
ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل  َالّساَّ

ّدَمــٌة  ُمَق

ِم ّلِه ِبْس ِم َالّرْحَمِن َال  َالّرِحي

ِبِه َتِعين َو  )1(  ُ َنْس

ُد ْلَحْم ُتتتوُُب َا َن َو ُه,ُ  ِفُر ْغ َت َنْستت َو ُنُه,ُ  ِعيِ َت َنْستت َو ُه,ُ  ُد َنْحَمتت ِه,ُ  ّلتت ِه,ُ ِل ْيِتت َل ِإ
ُذ ُعوُ َن ِه َو ّل َال ِر ِمْن ِب َئاِت ُشُرو ّيِ َوَس َنا,ُ  ُفِس ْن َنا,ُ َمتتْن َأ ِل ْعَما ِد َأ ْهتت ّلتتُه َي َال

َوَمْن ُمِضّل َفَل ِلْل َلُه,ُ  َي َفَل ُيْض ِد ُد َها َه َأْش َو َلَه َل َأْن َلُه,ُ  ّلُه,ُ ِإّل ِإ َال

ُه َد ِريَك َل َوْح ُد َش َه َأْشتت َو ًدا َأّن َلُه,ُ  ُه ُمَحّمتت ُد ْبتت ّلىَّ َع ُلُه,ُ َصتت َوَرُستتوُ
ّلُه ِه َال ْيِ َل ِه َع ِل ّلَم.َ  َوآَ َوَس

ُد:ُ  َأّماَّ َبْع

َذا َه َتاٌب َف َتَصٌر ِك ْعتتُت ِفتتيِ ُمْخ ِه,ُ َجَم ْقتت ْلِف ِه َا ْيِتتَن ِفيِتت ِئِل َب ْلَمَستتا َا

َتَصتْرُت ْق َوا ِئِل;ِ  ّدَل ِه َوال َلتىَّ ِفيِت ُهتّم َع َهتا َأ َظِم ْع َأ َو ِر,ُ  ُْلُمتوُ ًعتا,ُ َا ْف َن
ِة ّد ِة ِلِش َلتىَّ َالّضُروَر َذا ِإ ِثيِتًرا َهت َك َو ْوُُضتوُِع,ُ  ْلَم َتِصتُر َمتا َا ْق َلتىَّ َأ َع

ّنّص َذا َال ْكُم َكاَن ِإ ْلُح ِه َا ِة ِفيِ َل ُهوُ ِلُس ِه َواِضًحا;ِ  ِظ ْف ِه ِح ْهِمتت َف َلتتىَّ َو َع

ِئيِن ِد َت ْب ْلُم َِلّن)2(  َ َا َفُة   ِر ْع ْلَم:َ َم ِع ْل ّق َا ْلَح ِه.َ  َا ِل ِليِ َد ِب

ْلِفْقَه:ُ  َفتُةَوا ِر ْع ِم َم َكتا َْلْح ِة َا ّيِ ِة َالّشتْرِع ّيِت َفْرِع ْل َهتا َا ِت ّل ِد َأ ِمتْن ِب

َيِاِس ِق ْل َوا ِْلْجَماِع,ُ  َوا ِة,ُ  ّن َوالّس َتاِب,ُ  ِك ْل َتِصتتُر َا ْق َأ َو َلتتىَّ َالّصتتِحيِِح.َ  َع

ِة ّلتت ِد َْل ًفتتا َا ْوُ ِة;ِ َخ ُهوَُر ْلَمْشتت َذا ِمتتْن َا ِإ َو ِوُيتتِل,ُ  ْط ّت َنِت َال َلُة َكتتا َأ ْلَمْستت َا
ط".َ  "ب، من - زيادة 1

ط".َ  "ب، من - ليِست 2



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َتَصْرُت ْق ِا ّيًِة,ُ  ِف َلىَّ ِخَل ْوُِل َع َق ْل ِذي َا ّلتت ًعتتا َتْرّجتَح َا َب َت ِدي,ُ  ْنت ِة ِع ّلتت ِد َْل ِل
ّيِة  .َ )1(  ِ َالّشْرِع

)2(  )3( 

ْلَواِجُب1 َا َوُ:ُ  -  ُه ِثيَِب َما َو ِقَب ُأ ُعوُ َو ُلُه,ُ  ُكه َفاِع ِر  .َ )4(  ُ َتا

ْلَحَراُم2 ُه.َ  - َوا ّد :َ ِض

ُه3 ْكُرو ْلَم ِثيَِب  َما)6(  )5(  - َوا َلْم ُأ َو ُكُه,ُ  ِر َقْب َتا َعا ُلُه.َ  ُي َفاِع

ُنوُن4 ْلَمْس ُه.َ  - َوا ّد :َ ِض

َباَُّح5 ْلُم َوُ - َوا ُه َو ِذي :َ ّل ُلُه َا ْع ُكُه ِف َتْر َلىَّ و ّد َع ٍءء.َ  َح َوُا َس

َيِجُب2 َو َلىَّ -  ّلِف َع َك ْلُم ّلَم َأْن َا َع َت ْنه َي ُكّل)7(  ُ ِم َتاُج َما   ِه َيْح ْيِتت َل ِإ
ِه ِفيِ ِت َدا َبا ِه ِع ِت َعاَمَل َقاَل َوُم َها.َ  ِر ْيِ َغ ِد َمْن   َو ِر ّلَه ُي ِه َال ْيًِرا ِب َخ

ْهُه ّق َف ّديِن ِفيِ ُي ٌق   َال َف ّت ِه ُم ْيِ َل .َ  َع

 

"ب".َ  من - زيادة 1
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َتاَُّب ّطَهاََّرِة ِك  )1(  َال

ٌق)2(  َف ّت ِه  ُم ْيِ َل .َ  َع

ُة4 َد َها َفَشتت َلتتَه َل َأْن -  ْلتتُم ِإّل ِإ ّلتتُه:َ ِع ِد َال ْبتت َع ْل ِه َا ِد َقتتا ِت ْع َوا
ِه ِتَزاِم ْل ّنُه َوا ّق َل َأ َتِح ّيَِة َيْس ِه ُلوُ ُْل ّيتتَة َا ِد ُبوُ ُع ْل ّلتتُه ِإّل َوا ُه َال َد َوْحتت

ِريَك َل َلُه.َ  َش

ُيِوُِجُب ِلَك َف َلىَّ َذ ِإْخَلَص َع ِد:َ  ْب َع ْل ّديِن َجِميِِع َا ِه َال ّل َلىَّ,ُ ِل َعا َت
َأْن ُكوَُن َو ُتُه َت َدا َبا ُة ِع ِهَر ّظا َنُة َال ِط َبا ْل َها َوا ّل ِه ُك ّل َأْن ِل َو ُه,ُ  َد َوْحتت

ِرَك َل ِه ُيْش ًئا ِب ْيِ ِر َجِميِِع ِفيِ َش ّديِن.َ  ُأُموُ َال

َذا َه ِليَِن َجِميِتتِع ِديتتِن َأْصُل َو ْلُمْرَستت َكَمتتا َا ِهْم,ُ  َبتتاِع ْت َأ َقتتاَل َو

َلىَّ:َ  َعا َوَماَت َنا   ْل ِلَك ِمْن َأْرَس ْب ٍءل ِمْن َق ِه ُنتتوُِحيِ ِإّل َرُستتوُ ْيِتت َل ِإ
ّنُه َلَه َل َأ َنا ِإّل ِإ ُدوِن َأ ُب ْع ِء: [ ) )3  َفا َيِا ِب ْن َْل ] .َ 25َا

ُة5 َد َها َوَش ًدا َأّن -  َأّن َرُسوُُل ُمَحّم ِه:َ  ّل َد َال ِق َت ْع ُد َي ْبتت َع ْل ّلتتَه َأّن َا َال

ًدا َأْرَسَل َلىَّ  ُمَحّم ْيِِن َجِميِِع ِإ َل َق ّث ْنِس َال ِْل َا ْلِجّن -  َبِشتتيًِرا َوا  -

ُهْم ُعوُ ْد َي ِذيًرا,ُ  َن َلىَّ َو ِد ِإ ْوُِحيِ ِه َت ّلتت ِديِق َال َتْصتت ِب ِه,ُ  ِت َع َطتتا ِه,ُ َو ِر َبتت َخ

َثاِل ِت َناِب َواْم ِت َواْج ِه,ُ  ِر ّنُه َأْم َأ َو ِه,ُ  ِيِ ْه َة َل َن َد َعا ِفتتيِ َصَلَح َوَل َس
َيِا ْن ّد ِة َال ِْليَماِن ِإّل َواْلِخَر ِه ِبا ّنتتُه ِب َأ َو ِه,ُ  ِت َع َطتتا ِديُم َيِجتتُب َو ْقتت َت

ِه ِت ّب َلىَّ َمَح ِة َع ّب ْفِس َمَح ّن ِد َال َل َوُ ْل ّناِس)4(  َوا َوال ِعيَِن.َ    َأْجَم

"ب":َ فصل.َ  - فيِ 1
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َأّن ّلتَه َو ُه َال َد ّيت ْعِجَزاِت َأ ْلُم ا ِة ِب ّلت ّدا َلتىَّ َال ِبَمتا َع َو ِه,ُ  ِت َل ِرَستا
َلُه َب ّلُه َج ِه َال ْيِ َل ِم ِمْن َع ُلوُ ُع ْل َْلْخَلِق َا َوا ِة,ُ  َل َكاِم ْل ِبَمتتا َا َو ِة,ُ  َيِ ِل َعا ْل َا

َتَمَل ِه ِاْش ْيِ َل ُنُه َع ْي َدىَ ِمْن َد ُه ْل ِة َا ِلِح َوالّرْحَمتت ْلَمَصتتا َوا ّق,ُ  ْلَحتت َوا
ِة ّيِ ِن ّدي ِة َال ّي ِوُ َيِ ْن ّد  َوال

ُتُه َي َذا َوآَ َه ْبَرىَ:َ  ُك ْل ُقْرآَُن َا ْل ِبَمتتا َا ِظيُِم,ُ  َع ْل ِه َا ّق ِمتتْن ِفيِتت ْلَحتت َا

ِر ِفيِ َبا َْلْخ ِر َا َْلْم ّلُه َوا َال َو ْهيِِ,ُ  ّن َلُم.َ  َوال ْع َأ

 َفْصٌل  

ِهِفيِ [ َيِا ْلِم  َا

َأّما6َّ َلَهاَّ - َو ُة:ُ َف ّدُم ُشُروٌط َالّصَل َتَق ْيَهاَّ.  َت َل َع

ْنَهاَّ:ُ  َفِم

ُة:ُ 7 ّطَهاََّر َال ِبيِّ َقاَل َكَما-  ّن َبُل َل   َال ْق ّلُه َي ًة َال )1(  َصتتَل

ِر ْيِ َغ ٍءر ِب ُهوُ ٌق   َط َف ّت ِه ُم ْيِ َل َفَمتتْن)3(  )2(  َع ّهتتْر َلتتْم  .َ  َط َت ِمتتَن َي

َدِث ْلَح ِر َا َب ْك َْل  َا

ِهيَِ َْلْصُل َو  .َ )4(  َا

اللفظ.َ  هذا أجد ولم أحدكم، "أ":َ صلة - فيِ 1

ومسلم.َ  البخاري ط":َ رواه "ب، - فيِ 2
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ُكّل10 َف ٍءء -  ْو ِمَن َنَزَل َما َأ ِء,ُ  َع َالّسَما َب َْلْرِض,ُ  ِمتتْن)1(  َن َا

َوُ ُه ُهوٌُر َف ّهُر َط َط ُي َداِث ِمَن ,ُ  َْلْح ْوُ َا َلتت َو َباِث.َ  َْلْخ ّيِتتَر َوا َغ ُنُه َت ْوُ َلتت

ْو ْعُمُه َأ ْو َط ٍءء ِريُحُه َأ َكَما ِبَشيِْ ٍءر,ُ  ِه ِبتتيِّ َقاَل َطا ّن :  َال  ِإّن  

َء ْلَما ُهوٌُر َا َنّجُسُه َل َط ٌء ُي ُه   َشيِْ َوا ْهُل َر َنِن َأ َوُ)2(  َالّس ُه َو  

َصِحيٌِح.َ 

ِإْن11 َف ّيَِر -  َغ ُد َت ِه َأَح ِف ْوَصا ٍءة َأ َنَجاَستت َوُ ِب ُهتت َيِجتتُب َف َنِجتتٌس,ُ 
ُبُه َنا ِت  .َ )3(  ِاْج

َذا13 ِإ َفتت ِلُم َشتتّك -  ْلُمْستت ِة ِفتتيِ َا ٍءء َنَجاَستت ْو َمتتا ٍءب َأ ْوُ ْو َثتت َأ

ْو َأ ٍءة,ُ  َع ْق َوُ ُب ُه َف َها:َ  ِر ْيِ ْو َغ َأ ِهٌر,ُ  ّقتتَن َطا َيِ َة َت َهتتاَر ّط ِفتتيِ َوَشتتّك َال
َوُ ُه َف َدِث:َ  ْلَح ِهٌر َا ِه)4(;ِ   َطا ِل ْوُ َق ِل    ِّيِتتُل َالّرُجتتِل ِفتتي ِه ُيَخ ْيِتت َل ِإ

ّنُه ُد َأ َء َيِج ِة ِفتتيِ َالّشتتيِْ ِرْف  َل:َ  َالّصتتَل ْنَصتت ّتتتىَّ َي َع َح َيْستتَم
ًتا ْوُ ْو َص َد َأ ٌق   ِريًحا َيِج َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

َيِة]ِ َباَُّب [   ِن َاْل

ُع14 َوَجِميِ ِنيِ -  َوا َْل َباَحٌة.َ  َا ُم
ط":َ خرج.َ  "ب، - فيِ 1

).َ 1/31( والدارقطنيِ )،1/174( والنسائيِ ) وحسنه،66( والترمذي )،66( السنن فيِ داود وأبوُ ) وصححه،86-3/31( أحمد - أخرجه 2

طعمه أو ريحه أو لوُنه تغيِر فما والخباث، بالنجاسات أصافه لحد التغيِر بيِنهما:َ هوُ الفاصل الحد وأن منجس، ونجس مطهر، نوُعان:َ طهوُر الماء أن الشيِخ:َ "الصوُاب - قال 3

أصابته الذي الماء وأما ممازجة، بغيِر أو بممازجة كان وسوُاء الطعم، أو للريح أو للوُن غيِره، فيِ أو التطهيِر محل فيِ قليِل أو كثيِرا التغيِر كان وسوُاء منجس، نجس فهوُ بنجاسة

).َ 7ص الجليِة " (المختارات…طهوُر فهوُ أوصافه أحد تغيِر فلم نجاسة

).َ 10ص الجليِة واحدة.َ (المختارات صلة واحد ثوُب فيِ ويصليِ يتحرىَ، بالمباحة:َ أنه المحرمة أو بالنجسة، الطاهرة الثيِاب اشتباه فيِ الصحيِح الشيِخ:َ أن - قرر 4

).َ 361( ومسلم )،1/237( البخاري - رواه 5
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ِإّل15 َيِتتَة -  ِن َهِب آَ ّذ ِة َالتت ِفّضتت ْل ِه َوَمتتا َوا ٌء ِفيِتت ُهَمتتا َشتتيِْ ْن ِإّل ِم  ُ,

َيِِسيَِر ْل ِة ِمْن َا ِفّض ْل ِة َا ْلَحاَج ِه)1(;ِ   ِل ِل ْوُ َق ِل     ُبوُا َل ِة ِفيِ َتْشَر َيِ ِن آَ

َهِب ّذ َوَل َال ِة,ُ  ِفّض ْل ُلوُا َوا ُك ْأ َها ِفيِ َت ِف َها)2(  ِصَحا ّن ِإ َف ُهْم   ِفتتيِ َل
ُكْم َل َو َيِا,ُ  ْن ّد ِة ِفيِ َال ٌق   َاْلِخَر َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ  )3(  َع

ِء َباَُّب   ْنَجا ِت َداِب َاِلْس ِء َوآَ ِة َقَضا ْلَحاَج  َا

َتَحّب16 ُيْســ َذا -  َء َدَخــَل ِإ ْلَخَل َأْن َا َدَم :َ  ْقتتت َلتتتُه َي ِرْج
ِم ِبْس ُقوَُل:َ  َي َو ُيِْسَرىَ,ُ  ْل ُهّم َا ّل َال ِه,ُ  ّل ّنتتيِ َال ُذ ِإ ُعتتوُ  ِمتتْن)4(  ِبتتَك َأ

ْبِث ْلُخ ِئِث َا َبا ْلَخ  .َ )5(  َوا

َنَك2 ْفَرا ُغ َقاَل:َ  َو  -  )6( َ. 

ُد ْلَحْم ِه َا ّل ِذي ِل ّل َهَب َا ْذ ّنيِ َأ َذىَ َع َْل ِنيِ َا َفا َعا  .َ )7(  َو

يحل ل فهذا ونحوُها، الوانيِ فيِ استعمالت:َ أحدها:َ استعماله ثلثة وله والفضة، الذهب الصحيِحة:َ استعمال الفروق ):َ ومن155ص والفروق (القوُاعد فيِ الشيِخ - قال 1

للذكوُر.َ  حتىَّ يجوُز فهذا الحرب، وآَلت الحرب، لباس فيِ الرجال.َ والثالث:َ استعماله دون للنساء يحل فهذا اللباس، فيِ للناث.َ والثانيِ:َ استعماله ول للذكوُر

المبسوُطة.َ  كالقصعة النسائيِ:َ (صحافهما) والصحفة:َ إناء رواية - وفيِ 2

).َ 2067( ومسلم )،9/554( البخاري - رواه 3

بالله.َ  "أ:َ" أعوُذ - فيِ 4

ُذكران الخاء (الخبث) بضم و )،375( ومسلم )،1/242( البخاري - رواه 5 الثانيِ:َ وعلىَّ الجن، الول:َ إناث علىَّ والخبائث أعم، فتكوُن به:َ الشر، يراد الباء وبإسكان الجن، والباء:َ 

القبيِحة.َ  الفعال

أبوُ قال وصححه، )،1/158( والحاكم غريب، وقال:َ حسن )،7( والترمذي )،1/174( والدارميِ )،1431( حبان وابن )،300( ماجه وابن )،30( داود وأبوُ )،6/155( أحمد - رواه 6

والذهبيِ.َ  والنوُوي الجارود وابن خزيمة ابن صححه وقد الباب، هذا فيِ حديث أصح ):َ هو1/43ُ"العلل" ( فيِ حاتم

وقال ثابت"، غيِر اللفظ بهذا والحديث تضعيِفه، علىَّ متفق البوُصيِري:َ "هوُ قال ضعيِف، وهوُ المكيِ، مسلم بن إسماعيِل سنده وفيِ أنس، حديث ) من301( ماجه ابن - رواه 7

حوُل طوُيل كلم حجر ابن وللحافظ ذر، أبيِ حديث ) من21( السنيِ ابن الصوُل".َ ورواه بعض فيِ المصنف عن نقل ماجه:َ "ومثله ابن علىَّ حاشيِته فيِ السندي الحسن أبوُ

إليِه.َ  الرجوُع يحسن الذكار، تخريج فيِ ذكره الحديث
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ُد18 َتِم ْع َي َو ُلوُِسُه ِفيِ -  َلتتىَّ ُج ِه َع ِلتت ْنِصتتُب ِرْج َي َو ُيِْستتَرىَ,ُ  ْل َا

َنىَّ ُيِْم ْل  .َ )1(  َا

َوَل22 ِبُل -  ْق َت َلَة َيْس ْب ِق ْل ْو َا َها َأ ِبُر ْد َت ِء َحاَل َيْس ِة َقَضا ْلَحاَجتت َا
)2( 

ِه ِل ْوُ َق :  ِل  َذا ِإ ُتُم   ْيِ َت ِئَط َأ َغا ْل ُلوُا َفَل َا ِب ْق َت َلَة َتْس ْب ِق ْل ٍءط َا ِئ َغتتا ِب
َوَل َوَل ٍءل,ُ  ْوُ ِكْن َب َل َو َها,ُ  ِبُرو ْد َت ُقوُا َتْس ْو َشتتّر ُبتتوُا َأ ٌق   َغّر َفتت ّت ُم

ِه ْيِ َل  .َ )3(  َع

َذا23 ِإ َتُه َقَضىَ - َف  )4(  َحاََّج

َتْجَمَر1 ِاْس ِة -  َث َثَل ٍءر ِب ّقيِ َأْحَجا َن ُت َها,ُ  ِوُ َنْح ْلَمَحّل.َ  َو َا
).َ 1/285( البسام للشيِخ المرام بلوُغ علىَّ الحكام طبا.َ ينظر:َ توُضيِح ثابت أنه "البلوُغ" إل فيِ حجر ابن ذكره كما ضعيِف بسند البيِهقيِ رواه حديث - فيِه 1

ط":َ حاجته.َ  "ب، - فيِ 2

ص الجليِة الحديث.َ (المختارات لهذا الحاجة؛ا قضاء والقمر) وقت (الشمس النيِرين استقبال يكره ل أنه الشيِخ:َ "والصحيِح ) قال264( ومسلم )،1/498( البخاري - أخرجه 3

11 َ.(

الوُسوُاس.َ  يحدث ذلك لن ذلك؛ا فيِ الحديث ثبوُت لعدم النتر؛ا ول المسح يستحب ل أنه ):َ والصحيِح11ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 4
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 )1( َ. 

ِلَك2 َذ َك َو ُحْرَمٌة.َ  َلُه َما ُكّل - 

 )2(  َفْصٌل  

َلُة [ ِة ِإَزا ّنَجاَس ِء َال َيِا َْلْش ِة]  َوا ّنِجَس َال

ْكِفي26ِ َي َو ّنَجاَساِت)3(  َجِميِِع َغْسِل ِفيِ -  َال َلىَّ   َدِن َع َبتت ْل ْو َا َأ  ُ,

ْو َأ ْوُِب,ُ  ّث ِة َال َع ْق ُب ْل ْو َا َأ َأْن ,ُ  ِها:َ  ِر ْيِ َها َتُزوَل َغ ُن ْيِ َعْن)4(  َع ْلَمَحّل   )5(  َا

 َ.

جابر.َ  حديث ) من263( ومسلم هريرة، أبيِ حديث ) من1/255( البخاري وسلم.َ رواه عليِه الله صلىَّ النبيِ "ط":َ لنهيِ - فيِ 1

ط".َ  "ب، فيِ - ليِست 2

"ط".َ  فيِ - ليِست 3

من:َ "ط".َ  - زيادة 4

يمكن القوُل هذا تطهر.َ.َ وعلىَّ فإنها الطيِبة صفاتها وخلفتها الخبيِثة صفاتها انتقلت لوُ وكذلك تطهر، أنها غيِره، أو بماء يكوُن، شيِء بأي زالت إذا النجاسة الشيِخ:َ أن - قرر 5

).َ 22ص الجليِة فيِها.َ (المختارات الذي الخبث يزول حتىَّ بمعالجتها المتنجسة الدهان تطهيِر
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َع َِلّن ِر ِرْط َلْم َالّشا َت َغْسِل)1(  َجِميِِع ِفيِ َيْش ّنَجاَساِت   ًدا َال َد َع

ِة ِفيِ ِإّل ْلِب َنَجاَس َك ْل َتَرَط َا َفاْشتت َهتتا ,ُ  َع ِفيِ ْب َها َستت َدا ِإْحتت ٍءت,ُ  َغْستتَل

ّتَراِب.َ  ِديِثِفيِ [ِبال ْلَح َفِق َا ّت ْلُم ِه]   َا ْيِ َل  .َ )2(َع

ُء- 27 َيِا َْلْش ّنِجَسُة َوا  َال

ْوُُل1 َب َدِميِّ.َ  -  َاْل

ُتُه.َ 2 ْذَر ُع َو  -

ّدُم3 َوال ِإّل -  ّنُه ,ُ  َفىَّ َأ ْع ِم َعِن ُي ّد ِر.َ  َال َيِِسيِ ْل َا

ّدُم َالت ُلُه:َ  ْث ُفوُُح َوِم ْلَمْستت َوُاِن ِمتْن َا َيِتت ْلَح ُدوَن َا ُكوَُل,ُ  ْأ ْلَمتت ِذي َا ّلت َا

َقىَّ ْب ِم ِفيِ َي ّلْح ّنُه َال ِإ َف ُعُروِق.َ  ْل ِهٌر.َ  َوا َطا

َوِمَن4 ْوُُل -  َب ّنَجاَساِت:َ  َوُث َال ٍءن ُكّل َوَر َوُا َيِ ٍءم َح ُلُه ُمَحّر ْك  .َ)3(  َأ

ُع5 َبا َوالّس َها -  ّل َنِجَسٌة.َ  ُك

ِلَك6 َذ َك َو َتَة -  ْيِ ِإّل:َ َم َتاُت,ُ  ْيِ ْلَم َوَما ا َدِميِّ,ُ  ْفَس َل َاْل َلًة َلُه َن ِئ َستتا
َوالّسَمَك)4( َد   ْلَجَرا َها َوا ّن ِل

َ ٌة.َ  ;ِ  ِهَر َطا

َلىَّ:َ  َقتتاَل َعتتا ْتَت ُكتتُم  ُحّرَم ْيِ َل َتتتُة َع ْيِ ْلَم ّدُم َا ىَّ) )5  َوالتت َل ِإ  

َها ِر ِة: [ )6(  آَِخ َد ِئ ْلَما ] .َ 3َا

َقاَل ِبيِّ َو ّن ْؤِمُن :  َال ْلُم َا ْنُجُس َل   ّيِا َي ًتا َوَل َح ّيِ  .َ)   )7 َم
فيِ:َ "ط".َ  - ليِست 1

).َ 279( ومسلم )،1/274( البخاري - رواه 2

أصابه ما يغسل فلم كثيِرا يركبهما وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ وكان طاهرا، وشعرهما وعرقهما ريقهما فيِكوُن كالهر، الحيِاة، فيِ طاهران والحمار البغل الشيِخ:َ أن - قرر 3

).َ 22ص الجليِة فخبيِثة.َ (المختارات لحوُمها منه.َ أما بالتحرز أمر ول منهما،

ونحوُهما.َ  والبعوُض - كالذباب 4

ونحوُهما.َ  والبعوُض - كالذباب 5

ط":َ الية.َ  "ب، - فيِ 6

).َ 1/542( الحاكم عند عباس ابن حديث من ميِتا" فهيِ ول زيادة:َ "حيِا وأما هريرة، أبيِ حديث ) من371( ومسلم )،1/390( البخاري ينجس" رواه ل - "المؤمن 7
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َقاَل ُأِحّل:َ  َو َنا   َتاِن َل َت ْيِ َأَمتتا َم َدَماِن,ُ  ْلُحوُُت َو َفتتا َتتتاِن:َ  َت ْيِ ْلَم ا

َأّما َو ُد.َ  ْلَجَرا ُد َوا ِب َك ْل َفا ّدَماِن:َ  ّطَحتتاُل ال ُه)   )1 َوال َوا ُد  َر َأْحَمتت

ْبُن  .َ )2(  َماَجْه َوا

َأّما28 َو َواُث -  َناِت َأْر َوُا َيِ ْلَح ِة َا َل ُكوُ ْأ ْلَم َها َا ُل َوُا ْب َأ ِهيَِ َو َف  َ:  )3(

ٌة.َ  ِهَر َطا

ْغِسُل ْفُرُك َي َي َو َبُه,ُ  ْط ِبَسُه َر  .َ )4(  َيا

ْوُُل30 َبتت ِم - و ُغَل ْل ِذي َا ّلتت َا ِر,ُ  ِغيِ ُكتتِل َلتتْم َالّصتت ْأ َعتتاَم َي ّط َال

ْكِفيِ َي ٍءة:َ  َوُ ْه ِه ِلَش ّنْضُح ِفيِ  .َ )5(  َال

ِبيِّ َقاَل َكَما ّن :  َال  ْغَسُل ُي ْوُِل ِمْن   ِة َب َيتت ِر ْلَجا ُيتتَرّش َا َو  ُ,

ْوُِل ِمْن ِم َب ُغَل ْل ُه   َا َوا ُبوُ َر َد َأ ُو ِئيِّ َدا ّنَسا  .َ )6(  َوال

َذا31 ِإ َو َلْت -  ْيُِن َزا ِة َع ّنَجاَس ُهَر َال ْلَمُحّل َط َلْم)7(  َا َو َيُضّر  
َقاُء ْوُِن َب ّل ِه َال ِل ْوُ َق ِل َلَة )8(  َوالّريِح;ِ  ْوُ ِلَخ ِفيِ)9(    ِم   ْيِتتِض َد ْلَح َا

)10( ِفيِِك ْك َي َوَل   ُء,ُ  ْلَما ُه َيُضّرِك َا َثُر  .َ  )   )11 َأ

ّطحال:َ بزنة:َ كتاب، 1 ُطُحل - ال كرياته.َ  من القديم وإتلف الدم، وظيِفته:َ تكوُين البطن، يسار فيِ الحاجز والحجاب المعدة بيِن يقع عضوُ هوُ وأطحلة، وجمعه:َ 

).َ 1118 (الصحيِحة اللبانيِ وصححه )،1/254( والبيِهقيِ )،25( والدارقطنيِ )،3314( ماجه وابن )،2/97( أحمد - أخرجه 2

ط".َ فإنها.َ  "ب، - فيِ 3

).َ 290 ،289 ،288( ومسلم )،1/332( البخاري رواه عائشة، حديث فيِ - كما 4

الصب.َ  دون وهوُ - النضح:َ الرش، 5

( والحاكم ) وصححه،610( والترمذي )،377( داود وأبوُ )،137 ،97 ،1/76( عليِ:َ أحمد حديث من ورواه السمح، أبيِ حديث من )،1/158( والنسائيِ )،376( داود أبوُ - رواه 6

حجر.َ  ابن الحافظ وصححه شرطهما، علىَّ وقال:َ صحيِح )،1/165

ط":َ طهرت.َ  "ب، - فيِ 7

وسلم.َ  عليِه الله صلىَّ النبيِ قال ط":َ كما "ب، - فيِ 8

سار.َ  بنت "ط":َ لخوُلة - فيِ 9

الدم.َ  "أ":َ فيِ - فيِ 10

( الرواء فيِ كما إسناده، اللبانيِ وصحح ضعيِف"، "البلوُغ":َ "وسنده فيِ حجر ابن الحافظ وضعفه.َ قال )،2/408( والبيِهقيِ )،365( داود وأبوُ )،380 ،2/364( أحمد - رواه 11

1/189 َ.(
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ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ِة َباُب 42   َف ِء ِص ُوُُضوُ ْل  َا

- َوُهَو:ُ 32

َأْن1 َي -  ِوُ ْن َع َي ْف ْو َر َأ َدِث,ُ  ْلَح َء َا ُوُُضوُ ْل ِة َا َها.َ  ِللّصَل ِوُ َنْح َو

ّيُِة:َ َشْرٌط2 ّن َوال ْعَمتتاِل ِلَجِميِِع -  َْل ٍءة ِمتتْن َا َهتتاَر َهتتا َط ِر ْيِ َغ ;ِ َو
ِه ِل ْوُ َق ّنَما :  ِل ِإ ْعَماُل   َْل ّنَما َا ِإ َو ّيِاِت,ُ  ّن ُكّل ِبال ٍءئ ِل ِر َوُىَ َما ِاْم َن

  ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

ُثّم2 ِم -  ِبْس ُقوَُل:َ " ِه".َ  َي ّل َال

ْغِسَل3 َي َو ِه -  ْيِ ّف ًثا.َ  َك َثَل

ُثّم4 َتَمْضَمَض -  َق َي ْنِش َت َيْس َثَلِث َو ِب ًثا,ُ  ٍءت.َ  َثَل َفا َغْر

ُثّم5 ْغِسَل -  َهُه َي ًثا.َ  َوْج َثَل

ِه6 ْي َد َي َو َلىَّ -  ْيِِن)2(  ِإ َق َف ْلِمْر َا ًثا    .َ )3(  َثَل

َيْمَسَح7 َو ْأَسُه -  ِم ِمْن َر ّد َق ِه ُم ْأِس َلىَّ)4(  َر ِإ ُه   َفتتا ِه َق ْي َد َيِتت ِب
ُثّم ُهَما .َ  َد ِعيِ َلىَّ ُي ْلَمَحّل ِإ ِذي َا ّل َأ َا َد ْنُه َب ًة ِم ًة.َ  َمّر َد َواِح

).َ 1907( ومسلم )،1/9( البخاري - أخرجه 1

ط":َ مع.َ  "ب، - فيِ 2

الوُاصفيِن وكل والكعبيِن، المرفقيِن إلىَّ الوُضوُء حد ذكر تعالىَّ الله لن الماء؛ا طهارة فيِ الفرض محل مجاوزة يستحب ل أنه ):َ "الصحيِح14ص المختارات (فيِ الشيِخ - قال 3

ّغب ول ذلك فعل أنه منهم أحد يذكر لم وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ لوُضوُء ّيِن فيِه".َ ثم ر " مدرج…وتحجيِله غرته يطيِل أن منكم استطاع "فمن هريرة أبيِ حديث فيِ ورد ما أن ب

هريرة.َ  أبيِ كلم من

ط":َ مقدمه.َ  "ب، - فيِ 4
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ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ُثّم8 ْدُخَل -  ِه َي ْيِ َت ّباَح َيْمَستتَح)1(  ِصتتَماَخيِْ ِفتتيِ َس َو ِه,ُ  ْيِتت َن ُذ ُأ  

ِه ْيِ َهاَم ْب ِإ ُهَما ِب ِهَر  .َ )2(  َظا

ُثّم9 ْغِسَل -  ِه َي ْيِ َل َع ِرْج ْيِِن َم َب ْع َك ْل ًثا َا ًثا َثَل  .َ )3(  َثَل

َذا ْكَمُل َه ِء َأ ُوُُضوُ ْل ِذي َا ّل َلُه َا َع ِبيِّ َف ّن .َ   َال

ْلَفْرُض33 ِلَك:ُ  ِمْن - َوا َذ

َأْن1 ْغِسَل -  ًة َي ًة.َ  َمّر َد َواِح

َأْن2 َو َها -  َب ّت َلىَّ ُيَر ُه َما َع َكَر ّلُه َذ َلىَّ َال َعا ِه:َ  ِفيِ َت ِل ْوُ اَقتت َي  

َها ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوُا َا َذا آََم ُتْم ِإ َلىَّ ُقْم ِة ِإ ُلوُا َالّصتتَل ْغِستت ُكْم َفا َه ُوُجتتوُ

ُكْم َي ِد ْي َأ َلىَّ َو ِفِق ِإ ْلَمَرا ُكْم َواْمَسُحوُا َا ُءوِستت ُكتتْم ِبُر َل َأْرُج َلتتىَّ َو ِإ
ْيِِن َب ْع َك ْل ِة: [ ) )4  َا َد ِئ ْلَما ] .َ 6َا

َأْن3 َو ْفِصتتَل َل -  َهتتا َي َن ْيِ ٍءل َب َفاِصتت ٍءل ِب ِوُيتت ْيِتتُث)5(  َط ِبَح ًفتتا,ُ  ُعْر َل  

ِنيِ َب ْن ْعُضُه)6(  َي َب َلىَّ   َذا َع َك َو ْعِض,ُ  َطْت َما ُكّل َب ِر ُت ُة َلُه ِاْش َوُاَل ْلُم  َا

 )7(  َفْصٌل  

ْلَمْسِحِفيِ [ َلىَّ َا ْيِِن َع ّف ْلُخ ِة َا ِبيَِر ْلَج  ] َوا

أذنيِه.َ  فيِ ط":َ سبابتيِه "ب، - فيِ 1

ّيِن 2 ).َ 15ص (المختارات فيِه الوُارد الحديث صحة لعدم للذنيِن؛ا جديد ماء أخذ يستحب ل أنه الشيِخ - ب

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 3

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 4

ط":َ كثيِر.َ  "ب، - فيِ 5

"ط":َ "ينبنيِ.َ  - فيِ 6

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 7
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ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ِإْن34 َف ِه َكاَن -  ْيِ َل ّفاِن َع ُهَما ُخ ُوُ َنْح ِهَما َمْسَح َو ْيِ َل َء ِإْن َع )1(  َشا

ْوًُما1 َي َلًة -  ْيِ َل ِم َو ِقيِ ْلُم َثَة ِل َثَل َو ٍءم -  ّيا ِليِهّن َأ َيِا َل ِر.َ  ِب ِف ْلُمَسا ِل

ِبَشْرِط2 ُهَما َأْن -  َبَس ْل َلىَّ)2(  َي َع ٍءة.َ    َهاَر َط

َوَل3 ُهَما -  ِإّل)3(  َيْمَسَح َدِث ِفيِ   ْلَح ِر.َ  َا َغ َْلْص َا

ُه َوا ِكُم َر ْلَحا  .َ )4(  َوَصّحَحُه َا

ِإْن35 َف َلىَّ َكاَن -  ِء َع ْعَضا ِه َأ ِئ ٌة َوُضوُ ِبيَِر َلىَّ َج ْو َع َأ ٍءر,ُ  ٌء َكْس َوا َد
َلىَّ ُه َع َيُضّر َو ٍءح,ُ  ُغْسُل:َ َمَسَحُه ُجْر ْل ِء َا ْلَمتتا َدِث ِفتتيِ ِبا ْلَحتت ِر َا َبتت ْك َْل َا

ِر َغ َْلْص ّتىَّ َوا َأ َح ْبَر  .َ )5(  َي

ْيِن َمَسِح - َوِصَفُة36 ْلُخّف َثَر َيْمَسَح َأْن:ُ  َا ْك ِهَما.َ  َأ ِر ِه َظا

َأّما37َّ ُة:ُ  - َو ِبيَر ْلَج َيِْمَسُحَا َلىَّ َف َها.َ   َع ِع َجِميِ

ِقِض َباَُّب   َوُا ِء َن ُوُُضوُ ْل  َا

- َوِهَي:ُ 38

ِرُج1 ْلَخا َا ْيِِن ِمْن -  َل ِبيِ ًقا.َ  َالّس َل ْط ُم
ّيِن 1 تخلوُ ل أنها منها الظاهر الصحابة خفاف ولن النصوُص، عموُم فيِ فيِدخل خف لنه ؛ا عليِه المسح جوُاز فالصحيِح البشرة، يصف فتق أو خرق الخف فيِ كان إذا أنه الشيِخ - ب

ّيِن:َ أن كما شق، أو فتق من ما المدة بتمام أيضا تنتقض ل كما ونحوُه، الممسوُح الخف بخلع تنتقض ل الطهاراة وأن الحدث، وقت من ل المسح من الصحيِح علىَّ المدة ابتداء ب

).َ 17 ،16 ،15ص الجليِة باقيِة.َ (المختارات الطهارة دامت

"أ":َ يلبسها.َ  - فيِ 2

ب".َ يمسحها.َ  "أ، - فيِ 3

):1/313َ( السلم سبل فيِ قال )،1/179( للزيلعيِ الراية ينظر:َ نصب )،1/289( والبيِهقيِ )،1/203( والدارقطنيِ مسلم، شرط علىَّ ) وقال:َ صحيِح1/181( الحاكم - رواه 4

عنهما.َ  الله رضيِ عليِّ، وحديث عسال، بن صفوُان حديث يفيِد كما به، مقيِد فهوُ التوُقيِت عن وأطلقه الطهارة، شرطيِة أفاد قد والحديث

ّيِن 5 ص عليِه.َ (المختارات وجب الشد يختصر أن أمكنه إذا أنه إل ذلك، علىَّ زائدا أو الحاجة محل علىَّ الشد كان وسوُاء طهارة، تقدم له يشترط ل الجبيِرة مسح الشيِخ:َ أن - ب

16 َ.(
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ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ّدُم2 َوال ِثيُِر -  َك ْل ُه َا ُوُ َنْح  .َ )1(  َو

َواُل3 َوَز ْقِل -  َع ْل ٍءم َا ْوُ َن ْو ِب ِه.َ  َأ ِر ْيِ َغ

َكُل4 َأ َو ِم -  ِر َلْح ْلُجُزو  .َ )2(  َا

َوَمّس5 ِة -  َأ ْلَمْر ٍءة.َ  َا َوُ ْه ِبَش

َوَمّس6 َفْرِج.َ  -  ْل َا

ْغِسيُِل7 َت َو ّيِِت -  ْلَم  .َ )3(  َا

ِهي8َِ َو ُة:َ  ّد َوالّر ِبُط -  ْعَماَل ُتْح َْل َها َا ّل ِه)4(  ُك ِل ْوُ َق ِل َلىَّ:َ   .َ  َعا ْوَت َأ  

َء ٌد َجتتا ُكتتْم َأَحتت ْن ِئِط ِمتتَن ِم َغتتا ْل ْو َا ُتُم َأ َء َلَمْستت ّنَستتا ) )5  َال

ِة: [ َد ِئ ْلَما ] .َ 6َا

ِئَل ِبتتيِّ َوُستت ّن :  َال  ُأ َوُّض َت َن َأ ِم ِمتتْن   ِبتتِل ُلُحتتوُ ِْل َقتتاَل:َ َا َف  ?

َعْم"  َن "ُه َوا ِلٌم   َر  .َ )6(  ُمْس

َقاَل ْيِتتِن ِفيِ َو ّف ْلُخ ْن:َ  َا ِك َل َو ٍءط ِمتتْن   ِئ ٍءل َغتتا ْوُ َبتت ٍءم َو ْوُ َنتت  َو
ُه َوا ِئيِّ َر ّنَسا ّي ال ِذ ّتْرِم َال  .َ )7(  َوَصّحَحُه َو

ّيِن دليِل يرد لم لنه كثيِرها؛ا ول قليِلها الوُضوُء ينقض ل ونحوُهما والقيِء الدم أن الشيِخ - رجح 1 ).َ 17ص الطهارة.َ (المختارات بقاء والصل بها، الوُضوُء نقض علىَّ ب

له ليِس أجزائها بيِن والتفريق ومعناها، ولفظها حكمها فيِ داخل لنه ناقض؛ا ونحوُها والمصران والقلب كالكرش البل أجزاء جميِع أن الشيِخ:َ "والصحيِح - الجزور:َ البل.َ قال 2

فيِه، تقيِم ما وهوُ بأعطانها، الصلة تصح ل الوُضوُء.َ الثانيِ:َ أنه ينقض لحمها أشيِاء:َ أحدها:َ أن بثلثة البهائم بقيِة عن اختصت البل ).َ وقال:َ إن17ص تعليِل" (المختارات ول دليِل

).َ 168ص والفروق الصحيِح.َ (القوُاعد علىَّ الديات فيِ الصل إليِه.َ الثالث:َ أنها وتأوي

حمله يتعيِن ل بالوُضوُء الميِت غسل من أمرهما فيِ عباس وابن عمر ابن عن روي وما يثبت، لم فيِه الوُارد الحديث لن نظر؛ا فيِه الميِت بتغسيِل الوُضوُء الشيِخ:َ ونقض - قال 3

).َ 17ص الجليِة ناقض.َ (المختارات له يحصل لم حيِث الغاسل، طهارة بقاء فيِ الثابت الصل يزيل ول الوُجوُب، علىَّ

).َ 12ص البصائر الغسل.َ (نوُر الوُضوُء:َ موُجبات نوُاقض من الشيِخ - ذكر 4

).َ 12ص البصائر الغسل.َ (نوُر الوُضوُء:َ موُجبات نوُاقض من الشيِخ - ذكر 5

).َ 360( مسلم - رواه 6

).َ 196( خزيمة وابن )،15( والدارقطنيِ )،478( ماجه وابن )،1/84( والنسائيِ صحيِح، حسن وقال:َ حديث )،96( والترمذي )،4/239( أحمد - رواه 7
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ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ُغْسَل ُيوُِجُب َما َباَُّب   ْل ِه َا ِت َف  َوِص

َيِجُب39 ْلُغْسُل - َو ِمَن:ُ  َا

َبِة:ُ َوِهَي:ُ 1 َناَّ ْلَج َا  -

ْنَزاُل ِإ أ- 
ِنيِّ َ ْلَم ٍءء َا َوُْط ْو ِب ِه.َ  َأ ِر ْيِ َغ

ْو َأ ِء ِب-  َقا ِت ْل ْيِِن.َ  ِبا َن َتا ْلِخ ا

ُغْسِل ْل ْغِسيِِل ِمْن ِبا ّيِِت َت ْلَم  .َ )1(  َا

َأَمَر َلَم َمْن َو َتِسَل َأْن َأْس ْغ  .َ )2(  َي

َأّما40َّ َفُة - َو ِبيِّ َغْسِل ِص ّن ِة ِمَن  َال َب َنا ْلَج  َا

َكاَن1 َف ْغِسُل -  ّوًل.َ  َفْرَجُه َي َأ

ُثّم2 ُأ -  َوُّض َت ًءا َي َكاِمًل.َ  ُوُضوُ

).َ 144( الرواء فيِ كما اللبانيِ وصححه ) وحّسنه،993( والترمذي )،3161( داود أبوُ )،2/280( أحمد رواه هريرة، أبيِ حديث فيِ - كما 1

).َ 1/109( والنسائيِ ) وحسنه،605( والترمذي )،355( داود أبوُ رواه عاصم، بن قيِس حديث فيِ - كما 2
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ُثّم3 ِثيِ -  ِء َيْح ْلَما َلىَّ َا ِه َع ْأِس ِه َر ِوي َيْر ًثا,ُ  ِلَك َثَل َذ  .َ )1(  ِب

ُثّم5 ْغِسُل -  ِه َي ْيِ َل  .َ )2(  آََخَر ِبَمَحّل ِرْج

ْلَفْرُض41 َذا:ُ  ِمْن - َوا َه

َوَما َجِميِِع َغْسُل َدِن,ُ  َب ْل ِر َتْحَت َا ُعوُ ِة َالّش َف ْلَخِفيِ ِة.َ َا َف ِثيِ َك ْل َوا
ّلُه َال َلَم.َ  َو ْع َأ

ِم َباَُّب   َيّم ّت  َال

َو42ُ ُه َو ُع -  ْوُ ّن ِنيِ َال ّثا ِة.َ   ِمَن)3(  َال َهاَر ّط َال

َو43ُ ُه َو َدٌل -  ِء َعِن َب ْلَمتتا َذا)4(  َا ِإ ّذَر   ْعتت ْعَماُل َت ِت ِء ِاْستت ْلَمتتا َا

ِء ْعَضتتتا ِة َِل َهتتتاَر ّط ْو َال َها َأ ْعِضتتت ْو َب َأ ِه,ُ  َدِم َعتتت ْوُِف ِل ٍءر َختتت َضتتتَر

ِه.َ  ِل ْعَما ِت ِباْس

ُقوُُم44 َيِ َف ّتَراُب -  َقاَم َال ِء َم ْلَما َأْن:َ  َا ِب

َي1 ِوُ ْن َي َع -  ْف ِه َما َر ْيِ َل َداِث.َ  ِمْن َع َْلْح َا

الصغر، عن يكفيِ أنه بالغسل، بدنه وعّم الكبر، وأصغر- ونوُىَ -أكبر حدثان عليِه من الشيِخ:َ أن رجح الرأس.َ كما غسل فيِ إل الغسل فيِ ُيْشرع ل التثليِث الشيِخ:َ أن - صحح 1

).َ 18ص بخصوُصه.َ (المختارات ينوُه لم ولوُ

).َ 317( ومسلم )،1/382( البخاري رواه ميِموُنة، حديث فيِ - كما 2

بالماء.َ  الطهارة وهوُ الول النوُع - تقدم 3

(المختارات فيِ الشيِخ قرره دونه.َ كما وما الفرض به استباح للنفل تيِمم وإذا بخروجه، ول بدخوُله يبطل ول الوُقت، دخوُل له يشترط فل أحوُاله، كل فيِ الماء حكم - حكمه 4

).َ 18ص الجليِة
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ُثّم3 ِرَب -  ّتَراَب َيْض ِه َال ِد َيِ ًة ِب ًة َمّر َد  .َ )1(  َواِح

َيْمَسُح4 ِهَما -  َع ِب ِه َجِميِ ِه َع َوْج ِه.َ  َوَجِميِ ْيِ ّف َك

ِإْن45 َف ْيِِن َضَرَب -  َت ْأَس.َ  َفَل َمّر َب

ّلُه َقاَل َلىَّ:َ  َال َعا َلْمَت َف ُدوا   َيِّمُمتتوُا َماًء َتِج َت ًدا َف ِعيِ ًبتتا َصتت ّيِ َط

ُكْم َفاْمَسُحوُا ِه ُوُُجتتوُ ُكْم ِب ِدي ْيتت َأ ْنتتُه َو ُد َمتتا ِم ِريتت ّلتتُه ُي َعتتَل َال َيِْج ِل
ُكْم ْيِ َل ٍءج ِمْن َع ِكْن َحَر َل ُد َو ِري ُكْم ُي ّهَر َط ُيِ ِتّم ِل ُيِ ِل َتُه َو ْعَم ُكتتْم ِن ْيِ َل َع

ُكْم ّل َع ُكُروَن َل ِة: [ ) )2  َتْش َد ِئ ْلَما ] .َ 6َا

َعْن ٍءر َو ِب ِبيِّ َأّن َجا ّن ِطيُِت:َ  َقاَل  َال ْع ُأ ُهتتّن َلتتْم َخْمًسا   َط ْع ُي
ٌد ِء ِمتتْن َأَحتت َيِتتا ِب ْن َْل ُنِصتتْرُت َا ِلتتيِ:َ  ْب ْعِب َق َة ِبتتالّر ٍءر,ُ َمِستتيَِر ْه َشتت

َلْت ِع َْلْرُض ِليَِ َوُج ًدا َا ّيَمتتا َمْستتِج أ
َ َف ُهتتوًُرا,ُ  َط ْتتتُه َرُجتتٌل َو َك ْدَر َأ

ُة ّلْت َالّصَل ُأِح َو ُيَِصّل,ُ  ْل َلْم ِليَِ َف َو ِئُم,ُ  َنا َغ ْل ٍءد َتِحّل َا ِلتتيِ,ُ َِلَحتت ْب َق

ِطيُِت ْع ُأ َكاَن َو َو َعَة,ُ  َفا ِبيِّ َالّش ّن َعتتُث َال ْب َلتتىَّ ُي ِه ِإ ْوُِم َخاّصتتًة,ُ َقتت

ْثُت ِع ُب َلىَّ َو ّناِس ِإ ٌق   َعاّمًة َال َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

أنه وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ حال من الظاهر لن ذلك؛ا غيِر أو حجر، أو رمل، أو له، غبار ل أو غبار له تراب من الرض، إلىَّ تصاعد ما بكل يكوُن التيِمم الشيِخ:َ أن - صحح 1

).َ 19ص الجليِة الصلة.َ.َ (المختارات فيِه أدركته موُضع كل فيِ تيِمم

أنه وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ حال من الظاهر لن ذلك؛ا غيِر أو حجر، أو رمل، أو له، غبار ل أو غبار له تراب من الرض، إلىَّ تصاعد ما بكل يكوُن التيِمم الشيِخ:َ أن - صحح 2

).َ 19ص الجليِة الصلة.َ.َ (المختارات فيِه أدركته موُضع كل فيِ تيِمم

).َ 521( ومسلم )،1/435( البخاري - أخرجه 3
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ْيِض َباَُّب ْلَح  َا

َْلـْصـُل49 ِم ـِفـي - َوا ّد ِذي َالتت ّلتت َة ُيِصتتيُِب َا َأ ْلَمتتْر ّنتتُه َا َأ

ِبَل ْيٌِض,ُ  ّد َح َوَل َح ِه,ُ  ّن َوَل ِلِس ِه,ُ  ِر ْد ِه َق ِر َكّر  .َ )1(  َت

ِإّل50 َق ِإْن -  َب ْط ّدُم َأ َلىَّ َال ْو َع َأ ِة,ُ  َأ ْلَمتتْر ُع َل َصتتاَر َا ِطتت َق ْن َي
َها ْن َها َيِسيًِرا ِإّل َع ّن ِإ َف َتَحاَضًة َتِصيُِر ,ُ   .َ )2(  ُمْس

ّيِن 1 لقله حد ل أن الصحيِح النفاس:َ أن مسألة الحيِض مسألة علىَّ قال:َ ويترتب ثم )،35 ،34ص الجليِة (المختارات فيِ الستدلل فيِ النفس وأطال اختاره، ما صحة الشيِخ - ب

أحكام وزالت تطهرت طهرت وحيِث الشرعيِة، الحكام به تعلقت المعتاد الدم وجد ):َ "فحيِث125ص والفروق القوُاعد (فيِ الشيِخ الحيِض.َ وقال فيِ قيِل ما فيِه وقال أكثره، ول

شرعيِ، دليِل ذلك علىَّ فليِس وأكثره الحيِض وأقل إليِه، تنتهيِ سن وأكثر فيِه تحيِض سن أقل تقيِيِد وأما المسلميِن، بيِن العمل وعليِه النصوُص، عليِه دلت الذي هذا الحيِض،

).َ 169ص والفروق (القوُاعد فيِ فليِنظر النثىَّ، فرج من الخارجة الدماء بيِن الفروق الشيِخ ذكر وقد محدود، حد مدته لكثر ليِس أنه الصحيِح الحمل، مدة وهكذا

فيِ الطاهرات حكم حكمها ولن عرق، دم ولنها ذلك، من المستحاضات أزواج وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ منع لعدم العنت؛ا يخف لم لمن المستحاضة وطء جوُاز الشيِخ - صحح 2

).َ 26ص الجليِة الوُطء.َ (المختارات فكذلك شيِء كل
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ْد51 َق َف َها -  ِبيِّ َأَمَر ّن ِلَس َأْن  َال َها َتْج َت َد  .َ )1(  َعا

ِإْن52 َف ُكْن َلْم -  َها َي َلىَّ َل ِإ َف ٌة,ُ  َد َها َعا ِز ِيِيِ  .َ )2(  َتْم

ِإْن53 َف ُكْن َلْم -  َها َي َلىَّ َل ِإ َف ِيِيٌِز,ُ  ِة َتْم َد ِء َعا ّنَستتا ِة:َ َال َبتت ِل َغا ْل َا

ِة ّت ٍءم ِس ّيا ْو َأ ٍءة َأ َع ْب  َس

ّلُه َال َلتتُم.َ   َو ْع َأ

  

).َ 334( ومسلم )،1/426( البخاري عند جحش بنت حبيِبة أم قصة فيِ - كما 1

الستحاضة.َ  دم عن الحيِض دم تميِز أن - وهوُ 2
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َتاُب 53 ِة ِك  )1(  َالّصَل

ِة ُشُروُط [  ] َالّصَل

ّدَم َتَق َة َأّن -  ّطَهاََّر ِطَهاَّ:ُ  ِمْن َال ُشُرو

ُدُخوُل - َوِمْن54 ِطَهاَّ:ُ  ْلَوْقِت.  ُشُرو َا

َْلْصُل55 َوا ِه -  ِديُث ِفيِ ّنتتُه َحتت َأ ِريتتَل:َ  ْب ِبتتيِّ َأّم ِج ّن ّوِل ِفتتيِ  َال َأ

ْقِت َوُ ْل َقتتاَل:َ  َا َو ِه,ُ  ِر اَوآَِخ َي ُة   َالّصتتَل ُد,ُ  ْيِتتَن َمتتا ُمَحّمتت ْيِن َب َذ َهتت
ْيِِن َت ْق َوُ ْل ُه   َا َوا ُد َر ِئيِّ َأْحَم ّنَسا ّي َوال ِذ ّتْرِم َال  .َ )2(  َو

َعْن56 َو ِد -  ْب ِه َع ّل ٍءو ْبِن َال ِر ّلتتُه - َرِضيَِ َعْم ُهَمتتا َال ْن َأّن َع  -

ِبيِّ ّن ُتَقتتاَل:َ   َال ْق َو ِر   ْهتت ّظ َذا َال ِإ َلتتِت :َ  َكتتاَن َزا َو َالّشتتْمُس,ُ 

ِه,ُ َما َالّرُجِل ِظّل ِل ُطوُ ِر َلْم َك ْقُت َتْحُض َو َو َعْصُر,ُ  ْل ِر:َ َما َا َعْص ْل َا

َفّر َلْم ْقتتُت َتْص َو َو ِة َالّشتتْمُس,ُ  ِرِب:َ َمتتا َصتتَل ْغتت ْلَم ِغتتِب َلتتْم َا َي
ْقتتُت َو َو ُق,ُ  َف ِة َالّشتت َلتتىَّ َصتتَل ِإ ِء:َ  ِعَشتتا ْل ُه ِنْصتتِف َا َوا ْيِتتِل,ُ َر ّل َال

ِلٌم  .َ )3(  ُمْس

ْدَرُك57 ُي َو ْقُت -  ِة َو ْدَراِك َالّصتتَل ِإ ٍءة ِبتت َعتت ْك ِه َر ِل ْوُ َقتت ِل  ِ;  :  
ْدَرَك َمْن َعًة َأ ْك ْد ِمَن َر َقت َف ِة,ُ  ْدَرَك َالّصتَل َة َأ )5(    )4(  َالّصتَل

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل .َ  َع

ّيِن 1 ِكَم وكسل تهاونا تركها أو الصلة، وجوُب جحد من الشيِخ:َ أن - ب ).َ 15ص البصائر المرتدين.َ (نوُر علىَّ جرىَ ما عليِه وجرىَ بكفره، ُح

).َ 9-6( والدارقطنيِ )،325( خزيمة وابن ) وصححه،149( والترمذي )،393( داود وأبوُ )،1/333( أحمد - رواه 2

).َ 612( - مسلم 3

"أ":َ أدركها.َ  - فيِ 4

ّيِن ).َ وقد7-6( ومسلم )،2/57( البخاري - رواه 5 ).َ 29ص الجليِة والوُقت.َ (المختارات والجماعة الجمعة الدراكات جميِع يشمل الحديث هذا فيِ الدراك الشيِخ:َ أن ب
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َوَل58 ْو ُيِحّل -  َأ َها,ُ  ْأِخيُِر ْأِخيُِر َت َها َت ْعِض َهتتا َعتتْن َب ِت ْق ٍءر َو ْذ ُعتت ِل
ْو ِه َأ ِر ْيِ  .َ )1(  َغ

ِإّل59 َذا -  َها ِإ َها َأّخَر َع َيِْجَم َع ِل ّنُه َم ِإ َفتت َها,ُ  ِر ْيِ ٍءر َيُجتتوُُز َغ ْذ ُعتت ِل
ْو َأ ٍءر,ُ  َف ٍءر ِمْن:َ َس َط ْو)2(  َم َأ ْو   َأ ٍءض,ُ  ِها.َ  َمَر ِوُ َنْح

َْلْفَضُل60 ِتـَهـاَّ َأّوِل ـِفـي َالـّصـَلِة َتـْقـِديُم - َوا َوْق

ِإّل:ُ 

َء1 ِعَشا ْل َا َذا -  ّق.َ  َلْم ِإ ُيَش

 )3( َ. 

َوَمْن61 ْتُه -  َت ٌة َفا ِه َوَجَب َصَل ْيِتت َل َها َع ُؤ ْوًُرا َقَضتتا ًبتتا َفتت ّت ُمَر
)4( َ. 

ِإْن62 َف ِتيَِب َنِسيَِ -  ّتْر ْو َال ْو َأ َأ َلُه,ُ  ِه ْوَُت َخاَف َج ِة َف َالّصتتَل

َقَط ِتيُِب ,ُ َس ّتْر َها َال َن ْيِ ْيَِن َب َب ِة َو ْلَحاِضَر  .َ )6(  )5(  َا

فإن الجهاد، غيِر العذار من لعذر متعمدا وقتها عن الصلة تأخيِر يحل ل أنه علىَّ الئمة اتفاق حكىَّ تيِميِة ابن السلم شيِخ ):َ أن27ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - نقل 1

الوُقت فيِ النسان يصليِ بل تأخيِرها، يبيِح فل العذار من ذلك سوُىَ ما وأما الحال، هذه فيِ يجيِزوه لم العلماء جمهوُر كان وإن المشروع، الجهاد لجل تأخيِرها أجازوا العلماء

قدرته.َ  بحسب

ط".َ  من"ب، - زيادة 2

).َ 615( ومسلم )،18-2/15( البخاري - رواه 3

مرتبا.َ  قضائها إلىَّ ط":َ المبادرة "ب، - فيِ 4

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 5

).َ 29ص الجليِة الشيِخ.َ (المختارات رجحه كما الجماعة فوُت بخشيِة يسقط - وكذلك 6

21



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َوِمْن63 َها -  ِط ْتُر)1(  ُشُرو ِة  َس ْوَُر َعتت ْل ٍءب َا ْوُ َثتت ٍءح ِب َبتتا  َل)2(  ُم

َة.َ  َيِصُف َبْشَر ْل َا

ُة64 ْلَعْوَر َثُة - َوا ْنَواٍع:ُ  َثَل َأ

َظٌة,ٌ َوِهَي:ُ 1 ّل ُة- ُمَغ ْوَُر ِة َع َأ ْلَمْر ِة َا ْلُحّر ُع َا َفَجِميِتت ِة,ُ  َغ ِل َبا ْل َا

َها ِن َد ٌة َب ْوَُر ِة ِفيِ َع َها.َ  ِإّل َالّصَل َه َوْج

ُة ْوَُر َع ْبِن :َ  ْبِع ِا ِنيَِن َس َلىَّ ِس ِهيَِ ِإ َو ٍءر,ُ  َفْرَجاِن.َ )3(  َعْش ْل َا  

َطٌة:ُ 3 َتَوّس ِهيَِ- َوُم ُة َو ْوَُر ُهْم,ُ ِمتتْن ِمتتْن َعتت َدا ِة َعتت َالّستتّر

َلىَّ ِة ِإ َب ْك  .َ )4(  َالّر

َلىَّ:َ  َقاَل َعا َياَت ِنيِ   َدَم َب ُذوا آَ ُكْم ُخ َت َن َد ِزي ْن ٍءد ُكّل ِع  َمْستتِج
 )5( ] :ْعَراِف َْل ] .َ 31َا

َباَُّل65 ِتْق ِاْس ْنَهاَّ:ُ  َلِة:ُ  - َوِم ْب ْلِق َا

َلىَّ:َ  َقتتاَل َعتتا ْنَت َوِم ْيِتتُث   َوُّل َخَرْجتتَت َح َهتتَك َفتت ْطَر َوْج َشتت

ِد ْلَمْسِج ِم َا ْلَحَرا ِة: [ ) )6  َا َقَر َب ْل ] .َ 150,ُ 149َا

- أي:َ الصلة.َ  1

).َ 29ص الجليِة عليِه.َ (المختارات إعادة ل أنه الضرورة حال فيِ أو ناسيِا نجس بثوُب صلىَّ من الشيِخ:َ أن - قرر 2

"ط":َ فإنها.َ  "ب":َ فإنه.َ وفيِ - فيِ 3

يصليِ هريرة:َ "ل أبيِ وحديث بشرط، ليِس وأنه وتمامها، تكميِلها باب من للرجل الصلة فيِ أحدهما أو المنكبيِن ستر أن ):َ الصحيِح29ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 4

ليِس المنكب ولن طرفيِه"؛ا بيِن فخالف أو به، فاتزر ضيِقا كان وإن به، فالتحف واسعا الثوُب كان جابر:َ "إن حديث شيِء" يفسره منه عاتقه علىَّ ليِس الوُاحد الثوُب فيِ الرجل

العلماء.َ  جمهوُر قوُل هوُ كما تكميِله، باب من الصلة فيِ فستره بعوُرة،

يصليِ هريرة:َ "ل أبيِ وحديث بشرط، ليِس وأنه وتمامها، تكميِلها باب من للرجل الصلة فيِ أحدهما أو المنكبيِن ستر أن ):َ الصحيِح29ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 5

ليِس المنكب ولن طرفيِه"؛ا بيِن فخالف أو به، فاتزر ضيِقا كان وإن به، فالتحف واسعا الثوُب كان جابر:َ "إن حديث شيِء" يفسره منه عاتقه علىَّ ليِس الوُاحد الثوُب فيِ الرجل

العلماء.َ  جمهوُر قوُل هوُ كما تكميِله، باب من الصلة فيِ فستره بعوُرة،

يصليِ هريرة:َ "ل أبيِ وحديث بشرط، ليِس وأنه وتمامها، تكميِلها باب من للرجل الصلة فيِ أحدهما أو المنكبيِن ستر أن ):َ الصحيِح29ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 6

ليِس المنكب ولن طرفيِه"؛ا بيِن فخالف أو به، فاتزر ضيِقا كان وإن به، فالتحف واسعا الثوُب كان جابر:َ "إن حديث شيِء" يفسره منه عاتقه علىَّ ليِس الوُاحد الثوُب فيِ الرجل

العلماء.َ  جمهوُر قوُل هوُ كما تكميِله، باب من الصلة فيِ فستره بعوُرة،
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ِإْن66 َف ٍءض َعْن َعَجَز -  ِلَمَر َها,ُ  ِل َبا ْق ِت ْو ِاْس ِه َأ ِر ْيِتت َكَمتتا َغ َستتَقَط,ُ 

ُقُط ُع َتْس َباِت َجِميِ َوُاِج ْل ِز َا َعْج ْل َها.َ  ِبا ْن َع

َلىَّ:َ  َقاَل َعا ُقوُاَت ّت َفا ّلَه   ُتْم َما َال ْع َط َت ُبِن: [ ) )1  ِاْس َغا ّت ]16َال

 َ.

