم َوالــسَّ
فَاُت ِذكْـــــــرُهَـــــــا كَـــــــِثيرًا فِـــــــي  ا كَـــــــانَــــــْت هَـــــــِذِه الــــــصِّ ُـــــَخالَــــــفَُة لِــــــْلَحَواِدِث. فَــــــَلمَّ َوالْــــــَكالُم َوامْل
َـا ثَــبَتَِت األَزَلِــيَّةُ  ـــــرْعِـــيَِّة قَــاَل الْــُعَلَماُء: تَــجُِب مَــْعرِفَــتَُها ُوجُـــــوبًــا عَـــيِْنيًّا، وملَّ الــنُُّصوِص الشّـَ
فَِة يَْستَْلزُِم ُحُدوَث الذَّاِت.  لِذَاِت اللـِه َوَجَب أَْن تَُكوَن ِصفَاتُُه أَزَلِيًَّة أِلَنَّ ُحُدوَث الصِّ

َد بـــَن عَــــبْدِ  ًدا رَسُــــــــوُل الـــلـِه أَعْــــَلُم َوأَعْــــتَِقُد َوأَعْــــتَرُِف أَنَّ ُمحَــــــمَّ َومَــــْعنَى أَْشهَـــــُد أَنَّ ُمحَــــــمَّ

الــلـِه ابْــِن عَـــبِْد امْلُـطَّلِِب بــِن هَـــاشِــــــمِ بــِن عَـــبِْد مَـــنَاٍف الْــُقرَشِــــــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَـــبُْد الــلـِه َورَسُــــــولُــهُ 

َة َوبُـِعَث بِــَها َوهَــاجَــــَر إِلَـى امْلَِديـنَةِ  إِلَـى جَــــِميعِ اْلخَــْلِق، َويَـتْبَعُ ذَلِـَك اعْــِتَقاُد أَنّـَُه ُولِـَد بِــَمكَّ

ُن ذَلِـَك أَنّـَُه صَـــــــــاِدٌق فِــي جَــــِميعِ مَــا أَخْــبََر بِــِه َوبَـلََّغُه عَــِن الـلـِه فَـِمنْ  َوُدفِــَن فِــيَها، َويَـتََضمَّ

ذَلِــَك: عَـــذَاُب الْــَقبِْر َونَــِعيُمُه َوسُــــــؤَاُل امْلَـَلَكنْيِ مُـــنَْكٍر َونَــِكيٍر َوالْــبَْعُث َواْلَحشْــــــُر َوالْــِقيَامَـــةُ 

فَاعَـــــــةُ  رَاُط َوالْــــــَحْوُض َوالــــــشَّ َوالْــــــِحَساُب َوالــــــثََّواُب َوالْــــــَعذَاُب َوامْلِـــــيزَاُن َوالــــــنَّاُر َوالــــــصِّ

ْؤيَــُة لــلـِه تَــَعالَــى بِـــالْــَعنْيِ فِـــي اآلخِــــرَِة بِـــال كَــــيٍْف واَل مَـــَكاٍن واَل جِــــَهٍة أَْي ال  َوالْــَجنَُّة َوالــرُّ

كَـــَما يُــَرى امْلَخْـــُلوُق َواْلخُـــُلوُد فِــيِهَما. َواإِليـــَماُن بِــَمالئِــَكِة الــلـِه َورُسُــــــلِِه وَكُـــتُِبِه َوبِــالْــَقَدرِ 

َخيْرِِه َوَشرِِّه َوأَنَُّه َصلَّى اللـُه َعَليِْه َوَسلََّم َخاتَُم النَِّبيِّنَي َوَسيُِّد َوَلِد َءاَدَم أَْجَمِعنَي. 

ْدقِ  َويَــــجُِب اعْـــــِتَقاُد أَنَّ كُــــــلَّ نَــــِبيٍّ مِــــــْن أَنْــــِبيَاِء الــــلـِه يَــــجُِب أَنَّ يَــــُكوَن مُـــــتَِّصفًا بِـــــالــــصِّ

فَاهَـــــــةُ  َواألَمَــــــانَـــــِة َوالْــــــفَطَانَـــــِة، فَيَسْــــــــــتَِحيُل عَـــــــَليِْهُم الْــــــَكِذُب َوالْــــــِخيَانَـــــُة َوالـــــرَّذَالَــــــُة َوالـــــسَّ

َوالْـــباَلَدةُ، َوالْـــُجنْبُ وَكُــــلُّ مَـــا يُـــنَفُِّر عَــــْن قَـــبُوِل الـــدَّعْــــَوِة مِــــنُْهْم َوتَـــجُِب لَـــُهُم الْـــِعْصَمُة مِــــنَ 

ِة قَـبَْل الـنُّبُوَِّة َوبَـْعَدهَــا، َويَـُجوزُ عَــَليِْهْم مَــا سِــــَوى ذَلِـكَ  الْـُكفِْر َوالْـَكبَائِــِر َوصَـــــــــَغائِــِر الْـِخسَّ

ِمَن امْلََعاِصي َلِكْن يُنَبَُّهوَن فَْورًا لِلتَّْوبَِة َقبَْل أَْن يَْقتَِدَي ِبِهْم ِفيَها َغيْرُُهْم. 

ــــِذيــــَن فَــــَعُلوا تِــــــْلَك األَفَــــاعِــــــيلَ  فَــــِمْن هُــــــنَا يُــــْعَلُم أَنَّ الــــنُّبُوَّةَ ال تَــــِصحُّ إِلخْــــــَوِة يُــــوسُـــــــــَف الّـَ
ـِذيـَن أُنْـِزَل عَــَليِْهُم الْــَوحْــــيُ هُــْم مَــنْ  الْــَخِسيَسَة َوهُــْم مَــْن سِـــــَوى بِــنْيَامِـــنَي. َواألَسْــــــبَاُط الّـَ

يَِّتِهْم.  نُبِّئَ ِمْن ذُرِّ



فَْصٌل 

ا يُفْسِـــــــُدهُ َويُـــبِْطُلُه َويَـــْقطَُعُه َوهُــــوَ  يَـــجُِب عَــــَلى كُـــــلِّ ُمسْــــــــلِمٍ حِــــــفُْظ إِسْــــــــالمِـــــِه َوصَـــــــــــْونُـــُه عَــــمَّ
الــرِّدَّةُ َوالْـــِعيَاذُ بِـــالــلـِه تَــَعالَـــى، قَـــاَل الــنََّوِويُّ َوغَـــيْرُهُ الــرِّدَّةُ أَفْــَحُش أَنْــَواعِ الْـــُكفِْر. َوقَـــدْ 
ـُه يَخْــــُرُج مِــــْن بَــْعِضِهْم أَلْـــفَاظٌ  كَــــثَُر فِـــي هَـــذَا الــزَّمَـــاِن الــتََّساهُـــُل فِـــي الْـــَكالمِ حَـــــتَّى إِنّـَ
تُْخرُِجُهْم َعْن اإِلْسالمِ واَل يََرْوَن ذَلَِك ذَنْبًا فَْضاًل َعْن َكْوِنِه ُكفْرًا َوذَلَِك ِمْصَداُق َقْولِِه 
صَـــــــــــــلَّى الــــلـُه عَــــــَليِْه َوسَـــــــــلََّم: «إِنَّ الْـــَعبَْد لَـــيَتََكلَُّم بِـــالْـــَكلَِمِة ال يَـــَرى بِـــَها بِـــأْسًـــــا 
يَـْهوِي بِـَها فِـي الـنَّاِر سَـــبِْعنَي خَــِريـفًا» أَْي مَــَسافَـَة سَــــــبِْعنَي عَـــامًــا فِــي الـنُّزُولِ 
َوذَلِــَك مُـــنْتََهى جَـــــَهنََّم َوهُـــَو خَـــاصٌّ بِـــالْــُكفَّاِر. َواْلحَـــــِديــُث َرَواهُ الــتِّرْمِـــِذيُّ َوحَـــــَسنَُّه، َوفِـــي 
ُه ال يُشْــــــتَرَُط فِــي  مَــْعنَاهُ حَــــِديـٌث َرَواهُ الْــبَُخاِريُّ َوُمسْــــــلٌِم. َوهَــذَا اْلحَــــِديـُث َدلِـيٌل عَــَلى أَنّـَ
ْدِر واَل اعْــِتَقاُد مَــْعنَى الـلَّفِْظ كَـــَما  الْـُوقُـوعِ فِــي الْـُكفِْر مَــْعرِفَـُة الْـُحْكمِ واَل انْشِـــــرَاُح الـصَّ
نَِّة. وَكَــذَلِـَك ال يُشْـــــتَرَُط فِـي الْـُوقُـوعِ فِـي الْـُكفِْر عَــَدُم الْـَغَضِب كَــَما  يَـُقوُل كِــتَاُب فِـْقِه الـسُّ
أَشَــــــاَر إِلَـى ذَلِـَك الـنََّوِويُّ قَـاَل: «لَـْو غَـِضَب رَجُــــٌل عَــَلى َولَـِدِه أَْو غُـالمِــِه فَـَضَربَـُه ضَـــــــــْربًـا 
ًدا كَــــفََر» َوقَـــالَـــُه غَـــيْرُهُ مِــــنْ  شَـــــــِديـــًدا فَـــَقاَل لَـــُه رَجُـــــٌل: أََلسْـــــــَت ُمسْـــــــلًِما؟ فَـــَقاَل: ال، مُـــتََعمِّ

َحنَِفيٍَّة َوَغيْرِِهْم. 

َمَها الـــنََّوِويُّ َوغَــــيْرُهُ مِـــــْن شَــــــــافِــــِعيٍَّة َوحَــــــنَِفيٍَّة َوغَــــيْرِهِـــــمُ  َوالـــرِّدَّةُ ثَـــالثَـــُة أَقْــــَسامٍ كَـــــَما قَــــسَّ
ُب ُشَعبًا َكِثيرَةً.  إْعِتَقاَداٌت َوأَفَْعاٌل َوأَْقَواٌل وَُكلٌّ يَتََشعَّ

كُّ فِـــي الــلـِه أَْو فِـــي رَسُــــــولِــِه أَِو الْــُقرَْءاِن أَِو الْــيَْومِ اآلخِــــِر أَِو الْــَجنَّةِ  ِل: الــشَّ فَـِمَن األَوَّ

ا هُـــَو ُمجْـــــَمعٌ عَـــَليِْه، أَِو إعْـــِتَقاُد قِـــَدمِ  أَِو الــنَّاِر أَِو الــثََّواِب أَِو الْـــِعَقاِب أَْو نَــْحِو ذَلِــَك مِــــمَّ

الْـــَعالَـــمِ َوأَزَلِــيَِّتِه بِـــجِنِْسِه َوتَــرْكِــــيِبِه أَْو بِـــجِنِْسِه فَــَقْط، أَْو نَــفْيُ صِــــــــــفٍَة مِــــْن صِــــــــــفَاِت الــلـهِ 

الْــَواجِـــبَِة لَــُه إِجْــــَماعًـــا كَـــَكْونِــِه عَـــامِلًـا أَْو ِنسْــــــبَُة مَــا يَـجُِب تَـنِْزيـُهُه عَـــنُْه إِجْــــَماعًـــا كَـــالْــجِْسمِ 

ا ال يَـــــْخفَى عَــــــَليْهِ  ُرورَِة مِــــــمَّ أَْو تَحْـــــــلِيُل ُمحَـــــــرَّمٍ بِـــــاإِلجْـــــــَماعِ مَـــــْعُلومٍ مِــــــَن الـــــدِّيـــــِن بِـــــالـــــضَّ

ــــــرِقَـــِة َوالْـــَغْصِب أَْو تَحْـــــِريْـــُم حَـــــالٍل ظَــاهِــــٍر كَــــذَلِـــكَ  كَــــالـــزِّنَـــى َوالـــلَِّواِط َوقَـــتِْل امْلُسْـــــــلِمِ َوالسّـَ



َلَواِت اْلخَـــْمِس أَْو َسجْــــَدةٍ  كَـــالْــبَيْعِ َوالـنَِّكاحِ أَْو نَـفْيُ ُوجُــــوِب ُمجْــــَمعٍ عَـــَليِْه كَـــذَلِـَك كـالـصَّ

ْومِ َوالْـَحجِّ َوالْـُوضُـــــــــوِء. أَْو إِيْـَجاُب مَــا لَـْم يَـجِْب إِجْــــَماعًــا كَـــذَلِـَك. أَوْ  مِـــنَْها َوالـزَّكَـــاِة َوالـصَّ

نَـفْيُ َمشْـــــُروعِـــيَِّة ُمجْــــَمعٍ عَــَليِْه كَـــذَلِـَك. أَْو عَــزََم عَــَلى الْـُكفِْر فِــي امْلُسْـــــتَْقبَِل أَْو عَــَلى فِــْعلِ 

ا ذُكِــــَر أَْو تَــرَدََّد فِـــيِه، ال خُــــطُورُهُ فِـــي الْـــبَاِل بِـــُدوِن إِرَاَدٍة. أَْو أَنْــَكَر صُـــــــــــْحبَةَ  شَـــــــىٍْء مِــــمَّ

سَـــــيِِّدنَـا أَبِــي بَـْكٍر رَضِــــــــيَ الـلـُه عَــنُْه أَْو رِسَـــــالَـَة َواحِـــٍد مِــَن الـرُّسُـــــِل امْلُجْــــَمعِ عَــَلى رِسَـــــالَـِتهِ 

أَْو َجحَــــــَد حَــــــرْفًــــا ُمجْــــــَمًعا عَـــــَليِْه مِـــــَن الْــــُقرَْءاِن، أَْو زَاَد حَــــــرْفًــــا فِــــيِه ُمجْــــــَمًعا عَـــــَلى نَــــفِْيهِ 

مُـْعتَِقًدا أَنّـَُه مِــنُْه عِــنَاًدا أَْو كَــذََّب رَسُـــــواًل أَْو نَـقََّصُه أَْو صَـــــــــغََّر اسْـــــَمُه بِـَقْصِد تَـْحِقيرِِه أَوْ 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.  زَ نُبُوَّةَ أََحٍد بَْعَد نَِبيِّنَا ُمَحمَّ َجوَّ

َوالْــِقْسُم الـثَّانِــي األَفْـَعاُل: كَــــُسُجوٍد لِــَصنَمٍ أَْو شَـــــــْمٍس [إْن قَـــَصَد عِــــبَادتَــُهَما أَوْ 

ُجوِد إِلنْـــــَساٍن إِْن كَـــــــاَن عَــــــَلى َوجْــــــــِه الْـــــِعبَاَدِة لَـــــُه كَـــــــُسُجوِد بَـــــْعضِ  لَـــــْم يَـــــْقِصْد] َوالـــــسُّ

اْلَجهَـــــَلِة لِــــبَْعِض امْلَـــَشايِــــخِ امْلُـــتََصوِّفِــــنَي أَْي إِذَا كَـــــاَن سُــــــــُجوُدهُـــــْم عَـــــَلى َوجْــــــِه الْــــِعبَاَدةِ 

إِْن لَـــْم يَــُكْن عَــــَلى َوجْـــــِه الْـــِعبَاَدِة لَـــُهْم ال يَــُكونُ  ـُه يَــُكوُن عِــــنَْدئِـــٍذ كُــــفْرًا َو مِلَــَشايِـــِخِهْم فَــِإنّـَ

ُكفْرًا َلِكنَُّه َحرَاٌم. 

