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 ةـات الفقهيـيكلال
 هـ 759لإلمام أبي عبد هللا محمد المقري ت 
 وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب"

 
َ،  مان ريار أد يادعي في اا يااكلالقال اإلمام أبو عبد هللا المقري: وقد بذلت في تحقيق هذه  ت الوسا

ي: )هيااا ح ووعااو  محمااد باان هباارا يح باان أحمااد ا بلااالقطااَ  فقااد قااال لنااا عااي نا البدماا  أبااو عبااد 
  الموجبااا   ضد بااروش، اضعااانالة المنت اا ة تساااب  عاااار لاايال من اااا مااا  نت  اااا ه  اضول مااان يااكلال

اضول( ولو   تسامح من تقدمنا في هثبات ا لح يتبرض ل اا  علاأ أي اا أعاد احت اا ر بتحر رهاا  وأثبات 
 قدمرا في التحري في ا: )طو ل(

 ومبلغ ي ال عذ،ر،ه،ا مثُل من ح.
 

 ارةـــطهال
 

 ماء لح  تغير أحُد أوصافه ف و ط ور  ه  القليل بن اسٍ  علأ الما ور كل .1

 ماء تغير بغير قراره أو ما تول د فيه من الحيواد أو جاوره منغيره  وإ  فط ور. كل .2

 حيواد طاهر. كل .3

 جماو ليال بمسنر و  من حيواد  طاهر. كل .4

 ميت  برٍ  ذات ماء سائل ي ال  وبالبنال. كل .5

   تدوم حياته في البر مما أصله الماء ف و طاهر ال ي    حدل ا  وإد طالت. ما كل .6

لاه الحياام مان أجازاء الحياواد طااهر بباد الماوت أو القطاَ  ه  ماا حال فيماا ت،حلاه  كل .7 ما لح ت،حة
 الحيام من ا.

 مترعح ليال بذي مقر يستحيل فيه  ف و طاهر من الحي خاص . كل .8

 ي اٌل  وبالبنال. وم قاطر أو سائل بأصله ف و كل .9

   هلأ طاهر اضصل طاهرم.يكلالي اس  ايتقلت أعراب ا ب كل .10

ما  نقض الط ارم فحنمه في الط ارم من جميَ الحيوايات التاي   تساتبمل الن اسا  حناح  كل .11
 فإد استبملت فن ال.   لاللحح في اض

 مه  ه  أد لبن ا ومي حدل.حكللبن  كل .12
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مااا  باايض مباااا ه  مااا لااح  اا من ماان ذوات  كــلد باايض لااح  نقلااب هلااأ علقاا  طاااهر  ض كــل .13
 السموم.

 ما   تتميزالن اس  فيه مما سو  الماء فإي ا ت سده  ب دف في كثيره مَ قليل ا. كل .14

مااا يبساار ا حتاارام منااه ماان الن اساا  ُر اار  و سااتحب ثااوٌش لمن  اال الساابب  ورساال مااا  كــل .15
 ت احش  ه  من وم البراريث في ب لندوره.

الن اساا  رالبااار بم الطتااه كم الطت ااا ه  هذا لااح تاار وعساار ا حتاارام منااه  أو مااا ُتسااتبمل  كــل .16
 عاربت الغالب، حرمُ  الم الط أو عمل المابين.

جاااائز  تمناااَ حرمااا   ب ااادف الااان ،ال  ه  أياااه لاااح يحااارم   االاضمتااان ال فاساااتبماله لغيااار  كـــل .17
 الغربل .ا ستقاُء في جلد الميته هذا وبغ  وأجاموا استبماله في يحو ال لوس و 

  ه  أياه قاال:   ُي العأ علاأ جلاد ه لايحال أما ساو  ال نز ار فالاذكام مط ارم لاه  وإد لاح  كل .18
 حمار  وتوقف في الكيم ت مرم وأجامه مرم.

مااا ُعااي  فااي هصااابته ماان الن اساا  فالن ااء ط ااوره  و  عاايء فااي الاااي فااي ي اسااته و   كــل .19
 في ما.

و  تباااو منااه  و اا مر بغساال خارج ااا  مااا لااح  مااا وود الاادرهح ماان وم   تقطااَ ال اادم لااه كــل .20
 يبسر ا حتراُم منه.

