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  ِبسِم اِ الرحمِن الرحيِم

فلؤالـم ةمجي َترف َذةنب:  

  

 امُ َمـ، اإلِ  لِنيَ امِ  الَعـاءِ َمـلَ  العُ رُ دْ ، َصـ نيَ قِ قِ دَ مُ ـ الـةُ دَ ْمـعُ ، وَ  نيَ قِ قِ حَ مُ ـ الـةُ دوَ  قُـيـلُ لِ  اجلَ املُِ  الَعـوَ ُهـ :اْسُمُه َونـْشأُتهُ 

 دٍ مَّـ حمَُ  بنُ  اهللاِ دِ بْ  عَ نِ محَْ  الرَّ بدِ  عَ  أبوُ يخُ ، الشَ  ةِ يلَ لِ  اجلَ بِ اهِ وَ مَ ـ البِ احِ ، صَ  دِ ابِ  العَ لِ ضِ االفَ ، وَ  دُ اهِ  الزَ يّ قِ ، التَ  ثُ دِ حَ مُ ـال

ـــنُ  ــدِ  عَ  بـــنُ وســـفَ  يُ ب ــشَ 1يّ رِ رَ  اهلَـــعَ امِ  َجـــ بـــنُ  اهللاِ بـ ــ العَ 2ـِيب يْ  الـ ــوُ . رَ رَ  َهـــفـــِيت  مُ 3يرِ دَ ْبـ نة  َســـاِيل وَ ، َحـــ رَ رَ  َهـــةِ ينَـــدِ  مَ  ِيف دَ لِـ

  . رومية1910 -هـ 1328

  

مي اسـتظهارا وتـرتيال وإتقانـا رِ  الَكـانَ رءَ  الُقـظَ ِفـحَ  فَ هِ ألهلِـ وَ لـمِ لعِ  لِ بـاً  حمُِ عٍ واِضـتَ  مُ يـتٍ  بَ نـشأ ِيف  :نشأُتُه َوَرَحالَتهُ 

وهو ابن سبع سنني، وأقرأه والده كتاب املقدمة احلضرمية، وكتاب املختصر الصغري يف الفقه وهو كتاب مشهور يف 

                                                
تقع هرر يف املنطقة الداخلية األفريقية، حيدها من الشرق الصومال، ومن الغرب احلبشة، ومن اجلنوب كينيا، ومن الشمال الشرقي ) 1

من نصيب احلبشة، وذلك سنة ) هرر (  مخسة أجزاء، فكان إقليم الصومال الغريب مجهورية جيبويت، وقد احتلت الصومال وقسمت إىل
. رومية1887.  هـ1304  

 

بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة املعروفون ببين شيبة إىل اآلن، انتهت إليهم من ِقبل جدهم عبد الدار حيث ) 2
  )68/ ص ( سبائك الذهب . ان اخلزاعي، وقد جعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عقبهمابتاع أبوه قصي مفاتيح الكعبة من أيب غبش

 
  )68/ ص ( سبائك الذهب . بنو عبد الدار بطن من قصي بن كالب جد النيب صلى اهللا عليه وسلم الرابع) 3
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لــى االغــرتاف مــن حبــور العلــم فحفــظ عــددا مــن املتــون يف خمتلــف العلــوم، مث أوىل علــم احلــديث بــالده، مث عكــف ع

  .اهتمامه فحفظ الكتب الستة وغريها بأسانيدها حىت إنه أجيز بالفتوى ورواية احلديث وهو دون الثامنة عشرة

م ومساعه من أهله وله ومل يكتِف بعلماء بلدته وما جاورها بل جال يف أحناء احلبشة والصومال لطلب العل

يف ذلك رحالت عديدة القى فيها املشاق واملصاعب، غري أنه كان ال يأبه هلـا بـل كلمـا مسـع بعـامل شـد رحالـه إليـه 

ليستفيد منه وهذه عادة السلف الصاحل، وساعده ذكاؤه وحافظتـه العجيــبة علـى التعمـق يف الفقـه الـشافعي وأصـوله 

أن يف الفقــه املــالكي واحلنفــي واحلنبلــي حــىت صــار يــشار إليــه باأليــدي والبنــان ومعرفــة وجــوه اخلــالف فيــه، وكــذا الــش

ويقصد وتشد الرحال إليه من أقطار احلبشة والصومال حـىت بلـغ مـن أمـره أن أسـند إليـه أمـر الفتـوى ببلـده هـرر ومـا 

  .جاورها

بــد الــسالم اهلــرري، أخــذ الفقــه الــشافعي وأصــوله والنحــو عــن العــامل النحريــر العــارف بــاهللا الــشيخ حممــد ع

والشيخ حممد عمر جامع اهلرري، والشيخ حممـد رشـاد احلبـشي، والـشيخ إبـراهيم أيب الغيـث اهلـرري، والـشيخ يـونس 

احلبشي، والشيخ حممد سراج اجلربيت، كألفية الزبد والتنبيه واملنهاج وألفية ابن مالك واللمع للشريازي وغري ذلك من 

  .األمهات

. وص عــن الـشيخ الــصاحل أمحـد البــصري، والـشيخ أمحــد بـن حممــد احلبـشي وغريمهــاوأخـذ علـوم العربيــة خبـص

  .وقرأ فقه املذاهب الثالثة وأصوهلا على الشيخ حممد العريب الفاسي ، والشيخ عبد الرمحن احلبشي

  

  .وأخذ علم التفسري عن الشيخ شريف احلبشي يف بلده ِمجّه
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و بكر حممد سراج اجلربيت مفيت احلبشة، والشيخ عبد وأخذ احلديث وعلومه عن كثري من أجلهم الشيخ أب

  .الرمحن عبد اهللا احلبشي وغريمها

واجتمـــع بالـــشيخ الـــصاحل احملـــدث القـــارئ أمحـــد عبـــد املطلـــب اجلـــربيت احلبـــشي، شـــيخ القـــراء يف املـــسجد 

 إجـازة، مث أخـذ ، فأخذ عنه القراءات األربع عشرة واستزاد منه يف علم احلديث، فقرأ عليه وحصل منـه علـى1احلرام

  .من الشيخ داود اجلربيت نزيل دمشق وجامع القراءات السبع وذلك ملا سكن صاحب الرتمجة دمشق

 .وقــد شــرع يلقــي الــدروس مبكــرا علــى الطــالب الــذين رمبــا كــانوا أكــرب منــه ســنا فجمــع بــني العلــم والــتعلم

م وحفظ املتون والتوانفرد يف أرجاء احلبشة والصومال بتفوقه على أقرانه يف معرفة تراجم  بحر رجال احلديث وطبقا

ري والفرائض وغري ذلك، حىت إنه مل يرتك علمـا مـن العلـوم اإلسـالمية املعروفـة إال درسـه يف علوم السنة واللغة والتفس

وله باع فيه، ورمبا تكلم يف علم فيظن سامعه أنه اقتصر عليه يف اإلحكام وكذا سـائر العلـوم علـى أنـه إذا ُحـّدث مبـا 

  :يعرف أنصت إنصات املستفيد، فهو كما قال الشاعر

  .وبقبله ولعله أدرى به      وتراه يصغي للحديث بسمعه 

  

مث أمَّ مكة فتعرف على علمائها كالشيخ العامل السيد علوي املالكي، والشيخ أمني الكتيب، والشيخ حممـد 

عبد الغفور األفغـاين النقـشبندي فأخـذ مـن ياسني الفاداين، وحضر على الشيخ حممد العريب التبان، واتصل بالشيخ 

  .الطريقة النقشبندية

                                                
.ان عبد احلميد الثاين رمحه اهللاستلم إمامة ومشيخة املسجد احلرام أيام السلط) 1  
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ــذ احلــــديث عــــن الــــشيخ احملــــدث حممــــد بــــن علــــي  ــا فأخــ ــدها إىل املدينــــة املنــــورة واتــــصل بعلمائهــ ــل بعــ ورحــ

ــة مطالعـــا منقبـــا بـــني  ــة احملموديـ الـــصديقي البكـــري اهلنـــدي احلنفـــي وأجـــازه، مث الزم مكتبـــة عـــارف حكمـــت واملكتبـ

واجتمع بالشيخ احملدث إبراهيم اخلتين تلميذ احملدث . مغرتفا من مناهلها فبقي يف املدينة جماورا سنةاألسفار اخلطية 

يزين وما مع ذلك. عبد القادر شليب   .أما إجازاته فأكثر من أن ندخل يف عددها وأمساء ا

ســتقبله أهلهــا مث رحــل إىل بيــت املقــدس يف أواخــر العقــد اخلــامس مــن هــذا القــرن ومنــه توجــه إىل دمــشق فا

بالرتحاب ال سيما بعد وفاة حمدثها الشيخ بـدر الـدين احلـسين رمحـه اهللا، فتنقـل يف بـالد الـشام بـني دمـشق وبـريوت 

ومحص ومحاه وحلب وغريها من املدن، مث سكن يف جامع القطاط يف حملة القيمريـة وأخـذ صـيته يف اإلنتـشار فـرتدد 

ها واستفادوا منه وشهدوا له بالفضل وأقروا بعلمـه واشـتهر يف الـديار عليه مشايخ الشام وطلبتها وتعرف على علمائ

  .]مبحدث الديار الشامية:[ و.] خبليفة الشيخ بدر الدين احلسين:[ الشامية

وقد أثىن عليه العديد مـن علمـاء وفقهـاء الـشام مـنهم الـشيخ عـز الـدين اخلزنـوي الـشافعي النقـشبندي مـن 

 الرزاق احللـيب إمـام ومـدير املـسجد األمـوي بدمـشق، والـشيخ أبـو سـليمان الزبيــيب، اجلزيرة مشايل سوريا، والشيخ عبد

والشيخ مال رمضان البوطي، والشيخ أبو اليسر عابدين مفيت سوريا، والشيخ عبد الكرمي الرفاعي، والشيخ نوح مـن 

عهـــدها الـــشرعي، األردن، والــشيخ ســـعيد طنــاطرة الدمـــشقي، والـــشيخ أمحــد احلـــصري شــيخ معـــرة النعمـــان ومــدير م

والشيخ عبد اهللا سراج احلليب، والشيخ حممد مراد احلليب، والشيخ صهيب الشامي، والشيخ عبد العزيز عيون الـسود 

شيخ قراء محص، والشيخ أبو السعود احلمصي، والشيخ فايز الديرعطاين نزيل دمـشق جـامع القـراءات الـسبع فيهـا، 

ـــد  ـــشيخ أمحـــد احلـــارون والـــشيخ عبـــد الوهـــاب دبـــس وزيـــت الدمـــشقي، وال كتور احللـــواين شـــيخ القـــراء يف ســـوريا، وال

م   .الدمشقي الويل الصاحل، والشيخ طاهر الكيايل احلمصي، والشيخ صالح كيوان الدمشقي وغريهم نفعنا اهللا 
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وكــذلك أثــىن عليــه الــشيخ عثمــان ســراج الــدين ســليل الــشيخ عــالء الــدين شــيخ النقــشبندية يف وقتــه وقــد 

اسالت علمية وأخوية، والشيخ عبد الكرمي البياري املدرس يف جامع احلضرة الكيالنية يف بغداد، حصلت بينهما مر 

والـشيخ حممــد زاهــد اإلســالمبويل، والــشيخ حممــود احلنفــي مــن مــشاهري مــشايخ األتــراك العــاملني اآلن بتلــك الــديار، 

 حممـد ياسـني الفـاداين املكـي شـيخ احلــديث والـشيخان عبـد اهللا وعبـد العزيـز الغمـاري حمـدثا الـديار املغربيـة، والـشيخ

  .بيب الرمحن األعظمي حمدث اهلند وغريهم خلق كثريم الدينية مبكة املكرمة، والشيخ حواإلسناد بدار العلو 

أخذ اإلجازة بالطريقة الرفاعية عن الشيخ عبد الرمحن السبسيب احلموي، والشيخ طاهر الكيايل احلمصي، 

 من الشيخ أمحـد العـربيين والـشيخ الطيـب الدمـشقي وغريمهـا، واإلجـازة بالطريقـة الـشاذلية واإلجازة بالطريقة القادرية

  .من الشيخ أمحد البصري رمحهم اهللا تعاىل

 رومــي فاستــضافه كبــار مــشاخيها أمثــال الــشيخ القاضــي حميــي 1950 -هـــ 1370قــدم إىل بــريوت ســنة 

 الوهاب البوتاري إمام جامع البسطا الفوقـا، والـشيخ الدين العجوز، والشيخ املستشار حممد الشريف، والشيخ عبد

أمحد اسكندراين إمام ومؤذن برج أيب حيدر والزموه واستفادوا منه، مث اجتمع بالشيخ توفيق اهلربي رمحه اهللا وعنـده  

ـذوب واسـتفادا منـه، وبالـشيخ خمتـار العاليلـي رمحـه اهللا، أ مـني كان جيتمـع بأعيـان بـريوت، وبالـشيخ عبـد الـرمحن ا

ــني  ـــه اإلقامـــة علـــى كفالـــة دار الفتـــوى يف بـــريوت ليتنقـــل بـ ــه وهيـــأ ل ــر بفـــضله وســـعة علمـ ــذي أقـ الفتـــوى الـــسابق الـ

  .مساجدها مقيما احللقات العلمية وذلك بإذن خطي منه

 رومــــي، وبطلــــب مــــن مــــدير األزهــــر يف لبنــــان ءانــــذاك ألقــــى حماضــــرة يف 1969 - هـــــ 1389ويف ســـنة 

  .التوحيد يف طالب األزهر
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شــغله إصــالح عقائــد النــاس وحماربــة أهــل اإلحلــاد وقمــع فــنت أهــل البــدع واألهــواء عــن  :صانيفه وءاثــارهتــ

  :التفرغ للتأليف والتصنيف، ورغم ذلك أعد ءاثارا ومؤلفات قيمة وهي

  خ. شرح ألفية السيوطي يف مصطلح احلديث.  

  خ. قصيدة يف اإلعتقاد تقع يف ستني بيتا تقريبا.  

  طبع. يم يف التوحيدالصراط املستق  

  طبع. الدليل القومي على الصراط املستقيم يف التوحيد  

  طبع.خمتصر عبد اهللا اهلرري الكافل بعلم الدين الضروري يف املذهب الشافعي  

  طبع. خمتصر عبد اهللا اهلرري الكافل بعلم الدين الضروري يف املذهب املالكي  

  طبع. ن الضروري يف املذهب احلنفيخمتصر عبد اهللا اهلرري الكافل بعلم الدي  

  طبع. بغية الطالب ملعرفة العلم الديين الواجب  

  طبع . التعقب احلثيث على من طعن فيما صح من احلديث...  

وهــو رد :[ حــىت قــال عنــه حمـدث الــديار املغربيــة الــشيخ عبـد اهللا الغمــاري رمحــه اهللا. رد فيـه علــى االبــاين وفنــد أقوالـه

  .]جيد متقن

  طبع.  التعقب احلثيث على من طعن فيما صح من احلديثنصرة  

  طبع. الروائح الزكية يف مولد خري الربية  
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  طبع. املطالب الوفية شرح العقيدة النسفية  

  طبع. إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية  

  خ. شرح ألفية الزبد يف الفقه الشافعي  

  خ.شرح منت أيب شجاع يف الفقه الشافعي   

  طبع. الشرح القومي يف حل ألفاظ الصراط املستقيم  

  خ. شرح منت العشماوية يف الفقه ملالكي  

  خ. شرح متممة األجرومية يف النحو  

  خ. شرح البيقونية يف املصطلح  

  طبع. صريح البيان يف الرد على من خالف القرءان  

  طبع. املقاالت السنية يف كشف ضالالت امحد بن تيمية  

  طبع. در النضيد يف أحكام التجويدال  

  طبع. شرح الصفات الثالثة عشرة الواجبة هللا  

  طبع. العقيدة املنجية، وهي رسالة صغرية أمالها يف جملس واحد  

  مل يكمل. شرح التنبيه لإلمام الشريازي يف الفقه الشافعي  

  مل يكمل. شرح منهج الطالب للشيخ زكريا األنصاري يف الفقه الشافعي  
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  خ. التحقيق للشيخ عبد اهللا باعلويشرح كتاب سلم التوفيق إىل حمبت اهللا على  

  خ. شرح منظومة الصبان يف العروض  

  طبع. الغارة اإلميانية يف رد مفاسد التحريرية  

  طبع. الدرة البهية يف حل ألفاظ العقيدة الطحاوية  

  

، صاحب عبادة، كثري الذكر، يشتغل بالعلم الشيخ عبد اهللا اهلرري شديد الورع، متواضع :سلوكه وسيرته

والذكر معا، زاهد طيب السريرة، ال تكاد جتد له حلظة إال وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وعظ وإرشاد، 

ــدليل، حكــــيم يــــضع األمــــور يف  ــاطع الــ ــر الــــذهن قــــوي احلجــــة ســ ــاب والــــسنة، حاضــ ــسك بالكتــ عــــارف بــــاهللا، متمــ

 خالف الشرع، ذو مهة عاليه يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت هابـه أهـل مواضعها، شديد النكري على من

  .البدع والضالل وحسدوه لكن اهللا يدافع عن الذين ءامنوا

وهذا ما كان من خالصة ترمجته اجلليلة، ولو أردنا بسطها لكلـت األقـالم عنهـا وضـاقت الـصحف ولكـن 

  .نوان على ما هو يف طي الكتابفيما ذكرناه كفاية يستدل به كما يستدل بالع

رَّْحَمِن الـرَّحـِيـمِ   بسِم اِهللا اـل

  ُمَقِدَمةٌ 
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ـدبِّر َجلِميـِع الــَمخلوِقنيَ  احلَـىِّ الَقيـوِم االـَحْمُد ِهللا َربِّ الَعـاَلِمنيَ 
ُ
 والـصالة والـسالم علـى سـيدنا حممـد سـيد ،مل

  .املرسلني وخامت النبيني، وعلى ءاله وصحبه الطيبني َوَبعد

  

 ألغلَـِب الـَضرورِيَّاِت الـِىت ال َجيُـوُز ِلُكـلِّ ُمَكلَـٍف َجهُلَهـا ِمـَن االعِتَقـاِد ، َوَمـساِئَل ِفقِهيـٍة فَـَهَذا ُخمَتَصٌر َجـاِمعٌ 

ــُمَعاَمالِت  ــَحِج ، َوَشـــٍئ ِمـــْن أحَكـــاِم الــ ، مث بَيـــاُن علـــَى َمـــذَهِب اإلَمـــاِم أيب حنيفـــة رضـــي اهللا عنـــهِمـــَن الَطَهـــارِة إىل الــ

 وريِّ رُ  الـــضَّ ينِ  الـــدِّ علــمِ  بِ لَ افِـــ الكَ ريِّ رَ هَ ـ الـــ اهللاِ بــدِ  عَ تـــصرَ ا خمُ نَـــابَـ تَ  كِ يــهِ  فِ نـــاً زِ  وااِصــى الَقلـــِب واجلَـــوارِِح كاللــَساِن وَغـــريهِ َمعَ 

 ءِ خـــالَ ع إِ  َمـــنــهُ  عَ  اهللاُ يَ ِضـــ رَ ةَ يَفــنِ  حَ  أِيب مـــامِ  اإلِ ذهبِ  َمــ إِىلَ نـــهُ  عَ  اهللاُ يَ ِضـــ رَ يّ عِ افِ  الــشَّ مـــامِ  اإلِ ذهبِ  َمــسبِ  ِحبَـــؤلفِ مُ ـالــ

  :اذَ  هَ ارَ صَ  فَ نهُ  مِ ليلةً  قَ لَ ائِ سَ مَ 

   يف املذهب احلنفيضَّروِريـديِن  الـعْلِم  الـَكافِل  بـر  عبد  اِ  اَهلرِري  الـصـتـمـخ

  .هُ لُ مَ  عَ لَ بَ قْ يُـ  لِ هِ  بِ هُ تُ ايَـ نَ ي عِ غِ بَ ينْ فَ 

  

  

  َضرورِيَاِت االعِتَقاد

  ....َكافِة الـُمَكَلِفيَن  علَى  َيِجبُ : َفصلٌ 
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ــوُت فيــِه علـــَى الــدواِم والتـــزاُم مــا لَـــزَِم َعليــِه ِمـــَن جيَِــُب علــَى َكافَـــِة الـــُمَكلِفنيَ   الـــّدُخوُل ِىف ديــِن اإلســـالِم والثُب

  : َومهَُا1َفِفى الّصالِة الشَهاَدَتانِ َفِممَّا جيَُِب ِعلُمُه واعِتَقاُدُه ُمطلًقا والُنطُق بِه ِىف اَحلاِل إْن َكاَن َكاِفراً وإالَّ . األحَكامِ 

  .أشَهُد أْن َال إلَه إالَّ اهللاُ وأشَهُد أنَّ ُحمََمداً َرُسوُل اِهللا 

  

 أعَلُم وأعَتِقُد وأعَرتُِف أْن ال َمعُبوَد ِحبٍَق إالَّ اهللا الواحُد األحُد األوُل الـَقِدُمي :َوَمعَىن أشَهُد أْن ال إلَه إالَّ اهللاُ 

َقيوُم الَدائُم الـَخالُق الـَراِزُق الــعاملُ القـديُر الَفعـاِل ِلَمـا يُريـد ، َمـا َشـاَء اُهللا كـان ومـا مل يَـشأ مل َيُكـن ، الـِذى ال احلىُّ ال

  .َحوَل وال ُقوَة إالَّ بِه الـَموصوُف ِبُكلِّ َكَماٍل يَلِيُق بِه الـُمنَـَزُه َعْن ُكلِّ نَقٍص ِىف َحِقهِ 

  

ُهَو القدُمي َوَما ِسـَواُه َحـاِدٌث َوُهـَو اَخلـاِلُق وَمـا ِسـَواُه َخملُـوقٌ َوُهَو الَسِميُع الَبِصريُ لَيَس َكمثِلِه َشٌئ  َفُكـّل .  ، فَـ

َحـــاِدٍث َدخـــَل ِىف الوُجـــوِد ِمـــَن األعَيـــاِن واألعَمـــاِل ِمـــَن الـــّذَرِة إىل العـــرِش ، وِمـــْن ُكـــلِّ َحرََكـــٍة للِعبَـــاِد َوُســـكون والَنوايَـــا 

ُهـــَو ِخبلـــِق اهللا َمل َخيلقـــُه أحـــٌد ِســـَوى اهللا ، ال طَبيعـــًة وال ِعلـــًة بَـــل ُدُخولـــُه ِىف الوُجـــوِد ِمبَـــِشيَئِة اِهللا وُقدرتِـــِه ، واخلَـــواِطر فَـ 

ــاىلَ بَِتقــِديرِِه وعلِمــِه األَزِىل  ــِه تَـَع ــَق ُكــلَّ َشــئٍ :لَِقوِل ــ.2 /  ســورة الفرقــان. َوَخَل ــَدِم إىل الوُجــوِد َف ــَن الَع ــُه ِم ال  أى أْحَدَث

َذا الـَمعىن ِلَغِري اهللا ،   فَـِإَذا َضـَرَب :[قَـاَل النَـَسِفى .3 / سـورة فـاطر .َهل ِمْن َخـاِلٍق َغـُري اهللاِ :َقال اهللاُ تـََعاىلَ َخلَق ِ

ا اخلَلـُق لَكـسِب ، وأّمـإنَساٌن ُزَجاًجا ِحبََجٍر َفَكَسَرُه ، َفالضرُب والَكسُر واِإلنِكـَساُر ِخبلـِق اِهللا تـََعـاَىل فَلـيَس للَعبـُد إالَّ ا

  .286/سورة البقرة .َهلَا َما َكَسَبت َوَعَليَها َما اكَتَسَبت :َقاَل اهللاُ تَـَعاَىل  .]فَليَس ِلَغِري اهللاِ 

                                                
. واجبة– أي الشهادتني – عند اإلمام أيب حنيفة تصح الصالة بدون النطق بالتشهد مع املعصية فهي )1  
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اِت والصَِّفاِت واألفَعـا ِل ُسـبَحاَنُه وََكَالُمُه َقِدٌمي َكَساِئِر ِصَفاِتِه ألَنُه ُسبَحاَنُه ُمَبايٌن ِجلَِميِع الـَمخُلوَقاِت ِىف الذَّ

ا يـَُقولُ    . الظَاِلُموَن ُعُلواً َكِبرياً َوتـََعاَىل َعمَّ

  

ــا فَـيُــتَـَلَخُص ِمــْن َمَعــَىن َمــا َمــَضى  إثَبــاُت ثَــالَث َعــشَرَة ِصــَفٍة ِهللا تَـَعــاَىل َتَكــرَر ِذكُرَهــا ِىف الُقــرءَاِن إّمــا َلفظــاً وإمَّ

الِقَدُم أى األَزلِيُة والبَـَقاُء وِقَياُمُه بَِنفِسِه والُقدرُة واِإلرَاَدُة والِعلُم والـَسمُع والبَـَصُر الُوُجوُد والِوحَدانَِيُة وَ : َمَعًىن َكِثرياً َوِهىَ 