َوالْــِقْسُم الـثَّالِـُث األَقْــوَاُل: َوهِـــيَ كَــــِثيرَةٌ جِــــدًّا ال تَــنَْحِصُر مِــــنَْها: أَْن يَــُقوَل مِلُسْـــــــلِمٍ 

يَـا كَــافِـُر أَْو يَـا يَـُهوِديُّ أَْو يَـا نَـْصرَانِـيُّ أَْو يَـا عَــِديـَم الـدِّيـِن مُـِريـًدا بِـذَلِـَك أَنَّ الّـَِذي عَــَليْهِ 

ــٌة أَْو نَـــْصرَانِــــيٌَّة أَْو لَــــيَْس بِــــِديـــٍن ال عَــــَلى قَــــْصدِ  امْلُــَخاطَـــُب مِـــــَن الـــدِّيـــِن كُـــــفٌْر أَْو يَـــُهوِديّـَ

ْن ال يَـْخفَى  خْــِريّـَِة بِــاسْـــــمٍ مِــْن أَسْـــــَمائِــِه تَـَعالَـى أَْو َوعْــِدِه أَْو َوعِــيِدِه مِــمَّ التَّشْـــــِبيِه، وَكَــالسُّ

عَـــَليِْه ِنسْــــــبَُة ذَلِــَك إِلَــيِْه سُــــــبَْحانَــُه، وَكَـــأَْن يَــُقوَل: لَــْو أَمَـــرَنِـــي الــلـُه بِـــَكذَا لَــْم أَفْــَعْلُه، أَْو لَــوْ 

صَــــــــــــارَِت الْــــِقبَْلُة فِـــــي جِــــــَهِة كَـــــذَا مَـــــا صَــــــــــــلَّيُْت إِلَــــيَْها، أَْو لَــــْو أَعْـــــطَانِـــــي الــــلـُه الْــــَجنََّة مَـــــا 

. وَكَـــأَْن يَــُقوَل لَــْو َءاخَـــذَنِـــي الــلـُه بِـــتَرْكِ  َدخَـــْلتَُها ُمسْــــــتَِخفًّا أَْو ُمظْهِـــرًا لِــْلِعنَاِد فِـــي الْــُكلِّ

الِة َمعَ َما أَنَا ِفيِه ِمَن امْلَرَِض ظََلَمِني.  الصَّ



 أَْو قَـاَل لِـِفْعٍل حَــــَدَث: هَــذَا بِــَغيِْر تَـْقِديـِر الـلـِه، أَْو لَـْو َشهِــَد عِـــنِْدي األَنْـِبيَاُء أَِو امْلاَلئِــَكةُ 

إِْن كَــــاَن سُـــــــنًَّة بِـــَقْصدِ  أَْو جَـــــِميعُ امْلُسْـــــــلِِمنَي بِـــَكذَا مَـــا قَـــِبْلتُُهْم، أَْو قَـــاَل ال أَفْـــَعُل كَــــذَا َو

ااِلسْـــــِتْهزَاِء، أَْو: لَـْو كَـــاَن فُـالٌن نَـِبيّا مَــا َءامَــنُْت بِــِه أَْو أَعْــطَاهُ عَــالِـٌم فَـتَْوى فَـَقاَل: أَيْـشٍ 

ــــــرْعِ أَْو قَـــاَل لَـــْعنَُة الــلـِه عَــــَلى كُــــلِّ عَــــالِــمٍ  ــــــرُْع مُـــِريــًدا ااِلسْـــــــِتْخفَاَف بِـــُحْكمِ الشّـَ هَــــذَا الشّـَ

امِـــَل لِجَـــــِميعِ الْــُعَلَماءِ  ــا مَـــْن لَــْم يُــرِِد ااِلسْــــــِتْغرَاَق الــشَّ امِـــَل، أَمّـَ مُـــِريــًدا ااِلسْــــــِتْغرَاَق الــشَّ

بَــْل أَرَاَد لَــْعَن عُـــَلَماَء مَــْخُصوصِـــــــــنَي وَكَـــانَــْت هُـــنَاَك قَــِريــنٌَة تَــُدلُّ عَـــَلى ذَلِــَك مِلَـا يَــظُنُّ بِــِهمْ 

إِْن َكاَن َكالُمُه ال يَْخُلو ِمَن امْلَْعِصيَِة.  ِمْن فََساِد أَْحَوالِِهْم فَِإنَُّه ال يَْكفُُر َو

ــــــِريــَعِة أَْو مِــــنَ   أَْو قَــاَل أَنَــا بَــرىٌء مِــــَن الــلـِه أَْو مِــــَن امْلَـالئِـــَكِة أَْو مِــــَن الــنَِّبيِّ أَْو مِــــَن الشّـَ

ًـــــا  بِـــــــُحْكمِ الــــــلـِه، أَْو قَــــــاَل  َوَقـــــــْد مَـــــــألََ  اإِلسْــــــــــالمِ أَْو قَــــــاَل ال أَعْـــــــرُِف الْــــــُحْكَم ُمسْــــــــــتَْهزِئ

وَِعــاًء  ﴿وَكَــأْسًـــــا ِدهَــاقَـا﴾  أَْو أَفْــرَغَ  شَــــــرَابًـا فَـــَقـاَل ﴿فَـَكانَـْت سَـــــرَابًـا﴾ أَْو عِــنَْد َوزْنٍ 

إِذَا كَــــالُــوهُـــْم أَْو َوزَنُــوهُـــْم يُْخسِــــــُروَن﴾ أَْو عِــــنَْد ُرْؤيَــِة جَـــــْمعٍ ﴿َوَحشَـــــــرْنَــاهُـــمْ  أَْو كَــــيٍْل ﴿َو

فَـَلْم نُـَغاِدْر مِـــنُْهْم أَحَــــَدا﴾ بِــَقْصِد ااِلسْــــــِتْخفَاِف فِــي الْــُكلِّ بِــَمْعنَى هَـــِذِه اآليَـاِت، وَكَـــذَا 

كُــــلُّ مَـــْوضِــــــــــعٍ اسْـــــــتُْعِمَل فِـــيِه الْـــُقرَْءاُن بِـــذَلِــَك الْـــَقْصِد فَــِإْن كَــــاَن بِـــَغيِْر ذَلِــَك الْـــَقْصِد فَــال 

يْخُ أَحْـــــَمُد بْــُن َحجَـــــٍر: «ال تَــبُْعُد حُـــــرْمَـــتُُه». وَكَـــذَا يَــْكفُُر مَـــْن شَـــــــتَمَ  يَــْكفُُر لَــِكْن قَــاَل الــشَّ

نَــِبيًّا أَْو مَـــَلًكا أَْو قَـــاَل: أَكُــــوُن قَـــوَّاًدا إِْن صَــــــــــلَّيُْت أَْو مَـــا أَصَــــــــــبُْت خَـــيْرًا مُـــنْذُ صَــــــــــلَّيُْت أَوِ 

الةُ ال تَْصُلحُ لِي ِبَقْصِد ااِلْسِتْهزَاِء.   الصَّ

أَْو قَـــاَل مِلُسْـــــــلِمٍ: أَنَـــا عَــــُدوَُّك َوعَــــُدوُّ نَـــِبيَِّك، أَْو لِشَـــــــِريـــٍف أَنَـــا عَــــُدوَُّك َوعَــــُدوُّ جَــــــدَِّك مُــــِريـــًدا 

ِنيَعِة. َوقَــْد عَــدَّ كَـــِثيرٌ  الـنَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، أَْو يَـُقوَل شَــــــيْئًا مِـــْن نَـْحِو هَــِذِه األَلْــفَاِظ الْــبَِشَعِة الـشَّ

مِــــَن الْـــفَُقَهاِء كَــــالْـــفَِقيِه الْـــَحنَِفيِّ بَــْدِر الــرَّشِــــــيِد، َوالْـــَقاضِــــــــــي عِــــيَاٍض امْلَـالِــِكيِّ رَحِـــــَمُهَما 

رَّ يََقعُ ِفيِه.  اللـُه أَْشيَاَء َكِثيرَةً فَيَنْبَِغي اإِلطِّالُع َعَليَْها فَِإنَّ َمْن َلْم يَْعرِِف الشَّ



َوالْـَقاعِــَدةُ أَنَّ كُــلَّ عَــْقٍد أَْو فِــْعٍل أَْو قَـْوٍل يَـُدلُّ عَــَلى اسْـــــِتْخفَاٍف بِــالـلـِه أَْو كُــتُِبِه أَْو رُسُـــــلِهِ 

أَْو مَــالئِــَكِتِه أَْو شَــــــَعائِــرِِه أَْو مَــَعالِـمِ ِديـِنِه أَْو أَحْــــَكامِــِه أَْو َوعْــِدِه أَْو َوعِــيِدِه كُــفٌْر، فَْليَحْــــذَرِ 

اإِلنَْساُن ِمْن ذَلَِك َجْهَدهُ َعَلى أَيِّ َحاٍل. 

فَْصٌل 

َهاَدتَــــني  يَــــجُِب عَـــــَلى مَــــْن َوقَــــعَ فِــــي الــــرِّدَِّة الْــــَعْوُد فَــــْورًا إِلَــــى اإِلسْــــــــالمِ بِــــالــــنُّطِْق بِــــالــــشَّ

ا َوقَــَعْت بِـــِه الــرِّدَّةُ، َويَــجُِب عَـــَليِْه الــنََّدُم عَـــَلى مَـــا صَــــــــــَدَر مِـــنُْه َوالْــَعزُْم عَـــَلى  َواإِلقْــالعِ عَـــمَّ

َهاَدِة َوجَــــبَِت اسْــــــِتتَابَـتُُه واَل يَـْقبَُل مِـــنْهُ  أَْن ال يَـُعوَد مِلِـثْلِِه، فَـِإْن لَــْم يَـرْجِـــعْ عَــْن كُـــفْرِِه بِــالـشَّ

إاِلَّ اإِلسْـــــــالُم أَِو الْـــَقتُْل بِــــِه يُـــنَفِّذُهُ عَــــَليِْه اْلخَـــــلِيفَُة بَـــْعَد أَْن يَـــْعرَِض عَــــَليِْه الـــرُّجُــــــوَع إِلَـــى 

اإِلسْـــــالمِ. َويَـْعتَِمُد اْلخَــلِيفَُة فِــي ذَلِـَك عَــَلى شَــــــَهاَدِة شَــــــاهِــَديْـِن عَــْدلَـنْيِ أَْو عَــَلى اعْــِترَافِــهِ 

ُمهُ  ». َويَـبْطُُل بِــَها صَـــــــــْومُــُه َوتَـيَمُّ : «مَـْن بَـدََّل ِديـنَُه فَـاقْـتُُلوهُ َوذَلِـَك لِحَــــِديـِث الْـبَُخاِريِّ

َونِــَكاحُــــُه قَـبَْل الـدُّخُــوِل وَكَــذَا بَـْعَدهُ إِْن لَـْم يَـُعْد إِلَـى اإِلسْـــــالمِ فِــي الْـِعدَِّة واَل يَـِصحُّ عَــْقدُ 

نِــــَكاحِــــــِه عَـــــَلى ُمسْــــــــلَِمٍة َوغَــــيْرِهَـــــا، َوتَحْــــــرُُم ذَبِــــيَحتُُه واَل يَــــرُِث واَل يُــــورَُث واَليُــــَصلَّى عَـــــَليْه 

ــــَل واَليُـَكفََّن واَليُـْدفَـَن فِــي مَــَقابِــِر امْلُسْـــــلِِمنَي، َومَــالُـُه فَـيٌْء أَْي لِـبَيِْت امْلَاِل إِْن كَــانَ  واَليَُغسّـَ

َن رَجُـــــٌل صَــــــــــالِــحٌ مِـــْن أَخْـــِذِه َوصَــــــــــرْفِــِه فِــي  ـا إِْن لَــْم يَــُكْن فَــِإْن تَــَمكَّ بَــيُْت مَــاٍل ُمسْــــــتَِقيٌم أَمّـَ

َمَصالِحِ امْلُْسلِِمنَي فََعَل ذَلَِك. 



فَْصٌل 

يَـجُِب عَــَلى كُـــلِّ مُــَكلٍَّف أََداُء جَــــِميعِ مَــا أَْوجَــــبَُه الـلـُه عَــَليِْه، َويَـجُِب عَــَليِْه أَْن يُـؤَدِّيَـُه عَــَلى 

مَــا أَمَــرَهُ الـلـُه بِــِه مِـــَن اإِلتْـيَاِن بِــأَرْكَـــانِــِه َوشُــــــُروطِـــِه َويَـْجتَِنَب مُــبِْطالتِــِه، َويَـجُِب عَــَليِْه أَمْــرُ 

مَـْن رََءاهُ تَـارَِك شَـــــىٍْء مِــنَْها أَْو يَـأْتِــي بِـَها عَــَلى غَـيِْر َوجْـــِهَها بِـاإِلتْـيَاِن بِـَها عَــَلى َوجْـــِهَها 

إاِلَّ َوجَـــــَب عَـــَليِْه اإِلنْــَكاُر بِـــَقْلِبِه إِْن َعجَـــــزَ  َويَــجُِب عَـــَليِْه َقهْــــرُهُ عَـــَلى ذَلِــَك إِْن قَـــَدَر عَـــَليِْه َو

َعِن اْلَقْهِر َواألَْمِر َوذَلَِك أَْضَعُف اإِليـَماِن أَْي أََقلُّ َما يَْلزَُم اإِلنَْساَن ِعنَْد اْلَعْجِز. 

إاِلَّ  َويَــجُِب تَــرُْك جَـــــِميعِ امْلُحَـــــرَّمَـــاِت َونَــْهيُ مُـــرْتَــِكِبَها َومَـــنُْعُه َقهْــــرًا مِــــنَْها إِْن قَــَدَر عَـــَليِْه َو

َوَجَب َعَليِْه أَْن يُنِْكَر ذَلَِك ِبَقْلِبِه. 

َد اللـُه ُمرْتَِكبَُه ِباْلِعَقاِب َوَوَعَد تَارَِكُه ِبالثََّواِب َوَعْكُسُه اْلَواِجُب.  َواْلَحرَاُم َما تََوعَّ

الةُ  الطََّهارَِة َوالصَّ

فَْصٌل 

فَِمَن اْلَواِجِب َخْمُس َصَلَواٍت ِفي اْليَْومِ َواللَّيَْلِة: 

ْمُس إِلَــــى مَـــــِصيِر ظِــــــلِّ كُــــــلِّ شَـــــــــىٍْء مِــــــثَْلُه غَــــيَْر ظِــــــلِّ  الظُّهْـــُر: َوَوقْــــتَُها إِذَا زَالَــــِت الــــشَّ
ااِلْسِتَواِء. 

ْمِس.  َواْلَعْصُر: َوَوْقتَُها ِمْن بَْعِد َوْقِت الظُّْهِر إَِلى َمِغيِب الشَّ

فَِق األَْحَمِر.  ْمِس إَِلى َمِغيِب الشَّ َوامْلَْغرُِب: َوَوْقتَُها ِمْن بَْعِد َمِغيِب الشَّ

اِدِق.  َواْلِعَشاُء: َوَوْقتَُها ِمْن بَْعِد َوْقِت امْلَْغرِِب إَِلى طُُلوعِ اْلفَْجِر الصَّ

ْمِس.  : َوَوْقتَُها ِمْن بَْعِد َوْقِت اْلِعَشاِء إَِلى طُُلوعِ الشَّ بْحُ َوالصُّ

فَـــتَجُِب هَـــــِذِه الْــــفُُروِض فِــــي أَْوقَــــاتِـــــَها عَـــــَلى كُـــــلِّ ُمسْــــــــلِمٍ بَـــالِـــغٍ عَـــــاقِــــٍل طَـــاهِـــــٍر أَْي غَــــيْرِ 
الْــَحائِـــِض َوالــنُّفََساِء. فَيَحْـــــرُُم تَــْقِديـــُمَها عَـــَلى َوقْــِتَها َوتَــأْخِــــيرُهَـــا عَـــنُْه لِــَغيِْر عُـــذٍْر، فَــِإنْ 



طَـرَأَ مَــانِــعٌ كَـــَحيٍْض بَـْعَدمَــا مَــَضى مِـــْن َوقْـِتَها مَــا يَـَسُعَها َوطُهْـــرَهَــا لِـنَْحِو سَــــــلٍِس لَـزِمَــهُ 
قَـَضاؤُهَــا، أَْو زَاَل امْلَانِــعُ َوقَـْد بَـِقيَ مِــَن الْـَوقْـِت قَـْدُر تَـْكِبيرٍَة لَـزِمَــتُْه، وَكَــذَا مَــا قَـبَْلَها إِنْ 
جُـــــِمَعْت مَـــَعَها فَــيَجُِب الْــَعْصُر مَـــعَ الظُّهْـــِر إِْن زَاَل امْلَـانِـــعُ بِـــَقْدِر تَــْكِبيرٍَة قَــبَْل الْــُغُروِب، 

َواْلِعَشاُء َمعَ امْلَْغرِِب ِبِإْدرَاِك َقْدِر تَْكِبيرٍَة َقبَْل اْلفَْجِر. 

فَْصٌل 

الِة ويُــــَعلَِّمُهَما  ُـــَميِّزَيْــــِن أَْن يَــــأْمُـــــرَهُـــــَما بِـــــالــــصَّ ِبيَِّة امْل ِبيِّ َوالــــصَّ يَــــجُِب عَـــــَلى َولِــــيِّ الــــصَّ

أَحْــــَكامَــَها بَـْعَد سَـــــبْعَ سِـــــِننَي قَـَمِريّـٍَة َويَـْضِربَـُهَما عَــَلى تَـرْكِـــَها بَـْعَد َعشْـــــِر سِـــــِننَي كَـــَصْومٍ 

أَطَاقَـاهُ. َويَـجُِب عَــَليِْه أَيْـًضا تَـْعلِيُمُهَما مِــَن الْـَعَقائِـِد َواألَحْــــَكامِ يَـجُِب كَــذَا َويَحْــــرُُم كَــذَا 

الِة َكَساًل إِْن  َواِك َواْلَجَماَعِة. َويَجُِب َعَلى واُلِة األَْمِر َقتُْل تَارِِك الصَّ َوَمْشُروِعيََّة السِّ

الِة وَُكلِّ َمْن َقَدَر  َلْم يَتُْب، َوُحُكُمُه أَنَُّه ُمْسلٌِم. َويَجُِب َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ أَْمُر أَْهلِِه ِبالصَّ

َعَليِْه ِمْن َغيْرِِهْم. 
فَْصٌل 

الِة اْلوُُضوُء َوفُرُوُضُه ِستٌَّة:  َوِمْن ُشرُوِط الصَّ

َـِة عِـــنَْد َغسْــــــِل الْــَوجْــــِه أَيْ  الِة، أَْو غَــيْرُهَـــا مِـــَن الـنِّيَّاِت امْلُجْــــزِئ ُل: نِــيَُّة الـطََّهارَِة لِـلصَّ األَوَّ

افِــِعيِّ، َوتَـْكِفي الـنِّيَُّة إِْن تَـَقدَّمَــْت عَـــَلى َغسْــــــِل الْــَوجْــــهِ  مُــْقتَرِنَـًة ِبَغسْــــــلِِه عِـــنَْد االمـام الـشَّ

ِبَقلِيٍل ِعنَْد َمالٍِك. 