 ي اس  ا رير الدم ا فقليل ا كنثيرها. كل .21

من وخل بما   ُيب أ عناه مان الن اسا  قطاَ في اا  كماا لاو طارأ وأعااو، ببادها فاي الوقات   كل .22
 ب دف الستر  ه  أد يقدر فيترك.

 في الن ار تين  أو ي بح في الليليتين.من أمر أد يبيد في الوقت فذلي ما لح ت  ر  كل .23

 م،ن ُأمر أد يبيد في الوقت فنسي ببد أد ذكر لح يبد ببده  وقال ابن حبيب: يبيد. كل .24

 من ُرخص، له في الن اس  أو الحدث فرخ ته   تتبداه علأ اضصح. كل .25

ه فاي   ه  عار  ا سات مار فاي الثاوش  وفاي ارت اار ما ارت ر في محل  فد يغت ر في رياره كل .26
 الحنمي  خدف.

 و  تنتقل بايتقال الم لي ف ي ع و. ي اس    ت،ماس   كل .27

 صقيل ي سده الغسل فحنح الن اس  فيه   أثرها ع و.  كل .28

 ما   ت لو الطر  عنه رالبا فمسح ال ف  والنبل خاص  منه كاف. كل .29

 ما   تتبين فيه الن اسُ  مما ينود في الطر  كثيررا ع و. كل .30

للعباااوم أو رلباات فيااه عااائبت ا فإيااه ي تقاار هلااأ يياا   وبااالبنال فااإد اخااتدف مااا تمحااض  كــل .31
 الحال باختدف الرجال.

 ه  الابائر وما تتوقف عليه  ه  الحء. ما ُتاترُط  فيه الني  فد ُ  خذ به المأموم كل .32
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 ما تبتبر فيه الني  ف ي عرط فيه   ركن منه. كل .33

 ما تتوقف عليه صح  الواجب ف و واجب. كل .34

 أصل فإيه ي زئ عن فرعه و   نبنال  ومن ثح لح تكن الظ ر أصد لل مب . كل .35

 عباوم فالروم تبطل ا وعدم الق اء ل ب اإلسدم ولذلي يبيد الحء. كل .36

أفبال الوبوء فر    ه  رسل اليد ن قبل هوخال ما فاي اإليااء والم م ا  وا ستتنااا   كل .37
ضذياااين فإي اااا ساااان  وإ  الساااواك قبلاااه فإيااااه وا ساااتنثار ورو الياااد ن فااااي مساااح الااارأس ومسااااح ا

 ف يل .

 أقوال الوبوء ف يل . كل .38

صااا ات الوباااوء ف ااايل  ه  الماااوا م فإي اااا واجبااا  وإد ارت ااار الت ر اااق اليساااير  وساااقطت  كـــل .39
 بالنسياد وما لح ي ب بالب ز  وإ  الترتيب فإيه سن .

   وبالبنال.  ه حدثخارج من أحد السبيلين مبتاو لح يستغر  أ ثر الزماد وقيل ي كل .40

 من بل عقله بغير النوم والغ ل  ايتقض وبوؤه. كل .41

يااوم علااأ هيتاا   تيساار مب ااا الطااول والحاادث رالبرااا  ياااقض  ومقابلااه رياار ياااقض وفيمااا  كــل .42
 بين ما قو د وقيل:

 يوم مستثقل ياقض ب دف في الق ير  وبالبنال. كل .43

ثيااا ايااتقض وبااوؤه. و  ماان مااال ذكااره المت اال بباااطن أو أصاااببه علااأ رياار حائاال ك كــل .44
  نقض الوبوء من مال اإليساد عيترا من جسده ه  ذكره علأ هذه ال   .

لاذم   عان لمااال فاي محل اا المبتاااو   تانقض وباالبنال  و انقض الق ااد هلياه والقبلا  فااي  كـل .45
 ال ح الملتذ به.

خاااف أو م لاااد أعاااده وأسااا له طااااهر سااااتر للكبباااين ملباااوس فاااي الااارجلين تتاااأتأ مداومااا   كـــل .46
لماي به لح يظ ر منه جل القدم فلمن لبسه لما يبتاو رالبا و باا علاأ ط اارم أصالي  كاملا  ا

 أد يمسح علي  ي الوبوء وإ  فد.