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل ِفيِ)2(  َع َو ٍءظ:َ    ْف ْيَِرَل َغ ّنُه   ّليِ َل َأ َبتتَة ُيَصتت ُتوُ ْك ْلَم  َا
 َ.

ّيُة - َوِمْن68 ّن َال ِطَهاَّ:ُ   .َ )3(  ُشُرو

َتِصّح69 َو ُة -  ٍءع ُكّل ِفيِ َالّصَل ْوُِض ِإّل:َ  َم

ِفي1ِ ٍءس.َ )4(  َمَحّل -  َنِج  

ْو2 َأ ٍءب.َ  -  ْغُصوُ َم

ْو3 َأ ٍءة ِفيِ -  َبَر ْق  .َ )5(  َم

ْو4 َأ ٍءم.َ  -  َحّما

ْو5 َأ َطاِن -  ْع ٍءل َأ ِب  .َ )6(  ِإ
يصليِ هريرة:َ "ل أبيِ وحديث بشرط، ليِس وأنه وتمامها، تكميِلها باب من للرجل الصلة فيِ أحدهما أو المنكبيِن ستر أن ):َ الصحيِح29ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 1

ليِس المنكب ولن طرفيِه"؛ا بيِن فخالف أو به، فاتزر ضيِقا كان وإن به، فالتحف واسعا الثوُب كان جابر:َ "إن حديث شيِء" يفسره منه عاتقه علىَّ ليِس الوُاحد الثوُب فيِ الرجل

العلماء.َ  جمهوُر قوُل هوُ كما تكميِله، باب من الصلة فيِ فستره بعوُرة،

).َ 32ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ قرره كما الصحيِح، علىَّ سجوُده أو ركوُعه أو إحرامه فيِ القبلة يستقبل أن يلزمه ).َ ول700( ومسلم )،2/489( البخاري - رواه 2

ائتمام، إلىَّ انفراد من انتقال أو نفل، قلبها أوجب ما صلته فيِ له عرض إذا المصليِ أن فالصحيِح الصلة، فيِ النيِة مسائل ):َ وأما32ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 3

.َ …وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ عن واردة الموُر هذه جنس فإن فيِه، محذور ل جائز كله ذلك أن ائتمام، إلىَّ إمامة ومن وبالعكس،

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 4

تضر".َ  ل فيِها الجنازة صلة ):َ "سوُى48َص (الرشاد فيِ الشيِخ - قال 5

قوُلهم:َ أسطحتها هذا من وأضعف حجة، به تقوُم ل ضعيِف فهوُ الله بيِت ظهر وفوُق الطريق، وقارعة والمزبلة المجزرة عن النهيِ ):َ "وأما48ص (الرشاد فيِ الشيِخ - قال 6

).َ 31ص الجليِة أيضا:َ (المختارات مثلها".َ وينظر
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ِفيِ َنِن َو ّي ُس ِذ ّتْرِم ًعا َال ُفوُ َْلْرُض )1(  َمْر َا َهتتا   ّل ٌد,ُ ُك َمْستتِج

َة ِإّل َبَر ْق ْلَم ْلَحّماَم َا  .َ  )   )2 َوا

ِة َباَُّب   َف ِة ِص  َالّصَل

َتَحّب70 ُيْس ِتيَِ َأْن -  ْأ َها َي ْيِ َل ٍءة ِإ َن ِكيِ ٍءر.َ  ِبَس َقا َو َو

َذا71 ِإ َف َد َدَختتَل -  ْلَمْستتِج ِم:َ  َقتتاَل َا ِباْس ُة   َوالّصتتَل ِه,ُ  ّلتت َال

َلىَّ َوالّسَلُم ِه َرُسوُِل َع ّل ُهّم َال ّل َال ِفْر ,ُ  ْغ ِبيِ ِلتيِ ِا ُنتتوُ َتتتْح ُذ ْف َوا
َوُاَب ِليِ ْب ِتَك َأ  .َ )   )3 َرْحَم

َد َكَما ِلَك َوَر ِديِث)4(  ِفيِ َذ ْلَح َا ِذي   ّلتت ُه َا َوا ُد َر ْبتتُن َأْحَمتت َوا
 .َ )6(  )5(  َماَجْه

َذا75 ِإ َف َلىَّ َقاَم -  ِة ِإ ّلُه َالّصَل َال َبُر".َ  َقاَل:َ " ْك َأ

ط".َ  "ب، من - زيادة 1

ومسلم.َ  البخاري شرط علىَّ وقال:َ صحيِح )،1/251( والحاكم )،338 (موُارد حبان وابن )،745( ماجه وابن )،317( والترمذي )،492( داود أبوُ - رواه 2

وإذا رحمتك، أبوُاب ليِ افتح فليِقل:َ اللهم المسجد أحدكم دخل ) بلفظ:َ "إذا713( مسلم ورواه أسيِد، أبيِ أو حميِد أبيِ حديث من )،772( ماجه وابن )،465( داود أبوُ - رواه 3

فضلك".َ  من أسألك إنيِ فليِقل:َ اللهم خرج

الحديث.َ  فيِ ذلك "ط":َ ورد - فيِ 4

من:َ "ط".َ  - زيادة 5

أنس حديث من شاهد وله وانقطاع، ضعف سنده ):َ وفي2/370ِ المعاد (زاد فيِ الرناؤوط قال فاطمة، حديث من )،771( ماجه وابن )،314( والترمذي )،6/282( أحمد - رواه 6

الترمذي.َ اهت.َ  حسنه ولذا الحديث، به فيِتقوُىَ ضعيِف، وسنده )،86( السنيِ ابن عند
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َيْرَفُع76 ِه)1(  - َو ْي َد َي َلىَّ   ِو ِإ ْذ ْو َح َأ ِه,ُ  ْيِ َب ِك ْن َلتتىَّ َم ِة ِإ َشتتْحَم
ِفيِ)2( ِه,ُ  ْيِ َن ُذ ُأ ِة   َع َب َع:َ  َأْر َوُاِض َم

َد1 ْن ِة - ِع ِبيَِر ْك ِم.َ  َت ِْلْحَرا َا

َد2 ْن َوِع ُكوُِع.َ  -  َالّر

 )3( َ. 

ُع77 َيَض َو ُه -  َد َنىَّ َي ُيِْم ْل َلىَّ َا ُيِْسَرىَ.َ  َع ْل َا

َق78 ْوُ َف ْو -  َأ ِه,ُ  ِت ْو ُسّر َأ َها,ُ  َت َلىَّ َتْح ِه.َ  َع ِر ْد َص

ُقوُُل:َ 79 َي َو  -َنَك ْبَحا ُهّم  ُس ّل َبتتاَرَك َال َت َو ِدَك,ُ  ِبَحْمتت ِاْستتُمَك,ُ َو
َلىَّ َعتتتا َت َوَل َو ّدَك,ُ  َلتتتَه َجتتت ْيِتتتُرَك ِإ ْو)   )4 َغ َأ ُه   ْيِتتتَر ِمتتتْن َغ

َتاَحاِت ْف ِت ِة َاِلْس َد ِر َوُا ْل ِبيِّ َعْن َا ّن  .َ )  )5 َال

ُثّم80 ُذ.َ  -  ّوُ َع َت َي

َبْسِمُل.َ 81 ُي َو  -

ُأ82 ْقَر َي َو ِتَحَة.َ  -  َفا ْل َا

"ط":َ ورفع.َ  - فيِ 1

"ط":َ شحمتيِ.َ  - فيِ 2

).َ 390( ومسلم )،2/222( البخاري رواه عمر، ابن حديث فيِ - كما 3

سعيِد وأبيِ عائشة عن السناد"، وقال:َ "صحيِح )،1/235( والحاكم )،2/34( والبيِهقيِ )،5( والدارقطنيِ )،806( ماجه وابن )،243( والترمذي )،776( داود أبوُ - أخرجه 4

موُقوُفا.َ  عمر عن والطحاوي شيِبة أبيِ وابن والحاكم مسلم رواه وقد مرفوُعا،

لللبانيِ.َ  وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ صلة صفة فيِ - انظرها 5

25



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ُأ83 َيْقَر ْـيـِن َمَعَهاَّ,ٌ ـِفـي - َو َت ْكَع ْـيـِن َالّر َي َل ُْلو ـِمـْن َا

ّيِة َباَِّع ّيِة َالّر ِث ّثَل ًة َوال ُكوُن:ُ  ُسوَر َت

ِفيِ ِر:َ ِمْن َأ-  َفْج ْل َوُاِل َا َفّصِل.َ  ُط ْلُم َا

ُيِسّر85 َو َها -  َعَة ِب ْلُجْم َا ِإّل:َ  َهاًرا,ُ  َد َن ِعيِتت ْل ُكُستتوَُف,ُ)1(  َوا ْل َوا  

ّنُه ِإ َف َء,ُ  َقا ِتْس َهُر َواِلْس َها َيْج  .َ )2(  ِب

ُثّم86 ّبُر -  َك ُكوُِع.َ  ُي ِللّر

ُع87 َيَض َو ِه -  ْي َد َلىَّ َي ِه.َ  َع ْيِ َت َب ْك ُر

َعُل88 َيْج َو ْأَسُه -  َيِاَل َر ِه.َ  ِح ِر ْه َظ

ُقوُُل:َ 89 َي َو  -ْبَحاَن ّبيَِ  ُس ِم َر ِظيِ َع ْل ُه.َ )   )3 َا َكّرُر ُي َو  

ِإْن90 َو َع َقتتاَل -  ِلتتَك َمتت ِه)4(  َحتتاَل َذ ُكتتوُِع ِه:َ   ُر ِد َوُستتُجوُ

َنَك ْبَحا ُهتتّم ُستت ّل َنتتا َال ّب ُهتتّم َر ّل َال ِدَك,ُ  ِبَحْمتت ْغِفتتْر َو )   )5 ِلتتيِ ِا

َفَحَسٌن.َ 

"ط":َ العيِدين.َ  - فيِ 1

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 2

الله صلىَّ النبيِ مع صلىَّ أنه حذيفة عن )،888( ماجه وابن )،2/190( والنسائيِ وصححه، )،261( والترمذي )،871( داود وأبوُ )،1/299( والدارميِ )،5/382( أحمد - رواه 3

العلىَّ".َ  ربيِ سجوُده:َ "سبحان وفيِ العظيِم"، ربيِ ركوُعه:َ "سبحان فيِ يقوُل فكان وسلم، عليِه

ط":َ فيِ.َ  "ب، - فيِ 4

عنها-.َ  الله -رضيِ عائشة حديث ) من484( ومسلم )،2/199( البخاري - أخرجه 5
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ُقتتوُُل93 َي َو ُكتتّل -  ْل ا )1(  َا َن ّب َلتتَك  َر ًدا َو ُد,ُ َحْمتت ْلَحْمتت ِثيِتتًرا َا َك

ًبا ّيِ ًكا َط َباَر َء ُم ِه,ُ ِمْلت َء ِفيِت َوِمْلت ِء,ُ  َء َالّستَما َوِمْلت َْلْرِض,ُ  َمتا َا

ْئَت ٍءء ِمْن ِش ُد َشيِْ ْع  .َ )   )2 َب

ُثّم94 ُد -  َلىَّ َيْسُج ِه َع ِئ ْعَضا ِة:َ  َأ َع ْب َالّس

ِبيِّ َقاَل َكَما ّن َد َأْن ُأِمْرُت   َال َلىَّ َأْسُج ِة َع َع ْب ٍءم:َ َس َظ ْع َأ

َلىَّ ِة َع َه ْب ْلَج َأَشاَر َا َو ِه -  ِد َيِ َلىَّ ِب ِه ِإ ِف ْن ْيِتتِن,ُ َأ َت َب ْك َوالّر ْيِِن,ُ  ّف َك ْل َوا  -

ْطَراِف َأ ْيِِن َو َدَم َق ْل ٌق   َا َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

ْبَحاَن95 ُقوُُل:َ "ُس َي َو ّبيَِ -  َلىَّ"   َر ْع َْل  .َ )4(َا

ُثّم96 ّبُر.َ  -  َك ُي

ِلُس97 َيْج َو َلىَّ -  ِه َع ِل ْنِصتتُب ِرْج َي َو ُيِْسَرىَ,ُ  ْل َنتتىَّ َا ُيِْم ْل َوُ َا ُهتت َو
ِتَراُش.َ  ْف َاِل

َعُل98 ْف َي َو ِلَك -  ْلَساِت َجِميِِع ِفيِ َذ ِة ِج ِإّل)5(  َالّصتتَل ِفتتيِ  
ِد ّه ّتَش ِر َال َْلِخيِ ّنُه)6(  َا ِإ َف َوُّرُك   َت َأْن َي ِبتت ِلتتَس :َ  َلتتىَّ َيْج َْلْرِض َع َا

ِرُج ُيْخ َلُه َو ُيِْسَرىَ ِرْج ْل ْلِف ِمْن َا ْلَخ ْيَمِن.َ  َا َْل َا

ط":َ أيضا.َ  "ب، - فيِ 1

).َ 476( مسلم - أخرجه 2

).َ 490( ومسلم )،2/297( البخاري - أخرجه 3

).َ 89( الفقرة فيِ تخريجه - سبق 4

افتراش.َ  الصلة جلسات ط":َ وجميِع "ب، - فيِ 5

).َ 16ص البصائر (نوُر تشهدان فيِها التيِ الصلة فيِ - أي 6
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ُقوُُل:َ "َرّب99 َي َو ِفْر -  ْغ ِنيِ,ُ ِا ْق َواْرُز ِنيِ,ُ  ِد ْه َوا ِنيِ,ُ  َواْرَحْم ِليِ,ُ 
ِنيِ ُبْر ِنيِ"   َواْج ِف َعا َو

)1( َ. 

ُثّم100 ُد -  َيَِة َيْسُج ِن ّثا َلىَّ.َ  َال ُْلو َكا

ُثّم101 َهُض -  ْن َلىَّ َي َع ّبًرا,ُ  َك ِر ُم ُدو ِه.َ  ُص ْيِ َدَم َق

ّلي102ِ ُيَص َو َعَة -  ْك َيَِة َالّر ِن ّثا َلىَّ.َ  َال ُْلو َكا

ُثّم103 ِلُس -  ِد َيْج ّه ّتَش ّوِل.َ  ِلل َْل َا

ّيِتتاُت104 ّتِح َال ُتُه:َ " َف َوِصتت َبتتاُت,ُ -  ّيِ ّط َوال َوُاُت,ُ  َل َوالّصتت ِه,ُ  ّلتت ِل
ْيِك َالّسَلم َل َها َع ّي أ

ِبيِّ َ ّن ِه َوَرْحَمُة َال ّل َالّسَلُم َال ُتُه,ُ  َكا َبَر َنا َو ْيِ َل َع

َلتتىَّ َع ِد َو َبتتا ِه ِع ّلتت ُد َال َه َأْشتت ِلِحيَِن,ُ  َلتتَه َل َأْن َالّصتتا ّلتتُه,ُ ِإّل ِإ َال

ُد َه َأْش ًدا َأّن َو ُه ُمَحّم ُد ْب ُلُه"   َع َوَرُسوُ
)2( َ. 

ُثّم105 ّبُر.َ  -  َك ُي

ّلي106ِ ُيَص َو ِقيِ -  ِه َبا ِت ِة َصَل ِتَح َفا ْل ٍءة ُكّل ِفيِ ِبا َع ْك  .َ )3(  َر

ُثّم107 ُد -  ّه َتَش َد َي ّه ّتَشتت َْلِخيِتتَر َال َوُ)4(  َا ُهتت َو ُكوُُر   ْذ ْلَمتت )5(  َا

)6( َ. 

ُد108 َيِزي َلىَ - َو ّدَم َماَّ َع  )7(  َتَق

).َ 2/122( والبيِهقيِ وصححه، )،1/262( والحاكم )،898( ماجه وابن )،284( والترمذي )،580( داود وأبوُ )،1/371( أحمد - أخرجه 1

).َ 402( ومسلم )،11/13( البخاري - أخرجه 2

الفاتحة.َ  علىَّ التشهد بعد الذي فيِ ويقتصر صلته، لبقيِة يقوُم ط":َ ثم "ب، - فيِ 3

الخيِر.َ  الجلوُس فيِ يتشهد "ط":َ ثم - فيِ 4

"ط".َ  من - زيادة 5

).َ 104( الفقرة فيِ سابقا المذكوُر - وهوُ 6

أيضا.َ  "ط":َ ويقوُل - فيِ 7
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ُهّم1 ّل َال َلىَّ َصّل -  ٍءد َع َلىَّ ُمَحّم َع َكَما آَِل َو ٍءد,ُ  ْيُِت ُمَحّم ّل َصتت

َلىَّ ِهيِتتَم آَِل َع ْبَرا ّنتتَك ِإ ٌد ِإ ِرْك َحِميِتت َبتتا َو ٌد,ُ  َلتتىَّ َمِجيِتت ٍءد َع ُمَحّمتت

َلىَّ َع َكَما آَِل َو ٍءد,ُ  ْكَت ُمَحّم َلىَّ َباَر ّنتتَك آَِل َع ِإ ِهيَِم,ُ  ْبَرا ٌد ِإ َحِميِتت

ٌد  .َ )1(  َمِجيِ

ُذ2 ُعوُ َأ ِه -  ّل َال َذاِب ِمْن ِب َوِمْن َع ّنَم,ُ  َه َذاِب َج َوِمتتْن َع ِر,ُ  ْب َق ْل َا

ِة َن ْت َيِا ِف ْلَمْح َوِمْن َا ْلَمَماِت,ُ  ِة َوا َن ْت ْلَمِسيِِح ِف ّدّجاِل َا  .َ )2(  َال

ُعو3ُ ْد َي َو ّلُه -  َأَحّب.َ  ِبَما َال

ُثّم109 ّلُم -  َعْن َعْن ُيَس َو ِه,ُ  ِن ِه َيِميِ ِر َالّسَلُم َيَسا ُكتتْم " ْيِ َل َع

ِه".َ  َوَرْحَمُة ّل َال

ِديِث ِئِل ِلَح ُه ْبِن َوا َوا ٍءر,ُ َر ُبوُ ُحْج َد َأ ُو  .َ )4(  )3(  َدا

َكاَُّن110 َْلْر ّيُة - َوا ِل ْلَقْو ُكوَراِت:ُ  ِمْن َا ْذ ْلَم َا

ُة1 ِبيَِر ْك َت ِم.َ  -  ِْلْحَرا َا

ُة2 َء ِقَرا َو ِة -  ِتَح َفا ْل َلىَّ َا ِر َع ْيِ ٍءم َغ ْأُموُ  .َ )5(  َم

ُد3 ّه ّتَش َوال َْلِخيُِر -   .َ )6(  َا

).َ 406( ومسلم )،6/408( البخاري - أخرجه 1

عباس.َ  ابن عن )،590( و هريرة أبيِ عن )،588( مسلم - أخرجه 2

"ط".َ  من - زيادة 3

يقوُىَ بمعناه شوُاهد للحديث ولكن أبيِه، من يسمع لم وائل بن علقمة فإن منقطع، ):َ وإسناده3566 برقم الصوُل (جامع فيِ الرناؤوط القادر عبد قال )،997( داود أبوُ - رواه 4

بها.َ 

ّوُب 5 هذه فيِ القوُال أعدل القوُل جهرية.َ قال:َ وهذا أو سرية الفاتحة، عليِه وجبت يسمع لم وإذا تشرع، ول عليِه، قراءة فل المام، قراءة سمع متىَّ المأموُم الشيِخ:َ أن - ص

).َ 38ص الجليِة الدلة.َ (المختارات به وتجتمع المسألة،

).َ 17ص البصائر وسلم.َ (نوُر عليِه الله صلىَّ النبيِ علىَّ أركانها:َ الصلة من أن الشيِخ - ذكر 6
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َوالّسَلُم4  -  )7( َ. 

َباَِّقي111 َكاٌَّن - َو َأْر ِلَهاَّ:ُ  ِإّل َأْفَعاَّ َيٌة,ٌ  ْل :ُ  َفِع

َد1 ّه ّتَش َال ّوَل -  َْل ّنُه َا ِإ َف َباِت ِمْن ,ُ  ِة َواِج  .َ )2(  َالّصَل

ِبيَِراِت2 ْك ّت َوال ْيَِر -  ِة َغ ِبيَِر ْك ِم.َ  َت ِْلْحَرا َا

ْبَحاَن - و4 ّبيِ "ُس ًة َر َلىَّ" َمّر ْع َْل ِفيِ)3(  َا ِد.َ    َالّسُجوُ

ِفْر "َرّب - و5 ْغ ْيَِن ِا َب ْيِِن ِليِ"  َت َد َوَما َالّسْج ًة,ُ  ًة,ُ َمّر َد َمّر َزا

َوُ ُه ُنوٌُن.َ  َف َمْس

َع6 ْوَُل:َ "َسِم َق َو ّلُه -  ِم ِلَمْن َال ِْلَما ِل ُه"  َد ِد.َ  َحِم ِر ْنَف ْلُم َوا

َنا - و7 ّب ُكّل.َ  َلَك "َر ْل ِل ُد"  ْلَحْم َا

ِه112 ِذ َه َف َباُت -  َوُاِج ْل ُقُط َا َهتتا َتْس ُبُر َيْج َو ِوُ,ُ  ْه ُه ِبالّس ُد ُستتُجوُ

َذا َك َو َوُ,ُ  ْه ْهِل َالّس ْلَج  .َ )4(  ِبا

َكاُن113 َْلْر َوا ُقُط َل -  ًوُا َتْس ْه ً َوَل َس ْهل ًدا.َ  َوَل َج َعْم

ِقي114ِ َبا ْل َوا َنُن -  ٍءل ُس َوُا ْق ٍءل َأ َعا ْف َأ ٍءل َو ْكِم ِة.َ  ُم ِللّصَل

َوِمْن115 َكاِن -  َْلْر َنُة)5(  َا ِنيِ ْأ ّطَم َال َها.َ  َجِميِِع ِفيِ   ِن َكا َأْر

ركنا.َ  ) التسليِمتيِن17ص البصائر (نوُر فيِ الشيِخ - عد 7

).َ 17ص البصائر أيضا.َ (نوُر اجب للتشهد الجلوُس - وكذلك 2

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 3

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 4

ط":َ أركانها.َ  "ب، - فيِ 5
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َعتتْن ِبتتيِ َو أ
َأّن َ َة:َ  ْيتتَر ِبتتيِّ ُهَر ّن َذاَقتتاَل:َ   َال ِإ َلتتىَّ ُقْمتتَت   ِإ

ِة َبِغ َالّصَل َأْس ُثّم َف َء,ُ  ُوُُضوُ ْل ِبِل َا ْق َت َلَة ِاْس ْب ِق ْل ُثتتّم َا ّبتتْر,ُ  َك ْأ َف ْقتتَر ِا
َيِّسَر َما َعَك َت ُثّم ِمْن َم ُقْرآَِن,ُ  ْل ْع َا َكتت ّتتتىَّ ِاْر ِئتتّن َح ْطَم ًعتتا,ُ َت ِك َرا

ْع ُثّم َف ّتىَّ ِاْر ِدَل َح َت ْع ُثّم َت ِئًما,ُ  ْد َقا ّتىَّ ُاْسُج ِئّن َح ْطَم ًدا,ُ َت َساِج

ْع ُثّم َف ّتىَّ ِاْر ِئّن َح ْطَم ُثّم)1(  َت ِلًسا,ُ  ْد  َجا ّتتتىَّ ُاْسُج ِئتتّن َح ْطَم َت
ًدا ُثّم)2(  َساِج َعْل   ْف ِلَك ِا ِتَك ِفيِ َذ َها َصَل ّل ٌق   ُك َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع

)3( َ. 

َقاَل :  َو  ّلوُا ِنيِ َكَما  َص ُتُموُ ْي َأ ّليِ َر ٌق   ُأَصتت َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع
)4(  )5( َ. 

َذا116 ِإ ِتِه:ُ  ِمْن َفَرَغ - َف َصَل

َفَر1 ْغ َت ِاْس َقاَل:َ  -  َو ًثا,ُ  َثَل

ُهتتّم2 ّل َال ْنتتَت -  ْنتتَك َالّستتَلُم َأ ْكَت َوِم َبتتاَر َت َذا َيتتا َالّستتَلُم,ُ 

ْلَجَلِل ِم َا ْكَرا ِْل  .َ )6(  َوا

َلَه - َل3 ُه ِإّل ِإ َد َوْحتت ّلُه,ُ  ِريَك َل َال َلتتُه َشتت ْلتتُك َلتتُه,ُ  ْلُم َلتتُه َا َو
َوُ ُه َو ُد,ُ  ْلَحْم َلىَّ َا ٍءء ُكّل َع ِديٌر,ُ َل َشيِْ َلَه َق َوَل ِإّل ِإ ّلتتُه,ُ  ُد َال ُبتت ْع َن

َلُه ِإّل ُه,ُ  ّيا َلُه ِإ َو ْعَمُة,ُ  ّن َلُه َال َو َفْضُل,ُ  ْل ُء َا َنتتا ّث ْلَحَستتُن,ُ َل َال َلتتَه َا ِإ
ّلُه ِإّل ِلِصيَِن َال ّديُن َلُه ُمْخ ْوُ َال َل َه َو ِر ِفُروَن َك َكا ْل  .َ )8(  )7(  َا

ط":َ تعتدل.َ  "ب، - فيِ 1

فيِ:َ "أ".َ  - ليِست 2

).َ 397( ومسلم )،2/237( البخاري - أخرجه 3

ط".َ  "ب، من - زيادة 4

) وغيِره.َ 2/111( البخاري رواها بل مسلم عند ليِست اللفظة هذه لكن عليِه، المتفق الحوُيرث بن مالك حديث من قطعة - هذه 5

).َ 591_ مسلم - أخرجه 6

ط".َ  فيِ:َ "ب، ليِست الذكر من الجملة - هذه 7

وغيِره.َ  النسائيِ رواه وبدونها بالله"، إل قوُة ول حوُل زيادة:َ "ل وفيِه )،594( مسلم - رواه 8
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ْبَحاَن4 ِه - ُس ّل ُد َال ْلَحْم ّلتتُه َوا َال َو ِه,ُ  ّلتت ًثتتا ِل َثَل َبتتُر,ُ  ْك ِثيِتتَن,ُ َأ َثَل َو
ُقوُُل:َ َل َي َلَه َو ّلُه ِإّل ِإ ُه َال َد ِريَك َل َوْح َلتتُه َش َلتتُه َلُه,ُ  َو ْلتتُك,ُ  ْلُم َا

َوُ ُه َو ُد,ُ  ْلَحْم َلىَّ َا ٍءء ُكّل َع َتَماَم َشيِْ ِديٌر.َ  ِة َق َئ ْلِما  .َ )2(  )1(  َا

ِتُب - و117 َوا ُة َالّر َد ّك َؤ ْلُم َعُة َا ِب ّتا َباِت َال ُتوُ ْك ْلَم َعَشٌر:َ  ِل

ِهيَِ ُة َو ُكوَُر ْذ ْلَم ِديِث ِفيِ َا ْبِن َح يَِ ُعَمَر ِا ّلتُه َرِض ُهَمتا َال ْن َع
َقاَل:َ )3(  ْظُت ِف ِه َرُسوُِل َعْن  َح ّل ٍءت:َ  َعْشَر  َال َعا َك َر

ْيِِن َت َع ْك ْبَل - َر ْيِِن َق َت َع ْك َوَر ِر,ُ  ْه ّظ َها.َ  َال َد ْع َب

ْيِِن َت َع ْك َوَر َد -  ْع ِرِب َب ْغ ْلَم ِه.َ  ِفيِ َا ِت ْيِ َب

ْيِِن َت َع ْك َوَر َد -  ْع ِء َب ِعَشا ْل ِه,ُ  ِفيِ َا ِت ْيِ َب

ْيِِن َت َع ْك َوَر ْبَل -  ِر َق َفْج ْل ٌق )4(  َا َف ّت ِه   ُم ْيِ َل  .َ  )5(  َع

ِد َباُب 69   ِوُ ُسُجوُ ْه ِة َالّس َو ّتَل ِر َوال ْك  َوالّش

َذا:ُ  َمْشُروٌع - َوُهَو118 ِإ

َد1 ْنَساُن - َزا ِْل ٍءة ِفيِ َا ًعا َصَل ُكوُ ْو ُر ًدا َأ ْو ُسُجوُ ْو َأ َأ َيِاًما,ُ  ِق
ًوُا.َ  ْه ًدا,ُ َس ُعوُ ُق

فيِ:َ "أ".َ  - ليِست 1

).َ 597( مسلم - أخرجه 2

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 3

ط":َ الصبح.َ  "ب، - فيِ 4

ّيِن وقد عمر، ابن حديث ) من729( ومسلم )،3/58( البخاري - أخرجه 5 ركعة.َ  عشرة اثنتا الرواتب ):َ أن19ص البصائر (نوُر كتابه فيِ الشيِخ ب
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ْو2 َأ َقَص -  ًئا َن ْيِ َتىَّ ِمْن َش َأ ُكوَُراِت:َ  ْذ ْلَم ِه َا َد ِب ِوُ َوَسَج ْه ِللّس
)1(  )2( َ. 

ْو3 َأ ًبا َتَرَك -  َها ِمْن َواِج ِت َبا ًوُا َواِج ْه  .َ )3(  َس

ْو4 َأ ٍءة ِفيِ َشّك -  َد َيا ْو ِز ٍءن َأ ْقَصا  .َ )4(  ُن

 )5( َ. 

 ّلَم ْيِِن ِمْن َوَس َت َع ْك ِر ِمْن َر ْه ّظ ْو َال ُثتتّم َأ ِر,ُ  َعْص ْل ُه,ُ َا ّكتتُرو َذ

َتّمَم َد َف ِوُ َوَسَج ْه  .َ )   )6 ِللّس

ّلىَّ  و ْهَر َص ّظ ِقيَِل َخْمًسا َال َدِت َف ِزي َأ َقاَل:َ َلُه:َ  َف ُة?  َالّصَل

ْيَِت َوَمتتا ّل ُلوُا:َ َصتت َقتتا َد َذاَك?  َفَستتَج ْيِِن َخْمًستتا,ُ  َت َد َدَما َستتْج ْعتت َب
ّلَم ٌق   َس َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )7(  َع

َقاَل:َ  َذاَو ِإ ُكْم َشّك   ُد َلْم ِفيِ َأَح َف ِه,ُ  ِت ِر َصَل ْد ّلىَّ َكْم َي :َ َص
َأْم ًثا,ُ  َثَل ًعا َأ َب ْطَرِح َأْر َيِ ْل َف ْبِن ?  َيِ ْل َو َلتتىَّ َالّشّك,ُ  َقَن,ُ َمتتا َع ْيِ َت ِاْستت

ُد ُثّم ْيِِن َيْسُج َت َد ْبِل َسْج ِإْن َأْن َق َف ّلَم,ُ  ّلىَّ َكاَن ُيَس َخْمًستتا َص

ويسجد.َ  به يأتيِ الركان من شيِئا نقص ط":َ أو "ب، - فيِ 1

).َ 35ص مقامها.َ (المختارات الثانيِة وتقوُم الولىَّ فليِغيِ الركعة، تلك تليِ التيِ الركعة فيِ نظيِره إلىَّ وصل إذا إل ذكره، متىَّ إليِه يعوُد فإنه سهوُا ركعة فيِ ركنا ترك - من 2

فيِ:َ "أ".َ  - ليِست 3

يبنيِ وأنه أرجح، والقل متساويا الشك كان القل- إن -وهوُ اليِقيِن علىَّ يبنيِ الركعات:َ أنه عدد فيِ المصليِ شك فيِ القوُال ):َ أصح36ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 4

راجح.َ  ظن له كان إن ظنه غلبة علىَّ

ولوُ يرجع، ل أنه قيِامه، بعد إل يذكر ولم ناسيِا، الول التشهد من قام إذا المصليِ الشيِخ:َ أن قرر بحيِنة.َ وقد بن الله عبد حديث من )،570( ومسلم )،3/92( البخاري - أخرجه 5

).َ 35ص الجليِة المغيِرة.َ (المختارات لحديث القراءة، فيِ يشرع لم

).َ 573( ومسلم )،10/468( البخاري - أخرجه 6

).َ 572( ومسلم )،405-1/403( البخاري - أخرجه 7
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ْعَن َف ِإْن َش َو َتُه.َ  ّلىَّ َكاَن َصَل َتا َتَماًما َص َن َطاِن َتْرِغيًِما َكا ْيِ ِللّش
  ُه َوا ُد َر ِلٌم َأْحَم  .َ )1(  َوُمْس

َلُه119 َو َد َأْن -  ْبَل َيْسُج ِم َق ْو َالّسَل ُه َأ َد ْع  .َ )2(  َب

ِرِئ َقا ْل َتِمِع ِل ْلُمْس ِة ِفيِ َوا َها َالّصَل ِرِج  .َ )4(  )3(  َوَخا

ِلَك121 َذ َكتت َو َذا -  َدْت ِإ ّد ْو َلتتُه َتَجتت َأ ْعَمتتٌة,ُ  ْعْت ِن َف َد ْنتت ْنتتُه ِا َع

َد ْقَمٌة,ُ َسَج ِه ِن ّل ْكًرا.َ  ِل ُش

ْكُم122 َوُح ِد -  ِر ُسُجوُ ْك ِد َالّش ِة.َ   َكُسُجوُ َو ّتَل َال

َداِت َباَُّب   ْفِس ِة ُم َها َالّصَل ِت َها ْكُرو  َوَم

ُطُل123 ْب َت ُة -   )6(  )5(  َالّصَل

َتْرِك1 ِب ٍءن -  ْك ْو ُر َوُ َأ ُه َو ٍءط,ُ  ِدُر َشْر ْق ًدا َي َعْم ِه,ُ  ْيِ َل ْو َع ًوُا َأ ْه َس

ْو ً َأ ْهل َذا َج ْأِت َلْم ِإ َتْرِك)7(  ِ ِبه َي ِب َو ٍءب   ًد َواِج  .َ )8(  ا َعْم

).َ 571( ومسلم )،3/83( أحمد - أخرجه 1

).َ 36ص الجلة الشيِخ.َ (المختارات قرره كما الصحيِح، علىَّ السجوُد بعد تشهد يلزمه فل السلم بعد سجد - وإذا 2

واحدة.َ  سجدة خارجها أو الصلة فيِ يسجد أن سجدة آَية تل إذا والمستمع للقارئ ط":َ ويسن "ب، - فيِ 3

ّيِن 4 أشبه بل لها، يشرع ما عموُم فيِ يدخل ول… القبلة غيِر وإلىَّ طهارة غيِر علىَّ يجوُز دعاء فهوُ خارجها كان وإن حكمها، فحكمه الصلة فيِ كان إن التلوة سجوُد الشيِخ:َ أن - ب

).َ 36ص الجليِة أولىَّ.َ (المختارات بل الشكر سجوُد ومثله الدعاء، له ما

ٍءل كل أن علىَّ تدل الدلة بل عليِه، دليِل ل ضعيِف، قوُل المام صلة ببطلن تبطل المأموُم صلة بأن القوُل الشيِخ:َ أن - قرر 5 صلته أن لصلته مفسد بنفسه منه يحصل لم مص

).َ 33ص الجليِة المأموُم.َ (المختارات صلة إلىَّ تسري وفسادها صحتها المام أفعال أن ل المتابعة، وجوُب حيِث من المام بصلة المأموُم صلة تعلقت وإنما صحيِحة،

ٍءل كل أن علىَّ تدل الدلة بل عليِه، دليِل ل ضعيِف، قوُل المام صلة ببطلن تبطل المأموُم صلة بأن القوُل الشيِخ:َ أن - قرر 6 صلته أن لصلته مفسد بنفسه منه يحصل لم مص

).َ 33ص الجليِة المأموُم.َ (المختارات صلة إلىَّ تسري وفسادها صحتها المام أفعال أن ل المتابعة، وجوُب حيِث من المام بصلة المأموُم صلة تعلقت وإنما صحيِحة،

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 7

فيِ:َ "أ".َ  - ليِست 8
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ِم2 َكَل ْل ِبا َو ًد -   .َ )1(  ا َعْم

ِة.َ 3 َه َق ْه َق ْل ِبا َو  -

ِة4 َك ْلَحَر ِبا َو ِة -  ِثيَِر َك ْل ِة َا َيِتت ِل َوُا َت ْلُم َا ًفا,ُ  ِر ُعْر ْيِتت َغ ;ِ  ٍء َضتتُروَرة ِل
ّنُه)2( َِل ّوِل ِفيِ   َْل ِتّم َل َما َتَرَك َا ُة َت َد َبا ِع ْل َْلِخيَِراِت ِإّل َا ِبا َو ِه,ُ  ِب

َعَل َهىَّ َما َف ْن ْنُه ُي َها.َ  َع ِفيِ

َفتتاُت1 ِت ْل َاِل َِلّن ِفتتيِ -  ِة;ِ  ِبتتيِّ)3(  َ َالّصتتَل ّن َال    ِئَل َعتتْن ُستت

َفتتتاِت ِت ْل َقتتتاَل ِفتتتيِ َاِل َف ِة?  َوُ  َالّصتتتَل ِتَلٌس ُهتتت ِلُستتتُه ِاْخ َت َيْخ
َطاُن ْيِ ِة ِمْن َالّش ِد َصَل ْب َع ْل ُه   َا َوا ّي َر ِر ُبَخا ْل  .َ )4(  ُ َا

ُه2 ْكَر ُي َو َبُث.َ  -  َع ْل َا

ُع3 َوْض َو ِد -  َيِ ْل َلىَّ َا ِة.َ  َع ْلَخاِصَر َا

ِبيُِك4 َتْش َو ِه.َ  -  ِع ِب َأَصا

َها.َ 5 ُت َع َق َفْر َو  -

َأْن6 َو ِلَس -  ًيِا)5(  ا ِفيَِه َيْج ِع ْق ِء  ُم َعا ْق ِإ ْلب َك َك ْل  .َ )6(  ِ َا
صحيِح، غيِر الكلم علىَّ وقيِاسه البطال، علىَّ يدل ما فيِه يرد لم لنه ل؛ا أم لحاجة كان وسوُاء ل، أم حرفان بان سوُاء الصلة، تبطل ل والنحنحة النتحاب الشيِخ:َ أن - قرر 1

ّيِن ليِ".َ كما تنحنح الصلة فيِ كان عليِ:َ "وإن ولحديث صلبها؛ا فيِ جهل أو سهوُا الكلم وكذلك الصلة، يبطل ل مصلحتها لغيِر أو لمصلحتها سهوُا سلمه بعد الكلم الشيِخ:َ أن ب

).َ 17ص البصائر والجهل.َ (نوُر السهوُ مع اليِسيِر إل فيِها والشرب بالكل ).َ وقال:َ تبطل34ص الجليِة الحكم.َ (المختارات بن ومعاوية اليِدين، ذي لحديث

صلة فيِ للصفوُف والتأخر كالتقدم بها المأموُر وأما للضرورة، والكثيِرة لحاجة، اليِسيِرة المباحة:َ فهيِ وأما حاجة، لغيِر اليِسيِرة المكروهة:َ فهيِ أما محرمة، الحركة - هذه 2

).َ 138ص والفروق (القوُاعد كتابه فيِ الشيِخ قرره كما الصف، لتعديل وكالحركة الخوُف،

اللتفات.َ  عن وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ سئل "أ":َ كما - فيِ 3

).َ 2/234( البخاري - أخرجه 4

ط".َ  "ب، من - زيادة 5

الصلة.َ به تبطل ل لكن حرام، المالكيِة وعند الفقهاء، عامة عند مكروه وهذا الرض، علىَّ اليِدين ووضع الساقيِن، ونصب بالرض، الليِتيِن تفسيِران:َ الول:َ إلصاق له - القعاء 6

عن ونقل مسلم، صحيِح فيِ للحديث سنة، السجدتيِن بيِن الكيِفيِة بهذه أنه الشافعيِة ويرىَ الجمهوُر، عند مكروه وهوُ الرض، علىَّ يديه ويضع عقبيِه، علىَّ أليِتيِه يضع الثانيِ:َ أن
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ْو8 َأ ْدُخَل -  ُبُه)1(  ا ِفيَِه َي ْل َق َو ِغٌل:َ    َت ُمْش

ِة َع ِف َدا ِبُم ْيِِن.َ  -  َث َب َْلْخ ا

ْو َأ ِة -  ٍءم ِبَحْضَر َعا ِهيِه َط َت ِه)2(;ِ   ِ َيْش ِل ْوُ َق ِل    :  َة  َل َصتتَل

ِة َوَل ِبَحْضَر ٍءم,ُ  َعا َوُ َط ُه ُعُه َو ِف َدا َثتتاِن ُيتت َب َْلْخ ٌق   ا َفتت ّت ْيِتته ُم َل  َع
)3( َ. 

َهتتى9َّ َن َو ِبتتيِّ -  ّن ِرَش َأْن  َال َتتت ْف ِه َالّرُجتتُل َي ْيِتت َع ِفتتيِ ِذَرا
 .َ  )4(  ِ َالّسُجوُد

َطّوِع َصَلِة َباَُّب   ّت  َال

ُة [ ُكُسوُِف َصَل ْل  ] َا

َها:َ َصَلة125 ُد َك َوآَ ُكُسوُف)5(  ُ -  ْل َا َِلّن)6(;ِ   ِ   ِبيِّ   ّن َهتتا  َال َل َع َف

َأَمَر َها.َ  َو ِب

).َ 6/88 الكوُيتيِة الفقهيِة يفعلوُنه.َ (الموُسوُعة كانوُا وقال:َ العبادلة فعله، من أعيِب ول أفعله قال:َ ل أنه أحمد المام

فيِ:َ "ب".َ  - ليِست 1

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 2

البخاري.َ  ) وغيِره.َ دون560( مسلم رواه - بل 3

).َ 493( ومسلم )،2/301( البخاري - أخرجه 4

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 5

بها.َ  الناس وأمر فعلها وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ لن الكسوُف؛ا صلة بوُجوُب العلماء بعض ):َ وقال53ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 6

36
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َهَر ِة ِفيِ َج ُكُسوُِف َصَل ْل ِتتته ِفيِ َا َء ّلىَّ)1(  ِ ِقَرا َفَصتت َع   َبتت َأْر

ٍءت َعا َك َع ِفيِ َر َب َأْر َو ْيِِن,ُ  َت َع ْك ٍءت َر َدا ٌق   َسَج َف ّت ْيِه ُم َل  .َ )2(  ِ َع

ُة [   ْتِر]ِ َصَل ْلَو َا

ُة - و127 ِر َوَصَل ْت َوُ ْل ّنٌة َا ٌة.َ  ُس َد ّك َؤ ُم

َوَم ِبيِّ َدا ّن ِه  َال ْيِ َل َفًرا.َ  َحَضًرا َع َوَس

ّناَس َوَحّث ِه.َ  َال ْيِ َل َع

ّلُه:ُ 128 َأَق َعٌة.َ - َو ْك َر

ُه:ُ 129 َثُر ْك َأ َدىَ- َو َة.َ  ِإْح َعْشَر

ُتُه:ُ 130 ِة ِمْن- َوَوْق ِعَشاِء َصَل ْل َلىَّ َا ُلوُِع ِإ ِر.َ  ُط َفْج ْل َا

َْلْفَضُل131 َأْن - َوا ُكوَُن :َ  ِه.َ  آَِخَر َي ِت َصَل

ِبيِّ َقاَل َكَما ّن :  َال  ُلوُا َع ِاْج ُكْم آَِخَر   ِت ْيِِل َصَل ّل ْتتتًرا ِبال  ِو
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

ُه َوا ِلٌم َر  .َ )4(  ُمْس

ِة [   ِء َصَل َقا ِتْس  ] َاِلْس

ط":َ بقراءته.َ  "ب، - فيِ 1

ّيِن وقد )،901( ومسلم )،2/549( البخاري - أخرجه 2 وغيِرهما.َ والبخاري الئمة:َ أحمد قال كما الرواة، بعض من وهم فإنه الصفة لهذه مخالفا الصفات من روي ما الشيِخ:َ أن ب

).َ 53ص الجليِة (المختارات

).َ 751( ومسلم )،2/488( البخاري - أخرجه 3

مسلم.َ  - أخرجه 4
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ُة133 ِتْسَقاَِّء - َوَصَل ّنٌة:ُ  َاِلْس َذا ُس ُطّر ِإ ّناُس ُاْض ِد َال ْقتت َف ِل
ِء.َ  ْلَما َا

َعُل134 ْف ُت َو ِة -  ِد َكَصَل ِعيِ ْل ِء.َ  ِفيِ َا َالّصْحَرا

َيْخُرُج135 َو ًعا -  َتَخّش َها:َ ُم ْيِ َل ّلًل ِإ َذ َت ًعا.َ  ُم َتَضّر ُم

ّلي136ِ ُيَِص َف ْيِِن.َ  -  َت َع ْك َر

ُثّم137 ُطُب -  َبًة َيْخ ْط ًة.  ُخ َد َواِح

ِثُر ْك ُي َة -  َء ِقَرا َو َفاَر,ُ  ْغ ِت َاِلْس َها:َ  َياِت ِفيِ ِتيِ َاْل ّل َها َا َْلْمُر ِفيِ ِه.َ  َا ِب

ِلّح ُي َو ِء.َ  ِفيِ -  َعا ّد َال

َوَل ِطُئ -  ْب َت َبَة.َ  َيْس ِْلَجا َا

َبِغي138 ْن َي ْبَل - َو ْلُخُروِج َق ْيَهاَّ َا َل ْعُل:ُ  ِإ َباِب ِف َْلْس ِتتتيِ َا ّل َا

ُع َف ْد ِزُل َالّشّر َت ْن ُت َالّرْحَمَة:َ  َو

ِر.َ 1 َفا ْغ ِت َكاِلْس  -

ِة.َ 2 َب ْوُ ّت َوال  -

ْلُخُروِج3 َوا ِم.َ  ِمْن -  ِل َظا ْلَم َا
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َها5 ِر ْيِ َغ َو َباِب ِمتتْن -  َْلْستت ِتتتيِ َا ّل َهتتا َا َل َع ّلتتُه َج َبتتًة َال ِل ِة,ُ َجا ِللّرْحَمتت
َعًة ِف ّلُه َدا َال َو ِة.َ  ْقَم ّن َلم ِلل ْع  .َ )1(  ُ َأ

ّنْهِي]ِ َأْوَقاَُّت [   َال

َقاُت - َو139 ْو ْهيِِ َأ ّن ِفِل َعْن َال َوُا ّن ِة َال َق َل ْط ْلُم  )2(  َا

ِر - ِمْن1 َفْج ْل َلىَّ َا َع َأْن ِإ ِف َت َد َالّشْمُس َتْر ْيِ ٍءح َق  .َ )3(  ُرْم

َوِمْن2 ِة -  ِر َصَل َعْص ْل َلىَّ َا ُغُروِب.َ  ِإ ْل َا

َوِمْن3 ِم -  َيِا ِد ِفيِ َالّشْمِس ِق ِب ِء َك َلىَّ َالّسَما َتُزوَل.َ  َأْن ِإ

ّلُه َال َلُم َو ْع  .َ  )4(  َأ

ِة َباَّب   ِة َصَل َع ْلَجَما ِة َا ِْلَماَم  َوا

ِهي140َِ َو ٍءن َفتتْرُض -  ْيِتت َوُاِت َع َل ْلَخْمتتِس ِللّصتت َلتتىَّ َا َالّرَجتتاِل َع

َفًرا.َ  َحَضًرا َوَس

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 1

ص الجليِة المطلقة.َ (المختارات هنا:َ النوُافل قال ولذا نهيِ، وقت فيِ يصلوُن وهم المسجد دخل ثم صلىَّ لوُ وكما المسجد، كتحيِة عنها، نهيِ ل السباب ذوات الشيِخ:َ أن - رجح 2

37 َ.(

الجليِة بوُقتها.َ (المختارات ل بصلتها يتعلق فيِها النهيِ فإن العصر، وكصلة مسلم، فيِ الذي الحديث صريح هوُ كما الفجر، بطلوُع ل الفجر بصلة يتعلق النهيِ الشيِخ:َ أن - رجح 3

).َ 37ص

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 4
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ْد َقتت ِة آَُمتتَر َأْن َهَمْمتتُت َل َقتتاَم ِبالّصتتَل ُت ُثتتّم)1(  َف ُؤّم َرُجًل آَُمتتَر   َيتت
ُثّم ّناَس,ُ  َق َال ِل َط ْن ٍءل َأ ِرَجا ُهْم ِب َع ٍءب  ِمْن)2(  ُحَزٌم َم َط َلىَّ َح ٍءم ِإ ْوُ َل َق

ُدوَن َه َة َيْشتت َق)3(  َالّصتتَل ُأَحّر َفتت ِهتتْم   ْيِ َل ُهْم َع َت ُيِتتوُ ِر ُب ّنتتا ٌق   ِبال َفتت ّت ُم

ِه ْيِ َل  .َ )4(  َع

ِإَماٌم141 َها:َ  ّل َق َأ َو ْأُموٌُم.َ  -  َوَم

ّلَما142 ُك َو َثَر َكاَن -  ْك َوُ َأ ُه َلىَّ َأَحّب َف ِه ِإ ّل  .َ )5(  َال

َقاَل143 َو  -  :  ُة ِة  َصَل َع ْلَجَما ْفَضُل َا ِة ِمْن َأ ّذ َصَل َفتت ْل َا

ٍءع ْب ِريَن ِبَس ٌق   َدَرَجًة َوِعْش َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )6(  َع

َقاَل:َ 144 َو  -َذا ِإ ُتَما   ْيِ ّل ُثّم ِفيِ َص ُكَما,ُ  ِل ُتَما ِرَحا ْيِ َت َد َأ َمْستتِج

ٍءة َع َيِا َجَما ّل ُهْم َفَص َع َها َم ّن ِإ ُكْم َف َلٌة َل ِف ُه   َنا َوا ْهُل َر َنِن َأ َالّستت
)7( َ. 

ّنَماَّ ِْلَماَُّم ُجِعَل ِإ َتّم َا ُيْؤ  .َ )8(  ِبِه ِل

َذا ِإ َف ّبَر -  َوَل َك ّبُروا,ُ  َك ّبُروا َف َك ّتىَّ ُت ّبَر.َ  َح َك ُي

َذا ِإ َو َع -  َك َوَل َر ُعوُا,ُ  َك ُعوُا َفاْر َك ّتىَّ َتْر َع َح َك  .َ )9(  َيْر

تقام.َ  ط":َ أن "ب، - فيِ 1

إلىَّ.َ  حطب من بحزم ط":َ انطلق "ب، - فيِ 2

عنها.َ  يتخلفوُن أناس ط":َ إلىَّ "ب، - فيِ 3

).َ 651( ومسلم )،2/125( البخاري - رواه 4

ّوُب 5 ).َ 38ص الجليِة العتيِق.َ (المختارات المسجد من أفضل جماعة الكثر المسجد الشيِخ:َ أن - ص

).َ 560( ومسلم )،2/131( البخاري - رواه 6

).َ 2/112( والنسائيِ ) وصححه،219( والترمذي )،576-575( داود أبوُ - رواه 7

ّوُب 8 ).َ 44ص الجليِة الجرميِ.َ (المختارات سلمة بن عمرو لقصة والنفل؛ا الفرض فيِ الصبيِ إمامة وصحة معاذ، لقصة المتنفل؛ا خلف المفترض ائتمام الشيِخ:َ صحة - ص

ّيِن 9 الصلة.َ ترتيِب إلىَّ هوُ رجح أو المام أدركه وسوُاء ركنيِن، أو بركن سبقه سوُاء والحكم، بالحال عالما المسابق كان إذا للصلة، مبطلة عمدا المام مسابقة الشيِخ:َ أن - ب

).َ 40ص الجليِة (المختارات
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َذا ِإ َو َع -  ّلُه َقاَل:َ َسِم ُهتتّم ِلَمتتْن َال ّل َال ُلتتوُا:َ  ُقوُ َف ُه,ُ  َد َنتتا َحِمتت ّب َر

َلَك ُد َو ْلَحْم  .َ )1(  َا

َذا ِإ َو َد -  َوَل َسَج ُدوا,ُ  ُدوا َفاْسُج ّتىَّ َتْسُج َد.َ  َح َيْسُج

َذا ِإ َو ّلىَّ -  ًدا َص ّلوُا َقاِع ًدا َفَصتت ُعتتوُ ُعتتوَُن ُق ُه)   )2 َأْجَم َوا  َر

ُبوُ َد َأ ُو ُلُه)3(  َدا َأْص َو ْيِِن ِفيِ    .َ )4(  َالّصِحيَِح

ِإْن َف ُنوُا -  ِة ِفيِ َكا ِهْجتتَر ْل ًء َا َوُا ُهْم َستت َدُم ْقتت َأ ْلًما َف ْو)5(  ِستت َأ  

ّنا  .َ )6(  ِس

َوَل ُؤّمّن -  َوَل ِفتتيِ َالّرُجَل َالّرُجُل َي ِه,ُ  ِن َطا ْل ْد ُستت ُعتت ْق ِفتتيِ َي
ِه ِت ْيِ َلىَّ َب ِه َع ِت ِرَم ْك ِه ِإّل َت ِن ْذ ِإ ُه   ِب َوا ِلٌم َر  .َ )7(  ُمْس

الحمد.َ  ولك ط":َ ربنا "ب، - فيِ 1

بالرفع.َ  المصادر أكثر وفيِ ماجه، ابن عند كذلك وهيِ ب":َ أجمعيِن، "أ، - فيِ 2

كان وسوُاء غيِره، أو الحيِ إمام كان سوُاء عليِه، يقدر بما أتىَّ إذا شروطها من شيِء أو الصلة أركان من شيِء عن العاجز إمامة الشيِخ:َ صحة قرر وقد )،603( داود أبوُ - رواه 3

).َ 42ص الجليِة مثله.َ (المختارات بغيِر أو بمثله،

).َ 411( ومسلم )،2/173( - البخاري 4

ط".َ  "ب، فيِ - ليِست 5

صحيِحة، الفاسق إمامة قرر:َ أن الصفات.َ كما فيِ الستوُاء مع السن يعتبر وإنما السن، علىَّ ومقدم بل النسب، صاحب الشرف علىَّ مقدم والورع التقىَّ الشيِخ:َ أن - قرر 6

صحيِحة الفاسق صلة ولن وعليِهم"؛ا فلكم أخطأوا وإن ولهم، فلكم أصابوُا فإن لكم الجوُر:َ "يصلوُن أئمة فيِ لقوُله الفعال؛ا جهة من أو كالبدع، القوُال جهة من فسقه كان سوُاء

البدع أهل طريق من منفردا والصلة الفساق الئمة اعتزال أصل أن يرون وغيِره السلم كشيِخ الئمة بعض إن حتىَّ الول، الصدر جرىَ هذا وعلىَّ كذلك، بغيِره فصلته بنفسه،

المسألة هذه فيِ النفس الشيِخ أطال وقد وفاجر، بر كل خلف تصلىَّ كالجهاد، الصلة فيِه:َ أن ريب ل الذي فالحق الجماعة، عن التخلف إلىَّ ذريعة بذلك والقوُل والرفض،

).َ 42ص الجليِة (المختارات فيِ فانظرها

).َ 673( - مسلم 7
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ُلوَُن3 ْكِم ُي َو ّوَل)1(  -  َْل َا ّوِل.َ    َْل ِبا

َوَمْن148 ّلىَّ -  ّذا َص َعًة َف ْك ْلَف)2(  َر ِر َالّصّف  َخ ْيِ َغ ٍءر ِل ْذ ُعتت

َد َعا َتُه.َ  َأ َصَل

َقاَل149 َو ْبُن -  ٍءس ِا ّبا ْيُِت:َ  َع ّل َع  َص ِبيِّ َم ّن ٍءة,ُ َذاَت  َال َل ْيِ َل

ُقْمُت ِه َعْن َف ِر َذ َيَسا َأَخ ْأِسيِ َف ِئيِ ِمْن ِبَر ِنتتيِ َوَرا َل َع َعتتْن َفَج

ِه ِن ٌق   َيِميِ َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

َقاَل150 َو  -   َذا ُتْم ِإ ْع َقاَمَة َسِم ِْل َلىَّ َفاْمُشوُا َا ِة ِإ َالّصَل
ُكتتْم)4( ْيِ َل َع َو َنُة   ِكيِ َوَل َالّستت َقتتاُر,ُ  َوُ ْل َفَمتتا َوا ُعوُا,ُ  ِر ُتتتْم ُتْستت ْك ْدَر َأ

َوَما ّلوُا,ُ  ُكْم َفَص َت ِتّموُا َفا َأ ٌق   َف َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

 )6(  َ. 