الـثَّانِـي: َغسْــــــُل الْـَوجْــــِه جَــــِميِعِه مِـــْن مَــنَابِــِت شَــــــَعِر رَأْسِـــــِه إِلَـى الـذَّقَـِن َومِـــْن األُذُِن إِلَـى 

األُذُِن َشَعرًا َوبََشرًا ال بَاِطَن لِْحيَِة الرَُّجِل َوَعارَِضيِْه إِذَا َكثُفَا. 

الثَّالُِث: َغْسُل اْليََديِْن َمعَ امْلِرْفََقنْيِ َوَما َعَليِْهَما. 

الرَّاِبعُ: َمْسحُ الرَّأِْس أَْو بَْعِضِه َوَلْو َشْعرَةً ِفي َحدِِّه. 

الْـــَخامِـــُس: َغسْـــــــــُل الــــرِّجْـــــــَلنْيِ مَـــــعَ الْـــــَكْعبنَْيِ أَْو مَـــــْسحُ الْـــــُخفِّ إِذَا كَــــــَمَلْت شُـــــــــُروطُــــُه. 
اِدُس: التَّرِْتيُب َهَكذَا.  السَّ



فَْصٌل 

ــــــِبيَلنْيِ غَـــيَْر امْلَــِنيِّ. َومَـــسُّ قُـــبُِل اآلَدمِــــيِّ أَْوحَـــــْلَقةِ  َويَــنُْقُض الْـــُوضُـــــــــــوَء مَـــا خَــــَرَج مِــــَن السّـَ

ُدبُرِِه ِببَطِْن اْلَكفِّ ِبال َحاِئٍل. َومَلُْس بََشرَِة األَْجنَِبيَِّة الَِّتي تُْشتََهى. َوزََواُل اْلَعْقِل، ال 

ٍن َمْقَعَدتَُه.  نَْوُم َقاِعٍد ُمَمكِّ
فَْصٌل 

ــــِبيَلنْيِ غَـيَْر امْلَنِّيِ بِــامْلَاِء إِلَـى أَنْ  يَـجُِب ااِلسْـــــِتنَْجاُء مِــْن كُــلِّ رَطٍـْب خَــاِرجٍ مِــْن أَحَــــِد السّـَ
إِْن بَـــِقيَ  يَطْهُــــَر امْلَحَــــــلُّ أَْو بِــــَمْسِحِه ثَـــالَث مَــــَسَحاٍت أَْو أَكْــــثََر إِلَـــى أَْن يَـــنَْقى امْلَحَــــــلُّ َو
األَثَــُر، بِـــَقالِــعٍ طَــاهِـــٍر جَـــــامِــــٍد غَـــيِْر مُـــْحتَرَمٍ َولَـــْو مَـــعَ ُوجُـــــوِد امْلَـاِء مِــــْن غَـــيِْر انْــِتَقاٍل َوقَـــبْلَ 

َجفَاٍف، فَِإِن انْتََقَل َعِن امْلََكاِن الَِّذي اْستََقرَّ ِفيِه أَْو َجفَّ َوَجَب امْلَاُء. 

فَْصٌل 

الِة:  َوِمْن ُشرُوِط الصَّ

مِ مِلَْن َعَجزَ َعِن اْلُغْسِل َوالَِّذي  الطََّهارَةُ ِمَن اْلَحَدِث األَْكبَِر ِباْلُغْسِل أَِو التَّيَمُّ

يُوِجبُُه َخْمَسُة أَْشيَاَء: 

ُخُروُج امْلَِنيِّ.   

 َواْلجَِماُع. 

  َواْلَحيُْض. 

 َوالنِّفَاُس. 

  َواْلواِلَدةُ. 

َوفُرُوُض اْلُغْسِل اثْنَاِن: 

(1) ِنيَُّة رَفْعِ اْلَحَدِث األَْكبَِر أَْو نَْحُوَها. 

إِْن َكثَُف ِبامْلَاِء.  (2) َوتَْعِميُم َجِميعِ اْلبََدِن بََشرًا َوَشَعرًا َو



فَْصٌل 

ُشرُوُط الطََّهارَِة: 

 اإِلْسالُم. (1)
 َوالتَّْمِييزُ. (2)

(3) َوَعَدُم امْلَاِنعِ ِمْن ُوُصوِل امْلَاِء إَِلى امْلَْغُسوِل. 

يَالُن.  (4) َوالسَّ
ـــرًا بِـــأَْن ال يُسْـــــــَلَب اسْـــــــَمُه بِـــُمَخالَــطَِة طَــاهِـــٍر يَسْـــــــتَْغِني امْلَـاءُ  (5) َوأَْن يَــُكوَن امْلَـاُء ُمطَهّـِ
عَــنُْه وأن ال يَـتََغيََّر بِـنَجٍِس َولَـْو تَـَغيُّرًا يَـِسيرًا. وإِْن كَــاَن امْلَاُء ُدوَن الْـُقلَّتنَْيِ اشْـــــتُرَِط أَنْ 
ال يُـــالقِــــيَُه نَـــجٌِس غَـــيُْر مَــــْعفُوٍّ عَــــنُْه َو أَْن ال يَـــُكوَن اسْـــــــتُْعِمَل فِــــي رَفْـــعِ حَــــــَدٍث أَِو إِزَالَـــةِ 

نَجٍِس. 

َم:  َوَمْن َلْم يَجِِد امْلَاَء أَْو َكاَن يَُضرَّهُ امْلَاُء تَيَمَّ

 بَْعَد ُدُخوِل اْلَوْقِت 
َوزََواِل النََّجاَسِة الَِّتي ال يُْعفَى َعنَْها 

   ِبتُرَاٍب َخالٍِص طَُهوٍر َلُه ُغبَاٌر ِفي اْلَوْجِه َواْليََديِْن يُرَتِّبُُهَما ِبَضْربَتنَْيِ ِبِنيَِّة 

ِل اْلَوْجِه الِة َمعَ النَّْقِل َوَمْسحِ أَوَّ  اْسِتبَاَحِة فَرِْض الصَّ

فَْصٌل 

نُ  ُه َويُـَمكَّ الةُ َوالـطَّواُف َوحَــــْمُل امْلُْصَحِف َومَــسُّ َومَــْن انْـتََقَض ُوضُـــــــــوؤُهُ حَــــرَُم عَــَليِْه الـصَّ

ِبيُّ لِــلدِّرَاسَـــــــِة. َويَحْـــــرُُم عَـــَلى الْــُجنُِب هَـــِذِه َوقِـــرَاَءةُ الْــُقرَْءاِن َوامْلُـْكُث فِـــي  مِــــْن ذَلِــَك الــصَّ

ْوُم قَـــبَْل ااِلنْـــِقطَاعِ َوتَـــْمِكنُي الـــزَّْوجِ  امْلَْسجِـِد. َوعَــــَلى الْـــَحائِـــِض َوالـــنُّفََساِء هَــــِذِه َوالـــصَّ

ـــــــرَِّة َوالــــرُّكْـــــبَِة قَــــبَْل اْلُغسْــــــــِل َوقِــــيَل ال يَحْــــــرُُم إاِلَّ  يِِّد مِـــــَن ااِلسْــــــــِتْمتَاعِ بِــــَما بَــــنْيَ السّـُ َوالــــسَّ

اْلجَِماُع. 



فَْصٌل 

الِة الطََّهارَةُ َعِن النََّجاَسِة:  َوِمْن ُشرُوِط الصَّ

(1) ِفي اْلبََدِن. (2) َوالثَّْوِب (3) َوامْلََكاِن. (4) َوامْلَْحُموِل َلُه َكِقنِّينٍَة يَْحِمُلَها ِفي 

َجيِْبِه. 

فَــِإْن القَــاهُ نَــجٌِس أَْوَمحْـــــُمولَــُه بَــطََلْت صَــــــــــالتُــُه إاِلَّ أَْن يُــْلِقيَُه حَـــــااًل أَْو يَــُكوَن مَـــْعفُّوا عَـــنْهُ 

كَــــَدمِ جُـــــرْحِـــــِه. َويَــجُِب إِزَالَـــُة نَــجٍِس لَـــْم يُــْعَف عَـــنُْه بِـــِإزَالَـــِة الْـــَعنْيِ مِــــْن طَــْعمٍ َولَـــْوٍن َوِريــحٍ 

ِر.  ِبامْلَاِء امْلُطَهِّ

َوالْــُحْكِميَِّة ِبجَــــْرِي امْلَـاِء عَـــَليَْها، َوالــنََّجاسَــــــُة الْــُحْكِميَُّة هِـــيَ الّـَـِتي ال يُــْدرَُك لَــَها لَــْوٌن واَل 

طَْعٌم واَل ِريحٌ. َوالَكْلِبيَِّة ِبَغْسلَِها َسبًْعا إِْحَداُهنَّ َمْمزُوَجٌة ِبالتُّرَاِب الطَُّهوِر، َوامْلُِزيَلُة 

إِْن تََعدََّدْت َواِحَدةٌ. َويُْشتَرَُط ُوُروُد امْلَاِء إِْن َكاَن َقلِياًل.  لِْلَعنْيِ َو

  
فَْصٌل 

الِة:  َوِمْن ُشرُوِط الصَّ
اْسِتْقباُل اْلِقبَْلِة 

الِة  َوُدُخوِل َوْقِت الصَّ
َواإِلْسالُم 

َوالــتَّْمِييزُ َوهُــــَو أَْن يَــُكوَن الــَولَـــُد بَــَلغَ مِــــَن الــِسنِّ إِلَـــى حَـــــيُْث يَــفَْهُم اْلخِـــــطَابَ 
َويَرُدُّ اْلَجَواَب 

واْلِعْلُم ِبفَرِْضيَِّتَها 
َوأَْن ال يَْعتَِقَد فَرًْضا ِمْن فُُروِضَها ُسنٌَّة 



ــــــتُْر بِــــَما يَسْـــــــتُُر لَـــْوَن اْلبَشَـــــــرَِة لِجَــــــِميعِ بَـــَدِن اْلحُــــــرَِّة إاِلَّ الْـــَوجْــــــَه َوالْـــَكفَّنيِْ  َوالسّـَ
َوبِــــَما يَسْــــــــتُُر مَــــا بَـــنْيَ السُــــــــرَِّة َوالـــرُّكْـــــبَِة لِـــلذَّكَـــــِر َواألَمَــــِة مِـــــْن كُـــــلِّ الْــــَجَوانِــــِب ال 

األَْسفَِل 

فَْصٌل 
الةُ:   َوتَبْطُُل الصَّ

 . ِباْلَكالمِ َوَلْو ِبَحرْفنَْيِ أَْو ِبَحرٍْف ُمفِْهمٍ إاِلَّ أَْن نَِسيَ َوَقلَّ
َوبِـالْـِفْعِل الْـَكِثيِر َوهُــَو عِــنَْد بَـْعِض الْـفَُقَهاِء مَـايَـَسعُ قَـْدَر رَكْــَعٍة مِــَن الـزَّمَـِن، َوقِـيلَ 

ُل أَْقَوى َدلِياًل.  ثَالُث َحرََكاٍت ُمتََوالِيَاٍت، َواألَوَّ
َوِباْلَحرََكِة امْلُفْرِطَِة. 

َوِبِزيَاَدِة رُْكٍن ِفْعلِيٍّ. 

َوِباْلَحرََكِة اْلَواِحَدِة لِلَِّعِب. 
 . رِْب إاِلَّ أَْن نَِسيَ َوَقلَّ َوِباألَْكِل َوالشُّ

الِة.  َوِبِنيَِّة َقطْعِ الصَّ
َوِبتَْعلِيِق َقطِْعَها َعَلى َشىٍْء. 

   .َوِبالتَّرَدُِّد ِفيِه 
كِّ  كِّ ِفي ِنيَِّة التََّحرُّمِ أَْو يَطُوَل زََمُن الشَّ    .َوِبأَْن يَْمِضيَ رُْكٌن َمعَ الشَّ

فَْصٌل 

َوشُــــــــرَِط مَــــعَ مَــــا مَــــرَّ لِـــَقبُولِـــَها عِـــــنَْد الـــلـِه سُـــــــبَْحانَـــُه َوتَـــَعالَـــى أَْن يَـــْقِصَد بِــــَها َوجْــــــَه الـــلـهِ 
هُ حَـــــالاًل، َوأَْن يَــْخَشعَ لــلـِه قَـــْلبُُه فِـــيَها َولَـــوْ  َوحْـــــَدهُ َوأَْن يَــُكوَن مَـــأْكَــــُلُه َومَـــْلبُوسُـــــــُه َومُـــَصالَّ

ْت َصالتُُه ِبال ثَواٍب.  َلْحظًَة فَِإْن َلْم يَْحُصْل ذَلَِك َصحَّ

فَْصٌل 
الِة َسبَْعَة َعَشَر:  أَرَْكاُن الصَّ

ــــــبَِب أَْو الْـــَوقْـــِت َويَـــنِْوَي الْـــفَرْضِــــــــــيََّة فِــــي  َ ذَاَت السّـَ ُل: الـــنِّيَُّة بِــــالْـــَقْلِب لِـــْلِفْعِل َويُـــَعنيِّ األَوَّ
اْلفَرِْض. 



الــثانــي: َويَــــُقوَل بِـــــَحيُْث يُــــْسِمعُ نَــــفَْسُه كَــــــُكلِّ رُكْــــــٍن قَــــْولِــــيٍّ الــــلـُه أَكْــــــبَُر َوهُـــــَو ثَــــانِـــــي 
أَرَْكاِنَها. 

الثَّالُِث: اْلِقيَاُم ِفي اْلفَرِْض لِْلَقاِدِر. 
الـــرَّابِـــعُ: قِـــــرَاَءةُ الْـــــفَاتِـــــَحِة بِـــــالْـــــبَْسَمَلِة َوالتَّشْـــــــــِديــــَداِت َويُشْـــــــــتَرَُط مُـــــَواالتُــــَها َوتَــــرْتِـــــيبَُها 

إِخْـــرَاُج اْلحُـــــُروِف مِــــْن مَـــَخارِجِــــَها َوعَـــَدُم الــلَّْحِن امْلُخِـــــلِّ بِـــامْلَـْعنَى كَــــَضمِّ تَــاِء أَنْــَعْمَت،  َو

، واَل يُبِْطُل.  َويَْحرُُم اللَّْحُن الَِّذي َلْم يُِخلَّ

اْلَخاِمُس: الرُُّكوُع ِبأَْن يَنَْحِنيَ ِبَحيُْث تَنَاُل رَاَحتَاهُ رُْكبَتَيِْه. 
اِدُس: الـطَُّمأْنِــينَُة فِــيِه بِــَقْدِر سُـــــبَْحاَن الـلـِه َوهِــيَ سُـــــُكوُن كُـــلِّ عَــظْمٍ مَــَكانَـُه َدفْـَعةً  الـسَّ

َواِحَدةً. 
اِبعُ: ااِلْعِتَداُل ِبأَْن يَنْتَِصَب بَْعَد الرُُّكوعِ َقاِئًما.  السَّ

الثَّاِمُن: الطَُّمأِْنينَُة ِفيِه. 
هُ  ُجوُد مَــــــرَّتَـــــنْيِ بِــــــأَْن يَـــــَضعَ َجبْهَـــــــتَُه كُـــــــلََّها أَْو بَـــــْعَضَها عَــــــَلى مُــــــَصالَّ الـــتَّاسِـــــعُ: الـــــسُّ

ًسا أَْي يَـْجَعَل أَسَـــــافِــَلُه أَعْــَلى مِــْن أَعَــالِـيِه، َويَـَضعَ شَــــــيْئًا  مَــْكُشوفَـًة َومُــتَثَاقِــاًل بِــَها َومُــنَكِّ

مِــْن رُكْــبَتَيِْه َومِــْن بُـطُوِن كَــفَّيِْه َومِــْن بُـطُوِن أَصَـــــــــابِـعِ رِجْـــَليِْه. َوقَـاَل بَـْعُض الْـُعَلَماِء خَــاِرجَ 