واحلَياُة والَكَالُم وتـَنَـُزَهُه َعْن الـُمَشابـََهِة للَحاِدِث ، فَلّما َكانت َهِذِه الّصَفاِت ِذكُرَهـا َكثـرياً ِىف النُـُصوِص الـَشرِعّيِة قَـاَل 

جيَُِب َمعرِفَـتُـَها ُوُجوباً َعيِنيا ، فَلمَّا ثـََبَتت األزليُة ِلَذاِت اِهللا َوَجَب أْن َتُكوَن ِصَفاُتُه أَزلِّيٌة ألنَّ ُحدوَث الصَِّفِة : َماءُ الُعل

  .َيسَتلزُِم ُحدوَث الذَّاتِ 

  

  

 اهللاُ ، وَ لــكَ  ذَ غــريُ  وَ عُ نْ الــصُّ  وَ اعُ بــدَ اإلِ  وَ شاءُ نْــاإلِ  وَ يــقُ خلِ  التَ عليــةُ الفِ فَ :[ لهِ ائِ سَ  َمــعــضِ  بَ  ِيف ةَ يَفــنِ  حَ بــوُ  أَ امُ َمــ اإلِ لَ اقَــ

 بـلَ  قَ القـاً  خَ  اهللاُ انَ َكـ، فَ زلِ  األَ  ِيف فةٌ  ِصـعـلُ الفِ  وَ هِ فعلِـ بِ ◌ً اعالً فَ ، وَ زلِ  األَ  ِيف فةٌ  صِ قُ خليِ التَّ وَ  هِ قِ خليِ  بتِ القاً زل خَ  يَ ملَْ  عاىلَ تَ 

ــالفَ ، وَ زلِ  األَ  ِيف فتهُ  ِصــفعلــهُ ، وَ  يــرزقَ  أنْ بــلَ  قَ قــاً ازِ رَ ، وَ لــقَ  ِخي أنْ   ].لــوقٌ  خمَ عــولُ  واملفُ لــوقٍ  خمَ ريُ  َغــ اهللاِ عــلُ فِ ، وَ  اهللاُ وَ  ُهــلُ اِع

  .هـ.إ
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 أعلَــُم وأعَتِقـــُد وأعــَرتُِف أنَّ ُحمََمــَد بـــن عبــِد اهللا بــن عبـــِد الـــُمطَِّلِب بـــن :َوَمَعــَىن أشــَهُد أنَّ ُحمََمـــداً َرُســوُل اهللاِ 

ــِد َمَنــاٍف الُقرَ  َــا ِشــىَّ َهاِشــِم بــن عب ــُع َذلــَك اعِتَقــاُد أنَّــُه ُولِــَد ِمبََكــَة َوبُِعــَث ِ يــِع اخلَلــِق ، َويَتَب  عبــُد اِهللا َوَرُســوِلِه إىل مجَِ

يـِع َمـا أخبَــَر بـِه َوبَلغَـُه َعـِن اهللا َفِمـْن َذلـكَ  ذاُب َعـ: َوَهاَجَر إىل الـَمِدينَة َوُدِفَن ِفيَها ، َويـََتَضَمُن َذلَك أنُّه َصـاِدٌق ِىف مجَِ

ــُة واحلِـــساُب والثــواُب والَعـــذاُب واملِيــَزاُن والنّـــاُر  الَقــِرب َوَنِعيُمـــُه َوُســَؤاِل الــــَمَلَكِني ُمنكــٍر َوَنكـــٍري َوالَبعــُث واحلَـــشُر والِقَياَم

ـــالَعِني ِىف األِخـــرِة بِـــَال َكيـــٍف ِوالَ مَ  َكـــاٍن َوَال ِجَهـــٍة َكَمـــا يـُـــَرى والـــصَِّراُط واَحلـــوُض والـــَشَفاعُة واجلنّـــَة والُرؤيَـــُة ِهللا تَـَعـــاَىل ِب

خُلوق، واخلُلودُ 
َ
َسيُد َولَـِد َءاَدَم  َخاَمتُ الـنِّبيـَني وَ واِإلميَاُن ِمبَالِئَكِة اِهللا َوُرُسلِه وَُكتُِبِه َوِبالَقَدِر َخريِه وَشرِِه َوأنَُّه . اِفيِهمَ  امل

  .أَمجِعنيَ 

  

ــّىبٍ  ــاُد أنَّ ُكــلَّ نـَ ــُب اعِتَق ــِة ، َفيــسَتِحيُل  ِمــْن أنبِ َوجيَِ ــُب أْن َيُكــوَن ُمَتــِصًفا ِبالــِصدِق واألَمانَــِة والَفطَاَن يــاِء اِهللا جيَِ

ــاِئِر َوَصــَغاِئِر اخلِــسِة َقبــَل  ــُب َهلـُـم الِعــصَمُة ِمــَن الُكفــِر والَكَب َعلــيِهم الَكــِذُب واخلِيانَــُة والَرَذالــُة والــَسَفاَهُة والــَبالَدُة ، َوجتَِ

  .، َوَجيُوُز َعليِهم َما ُسوى َذلَك ِمَن الـَمَعاِصى َلِكْن يـَُنبَـُهوَن َفوًرا للَتوبِة َقبَل أْن َيقَتِدَى ِِم ِفيَها َغريُُهمالنُبُـّوِة َوَبعَدَها 

  

ــا يُعلَــُم أنَّ النُبُـــّوةَ  ــوا تِلـــَك األَفاِعيــَل اَخلِسيــَسَة َوُهــم َمــْن ِســـوَ َفِمــْن ُهَن ى  َال تَـــِصُح إلخــَوِة ُيوُســَف الــِذيَن فَـَعُل

  .َواألسَباُط الِذيَن أنزَِل َعليِهُم الَوحُى ُهْم َمْن نُِبَئ ِمْن ُذرِيَِتِهم. بِنَياِمني
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، أجوجَ  وَمـيـأجوجَ ، وِ  األرضِ ةِ ابَـدَ ، وَ الِ جَ  الـدَّ روجِ  ُخـنْ  ِمـةِ اعَ  الـسَّ  أشراطِ نْ  مِ  النيب ا أخربَ  مبَِ انُ ميْ  اإلِ بُ جيَ وَ 

  .اَِ غرِ  مَ نْ  مِ مسِ  الشَ وعِ لُ طُ ، وَ اءِ مَ  السَّ نَ  مِ المُ  السَّ ليهِ ى عَ يسَ  عِ ولِ زُ نُـ وَ 

  

ي  الـذِ ولِ ُسـ للرَّ عجـزةً  مُ لـكَ  ذَ ونُ يُكـ، وَ  حـقٌ ولياءِ  األَ اتُ امَ رَ كَ ، وَ اتِ ادَ  للعَ وارقُ  خَ يَ  وهِ  حقٌ نبياءِ  لألَ ةُ زَ عجِ مُ ـالوَ 

  .هِ  أمتِ نْ  مِ احدٍ وَ  لِ ةُ امَ رَ  الكَ هِ ذِ  هَ هرتَ ظَ 

  

 شرِ  البَـيـاءِ  أولِ امـةِ عَ ، وَ شرِ  البَـامـةِ  عَ ءِ يـاَ ن أولِ  ِمـ أفـضلُ ةِ َكـ املالئِ لِ رسُ ، وَ ةِ كَ الئِ  املسلِ ن رُ  مِ  أفضلُ شرِ  البَ رسلُ وَ 

  .ياءِ ولِ  األَ لّ ن كُ  مِ  أفضلُ احدٌ  وَ يبٌ نَ وَ . ةِ كَ  املالئِ امةِ ن عَ  مِ أفضلُ 

  

 رينَ  املبـــشَ  العـــشرةِ يــةِ ق فبَ ى، املرتـــضَ لــيٌ  مث عَ  ذو النـــورينِ ثمــانُ  مث عُ مـــرُ  مث عُ كــرٍ أبـــو بَ : م ُهــابةِ حَ  الـــصّ أفــضلُ وَ 

،  أحـدٍ ي أهلُ باقِ ، فَ  بدرٍ ، فأهلُ  اجلراحِ  بنُ  وأبو عبيدةَ  عوفٍ  بنُ  الرمحنِ  وعبدُ  وسعيدٌ  وسعدٌ  والزبريُ لحةُ م طَ هُ  وَ باجلنةِ 

  .ديبيةِ احلُ  بِ انِ ضوَ  الرِ  بيعةِ ي أهلُ باقِ فَ 

  

  ....َيِجُب َعلَى ُكلِّ ُمسِلٍم ِحفُظ ِإْسَالِمِه : َفصلٌ 
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 ِحفـُظ إسـالِمِه َوَصـوِنِه َعمَّـا يُفـِسِدُه َويُبِطلُـُه َويقَطعُـُه َوُهـَو الـرَِّدِة َوالِعيَـاُذ بِـاِهللا تَـَعـَاَىل ، لـى ُكـلِّ ُمـسِلمٍ جيَِـُب عَ 

ــَوِوىُّ َوَغــريُهُ  ــْن  َوَقــد َكثـُــَر ِىف َهــَذا الّزَمــاِن الَتــَساهُل ِىف الَكــالِم حــّىت ]. الــّرَدُة أفَحــُش أنــَواِع الُكفــرِ :[َقــاَل النَـ  إنَّــُه َخيــرُج ِم

إنَّ الَعبـَد { :  َوَذِلَك ِمصَداُق َقولِـهِ َبعِضِهم الَفاٌظ ُخترُِجُهم َعِن اإلسالِم وال يـََرْوَن َذلَك َذنباً َفضًال َعْن َكوِنِه ُكفراً ،

ــاِر َســبِعَني َخريفــاً  َــا ِىف الّن َــا بَأســاً َيهــِوى ِ افَة َســبِعَني َعامــاً ِىف النُـــُزوِل وَذلــَك أى َمــس} .َليــَتَكلُم ِبالَكِلَمــة ال يـَــَرى ِ

َوهَذا   . واَحلِديُث َرواُه الِرتِمذىُّ َوَحَسَنُه ، وِىف َمعَناُه َحِديٌث َرواُه الُبَخاِرىُّ وُمسِلمٌ . ُمنتَـَهى َجَهّنَم َوهَو َخاٌص ِبالُكَفارِ 

فَـُة اُحلكـِم وال انـِشراُح الـّصدِر وال اعِتَقـاُد َمعـَىن اللفـِظ َكَمـا اَحلديُث َدليٌل َعلى أنَُّه ال ُيشَرتُط ِىف الوقوِع ِىف الُكفـِر َمعرِ 

ــووىُّ ، وََكــذلَك ال يُــشَرتُط ِىف الوقــوِع ىف الُكفــِر َعــدُم الَغــَضِب َكَمــا أَشــاَر إىل َذلــَك ". ِفقــِه الــُسّنة " يـَُقــوُل ِكَتــاُب  الَن

َال ، ُمتعِمـداً  : َفقـالَ ُه َضرباً َشِديداً فـََقاَل لَـُه َرجـٌل ألـسَت ُمـسلمًا؟  َلو َغِضَب َرُجٌل على َولِدِه أو ُغالِمِه َفَضَربَ :[َقالَ 

  .، َوَغِري حنفيةٍ حيطِ مُ ـ الاحبِ صَ  وَ يدِ شِ  الرَّ ابنِ  وَ هِ قْ  الفِ رِ اهِ وَ  جَ احبِ صَ  كَ  َوَقاَلُه َغريُُه ِمْن َحَنِفيةٍ .]َكَفرَ 

ــَحنِفيةُ َسَمَها الـــَسادُة ا َكَمـــا قَـــ:ِوالـــرِدَّة َثالثَـــُة أقـــَسامٍ  وَُكـــلُّ . إعِتَقـــاَداٌت وأفَعـــاٌل َوأقـــَوالٌ : موالـــَشاِفِعيُة َوَغـــريُهُ  لــ

  .يـََتَشَعُب ُشُعبًا َكثريَة

  

الَشُك ِىف اِهللا أو ِىف َرُسوِلِه أو الُقرَءاِن أو الَيوِم اآلِخِر أو اجلَنّـَة أو النَـاِر أو الثَـواِب أو الِعَقـاِب  :َفِمَن األولِ 

ا ُهــَو ُجمَمــٌع َعليــِه ، أو اعِتَقــاُد ِقــَدِم الَعــاِمل وأَزلِيتــِه ِجبنــِسِه َوَترِكيبِــِه أو ِجبنــِسِه َفقــط ، أو َنفــُى ِصــَفٍة ِمــْن أو َحنــِو َذلــَك ِممَّــ

ــُه إَمجاعــًا كاِجلــسِم أو حتَ  ــُب َتنـــزِيُهُه َعن ــا جيَِ ــِه َعاِلمــاً أو نِــسبُة َم ــِة لَــُه إَمجاعــاً َكَكوِن ليــُل ُحمــرٍَّم ِصــَفاِت اِهللا تَـَعــاَىل الَواِجَب

يِن ِبالَضُرورِة ِممَّا َال َخيَفى َعليِه َكالزَِّىن َواللَِّواِط َوالَقتِل َوالَسرَِقِة والَغصبِ  أو َحترُمي َحالٍل َظاهٍر  . باإلَمجاِع َمعلوٍم ِمْن الدِّ
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َهــا َوالزَّكــاِة َوالــّصوِم َكــذلَك َكــالبيِع َوالِنكــاِح ، أو َنفــُى ُوُجــوِب ُجمَمــٍع َعليــِه َكــذلَك َكالــّصلَواِت اخلَمــسِ   أو َســجَدٍة ِمنـْ

أو َعـَزَم َعلـى الُكفـِر ِىف . أو َنفُى َمشُروِعيِة ُجمَمٍع َعليـِه َكـذلكَ . أو إْجيَاُب َما َملْ جيَِب إْمجَاعًا َكذلكَ . واَحلجِّ والُوُضوءِ 

أو أنَكَر ُصحَبِة َسـيِدَنا أِىب َبكـٍر .  ِىف الَباِل ِبُدوِن إَراَدةٍ الـُمسَتقَبل أو َعلى ِفعِل َشٍئ ِممَّا ذُِكَر أو تَـَرّدَد ِفيِه ، ال ُخطُورهُ 

َرِضَى اهللاُ َعنُه أو ِرَسالَة َواحٍد ِمْن الُرُسِل الـُمجَمِع على ِرَساَلِتِه أو َجَحَد َحرَفاً ُجمَمعاً َعليِه ِمَن الُقرَءاِن ، أو َزاَد َحرفاً 

نَُّه ِمنُه ِعَناداً أو َكذََّب َرُسـوالً أو نـََقـَصُه أو َصـغََّر اْمسَـُه ِبَقـصِد َحتِقـريِِه أو َجـوََّز نـُبُــَوِة أحـٍد ِفيِه ُجمَمعًا َعلى نَفيِه ُمعَتِقداً أ

  .هِ ابِ ذَ  عَ نْ  مِ نُ مْ األَ ، وَ اىلَ عَ  تَـ  اهللاِ ةِ محَْ  رَ نْ  مِ أسُ اليَ  وَ .َبعَد نَبيَنا ُحمََمٍد 

  

  

ــُه، علــى َوجــِه أَو إلنــسان  مطلقــًا،َنٍم أو َمشْــٍس أو َقَمــرٍ  َكــُسُجوٍد لِــصَ :َوالِقــسُم الثّــاِىن األفْـَعــالُ  ــاَدِة ل ــا الِعَب  أمَّ

يَـًة فَِإنَّــُه َحيْــُرُم ِىف َشـرِعَنا وََكــاَن َجــاِئزاً ِىف َشـرِع َمــْن َسـَبَق ِمــَن األنِبيــاِء َكـُسجوُد الـــَمالِئَكِة آلَدَم َفِإنَّــ ُه  الـُسجوُد إلنــَساٍن حتَِ

 للـصََّنِم َوالـَشمِس والَقَمـِر فَـُهـَو ُكفـٌر ُمطلقـاً وََكـذلَك ُسـجوُد بَعـُض النَّـاِس الـذيَن أمَّـا الـسُّجودُ  ِة،َكاَن َعلى َوجِه التَِّحيَـ

  .حَر للَشيطَاِن ُكفٌر ُمطَلقاً يـَتَـَعَلُموَن السِّ 

 أو رعِ  الـشَّ اقِ  أورَ نْ  ِمـةٍ قَـرَ ل وَ  ُكـذلكَ َكـ، وَ افَ خفَ تِ  االْسـقـصدِ  يَ  ملَْ لـوْ  وَ اتِ ورِ اذُ  الَقـ ِيف صحفِ مُ ـ الاقِ مي أورَ رَ وَ 

 رُ ُفـيكْ  وَ داويِ  التَّ قصدِ لو بِ  وَ ولِ البَ  بِ رءانِ  القُ ابة ءاياتِ كتَ َو . ايهَ  فِ  االسمِ ودِ وجُ  بِ لمِ  العِ عَ  مَ ريهِ  وغَ لةِ الَ  اجلَ فظُ ا لَ ليهَ  عَ الِيت 

  .يمِ ظِ عْ  التـَّ جهِ  وَ لىَ  عَ رِ فْ  الكُ ارِ عَ  شِ عليقُ تَ ، وَ هِ لِ  ِحبِ الَ  قَ نْ مَ 
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ــا يـَُهــوِدىُّ أو :  َوِهــَى َكثــريٌة ِجــداً َال َتنَحــِصُر ِمنْـَهــا: الَثالــُث األقــَوالُ َوالِقــسمُ  أْن يـَُقــوَل ِلُمــسلٍم يــا َكــاِفُر أو ي

 بِديٍن َنصَراِىنُّ أو يا َعِدُمي الّديِن ُمرِيداً ِبَذلَك أنَّ الِذى َعليه الـُمَخاَطُب ِمَن الدِّيِن ُكفٌر أو َيهوِديٌَة أو َنصَرانَِيٌة أو لَيسَ 

ال علـى قَــصِد التَـشِبيِه ، وََكالــُسِخرَِيِة ِباسـٍم ِمــْن أْمسَائِـِه تـََعــاَىل أو َوعـِدِه أو َوِعيــِدِه ِممـَّْن ال َخيَْفــى عليـِه نِــْسَبُة َذلـَك إليــِه 

َلــُة ِىف  ــْو َصــاَرِت الِقبـْ ــاُســْبَحاَنُه ، وَكــأْن يـَُقــوَل لــو َأَمــَرِىن اهللاُ ِبَكــَذا َملْ أَفْـَعْلــُه َأْو َل ــْو   ِجَهــِة َكــذا َم َصــلَّْيُت ِإَليْـَهــا ، َأْو َل

وَكَأْن يـَُقوَل َلْو َءاَخَذِىن اهللاُ بِتَـْرِك الصالِة َمـَع َمـا أنَـا . َأْعطَاِىن اُهللا اجلَنََّة َما َدَخْلتـَُها ُمْسَتِخفا ًأْو ُمْظِهراً لِْلِعَناِد ِىف الُكلِّ 

َرِض ظََلَمِىن 
َ
يـُع َأْو قَالَ . ِفيِه ِمَن امل  ِلِفْعٍل َحـَدَث هـذا بغـِري تَـْقـديِر اِهللا ، أَو لَـو َشـِهَد ِعْنـِدى األَْنبِيـاُء َأِو املالِئَكـُة َأْو مجَِ

اَمْنـُت الـُمسِلِمَني ِبكَذا َما قَِبْلـتُـُهْم ، أو قاَل َال أَفـَْعُل َكَذا وِإْن كاَن ُسنًَّة ِبَقْصِد االْسِتْهزاِء ، أو َلْو كاَن ُفالٌن نَِبيا َما ءَ 

أَيْــٍش َهــَذا الــشَّرُْع ُمرِيــداً االْســِتْخَفاَفِ ُحبْكــِم الــشَّرِْع أْو قَــاَل َلعَنــُة اِهللا عَلــى ُكــلِّ َعــاملٍِ : بــِه أو أْعطَــاُه َعــاِملٌ فـَتْـــَوى فقــالَ 

َلَمــاِء بَـْل َأَراَد َلْعــَن ُعَلَمــاِء َزَمانِـِه وََكانَــَت ُهَنــاَك ُمرِيـداً االْســِتْغَراَق الـشَّاِمَل َأمَّــا َمــْن َملْ يُـرِِد االْســِتْغَراَق الــشَّاِمَل جلَِِميـِع العُ 

ْعِصَيةِ 
َ
َأْو قَـاَل أَنَـا . َقرِيَنٌة َتُدلُّ َعَلى َذِلَك ِلَما َيُظنُّ ِِْم ِمْن َفَساِد َأْحَواهلِِْم َفِإنَُّه َال َيْكُفُر وِإْن َكاَن َكالُمُه َال َخيُْلو ِمَن امل

 َال أَْعــِرُف اُحلْكــَم  قـَالَ َأْو ِمـَن املالِئَكــِة َأْو ِمــَن النَّـِىبِّ َأْو ِمــَن الُقـْرءاِن َأْو ِمــَن الــشَّريعِة َأْو ِمـَن اِإلْســَالِم َأوْ بَـِرىٌء ِمــَن اِهللا 

َفَكانَــْت  : فـََقــالَ  َشــَراباً َأْو أَفْـــرَغَ  .34 / ســورة النبــأ .وََكْأًســا ِدَهاقًــا :ُمــْستَـْهزًِئا ِحبُْكــِم اِهللا ، َأْو قَــاَل َوقَــْد َمــَأل ِوَعــاءً 

َأْو ِعنْـَد  .3 / سـورة املطففـني .َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزنـُْوُهْم ُخيِْسُرونَ  :َأْو ِعْنَد َوْزٍن أْو َكْيلٍ  .20 /سورة النبأ  .َسَرابًا

ِبَقـْصِد االْســِتْخَفاِف ِىف الُكـلِّ ِمبَْعــَىن َهــِذِه  .47 / سـورة الكهــف .َوَحـَشْرنَاُهْم فـََلــْم نـُغَـاِدْر ِمــنْـُهْم َأَحــًدا :ُرْؤيَـِة َمجْــعٍ 

َقَ◌اَل اَأليَـاِت ، وََكـَذا ُكــلُّ َمْوِضـٍع اســتُـْعِمَل ِفيـِه الُقـْرَءاُن بِــَذِلَك الَقـْصِد فَــِإْن َكـاَن ِبغَـِري َذلِــَك الَقـْصِد فَــَال َيْكُفـر َلِكــْن 

ُعُد ُحْرَمُتهُ :[  ْبُن َحَجرٍ الشيُخ َأْمحَدُ    .]َال تَـبـْ
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ـــًرا ُمنْــُذ َصـــلَّْيُت َأِو وََكــذا َيْكُفــُر َمـــْن َشــَتمَ   نَِبيـــا َأْو َمَلًكــا ًأْو قَـــاَل َأُكــوُن قَــــوَّاًدا ِإْن َصــلَّْيُت َأْو َمـــا َأَصــْبُت َخيـْ

 ، َأْو ِلَشرِيٍف أَنَا َعُدوَُّك َوَعُدوُّ َجدَِّك أَنَا َعُدوَُّك َوَعُدوُّ َنِبيِّكَ : َأْو قَاَل ِلُمْسِلمٍ . الصََّالُة الَ َتْصُلُح ِىل ِبَقْصِد االْسِتْهَزاءِ 

 كالَفِقيـِه اَحلَنِفـىِّ بَـْدرِ َوَقْد َعدَّ َكثـٌري ِمـَن الُفَقَهـاِء  . ُأْو يـَُقوَل شيًئا ِمْن َحنِْو َهِذِه اَألْلَفاِظ الَبِشَعِة الشَِّنيَعةِ . ُمرِيًدا النَِّىبِّ 

  . َرِمحَُهَما اهللاُ أْشياَء كثريًة فَـيَـْنَبِغى االِطالُع َعلَيَها َفِإنَّ َمْن َملْ يـَْعِرِف الَشرَّ يـََقُع ِفيهِ يِ  الـَماِلكالَقاِضى ِعياضٍ الرَِّشيِد وَ 

  

  

َعاِئرِِه  اْسـتْخَفاٍف بِـاِهللا أو ُكتُبِـِه َأْو ُرُسـِلِه َأْو مالئَكتِـِه َأْو َشـ يَُدلُّ َعلَـى َأنَّ ُكلَّ َعْقٍد َأْو ِفعٍل َأْو قَـْولٍ َوالَقاِعَدةُ 

  .أْو َمَعاملِِ ِديِنِه أْو َأْحَكاِمِه أْو َوْعِدِه أْو َوِعيِدِه ُكْفٌر ، فَـْلَيْحَذِر اِإلْنَساُن ِمْن َذِلَك ُجْهَدُه َعَلى َأىِّ َحالٍ 

  

  ....َيِجُب َعلى َمْن َوقَـَعْت ِمْنُه ِردٌَّة : َفْصلٌ 

  

ا َوقَـَعـت بِـِه الـرِدَُّة ،  الَعْودُ جيَُِب َعلَى َمْن َوقـََعْت ِمْنُه رِدَّةٌ   َفورًا إىل اِإلسالِم ِبالُنطِق ِبالَشَهاَدتِني َواِإلقالِع َعمَّ