اااا مماااا   بااارر فياااه فلااايال بواجاااب فاااي  كـــل .47 ماااا ساااو  النيااا  ورسااال ماااا م ااار حاليقااا  أو حنمر
 الغسل.

 ال ه  الثلء.ما عد اضرض طاهررا لح يغيره طبخ و  صنب  ف و متيمٌح وبالبن كل .48

اا ب ادف بااروه  كـل .49 مان تباذر علياه المااء أو تبسار عليااه اساتبماله أو اتقاأ بارررا منراا   وهمر
ولح وما لح ي رط من ردئه أو تبين عليه ما لح يق د بتأخيره تركه مما ي اوت باه فإياه  تايمح  

 وبالبنال.

 محظوررا من يرا.ملي ببلده فبليه أد يستسلف ما يح ل به واجبرا فور را أو  دفَ به  كل .50

 مسح ياش عن رسل ف و مبيح لل دم   رافَ للحدث وما سواه رافَ. كل .51
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 ما يستباا بالماء يستباا بال بيد ه  هحد  ال مال ببد ال دم والوطء ومسح ال ف. كل .52

ممسااااوا   يناااارر  ه  محاااال ا ساااات مار ثدثرااااا هد أيقااااأ بمااااا ووي ااااا  ب اااادف مغسااااول  كــــل .53
 سببرا. بكلولوغ الالرأس ثدثا  ورسل اإلياء من  الوبوء  وإفاب  الماء علأ

مااا يمنااَ ماان ال اادم يمنااَ ماان مااال الم ااحف خاصاا  ه  مثاال اللااوا للمبلااح أو المااتبلح  كــل .54
  بيح ا  بيح ا. ما كلو وال زء لل بي ومن الس وو والطواف 

هااا راعاف لااح يظان وواماه هلااأ رخار ال اروري و  قطااَ وماه ال تال بأياملااه اضرباَ و  ت اوم  كـل .55
 منه قدر الدرهح فله أد  بني.

 َ من الرعاف فإيه  بتدئ الركب  التي خرج قبل تمام ا من أول ا.من رج كل .56

 ما سو  الرعاف فد بناء فيه. كل .57

 من خالف موجب منه فيما ي حح العباوم لغير ا حتياط فقد أبطل ا. كل .58

 من اجتمَ عليه الق اء والبناء فإيه  بدأ بالبناء. كل .59

 عليه أمره فحنمه التحري فإد لح ي د ا حتياط. من اعتبه كل .60

مااا تااراه الي باا  هلااأ القاعااد ماان صاا رم أو كاادرم فمااا فوق ااا ف ااو حاايض ه  أد ينااود للااو وم  كــل .61
 ف و ي اس أو  ز د علأ أ ثرهما فاستحاب  كال غيرم والقاعد.

ر فااي مان تماااو  حي اا ا فإي اا ترجااَ هلااأ خمساا  عاارم و  ت ااد للحاماال فاي الز اااوم و نثاا كــل .62
 رخره أو ي اس ا فإلأ سنتين.

ااا أقاال الط اار فلاايال بحاايض وقبلااه  كــل .63 مااا جاااء ببااد أ ثاار الحاايض ضقاال ماان خمساا  عااارم  ومر
 م اف هليه حتأ ينمل وهي بين ما طاهر.

ف ال نااب ه  فااي يحااو مااا يمنااَ منااه الحاادث يمنااَ منااه الحاايض والن اااس ه  القااراءم ب ااد كــل .64
ال اوم ضد الق ااء ب د اد وصاحته  والمسا د كالناب  ا ي  للحاج   و ز اد بوجاوش ال ادم و 

 والوطء فيما تحت اإلمار  والطد  وحنح ال ناب  مب ما ساقط. 