ُجوِد الــــتَّنِْكيُس، فَــــَلْو كَـــــاَن رَأْسُــــــــُه أَعْـــــَلى مِـــــْن ُدبُــــرِهِ  امْلَـــذْهَـــــِب: لَــــيَْس شَــــــــرْطًـــا فِــــي الــــسُّ

الةُ ِعنَْدُهْم.  ِت الصَّ َصحَّ

اْلَعاِشُر: الطَُّمأِْنينَُة ِفيِه. 
ْجَدتنَْيِ.  اْلَحاِدي َعَشَر: اْلُجُلوُس بنَْيَ السَّ

الثَّاِني َعَشَر: الطَُّمأِْنينَُة ِفيِه. 
الِة َعَلى النَِّبيِّ  ِد األَِخيِر َوَما بَْعَدهُ ِمَن الصَّ الثَّالَِث َعَشَر: اْلُجُلوُس لِلتََّشهُّ

المِ.  َوالسَّ
َلَواُت الـــطَّيِّبَاتُ  ـــُد األَخِـــــيُر فَـــيَُقوُل: الـــتَِّحيَّاُت امْلُــبَارَكَــــاُت الـــصَّ الــرَّابِــعَ َعشَــــَر: التََّشهّـُ

ـــــالُم عَــَليْنَا َوعَــَلى عِـــبَاِد الـلـهِ  ـــــالُم عَــَليَْك أَيّـَُها الـنَِّبيُّ َورَحْــــَمُة الـلـِه َوبَـرَكَـــاتُـُه السّـَ لـلـِه السّـَ



ًدا رَسُــــــوُل الـلـِه، أَْو أَقَــلَُّه َوهُـــوَ  الِـِحنَي أَْشهَـــُد أَْن ال إِلَــَه إاِلَّ الـلـُه َوأَْشهَـــُد أَنَّ ُمحَــــمَّ الـصَّ

الـتَِّحيَّاُت لـلـِه سَـــــالٌم عَــَليَْك أَيّـَُها الـنَِّبيُّ َورَحْــــَمُة الـلـِه َوبَـرَكَــاتُـُه سَـــــالٌم عَــَليْنَا َوعَــَلى عِــبَادِ 

ًدا رَُسوُل اللـِه.  الِِحنَي أَْشَهُد أَْن ال إَِلَه إالَّ اللـُه َوأَنَّ ُمَحمَّ اللـِه الصَّ

الةُ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللـُه َعَليِْه َوَسلََّم َوأََقلَُّها: اللـُهمَّ َصلِّ  اْلَخاِمَس َعَشَر: الصَّ
ٍد.  َعَلى ُمَحمَّ

الُم َعَليُْكْم.  الُم َوأََقلُُّه السَّ اِدَس َعَشَر: السَّ السَّ
إِنْ  َد تَـــرْكَــــُه كَــــأَْن َسجَــــــَد قَـــبَْل رُكُــــوعِــــِه بَـــطََلْت. َو ابِــعَ َعشَــــَر: الـــتَّرْتِــــيُب. فَـــِإْن تَـــَعمَّ الــسَّ

سَـــــَها فَـْليَُعْد إِلَـيِْه إاِلَّ أَْن يَـُكوَن فِـي مِــثْلِِه أَْو بَـْعَدهُ فَـتَِتمُّ بِـِه رَكْــَعتُُه َولَـَغا مـا سَـــــَها بِـِه فَـَلوْ 

ُجوِد الّـَِذي  لَـْم يَـذْكُــْر تَـرْكَــُه لِـلرُّكُــوعِ إاِلَّ بَـْعَد أَْن رَكَــعَ فِـي الْـِقيَامِ الّـَِذي بَـْعَدهُ أَْو فِـي الـسُّ

بَْعَدهُ َلَغا َما فََعَلُه بنَْيَ ذَلَِك. 

فَْصٌل   

اْلجَـــــَماعَــــُة عَــــَلى الــذُّكُــــوِر األَحْـــــرَاِر امْلُــِقيِمنَي الْـــبَالِــِغنَي غَـــيِْر امْلَــْعذُوِريــَن فَــرُْض كِــــفَايَــٍة، 
َوفِــي اْلجُــــُمَعِة فَـرُْض عَــنْيٍ عَــَليِْهْم إِذَا كَـــانُـوا أَْربَـِعنَي مُــَكلَِّفنَي ُمسْـــــتَْوطِـــِننَي فِــي أَبْـِنيٍَة ال 
فِـي الْـِخيَامِ. أِلَنّـََها ال تَـجُِب عَــَلى أَهْــِل الْـِخيَامِ. َوتَـجُِب عَــَلى مَـْن نَـَوى اإِلقَـامَـَة عِــنَْدهُــمْ 
أَْربَـَعَة أَيّـَامٍ صِــــــــَحاحٍ أَْي غَـيَْر يَـْومَــيِ الـدُّخُــوِل َواْلخُـــُروجِ. َوعَــَلى مَــْن بَـَلَغُه نِــَداُء صَـــــــــيِّتٍ 

ِمْن طَرٍَف يَلِيِه ِمْن بََلِدَها. 
َوَشرْطَُها: 

َوْقُت الظُّْهِر. 
َوُخطْبَتَاِن َقبَْلَها ِفيِه يَْسَمُعُهَما األَْربَُعوَن. 

َوأَْن تَُصلَّى َجَماَعًة ِبِهْم. 
تِ  َوأَْن ال تُـَقارِنَـَها أُخْـــَرى بِــبََلٍد َواحِــــٍد فَـِإْن سَــــــبََقْت إِحْــــَداهُـــَما بِــالتَّحْــــِريـَمِة صَــــــــــحَّ

ابِـــَقُة َولَـــْم تَــِصحَّ امْلَسْـــــــبُوقَـــُة، هَـــذَا إِذَا كَــــاَن يُــْمِكنُُهُم ااِلجْـــــِتَماُع فِـــي مَـــَكانٍ  الــسَّ

اِبَقُة َوامْلَْسبُوَقُة.  ْت السَّ َواِحٍد، فَِإْن َشقَّ ذَلَِك َصحَّ



َوأَرَْكاُن اْلُخطْبَتنَْيِ: 

الةُ عَــَلى الـنَِّبيِّ صَـــــــــلَّى الـلـُه عَــَليِْه َوسَـــــلََّم، َوالْـَوصِــــــــيَُّة بِــالـتَّْقَوى  حَــــْمُد الـلـِه، َوالـصَّ
ِفيِهَما َوَءايٌَة ُمفِْهَمٌة ِفي إِْحَداُهَما َوالدَُّعاُء لِْلُمؤِْمِننَي ِفي الثَّاِنيَِة 

َوُشُروطُُهَما: 
الطََّهارَةُ َعِن اْلَحَدثنَْيِ َوَعِن النََّجاَسِة ِفي اْلبََدِن َوامْلََكاِن َوامْلَْحُموِل. 

َوَستُْر اْلَعْورَِة. 
َواْلِقيَاُم. 

َواْلُجُلوُس بَيْنَُهَما، َوامْلُواَلةُ بنَْيَ أَرَْكاِنِهَما. 
الِة.  َوبَيْنَُهَما َوبنَْيَ الصَّ

َوأَْن تَُكونَا ِباْلَعَرِبيَِّة. 
فَْصٌل 

َويَجُِب َعَلى ُكلِّ َمْن َصلَّى ُمْقتَِديًا ِفي ُجُمَعٍة أَْو َغيْرَِها: 
ُــــَقارَنَــــُة فِـــــي  َــــْوقِـــــِف َواإِلحْـــــــرَامِ، بَــــْل تُــــبِْطُل امْل أَْن ال يَــــتََقدََّم عَـــــَلى إِمَـــــامِــــــِه فِـــــي امْل

اإِلْحرَامِ َوتُْكرَهُ ِفي َغيْرِِه إاِلَّ التَّأِْمنَي. 
الةُ بِــــالـــتََّقدُّمِ عَـــــَلى اإِلمَــــامِ بِــــرُكْـــــننَيِْ  َويَحْــــــرُُم تَـــَقدُّمُــــُه بِــــرُكْـــــٍن فِــــْعلِيٍّ َوتَـــبْطُُل الـــصَّ

ـُر عَــنُْه بِــِهَما  فِــْعلِيَّنْيِ مُــتََوالِـينَْيِ طَـِويـَلنْيِ أَْو طَـِويـٍل َوقَـِصيٍر بِــال عُــذٍْر. وَكَـــذَا الـتَّأَخّـُ

ـــَر إِلتْـــَمامِ  بِــــَغيِْر عُــــذٍْر، َوبِــــأَكْـــــثََر مِـــــْن ثَـــالثَـــِة أَرْكَـــــاٍن طَـــِويـــَلٍة َولَــــْو لِـــُعذٍْر، فَـــَلْو تَـــأَخّـَ

ــِد أَْو قَــامَ  ُجوَديْـِن فَجَــــَلَس لِلتََّشهّـُ الْــفَاتِـــَحِة حَــــتَّى فَـرَغَ اإِلمَــاُم مِـــَن الـرُّكُـــوعِ َوالـسُّ

َها قَــبْلَ  َوافَــَق اإِلمَـــاَم فِـــيَما هُـــَو فِـــيِه َوأَتَــى بِـــرَكْــــَعٍة بَــْعَد سَــــــالمِ إِمَـــامِــــِه، َو إِْن أَتَــمَّ

ذَلَِك َمَشى َعَلى تَرِْتيِب نَفِْسِه. 

َوأَْن يَْعَلَم ِبانِْتَقاالِت إَِماِمِه. 
إاِلَّ فِفي َمَسافَِة ثَالِثِمائَِة ِذرَاعٍ يََدِويٍَّة.  َوأَْن يَْجتَِمَعا ِفي َمْسجٍِد َو



َوأَْن ال يَُحوَل بَيْنَُهَما َحاِئٌل يَْمنَعُ ااِلْسِتطْرَاَق. 
َوأَْن يَــتََوافَــَق نَــظُْم صَــــــــــالتَــيِْهَما فَــال تَــِصحُّ قُــْدَوةُ مُـــَصلِّي الْــفَرِْض خَـــْلَف صَــــــــــالةِ 

اْلجِنَازَِة. 
لِ  ـِد األَوَّ َوأَْن ال يُـَخالِـَف اإِلمَـاَم فِـي سُـــــنٍَّة تَـفُْحُش امْلَُخالَـفَُة فِـيَها، فِـْعاًل كَــالتََّشهّـُ

ْهِو.  أَْي ُجُلوِسِه َوتَرًْكا َكُسُجوِد السَّ
َوأَْن يَــنِْوَي ااِلقْـــِتَداَء مَـــعَ التَّحَـــــرُّمِ فِـــي اْلجُـــــُمَعِة َوقَـــبَْل امْلُـتَابَــَعِة َوطُــوِل ااِلنْــِتظَارِ 

ِفي َغيْرَِها، َويَجُِب َعَلى اإِلَمامِ ِنيَُّة اإِلَماَمِة ِفي اْلُجُمَعِة َوامْلَُعاَدِة َوتَُسنُّ ِفي 

ـــِتي يُـــَصلِّيَها جَــــــَماعَـــــًة مَــــرَّةً ثَـــانِــــيًَة بَـــْعَد أَنْ  الةُ الّـَ ُـــَعاَدةُ هِـــــيَ الـــصَّ غَــــيْرِهِـــــَما َوامْل

َها َجَماَعًة أَو ُمنْفَرًِدا.  َصالَّ

فَْصٌل 

الةُ عَـــَليِْه َوَدفْـنُُه فَـرُْض كِـــفَايَـٍة إِذَا كَـــاَن ُمسْــــــلًِما ُولِـَد حَــــيًّا،  َغسْــــــُل امْلَـيِِّت َوتَـْكِفينُُه َوالـصَّ

َوَوَجَب لِِذمِّيٍّ تَْكِفنٌي َوَدفٌْن َولِِسْقٍط َميٍِّت َغْسٌل وََكفٌَن َوَدفٌْن واَل يَُصلَّى َعَليِْهَما. 

َومَـْن مَـاَت فِـي قِـتَاِل الْـُكفَّاِر ِبسَـــــبَِبِه كُــفَِّن فِـي ثِـيَابِـِه فَـِإْن لَـْم تَـْكِفِه ِزيـَد عَــَليَْها َوُدفِـَن واَل 
ُل واَل يَُصلَّى َعَليِْه.  يَُغسَّ

إِْن كَـــثَُف مَــرَّةً بِــامْلَاءِ  َوأَقَـلُّ اْلُغسْـــِل: إِزَالَــُة الـنََّجاسَــــــِة َوتَـْعِميُم جَــــِميعِ بَشَــــــرِِه َوشَــــــَعرِِه َو
ِر.  امْلُطَهِّ

َوأَقَـلُّ الْـَكفَِن: سَـــــاتِــُر جَـــِميعِ الْـبََدِن َوثَـالُث لَـفَائِـَف مِلَْن تَـرََك تَـرِكَــًة زَائِـَدةً عَــَلى َديْـِنِه َولَـمْ 
يُوِص ِبتَرِْكَها. 

َ َويَــُقوَل الــلـهُ  الِة عَـــَليِْه َوالــفَرَْض َويُــَعنيِّ الِة عَــَليِْه: أَْن يَــنِْوَي فِـــْعَل الــصَّ َوأَقَــلُّ الـصَّ

أَكْــــبَُر َوهُـــَو قَـــائِـــٌم إِْن قَـــَدَر ثُــمَّ يَــْقرَأَ الْـــفَاتِـــَحَة، ثُــمَّ يَــُقوَل: الــلـُه أَكْــــبَُر، ثُــمَّ يَــُقوَل: الــلـُهمَّ 



ٍد، ثُمَّ يَُقوَل: اللـُه أَْكبَُر اللـُهمَّ اْغِفْر َلُه َوارَْحْمُه، ثُمَّ يَُقوَل: اللـُه أَْكبَُر  َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

الُم َعَليُْكْم.  السَّ

الِة َوتَرِْك امْلُبِْطالِت.  واَل بُدَّ ِفيَها ِمَن ُشُروِط الصَّ

َق َقْدَر َقاَمٍة  بَاعِ َويَُسنُّ أَْن يَُعمَّ َوأََقلُّ الدَّفِْن: ُحفْرَةٌ تَْكتُُم رَاِئَحتَُه َوتَْحرُُسُه ِمَن السِّ

عَ َويَجُِب تَْوِجيُهُه إَِلى اْلِقبَْلِة، واَل يَُجوزُ الدَّفُْن ِفي اْلِفْسِقيَِّة.  َوبَْسطٍَة َويَُوسَّ

الزََّكاةُ 

فَْصٌل 

َوتَجُِب الزََّكاةُ ِفي: 

اإِلِبِل. (1)
 َواْلبََقِر. (2)
 َواْلَغنَمِ. (3)
 َوالتَّْمِر. (4)
 َوالزَِّبيِب.  (5)
 َوالزُُّروعِ امْلُْقتَاتَِة َحاَلَة ااِلْخِتيَاِر. (6)
 َوالذََّهِب. (7)
ِة.  (8)  َواْلِفضَّ
 َوامْلَْعِدِن. (9)

 َوالرَِّكاِز ِمنُْهَما. (10)
 َوأَْمَواِل التَِّجارَِة.  (11)
 َواْلِفطِْر. (12)



ُل ِنَصاِب اإِلِبِل َخْمٌس.  - َوأَوَّ
- َواْلبََقِر ثَالثُوَن. 