ــوَد ِلِمثلِــِه ، فَـــِإْن َملْ يَرِجــْع َعــْن ُكْفـــرِِه ِبالــَشَهاَدِة َوَجَبـــْت  ــِه النَّـــَدُم َعلــى َمــا َصـــَدَر ِمنــُه َوالَعــزُم َعلـــى أْن ال يـَُع ــُب َعلي َوجيَِ

ال يـُْقَبُل ِمْنُه ِإالَّ اِإلسالُم أِو الَقْتُل ِبِه يـَُنِفَذُه َعليِه اخلَِليَفُة بـَْعَد أْن يـَْعُرَض َعليِه الّرُجـوَع إىل اِإلسـالِم َويـَْعَتِمـُد استِـَتابَـُتُه وَ 
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ــَنُه فَـاقـْتـُُلوهُ { :رِىّ َوَذلِـَك ِحلَـِديِث الُبَخـااخلَِليَفُة ِىف َذِلَك َعلى َشَهاَدِة َشاِهَديِن َعـْدَلِني أْو َعلـى اْعِرتَافِـِه   }.َمـْن بَـدََّل ِدْي

  .أمَّا الـَمرأُة الـُمرَتَدُة َفَال ُتقَتُل َوَلِكْن ُحتَْبُس َحَىت ُتْسِلمَ 

  

َــا ــَويـَْبطُــُل ِ ــُة بَينَـُهَمـــا، هُ  َصــْوُمُه َوتـََيُمُم ــِصُح َعْقــُد ِنَكاِحــِه َعلــى ُمــسِلَمٍة َوَغِريَهــا ، َوَحتْـــ، َويَقــُع الَبينون ُرُم وال َي

 الِذى اْكتَـَسَبُه ِيف َحـاِل  َوال ُيَصلّى َعليِه َوال يـَُغسَُّل َوال ُيَكَفُن َوال يُْدَفُن ِىف َمَقاِبِر الـُمسِلِمَني ، َوَماُلهُ  َوال َيِرثُ َذبِيَحَتهُ 

  . َفئٌ رِدَِّتهِ 

  ... .َيِجُب َعَلى ُكلِّ ُمَكَلٍف : َفْصلٌ 

  

ــُه َعلــَى َمـــا أَمــَرُه اُهللا بِــِه ِمـــَن  أَداَء مجَِ جيَِــُب َعلــى ُكــلِّ ُمَكلَـــفٍ  ــِه ، َوجيَِــُب َعليـــِه أْن يـَُؤدَِّي يــِع َمــا أْوَجَبـــُه اهللاُ َعلي

َــا َعلــى َغــِري َوْجِهَهــا  ُمْبِطالتِــهِ وِطِه َوَجيتَـــِنبَ اِإلتيَــاِن ِبأرَكانِــِه َوُشــرُ  َهــا أْو يَــأِتى ِ ــُب َعليــِه أْمــُر َمــْن َرأُه تَــاِرَك َشــٍئ ِمنـْ ، َوجيَِ

َــا َعلــى َوجِهَهــاِبا ــُب َعليــِه اِإلنَكــاُر ِبَقلبِــِه إْن َعَجــَز َعــْن ،ِإلتَيــاِن ِ ــُب َعليــِه قَـْهــرُُه َعلــى َذلــَك إْن قَــَدَر َعليــِه َوإالَّ جيَِ  َوجيَِ

  .ُم اإلْنَساَن ِعْنَد الَعْجزِ الَقْهِر َواألْمِر َوَذلَك أْضَعُف اإلْميَاِن، أى أَقّل َما يَلزَ 

  

َها إْن َقَدَر َعليِه وإالَّ َوَجَب َعليِه أْن يُنِكَر َذلَك  َترُك َوجيَِبُ  َها َوَمنـُْعُه قـَْهًرا ِمنـْ يِع الـُمَحَرَماِت َونـَُهى ُمرَتِكبُـ مجَِ

  .ِبَقلِبهِ 
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 لباً  طَ هُ علَ  فِ ارعُ  الشَّ لبَ  طَ نَّ  إِ [:واالُ  قَ مْ هُ  انـَّ لكِ ذَ  وَ امٍ  أقسَ بعةِ  سَ ىلَ إِ ي يفِ لِ كْ  التَ مَ كْ  احلُ يةُ فِ نَ  احلَ مةُ ئِ  األَ مَ سَّ  قَ دْ قَ لَ وَ 

  نْ أ بِـيـاً نِ  ظَ لبـهِ  طَ ليـلُ  دَ انَ  َكـنْ إِ ، وَ رضُ  الَفـوَ ُهـ فَـ راً اتِ وَ تَــ مُ يثاً دِ  أو َحـيةً انِ رءَ  قُ ايةً  ءَ انَ  كَ أنْ  بِ ياً طعِ  قَ لبهِ  طَ ليلُ  دَ انَ  كَ ذاَ  إِ تماً حَ 

ـــ ديثاً  َحـــانَ َكـــ ـــوَ  مُ ريَ َغ ــياً يَ  أو قِ رٍ اتِ ت ـــبُ اِجـــالوُ  وَ رضُ الَفـــ، وَ بُ اِجـــ الوَ وَ ُهـــ فَـ اسـ ـــلـــهُ اعِ  فَ  اهللاُ دَ َعـــا وَ  َم ــوَ تَـ  وَ وابِ الثَ  ِب  هُ َكـــاِر  تَ دَ عَّـ

  .ابِ قَ العِ بِ 

  

 هـوَ  فَ تمٍ  َحـريَ  َغـلباً  طَ علهُ  فِ عُ اِر  الشَّ لبَ ا طَ ا مَ أمَّ وَ 
َ
 لبـاً  طَ هِ لِـعْ  فِ نْ  َعـفَّ  الَكـعُ اِر  الـشَّ لـبَ ا طَ  َمـكَ ذلِ َكـ، وَ وبُ دُ ْنـ امل

 وهُ رُ كْ مَ ـ الـوَ ُهـ فَـ ةٍ رَ واتِ تَـ مُ ريَ  َغـةٍ نْ سُ  َكـنيـاً  ظَ يلـهُ لِ  دَ انَ  َكـنْ إِ ، وَ مُ رّ حَ مُ ـ الـوَ ُهـ فَـ ةٍ رَ واتِ تَـ مُ ةٍ نْ  أو ُسـأيـةٍ  كَ ياً طعِ  قَ هُ يلُ لِ  دَ انَ  كَ نْ  إِ تماً حَ 

ا ا َمــ، أمَّــوابِ الثَ  بِــهِ اتِ رَضــ مَ اءَ غَــتِ  ابْ هُ َكــاِر  تَ دَ َعــوَ  وَ ابِ َقـالعِ  بِ هُ َبــكِ رتَ  مُ  اهللاُ دَ وعَّــا تَ  َمــوَ  ُهــيُّ ْميِــرِ حْ  التَّ وهُ رُ كْ مَ ـالــ وَ مُ رَّ حَ مُ ـالــ، وَ اً ْميـرِ حتَ 

 وَ ُهـ وَ احُ بَ مُ ـ الـعلُ  الفِ وَ هُ  فَـ ريُ خِ  األَ يُّ يفِ لِ كْ  التَّ مُ كْ ا احلُ أمَّ وَ . يهاً ـزِ نْ  تَـ وهُ رُ كْ مَ ـ الوَ هُ  فَـ تمٍ حَ  ريَ  غَ باً لَ  طَ نهُ  عَ فَّ  الكَ عُ اِر  الشَّ لبَ طَ 

 فَّ ُكــ يَ نْ ب أَ طلُــ يَ ملَْ  وَ عــلَ ا الفِ ذَ  َهــفُ لَّ كَ مُ ـ الــلَ فَعــ يَ نْ  أَ عُ اِر ب الــشَّ طلُــ يَ مْ َلــ فَـ هِ رِكــتَ  وَ هِ عِلــ فِ ْنيَ  بـَــفَ لَّ كَ مُ ـ الــعُ اِر  الــشَّ رَ يـَّــا خَ َمــ

  .نهُ عَ 

  

  الطََّهاَرُة َوالصََّالةُ 

  لٌ صْ فَ 
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  : َمخُْس َصَلَواٍت ِىف اليَـْوِم َواللّيْـَلةِ اتُ وضَ رُ فْ مَ ـ الاتُ وَ لَ الصَّ 

 لِّ  ِظـىلَ إِ  وَ نيِ بَ احِ  الـصَّ ندَ ثْـَلُه َغَري ِظلِّ االْسِتَواء عِ  إىل َمِصِري ِظلِّ ُكلِّ َشٍئ مِ  َوَوقتُـَها إَذا َزاَلِت الّشْمسِ :الُظْهرُ 

  .امِ مَ  اإلِ ندَ  عِ نيِ ثلَ مِ ـال

  . َوَوقتُـَها ِمْن بـَْعِد َوْقِت الُظْهِر إىل َمِغِيِب الّشْمسِ :َوالَعْصرُ 

ــِب الــّشْمسِ :َوالـــَمْغِربُ  ــِد َمغِي ــلــىَ ىل َمِغيــِب الــّشَفِق األْمحَــِر عَ  إ َوَوقتُـَهــا ِمــْن بـَْع  نِ  َعــوايــةٌ  رِ وَ ُهــ وَ 1هِ  بِــفَىت مُ ـ ال

  .امِ مَ اإلِ 

  . َوَوقتُـَها ِمْن بـَْعِد الـَمغِرِب إىل طُلوُِع الَفْجِر الَصاِدقِ :َوالِعَشاءُ 

  . ِمْن بـَْعِد الِعَشاِء َما َملْ تطُلِع الّشْمسُ  َوَوقتُـَها:َوالُصْبحُ 

، اءِ شَ  العِـقـتِ وَ ا كَ َهـقتُـ وَ ، وَ امِ َمـ اإلِ نِ  َعـيٌّ روُ  َمـولٍ  قَـلـىَ عَ  وَ يهِ بَ احِ  َصـنـدَ  عِ نةٌ ُسـ وَ امِ مَ  اإلِ ندَ  عِ بةٌ اجِ  وَ رِ تْ  الوِ ةُ الَ صَ وَ 

  .بةٌ اجِ ى وَ حَ األضْ  وَ طرِ الفِ : ينِ يدَ  العِ ةُ الَ  صَ كَ ذلِ كَ ، وَ وعِ كُ  الرُّ بلَ ا قَ نهَ  مِ ةِ ثَ الِ  الثَ  ِيف تُ نُ قْ  يَـ ةٍ سليمَ تَ  بِ اتٍ عَ كَ  َر الثُ ي ثَ هِ وَ 

  

                                                
.الشفق األبيض: الرواية األخرى) 1  
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َا َعلى ُكـلِّ فَـَتِجُب َهِذِه الُفُروضُ  فَـَيْحـُرُم تـَْقـِدْميَُها َعلـى .  ُمـسلٍم بَـاِلٍغ َعاقِـٍل غـري حـائض وال نفـساء ِىف أْوَقاِ

ــا َوتَ  ــِري ُعــْذرٍ َوقِتَه ــُه لَِغ ــا َعن ــِإْن طَ أِخريَِه ــ، َف َــادَ عَ لِ  وَ شرةِ  الَعــونِ دُ َرت لِــُه ــِ ــانَ  َكــنْ إِ ا َف ــ الوَ نَ ي ِمــاقِ  الَب  سلِ  الغُــعُ سَ ا َيــ َمــتِ ْق

  .ةً حَ مْ ي لَ اقِ  البَ انَ  كَ نْ إِ  وَ ةُ الَ ت الصَّ بَ جَ  وَ شرةٍ عَ ا لِ هَ تُـ ارَ هَ انت طَ ا كَ ذَ إِ ، وَ  الَ الَّ إِ ت وَ بَ جَ  وَ ةِ ميَْ حرِ التَ وَ 

  

 أي ةِ احَ  االسـرتَِ عِ  َمـرياً  َسـاتٍ اعَ  َسـبعَ  َسـوَ  َحنـامٍ  أيـَّةِ ثَـالَ  ثَ ةَ ريَ سِ  َمـهِ  بَلَدًة تَبُعُد َعْن بـََلدِ غُ الِ  البَ سلمُ مُ ـ الدَ صَ ا قَ ذَ إِ وَ 

 الةُ َصـ: يَ ِهـ وَ رِ فَ  الـسَّ  ِيف بٌ اِجـا وَ هَ صرُ َقـ فَـ ومـاً زُ  لُ ةَ الَ  الـصَّ رُ قـصُ  يَ هِ دِ لَـ بَـ انَ رَ ْمـ عُ زَ اوَ  َجـدْ قَـر وَ أكثَ  فَـرتاً و ِمـيلُـ كِ نيَ انِ  مثََ اِيل وَ حَ 

أكثر  فَــومـاً  يَ رَ شَ  َعـةَ سَ  َمخْــدةَ  ُمـةَ اَمـقَ ى اإلِ وَ ، أو نـَــيمٍ ِقـ مُ امٍ َمـإِ ى بِ دَ قتَــا اذَ  إِ الَّ  إِ نيِ عتَـكَ ا َر يهَ لِ صَ يُـ فَـ اءِ شَ الِعــ وَ صرِ الَعـ وَ رِ ْهـالظُّ 

  .عاً بَ ا أرْ هَ ليِ صَ يُ فَـ 

  

   ....ااهَ ضَ  قَ ةٌ الَ  صَ تهُ تَ ا فَ نْ مَ وَ : لٌ صْ فَ 

  

 ريُ صِ تَــ وَ ةُ يَّــتِ قْ ت الوَ لَــطَ  بَ سَ َكــو عَ َلــ، فَـ قــتِ  الوَ ةِ الَ  َصــلــىَ  عَ ومــاً زُ ا لُ هَ مَ دَّ قَــا وَ َهــرَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ اهَ ضَ  قَــةٌ الَ  َصــتــهُ تَ ا فَ نْ َمــوَ 

ـــنْ  إِ الَّ ا إِ َهـــتُـ ادَ عَ  إِ هُ َمـــزِ لَ  وَ فَ وُســـ يُ أِيب  وَ امِ َمـــ اإلِ نـــدَ  عِ فـــالً نَ   قـــتُ  وَ اقَ  أو َضـــةَ قتيَّـــ الوَ لىَّ  َصـــىتَ ا َحـــرهَ ذكُ  يَـــملَْ  وَ ةَ َتـــائِ  الفَ يَ سِ  َن

  .يبُ تِ  الرتَّ نهُ  عَ طُ سقُ يَ  فَـ رَ ثَـ كأ فَ اتٍ وَ لَ  صَ تُّ  سِ تِ ائِ وَ  الفَ نَ  مِ ليهِ ا عَ  مَ انَ  أو كَ ةِ رَ اضِ احلَ 
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  ....َيِجُب َعلى َوِلّى الَصِبّى َوالَصِبيَِّة : َفْصلٌ 

  

َميَزيِن أْن يَأُمَرُمهَا ِبالَصالِة َويـَُعِلَمُهَما أْحَكاَمَها بـَْعَد َسبِع ِسيِنَني َوَيْضرِبـَُهَما  الَصِىبّ جيَُِب َعلى َوِىلّ 
ُ
 َوالَصِبيَِّة امل

ـُب َكـَذا َوَحيْـُرُم َكـَذا . ْعد َعشِر ِسينَني َكَصوٍم أطَاَقاهُ َعلى َترِكَها بَـ  َوجيَُِب َعليِه أيًضا َتعِليُمُهَما ِمـَن الَعَقائـِد َواألحَكـاِم جيَِ

  .وِعَيَة السَِّواك واَجلَماَعةَوَمشرُ 

، َوُحكُمـُه أنـَُّه يلِ صَ  أو يُـهُ ُمـ دَ لَ سيِ  يَ ىتّ  حَ بُ رَ ضْ يُ  وَ سُ بَ حيُْ الّصالِة َكَسًال وَ  تَاِرِك  حبسُب َعلى ُوَالِة األمرِ َوجيَِ 

  .َوجيَُِب َعلى ُكلِّ ُمسلٍم أْمُر أهِلِه ِبالّصالِة وَُكلِّ َمْن َقَدَر َعليِه ِمْن َغِريِهم. ُمسِلمٌ 

  

  ....َوِمْن ُشُروِط الّصالِة الُوُضوِء : َفْصلٌ 

  

  :ةٌ عَ بَـ رْ ِة الُوُضوُء َوفـُُروُضُه أَ َوِمْن ُشُروِط الّصال

يِعهِ  َغسْ :ولُ األَ   ضـاً رْ  عَ نيِ  اُألُذنَـَيت مَ حْ  َشـْنيَ  َوَمـا بـَـوالً  طُـالـذَّْقنِ  لِ فَ ْسـ أَ ىلَ  إِ ةِ َهـبْـ  اجلَ طحِ  سَ إِ دَ  ِمْن َمبْ ُل الَوْجِه مجَِ

  . بَاِطَن ِحلَْيِة الرَُّجل َوَعاِرَضيِه إَذا َكثـَُفاَشَعًرا َوَبَشًرا الَ 

  . َوَما َعليِهَما َغْسُل الَيَديِن َمِع الـِمْرفَـَقنيِ :الَثاِين 

  . الرَّأسِ بعِ  رُ  َمْسحُ :ثُ الِ الثَ 
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  .َلْت ُشُروطهُ ، أَو َمْسُح اُخلفِّ إَذا َكمَ  َغْسُل الرِْجَلِني َمِع الَكْعَبنيِ :عُ ابِ الرَّ 

  

  

  

  ....َويُنِقُض الُوُضوَء : َفْصلٌ 

  

  .يحٌ  رِ  الَ جٌ الَ تِ  اخْ هُ نَ  ألَ حّ صَ  األَ  ِيف لِ بُ  القُ يحِ  رِ ريَ  غَ نيِ يلَ بِ  السَّ نَ  مِ رجَ ا خَ  مَ ضوءَ  الوُ ضُ قُ نْـ يَـ وَ 

   َريِ طهِ  التَّ كمُ  حُ هُ قُ لحَ  يَ عٍ وضِ  مَ ىلَ  إِ هِ عِ وضِ  مَ نْ  عَ الَ ا سَ ذَ  إِ يدُ دِ الصَّ  وَ يحُ القَ  وَ مُ الدّ و.  

   َمِ  الفَ لءَ  مِ ئُ القَ و.  

   َاءٍ مَ غْ  أو إِ كرٍ  أو سُ ونٍ نُ  ِجبُ قلِ  العَ الُ وَ زَ و.  

   َهُ تَ دَ قعَ  مَ نَ كِ  ممَُ دٍ اعِ ا قَ ذَ كَ  وَ دٍ اجِ سَ  وَ عٍ اكِ رَ  وَ مٍ ائِ  قَ ومُ  نَ  الَ هُ تَ كَ سْ  مُ يلُ زِ  يُ ومٌ نَ و.  

   َضُ قِ تـَ ْنــ يَـ  الَ هُ نَّــإِ  فَ ةِ وَ الَ  الــتِّ ةِ جدَ َســ وَ ةِ ازَ نَــ اجلَ ةُ الَ  َصــرجَ َخــ، فَ ودٍ جُ ُســ وَ وعٍ ُكــت ُر اِ  ذَ ةِ الَ  الــصَّ الٍغ ِيف  بَــنْ  ِمــةِ َهـقَ هْ القَ و 

  .هُ تُ جدَ سَ  وَ هُ تُ الَ  صَ لُ بطُ  تَ نْ كِ لَ  وَ هُ ُوضوؤُ 

   َلٍ ائِ  حَ الَ  بِ بٍ صِ تَ نْ  مُ رٍ كَ ذَ  بِ رٍ بُ  أو دُ رجٍ  فَ سُّ  مَ يَ هِ  وَ ةٌ شَ احِ  فَ ةٌ رَ اشَ بَ مُ و.  
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  .... االْسِتْنَجاُء َيسن: َفْصلٌ 

  

ــ االْســِتْنَجاءُ يَــسنُ  ــاِء إىل أْن َيطْ َن الــَسِبيَلنيِ  ِمــْن ُكــلِّ َرطْــٍب َخــارٍِج ِم
َ
َحــّل أْو ِمبَــسِحهِ  بِامل

َ
ــَر امل َقــى  إىلُه  أْن يـَنـْ

َحّل وإْن َبِقَى األثـَُر 
َ
  وَ رِ جَ احلَ بِ امل

َ
اِء ِمْن َغـِري  مٍ وّ قَ تَـ  مُ الَ  وَ  َغِري ُحمتَـَرمٍ  َقاِلٍع طَاِهرٍ نْ ا مِ هَ امَ قَ  مَ امَ ا قَ مَ  وَ رِ دَ امل

َ
َوَلْو َمْع ُوُجوِد امل

 زَ اوَ  َجــفَــإنْ ، إنِتَقــالٍ 
َ
ــهُ ئُــزِ  جيُ الَ  وَ  املــاءُ جــبَ  وَ مِ رهَ دِ الــ نْ  ِمــرِ كثَ أَ  ِبــجَ رَ ْخــ امل

َ
ــ حمَُ نــدَ  عِ عُ ائِ  امل  ظــمٍ عَ  بِ اً ْميــرِ  حتَ هُ رَ ْكــيُ وَ .  اهللاُ هُ ِمحَــٍد رَ مَّ

  .مٍ رَ تَـ  حمُ ئٍ شَ  وَ وثٍ رَ وَ 

  

  .... َوِمْن ُشُروِط الصََّالةِ : َفْصلٌ 

  

  : وُيوِجُبهُ ، الُغسلِ َعنِ الَطَهاَرُة ِمَن اَحلَدِث األكَربِ ِبالُغسِل أو التَـَيمُِّم ِلَمْن َعجَز : َوِمْن ُشُروِط الصََّالةِ 
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   ِقٍ دفُ تَ  وَ ةٍ وَ هْ شَ  بِ سدِ  اجلَ رِ اهِ  ظَ ىلَ  إِ هِ رِ قَ  مَ نْ  عَ  الـَمىنِّ الِ صَ انف.  

   ُبرِ  الدُّ  ِيف جُ يالَ ا اإلِ ذَ كَ ، وَ ِينّ لمَ  لِ الٍ زَ نْـ  إِ ريِ  غَ نْ و مِ لَ  وَ ّىت  حَ يّ مِ  آلدَ َواِجلَماع.  

   َُواَحليض.  

   ُمٍ  دَ ريِ غَ  بِ ةٍ دَ الَ  وِ نْ  مِ سلُ  الغُ بُ  جيَِ الَ وَ . َوالِنَفاس.  

  :َوفـُُروِض الُغْسِل ثالثة

  ةُ ضَ مَ ضْ مَ ـال.  

   ِاقُ شَ نْ تِ االسْ و.  

   ِـــاء
َ
يـــِع البَـــَدِن بَـــَشًرا َوَشــعًرا َوإْن َكثـــَف ِبامل  بٍ ارِ َشـــ وَ ةٍ رَّ ُســـ وَ نٍ ذُ أُ  َكـــرجٍ  َحــريِ  َغـــنْ  ِمـــهُ سلُ  َغـــنُ ِكــميُْ ا  ِممَـــَوتـَْعِمــيُم مجَِ

  .ةٍ لفَ قُ  وَ نيٍ  عَ لِ اخِ دَ  كَ رجٌ  حَ يهِ ا فِ  مَ  الَ رجٍ  فَ جَ اِر خَ ، وَ أسٍ  رَ عرِ شَ  وَ ةٍ يَ  حلِ لَ اخِ دَ وَ  بٍ اجِ حَ وَ 

  

  ....  ُشُروُط الَطَهاَرةِ  من:َفْصلٌ 

  

  :ُشُروُط الَطَهاَرةِ من 

   ِمُ الَ سْ اإل.  



على  وِرييِن  الضَّرْلِم  الدِل  ِبعالَكاف  ِرياَهلر  ِا  دبع  رخَتصيَفَة مناِم  َأِبي حِب  اِإلمذهم    

 

26 

26 

   ُانِِع ِمْن و
َ
ْغُسولِ َوَعَدُم امل

َ
اِء إىل امل

َ
  .ُصوِل امل

   َُوالَسَيالن.  