 
 

 الةــالص
 

ماان بااايق الم تاااار عن ااا هلاااأ بااايق مااا قبااال راااروش الاااامال  صاادم فوقت اااا ال اااروري  كـــل .65
ا ]و  وطلاااول ال  ااار عااان ركبااا  من اااا  هماااا لن ساااه أو لتباااين ماااا وراء مقااادار ركبااا  لماااا بباااده

باااروريل لل ااابح علاااأ اضصاااح  و ااادرك ا ختيااااري بماااا  ااادرك باااه ال اااروري عنااادي  علاااأ 
 مقن أ المذهب.
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 صدم فتقديم ا أول وقت ا أف ل  ه  الظ ر لل ماع  فإلأ ذرال ببد الزوال. كل .66

مماااد ف ااو صااالح لل اادم ه  مااا ببااد الب اار حتااأ تغاارش الااامال  وطلااول ال  اار حتااأ  كــل .67
باا  حتااأ  ن اارف أو يطااول فااي رياار ال اارائض ورياار الطااواف والااتدوم ترت ااَ قاادر رمااح وال م

وال ناامم مااا لاح ُيساا ر أو ت اا ر ه  أد تباارض م ساادم  وريار ركبتااي ال  اار قبال الاادخول فااي 
ال اابح والااوتر قباال ال ااراغ فيقطااَ لرجاااء ركباا  بباادها  وعاااوم اللياال للمبااذور هلااأ تبااين أولااأ 

 من ا.

ه اضواء، للااتمنن ماان ب ااي  السنرااا ف ااو عااذر ُ وجااب رفُباامااا يمنااَ الوجااوش والك رااا ه  م كــل .68
 من ال روري  ه  للكافر فلمقدارها  وطروه ل ما السقوط ه  عن الناسي والنائح. ركب ٍ 

  وقيال: من ليال بمبذور و  مرخص له ف و بالتأخير هلأ وقت البذر عاص بيد أيه ما وٍ  كل .69
 .من سو  الكافر قاضٍ 

فااي ماارض جااائز   رماااءوف اإلين مااا ل ااد السااير فااي ساا ر وخااماااتركتي الوقاات فااال مَ ب كــل .70
 وبين الليلتين بالمطر ويحوه. أما ببرف  وجْمَ ف،ُسن .

ل ا في البلاد  سان   مب  ُق د الدعاء هلي ا في وقت ا فاضذاد واجبٌ من ال مال وال ُ  صدمٍ  كل .71
 يرها.مق د  فإد لح يق د استحب في ال لوات والدور المن روم  و  أذاد لغ كل في

 م ل. كل صدم من ال مال وال مب  خاص  فاإلقام  ل ا سن  علأ كل .72

  فليال ببورم  ه  أيه يناره ماا باين السارم والركبا  و تأ اد ما سو  السوأتين من الذكر واضم،  كل .73
 في اضم   فتبيد في الوقت.

فاااي مااا عاادا الوجااه والك اااين ف ااو عااورم ماان الحاارم فااي ال ااادم متأ ااد فااي أم الولااد فتبيااد  كــل .74
 الوقت  حيث   تبيد اضم  كالحرم: في الرأس وال در واضطراف.

صاادم فااارط ا ا سااتالبال  ه  فااي القتااال وفااي ساا ر الق اار للرا ااب فااي رياار ال اارائض   كــل .75
 وفي الطواف والن ل وفي الكعب .

أفبااال ال اادم فر  اا   ه  رفااَ اليااد ن ووبااب ما علااأ الااركبتين وبسااط السااباب  واإلعااارم  كــل .76
من والتياسر  فإي ا ف يل  وإ  الالياام لقاراءم ريار ال اتحا  وال لسا  الوساطأ والزائاد علاأ والتيا

 ا عتدال والسدم من اضخر  فإي ا سن .

أقااوال ال اادم ساان  ه  اإلحاارام وال اتحاا  والساادم فإي ااا فر  اا  وإ  التااأمين والااذكر رياار  كــل .77
وقاااراءم الماااأموم  دم علاااأ النباااي التكبياار وسااامَ هللا لمااان حماااده والتاااا د والااادعاء رياار ال ااا

 فإي ا ف يل .

ركااد والترتياب والطمأيينا   فإي اا واجباا   وإ  كيفياات ال ادم ف ايل  ه  ا عتادال فاي اض كـل .78
 ال  ر واإلسرار فإي ا سن .

 .في س وو ال دم ُيبتبر في س وو التدوم ما ُيبتبرُ  كل .79
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د الادخول فياه ق ااؤه وباالبنال  ه  ماا لن ساه فبلاأ ريار المباذور بقطباه ببا مق اووٍ  يْ الٍ  كل .80
 جاء في ركبتي ال  ر م اما.