َذار َأْهِل َصَلِة َباَُّب   َْلْع  )7(  ِ َا
الصف.َ  "ط":َ ويكملوُا - فيِ 1

فذ.َ  وهوُ ط":َ ركعة "ب، - فيِ 2

ابن النبيِ إدارة وأما… الصلة بتركه تبطل واجب ل مؤكدة، سنة المام يميِن عن المأموُم وقوُف الشيِخ:َ أن قرر ).َ وقد763( ومسلم )،116\11( )،192\3( البخاري - أخرجه 3

).َ 45ص الجليِة عنه.َ (المختارات ينه لم لنه الوُجوُب؛ا علىَّ ل الفضليِة علىَّ يدل فإنه عباس

فيِ:َ "أ".َ  - ليِست 4

).َ 39ص الجليِة آَخرها.َ (المختارات هوُ يقضيِه وما صلته، أول هوُ إمامه مع المسبوُق أدركه ما الشيِخ:َ أن قرر ).َ وقد602( ومسلم )،390\2( البخاري - أخرجه 5

عنعن.َ  وقد مدلس، وهوُ أرطاة، بن الحجاج سنده وفيِ الوُجه"، هذا من روي ما إل أسنده، أحدا نعلم ل غريب حديث وقال:َ "هذا )،591( الترمذي - رواه 6

).َ 19ص البصائر والخائف.َ (نوُر والمسافر، - وهم:َ المريض، 7
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ْلَمِريِض َصَلِة  َا

ِريُض152 ْلَم َوا َفىَّ -  ْع ْنُه ُي ِة ُحُضوُُر َع َع ْلَجَما  .َ )1(  َا

َذا153 ِإ َو َيِاُم َكاَن -  ِق ْل ُد َا ِزي ّلىَّ ُي ِلًستتا َمَرَضُه:َ َص ِإْن َجا َفتت  ُ,

َلىَّ َلْم َع َف ْق:َ  ِط ٍءب ُي ْن ْوُِل َج َق ِل ِبيِّ ;ِ  ّن ِعْمَراَن  َال ٍءن:َ ْبِن ِل ْيِ ُحَصتت

ِإْن  َصّل َفتت ِئًما,ُ  ْع َلتتْم َقا ِط َت ِإْن َتْستت َفتت ًدا,ُ  َقاِعتت ْع َلتتْم َف ِط َت َتْستت
َلىَّ َع ٍءب َف ْن ُه   َج َوا ّي َر ِر ُبَخا ْل  .َ )2(  َا

ُة [ ِر َصَل ِف ْلُمَسا  ] َا

َذ155 َك َو ِفُر)3(  ا -  ْلُمَسا َا ُع.َ  َلُه َيُجوُُز   ْلَجْم َا

ُيَسّن156 َو َقْصُر َلُه -  ْل ِة َا ِة ِللّصَل ّيِ َباِع َلىَّ َالّر ْيِن ِإ َت َع ْك  .َ )4(  ِ َر

ّيِن 1 يوُازنها ل الجماعة حضوُر مصالح لن جالسا؛ا ويصليِ الجماعة، يحضر جالسا- أنه صلىَّ الجماعة حضر وإن وحده، كان إذا قائما الصلة علىَّ قدر -إذا المريض الشيِخ:َ أن - ب

).َ 46ص الجليِة المصالح.َ (المختارات من شيِء

ّيِن ) وقد2/587( البخاري - رواه 2 أو بطرفه صلته وأما الحديث، هذا إل المريض صلة فيِ وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ عن يثبت لم ):َ أنه46ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ ب

):19َص البصائر (نوُر كتابه فيِ الشيِخ قرر وقد السلم، شيِخ اختيِار وهذا الوُاجبة، المراتب آَخر اليماء مع جنبه علىَّ الصلة أن علىَّ يدل الحديث هذا ومفهوُم يثبت، لم فإنه بقلبه

فبقلبه.َ  يستطع لم فإن بطرفه، صلىَّ يستطع لم فإن والسجوُد، بالركوُع ويوُميِ مستلقيِا، صلىَّ جنبه علىَّ يستطع لم إن أنه

ط":َ وكذلك.َ  "ب، - فيِ 3

أقام إذا المسافر قرر:َ أن التحديد.َ كما علىَّ الدليِل ورود لعدم معيِنة؛ا بمسافة التقيِد دون سفرا، يسمىَّ الذي السفر حقيِقة وجوُد علىَّ مترتبة السفر رخص الشيِخ:َ أن - قرر 4

ضالة.َ وقرر:َ يطلب أو معيِنة جهة يقصد ل تائها أو هائما كان وإن المسافر يترخص أيضا:َ أنه أيام.َ وقرر أربعة من أكثر إقامة نوُىَ وإن مسافر، فإنه السفر قطع فيِه ينوُي ل بموُضع

ص الجليِة الجمع.َ (المختارات جاز العذر جد متىَّ بل الموُالة، الجمع فيِ يشترط ل ينوُ.َ كما لم ولوُ ذلك، جاز لهما المبيِح العذر وجد إذا بل القصر، نيِة ول الجمع نيِة يشترط ل أنه

47، 48، 49 َ.(
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َلُه157 َو ْطُر -  ِف ْل  .َ )5(  َ ِبَرَمَضان َا

ْلَخْوِف]ِ َصَلِة [   َا

َتُجوُُز158 َو ُة -  ْوُِف َصَل ْلَخ َلىَّ َا ٍءة ُكّل َع َف َها ِص ِبيِّ َصّل ّن   َال
ْنَهاَّ:ُ َحِديُث159 ِلِح - َفِم ّلىَ َعّمْن َخّواٍت ْبِن َصاَّ َص

ِبّي َمَع ّن ْوَُم  َال َقاع َذاِت َي َة)2(  ِ َالّر ْوُِف  َصَل ْلَخ  َا

 -َأّن َفًة   ِئ ّلْت َطا َفًة َص ِئ َطا َو َعُه,ُ  َه َم ّو.َ  ِوَجا ُد َع ْل َا

ّلىَّ َفَص ِذيَن -  ّل َا َعُه ِب َعًة.َ  َم ْك َر

ُثّم َبَت -  ِئًما َث َتّموُا َقا َأ ِهْم.َ  َو ُفِس ْن َِل

ُثّم ُفوُا -  ْنَصَر ّفوُا ِا َه َوَص ّو.َ  ِوَجا ُد َع ْل َا

َءْت َوَجتتا َفتتُة -  ِئ ّطا ُْلْختتَرىَ َال ّلىَّ َا ِهتتْم َفَصتت َعتتَة ِب ْك ِتتتيِ َالّر ّل َا

َيِْت,ُ  ِق َب

ُثّم َبَت -  ِلًسا َث َتّموُا َجا َأ ِهْم.َ  َو ُفِس ْن َِل

ٌق َف ّت ْيِه ُم َل  .َ )3(  ِ َع

َذا160 ِإ َو ّد -  َت ّلوُا ِاْش ْوُُف:َ َص ْلَخ ًنا ِرَجاًل َا َبا ْك َلىَّ َوُر ِة ِإ َلتت ْب ِق ْل َا

َلىَّ ِإ ُئوَُن َو ُيوُِم َها,ُ  ِر ْيِ ُكوُِع َغ ِد.َ  ِبالّر َوالّسُجوُ

رمضان.َ  "ط":َ فيِ - فيِ 5

َبْت المسلميِن أقدام لن الرقاع؛ا ذات سميِت نجد، من غطفان بأرض الهجرة من خمس سنة وقعت - غزوة 2 ِق الِخرق.َ  عليِها فلفوُا الحفاء، من َن

).َ 842( ومسلم )،7/421( البخاري - رواه 3
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ِلَك161 َذ َك َو ٍءف ُكّل -  ِئ َلىَّ َخا ِه َع ْفِس ّليِ َن َلىَّ ُيَص َحَستتِب َع

َعُل ْف َي َو ِه,ُ  ِل َتاُج َما ُكّل َحا َلىَّ َيْح ِه ِإ ِل ْع ٍءب ِمْن ِف ْو َهَر ِه.َ  َأ ِر ْيِ َغ

:  َقاَل  َذا ِإ ُكْم   ُت ٍءر َأَمْر َأْم ُتوُا ِب ْئ ْنتتُه َفا ُتْم َمتتا ِم ْع َط َت  ِاْستت
ٌق َف ّت ْيِه ُم َل  .َ  )1(  ِ َع

ِة َباَُّب   ِة َصَل َع ْلُجْم  َا

ُكّل162 ْتُه َمْن -  ِزَم َعتتُة َل ْلَجَما ْتتتُه َا ِزَم َعتتُة َل ْلُجْم َذا َا َكتتاَن ِإ

ًنا ِط ْوُ َت ٍءء ُمْس َنا ِب  .َ )2(  ِب

 )3( 

َها1 ُل ْع ِف َها ِفيِ -  ِت ْق  .َ )4(  َو

َأْن2 َو ُكوَُن -  ٍءة َت َي َقْر  .َ )5(  ِب

َأْن3 َو َها -  ّدَم َق َت َتاِن.َ  َي َب ْط ُخ

ِبٍر - َوَعْن164 َكاَنَقاََّل:ُ  َجاَّ ِبيِّ   ّن َذا  َال َطَب ِإ :َ  َخ

ِاْحَمّرْت َعَل -  َو ُه,ُ  َنا ْيِ ّد َع َت َواْشتت ُتُه,ُ  ْوُ ّتتتىَّ َصتت ُبُه,ُ َح ّنُه َغَضتت َأ َكتت

ِذُر ْن ٍءش ُم ْيِ ُكْم َج ّبَح ُقوُُل:َ َص ُكْم.َ  َي َوَمّسا
).َ 1337( ومسلم )،13/251( البخاري - أخرجه 1

ّيِن 2 واجب حق وحديث:َ "الجمعة العبيِد، إخراج علىَّ يدل دليِل ول دخوُلهم، فيِ عامة النصوُص لن الرقاء؛ا العبيِد علىَّ حتىَّ تجب والجماعة الجمعة أن الصوُاب الشيِخ:َ أن - ب

).َ 50ص الجليِة بالمال.َ (المختارات لها تعلق ل التيِ المحضة، البدنيِة العبادات جميِع فيِ الحر حكم حكمه المملوُك أن والصل… العبيِد.َ.َ" ضعيِف إل جماعة فيِ مسلم كل علىَّ

"ط":َ شروطها.َ  - فيِ 3

ص البصائر ظهرا.َ (نوُر بدلها قضىَّ ركعة من أقل منها المسبوُق أدرك أو الوُقت فات فإن الظهر، وقت آَخر إلىَّ رمح قيِد الشمس ارتفاع من يبدأ الجمعة وقت الشيِخ:َ أن - ذكر 4

20 َ.(

).َ 50ص الجليِة شيِء.َ (المختارات والعيِدين الجمعة فيِ الربعيِن اشتراط فيِ يصح لم الشيِخ:َ أنه - قرر 5

45



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َأّما ُقوُُل:َ  َي َو ِإّن -  َف ُد,ُ  ْع ْيِتتَر َب ِديِث َخ ْلَحتت َتتتاُب َا ْيِتتَر ِك َوَخ ِه,ُ  ّلتت َال

ْدِي َهتت ْل ُي َا ْد َوَشتتّر َهتت ٍءد,ُ  ِر ُمَحّمتت ُْلُمتتوُ ُكتتّل َا َو َها,ُ  ُت َثا َد ٍءة ُمْحتت َعتت ْد ِب
َلٌة ُه   َضَل َوا ِلٌم َر  .َ )1(  ُمْس

ِفيِ َو ٍءظ -  ْف َنْت )2(  َلُه َل َكا َبُة   ْط ِبيِّ ُخ ّن ْوَُم  َال  َي

ِفيِ َو ٍءة -  َي َوا ِد  َمْن )3(  َلُه ِر ْه ّلُه َي َوَمتتْن ُمِضتتّل َفَل َال َلتتُه,ُ 

ِلْل َي َفَل ُيْض ِد  .َ )   )4 َلُه َها

َقاَل:َ  َو  -ِإّن ِة ُطوَُل   ِقَصَر َصَل َو ِه َالّرُجِل,ُ  ِت َب ْط ّنٌة ُخ ِئ ِمْن َم

ِه ِه ْق ُه   ِف َوا ِلٌم َر  .َ )5(  ُمْس

َتَحّب165 ُيْس َو ُطَب َأْن -  َلىَّ َيْخ ٍءر.َ  َع َب ْن ِم

َذا166 ِإ َف َد -  ِع ْبَل َص َق َلىَّ َأ ّناِس َع ّلَم َال ِهْم.َ  َفَس ْيِ َل َع

ُثّم167 ِلُس -  ّذُن َيْج َؤ ُي ّذُن.َ  َو َؤ ْلُم َا

ُثّم168 ُقوُُم -  ُطُب َي َيِْخ  .َ )6(  َف

ُثّم169 ِلُس.َ  -  َيْج

ُثّم170 ُطُب -  َبَة َيْخ ْط ْلُخ َيَِة.َ  َا ِن ّثا َال

ُثّم171 َقاُم -  ُة.َ  ُت َالّصَل

).َ 867( مسلم - أخرجه 1

"ط".َ  من - زيادة 2

"ط".َ  من - زيادة 3

).َ 867( مسلم - أخرجه 4

).َ 869( مسلم - أخرجه 5

ّيِن 6 المقصوُد بها يحصل خطبة خطب إذا وأنه عليِه، دليِل ل آَية، وقراءة وسلم، عليِه الله صلىَّ النبيِ علىَّ والصلة الحمد من الخطبتيِن فيِ بعضهم اشترطه ما الشيِخ:َ أن - ب

).َ 51ص الجليِة بلزم.َ (المختارات ليِس كمال ذكروه ما وأن كاف، فإنه والموُعظة
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ّلي172ِ ُيَِص َف ِهْم -  ْيِِن.َ )1(  ِب َت َع ْك  َر

َهُر173 َيْج ِهَما -  ِة.َ  ِفيِ َء ِقَرا ْل ِبا

ُأ174 ْقتتَر َي َلتتىَّ ِفتتيِ -  ُْلو ِفتتيِ َا َو ّبْح",ُ  ِة ِبتتت:َ "َستت َيِتت ِن ّثا ِبتتت:َ َال
ْو َأ ِة",ُ  َيِ َغاِش ْل َا ِة " َع ْلُجْم َا ِقيَِن"   ِبت:َ " ِف َنا ْلُم َوا

)2( َ. 

َتَحّب175 ُيْس َتىَ ِلَمْن - َو ْلُجْمَعَة َأ َأْن:ُ  َا

َتِسَل.َ 1 ْغ َي  -

ّيَِب.َ 2 َط َت َي َو  -

َبَس3 ْل َي َو ِه.َ  َأْحَسَن -  ِب َيِا ِث

ّكَر4 َب ُي َو َها.َ  -  ْيِ َل ِإ

ِفي176ِ َو ْيِِن:َ  -  َذاَالّصِحيَِح ِإ ْلَت   ْنِصتتْت ُق َأ ِبَك:َ  ْوَُم ِلَصاِح َيتت
ِْلَماُم َوا ِة,ُ  َع ْلُجْم ُطُب َا ْد َيْخ َق َف ْوَُت ,ُ  َغ  .َ )   )3 َل

َدَخَل177 َو ْوَُم َرُجٌل -  ِة َي َع ْلُجْم ِبيِّ َا ّن َقتتاَل:َ  َوال َف ُطُب,ُ  َيْخ
َْيَِت؟ ّل ُقْم  َص َقاَل:َ  ْيِتتِن َفَصتتّل َقاَل:َ َل,ُ  َت َع ْك ٌق   َر َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع
)4(  َ. 

ِة َباُب 89   ْيِن َصَل َد ِعيِ ْل  )5(  َا

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 1

"ط":َ المنافقوُن.َ  - فيِ 2

).َ 805( ومسلم )،2/407( البخاري - أخرجه 3

).َ 875( ومسلم )،2/412( البخاري - أخرجه 4

من كثيِر علىَّ مصلحتها رجحان ولوُل المصلىَّ، يعتزلن أن الحيِض وذوات العوُاتق، بإخراج يأمر كان وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ لن عيِن؛ا فرض العيِدين صلة الشيِخ:َ أن - قرر 5

).َ 52ص الجليِة الحض.َ (المختارات هذا عليِها حض لما الوُاجبات
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178 -َأَمَر ِبتتيِّ)1(    ّن َال    ّنتتاَس ْلُخُروِج َال ِهَمتتا ِبتتا ْيِ َل ّتتتىَّ ِإ َح

ّيَِض ْلُح َوا َق,ُ  ِت َوُا َع ْل ْدَن َا َه ْيَِر َيْش ْلَخ  َا

َة َوُ ْع َد ِزُل َو َتتت ْع َي َو ِلِميَِن,ُ  ْلُمْستت ّيِتتُض َا ْلُح ّلىَّ َا ْلُمَصتت ٌق   َا َفتت ّت ُم

ِه ْيِ َل  .َ )2(  َع

َها:َ ِمْن179 ُت ْق َو َو َفاِع -  ِت َد َالّشْمِس ِاْر ْيِ ٍءح َق َلىَّ ُرْم َواِل ِإ َالّز
)3( َ. 

ّنُة:ُ 180 - َوالّس

َها1 ُل ْع ِف ِء.َ  ِفيِ -  َالّصْحَرا

ْطتتُر4 ِف ْل َوا ِفتتيِ -  ِر -  ْطتت ِف ْل ْبتتَل  َخاّصتتًة)4(  َا ِة َق - َالّصتتَل
ٍءت َتَمَرا ْتًرا.َ  ِب ِو

َأْن5 َو ّظَف -  َن َت ّيَِب َي َط َت َي َها.َ  َو َل

َبَس6 ْل َي َو ِه.َ  َأْحَسَن -  ِب َيِا ِث

َهَب7 ْذ َي َو َع ِمْن -  َيْرِج َو ٍءق,ُ  ِري  .َ )5(  آََخَر ِمْن َط

ّلي181ِ ُيَِص َف ِهْم -  ْيِِن.َ  ِب َت َع ْك َر
"أ":َ وأمر.َ  - فيِ 1

"ط":َ إليِها.َ  - فيِ 2

ّيِن 3 ).َ 21ص البصائر وقتها.َ (نوُر فيِ بعده أو الغد من فاتت إذا تقضىَّ العيِد صلة الشيِخ:َ أن - ب

الفطر.َ  عيِد فيِ - أي 4

ط":َ أخرىَ.َ  "ب، - فيِ 5
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ِبَل182 ٍءن -  َذا ٍءة َوَل َأ َقاَم  .َ )1(  ِإ

ّبُر183 َك ُي ًعا ِفيِ -  ْب َلىَّ:َ َس ُْلو ِة َا ِبيَِر ْك َت ِم.َ  ِب ِْلْحَرا َا

ِفي184ِ َو ِة:َ َخْمًسا -  َيِ ِن ّثا َوُىَ َال ِة ِس ِبيَِر ْك ِم َت َيِا ِق ْل  .َ )2(  َا

َذا189 ِإ َفتت ّلَم -  َطتتَب َستت ِهتتْم َخ َتتتيِْ)3(  ِب َب ْط َكُخ ْيِتتِن,ُ  َت َب ْط  ُخ

ِة َع ْلُجْم  .َ )4(  َا

ِإّل190 ّنُه -  ُكُر َأ ْذ ٍءة ُكتتّل ِفتتيِ َيتت َبتت ْط َكتتاَم ُخ َْلْح َبَة َا َناِستت ْلُم َا

ْقِت.َ  َوُ ْل ِل

َتَحّب:ُ 191 ُيْس - َو

ِبيُِر1 ْك ّت َال َتتتيِْ -  َل ْيِ َل ُق:َ  َلتت ْط ْلُم ِفتتيِ َا َو ِد,ُ  ِعيِتت ْل ِر ُكتتّل َا ِذي َعْشتت
ِة.َ  ْلِحّج َا

ّيِن 1 بخلف معلوُما، وقتهما لكوُن فيِهما النداء إلىَّ حاجة ول الكسوُف، فيِ إل يرد لم لنه للستسقاء؛ا ول للعيِدين ل للكسوُف، جامعة" إل "الصلة بت ينادىَ ل الشيِخ:َ أن - ب

).َ 53ص الجليِة الكسوُف.َ (المختارات

"أ":َ الحرام.َ  - فيِ 2

فيِ:َ "أ".َ  - ليِست 3

الجليِة (المختارات… الحمد بغيِر خطبة افتتح عنه يثبت لم وسلم عليِه الله صلىَّ لنه وغيِرهما؛ا والعيِد بالحمد:َ الجمعة الخطب جميِع افتتاح يستحب الشيِخ:َ الصحيِح:َ أنه - قال 4

).َ 52ص
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ِقَب2 َع ُد:َ  ّيِ َق ْلُم َوا َباِت -  ُتوُ ْك ْلَم ِة ِمْن ا ِر َصَل ِم َفْج ْوُ َفتتَة َي َعَر

َلىَّ ِر ِإ ِر َعْص ِم آَِخ ّيا ِريِق َأ ّتْش  .َ )1(  َال

ُتُه َف ّلتتُه)2(  َوِصتت َال ّلتُه  " َال َبتُر,ُ  ْك َبتُر َأ ْك َلتتَه  َل)3(  َأ ّلتتُه,ُ ِإّل ِإ َال

ّلُه َال ّلُه َو َال َبُر,ُ  ْك ِه َأ ّل ِل َو َبُر,ُ  ْك ُد".َ   َأ ْلَحْم َا

  

وذكر وشرب أكل أيام التشريق وسلم:َ "أيام عليِه الله صلىَّ ولقوُله بالذكر، بالمر خصها الله لن التشريق؛ا أيام فيِ المطلق التكبيِر استحباب إلىَّ يميِل الشيِخ:َ والقلب - قال 1

).َ 52ص الجليِة تكبيِرا.َ (المختارات منىَّ ترتج حتىَّ حوُله، من فكبر بمنىَّ قبته فيِ يكبر كان عمر ولن الله"،

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 2

تكبيِرات.َ  ثلث "ط" ذكر - فيِ 3

50



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َتاُب 93 ِز ِك ِئ َنا ْلَج  َا

َقاَل192 ِبيِّ -  ّن :  َال  وُا ُن ّق َل ُكْم   َتتتا ْوُ َلتتَه َل َم ّلتتُه ِإّل ِإ  َال
ُه َوا ِلٌم َر  .َ )1(  ُمْس

َقتتتاَل:َ 193 َو  -ُءوا َر ْق ِا َلتتتىَّ   ُكْم َع َتتتتا ْوُ ُه   يتتتس َم َوا َر

ِئيِّ ّنَسا ُبوُ ال َأ َد َو ُو  .َ )2(  َدا

ِه ِل َغْس َو)3(  ِب ِه   ِن ِفيِ ْك ِة َت ِه َوالّصَل ْيِ َل ِه َع ِل ِه َوَحْم ِن ْف َد َفتتْرُض َو

ٍءة.َ  َي َفا ِك

َقاَل195 ِبيِّ -  ّن ُعوُا :  َال ِر َأْس ِإْن   َف ِة,ُ  َناَز ْلِج ِلَحًة َتُك ِبا َصا

ْيٌِر َها َفَخ َن ّدُموُ َق ِإْن ُت َو ِه,ُ  ْيِ َل َنْت ِإ ْيِتتَر َكتتا ِلتتَك َغ َنُه َفَشتتّر َذ ُعوُ َتَضتت
ُكْم َعْن ِب َقا  .َ )   )4 ِر

َقاَل:َ 196 َو  -ْفُس َن ْؤِمِن   ْلُم َقٌة َا ّل َع ِه ُم ِن ْي َد ّتتتىَّ ِبتت ْقَضتتىَّ َح ُي
ْنُه ُه   َع َوا ُد َر ّي َأْحَم ِذ ّتْرِم َال  .َ )5(  َو

ّيِن وقد )،916( مسلم - أخرجه 1 بكثرة يضجره ول عنده، الجلوُس يطيِل أل وينبغيِ خاص، أو عام حق له ومن القريب حق فيِ وتتأكد العمال، آَكد من المرض عيِادة الشيِخ:َ أن ب

والدفن، والحمل والتكفيِن بالتغسيِل تجهيِزه فيِ والمبادرة مفاصله، وتليِيِن تغميِضه، سن مات فإذا الشهادة، وتلقيِنه حلقه، بّل تعاهد ُسّن احتضر وإذا حاله، يراعيِ بل السئلة،

).َ 21ص البصائر كفاية.َ (نوُر فروض وهذه

أبيِ عن التيِميِ سليِمان طريق من ) وغيِرهم931( الطيِالسيِ داود وأبوُ )،1/565( والحاكم )،720( حبان وابن )،1448( ماجه وابن )،3121( داود وأبوُ )،5/27( أحمد - أخرجه 2

حديث قال:َ هذا أنه الدارقطنيِ عن العربيِ بن بكر أبوُ ونقل وأبيِه، عثمان أبيِ حال وبجهالة وبالوُقف بالضطراب، القطان ابن ):َ وأعله2/110 (التلخيِص فيِ الحافظ قال عثمان،

).َ 688( حديث".َ وانظر:َ الرواء الباب فيِ يصح ول المتن، مجهوُل السناد، ضعيِف

ط":َ كتغسيِله.َ  "ب، - فيِ 3

).َ 944( ومسلم )،3/182( البخاري - أخرجه 4

الشيِخيِن.َ  شرط علىَّ وقال:َ صحيِح والحاكم )،2/262( والدارميِ )،2413( ماجه وابن )،1079 ،1078( والترمذي )،508 ،475 ،2/440( أحمد - أخرجه 5
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َوُاِجُب197 ْل َوا َفِن ِفيِ -  َك ْل ْوٌُب َا َث ُتُر :َ  َوُىَ َيْستت َعتتُه,ُ ِستت َجِميِ

ْأِس ِه َر َوْج َو ِم,ُ  ِر ْلُمْح ِة َا ِرَم ْلُمْح  .َ )1(  َا

ْيِه:ُ  َالّصَلِة - َوِصَفُة198 َل َع

َأْن1 ُقوَُم -  ّبَر َي َك ُيِ َأ)2(  َف ْقَر َيِ َف ِتَحَة.َ    َفا ْل َا

ُثّم2 ّبَر -  َك ّليَِ ُي ُيَص َلىَّ َو ِبيِّ َع ّن .َ   َال

ُثّم3 ّبَر -  َك َوُ ُي ُع ْد َي ّيِِت َو ْلَم ُقوَُل:َ  ِل َيِ َف

ُهتتّم ّل َال ْغِفتتْر - " َنتتا ِا ّيِ َنا ِلَح ِر ِغيِ َوَصتت َنتتا,ُ  ِت ّيِ َنتتا َوَم ِر ِبيِ َك )3(  َو

َنا ِد ِه َنا َوَشا ِر َك َذ َو َنا,ُ  ِب ِئ َغا ُهّم َو ّل َال َنا,ُ  َثا ْن أ
ُ َتُه َمْن َو ْيِ َيِ ّنا َأْح ِه ِم ِيِ َأْح َف

َلىَّ َوَمْن َع ِم,ُ  ِْلْسَل َتُه َا ْيِ ّف َوُ ّفُه َت َوُ َت َلىَّ َف ِْليَماِن َع  .َ )4(  َا

ُهّم ّل َال ِفْر -  ْغ ْعتتُف ِا َوا ِه,ُ  ِف َعتتا َو َواْرَحْمتتُه,ُ  ِرْم َلتتُه,ُ  ْكتت َأ َو ْنتتُه,ُ  َع

ْع َوّس َو َلُه,ُ  ْلُه ُنُز ْغِس َوا َلُه,ُ  ْدَخ ِء ُم ْلَما ْلِج ِبا ّث ِه َوال ّق َن َو ِد,ُ  َبَر ْل ِمْن َوا

ُنوُِب ّذ ّقتتىَّ َكَمتتا َال َن ْوُُب ُي ّثتت َيِتتُض َال ْب َْل ُهتتّم ِمتتْن َا ّل َال َنِس,ُ  ّد َل َالتت

َنا ِرْم َوَل َتْح ُه,ُ  ّنا َأْجَر ِت ْف ِفْر َت ْغ َوا ُه,ُ  َد ْع َنا َب َلُه"   َل َو
)5( َ. 

ِإْن َو ِغيًِرا َكاَن -  َد َقاَل َص ْع ِء َب َعا ّد ُهتتّم َال ّل َال َعاّم:َ " ْل ْلتتُه َا َع ِاْج
ًطا ًعا)6(  َفَر ِفيِ َوَشتت ُذْختتًرا,ُ  َو ِه,ُ  ْي َد ِل َوُا ِل ُهتتّم   ّل َال ًبتتا,ُ  ّقتتْل ُمَجا ِه َث ِبتت

منها، واحدة كل فيِ يلف بيِض، لفائف ثلث فيِ الرجل يكفن تغسيِله بعد ثم أميِن، الغسل، بأحكام عارف تغسيِله يتوُلىَّ أن ):َ وينبغي22ِص البصائر (نوُر فيِ الشيِخ - قال 1

ولفافتيِن.َ  وخمار ورداء إزار فيِ تكفن والمرأة أكفانه، وبيِن سجوُده، وموُاضع منافذه علىَّ الحنوُط ويجعل

يكبر.َ  ط":َ أن "ب، - فيِ 2

قوُله:َ أنثانا.َ  بعد متأخرة هذه ط" جعلت "ب، - فيِ 3

شرط علىَّ صحيِح حديث وقال:َ هذا )،1/358( والحاكم )،757 (موُارد حبان وابن )،1498( ماجه وابن )،1024( والترمذي )،3210( داود وأبوُ )،2/368( أحمد - أخرجه 4

يخرجاه.َ  ولم الشيِخيِن،

قبله.َ  الذي الحديث ختام فيِ أجره.َ.َ" قطعة تحرمنا ل وقوُله:َ "اللهم )،963( مسلم - أخرجه 5

َفَرط:َ السابق 6 َفَرط:َ يقال الجنة، إلىَّ لهما سابقا أي:َ اجعله المتقدم، - ال والجمع.َ  للوُاحد وال
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ِظْم ْع َأ َو ُهَما,ُ  َن ِزي َوُا ِه َم ْلُه ِب َع َواْج ُهَما,ُ  ِة ِفيِ ُأُجوَُر َل َفا ِهيَِم,ُ َك ْبَرا ِإ
ِه ِق ِتَك َو َذاَب ِبَرْحَم ِم".َ  َع ْلَجِحيِ َا

ُثّم199 ّبَر -  َك ّلَم.َ  ُي ُيَس َو

َقاَل200 َو ِبيِّ -  ّن :  َال  ا ٍءل ِمتتْن  َم ٍءم َرُجتت ِل َيُمتتوُُت,ُ ُمْستت
ُقوُُم َيِ َلىَّ َف ِه َع ِت َناَز ُعوَُن َج َب ُكوَُن َرُجًل,ُ َل َأْر ِر ِه ُيْشتت ّل َال ًئا,ُ ِبت ْيِ َشتت

ُهْم ِإّل َع ّف ّلُه َش ِه َال ُه   ِفيِ َوا ِلٌم َر  .َ )1(  ُمْس

َقاَل:َ 201 َو  -َد  َمْن ِه َة َش َناَز ْلِج ّتىَّ َا ّلىَّ َح َهتتا ُيَص ْيِ َل َلتتُه َع َف

َوَمْن َها ِقيَِراٌط,ُ  َد ِه ّتىَّ َش َفَن َح ْد َلتتُه ُت َوَمتتا َف ِقيِتتَل:َ  َطتتاِن.َ  ِقيَِرا
ْثُل َقاَل:َ ِم َطاِن?  ِقيَِرا ْل ْيِتتِن َا َل َب ْلَج ْيِتتِن َا ِظيَِم َع ْل ٌق   َا َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع

)2( َ. 

َهىَّ  - َو202 ِبيِّ َن ّن َأْن:َ   َال

ُيَجّصَص1 ْبُر.َ  -  َق ْل َا

َأْن2 َو َد -  َع ْق ِه.َ  ُي ْيِ َل َع

َأْن3 َو َنىَّ -  ْب ِه ُي ْيِ َل ُه   َع َوا ِلٌم َر  .َ )3(  ُمْس

ُه َوا ُبوُ َر َد َأ ُو ِكُم َوَصّحَحُه َدا ْلَحا  .َ )4(  َا

َتَحّب204 ُيْس َو َيُة -  ِز ْع ْلُمَصاِب َت ّيِِت َا ْلَم  ِبا

).َ 948( مسلم - أخرجه 1

).َ 945( ومسلم )،196\3( البخاري - رواه 2

ّيِن ):َ وقد970( مسلم - أخرجه 3 التحريم.َ درجة عن يقصر ل ذلك فيِ الوُارد الوُعيِد لن محرم؛ا كله عليِها والكتابة والجلوُس وتبخيِرها وتجصيِصها القبوُر علىَّ البناء الشيِخ:َ أن ب

).َ 54ص الجليِة (المختارات

).َ 147( الذكار فيِ النوُوي وحسنه )،4/56( والبيِهقيِ )،1/370( والحاكم )،3221( داود أبوُ - أخرجه 4

53



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َكى205َّ َب َو ِبيِّ -  ّن َلىَّ  َال َقتتاَل:َ  َع َو ّيِِت,ُ  ْلَم اَا َه ّن ِإ  َرْحَمتتٌة  
)1( َ. 

َع206 ّنُه - َم َعَن  َأ ِئَحَة َل ّنا َعَة)2(  َال َتِم ْلُمْس َوا      )3( َ. 

َقاَل:َ 207 َو  -ُبوَُر  ُزوُروا ُق ْل َها َا ّن ِإ ّكُر َف َذ ِة ُتت ُه   ِبتاْلِخَر َوا َر

ِلٌم  .َ )4(  ُمْس

ِغي208ِ َب ْن َي َو َها ِلَمْن -  َالّسَلُم َأْن َزاَر ُقوَُل:َ " ُكْم َي ْيِ َل ْهَل َع َأ

ِر ٍءم َدا ْوُ ّنا َق ِإ َو ِنيَِن,ُ  ْؤِم َء ِإْن ُم ّلُه َشا ُكتتْم َال َيْرَحتتُم ِب َو ُقتتوَُن,ُ  َلِح

ّلُه ِدِميَِن َال ْق َت ْلُمْس ُكْم َا ْن َأُل ِم َنْس ِريَن;ِ  ْأِخ َت ْلُمْس ّلَه َوا َنا َال ُكْم َل َل َو
َيَِة ِف َعا ْل ُهّم)5(  َا ّل َال َنا َل   ِرْم َوَل َتْح ُهْم,ُ  ّنا َأْجَر ِت ْف ِفْر َت ْغ َوا ُهْم,ُ  َد ْع َب

َنا َأُل َل َنْس ُهْم,ُ  َل ّلَه َو َنا َال ُكْم َل َل َيَِة"   َو ِف َعا ْل  .َ )6(َا

ّي209 َأ َو ٍءة -  َبتت َهتتا ُقْر َل َع َعتتَل َف َهتتا َوَج َب َوُا ْو ِلَحتتيِّ َث ٍءت َأ ّيِتت َم

ٍءم ِل َعُه)7(  ُمْس َف َن ّلُه   َال َو ِلَك.َ  َلُم.َ   َذ ْع َأ

  

).َ 3/173( البخاري - رواه 1

وعوُيل.َ  بصيِاح الميِت علىَّ - النيِاحة:َ البكاء 2

).َ 769 الغليِل منها.َ (إرواء شيِء يصح ل أخرىَ طرق من ضعفاء وكلهم وحفيِده، وابنه العوُفيِ عطيِة وفيِه سعيِد، أبيِ ) عن3128( داود أبوُ - رواه 3

مسلم.َ  - أخرجه 4

ط".َ  "ب، فيِ - ليِست 5

).َ 11/157( الصوُل جامع ينظر روايات، عدة من مجموُع الدعاء - هذا 6

نفعه.َ  لمسلم ط":َ ثوُابها "ب، - فيِ 7
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َتاَُّب َكاَِّة ِك  َالّز

ُعُروِض4 َو ِة -  ّتَجاَر  .َ )1(  َال

ُة [ 100   َكا ِة َز ِئَم  ] َالّسا

إلىَّ المال بقاء الزكاة لوُجوُب يعتبر الشيِخ:َ أنه قرر آَخر.َ كما جنس من أو جنسه كان سوُاء يمنعها، ول الزكاة يقطع ل آَخر زكوُي بنصاب الزكوُي النصاب إبدال الشيِخ:َ أن - قرر 1

].َ 58 ،56ص الجليِة لمصلحة.َ [المختارات ذلك كان إذا قصر لمسافة ولوُ الزكاة نقل صحح:َ جوُاز صاحبه.َ كما علىَّ ضمان ل تفريط بل ذلك قبل تلف إذا ولنه الداء، من التمكن
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َأّما213َّ ِئَمة - َف َْلْصُل)1(  ُ َالّساَّ َفا َها   ِديُث ِفيِ َأّن َح ٍءس:َ  َن َبا َأ َأ

ٍءر ْك َتَب  َب َلُه:َ  َك

ِه ِذ ِريَضُة َه ِة َف َق َد ِتيِ َالّص ّل َها َا ِه َرُستوُُل َفَرَضت ّلت َلتىَّ  َال َع

ِتيِ ّل َا َو ِلِميَِن,ُ  ْلُمْس ّلُه َأَمَر َا َها َال َلُه ِب  )2(:َ   َرُسوُ

ِفيِ ٍءع -  َب ِريَن َأْر ِبِل ِمْن َوِعْش ِْل َها َفَما َا َن ِم,ُ ِف ِمْن ُدو َنتت َغ ْل َا

ُكّل)3(  ي ٌة.َ    ٍءس:َ َشا َخْم

َذا ِإ َف َغْت -  َل ِريَن َخْمًسا َب َلىَّ َوِعْش ٍءس ِإ َها:َ َخْم ِفيِ َف ِثيَِن,ُ  َثَل َو
ْنُت ِإْن)4(  ٍء َمَخاض ِب َف َثىَّ,ُ  ْن ُأ ُكْن َلْم   ْبُن َت ُبوُن َفا ٍءر.َ)5(  ٍء َل َك َذ  

َذا ِإ َف َغْت -  َل ّتا َب ِعيَِن ِس َب َأْر َلىَّ َو ّقتتة ِإ َهتتا:َ ِح ِفيِ َف ّتيَِن,ُ  )6(  ٌ ِس

َقُة ْلَجَمِل.َ  َطُرو َا

َذا ِإ َف َغْت -  َل ًدا َب ّتيَِن َواِح َلىَّ َوِس ٍءس ِإ َهتتا:َ َخْم ِفيِ َف ِعيَِن,ُ  ْب َوَستت
َعة َذ  .َ )7(  ٌ َج

َذا ِإ َف َغْت -  َل ّتا َب ِعيَِن ِس ْب َلىَّ َوَس َتا ِإ ْن ِب َها:َ  ِفيِ َف ِعيَِن,ُ  ٍءن.َ  ِتْس ُبوُ َل

فيِها.َ  ترعىَّ الرض فيِ الماشيِة والسوُم:َ إرسال أكثره، أو الحوُل المباح فيِ ترعىَّ التيِ - السائمة:َ هيِ 1

كثيِرة".َ  أحكام علىَّ محتوُ وهوُ المشهوُر الحديث آَخر قال:َ "إلىَّ وإنما الحديث، يذكر "أ":َ لم - فيِ 2

البخاري:َ (من).َ  - رواية 3

والماخض:َ الحامل.َ  الغالب، فيِ محضت قد أمها لن بذلك؛ا سميِت سنة، لها تم ما - وهيِ 4

اللبوُن.َ  بنت لبن.َ ومثله ذات فهيِ غالبا، غيِره وضعت قد أمه لن سنتان؛ا له تم ما - وهوُ 5

ويركب.َ  عليِها يحمل وأن الفحل، يطرقها أن استحقت لنها سنيِن؛ا ثلث لها تم - ما 6

منها.َ  سقطت تجذع:َ إذا لنها سنيِن؛ا أربع لها تم - ما 7
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َذا ِإ َف َغْت -  َل َدىَ َب ِعيَِن ِإْح ِتْس َلىَّ َو ِريَن ِإ َهتتا:َ ِعْش ِفيِ َف ٍءة,ُ  َئتت َوِما
َتاِن ّق َتا ِح َق ْلَجَمِل.َ  َطُرو َا

َذا ِإ َف َدْت -  َلىَّ َزا ِريَن َع َفِفيِ ِعْش ٍءة,ُ  َئ ِعيَِن ُكّل َوِما َب ْنتتُت َأْر ِب
ِفيِ َو ٍءن,ُ  ُبوُ ّقٌة.َ  ُكّل َل َخْمِسيَِن:َ ِح

َوَمْن ُكتتْن َلتتْم -  َعتتُه َي ٌع ِإّل َم َبتت ِبتتِل ِمتتْن َأْر ِْل ْيِتتَس َا َل َهتتا َف ِفيِ
َقٌة َد َء َأْن ِإّل َص َها.َ  َيَشا ّب َر

ِة َوِفي َق َد ِم َص َن َغ ْل  َا

ِفيِ َها -  ِت ِئَم َذا َستتا َنْت ِإ ِعيِتتَن َكتتا َب َلتتىَّ َأْر ِريَن ِإ ٍءة:َ ِعْشتت َئتت َوِما
ٌة.َ  َشا

َوَل ُع -  ْيَِن ُيْجَم َوَل َب ٍءق,ُ  َفتتّر َت ُق ُم َفتتّر ْيِتتَن ُي ٍءع َب َتِمتت َيَِة ُمْج َخْشتت

َقة َد  .َ )1(  ِ َالّص

شاة.َ - وصوُرة إل جميِعا فيِها يجب لم جمعوُها وإذا شاة، واحد كل علىَّ كان يجمعوُها لم فإذا شاة، أربعوُن واحد ولكل شيِاههم نفر ثلثة يجمع المتفرق:َ أن بيِن الجمع - صوُرة 1

واحدة.َ  شاة إل منهما واحد كل علىَّ يكوُن ل حتىَّ فيِفرقوُنها شيِاه، ثلث فيِها عليِهم فيِكوُن وشاة، شاة مائتا لرجليِن يكوُن مجتمع:َ أن بيِن التفريق
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َوَما ْيِِن ِمْن َكاَن -  َط ِليِ ُهَما َخ ّن ِإ َعاِن َف َتَراَج ُهَما َي َن ْيِ ّية َب ِوُ ِبالّستت
ِ  )2( َ. 

َوَل ِرُج -  ِة ِفيِ ُيْخ َق َد ِرَمًة َالّص َوُار َذاَت َوَل َه  .َ )2(  ٍء ُع

ِفيِ َو َقة -  ِفيِ)3(  ِ َالّر َتيِْ   َئ ُع ِما ْب ٍءم:َ ُر َه ِر.َ  ِدْر ُعْش ْل َا

ِإْن َف ُكْن َلْم -  ُعوَُن ِإّل َي َئٌة ِتْس ْيَِس َوِما َل َهتتا َف ِإّل ِفيِ َقٌة,ُ  َد َصتت

َء َأْن َها.َ  َيَشا ّب َر

َوَمْن َغْت -  َل ُه َب َد ْن ِبتتِل ِمتتْن ِع ِْل َقُة َا َد ْيَِستتْت َصتت َل َو ِة,ُ  َعتت َذ ْلَج َا

ُه َد ْن ُه ِع َد ْن َوِع َعٌة,ُ  َذ ّقٌة َج َها ِح ّن ِإ َبتتُل َف ْق ْنتتُه ُت َعتتُل ِم ُيْج َو ّقتتُة,ُ  ْلِح َا

َها َع َتاِن َم َتا ِإْن َشا ْيَِسَر َت ْو ِاْس َأ َهًما.َ  ِعْشُروَن َلُه,ُ  ِدْر

َوَمْن َغْت -  َل ُه َب َد ْن َقُة ِع َد ِة َص ّق ْلِح ْيَِسْت َا َل ُه َو َد ْنتت ّقتتُة,ُ ِع ْلِح َا

ُه َد ْن َعُة َوِع َذ ْلَج َها َا ّن ِإ َبُل َف ْق ْنُه ُت ِه ِم ِطيِتت ْع ُي َو َعتتُة,ُ  َذ ْلَج ُق َا ّد ْلُمّصتت َا

ِريَن َهًما ِعْش ْو ِدْر ُه َأ َوا ْيِِن" َر َت ّي َشا ِر ُبَخا ْل  .َ )4(  ُ َا

ِفي214ِ َو ِديِث -  ٍءذ:َ  َحتت َعتتا َأّنُم ِبتتيِّ   ّن ُه  َال َذ َأْن َأَمتتَر ْأُختت َي
ِثيَِن ُكّل ِمْن ًعا َثَل ِبيِ َت ٍءة:َ  َقَر ْو َب َعة َأ ِبيِ َوِمْن)5(  ً َت ِعيِتتَن:َ ُكّل   َب َأْر

ّنًة ُه)7(  )6(  ُمِس َوا ْهُل  َر َنن َأ  .َ )8(  ِ َالّس
عشرون منهما لكل كان فإذا ماشيِته، بحساب منهما واحد كل علىَّ وكان واحد، لرجل كأنها زكاتهما أخرجا النصاب فبلغت الموُاشيِ من يملكانه ما خلطا إذا - المراد:َ أنهما 2

وهكذا.َ  الشاة، قيِمة بنصف صاحبه علىَّ ويرجع أحدهما من فتؤخذ شاة، عليِهما فإن شاة،

المعيِبة.َ  وقيِل:َ هيِ العوُراء، هيِ العوُار:َ قيِل - ذات 2

ورقوُن.َ  جمعها:َ رقات الفضة، من المضروبة - الرقة:َ الدراهم 3

).َ 317-3/316( البخاري - رواه 4

المسرح.َ  فيِ أمه يتبع لنه تبيِعا؛ا وسميِ سنة، له تم - ما 5

سنها.َ  لزيادة بذلك وسميِت سنتان، له تم - ما 6

سنها.َ  لزيادة بذلك وسميِت سنتان، له تم - ما 7

يخرجاه.َ  ولم الشيِخيِن، شرط علىَّ وقال:َ صحيِح )،1/398( والحاكم )،1803( ماجه وابن )،5/26( والنسائيِ ) وحسنه،623( والترمذي )،1578( داود أبوُ - أخرجه 8
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َأّما215َّ   َقُة - َو َد ْثَماِن َص َْل  َا

ْد َق ّدم َف َق ّنُه)1(  َ َت َأ ْيَِس   َها َل ٌء ِفيِ ّتىَّ َشيِْ َغ َح ُلتت ْب َتيِ َت َئ ْ ِمتتا
َها)2( ِفيِ َو ٍءم,ُ  َه ِدْر ُع   ْب ِر.َ  ُر ُعْش ْل َا

َة   َكاَّ ْلَخاَِّرِج َز َْلْرِض ِمْن َا  َا

َأّمتتا216 َو َقُة -  َد ِرِج َصتت ْلَختتا َْلْرِض ِمتتْن َا ُبتتوُِب ِمتتْن َا ْلُح َا

ِر ّثَما  )3(  َوال

ْد َق ِبيِّ َقاَل َف ّن ْيَِس :  َال َل ِة ُدوَن ِفيَِما   ٍءق َخْمَس ْوُس ِمْن َأ

ِر ّتْم َقٌة َال َد ٌق   َص َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )4(  َع

ّتوَُن ُق:َ ِس َوُْس ْل ُكوُُن َوا َيِ َف ًعا,ُ  ّنَصاُب َصا ُبوُِب َال ْلُح ِر:َ ِل ّثَمتتا َوال
ِة َئ ُثِما ٍءع َثَل ِبيِّ ِبَصاِع َصا ّن .َ   َال

َقاَل217 َو ِبيِّ -  ّن ِفيَِما :  َال َقْت   ُء َس ْو َالّسَما َأ ُيِوُُن,ُ  ُع ْل َوا
ُعْشُر,ُ  َكاَن ْل َا ّيا:َ  ِر َث َع

ِفيَِما َو ِقيَِ -  ِنْصتتُف ُس ّنْضتتِح:َ  ِر ِبال ُعْشتت ْل ُه   َا َوا ّي َر ِر ُبَختتا ْل َا
)5( َ. 

"ب،ط".َ  فيِ - ليِست 1

"ط":َ مائتا.َ  - فيِ 2

).َ 24ص البصائر المدخرة.َ (نوُر - الملكيِة 3

).َ 979( ومسلم )،3/332( البخاري - رواه 4

صاحبه.َ  عمل غيِر من الماء علىَّ عثر لنه عثوُرا؛ا الشيِء علىَّ عثر من فهوُ سقيِ، غيِر من بعروقه الماء يشرب الذي والعثري:َ هوُ )،3/347( البخاري - رواه 5
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َعْن218 َو ْهِل -  ِبتتيِ ْبتتِن َس أ
ْثَمتتَة َ اَقتتاَل:َ  َح َن َأَمَر َرُستتوُُل  

ِه ّلتت َذا  َال ِإ ُتْم :َ  ُذوا َخَرْصتت ُعتتوُا)1(  َفُختت َد َو ِإْن   َفتت ُلتتَث,ُ  ّث َلتتْم َال

ُعوُا َد ُلَث َت ّث ُه َال َوا ْهُل َر َنِن َأ  .َ )2(  َالّس

َة   َكاَّ ّتَجاََّرِة ُعُروٍض َز  َال

َأّما219 َو َوُ ُعُروُض -  ُه َو ِة:َ  ّتَجاَر ُكّل)3(  َال ّد َمتتا   ْيِتتِع ُأِعتت َب ْل ِل
ِء ْبِح.َ  َِلْجِل َوالّشَرا َالّر

ّنُه220 ِإ َف ّوُُم -  َق َذا ُي ْوُُل َحاَل ِإ ْلَح َْلَحّظ َا ِكيِِن ِبا ْلَمَسا ِمتتْن ِل

ٍءب َه ْو َذ ٍءة َأ  .َ )4(  ِفّض

َوَمْن222 ْيٌن َلُه َكاَن -  ِذي َيْرُجتتوُ َل َوَماٌل َد ّلتت َا َك ُه,ُ  َد ُوُجتتوُ
َلىَّ ٍءل َع ِط ْو ُمَما ٍءر َأ ْعِس َء َل ُم َفا َفَل َو َة َلُه:َ  َكا ِه َز  .َ )5(  ِفيِ

ِإّل223 َو ِه -  ِفيِ ُة َف َكا .َ  َالّز

ط".َ  "ب، فيِ - ليِست 1

أحمد التلخيِص:َ رواه فيِ قال السناد، صحيِح حديث وقال:َ هذا )،1/402( والحاكم )،498 (موُارد نحبان وابن )،5/42( والنسائيِ )،643( والترمذي )،1605( داود أبوُ - أخرجه 2

القطان:َ ابن وقال به، تفرد البزار:َ وقد قال سهل، عن الراوي دينار بن مسعوُد بن الرحمن عبد إسناده وفيِ حثمة، أبيِ ابن حديث من والحاكم حبان وابن الثلث السنن وأصحاب

الزكاة جباة علىَّ بالحديث:َ أن به.َ والمراد أمر الخطاب بن عمر أن صحته علىَّ متفق بإسناد شاهد لهيِعة.َ وله ابن طريق من البزار رواه شاهد الحاكم:َ وله قال حاله، يعرف ل

ونحوُهم.َ  وجيِرانهم أقاربهم علىَّ بأنفسهم ليِفرقوُه المصلحة حسب ربعها أو الزكاة ثلث والثمار الزروع لصحاب يتركوُا أن المام يبعثهم الذين

"ط":َ وهيِ.َ  - فيِ 3

مصلحة ذلك فيِ كان إذا الزكاة فيِ القيِمة إخراج جوُاز الصحيِح أن كما ماله، غيِر من يكفلها فل موُاساة، الزكاة لن العروض؛ا من العروض زكاة دفع جوُاز الشيِخ:َ الصحيِح - قال 4

كربح تجعل بل الجرة، علىَّ الحوُل يحوُل أن يشترط ول الحال، فيِ وريعها أجرتها فيِ تجب فإنها أقيِامها، فيِ الزكاة تجب لم إذا للكراء المعدة العقارات عليِها.َ وأن المخرج للجهة

ّيِن ).َ كما56ص الجليِة السائمة.َ (المختارات ونتاج التجارة والغنم- والبقر البل -غيِر والحيِوُانات يستعملها التيِ والوانيِ والفرش يقتنيِه الذي وعقاره النسان بيِت الشيِخ:َ أن ب

).َ 25ص البصائر عروض.َ (نوُر زكاة فتزكىَّ للتجارة كانت إذا إل فيِها زكاة فل

).َ 55ص الجليِة قبضها.َ (المختارات بعد الحوُل عليِها وحال قبضها إذا إل تجب ل الموُال هذه مثل فيِ الزكاة الشيِخ:َ أن - قرر 5
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َيِجُب224 َو ِْلْخَراُج -  ْلَماِل.َ  َوَسِط ِمْن َا َا

َوَل225 ُئ -  ِز َوِن ِمْن ُيْج ْد َْل .َ  َا

َوَل226 ْلَزُم -  َيِاُر َي ْلِخ ِإّل)1(  َا َء َأْن   ّبُه.َ  َيَشا َر

ِفي227ِ َو ِديِث -  ِبتتيِ َحتت أ
َة َ ْيتتَر ًعتتا:َ  ُهَر ُفوُ يَِمْر ِف ِز   َكتتا َالّر

ْلُخُمُس ٌق   َا َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ  )2(  َع

ِة َباُب 107   َكا ِر َز ْط ِف ْل  َا

ْبِن)3(  - َعْن228 ِا َقاَل:َ  ُعَمَر  

 -َفَرَض ِه َرُسوُُل   ّل َة  َال َكا ِر:َ  َز ْط ِف ْل َا

ًعا ْو ِمْن - َصا َأ ٍءر,ُ  ًعا َتْم ٍءر,ُ  ِمْن َصا ِعيِ َش

َلىَّ َع ِد -  ْب َع ْل ِر َا َك ّذ َوالتت ْلُحتتّر,ُ  ِر َوا ِغيِ َوالّصتت َثتتىَّ,ُ  ْن ُْل ِر َوا ِبيِتت َك ْل َوا
ِلِميَِن.َ  ِمْن ْلُمْس َا

ُأِمَر َو َها -  ّدىَ َأْن ِب َؤ ْبَل ُت ّنتتاِس ُختتُروِج َق َلتتىَّ َال ِة ِإ  َالّصتتَل
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )4(  َع

َتِجُب:ُ 229 - َو

ِلَمْن1 َو ِه,ُ  ْفِس َن ِل ْلَزُمُه)5(  -  َت ُتُه.َ    َن ْؤ ُم

والجوُد.َ  - الخيِار:َ العلىَّ 1

مدفوُنا.َ  يكوُن بما خاص فالركاز الرض، بطن فيِ يوُجد الجاهليِ الكنز ).َ الركاز:َ هو1710ُ( ومسلم )،3/364( البخاري - أخرجه 2

"أ":َ وعن.َ  - فيِ 3

).َ 986 ،984( ومسلم )،3/367( البخاري - أخرجه 4

وعمن.َ  نفسه ط":َ عن "ب، - فيِ 5
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َذا2 ِإ ِلَك َكاَن -  ِه ُقوُِت َعْن َفاِضًل َذ ْوُِم ِه.َ  َي ِت َل ْيِ َل َو

ٌع3 ٍءر  ِمْن)1(  - َصا ْو َتْم ٍءر َأ ِعيِ ْو َش ٍءط َأ ِق ْو َأ ٍءب َأ ِبيِ ْو َز ُبّر.َ  َأ

َْلْفَضُل230 ُعِفيَهاَّ:ُ  - َوا َف ْن َْل  .َ )2(  َا

ُه َوا ُبوُ َر َد َأ ُو ْبُن َدا  .َ )3(  َماَجْه َوا

َقاَل233 َو  -  :  َعٌة ْب ُهْم  َس ّل ِظ ّلُه ُي ْوَُم ِفتتيِ َال َيتت ِه,ُ  ّلتت َل ِظ

ِإَماٌم ِإّل ِظّل ّلُه:َ  َوَشتتاّب ِظ ِدٌل,ُ  َأ َعتتا ِة ِفتتيِ َنَشتت َعتت ِه,ُ َطا ّلتت َال

ُبُه َوَرُجٌل ْل ٌق َق ّل َع َوَرُجَلِن)4(  ُم ِد,ُ  ْلَمَساِج ِبا ّبتتا   ِه,ُ ِفتتيِ َتَحا ّلتت َال

َعا َتَم ِه ِاْج ْيِ َل َقا َع َفّر َت َوَرُجٌل َو ِه,ُ  ْيِ َل ْتُه َع َع ٌة َد َأ ٍءب َذاُت ِاْمَر ْنِصتت َم

ّنيِ ِإ َقاَل:َ  َف ٍءل,ُ  ّلَه,ُ  َأَخاُف َوَجَما َال

َوَرُجٌل َق -  ّد ٍءة َتَص َق َد َها ِبَص َفا َأْخ ّتىَّ َف َلَم َل َح ْع ُلُه َت َمتتا ِشَما

ُق ِف ْن ُنُه,ُ  ُت َيِميِ

ط":َ صاعا.َ  "ب، - فيِ 1

تقتات كانت إذا الخمسة، الصناف غيِر والثمار الحبوُب من يجزئ أنه كما فيِه، تخرج الذي والمحل البلد فيِ تقتات تكن لم إذا الفطرة إخراج يجزئ ل أنه الشيِخ:َ الصحيِح - قال 2

].َ 57ص الجليِة فيِه.َ [المختارات تخرج الذي المحل فيِ

يخرجاه.َ  ولم البخاري، شرط علىَّ صحيِح حديث وقال:َ هذا )،1/409( والحاكم )،1827( ماجه وابن )،1609( داود أبوُ - رواه 3

قلبه.َ  ط":َ معلق "ب، - فيِ 4
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ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ  )5(  َع

ْهِل َباَُّب   ِة َأ َكا ُع َوَمْن َالّز َف ْد  َلُه ُت

ُع - َل234 َف ْد ُة ُتتت َكتتا َناِف ِإّل َالّز َْلْصتت ِة ِل َيِتت ِن ّثَما ِذيَن)2(  َال ّلتت َا  

ُهْم َكَر ّلُه َذ ِه:َ  َال ِل ْوُ َقتت اِب ّنَم ِإ َقاُت   َد ِء َالّصتت َقتتَرا ُف ْل ِكيِِن ِل ْلَمَستتا َوا
ِليَِن َعاِم ْل َها َوا ْيِ َل ِة َع َف ّل َؤ ْلُم ُهْم َوا ُب ُلوُ ِفيِ ُق َقاِب َو ِرِميَِن َالّر َغتتا ْل َوا

ِفيِ ِبيِِل َو ِه َس ّل ْبِن َال ِا ِبيِِل َو ِريَضًة َالّس ِه ِمَن َف ّل ّلُه َال َال ِليٌِم َو َع

ِكيٌِم ِة: [ ) )3  َح َب ْوُ ّت ] .َ 60َال

َيُجوُُز235 َو ِتَصاُر -  ْق َلىَّ َاِل ٍءد َع ُهْم;ِ  َواِح ْن ِم

ِه ِل ْوُ َقتت ٍءذ  ِل َعتتا ِإْن )4(  ِلُم َف ُعوَُك ُهتتْم   َطتتا ِلَك َأ َذ )5(  ِلتت

َأّن ُهْم:َ  ِلْم ْع َأ ّلَه َف َتَرَض َال ْف ِهْم ِا ْيِ َل َقًة َع َد ُذ َص ْؤَخ ِهْم ِمْن ُت ِئ َيِا ِن ْغ َأ

ّد ُتَر َلىَّ َف ِهْم َع ِئ َقَرا ٌق   ُف َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )6(  َع

ُة:ُ  َتِحّل - َوَل236 َكاَّ َالّز

َوَل2 ّي -  ِوُ َق ٍءب ِل َتِس ْك  )7(  ُم

بها.َ  والسرار الصدقة فيِ الترغيِب فيِه للحديث:َ أن الشيِخ ذكر ).َ ومناسبة1031( ومسلم )،2/143( البخاري - رواه 5

للثمانيِة.َ  ط":َ إل "ب، - فيِ 2

للثمانيِة.َ  ط":َ إل "ب، - فيِ 3

"أ".َ  فيِ - ليِست 4

لذلك.َ  لك ب":َ أطاعوُا "أ، - فيِ 5

).َ 19( ومسلم )،3/357( البخاري - أخرجه 6

مكتسب.َ  لغنيِ الزكاة تحل "أ":َ ول - فيِ 7
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َوَل3 ُهْم ِلِل -  َو ٍءد,ُ  ُنوُ ُمَحّم ٍءم َب ِهْم,ُ  َهاِش ِليِ َوُا َوَم

َوَل4 ِه َتِجُب ِلَمْن -  ْيِ َل ُتُه َع َق َف َها,ُ )1(  َحاَل َن ِن َيا  َجَر

َوَل5 ٍءر.َ  -  ِف َكا ِل

َأّمتتا237 َف َقُة -  َد ّوُِع َصتت َطتت ّت َيُِجتتوُُز َال َهتتا َف ُع ْف َلتتىَّ َد ِء ِإ ُؤَل َهتت
ِهْم.َ  ِر ْيِ َغ َو

ِكْن238 َل َو ّلَما -  َنْت ُك َع َكا َف ْن ًعا َأ ْف ْو َعاّمتتا َن ِهتتيَِ َخاّصتتا َأ َف

ْكَمُل.َ  َأ

َقاَل239 َو ِبيِّ -  ّن :  َال  َأَل  َمْن ّناَس َس ُهْم َال َل َوُا ّثتتًرا َأْم َك َت
ّنَما ِإ َأُل َف ِقّل َيْس َت َيِْستت ْل َف ْو َجْمتتًرا,ُ  ِثْر َأ ْك َت َيِْستت ُه   ِل َوا ِلٌم َر ُمْستت

)2( َ. 

َقاَل240 َو ُعَمَر -  َءَك َما   ِل ا َذا ِمتْن َج ْلَمتاِل َهت ْنتَت َا َأ َو
ْيُِر ٍءف َغ ِر ٍءل َوَل ُمْش ِئ َوَمتا َستا ُه,ُ  ْذ ْعتُه َفَل َل َفُخت ِب ْت ْفَستتَك ُت  َن

ُه َوا ِلٌم َر  .َ  )3(  ُمْس

  

ط":َ وقت.َ  "ب، - فيِ 1

).َ 1041( - مسلم 2

ونفسك إل إليِك يجيِء ل بأن كذلك، يكوُن ل ل):َ أي:َ وما (وما عليِه.َ ومعنىَّ وحريص له، متعرض مشرف) أي:َ غيِر (غيِر ومعنىَّ )،1045( ومسلم )،3/337( البخاري - أخرجه 3

).َ 3/120 للبسام الحكام واتركه.َ ينظر:َ (توُضيِح الطلب فيِ نفسك تتبعه فل إليِه، مائلة

64



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َتاَُّب ِم ِك َياَّ  َالّص

ٍءم1 ِل  )1(  - ُمْس

ٍءغ,ُ 2 ِل َبا  -

ٍءل,ُ 3 ِق َعا  -

ٍءر4 ِد َقا َلىَّ -  ِم,ُ  َع ْوُ َالّص

ِة5 َي ْؤ ِبُر ْو)2(  -  َأ ِه,ُ  ِل ِهَل ْكَماِل   َباَن ِإ ْع ِثيَِن َش ْوًُما َثَل  )3(  َي

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل ِفيِ)4(  َع َو ٍءظ:َ   .َ  ْف ُدُرواَل ْق َفا ِثيِتتَن)5(  َلتتُه   َثَل   
ِفيِ ٍءظ:َ  َو ْف ُلوُاَل ْكِم َأ َف َة   ّد َباَن ِع ْع ِثيِتتَن َش ُه   َثَل َوا ّي َر ِر ُبَختتا ْل َا

)6( َ. 

ُيَصاُم243 َو ِة -  َي ْؤ ٍءل ِبُر ْد ِه َع ِل ِهَل َوَل)7(  ِل َبُل   ْق ِة ِفتتيِ ُي ّيِتت ِق َب
ِر ُهوُ ْدَلِن.َ  ِإّل َالّش َع

"أ".َ  فيِ - ليِست 1

"أ":َ برؤيته.َ  - فيِ 2

كريب وحديث رؤيتهم، قوُم فلكل اختلفت إذا المطالع يستحب.َ وقال:َ الصوُاب:َ أن ول اليِوُم، ذلك صيِام يجب ل أنه قتر أو غيِم شعبان من الثلثيِن ليِلة كان إذا الشيِخ:َ أنه - قرر 3

وقوُله اليِوُم، ذلك قضاء يلزمهم ل السلم:َ أنه شيِخ واختار واحدا، قوُل المساك لزمهم رمضان هلل برؤية النهار أثناء فيِ البيِنة قامت ذلك.َ قال:َ وإذا فيِ صريح عباس ابن عن

].َ 60 ،59ص الجليِة بلوُغها.َ.َ [المختارات بعد إل تلزم ل الحكام أن أصل:َ وهوُ علىَّ مبنيِ جدا، قوُي

).َ 1080( ومسلم )،4/113( البخاري - أخرجه 4

ط".َ  "ب، من - زيادة 5

).َ 1081( ومسلم )،4/119( البخاري - أخرجه 6

من:َ "ط".َ  - زيادة 7
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َيِجُب244 َو ِيِيُِت -  ْب ِة َت ّيِ ّن ِم َال َيِا َفْرِض ِلِص ْل  َا

َأّما245 َو َيُِجوُُز -  َف ْفُل:َ  ّن ٍءة َال ّيِ َن ِر.َ  ِمْن ِب َها ّن َال

ِريُض246 ْلَم َوا ِذي -  ّل َتَضتتّرُر َا ِم َي ْوُ ِفُر ِبالّصتت ْلُمَستتا ُهَمتتا َوا َل

ْطُر ِف ْل َيِاُم َا  .َ )1(  َوالّص

ِئُض247 ْلَحتتتا َوا ُء -  َفَستتتا ّن ِهَمتتتا َيْحتتتُرُم َوال ْيِ َل َيِاُم َع ,ُ َالّصتتت
ِهَما ْيِ َل َع ُء.َ  َو َقَضا ْل َا

ّنُه)2(  ِإ َف ْقِضيِ   ُق َي ِت ْع َي ِإْن َو َف َبًة,ُ  َق ْد َلْم َر َيِاُم َيِجتت )3(  َفِصتت

ْيِن ْهَر ِإْن َشتت َفتت ْيِِن,ُ  َع ِب َتتتا َت ْع َلتتْم ُم ِط َت َعتتاُم َيْستت ْط ِإ ّتيَِن)4(  َف  ِستت

ًنا.َ  ِكيِ ِمْس

َقاَل252 َو ِبيِّ -  ّن َوُ َنِستتيَِ َمتتْن   َال ُهتت ِئٌم َو َكتتَل َصتتا َأ ْو َف َأ

ِرَب ِتّم َش ُيِ ْل ّنَما َف ِإ َف ْوَُمُه,ُ  َعَمتتُه َص ْط ّلتتُه َأ ُه َال َقا ٌق   َوَستت َفتت ّت ُم

ِه ْيِ َل  .َ )5(  َع

ّوُب 1 ).َ 61ص الجليِة للقامة.َ (المختارات وصوُله قبل فيِه يقدم أنه يعلم الذي اليِوُم ولوُ أحوُاله، كل فيِ الصيِام يلزمه ل المسافر الشيِخ:َ أن - ص

كذلك.َ فالجماع النسان، عن فيِه عفيِ قد المفطرات أصل هوُ الذي الكل كان إذا لنه كفارة؛ا ول عليِه فطر ل أنه مكرها أو ناسيِا والُمَجاَمع الُمجاِمع أن الشيِخ:َ الصحيِح - قال 2

).َ 63ص الجليِة (المختارات

ط":َ فيِصوُم.َ  "ب، - فيِ 3

"ط":َ فيِطعم.َ  - فيِ 4

).َ 1155( مسلم )،4/155( البخاري - أخرجه 5
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َقاَل:َ 253 َو  -ّناُس َيَزاُل  َل ٍءر َال ْيِتت ُلتتوُا َمتتا ِبَخ ْطتتَر َعّج ِف ْل  َا
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

َقاَل:َ 255 َو  -َذا ِإ َطَر   ْف ُكْم َأ ُد ِطْر َأَح ْف ُيِ ْل َلىَّ َف ِإْن َع َفتت ٍءر,ُ  َتْمتت
ْد َلْم ِطْر َيِج ْف ُيِ ْل َلىَّ َف ٍءء َع ّنُه َما ِإ َف ُهتتوٌُر ,ُ  ُه   َط َوا ْلَخْمَستتُة َر َا

)3( َ. 