- َواْلَغنَمِ أَْربَُعوَن. 
ْومِ فِــي كَــإَلٍ مُــبَاحٍ أَيْ  فَـال زَكَــاةَ قَـبَْل ذَلِـَك واَل بُـدَّ مِــَن الْـَحْوِل بَـْعَد ذَلِـَك، واَل بُـدَّ مِــَن الـسَّ
أَْن يَـــرْعَــــاهَــــا مَــــالِـــُكَها أَْو مَــــْن أَِذَن لَـــُه فِــــي كَـــــإَلٍ مُــــبَاحٍ أَْي مَــــرْعًــــى ال مَــــالِـــَك لَـــُه، َوأَْن ال 
تَــُكوَن عَـــامِــــَلًة فِـــالْـــَعامِــــَلُة فِـــي نَــْحِو اْلحَـــــرِْث ال زَكَــــاةَ فِـــيَها. فَــيَجُِب فِـــي كُــــلِّ خَـــْمٍس مِــــنَ          
اإلِبِل َشاةٌ. َوِفي أَْربَِعنَي ِمَن اْلَغنَمِ َشاةٌ َجذََعُة َضأٍْن أَْو ثَِنيَُّة َمْعٍز. َوِفي ُكلِّ ثَالِثنَي 

ِمَن اْلبََقِر تَِبيعٌ ذََكٌر. 
ثُــمَّ إِْن زَاَدْت مَـــاشِــــــيَتُُه عَـــَلى ذَلِــَك فَــِفي ذَلِــَك الــزَّائِـــِد َويَــجُِب أَْن يَــتََعلََّم مَـــا أَْوجَـــــبَُه الــلـهُ 

تََعاَلى َعَليِْه ِفيَها. 
ُل نِــَصابِــَها خَـــْمَسُة أَْوسُــــــٍق َوهِـــيَ ثَــالثُــِمائَـِة صَــــــــــاعٍ  ـا الــتَّْمُر َوالــزَّبِــيُب َوالــزُُّروُع فَــأَوَّ َوأَمّـَ

الُم َوِمْعيَارُهُ َمْوُجوٌد ِباْلِحَجاِز.  الةُ َوالسَّ ِبَصاِعِه َعَليِْه الصَّ
ُل جِـــنٌْس بِــجِنْسٍ  َويُـَضمُّ زَرُْع الْـَعامِ بَـْعُضُه إِلَـى بَـْعٍض فِــي إِكْـــَماِل الـنَِّصاِب واَل يُـَكمَّ

ِعيِر َمعَ اْلِحنْطَِة.  َكالشَّ
 . الحِ َواْشِتَداِد اْلَحبِّ َوتَِجُب الزََّكاةُ: ِببُُدوِّ الصَّ

َويَــــجُِب فِـــــيَها اْلُعشْـــــــــُر إِْن لَـــــْم تُــــْسَق بِـــــُمؤْنَــــٍة َونِـــــْصفُُه إِْن سُـــــــــِقيَْت بِـــــَها، َومَـــــا زَاَد عَـــــَلى 
النَِّصاِب أُْخِرَج ِمنُْه ِبِقْسِطِه. واَل زََكاةَ ِفيَما ُدوَن النَِّصاِب إاِلَّ أَْن يَتَطَوََّع. 

ُة ِمائَتَا ِدرَْهمٍ.  - َوأَمَّا الذََّهُب فَِنَصابُُه ِعْشُروَن ِمثَْقااًل َواْلِفضَّ
َويَــــجُِب فِـــــيِهَما ُربْــــعُ اْلُعشْــــــــِر َومَـــــا زَاَد فَــــِبِحَسابِـــــِه. واَل بُــــدَّ فِـــــيِهَما مِــــــَن الْــــَحْوِل إاِلَّ مَـــــا 

َحَصَل ِمْن َمْعِدٍن أَْو رَِكاٍز فَيُْخرُِجَها َحااًل َوِفي الرَِّكاِز اْلُخُمُس. 
ــا زَكَـــاةُ الــتَِّجارَِة فَــِنَصابُــَها نِـــَصاُب مَـــا اشْـــــــتُِريَــْت بِـــِه مِـــَن الــنَّْقَديْــِن َوالــنَّْقَداِن هُـــَما  َوأَمّـَ

ُة واَل يُْعتَبَُر إاِلَّ َءاِخَر اْلَحْوِل َويَجُِب ِفيَها ُربْعُ ُعْشِر اْلِقيَمِة.  الذََّهُب َواْلِفضَّ
ُـــــنْفَرِِد فِـــــــي الــــــنَِّصاِب َوامْلُخْـــــــَرجِ إذَا كَـــــــَمَلتْ  َومَـــــــاُل اْلخَـــــــلِيطنَْيِ أَِو اْلخُـــــــَلطَاِء كَـــــــَماِل امْل

ُشُروُط اْلُخْلطَِة. 
ــفُ  َوزَكَــــاةُ الْـــِفطِْر تَــجُِب بِـــِإْدرَاِك جُـــــزٍْء مِــــْن رَمَـــَضاَن َوجُـــــزٍْء مِــــْن شَـــــــوَّاٍل. ثُــَم شَـــــــرََع امْلُـؤَلّـِ

رَحِـــَمُه الـلـُه فِـي بَـيَاِن شُـــــُروِط امْلُخْــَرجِ عَــنُْه فَـَقاَل عَــَلى كُــلِّ ُمسْـــــلِمٍ عَــَليِْه َوعَــَلى مَـْن عَــَليْهِ 



نَـفََقتُُهْم إذَا كَـــانُـوا ُمسْــــــلِِمنَي عَــَلى كُـــلِّ َواحِــــٍد صَـــــــــاٌع مِـــْن غَــالِـِب قُــوِت الْــبََلِد إِذَا فَـَضَلتْ 

َعْن َديِْنِه وَِكْسَوِتِه َوَمْسَكِنِه َوُقوِتِه َوُقوِت َمْن َعَليِْه نَفََقتُُهْم يَْوَم اْلِعيِد َوَليَْلتَُه. 

- َوتَْكِفي النِّيَُّة ِفي َجِميعِ أَنَْواعِ الزََّكاِة َمعَ اإِلفْرَاِز لِْلَقْدِر امْلُْخَرجِ. 
- َويَجُِب َصرْفَُها إَِلى َمْن ُوِجَد ِفي بََلِد امْلَاِل ِمْن األَْصنَاِف الثََّماِنيَِة: 

ــفَِة قُـــُلوبُـــُهْم.  (1) مِـــــَن الْـــفَُقرَاِء. (2) َوامْلَــَساكِـــــنيِ. (3) َوالْـــَعامِـــــلنَِي عَــــَليَْها. (4) َوامْلُــؤَلّـَ
(5) َوفِـي الـرِّقَـاِب. (6) َوالْـَغارِمِــنَي، َوهُــُم امْلَِديـنُوَن الْـَعاجِـــزُوَن عَــِن الْـَوفَـاِء. (7) َوفِـي 
. (8) َوابْــــنِ  سَــــــــِبيِل الــــلـِه َوهُـــــُم الْــــُغزَاةُ امْلُـــتَطَوِّعُـــــوَن، َولَــــيَْس مَـــــْعنَاهُ كُـــــلَّ عَـــــَمٍل خَـــــيِْريٍّ

ِبيِل، َوُهَو امْلَُساِفُر الَِّذي َليَْس َمَعُه َما يُوِصُلُه إَِلى َمْقِصِدِه.  السَّ
واَل يَُجوزُ واَل يُْجِزئُ َصرْفَُها لَِغيْرِِهْم. 

يَام  الصِّ

فَْصٌل 

يَــجُِب صَــــــــــْوُم َشهْــــِر رَمَـــَضاَن عَـــَلى كُــــلِّ ُمسْــــــلِمٍ مُـــَكلٍَّف واَل يَــِصحُّ مِــــْن حَـــــائِـــٍض َونُــفََساءَ 

إِْن لَــــْم يَــــُشقَّ عَـــــَليْهِ  َويَــــجُِب عَـــــَليِْهَما الْــــَقَضاُء َويَــــُجوزُ الْــــِفطُْر مِلُـــَسافِـــــٍر سَــــــــفََر قَــــْصٍر َو

ْوُم، َومِلَــِريـــٍض َوحَــــــامِــــٍل َومُــــرْضِــــــــــعٍ يَـــُشقُّ عَــــَليِْهْم مَــــَشقًَّة ال تُـــْحتََمُل الْـــِفطُْر َويَـــجِبُ  الـــصَّ

َعَليِْهُم اْلَقَضاُء. 

َويَجُِب التَّبِْييُت َوالتَّْعِينُي ِفي النِّيَِّة لُِكلِّ يَْومٍ َواإِلْمَساُك َعِن: 
اْلجَِماعِ 

َوااِلْسِتْمنَاِء َوُهَو اْسِتْخرَاُج امْلَِنيِّ ِبنَْحِو اْليَِد 
َوااِلْسِتَقاَءِة 
َوَعِن الرِّدَِّة 

َوَعْن ُدُخوِل َعنْيٍ َجْوفًا إاِلَّ ِريَقُه اْلَخالَِص الطَّاِهَر ِمْن َمْعِدِنِه 

َوأَْن ال يَُجنَّ َوَلْو َلْحظًَة 
َوأَْن ال يُْغَمى َعَليِْه ُكلَّ اْليَْومِ 



واَل يَــِصحُّ صَــــــــــْوُم الْــِعيَديْــِن َوأَيّـَـامِ التَّشْــــــِريــِق وَكَـــذَا الــنِّْصُف األَخِــــيُر مِـــْن شَــــــْعبَاَن َويَــْومِ 

كِّ إاِلَّ أَْن يَِصَلُه ِبَما َقبَْلُه أَْو لَِقَضاِء أَْو نَذٍْر أَْو ِورٍْد.  الشَّ

َومَـــْن أَفْسَـــــــَد صَـــــــــــْوَم يَـــْومٍ مِــــْن رَمَـــَضاَن واَل رُخْــــَصَة لَـــُه فِـــي فِـــطْرِِه ِبجِـَماعٍ فَـــَعَليِْه اإِلثْـــمُ 

َوالْــــَقَضاُء فَـــْورًا وكَـــــفَّارَةُ ظِـــــَهاٍر َوهِــــيَ عِـــــتُْق رَقَــــبٍَة فَـــِإْن لَــــْم يَسْــــــــتَِطعْ فَـــِصيَاُم َشهْـــــَريْـــنِ 

مُــتَتَابِــَعنْيِ فَــِإْن لَــْم يَسْــــــتَِطعْ فَــِإطْـَعاُم سِـــــتِّنَي مِـــْسِكينًا أَْي تَــْملِيُك كُـــلِّ َواحِــــٍد مِـــنُْهْم مُــدًّا 

ِمْن َغالِِب ُقوِت اْلبََلِد. 

اْلَحجُّ 

فَْصٌل 

ُـــَكلَِّف امْلُسْــــــــتَِطيعِ بِـــــَما  يَــــجُِب الْــــَحجُّ َوالْــــُعْمرَةُ فِـــــي الْــــُعُمِر مَـــــرَّةً عَـــــَلى امْلُسْــــــــلِمِ اْلحُـــــــرِّ امْل

ئِــَقنْيِ بِــِه َومُــؤْنَـِة مَــنْ  يُـوصِــــــــُلُه َويَـرُدُّهُ إِلَـى َوطَـِنِه فَـاضِــــــــاًل عَــْن َديْـِنِه َومَــْسَكِنِه وَكِـــْسَوتِــِه الـالَّ

إِيَّاِبِه.  َعَليِْه ُمؤْنَتُُه ُمدَّةَ ذََهاِبِه َو

ُل اإِلحْــــــرَاُم َوهُـــــَو أَْن يَــــُقوَل بِــــَقْلِبِه: «َدخَـــــْلُت فِــــي عَـــــَملِ  َوأَرْكَـــاُن الْــَحجِّ سِــــتٌَّة: األَوَّ
اْلَحجِّ أَِو اْلُعْمرَِة». 

الثَّاِني اْلُوُقوُف ِبَعرَفََة بنَْيَ زََواِل َشْمِس يَْومِ َعرَفََة إَِلى فَْجِر َليَْلِة اْلِعيِد. 
الثَّالُِث الطََّواُف ِباْلبَيِْت. 

فَا َوامْلَْرَوِة َسبْعَ َمرَّاٍت ِمَن اْلَعْقِد إَِلى اْلَعْقِد.  ْعيُ بنَْيَ الصَّ الرَّاِبعُ السَّ
َواْلَخاِمُس اْلَحْلُق أَِو التَّْقِصيُر. 

اِدُس التَّرِْتيُب ِفي ُمْعظَمِ األَرَْكاِن.  السَّ
َوهِــــــــيَ إاِلَّ الْـــــــُوقُـــــــوَف أَرْكَــــــــاٌن لِــــــْلُعْمرَِة. َولِهَــــــــِذِه األَرْكَــــــــاِن فُــــــُروٌض َوشُـــــــــــُروٌط ال بُــــــدَّ مِــــــــنْ 

ُمرَاَعاِتَها. 
َويُشْــــــــتَرَُط لِـــلطََّواِف قَــــطْعُ مَــــَسافَـــٍة َوهِــــيَ مِـــــَن اْلَحجَــــــِر األَسْــــــــَوِد إِلَــــى اْلَحجَــــــِر األَسْــــــــَودِ 

سَـــــبْعَ مَـرَّاٍت، َومِــْن شُــــــُروطِـــِه سَـــــتُْر الْـَعْورَِة َوالـطََّهارَةُ، َوأَْن يَـْجَعَل الْـَكْعبََة عَــْن يَـَسارِِه ال 

يَْستَْقِبُلَها واَل يَْستَْدِبرَُها. 



َوَحرَُم َعلى َمْن أَْحرََم: 
ِطيٌب 

 َوَدْهُن رَأٍْس َولِْحيٍَة ِبزَيٍْت أَْو َشْحمٍ أَْو َشْمعِ َعَسٍل ذَاِئبنَْيِ 
إِزَاَلُة ظُفٍْر َوَشَعٍر   َو
 َوِجَماٌع َوُمَقدَِّماتُُه 

َوَعْقُد النَِّكاحِ 
يٍّ َوْحِشيٍّ   َوَصيُْد َمأُْكوٍل بَرِّ

َوَعَلى الرَُّجِل َستُْر رَأِْسِه َوُلبُْس ُمِحيٍط ِبِخيَاطٍَة أَْو لِبٍْد أَْو نَْحوِِه. 
َوَعَلى امْلُْحرَِمِة َستُْر َوْجِهَها َوُقفَّازٌ. 

فَـَمْن فَـَعَل شَــــــيْئًا مِــْن هَــِذِه امْلُحَــــرَّمَــاِت فَـَعَليِْه اإِلثْـُم َوالْـِفْديَـُة. َويَـِزيـُد اْلجَِماُع بِــاإِلفْـَسادِ 
ُه بِـاْلجَِماعِ يَـْمِضي فِـيِه واَل  إِتْـَمامِ الْـفَاسِــــِد، فَـَمْن أَفْسَـــــَد حَــــجَّ َوُوجُــــوِب الْـَقَضاِء فَـْورًا َو

نَِة اْلَقاِبَلِة   يَْقطَُعُه ثُمَّ يَْقِضي ِفي السَّ
َويَجُِب: 

ــِذي عَــــيَّنَُه رَسُـــــــوُل الـــلـِه صَـــــــــــلَّى  (1) أَْن يُحْــــــرَِم مِــــَن امْلِــيَقاِت، َوامْلِــيَقاُت هُــــَو امْلَــْوضِــــــــــعُ الّـَ
ى ذَا اْلحُــــَليْفَِة أِلَهْـــِل امْلَـِديـنَِة َومَــنْ  الـلـُه عَـــَليِْه َوسَــــــلََّم لِيُحْــــرََم مِـــنُْه، كَـــاألَرِْض الّـَـِتي تُـَسمَّ

يَُمرُّ ِبطَِريِقِهْم. 
(2) َوِفي اْلَحجِّ َمِبيُت ُمزَْدلِفََة َعَلى َقْوٍل. 

(3) َوِمنًى َعَلى َقْوٍل واَل يَجِبَاِن َعَلى َقْوٍل. 
(4) َورَْميُ َجْمرَِة اْلَعَقبَِة يَْوَم النَّْحِر. 

(5) َورَْميُ اْلَجَمرَاِت الثَّالِث أَيَّاَم التَّْشِريِق. 
(6) َوطََواُف اْلَوَداعِ َعَلى َقْوٍل ِفي امْلَذَْهِب. 

ـَما يَــُكوُن عَــــَليِْه إِثْــٌم َوفِـــْديَــٌة،  ُه إِنّـَ ــــــتَُّة مَـــْن لَـــْم يَــأِْت بِـــَها ال يَفْسُـــــــُد حَـــــجُّ َوهَــــِذِه األُمُـــوُر السّـِ
ِبِخالِف األَرَْكاِن الَِّتي َمرَّ ِذْكرَُها فَِإنَّ اْلَحجَّ ال يَْحُصُل ِبُدوِنَها َوَمْن تَرََكَها ال يَْجبُرُهُ 

َدٌم أَْي ذَبْحُ َشاٍة. 
ُة بِــُوجُــــوِب الْـِفْديَـِة، فَـال  َويَحْــــرُُم صَـــــــــيُْد اْلحَــــرَمَــنْيِ َونَـبَاتُـُهَما عَــَلى ُمحْــــرِمٍ َوحَــــالٍل َوتَـِزيـُد مَــكَّ
فِـــْديَــَة فِـــي صَــــــــــيِْد حَـــــرَمِ امْلَـِديــنَِة َوقَــطْعِ نَــبَاتِـــَها. َوحَـــــرَُم امْلَـِديــنَِة مَـــا بَــنْيَ جَـــــبَِل عَـــيٍْر َوجَـــــبَلِ 

ثَْوٍر. 