   َاُء ُمطَ َوأْن َيُكون
َ
 بعِ  طَ نْ  عَ هُ جَ خرِ يُ  فَـ هُ ريُ  غَ ليهِ  عَ بَ غل يَ ِهًرا ِبأْن الَ  امل

َ
  وَ لِ اخلَ  كَ اءِ  امل

َ
 لـكَ  ذَ بهِ ِشـ وَ ردِ  الـوَ اءِ َمـ وَ قِ رَ امل

  .ِجٍس َوَلْو َتغيُـًرا َيِسريًاَوأْن َال يـََتغيّـَر ِبنَ  .ةِ ارَ هَ لطَّ  لِ حُ صلُ  يَ  الَ ذٍ ئِ ندَ  عِ هُ نَّ إِ  فَ اءً ى مَ سمَّ  يُ  الَ يثُ ِحب 

اُء قَ  َكاَوإنْ 
َ
َرفـِع َحـَدٍث ، َوأْن َال َيكون اسُتعِمَل ِىف  َعنهُ  اشُرتَِط أْن ال ُيَالِقيِه َجنٌس َغُري َمعفوٍّ داً اكِ  رَ يالً لِ َن امل

 نِ  عَ رَ خَ  أَ ولٍ  قَ علىَ ، وَ توىَ  فَ ليهِ عَ  وَ دٍ مَّ حمَُ  وَ امِ مَ  اإلِ ندَ  عِ ولٍ  قَ لىَ  عَ ةَ اسَ جَ  النَ الَ  زَ نْ إِ  وَ ذٍ ئِ ندَ  عِ دثَ  احلَ عُ رفَ  يَ  الَ نهُ إِ  فَ ةٍ ربَ أْو قُ 

ـيـكِ حرِ تَ  بِ هُ فَـرَ  طَ كُ رَ حَ تَ ي يَـ  الذِ وَ  هُ ليلُ القَ  وَ .سٌ  جنَِ وَ  هُ فَ وسُ  يُ أِيب  وَ امِ مَ اإلِ 
َ
ا  ِمبَـونَ رُ خِ أَ تَ مُ ـ الـهُ دَّرَ قَـ وَ رِ َخـ األَ ِف رَ  الطـَّ ِيف اءِ  امل

  .ةٍ رَ شَ  عَ  ِيف عٍ  أذرُ شرةِ  عَ ونَ دُ 

  .سٌ  جنََ مِ ائِ هَ  البَـ عِ ا بَ سِ  وَ يرِ زـِ نْ اخلَ  وَ لبِ  الكَ ؤرُ سُ وَ 

  .اهَ ريِ طهِ تَ ت لِ حَ زِ  نُ ريةِ غِ  الصَ ئرِ  البِ  ِيف ةٌ اسَ عت جنََ قَ ا وَ ذَ إوَ 

  

  . ...َوَمْن َلْم َيِجِد الـَماَء أْو َكاَن َيضرُُّه الـَماُء تـََيمَّمَ : فصل

  

  :اَن َيضرُُّه املاُء تـََيمَّمَ  أْو كَ َوَمْ◌ن َملْ جيَِِد اّلَماءَ 

  ِرضِ  األَ سِ نْ  جِ نْ  مِ رٍ اهِ طَ ب.  
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  ."لِ مْ الرَّ  وَ ابِ رَ التُـ  بِ الَّ  إِ وزُ  جيَُ الَ  " فَ وسُ و يُ  أبُ الَ قَ وَ 

   َهِ  بِ مُ مَّ يَ تَـ ا يَـ  مَ لىَ  عَ يهِ دَ  يَ ربِ  ضَ ندَ ا عِ هَ وِ ِتَباَحِة َفرِض الصََّالِة أو حنَ  ِبَضربـََتِني ِبِنَيِة اسْجِه َوالَيَدينِ ِىف الو.  

  

  ... .ُرَم َعليهِ َوَمِن انتَـَقَض ُوُضوُؤُه حَ : َفْصلٌ 

  

ْن  َوُميَكَُّن ِمـ،لِ صِ نفَ مُ ـ الهِ فِ الَ غِ  بِ الَّ  إِ َوَمِن انتَـَقَض ُوُضوُؤُه َحُرَم َعليِه الصََّالُة والطََّواُف َوَمحِْل الـُمْصَحِف َوَمسُّهُ 

  .َذلَك الَصِىبُّ للِدَراَسةِ 

  

كْ َوَحيُْرُم َعلَى اجلُُنِب َهِذِه َوِقَراَءُة الُقر 
َ
سِجدِ َءاِن َوامل

َ
  .ُث ِىف امل

  

َِ تيِ إِ َوَعلَى اَحلاِئِض َوالنُـَفَساِء َهذِه َوالصَّوُم قَبَل اإلنِقطَاِع َوَمتِْكِني الّزوِج َوالسَِّيِد ِمَن   عَ طَ  انقَ نْ  إِ سلِ  الغُ بلَ ا قَ ا

 مِ  الـدَّ اعِ طَـ انقِ عِ  َمـةٍ وَضـفرُ  مَ ةٍ الَ  َصـقـتُ ا وَ ليَهـي عَ ضِ ، أو َميـيضِ  احلَـرِ كثَـ ألَ هِ اِعـطَ  انقِ ◌ِ فِ الَ  ِخبِـشرةٍ  َعـنْ  ِمـلِ قَـا ألَ هَ يضُ حَ 

  .اهَ تِ كبَ ُر ا وَ َِ رَ  سُ نيَ ا بَ مَ  لِ هِ تِ رَ اشَ بَ  مُ يضُ  احلَ عُ نَ ميَ وَ . لسِ غتَ  تَ و ملَْ لَ ا وَ هَ طؤُ  وَ ازَ جَ 
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  .... ُشُروِط الصََّالِة َوِمنْ : َفْصلٌ 

  :ةِ الَ  الصَّ وطِ رُ  شُ نْ مِ وَ 

   ِمُ الَ سْ اإل.  

  : ِيف َسةِ الطََّهاَرُة َعِن الَنَجاوَ 

  .الَبَدنِ  ):1(

  . َوالثَّوبِ ):2(

َكانِ ):3(
َ
  .ايهَ  فِ يلٍ فصِ  تَ لىَ  عَ  َوامل

  .، َكَقِنيَنٍة َحيِمُلَها ِىف َجيِبهِ  َوالـَمحُموِل َلهُ ):4(

  

  َملْ ُيعَف َعنُه ِبإَزالِة الَعِني ِمنْ َوجيَُِب ِإَزاَلِة َجنسٍ 
َ
  باِ ةِ يَ ئِ رْ  امل

َ
ا  َهلَـيسَ  لَـالـيتِ وَ . هِ ا بِـَهـالتُـ زَ  إِ حُ صِ ا يَـ ِممَـلكَ  ذَ ريِ غَ بِ  وَ اءِ مل

  .اهَ تُـ ارَ هَ  طَ لِ اسِ  الغَ نِّ  ظَ لىَ  عَ بَ غلِ  يَ ىتَ  حَ يلَ قِ  وَ الثاً ا ثَ هَ سلِ غَ  بِ يةٌ رئِ  مَ نيٌ عَ 

  

  .ورِ ٌة ِبالتـَُراِب الطَّهُ  َسبًعا ِإحَداُهنَّ َممُزوجَ اهَ لَ سِ غْ  يَـ  أنْ نُ حسَ األَ ، وَ وباً جُ  وُ الثاً  ثَ  ِبَغْسِلَهاَوالَكلِبيةِ 
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   .... أيضاً َوِمْن ُشُروِط الصََّالةِ : َفْصلٌ 

  

  : أيضاً َوِمْن ُشُروِط الصَّالةِ 

   ِاسِتقَباُل الِقبلة.  

   َِوُدُخوِل َوقِت الصََّالة.  

   َُوُهَو أْن َيُكوَن الَوَلُد بـََلَغ ِمَن السِِّن إىل َحْيُث َيفَهُم اِخلَطاَب َويـَُردُّ اَجلَوابَ :َوالَتميِيز .  

  َوالِعلُم ِبَفرِضيِتَها.  

   ِمـا خروجـا مـن اخلـالف،  اقرتَِ نـدبُ يَ ، وَ ةِ الَ  الـصَّ نِ  َعـ أجنـيبٍّ لٍ َمـعَ  بِ ةِ ْميَـحرِ  التَّ نيَ بَ ا وَ هَ ينَـ  بَ لُ فصِ  يَ  الَ ةٍ يَ نِ  بِ ةُ يَ َوالن ا

  .ويعني الفرض الواجب

   ُالــسَُّرِة تَ  َوِمبَـا يَـستـُُر َمـا َحتـنيِ تَ ايَـ وَ ى الـرِ حـدَ  إِ  ِيف مانِ دَ  الَقــاذَ َكـ وَ  جلَِِميـِع بَـَدِن احلُـرَِّة إالَّ الِوْجـَه َوالَكفـنيِ َوالـَستـْر 

  .ضاً ا أيْ هَ هرِ ظَ ا وَ هَ طنَـ  بَ رتِ ع سَ ا اَألَمِة مَ ذَ كَ الركَبِة ِللَذَكِر َو  ىلَ إِ 
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   ....هِ ذِ  هَ نْ  مِ احداً  وَ كَ رَ  تَـ نْ مَ وَ : صلٌ فَ 

ـــنْ َمـــوَ  ــداً اِحـــ وَ كَ رَ  تـَ ـــ فِ ولِ خُ  الـــدُّ عـــدَ ا بَ هَ دَ َقـــ أو فَـ ةِ الَ صَّ  الـــبـــلَ  قَ روطِ  الـــشُّ هِ ذِ  َهـــنْ  ِمـ  ليـــهِ عَ  وَ هُ تَ الَ  َصـــحُ صِ  تَـــا الَ يَه

  .اهَ تُـ ادَ عَ إِ 

  

  ....َوتَبُطُل الصََّالُة : َفْصلٌ 

  

  :َوَتبُطُل الصََّالةُ 

   ِدِ هُّ شَ  التَّ رَ دْ  قَ ريِ خِ  األَ وسِ لُ  اجلُ بلَ قَ  وَ هُ سَ فْ  نَـ عُ سمَ  يَ انَ  كَ نْ  إِ الً اهِ  أو جَ ياً اهِ و سَ لَ  وَ ةٍ يدَ فِ  مُ ريَ  غَ  َوَلوْ ِبالَكلمة.  

   َانهَ  عَ وٍّ فُ عْ  مَ ريِ  الغَ ةِ اسَ جَ  النَّ لِ محَ و.  

   َانَ مَ الَ  كَ هُ شبِ ا يُ  مبَِ اءِ عَ الدُّ و.  

   َاتٍ يحَ سبِ  تَ ثِ الَ  ثَ ارَ قدَ  مِ ةِ ورَ  العَ اءِ ضَ  أعْ نْ  مِ ضوٍ  عُ بعِ  رُ افِ شَ كِ انْ و.  
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   َا هَ تِ لَ الَ دَ  لِـارٍ  أو نَـةٍ نَّـ جَ كـرِ  ذِ نْ  َعـتْ انَـ كَ نْ  إِ الَّ  إِ ةٍ يبَ صِ  أو ُمـعٍ َجـ وَ نْ  ِمـاءِ كَ البُ  اعِ فَ ارتِ  وَ .هِ أوُّ التَ  وَ يفِ أفُ التَ  وَ نيِ نِ األَ و

  .وعِ شُ  اخلُ ةِ يادَ  زِ لىَ عَ 

   َرٍ ذْ  عُ الَ ح بِ نَ حْ تـَّنَ الو.  

   ةِ الَ  الصَّ  ِيف يسَ  لَ هُ نَّ  أَ هِ لِ اعِ فَ  لِ رُ اظِ  النَّ كُّ شُ  يَ  الَ ثُ يْ ِحبَ َوِبالِفعِل الَكِثِري.  

   َأركَ نْ  مِ نٍ كْ  ُر ركِ تَ و  َِ   .اا

   َةِ بلَ  القِ نِ  عَ درِ  الصَّ يلِ وِ حْ تَ بِ و.  

   َبُ قلُ  يَ يثُ  ِحبَ شاً احِ  فَ اً ريُّ غَ ا تَـ اهَ عنَ  مَ  ِيف ِريُ غَ ا يُـ  ممَِ طإٍ  خَ كلٍ شَ  بِ اتِ يَ  اآلةِ اءَ رَ قِ و 
َ
  .ىنَ عْ  امل

   َلَّ  قَـنْ  إِ الَّ  إِ انِ نَ ْسـ األَ نيَ ا بَـ َمـأكـلِ ، وَ يالً لِـ أو قَ رياً ثِـ كَ الً اهِ  أو َجـمـاً الِ  عَ اِسـيًا أونَ و لَـ وَ  ُمطَلقاً ِباَألكِل َوالشُّربِ و 

  .ةِ صَ مَّ  احلِ ونَ  دُ وَ هُ وَ 

   َِيف هِ تِ الَ  صَ  ِيف ةِ اءَ رَ القِ بِ و  
ُ
  .كَ لِ  ذَ هُ كرَ يُ  وَ ةٌ امَّ  تَ هُ تُ الَ صَ : اهُ بَ احِ  صَ الَ قَ  وَ امِ مَ  اإلِ دَ نْ  عِ فِ حَ صْ  امل

   َةِ الَ  الصَّ اءَ  أثنَ ونِ نُ  أو اجلُ قلِ  العَ يابُ غِ و.  

   َامِ حرَ  اإلِ ةِ ريَ كبِ  تَ  ِيف كِ الشَّ بِ و.  

   َدَ جَ  وَ  ُمثَّ ماً مِ يَ تَـ  مُ انَ كَ  وَ ةِ الَ  الصَّ  ِيف لَ خَ ا دَ ذَ إِ و 
َ
  .ةِ الَ  الصَّ اءَ  أثنَ اءَ  امل

   َامِ مَ  إِ ةِ هَ قَ هْ قَ بِ و 
َ
  .اهَ دْ مَّ عَ تَـ  يَـ  ملَْ نْ إِ  وَ وقِ بُ سْ  امل
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   َةِ الَ  الصَّ اءِ هَ نْـ  إِ بلَ قَ  وَ ريِ خِ ألَ  اوسِ لُ  اجلُ دَ عْ  بَـ دِ مْ لعَ ا هِ يثِ دِ ِحبَ و.  

   َجرَ  الفَ ليِ صَ  يُ وَ هُ  وَ سِ مْ  الشَّ وعِ لُ طُ و.  

   َانِ كَ ْر  األَ نَ  مِ كنٍ ُر بِ  امِ مَ  اإلِ لىَ  عَ هِ مِ قدُّ تَ و.  

   َاةِ اذَ حَ مبُِ و 
َ
 ةِ رأَ  امل

ُ
ا َهـلفَ  خَ نْ  َمـدُ سِ ْفـا تُـ َهـنـَّ إِ  فَ الِ َجـ الرِّ فِّ  َصـلـىَ ا عَ هَ مَ دُّ َقـا، أو تَـ َهـتَـ امَ مَ  إِ امُ َمـ اإلِ وىَ  نَـ الـِيت اةُ هَ تَـ ش امل

  .اهَ ارِ سَ يَ ا وَ هَ ينِ  ميَِ نْ  عَ نْ مَ وَ 

  

  ....َوُشِرَط َمْع َما َمرَّ : َفْصلٌ 

  

َا َوْجَه اِهللا َوْحَدهُ    .َوُشِرَط َمْع َما َمرَّ ِلَقُبوِهلَا ِعْنَد اِهللا ُسْبَحانَُه َوتَـَعاَىل أْن يُقَصَد ِ

  .َصالُّه َحَالالً وُسُه َومُ َوأْن َيُكوَن َمأَكُلُه َوَملبُ 

 ونَ  دُ ةِ الَ  الـصَّ لِ  أصْ وابُ  ثَ هُ لَ ا فَـ هَ نْـ سِ  حيُْ  ملَْ نْ كِ لَ  وَ لىَ  صَ هُ دَ حْ  وَ انَ و كَ لَ ا وَ هَ نُـ سِ  حيُْ اسِ  النَّ عَ  مَ لىَّ و صَ  لَ انَ  كَ نْ إِ وَ 

  .انِ سَ حْ اإلِ 

  .ا هلََ لٍ بطِ  مُ ريُ  غَ كَ لِ  ذَ نْ كِ  لَ ةِ الَ  الصَّ وابِ ثَ  لِ انِ صَ نقِ ا مُ مَ هُ نـَّ إِ  فَ ةِ ينَ أنِ مَ الطَ  وَ وعِ شُ  اخلُ قصُ نَ وَ 
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   .... ستةٌ  الصََّالةِ فرائض نفس: َفْصلٌ 

  

هَ َعــ، وَ يــُث يُــسِمُع َنفــَسهُ  ِحبَ امِ حــرَ  اإلِ ةُ ريَ ِبــكْ تَ  :األّولُ  ــزِ  جيُ الَ وَ . رطاً  َشــمْ هُ عــضُ ا بَ دَّ ــ التَّ فــظِ لَ  بِ الَّ  إِ هُ ُئ   أِيب نــدَ  عِ ريِ كِب

  .فَ وسُ يُ 

  .الَفرِض للَقاِدرِ  الِقَياُم ِىف :الَثاينِ 

 ةِ اءَ رَ  الِقــدرُ َقــ، وَ ِقــرَاَءةُ ال :ثُ الِــالثَّ 
َ
 أو ةٍ ريَ صِ  َقــاتٍ ايَــ ءَ الثُ ا ثَــمهَُ نــدَ عِ ، وَ ةٌ دَ اِحــ وَ ةٌ ايَــ ءَ ةَ يَفــنِ  حَ  أِيب نــدَ  عِ ◌ِ ةِ وَضــرُ فْ  امل

  .رضٍ فَ ت بِ يسَ لَ  ةِ اِحتَ  الفَ ةُ اءَ رَ قِ ، وَ ةٍ دَ فرَ  مُ اتٍ مَ لِ  كَ تِّ  سِ ارُ دَ قْ  مِ ةُ يلَ وِ الطَّ ، وَ ةٍ يلَ وِ  طَ ةٍ ايَ ءَ 

  .رفاً  عُ عاً اكِ ى رَ سمَّ ُث يُ يِحبَ ُكوُع  الرُّ :ابعُ الرَّ 

ــُه وَ الــسُُّجوُد َمــَرَتِني ِبــأْن َيــَضعَ  :سُ امِ اخلَــ ــأنْـ  َجبَهَت  نْ  ِمــالَّ  إِ  األنــفِ لــىَ  عَ ارُ صَ ِتــ االقْ وزُ  َجيُــالَ ، وَ  َعلــَى ُمــَصالَّهُ هُ ُف

 نيَ  بَــودِ ُعـ القُ ربِ  قُـىلَ  إِ ودِ جُ  الـسُّ نَ  ِمــعُ رفَـيَ ِمــْن ُبطُـوِن أَصـاِبِع رِجلَّيـِه، وَ وِن َكَفيـِه وَ َويَـَضُع َشـيًئا ِمـْن رُكَبَتيــِه َوِمـْن ُبطُـ، ذرٍ ُعـ

. وعٌ ُكــ رُّ هُ قَ بِ سْ  يَـ أنْ لـىَ  عَ ودِ جُ الــسُّ  بِ ادُ دَ تِـاالعْ ، وَ ةٍ جدَ سَ  بِـدَ يَّــقَ تَـ  يَـ  أنْ لـىَ  عَ وعِ كُ الرُّ  بِـادُ دَ  االعتِــفُ قـَّوَ تَـ يَـ ، وَ وبـاً جُ  وُ نيِ تَ جدَ الـسَّ 

  .ودٍ جُ  سُ يثُ لِ ـثْ تَ  وَ وعٍ كُ  ُر يرُ كرِ  تِ ركُ  تَ بُ جيَِ وَ 
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  .دِ هُ شَ  التَّ ارَ قدَ  مِ ريِ خِ  األَ دِ هُ شَ  للتَّ ةُ ريَ خِ  األَ ةُ دَ عْ  القَ :اِدسُ السَّ 

 ارُ تَ خمُ  وَ ةٍ يَّ روِ  مَ غٍ يَ  صِ ةُ دَّ  عِ ريِ خِ  األَ دِ هُّ شَ للتَّ وَ 
َ
 الَتِحيَّاُت هللاِ : وَ هُ  وَ نهُ  عَ  اهللاُ يَ ضِ  رَ ودٍ سعُ  مَ  ابنِ دُ هُّ شَ ا تَ نهَ  مِ بِ ذهَ  امل

 أْشَهُد أْن ، السََّالُم َعلَيَنا َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِحلِنيَ ،السََّالُم َعلْيَك أيـَُّها النَِّىبُّ َوَرْمحَُة اِهللا َوبـَرََكاُتهُ ، الطَّيَباتُ و الصََّلَواُت و 

  .هُ ُد أنَّ ُحمََمًدا َعْبُدُه َرُسولُ َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوأْشهَ 

  .ةٌ نَّ  سُ وَ هُ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُحمََمٍد، وَ :  َوأقلَُّها َعلَى النَِّىبِّ مث يصَّلي

  

  ....َواِجَباُت الصََّالِة : لٌ صْ فَ 

  :ةِ الَ الصَّ  اتُ بَ اجِ وَ 

  ــ، وَ ةِ لَ سمَ البَـ بِ رُّ سِ يُــ، فَـ رضِ  الَفـنَ  ِمــْنيِ يـَـ األولَ ِيف  ةِ اِحتَــ الفَ ةُ اءَ رَ قِـ ُمَواالتـَُهــا  الَفاِحتَـِة بالَتــشِديَداِت وَ ةُ اءَ رَ  ِقــهِ ليَـ عَ بُ جيَِ

  .َوَترتِيبُـَها َوإخَراُج احلُُروِف ِمْن َخمَاِرَجَها َوَعَدِم الََّلحنِ 

   َنيِ تَ عَ كْ  َر  ِيف اتٍ ايَ  ءَ ثِ الَ  أو ثَ ةِ اِحتَ  الفَ ىلَ  إِ ةٍ ورَ  سُ مُّ ض.  

   ةٌ نَّ  سُ امِ مَ  اإلِ ندَ عِ ، وَ فَ وسُ  يُ  أِيب ندَ  عِ ضُ رَ فتَـ تُ  وَ ودِ جُ السُّ  وَ وعِ كُ  الرُّ الطَُّمأنِينُة ِيف.  

   َكنٌ  ُر وَ  هُ  اهللاُ هُ ِمحَ  رَ فَ وسُ و يُ  أبُ الَ قَ ، وَ يهِ  فِ نَّ ئِ طمَ يَ ُكوِع َقاِئًما وَ ِصَب بـَْعَد الرُّ االعِتَداُل ِبأْن يَنت.  

   ُالِ عَ  األفْـ نَ  مِ راً رَ كَ  مُ رعَ ا شَ يمَ  فِ يبِ تِ  الرتَّ اةُ اعَ رَ م.  
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   َيحِ حِ  الصَّ لىَ  عَ لِ وَ  األَ دِ هُّ شَ  للتَّ وىلَ  األُ ةُ دَ عْ الق.  

   َّةٌ نَّ  سُ يلَ قِ ، وَ يحِ حِ  الصَّ لىَ  عَ وىلَ  األُ ةِ دَ عْ  القَ  ِيف دُ هُّ شَ الت.  

   ِةِ ريَ خِ  األَ ةِ دَ عْ  القَ  ِيف دِ هُّ شَ  التَّ ةُ اءَ رَ ق.  

   ُنيِ بَ احِ  الصَّ ندَ  عِ ةٌ نَّ  سُ وَ هُ ، وَ امِ مَ  اإلِ ندَ  عِ ترِ  الوِ  ِيف وتُ نُ الق.  

   َينِ يدَ  العِ اتُ ريَ كبِ ت.  

   َوَ يهِ  فِ رُ هَ ا جيُْ يمَ  فِ هرُ اجل  
ُ
  .يهِ  فِ تُ افَ ا خيَُ يمَ  فِ ةُ تَ افَـ خَ امل

   ُهِ يلَ  عَ ةِ بَ اظَ وَ  للمُ نيِ تَ رَّ  مَ مِ الَ  السَّ فظِ لَ  بِ ةِ الَ  الصَّ نَ  مِ جُ وْ رُ اخل.  