َقاَل256 َو  -  :  ْع َلْم  َمْن َد ْوَُل َي ِر َق َعَمتتَل َالتتّزو ْل ِه َوا ِبتت
ْهَل ْلَج ْيَِس َوا َل ِه َف ّل َع َأْن ِفتتيِ َحاَجٌة ِل َد َعتتاَمُه َيتت َبُه َط  َوَشتتَرا

ُه َوا ّي َر ِر ُبَخا ْل  .َ )4(  َا

َقاَل:َ 257 َو  -ِه َماَت  َمْن ْيِ َل َع َيِاٌم َو ْنتتُه َصتتاَم ِصتت ّيِتتُه َع ِل  َو
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

ِئَل258 َوُستت ِم َعتتْن -  ْوُ ِم َصتت ْوُ َفتتَة َيتت َقتتاَل:َ  َعَر َف  ?ُر ّف َك ُي  

َنَة َيَِة َالّس ِق َبا ْل َوا َيَِة,ُ  ْلَماِض .َ    َا

ِئَل259 َوُس ِم َعْن -  َيِا َء ِص َقاَل:َ  َعاُشوَُرا َف  ?َكّفُر ُي َنَة   َالّس

َيَِة ْلَماِض .َ    َا

).َ 1098( ومسلم )،4/198( البخاري - أخرجه 1

).َ 1095( ومسلم )،4/139( البخاري - أخرجه 2

)،1/432( ) والحاكم893 ،892 (موُارد حبان وابن )،2067( خزيمة وابن )،1699( ماجه وابن وصححه، )،659 ،658( والترمذي )،255( داود وأبوُ )،214 ،4/17( أحمد - رواه 3

).َ 4/238( والبيِهقيِ البخاري، شرط علىَّ وقال:َ صحيِح

).َ 10/473 ،4/116( البخاري - أخرجه 4

).َ 1147( ومسلم )،4/192( البخاري - أخرجه 5
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ِئَل260 َوُس ِم َعْن -  ْوُ ِم َص ْوُ ْيِِن َي َن ْث َقاَل:َ  َاِل َف  ?َذاَك ْوٌُم   َيتت
ْدُت ِل ْثُت ُو ِع ُب َو ِه,ُ  ْو ِفيِ َأ ِه,ُ  ِزَل ِفيِ ْن َليِّ ُأ ِه َع ُه   ِفيِتت َوا ِلٌم َر ُمْستت

)1( َ. 

ُه َوا ِلٌم َر  .َ )2(  ُمْس

َقاَل262 َو ُبوُ -  َناَذّر:َ  َأ َأَمَر ِه َرُسوُُل   ّل ِمْن َنُصوَُم َأْن  َال

ِر ْه َثَة َالّش ٍءم َثَل ّيا َثَلَث)3(  َأ َع   َبتت َأْر َو َة,ُ  َوَخْمتَس َعْشَر َة,ُ  َعْشتتَر

َة ُه   َعْشَر َوا ِئيِّ َر ّنَسا ّي ال ِذ ّتْرِم َال  .َ )4(  َو

َو263  -  ََّهى ِم َعتتْن َن َيِا ِم ِصتت ْوُ َيتت ْيِِن:َ  ْوَُم ِم َيتت ْوُ َيتت َو ِر,ُ  ْطتت ِف ْل َا

ِر ّنْح ٌق   َال َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

َقاَل:َ 264 َو  -ّياُم َأ ّياُم   َأ ِريِق:َ  ّتْش ٍءل َال ْك ٍءب َأ ْكٌر َوُشْر ِذ ِه َو ّل ِل
   ُه َوا ِلٌم َر  .َ )6(  ُمْس

َقتتاَل:َ 265 َو  -ُكْم َيُصتتوَُمّن  َل ُد ْوَُم َأَحتت ِإّل َيتت ِة,ُ  َعتت ْلُجْم َأْن َا

ْوًُما َيُصوَُم َلُه َي ْب ْو َق ْوًُما َأ ُه َي َد ْع ٌق   َب َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )7(  َع

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )8(  َع

).َ 1162( مسلم - رواه 1

).َ 1164( مسلم - رواه 2

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 3

).َ 943 (موُارد حبان وابن )،4/223( والنسائيِ وحسنه، )،761( والترمذي )،5/150( أحمد - أخرجه 4

).َ 827( ومسلم )،4/239( البخاري - أخرجه 5

).َ 1141( مسلم - أخرجه 6

).َ 1114( ومسلم )،4/232( البخاري - أخرجه 7

).َ 760( ومسلم )،4/115 ،1/92( البخاري - أخرجه 8
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267 -َكاَن َو    ِكُف َت ْع َعْشَر َي ْل َواِخَر َا َْل ّتىَّ َرَمَضاَن ِمْن َا َح

ُه ّفا َوُ َكَف َت َت ْع َوا ّلُه,ُ  َواُجُه َال ِه ِمْن َأْز ِد ْع ٌق   َب َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ)1(  َع

َقتتاَل:َ 268 َو  -ّد  َل َلتتىَّ ِإّل َالّرَحتتاُل ُتَشتت ِة ِإ َثتت َد:َ َثَل َمَستتاِج

ِد ْلَمْستتِج ِدي َا َوَمْستتِج ِم,ُ  ْلَحتتَرا ِد َا ْلَمْستتِج َوا َذا,ُ  ْقَصتتىَّ َهتت َْل  َا
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ  )2(  َع

  

ّيِن وقد )،1172( ومسلم )،4/271( البخاري - أخرجه 1 ).َ 63ص الجليِة وروده.َ (المختارات لعدم المسجد؛ا دخل من لكل العتكاف نيِة استحباب الصحيِح:َ عدم الشيِخ:َ أن ب

قديما العلماء جرىَ وعليِه أنسب، التاليِ بالكتاب وهوُ الكتاب، بهذا الحديث مناسبة ما أدري قائل:َ ل "ب" علق نسخة هامش وفيِ )،827( ومسلم )،3/70( البخاري - أخرجه 2

هذا ذكر ففيِ المسجد، فيِ إل يكوُن ل والعتكاف قبله، الذي الحديث فيِ العتكاف مشروعيِة علىَّ يدل ما الله رحمه ذكر حيِث ظاهرة، الحديث وحديث.َ اهت.َ قلت:َ مناسبة

أعلم.َ  الثلثة.َ والله لهذه إل مسجد لي للعتكاف الرحل شد يجوُز ل أنه بيِان الحديث
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َتاَِّب ْلَحّج ِك  َا

ِبٍر َحِديٌث  ِفي َجاَّ

َفُة ِبيِّ َحّج ِص ّن   َال

 .َ )1(]  97ِعْمَراَن:َ آَِل [

َظتتُم270 ْع َأ َعُة:َ  َطا ِت َواِلْستت ْلتتُك -  ِهتتيَِ:َ ِم َو ِه,ُ  ِط ِد ُشتتُرو َالتتّزا

ِة َل َد َوالّراِح ْع َب ْنَساِن َضُروَراِت ,ُ  ِْل ِه َا ِئِج َوُا ِة.َ  َوَح ّيِ ِل َْلْص َا

َوِمْن271 َأْن -  ِة:َ  َع َطا ِت ُكوَُن َاِلْس ِة َي َأ ْلَمتتْر َذا َمْحتتَرٌم ِل َتتتاَج ِإ ِاْح
ٍءر َف  .َ )2(  ِلَس

ِديُث272 َوَحتت ٍءر -  ِب ِفتتيِ)3(  َجتتا ِبتتيِّ َحتتّج   ّن َتِمُل  َال َلتتىَّ َيْشتت َع

ِم َظ ْع ِم َأ َكا ْلَحّج َأْح َوُ َا ُه َو ُه َمتتا ,ُ  َوا ِلٌم َر َعتتْن)4(  ُمْستت ِر   ِب َجتتا

ِد ْبِن ْب ِه َع ّل ّلُه - َرِضيَِ َال ُهَما َال ْن -.َ  َع

َأّن1 ِبيِّ -  ّن َكَث  َال ِة ِفيِ َم َن ِدي ْلَم َع َا ِنيَِن ِتْس َيُحتتّج,ُ َلتتْم ِس
ّذَن ُثّم ّنتاِس ِفيِ َأ يِ َال َأّن ِف ِة:َ  َعاِشتَر ْل ِه َرُستوَُل َا ّلت اّج,ُ َال َح

من يكوُن أن يلزمه ل الحج فيِ النائب أن الشيِخ قرر كما حريته، بعد إعادتها يلزمه ول السلم، حجة هيِ حجته أن حريته وقبل بلوُغه بعد حج إذا العبد الشيِخ:َ أن - فائدة:َ قرر 1

].َ 64ص الجليِة عنه.َ [المختارات المنوُب بلد

سفر.َ  ط":َ إلىَّ "ب، وفيِ "ط":َ احتاجت، - فيِ 2

حديث يذكر إليِه.َ اهت.َ ولم فليِرجع الحج أحكام معظم علىَّ يشتمل وهوُ مسلم، رواه الذي بكماله جابر حديث هذا منه المنقوُل الصل فيِ ذكر نصه:َ وقد "أ" ما نسخة - فيِ 3

الكتاب.َ  أصل هيِ سابقة، نسخة عن بخطه الله رحمه الشيِخ نقلها قد بأيدينا التيِ النسخة أن يبيِن وهذا جابر،

يروه لم مسلم، أفراد من وهوُ القوُاعد، مهمات من ونفائس الفوُائد، من جمل علىَّ مشتمل عظيِم، حديث الحديث:َ "وهوُ هذا ) عن8/170( النوُوي ).َ قال1218( - مسلم 4

الفقه من فيِه وخرج كبيِرا، جزءا المنذر بن بكر أبوُ فيِه وصنف وأكثروا، الفقه من فيِه ما علىَّ الناس تكلم القاضيِ:َ وقد قال مسلم، كرواية داود أبوُ ورواه صحيِحه، فيِ البخاري

منه.َ.َ".َ  قريب القدر هذا علىَّ لزيد تقّصىَّ ولوُ نوُعا، وخمسيِن ونيِفا مائة
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ِدَم َق َنَة َف ِدي ْلَم ِثيِتتٌر َبَشٌر َا ُهتتْم َك ّل َتِمتتُس ُك ْل َتّم َأْن َي ْأ ِبَرُستتوُِل َيتت
ِه ّل ْعَمُل  َال َي َو َلُه ,ُ  ْث  .َ )1(  ِم

َنا2 َفَخَرْج َعُه -  ّتىَّ َم َذا َح َنا ِإ ْيِ َت َدْت َذا َأ َل َوُ َف ِة,ُ  َف ْيِ َل ْلُح ُء ا َأْسَما

ْنُت ٍءس ِب ْيِ َد ُعَم ِبيِ ْبَن ُمَحّم أ
َلْت َ َأْرَس َف ٍءر,ُ  ْك َلىَّ َب ِه َرُسوُِل ِإ ّل َال

 َف ْيِ َك ِري :َ  ِف ْث َت َواْستت ِليِ,ُ  َتِستت ْغ ِا َقتتاَل:َ  ُع?  َن ٍءب,ُ)2(  َأْصتت ْوُ َثتت ِب  

ِرِميِ.َ  َأْح َو

ِد ِفتتيِ ْلَمْستتِج ُثتتّم)3(  َا ِكتتَب   َء َر َوُا َقْصتت ْل ّتتتىَّ)4(  َا َذا  َح ِإ
َوُْت َت ِه ِاْس ُتُه ِب َق َلىَّ َنا ِء َع َدا ْيِ َب ْل َهّل)5(  َا َأ ْيَِك   ّب َل ِد:َ " ْوُِحيِ ّت )6(  ِبال

ُهّم ّل ْيَِك َال ّب َل ْيَِك,ُ  ّب ِريَك َل َل ِإّن َلتتَك َش ْيِتتَك,ُ  ّب َد َل ْلَحْمتت ْعَمتتَة َا ّن َوال
ْلَك,ُ َل َلَك ْلُم ِريَك َوا َلَك".َ  َش

َهتتّل4 َأ َو ّنتتاُس)7(  -  َال َذا   َهتت ِذي ِب ّلتت ّلتتوَُن َا ِه َلتتْم ُي َف ِه,ُ  ّد ِبتت َيتتُر
ِه َرُسوُُل ّل ِهْم  َال ْيِ َل ًئا َع ْيِ ْنُه,ُ  َش ِم

ِزَم5 َل َو ِه َرُسوُُل -  ّل َتُه.َ   َال َيِ ِب ْل َت

َقاَل6 َنا -  َلْس ِبٌر:َ  ِوُي َجا ْن َنا ِإّل َن َلْس ْلَحّج,ُ  ِرُف َا ْع َة.َ  َن ُعْمَر ْل َا

ّتى7َّ َذا - َح َنا ِإ ْيِ َت ْيَِت َأ َب ْل َعُه َا َلَم َم َت ْكَن,ُ  ِاْس َالّر

فيِ:َ "ب".َ  - ليِست 1

الن.َ (توُضيِح معناها:َ الحفائظ وفيِ الخارج، ليِمنع وقدامها ورائها من وتشدها الدم، محل فيِ تجعلها عريضة خرقة تأخذ ثم شيِئا، وسطها علىَّ تشد المرأة:َ أن - استثفار 2

).َ 3/322 للبسام الحكام

فيِ:َ "ط".َ  - ليِست 3

عليِها.َ  هاجر التيِ وهيِ والجدعاء.َ وقيِل العضباء باسم وذكرت وسلم، عليِه الله صلىَّ النبيِ لناقة - اسم 4

جمعها:َ بيِد.َ  - البيِداء:َ الفلة، 5

والتكثيِر.َ  للتأكيِد والتثنيِة دائمة، طاعتك علىَّ وإقامة إجابة، بعد لك - لبيِك:َ أي:َ إجابة 6

بالتلبيِة.َ  الصوُت - الهلل:َ رفع 7
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َطاَف8 َف ًعا -  ْب  )1(  َس

َفَرَمَل9 ًثا -  َوَمَشىَّ)2(  َثَل ًعا,ُ    َب َأْر

ُثّم10 َذ -  َف َلىَّ)3(  َن ِإ ِم   َقا ِهيَِم َم ْبَرا َأ:َ  ِإ َقَر ُذواَف ّتِخ ِا َو ِمتتْن  

ِم َقا ِهيَِم َم ْبَرا ّلىَّ ِإ ِة: [ ) )4  ُمَص َقَر َب ْل ] .َ 125َا

ّلى11َّ َفَص َعَل -  َفَج ْيِِن,ُ  َت َع ْك َقاَم َر ْلَم َنُه َا ْيِ ْيَِن َب َب ْيِِت.َ  َو َب ْل َا

ِفي12ِ َو ّنُه -  َأ ٍءة:َ " َي َوا َأ ِر ْيِتتِن:َ  ِفتتيِ َقتتَر َت َع ْك ْلَالّر ُق َوُ   ّلتتُه ُهتت َال

ٌد َو) )5  َأَح    َها َيا ُقْل ّي أ
ِفُروَن َ َكا ْل  " .َ ) )6  َا

ُثّم13 َع -  َلىَّ َرَج ْكِن ِإ َلَمُه,ُ  َالّر َت َواْس

ُثّم14 َباِب ِمْن َخَرَج -  ْل َلىَّ َا َفا,ُ  ِإ َالّص

َلّما15 َف َنا -  َفا ِمْن َد َأ:َ  َالّص ِإّنَقَر َفا   َة َالّصتت َو ْلَمتتْر َا ِمتتْن َو

ِر ِئ َعا ِه َش ّل ِة: [ ) )7  َال َقَر َب ْل ] .َ 158َا

َقى16َّ َفَر ِه -  ْيِ َل ّتىَّ َع َأىَ َح ْيَِت,ُ  َر َب ْل َا

َبَل17 ْق َت َفاْس َلَة,ُ  -  ْب ِق ْل َا

َد18 َوُّح َف ّلَه -  َقتتاَل:َ  َال َو ُه,ُ  ّبتتَر َك َلتتَه  َلَو ّلتتُه ِإّل ِإ ُه َال َد َل َوْحتت

ِريَك َلُه َش ْلُك َلُه,ُ  ْلُم َلُه َا َوُ َو ُه َو ُد,ُ  ْلَحْم َلىَّ َا ٍءء ُكّل َع ِديٌر َشيِْ َق

عنها.َ  يغنيِ بعدها سبعا" وما "فطاف مسلم فيِ "ب":َ ليِس هامش - فيِ 1

الخطا.َ  وقاربة مع المشيِ فيِ - الرمل:َ السراع 2

"ب":َ تقدم.َ  - فيِ 3

"ب":َ تقدم.َ  - فيِ 4

"ب":َ تقدم.َ  - فيِ 5

"ب":َ تقدم.َ  - فيِ 6

"ب":َ تقدم.َ  - فيِ 7
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َلَه ,ُ َل ّلتتُه ِإّل ِإ ْنَجتتَز َال َأ ُه,ُ  َد َنَصتتَر َوْحتت َو ُه,ُ  َد ْعتت َهتتَزَم َو َو ُه,ُ  َد ْبتت َع

َْلْحَزاَب ُه َا َد َعا ُثّم   َوْح ْيَِن َد َقتتاَل َب ِلتتَك,ُ  ْثتتَل َذ َذا ِم َثَلَث َهتت

ٍءت.َ  َمّرا

ّتى22َّ َتىَّ - َح َة َأ َو ْلَمْر َعَل)1(  َا َف َف َلىَّ   ِة َع َو ْلَمْر َعَل َكَما َا َف

َلىَّ َفا,ُ  َع َالّص

ّتى23َّ َذا - َح ِه آَِخُر َكاَن ِإ ِف َوُا َلىَّ َط َقتتاَل:َ  َع َف ِة,ُ  َو ْلَمْر ْوَُا َل  

ّنيِ ْلُت َأ َب ْق َت ِري ِمْن ِاْس َبْرُت َمتتا َأْم ْد َت ْق َلتتْم ِاْستت َي,ُ َأُستت ْد َهتت ْل َا

َها ُت ْل َع َفَمْن َوَج ًة,ُ  ُكتتْم َكاَن ُعْمَر ْن ْيِتتَس ِم َعتتُه َل ٌي َم ْد ُيِِحتتّل َهتت ْل َف

َها ْل َع َيِْج ْل ًة َو .َ    ُعْمَر

24 -اَم َق َف َقُة   ِلتتِك ْبتتُن ُستتَرا َيتتا ْبتتِن َما َقتتاَل:َ  َف ٍءم,ُ  ْعُشتت ُج

َنتتا َرُسوَُل َعاِم ِل َأ ِه,ُ  ّل َأْم َال َذا,ُ  ّبَك َهتت َفَشتت ٍءد?  َبتت ِه َرُستتوُُل َِل ّلتت  َال
َعُه ِب ًة َأَصا َد َلْت ِفيِ َواِح َدَخ َقاَل:َ  َو ُْلْخَرىَ,ُ  ُة َا ُعْمَر ْل ْلَحّج ِفيِ َا َا

ْيِِن َت َبْل - َمّر ِد - َل,ُ  َب ٍءد َِل َب .َ    َأ

غيِره.َ  فيِ ول مسلم فيِ لها أصل تحته" ول والناس المروة علىَّ وهوُ الزيادة:َ "فنادىَ هذه مكان الصل "ب":َ فيِ هامش فيِ - ذكر 1
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ِدَم25 َق َو ِليِّ -  َيَِمتتِن ِمتتْن َع ْل ْدِن َا ُبتت ِبتتيِّ ِب ّن َد )1(  َال َوَُج َف  ُ, 

ِطَمتتَة ِبَستتْت ِمّمتتْن َفا َل َو ًبتتا َحتتّل,ُ  َيِا ًغا)2(  ِث ِبيِ َلتتْت,ُ  َصتت َتَح ْك َوا
َقْت َد َقْت َص َد َذا)3(  َص ْلَت  َما َقتتاَل:َ َفَرْضَت ِحيَِن ُق ْلَحتتّج?"  َا

ُهّم ّل َال ْلُت:َ  ّنيِ ُق ِهّل ِإ َهّل ِبَما ُأ ِه َأ ِإّن ِب َف َقاَل:َ  ُلَك.َ  ِعتتيَِ َرُسوُ َم

َي ْد َه ْل .َ    َتِحّل َفَل َا

َكاَن26 َف َقاَل:َ  َعُة -  ْدِي َجَما َه ْل ِذي َا ّل ِدَم َا ِه َق ِلتتيِّ ِبتت ِمتتْن َع

ِذي ّل َا َو َيَِمِن,ُ  ْل َتىَّ َا ِه َأ ِبيِّ ِب ّن َئًة.َ   َال ِما

َفَحّل27 َقاَل:َ  ّناُس -  ِإّل َال َقّصُروا,ُ  َو ُهْم,ُ  ّل ِبتتيِّ ُك ّن َوَمتتْن  َال
َعُه َكاَن ٌي.َ  َم ْد َه

َلّما28 َف ْوُُم َكاَن -  ِة َي َي ِو ّتْر ُهوُا)4(  َال َوُّج َت َلىَّ   ًنىَّ.َ  ِإ ِم

ّلوُا29 َه َأ َف ْلَحّج.َ  -  ِبا

ِكَب30 َوَر ِبيِّ -  ّن ّلىَّ  َال َها َفَص ْهَر ِب ّظ ِرَب َال ْغ ْلَم َوا َعْصَر,ُ  ْل َوا
َء ِعَشا ْل َفْجَر,ُ  َوا ْل َوا

ُثّم31 َكَث -  ِليًِل َم ّتىَّ َق َعْت َح َل َالّشْمُس,ُ  َط

َأَمَر32 َو ٍءة -  ّب ُق ٍءر َمْن ِب َع َة َلتتُه ُتْضتتَرُب َش َنِمتتَر َفَستتاَر)5(  ِب  

ِه َرُستتوُُل ّلتت َوَل  َال ْيتتٌش َتُشتتّك ,ُ  ّنتتُه ِإّل ُقَر ِقتتٌف َأ َد َوا ْنتت ِع

"ب".َ  ونسخة مسلم، من والمثبت "للنبيِ"، المطبوُع - فيِ 1

مسلم.َ  من وأثبته المطبوُع، فيِ - ليِست 2

"ط".َ  فيِ "ب" وهيِ نسخة فيِ المذكوُر الحديث من القطعة هذه - ليِست 3

الحجة.َ  ذي من الثامن اليِوُم - هوُ 4

عرفات.َ  من وليِست عرفات، بجنب - موُضع 5
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ِر َع ْلَمْش َكَمتتا َا ِم,ُ  ْلَحَرا َنْت َا ْيتتٌش َكتتا ُع ُقَر َن ِة.َ ِفتتيِ َتْصتت ّيِتت ِل ِه ْلَجا َا

َأَجاَز ِه  َرُسوُُل)1(  َف ّل ّتىَّ  َال َتىَّ ,ُ َح َد َأ َوَُج َف َفَة,ُ  ّبَة َعَر ُق ْل ْد َا َق

َبْت ِر َنَزَل َلُه ُض َف َة,ُ  َنِمَر َها,ُ  ِب ِب

ّتى33َّ َذا - َح َغْت ِإ ِء َأَمَر َالّشْمُس َزا َوُا َقْص ْل َلْت ِبا َلُه,ُ َفُرِح

َتى34َّ َأ َف ْطَن -  ِدي َب َوُا ْل َطَب)2(  َا َفَخ َقاَل:َ   -  َو ّناَس:َ  ِإّنَال  

ُكْم ُكْم ِدَماَء َل َوُا َأْم ِة َحَراٌم َو َكُحْرَمتت ُكْم,ُ  ْيِ َل ُكْم َع ْوُِم ِفتتيِ َيتت َذا,ُ  َهتت
ُكْم ِر ْه ِفتتيِ َشتت َذا,ُ  ُكْم َهتت ِد َلتت َأَل َب َذا,ُ  ٍءء ُكتتّل َهتت ِر ِمتتْن َشتتيِْ َأْمتت

ِة ّيِ ِل ِه ْلَجا َدَميِّ َتْحَت َا ُء َق ِدَمتتا َو ٌع,ُ  ْوُُضوُ ِة َم ّيِتت ِل ِه ْلَجا َعٌة,ُ َا ْوُُضتتوُ َم

ِإّن ّوَل َو ٍءم َأ ُع َد َدُم ِمْن َأَض َنا:َ  ِئ ْبِن ِدَما َعَة ِا ِبيِ ِرِث ْبِن َر ْلَحا - َا
ًعا َكتتاَن َتْرِضتت ِنتتيِ ِفتتيِ ُمْس ٍءد َب ْع ْتتتُه َستت َل َت َق ْيٌل َف َذ َبتتا ُهتت ِر َو  ُ,-

ِة ّيِ ِل ِه ْلَجا ّوُل َا َأ َو ٌع,ُ  ْوُُضوُ ًبا َم ُع ِر َنا ِمْن َأَض َبا َبتتا ِر ّبتتاِس ِر ْبتتَن َع
ِد ْب ّنُه َع ِإ َف ِلِب,ُ  ّط ْلُم ٌع َا ْوُُضوُ ُقوُا َم ّت َفا ّلُه,ُ  ّلتتَه ُك ِء,ُ ِفتتيِ َال ّنَستتا َال

ُكْم ّن ِإ ُهّن َف ُتُموُ ْذ ِة َأَخ َن َأَما ُتْم ِب ْل َل َتْح َواْستت ِه,ُ  ّل ُهتتّن َال ِة ُفُروَج ِلَمتت َك ِب
ُكْم َل َو ِه,ُ  ّل ِهّن َال ْيِ َل ْئَن َل َأْن َع ِط ُكْم ُيتتوُ ًدا ُفُرَشتت َنُه,ُ َأَحتت ُهتتوُ ْكَر َت

ِإْن ْلَن َف َع ِلَك َف ُهّن َذ ُبوُ ِر ًبا َفاْض ْيَِر َضْر ُهتتّن َغ َل َو ٍءح,ُ  َبّر ُكتتْم ُم ْيِ َل َع

ُهّن ُق ُهّن ِرْز ُت َوُ ِكْستت ْد َو َقتت َو ْعُروِف.َ  ْلَم ْكتتُت ِبتتا ُكتتْم َتَر َلتتْن َمتتا ِفيِ

ّلوُا ُه َتِض َد ْع ُتْم ِإْن َب َتَصْم ْع َتتتاُب ِا ِك ِه:َ  ُتتتْم ِبتت ْن َأ َو ِه.َ  ّلتت ُلوَُن َال َأ ُتْستت
َفَما ّنيِ,ُ  ُتْم َع ْن ُد َأ َه َنْش ُلوُا:َ  َقا ُلوَُن?  ِئ ّنَك َقا ْد َأ ْيَت,ُ َق ّد َأ َو ْغَت,ُ  ّل َب

َقاَل َف َنَصْحَت,ُ  ِه َو ِع ُب ِإْص ِة ِب َب ّبا َها َالّس ُع َف َلىَّ َيْر ِء ِإ َها َالّسَما ُب ُك ْن َي َو
َلىَّ)3( ِإ ُهّم   ّل َال ّناِس:َ  ُهّم َال ّل َال ْد,ُ  َه َثَلَث ِاْش ْد,ُ  َه ٍءت ِاْش .َ    َمّرا
عرفات.َ  إلىَّ توُجه بل بها، يقف ولم المزدلفة - أي:َ جاوز 1

عرفة.َ  من وليِس الغربيِة، الجهة من عرفة يحد عرنة، - أي:َ وادي 2

ّيِن مسلم:َ ينكتها.َ وقد فيِ "ط" وكذلك - فيِ 3 المعنىَّ.َ  فيِ أقرب والباء بالباء، وبعضها بالتاء وردت الطرق بعض أن الشراح ب
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ُثتتّم35 ّذَن -  ُثتتّم َأ َقتتاَم ِبَلٌل,ُ  ّلىَّ َأ ُثتتّم َفَصتت ْهتتَر,ُ  ّظ َقتتاَم َال َأ

ّلىَّ َعْصَر,ُ  َفَص ْل َا

َلْم36 َو ُهَما ُيَصّل -  َن ْيِ ًئا.َ  َب ْيِ َش

ُثّم37 ِكَب -  ّتىَّ َر َتىَّ َح ِقَف,ُ  َأ ْوُ ْلَم َا

َعتتَل38 َفَج ْطتتَن -  ِه َب ِت َق ِء َنتتا َوُا َقْصتت ْل َلتتىَّ َا )1(  الّصتتَخَراِت ِإ

َعَل ْبَل َوَج ِة َح ْلُمَشا ْيَِن)2(  َا َب َبَل   ْق َت َواْس ِه,ُ  ْي َد َلَة,ُ  َي ْب ِق ْل َا

ْد َق َو َق ,ُ  َن ِء َش َوُا َقْص ْل ّتىَّ)3(  َالّزَماَم ِل َها ِإّن  َح ْأَس ُيِِصيُِب َر َل

ِرَك ْوُ ِه َم ِل  )4(  َرْح

ُقوُُل41 َي َو ِه -  ِد َيِ َنىَّ:َ  ِب ُيِْم ْل َهاَا ّي أ
َ َنَة   ِكيِ َالّستت َنَة,ُ  ِكيِ َالّس ّناُس,ُ  َال

  ّلَما َتتتىَّ ُك ْبًل َأ َبتتاِل  ِمتتْن)5(  َح ْلِح َهتتا َأْرَختتىَّ َا ِليًِل َل ّتتتىَّ َق َح

َد,ُ  َع َتْص

ّتى42َّ َتىَّ - َح َفَة,ُ  َأ ِل َد ْلُمْز َا

ّلى43َّ َفَص َها -  ِرَب ِب ْغ ْلَم ِعَشاَء َا ْل ٍءن َوا َذا َأ ٍءد ِب ْيِِن َواِحتت َت َقتتاَم ِإ َو
 ُ,

َلْم44 َو ّبْح -  ُهَما ُيَس َن ْيِ ًئا,ُ  َب ْيِ َش

معا.َ  الرحمة) والقبلة (جبل العامة يسميِه الل) الذي (جبل الجبل يستقبل عندها فالوُاقف شرقا، عنه فهيِ عرفات، جبل خلف تقع بالرض، ملتصقة صخرات - هيِ 1

يديه.َ  وبيِن الصخرات علىَّ الوُاقف أمام الحبل هذا ويكوُن المشاة، يسلكه الذي الطريق هوُ بالحاء، المشاة - حبل 2

به.َ  ويمنع به ليِقاد البعيِر أنف فيِ التيِ الحلقة إلىَّ يشد الذي الخيِط والزمام:َ هوُ وضيِق، - شنق:َ ضم 3

للركوُب.َ  البعيِر ظهر علىَّ يوُضع رجله.َ والرحل:َ ما الراكب عليِها يجعل الرحل من - الموُرك:َ الموُضع 4

الضخم.َ  الرمل من اللطيِف التل - الحبل:َ بالحاء، 5
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ُثّم45 َع -  َطَج ّتىَّ ِاْض َع َح َل َفْجُر َط ْل  )1(  َا

َدَف52 َأْر َو َفْضتتَل -  ْل ّتتتىَّ ْبتتَن َا ّبتتاِس.َ.َ.َ.َ َح َع ْل َتتتىَّ َا ْطتتَن َأ َب
ٍءر َفَحّرَك)2(  ُمَحّس ِليًِل,ُ    َق

ُثتتّم53 َلَك -  َق َستت ِريتت ّط َطىَّ َال ُوُْستت ْل ِتتتيِ َا ّل َلتتىَّ َتْختتُرُج َا َع

ِة ْلَجْمَر ْبَرىَ,ُ  َا ُك ْل َا

ّتى54َّ َتىَّ - َح َة َأ ْلَجْمَر ِتتتيِ َا ّل َد َا ْنتت ِة ِع َهتتا)3(  َالّشتتَجَر َفَرَما  

ْبِع ٍءت ِبَس َيِا  )4(  َحَص

ّبُر55 َك ُي َع -  ٍءة ُكّل َم َها,ُ  َحَصا ْن ِم

).َ 65ص الجليِة الفجر.َ (المختارات قبيِل لهم فيِرخص العذر، لهل إل الفجر، قبل مزدلفة من الدفع يجوُز ل الشيِخ:َ أنه - صوُب 1

ّنة.َ  السراع فكان فيِه، وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ أسرع ومنىَّ، مزدلفة بيِن يقع - ُمَحّسر:َ واد 2 ُس

قديما.َ  أزيلت لكنها العقبة- شجرة، -جمرة الكبرىَ الجمرة عند - كانت 3

ّيِن 4 والوُسطىَّ، العقبة جمرة فيِ يميِنه عن ومنىَّ يساره عن البيِت فيِجعل وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ لفعل الرميِ؛ا وقت الجمرة يستقبل الراميِ الصوُاب:َ أن الشيِخ:َ أن - ب

).َ 66ص الجليِة الصغرىَ.َ (المختارات الجمرة فيِ يساره عن ومنىَّ يميِنه عن والبيِت
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َفاَض َأ َلىَّ َف ْيِِت ِإ َب ْل  )1(  َا

ّلى63َّ َفَص ّكَة -  ْهَر,ُ  ِبَم ّظ َال

َتى64َّ َأ َف ِنيِ -  ِد َب ْب ُقوَُن َع َيْس ِلِب,ُ  ّط ْلُم َلىَّ َا َقاَل:َ َع َف َزْمَزَم,ُ 

ُعوُا ِز ْن ِا ِنيِ   ِد َب ْب ْوَُل َع َل َف ِلِب,ُ  ّط ْلُم ُكتتْم َأْن َا َب ِل ْغ ّنتتاُس َي َلتتىَّ َال َع

ُكْم ِت َي َقا ْعُت ِس َنَز ُه َل ُلوُ َو َنا َف ُكْم,ُ  َع ًوُا َم ْل ِرَب َد ْنُه َفَش ُه   ِم َوا َر

ِلٌم  .َ )2(  ُمْس

َكتتاَن273 َو  -  َعتتُل ْف ُقتتوُُل َي َي َو َناِستتَك,ُ  ْلَم ّنتتاِس:َ  َا ُذواِلل  ُخ

ّنيِ ُكْم َع َك َناِس  .َ )   )3 َم

ْكَمتتُل َأ َف ُكتتوُُن َمتتا -  ُء ِمتتْن َي َدا ِتتت ْق َاِل ْلَحتتّج:َ  ِبيِّ َا ّن ِه  ِبتتال ِفيِتت
ِه ِب َأْصَحا ّلُه - َرِضيَِ َو ُهْم َال ْن .َ   َع

َكاَُّن   ْلَحّج َأْر ُتُه َا َباَّ  َوَواِج

].َ 65ص الجليِة [المختارات منىَّ أيام عن الفاضة طوُاف تأخيِر بجوُاز القائليِن علىَّ الشيِخ - رد 1

هنا.َ  الشيِخ اختصره ).َ وقد1218( مسلم - أخرجه 2

وغيِرهما.َ  )،1297( ومسلم )،367 ،337 ،332 ،3/318( أحمد - رواه 3
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َلْو274 َتَصَر - َو ْلَحاَّّج ِاْق َلىَ:ُ  َا َع

َكاَِّن َْلْر َا َبَعِة أ-  َْلْر ِتي َا ّل ِهَي:ُ  َا

ِْلْحَراُم,ُ 1 َا  -

ُقوُُف2 ُوُ ْل َوا َفَة,ُ  -  َعَر ِب

َوُاُف,ُ 3 ّط َوال  -

ْعيُِ.َ 4 َوالّس  -

َباَِّت ْلَواِج ِتي ب- َوا ّل ِهَي:ُ  َا

ِْلْحَراُم1 َا َقاِت,ُ  ِمْن -  ْلِميِ َا

ُقوُُف2 ُوُ ْل َوا َفَة -  َعَر َلىَّ ِب ُغُروِب,ُ  ِإ ْل َا

ِبيُِت3 ْلَم َوا َلَة -  ْيِ ِر َل ّنْح َفَة َال ِل َد  )1(  ِبُمْز

ِلي4ِ َيِا َل َو ِم -  ّيا ِريِق َأ ّتْش ًنىَّ,ُ  َال ِبِم

َوَرْمي5ُِ ِر,ُ  -  ْلِجَما َا

ُق6 ْل ْلَح َوا ْو -  ْقِصيُِر َأ ّت ُه)2(  َال َأ ََلْجَز ِلَك.َ    َذ

ُق275 ْلَفْر ْيَن - َوا ْكِن َتْرِك َب ْلَحّج ِفي َالّر َـتـْرِك َا َو

ْلَواِجِب:ُ  َا

).َ 31ص البصائر الليِل.َ (نوُر من الثانيِ النصف من جزء إلىَّ الوُاجب - والمبيِت 1

).َ 31ص البصائر الوُداع.َ (نوُر الوُاجبات:َ طوُاف من - والسابع 2
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ْنَساَُّك ْلَحّج َأ  َا

ّيُِر276 ُيَخ َو ُد َمْن -  ِري ِم ُي ِْلْحَرا ْيَِن َا ّتِع َب ّتَم َوُ َال ُه َو ْفَضتتُل- - َأ

ِقَراِن ْل ِد.َ  َوا ْفَرا ِْل َوا

ُع277 ّت ّتَم َفال َأْن -  َوُ:َ  ِرَم ُه ِة ُيْح ُعْمَر ْل ِر ِفتيِ ِبتا ُه ْلَحتّج,ُ َأْشت ا

ُغ ْفُر َي ُثّم َو َها,ُ  ْن ِرُم ِم ْلَحّج ُيْح ِه ِمْن ِبا ,ُ  َعاِم

ِه278 ْيِ َل َع َو ِإْن)1(  َدٌم -  ُكْن َلْم   ِري ِمْن َي ِد َحاِضتت ْلَمْستتِج َا

ِم.َ  ْلَحَرا َا

ُد278 ْفَرا ِْل َوا َأْن -  َوُ:َ  ِرَم ُه ْلَحّج ُيْح ًدا ِبا ِر ْف  .َ )2(  ُم

ْلِقَراُن:ُ 279 - َوا

َأْن ِرَم َأ-  ِهَما ُيْح ًعا.َ  ِب َم

ْو َأ ُثتتّم َيْحتتُرُم ِب-  ِة,ُ  ُعْمَر ْل ْدِخُل ِبتتا ْلَحتتّج ُيتت َهتتا َا ْيِ َل ْبتتَل َع َق

َها.َ  ِفيِ َالّشُروِع ِف َوُا َط

َطّر280 ُيْض ّتِع - َو َتَم ْلُم َلىَّ)3(  َا ِإ ِه   ِذ ِة َه َف  )4(  َالّص

"ط":َ هدي.َ  - فيِ 1

مفردا.َ  الميِقات "ط":َ من - فيِ 2

ط".َ  "ب، من - زيادة 3

للقران.َ  الثانيِة - أي:َ الصفة 4
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ُظوَراُت ِم َمْح ِْلْحَرا  َا

ِنُب282 َت َيْج ْلُمْحِرُم - َو  )2(  )1(  ِإْحَراِمِه َوْقَت َا

َق1 ْل ِر,ُ  - َح ْع َالّش

ِليَِم2 ْق َت َو ِر,ُ  -  َفا ْظ َْل َا

ْبَس3 ُل َو ِإْن -  َيِِط,ُ  ْلِمْخ ً َكاَن َا  )3(  َرُجل

َيَِة4 ِط ْغ َت َو ِه -  ْأِس َرُجل,ًُ  َكاَن ِإْن َر

ّطيَِب5 َوال  -  )4(ً ٌة,ُ   َرُجل َأ ِاْمَر َو

َذا6 َك َو َلىَّ َيْحُرُم -  ْتتتُل َع َق ِم:َ  ِر ْلُمْح ِد َا ْيِ َبتتّر َصتت ْل َوُْحِشتتيِّ َا ْل َا

َلُة ّدَل َوال ُكوُِل,ُ  ْأ ْلَم َنُة َا َعا ِْل َوا ِه,ُ  ْيِ َل َلىَّ َع ِه.َ  َع ِل ْت َق

َظتتُم7 ْع َأ َو ُظتتوَُراِت -  ّنتتُه َمْح َِل ُع;ِ  ْلِجَمتتا َا ِم:َ  ِْلْحتتَرا ّلتتٌظ َا َغ ُم

ِريُمُه ٌد)5(  َتْح ْفِس ّنُسِك,ُ ُموُِجٌب  ُم ٍءة ِلل َي ْد ِف ٍءة.َ  ِل َن َد َب

َأّما283َّ َيُة - َو ْد َذىَ:ُ  ِف َْل َا

من.َ  الحرام محظوُرات جميِع المحرم ط":َ ويجتنب "ب، - فيِ 1

].َ 65ص الجليِة صيِدا.َ [المختارات كان ولوُ بل ظفر، أو شعر إزالة كان ولوُ عليِه، فدية فل ناسيِا محظوُرا فعل من الشيِخ:َ أن - صحح 2

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 3

الطيِب.َ  ط":َ ومن "ب، - فيِ 4

مغلظ؟َ.َ  "ط":َ تحريمه - فيِ 5
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َذا ّطتتىَّ ِإ ْو َغ َأ ْأَستتُه,ُ  ِبتتَس َر ْو َل َأ ْلَمِخيِتتَط,ُ  ّطتتْت َا ُة َغ َأ ْلَمتتْر َا

ْو َأ َها,ُ  َه ِبَسِت َوْج ْو َل َأ ْيِن,ُ  ّفاَز ُق ْل ْعَمَل َا َت ّيُِر ِاْس ُيَِخ َف ّطيَِب,ُ  ْيَِن:َ َال َب

ِم1 َيِا ِة - ِص َث ٍءم,ُ  َثَل ّيا َأ

ْو2 َأ ِم -  َعا ْط ِة ِإ ّت ِكيَِن,ُ  ِس َمَسا

ْو3 َأ ْبِح -  ٍءة.َ  َذ َشا

َذا284 ِإ َتَل - َو َد َق ْي ّيَر َالّص ْيَن:ُ  ُخ َب

ْبِح1 َذ ِه -  ِل ْث ِإْن ِم ْثٌل َلُه َكاَن -  ِم.َ  ِمَن ِم َع ّن َال

ْيَِن2 َب َو ِم -  ِوُي ْق ْثِل َت ْلِم ِري ِبَمَحّل َا َت َيِْش َف ْتَلِف,ُ  ِْل ِه َا َعاًما ِب َط

ُكّل ِل ِعَمُه,ُ  ْط ُيِ ٍءن َف ِكيِ ّد ِمْس ْو ُم َأ ٍءع ِنْصُف ُبّر,ُ,ُ  ِه,ُ  ِمْن َصا ِر ْيِ َغ

ْو3 َأ ِم َعْن َيُصوُُم -  َعا ْط ٍءن ُكّل ِإ ِكيِ ْوًُما.َ  ِمْس َي

َأّما285َّ ِة َدُم - َو َع ْت ْلُم ِقَراِن َا ْل  َوا

َيِِجُب ِهَما َف ُئ َما ِفيِ ِز ِة.َ  ِفيِ ُيْج ّيِ ُْلْضِح َا

ِإْن286 َف ْد َلْم -  َة َصاَم َيِج َثتتًة َعَشَر َثَل ٍءم:َ  ّيتتا ْلَحتتّج,ُ ِفتتيِ َأ َا

َيُجوُُز ّياَم َيُصوَُم َأْن َو ِريِق َأ ّتْش َها َال ْن َعًة)1(  َع ْب َوَس َذا   َع.َ  ِإ َرَج

ِلَك287 َذ َك ْكُم:ُ  - َو ُح

ًبا,ُ  َتَرَك َأ- َمْن َواِج

ْو َأ َبْت ِب-  ِه َوَج ْيِ َل َيُة َع ْد ِف ْل ٍءة.َ  َا َباَشَر ِلُم

"ط":َ منها.َ  - فيِ 1
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ُكتتّل288 َو ٍءي -  ْد ْو َهتت ٍءم َأ َعتتا ْط ُق ِإ ّلتت َع َت ٍءم َي ْو ِبَحتتَر ٍءم:َ َأ ِإْحتتَرا
ِكيِِن ِلَمَسا  َف

ِم ْلَحَر ٍءم ِمْن َا ِقيِ ِقيِّ.َ  ُم ُف ُأ َو

ُئ289 ِز ُيْج َو ْوُُم -  ُكّل َالّص ٍءن.َ  ِب َكا َم

َدُم290 َو ّنُستتتتِك -  ِة َال َعتتتت ْت ْلُم َكا ْدِي,ُ - َهتتتت ْل َوا ْلِقتتتتَراِن-  َوا
َتَحّب:َ  ْلُمْس َا

ُكُل)1(  َأْن ْأ َي ْنُه   ِدي ِم ْه ُي ُق.َ  َو ّد َتَص َي َو

ّدُم291 َوال َوُاِجُب -  ْل ْعِل َا ِف ْو ِل َأ ِر,ُ  ُظتتوُ ْلَمْح َوُاِجِب َتتتْرِك َا ْلتت َا

ُيَستتّمىَّ َو ْبتتَران- َل َدَم - ُكتتُل ُج ْأ ْنتتُه َي َبتتْل ِم ًئا,ُ  ْيِ ُق َشتت ّد َتَصتت َي
ّنُه َِل ِه;ِ  ِع ِري ِبَجِميِ ّفاَراِت.َ  َمْجَرىَ َيْج َك ْل َا

ّطَواِف ُشُروُط    َال

َوُشُروُط292 َوُاِف -  ّط ًقا:َ  َال َل ْط ُم

ّيُِة,ُ 1 ّن َال  -

ُء2 َدا ِت ْب َواِل ِه)2(  -  ِب ِر,ُ  ِمْن   ْلَحَج َا

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 1

يبدأ.َ  ط":َ وأن "ب، - فيِ 2
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ُيَسّن َو َأْن)1(  -  ِلَمُه   َت َلُه,ُ  َيْس ّب َق ُي َو

ِإْن َف ْع َلْم -  ِط َت ِه,ُ  َأَشاَر َيْس ْيِ َل ِإ

ُقوُُل َي َو َد -  ْن ِم ِع ِبْس ِلَك:َ  ِه َذ ّل ّلُه)2(  َال َال ُهّم   ّل َال َبُر,ُ  ْك ًنتتا َأ ِإيَما
ًقا ِدي َتْصتت َو ًء ِبَك,ُ  َفتتا َو َو ِبتتَك,ُ  َتا ِك ًعتتا ِب َبا ّت َوا ِدَك,ُ  ْهتت َع ِة ِب ّن ّيِتتَك ِلُستت ِب َن

ٍءد .َ   ُمَحّم

َأْن3 َو َعَل -  ْيَِت َيْج َب ْل ِه.َ  َعْن َا ِر َيَسا

َكّمُل4 ُي َو َوُاَط -  َْلْش َعَة.َ  َا ْب َالّس

َأْن5 َو ّهَر -  َط َت َدِث ِمْن َي ْلَح َبِث.َ  َا ْلَخ َوا

ُة293 َهاَر ّط َوال ِر ِفيِ -  ِئ ْنَساِك َسا َْل ْيَِر َا َغ ّنٌة - َوُاِف- ُستت ّط َال

ْيُِر ٍءة.َ  َغ َب َواِج

ْد َق َد َو ِديِث:َ  ِفيِ َوَر ْلَحتت َوُاُفَا ّط َال ْيِِت   َب ْل ِإّل ِبتتا ٌة,ُ  َأّن َصتتَل

ّلَه َباَح َال ِه َأ َكَلَم ِفيِ ْل  .َ )   )3 َا

َوُسّن294  -  )4( 

له.َ  "ط":َ يسن له.َ وفيِ "ب":َ وسن - فيِ 1

ط".َ  "ب، من - زيادة 2

ابن عن تصحيِحه ونقل )،1/138( التلخيِص فيِ حجر ابن الحافظ وصححه الشيِخيِن، شرط علىَّ وقال:َ صحيِح )،2/266( والحاكم )،5/222( والنسائيِ )،960( الترمذي - رواه 3

).َ 121 برقم (الرواء اللبانيِ حبان.َ وصححه وابن خزيمة وابن السكن

له.َ  "ط":َ ويسن وفيِ "ب":َ ويسن، - فيِ 4
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َأْن2 َو ِة ِفتتيِ َيْرُمتتَل -  َثتت ّثَل َوُاِط َال َلْشتت َوِل ا ُْل ْنتتُه,ُ)1(  َا  ِم

َيْمِشيَِ ِقيِ.َ  ِفيِ َو َبا ْل َا

ُكّل295 َو ٍءف -  َوُا َوُىَ َطتت َذا ِستت ِه ُيَستتّن َل َهتت َوَل َرَمتتٌل ِفيِتت
ٌع.َ  َبا ِط ِاْض

  

 َالّسْعِي ُشُروُط

َالّسْعِي:ُ  - َوُشُروُط296

ّيُِة,ُ 1 ّن َال  -

ْكِميُِل2 َت َو ِة,ُ  -  َع ْب َالّس

ُء3 َدا ِت ْب َواِل َفا.َ  ِمْن -  َالّص

ْلَمْشــُروُع:ُ 297 ِثتتَر َأْن- َوا ْك ْنَستتاُن ُي ِْل ِه ِفتتيِ َا ِف َوُا َطتت

ِه ِيِ ْع ِه َوَجِميِِع َوَس ِك َناِس ِر ِمْن َم ْك ِه ِذ ّل ِه;ِ  َال ِئ َعا ُد َو

ِه ِل ْوُ َق ّنَما   ِل ِعَل ِإ َوُاُف ُج ّط َفا َال ِبالّص َو ْيِِت,ُ  َب ْل ِة,ُ ِبا َو ْلَمتتْر َا َو
ِر َوَرْميُِ ْلِجَما ِة َا َقاَم ِر ِِل ْك ِه ِذ ّل  .َ )   )2 َال

َعْن298 َو ِبتتيِ -  أ
َة َ ْيتتَر اَقتتاَل:َ   ُهَر َلّم َتتتَح   ّلتتُه َف َلتتىَّ َال َع

ِه ِل ّكَة َرُسوُ َقاَم َم َد ِفيِ -  َفَحِم ّناِس,ُ  َنىَّ َال ْث َأ َو ّلَه,ُ  ُثتتّم َال ِه,ُ  ْيِ َل َع

ِإّن ّلَه َقاَل:َ " َبَس َال ّكَة َعْن َح ّلَط َم َوَس ِفيَِل,ُ  ْل َها َا ْيِ َل َلُه َع َرُسوُ

"ط":َ الوائل.َ  - فيِ 1

).َ 2/50( والدارميِ ) وصححه،902( والترمذي )،1888( داود وأبوُ )،139 ،75 ،6/64( أحمد - أخرجه 2
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َها ّن ِإ َو ِنيَِن,ُ  ْؤِم ْلُم ٍءد َتِحّل َلْم َوا ّنَما َكاَن َِلَح ِإ َو ِليِ,ُ  ْب ّلْت َق )1(  ُأِح

َعًة ِليِ ّنَما ِمْن َسا ِإ َو ٍءر,ُ  َها ٍءد َتِحّل َلْن َن ِدي:َ  َِلَح ْع َب

َفَل ّفُر -  َن َها.َ  ُي ُد ْيِ َص

َوَل َلىَّ -  َت َها.َ  ُيْخ ُك ْوُ َش

َوَل َها َتِحّل -  ُت َط ِق ٍءد.َ  ِإّل َسا ْنِش ِلُم

َوَمْن ِتَل -  ِتيٌِل َلُه ُق َوُ َق ُه ِر َف ْيِ ْيِن.َ  ِبَخ َظَر ّن َال

َقاَل َف ِإّل -  ّباُس:َ  َع ْل ْذِخَر َا ِْل ّنتتا َرُستتوَُل َيتتا َا ِإ َف ِه,ُ  ّلتت ُلتتُه َال َع َنْج
َنا ِفيِ ِر ُبوُ ِإّل ُق َقاَل:َ  َف َنا,ُ  ِت ُيِوُ ُب ْذِخَر َو ِْل ٌق   َا َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

َقتتاَل:َ 299 َو  -ُة َن ِدي ْلَم َا ْيِتتَن َمتتا َحتتَرٌم   ٍءر َب ْيِتت َلتتىَّ َع ٍءر ِإ ْوُ  َثتت
ُه َوا ِلٌم َر  .َ )3(  ُمْس

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ  )4(  َع

ْدِي َباَُّب   ْلَه ّيِة َا ُْلْضِح ْلَعِقيَقِة َوا  َوا

ّدَم301 َق َت َوَما ِمَن َيِجُب َما -  ْدِي,ُ  َه ْل ُه َا َوُا ِلَك ِس َذ َك َو ّنٌة,ُ  ُس

ّيُِة ُْلْضِح  َا

"ط":َ حلت.َ  - فيِ 1

دقاق، وقضبانه الرض، فيِ تمضيِ عروقه صغار، شجر وهوُ إذخرة، يحصد.َ والذخر:َ واحده ل يختلىَّ:َ أي ل ومعنىَّ )،1354( ومسلم )،8/20 ،4/41 ،1/197( البخاري - أخرجه 2

يسقط.َ  فل الطيِن ويمسك الخلل ليِسد البيِوُت؛ا تسقيِف عند الخشب وفوُق الطيِن تحت ويجعلوُنه القبوُر، فيِ اللبن خلل به طيِبة.َ يسدون ورائحته

وبسفحه الجنوُب، من النبوُية المدينة علىَّ يشرف الغرب، إلىَّ الشرق من مستطيِل بحمرة، أسوُد وعيِر:َ جبل )،1370( ومسلم )،12/41 ،6/279 ،4/81( البخاري - أخرجه 3

الحرم.َ  من أحد فجبل وعليِه أحد، جبل وموُقعه:َ خلف المدينة، شمال يقع أحمر مستدير صغيِر الزبيِر.َ و"ثوُر":َ جبل بن عروة بئر فيِه الذي العقيِق وادي الشماليِ

والحيِوُان.َ  للناس والجرح العض كثيِر فصار السباع، صفة فيِه تغلبت الذي العادي ).َ والعقوُر:َ هو1199ُ( ومسلم )،6/355( البخاري - أخرجه 4
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َقُة و َعِقيِ ْل  َا

َوَل302 ُئ -  ِز َها ُيْج ِإّل:َ  ِفيِ

ُع1 َذ ْلَج َا َوُ:َ َما ِمْن -  ُه َو ْأِن,ُ  ّنٌة.َ  ِنْصُف َلُه َتّم َالّض ُس

ِنيِّ.َ 2 ّث َوال  -

ِبِل:َ َما - ِمْن ِْل ِنيَِن.َ  َخْمُس َلُه َا ِس

َوِمْن ِر:َ َما -  َق َب ْل َتاِن.َ  َلُه َا َن َس

َوِمْن ِز:َ َما -  ْع ْلَم َنٌة.َ  َلُه َا َس

ٌع َب َْلَضاِحيِّ ِفيِ َتُجوُُز َل َأْر  )1(  َا

ُء ْوَُرا َع ْل ّيُِن َا َب ْل َها,ُ  َا َوُُر َع

ِريَضُة ْلَم ّيُِن َوا َب ْل َها,ُ  َا َمَرُض

ُء َعْرَجا ْل ّيُِن َوا َب ْل َها,ُ  َا ُع ْل َظ

ِبيَِرة َك ْل ِتيِ َوا ّل ْنِقيِ َل َا ُه َصِحيٌِح   ُت َوا ْلَخْمَسُة َر  .َ )2(  َا

ِغتتي304ِ َب ْن َي َو ُكتتوَُن َأْن -  َلتتَة َت َكاِم ِريَمتتًة,ُ  )3(  َالّصتتَفاِت َك

ّلَما ُك  َو
ط":َ الضحايا.َ  "ب، - ففيِ 1

وصححه )،215/ 7( والنسائيِ )،1046 (موُارد حبان وابن )،3144( ماجه وابن ) وصححه،1497( والترمذي )،2802( داود وأبوُ )،4/289( وأحمد )،2/482( مالك - رواه 2

حديث.َ.َ".َ قوُله:َ من أحسنه فقال:َ ما حنبل، بن أحمد وحسنه صحيِحة، بأسانيِد السنن أصحاب أخرجه ):َ صحيِح،4/182 التهذيب (فيِ حجر ابن الحافظ وقال )،4/223( الحاكم

فيِ ووجدت الروايات:َ (العجفاء)، أكثر وفيِ الكسراء)، الكسيِرة، (الكسيِر، وغيِرها السابقة الكتب فيِ ورد ).َ والذي4/191 السبل (ط المرام بلوُغ فيِ أيضا ورد (الكبيِرة) هكذا

جمعه:َ أنقاء.َ  العظم، مخ النوُن:َ هوُ بكسر والنقيِ فيِها، نقيِ تنقيِ:َ أي:َ ل ل السلميِ:َ والكسراء:َ الكبيِرة.َ ومعنىَّ عبد بن عتبة حديث ) في1/277ِ( الشاميِيِن مسند

).َ 67 ص الجليِة مريضة.َ (المختارات أو معيِبة به تكوُن جرحا يجرحها أن منها العضب يبلغ لم إذا تجزئ، والقرن الذن عضباء الشيِخ:َ أن - قرر 3
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ُه َوا ِلٌم َر  .َ )1(  ُمْس

ُتَسّن306 َو َقُة -  َعِقيِ ْل ّق ِفيِ َا َْلِب,ُ  َح َا

َعْن307 ِم -  ُغَل ْل َعْن َا َو َتاِن,ُ  ِة َشا َي ِر ْلَجا ٌة.َ  َا َشا

َقاَل308  -  :  ُكّل ٍءم   َهتتٌن ُغَل َت َبتتُح ُمْر ْذ ُت ِه,ُ  ِتتت َق َعِقيِ َد ِب ْنتت ِع

ِم ْوُ ُق َي َل ُيْح َو ِه,ُ  ِع ِب ُيَسّمىَّ)2(  َسا َو     ُه َوا ْلَخْمَستتُة َصتتِحيٌِح,ُ َر َا
)3( 

ُكُل309 ْأ َي َو ُق.َ  ِمْن -  ّد َتَص َي َو ِدي,ُ  ْه ُي َو ُكوَُراِت,ُ  ْذ ْلَم َا

َوَل310 ِطيِ -  ْع ِزَر ُي ْلَجا َتُه َا َها ُأْجَر ْن َبْل)4(  ِم ِه   ِطيِ ْع ّيًة ُي ِد َه
ْو َقًة.َ   َأ َد َص

  

).َ 1318( مسلم - أخرجه 1

رأسه.َ  "ط":َ ويحلق - فيِ 2

).َ 4/237( والحاكم )،1365( ماجه وابن )،7/166( والنسائيِ ) وصححه،1522( والترمذي )،2838( داود وأبوُ )،5/12( أحمد - أخرجه 3

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 4
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َتاُب 139 ُيِوُِع ِك ُب ْل  َا

ْيِِع ُشُروُط [ َب ْل  ] َا

َْلْصُل311 َا ِه -  َقاَل)1(  ِفيِ ْلِحّل,ُ  َا َلىَّ:َ    َعا َأَحّلَت َو ّلتتُه   َع َال ْيِتت َب ْل َا

َبا َوَحّرَم َقَرة:َ ) )2  َالّر َب ْل َا  275 َ. 

ُع312 َفَجِميِ َيِاِن -  ْع َْل ٍءر ِمْن َا َقا ٍءن َع َوُا َيِ ٍءث َوَح َثا َأ َها َو ِر ْيِ َغ - َو
ُع َيُجوُُز َقا ِد ِإي ُقوُ ُع ْل َها َا ْيِ َل َذا َع ْيِِع ُشُروُط َتّمْت ِإ َب ْل  .َ )3(  َا

َفِمْن313 ِم -  َظ ْع َالّشُروِط:َ  َأ

ّوُل]:َ َالّشْرُط [ َْل َا

ِه ِل ْوُ َقتت ِل َلىَّ:َ  َالّرَضا:َ  َعتتا ِإّلَت ُكتتوَُن َأْن   ًة َت ٍءض َعتتْن ِتَجتتاَر َتتتَرا
ُكْم ْن ّنَساء:َ ) )4  ِم َال  29 َ. 