امْلَُعاَمالُت 
فَْصٌل 

يَجُِب َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ ُمَكلٍَّف أَْن ال يَْدُخَل ِفي َشىٍْء َحتَّى يَْعَلَم َما أََحلَّ اللـُه تََعاَلى 
مِــــنُْه َومَـــا حَـــــرََّم أِلَنَّ الــلـَه سُــــــبَْحانَــُه تَــَعبََّدنَــا أَْي كَــــلَّفَنَا بِـــأَشْـــــــيَاَء فَــال بُــدَّ مِــــْن مُـــرَاعَـــاِة مَـــا 

تََعبََّدنَا. 
ُه ال يَحِــــلُّ  ـــــرُْع هَــذَا الْــبَيْعَ بِــآلَــِة الـتَّْعِريـِف أِلَنّـَ بَـا َوقَــْد قَــيََّد الشّـَ َوقَــْد أَحَــــلَّ الْــبَيْعَ َوحَــــرََّم الـرِّ

ُروَط َواألَرَْكاَن فَال بُدَّ ِمْن ُمرَاَعاِتَها.  ُكلُّ بَيْعٍ إاِلَّ َما اْستَْوفَى الشُّ
بَـا شَـــــاَء أَْم أَبَـى. َوقَـْد قَـالَ  إاِلَّ أَكَــَل الـرِّ ــــرَاَء أَْن يَـتََعلََّم ذَلِـَك َو فَـَعَلى مَـْن أَرَاَد الْـبَيْعَ َوالشّـِ
ُدوقُ يُْحشَـــُر يَـوَْم الْـِقيَامَـةِ  رَسُـــــوُل الـلـِه صَـــــــــلَّى الـلـُه عَــَليِْه َوسَـــــلََّم: «الـتَّاجِــُر الـصَّ

َهَداِء».  دِّيِقنَي َوالشُّ َمعَ النَِّبيِّنَي َوالصِّ
َومَــا ذَاَك إاِلَّ أِلَجْــــِل مَــا يَـْلَقاهُ مِـــْن مُــَجاهَــَدِة نَـفِْسِه َوهَــَواهُ َوَقهْـــرِهَــا عَــَلى إِجْــــرَاِء الْــُعُقودِ 
ــَد الــلـُه مَـــْن تَــَعدَّى اْلحُـــــُدوَد. ثُــمَّ إِنَّ  إاِلَّ فَــال يَــْخفَى مَـــا تَــَوعّـَ ــــــرْعِــــيِّ َو عَـــَلى الــطَِّريــِق الشّـَ
ـــــرِكَـــةِ  ـِة َوالشّـَ بَــِقيََّة الْــُعُقوِد مِـــَن اإِلجَـــــارَِة َوالْــِقرَاِض َوالــرَّهْـــِن َوالْــوَكَـــالَــِة َوالْــَوِديــَعِة َوالْــَعاِريّـَ

َوامْلَُساَقاِة َكذَلَِك ال بُدَّ ِمْن ُمرَاَعاِة ُشُروِطَها َوأَرَْكاِنَها. 
ـُب عَـــَلى فَــْقِد ذَلِــَك،  ا يَــتَرَتّـَ َوعَـــْقُد الــنَِّكاحِ يَــْحتَاُج إِلَــى مَـــِزيــِد احْـــــِتيَاٍط َوتَــثَبٍُّت حَـــــذَرًا مِـــمَّ
ـــِذيـــَن َءامَــــنُوا قُــــوا  ــَها الّـَ َوقَــــْد أَشَــــــــاَر الْــــُقرَْءاُن الْــــَكِريـــُم إِلَــــى ذَلِـــَك بِــــَقْولِـــِه تَـــَعالَــــى ﴿يَـــآ أَيّـُ

أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَةُ﴾. 
قَــــاَل عَــــطَاٌء رَضِـــــــــــيَ الـــلـُه عَــــنُْه «أَْن تَـــتََعلََّم كَـــــيَْف تُـــَصلِّي وَكَـــــيَْف تَـــُصوُم وَكَـــــيَْف تَـــِبيعُ 

َوتَْشتَِري وََكيَْف تَنِْكحُ وََكيَْف تُطَلُِّق». 
الرِّبَا 
فَْصٌل 

بَا ِفْعُلُه َوأَْكُلُه َوأَْخذُهُ وَِكتَابَتُُه َوَشَهاَدتُُه َوُهَو:  يَْحرُُم الرِّ
بَيْعُ أََحِد النَّْقَديِْن ِباآلَخِر نَِسيئًَة. 

أَْو ِبَغيِْر تََقابٍُض. 
أَْو ِبجِنِْسِه َكذَلَِك أَْي نَِسيئًَة أَِو ِافْتَرَاًقا ِبَغيِْر تََقابٍُض. 

أَْو ُمتَفَاِضاًل أَْي َمعَ ِزيَاَدٍة ِفي أََحِد اْلَجاِنبنَْيِ َعَلى اآلَخِر ِباْلَوزِْن. 
َوامْلَـطُْعومَــاُت بَــْعُضَها بِــبَْعٍض كَـــذَلِــَك أَْي ال يَحِــــلُّ بَــيُْعَها مَــعَ اخْـــِتالِف الْــجِنْسِ 
ِعيِر إاِلَّ ِبشَـــــــــرْطَـــــنْيِ انْـــــِتفَاِء األَجَــــــــِل َوانْـــــِتفَاِء ااِلفْـــــِترَاِق قَـــــبْلَ  كَـــــــالْـــــَقْمحِ مَــــــعَ الـــــشَّ

رْطَاِن َمعَ التََّماثُِل.  التََّقابُِض َوَمعَ اتَِّحاِد اْلجِنِْس يُْشتَرَُط َهذَاِن الشَّ



فَْصٌل 

َويَْحرُُم بَيْعُ َما َلْم يَْقِبْضُه. 
َواللَّْحمِ ِباْلَحيََواِن. 

َوالدَّيِْن ِبالدَّيِْن. 
َوبَيْعُ اْلفُُضولِيِّ أَْي بَيْعُ َماَليَْس َلُه َعَليِْه ِمْلٌك واَل واِليٌَة. 
اِفِعيِّ َمعَ اْلَوْصِف.  َوَما َلْم يَرَهُ َويَُجوزُ َعَلى َقْوٍل لِلشَّ

ِبيِّ  َـــــْجنُوِن َوالــــــصَّ ُـــــَكلَِّف َوعَـــــــَليِْه، أَْي ال يَــــــِصحُّ بَــــــيْعُ امْل واَل يَــــــِصحُّ بَــــــيْعُ غَــــــيِْر امْل
ِبيِّ امْلَُميِِّز ِفي َمذَْهِب اإِلَمامِ أَْحَمَد.  َويَُجوزُ بَيْعُ الصَّ

أَْو ال ُقْدرَةَ َعَلى تَْسلِيِمِه. 
َوَما ال َمنْفََعَة ِفيِه. 

واَل يَِصحُّ ِعنَْد بَْعٍض ِبال ِصيَغٍة َويَْكِفي التَّرَاِضي ِعنَْد َءاَخِريَن. 
َوبَيْعُ َما ال يَْدُخُل تَْحَت امْلِْلِك َكاْلُحرِّ َواألَرِْض امْلََواِت. 

َوبَيْعُ امْلَْجُهوِل. 
َوالنَّجِِس َكالدَّمِ. 

وَُكلِّ ُمْسِكٍر. 
َوُمَحرَّمٍ َكالطُّنْبُوِر َوُهَو َءاَلُة َلْهٍو تُْشِبُه اْلُعوَد. 

ُه يُـِريـُد أَْن يَـْعِصيَ بِــهِ  ىِْء الْــَحالِل الـطَّاهِـــِر عَـــَلى مَــْن تَـْعَلُم أَنّـَ َويَحْــــرُُم بَـيْعُ الـشَّ
الحِ مِلَْن يَْعتَِدي ِبِه َعَلى النَّاِس.  َكاْلِعنَِب مِلَْن يُِريُدهُ لِْلَخْمِر َوالسِّ

َوبَيْعُ األَْشيَاِء امْلُْسِكرَِة. 
 َوبَيْعُ امْلَِعيِب ِبال إِظَْهاٍر لَِعيِْبِه. 

فَـائِـَدةٌ. ال تَـِصحُّ قِــْسَمُة تَـرِكَــِة مَــيٍِّت واَل بَـيْعُ شَــــــىٍْء مِــنَْها مَــا لَـْم تُـَوفَّ ُديُـونُـُه َوَوصَـــــــــايَـاهُ 

ٍة َوعُــْمرٍَة إِْن كَـــانَـا عَــَليِْه إاِلَّ أَْن يُـبَاَع شَــــــىٌْء لِـَقَضاِء هَــِذِه األَشْــــــيَاِء،  َوتُخْـــَرْج أُجْــــرَةُ حَــــجَّ

فَـالـتَّرِكَـــُة كَـــَمرْهُــوٍن بِــذَلِـَك كَـــرَقِــيٍق جَــــنَى َولَـْو بِــأَخْــِذ َدانَـٍق ال يَـِصحُّ بَـيُْعُه حَــــتَّى يُـؤَدِّي مَــا 

ِبرََقبَِتِه أَْو يَأْذََن اْلَغرِيُم ِفي بَيِْعِه. 



َويَحْــــــــرُُم أَْن يُـــــفَتَِّر رَغْـــــبََة امْلُشْـــــــــتَِري أَِو الْـــــبَائِــــــعِ بَـــــْعَد اسْـــــــــِتْقرَاِر الـــــثََّمِن لِـــــيَِبيعَ عَــــــَليِْه أَوْ 

. َوأَْن يَشْـــــتَِرَي الـطََّعاَم َوقْـَت الْـَغالءِ  لِيَشْـــــتَِريَـُه مِــنُْه، َوبَـْعَد الْـَعْقِد فِـي مُـدَِّة الْـِخيَاِر أَشَـــــدُّ

قَ  َوالْــَحاجَــــِة لِـيَْحِبَسُه َويَـِبيَعُه بِــأَغْــَلى، َوأَْن يَـِزيـَد فِــي ثَـَمِن سِـــــْلَعٍة لِـيَُغرَّ غَــيْرَهُ. َوأَْن يُـفَرِّ

بَـنْيَ الْــَجاِريَـِة َوَولَــِدهَـــا قَــبَْل الـتَّْمِييِز، َوأَْن يَـُغشَّ أَْو يَـُخوَن فِــي الْــَكيِْل َوالْــَوزِْن َوالـذَّرْعِ 

َوالْــَعدِّ أَْو يَــْكِذَب. َوأَْن يَــِبيعَ الْــُقطَْن أَْو غَــيْرَهُ مِــــَن الْــبََضائِـــعِ َويُــْقرَِض امْلُشْـــــــتَِرَي فَــْوقَــهُ 

َدرَاهِــَم َويَـِزيـَد فِــي ثَـَمِن تِــْلَك الْــِبَضاعَــِة أِلَجْــــِل الْــَقرِْض، َوأَْن يُـْقرَِض الْــَحائِــَك أَْو غَــيْرَهُ 

مِــَن األُجَــــرَاِء َويَسْـــــتَْخِدمَـُه بِـأَقَـلَّ مِــْن أُجْــــرَِة امْلِثِْل أِلَجْــــِل ذَلِـَك الْـَقرِْض أَْي إِْن شَــــــرََط ذَلِـكَ 

بْـــــطََة، أَْو يُـــــْقرَِض اْلحَــــــــرَّاثِـــــنَي إِلَـــــى َوقْـــــِت الْـــــَحَصاِد َويَشْـــــــــتَرَِط أَنْ  وَن ذَلِـــــَك الـــــرَّ َويُـــــَسمُّ

وَن ذَلَِك امْلَْقِضيَّ.  ْعِر َقلِياًل َويَُسمُّ يَِبيُعوا َعَليِْه طََعاَمُهْم ِبأَْوَضعَ ِمَن السِّ

رْعِ.  وََكذَا ُجْمَلٌة ِمْن ُمَعاَمالِت أَْهِل َهذَا الزََّماِن َوأَْكثَرَُها َخارَِجٌة َعْن َقانُوِن الشَّ

فََعَلى ُمِريِد رَِضا اللـِه ُسبَْحانَُه َوَسالَمِة ِديِنِه َوُدنْيَاهُ أَْن يَتََعلََّم َما يَِحلُّ َوَما يَْحرُُم 

ِمْن َعالِمٍ َورِعٍ نَاِصحٍ َشِفيٍق َعَلى ِديِنِه فَِإنَّ طََلَب اْلَحالِل فَِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ. 

فَْصٌل 

إِْن قَـَدُروا  ـَهاِت الْـفَُقرَاِء َو يَـجُِب عَــَلى امْلُوسِـــــِر نَـفََقُة أُصُـــــــــولِـِه امْلُْعسِـــــِريـَن أَِي اآلبَـاِء َواألُمّـَ

عَـــــــَلى اْلَكسْــــــــــِب َونَــــــفََقُة فُــــــُروعِـــــــِه أَْي أَواْلِدِه َوأَواْلِد أَواْلِدِه إِذَا أَْعسَــــــــــُروا َوَعجَـــــــــزُوا عَـــــــنِ 

اْلَكْسِب لِِصَغٍر أَْو زََمانٍَة أَْي َمرٍَض َماِنعٍ ِمَن اْلَكْسِب. 

َويَــجُِب عَـــَلى الــزَّْوجِ نَــفََقُة الــزَّْوجَـــــِة َوَمهْــــرُهَـــا َوعَـــَليِْه لَـــَها مُـــتَْعٌة إِْن َوقَـــعَ الْـــِفرَاُق بَــيْنَُهَما 

بِـــَغيِْر سَـــــــبٍَب مِــــنَْها. َوعَـــَلى مَـــالِــِك الْــَعِبيِد َوالْــبََهائِـــمِ نَــفََقتُُهْم َوأَْن ال يُــَكلِّفَُهْم مِــــَن الْــَعَملِ 

 . َما ال يُِطيُقونَُه واَل يَْضِربَُهْم ِبَغيِْر َحقٍّ

َويَـجُِب عَــَلى الـزَّْوجَــــِة طَـاعَــتُُه فِــي نَـفِْسَها إاِلَّ فِــي مَــا ال يَحِــــلُّ َوأَْن ال تَـُصوَم الـنَّفَْل واَل 

تَْخُرَج ِمْن بَيِْتِه إاِلَّ ِبِإذِْنِه. 



اْلوَاِجبَاُت اْلَقْلِبيَُّة 

فَْصٌل 
مِــــَن الْـــَواجِــــبَاِت الْـــَقْلِبيَِّة اإِليــَماُن بِـــالــلـِه َو بِـــَما جَـــــاَء عَـــِن الــلـِه َواإِليــَماُن بِـــرَسُـــــــوِل الــلـهِ 
َوبِـَما جَـــاَء عَــْن رَسُـــــوِل الـلـِه صَـــــــــلَّى الـلـُه عَــَليِْه َوسَـــــلََّم. َواإِلخْــالُص َوهُــَو الْـَعَمُل بِـالـطَّاعَــةِ 
ــُل عَــَلى الـلـِه. َوامْلُرَاقَــبَُة لـلـِه. َوالـرِّضَـــــــــا عَــنِ  لـلـِه َوحْــــَدهُ. َوالـنََّدُم عَــَلى امْلََعاصِـــــــــي. َوالـتَّوَكّـُ
ْكُر عَــَلى نِـَعمِ  الـلـِه بِـَمْعنَى التَّسْـــــلِيمِ لَـُه َوتَـرِْك ااِلعْــِترَاِض، َوتَـْعِظيُم شَـــــَعائِـِر الـلـِه. َوالـشُّ
بُْر عَـــــَلى أََداِء مَــــا أَْوجَــــــَب الـــلـهُ  الـــلـِه بِــــَمْعنَى عَـــــَدمِ اسْــــــــِتْعَمالِـــَها فِــــي مَــــْعِصيٍَة. َوالـــصَّ
يْطَاِن.  ا حَـــــــرََّم الــــلـُه تَــــَعالَـــــى َوعَـــــَلى مَـــــا ابْــــتاَلَك الــــلـُه بِـــــِه. َوبُــــْغُض الــــشَّ بُْر عَـــــمَّ َوالــــصَّ
َحابَـــــــِة َواآللِ  َــــــَعاصِــــــــــــــي. َومَــــــــَحبَُّة الـــــــلـِه َومَــــــــَحبَُّة كَــــــــالمِــــــــِه َورَسُـــــــــــولِـــــــِه َوالـــــــصَّ َوبُـــــــْغُض امْل

الِِحنَي.  َوالصَّ
َمَعاِصي اْلَجوَاِرحِ 

فَْصٌل 

يَـاُء بِــأَعْـــَماِل الْــِبرِّ أَِي الْــحَسنَاِت َوهُـــَو الْــَعَمُل أِلَجْــــِل الـنَّاسِ  َومِـــْن مَــَعاصِـــــــــي الْــَقْلِب الـرِّ

أَْي لِــيَْمَدحُـــــوهُ َويُــْحِبُط ثَــَوابَــَها َوهُـــَو مِــــَن الْـــَكبَائِـــِر، َوالْـــُعْجُب بِـــطَاعَـــِة الــلـِه َوهُـــَو شُـــــــُهودُ 

كُّ ِفي اللـِه. َواألَْمُن ِمْن َمْكِر اللـِه  َِّة. َوالشَّ اْلِعبَاَدِة َصاِدرَةً ِمَن النَّفِْس َغاِئبًا َعِن امْلِن

َوالْـُقنُوُط مِـــْن رَحْــــَمِة الـلـِه. َوالـتََّكبُُّر عَــَلى عِـــبَاِدِه َوهُــَو رَدُّ الْـَحقِّ عَــَلى قَـائِــلِِه َواسْــــــِتْحَقارُ 

الـــنَّاِس. َوالْـــِحْقُد َوهُــــَو إِضْـــــــــــَماُر الْـــَعَداَوِة إِذَا عَــــِمَل بِــــُمْقتََضاهُ َولَـــْم يَـــْكرَهْــــُه. َواْلَحسَـــــــدُ 

َدقَــِة َويُـبِْطلُ  َوهُــَو كَـــرَاهِــيَُة الـنِّْعَمِة لِْلُمسْــــــلِمِ َواسْــــــِتثَْقالُــَها َوعَــَمٌل بِــُمْقتََضاهُ. َوامْلَنُّ بِــالـصَّ

ثَـَوابَـَها كَـــأَْن يَـُقوَل مِلَْن تَـَصدََّق عَــَليِْه: أَلَـْم أُعْــِطَك كَـــذَا يَـْوَم كَـــذَا وَكَـــذَا. َواإِلصْـــــــــرَاُر عَــَلى 

الــذَّنْــِب. َوسُــــــوُء الــظَّنِّ بِــالــلـِه َوبِــِعبَاِد الــلـِه. َوالــتَّْكِذيــُب بِــالْــَقَدِر. َوالْــفَرَُح بِــامْلَـْعِصيَِة مِـــنْهُ 

َحابَــةِ  ــنَُه ثُــمَّ يَــْقتَُلُه. َوامْلَــْكُر. َوبُــْغُض الــصَّ أَْو مِــــْن غَـــيْرِِه. َوالْـــَغْدُر َولَـــْو بِـــَكافِـــٍر كَــــأَْن يُــؤَمّـِ

حُّ َواْلحِــــــرُْص. َوااِلسْــــــــِتَهانَـــُة بِــــَما  الِـــِحنَي. َواْلبُخْـــــُل بِــــَما أَْوجَــــــَب الـــلـُه َوالـــشُّ َواآلِل َوالـــصَّ

عَـــظََّم الـلـُه َوالـتَّْصِغيُر مِلَـا عَـــظََّم الـلـُه مِـــْن طَـاعَـــٍة أَْومَــْعِصيٍَة أَْو قُــرَْءاٍن أَْو عِـــْلمٍ أَْو جَــــنَّةٍ 

أَْو َعذَاِب نَاٍر. 