   ِــكَ رَ  تـَــنْ فَـإ
ُ
ـ وَ اً ْميــرِ  حتَ وهٌ رُ ْكــمَ  فَ مــداً  عَ بـاً اجِ ي وَ لِّ صَ  امل  واً هْ  َســهُ َكــَر  تَـ نْ إِ ، وَ وِ هْ  الــسَّ ودِ جُ  ُسـ1اَهــرُ بُـ  جيَْ الَ ا وَ َهــتُـ ادَ عَ  إِ بُ جيَِ

 واً هْ ا َسـَهـكَ َر  تَـ نْ إِ ، وَ يهاً ـزِ نْـ تَـ وهٌ رُ كْ مَ  فَ داً مْ  عَ ةً نَّ ا سُ هَ نْـ  مِ كَ رَ  تَـ نْ إِ ، وَ ةُ ادَ عَ  اإلِ نهُ  مِ بُ طلَ  يُ الَ  وَ ةِ الَ  الصَّ رِ اخِ  ءَ  ِيف وِ هْ  للسَّ دُ جُ سْ يَ 

  .حِ اجِ  الرَّ لىَ  عَ يهِ لَ  عَ وَ هْ  سَ الَ فَ 

   َةً ادَ  َعـوُ هْ  الـسَّ نْ ُكـ يَ  ملَْ نْ  إِ هُ تَ الَ  َصـ )ادَ َعـ أَ أيّ  ( لَ بَ قْ تَـ  اْسـعـاً بَ  أرْ  أمْ الثـاً  ثَ لىَّ  أصَ رِ دْ  يَ مْ لَ  فَـ هِ تِ الَ  صَ ا ِيف هَ  سَ نْ مَ و 

 عـدَ  بَ وبـاً جُ  وُ وِ هْ  للـسَّ دَ جَ  َسـ ُمثَّ لِّ قَـاألَ  بِ ذَ َخـ أَ رَّ  حتََ نْ كُ  يَ  ملَْ نَ إِ ، فَ هُ تَ الَ  صَ أَمتَّ  وَ ابَ وَ ى الصَّ رَّ  حتََ ةً ادَ  عَ هُ  لَ وُ هْ  السَّ انَ  كَ نْ إِ ، فَ هُ لَ 

  .مِ الَ السَّ 

  

                                                
.أي ال يقوم مقامها) 1  
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  ... .الـَجَماَعُة َعلَى الذُّكوِر اَألْحَرارِ : َفْصلٌ 

  

ِقيِمـنيَ اَجلَماَعُة َعلـَى الـذُّكوِر اَألْحـرَارِ 
ُ
ْعـُذورِيَن ُسـ َغـريِ  املكلفـني امل

َ
 امِ َمـ اإلِ نـدَ  عِ بِ اِجـ الوَ نَ  ِمـةٌ بَـيْـ رِ  قَ ةٌ دَ َكـَؤ  مُ ةٌ نَّ  امل

ـوَ  .امِ يَـاخلِ ى وَ رَ  الُقـ ِيف  الَ عٍ امِ  جَ رٍ صْ  مِ  ِيف نيَ يمِ قِ  مُ واانُ ا كَ  إذَ مْ ليهِ ٍني عَ رُض عَ ِة فَ عَ مُ ِىف اجلُ وَ ، ةٍ ايِ فَ  كِ رضُ  فَ يلَ قِ وَ   لـىَ ُب عَ جتَِ

  .يـِه ِمْن بَـلَـِدَهاٍف يَـلِـ ِمْن طَـرَ نِـَداءُ الَوَعـَلى َمْن بَـلَـَغـُه  ،مْ هُ دَ نْ َة عِ امَ قَ َمْن نـََوى اإلِ 

  

  :ةٌ تَ  سِ َشْرُطَهاوَ 

  عُ امِ  اجلَ رُ صْ مِ ـال.  

    َُت الُظْهرِ قْ و.  

   َةِ ورَ رُ  للضَّ ازَ ا جَ مَ هُ نْـ  عَ وبُ نُ  يَـ نْ ا أو مَ ِمهَ دِ وِ جُ  وُ مِ دَ ع عَ  مَ يباً طِ  خَ ةُ امَّ  العَ بَ صَّ  نَ نْ إِ ، فَ هُ بَ ائِ  أو نَ انُ لطَ السُّ و.  

   َدُ قِ نعَ  تَ ةٍ اعَ  مجََ ةِ رَ ضْ ِحبَ  يهِ ُخطَْبَتان قَبَلَها فِ و ِ   .ةِ عَ مُ  اجلُ مْ  

   َفَ وسُ  يُ  أِيب ندَ  عِ امِ مَ  اإلِ وىَ  سِ انِ نَ اثْـ ، وَ ةَ يفَ نِ  حَ  أِيب ندَ  عِ امِ مَ ى اإلِ وَ  سِ ةٌ ثَ الَ  ثَ مْ هُ لُّ أقَـ ، وَ اَعًة ِِمْ َأْن ُتَصلَّى مجََ و.  

   َامُّ  العَ نُ ذْ اإلِ و.  
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   َةٍ يلَـلِ هْ  أو تَـ ةٍ يـدَ مِ  حتَْ لىَ  عَ رَ صَ تَ  اقْـ نِ إِ : امُ مَ  اإلِ الَ قَ ، وَ نيِ بَ احِ  الصَّ ندَ  عِ دِ هُّ شَ  التَّ درُ قَ  هُ لُ قَـ أ يلٌ وِ  طَ كرٌ  ذِ ةِ طبَ  اخلُ لُّ أقَ و 

  .ةِ اهَ رَ  الكَ عِ  مَ ازَ جَ 

  .ومَ  القَ عاً مِ سْ  مُ ةِ يَ بِ رَ العَ  بِ بَ طُ  خيَْ  أنْ نُّ سَ يُ وَ 

   َماً ائِ ق.  

   َاحملُمولِ اِن وَ املكَ ِن وَ ِة ِىف الَبدَ اسَ جَ َعِن النّ  وَ نيِ دثَ  احلَ نِ  عَ اً ر هِ اط.  

   ُهِ هِ جْ وَ  بِ اسَ  النَّ الً بِ قْ تَـ سْ م.  

   َنيِ تَ بَ طْ  اخلُ نيَ  بَ سُ لِ جيَْ و.  

   َةِ اهَ رَ  الكَ عِ  مَ ازَ  جَ اسَ  النَّ رَ دبَـ تَ  أو اسْ نيِ تَ طبَ  اخلُ نيَ د بَ عُ قْ  يَـ  أو ملَْ ةٍ ارَ هَ  طَ ريِ  غَ لىَ  أو عَ داً اعِ  قَ بَ طَ  خَ نْ إِ ف.  

   َِىبِّ  النَّـلـىَ ُة عَ الَ والـصَّ َمحْـُد اِهللا،  نُّ سَ يُـو   ، لـىَ  عَ ةِ الَ الـصَّ  وَ دِ ْمـ احلَ ةِ ادَ َعـإِ ، وَ وىلَ  األُ  ِيف انِ رءَ  الُقـنَ ٌة ِمـَءايَـوقـراءة 

 وَ  ننيَ مِ ؤْ لمُ اُء لِ عَ الدّ وَ  ،  يبِّ النَ 
ُ
  .يةِ انِ  الثَّ  ِيف ارُ فَ غْ االستِ ، وَ اتِ نَ مِ ؤْ امل

   َـــ يَـ َوال ــيـــلٍ وِ  طَ ِيب نَ أجْ  بِــــةِ الَ الــــصَّ  وَ ةِ بَـــطْ  اخلُ نيَ  بَــــلُ صِ ْف ـــ فَـ نْ إِ ، فَــ  لــــىَ  عَ ريهُ  َغــــفَ لَ خْ تَ ن اْســـ إِ الَّ  إِ ومــــاً زُ  لُ لَ بَ قْ تَـ  اْســــلَ َع

  .ةِ الَ الصَّ 
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  ....ا هَ يرَ  أو غَ ةٍ عَ مُ ي جُ فِ  َمْن َصلَّى ُمقتِدياً و  :فَـْصلٌ 

  

  :تِدياً ِىف ُمجَُعٍة أو غِريَهاَمْن َصلَّى ُمقو 

   َم عَ قَ تَـ ال يَـ  مَ  إِ لىَ دَّ
َ
  .ِقفِ و اِمِه ِىف امل

   َهِ امِ مَ  إِ ةِ اءَ رَ قِ  لِ تَ صَ أنْ و.  

   َةِ يَ لِ عْ  الفِ انِ كَ ْر  األَ  ِيف امَ مَ  اإلِ عَ ابَ تَ و.  

   َلـىَ عَ  علىٍّ رُكٍن فِ قدُُّمُه بِ َيْحُرُم تَ فَـ . لِ عْ  الفِ  ِيف امِ مَ  اإلِ ةُ فَ الَ  خمَُ هِ لِ عْ  فِ نْ  مِ مُ لزَ  يَ انَ  كَ نْ  إِ ركاً تَ  وَ عالً  فِ اتِ بَ اجِ  الوَ ا ِيف ذَ كَ و 

  .مَ لَّ سَ  وَ هُ دَ عْ  أو بَـ هُ عَ  مَ هُ دْ عِ  يُ  ملَْ نْ ه إِ امِ مَ إِ 

   َاِمهِ مَ ِت إِ االَ قَ انتِ أْن يـَْعَلَم بِ  طُ رَ تَـ شْ يُ و.  

   َامِ مَ  اإلِ تِ االَ تقَ انِ  بِ لمُ  العِ هُ عَ  مَ هُ بَ شتَ  يُ طٌ ائِ  حَ الَ  وَ لُ جَ  العَ يهِ  فِ رُّ  متَُ امٌ  عَ يقٌ رِ  طَ الَ  وَ يمُ ظِ  عَ رٌ هْ نَـ ُهَما ينَـ  َحيُوَل بَ أْن الَ و 

  .اءِ سَ  النِّ نَ  مِ امٌّ  تَ فٌّ  صَ الَ وَ 

   َلٍ فْ  أو نَـ رَ اخَ  ءَ رضٍ فَ َف ُمَصلّـِى رِض َخل الفَ ا َفَال َتِصحُّ ُقْدَوُة ُمَصلىِّ مهَُ اَصَالتَ تَـَواَفَق تَـ أْن و.  

   َِىف اجلُُمَعةِ اَء دَ أْن يـَْنِوَى االقتِ و.  
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 هِ بِّ شَ ُمـــال وَ يّ رِ دَ  الَقــلــفَ  خَ وزُ  َجتُــالَ ، وَ ريِ ِفــكْ  التَّ ىلَ  إِ هُ تُــعَ دْ بِ  هِ  بِــلْ صِ  تَــ ملَْ وىَ  َهــبِ احِ  َصــلــفَ  خَ الةُ  الــصَّ وزُ َجتُــوَ 

  .امهَُ وَ حنَ وَ 

  

  ....َغْسُل الـَمّيِت : فَـْصـلٌ 

  

 يّــٍت َغــْسلٌ مَولِــِسْقٍط ، يــا ماً ُولِــَد حَ سلِ  ُمــانَ ا َكــايــٍة إذَ فَ رُض كِ فنُــُه فَــدَ  وَ ليــهِ الُة عَ الــصَّ كِفينُــُه وَ تَ  وَ تِ يّ مَ ـَغــْسُل الــ

  .يهِ لَ  عَ لىَّ صَ  يُ الَ  وَ لُ سَّ غَ  يُـ الَ : دٌ مَّ  حمَُ الَ قَ  وَ فَ وسُ  يُ  أِيب ندَ  عِ  وَدْفٌن وال ُيَصلَّى َعَليهِ وََكَفنٌ 

  

 .ليـهِ ى عَ ال يُـَصلَّ ال يـُغَـسَُّل وَ ُدفِـَن وَ ا وَ ليَهـكِفِه زِيَد عَ  تَ ْن ملَْ إِ اِبِه فَ يَ فَّاِر ِبَسَبِبِه ُكّفـَِن ِىف ثِ  ِىف قَِتاِل الكُ َوَمْن َماتَ 

 اصٍ  ِقصَ  ِيف قّ  ِحبَ لَ تِ ن قُ إِ ل، وَ سَّ غَ  يُـ ي ملَْ غِ  البَ لِ  أهْ ةِ بَ ارَ  حمَُ  أو ِيف لماً  ظُ حٍ الَ سِ  بِ مصرِ الِ . ِيف لَ تِ  أو قُ قِ رُ  الطُّ اعُ طَّ  قَ هُ لَ تَـ  قَـ نْ مَ وَ 

 نَ  مِ هِ ريِ غَ  كَ لَ سِّ  غُ قٍ رَ  أو غَ دمٍ  هَ تَ  حتَ اتَ  أو مَ لٍ بَ  جَ نْ ى مِ دَّ رَ  أو تَـ ارِ النَّ  بِ قَ رَ تَـ أو احْ 
َ
  .ىوتَ  امل

  

ـ َكثُـَف َمـرًَّة بِ نْ إِ يـِع بَـَشرِِه َوَشـَعرِِه وَ يُم مجَِ عِمـتَ ِة وَ اسَ جَ اَلُة النّ زَ  إِ :َوأَقلُّ الُغْسلِ 
َ
َطّهـرِ امل

ُ
 الَ  وَ ةٍ ضَ َمـضْ  مَ ريِ  َغـنْ  ِمـاِء امل

  .اقٍ شَ نْ تِ اسْ 
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 هُ رَ ْكـيُ ، وَ ةٍ افَ فَ لِ  وَ ارٍ ِمخَ  وَ ارٍ زَ  إِ ةِ رأَ  للمَ ابٍ وَ أثْـ الُث ثَ  وَ لِ جُ  للرَّ َدنِ  البَ يع مجَِ انِ رَ تُـ سْ ٌة يَ افَ فَ لِ  وَ ارٌ زَ  إِ انِ وبَ ثَ  :أقلُّ الَكَفنِ وَ 

   ةِ رأَ  للمَ ةٍ رقَ خُ  وَ يصٍ مِ قَ  وَ لِ جُ  للرَّ يصٍ مِ  قَ ةِ ادَ يَ  زِ نُّ سَ يُ وَ . كَ لِ  ذَ ونَ ا دُ مَ 

  

  :يهِ لَ الِة عَ  الصَّ انُ كَ ْر أوَ 

   ِامُ يَ الق.  

   َاتُ ريَ بِ كْ التَ و.  

  

  :اهَ طُ ائِ رَ شَ وَ 

   ِّةُ يَ النـ.  

   َةُ ارَ هَ الطَّ و.  

   َةِ لَ بْـ  القِ الُ بَ قْ تِ اسْ و.  

   َبٍ اكِ  رَ رَ يْـ ي غَ لِ صَ مُ ـ الونُ كَ و.  

   َهُ ورُ ضُ حُ ، وَ هُ تُ ارَ هَ طَ ، وَ يتِ مَ ـ المُ الَ سْ إِ و.  

   رٍ ذْ  عُ نْ  مِ الَّ  إِ رضِ  األَ لىَ  عَ هُ ونُ كَ ُو.  
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 ةِ ثَــالِ  الثَ عــدَ  بَ هُ  لَــرُ فِ غْ تَـ سْ يَـ وَ تِ ِيــو للمَ دعُ يَــ وَ يــةِ انِ  الثَ عـدَ  بَ يبِّ  الَنــلــىَ  عَ ليِ صَ يُــ وَ وىلَ  األُ ريةِ بِـكْ  التَّ عــدَ  بَ  اهللاِ لــىَ  عَ ِين ثْـيُـ وَ 

  .ةِ عَ ابِ  الرَّ عدَ  بَ وباً جُ  وُ مُ لِ سَ يُ وَ 

  

  .اعِ بَ َحتُْرُسه ِمَن السِ َتُه وَ حَ ائِ كُتُم رَ ٌة تَ فرَ  حُ :نِ فْ أقلُّ الدَّ وَ 

   َيـَُعمَّقَ  أنْ نُّ ُيسَ و .  

   َلِقبْـَلةِ وِجيُهُه إىل اُب تَ جيَِ و.  

   َْفُن ِىف الِفْسِقيَّةِ دَّ ال هُ رَ يكْ و.  

   َاهَ ندَ  عِ انِ رءَ  القُ ةُ اءَ رَ  قِ بُ حَ تَ سْ يُ ، وَ اءِ سَ النِّ  وَ الِ جَ  للرِّ ورِ بُ  القُ ةُ ارَ يَ  زِ بُ دَ نْ تُـ و.  

  

  الــزََّكــاةُ 

  :اُة ِىف كَ ُب الزَّ جتَِ وَ : َفْصلٌ 

   ِِبلِ اإل.  

   َرِ قَ البَـ و.  

   َنيِ بَ احِ  الصَّ ندَ  عِ يلِ  اخلَ  ِيف اةَ كَ  َز الَ ، وَ مِ نَ الغَ و.  
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   َارِ مَ الثِّ وَ  وعِ رُ الزُّ و.  

   ََهبِ الذَ و.  

   َةِ ضَ الفِ و.  

   َازِ كَ الرِّ و.  

   َةِ ضَ الفِ  وَ بِ هَ  الذَّ نَ ا أي مِ مَ هُ نْـ  مِ ليِّ احلُ و.  

   َو 
َ
  .عُ بِ طَ نْ تَـ  وَ وبُ ذُ  تَ  الِيت ةِ دَ امِ  اجلَ نِ ادِ عَ امل

   َةِ ارَ جَ اِل التِّ وَ أمْ و.  

   َالِفْطرِ و.  

  

   َِل َمخْسٌ بِ اِب اإلِ صَ أوَُّل نِ و.  

   َونَ ثُ الَ ِر ثَ قَ البَـ و.  

   َونَ عُ بَـ ِم أرْ نَ الغَ و.  
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ــَن احلَــال بُــ وَ ،لــكَ بــَل ذَ اَة قَ َكــ َز الَ َفــ ــ مُ  الــسَّوِم ِىف َكــإلٍ نَ  ِمــدَّ  بُــالَ  وَ ،لــكَ  ذَ عــدَ وِل بَ دَّ ِم  أْن الَ وَ  ،امِ  الَعــبِ َلــ أغْ احٍ َب

  .يَهااَة فِ كَ ِو اَحلْرِث َال َز  ِىف حنَ ةُ لَ امِ العَ  فَ ،ةً لَ امِ وَن عَ كُ تَ 

  

َني الثِـ ثَ  وِىف ُكـلِّ ، ثَنِيَّـُة َمْعـزٍ أٍن أوْ اٌة َجَذَعُة َضـِم شَ نَ َن الغَ َني مِ عِ  أربَ ِىف وَ  .اةٌ ٍس ِمَن اِإلِبِل شَ  ُكلِّ مخَْ ُب ِىف جِ يَ فَـ 

  . الَزاِئدِ كَ ل َفِفى ذَ لكَ  ذَ لىَ اِشيَُتُه عَ  مَ اَدتْ  إْن زَ ُمثَّ ، ِر تَِبيعٌ قَ َن البَـ مِ 

  

  .ايهَ ليِه فِ  عَ اَىل َ◌عَ َبُه اهللاُ تَ جَ ا أوْ علََّم مَ تَ ليِه أْن يَـ ُب عَ جيَِ وَ 

  

أوَُّل ، وَ ابُ صَ ا النِّـيَهـ فِ طُ رَ تَـ شْ يُـ: انِ بَ احِ  الـصَّ الَ قَـ، وَ امِ َمـ اإلِ دَ ْنـ عِ اةُ َكـا الزَّ َهـريِ ثِ كَ ا وَ هَ يلِ لِ ي قَ فِ  فَ ارِ مَ الثِّ  وَ وعُ رُ الزُّ  اأمَّ وَ 

َا صَ نِ   نْ  ِمـالً وْ ى َحـَقـبْـ  تَـ رةٌ ا َمثَـ َهلَـونَ ُكـ تَ  أنْ طُ رَ تَـ شْ يُـوَ ، مُ الَ الـسّ  وَ ةُ الَ  الـصَّ ليـهِ ِه عَ اعِ صَ اٍع بِـالمثُِائَـِة َصـ ثَ ىَ ِهـوَ  ُسـقٍ ُة أوْ سَ َمخْـاِ

  .هِ اكِ وَ الفَ  وَ اتِ وَ رَ ضْ اخلَ  وَ ولِ قُ  البَـ ا ِيف مهَُ ندَ  عِ اةَ كَ  َز الَ ، فَ ةٍ اجلََ عَ مُ  وَ فٍ لُّ كَ  تَ ريِ غَ 

  

  .َطةِ نْ  احلِ عِ ِري مَ عِ الشَ ٍس كَ نْ ٌس ِجبِ نَ ال ُيَكمَُّل جِ وَ  ،ابِ صَ اِل النِّ  إكمَ عٍض ِىف  إىل بَ عُضهُ  بَ رعُ زَ الُيَضُم وَ 
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  ُ:اةكَ ُب الزَّ جتَِ وَ 

  .ايهَ َألْكِل فِ ًة يـَُقَصُد لِ الَ ُلَغ حَ بْـ  يَـ أنْ  بِ عِ ْر  الزَّ اكِ رَ دْ إِ بِ 

َانِ  وَ ، الُعْشُر ِإْن َملْ ُتْسَق ِمبُْؤنَةٍ ايهَ َوجيَُِب فِ    . ِبِقْسِطهنهُ اِب ُأْخرَِج مِ صَ  النِّ لىَ ا َزاَد عَ مَ وَ ، صُفُه ِإْن ُسِقَيْت ِ

  .ُة ِمائَـَتا ِدْرَهمضَ الفِ  وَ ،وَن ِمثـَْقاالً شرُ ابُُه عُ صَ نِ  فَ بُ هَ ا الذَّ أمَّ وَ 

 نيَ عِ بَ  أرْ غَ بلُ  تَ ىتّ  حَ ةِ ادَ يَ  الزِ  ِيف ئَ  شَ  الَ امِ مَ  اإلِ ندَ عِ ، وَ نيِ بَ احِ  الصَّ ندَ  عِ اِبهِ سَ حِ بِ  فَ ادَ ا زَ مَ  رُْبُع الُعْشِر وَ ُب ِفيِهَماجيَِ وَ 

  .ولِ  احلَ نَ ا مِ مَ يهِ  فِ دَّ ال بُ  وَ ،بِ هَ  الذَّ  ِيف يلَ اقِ ثَ  مَ ةَ عَ بَـ أرْ  وَ ةِ ضَ  الفِ  ِيف اً رمهَ دِ 

، االً ا َحـــَهـــجُ رِ خْ يُ  فَـ مِ الَ ْســـ اإلِ ارِ  دَ  ِيف اجٍ رَ  أو ِخـــرٍ شْ  ُعـــ أرضٍ  ِيف ليٍ اهِ  َجـــنيٍ فِـــ دَ زٍ ـْنـــ أو كَ نٍ دَ ْعـــمَ  نْ  ِمـــلَ صَ ا َحـــَمـــوَ 

ـــ وَ سُ ُمـــا اخلُ َمـــيهِ فِ وَ    وَ ُهـــ فَـ مِ الَ ْســـ اإلِ ةُ َمـــالَ  عَ يـــهِ  فِ اً ز نْــــ  كَ دَ َجـــن وَ إِ ، وَ يئاً  َشـــيـــهِ  فِ يسَ َلـــ فَـ ناً دَ ْعـــ مَ هِ ارِ  دَ  ِيف دَ َجـــو وَ لَـــ، وَ هُ ي لَـــاقِ الَب

  .ةِ طَ اللقَ كَ 

ــوَ  ــاَرِة فَ َجــ التِ اةُ َكــا َز أَم ــابـُهَ صَ ِن ــُر إالَّ  وَ ،ةُ ضَ الِفــُب وَ هَ الــذَّ  ابُ صَ ا ِن ــ وَ ،ولِ  اَحلــرَ اِخــ ءَ ال ُيعَتبَـ ــُع ُعــْشِر يَهــُب فِ جيَِ ا ُرْب

  .ةِ يمَ القِ 

ــالَ وَ  ــ ــِيف  اةُ َكــــزَّ ال بُ  جتَِ ــ ـــلُ  أو خُ ْنيِ يطَــــلِ  خَ ابِ صَ  ِن ـــةٍ مَ ائِ  َســــنْ اء ِمــــطُـ ــــ بُـ انَ  َكــــنْ  إِ ةٍ ارَ  أو ِجتَـ ـــابِ صَ  النِّــــوغُ ُل  بِ بَ سَ  بِـ

  .اكِ رتَِ االشْ 
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  وَ ارِ غَ  الـصِّ هِ دِ  أوالَ نْ َعـ وَ نـهُ  عَ رٍّ  ُحـسلمٍ لى ُكلِّ مُ عَ   الِفْطرِ مِ وْ  يَـ رِ جْ  فَ اكِ إدرَ ُب بِ  جتَِ اُة الِفطرِ كَ َز وَ 
َ
، اءِ رَ َقـ الفُ نيِ انِ َجـامل

ا ذَ  إِ ريٍ عِ  أو شَ يبٍ بِ  أو زَ رٍ  متَْ نْ  مِ اعٍ  أو صَ حٍ مْ  قَ  نْ اٌع مِ  صَ صفُ  نِ احدٍ لِّ وَ  كُ نْ  عَ اراً فَ وا كُ انُ و كَ لَ  وَ ةِ دمَ  للخِ ينَ  الذِ هِ كِ اليِ ممََ وَ 

ــِه وَ  َعــنْ الَ ِضــا فَ ابِ صَ  النِّــارَ دَ ْقــ مِ كَ َلــمَ  ــِكــسوِتِه وَ  َديِن ــأثَ  وَ ِنهِ سكَ َم ــدْ  للخِ هِ يــدِ بِ عَ  وَ هِ حِ الَ ِســ وَ هِ ِســرَ فَـ  وَ هِ اِث ــيَ  عِ جَ ائِ وَ َحــ وَ ةِ َم  ،هِ اِل

  .ةِ يمَ  القِ فعُ  دَ وزُ جيَُ وَ 

ْخرَجِ لَقدْ اِز لَ فرَ  اإلِ عِ اِة مَ كَ اِع الَز يِع أنوَ  مجَِ  ِىف ةُ يَ ُب النـِّ جتَِ وَ 
ُ
  .ِر امل

  :نَ يِة مِ انِ مَ اِف الثَ  ُوِجَد ِىف بـََلِد املاِل ِمَن األصنَ  َمنْ ىلَ  إِ اةُ كَ  الزَّ فُ رَ صْ تُ وَ 

   ُاءِ رَ قَ الف.  

   َو 
َ
  .نيِ اكِ سَ امل

   َاليهَ ِ◌ِلَني عَ امِ العَ و.  

   َقـُُلوبـُُهم املؤلََّفةِ و.  

   َالّرَقابِ  ِىف و.  