ِنيِ]:َ َالّشْرُط [ ّثا َال

"ط":َ فيِها.َ  - فيِ 1

"ط":َ فيِها.َ  - فيِ 2

الفاتحيِن، بيِن يقسم ولم عنوُة فتح ما بيِع يجوُز أنه قرر ذلك.َ كما إلىَّ داعيِة الحاجة لن احترام؛ا وقلة امتهان ذلك فيِ يكن لم إذا وشرائه، المصحف بيِع الشيِخ:َ جوُاز - قرر 3

وإجارتها.َ.َ بيِعها يصح فإنه مكة، بيِوُت المسلميِن.َ وكذلك عمل وعليِه بخراجها، البائع عند كانت كما المشتري عند وتكوُن المساكن، غيِر من كان ولوُ والعراق، والشام مصر كأرض

).َ 70 ،69 ص الجليِة ينظر:َ (المختارات

الفاتحيِن، بيِن يقسم ولم عنوُة فتح ما بيِع يجوُز أنه قرر ذلك.َ كما إلىَّ داعيِة الحاجة لن احترام؛ا وقلة امتهان ذلك فيِ يكن لم إذا وشرائه، المصحف بيِع الشيِخ:َ جوُاز - قرر 4

وإجارتها.َ.َ بيِعها يصح فإنه مكة، بيِوُت المسلميِن.َ وكذلك عمل وعليِه بخراجها، البائع عند كانت كما المشتري عند وتكوُن المساكن، غيِر من كان ولوُ والعراق، والشام مصر كأرض

).َ 70 ،69 ص الجليِة ينظر:َ (المختارات
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َأْن314 َو ُكتتوَُن َل -  َهتتا)1(  َي ِفيِ َِلّن َغتتَرٌر   َلتتٌة;ِ  َها ِبتتيِّ  َوَج ّن  َال
َهىَّ ُه َن َوا ِلٌم َر  .َ )2(  ُمْس

ْدُخُل315 َيِ َف ِه:َ  -  ِفيِ

ُع1 ْيِ َب ِبِق -  ِد.َ )3(  َاْل ِر َوالّشا  

َأْن2 َو ُقوَُل -  ُتَك َي ْع َدىَ ِب ْيِِن.َ  ِإْح َت َع ْل َالّس

ْو3 َأ ِر -  َدا ْق ُغ َما ِبِم ُل ْب ُة َت ْلَحَصا َْلْرِض ِمْن َا ِه.َ  َا ِوُ َنْح َو

ْو4 َأ ُتُه َتْحِمُل َما -  ْو َأَم ُتُه.َ  َأ َشَجَر

ْو5 َأ ْطِن ِفيِ َما -  ْلَحاِمِل َب  .َ )4(  َا

ٌء َوُا َغَرُر َكاَن َوَس ْل ّثَمِن ِفيِ َا ْو َال َثّمِن.َ  َأ ْلُم َا

ِلُث]:َ َالّشْرُط [- 316 ّثا َال

َأْن ُكوَُن َو ُد َي ِق َعا ْل ًكا َا ِل ْو َما َأ ِء,ُ  ًنتتا ِللّشيِْ ُذو ْأ ِه َلتتُه َم َوُ)5(  ِفيِتت ُهتت َو  

ٌغ ِل ٌد.َ  َبا َرِشيِ

يكوُن.َ  أن "ط":َ إل - فيِ 1

).َ 1513( مسلم - رواه 2

سيِده.َ  من - البق:َ الهارب 3

فالصوُاب ظاهر غرر فيِه كان وإن لبيِعه، المجوُزين قوُل فالصوُاب بيِن، غرر فيِه ليِس كان إن أرضه، فيِ ونحوُه والفجل فأرته، فيِ كالمسك المستترة الشيِاء الشيِخ:َ أن - قرر 4

).َ 71 ص الجليِة المانعيِن.َ (المختارات قوُل

ولية.َ  عليِه له وفيِهما:َ أو ط"، فيِ:َ "ب، - ليِست 5
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ْيِِع ُشُروِط َوِمْن َب ْل َأْن َا ْيًضا:َ  ُكوَُن َل َأ ِه َي ًبا ِفيِ َعْن)1(  ِر َة   َد َبتتا  ُع
َقتتاَل ِه َرُستتوُُل َقتتاَل:َ  ّلتت :  َال  َهُب ّذ َال ِفّضتتُة   ْل َوا َهِب,ُ  ّذ ِبالتت

ُبتتّر ْل َوا ِة,ُ  ِفّضتت ْل ِعيُِر ِبا َوالّشتت ُبّر,ُ  ْل ّتْمتتُر ِبتتا َوال ِر,ُ  ِعيِ ِر,ُ ِبالّشتت ّتْم ِبتتال
ْلُح ْلِم ً َوا ْثل ْلِح,ُ ِم ْلِم ْثِل ِبا ًء ِبِم َوُا َذا َس ِإ َف ٍءء,ُ  َوُا َفْت ِبَس َل َت ِه ِاْخ ِذ َهتت

َناُف َْلْص ُعوُا َا ِبيِ ْيَِف َف َذا َك ِإ ُتْم,ُ  ْئ ًدا َكاَن ِش َفَمتتْن َي ٍءد,ُ  َيِتت َد ِب ْو َزا َأ

َد َتَزا ْد ِاْس َق َبىَّ َف ُه   َأْر َوا ِلٌم َر  .َ )2(  ُمْس

َفَل318 ُع -  َبتتا ِكيِتتٌل ُي ٍءل َم ِكيِتت ِه ِمتتْن ِبَم ْنِستت ْيِن ِإّل ِج َذ َهتت ِب
َوَل ْيِِن,ُ  َط ْوُُزوٌن َالّشْر  َم

ِه ْنِس ِلَك.َ  ِإّل ِبِج َذ َك

ِإْن319 َو َع -  ِكيٌِل ِبيِ ٍءل َم ِكيِ ِر ِمْن ِبَم ْيِ ْو َغ َأ ِه,ُ  ْنِس ْوُُزوٌن ِج َمتت

ٍءن ْوُُزو  ِمْن ِبَم

ِر ْيِ ِه:َ َجاَز َغ ْنِس ِبَشْرِط)3(  ِج ُبِض   َقا ّت ْبَل َال َفّرِق.َ  َق ّت َال

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )4(  َع

إلىَّ الذمة فيِ ما النسيِئة:َ بيِع ربا أنوُاع وأشد قبض، بغيِر الربوُية الصناف وهوُ:َ بيِع النسيِئة)، و(ربا عبادة، حديث فيِ المذكوُر وهوُ الفضل)، (ربا أنوُاع، ثلثة الربا أن الشيِخ - ذكر 1

).َ 33 ص البصائر ربا.َ (نوُر فهوُ نفعا جر قرض فكل نفعا، منه يقترض من علىَّ يشترط أن القرض) وهوُ أجل.َ و(ربا

).َ 1587( مسلم - رواه 2

البيِع.َ  فيِ التفاضل - أي:َ جاز 3

).َ 1542( ومسلم )،4/403( البخاري - أخرجه 4
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323 -َص َوَرّخ ْيِتتِع ِفتتيِ   ِفيَِمتتا َب َها,ُ  ِبَخْرِصتت َيتتا,ُ  َعَرا ْل ُدوَن َا
ِة َتتتاِج َخْمَستت ْلُمْح ِل ٍءق,ُ  ْوُستت َلتتىَّ َأ َوَل ِإ َطتتِب,ُ  ُه َثَمتتَن َالّر َد ْنتت ِع

ِري َت َها َيْش ِبَخْرِص ِه,ُ  ُه   ِب َوا ِلٌم َر  )1(  ُمْس

ْلَخاِمُس]:َ َالّشْرُط [ َا

َوِمَن324 َأْن -  َع َل َالّشُروِط:َ  َق ُد َي ْق ِع ْل َلىَّ َا ٍءم َع ًعا:َ  ُمَحّر َشْر

ِإّما1 َكَما -  ِه,ُ  ِن ْيِ َع َهىَّ  ِل ِبيِّ َن ّن ْيِِع َعْن  َال ِر َب ْلَخْمتت ِة َا َتتت ْيِ ْلَم َوا
ِم َنا َْلْص ٌق   َوا َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

ْيِتتِع َعتتْن َب ْل َلتتىَّ َا ْيِتتِع َع ِء َب َوالّشتتَرا ِم,ُ  ِل ْلُمْستت َلتتىَّ َا ِه,ُ َع ِئ ِشتتَرا

ّنْجِش ٌق )3(  َوال َف ّت ِه   ُم ْيِ َل  )4(  َع

ِلتتَك َوِمتتْن ُيِتتُه)5(:َ   َذ ْه َن     ِريتتِق َعتتْن ْف ّت ْيِتتَن َال )6(  ِذي َب

ِم ِقيِِق ِفيِ َالّرِح  .َ )   )7 َالّر

َوِمْن3 َذا -  ِإ ِلَك:َ  ِري َكاَن َذ َت ْلُمْشتت َلتتُم َا ْع ْنتتُه ُي ّنتتُه ِم َعتتُل َأ ْف َي
َيَِة ْعِص ْلَم ِء ِبَما َا ِتَرا َكاْشتت ُه,ُ  َتَرا ِز ِاْش ْوُ ْلَجتت ْيِتتِض َا َب ْل ْو َوا َأ ِر,ُ  ِقَمتتا ْل ِل
َلىَّ َالّسَلِح َع َو ِة,ُ  َن ْت ِف ْل ّطاِع ِل ِريِق.َ  ُق ّط َال

إلىَّ حاجة به لمن أوسق، خمسة دون فيِما كيِل، التمر من بمثله خرصا النخل رءوس فيِ الرطب بيِع وهيِ عرية، ).َ والعرايا:َ جمع1541( ومسلم )،4/387( البخاري - أخرجه 1

).َ 4/391( الفتح فيِ حجر ابن ذكرها كثيِرة، صوُر ولها المزابنة، تحريم من مستثناة ) وهي4/140ِ معه.َ (المبدع ثمن ول الرطب، أكل

والصنام.َ.َ" الحديث.َ  والخنزير والميِتة الخمر بيِع حرم ورسوُله الله ) بلفظ:َ "إن1581( ومسلم )،4/424( البخاري - أخرجه 2

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 3

العبث.َ  أو بالمشتري، للضرار أو البائع، لنفع بل شراءها، يريد ل من السلعة فيِ يزيد أن ) والنجش:َ هو1515ُ( ) ومسلم353\4( البخاري - أخرجه 4

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 5

ط" ذوي.َ  "ب، - فيِ 6

)256( والدارقطنيِ ) وحسنه،1301( ) والترمذي413\5( أحمد القيِامة" رواه يوُم أحبته وبيِن بيِنه الله فرق وولدها والدة بيِن فرق وسلم:َ "من عليِه الله صلىَّ - كقوُله 7

) وصححه.َ 55\2( والحاكم
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ُيِتتُه4 ْه َن َو  -  )1( ْن َع ّقتتيِ   َل َقتتاَل:َ  َت َف َلتتِب,ُ  ْلَج ْوُا  َلَا ّقتت َل َت
َفَمْن َلَب,ُ  ْلَج ّقىَّ َا َل َتَرىَ َت َذا َفاْش ِإ َف ْنُه,ُ  َتىَّ ِم ُه َأ ُد ّيِ َق:َ َستت َالّستتوُ

ُه َوا ِلٌم َر  .َ )2(  ُمْس

َقاَل:َ 5 َو  -َنا  َمْن ْيَِس َغّش َل ّنا َف ُه   ِم َوا ِلٌم َر  .َ )3(  ُمْس

ْثُل325 َوِم َبا -  ِريِح:َ  َالّر َالّص

ّيُِل ّتَح َال ِه َأ-  ْيِ َل َأْن َع ِب ِة,ُ  َن ِعيِ ْل َع ِبا ِبيِ َعًة َي ْل ِة ِس َئ َلتتىَّ ِبِما ٍءل,ُ ِإ َأَجتت

َها ُثّم ِري َت َها ِمتتْن َيْشتت ِري َت َقتتّل ُمْشتت َأ َهتتا ِب ْن ْو ِم َأ ًدا,ُ  ْقتت ْكِس َن َع ْل ِبتتا
)4( َ. 

ْو َأ ّيُِل ِب-  ّتَح َلىَّ)5(  َال َع ْلِب   ْيِن َق ّد  .َ )6(  َال

ْو َأ ّيِتتل جتتت-  ّتَح َلتتىَّ َال َبتتا َع ٍءض َالّر َقتتْر َأْن)7(:َ   ِب ِبتت ِرَضتتُه   ْق ُي
ِرَط َت َيْش َع َو َفتتا ِت ْن ٍءء َاِل ْو ِمتتْن ِبَشتتيِْ َأ ِه,ُ  ِل ُه َمتتا َء َطتتا ْع َعتتْن)8(  ِإ  

ِلَك ُكّل َذ َف َوًُضا,ُ  ٍءض ِع ًعا َجّر َقْر ْف َوُ َن ُه ًبا.َ  َف ِر

النبيِ.َ  ط" ونهىَّ "ب، - فيِ 1

السلعة.َ  جالب البائع هوُ الحديث فيِ والسيِد المجلوُب، بمعنىَّ ) والجلب1519( مسلم - أخرجه 2

).َ 102( مسلم - أخرجه 3

).َ 72ص الجليِة المختارات الشيِخ.َ (فيِ قرره كما بيِعة، فيِ بيِعتيِن عن بالنهيِ المراد هوُ - وهذا 4

ط" بالتحيِل.َ  "ب، - فيِ 5

واحد كل أن فيِ مسبق اتفاق والثانيِ الول الدائن بيِن ويكوُن وتوُفيِنيِ، يدينك لفلن تذهب أو دينك توُفيِ أن له:َ إما قال حل فإذا دين، آَخر علىَّ لشخص يكوُن - مثل:َ "أن 6

أو اتفاق والمقرض الول الدائن بيِن ويكوُن وتوُفيِنيِ، منه لتستقرض فلن إلىَّ يقوُل:َ اذهب الجديد.َ أو الدائن ليِوُفيِه أخرىَ مرة عليِه الدين يعيِد ثم ليِوُفيِه صاحبه غريم يدين منهما

رسالة من ثلثيِة" اهت.َ بنصه بطريقة الدين لقلب حيِلة وهذه منه، اقترض ما المقرض أوفىَّ ثم الدين عليِه قلب الول الدائن أوفىَّ فإذا المدين، يقرض أن علىَّ اتفاق شبه

).َ 15ص عثيِميِن ابن للشيِخ (المداينات

ط" بالقرض.َ  "ب، - فيِ 7

"أ" إعطاؤه.َ  - فيِ 8
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َوِمْن ُع ُد-  ْيِ َب ّيِِل:َ  ّتَح ِليِّ َال ٍءة ُح َعُه ِفّض ُه َم ْيُِر ْو َغ َأ ٍءة,ُ  ِفّض ّد ِب ُمتت

ٍءة َوُ ٍءم َعْج َه ِدْر ٍءم َو َه ِدْر  .َ )9(  ِب

ِئَل  - و326 ِبيِّ ُس ّن ْيِِع َعْن  َال ِر َب ّتْم َقتتاَل:َ َال َف َطِب?  ِبالّر
ُقتتُص ْن َي َذا َأ َهتتىَّ ِإ َن َف َعتتْم,ُ  َن ُلوُا:َ  َقتتا ِلتتَك َعتتْن َجتتّف?  ُه   َذ َوا َر

ْلَخْمَسُة  .َ )2(  َا

ُه َوا ِلٌم َر  .َ )3(  ُمْس

َأّما328 َو ُع -  ْيِ ِة:َ  ِفيِ َما َب ّذّم َال

ِإْن َف َلىَّ َكاَن َأ-  َوُ َمْن َع ِه ُه ْيِ َل ِلَك َع َذ َو ْبتتِض ِبَشْرِط َجاَز,ُ  َق

ِه َوُِض ْبَل ِع ِه َق ِل ْوُ َق ِل َفّرِق;ِ  ّت ْأَس  َل :  َال َها َأْن َب َذ ْأُخ ِر َت ْع ِبِس
َها,ُ َما ْوُِم ُكَما َلْم َي َن ْيِ َب َو َقا,ُ  َفّر َت ٌء َت ُه   َشيِْ َوا ْلَخْمَسُة َر  .َ)4(  َا

ِإْن َو َلىَّ َكاَن ِب-  ِه َع ِر ْيِ ّنُه َل َغ َِل   )5(  َغَرٌر َيِصّح;ِ 

ُع َباَُّب   ْيِ ُْلُصوُِل َب ِر َا ّثَما  َوال

عجوُة (مد الفقهاء يسميِها ما وهيِ جنسه، غيِر من آَخر صنف أحدهما مع أو ومعهما بالخر أحدهما الجنس نوُعيِ بيِع ) إن30\4 الحكام (توُضيِح فيِ بسام ابن الشيِخ - قال 9

غيِر بيِع المقصوُد يكوُن بالتحريم.َالثانيِ:َ أن الجزم فالصوُاب حيِلة، جنسه غيِر القل إلىَّ يضم أو متفاضل، بجنسه ربوُي بيِع المقصوُد يكوُن ثلثة:َالول:َ أن أقسام ودرهم) وهوُ

نزاع فيِه فهذا بمثلهما، ودرهم عجوُة مثل:َ مد مقصوُدا كلهما يكوُن والشافعيِ.َالثالث:َ أن مالك مذهب وهوُ الجوُاز، فالصحيِح لبن، ذات غيِر بشاة لبن ذات شاة كبيِع الربوُي،

وأحمد.َ اهت.َ  والشافعيِ مالك وحرمه يجوُزه، حنيِفة فأبوُ مشهوُر،

)38\2( ) والحاكم2264( ماجة ) وابن268\7( والنسائيِ صحيِح، ) وقال:َ حسن1225( ) والترمذي3359( داود ) وأبو551ُ( المسند ترتيِب فيِ ) والشافعي22ِ( مالك - أخرجه 2

).َ 294\5( والبيِهقيِ

).َ 1530( مسلم - أخرجه 3

)44\2( ) والحاكم81( ) والدارقطني2262ِ( ماجة ) وابن282\7( ) والنسائي1242ِ( ) والترمذي3354( داود ) وأبو259ُ\2( ) والدارمي154ِ ،139 ،83\2( أحمد - أخرجه 4

).َ 284\5( والبيِهقيِ وصححه،

الغرر.َ  من ط" لنه "ب، - فيِ 5
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اَل329 َق  -  :  ْن ٍءع  ِم ً َبتا َد َنْخل ْعت ّبَر َأْن َب َؤ َهتا ُتت ُت َثَمَر َف

ِإّل ِئِع,ُ  َبا ْل ٌق ِل َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

ِلَك330 َذ َك َو ِئُر -  ِر َسا َْلْشَجا َذا َا ُه َكاَن ِإ ًيا.َ  َثَمُر ِد َبا

ُلتتُه331 ْث َوِم َذا -  َهتتَر ِإ ُع َظ ِذي َالتتّزْر ّلتت ُد َل َا ًة ِإّل ُيْحَصتت َمتتّر

ًة َد .َ  َواِح

ِإْن332 َفتت ُد َكتتاَن -  ُْلُصتتوُُل ِمتتَراًرا ُيْحَصتت ِري,ُ َفا َت ْلُمْشتت ِل
ُة ْلَجّز ُة َوا ِهَر ّظا َد َال ْن ْيِِع ِع َب ْل ِئِع.َ  َا َبا ْل ِل

َهىَّ  - و333 ِه َرُسوُُل َن ّل ْيِتتِع َعْن  َال ِر)2(  َب ّثَمتتا َال ّتتتىَّ   َح

َو ُد ْب َهىَّ َي َن َها:َ  َع َصَلُح ِئ َبا ْل َع َا َتا ْب ْلُم  .َ )   )3 َوا

ِئَل334 َوُس َقاَل:َ  َعْن -  َف َها?  ّتىََّصَلِح َهَب  َح ْذ ُتُه َتتت َه  َعتتا
ِفيِ ْفِظ َو ّتىَّ:َ  َل ْو َتْحَماّر  َح َفاّر َأ  )   )4 َتْص

َهىَّ  - و335 ْيِِع َعْن َن ْلَحتتّب َب ّتتتىَّ)5(  َا ّد  َح َت ُه   َيْشتت َوا َر

ْهُل َنِن َأ  .َ )6(  َالّس

ُه َوا ِلٌم َر  .َ  )7(  ُمْس

"تؤبر" تلقح.َ  ) ومعنى1543َّ( ) ومسلم5/49( البخاري - أخرجه 1

من:َ "أ".َ  الحب" سقطت قوُله:َ "بيِع الثمار" إلىَّ قوُله:َ "بيِع - من 2

).َ 1536( ) ومسلم3/351( البخاري - أخرجه 3

).َ 1536( ) ومسلم3/351( البخاري - أخرجه 4

من:َ "أ".َ  الحب" سقطت قوُله:َ "بيِع الثمار" إلىَّ قوُله:َ "بيِع - من 5

قبل الثمر بيِع يجوُز ل الشيِخ:َ أنه قرر غريب.َ وقد ) وقال:َ حسن1228( ) والترمذي3371( داود وأبوُ ) وصححه،2/19( ) والحاكم2217( ماجة ) وابن3/221( أحمد - أخرجه 6

المرين.َ علىَّ العقد لوُقوُع بالتبعيِة؛ا يدخل فإنه والشجر الرض مع بيِعه عامة.َ وأما والعلة عام الحديث لن والصل؛ا الرض لمالك حبه اشتداد قبل الزرع ول صلحه، بدو

].َ 76ص الجليِة [المختارات

].َ 76ص الجليِة الحديث.َ [المختارات فيِ العلة لعموُم الثمار؛ا جميِع فيِ المشتري عن موُضوُعة الجائحة الشيِخ:َ أن قرر ) وقد1554- ( 7
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َياَِّر َباَُّب   ْلِخ ُه َا ْيُر  َوَغ

َذا337 ِإ َو َع -  َقتت ُد َو ْقتت ِع ْل ِإّل َصتتاَر َا ِزًمتتا,ُ  َبِب َل  ِمتتْن)1(  ِبَستت

َباِب َْلْس ِة:َ  َا ّيِ َالّشْرِع

َيِتتاُر338 َهتتا:َ ِخ ْن َفِم ِلتتِس -  ْلَمْج ِبتتيِّ َقتتاَل َا ّن َذا   َال َع ِإ َي َبتتا َت
ُكّل َالّرُجَلِن ٍءد َف ُهَمتتا َواِحتت ْن ِر,ُ َمتتا ِم َيِتتا ْلِخ َقتتا َلتتْم ِبا َفّر َت َنتتا َي َكا َو

ْو َأ ًعا,ُ  ّيِتتُر َجِميِ ُهَما ُيَخ ُد ِإْن َأَحتت َفتت ّيِتتَر َاْلَختتَر,ُ  ُهَما َخ ُد َاْلَختتَر َأَحتت

َعا َي َبا َت َلْم َف ْتتتُرْك َو ٌد َي ُهَمتا َواِحتت ْن ْد ِم َقت َف َع,ُ  ْيِتت َب ْل ُع َوَجتَب َا ْيِت َب ْل  َا
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

َيِتتاُر339 َهتتا:َ ِخ ْن َوِم َذا َالّشتتْرِط -  َيِتتاَر َشتتَرَط ِإ ْلِخ ُهَمتتا َا ْو َل َأ

ِهَما ِد  َِلَح

ًة ّد ُلوَُمًة ُم ْع  .َ )3(  َم

ِبتتيِّ َقتتاَل ّن ِلُموَُن   َال ْلُمْستت َد َا ْنتت ِإّل ِع ِهْم,ُ  ِط ًطا ُشتتُرو َشتتْر

ْو َحَراًما َأَحّل ً َحّرَم َأ ُه   َحَلل َوا ْهُل َر َنِن َأ  )4(  َالّس

َذا340 ِإ َها:َ  ْن َوِم ِبَن -  ًنا ُغ ْب ِإّما َعِن َيْخُرُج ِغ ِة,ُ  َد َعا ْل ٍءش,ُ َا َنْجتت ِب
ْو ّقيِ َأ َل َلِب َت ْلَج ْو َا ِهَما َأ ِر ْيِ  .َ )5(  َغ

"ط" لسبب.َ  - فيِ 1

).َ 1531( ) ومسلم4/332( البخاري - أخرجه 2

الجليِة المسائل.َ ينظر:َ (المختارات هذه فصل ذلك.َ ثم فيِ المحذور لعدم والكفالة؛ا والضمان والسلم الصرف وفيِ مطلقا، الجارة فيِ الشرط خيِار ثبوُت الشيِخ:َ صحة - قرر 3

).َ 73ص

).َ 2/49( ) والحاكم1199 (موُارد حبان ) وابن3594( داود ) وأبو2/366ُ( ) وأحمد2353( حبان وابن ) وصححه،1352( الترمذي - أخرجه 4

ط" غيِرها.َ  "ب، - فيِ 5
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َيِتتاُر341 َهتتا:َ ِخ ْن َوِم ِليِِس -  ْد ّتتت َأْن َال ّلَس ِبتت َد ُع ُيتت ِئ َبتتا ْل َلتتىَّ َا َع

ِري َت ْلُمْش ُد َمتا َا ِزيت ِه َي َية ِبت ِر َتْصت َك ّثَمتَن,ُ  َبتِن َال ّل َضتْرِع ِفتيِ َال

ِة ِهيَِم ِم.َ  َب َعا ْن َْل َا

ِبَل ُتَصّروا َل   َقاَل ِْل َفَمْن َا َنَم,ُ  َغ ْل َهتتا َوا َع َتا ْب ُد ِا ْعتت َوُ َب ُهتت َف

ِر ْيِ ْيِن ِبَخ َظَر ّن َد َال ْع ِإْن َأْن َب َها,ُ  َب ُل َء َيْح ِإْن َشا َو َها,ُ  َك َء َأْمَستت َشتتا

ًعا َوَصا َها,ُ  ّد ٍءر ِمْن َر ٌق   َتْمتت َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل ِفتتيِ َع ٍءظ:َ  َو ْفتت َوَُل ُه َف  

ِر َيِا ْلِخ َثَة ِبا ٍءم َثَل ّيا  .َ )   )1 َأ

َذا343 ِإ َو َفا -  َل َت ّثَمِن ِفيِ ِاْخ ُكّل َال ِل َو َفا,ُ  َل ُهَما َتَحا ْن َفْسُخ ِم ْل َا
)2( َ. 

َقاَل344 َو  -  :  ْن َقتتاَل  َم ِلًما َأ ِه ُمْستت ِتتت َع ْيِ َلُه َب َقتتا ّلتتُه َأ َال

َتُه ْثَر ُه   َع َوا ُبوُ َر َد َأ ُو ْبُن َدا  )3(  َماَجْه َوا

ِم َباَُّب   َل  )4(  َالّس

َيِصّح345 َلُم -  ِبُط َما ُكّل ِفيِ َالّس ْنَض ِة:َ  َي َف ِبالّص

َذا1 ِإ َطُه -  َب ِه ِبَجِميِِع َض ِت َفا ِتيِ ِص ّل ِلُف َا َت َها َيْخ ّثَمُن.َ  ِب َال

الضرع.َ  فيِ اللبن ) والتصرية:َ حبس1524( ) ومسلم4/361( البخاري - أخرجه 1

).َ 75ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ قرره كما فكذلك، المبيِع عيِن فيِ اختلفا - وإذا 2

)6/27( والبيِهقيِ الشيِخيِن، شرط علىَّ ) وقال:َ صحيِح2/45( ) والحاكم1104 ،1103 (موُارد حبان ) وابن2199( ماجه ) وابن3460( داود ) وأبو2/252ُ( أحمد - أخرجه 3

الطرفيِن.َ  بتراضيِ وآَثاره حكمه وإلغاء العقد، والقالة:َ رفع

عاجل.َ  يعطىَّ ببدل الذمة فيِ موُصوُف واصطلحا:َ بيِع لغة:َ العطاء، - السلم 4
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َكَر2 َذ َو َلُه.َ  -  َأْج

ُه3 َطا ْع َأ َو ّثَمَن -  ْبَل َال َفّرِق.َ  َق ّت َال

 )1( َ. 

َقتتاَل346 َو  -   َذ َمتتْن َوُاَل َأَختت ّنتتاِس َأْمتت ُد َال ِريتت َهتتا ُي َء َدا َأ

َها ّدا ّلُه َأ َوَمْن َال ْنُه,ُ  َها َع َذ ُد َأَخ ِري َها ُي َف ْتَل َفُه ِإ َل ْت ّلُه َأ ُه   َال َوا َر

ّي ِر ُبَخا ْل  .َ  )2(  َا

َلِة َوالّضَماَِّن َالّرْهِن َباَُّب   َكَفاَّ ْل  َوا

ِه347 ِذ َه َو ُق -  ِئ َثا ُقوُِق َو ْلُح ِة.َ  ِبا َت ِب ّثا َال

ْهِن - ف348 َيِصّح)3(  َالّر ُكّل   ٍءن ِب ْيِ َها َيِصّح َع ُع ْيِ  .َ )4(  َب

َقى349َّ ْب َت َف َنٌة -  َد َأَما ْنتت ِهتتِن ِع َت ْلُمْر ِإّل  َل)5(  َا َها,ُ  ُن ِإْن َيْضتتَم
ّدىَ َع ْو َت ِئر َأ َكَسا َناِت.َ  َفّرَط,ُ  َْلَما َا

ِإْن350 َف ُء َحَصَل -  َفا َوُ ْل ّتاّم َا َفّك َال ْن ْهُن.َ  ِا َالّر

ِإْن351 َو َلَب َلْم -  َط َو ّق َصاِحُب َيْحُصْل,ُ  ْلَح َع َا ْيِ ْهتتِن,ُ َب َالّر

ُعُه َوَجَب ْيِ ُء َب َفا َوُ ْل َوَمتتا ِمتتْن َوا ِه,ُ  ِنتت ّثَمتتِن ِمتتْن َبِقتتيَِ َثَم َد َال ْعتت َب
واحد.َ  بمعنىَّ والسلم ) والسلف1604( ) ومسلم4/428( البخاري - أخرجه 1

).َ 5/53( البخاري - أخرجه 2

ثمنها.َ  من أو منها الدين استيِفاء يمكن بعيِن، دين واصطلحا:َ توُثقة لغة:َ الثبوُت، - الرهن 3

].َ 80ص الجليِة عليِه.َ [المختارات تراضيِا ما فيِلزم له، الحق أن ذلك من بشيِء الراهن رضيِ إذا وانه ومنفعة، ودين عيِن كل فيِ يجوُز الرهن الشيِخ:َ أن - قرر 4

الدائن.َ  وهوُ الرهن، والمرتهن:َ آَخذ المدين، وهوُ الرهن - الراهن:َ دافع 5
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َفاِء ّق َو ْلَح ِإْن َا َو ِه,ُ  ّب ِلَر ِقيَِ َف ْيِن ِمتتْن َب ّد ٌء َالتت َقتتىَّ َشتتيِْ ْب ًنتتا َي ْي َد
ً ٍءن.َ  ِبَل ُمْرَسل ْه َر

ِإْن352 َو َلَف -  ْت ْهَن َأ ٌد َالّر ِه َأَح ْيِتت َل َع ُنُه َف ُكتتوُُن َضتتَما ًنتتا َي ْه َر
)1( 

ُه353 ُؤ َنَما َو ٌع -  َب ُتُه َت َن ْؤ َوُم َلىَّ َلُه,ُ  ِه.َ  َع ّب َر

ْيَِس354 َل َو ِهِن -  ُع ِللّرا َفا ِت ْن ِه َاِل ْذِن ِإّل ِب ِإ ْو ِب َأ ِر,ُ  ْذِن َاْلَخ ِإ ِبتت
ِرِع ِه ِفتتيِ َالّشتتا ِل ْوُ :  َقتت  ُر ْه ّظ َال َكتتُب   ِه ُيْر ِتتت َق َف َن َذا ِب َكتتاَن ِإ

َبُن َل َو ًنا,ُ  ُهوُ ّدّر َمْر ِه ُيْشَرُب َال ِت َق َف َن َذا ِب َلتتىَّ َكتتاَن ِإ َع َو ًنتتا,ُ  ُهوُ َمْر

ِذي ّل َكُب َا َيْشَرُب َيْر َقُة َو َف ّن ُه   َال َوا ّي َر ِر ُبَخا ْل  .َ )2(  َا

ّق َيْضَمَن َأْن َالّضَماُن - و355 ْلَح ِذي)3(  َعْن َا ّل َا ِه.َ    ْيِ َل َع

ِزَم َأّن َت ْل ِر َي ِإْحَضا َدِن ِب ِم َب ْلَخْص  .َ )4(  َا

َقاَل357  -   ِرٌم َالّزِعيُِم  .َ )   )5 َغا

ُكّل358 َف ُهَما -  ْن ِإّل:َ )6(  َضاِمٌن ِم  

ِإْن1 َتَزَم ِبَما َقاَم -  ْل ِه,ُ  ِا ِب

].َ 81ص الجليِة معسرا.َ [المختارات أو موُسرا كان سوُاء ينفذ، ول يحل ل المرهوُنة للعيِن الراهن عتق الشيِخ:َ أن - قرر 1

2 ) -5/143 َ.(

"أ".َ  فيِ - ليِست 3

"أ" بدنه.َ  - فيِ 4

به.َ  وتكفل تضمنه ما والغرامة:َ إعطاء والضميِن، والزعيِم:َ الكفيِل حسن، حديث ) وقال:َ هذا1265( ) والترمذي3565( داود أبوُ - رواه 5

فالمؤمنوُن يتعذر، لم ولوُ بالحق يطالب الضامن أن العرف وكان شرط، إذا إل الغريم، من الستيِفاء عن يعجز حتىَّ الضامن مطالبة يمكنه ل الحق صاحب الشيِخ:َ أن - قرر 6

].َ 82ص الجليِة شروطهم.َ [المختارات علىَّ

99



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ْو2 َأ ُه -  َأ ْبَر ّق,ُ  َصاِحُب َأ ْلَح َا

ْو3 َأ َئ -  ِر ّلُه َب َال َو َْلِصيُِل.َ  َلُم.َ   َا ْع َأ

ْلَحْجُر َباَّب   ٍءس َا َل َف ْو ِل ِه َأ ِر ْيِ  )1(  َغ

َوَمْن359 ّق َلُه -  ْلَح ِه َا ْيِ َل َع ِظَر َأْن َف ْن ْعِسَر.َ  ُي ْلُم َا

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل َذا)2(,ُ   َع َه َو ِة.َ  ِمْن   َيِاَسَر ْلُم َا

َو363ُ ُهتت ُء:َ  ِليِ ْلَم َفتتا ِدُر -  َقتتا ْل َلتتىَّ َا ِذي َع ّلتت َا ِء,ُ  َفتتا َوُ ْل ْيِتتَس َا َل

ِكُن ُيْم َو ِطل,ًُ  ُه ُمَما ِلِس َتْحِضيُِر ِم.َ  ِلَمْج ْك ْلُح ا

َذا364 ِإ َو َنِت -  ُيوُُن َكا ّد َثَر َال ْك َلتتِب َماِل ِمْن َأ َط َو ْنَساِن,ُ  ِْل َا

ُء ُغَرَما ْل ْو َا ُهْم َأ ْعُض ِم ِمَن َب ِك ْلَحا ِه:َ َحَجَر َيْحِجَر َأْن َا ْيِ َل ِه,ُ َع ْيِ َل َع

َعُه َن ّتَصتتّرِف ِمتتْن َوَم ُثتتّم َجِميِتتِع ِفتتيِ َال ِه,ُ  ِل ّفيِ َمتتا َلُه,ُ ُيَصتت َمتتا

َقّسُمُه ُي َلىَّ َو ِء َع ُغَرَما ْل ِر َا ْد َق ِهْم ِب ِن ُيوُ  .َ )3(  ُد

َوَل365 ّدُم -  َق ُهْم ُي ْن ِإّل:َ  ِم

ْهِن - َصاِحَب1 ِه.َ  َالّر ِن ْه ِبَر
الثلث.َ الثانيِ:َ علىَّ زاد بما مريض وعلىَّ الغرماء، لحق مفلس علىَّ كالحجر عليِه، المحجوُر غيِر لحظ قسمان:َ الول:َ حجر وهوُ ماله، فيِ التصرف من النسان - الحجر:َ منع 1

والسفيِه.َ  والصغيِر المجنوُن علىَّ الحجر وهوُ النفس، لحظ حجر

).َ 1564( ) ومسلم464\4( البخاري - أخرجه 2

ظلم.َ [المختارات لنه بنافذ؛ا ليِس تصرفه آَخرين:َ أن وحرم بعضا وأعطىَّ يضرهم، تصرفا وتصرف عليِه، يحجروا ولم بفلسه، غرماؤه يعلم لم إذا المفلس الشيِخ:َ أن - قرر 3

].َ 85ص الجليِة
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َقاَل2 َو  -   ْدَرَك َمْن َلُه َأ َد َما ْن ٍءل ِع ْد َرُج َلتتَس َق ْف َوُ َأ ُهتت َف

ّق ِه َأَح ِه ِمْن ِب ِر ْيِ ٌق   َغ َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

َأّل367 ِه:َ  ْيِ َل َع َو ْقَرَب -  ُهْم َي َل ِتيِ ِإّل َما ّل َا ِمْن:َ َأْحَسُن ِهيَِ ِب

ّتَصّرِف َوال ِظه,ُ  ْف ِفِع ِح ّنتا َوَصتْرِف َال ُهتْم,ُ  َتتاُجوَُن َمتا َل ِه َيْح ْيِت َل ِإ
ْنُه  .َ )2(  ِم

ُهُم368 ُبوُ َأ ُهْم:َ  ّيِ ِل َو َو ِإْن -  َف ُد,ُ  َعَل َلْم َالّرِشيِ ُكْن:َ َج ِكُم َي ْلَحا َا

َلَة َكا َوُ ْل َق)3(  َا َف ََلْش ُه َمْن   ُد ِهتتْم,ُ  ِمتتْن)4(  َيِجتت ِف ْعَر َأ َو ِه,ُ  ِب ِر َقتتا َأ

ِهْم.َ  ِن َوآََم

َوَمْن369 ّيِا َكاَن -  ِن َوَمْن َغ ّفْف,ُ  َع َت َيِ ْل ُكتتْل َفِقيِتتًرا َكاَن َف ْأ َيِ ْل َف

ْعُروِف:َ   ْلَم َوُ)5(ِبا ُه َو َقّل   َْل ِة ِمتتْن َا ِه ُأْجتتَر ِلتت ْث ْو ِم ُته َأ َي َفتتا )6(  ِك

ّلُه َال َلُم.َ  َو ْع َأ

ْلِح َباَُّب    َالّص

).َ 1559( ) ومسلم62\5( البخاري - أخرجه 1

إليِه.َ  يحتاجوُن ما منه عليِهم ط" والصرف "ب، - فيِ 2

"ط" الوُلية.َ  - فيِ 3

ط" يكوُن.َ  "ب، - فيِ 4

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 5

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 6
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َقاَل370 ِبتتيِّ -  ّن ْلُح   َال ِئٌز َالّصتت ْيِتتَن َجتتا ِإّل َب ِلِميَِن,ُ  ْلُمْستت َا

ْلًحا ُه)1(  ُص َوا ُبوُ  .َ َر َد َأ ُو َقاَل:َ َحَسٌن َدا َو ّي.َ  ِذ ّتْرِم َال َصتتِحيٌِح,ُ َو

ِكُم َوَصّحَحُه ْلَحا  .َ )2(  َا

َذا371 ِإ َف َلَحُه -  ٍءن َعْن َصا ْيِ ٍءن َع ْيِ َع ْو ُأْخَرىَ ِب ٍءن َأ ْي َد َجاَز.َ  ِب

ِإْن372 َو ِه َلتتُه َكتتاَن -  ْيِتت َل ْيتتٌن َع ِلْحُه َد ْنتتُه َفَصتتا ٍءن َع ْيِتت َع ْو ِب َأ

ٍءن ْي َد َبَضُه ِب ْبَل َق َفّرِق:َ َجاَز.َ  َق ّت َال

ْو373 َأ َلَحُه -  َلتتىَّ َصتتا ٍءة َع َعتت َف ْن ِه ِفتتيِ َم ِر َقتتا ْو َع ِه َأ ِر ْيِتت َغ

ْو َأ ٍءة,ُ  ُلوَُم ْع َلَح َم ْيِن َعِن َصا ّد َؤّجِل َال ْلُم ِه َا ْعِض َب ْو ِب َأ َكتتاَن َحتتال,ُّ 

ِه َلُه ْيِ َل ْيٌن َع َلَماِن َل َد ْع ُه َي ْدَر َلَحُه َق َلتتىَّ َفَصتتا ٍءء:َ َصتتّح َع َشتتيِْ

ِلَك  )3(  َذ

َقتتاَل374 َو  -   َعتتّن َل َن ُه َجتاٌر َيْم ِرَز َأْن َجتاَر ْغتت َبُه َي َخَشتت

َلىَّ ِه َع ِر َدا ُه   ِج َوا ّي َر ِر ُبَخا ْل  .َ  )4(  َا

َلِة َباَُّب   َكاَّ ْلَو َكِة َا ْلُمَساََّقاَِّة َوالّشِر ْلُمَزاَرَعِة َوا  َوا

َلُة]: [ َكاَّ ْلَو َا

َكاَن375 ِبيِّ -  ّن ّكُل  َال َوُ ِه ِفتتيِ ُي ِئِج َوُا ِئتتِج َحتت َوُا َوَح ِة,ُ  ْلَخاّصتت َا

ِلِميَِن ْلُمْس ِة َا َق ّل َع َت ْلُم ِه.َ  َا ِب

حراما".َ  "أحل "ط" قدم - فيِ 1

).َ 339( الفقرة فيِ تخريجه - تقدم 2

والخيِار.َ الشفعة حق عن الصلح صحة قرر هذا.َ كما فيِ محذور ول المنع، علىَّ دليِل ل وتعجل) لنه (ضع مسألة وهيِ حال، ببعضه المؤجل عن الصلح الشيِخ:َ جوُاز - قرر 3

].َ 85 ،84ص الجليِة [المختارات

واحد؛ا والمعنىَّ الموُطأ، فيِ البر:َ اللفظان عبد ابن وقال بالجمع، والكثر بالفراد، البخاري روايات بعض فيِ ) وقوُله:َ "خشبه" جاءت1609( ) ومسلم5/11( البخاري - أخرجه 4

).َ 4/108 للبسام الحكام الجنس.َ (توُضيِح الفراد برواية المراد لن
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ِهي376َِ َف ٌد -  ْق ِئٌز َع ْيِِن.َ   ِمْن)1(  َجا َف ّطَر َال

َوَل379 َتَصّرُف -  ِكيُِل َي َوُ ْل ِر ِفيِ َا ْيِ ِذَن َما َغ ِه َلُه ُأ ًقا ِفيِ ْط ُن
ْو ًفا َأ  .َ )2(  ُعْر

ِكيُِل َيُجوُُز ْوُ ّت ٍءل َال ْع ْو)3(  ِبُج َأ ِه   ِر ْيِ  َغ

َو381ُ ُه َو ِر -  ِئ ِء,ُ َل َكَسا َنا ُْلَم ِهتتْم َضتتَماَن َا ْيِ َل ّدي ِإّل َع َعتت ّت ِبال
ِو ِريِط.َ  َأ ْف ّت ال

َبُل382 ْق ُي َو ُهْم -  ُل ْوُ ِم ِفيِ َق َد ِلَك َع َيِِميِِن.َ  َذ ْل ِبا

َوَمِن383 َعىَّ -  ّد ّد ِا ِء:َ  ِمْن َالّر َنا ُْلَم َا

ِإْن َلْم َكاَن َف ٍءل:َ  ْع َبْل ِبُج ْق ٍءة,ُ  ِإّل ُي َن ّيِ َب ِب
ّيِن 1 مجلس خيِار فيِه يثبت فل عقده، بمجرد نوُعان:َ أحدهما:َ يلزم وهيِ لزمة، - عقوُد1ثلثة:َ  وعدمه اللزوم حيِث من العقوُد أنوُاع ) بأن145ص الرشاد (فيِ السعدي الشيِخ - ب

الصحاب أن إل بأنوُاعه، كالبيِع والشرط، المجلس خيِار فيِه الشارع جعل ولكن لزم، ونحوُها.َ وثانيِهما:َ عقد والنكاح الوُقف كعقد وذلك العيِب، خيِار بعضه فيِ يثبت وقد شرط، ول

ّوُز السلم وشيِخ ببعض، بعضها الربوُيات وبيِع كالسلم لصحته، شرط قبضه فيِما الشرط خيِار يجعلوُا لم والمزارعة المساقاة وكذا العقوُد، من أشبهها وما الجارة ذلك.َ.َ.َ وكذا يج

خلف.َ فهذا فيِه وبعده العمل، قبل والمزارعة- والجعالة المساقاة -سوُىَ الشركة وأنوُاع والوُلية كالوُكالة فسخه، الطرفيِن من جائزة:َ لكل - عقوُد2لزمة.َ  عقوُد الصحيِح علىَّ

حق فيِ والكفالة، الضمان وكذا الراهن، حق فيِ لزم المرتهن حق فيِ جائز الخر:َ كالرهن حق فيِ جائز الطرفيِن أحد من - لزم3تصرفه.َ  واختلل أحدهما، بموُت ينفسخ النوُع

فانظره.َ  جيِد ) تفصيِل275ص والنظائر الشباه (فيِ لزم.َ اهت.َ بتصرف.َ وللسيِوُطيِ والكافل الضامن حق وفيِ جائز، له والمكفوُل له المضموُن

الدليِل لعدم شاء؛ا ما شراء أو وكثيِر، قليِل كل فيِ توُكيِله يجوُز قرر:َ أنه صحيِح.َ كما نافذ علمه قبل تصرفه وأن بعزله، التوُكيِل علم بعد إل تنفسخ ل الوُكالة الشيِخ:َ أن - قرر 2

].َ 87ص منه.َ [المختارات يقبض عمن النظر بقطع حقه استحصال يريد أنه مراده من ظهر إن ورائه، من يقبضه أنه زيد، من حقيِ قال:َ اقبض إن المانع.َ وقرر:َ أنه

).َ 398( فقرة فيِ بيِانها والجعالة:َ سيِأتيِ - الجعل 3
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ِإْن ِبَل َكاَن َو ُق ًعا:َ  َبّر َت ُلُه ُم ْوُ ِه َق ِن َيِِميِ .َ  ِب

َكُة]: [   َالّشِر

َقاَل384 َو  -  :  ُقوُُل َي ّلُه   َنا َال َأ َلىَّ:َ  َعا ِلُث َت ْيِِن َثتتا َك ِري َالّشتت

ُهَما َيُخْن َلْم َما ُد َذا َأَح ِإ َف َبُه,ُ  َنُه َصاِح ِهَما ِمْن َخَرْجُت َخا ِن ْيِ  َب
ُه َوا ُبوُ َر َد َأ ُو  .َ )1(  َدا

 )2( َ. 

ُكتتوُُن386 َي َو ْلتتُك -  ْلُم َهتتا َا ْبتتُح ِفيِ َقتتاِن َمتتا ِبَحْستتِب َوالّر ّتِف َي
َذا ِإ ِه,ُ  ْيِ َل ًءا َكاَن َع ًعا ُجْز ُلوًُما ُمَشا ْع  .َ )3(  َم

َدَخَل387 َف َذا:َ  ِفيِ -  َه

َكُة- 1 ِر َناِن َش ِع ْل َأْن َا ِهيَِ:َ  ُكوَُن َو ُهَمتتا ُكتتّل ِمْن َي ْن َمتتاٌل ِم

َعَمٌل.َ  َو

):َ "وأعله3/49 التلخيِص (فيِ الحافظ قال )،3/31( الترغيِب فيِ المنذري وأقره )،6/78( والبيِهقيِ ) وصححه،5/52( والحاكم )،303( والدارقطنيِ )،3383( داود أبوُ - رواه 1

).َ 1468 (الرواء اللبانيِ ضعفه العلتيِن " ولهاتيِن…بالرسال الدارقطنيِ أعله حيِان.َ.َ لكن أبيِ والد حيِان، بن سعيِد بحال بالجهل القطان ابن

الهبة أو الشراء بطريق ملكاه فأكثر، اثنيِن بيِن مشتركا ذلك يكوُن منفعة، وإما منقوُل، وإما عقار، ماليِ:َ إما استحقاق فيِ اجتماع وهيِ أملك، نوُعان:َ الول:َ شركة - الشركة 2

من التصرف فيِ اجتماع عقوُد:َ وهيِ بإذنه.َ الثانيِ:َ شركة إل فيِه التصرف له يجوُز ل شريكه، نصيِب فيِ أجنبيِ الشريكيِن من واحد كل الشركة من النوُع فهذا غيِرها، أو الرث أو

خمسة إلىَّ الفقهاء قسمها وقد شريكه، نصيِب فيِ الوُكالة وبحكم نصيِبه، فيِ الملك بحكم الشريكيِن، من واحد كل تصرف ينفذ فهنا هنا، المراد هوُ القسم وهذا ونحوُه، بيِع

َنان:َ وهيِ - شركة1أقسام:َ  يدفع أن مضاربة:َ وهيِ - شركة2الخر.َ  ربح من أكثر الربح من له ويكوُن أحدهما يعمل أو ببدنيِهما، فيِه ليِعمل بماليِهما فأكثر اثنان يشترك أن ِع

أن غيِر من التجارة، عروض من بذمتيِهما يشتريانه ما بربح فأكثر اثنان يشترك أن وجوُه:َ وهيِ - شركة3ربحه.َ  من معلوُم مشاع بجزء آَخر، شخص فيِه ليِتجر معلوُما مال شخص

من ذمتيِهما فيِ يتقبلنه فيِما يشتركا أو مباح، من بأبدانهما يكتسبان فيِما فأكثر اثنان يشترك أن أبدان:َ وهيِ - شركة4عليِه.َ  اتفقا ما علىَّ بيِنهما فهوُ ربحاه فما مال، لهما يكوُن

أو كسبا فيِه يدخل أن غيِر من عليِهما، أو لهما يثبت ما كل وفيِ الذمة، فيِ وشراء بيِعا وبدنيِ ماليِ تصرف كل فيِ الخر منهما كل يفوُض أن مفاوضة:َ وهيِ  - شركة5عمل.َ 

).َ 4/127( للبسام الحكام توُضيِح حاليِة.َ (بتصرف) من ماليِة غرامة

ّوُم إليِه.َ.َ وعليِه داعيِة والحاجة منه، مانع ل فإنه المضروبيِن، النقدين غيِر من المال رأس كان ولوُ تصح والمضاربة الشركة الشيِخ:َ أن - قرر 3 ُيْرجع النقدين، بأحد المال رأس يق و

].َ 88ص الجليِة المحاسبة.َ [المختارات عند التقوُيم هذا إلىَّ
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َكُة - و2 ِر ِة َش َب ْلُمَضاَر َأْن ا ُكتتوَُن ِبتت ِهَما ِمتتْن َي ِد ْلَمتتاُل َأَحتت َا

ِر َوِمْن َعَمُل.َ  َاْلَخ ْل َا

َكُة - و3 ِر ِه َش ُوُُجوُ ْل َذاِن ِبَما َا ْأُخ ِهَما َي ِه ُوُُجوُ ّناِس.َ  ِمْن ِب َال

َكُة - و4 ِر َداِن َش ْب َْل َأْن َا َكا ِب ِر َت َباِن ِبَما َيْش َتِس ْك ِهَما َي ِن َدا ْبتت أ
َ ِب

َباَحتتاِت ِمتتْن ْلُم ٍءش ِمتتْن َا َوَمتتا َحِشتتيِ ِه,ُ  ِوُ َنْحتت ِه َو ِنتت ّبَل َق َت ِمتتْن َي

ْعَماِل.َ  َْل َا

َكُة - و5 ِر ِة َش َوَض َفا ْلُم ِهيَِ َا َعُة َو ْلَجاِم ِلَك,ُ  ِلَجِميِِع َا َذ

َها388 ّل ُك َو ٌة.َ  -  ِئَز َجا

َها389 ُد ْفِس ُي َو َذا -  َها ِإ َل ْلُم َدَخ ّظ َغتتَرُر َال ْل َأْن َوا َكتت ِهَما,ُ  ِد َِلَحتت

ُكوَُن ِهَما َي ِد ْبُح َِلَح ٍءت ِر ْق ِر َو ِلْلَخ َو ٍءن,ُ  ّيِ َع ْبُح ُم ٍءت ِر ْق ْو آََخَر َو َأ  ُ,

ْبتتُح َدىَ ِر ْو)1(  ِإْحتت َأ ْيِِن,ُ  َت َع ْل َالّستت َدىَ   َوَمتتا)2(  ِإْحتت ْيِِن,ُ  َت ْفَر َالّستت  

ِبُه ِلَك.َ  ُيْش َذ

ُة   ْلُمَساََّقاَّ ْلُمَزاَرَعُة:ُ  َا َوا

َكَما390 ُد -  ْفِس ِلَك ُي َة َذ َقا ْلُمَسا َعَة.َ  َا ْلُمَزاَر َوا

َقاَل ُع َو ِف ٍءج:َ  ْبُن َرا ِدي َكاَنَخ َو ّناُس   َؤاِجُروَن َال َلىَّ ُي ِد َع ْه َع

ِه َرُسوُِل ّل َلىَّ َما  َال َباِل َع ْق َأ َو َناِت,ُ  َيا ِذ ْلَما ٌء ا َوَشيِْ ِوِل,ُ  َدا ْلَج َا
ِلُك  ِمْن)3( ْه َيِ َف َذا َالّزْرِع,ُ  َلُم َه َيْس َلُم َو َيْستت َو َذا,ُ  َذا َه ِلتتُك َهتت ْه َي َو

الموُضعيِن.َ  "أ":َ أحد.َ فيِ - فيِ 1

الموُضعيِن.َ  "أ":َ أحد.َ فيِ - فيِ 2

ط":َ أشيِاء.َ  "ب، - فيِ 3
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َلْم َو َذا,ُ  ُكْن َه ّناِس َي ٌء ِلل ِلَك ِإّل ِكَرا َذ ِل َف َذا,ُ  ْنتتُه َزَجَر َه  .َ)1(  َع

َأّما ٌء َف ُلوٌُم َشيِْ ْع َفَل َم ْأَس َمْضتتُموٌُن:َ  ِه َبتت ُه   ِبتت َوا ِلٌم َر ُمْستت
)2( َ. 

ِبيِّ َعاَمَل  و ّن ْهَل  َال َبَر َأ ْيِ ِر َخ ْط َها َيْخُرُج َما ِبَش ْن ِمتتْن ِم

ٍءر ْو َثَم ٍءع َأ ٌق   َزْر َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

ُة - ف391 َقا ْلُمَسا َلىَّ َا ِر َع َأْن َالّشتتَج َها ِبتت َع َف ْد َعاِمتتِل,ُ َيتت ْل ِل
ُقوَُم َي ٍءء َو ِبُجْز َها,ُ  ْيِ َل ٍءع َع ٍءم ُمَشا ُلوُ ْع ِة.َ  ِمْن َم ّثَمَر َال

َلتتى393َّ َع َو ُهَمتتا:َ َمتتا ُكتتّل -  ْن ُة َجتتَرِت ِم َد َعتتا ْل ِه ا )4(  ِبتت

ِذي َوالّشْرُط ّل َلَة َل َا َها ِه َج  .َ )5(  ِفيِ

ْو394ُ َل َو َع -  َف َتُه َد ّب َلىَّ َدا ْعَمتتُل آََخَر ِإ َوَمتتا َي َهتتا,ُ  ْيِ َل َحَصتتَل َع

ُهَما:َ َجاَز.َ   َن ْيِ َب

ُء َباَّب   َيِا َوُاِت ِإْح ْلَم  َا

ِهي395َِ َو َْلْرُض -  ُة َا ِئَر َبا ْل ِتيِ َا ّل َلُم َل َا ْع َها ُي ِلٌك.َ  َل َما

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 1

الجداول):َ (أقبال عربيِة.َ و الكلمة وليِست الميِاه، ومسايل النهر حافة علىَّ نبت ما وهيِ ماذية، فتحها:َ جميِع عيِاض وحكىَّ الذال، ).َ والماذيانات:َ بكسر1547( مسلم - أخرجه 2

ورءوسها.َ  المسايل أوائل

).َ 1551( ومسلم )،5/10( البخاري - أخرجه 3

].َ 88ص الجليِة لزمان.َ [المختارات عقدان والمزارعة المساقاة الشيِخ:َ أن - قرر 4

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 5
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َفَمْن396 َها -  َيِا ْو َأْح َأ ٍءط,ُ  ِئ ِر ِبَحتتا ْفتت ْو َح َأ ٍءر,ُ  ْئتت ِء ِب ٍءء ِإْجتتَرا َمتتا

ْو َأ َها,ُ  ْيِ َل ْنِع ِإ ُع َل َما َم َهتتا ُتْزَر َك َل َعتتُه:َ َم ِإّل َمتتا ِبَجِميِتتِع َم َهتتا,ُ  ِفيِ
ِدَن َعا ْلَم ِديِث َا ِلَحتت َة;ِ  ِهَر ّظتتا ْبتتِن َال ْن:َ  ُعَمتتَر ا َيِتتا  َم َأْرًضتتا َأْح

ْيَِسْت ٍءد َل َوُ َِلَح ُه ّق َف َها َأَح ُه   ِب َوا ّي َر ِر ُبَخا ْل  .َ )1(  َا

َذا397 ِإ َو َأْن َتَحّجَر -  ِب ًتا:َ  َوُا َداَر َم َلُه َأ ْوُ ْو َح َأ َفتتَر َأْحَجتتاًرا,ُ  َح

َلْم ْئًرا,ُ  َلىَّ َيِصْل ِب ْو)2(  ِإ َأ َها,ُ  ِئ َع  َما ِطتت ْق َوُ َأْرًضتتا ُأ ُهتت َف ّق :َ  َأَحتت

َوَل َها,ُ  َها ِب ُك ِل ّتىَّ َيْم َها َح َيِ ِيِ ّدَم ِبَما ُيْح َق  .َ )3(  َت

ِة َباَُّب   َل َعا ْلَج ِة َا ِْلَجاَر  َوا

ْعتتُل398 ْهًمتتا:َ َج َو ٍءل -  ٍءم َمتتا ُلتتوُ ْع ْعَمتتُل ِلَمتتْن َم ً َلتتُه َي َعَمل

ْو َأ ُلوًُما,ُ  ْع ً َم ُهوُل ُلوًُمتتا ِفيِ َمْج ْع َوَم ِة,ُ  َل َعا ْلَج ْو ِفتتيِ َا َأ ِة,ُ  ِْلَجتتاَر َا

َلىَّ ٍءة َع َع َف ْن ِة.َ  ِفيِ َم ّذّم َال

َفَمْن399 َعَل -  ِعَل َما َف ِه ُج ْيِ َل ّق َع َتَح ِاْستت ِهَما:َ  َوَُض,ُ ِفيِ ِعتت ْل َا

ِإّل  .َ )4(  َفَل َو

وغيِره.َ  زيد بن سعيِد عن ) وغيِره،3073( داود أبوُ رواه المؤلف ذكره الذي أرضا.َ.َ" واللفظ عّمر أو أعمر لفظه:َ "من وهذا )،5/18( البخاري - أخرجه 1

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 2

إلىَّ تحتاج ل التيِ الوقاف وسكنىَّ المساجد، فيِ والجلوُس والحطب، كالراضيِ، المباحات من شيِء إلىَّ سبق الغيِر.َ ومن من ويمنعها به ينتفع ل الذي التحجر من - ويمنع 3

).َ 39ص البصائر غيِره.َ (نوُر من به أحق فهوُ ناظر،

).َ 95ص الجليِة المثل.َ (المختارات أجرة من ل المسمىَّ من حصته للعامل كان الجاعل من كان إذا الجعالة فسخ الشيِخ:َ أن - قرر 4
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َعْن401 َو ِبيِ -  أ
ِة َ ْيَر ًعا ُهَر ُفوُ اَل )1(  َمْر َق ّلتتُه   َلىَّ:َ َال َعتتا َت

َثٌة َنا َثَل ُهْم َأ ْوَُم َخْصُم ِة:َ َرُجٌل َي َيِاَم ِق ْل َطتتىَّ َا ْع َدَر,ُ ُثتّم ِبتتيِ َأ َغت

َع َوَرُجٌل َكَل ُحّرا َبا َأ َوَرُجٌل َف َنُه,ُ  ْأَجَر َثَم َت َفىَّ َأِجيًِرا ِاْس ْوُ َت َفاْس

ْنُه َلْم ِم ِه َو ِط ْع ُه ُي ُه   َأْجَر َوا ِلٌم َر  )2(  ُمْس

َلتتُة402 َعا ْلَج َوا ُع -  ْوَستت َهتتا ِمتتْن َأ ّن ِل
َ ِة;ِ  ِْلَجتتاَر َلتتىَّ َتُجتتوُُز َا َع

ْعَماِل َِلّن َأ َو ُقَرِب;ِ  ْل َعَمَل َا ْل َهتتا َا ُكتتوُُن ِفيِ ُلوًُمتتا َي ْع ً َم ُهتتوُل َوَمْج
َها)3( ّن ِل

َ َو ٌد   ْق ِبِخَلِف َع ِئٌز,ُ  ِة َجا ِْلَجاَر  .َ )4(  َا

َتُجتتوُُز403 َو ُة -  ْيِتتِن ِإَجتتاَر َع ْل ِة َا َؤّجَر ْلُمتت ُقتتوُُم)5(  ِلَمتتْن َا َي  

َقاَمُه,ُ َل َثَر َم ْك َأ ْنُه ِب َضَرًرا.َ  ِم

َوَل404 ُدوِن َضَماَن -  ِب ِهَما,ُ  ّد ِفيِ َع ٍءط َوَل َت ِري ْف  .َ )6(  َت

ُه َوا ْبُن َر  )7(َماَجَة.َ   ا

ِة َباَُّب   َط َق ّل ِقيِِط َال ّل  َوال

وسلم.َ  عليِه الله صلىَّ الله رسوُل ط":َ قال:َ قال "ب، - فيِ 1

مسلم.َ  فيِ أجده ولم لمسلم، عزاه حيِث المرام بلوُغ فيِ حجر ابن المصنف تابع وقد )،4/417( البخاري - أخرجه 2

مجهوُل.َ  ط":َ أو "ب، - فيِ 3

لزم.َ  عقد - فالجارة 4

من.َ  ط":َ علىَّ "ب، - فيِ 5

يسلمه لم ولوُ عمله، بقدر الجر من له الجيِر:َ أن من وتعد تفريط بغيِر المحموُل أو المصنوُع ذلك تلف ثم شيِء، حمل أو بصناعة عمل لغيِره عمل إذا الجيِر الشيِخ:َ أن - قرر 6

].َ 89 ص الجليِة ربه.َ [المختارات إلىَّ

نحوُه أعلم" وذكر والله قوُة، طرقه بكثرة يكتسب غرابته مع المتن فهذا ):َ "وبالجملة3/58( الترغيِب فيِ المنذري قال )،6/121( والبيِهقيِ )،2443( ماجة ابن - أخرجه 7

).َ 1498 (الرواء اللبانيِ وصححه القدير، فيِض فيِ المناوي
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ِهتتي406َِ َو َلتتىَّ -  ِة)1(  َع َثتت َثَل ٍءب:َ    ُدَهاَّ:ُ َأْضتتُر ُتِقتتّل َمتتاَأـَحـ
ْوُِط َكالّستت ُتتتُه,ُ  َلتتُك َوالّرِغيِتتِف ِقيَِم ُيِْم َف ِهَمتتا,ُ  ِوُ َنْح ٍءف.َ ِبَل َو ِريتت ْع َت

ِني:ُ  ّثاَّ َوُاّلَوال ِتيِ َالّض ّل ُع َا ِن َت ِر ِمتْن َتْم َغا ِبتِل,ُ ِصت ِْل َكا َباِع,ُ  َالّست

َلتتُك َفَل َقتتاِط ُتْم ِت ْل ًقتتا.َ  ِباِل َل ْط ِلُث:ُ ُم ّـثـاَّ َوُىَ َمتتاَوال ِلتتَك,ُ ِستت َذ

َيُِجوُُز ُكُه َف ِل َيْم َو ُطُه,ُ  َقا ِت ْل َذا ِا َفُه ِإ َنًة َعّر َلًة.َ  َس َكاِم

َعْن َو ِد *  ْي ٍءد ْبِن َز ِل َقاَل:َ  َخا ِنيِّ,ُ  َه ْلُج َءَا َلىَّ َرُجٌل  َجا  ِإ

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

َقاُط - و407 ِت ْل ِقيِِط ِا ّل َيِاُم َال ِق ْل َفْرُض َوا ِه:َ  ٍءة.َ  ِب َي َفا ِك

ِإْن408 َف ّذَر -  َع ْيُِت َت ْلَماِل َب َلىَّ َا َع ِلَم َمْن َف ِه.َ  ِع ِل ِبَحا

َبَقِة َباَُّب   ْلُمَساَّ َبِة َا َل ْلُمَغاَّ  َوا

َثُة - َوِهَي409 ْنَواٍع:ُ  َثَل َأ

ٍءض َيُجوُُزَنْوٌع:ُ  َوُ ِع َقُة ِب َب ِهيَِ:َ ُمَستتا َو ِه,ُ  ِر ْيِ َغ ْيِتتِل َو ْلَخ ِبتتِل َا ِْل َوا
ِم َها  )3(  َوالّس

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 1

).َ 1722( ومسلم ) ،5/91( البخاري - أخرجه 2

فيِ والمراهنة سبيِله فيِ والجهاد الله طاعة علىَّ يقوُي مما معناها، فيِ كان ما الثلثة بهذه يلحق أنه اختار السلم شيِخ ):َ أن150 ص الرشاد (فيِ السعدي الشيِخ - بيِن 3

):90َ ص الجليِة المختارات (فيِ قرر هت.َ بتصرف.َ كما دليِل.َ ا الراجح وهوُ معناها، فيِ كان فيِما موُجوُدة السابقة الثلثة فيِ العوُض لخذ المبيِحة الحكمة لن العلميِة؛ا المسائل

مصلحتها.َ لرجحان الثلثة؛ا هذه إل محرم كله القمار وأن محلل، يشترط ل وأنه للعوُض، مخرج منهما كل المتسابقان كان ولوُ بعوُض، والسهام والبل الخيِل علىَّ المسابقة جوُاز

الئمة.َ  من كثيِر ضعفه المحلل فيِه الذي والحديث
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َوَل ِبَل َيُجوُُز ٍءض,ُ  َوُ ُع َيُجوُُز ِع ِهيَِ:َ َجِميِ َو ٍءض,ُ  َوُ ِع َبتتاِت ِب ِل َغا ْلُم َا

ِر ْيِتتت َغ ِة ِب َثتتت ّثَل ِر َال ْيِتتت َغ ِب َو ِة,ُ  ُكوَُر ْذ ْلَمتتت ِد َا ّنتتتْر ْنِج َال ْطَر )1(  َوالّشتتت

ُتَحّرُم َف ِهَما,ُ  ِوُ َنْح َوُ َو ُهتت َو ًقتتا,ُ  َل ْط ُع ُم ْوُ ّنتت ِديِث َال ِلَحتت ِلُث;ِ  ّثتتا َل  َال

َق َب ْو ُختتّف ِفتتيِ ِإّل َس ٍءل َأ ْو َنْصتت ٍءر َأ ِف ُه)   )2 َحتتا َوا ُد  َر َأْحَمتت

َثُة ّثَل  )3(  َوال

َأّما410 َو َها َما -  ّن ِإ َف َها:َ  َوُا َلٌة ِس ِر ِفيِ َداِخ ِقَما ْل ِر.َ  َا ْيِِس ْلَم َوا

َغْصِب َباُب 169   ْل  َا

َو411ُ ُه َو ُء -  ِتيَِل َلىَّ اِلْس ِر َماِل َع ْيِ َغ ْل ِر َا ْيِ َغ ّق ِب  َح

َو412ُ ُه َو ُمَحّرٌم,ُ  - 

ِديِث:َ  َع  َمْنِلَح َط َت ْق ْبًرا ِا َْلْرِض ِمْن ِش ْلًما َا َقُه ُظ ّوُ ّلتُه ُط َال
ِه)4( ِب ْوَُم   ِة َي َيِاَم ِق ْل ْبِع ِمْن َا ٌق   َأْرِضيَِن َس َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

ُه413 ّد ِه:َ َر ْيِ َل َع َو ْوُ -  َل َو ِه,ُ  ِب ِرَم ِلَصاِح َفُه َغ َعا  .َ )6(  َأْض

ْقُصتتُه414 َن ِه:َ  ْيِتت َل َع َو ُتتتُه)7(  -  ُأْجَر َو َة   ّد ِه ُمتت َقتتاِم ِه,ُ ُم ِد َيِتت ِب
ِه ِن َذا َوَضَما ِلَف ِإ ًقا َت َل ْط  )8(  ُم

الوُسيِط).َ بالطاولة.َ (المعجم العامة عند [الزهر] وتعرف الفص به يأتيِ ما حسب علىَّ الحجارة فيِها وتنقل الحظ، علىَّ تعتمد وفصيِن، وحجارة صندوق ذات - النرد:َ لعبة 1

والجنوُد.َ (المعجم والفيِلة والقلع والخيِالة والوُزيرين الملكيِن تمثل قطعة، وثلثيِن باثنتيِن متحاربتيِن دولتيِن وتمثل مربعا، وستيِن أربعة ذات رقعة علىَّ تلعب والشطرنج:َ لعبة

الوُسيِط).َ 

نصل.َ  أو "ب،ط":َ حافر - فيِ 2

).َ 6/226( والنسائيِ وحسنه، )،1700( والترمذي )،2564( داود وأبوُ )،2/474( أحمد - أخرجه 3

من:َ "ب،ط".َ  - زيادة 4

).َ 1610( ومسلم )،6/392( البخاري - أخرجه 5

].َ 92 ص الجليِة بالسعر.َ [المختارات النقص كان ولوُ حتىَّ كان، حالة بأي المغصوُب نقص يضمن الغاصب أن الصوُاب الشيِخ:َ أن - قرر 6

"ب،ط":َ نفقته.َ  - فيِ 7

ظلما.َ غيِره مال علىَّ يده وضع من وضابطها:َ كل متعدية، ثلث:َ الولىَّ:َ يد والموُال النفوُس تضمن التيِ ):َ اليدي148 ص الرشاد (فيِ السعدي الرحمن عبد الشيِخ - قال 8

أو الطرق، فيِ أو غيِره، ملك فيِ فعله له ليِس ما فعل فمن المتسببة، ضامن.َ الثالثة:َ اليِد فإنه جهل أو سهوُا أو عمدا حق بغيِر مال أو نفسا أتلف فمن المباشرة، الثانيِة:َ اليِد
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ُتُه415 َد َيا ِز َو ِه -  ّب  )1(  ِلَر

ِإْن416 َو َنْت -  َغَرَس َأْرًضا َكا ْو َف َنىَّ َأ ِه َب ّب ِلَر َف َها:َ  ُعُه;ِ ِفيِ ْل ِق
ِديِث ْيَِس  ِلَح ٍءق َل ِعْر ٍءم ِل ِل ّق َظا ُه   َح َوا ُبوُ َر َد َأ ُو  )2(  َدا

ّيُة َباَّب ْلَعاَِّر ْلَوِديَعِة َا  َوا

ّيُة: [ ْلَعاَِّر َا

ّيُة:َ  418 ِر َعا ْل َا َباَحُة)3( -  ِإ ِفِع.َ    َنا ْلَم َا

ِهتتتي419َِ َو ّبٌة  -  َتَح َها ُمْستتت ِل ُدُخوُ ِفتتتيِ)4(  ِلتتت ِْلْحَستتتاِن   )5(  َا

ْعُروِف.َ  ْلَم َوا

ّلىَّ َقتتاَل ّلتتُه -َصتت ِه َال ْيِتت َل ّلَم:َ  َع ّلَوَستت ُك ٍءف   ْعتتُرو َقٌة َم َد  َصتت
)6( َ. 