 ما   ي ح لل ذ رير المحنوم له بحنح ال ماع  فدبد فيه من يي  اإلمام  وبالبنال. كل .81

 مأموم عليه يي  ا قتداء ولو با لتزام. كل .82

 من أورك الركول وما ي ب فيه قبل رفَ اإلمام فقد أورك الركب . كل .83

 ركب  من صدم ال ماع  فقد أورك ا.من أورك  كل .84

ا م تماا بطلاات ا أو ق اأ ماا وجااب علياه فااذ  ماان لزماه أد  اتح ال اادم فاي جماعاا  فاأتح فااذ   كـل .85
 صدته قاله ابن عبد الحنح.

لااه أد يبيااد في ااا  ه  اإلمااام الراتااب  سااو  المغاارش فيسااتحب   ماان لااح  اادرك ال ماعاا  فيمااا كــل .86
 فإيه كال ماع .

 .يقوم بغير تكبير  وبالبنال من أورك وترا فإيه كل .87
 في اضفبال. في اضقوال بادٍ  مسبو  ف و قاضٍ  كل .88

 مر بت نااب المساااجد والمحافاال ب اادف كر  اا  عربااي  أو خلالياا  فااإد صاااحب ا ُ اا رائحاا ٍ  كــل .89
 اضسوا .

ما سو  ذكار سا وو الاتدوم فاي النافلا  فاي ركبا  أخار  والقبلاي فاي صادم أخار  والساورم  كل .90
 أ التكبير في البيد فبقد الركب  فيه الرفَ  وفي ا الوبَ.وتقديح القراءم عل

قديمااه و  ترتيااب الق اااء فيااه  تمااا ماو علااأ صاادم  ااوم ماان ال وائاات ف ااو كثياار   ي ااب  كــل .91
 وبالبنال.

فإياه ي ارش  ثر هلاأ الكثيار  و   ادري ماا الساابق من ذكر صادتين ببين ماا م تل تاين فاأ  كل .92
 د واحدا  و بيد الح ر   س ر  .المذكور في أقل منه بواحد ثح  ز 

سان  واخلا  ف اي يسايات ا السا وو قبال السادم  ه  تكبيارم أو سامَ هللا لمان حماده مارم  فاد  كل .93
 عيء في ما.

ايْ ل، س و بز ااوم وود ركبتاين مان ال ماال وفاو  جُ  كل .94 عاراض   مان سا وو الالياام أو ت يال اضس،
 واضويأ ساقط  واضعلأ مبطل. من ريره و  توجيه ففيه وحده س وو الس و ببد السدم 

 يس د لس وه  و تبَ المأموم همامه ولو ببد الق اء فيما لح  درك.إيه من سو  المأموم ف كل .95

 .حكل ت ي ا  فإيه  رجَ بتكبير ه  الراعف ما لحمن رجَ هلأ صدم  بن كل .96
و لاح من قادر علاأ حركا  أو هعاارم لزمتاه ال ادم ب اا  و نتقال م ماا خاف هلاأ اضعلاأ  فلا كل .97

  بق ه  الق د سقطت.

 تكبير فسنته أد ينود مَ الارول  ه  تكبيرم الاليام من اثنتين فببد ا ستقدل. كل .98
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ا علااأ عزمااه رياار عابااث بساا ره فساانته أمامااه مابااير  ا أربباا  ُبااُروٍ ماان ت اااوم محلااه قاصاادر  كــل .99
  الحاااج ماان التق اير فااي الرباعيا  فقااط  مااا لاح  نااو هقاماا  أرببا  أيااام  وإ  ف ربااه الكماال  ه

 نأ وعرف  وحنم ما.رير أهل مة 

ماان ت ااب عليااه ال اادم ماان حاار ذكاار لاايال ماان أهاال الق اار و  علااأ أ ثاار ماان ثدثاا   كــل .100
 أميال من قر   جمب  فإي ا تلزمه  وبالبنال.

من تتقرع  ب ح قر اٌ  مان مساتوطنين بحياث يمنان الثاواء علاأ أ ثار مان ثدثا  أمياال مان  كل .101
ف كلاتهذا كايوا من أهل ا  وإ  فد ت از  ح  ه  ل ايق مسا د أو  قر   جمب  فبلي ح هقامت ا
 ماق  فتسقط المساف .