   َِديُنوَن المْ هُ وَ ، الَغارِِمنيَ و
َ
  .ينِ الدَّ  نِ  عَ الً اضِ  فَ اباً صَ  نِ ونَ كُ لِ  ميَْ  الَ ينَ ذِ  امل

   َمْ هُ يِل اِهللا، وَ بِ ِىف سَ و 
ُ
مـٍل اُه ُكـلَّ عَ عنَـيَس مَ لَـوَ  ،اجِّ  احلَـعُ ِطـقَ نْـ  مُ دٍ مَّـ حمَُ دَ نْـعِ  وَ ،فَ وُسـ يُ  أِيب دَ ْنـعِ  ونَ عُ وِّ طَ تَ  الُغَزاُة امل

  .َخريىٍّ 

   َوَ هُ ، وَ  يلِ بِ ابِن السَ و 
ُ
  .ِصُلُه ِإَىل َمْقَصِدهِ و َعُه َما يُ يَس مَ  لَ ىذِ ُر الّ افِ سَ  امل
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  .ِريِهمغَ  َصرفـَُها لِ ئُ ال ُجيْزِ وُز وَ ال جيَُ وَ 

 رَ صَ تَ  اقْـ نْ إِ وَ 
َ
  .ازَ  جَ مْ هُ نْـ  مِ دٍ احِ  وَ  أوْ فٍ نْ  صِ لىَ  عَ كُ الِ  امل

 هِ بِــارِ  أقَ ىلَ  إِ اَهــلَ قُ نْـ  يَـ  أنْ الَّ  إِ رَ اَخــ ءَ دٍ َلــ بَـ ىلَ  إِ دٍ َلــ بَـ نْ  ِمــاةِ َكــ الزَّ لُ ْقــ نَـ هُ رَ ْكــيُ وَ 
ُ
 لِ  أْهــنْ  ِمــجُ وَ  أْحــمْ  ُهــومٍ  أو قَــنيَ اجِ َتــحْ  امل

  .هِ دِ لَ بَـ 

  

  ـيَـامُ الـصِّ 

  ....َيِجُب َصْوُم : فَـْصـلٌ 

  

 ،اءُ ضَ ا الَقـَمـليهِ ُب عَ جيَِـ وَ ،نـَُفـَساءَ ٍض وَ ائِ حُّ ِمـْن َحـصِ  يَـالَ ٍف وَ كلّـ مُ  مسلملِّ  كُ لىَ اَن عَ ضَ مَ ِر رَ هْ وُم شَ ُب صَ جيَِ 

ــوَ   الِفطــررَ رَ  الــضّ ونَ افُ  َخيَــرِضــعٍ مُ ٍل وَ اِمــحَ يٍض وَ رِ َمــلِ وَ ، ومُ ليــِه الــصَ ِإْن َملْ يَــُشقَّ عَ ٍر َســَفَر َقــْصٍر وَ افِ سَ ُمــوُز الِفطــُر لِ َجيُــوَ  ُب جيَِ

  .اءُ ضَ م القَ ليهِ عَ 

  

  :اُك َعنِ مسَ واإلِ  ومٍ  يَ لِّ كُ ِة لِ يَ  النِ بُ جيَِ وَ 

   َاعِ اِجلم.  
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   َخرَ َو استِ هُ اِء وَ منَ تِ االسْ و 
َ
  .دِّ ِو اليَ حِ نَ بِ ِىنِ اُج امل

   َيحِ حِ  الصَّ لىَ  عَ مِ  الفَ لءَ  مِ اَءةِ قَ االستِ و.  

   َةِ دَّ ِن الرِّ عَ و.  

   َبِ رْ الشُّ  وَ لِ كْ  األَ نِ عَ و.  

   َهِ اِغـمَ دِ   أوْ هِ فِـوْ  جَ ىلَ  إِ لَ َصـوَ  فَـ هِ ْيـنَـ ذُ  أُ  ِيف رَ طَـ قَ  أوْ نَ قَ تَـ  أو احْ طَ عَ ا استَـ ذَ ا إِ ذَ كَ ، وَ رَ طَ  أفْ مسٍ  لَ  أوْ ةٍ لَ بْـ قُ  بِ لَ زَ  أنْـ نْ إِ و ،

  .ةِ ارَ فَّ  الكَ ونَ  دُ اءُ ضَ  القَ يهِ لَ عَ وَ 

  

ــوَم يَـــومٍ َوَمـــْن أفـــَسدَ  ــ رَ نْ  ِمـــ َصـ ــ أَ  ِيف اعٍ َمـــطـــرِِه ِجبِ  فِ  ِىف هُ َة لَـــصَ ْخـــال رُ اَن وَ ضَ َمـ ـــِه اإلِ عَ  فَـ داً اِمـــ عَ نيِ يلَ بِ  الـــسَ دِ َحـ ُمث لي

  :ىَ هِ اٍر وَ هَ ُة ظِ ارَ فّ كَ وراً وَ اُء فَ ضَ القَ وَ 

   ِعْ طِ ستَ  يَ  ملَْ نْ إِ تُق َرقَـَبٍة فَ ع.  

   َعْ طِ ستَ  يَ  ملَْ إنْ ْنيِ فَ عَ ابِ تَ تَ يِن مُ هرَ اُم شَ يَ صِ ف.  

   َمـداً عَ تَـ  مُ هُ دَ سَ  أفْـنْ ا إِ ذَ َكـ، وَ ريٍ عِ  َشـ أوْ رٍ  َمتْـنْ  ِمـاعٌ  صَ  أوْ رٍّ بُـ  نْ  مِ اعٍ  صَ فُ صْ نِ احٍد ُكلِّ وَ نًا ليسكِ تَني مِ اُم سِ طعَ إِ ف 

  .ةٌ هَ بْـ  شُ هِ ارِ طَ فْ  إِ  ِيف هُ  لَ نْ كُ  يَ ملَْ  وَ هِ ى بِ اوَ دَ تَ  أو يُـ هِ ى بِ ذَّ غَ تَـ ا يُـ  مَ بِ رْ  شُ  أوْ لِ كْ أَ بِ 
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  .الً فْ  نَـ انَ  كَ نْ  إِ اءُ ضَ  القَ يهِ لَ  عَ نْ كِ لَ ، وَ ةٌ ارَ فَّ  كَ انَ ضَ مَ  رَ ريِ  غَ  ِيف ومٍ  صَ ادِ سَ فْ  إِ  ِيف يسَ لَ وَ 

  .لٍ عْ  فِ ريِ  غَ نْ  مِ رٍ طْ  فِ ةِ يَ  نِ  أوْ بةٍ يَ  غِ  أوْ امٍ جَ تِ احْ  بِ مُ ائِ  الصَّ رُ طِ فْ  يُـ الَ وَ 

ــَديِن وَ ومُ  َصــمُ رُ َحيْــوَ   الَّ  إِ كِّ وُم الــشَّ يَــوُم َ َصــ وَ ،انَ عبَ  َشــاخــرِ  ءَ نْ  ِمــنيِ ومَ  يَــ أوْ مٍ وْ  يـَــومُ  َصــهُ رَ ْكــيُ  وَ ،يقِ شرِ أيــاِم الَتــ العِي

  .رَ اخَ  ءَ ومٍ  صَ نيَ بَ  وَ هُ ينَ  بَ دٍ يردِ  تَ الَ  بِ هِ  بِ مَ زَ فٍل جَ وَم نَ صَ 

  

  الـَحـجُّ 

  .... في العمر مرةُب الَحجُّ جِ يَ : فَـْصـلٌ 

  

 لىَ ي عَ اخِ رَ  التـَّ لىَ  عَ يلَ قِ  الفوِر وَ لىَ عَ  ةً رَ ِر مَ مْ  ِىف العُ ُب اَحلجُّ جيَِ 
ُ
ـكَ ـمُ رِّ الـِم احلُـسلِ  امل

ُ
 ُردُّهُ يـَـ وَ ُلهُ وِصـا يُ طيِع ِمبَـستَ لَِّف امل

، يـقِ رِ  الطَّ نِ  أْمـعْ  َمـابِـهِ إيَ ابِـِه وَ هَ َدَة ذَ  ُمْؤنـَتُـُه ُمـليـهِ ْن عَ ُمْؤنَـِة َمـِه وَ ِكـسوِتِه الالِئَقـِني بِـ وَ هِ نِ َمسكَ  َديِْنِه وَ نْ ًال عَ اضِ  فَ ،ِنهِ طَ إىل وَ 

 أمَّ 
َ
 ةُ افَ سَ  َمـةَ كَّـ مَ نيَ بَـا وَ َهـينَـ  بَ انَ ا َكـذَ ا إِ ذَ  َهـمٌ رَ  أو َحمْـوجٌ ا زَ  َهلَـونَ ُكـ يِ  أنْ طِ رْ ع َشـ َمـطِ ائِ رَ  الـشَّ هِ ذِ  َهـودِ جُ  وُ نْ  مِ دَّ  بُ الَ  فَ ةُ رأَ ا امل

  .رٍ فَ سَ 

 جُّ حتَِ وَ 
َ
 عَ  مَ ةُ رأَ  امل

َ
ي عِـجْ  رَ  أوْ نٍ ائِ  بَـقٍ الَ  طَـنْ  ِمـةً دَ تَـعْ  مُ ونَ ُكـ تَ  الَ  أنْ ضاً  أيْـطُ رَ تَـ شْ يُـا، وَ َهـوجِ  زَ نِ ذْ  إِ ريِ غَ  بِ ضِ رْ  للفَ مِ رَ حْ  امل

  .اةٍ فَ  وَ نْ  عَ أوْ 



على  وِرييِن  الضَّرْلِم  الدِل  ِبعالَكاف  ِرياَهلر  ِا  دبع  رخَتصيَفَة مناِم  َأِبي حِب  اِإلمذهم    

 

49 

49 

  :اءٍ يَ شْ  أَ ةُ عَ بَـ رْ أَ ِج  احلَ اءِ دَ  أَ ةِ حَ صِ لِ وَ 

  :َشْرطَاِن َومهَُا

   ِجِّ ِل احلَ مَ  عَ لُت ِىف خَ دَ  ": لِبهِ قَ وَل بِ قُ َو أْن يَـ هُ ، وَ  امُ حرَ اإل."  

   ِمُ الَ سْ اإل.  

  

  :امهَُ  وَ انِ نَ كْ ُر وَ 

   ُيدِ ِة العِ يلَ جِر لَ فَة إىل فَ رَ وِم عَ ِس يَ اِل مشَْ وَ  زَ ْنيَ َفَة بَـ رَ عَ وُف بِ قُ الو.  

   َيدِ  العِ جرِ  فَ عِ لوُ  طُ عدَ  بَ ةِ اضَ فَ  اإلِ افِ وَ  طَ رُ ثَـ أكْ و.  

  

  :بُ جيَِ وَ 

  وِ اُت ُهـيَقــاملِ َم ِمــَن املِيَقــاِت، وَ احـر اإل 
َ
ا األرِض الــِىت تُــَسمَّى ذَ َكــ نــهِ  لُِيْحـَرَم مِ  وُل اهللاِ ُســَنــُه رَ يـَّ ُع الــِذى عَ وِضــ امل

 
َ
  .يِقِهمرِ طَ َمْن َميُرُّ بِ ِة وَ ينَ دِ الـُحَليَفِة ألهِل امل

   َوبِ رُ  الغُ ىلَ  إِ اتٍ فَ رَ عَ  بِ فِ قُ  الوُ دُّ مَ و.  

   َوقِ رُ  الشُّ بلَ قَ  وَ رِ حْ  النَّ ومِ  يَ جرِ  فَ عدَ  بَ ةَ فَ لِ دَ زْ  مبُِ فُ قُ الوُ و.  



على  وِرييِن  الضَّرْلِم  الدِل  ِبعالَكاف  ِرياَهلر  ِا  دبع  رخَتصيَفَة مناِم  َأِبي حِب  اِإلمذهم    

 

50 

50 

   َيقِ شرِ الِث أياَم التَ اِت الثّ رَ مَ اجلَ وَ  رِ حْ وَم النَ  َمجَْرِة الَعَقَبِة يَ ارِ مَ  اجلِ مىُ رَ و.  

   َعِ تَّ مَ تَ مُ ـال وَ نِ ارِ  القَ حُ بْ ذَ و.  

   رِ حْ  النَّ امِ  أيَّ  ِيف مِ رَ  احلَ  ِيف ريُ قصِ  التَ ْلُق أوْ احلَ و.  

   َلقِ  احلَ لىَ ي عَ مِ  الرَّ ميُْ دِ قْ تَـ و.  

   َامَ هُ ينَـ  بَ عِ تَّ مَ تَ مُ ـال وَ نِ ارِ  القَ رِ حنَْ و.  

   َرِ حْ  النَّ امِ  أيَّ  ِيف ةِ ارَ يَ  الزِّ افِ وَ  طَ اعُ قَ يْـ إِ و.  

   ا وَ فَ  الصَ ْنيَ ُى بَـ عِ السَ و 
َ
  .افَ صَّ ل باِ ئاً ادِ  بَ هِ  بِ دٍّ تَ عْ  مُ افٍ وَ  طَ عدَ بَ  وَ هُ  لَ رَ ذْ  عُ  الَ نْ مَ  لِ ياً اشِ  مَ جِّ  احلَ رِ هُ  أشْ  ِيف ةِ روَ امل

   َاعِ دَ  الوَ افُ وَ طَ و.  

  

ــرٍ ذْ  ُعــنْ  ِمــالَّ  إِ ياً اِشــ مَ ِر األســودِ َجــوِد إىل احلَ ِر األْســَجــ احلَ نَ ِمــ افِ وَ لطَّــ ادءُ بَــوَ  ــالطَ ِة وَ ورَ  الَعــرتِ  َســعْ  َم  أنْ ُة، وَ ارَ َه

  .ارِهِ سَ  يَ نْ َة عَ عبَ َل الكَ عَ جيَ 

   َةِ ارَ يَ  الزِّ افِ وَ  طَ نْ  مِ رِ ثَ كْ  األَ علِ  فِ عدَ  بَ اطِ وَ شْ  األَ لِّ  أقَ لُ عْ فِ و.  

  َــ يَــْن ملَْ َمــف ــاتِ َبــاجِ  الوَ هِ ذِ أِت ِ
َ
ــُه إِ فــُسُد حَ  يَ  الَ ةِ ورَ كُ ذْ  امل ــديَــفِ ليــِه إمثٌ وَ كــوُن عَ ا يَ ّمنـَـجُّ  ةِ حَّ  الــصِ يّ طَ رْ  َشــالفِ ٌة ِخبِ

َادُ جَّ ال َحيُْصُل بِ  احلَ نْ إِ  فَ نيِ نَ كَ رُّ الوَ    .بُح َشاةٍ  ذَ َمْن تَـرََكَها ال َجيبُـرُُه َدٌم َأى، وَ  وِ
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  : َمْن َأْحَرمَ لىَ َوَحُرَم عَ 

   ٌِطيب.  

   َوحنوهِ ِحلَْيٍة ِبزَْيٍت أٍس وَ َدْهُن رَ و.  

   ََشَعرٍ اَلُة ظُْفٍر وَ إزَ و.  

   ََقِدَماُتهُ مُ ِمجَاٌع وَ و.  

   َهِ ليَ  عَ ةُ لَ الَ  الدِّ  أوْ ةُ ارَ شَ اإلِ  وَ يدٍ  صَ لُ تْ قَـ و.  

   َلُْبُس حمُِيطٍ  وَ هِ هِ جْ وَ وَ  أِسهِ ُرت رَ ِل سَ جُ  الرَّ لىَ عَ و.  

   َْحرِ علىَ و
ُ
  .َمِة َستْـُر َوْجِهَها امل

  

 لِّ  ُكـلـىَ عَ  وَ ادِ فـسَ اإلِ  بِ وفِ قْـ الوَ بـلَ  قَ اعُ َمـيـُد اجلِ زِ يَ وَ  .الِفديَـةُ مثُ وَ ليـِه اإلِ عَ اِت فَـ مَ رّ ـُمحَ ِه الـذِ  ِمـْن َهـيئاً َفَمْن فـََعَل َشـ

قـِضى  يَ  مثُّ مٌ  دَ يـهِ لَ عَ  وَ قطَُعـهُ ال يَ  وَ يهِ ِضى فِ اِع ميَ مَ اجلِ  بِ جُّهُ َد حَ َمْن أفسَ ، فَ  اِسدِ  الفَ امُ إمتَْ وراً وَ  فَ اءُ ضَ القَ  وَ اةٌ ا شَ مَ هُ نْـ  مِ دٍ احِ وَ 

  .ِىف الَسَنِة الَقابَِلةِ 

َِ بَ نَـ  وَ ةَ كَّ  مَ يدُ  صَ مُ رُ حيَْ وَ    .ةُ يَ دْ  الفِ يهِ فِ  وَ لٍ الَ حَ  وَ مٍ رِ  حمُْ لىَ ا عَ ا
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   ....ةٌ نَّ  سُ ةُ رَ مْ العُ : لٌ صْ فَ 

  

  .يقِ رِ شْ  التَّ امَ أيَّ  وَ رِ حْ  النَّ ومَ يَ  وَ ةَ فَ رَ  عَ ومَ  يَ هُ رَ كْ تُ ، وَ ةِ نَ  السَّ يعِ  مجَِ  ِيف حُ صِ تَ  وَ ةٌ نَّ سُ  ةُ رَ مْ العُ 

َــمُ رَ ُحيْــوَ  َــمُ رِ ْحـــيُ  فَـ ةَ َكــل مَ خُ دْ  يَـــي ملَْ ي الــذِ اقِ ا اآلفَــأمَّـــ وَ لِّ  احلِــنْ  ِمـــةَ َكــ مَ نْ ا ِمـــ َهل   ُمثَّ اتِ يَقـــ املِ نَ ا ِمــهَ دَ صَ ا قَـــذَ ا إِ  ِ

  .انهَ  مِ لَّ  حَ دْ قَ  وَ قُ لِ  حيَْ ا ُمثَّ ى هلََ سعَ يَ  وَ وفُ طُ يَ 

  

  ....قـُْربٌَة ِباِإلْجَماِع  ي بِّ  النَ رِ بْ  قَـ ةُ ارَ يَ زِ : لٌ صْ فَ 

  

َِ رِ فَ السَّ  وَ اعِ مجَْ اإلِ  بِ ةٌ بَ رْ  قُـ  يبِّ  النَ ْربِ  قَـ ةُ ارَ يَ زِ   نْ َمـ:[ الَ َقـ فَـ   اهللاِ ولُ ُسـا رَ ليهَ  إِ بَ دَ  نَ دْ قَ ، وَ ةٌ اعَ طَ  وَ ريٌ  خَ ةِ يَ  النـِّ هِ ذِ  

  .هُ ريُ غَ ي وَ كِ بْ  السُّ ظُ افِ  احلَ اهُ وَّ قَـ  وَ ِين طْ قُ ارَ  الدَّ اهُ وَ رَ .] ِيت اعَ فَ  شَ هُ  لَ تْ بَ جَ ي وَ ربِ  قَ ارَ زَ 

  ِيب ى النـَّلَـ عَ ةِ الَ  الصَّ نَ  مِ اكَ  ذَ هُ فَ قِ وْ ي مَ لِ  خيُْ الَ  وَ اءَ ا شَ و مبَِ عُ دْ يَ  وَ يهِ بَ احِ  صَ لىَ عَ  وَ   اهللاِ ولُ سُ  رَ لىَ  عَ مُ ◌ّ لّ سْ يُ وَ 

 هِ تِ امَ قَ  إِ ةَ دَّ  مُ لِ يْ  اللَّ اءِ يَ حْ  إِ  ِيف دُ هِ تَ جيَْ  وَ ةِ يَ وِ بَ  النَّ رِ  اآلثاَ نْ  مِ يَ قِ ا بَ  مبَِ كُ رَّ بَـ تَ يَـ  وَ بَّ ا أحَ و مبَِ عُ دْ يَ  وَ اءَ ا شَ  مَ ليِ صَ يُ  فَـ ةَ وضَ  الرَّ أِيت يَ ، وَ 

  .اتِ قَ وْ  األَ ومِ مُ  عُ  ِيف ةِ ارَ يَ  الزِّ ارِ رَ كْ  تِ امِ نَ تِ اغْ وَ 

 اتِ هَ مْ أُ  وَ يتِ  البَ الِ  ءَ ورَ بُ قُـ  وَ انَ مَ ثْ عُ  وَ ةَ زَ  محَْ رَ بْـ  قَـ ورُ زُ يَـ وَ 
ُ
  .راً جْ أَ  وَ ةٌ كَ َر  بَـ كَ لِ  ذَ  ِيف نَّ إِ  فَ نيَ عِ ابِ التَّ  وَ ةِ ابَ حَ الصَّ  وَ نيَ نِ مِ ؤْ  امل

  ....ُة بَ اجِ  وَ ةُ يَ حِ ضْ األُ : لٌ صْ فَ 
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  .ىـثَ نْ  أُ  أوْ راً َكانَ كَ ، ذَ يماً قِ  مُ راً  حُ ماً لِ سْ  مُ نَ اا كَ ذَ  إِ رِ طْ  الفِ اةُ كَ  َز يهِ لَ  عَ بُ  جتَِ نْ  مَ لىَ ٌة عَ بَ اجِ  وَ ةُ يَ حِ اُألضْ 

  

  ُمـَعـاَمـالتُ ـال

  ....َيِجُب َعلى ُكلِّ ُمسِلٍم ُمَكَلٍف : فَـْصـلٌ 

  

ــ  اهللا رََّم ألنّ ا َحــَمــنــُه وَ  مِ اَىل َعــلَّ اهللاُ تَـ ا أَحــعلــَم َمــ يَ ىتَ  َحــئٍ دُخَل ِىف َشــ ُمَكلَّــٍف أْن ال يَــسِلمٍ لِّ ُمــلــى ُكــُب عَ جيَِ

  .اِة ما تَـَعبََّدنَا ُمراعَ نْ دَّ مِ ال بُ اَء فَ أشيَ اَنُه تـََعبََّدنَا َأى َكلََّفَنا بِ حَ بْ سُ 

ــلُّ ُكــلُّ بـَْيــٍع إالَّ يــِف ألنــهُ عرِ آلــِة التَ يــَع بِ ا البَ ذَ رُع َهــ قَـيَّــَد الــشَ دْ َقــا، وَ  الرِبَــرَّمَ َحــيــَع وَ  البَ لَّ  أَحــقَــدْ وَ  وَىف ا اســتَ  َمــ ال حيَِ

َاالَ اَن فَ األركَ وَط وَ رُ الشُ    . ُبدَّ ِمْن ُمَراَعاِ

ُر اجِ الَتـــ{ :وُل اهللاِ ُســـ رَ الَ َقـــد قَـــ أَىب وَ اَء أمْ بـــاَ َشـــَل الرِّ  أَكـــإالَّ  وَ لـــكَ لَم ذَ عَ تَـ  يـَـــاَء أنْ رَ الـــشِ يـــَع وَ  البَ ادَ  أرَ نْ لَـــى َمـــعَ فَـ 

  }.اءِ دَ هَ الشُ يِقَني وَ دِّ الصِّ يَني وَ َع الَنبِ اَمِة مَ يَ وَم القِ الصَُّدوُق ُحيَْشُر يَ 

 إالَّ وَ   الَطرِيـِق الـَشرِعىّ لـىَ اِء الُعُقـوِد عَ لـى إجـرَ هرَِهـا عَ قَ اُه وَ وَ َهـفـِسِه وَ ِة نَ دِ اهَ لَقاُه ِمْن جمَُ ا يَ  ألجِل مَ اَك إالَّ ا ذَ مَ وَ 

  .دودَ  تَـَعدَّى احلُ نْ  مَ َد اهللاُ عّ تَـوَ ا ال َخيَْفى مَ فَ 
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ـَساَقاِة َكـالـَشرَِكِة وَ الَعارِيــَِّة وَ الَوِديَعـِة وَ الوَِكالَـِة وَ الـَرْهِن وَ وَ اِض الِقـرَ َن اِإلَجـاَرِة وَ قـوِد ِمـ إنَّ بَِقيَـَة العُ مثُّ 
ُ
دَّ  ال بُـذلكَ امل

َاوِطَها وَ رُ ِمْن ُمراَعاِة شُ    .أرَكاِ

 ميُ رِ  الَكـانُ رءَ الُقـ ارَ  أَشـدْ قَـوَ ، لـكَ  ذَ قـدِ لـى فَ  عَ بُ رتتـَّا يَ ذراً ِممـَّ َحـتٍ بُ ثـَ تَـ وَ اطٍ يَـ احتِ يـدِ زِ  إىل مَ اجُ تَـ حيَ احِ كَ  النِ قدُ عَ وَ 

  .6/سورة التحرمي .ةُ ارَ جَ احلِ  وَ اسُ ا النَّ هَ ودُ قُ اراً وَ  نَ مْ كُ يْ لِ هْ م وأَ كَ سَ نفُ وا أَ وا قُ امنُ  ءَ ينَ ذِ الَّ  اهَ يـُّ ا أَ يَ  :اىلَ عَ  تَـ هِ ولِ قَ بِ  لكَ إىل ذَ 

 كيفَ  وَ حُ نكِ  تَ يفَ كَ ى وَ شرتَِ تَ  وَ يعُ بِ  تَ يفَ كَ  وَ صومُ تَ  وَ  وََكْيفَ ىصلِّ  تُ يفَ  كَ مَ لَّ عَ تَـ  تَـ  أنْ :[نهُ  عَ  اهللاُ ىَ ضِ  رَ طاءٌ  عَ الَ قَ 

  ].قُ طلِّ تُ 

  

  بَـاالـرِّ 

  ....َيْحُرُم الرِّبَا : فَـْصـلٌ 

  

  :وَ هُ اَدُتُه وَ هَ شَ  وَ  وَِكَتابـَُتهُ أخُذهُ أكُلُه وَ عُلُه وَ بَا فِ َحيُْرُم الرِّ 

   َاُبٍض أى افرتَِ قَ ِري تَـ غَ  بِ أوْ  ةً  َنِسيئَ  أوالً اضِ فَ تَـ  مُ هِ سِ نْ  ِجبِ ونِ زُ وْ مَ ـ ال أوْ يلِ كِ مَ ـ اليعُ ب 
ُ
  .ُبضِ اقَ بَل التَـ َعِني قَ ايِ بَ تَ اِق امل

   َضٍ ابُ قَ  تَـ ريِ غَ  بِ يَئًة أوْ سِ  نَ ْنِسهِ جِ  ريِ غَ  بِ هُ يعُ بَ و.  