هت المتسبب.َ.َ ا ضمن تضميِنه تعذر فإن المباشر، علىَّ الضمان كان والمتسبب المباشر اجتمع لوُ شيِء:َ ضمنه.َ لكن فعله بسبب فتلف فيِه مأذون غيِر بفعل لتلفه تسبب

فرط إذا بالذىَ معروفة بهيِمة أو غاصبا، كان إذا جبار" إل وسلم:َ "العجماء عليِه الله صلىَّ لقوُله هدر؛ا الغيِر علىَّ فجناياتها بهيِمة حوُزته أو ملكه فيِ كان بتصرف.َ فائدة:َ من

).َ 37 ص البصائر الضمان.َ (نوُر وعليِه الصوُر، هذه فيِ متعد فإنه عادة، تتلفه ما بقرب أطلقها أو فيِها، متصرفا صاحبها كان أو الليِل، فيِ أتلفت أو صاحبها،

كانت بأن بالكليِة استحال إذا وأما منه، المغصوُب ملك علىَّ فإنه أوانيِ، الحديد جعل أو بابا، الخشب نجر إذا كما أخرىَ، إلىَّ حالة من انتقل إذا المغصوُب الشيِخ:َ أن - قرر 1

].َ 92 ص الجليِة فالقيِمة.َ [المختارات وإل أمكن، إن المغصوُب مثل الغاصب فيِضمن التلف من نوُع هذا أن الظاهر فإن غرسا النوُىَ أو فرخا البيِضة

طرق ذكر ) بعد5/14( الفتح فيِ وقال البلوُغ، فيِ كما إسناده، حجر ابن الحافظ وحسن غريب، حسن حديث وقال:َ هذا )،1378( والترمذي )،3073( داود أبوُ - أخرجه 2

هوُ يتفق لكن البقاء، مستحق فإنه وبنيِانه المستأجر الظالم:َ كغراس غيِر ):َ وأما36 ص البصائر (نوُر فيِ الشيِخ ببعض".َ قال بعضها يتقوُىَ لكن مقال، أسانيِدها الحديث:َ "وفيِ

عليِه.َ  اتفقا بما أو بقيِمته، الرض صاحب يتملكه أو بأجرة، إبقائه علىَّ إما الرض ومالك

ط":َ وهيِ.َ  "ب، - فيِ 3

فيِ:َ "ط".َ  - ليِست 4

فيِ:َ "ب".َ  - ليِست 5

).َ 1005( ومسلم )،447\10( البخاري - أخرجه 6
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ِإْن420 َو ِرَط  -  َها.َ  ُش َن َها:َ َضِم ُن َضَما

ْو421 َأ ّدىَ)1(   -  َع َت ْو   ِإّل َفّرَط َأ َو َها,ُ  َن َها:َ َضِم َفَل.َ  ِفيِ

ْلَوِديَعِة]: [   َا

َع َمْن  - و422 ِد َعًة ُأو ِدي ِه َو ْيِ َل َع َها َف ُظ ِف ٍءز ِفيِ َح َها.َ )2(  ِحْر ِل ْث  ِم

َعُة َباَّب ْف  َالّش

ُق424 َقا ِتْح ِاْس ِهيَِ:َ  َو ْنَساِن  -  ِْل َع َا ِتَزا ْن ِة ِا ِه ِحّص ِك ِري ِد ِمْن َش َي
َلْت َمْن َق َت ْن ِه ِا ْيِ َل ٍءع ِإ ْيِ َب ِه.َ  ِب ِوُ َنْح َو

ِهي425َِ َو ِر ِفيِ َخاّصٌة  -  َقا َع ْل ِذي َا ّلتت َقّستتْم َلتتْم َا ِديِث)3(  ُي ِلَحتت  

ٍءر ِب ِبيِّ َقَضىَّ   َجا ّن ِة  َال َع ْف َقّستتْم,ُ َلتتْم َمتتا ُكتتّل ِفيِ ِبالّش ُي
َذا ِإ َعِت َف َق ُد َو ُدو ْلُح َفْت َا ُق َوُصّر ّطتتُر َعَة َفَل َال ْف ٌق   ُشتت َفتت ّت ُم

ِه ْيِ َل  .َ )4(  َع

"ط":َ وإن.َ  - فيِ 1

الحصيِن.َ  - الحرز:َ الموُضع 2

قسمته تجب ول قليِلة، مساحته مما والحانوُت الصغيِرة الدار فيِ واختلفوُا الوُاسع)، العقار (وهوُ إجبار، قسمة تقسم التيِ العقارات فيِ الشفعة ثبوُت علىَّ العلماء - أجمع 3

وسلم:َ عليِه الله صلىَّ قوُله من روي ولما الشفعة، ثبوُت فيِ الخبار لعموُم بالمملكة؛ا العلماء كبار وهيِئة والسعدي تيِميِة فيِها:َ ابن الشفعة بثبوُت القوُل اختار وقد إجبار،

له من بموُت تسقط ل الشفعة السعدي:َ أن الشيِخ قرر ضرًرا.َ وقد أكثر العقار من النوُع هذا فيِ وهيِ الشراكة، ضرر لزالة تثبت الشفعة ولن شيِء"، كل فيِ شفيِع "الشريك

[.َ 94 ص الجليِة مقامه.َ ]المختارات يقوُموُن ورثته وأن أخذها،

).َ 1608( ومسلم )،4/436( البخاري - أخرجه 4
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َوَل426 ّيِل َيِحّل  -  ّتَح َها َال ِط َقا  .َ )1(  ِِلْس

ِإْن427 َف ّيِتتَل  -  ِديِث:َ  َلتتْم َتَح ِلَحتت ُقْط;ِ  اَتْستت ّنَم ِإ ْعَمتتاُل   َْل َا

ّيِاِت ّن .َ     ِبال

ْقُف َباَّب   َوُ ْل  َا

َو428ُ ُه َو ِبيُِس  -  َْلْصِل َتْح ِبيَِل َا َتْس ِفِع.َ  َو َنا ْلَم َا

َو429ُ ُه َو ْفَضُل  -  ُقَرِب َأ ْل َهتتا َا ُع َف ْن َأ َذا َو َلتتىَّ َكتتاَن ِإ ِة َع َهتت ِج

ِلَم َوَس ِم ِمْن ِبّر,ُ  ْل ّظ  )2(  َال

ُه َوا ِلُم َر  .َ )3(  ُمْس

َعْن ْبِن َو اَبَقتتاَل:َ  ُعَمَر ِا َأَص َتىَّ َأْرًضتتا ُعَمتتُر   َأ َفتت َبتتَر,ُ  ْيِ ِبَخ
ِبيِّ ّن ُه  َال ْأِمُر َت َيا َيْس َقاَل:َ  َف َها.َ  ّنتتيِ َرُستتوَُل ِفيِ ِإ ِه,ُ  ّلتت ْبُت َال َأَصتت

َبَر َأْرًضا ْيِ ً ُأِصْب َلْم ِبَخ َوُ َقّط َمال َفُس ُه ْن ِدي َأ ْن َقاَل:َ ِع ْنُه,ُ  ِم

ِإْن ْئَت " ّبْسَت ِش َها َح َل ْقَت َأْص ّد َتَص ّق َو ّد َتْصتت َف َقتتاَل:َ  َها,ُ  َهتتا ِب ِب
ْيَِر َغ ّنُه ُعَمُر,ُ  ُع َل َأ َبا َها ُي ُل َق َوَل ُيوَُرُث َوَل َأْص ّد َتْصتت َف َهُب,ُ  ُيتتوُ

َهتتا ِفتتيِ ِفتيِ ِب َو ِء,ُ  َقتتَرا ُف ْل َبتتىَّ َا ُقْر ْل ِفتيِ)4(  َا َو ِفتتيِ   َو َقتتاِب,ُ  َالّر

ِبيِِل ْبِن َس َوا ِه,ُ  ّل ْيِِف,ُ َل َال َوالّض ِبيِِل,ُ  َناَح َالّس َلىَّ ُج َها َمْن َع َيِ ِل َو
إل الشارع أثبته ما يسقط فل العقار، فيِ الشريك عن الضرر لدفع أثبته الشارع لن بإسقاطه؛ا الرضا علىَّ يدل بما إل يسقط ل الحقوُق، من كغيِره الشفعة حق الشيِخ:َ أن - قرر 1

من الشارع أثبته لما مخالفة الحال هذه فيِ فمعالجته ويتروىَ، أمره فيِ ليِنظر الشفعة حق له من يبادر ل وقد بالسقاط، الرضا علىَّ دال فعل أو قوُل من إسقاطه، علىَّ يدل بما

[.َ 93ص الجليِة يثبتا.َ ]المختارات واثبها" فلم لمن العقال" وحديث:َ "الشفعة كحل حديث:َ "الشفعة وأما الرفق،

أيًضا:َ وقال )،96ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ صوُبه كما ينفذ ول يحرم، يعض دون الوُرثة بعض علىَّ الوُقف أن علىَّ يدل بر جهة علىَّ الوُقف يكوُن أن الفقهاء - اشتراط 2

عليِه.َ  يحجر لوُ كان ولوُ نافذ، غيِر يضربها ديوُن عليِه ممن فالوُقف الفقهاء، باتفاق القربة، شرطه الوُقف كان وإذا

).َ 1631( مسلم - أخرجه 3

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 4
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ُكَل َأْن ْأ َها َي ْن ِعَم ِم ْط ُي َو ْعُروِف,ُ  ْلَم ْيَِر ِبا َغ ًقا,ُ  ِدي ٍءل َص ّوُ َتَم ً ُم َمتتاّل

  ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

ُعُه430 َف ْن َأ ُلُه:َ  ْفَض َأ َو ِلِميَِن.َ   -  ْلُمْس ِل

ُد431 ِق َع ْن َي َو ْوُِل  -  َق ْل ّداّل ِبا َلىَّ َال ْقِف.َ  َع َوُ ْل َا

ُع432 ُيْرِج َو ِرِف ِفيِ  -  ْقِف َمَصا َوُ ْل َلىَّ َوُشُروطه َا َشْرِط ِإ

ِقِف َوُا ْل ْيُِث َا َق َح َف َع.َ  َوا َالّشْر

َبُة َباَُّب ِه ْل ّيُِة َا ِط َع ْل ّيُِة َوا َوُِص ْل  َوا

ِهي434َِ َو ِد ِمْن  -  ُقوُ َعاِت.َ  ُع َبّر ّت َال

ُع435 َبّر ّت َال َبُة:َ  ِه ْل َفا ْلَماِل  -  ِة َحاِل ِفيِ ِبا َيِا ْلَح ِة.َ  َا َوالّصّح

ّيُِة436 ِط َع ْل َوا ُع  -  َبّر ّت ِه َال ِه َمتتَرِض ِفتتيِ ِبتت ِت ْوُ ْلَمُختتوُِف.َ َمتت َا

ُع َبّر ّت ّيُِةال َوُِص ِه وال َد ِب ْع ِة.َ  َب َفا َوُ ْل َا

ُع438 ْلَجِميِ َفا ِْلْحَساِن ِفيِ َداِخٌل  -  ِبّر.َ  َا ْل َوا

َبُة439 ِه ْل َفا ْأِس ِمْن  -  ْلَماِل,ُ  َر َا

ِة440 ّيِ ِط َع ْل َوا ّيُِة  -  َوُِص ْل ُلِث ِمْن َوا ّث َقّل َال َأ ِر َف ْيِ َغ ٍءث,ُ  ِل ِر َوا

).َ 1632( ومسلم )،5/354( البخاري - أخرجه 1
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َفَما441 َد)1(   -  ْو َعْن  َزا َأ ُلتتِث,ُ  ّث َقتتُف َكتتاَن َال ُتوُ ٍءث:َ  ِر َوُا ِلتت
َلىَّ ِة َع ِة ِإَجاَز َث َوَُر ْل ِديَن َا ْلُمْرِش  .َ )2(  َا

َهتتا442 ّل ُك َو َهتتا َيِجتتُب  -  ْدُل ِفيِ َعتت ْل ْيِتتَن َا ِديِث:َ  َب ِلَحتت ِه;ِ  ِد ْوَل َأ

ُقوُا ّت ّلَه ِا ُلوُا َال ِد ْع ْيَِن َوا ُكْم َب ِد ْوَل ٌق)   )3 َأ َف ّت ِه  ُم ْيِ َل .َ  َع

َد443 ْع َب َو ِبيِِض  -  ْق ِة َت َب ِه ْل َها َا ِل ُبوُ َق َهتتا َالّرُجتتوُِع َيِحّل َل َو ِفيِ
ِديِث:َ )4( ِلَح  ُد ِئ َعا ْل َا ِه ِفيِ   ِت َب ْلِب ِه َك ْل ُء َكا ُد ُثتتّم َيِقيِ ُعتتوُ ِفتتيِ َي

ِه ِئ ْيِ ٌق   َق َف ّت ِه ُم ْيِتت َل ِفتتيِ)5(,ُ   َع َو ِديِث   ْلَحتت ِر:َ  َا َيِحتتّل  َلَاْلَختت
ٍءل ٍءم ِلَرُج ِل ِطيَِ َأْن ُمْس ْع ّيَِة ُي ِط َع ْل َع ُثّم َا ِإّل َيْرِجتت َهتتا;ِ  ِد ِفيِ ِلتت َوُا ْل َا

ِطيِ ِفيَِما ْع ِه ُي ِد َل َوُ ُه   ِل َوا ْهُل َر َنِن َأ  .َ )6(  َالّس

444 -  اَن َك َو ِبتتيِّ   ّن َبتتُل  َال ْق ّيتتَة َي ِد َه ْل ِثيِتتُب َا ُي َهتتا َو ْيِ َل  َع
)7( َ. 

َْلِب445 ِل َو ّلَك َأْن  -  َتَم ِه َماِل ِمْن َي ِد َل َء,ُ َمتتا َما َو َلتتْم َشا

ْو َأ ُه,ُ  ِه َيُضّر ِطيِ ْع ٍءد ُي َل َوُ ْو ِل َأ ُكوَُن آََخر,ُ  ْوُِت ِبَمَرِض َي ِهَما;ِ َم ِد َأَح

ِديِث:َ  ْنَتِلَح َأ ُلَك   ِبيَِك َوَما  .َ )   )8 َِل

ط":َ فإن.َ  "ب، - فيِ 1

ط":َ الراشدين.َ  "ب، - فيِ 2

).َ 1623( ومسلم )،211\5( البخاري - أخرجه 3

والقرض.َ  واليداع، والعارة، والراهن، خمسة:َ الهبة، وهيِ عليِها، المعقوُد العيِن تسليِم حصل إذا إل اللتزام تامة تعتبر ل التيِ العيِنيِة:َ هيِ - فائدة:َ العقوُد 4

).َ 1622( ومسلم )،234\5( البخاري - أخرجه 5

).َ 1624 ،1622( الرواء فيِ اللبانيِ وصححه )،6/178( والبيِهقيِ )،2378( ماجة وابن )،6/264( والنسائيِ )،3539( داود وأبوُ )،2/182( أحمد - أخرجه 6

).َ 5/210( البخاري - أخرجه 7

(فيِ الحافظ قال القطان، وابن البوُصيِري وصححه جابر، حديث من )،2291( ماجه ابن وأخرجه عمرو، بن الله عبد حديث من )،2292( ماجه وابن )،3530( داود أبوُ - أخرجه 8

به.َ  الحتجاج وجوُاز القوُة عن تحطه ل طرقه ):َ فمجموُع5/115 الفتح
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ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

ِفي447ِ َو ِديِث:َ   -  ْلَح ِإّنَا ّلَه   ْد َال َطتتىَّ)2(  َقتت ْع َأ ِذي ُكتتّل  
ّق َفَل َحتت ّقتتُه,ُ  ّيَِة َح ٍءث َوِصتت ِر َوُا ُه   ِلتت َوا ْهتتُل َر َنِن َأ )3(,ُ   َالّستت

ِفيِ ْفِظ:َ  َو ِإّلَل َء َأْن   َثُة َيَشا َوَُر ْل .َ    َا

ِغي448ِ َب ْن َي َو ْيَِس ِلَمْن  -  ُه َل َد ْن ٌء ِع ِه َيْحُصُل َشيِْ ُء ِفيِ َنتتا ْغ ِإ
ِه ِت َث َبْل َل َأْن َوَر َع ُيوُِصيَِ,ُ  َد َكَة َي ِر ّت َها َال ّل ِه;ِ   ُك ِت َث َوَُر  )4(ِل

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل ْيُِر)5(  َع ْلَخ َوا ُلوٌُب  .َ  ْط َوُاِل.َ   َجِميِِع ِفيِ َم َْلْح َا

  

).َ 1627( ومسلم )،355\5( البخاري - أخرجه 1

من:َ "ب،ط".َ  - زيادة 2

)،264\6( والبيِهقيِ )،2713( ماجه وابن وصححه، )،2120( والترمذي )،2870( داود وأبوُ )،167\5( وأحمد )،16306( الرزاق وعبد )،1127( الطيِالسيِ داود أبوُ - أخرجه 3

المتوُاتر.َ  من وغيِره السيِوُطيِ وجعله والطحاوي، البوُصيِري وصححه

بيِن والنزاع الشر وينحسم والثوُاب، الخر ليِتم ورثته؛ا عن يخرجها التيِ البر أعمال فيِ ماله بخمس يوُصيِ أن له سن أغنيِاء، وورثته كثيِر، مال عنده كان الشيِخ:َ ومن - قال 4

ًثا ماله يجعل بل بشيِء، يوُصيِ فل أولده بر قصده كان وإذا بالوُصايا، المتعلقيِن الوُرثة الوُصيِة حصر من الناس جمهوُر اعتاده بما عبرة ول الله، كتاب من موُاريثهم علىَّ بيِنهم ميِرا

والكسل.َ (نوُر عليِها والتكال بيِنهم، والعداوة البغضاء لحداث تسبب إذ وبهم وبهم بنفسه أضر وقد العقل، وخلف الشرع، خلف هذا فإن فقط، البنيِن أولد علىَّ ثم الولد علىَّ

).َ 42 ص البصائر

).َ 1628( ومسلم )،5/363( البخاري - أخرجه 5
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َتاَِّب ْلَمَواِريِث ِك  َا

َكاَُّم ْلَمَواِريِث َأْح  َا

ِهي449َِ َو ْلَم  -  ِع ْل ِة َا ِقْسَم ِة ِب َك ِر ّت ْيَِن َال َها َب ّقيِ َتِح  ُمْس

َْلْصُل450 ِفيَهاَّ:ُ   - َوا

ُلُهَ أ ْوُ َق َلىَّ -  َعا ِة ِفيِ َت ِء:َ  ُسوَُر ّنَسا ُكُمَال يِ ُيوُِص ّلتتُه   ِفتتيِ َال
ُكْم ِد ْوَل ِر َأ َك ّذ ْثتتُل ِلل ْيِتتِن َحتتّظ ِم َيِ َث ْن ُْل ىَّ) )1  َا َل ِإ ِه:َ    ِل ْوُ َكَقتت ْل ِت  

ُد ُدو ِه ُح ّل ِء:َ ) )2  َال ّنَسا َال  11-14 َ. 

ِه ِب ِل ْوُ َقتت َو ِر ِفتتيِ -  ِة:َ  آَِختت َنَكَالّستتوَُر ُتوُ ْف َت َيْس ّلتتُه ُقتتِل   َال

ُكْم ِتيِ ْف ِة ِفيِ ُي َل َكَل ْل ِء:َ ) )3  َا ّنَسا َال  176 َ. 

َع جت ِديِث - َم ْبِن َح ٍءس ِا ّبا ّلُه -َرِضيَِ َع ًعتتا:َ َال ُفوُ ُهَما- َمْر ْن َع

ُقوُا ْلِح َأ ِئِض   َفَرا ْل َفَمتتا َا َهتتا,ُ  ِل ْه َأ َلتتىَّ َبِقتتيَِ ِب ْو َِل ٍءل َف ٍءر َرُجتت َكتت  َذ
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )4(  َع

ِد451 َق َف َلِت  -  َتَم َيتتاُت ِاْشتت ِريَمتتُة َاْل َك ْل َع َا ِديِث َمتت ْبتتِن َحتت ِا
ٍءس ّبتتا َلتتىَّ َع ِم ُجتتّل َع َكتتا َهتتا َأْح َكَر َذ َو ِريِث,ُ  َوُا ْلَمتت َلًة َا َفّصتت ُم

َها.َ  ِط ِبُشُرو

).َ 1628( ومسلم )،5/363( البخاري - أخرجه 1

).َ 1628( ومسلم )،5/363( البخاري - أخرجه 2

).َ 1628( ومسلم )،5/363( البخاري - أخرجه 3

).َ 1615( ومسلم )،12/11( البخاري - أخرجه 4
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َعَل452 َفَج ّلتتُه  -  ُكوَُر َال ّذ َنتتاَث َالتت ِْل ِد ِمتتْن َوا ْوَل ْلِب,ُ َأ َالّصتت

ِد ْوَل َأ َوِمَن َو ْبِن,ُ  ِة َاِل َوُ ِْلْخ ْو َا َأ ّقاء,ُ  َْلِش ِر َا ْيِ َغ َذا ُأّم ِل ُعتتوُا ِإ َتَم ِاْج
َتِسُموَُن ْق ْلَماَل.َ  َي َا

ِلَك458 َذ َكتت َو َوُاِت  -  َْلَختت ِتتتيِ َا َالّل َو َقاِت,ُ  َْلِب َالّشتتِقيِ ِفتتيِ ِل
ِة َل َكَل ْل َذا)1(  َا ِإ ُكْن َلْم   ٌد َلُه َي َل ٌد.َ  َوَل َو ِل َوا

ّنتتُه459 َأ َو َذا  -  َقِت ِإ ْغَر َت َنتتاُت ِاْستت َب ْل َقَط َا ْيِتتِن:َ َستت َث ُل ّث َمتتْن َال

ُهّن َن َناِت ِمْن ُدو َذا َب ِإ ْبِن,ُ  ُهّن َلْم َاِل ْب ْعِص َكتتٌر َي ِهّن)2(  َذ ِت َدَرَج ِبتت  

ْو ْنَزَل َأ ُهّن.َ  َأ ْن ِم

ِلَك460 َذ َك َو َقات  -  ْطَن َالّشِقيِ ِق َوُاِت ُيْس َْلَخ َذا َا ِإ َْلِب,ُ  َلْم ِل

ُهّن ْب ْعِص ُهّن َي  .َ )3(  َأُخوُ

ولد.َ  ول له والد ل والكللة:َ من النساء، سوُرة فيِ آَية آَخر وهيِ الكللة، آَية - أي:َ فيِ 1

ًئا.َ  البن بنت ورثت لما لوُله لنه المبارك؛ا الفرضيِوُن:َ القريب يسميِه الذي - هذا 2 شيِ

ًئا.َ وضده الشقيِقات مع لب الخوُات ورثت لما لوُله لنه المبارك؛ا أيًضا:َ الخأ يسموُنه - وهذا 3 لب فالخت لب، وأخأ لب، وأخت وشقيِقة، مسألة:َ زوج، فيِ المشؤوم الخأ شيِ

شيِء.َ  لهما يبق فلم فعصبها أخوُها فجاء الثلثيِن، تكلمة السدس ستأخذ كانت
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َأّن463 َو ْوَج  -  ّنْصتتُف َلتتُه َالّز َع َال ِم َمتت َد ِد َعتت ْوَل ِة َأ ْوَجتت َالّز
ُع)1( ْب َوالّر َع   ِهْم َم ِد .َ  ُوُجوُ

َأّن464 َو ْوَجتتَة  -  َثر َالّز ْك َأ َهتتا َفتت ُع َل ُبتت َع َالّر ِم َمتت َد ِد َعتت ْوَل َأ

ّثُمِن َوال ْوِج,ُ  َع َالّز ِهْم.َ  َم ِد ُوُجوُ

َأّن465 َو ُْلّم  -  َهتتا َا ُدُس َل َع َالّستت ٍءد َمتت ْو ِمتتَن َأَحتت َأ ِد,ُ  ْوَل َْل َا

ْيِِن َن ْث َثَر ِا ْك َأ ِة ِمَن َف َوُ ِْلْخ ْو َا ُلُث َأ ّث َوال َوُاِت,ُ  َْلَخ َع َا ِم َم َد ِلتتَك َع َذ
)2( َ. 

َأّن466 َو َها  -  ُلَث َل ِقيِ ُث َبا ْل ٍءج َا ْو ْو ِفيِ:َ َز َأ ْيِن,ُ  َوُ َبتت َأ ٍءة َو ْوَجتت َز

ْيِن َوُ َب َأ  .َ )3(  َو

467 -ْد َق َو َعَل   ِبيِّ َج ّن ِة  َال ّد ْلَج َذا ِل ِإ ُدَس,ُ  ُكتتْن َلْم َالّس َي
َها َن ُه ُدو َوا ُبوُ َر َد َأ ُو ِئيِ َدا ّنَسا  .َ )4(  َوال

َأّن468 َو َْلِب  -  ُدَس,ُ َل ِل ُد َالّستتت ِزيتتت ِه َي ْيِتتت َل َع َع ِد َمتتت ْوَل َْل َا

ُكوُُر.َ  ّذ َال

َلُه469 َو ُدُس  -  َع َالّس ِإْن َم َف َناِث,ُ  ِْل َد َبِقتتيَِ َا ْعتت ِهّن َب َفْرِضتت

ٍءء ُه َشيِْ َذ ًبا َأْخ ْعِصيِ ِلَك)5(  َت َذ َك َو ّد,ُ    ْلَج َا

الولد.َ  عدم "أ":َ مع - فيِ 1

[.َ 100 ص الجليِة يحجب.َ ]المختارات ل يرث ل من الفرائض:َ أن قاعدة أن وذكر الثلث، عن الم يحجبوُن ل المحجوُبيِن، الخوُة أن الشيِخ - صحح 2

العمرية.َ  المسألة هيِ - هذه 3

العتكيِ، الله عبيِد إسناده ):َ "وفي3/96ِ التلخيِص (فيِ حجر ابن الحافظ ).َ قال6/234( والبيِهقيِ )،74( والدارقطنيِ )،4/73( الكبرىَ فيِ والنسائيِ )،2895( داود أبوُ - أخرجه 4

عدي".َ  ابن وقوُاه الجارود، وابن خزيمة ابن البلوُغ:َ "وصححه فيِ السكن".َ وقال ابن وصححه فيِه، مختلف

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 5
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ُهَما ّن أ
َ َثاِن َو ِر ًبا َي ْعِصيِ َع َت ِم َم َد ِد َع ْوَل َْل ًقا.َ   َا َل ْط ُم

ِلَك470 َذ َك ُكوِر َجِمـيـُع - َو ّذ ْـيـَر َاـلـ َْلِخ َاـلـّزْوِج -َغ َوا

َباٌَّت ِمْن ُْلّم- َعَص ُهْم:َ )1(  َا َو  

ُة1 َوُ ِْلْخ َا ْو -  َأ ُء,ُ  ّقا َْلِش ُهْم.َ  َا ُؤ َنا ْب َأ َو ٍءب,ُ  َِل

ْعَماُم2 َْل َوا ُء -  ّقا َْلِشتت ْو َا ْعَمتتاُم َأ َأ ُهْم,ُ  ُؤ َنتتا ْب َأ َو ٍءب,ُ  ّيِتتِت,ُ َِل ْلَم َا

ْعَماُم َأ ِه َو ِبيِ أ
ِإْن َ َو ُه,ُ  ّد  .َ )2(  َعَل َوَج

َذا3 َك َو ُنوَُن -  َب ْل ُهْم.َ  َا ُنوُ َب َو

المال.َ  جميِع أخذ انفرد وإذا الفروض، ذوي سهام من بقيِ ما ويأخذ مقدر، سهم له ليِس من كل - العصبات:َ هم 1

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 2
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ُثتتتّم5 ُء  -  َوَُل ْلتتت َوُ َا ُهتتت َباته َو َعصتتت َو ُق,ُ  َتتتت ْع ْلُم ُبوَُن َا َعّصتتت َت ْلُم َا

ِهْم ُفِس ْن َأ  )1(  ِب

ّدُم473 َق ُيِ َف ُهْم  -  ْن ْقَرُب ِم َْل ٍءة.َ  َا َه ِج

ِإْن474 َف ُنوُا  -  ٍءة ِفيِ َكا َه ّدَم ِج ُق ٍءة:َ  َد ْقَرُب َواِح َْل َلًة.َ  َا ِز ْن َم

ِإْن475 ُنوا  - َف َلِة ِفي َكاَّ ْنِز ْلَم ًء:ُ  َا ّدَمَسَوا َوُىَ ُق ْقتت َْل َا

َوُ ُه َو ُهْم.َ  ْن  ِم

َلْت َعا ِر)2(  :َ  ْد َق ِب ِهْم:َ    ُفُروِض

َذا1 ِإ َفتت ْوٌج َكتتاَن  -  ُأّم َز ُأْختتّت َو ِر َو ْيِتت َغ َها ِل ُل َأْصتت َف )3(  ُأّم:َ 

ُعوُُل َت َو ّتٌة,ُ  ٍءة ِس َيِ ِن َثَما  .َ )4(  َل

ِإْن2 َف ُهْم َكاَن  -  ِلَك.َ  ُِلّم َأخٌأ ل َذ َك َف

ِإْن3 َف ُنوُا  -  َلْت َكا َعا ْيِِن:َ  َن ْث ٍءة.َ  ِا َع ِتْس ِل

ِإْن4 َف َوُاُت َكاَن  -  َْلَخ ِر َا ْيِ َغ ْيِِن ُأّم ِل َت ْن َلْت ِث َلىَّ َعا ٍءة.َ ِإ َعْشَر

َذا5 ِإ َو َتاِن َكاَن  -  ْن ُأّم ِب ْوٌج َو َلْت َوَز َتتتيِْ ِمتتْن َعا َن ْث َة ِا َعْشتتَر

َلىَّ ِة ِإ َث َعْشَر.َ  َثَل
ًبا الناظم - قال 1 التتمة.َ  الوُلء وذو عموُمة أخوُة أبوُة العصوُبة:َ بنوُة جهات مرت

المسألة.َ  أصل عن الفريضة سهام هوُ:َ زيادة - العوُل 2

أيًضا.َ  المسألة بمخرج ويسمىَّ كسوُر، بدون الوُرثة سهام منه تؤخذ أن يمكن عدد أقل المألة:َ هوُ - أصل 3

والباقيِ فرًضا الثلث والم النصف، الزوج وأعطىَّ الشقيِقة، فأسقط عباس، ابن وخالف الئمة؟َ، أخذ وبه النحوُ، هذا علىَّ عمر وقسمها السلم، فيِ عالت مسألة أول - هذه 4

ًدا، ًدا عالج رمل أحصىَّ الذي بأن باهلته شاء وقال:َ من ر ًفا المال فيِ يجعل لم عد ًفا نص ًثا ونص (المباهلة).َ  سميِت ولذلك وثل
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ِإْن8 َف َوُاِن َكاَن  -  َبتت َتتتاِن َأ َن ْب َلْت َوا َعتتا ْوَجتتٌة:َ  ٍءة ِمتتْن َوَز َعتت َب َأْر

ِريَن َلىَّ َوِعْش ٍءة ِإ َع ْب ِريَن َس  .َ )1(  َوِعْش

ِإْن478 َنْت  - َو ْلـُفـُروُض َكاَّ َلِة ـِمـْن َأـَقـّل َا َأ ْلَمـْسـ َا

َلْم ُكْن َو ّد:ُ  َعاَّـِصـٌب َمَعُهْم َي َفاِضتتُل)2(  ُر ْل َا َلتتىَّ   ُكتتّل َع

ٍءض ِذي ِر َفْر ْد َق ِه ِب  )3(  َفْرِض

ِإْن479 ْلُفُروِض َأْصَحاَُّب ُعِدَم  - َف َباَِّت َا ْلَعَصــ :ُ َوا
ِرَث ُوو َو ُهتتْم َذ َو ِم,ُ  َْلْرَحا َوُىَ ِمتتْن َا ُلتتوَُن ِستت ِز ْن َي َو ِريَن,ُ  ُكوُ ْذ ْلَمتت َا

َلَة ِز ْن ّلوُا َمْن َم َد ِه.َ  َأ ِب

َوَمْن480 ِرَث َل  -  ُلُه َلتتُه َوا ْيِتتِت َفَمتتا َب ْلَمتتاِل ِل ُيْصتتَرُف َا  ُ,

 ِفيِ

ُثّم2 ُيوُُن  -  ّد َقُة َال ّث َوُ ْلُم َلُة َا ْلُمْرَس ْأِس  ِمْن)4(  َوا ْلَماِل.َ  َر َا

ُثّم3 َذا  -  ّيٌِة َلُه َكاَن ِإ ُذ َوِص ُف ْن ِه ِمْن َت ِث ُل ِبيِّ.َ  ُث َن َْلْج ِل

وعشرين.َ  سبع إلىَّ وتعوُل وعشرين أربع من فأصلها زوجة الزوج بدل كان فيِهما:َ فإن وإنما ط"، "ب، فيِ الصيِاغة هذه علىَّ ليِستا المسألتان - هاتان 1

عاصب.َ  للميِت يكن لم إن سهامهم؛ا بنسبة إليِهم التركة سهام من الفروض ذوي عن فضل ما هوُ:َ إعادة - الرد 2

).َ 101ص الجليِة الزوجيِن.َ (المختارات بغيِر مخصوُص الرد أن علىَّ المبيِن الدليِل لعدم الفروض؛ا أهل من كغيِرهما الزوجيِن علىَّ يرد الشيِخ:َ أنه - صحح 3

ونحوُه.َ  برهن يوُثق لم الذي المرسل:َ هوُ رهن.َ والدين فيِه الذي الموُثق:َ الدين الدين - مثال 4

122



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ُثّم4 ِقيِ  -  َبا ْل ِة َا َث َوَُر ْل ّلُه ِل َال َو ِريَن,ُ  ُكوُ ْذ ْلَم َلُم.َ  َا ْع َأ

َباُب  - و482 ِْلْرِث َأْس َثٌة:َ  َا َثَل

ّنَسُب,ُ 1 َال  - 

َكاُح2 ّن َوال  )1(  َالّصِحيُِح  - 

ُء.َ 3 َوَُل ْل َوا  - 

ِنُعُه483 َثٌة:ُ   - َوَمَوا َثَل

ْتُل,ُ 1 َق ْل َا  - 

ّق,ُ 2 َوالّر  - 

ِتَلُف3 َواْخ ّديِن  -   .َ )2(  َال

َذا484 ِإ َو ْعتتُض َكتتاَن  -  ِة َب َثتت َوَُر ْل ً َا ْو َحْمل ًدا َأ ُقتتوُ ْف ْو)3(  َم َأ  

ْلتتَت َعِم ُه:َ  َوُ َيِتتاِط َنْحتت ِت ْفتتَت ِباِلْح َق َو ِإْن َو َلتتَب َلتتُه,ُ  َثتتُة َط َوَُر ْل َا

ْلِميِتَراِث ِقْستَمَة ْلتَت َا َيْحُصتُل)5(   َمتا)4(  َعِم ِه   َيِتاُط ِب ِت َاِلْح

َلىَّ ُه َما َحَسِب َع ُء َقّرَر َها َق ُف ْل ُهْم َا ّلُه - َرِحَم َلىَّ.َ   َال َعا َت

  

ًقا زوجته طلق وقد مات - من 1 ًنا، طل مات فإذا الرجعيِة وأما ترث، لم مخوُف غيِر مرض فيِ أو الصحة فيِ الطلق كان وإن منه، ورثت المخوُف موُته مرض فيِ كان فإن بائ

).َ 46ص البصائر واحتدت.َ (نوُر واعتدت ورثت العدة فيِ وهيِ زوجها

تجرىَ وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ زمن المنافقوُن كان كما المسلموُن، وقرابته هوُ يتوُارث منه:َ أنه ذلك ظهر ولوُ الكفر، ويبطن السلم يظهر الذي المنافق الشيِخ:َ أن - صحح 2

).َ 102 ص الجليِة (المختارات… المسلميِن قراباتهم مع ويتوُارثوُن الظاهرة، السلم أحكام عليِهم

فيِ الخبرة وأهل الحاكم يجتهد ولكن التحديد، علىَّ الدليِل لعدم غيِرها؛ا ول سنة بتسعيِن يحدد ل وأنه موُجوُد، غيِر أنه الظن علىَّ يغلب حتىَّ ينتظر المفقوُد الشيِخ:َ أن - صحح 3

ص البصائر ونحوُه.َ (نوُر صارًخا استهل بأن حيِا خرج إذا إل الحمل يرث ول )،101 ص الجليِة والشخاص.َ (المختارات والبلدلن الوقات باختلف ذلك ويختلف للنتظار، مدة تقدير

45 َ.(

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 4

"ط":َ بما.َ  - فيِ 5
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ْتِق َباَّب ْلِع  َا

َو485ُ ُه َو ِريُر  -  ِة َتْح َب َق َها َالّر ِليُِص َتْخ ّق ِمْن َو  َالّر

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

ِئَل487 َوُس ِه َرُسوُُل  -  ّل ّي  (2)  َال َأ َقتتاِب   ْفَضتتُل? َالّر َأ

َها ْغَل َأ َقاَل:َ  َها َف َفُس ْن َأ َو ًنا,ُ  َد َثَم ْن َها ِع ِل ْه ٌق   َأ َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ)3(  َع

َيْحُصُل488 َو ُق:َ   -  ْت ِع ْل َا

َوَُ أ ُه َو ْوُِل:َ  َق ْل ِبا ْفُظ -  َوَما َل ْتِق"  ِع ْل َا ُه.َ  ِفيِ " َنا ْع َم

َفَمْن ِب ْلِك,ُ  ْلِم ِبا َو َلتتَك -  ٍءم َذا َم ٍءم َرِحت ّنَستِب ِمتتْن ُمَحتّر َال

َق َت ِه.َ  َع ْيِ َل َع

ِثيِتتِل جتتت ّتْم ِبال َو ِه -  ِد ْبتت َع ْطتتِع ِب َق ٍءوُ ِب ِه ِمتتْن ُعْضتت ِئ ْعَضتتا ْو َأ َأ

ِه.َ  ِق ِري َتْح

ِة ُد َي ِبالّسَرا َو ٍءث:َ )4(;ِ   -  ِدي ِلَح  َق  َمْن َت ْع ًكا َأ ِفتتيِ َلتتُه ِشتتْر
ٍءد ْب َكاَن َع ُغ َماٌل َلُه َف ُل ْب ِد َثَمَن َي ْب َع ْل ّوَُم َا ِه ُق ْيِ َل ٍءل,ُ ِقيَِمتتَة َع ْد َعتت

ِطيَِ ْع ُأ ُه َف ُؤ َكا َق)5(  ُشَر َت َع َو ُهْم,ُ  ِه  ِحَصَص ْيِ َل ِإّل َع َو ُد,ُ  ْب َع ْل ْد َا َق َف
).َ 1509( ومسلم )،5/146( البخاري - أخرجه 1

من:َ "ط".َ  - زيادة 2

).َ 84( ومسلم )،148\5( البخاري - أخرجه 3

ًبا أعتق من بالسراية:َ أن - المقصوُد 4 الحديث.َ  فيِ المذكوُر التفصيِل علىَّ الباقيِ، إلىَّ العتق ويسري العبد، من نصيِبه يعتق فإنه غيِره وبيِن بيِنه مشترك عبد فيِ نصيِ

"أ":َ شركاؤهم.َ  - فيِ 5
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َق)1( َت َع ْنتتُه   َق َمتتا ِم َتتت ِفتتيِ   َع ْفتتِظ:َ  َو ِإّلَل َو ّوَُم  " ِه,ُ ُقتت ْيِتت َل َع

ِعيَِ ُتْس ْيَِر َواْس ٍءق َغ ُقوُ ِه َمْش ْيِ َل َفق   َع ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

ِإْن489 َف َق  -  ّل َقُه َع ْت ِه ِع ِت ْوُ َوُ ِبَم ُه ُق َف َتتت ْع ُي ّبُر,ُ  َد ْلُمتت ِه َا ِت ْوُ ِبَمتت
َذا َعتتْن ِمتتْن َخَرَج ِإ َف ُلتتِث;ِ  ّث ٍءر َال ِب ً َأّن  َجتتا ِر ِمتتْن ِرْجل ْنَصتتا َْل َا

َق َت ْع ًا َأ ٍءر َعْن َلُه ُغَلم ُب ُكْن َلْم ُد َغ َماٌل َلُه َي َلتت َب َف ُه,ُ  ْيُِر ِلتتَك َغ َذ

ِبيِّ ّن َقاَل:َ َمْن  َال ِه َف ِري َت ُه َيْش َتَرا َفاْشتت ّنيِ?  ِعيِتتُم ِم ِد ْبتتُن َن ْبتت َع

ِه ّل َئة َال َثَمانِما َكاَن ِب َو ٍءم,ُ  َه ِه ِدْر ْيِ َل ْيٌن َع ْقتتِض َد ِا َقاَل:َ  َو ُه,ُ  َطا ْع َأ َف

َنَك ْي ٌق   َد َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

ِة  - و490 َب َتا ِك ْل َي َأْن َا ِر َت َق َيْش ِقيِتت ِه َالّر ْفَستت ِه ِمتتْن َن ِد ّيِ َستت

ٍءن َثَم ٍءل ِب َؤّج ْيِِن ُم َل َأَج َثر.َ  ِب ْك َأ َف

َقاَل491 َلىَّ:َ   -  َعا ُهْمَت ُبوُ ِت َكا َف ُتْم ِإْن   ِلْم ِهتتْم َع ْيِتتًرا ِفيِ   َخ
ِر: [ )4( ّنوُ ِنيِ:َ َصَلًحا33َال ْع َي ِهْم ِفيِ ]  ِن ًبا.َ  ِدي َكْس َو

ِإْن492 َف ْنُه ِخيَِف  -  ُد ِم َفَسا ْل ِه َا ْتِقتت ِع ْو ِب ْو َأ َأ ِه,ُ  ِت َب َتتتا ْيِتتَس ِك َلتتُه َل

َفَل ُع َكَسَب:َ  ُقُه ُيْشَر ْت ُتُه.َ  َوَل ِع َب َتا ِك

ُه َوا ُبوُ َر َد َأ ُو  .َ )5(  َدا

َعْن494 َو ْبِن  -  ٍءس ِا ّبا َعْن َع َو ًعا,ُ  ُفوُ ًفتتا:َ  ُعَمَر َمْر ُقوُ ْوُ اَم ّيَم َأ  

ٍءة َدْت َأَم َل َها ِمْن َو ِد ّيِ ِهيَِ َس ٌة َف َد ُحّر ْع ِه َب ِت ْوُ ْبُن َأْخَرَجُه   َم ِا
ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 1

).َ 1501( ومسلم )،151\5( البخاري - أخرجه 2

).َ 977( ومسلم )،178\13 ،600\11( البخاري - أخرجه 3

).َ 977( ومسلم )،178\13 ،600\11( البخاري - أخرجه 4

).َ 1674 (الرواء اللبانيِ إسناده وحسن )،324\10( والبيِهقيِ )،3926( داود أبوُ - رواه 5
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َوالّراِجتتُح)1(,ُ   َمتتاَجه ُقتتوُُف   ْوُ ْلَم َلتتىَّ َا ُه )2(  ُعَمتتَر َع ّل َال َو  

َلُم.َ   ْع َأ

  

ًعا، عباس ابن عن متروك بقوُله:َ حسيِن الذهبيِ ورده ) وصححه،19\2( والحاكم )،2515( ماجه ابن - رواه 1 الله عبيِد بن الله عبد بن الحسيِن إسناده الزوائد:َ فيِ فيِ قال مرفوُ

اللبانيِ إسناده ) وضعف1247( برقم البلوُغ فيِ الحافظ سنده بالزندقة.َ وضعف يتهم كان البخاري:َ إنه وقال وغيِره، حاتم أبوُ وضعفه وغيِره، المدينيِ ابن تركه عباس بن

).َ 1771 (الرواء

قال:َ"بعنا جابر عن )،2517( ماجه وابن )،3953( داود أبوُ روىَ وقد موُقوُف، أنه التلخيِص:َ الصحيِح فيِ الحافظ وغيِرهما.َ وقال )،130\4( والدارقطنيِ )،346\10( - البيِهقيِ 2

المنذري.َ  وحسنه والبوُصيِري، والحاكم حبان ابن فانتهيِنا" وصححه نهانا عمر كان فلما بكر، وأبيِ وسلم عليِه الله صلىَّ الله رسوُل عهد علىَّ الولد أمهات
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َتاُب 191 َكاِح ِك ّن  َال

َو495ُ ُه َو َنِن ِمْن -  ِليَِن.َ  ُس ْلُمْرَس َا

ِفي496ِ َو ِديِث:َ  -  ْلَح َياَا ْعَشتتَر   َباِب,ُ َمتتْن َم َع َالّشتت َطا َت ِاْستت
ُكُم ْن َة ِم َء َبا ْل ّنُه َا ِإ َف ّوْج,ُ  َتَز َيِ ْل َغتتّض َف ِر َأ َبَصتت ْل َأْحَصتتُن ِل َفتتْرِج,ُ َو ْل ِل
ْع َلْم َوَمْن ِط َت  َيْس

ِه ْيِ َل َع ّنُه َف ِإ َف ِم,ُ  ْوُ ٌء َلُه ِبالّص َفق   ِوَجا ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )1(  َع

َقاَل497 َو  -  :  َكُح ْن ُت ُة   َأ ْلَمتتْر ٍءع َا َبتت َها,ُ َِلْر ِب َوَحَستت َهتتا,ُ  ِل ِلَما
َفْر ْظ َفا َها,ُ  ِن ِدي َو َها,ُ  ِل َذاِت َوَجَما ّديِن ِب  َال

َبْت ِر ُنَك َت َفق   َيِميِ ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

ِغي498ِ َب ْن َي َو ّيَِر َأْن -  َتَخ َذاَت)3(  َي ّديِن   َد َال ُدو َوُ ْل َا ْلَحَسِب,ُ  َوا

َوَل500 ُطتتَب َأْن ِللّرُجتتِل َيِحتتّل -  َلتتىَّ َيْخ ِة َع َبتت ْط ِه ِخ َأِخيِتت

ّتىَّ ِم,ُ َح ِل ْلُمْس َذَن َا ْأ ْو َي ْتُرَك َأ  .َ )4(  َي

َوَل501 ِريُح َيُجوُُز -  ّتْص َبة َال ْط ِة ِبِخ ّد َت ْع ْلُم ًقا َا َل ْط .َ  ُم

والخصيِتان العرق وقيِل:َ رض الخصيِتيِن، والنفقة.َ والوُجاء:َ رض المهر من النكاح هنا:َ مؤن اللغة:َ الجماع.َ والمراد فيِ والباءة )،1400( ومسلم )،9/112( البخاري - أخرجه 1

الشهوُة.َ  شرور من حماية الصوُم والمراد:َ أن الجماع، شهوُة بذلك لتذهب بحالهما؛ا باقيِتان

آَبائه.َ ومعنىَّ شرف أو مناقبه من المرء يعده غيِرهما.َ والحسب:َ ما "يميِنك" فعند يداك) وأما رأيت:َ (تربت فيِما وروايتهما )،1466( ومسلم )،9/132( البخاري - أخرجه 2

معناه.َ  يراد ل دعاء وهوُ الفقر، من بالتراب لصقت (تربت):َ أي

ط":َ صاحبة.َ  "ب، - فيِ 3

).َ 103ص (المختارات فيِ الشيِخ قرره كما الحال هذه فيِ الخطبة له يجوُز ل فإنه فسكت، استأذنه أو الحال، جهل إذا - أما 4
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َيُجوُُز502 َو ِريُض -  ْع ّت ِة ِفيِ َال َب ْط ِئِن ِخ َبا ْل ٍءت َا ْوُ ْو ِبَم ُه َأ ِر ْيِتت َغ

ِه ِل ْوُ َق ِل َلىَّ:َ  ;ِ  َعتتا َوَلَت َنتتاَح   ُكتتْم ُج ْيِ َل ُتْم ِفيَِمتتا َع ِه َعّرْضتت ِمتتْن ِبتت

ِة َب ْط ِء ِخ ّنَسا ِة: [ ) )1  َال َقَر َب ْل ] .َ 235َا

َفُة503 َوِص ِريِض -  ْع ّت َأْن َال ّنيِ :َ  ِإ ُقوَُل:َ  ِلَك ِفيِ َي ْث ْو ِم َأ َلَراِغٌب,ُ 

ِنيِ َل ِتيِ ّوُ َف َها.َ )2(  ُت َوُ َنْح َو ْفَسِك,ُ  َن  

ِغتتي504ِ َب ْن َي َو ُطتتَب َأْن -  ِد ِفتتيِ َيْخ ْقتت َكتتاِح َع ّن ِة َال َبتت ْط ْبتتِن ِبُخ ِا
َقاَل:َ  ٍءد,ُ  ُعوُ َناَمْس ّلَم َع   

ِه َرُستتوُُل ّلتت َد  َال ّه ّتَشتت ِإّن ِفتتيِ َال ِة:َ  ْلَحاَجتت َد َا ْلَحْمتت ِه,ُ َا ّلتت ِل
ُنُه ِعيِ َت َنْس َو ُه,ُ  ُد  )3(  َنْحَم

ُذ ُعتتوُ َن َو ُه,ُ  ِفُر ْغ َت َنْستت ِه َو ّل َال ِر ِمتتْن ِبتت َنا ُشتتُرو ُفِستت ْن َئاِت َأ ّيِ َوَستت
َنا,ُ َمْن ِل ْعَما ِه َأ ِد ْه ّلُه َي َوَمْن ُمِضّل َفَل َال ِلْل َلُه,ُ  َي َفَل ُيْض ِد َهتتا
ُد َه َأْشتت َو َلتتَه َل َأّن َلتتُه,ُ  ُه ِإّل ِإ َد َوْحتت ّلتتُه,ُ  ِريَك َل َال )4(  َلتتُه َشتت

ُد َه َأْشتت ًدا َأّن َو ُه ُمَحّمتت ُد ْبتت ُأ َع ْقتتَر َي َو ُلُه,ُ  ٍءت َثَلَث َوَرُستتوُ َيتتا  آَ
ُه َوا ْهُل َر َنِن)5(  َأ َالّس ّثَلُث)6(,ُ     َوال َيات   َها َاْل  َفّسَر

ِهيَِ:َ )7(  َو ُهْم,ُ  ْعُض َب  

).َ 103ص (المختارات فيِ الشيِخ قرره كما الحال هذه فيِ الخطبة له يجوُز ل فإنه فسكت، استأذنه أو الحال، جهل إذا - أما 1

عليِ.َ  نفسك تفوُتنيِ "ط":َ ل تفوُتنيِ.َ وفيِ "ب":َ ل - فيِ 2

الحديث.َ  روايات من شيِء فيِ أجدها ولم "ط":َ زيادة:َ ونستهديه، - فيِ 3

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 4

أصحاب.َ  "ط":َ لرواية وفيِ أهل، "ب":َ لرواية - فيِ 5

).َ 1892( ماجه وابن )،3/104( والنسائيِ ) وحسنه،1105( والترمذي )،2118( داود وأبوُ )،338( والطيِالسيِ )،1/392( أحمد - رواه 6

ط":َ سردها.َ  "ب، - فيِ 7
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ِه1 ُل ْوُ َق َلىَّ:َ  -  َعا اَت َي َهتتا   ّي أ
ِذيَن َ ّلتت ُنتتوُا َا ُقتتوُا آََم ّت ّلتتَه ِا ّق َال َحتت

ِه ِت َقتتا ُتّن َوَل ُت ُتتتم ِإّل َتُمتتوُ ْن َأ ِلُموَُن َو ِعْمتتَراَن:َآَِل [ ) )1  ّمْستت

102 َ. [

َيُة2 َواْل َلىَّ -  ُْلو ِة ِمْن َا ّنَساِء:َ  ُسوَُر َياَال َهتتا   ّي أ
ّنتتاُس َ ُقتتوُا َال ّت ِا

ُكُم ّب ِذي َر ّل ُكم َا َق َل ٍءس ّمن َخ ْفتت ٍءة ّن َد َق َواِحتت َلتت َهتتا َوَخ ْن َهتتا ِم ْوَج َز

َبّث ُهَما َو ْن ً ِم ِثيًِرا ِرَجال ًء َك ِنَسا ُقوُا َو ّت ّلَه َوا ِذي َال ّل ُلوَُن َا َء َتَستتا
ِه َْلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا ُكْم َكاَن َال ْيِ َل ًبا َع ِقيِ  .َ ) )2  َر

ُلُه3 ْوُ َق َو َلىَّ:َ  -  َعا َياَت َها   ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوُا َا ُقوُا آََم ّت ّلتتَه ِا ُلتتوُا َال ُقوُ َو

ً ْوُل ًدا َق ِدي َْلْحَزاِب: [ ) )3  َس ] .َ 71,ُ 70َا

ِْليَجتتاُب َا َوُ)4(  َأ-  ُهتت َو ْفتتُظ   ّل ِدُر َال ِه:َ ِمتتْن َالّصتتا ِل ْوُ َقتت َك ِليِّ,ُ  َوُ ْلتت َا

ُتَك,ُ  ّوْج َز

ْو ُتَك.َ  َأ َكْح ْن َأ

َوُ ُه َو ُبوُُل:َ  َق ْل َوا ْفُظ ِب-  ّل ِدُر َال ْوِج ِمْن َالّصا ْو َالّز ِه:َ َأ ِل ْوُ َق َك ِه,ُ  ِب ِئ َنا
ْلُت ِب َذا َق ْو َه َأ َواَج,ُ  ْلُت َالّز ِب ِه)5(  َق ِوُ َنْح َو    )6( َ. 

َكاِح ُشُروُط َباَّب   ّن  َال

ط":َ سردها.َ  "ب، - فيِ 1

ط":َ سردها.َ  "ب، - فيِ 2

ط":َ سردها.َ  "ب، - فيِ 3

"ط":َ باليجاب.َ  - فيِ 4

ط".َ  "ب، من - زيادة 5

ّيِن 6 ).َ 69 وص103ص الجليِة غيِره.َ ينظر:َ (المختارات أو نكاحا أو إجارة أو هبة أو بيِعا كانت سوُاء عليِها، دل لفظ بكل العقوُد صحة الصحيِح أن الشيِخ - ب
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ّد - َوَل506 ْيِن ِرَضاَّ ِمْن ِفيِه ُب ِإّل:ُ  َالّزْوَج

ُة ِغيَِر َالّص َها َأ-  ِبُر ُيِْج َها َف ُبوُ  .َ )1(  َأ

َْلَمُة َوا َها ِب-  ِبُر َها.َ  ُيْج ُد ّيِ َس

َوَل507 ّد -  ِه ُب ِليِّ ِمْن ِفيِ َوُ ْل ِديٌث)2(  َا ُه  َح َوا ْلَخْمَسُة َصِحيٌِح,ُ َر َا
)3( َ. 