فَْصٌل 
َوِمْن َمَعاِصي اْلبَطِْن: 

ــــرُْع.  ــــرِقَـِة وَكُـــلِّ مَــأْخُــوٍذ بِــُمَعامَــَلٍة حَــــرَّمَــَها الشّـَ بَـا َوامْلَْكِس َوالْـَغْصِب َوالسّـَ أَكْـــُل الـرِّ
َوشُـــــــرُْب اْلخَــــْمِر َوحَـــــدُّ شَـــــــاِربِـــَها أَْربَــُعوَن جَـــــْلَدةً لِْلحُـــــرِّ َونِـــْصفَُها لِــلرَّقِـــيِق َولِــإِلمَـــامِ 

الزِّيَاَدةُ تَْعِزيرًا. 
َوِمنَْها أَْكُل ُكلِّ ُمْسِكٍر وَُكلِّ نَجٍِس َوُمْستَْقذٍَر. 

َوأَكْــُل مَــاِل الْـيَِتيمِ أَِو األَْوقَـاِف عَــَلى خِـــالِف مَــا شَــــــرََط الْـَواقِــُف. َوامْلَأْخُــوِذ بِــَوجْــــهِ 
ااِلْسِتْحيَاِء ِبَغيِْر ِطيِب نَفٍْس ِمنُْه. 

فَْصٌل 
َومِــــْن مَـــَعاصِــــــــــي الْـــَعنْيِ الــنَّظَُر إِلَـــى الــنَِّساِء األَجْـــــنَِبيَّاِت بِـــَشْهَوٍة إِلَـــى الْـــَوجْـــــِه َوالْـــَكفَّنيِْ 
ــــــرَِّة َوالـــرُّكْــــبَةِ  إِلَـــى غَـــيْرِهِــــَما مُــــطَْلًقا، وَكَــــذَا نَـــظَرُهُــــنَّ إِلَـــيِْهْم إِْن كَــــاَن إِلَـــى مَــــا بَـــنْيَ السّـُ َو

َونَظَُر اْلَعْورَاِت. 
ْوأَتَـــنْيِ فِـــي اْلخَــــْلَوِة لِـــَغيِْر حَــــــاجَــــــٍة، َوحَــــــلَّ مَـــعَ  َويَحْــــــرُُم عَــــَلى الـــرَّجُــــــِل َوامْلَــرْأَِة كَــــْشُف الـــسَّ
ــــــرَِّة َوالــرُّكْــــبَِة إِذَا كَــــاَن بِـــَغيِْر شَـــــــْهَوٍة.  امْلَحْـــــرَمِــــيَِّة أَِو الْـــجِنِْسيَِّة نَــظَُر مَـــا عَـــَدا مَـــا بَــنْيَ السّـُ
َويَحْـــــــرُُم الــــنَّظَُر بِـــــااِلسْــــــــِتْحَقاِر إِلَــــى امْلُسْــــــــلِمِ. َوالــــنَّظَُر فِـــــي بَــــيِْت الْــــَغيِْر بِـــــَغيِْر إِذْنِـــــِه أَوْ 

َشىٍْء أَْخفَاهُ َكذَلَِك. 

فَْصٌل 
َوِمْن َمَعاِصي اللَِّساِن: 

ا ِفيِه ِفي َخْلِفِه.  اْلِغيبَُة َوِهيَ ِذْكرَُك أََخاَك امْلُْسلَِم ِبَما يَْكرَُهُه ِممَّ
َوالنَِّميَمُة َوِهيَ نَْقُل اْلَقْوِل لِإِلفَْساِد. 

َوالتَّْحِريُش ِمْن َغيِْر نَْقِل َقْوٍل َوَلْو بنَْيَ اْلبََهاِئمِ. 
َواْلَكِذُب َوُهَو اإِلْخبَاُر ِبِخالِف اْلَواِقعِ. 

َواْليَِمنُي اْلَكاِذبَُة. 
 َوأَْلفَاُظ اْلَقذِْف َوِهيَ َكِثيرَةٌ َحاِصُلَها ُكلُّ َكلَِمٍة تَنُْسُب إِنَْسانًا أَْو َواِحًدا ِمْن 
ـا صَــــــــــريِــًحا مُــطَْلًقا أَْو كِـــنَايَــةً  قَــرَابَــِتِه إِلَــى الــزِّنَــى فَــِهيَ قَــذٌْف مِلَـْن نُسِـــــَب إِلَــيِْه إِمّـَ

ِبِنيٍَّة. َويَُحدُّ اْلَقاِذُف اْلُحرُّ ثََماِننَي َجْلَدةً َوالرَِّقيُق ِنْصفََها. 



َحابَِة َوَشَهاَدةُ الزُّوِر.  َوِمنَْها َسبُّ الصَّ
َوَمطُْل اْلَغِنيِّ أَْي تَأِْخيُر َدفْعِ الدَّيِْن َمعَ ِغنَاهُ أَْي َمْقِدرَِتِه. 

تُْم َواللَّْعُن َوااِلْسِتْهزَاُء ِبامْلُْسلِمِ وَُكلُّ َكالمٍ ُمؤٍْذ َلُه.  َوالشَّ
َوالْــَكِذُب عَـــَلى الــلـِه َوعَـــَلى رَسُــــــولِــِه. َوالــدَّعْـــَوى الْــبَاطِــــَلُة. َوالــطَّالُق الْــِبْدعِـــيُّ َوهُـــوَ 
مَــا كَـــاَن فِــي حَــــاِل الْــَحيِْض أَْو فِــي طُهْـــٍر جَــــامَــعَ فِــيِه. َوالــظَِّهاُر َوهُـــَو أَْن يَــُقولَ 
ـــي أَْي ال أُجَــــــامِـــــُعِك، َوفِــــيِه كَـــــفَّارَةٌ إِْن لَــــْم يُـــطَلِّقْ  لِـــزَْوجَــــــِتِه أَنْـــِت عَـــــَليَّ َكظَهْـــــِر أُمّـِ
بَـْعَدهُ فَـْورًا َوهِــيَ عِــتُْق رَقَـبٍَة مُــؤْمِــنٍَة سَـــــلِيَمٍة فَـِإْن َعجَــــزَ صَـــــــــاَم َشهْــَريْـِن مُــتَتَابِــَعنيِْ 

فَِإْن َعَجزَ أَطَْعَم ِستِّنَي ِمْسِكينًا ِستِّنَي ُمدًّا. 
إِْن لَـــْم يُخِـــــلَّ   َومِــــنَْها الـــلَّْحُن فِــــي الْـــُقرَْءاِن بِــــَما يُخِـــــلُّ بِــــامْلَــْعنَى، أَْو بِــــاإِلعْــــرَاِب َو

ؤَاُل لِْلَغِنيِّ ِبَماٍل أَْو ِحرْفٍَة.  ِبامْلَْعنَى. َوالسُّ
َوالــــنَّذُْر بِـــــَقْصِد حِــــــرْمَـــــاِن الْــــَوارِِث، َوتَــــرُْك الْــــَوصِـــــــــــيَِّة بِـــــَديْــــٍن أَْو عَـــــنْيٍ ال يَــــْعَلُمُهَما 

َغيْرُهُ. 
َوااِلنْـــِتَماُء إِلَــــى غَــــيِْر أَبِــــيِه أَْو إِلَــــى غَــــيِْر مَــــَوالِـــيِه َواْلخِــــــطْبَُة عَـــــَلى خِــــــطْبَِة أَخِــــــيِه. 

َواْلفَتَْوى ِبَغيِْر ِعْلمٍ. َوتَْعلِيُم َوتََعلُُّم ِعْلمٍ ُمِضرٍّ لَِغيِْر َسبٍَب َشرِْعيٍّ. 
َواْلُحْكُم ِبَغيِْر ُحْكمِ اللـِه. َوالنَّْدُب َوالنِّيَاَحُة. 

وَُكلُّ َقْوٍل يَُحثُّ َعَلى ُمَحرَّمٍ أَْو يُفَتُِّر َعْن َواِجٍب. 
وَكُــــــلُّ كَــــــالمٍ يَـــــْقَدُح فِــــــي الـــــدِّيـــــِن أَْوفِــــــي أَحَــــــــٍد مِــــــَن األَنْـــــِبيَاِء أَْو فِــــــي الْـــــُعَلَماِء أَوِ 
ُكوُت عَــِن األَمْــرِ  الْـُقرَْءاِن أَْو فِــي شَــــــىٍْء مِـــْن شَــــــَعائِــِر الـلـِه. َومِـــنَْها الـتَّزْمِـــيُر َوالـسُّ
ُـــنَْكِر بِــــَغيِْر عُـــــذٍْر. وَكَـــــتُْم الْــــِعْلمِ الْــــَواجِــــــِب مَــــعَ ُوجُـــــــودِ  بِــــامْلَـــْعُروِف َوالــــنَّْهيِ عَـــــِن امْل
يـــــحِ أَْو عَــــــَلى ُمسْـــــــــلِمٍ اسْـــــــــِتْحَقارًا لَـــــُه. وَكَـــــــتْمُ  ِحُك لِخُـــــــُروجِ الـــــرِّ الـــــطَّالِـــــِب. َوالـــــضَّ
ُـــْعتَِمرِ  ـــــــالمِ الْــــَواجِــــــِب عَـــــَليَْك. َوتَحْــــــرُُم الْــــُقبَْلُة لِــــْلَحاجِّ َوامْل َهاَدِة َوتَــــرُْك رَدِّ السّـَ الــــشَّ

ِبَشْهَوٍة َولَِصاِئمٍ فَرًْضا إِْن َخِشيَ اإِلنْزَاَل، َوَمْن ال تَِحلُّ ُقبَْلتُُه. 
 فَْصٌل    

إِلَـــــى امْلِــــزْمَــــــارِ  َومِـــْن مَـــَعاصِـــــــي األُذُِن ااِلسْـــــــــِتَماُع إِلَـــــى كَــــــالمِ قَـــــْومٍ أَخْــــــفَْوهُ عَــــــنُْه َو
َوالطُّنْبُوِر َوُهَو َءاَلٌة تُْشِبُه اْلُعوَد، َوَساِئِر األَْصَواِت امْلَُحرََّمِة. 



َماعُ  وَكَــــااِلسْـــــــِتَماعِ إِلَـــى الْـــِغيبَِة َوالــنَِّميَمِة َونَــْحوِهِـــَما بِـــِخالِف مَـــا إِذَا َدخَـــَل عَـــَليِْه الــسَّ
َقْهرًا وََكرَِهُه، َوَلزَِمُه اإِلنَْكاُر إِْن َقَدَر. 

فَْصٌل 
َوِمْن َمَعاِصي اْليََديِْن التَّطِْفيُف ِفي اْلَكيِْل َواْلَوزِْن َوالذَّرْعِ. 

ـــــرِقَــُة َويُحَـــــدُّ إِْن سَــــــَرَق مَـــا يُــَساِوي ُربْــعَ ِديــنَاٍر مِـــْن حِــــْرزِِه بِـــَقطْعِ يَــِدِه الْــيُْمنَى ثُــمَّ  َوالسّـَ
إِْن َعاَد فَرِْجُلُه اْليُْسَرى ثُمَّ يَُدهُ اْليُْسَرى ثُمَّ رِْجُلُه اْليُْمنَى. 

َوِمنَْها النَّْهُب َواْلَغْصُب َوامْلَْكُس َواْلُغُلوُل. 
َوالْــَقتُْل َوفِـــيِه الْــَكفَّارَةُ مُـــطَْلًقا َوهِـــيَ عِـــتُْق رَقَــبٍَة مُـــؤْمِـــنٍَة سَــــــلِيَمٍة فَــِإْن َعجَـــــزَ صَــــــــــامَ 
َشهْــَريْـِن مُــتَتَابِــَعنْيِ َوفِــي عَــْمِدِه الْـِقَصاُص إاِلَّ أَْن عَــفَا عَــنُْه الْـَوارُِث عَــَلى الـدِّيَـةِ 

انًا.  أَْو َمجَّ
َوفِــــي اْلخَــــطَِإ َوشِــــــبِْهِه الـــدِّيَـــُة َوهِــــيَ مِــــائَــٌة مِــــَن اإِلبِــــِل فِــــي الـــذَّكَــــِر اْلحُــــــرِّ امْلُسْـــــــلِمِ 
َوِنْصفَُها ِفي األُنْثَى اْلُحرَِّة امْلُْسلَِمِة، َوتَْختَلُِف ِصفَاُت الدِّيَِة ِبَحَسِب اْلَقتِْل. 