   َبِ رْ  احلَ ارِ  دَ  ِيف ِيب رْ حَ  وَ مٍ سلِ  مُ نيَ  بَ باً  رِ الَ و.  
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   َيحِ حِ  الصَّ لىَ  عَ انِ وَ يَـ احلَ  بِ مِ حْ  اللَّ يعُ  بَ وزُ جيَُ و.  

   َيـَْقَبْضهُ ا ملَْ يُع مَ  بَ رُ ظحيُْ و .  

  َينِ الدَّ الّديِن بِ و.  

  َاليةٌ ال وِ  ِمْلٌك وَ ليهِ  عَ هُ  لَ يسَ ا لَ يُع مَ يُع الُفُضوِىلِّ َأى بَ بَ و.  

  .لٌ اطِ  بَ وَ هُ  فَـ هِ سِ فْ نَـ  لِ انَ  كَ نْ إِ  فَ هِ ريِ غَ  لِ انَ  كَ نْ  إِ وفاً قُ وْ  مَ دُ قِ عَ نْـ يَـ فَـ 

   َِك َكاُحلرِّ ملِلْ يُع َما ال َيْدُخُل َحتَْت ابَ و.  

   َيعُ بَ و 
َ
 ، وَ ولِ هُ جْ  امل

َ
  .ومِ دُ عْ امل

   َوَ مِ الدَّ و  
َ
 .يرِ ـزِ نْ اخلِ  وَ رِ مْ اخلَ  وَ ةِ تَ يْ امل

   َِيف نُ كُ سْ ا يَ مَ  وَ رضِ  األَ امِّ وَ هَ و  
َ
 .كَ مَ  السَّ الَّ  إِ انِ طَ رَ السَّ  وَ عِ دَ فْ الضُّ  كَ اءِ  امل

   َرِ امَ زْ املِ  وَ الرببطِ  كَ وِ هْ  اللَّ االتِ ءَ و.  

   َجِ نْ رَ طَ الشَّ  وَ دِ رْ  النـَّ يعِ بَ و.  

   َنْ َمــالِح لِ الــسِ  ُيرِيــُدُه للَخْمــِر وَ نْ َمــالِعَنــِب لِ  كَ هِ  يـَْعــِصَى بِــلــى َمــْن تـَْعَلــُم أنَّــه ُيريــُد أنْ ِر عَ اهِ الِل الطَــ اَحلــئِ الــشَ و 

  .اسِ لى النّ  عَ هِ َيعَتِدى بِ 

   َِعيِب ِبَال ِإظه
َ
  .اٍر لَِعْيِبهِ َوبيُع امل
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   َاهُ ءَ ا رَ ذَ  إِ ارُ يَ  اخلَ هُ لَ  وَ هُ رَ  يَـ ا ملَْ  مَ اءُ رَ  شِ وزُ جيَُ و.  

   َاللذان ال يعقالن البيع الَصِىبِّ وِن وَ جنُ مَ ـيُع الُح بَ صِ  يَ ليِه، َأى الَ عَ  وَ لِ اقِ عَ ِري اليُع غَ ُح بَ ال َيصِ و. 

   َمْ هُ ضُ ْعـ بَـ الَ قَـ، وَ زِ ْبـاخلُ  وَ مِ ْحـاللَّ  وَ لِ ْقـالبَـ  كَ ةِ سَ ْيـسِ  اخلَ اءِ يَ ْشـ األَ ي ِيف اطِ عَ ي التـَّ فِ كْ يَ ، وَ ةٍ يغَ صِ  بِ الَّ  إِ يعُ  البَ دُ قِ عَ نْـ  يَـ الَ و :

 .لِّ  الكُ  ِيف دُ قِ عَ نْـ يَـ 

   ُْةِ ، لِيَـْشَرتَِيُه ِمْنـهُ ليِه أوْ اِر الثََّمِن لَِيِبيَع عَ قرَ عَد استِ اِئِع بَ  البَ  َأْن يـَُفتّـَِر َرْغَبَة املشَرتِى أوْ رُ ظَوحي   وبـَْعـَد الَعْقـِد ِىف ُمـدَّ

  . َأَشدُّ َيارِ اخلَ 

   َأْن َيزِيَد ِىف َمثَِن ِسْلَعٍة لِيَـُغرَّ َغيـَْرهُ وَ ، رَ كِ تَ  حيَْ أنْ و.  

   ِوأْن يـَُفّرَق بَني اَجلارَِيِة َوَوَلِدَها قَبَل التَّمييز.  

   ِوالَعّد أو َيْكِذبَ وَأْن يـَُغشَّ أو َخيُوَن ِىف الَكْيِل والوزِن والَذرْع .  

   ِــَع القُ أْن يَ و ــ ِمــيَـــرُهُ  غَ طــَن أوْ بي
ُ
لــَك البَــَضاعِة ألجــِل يــَد ِىف َمثَــِن تِ زِ يَ شَرتَِى َفوقَــُه َدَراِهــَم وَ َن البَــَضاِئِع َويـُْقــِرَض امل

  .الَقْرضِ 

   َرِض َأى إْن َشـَرَط  الَقـلـكَ ِة املِْثِل ألجـِل ذَ ْن أجرَ لَّ مِ أقَ خِدَمُه بِ ستَ يَ  األَجرَاِء وَ نَ يْـَرُه مِ  غَ اِئَك أوْ وأْن يـُْقِرَض احل

  .لَك الرَّْبَطةَ سمُّوَن ذَ يُ  وَ لكَ ذَ 

   ْلـــَك سمُّوَن ذَ يْـــلـــيًال وَ عِر قَ أوَضـــَع ِمـــَن الـــسِ اَمُهْم بِ َعـــليـــِه طَ  يَِبيُعـــوَن عَ قـــِت احلَـــَصاِد مثُّ  يـُْقــِرَض احلَـــرَّاِثَني إىل وَ أو

ْقِضىَّ 
َ
 .امل
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  .رعِ وِن الشَ انُ  قَ نْ عَ ٌة جَ ارِ أكثرَُها خَ اِن وَ مَ ا الزَ ذَ  أهِل هَ التِ امَ عَ َكَذا ُمجَْلٌة ِمْن مُ وَ 

  

ــدَ ــائِـ فَ  ـ وَ  ،اهُ ايَ صَ وَ نَها َما َملْ تـَُوفَّ ُديونُُه وَ  مِ ئٌ ُع شَ ـَُبا ال ي َمّيٍت وَ  َترَِكةُ مُ سَ قْ  ال تُـ :ةٌ ـ ى َصـأوْ  ِإْن ةٍ ُختْرَْج ُأجـرُة َحجَّ

  .اءِ  األشيَ هِ ذِ اِء هَ ضَ قَ  لِ ئٌ الَّ أْن يـَُباَع شَ  إِ كَ لِ ذَ بِ 

اَنُه َوَسـَالَمِة ِدينِـِه َوُدنْيـاُه َأْن يـَـتَـَعلََّم َمـا حيَِـلُّ وَمـا َحيْـُرُم ِمـْن َعـاملٍِ َورٍِع نَاِصـٍح َشـَفيٍق بحَ ِهللا ُسـ اا ِرَضـريـدِ فَـَعلى مُ 

  .َعَلى ِديِنِه فِإنَّ طََلَب اَحلَالِل َفرِيَضٌة عَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

  

   ....رِ سِ وْ مُ ـ اللىَ  عَ بُ جِ  يَ :لٌ صْ فَ 

  

ى ٍة أانَـ َزمَ ِصَغٍر أوْ  لِـسبِ  الَكـنِ َعَجُزوا عَ ا أْعَسُروا وَ ذَ ِدِه إِ الَ  أوْ ةُ قَ فَ نَـ  وَ ينِ رَ يْـ قِ  الفَ هِ يْ وَ بَـ  أِر نـََفَقةُ ُموسِ ـ اللىَ ُب عَ جيَِ 

  .َمَرٍض َماِنٍع ِمَن الَكْسبِ 

 لَ بْ قَـ  َقَهاطَلَّ وَ  اً ر هْ ا مَ مَّ هلََ سَ  يُ  ملَْ  إنْ ا ُمتْـَعةٌ  هلََ ليهِ عَ َمْهُرَها وَ وَ  ااهَ نَ كْ سُ ا وَ هَ تُـ وَ سْ كِ  وَ ةِ وجَ ُة الزَ قَ فَ  نَـ وجِ لى الزَ ُب عَ جيَِ وَ 

  .اهَ لِ ثْ  مِ ةِ وَ سْ  كِ نْ  مِ ةٌ فَ حَ لْ مَ  وَ ارٌ ِمخَ  وَ رعٌ  دِ ةُ عَ تَـ مُ ـال، وَ ةِ لوَ اخلِ  وَ ولِ خُ الدُّ 

  .ال َيْضرِبـَُهم بَغِري َحقٍ وَ ،  ُيِطيُقوَنهُ ا الَ أْن ال ُيَكّلَفُهم ِمَن الَعَمِل مَ اِئِم نـََفَقتُـُهم وَ هَ البَـ  وَ يدِ بِ اِلِك العَ  مَ لىَ عَ وَ 
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  .ِنهِ ذْ إِ  بِ يِتِه إالَّ  بَ نْ ال َختْرَُج مِ فَل وَ أْن ال َتُصوَم النَ  وَ ،ا ال ِحيِلُّ اَعُتُه ِىف نـَْفِسَها ِإّال ِىف مَ  طَ وَجةِ لى الزَ ُب عَ جيَِ وَ 

  

  ةُ يَ لبِ قَ ـاُت البَ اجِ وَ ـال

  ....الَواِجَباِت الَقلِبَيِة ِمَن : فـَصـْلٌ 

  

  .وِل اهللاِ سُ  رَ اَء َعنْ ا جَ مبَِ وِل اِهللا وَ سُ رَ اُن بِ ميَْ اَء َعِن اِهللا واإلِ ا جَ مبَِ اِهللا وَ اُن بِ ّيِة اإلميَْ لبِ اِت القَ بَ اجِ ِمَن الوَ 

   َْحَدهُ ِة ِهللا وَ اعَ الطَ ُل بِ مَ َو العَ هُ ُص وَ خالَ اإلِ و.  

   َُم عَ دَ النَ و 
َ
  .اِصىعَ لى امل

   َوَ  ،لى اهللاِ وُكُل عَ التَ و 
ُ
  .اضِ رِك االعرتَِ تَ  وَ هُ سليِم لَ عَىن التَ  اِهللا مبَِ نِ ا عَ ضَ والرِّ  ، هللاِ ةُ بَ اقَـ رَ امل

   َاِئِر اهللاِ عَ يُم شَ َتعظِ و.  

   َاِهلَا ِىف َمْعِصَيةٍ عمَ عَىن َعَدِم استِ لى ِنَعِم اِهللا مبَِ الُشْكُر عَ و.  

   َالَك اهللاُ ِبهِ ا ابتَ لى مَ عَ  وَ تعاىل، ا َحرََّم اهللاُ مَّ  عَ ربُ الصَ  وَ ، اهللاُ وَجبَ ا أَ  أَداِء مَ لىَ ُرب عَ الصَ و.  

   َبُ وَ  ،انِ يطَ غُض الشَ بُ و 
َ
   .اِصىعَ غُض امل

   َنيَ احلِِ الصَّ اآلِل وَ ِة وَ ابَ حَ الصَّ  وَ وِلهِ سُ رَ الِمِه وَ ُة كَ بَ حمََ ُة اِهللا وَ بَ حمََ و. 



على  وِرييِن  الضَّرْلِم  الدِل  ِبعالَكاف  ِرياَهلر  ِا  دبع  رخَتصيَفَة مناِم  َأِبي حِب  اِإلمذهم    

 

59 

59 

  

  الـَجـَوارِحِ اِصى ـعَ ـمَ 

  .... َوِمْن َمَعاِصى الَقلبِ : فصلٌ 

  

  .اابـَهَ وَ  ثَـ طُ بُ حيَ  وَ ،مُدُحوهُ يَ  أى لِ اسِ  النّ جلِ  ألَ ملُ  العَ وَ هُ  وَ اِل الِربِّ أعمَ اُء بِ ريَ  الِ بِ لاِصى القَ عَ  مَ نْ مِ وَ 

   َةِ نَّ مِ ـ النِ باً عَ ائِ  غَ فسِ ًة ِمَن النَ رَ ادِ ِة صَ ادَ بَ وُد العِ هُ  شُ وَ هُ  وَ ِة اهللاِ اعَ طَ جُب بِ العُ و.  

   َاهللاِ ُك ِىف الشَّ و .  

   َِة اهللاِ محَْ وُط ِمْن رَ نُ القُ  وَ ،مُن ِمْن َمْكِر اهللاِ األَ و.  

   َاسِ اُر النّ حقَ استِ ائِِلِه وَ لى قَ ِق عَ  َردُّ احلَ وَ هُ اِدِه وَ بَ لى عِ كبُـُر عَ التَ و.  

   َهُ هْ كرَ  يَ ملَْ اُه وَ ضَ قتَ ا َعِمَل مبُِ واِة إذَ دَ اُر العَ  إضمَ وَ هُ قُد وَ احلِ و.  

   َااهَ ضَ قتَ َعَمٌل مبُِ اُهلَا وَ ثقَ استِ ِم وَ سلِ ِة للمُ عمَ  َكَراِهَيُة النِ وَ هُ َسُد وَ احلَ و.  

   َاذَ كَ ا وَ َ◌ذَ  كَ ومَ ا يَ ذَ  أْعِطَك كَ  أملَْ :ليهِ دََّق عَ صَ  تَ نْ مَ ـ لِ ولُ قُ  يَـ أنْ ا كَ ابـَهَ وَ بِطُل ثَـ يُ ِة وَ قَ دَ الصَ ُن بِ مَ ـالو.  

   َنبِ اُر َعلى الذّ صرَ اإلِ و.  

   َاِد اهللاِ بَ عِ بِ اِهللا وَ ِن بِ وُء الظَ سُ و.  
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   َرِ دَ القَ يُب بِ كذِ التَ و.  

   َُح بِ رَ الفَ و 
َ
  .ريِهِ  ِمْن غَ  أوْ نهُ يِة مِ عصِ امل

   َقتـَُلهُ  يَ  مثُّ َنهُ مِّ ؤَ  يُـ أنْ ٍر كَ افِ كَ  بِ وْ لَ دُر وَ الغَ و.  

   َو 
َ
  .كرُ امل

   َنيَ احلِِ الصَّ اآلِل وَ ِة وَ ابَ حَ غُض الصَّ بُ و.  

   ََجَب اهللاُ ا أوْ الُبْخُل مبَِ و.  

   الشُّحُ و. 

   َاحلِْرصُ و.  

   َارٍ  نَ  أوْ ةٍ نَّ  جَ  أوْ لمٍ  عِ  أوْ  أو قـُْرَءانٍ ةٍ يَ عصِ  مَ  أوْ ةٍ اعَ  طَ نْ  مِ  اهللاُ مَ ظّ ا عَ مَ  لِ ريُ صغِ التَ  اهللاُ وَ مَ ظَّ ا عَ  مبَِ ةُ انَ هَ االستِ و.  

  

  

  ... .طنِ ى البَ اصِ ـعَ ـمَ َوِمْن : فـََصـلٌ 

  

  :َوِمْن َمَعاِصى الَبطنِ 
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   ِابَ َأْكُل الر.  

   َسِ كْ مَ ـالو.  

   َبِ صْ الغَ و.  

   َرعُ ا الشَّ هَ مَ رَّ  حَ ةٍ لَ امَ عَ  مبُِ وذٍ أخُ  مَ لِّ كُ ِة وَ قَ رِ السَ و.  

   َيقِ قِ ا للرَ هَ صفَ  ونِ رِّ  للحُ ةً لدَ  جَ نَ و انُ مثََ ا هَ بَـ ارِ دُّ شَ حَ ِر وَ مْ خَ ـُشْرُب الو.  

   َستـَْقَذرٍ مُ  جنٍَِس وَ لِّ كُ  وَ  ُكلِّ ُمْسِكرٍ ا أكلُ هَ نْـ مِ و.  

   َاِقفُ ا َشَرَط الوَ الِف مَ لى خِ اِف عَ قَ وْ  األَ يِم أوْ تِ اِل اليَ أكُل مَ و.  

   َنهِ فٍس مِ َغِري ِطيِب نَ اِء بِ حيَ جِه االستِ وَ ِ◌ بِ وذُ أخُ مَ ـالو.  

  

  

  

   ....ينِ اِصى العَ ـعَ ـمَ َوِمْن : فَـْصـلٌ 

  

  :نيِ ى العَ اصِ عَ  مَ نْ مِ وَ 
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   َِإْن َكـاَن ِإىلَ مْ ليهِ  إِ نَّ هُ رُ ظَ ا نَ ذَ كَ  وَ ،قاً طلَ ا مُ ِمهَ ريِ  غَ ىلَ إِ  وَ نيِ فَ الكَ  وَ هِ جْ  الوَ ىلَ  إِ ةٍ هوَ شَ اِت بِ يَّ بِ جنَ اِء األَ سَ ظُر إىل النِ الن  

  .كَبةِ َما بـَْنيَ السُّرِة َوالرُّ 

   َاتِ ورَ ُر العَ ظَ نَ و.  

   َْنيَ  بـَـاا َمـدَ ا عَ ُر مَ ظَ نسيَِّة نَ جِ ـ العَ َوَحلَّ مَ  ،اَجةٍ ِري حَ غَ َخلوِة لِ ـ الوأَتِني ِىف ُف السَ شْ رأِة كَ مَ ـالُجِل وَ  الرَّ لىَ  عَ رُ ظحيَ و 

 رُ ظُــنْ  يَـ الَ ، وَ ينِ دَ ضُ الَعـ وَ نيِ اقَ الـسَّ  وَ رِ دْ الــصّ  وَ أسِ الـرّ  وَ هِ ْجـ الوَ ىلَ  إِ رُ ظَـ النَّ ةِ يَّ مِ رَ حْ مَ ـ الــعِ َمـ، وَ ةٍ هوَ ِري َشـَغــ بِ انَ ا َكـِة إذَ الركبَـرِة وَ الـسُّ 

  .اهَ نِ طْ بَ ا وَ هَ رِ هْ  ظَ ىلَ إِ 

   َاِر إِ حقَ االستِ ُر بِ ظَ ُم النَ رُ حيَ و 
ُ
  .مِ سلِ ىل امل

   َذلكَ اُه كَ  أخفَ ئٍ  شَ ِه أوْ نِ ذْ ِري إِ غَ ِري بِ يِت الغَ  بَ  ِىف رُ ظَ النَ و.  

  

  

  

  ....َوِمْن َمَعاِصى اللَِّسانِ : لٌ صْ فَ 

  

  :َوِمْن َمَعاِصى اللَِّسانِ 
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   ِأخَ كَ كرُ  ذِ ىَ هِ  وَ ةُ بـَ يالغ  
ُ
  .هِ لفِ  خَ  ِىف يهِ ا فِ  ِممَّ ُههُ كرَ ا يَ َم مبَِ سلِ اَك امل

   َادِ فسَ  لإلِ ولِ قُل القَ  نَ ىَ هِ ُة وَ يمَ النَّمِ و.  

   َمِ ائِ هَ  البَـ ْنيَ  بَـ وْ لَ وٍل وَ ِري نـَْقِل قَ  غَ نْ ُش مِ ◌ِ يِ حرِ التَ و.  

   َاِقعِ الِف الوَ الُم ِخبِ  الكَ وَ هُ ُب وَ ذِ الكَ و.  

   َاِذَبةُ ُني الكَ مِ اليَ و.  

   َــابَ رَ  قَـ نْ داً ِمــاِحــ وَ اناً أوْ نــُسُب إنــسَ ٍة تَ َمــلِ كَ  لُّ ا ُكــهَ لُ اِصــٌة حَ ثــريَ  كَ ىَ ِهــذِف وَ اُظ الَقــألَفــو  َقــْذٌف ىَ ِهــ فَ ىنَ  إىل الــزِّ هِ ِت

  .اصَفهَ يُق نِ قِ الرَ ًة وَ لدَ َني جَ انِ ُف احلُرُّ مثََ اذِ َوُحيَدُّ القَ  . إليهِ  ُنِسبَ نْ مَ لِ 

   َةِ ابَ حَ بُّ الصَّ ا سَ هَ نْـ مِ و.  

   َُة الزُّورِ ادَ هَ شَ و.  

   َهِ قِدَرتِ  ِغناَُه أى مَ عْ فِع الّدْيِن مَ ُري دَ أخِ طُل الَغِىنِّ أى تَ مَ و.  

   َالّلعنُ تُم وَ الشَ و.  

   َاُء بِ هزَ االستِ و 
ُ
  .هُ الٍم ُمْؤٍذ لَ كَ  لُّ كُ  َو ،مِ سلِ امل

   َوِلهِ سُ لى رَ عَ لى اِهللا وَ ُب عَ ذِ الكَ و.  

   َةُ لَ اطِ ى البَ الدَّعوَ و.  
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   َيهِ  ُطْهٍر َجاَمَع فِ  يفيِض أوْ اِل احلَ  حَ  ِىف انَ ا كَ  مَ وَ هُ ُق الِبْدِعىُّ وَ الَ الطَّ و.  

   َوراً  فَـعـَدهُ طلْق بَ  يُ  ملَ ٌة إنْ ارَ فَ  كَ يهِ فِ  وَ ،هِر أُّمـِى أى ال ُأَجاِمُعكِ ظَ  َعَلىَّ كَ  أنتِ :هِ تِ وجَ زَ  لِ ولَ قُ  يَـ  أنْ وَ هُ اُر وَ هَ ـالظِّ و

  :ىَ هِ وَ 

   َزَ جَ  عَ نْ إِ  فَ ،ةٍ يمَ لِ  سَ ةٍ نَ ؤمِ ٍة مُ بَ قَـ ِعْتُق ر  

   َزَ جَ  عَ إنْ فَ ، نيِ عَ ابِ تَ تَ  مُ ينِ هرَ  شَ امَ ص 

   َاد  مُ نيَ تِ يناً سِ سكِ  مِ نيَ تِ  سِ مَ أطع.  

  

   َا خيُِلُّ بِ اِن مبَِ رءَ ا اللَّحُن ِىف القُ هَ نْـ مِ و 
َ
  خيُِلَّ بِ  ملَْ إنْ اِب وَ  اإلعرَ  أوْ ،عَىن امل

َ
  .عَىن امل

   َِحْرَفةٍ اٍل أوْ اُل للَغِىنِّ مبَِ ؤَ السُ و .  

   َهُ ريُ ا غَ مَ هُ مُ علَ  ال يَ نيٍ  عَ  أوْ ينٍ دَ  بِ يةِ صِ  الوَ ركِ تَ و.  

   َى ذِ  الّـريَ ى َغـسمِ  يُـ."الن فُـِىن َقـا أعتَـ  أنَـ:"ولُ ُقـ يَـ أنْ  َكـهُ قَ  أعتَـ نْ  أى مَ اليهِ وَ  مَ ريِ  أو إىل غَ يهِ  أبِ ريِ  إىل غَ اءُ مَ االنتِ و

  .هُ قَ اعتَـ 

   َيهِ  أخِ  على ِخطبةِ اِخلْطَبةُ و.  

   َلمٍ  عِ ريِ غَ ى بِ توَ الفَ و.  
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   َرعىٍّ  شَ بٍ بَ  سَ ريِ غَ  لِ ضرٍّ  مُ لمٍ  عِ علُّمُ تَ  وَ مُ عليِ تَ و.  

   َاهللاِ كمِ  حُ ريِ غَ  بِ كمُ احلُ و .  

   َدبُ النَ و.  

   َةُ احَ يَ النِ و.  