َلى508َ َأْو ّناَِّس - َو َتْزِويِج َال ْلُحّرِة:ُ  ِب َا

َها1 ُبوُ َأ ِإْن -  َعَل.َ  َو

ُثّم2 َها -  ُن ْب ِإْن ِا َنَزَل.َ  َو

ُثّم3 ْقَرُب -  َْل ْقَرُب َا َْل َها.َ  ِمْن َفا ِت َبا َعَص

ِفي509ِ َو ِديِث -  ْلَح َفتتِق َا ّت ْلُم ِه:َ  َا ْيِتت َل َكتتُح  َلَع ْن ّيتتُم ُت َْل ّتتتىَّ َا َح

َوَل ْأَمَر,ُ  َت َكتتُح ُتْس ْن ْكتتُر ُت ِب ْل ّتتتىَّ َا َيتتا َح ُلوُا:َ  َقتتا َذَن,ُ  ْأ َت َرُستتوَُل ُتْستت

ْيَِف َك َو ِه,ُ  ّل َأْن َال َقاَل:َ  َها?  ُن ْذ ُكَت ِإ  .َ )   )4 َتْس

َقاَل510 َو ِبيِّ -  ّن ُنوُا   َال ِل ْع َكاَح َأ ّن ُه   َال َوا ُد َر  .َ)5(  َأْحَم

ّيِن 1 ).َ 103ص الجليِة ترضاه.َ.َ (المختارات ل من نكاح علىَّ العاقلة البالغة ابنته إجبار له ليِس الب أن الصحيِح الشيِخ:َ أن - ب

موُليِته.َ  الفاسق الوُليِ فيِزوج الوُليِ، فيِ شرطا ليِست العدالة به:َ أن المقطوُع الصوُاب ):َ أن4ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قرر 2

وصححه ) وصححه،2/170( والحاكم )،1423 (موُارد حبان وابن )،1881( ماجه وابن )،1101( والترمذي )،2085( داود وأبوُ )،2/137( والدارميِ )،4/394( أحمد - أخرجه 3

وغيِرهم.َ  الذهليِ يحيِىَّ بن ومحمد المدينيِ وابن البخاري

).َ 1419( ومسلم )،9/191( البخاري - أخرجه 4

حال بحسب مستحبة، الزواج عقد علىَّ الشيِخ:َ والوُليِمة الطبرانيِ.َ قال وصححه )،6/127( والنسائيِ )،128 (موُارد حبان وابن )،1089( والترمذي )،4/5( أحمد - أخرجه 5

ص البصائر السراف.َ (نوُر واجتناب القتصاد، طريق سلوُك ونحوُها والدعوُات الوُلئم فيِ الناس وعلىَّ سنة، الدعوُات باقيِ وإلىَّ واجبة، إليِها والجابة وإعسارا، يسارا الزوج

48 َ.(

130



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ْيِتتَس511 َل َو ِليِّ -  َوُ ِة ِلتت َأ ْلَمتتْر َهتتا َا ِويُج ِر َتْز ْيِتت َغ ٍءء ِب َهتتا,ُ ُكْفتت َل

ْيَِس َل َفاِجُر َف ْل ًوُا َا ْفتت ِة ُك َفتت َعِفيِ ْل َعتتَرُب)1(  ِل ْل َوا ُهْم   ْعُضتت ٍءض َب ْعتت َب ِل
ٌء.َ  َفا ْك َأ

ِإْن512 َف ِدَم -  ْو ُع َأ َهتتا,ُ  ّيِ ِل َبتتًة َغتتاَب َو ْو ِغيِ َأ َلتتًة,ُ  ِوُي َع َط َنتت َت ِاْم
َهتا ِمْن ِويِج ًؤا َتْز ْفت َهتا ُك ّوَج َكَمتا :َ َز ِكُم,ُ  ْلَحتا يِ َا ِديِث:َ  ِف ْلَحت َا

َطاُن ْل ِليِّ َالّس ِليَِ َل َمْن َو َنِن َأْصتتَحاُب َأْخَرَجتتُه   َلُه َو َالّستت

ِئيِّ ِإّل ّنَسا  .َ )2(  ال

َوَل513 ّد -  ِيِيِِن ِمْن ُب ْع ُع َمْن َت َق ِه َي ْيِ َل َفَل َع ُد,ُ  ْقتت َع ْل َيِصتتّح:َ َا
ُتَك ّوْج ِتيِ َز ْن َلُه ِب ّتىَّ َو َها,ُ َح ْيُِر َها َغ ّيَِز َها ُيَم ْو ِباْسِم  َأ

َوَل514 ّد -  ْيًضتتا ُب ِم ِمتتْن َأ َد ِنتتِع َعتت َوُا ْلَم ِد َا َأَحتت ْيِتتِن,ُ ِب ْوَج َالّز

ِهيَِ ُة َو ُكوَُر ْذ ْلَم ِفيِ)3(  َا ْلُمَحّرَماِت َباِب   َكاِح ِفيِ َا ّن  .َ  )4(  َال

ْلُمَحّرَماُت َباَّب   َكاِح ِفيِ َا ّن  َال

ِقْسَماَِّن:ُ  - َوُهّن515

َلىَّ َأ- ُمَحّرَماٌت ِد ِإ َب َْل .َ  َا

َوُمَحّرَماٌت َلىَّ ِب-  ٍءد.َ  ِإ َأَم

ّيِن 1 تتوُب.َ حتىَّ الزانيِة نكاح يصح ل كما يتوُب، حتىَّ بالزنا المعروف إنكاح يصح فل النكاح، صحة فيِ شرط كذلك والزوجة عفيِفا الزوج كوُن الصحيِح:َ أن الشيِخ:َ أن - ب

).َ 104ص الجليِة (المختارات

علىَّ وقال:َ صحيِح )،2/168( والحاكم )،1248 (موُارد حبان وابن )،1879( ماجه وابن )،1102( والترمذي )،2083( داود وأبوُ )،2/137( والدارميِ )،6/66( أحمد - أخرجه 2

الشيِخيِن.َ  شرط

المذكوُرات.َ  ط":َ وهن "ب، - فيِ 3

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 4
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ْلُمَحّرَماَُّت516 َلىَ - َفاَّ َبِد:ُ  ِإ َْل َا

ٌع ْب ّنَسِب ِمَن َأ- َس ُهّن:َ )1(  َال َو  

َهاُت1 ُْلّم َا ِإْن -  ْوَُن.َ  َو َل َع

َناُت2 َب ْل َوا ِإْن -  ْوُ َو َل َو ْلَن,ُ  َناِت ِمْن َنَز ْنِت.َ  َب ِب ْل َا

َوُاُت3 َْلَخ َوا ًقا.َ  -  َل ْط ُم

ُهّن.َ 4 ُت َنا َب َو  -

ٌع َب َأْر َو ِر ِمْن جت-  ْه ُهّن:َ )2(  َالّص َو  

َهاُت1 ُأّم ِإْن -  َو ْوَجاِت,ُ  ْوَُن,ُ  َالّز َل َع

ِإْن2 َو ُهّن,ُ  ُت َنا َب َو َذا -  ِإ ْلَن,ُ  ْد َكاَن َنَز ِهّن َدَخَل َق ِت َها ُأّم  .َ )3(  ِب

ْوَجاُت3 َوَز ِإْن -  َو ِء,ُ  َبا ْوَُن,ُ  َاْل َل َع

ْوَجاُت4 َوَز ِإْن -  َو ِء,ُ  َنا ْب َْل ْلَن,ُ ِمْن َا ٍءب َنَز ْو َنَس َع.َ  َأ َرَضا

َْلْصُل517 َذا:ُ  ِفي - َوا َه

).َ 49ص البصائر الخالت.َ (نوُر وبنات الخوُال، وبنات العمات، وبنات العم، بنات إل حرام، كلهن الشيِخ:َ فالقرابات - قال 1

).َ 105ص الجليِة والسفاح.َ (المختارات بالزنا ل بالنكاح، إل يثبت ل المصاهرة تحريم الشيِخ:َ أن - قرر 2

ط":َ بهن.َ  "ب، - فيِ 3
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ُلُه1 ْوُ َقتت َلىَّ:َ  -  َعتتا ْتَت ُكتتْم  ُحّرَم ْيِ َل ُكْم َع ُت َهتتا ىَّ) )1  ُأّم َل ِإ  

َها ِر ِء: [ )2(  آَِخ ّنَسا ] .َ 24,ُ 23َال

ُلُه2 ْوُ َق َو  -   ّنَستتِب ِمتتْن َيْحتتُرُم َمتتا َالّرَضاِع ِمْن َيْحُرُم َال
َفق)3( ّت ِه  ُم ْيِ َل  .َ )4(  َع

َأّما518َّ ْلُمَحّرَماَُّت - َو َلىَ َا َأَمٍد:ُ  ِإ

ُهّن1 ْن َفِم ُلُه -  ْوُ ُع َل   َقتت ْيِتتَن ُيْجَمتت ِة َب َأ ْلَمتتْر َوَل َا َهتتا,ُ  ِت َعّم َو
ْيَِن ِة َب َأ ْلَمْر َها َا ِت َل َفق   َوَخا ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

َع2 ِه - َمتت ِل ْوُ َلىَّ:َ  َقتت َعتتا َأْنَت َو ُعتتوُا   ْيِتتَن َتْجَم ْيِتتِن َب َت ُْلْخ ) )6  َا

ِء: [ ّنَسا ] .َ 23َال

َوَل519 ْلُحّر َيُجوُُز -  َع َأْن ِل َثَر َيْجَم ْك ٍءع  ِمْن)7(  َأ َبتت َوَل َأْر ِد ,ُ  ْبتت َع ْل ِل
َع َأْن َثَر َيْجَم ْك ْيِِن.َ   ِمْن)8(  َأ َت ْوَج َز

َأّما520 َو ْلُك -  َلُه ِم َف َيِِميِِن:َ  ْل َأ َأْن َا َط َء َما َي .َ  َشا

َذا521 ِإ َو َلَم -  ِفُر َأْس َكتتا ْل َتتتُه َا َتْح َتتتاَر َو ِاْخ َتتتاِن:َ  ْو ُأْخ َأ ُهَما,ُ  َدا ِإْحتت
ُه َد ْن َثَر ِع ْك َبِع ِمْن َأ َتاَر َأْر ِاْخ ٍءت:َ  ْوَجا َق َز َفاَر َو ًعا,ُ  َب ِقيَِ.َ  َأْر َوُا َب ْل َا

َتْحُرُم:ُ 522 - َو

ِرَمُة1 ْلُمْح َا ّتىَّ -  َها.َ  ِمْن َتِحّل َح ِإْحَراِم
ط":َ بهن.َ  "ب، - فيِ 1

"ط":َ آَخرهما.َ  - فيِ 2

النسب.َ  من أو الوُلدة ط":َ من "ب، - فيِ 3

).َ 1447( و )،1444( ومسلم )،9/139 ،5/253( البخاري - أخرجه 4

).َ 1408( ومسلم )،9/160( البخاري - أخرجه 5

).َ 1408( ومسلم )،9/160( البخاري - أخرجه 6

أكثر.َ  "ط":َ بيِن - فيِ 7

أكثر.َ  "ط":َ بيِن - فيِ 8
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َتْحُرُم4 َو ُتتتُه -  َق ّل َط ًثتتا ُم ّتتتىَّ َثَل ِكتتَح َح ْن ْوًجتتا َت َهتتا َز ُؤ َط َي َو ُه,ُ  ْيِتتُر َغ

َها ُق ِر َفا ُي َقِضيَِ)1(  َو ْن َت َو َها   ُت ّد .َ  ِع

َيُجوُُز523 َو ُع -  ْلَجْم ْيِتتَن َا ْيِتتِن َب َت ُْلْخ ِكتتْن َا َل َو ْلتتِك,ُ  ْلِم َذا ِبا ِطتتَئ ِإ َو
ُهَما َدا ُْلْخَرىَ َلُه َتِحْل َلْم ِإْح ّتىَّ َا َة ُيْحّرَم َح َء ُطوُ ْوُ ْلَم ٍءج َا ِإْخَرا َعتتْن ِب

ْو َأ ِه,ُ  ِك ْل ٍءج ِم ّو َها َتَز َد َل ْع ِء َب ْبَرا ِت  .َ )2(  َاِلْس

ُع524 َوالّرَضا ِذي -  ّل ْبَل َكاَن :َ َما ُيَحّرُم َا ِم َق َطا ِف ْل .َ  َا

َو525ُ ُه َو ٍءت َخْمُس -  َعا ِثُر َرَض ْك َأ  .َ )3(  َف

َيِِصيُِر526 َف ِه -  ْفتتُل ِبتت ّط ُه َال ُد ْوَل َأ ًدا َو ْوَل ِة َأ َع ْلُمْرِضتت َوَصتتاِحِب ِل
َبِن.َ  ّل َال

َتِشُر527 ْن َي َو ِريُم -  ّتْح ِة ِمْن َال َه ِة ِج َع ْلُمْرِض َبِن)4(  َوَصاِحِب َا ّل َال  

ِر ِتَشا ْن ّنَسِب.َ  َكا َال

َكاِح ِفيِ َالّشُروُط َباٌب 201   ّن  َال

ِهي528َِ َو ُطُه َما -  ِر َت ُد َيْش ْيِِن َأَح ْوَج َلىَّ َالّز ِر َع .َ  َاْلَخ

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 1

الحمل.َ  من الرحم براءة - الستبراء:َ طلب 2

كاملة.َ  رضعة من بد ل بل آَخر، ثدي إلىَّ انتقاله أو للثدي، الراضع إرضاع بمجرد رضعة تسمىَّ ل الرضعة أن ):َ والصحيِح111ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قال 3

"أ":َ وصاحبة.َ  - فيِ 4
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ِهي529َِ َو ِقْسَماِن:َ )1(  -   

ِتَراِط1 َكاْش ّوَج َل َأْن - َصِحيٌِح,ُ  َتَز ْو َي َأ َها,ُ  ْيِ َل َتَسّرىَ َل َع َوَل)2(  َي  

َها ِرَج ْو ِمْن ُيْخ َأ َها,ُ  ِر ْو َدا َأ َها,ُ  ِد َل ِة َب َد َيا ٍءر ِز ْه ْو َم ِوُ َأ َنْح َو ٍءة,ُ  َق َف ِلتتَك,ُ َن َذ

َذا َه ُه َف ُوُ َنْح ّلُه َو ِه ِفتتيِ َداِخٌل ُك ِل ْوُ ّق ِإّن   َقتت َأْن َالّشتتُروِط َأَحتت

ُفوُا ِه:َ َما ُتوُ ُتْم ِب ْل َل َتْح ِه ِاْس ُفُروَج ِب ْل ٌق   َا َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

َهتتا2 ْن َوِم َكتتاِح ُشتتُروٌط -  ِن َك ٌة,ُ  َد ِليِتتِل َفاِستت ّتْح َوال ِة,ُ  َعتت ْت ْلُم َا

ِر َغا .َ  َوالّش

ِبيِّ َوَرّخَص ّن ِة ِفيِ  َال َع ْت ْلُم ّوًل َا ُثّم)4(  َأ َها    .َ )5(  َحّرَم

َعَن َل ّلَل َو ْلُمَح ّلَل َا ْلُمَح  .َ )6(  َلُه َوا

َهىَّ َن َكاِح َعْن َو ِر ِن َغا َأْن َالّش َوُ:َ  ُه ّوَجُه َو َتُه)7(  ُيَز َيِ ّل َوُ   ُم

َلىَّ ّوَجُه َأْن َع َوَل َاْلَخُر ُيَز َتُه,ُ  َيِ ّل َوُ ْهَر ُم ُهَما َم َن ْيِ  .َ )8(  َب

َها ّل ُك ِديُث َو َصِحيَِحٌة.َ  َأَحا

ُيِوُُب َباٌَّب   ُع ْل َكاِح ِفيِ َا ّن  َال

"أ":َ وهوُ.َ  - فيِ 1

سرا.َ  سيِدها يجامعها التيِ المة وهيِ السرية، - التسري:َ اتخاذ 2

).َ 1418( ومسلم )،9/417( البخاري - أخرجه 3

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 4

).َ 1405( - مسلم 5

).َ 6/149( والنسائيِ ) وصححه،1220( ) والترمذي1/158( ) والدارمي450ِ ،1/448( أحمد - أخرجه 6

"ب":َ يزوج.َ  - فيِ 7

).َ 1415( ) ومسلم9/162( البخاري - أخرجه 8
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َذا530 ِإ َد -  ُد َوَج ْيِِن َأَح ْوَج ِر َالّز ًبتتا ِبتتاْلَخ ْيِ َلتتْم َلتتْم َع ْع ِه َي ِبتت
ْبَل ُنوُِن َق ْلُج َكا ِد,ُ  ْق َع ْل ِم َا َذا ْلُج َبَرِص َوا ْل َلتتُه َوا َف َها,ُ  ِوُ َنْح َفْستتُخ َو

َكاِح.َ  ّن َال

َذا531 ِإ َو ْتُه -  َد ّنيِتتًن َوَجتت ُأّجتتَل)1(  ا ُع َلتتىَّ   ِإْن ِإ َفتت ٍءة,ُ  َن َستت

َوُ َمَضْت ُه َلىَّ َو ِه َع ِل َها َحا َل  َف

َفْسُخ.َ  ْل َا

ِإْن532 َو َقتتْت -  َت َهتتا َع ْوُج ّيِتتَرْت َوَز ٌق:َ ُخ ِقيِتت ْيِتتَن َر ِم َب َقتتا ْلُم َا

َعتتُه ِقتته َم ِفَرا ِديِث)2(;ِ   ِ َو ِلَحتت ِئَشتتَة   ِوُيتتِل َعا ّط ِة ِفتتيِ َال ِقّصتت
ِريَرة ّيَِرْت )3(  َ َب ُة  ُخ ِريَر َلىَّ َب َها َع ْوِج َقْت ِحيَِن َز َت )5(  )4(  َع

ٌق َف ّت ْيِه ُم َل  )6(  ِ َع

َذا533 ِإ َو َع -  َق َفْسُخ َو ْل ْبَل َا ّدُخوُِل َق ْهَر.َ  َفَل َال َم

ُه534 َد ْع َب َو ُع -  َيْرِج َو ِقّر,ُ  َت ْوُج َيْس َلىَّ َالّز ُه.َ   َمْن َع َغّر

  

يمكنه.َ  ول اشتهاه وربما الوُطء، عن - العنيِن:َ العاجز 1

).َ 105 ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ قرر كما علمها، مع مكنته أو أسقطته، إذا إل خيِارها يسقط - ول 2

من:َ "ط".َ  - زيادة 3

زوجها.َ  علىَّ عتقت ط":َ حيِن "ب، - فيِ 4

زوجها.َ  علىَّ عتقت ط":َ حيِن "ب، - فيِ 5

).َ 1504( ) ومسلم9/404( البخاري - أخرجه 6
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َتاُب 203 َداِق ِك  َالّص

ِغي535ِ َب ْن َي ُفُه.َ  -  َتْخِفيِ

َلْت ِئ َكْم َوُس ِئَشُة:َ  ُق َكتتاَن َعا َدا ِبتتيِّ َصتت ّن َلْت:َ   َال اَنَقتتا َك  

ُقُه َدا ِه َص َواِج َتيِْ َِلْز ْن َة ِث ّيًِة َعْشَر ِق ِري ُأو ْد َت َأ َنّشا,ُ  ّنّش? َما َو َال

ِنْصتتُف َلْت:َ  َقتتا ْلتتُت:َ َل,ُ  ْلتتَك ُق ِت َف ٍءة,ُ  ّيِتت ِق ِة ُأو َئ ٍءم َخْمُستتِما َهتت  ِدْر
ُه َوا ِلٌم َر  .َ )1(  ُمْس

536 -َق َت ْع َأ َو ّيَِة   ِف َعتتَل َصتت َهتتا َوَج َق ْت َها ِع َق َدا ٌق   َصتت َفتت ّت ُم

ِه ْيِ َل  .َ )2(  َع

َقتتاَل537 َو ٍءل:َ  -  ْسِلَرُجتت َتِم ْل ِا ْوُ   َلتت َتًمتتا َو ٍءد ِمتتْن َخا ِديتت  َح
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل ُكّل)3(  َع َف ًنا َصّح َما   ًة َثَم ُأْجتتَر ِإْن َو َو َقتتّل- َصتتّح -

ًقا َدا  .َ )4(  َص

ِإْن538 َفتت َهتتا -  ّوَج َلتتْم َتَز َهتتا ُيَستتّم َو ًقا َل َدا َهتتا َصتت َل ْهتتُر َف َم

ْثِل.َ  ْلِم َا

ِإْن539 َفتت َهتتا -  َق ّل ْبتتَل َط َهتتا َق َل َف ّدُخوُِل:َ  َلتتىَّ َالتت َع َعتتُة,ُ  ْت ْلُم َا

ْلُموُِسِع َلىَّ َا َع َو ُه,ُ  َدُر ِر َق ِت ْق ْلُم ُه,ُ )5(  َا َدُر َق  

البصائر بلده.َ (نوُر فيِ أمثاله يعطيِ ما الصداق فيِ يعطيِ أن له بد فل وإل وليِها، وموُافقة موُافقتها مع الصداق تخفيِف الشيِخ:َ وينبغيِ درهما.َ قال ) والوقيِة:َ أربعوُن1426- ( 1

).َ 48ص

).َ 1365( ومسلم )،9/132( البخاري - أخرجه 2

).َ 1425( ) (ومسلم205 ،9/131( البخاري - أخرجه 3

"أ":َ صداقها.َ  - فيِ 4

ط":َ المعسر.َ  "ب، - فيِ 5
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ّنَساَِّء َعْشَرِة َباَُّب  )1(  َال

ْلتتَزُم544 َي ٍءد ُكتتّل -  ْيِتتِن ِمتتْن َواِحتت ْوَج ُة َالّز َعاَشتتَر َاْلَختتَر ُم

ْعُروِف ْلَم  ِمْن ِبا

ِة َب َكّف َالّصْح َو ِة,ُ  َل ْلَجِميِ َأّل َا َو َذىَ,ُ  َْل َلُه َا ُط ّقُه َيْم  .َ )2(  َح

"ط" الزوجيِن.َ  - فيِ 1

"ط" حقه.َ  - فيِ 2
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 )1( 

ِه:َ  ِفيِ ُكْمَو ْيُِر ُكْم  َخ ْيُِر ِه َخ ِل ْه  .َ )   )2 َِل

َقاَل َذا :  َو ِإ َعا   َتُه َالّرُجُل َد َأ َلىَّ ِاْمَر ِه ِإ َبْت ِفَراِش أ
َ َأْن َف

َها ْت َن َع َل َء:َ  َكُة َتِجيِ ِئ ْلَمَل ّتىَّ َا ِبَح َح ٌق   ُتْص َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )3(  َع

َأْن547 ِه:َ  ْيِ َل َع َو ِدَل -  ْع ْيَِن َي ِه َب ِت ْوَجا ِة ِفيِ َز َقتت َف ّن َوال ِم,ُ  َقْس ْل َا

ِة َوُ ِكْس ْل ِدُر َوَما َوا ْق ِه َي ْيِ َل ْدِل.َ  ِمْن َع َع ْل َا

ِفتتيِ ِديِث:َ  َو ْلَحتت ْنَا َتتتاِن َلتتُه َكتتاَن  َم َأ َلتتىَّ َفَمتتاَل ِاْمَر ِإ
َء ُهَما:َ َجتتا َدا ْوَُم ِإْح ِة َيتت َيِاَمتت ِق ْل ّقُه َا ِئتتٌل َوِشتت ٌق   َما َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع

)4( َ. 

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

).َ 1468( ) ومسلم9/253( البخاري - أخرجه 1

) وصححه.َ 4/173( ) والحاكم1312 (موُارد حبان وابن صحيِح غريب ) وقال:َ حسن3895( ) والترمذي2/159( الدارميِ - أخرجه 2

).َ 1436( ) ومسلم9/293( البخاري - أخرجه 3

الشيِخيِن شرط علىَّ ) وقال:َ صحيِح2/186( ) والحاكم7/297( ) والبيِهقي1150ِ( ) والترمذي7/63( ) والنسائي1969ِ( ماجه ) وابن2133( داود ) وأبو2/347ُ( أحمد - رواه 4

الشيِخان.َ  يروه ) ولم3/227 (التلخيِص حجر ابن والحافظ العيِد دقيِق ابن وصححه

).َ 1461( ) ومسلم9/314( البخاري - أخرجه 5
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َلْت549 َقتتا َو ِئَشتتُة:َ  -  اَنَعا َك ِه َرُستتوُُل   ّلتت َذا  َال َد ِإ َأَرا

َفَر َع َالّس ْقَر ْيَِن َأ ُهّن َب ُت ّي أ
َ َف ِه,ُ  ِئ َها َخَرَج ِنَسا ْهُم َهتتا َختتَرَج َستت  ِب

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )6(  َع

ِإْن550 َو َطْت -  َق ُة َأْس َأ ْلَمتْر َهتا َا ّق ْو ِمتْن َح َأ ِم,ُ  َقَست ْل ِمتْن َا

ِة َق َف ّن ْو َال ِة َأ َوُ ِكْس ْل ْذِن َا ِإ ْوِج ِب ِلَك.َ   َجاَز)2(  َالّز َذ

ْد َق َبْت  َو َه ُة َو َد ْوُ ْنتتُت َستت َعتتَة ِب َهتتا َزْم ْوَُم َكتتاَن َي َف ِئَشتتَة,ُ  َعا ِل
ِبيِّ ّن ْقِسُم  َال ِئَشَة َي َعا َها ِل ْوَُم ْوَُم َي َي َة َو َد ْوُ ٌق   َستت َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع

)3( َ. 

ِإْن551 َو َهتتَرْت ُنُشتتوَُز َختتاَف -  َظ َو ِه,ُ  ِتتت َأ َهتتا ِاْمَر ْن ِئتتُن ِم َقَرا

ِه ِت َيِ ْعِص  )4(  َم

ْلِع َباَُّب ْلُخ  َا

).َ 2770( ) ومسلم9/293( البخاري - أخرجه 6

القسم.َ  كلمة ط" بعد "ب، فيِ الجملة هذه - وضعت 2

).َ 1463( ) ومسلم9/312( البخاري - أخرجه 3

).َ 51ص البصائر (نوُر… بالوُعظ ويقوُمها طاعته إلىَّ ترجع حتىَّ والنفقة القسم من حقها سقط منه تقصيِر بل الوُاجبة طاعته وتركت ونشزت زوجها عصت - ومن 4
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َو554ُ ُه َو ُق -  ِه ِفَرا ِت ْوَج ٍءض َز َوُ ِع َها ِب ْن ْو ِم َها.َ  ِمْن َأ ِر ْيِ َغ

َْلْصُل555 َوا ِه:َ  -  ِفيِ

ُلُه ْوُ َلىَّ:َ  َق َعا ِإْنَت َف ُتْم   ْف ِقيَِما َأّل ِخ َد ُي ُدو ِه ُح ّلتت َنتتاَح َفَل َال ُج

ِهَما ْيِ َل َدْت ِفيَِما َع َت ْف ِه ِا َقَرة: [ ) )1  ِب َب ْل ] .َ 229َا

َذا556 ِإ َف َهْت -  ِر ُة َك َأ ْلَمْر َق َا ُل َهتتا ُخ ْوِج ْو َز َفْت َأ َوَختتا َقتُه,ُ  ْل َأّل َخ

ِقيَِم  ُت

َقُه ُقوُ َبَة ُح َوُاِج ْل َها َا ِت َقاَم ِإ َفَل ِب َعُه,ُ  ْأَس َم ِذَل َأْن َب ْب  َلُه َت

َوًُضا َها ِع َق ِر َفا ُيِ  .َ )2(  ِل

َيِصّح557 َو ٍءل ُكّل ِفيِ -  ِليِ ٍءر َق ِثيِ َك ُقُه.َ  َيِصّح ِمّمْن َو َطَل

ِإْن558 َف ِر َكاَن -  ْيِ َغ ْوُِف ِل ِقيَِم َأّل َخ َد)3(  ُت ُدو ِه  ُح ّلتت ْد َال َقتت َد َف َوَر
ِديِث:َ  ِفيِ ْلَح َلْت  َمْنَا َأ َها َس ْوَج َق َز ّطَل ِر ِمْن َال ْيِ ٍءس َما َغ ْأ َبتت

َها َفَحَراٌم ْيِ َل ِئَحُة َع ِة َرا ّن ْلَج  .َ )   )4 َا

  

).َ 51ص البصائر (نوُر… بالوُعظ ويقوُمها طاعته إلىَّ ترجع حتىَّ والنفقة القسم من حقها سقط منه تقصيِر بل الوُاجبة طاعته وتركت ونشزت زوجها عصت - ومن 1

فيِما كتقصيِره لموُجب الحاكم فسخها ذلك:َ من الشيِخ:َ ومثل ).َ قال108ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ صححه كما ونيِته، الطلق بلفظ كان ولوُ الطلق، من يجسب - ول 2

عدتها؛ا فيِ ولوُ وشهوُد، ووليِ برضاها جديد بنكاح يتزوجها أن يحل بل الثلث، كالطلق ليِس أنه إل بائنا ذلك ويكوُن الطلق، عدد بها ينقص ل كلها فالفسوُخأ وطء أو نفقة من يجب

).َ 51ص البصائر منه.َ (نوُر للمفسوُخة أو لمبيِنها العدة لن

"ط":َ يقيِما.َ  وفيِ "ب":َيقيِم، - فيِ 3

علىَّ ) وقال:َ صحيِح2/200( ) والحاكم321 (موُارد حبان ) وابن2055( ماجه وابن ) وحسنه1187( ) والترمذي2226( داود ) وأبو2/162ُ( ) والدارمي5/277ِ( أحمد - أخرجه 4

الشيِخيِن.َ  شرط

141



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َتاُب 209 ّطَلِق ِك  َال

َْلْصُل559 َوا ِه:َ  -  ِفيِ

ُلُه ْوُ َلىَّ:َ  َق َعا َياَت َها   ّي أ
ِبيِّ َ ّن َذا َال ُتْم ِإ ْق ّل َء َط ّنَسا ُهّن َال ُقوُ ّل َط َف

ِهّن ِت ّد ِع ُق: [ ) )1  ِل ّطَل ] .َ 1َال

ُهّن560 ُق َطَل َو ِهّن -  ِت ّد ِع ُه ِل ِديُث َفّسَر ْبِن َح ْيُِث ِا َق ُعَمَر,ُ َح ّل َط

َتُه ْوَج ِهيَِ َز َأَل َو َفَس ِئٌض,ُ  ِه َرُسوَُل  ُعَمُر َحا ّلتت ِلتتَك,ُ َعتتْن  َال َذ

َقاَل:َ  ُهَف َها  ُمْر ْع ُيَِراِج ْل َها ُثّم َف ْك ْتُر َيِ ّتىَّ ِل ُثّم َح ُهَر,ُ  ْط َتِحيِتتَض,ُ َت
ُثّم ُثّم ُهَر,ُ  ْط َء ِإْن َت ِإْن َأْمَسَك َشا َو ُد,ُ  ْع َء َب َق َشا ّل ْبَل َط َأْن َق

ْلَك)2(َيَمّس,ُ   ِت َف ُة   ّد ِع ْل ِتيِ َا ّل ّلُه َأَمَر َا َق َأْن َال ّل َط َها ُت ُء َل ّنَستتا َال

  ٌق َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل ِفتتيِ)3(  َع َو ٍءة:َ    َيتت َوا ُهِر ْر َهتتا  ُم ْع ُيَِراِج ْل ُثتتّم َف

َها ْق ّل َط ُيِ ِهًرا ِل ْو َطا ً َأ َذا)   )4 َحاِمل َه َو ِليِتتٌل  .َ  َلتتىَّ َد ّنتتُه َع َل َأ

َها َأْن َلُه َيِحّل َق ّل َط ِهيَِ ُي ْو َو َأ ِئٌض,ُ  ٍءر ِفيِ َحا ْه ِطتتَئ ُط ِه,ُ َو ِفيِتت
ّيَِن ِإْن ِإّل َب َها.َ  َت ُل َحْم

ُع - و561 َق ُق َي ّطَل ُكّل َال ٍءظ ِب ْف ِه َدّل َل ْيِ َل ِمْن:َ  َع

علىَّ ) وقال:َ صحيِح2/200( ) والحاكم321 (موُارد حبان ) وابن2055( ماجه وابن ) وحسنه1187( ) والترمذي2226( داود ) وأبو2/162ُ( ) والدارمي5/277ِ( أحمد - أخرجه 1

الشيِخيِن.َ  شرط

"ط":َ يمسها.َ  - فيِ 2

).َ 1471( ) ومسلم9/345( البخاري - أخرجه 3

).َ 1471( - مسلم 4
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ٍءح,ُ َل ِري َهتتتُم َأ- َصتتت ْف ْنتتتُه ُي َوُىَ ِم ْفتتتِظ ِستتت َل َك ّطَلِق,ُ  )1(  َال

َوَما ّطَلِق",ُ  َال َوَما َتَصّرَف " ْنُه,ُ  َلُه.َ  َكاَن ِم ْث ِم

َذا ِإ ٍءة,ُ  َي َنا ِك َو َوُىَ ِب-  َهتتا َن ْو ِب َأ َق,ُ  ّطَل ّلتتْت َال َنتتُة َد ِري َق ْل َلتتىَّ َا َع

ِلَك  .َ )2(  َذ

ُع562 َق َي َو ُق:َ  -  ّطَل َال

ْنَجًزا.َ  َأ- ُم

ْو َأ ًقا ِب-  ّل َع َلىَّ ُم َذا َع ِإ ِه:َ  ِل ْوُ َق َك ٍءط,ُ  َء َشْر ْقُت َجا َوُ ْل ِنيِّ َا ُفَل ْل َا

ْنِت َأ َتىَّ َف َفَم ٌق,ُ  ِل َد َطا ِذي َالّشْرُط ُوِج ّل َق َا ّلتت ِه َع ْيِتت َل َق َع ّطَل َال

َع.َ   َق َو

 َفْصٌل  

ُق [ ّطَل ِئُن َال َبا ْل ِعيِّ َا  ] َوالّرْج

ِلُك563 َيْم َو ْلُحّر -  ٍءت َثَلَث َا َقا َل  .َ )3(  َط

"ب":َ بلفظ.َ  - فيِ 1

).َ 52ص البصائر العصمة.َ (نوُر واستصحب فيِه، شك ما يلزمه لم عدده فيِ أو الطلق فيِ شك - من 2

أو البتة أو البيِنوُنة أو الثلث، بلفظ صرح ولوُ الطلق، ألفاظ بجميِع واحدة إل يقع ل الطلق أن تيِميِة ابن الدين تقيِ الشيِخ ):َ ورجح108ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قال 3

كسائر الطلق يميِن أن رجح وكذلك ،…القوُل هذا مخالفة يسعه لم فيِها كلمه علىَّ وقف من جدا، كثيِرة بوُجوُه القوُل هذا ونصر صحيِحة، رجعة بعد إل الثانيِة تقع ل وأنه غيِرها،

وإقراره.َ  عقوُده تقع ل كما يقع، ل السكران طلق أن الشيِخ قرر القوُل.َ كما هذا علىَّ والعتبار ،…الكفارة تدخلها اليمان
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َذا4 ِإ َو َلىَّ َكاَن -  ٍءض َع َوُ  .َ )1(  ِع

َوَمتتا566 َوُىَ -  َوُ ِستت ُهتت َف ِلتتَك:َ  ِلتتُك َذ َيْم ِعتتيِّ,ُ  ْوُج َرْج َعتتَة َالتتّز َرْج

ِه ِت ْوَج ِه ِفتيِ َداَمْت َما َز ِل ْوُ َقت ِل ِة;ِ  ّد ِعتت ْل َلىَّ:َ  َا َعتتا ُهّنَت ُت َل وُ ُع ُب َو ّق   َأَحت

ِهّن ّد ِلَك ِفيِ ِبَر ُدوا ِإْن َذ َقَرة: [ ) )2  ِإْصَلًحا َأَرا َب ْل ] .َ 228َا

ْعَلُن568 ِإ ُع:َ  ْلَمْشتتتُرو َوا َكتتتاِح -  ّن ّطَلِق َال ِة َوال َعتتت )3(  َوالّرْج

ُد َها ِْلْشتت َلتتىَّ َوا ِه َع ِل ْوُ َقتت ِل ِلتتَك;ِ  َلىَّ:َ  َذ َعتتا ُدواَت ِه َأْش َو ْي   َو ٍءل َذ ْد َعتت

ُكْم ْن ّطَلق: [ ) )4  ِم ] .َ 2َال

ِفتتي569ِ َو ِديِث:َ  -  ْلَحتت َثَلٌثَا ُهّن   ّد ُهتتّن ِجتت ُل َهْز َو ّد,ُ  ّد:َ ِجتت ِجتت

َعتتُة َوالّرْج ُق,ُ  ّطَل َوال َكتتاُح,ُ  ّن ُه   َال َوا َعتتُة َر َب َْلْر ِئيِّ ِإّل َا ّنَستتا ال
)5( َ. 

).َ 53ص البصائر لموُجب.َ (نوُر منه فسخت وإذا الزوج، مات وزاد:َ إذا الربعة هذه فذكر صوُر، ست فيِ بائنا يصيِر الفراق الشيِخ:َ أن - بيِن 1

).َ 53ص البصائر لموُجب.َ (نوُر منه فسخت وإذا الزوج، مات وزاد:َ إذا الربعة هذه فذكر صوُر، ست فيِ بائنا يصيِر الفراق الشيِخ:َ أن - بيِن 2

رجعة.َ  ينوُيه حتىَّ الوُطء بمجرد تحصل ل الرجعة ):َ أن109ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قر 3

رجعة.َ  ينوُيه حتىَّ الوُطء بمجرد تحصل ل الرجعة ):َ أن109ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قر 4

).َ 1826 (الرواء اللبانيِ وحسنه ) وصححه،2/197( ) والحاكم50( ) والدارقطني2039ِ( ماجه وابن غريب ) وقال:َ حسن1184( ) والترمذي2194( داود أبوُ - أخرجه 5
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ِفي570ِ َو ِديِث -  ْبِن َح ًعا:َ  ِا ُفوُ ٍءس,ُ َمْر ّبا ِإّنَع ّلتتَه   َع َال َوَضتت
ِتيِ َعْن َأ ُأّم َط ْلَخ َيِاَن َا ّنْستت ُهوُا َوَمتتا َوال ِر ْك ُت ِه اْستت ْيِتت َل ُه   َع َوا َر

ْبُن  .َ )1(  َماَجْه ِا

ِء َباُب 213   ِْليَل ِر َا َها ّظ َعاِن َوال ّل  َوال

ُء [ ِْليَل  ] َا

َأْن571 ُء:َ  ِْليَل َفا ِلَف -  َلىَّ)2(  َيْح َع ِء َتْرِك   ِه َوْط ِت ْوَج ْو َز َأ ًدا,ُ  َبتت َأ

ًة ّد ُد ُم ِزي َلىَّ َت ِة َع َع َب ٍءر َأْر ُه .َ  َأْش

َذا572 ِإ َف َبْت -  َل ْوَجُة َط َهتتا َالّز ّق ُأِمتتَر ِمتتْن َح ِء,ُ  َوُْط ْلتت َهتتا,ُ َا ِئ ْط َوُ ِب
َبْت ِر َعُة َلُه َوُض َب ٍءر:َ  َأْر ُه َأْش

ِإْن َف ِطَئ -  ّفَر َو َة َك ّفاَر ٍءن,ُ  َك َيِميِ

ِإْن َو َع -  َن َت ِزَم ِاْم ْل ّطَلِق;ِ  ُأ ِبال

ِه ِل ْوُ َق َلىَّ:َ  ِل َعا ِذيَنَت ّل ِل ُلتتوَُن   ْؤ ِهْم ِمتتْن ُي ِئ ّبتتُص ِنَستتا ِة َتَر َعتت َب َأْر

ٍءر ُه ِإْن َأْش ُءوا َف ِإّن َفا ّلَه َف ُفوٌُر َال ِإْن َرِحيٌِم َغ َق َعَزُموُا َو ّطَل َال

ِإّن ّلَه َف ٌع َال ِليٌِم َسِميِ َقَرة: [ ) )3  َع َب ْل ] .َ 227,ُ 226َا

َهاُر [   ّظ  ] َال

وحسنه حبان، ابن وصححه الشيِخيِن، شرط علىَّ ) وقال:َ صحيِح2/198( ) والحاكم497( والدارقطنيِ )،2/56الثار) ( معانيِ شرح (فيِ ) والطحاوي2045( ماجه ابن - أخرجه 1

والحافظ.َ  النوُوي

).َ 109ص الجليِة نسائهم) (المختارات من يؤلوُن قوُله:َ (للذين لعموُم حلفا؛ا يعد مما ذلك وغيِر والعتق وبالطلق بالله باليِميِن ينعقد اليلء الشيِخ:َ أن - صحح 2

).َ 109ص الجليِة نسائهم) (المختارات من يؤلوُن قوُله:َ (للذين لعموُم حلفا؛ا يعد مما ذلك وغيِر والعتق وبالطلق بالله باليِميِن ينعقد اليلء الشيِخ:َ أن - صحح 3
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َأْن573 َهاُر:َ  ّظ َوال ُقوَُل -  ْنِت َي َأ ِه:َ  ِت ْوَج َليِّ ِلَز ِر َع ْه َظ ُأّميِ,ُ  َك

َأّما577 َو ِريُم -  ِة َتْح َك ُلوُ ْلَمْم ِم َا َعا ّط َباِس َوال ّل َها َوال ِر ْيِ َغ ِه َو ِفيِ َف

ُة ّفاَر ٍءن َك  )1(  َيِميِ

ِه ِل ْوُ َق َلىَّ:َ  ِل َعا َياَت َها   ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوُا َا َبتاِت ُتَحّرُمتوُا َل آََم ّيِ َمتا َط

ّلُه َأَحّل ُكْم َال َدة: [ ) )2  َل ِئ ْلَما َلى89َّ-87َا ِإ َكَر َأْن ]  ّلُه َذ َال

َة ّفاَر َيِِميِِن َك ْل ِه ِفيِ َا ِذ ِر.َ  َه ُْلُموُ َا

َعاُن] [ 215   ّل َال

َأّما578َّ ّلَعاَُّن:ُ  - َو َذاَال ِإ َتُه َالّرُجُل َرَمىَّ َف ْوَج َنتتا َز ِه ِبالّز ْيِتت َل َع َف

ّد ْذِف َح َق ْل ُنوَُن َا ًة َثَما َد ْل ِإّل:َ  َج
).َ 109ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ صححه كما زوجها، من المرأة ظاهرت إذا المر - وكذلك 1

).َ 109ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ صححه كما زوجها، من المرأة ظاهرت إذا المر - وكذلك 2
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َأْن ِقيَِم َأ-  َعَة ُي َب َأْر َنَة:َ  ّيِ َب ْل ٍءد َا ُهوُ َقاُم ُش ُيِ َف ٍءل,ُ  ُدو َها ُع ْيِ َل ّد.َ  َع ْلَح َا

ْو َأ ُقُط ُيَلِعُن ِب-  َيِْس ْنُه َف ّد َع ْذِف.َ  َح َق ْل َا

َفُة - و579 َعاِن ِص ّل َلىَّ َال َكَر َما َع ّلُه َذ ِة ِفتتيِ َال ِر:َ  ُستتوَُر ّنتتوُ َال

ِذيَن ّل َا ُهْم َيْرُموَُن َو َواَج َلىَّ) )1  َأْز ِإ ِر   َياِت آَِخ ّنوُر: [ َاْل -6َال

9 َ.[

ُد َه َيِْشت َف ٍءت َخْمتَس َأ-  َدا َها ِه َشت ّل َال َهتا ِب ّن ُقتوُُل ِإ َي َو َيِتٌة,ُ  ِن ِفتيِ ِلَزا
ِإّن َو ِة:َ " ْلَخاِمَس َنَة َا ْع ِه َل ّل ِه َال ْيِ َل ِبيَِن".َ  ِمْن َكاَن ِإْن َع ِذ َكا ْل َا

ُثّم ُد ِب-  َه ٍءت َخْمتتَس ِهتتيَِ َتْش ِه َمتتّرا ّل َال ّنتتُه ِبتت ِبيَِن,ُ ِلَمتتْن ِإ ِذ َكتتا ْل َا

ُقوُُل َت  ِفيِ َو

ِإّن َو ِة:َ " ْلَخاِمَس ِه َغِضَب َا ّل َها َال ْيِ َل ِقيَِن".َ  ِمْن َكاَن ِإْن َع ِد َالّصا

َذا580 ِإ ّلَعاَُّن:ُ  َتّم - َف َال

َقَط ْنُه َأ- َس ّد,ُ  َع ْلَح َا

َأ َدَر ْن َوا َها ِب-  ْن َذاُب,ُ  َع َع ْل َا

َفىَّ َت ْن َوا ُد ُد-  َل َوُ ْل َذا َا ِكَر ِإ َعان ِفيِ ُذ ّل ّلُه)2(  ِ َال َال َو َلَم.َ   .َ  ْع َأ

).َ 109ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ صححه كما زوجها، من المرأة ظاهرت إذا المر - وكذلك 1

قرره كما منه، ليِس أنه يعلم مدة فيِ فراقه بعد أو ويعيِش، بها تزوجه من أشهر ستة من لقل به تأتيِ بأن المكان عدم وإما اللعان، أمرين:َ إما بأحد إل للفراش - فالوُلد 2

).َ 54ص البصائر الشيِخ.َ (نوُر
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َتاُِب 217 ِد ِك َد ِع ْل ِء َا ْبَرا ِت  َواِلْس

ُة581 ّد ِعتت ْل َا ّبتتُص -  َهتتا َمتتْن َتَر َق َهتتا َفاَر ْوُج ٍءت)2(  )1( َز ْوُ ِبَمتت ْو   َأ

ٍءق.َ  َطَل

َقُة582 َفاَر ْلُم َفا ْوُِت -  ْلَم َذا ِبا َها َماَت ِإ ْن ّد َع َت ْع َلىَّ َت ٍءل ُكّل َع  َحا

ِإْن َف َنْت َأ-  ً َكا َها َحاِمل ُت ّد ِع َها َف ُع َع َوْض ِه ِفيِ َما َجِميِ ِل ْوُ َق ِل َها;ِ  ِن ْط َب
َلىَّ:َ  َعا ُأوَلُتَت َو َْلْحَمتتاِل   ُهتتّن َا ُل ْعَن َأْن َأَج ُهتتّن َيَضتت َل ) )3  َحْم

ُق: [ ّطَل ] .َ 4َال

َذا َه ِة ِفيِ َعاّم َو َق َفاَر ْلُم ٍءت َا ْوُ ْو ِبَم ٍءة.َ  َأ َيِا َح

ِإْن َو ُكْن َلْم ِب-  ً َت َها َحاِمل ُت ّد ِع َعَة َف َب ٍءر َأْر ُه ُة َأْش َعَشَر ٍءم.َ  َو ّيا َأ

ْلَزُم583 َي َو ِة ِفيِ -  ّد ِه)4(  ُم ِذ َه ُة   ّد ِع ْل ّد َأْن َا ُة:َ  ُتِح َأ ْلَمْر َا

َأْن ِب أ- 
ْتُرَك َ َنَة َت ّطيِِب َالّزي ّتْحِسيِ َوال َوال ِليِّ,ُ  ْلُح ّنتتاء)5(  ن َوا ِبِح  

ِه,ُ  ِوُ َنْح َو

واحدة.َ  بحيِضة الماء استبراء تستبرأ بل زواج، بعدة تعتد ل ونحوُهن والزانيِة، بشبهة الموُطوُءة ):َ أن110ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - بيِن 1

واحدة.َ  بحيِضة الماء استبراء تستبرأ بل زواج، بعدة تعتد ل ونحوُهن والزانيِة، بشبهة الموُطوُءة ):َ أن110ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - بيِن 2

واحدة.َ  بحيِضة الماء استبراء تستبرأ بل زواج، بعدة تعتد ل ونحوُهن والزانيِة، بشبهة الموُطوُءة ):َ أن110ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - بيِن 3

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 4

"ط":َ التحسن.َ  - فيِ 5

149



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

ِإْن َو ُكتتْن َلتتْم -  َوَمتتن َتِحيِتتُض َت ِة,ُ  ِغيَِر َكالّصتت َلتتْم)1(  ْ - َتِحتتْض,ُ  
َها ُت ّد ِع َف ِة-  ِيَس َثُة َواْل ٍءر;ِ  َثَل ُه َأْش

ِإْن َف َنْت -  َع َتِحيُِض َكا َف َت َها َواْر ْيُِض ٍءع َح َظتتْرَت ِلَرَضا َت ْن ِا ِه:َ  ِوُ َنْحتت َو
ّتىَّ َد َح ُعوُ ْيُِض َي ْلَح ّد َا َت ْع َت  .َ )2(  ِ ِبه َف

ِإْن َو َع -  َف َت ِري َوَل ِاْر ْد َظْرَت َما َت َت ْن ِا َعُه:َ  َف َعًة َر  ِتْس

ٍءر ُه ًطا َأْش َيِا ِت ُثّم ِاْح ْلَحْمِل,ُ  ّدْت ِل َت ْع ِة ِا َث َثَل ٍءر ِب ُه  َأْش

َذا ِإ َو َبْت -  َتا َد ِاْر ْع ِء َب ِقَضا ْن ِة ِا ّد ِع ْل ُهتتوُر َا ُظ ْلَحْمتِل َأَمتتاَراِت ِل َلتْم َا

ّوَج َتَز ّتىَّ َت َبُة َتُزوَل َح .َ  َالّري

"ط":َ التيِ.َ  - فيِ 1

الشيِخ قرره كما الشريعة بمثله تأتيِ ل عليِها عظيِم الياس:َ ضرر سن تبلغ حتىَّ تنتظر بأنها والقوُل للعدة، وثلثة للحمل، أشهر تسعة كاملة، سنة تعتد فإنها عوُده يظن لم - وإذا 2

).َ 110ص الجليِة (المختارات فيِ
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ُة585 َأ ِاْمَر َو ِد -  ُقوُ ْف ْلَم ِظتتُر َا َت ْن ّتتتىَّ َت َكتتَم َح ِبَحَستتِب ُيْح ِه,ُ  ِت ْوُ ِبَمتت
ِد َها ِت ِم ِاْج ِك ْلَحا ّد.َ  ُثّم َا َت ْع َت

َوَل586 َقُة َتِجُب -  َف ّن ِإّل:َ  َال

ِة ّد َت ْع ْلُم ِل ِة.َ  َأ-  ّيِ ِع َالّرْج

ْو َأ َها ِلَمْن ِب-  َق َهتتا َفاَر ْوُج ِة ِفتتيِ َز َيِتتا ْلَح ِهتتيَِ َا ِه َو ِل ْوُ َقتت ِل َحاِمتتٌل;ِ 

َلىَّ:َ  َعا ِإْنَت َو ٍءل ُأوَلِت ُكّن   ُقوُا َحْم ْنِف َأ ِهّن َف ْيِ َل ّتتتىَّ َع ْعَن َح َيَضتت
ُهّن َل ُق: [ ) )1  َحْم ّطَل ] .َ 6َال

َأّما587 َو ِء -  ْبَرا ِت َوُ َاِلْس ُه ّبُص َف ِة َتَر َْلَم ِتيِ َا ّل َها َكاَن َا ُد ّيِ  َس

ّنَفَقاَِّت َباَُّب َْلَقاَِّرِب ِللّزْوَجاَِّت ال ِليِك َوا ْلَمَماَّ َوا

َنِة ْلَحَضاَّ  َوا

الشيِخ قرره كما الشريعة بمثله تأتيِ ل عليِها عظيِم الياس:َ ضرر سن تبلغ حتىَّ تنتظر بأنها والقوُل للعدة، وثلثة للحمل، أشهر تسعة كاملة، سنة تعتد فإنها عوُده يظن لم - وإذا 1

).َ 110ص الجليِة (المختارات فيِ
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َلتتى589َّ َع ْنَستتاِن -  ِْل َقتتُة َا َف ِه َن ِتتت ْوَج َها َز ُت َوُ ِكْستت َها َو ُن َك َوَمْستت
ْعُروِف ْلَم ِبَحَسِب)2(  )1( ِبا ِه َحاِل   ِل ْوُ َقتت ِل ْوِج;ِ  َلىَّ:َ  َالتتّز َعتتا ْقَت ِف ْن ُيِ ِل  

ٍءة ُذو َع ِه ِمْن َس ِت َع ِدَر َوَمْن َس ِه ُق ْيِ َل ُقُه َع ْق ِرْز ِف ْن ُيِ ْل ُه ِمّما َف َتا آَ

ّلُه ّلُف َل َال َك ّلُه ُي ْفًسا َال َها َما ِإّل َن َتا ُق: [ ) )3  آَ ّطَل ] .َ 7َال

ِزُم590 ْل َي َو َوُاِجِب -  ْل ِلَك ِمْن ِبا َذا َذ َبْت,ُ  ِإ َل َط

ِفيِ ِديِث َو ٍءر َح ِب ِذي َجا ّل ُه َا َوا ِلٌم:َ  َر ُهّنُمْس َل َو ُكْم   ْيِ َل ُهتتّن َع ُق ِرْز
ُهّن ُت َوُ ِكْس ْعُروف َو ْلَم  .َ )  )4(  )5ِ ِِبا

ِلَك َذ َك َو ُثُه َمْن ِب-  ِر ٍءض َي َفْر ْو ِب ْعِصيِب َأ  .َ )6(  ٍء َت

ِفتتي592ِ َو ِديِث:َ  -  ْلَحتت وُِكَا ُل ْلَمْم ِل َعتتاُمُه   َوَل َط ُتُه,ُ  َوُ ِكْستت َو
ّلُف َك َعَمِل ِمْن ُي ْل ُق َما ِإّل َا ِطيِ ُه   ُي َوا ِلم َر  .َ )7(  ٌ ُمْس

ِإْن593 َو َلَب -  ّوَج َط ّتَز ّوَجُه َال ًبا.َ  َز ُوُجوُ

فقط.َ كما التمكيِن إمكان علتها النفقة أن نسلم يسقط.َ ول فل بإذنه المباح أو الوُاجب وسفرها حبسها وأما بنشوُزها، إل تسقط ل الزوجة نفقة أن الصوُاب الشيِخ:َ أن - قرر 1

بعدها).َ   وما112ص الجليِة لها.َ (ينظر:َ المختارات غرور منه وجد إذا إل زوجها، لعسرة الفسخ تملك ل المرأة صوُب:َ أن

فقط.َ كما التمكيِن إمكان علتها النفقة أن نسلم يسقط.َ ول فل بإذنه المباح أو الوُاجب وسفرها حبسها وأما بنشوُزها، إل تسقط ل الزوجة نفقة أن الصوُاب الشيِخ:َ أن - قرر 2

بعدها).َ   وما112ص الجليِة لها.َ (ينظر:َ المختارات غرور منه وجد إذا إل زوجها، لعسرة الفسخ تملك ل المرأة صوُب:َ أن

فقط.َ كما التمكيِن إمكان علتها النفقة أن نسلم يسقط.َ ول فل بإذنه المباح أو الوُاجب وسفرها حبسها وأما بنشوُزها، إل تسقط ل الزوجة نفقة أن الصوُاب الشيِخ:َ أن - قرر 3

بعدها).َ   وما112ص الجليِة لها.َ (ينظر:َ المختارات غرور منه وجد إذا إل زوجها، لعسرة الفسخ تملك ل المرأة صوُب:َ أن

4 ) -1218 َ.(

5 ) -1218 َ.(

).َ 54ص البصائر عليِه.َ (نوُر للمنفق وارثا المنفق يكوُن أن عليِه النفقة لوُجوُب اشترط فروعه ول أصوُله غيِر من القريب كان - إذا 6

7 ) -1662 َ.(
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َلى594َّ َع َو ْنَساِن -  ِْل ِئمه ُيِقيِتَت َأْن َا َهتا َعاًمتا َب ًبا,ُ َط َوَشتَرا
َها َوَل ُف ّل َك َها,ُ  َما ُي َيُضّر

ِفيِ ِديِث:َ  َو ْلَح َفىََّا َك ِء   ْلَمْر ْثًما ِبا ِبَس َأْن ِإ ِلتتُك َعّمْن َيْح َيْم
َتُه ُه   ُقوُ َوا ِلم َر  .َ )1(  ٌ ُمْس

َنُة - و595 ْلَحَضا ْفُظ ِهيَِ َا ْفِل ِح ّط َيِتتاُم َعّما َال ِق ْل َوا ُه,ُ  َيُضّر
ِه.َ  ِلِح ِبَمَصا

ِهي596َِ َو َبٌة -  َلىَّ َواِج ِه َتِجُب َمْن َع ْيِ َل َقُة.َ  َع َف ّن َال

َوَل599 ْتَرُك -  ْلَمْحُضوُُن ُي ِد َا َيِ ُنُه َل َمتتْن ِب ِلُحه َيُصتتوُ ُيْصتت  َو
)2( َ. 

  

1 ) -996 َ.(

وأن المحضوُن، مصلحة يراعىَّ أنه إل النفس، إليِه تطمئن بعض- ضابط علىَّ النساء بعض تقديم -فيِ الحضانة فيِ ليِ يتحرر ):َ ولم114ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - قال 2

يسقط ل وأنه الحضانة، زوجها- لهم رضيِ إذا -خصوُصا المزوجة وكذلك والفاسق الرقيِق الهدي:َ أن فيِ القيِم ابن رجحه ما الصحيِح وكذلك… غيِره من أولىَّ فهوُ فيِه تحققت من

لحقهم.َ.َ  المسقط الدليِل لعدم منها، حقهم
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َتاب 223 ِة ِك ِعَم ْط َْل  َا

ِهي600َِ َو َوُاٌن -  َيِ َعاِن:َ َح ْوُ ُه:َ  َن ْيُِر َغ َو

َأّما َف ْيُِر َأ-  َوُاِن َغ َيِ ْلَح ُبوُِب ِمْن َا ْلُح َا ِر - ّثَما ّلتتُه َوال ُك َف َها-  ِر ْيِ َغ َو
ِإّل َباٌح,ُ   َما ُم

ِه َكالّسّم ِفيِ ٌة,ُ  ِه,ُ  َمَضّر ِوُ َنْح َو

َبُة و ِر َْلْش َها َا ّل َباَحة ُك َكَر َما ِإّل ُم ّنُه َأْستت ِإ ُه َيْحتتُرُم َفتت ِثيِتتُر َك

ُلُه;ِ  ِليِ َق َو

ٍءث:َ  ِدي ُكّلِلَح ٍءر   ِك َوَما ُمْس َكَر َحَراٌم,ُ  ْنُه َأْس ُق ِم َفَر ْل ُء َا َفِمْل

َكّف ْل ْنُه َا  .َ )   )1 َحَراٌم ِم

ِإْن َبْت َو َل َق ْن ْلَخْمُر ِا ّلْت.َ  َخّل َا َح

َوُاُن َيِ ْلَح َوا ِقْسَماِن:َ  ِب- 

َيِِحتتّل1 َف ّي,ُ  ِر َبْحتت َبْحتتر ِفتتيِ َمتتا ُكتتّل -  ْل ّيِتتا َا َقتتاَل َح ًتتتا;ِ  ّيِ َوَم
َلىَّ:َ  َعا َت

 ُكْم ُأِحّل ُد َل ْيِ ِر َص َبْح ْل َعاُمُه َا َط ُة: [ ) )2  َو َد ِئ ْلَما ] .َ 96َا

الصح، وهوُ فتحها، أو الراء ) والفرق:َ بتسكيِن8/296( ) والبيِهقي2/324ِ( ) والطحاوي861( الجارود وابن ) وحسنه1867( ) والترمذي3687( داود ) وأبو6/71ُ( أحمد - رواه 1

رطل.َ  عشر ستة أو آَصع، ثلثة يسع مكيِال

الصح، وهوُ فتحها، أو الراء ) والفرق:َ بتسكيِن8/296( ) والبيِهقي2/324ِ( ) والطحاوي861( الجارود وابن ) وحسنه1867( ) والترمذي3687( داود ) وأبو6/71ُ( أحمد - رواه 2

رطل.َ  عشر ستة أو آَصع، ثلثة يسع مكيِال

154



ْنَهـــُج ِكــــيَن َم ِل َالّساَّ  

َأّما2 َو َْلْصُل -  َفا ّي:َ  َبّر ْل ِه ا ِإّل ِفيِ ْلِحّل,ُ  ِه َنّص َما َا ْيِ َل ِرع َع  َالّشتتا
َها:َ )1( ْن َفِم  

ِديِث ِفيِ َأ- َما ْبِن َح ٍءس:َ  ِا ّبتتا ّلَع ُك ٍءب ِذي   َباِع ِمتتْن َنتتا َالّستت

َلُه َك َأ  )   )2 َحَراٌم َف

ىَِّب-  َه َن َو ٍءب ِذي ُكتتّل َعتتْن   َلتت ِر ِمتتْن ِمْخ ْيِتت ّط ُه   َال َوا َر

ِلُم  .َ )3(  ُمْس

َهىَّجت-  َن َو ِم َعْن   ِر ُلُحوُ ْلُحُم ِة َا ّيِ ِل ْه َْل ٌق   َا َف ّت ِه ُم ْيِتت َل )4(  َع

 َ.