إِْعطَاؤَُها.  ، َوأَْخذُ الرِّْشَوِة َو رُْب ِبَغيِْر َحقٍّ َوِمنَْها الضَّ
َ طَـِريـًقا فِــي الـدَّفْـعِ، َوامْلُثَْلُة بِــالْــَحيََواِن.  إِحْــــرَاُق الْــَحيََواِن إاِلَّ إِذَا َءاذَى َوتَـَعنيَّ َو
بْيَاِن بِــــالْـــَجْوِز َوالْـــِكَعاِب،  َوالـــلَِّعُب بِــــالـــنَّرِْد وَكُـــــلِّ مَــــا فِــــيِه قِــــَماٌر حَــــــتَّى لَـــِعُب الـــصِّ

بَاِب َوامْلِزَْماِر َواألَْوتَاِر.  َواللَِّعُب ِبآالِت اللَّْهِو امْلَُحرََّمِة َكالطُّنْبُوِر َوالرَّ
َومَلْـُس األَجْـــــنَِبيَِّة عَـــْمًدا بِـــَغيِْر حَـــــائِـــٍل أَْو بِـــِه بِـــَشْهَوٍة َولَــْو مَـــعَ جِــــنٍْس أَْو َمحْـــــرَمِـــيٍَّة، 
إِخْــرَاجُ  ِن، َو َوتَـْصِويـُر ِذي ُروحٍ، َومَـنْعُ الـزَّكَــاِة أَْو بَـْعِضَها بَـْعَد الْـُوجُـــوِب َوالـتََّمكُّ
مَـــــا ال يُجْـــــــِزئُ أَْو إِعْـــــطَاؤُهَـــــا مَـــــْن ال يَسْــــــــتَِحقَُّها، َومَـــــنْعُ األَجِــــــيِر أُجْـــــــرَتَــــُه، َومَـــــنْعُ 
امْلُْضطَرِّ مَـا يَسُـــــدُّهُ، َوعَــَدُم إِنْـَقاِذ غَـِريـٍق مِــْن غَـيِْر عُــذٍْر فِـيِهَما، وَكِــتَابَـُة مَـا يَحْـــرُمُ 
الــــــنُّطُْق بِـــــــِه، َوالْـــــــِخيَانَــــــُة َوهِـــــــيَ ضِـــــــــــــدُّ الــــــنَِّصيَحِة فَــــــتَْشَمُل األَفْــــــَعاَل َواألَقْـــــــَوالَ 

َواألَْحَواَل. 
فَْصٌل 

َومِـــْن مَــَعاصِــــــي الْــفَْرجِ الــــزِّنَــــى َوالــــلَِّواُط. َويُحَـــــــدُّ اْلحُـــــــرُّ امْلُـــْحَصُن ذَكَـــــرًا أَْو أُنْــــثَى 
بِــــالـــرَّجْــــــمِ بِــــالْـــِحَجارَِة امْلُــْعتَِدلَـــِة حَــــــتَّى يَـــُموَت َوغَـــيْرُهُ بِــــِمائَــِة جَــــــْلَدٍة َوتَـــْغِريـــِب سَـــــــنٍَة لِْلحُــــــرِّ 

ُف ذَلَِك لِلرَِّقيِق.  َويُنَصَّ



َومِـــنَْها إِتْـيَاُن الْــبََهائِــمِ َولَــْو مِـــْلَكُه، َوااِلسْــــــِتْمنَاُء بِــيَِد غَــيِْر اْلحَــــلِيَلِة الـزَّْوجَــــِة، َوأَمَــِتِه الّـَـِتي 
تَحِــــلُّ لَــُه. َوالْــَوْطُء فِــي الْــَحيِْض أَِو الـنِّفَاِس أَْو بَـْعَد انْـِقطَاعِـــِهَما َوقَــبَْل اْلُغسْــــــِل أَْو بَـْعدَ 
ُف عِــــنَْد مَـــنْ  اْلُغسْـــــــِل بِـــال نِـــيٍَّة مِــــَن امْلُْغتَسِــــــَلِة أَْو مَـــعَ فَــْقِد شَـــــــرٍْط مِــــْن شُـــــــُروطِـــــِه. َوالــتََّكشُّ
يَحْــــرُُم نَـظَرُهُ إِلَــيِْه أَْو فِــي اْلخَـــْلَوِة لِـَغيِْر غَــرٍَض واسْــــــِتْقبَاُل الْــِقبَْلِة أَِو اسْــــــِتْدبَـارُهَـــا بِــبَْولٍ 
أَْو غــاَئِــٍط مِـــْن غَــيِْر حَـــــائِــٍل، أَْو بَــُعَد عَـــنُْه أَكْـــثََر مِـــْن ثَــالثَــِة أَذْرُعٍ أَْو كَـــاَن أَقَــلَّ مِـــْن ثُــُلثَيْ 
ِذرَاعٍ إاِلَّ فِـــي امْلُـَعدِّ لِــذَلِــَك أَْي إاِلَّ فِـــي امْلَـَكاِن امْلُـَعدِّ لِــَقَضاِء الْــَحاجَـــــِة. َوالــتََّغوُُّط عَـــَلى 
الْـَقبِْر. َوالْـبَْوُل فِـي امْلَْسجِِد َولَـْو فِـي إِنَـاٍء َوعَــَلى امْلَُعظَّمِ. َوتَـرُْك الْـِختَاِن لِـْلبَالِـغِ َويَـُجوزُ 

ِعنَْد َمالٍِك. 
فََصٌل 

َومِـْن مَـَعاصِـــــي الـرِّجْــِل امْلَْشيُ فِــي مَــْعِصيٍَة كَـــامْلَْشيِ فِــي سِـــــَعايَـٍة ِبُمسْــــــلِمٍ أَْو فِــي 
ا يَــْلزَمُـــُه مِـــْن قِـــَصاٍص أَوْ  إِبَــاُق الْــَعبِْد َوالــزَّْوجَـــــِة َومَـــْن عَـــَليِْه حَـــــقٌّ عَـــمَّ . َو قَــتْلِِه بِـــَغيِْر حَـــــقٍّ

َديٍْن أَْو نَفََقٍة أَْو ِبرِّ َوالَِديِْه أَْو تَْرِبيَِة األَطْفَاِل. 
َوالــتَّبَْختُُر فِـــي امْلَـْشيِ، َوتَخَــــطِّي الــرِّقَـــاِب إاِلَّ لِــفُرْجَـــــٍة َوامْلُـُروُر بَــنْيَ يَــَدِي امْلُـَصلِّي إِذَا 

تْرَِة.  َكَمَلْت ُشُروُط السُّ
َوَمدُّ الرِّْجِل إَِلى امْلُْصَحِف إِذَا َكاَن َغيَْر ُمرْتَِفعٍ. وَُكلُّ َمْشيٍ إَِلى ُمَحرَّمٍ َوتََخلٍُّف َعْن 

َواِجٍب. 

فَْصٌل 

َومِـْن مَـَعاصِـــــي الْـبََدِن عُــُقوُق الْـَوالِـَديْـِن. َوالْـِفرَاُر مِــَن الـزَّحْــــِف َوهُــَو أَْن يَـِفرَّ مِــْن بَـنيِْ 

إِيـــذَاءُ  امْلُــَقاتِــــلنَِي فِـــي سَـــــــِبيِل الـــلـِه بَـــْعَد حُــــــُضوِر مَـــْوضِــــــــــعِ امْلَــْعرَكَــــِة. َوقَـــِطيَعُة الـــرَّحِـــــمِ. َو

اْلَجاِر َوَلْو َكاِفرًا َلُه أََماٌن أَذًى ظَاِهرًا. 

َواِد َوتََشبُُّه الرَِّجاِل ِبالنَِّساِء َوَعْكُسُه أَْي ِبَما ُهَو َخاصٌّ ِبأََحِد  َعِر ِبالسَّ َوَخْضُب الشَّ
إِسْــــــــــبَاُل الـــــثَّْوِب لِـــــْلُخيَالِء أَْي إِنْـــــزَالُــــــُه عَــــــِن الْــــــَكْعبِ  َــــْلبَِس َوغَــــــيْرِِه. َو الِجنْسَــــــــــنْيِ فِــــــي امْل

لِْلفَْخِر. َواْلِحنَّاُء ِفي اْليََديِْن َوالرِّْجَلنْيِ لِلرَُّجِل ِبال َحاَجٍة. 



َوقَــطْعُ الْــفَرِْض بِــال عُـــذٍْر. وقَــطْعُ نَـفِْل الْــَحجِّ َوالْــُعْمرَِة. َومُــَحاكَـــاةُ امْلُـؤْمِـــِن اسْــــــِتْهزَاًء بِــِه. 
ُس عَــــــَلى عَــــــْورَاِت الـــــنَّاِس. َوالْـــــَوشْـــــــــُم. َوَهجْـــــــُر امْلُسْـــــــــلِمِ فَـــــْوَق ثَـــــالٍث إاِلَّ لِـــــُعذْرٍ  َوالـــــتََّجسُّ

َشرِْعيٍّ. َوُمَجاَلَسُة امْلُبْتَِدعِ أَِو اْلفَاِسِق لِإِلينَاِس َلُه َعَلى ِفْسِقِه. 
ِة َواْلحَــــــِريـــِر أَْو مَــــا أَكْـــــثَرُهُ َوزْنًـــا مِـــــنُْه لِـــلرَّجُــــــِل الْـــبَالِـــغِ إاِلَّ خَــــاتَـــمَ  ولُـــبُْس الـــذَّهَــــِب َوالْـــِفضَّ

ِة. َواْلخَــْلَوةُ بـاألَجْــــنَِبيَِّة بِــَحيُْث ال يَـرَاهُــَما ثَـالِـٌث يُسْـــــتََحى مِــنُْه مِــْن ذَكَــٍر أَْو أُنْـثَى.  الْـِفضَّ

وسَــــــفَُر امْلَـرْأَِة بِــَغيِْر نَــْحِو َمحْــــرَمٍ. َواسْــــــِتْخَداُم اْلحُــــرِّ كُـــرْهًـــا. َومُــَعاَداةُ الْــَولِــيِّ. َواإِلعَـــانَــةُ 

ــَخاذُهَــــا.  ِة َواتّـِ عَــــَلى امْلَــْعِصيَِة. َوتَـــْرِويـــجُ الـــزَّائِـــِف. َواسْـــــــِتْعَماُل أََوانِـــي الـــذَّهَــــِب َوالْـــِفضَّ

َوتَــرُْك الْــفَرِْض أَْو فِـــْعُلُه مَـــعَ تَــرِْك رُكْـــٍن أَْو شَـــــــرٍْط أَْو مَـــعَ فِـــْعِل مُـــبِْطٍل لَــُه، َوتَــرُْك اْلجُـــــُمَعةِ 

إِْن صَـــــــــــــلَّى الظُّهْــــــَر، َوتَـــــرُْك نَـــــْحِو أَهْــــــِل قَـــــْريَـــــٍة اْلجَــــــــَماعَــــــاِت فِــــــي  مَــــــعَ ُوجُــــــــوبِــــــَها عَــــــَليِْه َو

يِْد بِــامْلُثَقَِّل امْلُذَفّـِِف أَيْ  امْلَْكتُوبَـاِت. َوتَـأْخِـــيُر الْـفَرِْض عَــْن َوقْـِتِه بِــَغيِْر عُــذٍْر. ورَمْــيُ الـصَّ

ـــَخاذُ الْــــَحيََواِن غَــــرَضًــــــــــــا. َوعَـــــَدُم مُـــــالزَمَـــــةِ  ـــِذي يَــــْقتُُل بِـــــِثَقلِِه كَــــــاْلَحجَـــــــِر. َواتّـِ ىِْء الّـَ بِـــــالــــشَّ

ُـــــْعتَدَِّة لِــــــْلَمْسَكِن بِـــــــَغيِْر عُـــــــذٍْر، َوتَــــــرُْك اإِلحْـــــــــَداِد عَـــــــَلى الــــــزَّْوجِ. َوتَــــــنْجِيُس امْلَْسجِـــــدِ  امْل

َوتَـْقِذيـرُهُ َولَـْو بِــطَاهِــٍر. َوالـتََّهاُوُن بِــالْـَحجِّ بَـْعَد ااِلسْـــــِتطَاعَــِة إِلَـى أَْن يَـُموَت. َوااِلسْـــــِتَدانَـةُ 

مِلَـــْن ال يَــــرْجُـــــــو َوفَــــاًء لِــــَديْــــِنِه مِـــــْن جِــــــَهٍة ظَـــاهِـــــرٍَة َولَــــْم يَــــْعَلْم َدائِـــــنُُه بِـــــذَلِــــَك. َوعَـــــَدُم إِنْــــظَارِ 

امْلُْعسِـــــــِر. َوبَـــذُْل امْلَـــاِل فِــــي مَــــْعِصيٍَة. َوااِلسْــــــــِتَهانَـــُة بِــــامْلُـــْصَحِف َوبِــــُكلِّ عِـــــْلمٍ شَــــــــرْعِـــــيٍّ، 

ِبيِّ امْلُــَميِِّز مِــــنُْه. َوتَـــْغِييُر مَــــنَاِر األَرِْض أَْي تَـــْغِييُر اْلحَــــــدِّ الْـــفَاصِــــــــــِل بَـــنيَْ  َوتَـــْمِكنُي الـــصَّ

ارِعِ بِـَما ال يَـُجوزُ. َواسْـــــِتْعَماُل امْلَُعاِر فِـي غَـيْرِ  مِــْلِكِه َومِــْلِك غَـيْرِِه، َوالـتََّصرُُّف فِـي الـشَّ

امْلَأْذُوِن َلُه ِفيِه أَْو زَاَد َعَلى امْلُدَِّة امْلَأْذُوِن َلُه ِفيَها أَْو أََعارَهُ لَِغيْرِِه. 

َوتَــــْحجِيُر امْلُـــبَاحِ كَـــــامْلَـــرْعَـــــى، َوااِلحْــــــِتطَاِب مِـــــَن امْلَـــَواِت َوامْلِـــْلحِ مِـــــْن مَــــْعِدنِــــِه َوالــــنَّْقَديْــــنِ 

ــــرِْب مِــَن امْلُسْـــــتَْخَلِف َوهُــَو الّـَِذي إِذَا أُخِـــذَ مِــنُْه شَــــــىٌْء يَخْــُلفُُه غَـيْرُهُ.  َوغَـيْرِهِــَما َوامْلَاِء لِلشّـُ

َواسْــــــِتْعَماُل الــلَُّقطَِة قَــبَْل الــتَّْعِريــِف ِبشُــــــُروطِــــِه. َواْلجُــــُلوُس مَــعَ مُــَشاهَـــَدِة امْلُـنَْكِر إِذَا لَــمْ 

يُْعذَْر. َوالتَّطَفُُّل ِفي اْلواَلِئمِ َوُهَو الدُُّخوُل ِبَغيِْر إِذٍْن أَْو أَْدَخُلوهُ َحيَاًء. 



ــــا الــــتَّفِْضيُل فِـــــي امْلَـــَحبَّةِ  َوعَـــــَدُم الــــتَّْسِويَــــِة بَــــنْيَ الــــزَّْوجَـــــــاِت فِـــــي الــــنَّفََقِة َوامْلَـــِبيِت. َوأَمّـَ

الْـَقْلِبيَِّة َوامْلَيِْل فَـَليَْس بِــَمْعِصيٍَة. َوخُــُروُج امْلَرْأَِة إِْن كَــانَـْت تَـُمرُّ عَــَلى الـرِّجَــــاِل األَجَــــانِــبِ 

ِبَقْصِد التََّعرُِّض َلُهْم. 

ــِذيـــَن خَــــرَجُــــــوا عَــــَلى عَــــلِيٍّ فَـــَقاتَـــُلوهُ. قَـــالَ  حْــــــُر. َواْلخُــــُروُج عَــــْن طَــاعَــــِة اإِلمَــــامِ كَــــالّـَ َوالسِّ

افِـــِعيُّ قَـــبَْلُه، َولَـــْو كَــــانَ  الْـــبَيَْهِقيُّ: «كُــــلُّ مَـــْن قَـــاتَــَل عَـــلِيًّا فَــُهْم بُــَغاةٌ» وَكَــــذَلِــَك قَـــاَل الــشَّ

َحابَـِة أِلَنَّ الْـَولِـيَّ ال يَسْــــــتَِحيُل عَــَليِْه الـذَّنْـُب َولَـْو كَـــاَن مِـــنَ  فِــيِهْم مَــْن هُــْم مِـــْن خِــــيَاِر الـصَّ

الْــَكبَائِـــِر. َوالــتََّولّـِـي عَـــَلى يَــِتيمٍ أَْو َمْسجِـٍد أَْو لِــَقَضاٍء أَْو نَــْحِو ذَلِــَك مَـــعَ عِــــْلِمِه بِـــاْلَعجْـــــزِ 

ْن يُـِريـُد أَخْــذَ الْـَحقِّ مِــنُْه. َوتَـْرويـعُ  إِيـَواُء الـظَّالِـمِ َومَــنُْعُه مِــمَّ عَــِن الْـِقيَامِ بِــِتْلَك الْـَوظِـــيفَِة. َو

ــا بِـــتَْعِزيــٍر أَْو بِـــَقطْعِ يَــٍد َورِجْـــــلٍ  امْلُسْـــــــلِِمنَي. َوقَـــطْعُ الــطَِّريــِق َويُحَـــــدُّ ِبَحسَـــــــِب جِــــنَايَــِتِه إِمّـَ

مِـــــْن خِـــــالٍف إِْن لَـــْم يَـــْقتُْل أَْو بِــــَقتٍْل َوصَـــــــــــْلٍب أَْي إِْن قَـــتََل. َومِـــــنَْها عَــــَدُم الْـــَوفَـــاِء بِــــالـــنَّذِْر. 

ْومِ َوهُــَو أَْن يَـُصوَم يَـْومَـنْيِ فَـأَكْــثََر بِـال تَـنَاُوِل مُـفَطٍِّر. َوأَخْــذُ َمجْـــلِسِ  َوالْـوِصَـــــــــاُل فِـي الـصَّ

َغيْرِِه أَْو زَْحَمتُُه امْلُؤِْذيَُة أَْو أَْخذُ نَْوبَِتِه. 

فَْصٌل 

تَـجُِب الـتَّْوبَـُة مِــَن الـذُّنُـوِب فَـْورًا عَــَلى كُــلِّ مُـَكلٍَّف َوهِــيَ الـنََّدُم َواإِلقْـالُع َوالْـَعزُْم عَــَلى أَنْ 

إِْن كَـــــــاَن الــــــذَّنْــــــُب تَــــــرَْك فَــــــرٍْض قَــــــَضاهُ أَْو تَــــــِبَعًة آِلَدمِـــــــيٍّ قَــــــَضاهُ أَوِ  ال يَــــــُعوَد إِلَــــــيَْها َو

اْستَرَْضاهُ. 