 خوف تتقأ فيه المبرم ف دته علأ ما في النساء حسبما بينته السن . كل .102

 صدم مب ا خطب  ف ي ج ر   ه   في الحء. كل .103

م والادعاء  أماا قوم احتاجوا هلأ المااء ضي سا ح فسانت ح هقاما  ا ستساقاء باال روج لل اد كل .104
 لغيرهح فبالدعاء خاص .

مااا سااو  ركبتااي ال  اار  ومااا ماو علااأ اُضوليااين فااي ال مااال فساانته السااورم مااَ ال اتحاا    كــل .105
 وفي ما ال اتح  فقط.

 

 الجنــائز
 

 

مطلاااااوش   تتكااااارر م ااااالحته ف اااااو مطلاااااوش علاااااأ الك ايااااا   وإ   فبلاااااأ اضعيااااااد ه   كـــــل .106
 لمبارض.

ا ولاح يحماال ميات حابار محنااوم بإسادمه لا كـل .107 ح ُي قااد وج اه أو ُجل اُه و  قتلاه الباادو م اهادر
 مرجورا فال دم عليه واجب   فإد ُوفن قبل ا فبلأ قبره علأ الم تار وإ  فد صدم.

لأ عليه   يغسل  وبالبنال. ورسله أو تيممه واجب. كل .108  من   ُي ،

الك ان والادفن واجبااد  من ت ب ي قته ي ب ك نه ه  الزوجا   وثالث اا: هد كايات مليا . و  كل .109
 وإيما ال دف في الغسل وال دم.

 

 الزكـــاة
 

خمال هلأ خمال وعار ن مان اإلبال ف ي اا عاام جذعا  فاأعلأ مان ُجال ة رانح البلاد  وفاي  كل .110
 الغاب  بنت م اض  فإد لح تكن فابن لبود.
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ما ماو عان خماال وعاار ن مان اإلبال فإياه  تغيار بز ااوم أحاد عاار بنات لباود ثاح عاارم  كل .111
 كــلحقاا  وفااي  خمسااين كاالف ااي قاا  ثااح خمساا  عااار جذعاا  بنتااا لبااود حقتاااد ثااح ثدثااين ح

 أرببين بنت لبود.

 كـلما وود الثدثين من البقر ع و  وفي ا هلأ أرببين تبيَ  ثح هلأ ستين مسن   ثاح فاي  كل .112
 مسن . أرببين كلوفي ثدثين تبيَ  

ر ن ومائااا  عااااتاد  هلاااأ ماااا وود أربباااين مااان الغااانح ع اااو  وفي اااا عاااام هلاااأ هحاااد  وعاااا كـــل .113
 مائ  عام. كلفي مائتين وواحدم ثدث عياه  ثح 

 حب مقتات أو م تدم الز ت مدخر ف ي خمس  أوسق منه فأ ثر الزكام مرم. كل .114

 ما سو  التمر والزبيب والز تود من اضصول فد مكام فيه  وفي ا ما في الحب. كل .115

ف واحااد فاي الزكاام: كااالقمح صانف مان القطااايي ف او علاأ حدتاه فااي البياول  وهاي صان كـل .116
 والابير والسلت  وقيل: والبلال في ا  ب دف ريرها.

مااا سااو  الن اال والبنااب فااد ي اارص و  يقسااح بااال رص  و قسااماد و  رصاااد هذا حاال  كــل .117
خر من الثمار هذا اختل ت الحاجُ  هليه. كل بيب ما  وأجامه أع ب في  ُمدع

َ، ُأخااارج مااان ثمناااه  ه  ماااا  اااراو للز ااات فاااإذا بلااغ حباااه الن ااااش أخااارج  كـــل .118 مااان م تاااه فاااإد بةيااا
 الز تود فمثل ما لزمه م تا.

عاار ي لااح تبلااغ ح ااته الن اااش، فااد مكااام عليااه فااي عاايء ه  الااوارث فيمااا وجااب علااأ  كــل .119
 الميت  ومثله الموصأ له ب زء قبل الطيب.

مااا   يحااط ماان ومد عااار ن و نااارا أو مااائتي ورهااح حطااار   ت تلااف المااوام ن فيااه ففيااه  كــل .120
 ربَ البار وما وويه ع و  و  مباد.