َهىَّ َن َو ْتِل َعْن ُد- " َبتتِع َق َلتتُة,ُ ِمتتْن َأْر ّنْح َوال َلتتُة,ُ  ّنْم َال َواّب:َ  ّد َالتت

ُد"  َوالّصَر ُد,ُ  ُه ْد ُه ْل َوا

ُه َوا ُد َر ُبوُ َأْحَم َأ َد َو ُو  .َ )5(  َدا

ُع َوَجِميِ ِئِث ِهت-  َبا ْلَخ ْلَحَشَراِت ُمَحّرَمٌة َا َها.َ  َكا ِوُ َنْح َو

َهىَّ َن َو ِبيِّ و- " ّن ِة َعْن  َال َل ْلَجّل َها"   َا ِن َبا ْل أ
َ َو

ّتىَّ)6(   َح

َعُم ْط ُت َو َبُس,ُ  ِهَر ُتْح ّطا ًثا"   َال  .َ )7(َثَل

تحريمه.َ  علىَّ الشارع "ط":َ نص - فيِ 1

).َ 1933( مسلم - أخرجه 2

3 ) -1934 َ.(

).َ 1941( ) ومسلم9/653( البخاري - أخرجه 4

الصحيِح.َ  رجال عن داود أبوُ العيِد:َ أخرجه دقيِق ابن وقال حبان، ابن ) وصححه3224( ماجه ) وابن5267( داود ) وأبو2/88ُ( ) والدارمي1/332ِ( أحمد - أخرجه 5

) وصححه.1826َ( ) والترمذي7/240( والنسائيِ )،3786( داود أبيِ عند عباس ابن حديث له ويشهد عمر ابن ) عن1824( ) والترمذي3787  و3785( داود أبوُ - رواه 6

والعذرة.َ  البعرة الجلة:َ وهيِ وتأكل النجاسات، تتبع التيِ ) والجللة:َ الدابة3503( الرواء فيِ اللبانيِ وصححه الحبيِر، التلخيِص فيِ الحافظ نقله كما العيِد دقيِق ابن وصححه

ثلثيِن والبقرة يوُما، أربعيِن الناقة الشافعيِة:َ تحبس فقال الحبس، مدة فيِ واختلفوُا الطاهر، العلف علىَّ بحبسها يزول الجللة لحوُم أكل عن النهيِ أن الفقهاء بيِن خلف - ل 7

تحبسان والبقرة البدنة والثانيِة:َ أن عمر ابن بفعل عليِه واستدلوُا بهيِمة أو طيِرا كانت سوُاء ثلثا، روايتان:َ إحداهما:َ تحبس أحمد أيام.َ وعن ثلثة والدجاجة أيام سبعة والشاة

ومرفوُعا.َ  موُقوُفا عمرو ابن عن المقدار هذا روي وقد أربعيِن،
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ُة َباٌَّب   َكاَّ ّذ ُد َال ْي  َوالّص

َنتتتاُت601 َوُا َيِ ْلَح َا َباَحتتتُة -  ْلُم َبتتتاُح َل َا ُدوِن ُت ِة ِبتتت َكا ّذ ِإّل َالتتت
َد.َ  َالّسَمَك ْلَجَرا َوا

َتَرُط - و602 ِة ِفيِ ُيْش َكا ّذ  َال

َأْن1 ُكوَُن -  ّكيَِ َي ْذ ْلُم ِلًما َا ْو ُمْس ّيِا.َ  َأ ِب َتا ِك

َأْن2 َو ُكوَُن -  ّدد َي  .َ )1(  ِبُمَح

َأْن3 َو ِهَر -  ْن ّدَم ُي  .َ )2(  َال

َأْن4 َو َع -  َط ْق ُقوَُم َي ْل ْلُح َء َا ِري ْلَم  .َ )3(  َوا

َأْن5 َو ُكَر -  ْذ ِه ِاْسَم َي ّل ِه.َ  َال ْيِ َل َع

ِلَك603 َذ َك َو َتَرُط -  ِإّل ِفتتيِ ُيْش ِد,ُ  ْيِ ّنتتُه َالّصتت ِه َيِحتتّل َأ ِر ْقتت َع ِب
ّي ِفيِ ٍءع َأ ْوُِض ِه.َ  ِمْن َم ِن َد َب

ْثُل604 َوِم ِد -  ْيِ َفَر َما َالّص َعَجَز َن ِه َعْن َو ْبِح  .َ )4(  َذ

َعْن605 َو ِفِع -  ٍءج ْبِن َرا ِدي ًعا َخ ُفوُ َهَر  َماَقاَل:َ  َمْر ْن أ
ّدَم,ُ َ َال

ِكَر ُذ ِه ِاْستُم َو ّلت ِه َال ْيِت َل ُكتْل َع ْيِتَس َف َل َأّمتا َالّستّن ,ُ  ُفتُر,ُ  ّظ َوال

والظفر.َ  السن - غيِر 1

الدم:َ أساله.َ  - أنهر 2

والشراب.َ  الطعام النفس.َ والمريء:َ مجرىَ - الحلقوُم:َ مجرىَ 3

من بد فل مستقرة حيِاة وفيِها أدركها وإن حلت ميِتة رميِها بعد أدركها فإن جسدها من موُضع أي فيِ إصابتها أو الله، اسم ذكر مع ذكاتها:َ رميِها كالصيِد، كانت الدابة نفرت - إذا 4

).َ 58ص البصائر الشيِخ.َ (نوُر قرره ذكاتها.َ كما
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َأّما َو ْظٌم,ُ  َع َف ُفُر َالّسّن:َ  ّظ َدىَ َال ِة َفُم َبَشتت ْلَح ٌق   َا َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع
)1( َ. 

َبتتاُح606 ُي َو ُد -  ْيِ ْلتتِب َصتت َك ْل ِم َا ّلتت َع ْلُم َأْن َا ِبتت َتْرِستتَل - َذا َيْس ِإ
ْنَزِجتتَر َي َو َذا ُأْرِستتَل,ُ  َذا ِإ ِإ َو ُيَستتّميِ َل َأْمَستتَك ُزِجتتَر,ُ  َو ُكتتُل-  ْأ َي

َها ُب  َصاِح

َها ْيِ َل َذا)2(  َع ِإ َلُه.َ    َأْرَس

َعْن607 َو ّي -  ِد ٍءم ْبِن َع ِت َقتتاَل َحا ِه َرُستتوُُل َقتتاَل:َ  ّلتت   َال
َذا ْلت ِإ َبَك َأْرَس ْل ّلَم َك َع ْلُم ُكْر َا ْذ ِه ِاْسَم َفا ّل ِه,ُ  َال ْيِ َل َع

ِإْن َف ْيَِك َأْمَسَك -  َل َتُه َع ْك ْدَر َأ ّيِا َف َبْحُه,ُ  َح ْذ َفا

ِإْن َو َتُه -  ْك ْدَر ْد َأ َلُه َق َت َلْم َق ُكْل َو ْأ ْنُه َي ْلُه,ُ  ِم ُك َف

ِإْن َو ْدَت -  َع َوَج ِبَك َم ْل ًبا َك ْل ُه َك ْيَِر ْد َغ َقتت َلتتُه َو َت ُكتتْل,ُ َفَل َق ْأ َت
ّنَك ِإ  َل َف

ِري ْد ُهَما َت ّي أ
َلُه?  َ َت َق

ِإْن َو ْيُِت -  ْهَمَك َرَم ُكْر َس ْذ ِه ِاْسَم َفا ّل ِه َال ْيِ َل  )3(  َع

ِإْن َف ْنَك َغاَب -  ْوًُما َع َلْم َي ِه َتَر َف َثَر ِإّل ِفيِ ْهِمَك َأ ُكتتْل َستت َف

ْئَت,ُ  ِإْن ِش

).َ 1968( ) ومسلم5/131( البخاري - أخرجه 1

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 2

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 3
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ِإْن َف َتُه -  ْد ًقا َوَج ِري ِء ِفيِ َغ ْلَما ُكتتْل َفَل َا ْأ ٌق   َت َفتت ّت ِه ُم ْيِتت َل َع
)1( َ. 

ِفي608ِ َو ِديِث:َ  -  ْلَح ِإّنَا ّلَه   َتَب َال ِْلْحَساَن َك َلتتىَّ َا ُكتتّل َع

َذا ِإ َف ٍءء,ُ  ُتتتْم َشيِْ ْل َت ُنوُا َق َأْحِستت َذا َف ِإ َو َلتتَة,ُ  ْت ِق ْل ُتتتْم َا َبْح ُنوُا َذ َأْحِستت َف

ّد ُيِِحتت ْل َو ْبَحتتَة,ُ  ّذ ُكْم َال ُد ِرْح َأَحتت ُيِتت ْل َو َتُه,ُ  ْفَر َتتتُه َشتت ِبيَِح ُه   َذ َوا َر

ِلٌم  .َ )2(  ُمْس

ُه َوا ُد َر  .َ )3(  َأْحَم

ْيَماَُّن َباٌَّب   َْل ُذوُر َا ّن  )4(  َوال

ْيَماَِّن َْل  َا

ُد - َل610 ِق َع ْن َيِِميُِن َت ْل ِه ِإّل َا ّل َال ْو ِب ٍءم َأ ْو ِمْن ِاْس َأ ِه,ُ  ِئ َأْستتَما

ٍءة َف ِه.َ  ِمْن ِص ِت َفا ِص

ِلُف611 ْلَح َوا ِر -  ْيِ َغ ِه ِب ّل ُد ِشْرٌك,ُ َل َال ِق َع ْن ِه َت َيِِميُِن.َ  ِب ْل َا

َوَل612 ّد -  ُكتتوَُن َأْن ُب َيِِميِتتُن َت ْل َبتتُة َا ْلُموُِج ِة َا ّفتتاَر َك ْل َلتتىَّ ِل َع

َبٌل َأْمٌر ْق َت  ُمْس

).َ 1929( ) ومسلم1/279( البخاري - أخرجه 1

).َ 1955( مسلم - رواه 2

مسلم، شرط علىَّ ) وقال:َ صحيِح4/114( ) والحاكم540( ) والدارقطني2/84ِ( والدارميِ ) وصححه1476( ) والترمذي2827 ،2826( داود ) وأبو53ُ ،3/31( أحمد - رواه 3

المنذري.َ  وحسنه العيِد، دقيِق ابن ) وصححه9/334( والبيِهقيِ

وتحله التكذيب أو التصديق أو المنع أو الحث مقصوُده فاليِميِن والنذر، اليِميِن بيِن الصحيِحة:َ الفرق الفروق ):َ ومن131والفروق.َ.َ ص القوُاعد رسالة (فيِ الشيِخ - قال 4

النذر أقسام باقيِ وأما التبرر، نذر وهوُ الكفارة فيِه تفيِد فل الوُفاء، فيِه ويتعيِن نقمة دفع أو نعمة، حصوُل شرط علىَّ لها معلقا أو مطلقا، طاعته نفسه العبد والنذر:َ إلزام الكفارة،

اليِميِن.َ  مجرىَ فيِجري
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ِإْن613 َف َنْت -  َلىَّ َكا ٍءٍءض َع َوُ َمتتا ُهتت َو ِذٌب - ِهتتيَِ َكتتا َف ِلًمتتا-  َعا

َيِِميُِن ْل  َا

َغُموُُس ْل  .َ )1(  َا

ِإْن614 َو ُظّن َكاَن -  ْدِق َي ِه ِص ْفِس ِهيَِ َن ٍءوُ ِمْن َف ْغ َيِِميِِن,ُ َل ْل َا

ِه:َ َل ِل ْوُ َق َلىَّ َك َب َو ِه,ُ  ّل َال ِفيِ َو ِه,ُ  ّل َال ِه.َ  َعْرِض َو ِث ِدي َح

َذا615 ِإ َو ِنَث -  ِه ِفيِ َح ِنت َأْن َيِميِ ِبتت َعتَل - َلتتَف َمتتا َف َلتتىَّ َح َع

ْو َأ ِه,ُ  ِك َلَف َما َتَرَك َتْر َلىَّ َح َبْت َع َوَج ِه-:َ  ِل ْع ِه ِف ْيِ َل ُة َع ّفاَر َك ْل :َ َا

ُق ْتتت ْو َأ- ِع َأ ٍءة,ُ  َبتت َق َعتتاُم َر ْط ِة ِإ ِكيَِن َعْشتتَر ْو)2(  َمَستتا َأ    )3(

ُهْم.َ  ُت َوُ ِكْس

ِإْن َف ْد َلْم ِب-  َثَة َصاَم َيِج ٍءم َثَل ّيا  .َ )4(  َأ

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )5(  َع

النار.َ  فيِ ثم الثم فيِ صاحبها تغمس لنها غموُسا؛ا - سميِت 1

الكتاب ظاهر هوُ كما تمليِكهم يلزم يعشيِهم]:َ ول أو يغديهم [كأن المساكيِن إطعام يكفيِ الكفارات:َ أنه جميِع فيِ ):َ والصحيِح124ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قال 2

يكفر، لم أم أحدها عن كفر سوُاء فيِها، حنث إذا الفعال، بعدد كفارات عليِه أن شربت ل والله أكلت، ل كقوُله:َ والله متنوُعة أموُر علىَّ حلف من أيضا:َ أن الشيِخ قرر والسنة.َ كما

غيِرهما.َ  ول عتاق ول طلق فيِ ل يحنث، لم جاهل أو ناسيِا عليِه المحلوُف فعل من ) أن109(ص أيضا قرر كما

خطأ.َ  "ب":َ وكسوُتهم.َ وهوُ - فيِ 3

).َ 59ص البصائر عنه.َ (نوُر يؤخرها أو الحنث، علىَّ يقدمها أن بيِن الكفارة فيِ - ويخيِر 4

).َ 1652( ) ومسلم13/123( البخاري - أخرجه 5
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ِفي617ِ َو ِديِث:َ  -  ْلَح َلتتَف  َمْنَا َلتتىَّ َح ٍءن َع ِإْن َيِميِتت َقتتاَل:َ  َف

َفَل َشاَء ّلُه,ُ  ْنَث َال ِه ِح ْيِ َل ُه   َع َوا ْلَخْمَسُة َر  .َ )2(  )1(  َا

ُع618 ُيْرَج َو ْيَماِن ِفيِ -  َْل َلىَّ:َ  َا ِإ

ّيُِة ِن ِلِف.َ  َأ-  ْلَحا َا

ُثّم َلىَّ ِب-  َبِب ِإ ِذي َالّس ّل ّيَِج َا َيِِميَِن.َ  َه ْل َا

ُه َوا ِلٌم َر  .َ )3(  ُمْس

ُذوُر [   ّن َال

ُد - و620 ْق ِر َع ْذ ّن ٌه َال ْكتتُرو ْد َم َقتت َهتتىَّ َو ِبتتيِّ َن ّن ِر,ُ َعتتْن  َال ْذ ّنتت َال

َقاَل:َ  ّنُهَو ِإ ِتيِ َل   ْأ ّنَما َي ِإ َو ٍءر,ُ  ْيِ َتْخَرُج ِبَخ ِه ُيْس َبِخيِتتِل ِمتتْن ِب ْل  َا
ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )4(  َع

)4/303( ) والحاكم1183 (موُارد حبان ) وابن2105( ماجه ) وابن7/25( والنسائيِ ) وحسنه1531( ) والترمذي3261( داود ) وأبو2/158ُ( ) والدارمي2/10ِ( أحمد - أخرجه 1

العيِد.َ  دقيِق ابن وصححه وصححه،

الله مشيِئة علىَّ عليِه المحلوُف تعليِق يقصد شروط:َ الول:َ أن ثلثة له عليِه.َ قالوُا:َ ويشترط حلف بما يأت لم لوُ يحنث ل أنه يميِنه الله- فيِ شاء -إن قال من - المراد:َ أن 2

بتصرف هت بقلبه.َ ا يستثنىَّ أن ينفعه فل ونطقا، لفظا يستثنىَّ حكما.َ الثالث:َ أن أو لفظا بيِميِنه الستثناء يتصل قصد.َ الثانيِ:َ أن بل لسان سبق كانت أو للتبرك بها جاء إن ل تعالىَّ،

).َ 6/87 للبسام الحكام (توُضيِح من

3 ) -1653 َ.(

).َ 1639( ) ومسلم11/575( البخاري - أخرجه 4
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َذا621 ِإ َفتت ُه -  َد َقتت َلتتىَّ َع َوَجتتَب َع ِه ِبتتّر:َ  ْيِتت َل ُء َع َفتتا َوُ ْل )1(;ِ   َا

ِه ِل ْوُ َق َذَر َمْن   ِل َع َأْن َن ِطيِتت ّلتتَه ُي َوَمتتْن َال ْعتتُه,ُ  ِط ُيِ ْل َذَر َف َأْن َنتت

ْعِصيَِ ّلَه َي ِه َفَل َال ْعِص ٌق   َي َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

ِإْن622 َو ْذُر َكتتاَن -  ّنتت َباًحتتا َال ْو ُم ًيتتا َأ ِر َيِِميِتتِن َمْجتتَرىَ َجا ْل َا

ِر ْذ َن َك ّلَجاِج - ْو َال َأ َغَضِب-  ْل ْذَر َكاَن َوا ٍءة:َ  َن َيِ ْعِص َم

َلْم ُء َيِجْب -  َفا َوُ ْل ِه َا  .َ )3(  ِب

ِه ِفيِ َو ُة -  ّفاَر ٍءن َك َذا َيِميِ ِه ُيوُّف َلْم ِإ  .َ )4(  ِب

َيْحُرُم َو ُء -  َفا َوُ ْل ِه َا ِة.َ  ِفيِ ِب َيِ ْعِص ْلَم َا

  

به.َ  "ط":َ الوُفاء - فيِ 1

مسلم.َ  فيِ أجده ) ولم11/581( البخاري - أخرجه 2

"ب":َ بذلك.َ  - فيِ 3

من المشهوُر من أقوُىَ العلماء، لجمهوُر وفاقا كفارة، يوُجب محرم.َ ول أو مباح فيِ ينعقد ل النذر أن أحمد عن الخرىَ ):َ والرواية125ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قال 4

أشبه المباح والنذر يجوُز ل الحاجة وقت عن البيِان وتأخيِر بالكفارة المر فيِه يعصه" ليِس فل الله يعصيِ أن نذر الصحيِح:َ "من والحديث انعقادها علىَّ الدال الدليِل لعدم المذهب؛ا

اليِميِن.َ  بلغوُ
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َتاُب 233 َياِت ِك َنا ْلِج  َا

ْتُل- 623 َق ْل ِر َا ْيِ َغ ّق ِب َقِسُم َح ْن َلىَّ َي ِة ِإ َث ٍءم َثَل ْقَسا  َأ

ُدَهاَّ:ُ  ُدَأَح َعْمتت ْل َأْن َا َوُ:َ  ُهتت َو َواُن,ُ  ْد ُعتت ْل َده َا ْقِصتت ٍءة)1(  ُ َي َيتت َنا ِبِج  

ُتُل ْق َذا َت َه َف ًبا,ُ  ِل ّيُِر َغا ِليِّ ُيَخ َوُ ْل ِه َا ْيَِن ِفيِ ْتِل َب َق ْل َية َا ّد  )2(;ِ   ِ َوال

ِه ِل ْوُ َق ِتَل َمْن   ِل ِتيِتتٌل َلتتُه ُق َوُ َق ُهتت ٍءر َف ْيِتت ِإّمتتا ِبَخ ْيتتِن:َ  َظَر ّن َال

ِإّما َو ُتَل,ُ  ْق َيِ ْن َي َأْن َأ ِد ْف ٌق)4(  )3( َي َف ّت ْيِه  ُم َل  .َ )5(  ِ َع

ِني:ُ  ّثاَّ ِهَال ْب َأْن ِش َوُ:َ  ُه َو ِد,ُ  َعْم ْل َد َا َعّم َت َيَة َي َنا ْلِج ِه َا ْيِ َل َل ِبَمتتا َع

ُتُل ْق ًبا.َ  َي ِل َغا

ِلُث ّثاَّ َوُ َال ُهتت َو ُأ,ُ  َط ْلَخ َع َأْن َا َقتت َيتتُة َت َنا ْلِج ْنتتُه َا ِر ِم ْيِتت َغ ٍءد,ُ ِب َقْصتت

ٍءة َباَشَر ْو ِبُم ٍءب.َ  َأ َب َس

َْلِخيِر - َفِفي624 َبْل)6(  َ َقَود َل َا    َ:

ُة ّفاَر َك ْل َا ِتِل َماِل ِفيِ َأ-  َقا ْل  َا

كشط.َ  (يقصده) دون فوُقها كتب "أ" لكن فيِ ورد وكذا ط":َ يقتله، "ب، - فيِ 1

).َ 115ص الجليِة حجرين.َ (المختارات بيِن الجارية رأس رض الذي اليِهوُدي رأس وسلم عليِه الله صلىَّ النبيِ رض كما فعل، كما بالجانيِ يفعل الشيِخ:َ أنه - رجح 2

ط":َ يفديه.َ  "ب، - فيِ 3

ط":َ يفديه.َ  "ب، - فيِ 4

).َ 1355( ) ومسلم2/205( البخاري - أخرجه 5

- القوُد:َ القصاص.َ  6
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َيتَة ّد َوال َلتىَّ ِب-  ُتُه َع َبا َعِصت ُهتْم:َ  َو ِه,ُ  ِت َل ِق ِريبهتْم َعتا َق ُهتْم,ُ  ّل ُك

َع َوُّز َتت ِهْم,ُ  ِد ِعيِ ِب ِهتتْم َو ْيِ َل ِر َع ْد َقتت َؤّجتتُل ِب ُت َو ِهْم,ُ  ِل ِهتْم َحتا ْيِ َل َثَلِث َع

ُكّل ِنيَِن,ُ  َنًة ِس ُلوَُن َس َها.َ  َيْحِم ُث ُل ُث

َياُت - و625 ّد ْفِس َال ّن َها ِلل ِر ْيِ َغ ْد َو ْلت َق ِديِث ِفتتيِ َفّصتت َحتت

ِو ِر ٍءم:َ  ْبِن َعْم َحْز

 ِبيِّ َأّن ّن َتَب  َال َلىَّ َك ْهِل ِإ َيَِمِن َأ ْل ِه:َ  َا ِفيِ َو

َأّن َبَط َمْن -  َت ْع ًنتتا ِا ْؤِم ْتل ُم َعتتْن)1(  ً َق ّنُه   ِإ َف ٍءة َنتت ّيِ ٌد َب َوُ ِإّل َقتت
ُء َيْرَضىَّ َأْن َيِا ِل ْو ِإْن َأ َو ُتوُِل.َ-  ْق ْلَم َئتتُة ِفتتيِ َا َيتتُة,ُ ِما ّد َال ْفتتِس:َ  ّن َال

ِبل ِمْن ِْل  .َ )2(  ِ َا

ْنِف - َوِفي َْل َذا َا ًع ُأوِعَب ِإ ْد َيُة.َ )3(  ا َج ّد َال  

ّلَساَِّن:ُ  - َوِفي َيُة.َ َال ّد َال

ْيِن:ُ  - َوِفي َت َيُة.َ َالّشَف ّد َال

َكِر - َوِفي ّذ َيُة.َ  َال ّد َال  َ:

َية ّد  .َ )4(  ُ َال

ْلِب:ُ  - َوِفي َيةَالّص ّد  .َ )5(  ُ َال

جريرة.َ  ول جناية بل - أي:َ قتل 1

ذلك.َ  علىَّ دلل ثم عنها، أبدال والباقيِات البل، الديات فيِ الصل ):َ أن116ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قرر 2

ط":َ جدعه.َ  "ب، - فيِ 3

- البيِضتان:َ الخصيِتان.َ  4

والشم والبصر كالسمع الشيِخ:َ والمنافع الجماع.َ ينظر:َ النهاية.َ قال منه أذهب حتىَّ بشيِء صلبه أصيِب وقيِل:َ إن الدية، ففيِه الرجل فحدب الظهر كسر - الصلب:َ أي:َ إن 5

كاملة.َ (نوُر دية واحد فلكل منافع عدة منه فذهب عليِه جنىَّ كاملة.َ فلوُ دية فذهبت عليِها جنىَّ إذا منها واحدة كل فيِ وغيِرها، والنكاح والبطش الكل ومنفعة واللمس والذوق

).َ 56ص البصائر
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ْيِن:ُ  - َوِفي َن ْي ْلَع َيُة.َ َا ّد َال

َدِة:ُ  َالّرْجِل - َوِفي ْلَواِح ِة.َ  ِنْصُفَا َي ّد َال

ْأُموَمِة - َوِفي ْلَم ُلُث)2(  )1( ا ُث ِة.َ    َي ّد َال

ِئَفِة - َوِفي ْلَجاَّ ُلُث)4(  )3(  َا ُث َيَة.َ    ّد َال

َلِة - َوِفي َنّق ْلُم َة  َخْمُس)6(  )5(  َا ِبِل.َ  ِمْن َعْشَر ِْل َا

َبٍع ُكّل - َوِفي ِبِع ِمْن ِإْص َيِد َأَصاَّ ْل َعْشتتٌرَوالّرْجِل:ُ  َا

ِبِل.َ  ِمْن ِْل َا

ِبِل.َ   ِمْن)7(  ٌ َخْمس ِْل َا

ْلُموِضَحِة - َوِفي ِبِل.َ  ِمْن  َخْمٌس)9(  )8(  َا ِْل َا

َأّن َو َتُل َالّرُجَل -  ْق ِة.َ  ُي َأ ْلَمْر ِبا

َلىَّ َع َو ْهِل -  َهِب َأ ّذ ْلُف َال َنتتار َأ ُه )10(  ٍء ِدي َوا ُبتتوُ   َر ُود َأ  َدا
)11( َ. 
الدماغ.َ  أم إلىَّ تصل حتىَّ الجلد تخرق التيِ - المأموُمة:َ هيِ 1

الدماغ.َ  أم إلىَّ تصل حتىَّ الجلد تخرق التيِ - المأموُمة:َ هيِ 2

غيِره.َ  أو بطن من الجوُف باطن إلىَّ يصل الذي - الجائفة:َ الجرح 3

غيِره.َ  أو بطن من الجوُف باطن إلىَّ يصل الذي - الجائفة:َ الجرح 4

بتكسيِره.َ  عظامه وتنقل وتهشمه، الرأس عظم توُضح التيِ الشجة - المنقلة:َ هيِ 5

بتكسيِره.َ  عظامه وتنقل وتهشمه، الرأس عظم توُضح التيِ الشجة - المنقلة:َ هيِ 6

عشرة).َ  خطأ:َ (خمس ورد المطبوُعة - فيِ 7

والوُجه.َ  بالرأس خاصة فهيِ تكسره ول بيِاضه وتبدي الرأس عظم توُضح التيِ الشجة - الموُضحة:َ هيِ 8

والوُجه.َ  بالرأس خاصة فهيِ تكسره ول بيِاضه وتبدي الرأس عظم توُضح التيِ الشجة - الموُضحة:َ هيِ 9

نسخة:َ "أ".َ  فيِ قبلها والتيِ الفقرة هذه فيِ بالمعنىَّ مخل سقط - وقع 10

)4/89( ) والبيِهقي6/34ِ( المحلىَّ فيِ حزم وابن ) وصححه1/395( ) والحاكم4/245( الكبرىَ فيِ والنسائيِ يصح ل ) وقال:َ إسناده255( برقم المراسيِل فيِ داود أبوُ - رواه 11

كتاب ):َ هذا17/338 (التمهيِد البر عبد ابن مشهوُر.َ قال فيِه آَخرون.َ والخلف وصححه قوُم، فضعفه تصحيِحه فيِ اختلف ) وغيِرهم.َ وقد14/501( حبان ) وابن2/247( والدارميِ

فيِ حجر ابن ثابت.َ وقال العقيِليِ:َ حديث والمعرفة.َ وقال بالقبوُل إياه الناس لتلقيِ التوُاتر؛ا أشبه لنه السناد؛ا عن تغنيِ معرفة العلم أهل عند معروف السيِر، أهل عند مشهوُر

عليِه اعتمد هذا حزم بن عمرو آَل ):َ كتاب231ص الطالب تحفة (فيِ كثيِر ابن الشهرة.َ وقال حيِث من بل السناد حيِث من ل الئمة من جماعة الحديث هذا صحح التلخيِص:َ وقد
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ُد628 َقا ُي َو ٍءوُ ُكّل -  ِه ُعْض ِل ْث َذا ِبِم َكَن ِإ ُدوِن َأْم ّد ِب َع )1(;ِ   ٍء َت

ِه ِل ْوُ َق َلىَّ:َ  ِل َعا َناَت ْب َت َك َو ِهْم   ْيِ َل َها َع ْفَس َأّن ِفيِ ّن ْفِس َال ّن ) )2  ِبتتال

َلىَّ ِر ِإ ِة آَِخ َي ُة: [ َاْل َد ِئ ْلَما ] .َ 45َا

َيُة629 ِد َو ِة -  َأ ْلَمْر َلىَّ َا ِة ِنْصِف َع َيتت َكر ِد ّذ ِإّل)3(  ِ َالتت ُدوَن ِفيَِمتتا  
ُلِث َيَة ُث ّد ُهَما َال ٌء.َ   َف َوُا َس

  

).َ ينظر2/342( الراية نصب فيِ الزيلعيِ مقالة هذا من وقريب جده عن أبيِه عن شعيِب بن عمرو نسخة تشبه عندهم متوُارثة نسخة وهوُ كتبهم، فيِ والمصنفوُن الئمة

).َ 132  إلى92َّ(ص من للصوُيان الصحابة للستزادة:َ صحائف

السم فيِ القصاص:َ المساواة فيِ يشترط ولكن غيِره، فيِ القصاص وعدم العدوان، العمد فيِ القصاص وجوُب فيِ النفوُس إتلف حكم الطراف إتلف الشيِخ:َ وحكم - قال 1

).َ 55ص البصائر فيِها.َ (نوُر قصاص فل وإل المساواة لمكان القصاص فيِها مفصل أو حد إلىَّ تنتهيِ التيِ الجروح وكذلك والموُضع

السم فيِ القصاص:َ المساواة فيِ يشترط ولكن غيِره، فيِ القصاص وعدم العدوان، العمد فيِ القصاص وجوُب فيِ النفوُس إتلف حكم الطراف إتلف الشيِخ:َ وحكم - قال 2

).َ 55ص البصائر فيِها.َ (نوُر قصاص فل وإل المساواة لمكان القصاص فيِها مفصل أو حد إلىَّ تنتهيِ التيِ الجروح وكذلك والموُضع

ط":َ الرجل.َ  "ب، - فيِ 3
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َتاِب 239 ِد ِك ُدو ْلُح  َا

ّد - َل630 َلىَّ ِإّل َح ٍءف َع ّل َك ٍءم ُم ِز َت ْل ٍءم)1(  ُم ِل َعا ِم   ِري ّتْح  ِبال

َوَل631 ِقيُِمُه -  ِم ِإّل ُي ِْلَما ْو َا ِإّل َأ ُبُه,ُ  ِئ ِإّن َنا َف ُد,ُ  ّيِ ُتُه َلُه َالّس َقاَم ِإ
ِد ْل ْلِج َلىَّ َخاّصًة ِبا ِه.َ  َع ِق ِقيِ َر

ّد - و632 ِقيِِق َح ْلد ِفيِ َالّر ْلِج ّد ِنْصُف َا ْلَحّر.َ  َح َا

ّد [   َناَّ]ِ َح َالّز

ّد633 َنا - َح َوُ َالّز ُه َو ْعُل -  ِة ِف َفاِحَش ْل ٍءل ِفيِ َا ُب ْو ُق ٍءر-:َ  َأ ُب ُد

ِإْن َوُ َكاَن - ُه َو ًنا-  ِذي ُمْحَص ّل ْد َا ّوَج َقت َهتتا َتتتَز َئ ِط َو ُهَمتتا َو ُحتتّراِن َو

َفاِن ّل َك َذا ُم َه َف ّتىَّ ُيْرَجُم -  َيُموَُت.َ  َح

ِإْن َو ْيَِر َكاَن -  َد َغ ِل ٍءن:َ ُج َئَة ُمْحِص ُغتتّرَب ِما َو ٍءة,ُ  َد ْل ِه َعتتْن َج ِنتت َط َو
َعاًما.َ 

ِكْن634 َل َو ِقّر َأْن ِبَشْرِط -  ِه ُي َع ِب َبتت ْو َأْر َأ ٍءت,ُ  َد َمتتّرا َه ِه َيْشتت ْيِتت َل َع

َعُة َب ٍءل َأْر ُدو ِهْم ُيَصّرُحوَُن ُع ِت َد َها  .َ )2(  ِبَش

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 1

اثنان شهد لوُ وكذلك شهادتهم ترد لم مجالس فيِ جاءوا لوُ بل واحد مجلس فيِ الزنا فيِ الربعة الشهوُد يأتيِ أن يشترط ل ):َ أنه118ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قرر 2

آَخر.َ.َ  بيِت أو آَخر يوُم فيِ وطئها أنه وآَخران يوُم أو بيِت فيِ وطئها أنه
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ُه َوا ِلٌم َر  .َ )1(  ُمْس

ْيِن َوآَِخُر َْلْمَر ِتَصاُر َا ْق َلىَّ َاِل ِم َع َكَما َرْج ْلُمْحَصِن,ُ  ِة ِفتتيِ َا ِقّصتت
ٍءز ِة َماِع ّي ِد َغاِم ْل  .َ )2(  َوا

ّد [   ْذِف َح َق ْل  ] َا

َوَمْن635 َذَف -  َنا َق ًنا ِبالّز ْو)3(  ُمْحَص َأ َد   ِه ِه)4(  َش ْيِ َل َع َلْم   َو ِه,ُ  ِب
ْكُمْل َد َت ِل ُة:َ ُج َد َها ِنيَِن َالّش ًة َثَما َد ْل  .َ )5(  ِج

ّتْعِزيُر] [ َال

َواِجٌب638 ِزيُر -  ْع ّت ٍءة ُكّل ِفيِ َواِجٌب َال َيِ ْعِصتت ّد َل َم َهتتا َحتت َوَل ِفيِ
َة ّفاَر  .َ )6(  َك

ّد [   ِة َح َق ِر  ] َالّس

).َ 1690( مسلم - رواه 1

عبادة.َ  حديث فيِ كما مائة وجلد الرجم بيِن يجمع - أي:َ لم 2

بالزنىَّ.َ  ط":َ محصنا "ب، - فيِ 3

"ط":َ وشهد.َ  - فيِ 4

المقذوف.َ  بعفوُ يسقط فل تعالىَّ لله حق القذف حد ) أن119ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قرر 5

من حد فيِ إل جلدات عشر فوُق أحد يجلد وسلم:َ "ل عليِه الله صلىَّ النبيِ بقوُل المراد وأن جلدات عشر علىَّ التعزير فيِ الزيادة ) جوُاز119ص المختارات (فيِ الشيِخ - قرر 6

معصيِة.َ  غيِر فيِ ونحوُهم والخادم والزوجة الصغيِر تأديب ذلك علىَّ يزيد ل الذي وأن معصيِة، غيِر فيِ إل الله" أي حدود
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َوَمْن639 َق -  َع َسَر ْب ٍءر ُر َنا َهِب ِمتتْن ِدي ّذ ْو َالتت ِه َمتتا َأ ِوي ِمتتَن ُيَستتا

ْلَمتتاِل َعتتْت ِمتتْن َا ِط ُق ِه:َ  ِز ُه ِحتتْر ُد َنتتىَّ َيتت ُيِْم ْل ْفِصتتِل ِمتتْن َا َكتتّف,ُ َم ْل َا

 .َ )1(  َوُحِسَمْت

ِإْن640 َف َد -  َعْت َعا ِط ُلُه ُق ُيِْستتَرىَ ِرْج ْل ٍءل ِمتتْن َا ْفِصتت ْعتتِب َم َك ْل َا

َوُحِسَمْت.َ 

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )2(  َع

ِفي643ِ َو ِديِث:َ  -  ْلَح َع  َلَا ْط ٍءر ِفيِ َق ٍءر َوَل َثَمتت َثتت ُه   َك َوا َر

ْهُل َنِن َأ  .َ )3(  َالّس

ّد [ 243   ِة َح َب ْلِحَرا  ] َا

َقتتاَل644 َو َلىَّ -  َعتتا ِبيَِن:َ  ِفتتيِ َت ِر ْلُمَحتتا اَا ّنَم ِإ ُء   ِذيَن َجتتَزا ّلتت َا

ُبوَُن ِر ّلتتَه ُيَحتتا َلُه َال ْوَُن َوَرُستتوُ َع َيْستت َْلْرِض ِفتتيِ َو ًدا َا َأْن َفَستتا

الدم.َ  وينقطع العروق أفوُاه لتنسد محماة بحديدة الكيِ أو مغليِ دهن أو زيت فيِ ونحوُها السرقة فيِ رجل أو يد من القطعة موُضع يغمس بالحشم:َ أن - المراد 1

).َ 1684( ) ومسلم12/96( البخاري - أخرجه 2

( ماجه ) وابن8/87( ) والنسائي1449ِ( ) والترمذي4388( داود ) وأبو2/174ُ( ) والدارمي3/463ِ( ) وأحمد275( المسند فيِ ) والشافعي32ِ( الموُطأ فيِ مالك - أخرجه 3

فيِ معلقا كان بالقبوُل".َ والثمر:َ ما متنه العلماء تلقت الحديث هذا الطحاوي ):َ وقال4/73التلخيِص:َ ( فيِ الحافظ ).َ قال8/263( ) والبيِهقي1505ِ (موُارد حبان ) وابن2593

الثلثة الئمة عند ويضمنه محرزين غيِر والكثر والثمر الحرز القطع شروط من القطع:َ أن عدم وسبب وسطه فيِ الذي شحمه وهوُ النخل، جمار والكثر:َ هوُ يجذ، أن قبل النخل

رجح وقد حرز؟َ غيِر من سرق ما كل فيِ عام أو والكثر بالثمر خاص الضعاف المذهب:َ هل فيِ خلف علىَّ خديج بن رافع لحديث مرتيِن، بعوُضه يضمنه أحمد وعند مرة، بعوُضه

).َ 120ص الجليِة العموُم.َ (المختارات السعدي الشيِخ
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ُلوُا ّت َق ْو ُي ُبوُا َأ ّل ْو ُيَص َع َأ ّط َق ِهْم ُت ِدي ْيتت ُهتتْم َأ ُل َأْرُج ٍءف ِمتتْن َو ْو ِخَل َأ

ْوُا َف ْن َْلْرِض ِمَن ُي َلىَّ) )1  َا ِإ َها   ِر َدة: [ آَِخ ِئ ْلَما ] .َ 33َا

ُهُم645 َو ِذيَن -  ّل َلىَّ َيْخُرُجوَُن َا ُعوَُن َع َط ْق َي َو ّناِس,ُ  َق َال ِريتت ّط َال

ِهْم ْيِ َل ٍءب َع ْه َن ْو ِب ٍءل.َ  َأ ْت َق

َفَمْن َتَل َأ-  َذ َق َأَخ ِتَل َو ُق ِلَب,ُ  َمال:ًَ  َوُص

َوَمْن ّتَم ِب-  َتَح َتَل:َ  ُلُه,ُ  َق ْت َق

َوَمْن َذ جت-  َعْت َأَخ ِط ُق ُه َمال:ًَ  ُد َنىَّ َي ُيِْم ْل ُلُه َا ِرْج ُيِْسَرىَ,ُ  َو ْل َا

َوَمْن ِفيَِ َأَخاَف ُد-  ُن ّناَس:َ  َْلْرِض ِمْن َال  .َ )2(  َا

ّد [   ِة َح َغا ُب ْل  ] َا

َوَمْن646 َلىَّ َخَرَج -  ِم َع ِْلَما ُد َا ِري َتُه ُي َل َوُ َعتتْن ِإَزا ُهتت َف ِه:َ  ِب ْنِصتت َم

ٍءغ.َ  َبا

َلى647َّ َع َو َلُة -  ِم:َ ُمَراَس ِْلَما َلُة َا ِإَزا َو ِة,ُ  َغا ُب ْل ِقُموَُن َما َا ْن ِه َي ْيِ َل َع

ِإِن648 َف ْوُا -  َه َت ْن ِإّل َكّف ِا َو ُهْم,ُ  ْن ُهْم َع َل َت َذا َقا ُلوُا ِإ َت  .َ )3(  َقا
( ماجه ) وابن8/87( ) والنسائي1449ِ( ) والترمذي4388( داود ) وأبو2/174ُ( ) والدارمي3/463ِ( ) وأحمد275( المسند فيِ ) والشافعي32ِ( الموُطأ فيِ مالك - أخرجه 1

فيِ معلقا كان بالقبوُل".َ والثمر:َ ما متنه العلماء تلقت الحديث هذا الطحاوي ):َ وقال4/73التلخيِص:َ ( فيِ الحافظ ).َ قال8/263( ) والبيِهقي1505ِ (موُارد حبان ) وابن2593

الثلثة الئمة عند ويضمنه محرزين غيِر والكثر والثمر الحرز القطع شروط من القطع:َ أن عدم وسبب وسطه فيِ الذي شحمه وهوُ النخل، جمار والكثر:َ هوُ يجذ، أن قبل النخل

رجح وقد حرز؟َ غيِر من سرق ما كل فيِ عام أو والكثر بالثمر خاص الضعاف المذهب:َ هل فيِ خلف علىَّ خديج بن رافع لحديث مرتيِن، بعوُضه يضمنه أحمد وعند مرة، بعوُضه

).َ 120ص الجليِة العموُم.َ (المختارات السعدي الشيِخ

استيِفاؤه.َ  تحتم الطرف فيِ قوُدا يوُجب بما جنوُا إذا الطريق قطاع ):َ أن120ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قرر 2

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 3
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َلى649َّ َع َو ُتُه -  َن ُعوُ ِه:َ َم ِت ّيِ َلىَّ َرِع ِهْم.َ  َع ِل َتا ِق

ِإْن650 َف ُطّر -  َلىَّ ُاْض ِهْم ِإ ِل ْت ْو َق ِلتتَف َأ َفَل)1(  َت ُهْم:َ  ُل َء  َمتتا َشتتيِْ

َلىَّ ِفِع.َ  َع ّدا َال

ِإْن651 َو ِتَل -  ُع ُق ِف ّدا ًدا.َ  َكاَن َال ِهيِ َش

َوَل652 ُع -  َب ّت ُهْم ُي َوَل َل ِبٌر,ُ  ْد َهُز ُم َلىَّ ُيْج َوَل َع ٍءح,ُ  ِري َنُم َج ْغ ُهتتْم ُي َل

َوَل َبىَّ َماٌل,ُ  ُهْم ُيْس ّيٌة.َ  َل ُذّر

َوَل653 َلىَّ َضَماَن -  ِد َع ْيِِن َأَح َق ِري َف ْل ِلَف ِفيَِما َا ْت ْلَحتتْرِب َحاَل ُأ َا

ٍءس ِمْن ُفوُ ٍءل.َ  ُن َوُا َأْم َو

ْكُم َباَّب   ّد ُح َت ْلُمْر  َا

ّد654 َت ْلُمْر َوا َوُ:َ َمْن -  ِم ِديِن َعْن َخَرَج ُه ِْلْستتَل َلتتىَّ َا ِر,ُ ِإ ْفتت ُك ْل َا

ٍءل ْع ِف ْو ِب ٍءل َأ ْوُ ْو َق ٍءد َأ َقا ِت ْع ْو ِا َشّك.َ  َأ

ْد655 َق َو َكَر -  ُء َذ َلَما ُع ْل ُهُم َا َفاِصيَِل -َرِحَم َت ّلُه-  ِه َيْختُرُج َمتا َال ِبت
ُد ْب َع ْل ُع ِمْن َا َتْرِج َو ِم,ُ  ِْلْسَل َها َا ّل َلىَّ ُك ِد ِإ َء َما َجْح ِه َجا  ِب

ْو ِد َأ ِه َجْح ْعِض ْيَِر َب ٍءل َغ ّو َأ َت ِد ِفيِ ُم ْعِض َجْح َب ْل  .َ )2(  َا

َفَمِن656 ِتيَِب -  ُت ُاْستت ّد:َ  َتتت َثتتَة ِاْر ِإْن َثَل َفت ٍءم,ُ  ّيتتا َع َأ ِإّل َرَجتت ِتتتَل َو ُق

ْيِِف.َ  ِبالّس

"ط":َ إتلف.َ  وفيِ "ب،ط":َ قتالهم، - فيِ 1

ط".َ  فيِ:َ "ب، - ليِست 2
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َتاَُّب ْلَقَضاَِّء ِك ّدَعاََّوىَ، َا َناَِّت َوال ّي َب ْل ْنَواِع َوا َأ َو

َداِت  َالّشَهاَّ

ُء - و657 َقَضا ْل ّد َل َا ّناِس ُب ْنُه ِلل َوُ ِم ُه ٍءة َفْرُض َف َي َفا .َ  ِك

َيِجُب658 َلىَّ -  ِم َع ِْلَما ِه َيْحُصُل َمْن َنْصُب َا َيُة ِفيِ َفا ِك ْل ِمّمتتْن َا

َفٌة َلُه ِر ْع  َم

ِء َقَضا ْل ِة ِبا َف ِر ْع ِم ِبَم َكا َْلْح َها َا ِق ِبيِ ْط َت َو ِة,ُ  ّيِ َلتتىَّ َالّشْرِع ِئِع َع َقتتا َوُ ْل َا

ِة َي ِر ْلَجا ْيَِن َا  َب

ّناِس.َ  َال

ِه659 ْيِتت َل َع َو ّليَِ َأْن -  َوُ َثتتَل ُيتت َْلْم َثتتَل َا َْلْم َفاِت ِفتتيِ َفا )1(  َالّصتت

ِة َبَر َت ْع ْلُم َقاِضيِ.َ  ِفيِ َا ْل َا

ّيُِن660 َع َت َي َو َلتتىَّ -  َلتتْم َكتتاَن َمتتْن َع َو ْهل,ًُ  ْد َأ َلتتْم ُيوَُجتت َو ُه,ُ  ْيِتتُر َغ

ْلُه َغ َوُ َعّما َيْش ُهْم ُه ْنُه.َ  َأ ِم

ْد661 َق َو ِبيِّ َقاَل -  ّن َنتتُة   َال ّيِ َب ْل َلتتىَّ َا َيِِميِتتُن َع ْل َوا ّدِعيِ,ُ  ْلُمتت َا

َلىَّ َكَر َمْن َع ْن  .َ )   )2 َأ

ط":َ بالصفات.َ  "ب، - فيِ 1

الربعيِن فيِ النوُوي إسناده وحسن عباس ابن حديث ) من10/252( والبيِهقيِ التلخيِص فيِ الحافظ قال كما ضعيِف وسنده عمرو بن الله عبد ) عن1341( الترمذي - أخرجه 2

).َ 1711( ) ومسلم8/213( البخاري عليِه" رواه المدعىَّ علىَّ اليِميِن عليِه:َ "لكن المتفق والحديث الفتح فيِ والحافظ
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 )1( َ. 

َعىَّ َمْن - َف663 ّد ً ِا ُه َمال َوُ َنْح ِه َو ْيِ َل َع َنُة َف ّيِ َب ْل  َا

ِإّما َداِن أ-  ِه ْدَلِن,ُ  َشا َع

ْو َأ َتاِن َرُجٌل ب-  َأ ِاْمَر  )2(  َو

ْو َأ َيِميُِن َرُجٌل جت-  ِه َو ِل ْوُ َق ِل ّدِعيِ;ِ  ْلُم َلىَّ:َ  َا َعا ُدواَت ِه َتْش َواْس  

ْيِن َد ِهيِ ُكْم ِمتتْن َشتت ِل ِإْن ِرَجتتا َنتتا َلتتْم َفتت ُكوُ ْيِتتِن َي َل َفَرُجتتٌل َرُج

َتاِن َأ ِاْمَر ْوَُن ِمّمْن َو ِء ِمَن َتْرَض َدا َه َقَرة: [ ) )3  َالّش َب ْل ] .282ََا

ْد َقتت َو "  َِّبتتيِّ َقَضتتى ّن ِد  َال ِه َع ِبالّشتتا َيِِميِتتِن َمتت ْل َوُ   َا ُهتت َو
ِديٌث  .َ )4(  َصِحيٌِح َح

ِإْن664 َف ُكتتْن َلْم -  َلتَف َلتُه َي َنتٌة:َ َح ّيِ َعىَّ َب ّد ْلُمت ِه َا ْيِتت َل )5(  َع

َئ.َ  ِر َب َو

ِإّن665 َفت َكتَل -  ِلتِف َعتتْن َن ْلَح ِه ُقِضتتيَِ َا ْيِت َل ْو َع َأ ُكوُِل,ُ  ّن ِبتال
ّدْت َيِِميُِن ُر ْل َلىَّ َا  َع

َذا ِإ َف ّدِعيِ,ُ  ْلُم َلَف َا َع َح ُكتتوُل َمتت َعىَّ ُن ّد ْلُمتت ِه َا ْيِتت َل َذ َع َمتتا َأَختت

َعىَّ ّد ِه.َ  ِا ِب

.َ 619ص البصائر حكمه.َ (نوُر مجلس فيِ له تبيِن أو الخصميِن أحد بها يقر التيِ الموُر فيِ إل بعلمه يحكم الشيِخ:َ ول ) قال1713( ) ومسلم13/157( - البخاري 1

والنسب والطلق والنكاح القصاص فيِ حتىَّ شيِء، كل فيِ الرجل شهادة مقام تقوُم المرأتيِن شهادة السلف:َ أن من كثيِر ):َ رجح127ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قال 2

.َ …والتعليِل الدليِل يقتضيِه الذي هوُ القوُل وهذا… والحدود

والنسب والطلق والنكاح القصاص فيِ حتىَّ شيِء، كل فيِ الرجل شهادة مقام تقوُم المرأتيِن شهادة السلف:َ أن من كثيِر ):َ رجح127ص الجليِة المختارات (فيِ الشيِخ - قال 3

.َ …والتعليِل الدليِل يقتضيِه الذي هوُ القوُل وهذا… والحدود

).َ 1712( مسلم - أخرجه 4

وبرئ.َ  المدعىَّ "أ":َ حلف - فيِ 5
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َوِمتتْن666 َنتتُة -  ِري َق ْل َا ِة:َ  َنتت ّيِ َب ْل ّلتتُة َا ّدا َلتتىَّ َال ٍءق َع ْد ِد ِصتت َأَحتت

ْيِِن َيِ َداِع َت ْلُم  )1(  َا

ْثُل ُكوَُن َأْن أ- ِم ْيُِن َت َع ْل َعىَّ َا ّد ْلُم َهتتا َا ِد ِب َيِتت ِهتتيَِ ِب َف ِهَما,ُ  ِد َأَحتت

ِه.َ  َلُه ِن َيِِميِ ِب

ْثتتتُل َوِم َعىَّ َأْن ب-  َدا َتتتت َنتتتاِن َي ْث ً ِا ُلُح  َل)2(  َمتتتال ِإّل َيْصتتت
َناُزِع َت َك ِهَما,ُ  ِد ٍءر َِلَح ِه َنّجتتا ِوُ َنْحتت ِة)3(  َو َلتت ِبآِ ِه   ِت ٍءد)4(  ِنَجتتاَر ّدا َوَحتت  

ِه ِوُ َنْح ِة)5(  َو َل ِبآِ ِوُ)6(    َنْح َو ٍءة,ُ  َد َدا ِلَك  ِح  .َ )7(  َذ

ط":َ المدعيِيِن.َ  "ب، - فيِ 1

ط":َ متاعا.َ  "ب، - فيِ 2

ط":َ وغيِره.َ  "ب، - فيِ 3

النجارة.َ  "ط":َ آَلة النجارة.َ وفيِ "ب":َ بآِلة - فيِ 4

ط":َ وغيِره.َ  "ب، - فيِ 5

- فيِ:َ "ط":َ آَلة.َ  6

ط":َ ونحوُها.َ  "ب، - فيِ 7
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ُه َوا ْبُن َر ّي ِا ِد  .َ )1(  َع

ّنتتُة ِظ ِة َم َد َها َكَشتت ِة,ُ  ْهَمتت ّت ْيِن َال َد ِلتت َوُا ْل ْكِس,ُ َا َع ْل ِبتتا َو ِهتتْم,ُ  ِد ْوَل َِل

ِد َأَح ْيِِن َو ْوَج ّو َالّز ُد َع ْل َوا ِر,ُ  َْلَخ َلىَّ ِل ِه,ُ   َع ّو ُد  )2(َع

ِديِث:َ  ِفيِ َكَما ْلَح ُة َتُجوُُز  َلَا َد َها ٍءن َش ِئ َوَل َوَل َختتا ٍءة,ُ  َنتت ِئ َخا

ٍءر ِذي َلىَّ)3(  ِغْم َع َوَل   ِه,ُ  ُة َتُجوُُز َأِخيِ َد َها ِنِع َش َقتتا ْل ْهتتِل)4(  َا َِل  

ْيِِت َب ْل ُه   َا َوا ُد َر ُبوُ َأْحَم َأ َد َو ُو  .َ )5(  َدا

ٌق َف ّت ِه ُم ْيِ َل  .َ )6(  َع

  

عدي:َ ابن قال البصري مالك بن فعمرو بقوُله:َ "قلت:َ واه، الذهبيِ رده لكن ) وصححه4/98( ) والحاكم380( الضعفاء فيِ ) والعقيِلي2/361ِ( الكامل فيِ عدي ابن - أخرجه 1

(التلخيِص الحافظ عليِه".َ وقال يعتمد وجه من يرو ولم الحميِدي، فيِه تكلم مسموُل ) وقال:َ "ابن10/156( البيِهقيِ واحد".َ ورواه غيِر ضعفه مسموُل وابن الحديث، يسرق كان

فأخطأ".َ  الحاكم وصححه ضعيِف، المرام:َ "بإسناد بلوُغ فيِ ضعيِف".َ وقال وهوُ مسموُل بن سليِمان بن محمد إسناده ):َ "وفي4/218ِ

ل الشهادة مقبوُلوُ بأنهم اليِقيِنيِ العلم لن السباب بهذه ترد لم باطنا أو ظاهرا المذكوُرين من واحد عدالة تحققت متىَّ ):َ أنه127 ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - رجح 2

من قوُل قوُي المذكوُرة السباب بعض ووجوُد فقط، العدالة ظاهرهم بل وباطنا ظاهرا عدالتهم تتحقق لم كانت وإن حالهم، مثل فيِ ضعيِف هوُ بل التهمة هوُ الذي الظن يعارضه

هت.َ  متفاوتة.َ ا درجات هذا فيِ والناس شهادتهم رد

والشحناء.َ  - الغمر:َ الحقد 3

قائمة.َ  بموُاليِهم فالتهمة المنفعة، من عندهم له ولما السلطة، من عليِه لهم لما حوُائجهم وقضاء البيِت أهل لخدمة المنقطع الخادم - القانع:َ هوُ 4

قوُي.َ  ):َ وسنده4/218( التلخيِص فيِ الحافظ ) قال144( ) والدارقطني2366ِ( ماجه ) وابن3601 ،3600( داود ) وأبو2/181ُ( ) وأحمد15364( الرزاق عبد - أخرجه 5

).َ 138( ) ومسلم1/558( البخاري - أخرجه 6
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َتَحّمتتل667 الدميِيِتتن:َ فتترض حقتتوُق فتتيِ الشتتهادة - و

كفاية.َ 

عيِن.َ  - وأداؤها:َ فرض668

وباطنا.َ  ظاهرا عدل الشاهد يكوُن أن - ويشترط669

 الناس؛ا رضيِه من - والعدل:َ هو670ُ

ْوَُن  ِمّمْنتعالىَّ:َ  لقوُله ِء ِمَن َتْرَض َدا َه رة:َ) )1  الّشتت  البق

282 َ. 

يعلمه:َ  بما إل يشهد أن يجوُز - ول671

 - برؤية،1

 عليِه، المشهوُد من سماع - أو2

التتتيِ الشتتيِاء فتتيِ العلتتم بهتتا يحصتتل استفاضتتة - أو3

ونحوُها.َ  كالنساب إليِها، فيِها ُيحتاج

رىَلرجتتل:َ  وستتلم عليِتته التته صتتلىَّ النتتبيِ وقتتال  ت

 قال:َ نعم، الشمس؟َ

 .َ )2(  عدي ابن رواه   دع أو فاشهد مثلها قال:َ علىَّ

).َ 138( ) ومسلم1/558( البخاري - أخرجه 1

عدي:َ ابن قال البصري مالك بن فعمرو بقوُله:َ "قلت:َ واه، الذهبيِ رده لكن ) وصححه4/98( ) والحاكم380( الضعفاء فيِ ) والعقيِلي2/361ِ( الكامل فيِ عدي ابن - أخرجه 2

(التلخيِص الحافظ عليِه".َ وقال يعتمد وجه من يرو ولم الحميِدي، فيِه تكلم مسموُل ) وقال:َ "ابن10/156( البيِهقيِ واحد".َ ورواه غيِر ضعفه مسموُل وابن الحديث، يسرق كان

فأخطأ".َ  الحاكم وصححه ضعيِف، المرام:َ "بإسناد بلوُغ فيِ ضعيِف".َ وقال وهوُ مسموُل بن سليِمان بن محمد إسناده ):َ "وفي4/218ِ
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ّنتتُة موُانتتع - ومتتن672 ِظ كشتتهادة التهمتتة، الشتتهادة:َ َم

والعدو للخر، الزوجيِن وأحد وبالعكس، لولدهم، الوُالدين

 )1(  عدوه، علىَّ

ول خائنتتة، ول ختتائن شهادة تجوُز  لالحديث:َ  فيِ كما

البيِت لهل  القانع شهادة تجوُز ول أخيِه، علىَّ  َغَمر ذي

  2(  داود وأبوُ أحمد رواه( َ. 

 امرئ مال بها يقتطع يميِن علىَّ حلف من

اجر:َ لقتيِ فيِهتا هوُ مسلم  غضتبان عليِته وهتوُ اللته ف
 .َ )3(  عليِه متفق

ْلِقْسَمِة َباَُّب    َا

ِهي674َِ َو َعاِن:َ  -  ْوُ َن

ِقْستتَمُة1 ٍءر -  َبتتا َوَل َضتتَرَر َل ِفيَِمتتا ِإْج ِه,ُ  ّد ِفيِتت ٍءض,ُ َر َوُ ِعتت

ِر ّدو َوال َيِاِت,ُ  ِل ْث ْلِم َْلْمَلِك َكا َوا ِر,ُ  َبا ِك ْل ِة َا َع َوُاِس ْل .َ  َا

ل الشهادة مقبوُلوُ بأنهم اليِقيِنيِ العلم لن السباب بهذه ترد لم باطنا أو ظاهرا المذكوُرين من واحد عدالة تحققت متىَّ ):َ أنه127 ص الجليِة (المختارات فيِ الشيِخ - رجح 1

من قوُل قوُي المذكوُرة السباب بعض ووجوُد فقط، العدالة ظاهرهم بل وباطنا ظاهرا عدالتهم تتحقق لم كانت وإن حالهم، مثل فيِ ضعيِف هوُ بل التهمة هوُ الذي الظن يعارضه

هت.َ  متفاوتة.َ ا درجات هذا فيِ والناس شهادتهم رد

قوُي.َ  ):َ وسنده4/218( التلخيِص فيِ الحافظ ) قال144( ) والدارقطني2366ِ( ماجه ) وابن3601 ،3600( داود ) وأبو2/181ُ( ) وأحمد15364( الرزاق عبد - أخرجه 2

).َ 138( ) ومسلم1/558( البخاري - أخرجه 3
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َو2 ٍءض ِقْستتَمُة -  ِهتتيَِ َتتتَرا ِه َمتتا َو َلتتىَّ َضتتَرٌر ِفيِتت ِد َع َأَحتت

ِء َكا ْو ِفيِ َالّشَر َأ ِة,ُ  ِقْسَم ْل ِه َا ّد ِفيِ َفَل َر ٍءض,ُ  َوُ ّد ِع َهتتا ُبتت ِمتتْن ِفيِ

ِء ِرضا َكا ِهْم.َ  َالّشَر ّل ُك

ِإْن َلَب َو ُهْم َط ُد َها َأَح َبْت ِفيِ َوَج َع:َ  ْيِ َب ْل ُتُه,ُ  َا َب ِإَجا

ِإْن َنْت َو َكا َها:َ  ُة َأّجُرو ُْلْجَر َها َا َلىَّ ِفيِ ِر َع ْد ِهتتْم َق ِك ِل َهتتا.َ َم ِفيِ
ّلُه َال َلُم.َ  َو ْع َأ

ْقَرار َباُب 253   ِْل  َا

َو675ُ ُه َو ِتَراُف -  ْع ْنَساِن ِا ِْل ّق َا ُكتّل)1(  ِبَحت ِب ِه,ُ  ْيِت َل َع ٍءظ   ْفت َل

ٍءل َلىَّ َدا ِبَشْرِط َع ِر,ُ  ْقَرا ِْل ْوُِن َا ِقّر َك ْلُم ًفا.َ  َا ّل َك ُم

َو676ُ ُه َو َلِغ ِمْن -  ْب َناِت.َ  َأ ّيِ َب ْل َا

ْدُخُل677 َي َو َوُاِب َجِميِِع ِفيِ -  ْب ِم َأ ْل ِع ْل َداِت ِمْن َا َبتتا ِع ْل )2(  َا

َعاَمَلِت ْلُم ِة َوا ِكَح ْن َْل َياِت َوا َنا ْلِج َها.َ )3(  َوا ِر ْيِ َغ َو  

ِفي678ِ َو ِديِث:َ  -  ْلَح ْذَر  َلَا َقّر ِلَمْن ُع  .َ )   )4 َأ

َيِجُب679 َو َلىَّ -  َأْن َع ْنَساِن:َ  ِْل ِرَف َا َتتت ْع ُقتتوُِق ِبَجِميِتتِع َي ْلُح َا

ِتيِ ّل ِه َا ْيِ َل ّيِيَِن َع َدِم َيِْخُرَج ِلْل ِة ِمَن ِل َعتت ِب ّت ٍءء َال َدا َأ ْو ِبتت ٍءل.َ َأ ِتْحَل ِاْستت
ّلُه َال َلُم.َ  َو ْع َأ

حق.َ  ط":َ بكل "ب، - فيِ 1

"ط":َ والعبادات.َ  - فيِ 2

ب".َ  فيِ:َ "ط، - ليِست 3

صحيِحا.َ  إطلقه علىَّ معناه وليِس له، أصل حجر):َ ل ابن الحافظ (يعنيِ شيِخنا ):َ قال1311الحسنة(  المقاصد فيِ السخاوي - قال 4
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ّلىَّ ّلتتُه َوَص َلتتىَّ َال َنا َع ِد ّيِ َنتتا َستت ّيِ ِب َن ٍءد)1(  َو َلتتىَّ  ُمَحّمتت َع ِه َو ِلتت آَ

ِه ِب َأْصَحا ّلَم)2(  َو َوَس ِليًِما   ِثيًِرا.َ   َتْس َك

َقُه ّل ُبُه َع ِت ِقيُِر َكا َف ْل َلىَّ َا َالّراِجيِ ِإ ِه,ُ  ّل ْنُه َال ِلَح َأْن ِم َنتتُه ُيْص ِدي
ُد ْب َع ُه:َ  َيِا ْن ُد ِر ْبُن َالّرْحَمِن َو َفتتَر ْبتتِن َناِصتت َغ ّي,ُ  ِد ْع ّلتتُه َستت َلتتُه َال

ِه ْي َد ِل َوُا ِل ِلَجِميِِع َو ُتُه َو ْل َق َن ِلِميَِن,ُ  ْلُمْس َتتتّم ِمَن َا َو َْلْصتتِل,ُ  ْقتتُل َا ّن َال

ْلَحّجة\ 3 َا ُد1359\  ْلَحْم َوا ِه ,ُ  ّل ِذي ِل ّل ِه َا ِت ْعَم ِن ِتّم ِب ِلَحاُت ُت َالّصتتا
)3( َ. 

 

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 1

ط".َ  من:َ "ب، - زيادة 2

بن الله الغنيِ:َ عبد الله إلىَّ الفقيِر  بقلم1373 الخرة\ سنة \ جمادى23َ فيِ نقله "ط" زيادة:َ وتم وفيِ المسلميِن"، قوُله:َ "ولجميِع إلىَّ تقريبا هذا "ب" مثل نسخة - فيِ 3

الشيِخ كتب من عليِه التعليِق  وتم1410 عام أحاديثه  وخرجت1409 عام وترقيِمه النحوُ هذا علىَّ الكتاب نسخ هت.َتم المسلميِن.َ ا ولكافة ولوُالديه له الله غفر السلمان سليِمان

هت.َ 1420\6\11 الثلثاء يوُم ضحىَّ آَخرها مجالس فيِ عيِسىَّ بن يوُسف بن موُسىَّ الخأ مع والمطبوُع النسختيِن بيِن المقابلة وتمت ،1419 القعدة ذي فيِ الخرىَ
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