   َبٍ اجِ  وَ نْ  عَ رُ تـِّ فَ  يُـ  أوْ مٍ رَّ لى حمُ  عَ ثُّ  حيَ ولٍ  قَ لُّ كُ و.  

   َهللاِ  ارِ ائِ عَ  شَ نْ ىٍء مِ  شَ  ِىف ان أوْ رءَ  القُ  أوْ اءِ لمَ  العُ  ِىف  أوْ ياءِ  األنبِ نَ  مِ دٍ  أحَ  ِىف  أوْ ينِ  الدِّ  ِىف حُ قدَ  يَ المٍ  كَ لُّ كُ و.  

   َريُ زمِ ا التَ هَ نْـ مِ و.  

   َبِ  األمرِ نِ  عَ كوتُ السُ و  
َ
 نِ  عَ هىِ النَ  وَ وفِ عرُ امل

ُ
  .ذرٍ  عُ ريِ غَ  بِ رِ نكَ  امل

   َبِ الِ  الطَّ جودِ  وُ عِ  مَ بِ اجِ  الوَ لمِ  العِ كتمُ و.  

   َهُ اراً لَ حقَ  استِ سلمٍ لى مُ  عَ كُ حِ الضَ و.  

   َةِ ادَ هَ  الشَ كتمُ و.  

   ََعليكَ بِ اجِ  الوَ المِ  السَّ دِّ  رَ ركُ تَ و .  

   َالَ زَ نـْـ اإلِ شَ  َخيْـا ملَْ ذَ إِ  فَـَوِلَصاِئٍم َفرضـاً إْن َخـِشَى اِإلنـَزال ةٍ مرَ  عُ  أوجٍّ  حَ كِ سُ نُ  بِ مِ رِ حْ  للمُ ةُ كَ رِّ حَ مُ ـال بلةُ  القُ رُ ظُ حتَ و  

  .هُ تُ لَ بْـ  قُـ لُّ  حتَِ  الَ نْ  مَ ةُ لَ بْـ ا قُـ ذَ كَ ت، وَ هَ رِ كُ 
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  ....َوِمْن َمَعاِصى األُذن : فَـْصـلٌ 

  

  :ن َمَعاِصى األُذنِ َومِ 

   ِنهُ  عَ هُ وْ وٍم أخفَ الِم قَ اُع إىل كَ مَ االست.  

   ََحَرَمةِ ودَ  العُ هُ شبِ تُ  الةٌ ءَ  وَ هُ  وَ ورِ نبُ الطُ  وَ ارِ زمَ إىل املِ و
ُ
  .، َوَساِئِر األصَواِت امل

   َإنْ ارُ نَكـ اإلِ هُ َمـزِ لَ ، وَ  هُ َهـرِ كَ هـراً َو  قَ اعُ مَ  الـسَ ليـهِ  عَ لَ َخـا دَ ا إذَ  َمـالفِ ا ِخبِ وِمهَ حنَ  وَ ةِ يمَ مِ النَ  وَ ةِ يبَ  إىل الغِ اعِ مَ كاالستِ و  

  .درَ قَ 

  

  ....َوِمْن َمَعاِصى الَيَديِن : لٌ صْ فَ 

  

  :ينِ دَ ى اليَ اصِ عَ  مَ نْ مِ وَ 

   َرعِ الذَ  وَ زنِ الوَ  وَ يلِ  الكَ  ِىف يفُ طفِ الت.  
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   َنْ  إِ ى مثُّ سرَ  اليُـهُ جلُ رِ  فَ ادَ  عَ  إنْ  مثُّ مَىن  اليُ هِ دِ  يَ طعِ قَ  بِ هِ رزِ  حِ نْ  مِ مَ َعشرَة َدَراهِ ى اوِ سَ ا يُ  مَ قَ رَ  سَ  إنْ دُّ حيَُ  وَ ةُ قَ رِ السَ و 

  .وبَ تُ  يَـ ىتّ  حَ نَ جِ سُ ع وَ طَ قْ  يُـ  ملَْ ادَ عَ 

   َوَ صبُ الغَ  وَ هبُ ا النَ هَ نْـ مِ و  
َ
  .الغلولُ  وَ كسُ امل

   َاناً  جمََ  أوْ يةِ لى الدِّ  عَ ثُ ارِ  الوَ نهُ ا عَ فَ  عَ  إنْ  إالَّ اصُ صَ  القِ هِ مدِ  عَ ِىف وَ  تلُ القَ و.  

   َيَــُة وَ ،  والكفــارةةُ يَــ الدِّ هِ هِ بْ ِشــ وَ إِ طــ اخلَ ِىف و ــمِ الدِّ ــةٌ اَئ ــ اإلِ نْ  ِم ــرِّ  احلُــرِ كَ  الــذَ  ِىف لِ ِب
ُ
ــ وَ مِ سلِ  امل ــ األُ ا ِىف هَ صفُ ِن  ةِ رَّ ى اُحلــنَث

 
ُ
  .نيِ عَ ابِ تَ تَ  مُ ينِ رَ هْ  شَ امَ  صَ زَ جَ  عَ نْ إِ ، فَ ةٍ يمَ لِ  سَ ةٍ نَ مِ ؤْ  مَ ةٍ بَ قَـ  رَ قُ تْ  عِ ةُ ارَ فَّ الكَ وَ . تلِ  القَ بِ سَ  ِحبَ ةِ يَ  الدِّ اتُ فَ  صِ فُ لِ تَ ختَ  وَ .ةِ مَ سلِ امل

   َقٍّ  حَ ريِ غَ  بِ ربُ ا الضَ نهَ مِ و.  

   َاهَ اؤُ عطَ إِ  وَ ةِ شوَ رِّ  الأخذُ و.  

   َطَ ى وَ اذَ ا ءَ  إذَ  إالَّ انِ وَ يَـ  احلَ اقُ حرَ إِ و َ   .فعِ  الدَّ قاً ِىف ريِ تـََعنيَّ

   َانِ وَ يَـ احلَ ُمثْـَلُة بِ ـالو.  

   َابِ عَ الكِ  وَ وزِ اجلَ  بِ انِ بيَ  الصِ عبُ  لَ َىت  حَ ارٌ مَ  قِ يهِ ا فِ  مَ لِّ كُ  َو ردِ النَ  بِ بُ عِ اللَّ و.  

   َهوِ  اللّ آالتِ  بِ بُ عِ اللَّ و 
ُ
  .ارِ األوتَ  وَ  َوالـِمْزَمارِ ابِ بَ الرَّ  وَ ورِ نبُ الطّ  كَ ةِ مَ حرَ  امل

   َةٍ ميَّ رَ نٍس أو حمَْ  جِ عَ  مَ وْ لَ  وَ ةٍ هوَ شَ  بِ هِ  بِ  أوْ لٍ ائِ  حَ ريِ غَ مداً بِ  عَ يةِ بِ  األجنَ مسُ ول.  

   َيُر ِذى ُرْوحٍ صوِ تَ و.  
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   َنِ كّ مَ التَ  وَ وبِ جُ  الوُ عدَ ا بَ هَ عضُ  بَ  أوْ اةِ كَ  الّز نعُ مَ و.  

   َاهَ قُ حِ ستَ  ال يَ نْ ا مَ هَ اؤُ  إعطَ  أوْ ئُ زِ ا ال جيُْ  مَ اجُ إخرَ و.  

   َِري ُأجَرَتهنُع األجِ مَ و.  

   َنعُ مَ و 
ُ
  .ُسدُّهُ ا يَ ِر مَ ضطَ  امل

   َامَ يهِ ذٍر فِ  عُ ريِ  غَ نْ ريٍق مِ اِذ غَ دُم إنقَ عَ و.  

   َهِ طُق بِ ُرُم النُ ا حيَ ابُة مَ تَ كِ و.  

   َالَ األحوَ  وَ الَ األقوَ  وَ الَ  األفعَ لُ شمَ تَ  فَـ ةِ يحَ صِ  النَ دُّ  ضِ ىَ هِ  وَ ةُ يانَ اخلِ و.  

  

  

  ....َوِمْن َمَعاِصى الَفرِج : لٌ صْ فَ 

  

  :رجِ ى الفَ اصِ عَ  مَ نْ مِ وَ 

   ِهُ  لَ لُّ  حتَِ  الِيت هِ تِ  أمَ  أوْ ةِ وجَ  الزَّ ةِ يلَ لِ حَ ـ الريِ غَ  لِ بُ قُـ   ِىف ةِ فَ شَ  احلَ الُ خَ دْ  إِ وَ هُ  وَ ىنَ الز.  
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   َةِ ارَ َجـاحلِ  بِ مِ جْ الرَّ ى بِـثـَ  أنْـراً أوْ َكـ ذَ نُ حـصَ مُ ـ الرَّ  احلُـدُّ ُحيَـوَ  .رِ بُ  الـدُّ  ِىف ةِ فَ شَ  احلَـالُ دَخـ إِ وَ ُهـ وَ اطُ وَ اللِّـو 
ُ
 َىت  َحـةِ لَـدِ عتَ  امل

  .يقِ قِ  للرَ لكَ  ذَ فُ صَّ نَ يُـ  وَ رِّ  للحُ ةٍ نَ  سَ يبِ غرِ تَ وَ  ةٍ لدَ  جَ ةِ ائَ  مبِِ هُ غريُ  وَ وتَ ميَُ 

   َلَكهُ  مِ وْ لَ  وَ مِ ائِ هَ  البَـ تيانُ ا إِ نهَ مِ و.  

   َاثُلهَ  مِ هُ  لَ لُّ  حتَ  الِىت هُ تُ أمَ ِة، وَ وجَ  الزَ ليلةِ  احلَ ريِ ِد غَ يَ اُء بِ منَ االستِ و.  

   َمَ دَّ قَ  تَـ يهِ  فِ يلٍ صِ فْ  تَـ لىَ  عَ سلِ غُ  البلَ قَ ا وَ مَ هِ اعِ طَ  انقِ عدَ  بَ  أوْ اسِ فَ  أو النِ يضِ  احلَ  ِىف طءُ الوَ و.  

   َإليهِ هُ رُ ظَ  نَ مُ رُ  حيَ نْ  مَ ندَ كشُُّف عِ التَ و .  

   َطٍ ائِ  أو غَ ولٍ بَ  بِ جِ رْ الفَ  بِ اهَ ارُ دبَ  استِ بلِة أوْ  القِ الُ قبَ استِ و.  

   َربِ لى القَ  عَ وطُ غَ التَـ و.  

   َوُل ِىف البَ و  
َ
  .اءٍ نَ  إِ و ِىف لَ  وَ دِ سجِ امل

   َو 
ُ
  .ّظمِ عَ على امل

   َغِ الِ لبَ اِن لِ تَ  اخلِ سنيُ و.  

  .رٍ ذْ  عُ ْريِ  غَ نْ  مِ َربٍ  كِ عْ  مَ ـِنت ـتَ ـخْ  يَ  ملَْ فٍ لَ  أقْـ ةُ ادَ هَ  شَ لُ بِ قْ  تُـ الَ وَ 
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   ....َوِمْن َمَعاِصى اِلرجلِ : َفْصلٌ 

  

  :َوِمْن َمَعاِصى الرِّجلِ 

   ِشِى ِىف ِسَعاَيٍة ِمبُسلٍم أى لِإلضَراِر ِبِه ع
َ
شُى ِىف َمعِصَيٍة َكامل

َ
ـشِى ِلَقتـِل امل

َ
نَد احلَاِكِم أْو َحنوِِه أْو ِىف َقتلِـِه أى امل

  .لِإلضَراِر ِبِ◌ِه ِبَغِري َحقٍّ ُمسلٍم أْو 

   ِاألطَفالِ  بِرِّ َوالَِديِه أْو َتربَِيةِ اُق الَعبِد َوالَزوَجِة َوَمْن َعليِه َحٌق َعمَّا يَلَزُمُه ِمْن ِقَصاٍص أْو َديٍن أْو نـََفَقٍة أوْ بَ َوإ .  

   َّشىِ َوالت
َ
  .َبختُـُر ِىف امل

  اءِ ذَ يْ  اإلِ عِ ، أو مَ الَّ ِلُفرَجةٍ  إِ ةِ عَ مُ  اجلُ ةِ بَ طْ  خُ الَ  حَ ابِ قَ ِى الرِّ َوَختَط.  

   َِصلِى ِإَذا َكُمَلْت ُشُروُط الُسرتَة
ُ
ُُروِر بـَْنيَ َيَدِى امل

  .َوامل

   ِصَحِف ِإَذا َكاَن َغَري ُمرَتِفعٍ ىلَ َوَمدُّ الرِّجِل إ
ُ
  . امل

   َُكّل َمشٍى إىل ُحمََرمٍ و.  

   ٍَوَختَُلٍف َعْن َواِجب.  

  

  ... .َوِمْن َمَعاِصى الَبَدنِ : َفْصلٌ 
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  :َوِمْن َمَعاِصى الَبَدنِ 

   ُِعُقوُق الَواِلَدين.  

   َْقاتِِلَني ِىف َسِبيِل اِهللا بـَع
ُ
عرََكةِ َد ُحُضوِر َموِضِع َوالِفرَاُر ِمَن الزَّحِف َوُهَو أْن َيِفَر ِمْن بـَْنيِ امل

َ
  .امل

   َِوَقِطيَعُة الرَِّحم.  

  َوإيَذاُء اَجلاِر َوَلْو َكاِفًرا َلُه أَماٌن أًذى ظَاِهرًا.  

   ِّلَبِس َوِغريِهِ  ِبأَحِد اجلِ  َوعكُسُه أى ِمبَا ُهَو َخاصٌّ َساءِ َوَتَشبُُّه الرَِّجاِل ِبالن
َ
  .نَسِني ِىف امل

   َِعِن الَكعِب للَفخرِ نَزاُلهُ َوإسَباُل الَثوِب للُخَيالِء أى إ .  

   ُجِل ِبَال َحاَجةٍ َلِني للرَّ جْ رِّ  ِىف الَيَديِن َوالاحلِنَّاءُ ُحيَظُر و.  

   ِِبَال ُعذرٍ َوَقطُع الَفرض .  

   ََقطُع َنفِل اَحلِج َوالُعمَرةِ و.  

   َؤِمِن اسِتهَزاًء ِبهِ اةُ َوُحمَاك
ُ
  . امل

   َُعورَاِت الّناسِ  َعلىَوالَتَجسُّـس .  

   َشمُ َوالو.  
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   َةِ يَ حْ  اللِّ لقُ حَ و.  

   سلِم َفو
ُ
  .َق َثالٍث إالَّ ِلُعذٍر َشرِعىَوَهجُر امل

   ِبَتدِِع أْو الَفاِسِق لِإليَناِس َلُه ُعلى ِفسِقه
ُ
  .َوُجمَاَلَسُة امل

  الِفَضةِ َباِلِغ إالَّ َخامتََ َولُبُس الَذَهِب َوالِفَضِة َواَحلرِيِر أْو َما أكثَـرُُه َوزًنا ِمنُه للَرُجِل ال .  

  َواخلَلوُة ِباألجَنِبَيِة ِحبَيُث ال يـََرامهَُا ثَاِلٌث ُيسَتَحى ِمنُه ذَكٍر أو أنَثى.  

   ُرأِة ِبَ◌َغِري َحنِو َحمَرمٍ  اَوَسَفر
َ
  .مل

  َواسِتخَداُم اُحلرِّ ُكرًها.  

   َِّوُمَعاَداُة الَوىل. 

   ِعِصَية
َ
  .َواِإلَعاَنُة َعلى امل

   ُفِ  الزَائِ َوَترويج.  

   ِِواسِتعَماُل أَواِىن الَذَهِب َوالِفَضة.  

   ُأْو َمَع ِفعٍل ُمبِطٍل َلهُ  َمَع َترِك رُكٍن أْو َشرطٍ ُلهُ  الَفرِض أْو ِفعَوَترك .  

   َِكُتوبَـافَـِإن . ا َعليـِه وإْن َصـلّى الُظهـرَ َوَترُك اُجلُمَعِة َمَع ُوُجو
َ
 مُ هُ لَ اتَـ  قَـتِ تَـرُك َحنـِو أهـِل َقريـٍة اَجلَماَعـاِت ِىف امل

  .اجَ تَ  احْ نْ ا إِ هَ لِ عْ  فِ ىَ ل عَ امُ مَ اإلِ 
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   ُرِض َعْن َوقِتِه ِبَغِري ُعذرٍ  الفَ َوَتأِخري.  

   ََّذفِِّف أى ِبالَشِئ الِّذىَوَرْمُى الَصيِد ِباملِثق
ُ
  .رحاً  جُ لُ تُ قْ ا يَـ  مبَِ  الَ ةِ البندقَ  َيقُتُل ِبِثَقِلِه َكاَحلَجِر وَ ِل امل

   َواِن َغَرًضاَواِختَاُذ احلَيَـ  

   َعت
ُ
  .َدِة للَمسَكِن ِبَغِري ُعذرٍ َوَعَدُم ُمالَزَمِة امل

   ََترُك اِإلحَداِد َعلى الَزوجِ و.  

   ُسِجدِ َوَتنِجيس
َ
  . َوَتقِذيرُُه َوَلو ِبطَاِهرٍ  امل

   َِوالتَـَهاوُن ِباَحلِج بـَْعَد االسِتطَاَعة.  

   ِِه ِمْن ِجَهٍة ظَاِهَرٍة وََملْ يـَْعَلْم َدائُِنُه ِبَذِلكَ َواالسِتَداَنُة ِلَمْن ال َيرُجو َوَفاًء ِلَدين.  

   ُْعِسرِ َوَعَدم
ُ
  . ِإنظَاِر امل

   ُاِل ِىف َمعِصَيةٍ َوَبذل
َ
  . امل

  صَحِف َوِبُكلِّ ِعلٍم َشرِعىَواالسِتَهاَنُة ِبا
ُ
  .يمِ لُّ عَ  التـَّ ةِ اجَ  حَ ريِ غَ  لِ  ِمنهُ ، َوَمتِكِني الَصِىبِّ مل

   ََغريِهِ ْنيَ ُملِكِه َوُملكِ اِر األرِض أى َتغيِِّري اَحلدِّ الَفاِصِل بَـ َوَتغيِِّري َمن .  

   ُّارِِع ِمبَا ال َجيُوزُ ِىف الشَّ ُف َوالَتصر.  

   أُذوِن َلُه ِفيَها أْو
َ
دَِّة امل

ُ
أُذوِن َلُه فِيِه أْو َزاَد َعلى امل

َ
َعاِر ِىف َغِري امل

ُ
  .هِ بِ احِ ا صَ ضَ  رِ ريِ غَ  بِ َعاَرُه لَِغريِهِ أَواسِتعَماُل امل
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   َُبــاحِ َوَحتِجــري
ُ
رَعى امل

َ
َــِذهِ  َكــامل ــسَتِبدَّ ِ ــِه َوالَنقــَديِن َوَغِريِمهَــا أى أْن َي ــَواِت َواملِلــِح ِمــْن َمعَدِن

َ
ــَن امل  ، َواالحِتطَــاِب ِم

سَتخَلِف َوُهوَ  الّناَس ِمْن َرِعى َمَواِشيِهماألشَياِء َوَميَنعَ 
ُ
اِء لِلُشرِب ِمَن امل

َ
  . ِمنُه َشٌئ َخيُلُفُه َغريُهُ  اّلِذى إَذا ُاِخذَ ، َوامل

   َِقبَل الَتعرِيِف ِبُشُروِطهِ َواسِتعَماُل اللَّقطَة .  

   َْنَكِر إَذا َملْ يُعَذرَواجلُُلوُس َمْع ُمَشاَهد
ُ
  .ِة امل

   ًَوالَتَطّفُل ِىف الَوَالئِِم َوُهَو الّدُخوُل ِبَغِري ِإذٍن أْو أدَخُلوُه َحَياء.  

   َِبيتِ َعَدمُ و
َ
يِل َفليَس ِمبَعِصَيةٍ .  الَتسِوَيِة بـَْنيَ الَزوَجاِت ِىف النَـَفَقِة َوامل

َ
حّبِة الّقلِبَيِة َوامل

َ
  .َوأمَّا الَتفِضيُل ِىف امل

   ْرأِة إْن َكاَنْت َمتُّر َعلى الرَِجاِل األَجاِنِب ِبَقصِد التّـَعّرِض َهلُم
َ
 .َوُخُروِج امل

 سِّحرُ َوال.  

   ُُكـلُّ َمـْن َقاتَـلَ :[ قَـاَل الَبيَهِقـىّ   َكالِذيَن َخَرُجوا َعلـى َعلـىٍّ َرِضـَى اهللاُ َعْنـُه فَـَقـاتَـُلوُه،وُج َعْن طَاَعِة اِإلَمامَ َواخلُر 

َلُه، وََكَذلِ .]َعِليًا فَـُهْم بـَُغاةٌ   الَوىلَّ ال َيسَتِحيُل َعليِه َوَلْو َكاَن ِفيِهم َمْن ُهْم ِمْن ِخَياِر الصََّحابَِة ألنَّ  َك َقاَل الَشاِفِعى قَـبـْ

 ِيب طُ رْ د القُ  أمحَْ  بنُ دُ مَّ  حمَُ  اهللاِ بدِ و عَ  أبُ سرُ فَ مُ ـ اليهُ قِ  الفَ قلَ نَ وَ .  َوَلْو َكاَن ِمَن الَكَباِئرِ الّذنبُ 
َ
 ازِ َجـ احلِ اءِ هَ قَ  فُـ اعَ مجَْ  إِ كيُّ الِ  امل

 نيَ مِ لِ كَ تَ مُ ـ الـنَ  ِمـمُ ظَـعْ  األَ ورُ ُهـمْ اجلُ  وَ اعـيُّ وزَ األُ  وَ ةَ يَفـنِ و حَ أبُـ وَ عيُّ افِ الـشَّ  وَ الـكٌ  مَ مْ هُ نْـ أي مِ الرَّ  وَ يثِ دِ  احلَ يّ يقَ رِ  فَ نْ  مِ اقِ رَ العِ وَ 

  .هُ  لَ ونَ مُ الِ  ظَ اةٌ غَ  بُـ وهُ لُ اتَـ  قَ ينَ  الذِ أنَّ ، وَ نيَ فِّ  صِ لِ هْ  ألَ هِ الِ تَ  قِ  ِيف يبٌ صِ  مُ هُ هَ جْ  وَ  اهللاُ مَ رَّ ياً كَ لِ  عَ  أنَّ لىَ عَ 

   الِقياِم بِِتلَك الَوِضيَفةِ َمسِجٍد أْو لَِقَضاٍء أْو َحنِو َذِلَك َمَع ِعلِمِه ِبالَعجِز َعنْ َوالتَـَوِىل َعلى يَِتيٍم أْو .  

   ِِْن ُيرِيُد أْخَذ اَحلقِّ ِمنهُ ، َوَمنُعُه ِممَّ َوِإيَواءُ الظَامل.  
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   ُسِلِمنيَ  َوَترِويع
ُ
  .امل

   ُـــقِ َوَقطـــع ــا ِبتَ ، الَطرِي ــِه إمَّـ ـــلْ  َوُحيَـــّد ِحبَـــَسِب ِجَنايَتِـ ـــٍد َورِجـــٍل ِمـــْن ِخـــالٍف إْن َملْ يُقَت ـــٍر أْو ِبَقطـــِع َي ـــٍل ،عزِي  أْو ِبَقت

  .بِ لْ  الصَّ نَ  مِ يهِ فِ عْ  أُ  الَ لَ تِ  قُ نْ إِ : فَ وسُ و يُ  أبُ الَ قَ ، وَ امُ مَ  اإلِ هُ الَ  قَ ْن قُِتلَ َوَصلٍب أى إِ 

   َّذرِ َوِمنَها َعَدُم الَوَفاِء ِبالن.  

   ْرٍ أكَثر ِبال تـََناِوِل ُمَفطِّ  َيُصوَم َيوَمِني فَ َوالِوَصاُل ِىف الَصوِم َوُهَو أن.  

   ْؤِذَيُة أو
ُ
  . َنوبَِتهِ  أْخذُ َوأْخُذ َجمِلِس َغريِِه أْو َزْمحَُتُه امل

  

ــةُ    الـتَّـوبَـ

  

  :َوِهىَ  جتَُِب التَّوبَُة ِمَن الّذنُوِب َفوًرا َعلى ُكلِّ ُمَكّلفٍ 

 َوإْن َكـاَن الـَذنُب تَــْرَك فَـرٍض قَـَضاُه أْو تَِبَعـًة آلَدمـىٍّ قَـَضاُه أْو ،يـَُعـوَد ِإليَهـاالنََّدُم َواِإلقالُع َوالَعزُم َعلى أْن ال 

  .اسَرتَضاهُ 

ِإنـَتهى  

هعمج ُا را َقدم  
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وِرييِن الضَّرْلِم الدِل ِبعالَكاف ِرياَهلر ِا دبع رـخَتصم  

  يف املذهب احلنفي

بك ربر انحبسُفونصا يمع ةزالع   

نيلسرالـم على مالسو  

 بر ِ دمالـحو  

نياَلمالع 