اأ  وباالبنال  ه  حلاي  كل .121 ماا   ي اوم ات ااذه مان الحْلاي لمان هاو لاه بماا هاو لاه ف او مزكر
 الت ارم وال دا  والباقب   ب دف الموروث والموهوش ما لح  نو الت ارم ومكاته كالنقد.

 لغنيم .ما سو  المبدد والنبات فارطه الحول في الزكام  أما الركام فكا كل .122

 ما ح ل عن مزكأ اضصل فحوله حوله. كل .123

 ما ليال للت ارم مما   مكام في عينه كما مر فد مكام في قيمته. كل .124

 ما ت دو   عن مزكأ اضصل فإيه يستقبل به  وهو ال ائدم. كل .125

ا أو الاليماا   فااد  كــل .126 مااا  رصااد بااه السااو  ماان البااروض الماااترام للت ااارم مزكااأ البااين أباادر
ه بباااد بيباااه لباااام مااان حاااول أصاااله هد كااااد مزكاااأ الباااين  وإ  فاااد مكاااام فاااي  زكاااأ ه  ثمنااا

 البرض  والثمن المزكأ فائدم  و تحر  المد ر ع ر الزكام.
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و اان يسااقط الزكااام ه  أد و اان الزكااام   يسااقط ا مطلقااار  ومااا اسااتدايه فااي رياار مااا بيااده  كــل .127
ساتدايه فياه كااضول هد لاح تمار من مال الزكام يسقط ا ما لح ينن له ما  بال في الد ن وما ا

 للدع ن سن  وكالثايي هد مرت.

و ن كاد أصله بيدك وهو ما تتبلق به الزكاام فاد مكاام فياه ه  بباد قب اه ومارور حاول  كل .128
 ضصله ه  و ن المد ر المرجو فإيه كبروبه فإد فقد قيد فببد مرور حول لالب ه.

 بالبنال.من ت ب عليي ي قته من المسلمين فبليي فطرته و  كل .129

 ما هو رالب قوت البلد فإد ال طرم ت ري منه ت زئ فيه  وإ  فاضعلأ. كل .130

 

 الصيـــام
 

 صوم فارطه الني  من الليل كل .131

صوم مت ل   ي وم اي  اله اختيارا فإد يي  جميبه في أوله ك اي  ما لاح  نقطاَ حناح  كل .132
 ا ت ال فيستأيف  وبالبنال.

وله ماان ال ااارج هلااأ الحلااق أو المباادم ماان البااين أو مااا يبساار ا حتاارام منااه رالبااار فوصاا كــل .133
 من من ذ واسَ اختيارار م طر وابطرارار هد كاد عرابار أو مطبومار   يحو الذباش رلب .

اااا مااان رم ااااد بإفسااااو ال اااوم بات اااا  أو متاااأول سااابب يبلاااح أياااه لاااح  كـــل .134 مسااالح منت اااي  ومر
ا فبليه الك ارم  الكبر  وإ  فد. يح ل ببد  و  تبين أيه يح ل أو ببيد جدر

 ااوم  كاالفلاايطبح لماان أفطاار رياار الماار ض والمسااافر وماان خاااف علااأ ي سااه فااي الحااال  كــل .135
مدار عناد ق اائه  كمان فارط فاي الق ااء حتاأ وخال رم ااد رخار  ه  أياه ي اب علاأ هاذا 

 وعلأ من  ل البذر خاص .

ل كاار ا م طاار ماان  نبقااد سااببرا لوجااوش الغساال ا ه  ا حااتدم وكثاارم اإلمناااء ماان النظاار وا كــل .136
  المذي   عن النظر وال كر المستدامين وكالقيء عن استقاء وكرفض الني .

 م طر أو تارك فبليه الق اء  ه  ال غير والكافر. كل .137

  ه  الكاافر و ساتحب لاه ق ااء متبماد أو م طاف فاي ال طار فبلياه اإلمسااك باليا   وماه كل .138
  وم هسدمه  وبالبنال.

ااااا صااااوم مبااااين ف ااااو كرم اااااد ه  فاااا كــــل .139 ي الك ااااارم وق اااااء المبااااذور أو الم اااامود متتاببر
  الظ ار ورير متتابَ كق اء رم اد.

 ما ليال لل دم فليال بمبتكف وإد أبيا هلأ المس د  و نره صبوو م ذد المنار. كل .140

 مدمس  تنقض الوبوء، فإي ا ت سد ا عتكاف. كل .141
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الساانر المنتسااب مااا  وجااب الك ااارم الكباار  فااي ال ااوم فإيااه ي سااد ا عتكاااف  وكااذلي  كــل .142
 والارش  وق اؤه كق ائه ات اقرا واختدفرا.  لضب دف يسياد ا

باااروري أو حااااجي مثلاااه أو ماااايَ مااان المسااا د أو ال اااوم فإياااه ي ااارج هلياااه ه  ُرسااال  كـــل .143
 ال مب  والواجب المتبين وال بر ما لح يق د ال رش.

 

 جـــالح
 

ااق علياه لزمااه  ماا لااح ف ماا ي اار باه فياه   مااا يكــلمان قاادر علاأ الحااء مان ريار ت كـل .144
 يباربه واجب رخر.

 من مر بميقات    ت اومه هلأ ميقاته فبليه اإلحرام منه  وبالبنال. كل .145

ماااا ساااو  اإلحااارام والوقاااوف واإلفابااا  والسااابي من بااار أو ع اااو  و  ي اااوت ه  ب اااوات  كـــل .146
ااا الوقااوف ليلاا  النحاار  و  ي سااد ه  بال مااال أو اإلياازال الموجااب للك ااارم قباال الوقااوف م طلقر

 واإلفاب  والرمي مبرا  وم النحر  أو قبله وفي البمرم قبل الركول.

 ما   ي وم فبله للحاج فإيه ي بر مطلقرا  ه  النكاُا واإليكاا. كل .147

 مماد صالح للبمرم ه  أيام منأ للحاج  وتكره تكرارها في السن . كل .148

 من أح ره البدو فتحلل.من فاته الحء فد يحله ه  البمرم وعليه ال دي خاص   ه   كل .149

ما ُي بُل بمنرأ  اوم النحار فاد عايء فاي تقاديح بب اه علاأ بباض ه  الحلاق قبال الرماي  كل .150
 ففيه الدم.

 ما سو  النساء وال يد من محظورات الحء فرمي جمرم البالب  يحله  و نره الطيب. كل .151

 محظور في الحء فاإلفاب  ببد الحلق تحله  وفي الوطء قبله وم. كل .152

 جب إللقاء الت ث وطلب الرفا ي  من الدماء فتسُي وإ  ف دي.ما و  كل .153

 منه.  لتأ ما يسنت فليال لي أد كل .154

منه ه  جزاء ال يد ويذر المساا ين وهادي التطاول هذا عطاب قبال   لاضما أهد ت فلي  كل .155
 محله.

هاادي وقااف ببرفاا  فمحلااه منااأ ه  مااا باالع فُوجااد ببااد أيااام منااأ فمحلااه مناا  فااإد يحاار  كــل .156
 بمن  أجزأه.   المنوي 

 ما فات هيقافه فمحله من  أو ما  لي ا واستحب المروم كل .157

 يسي ف ل أد  ذبحه حيث عاء  وليال عليه تقليده وإعباره ه  أد يااء. كل .158
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ويحاوه  و ت ارف  ما ُيطلُب من الدماء فد ي وم فياه البياب الكثياُر وُ تقاأ  و ارو المبياَ كل .159
 .فكما لو بل كل   بالثمن هد فات  ه  ما 

مناه خلاف الذبيحا ة ه  ياذر المساا ين  فمثال   المن ذبائح الحء فبلأ من أ كلما        ل .160
 لحمرا.  لما أ

ما ليال في مبنأ ما أذد للمحرم في قتله من صيد وإد تأيال ا حتاأ بي اه ا ف اي قتلاه   ل .161
 أو تبر  ه ال زاء  ه  أد يسلح.

 

 األطعمـــة
    

 نأ الن ش وال نق.جارا فالذكام ت ح به ه  ما في مب كل .162

   و  ت ح من ريرهما. للما يأمسلح مميز فذكاته ت ح  وكذلي الكتابي  كل .163

 ما   ي ترس حدل لذاته ه  الدواش وبالبنال  ه  الطير و نره ما يبدو. كل .164

 وإد كايت طاهرم البين  وبالبنال.  لاض ميت  بر   حرامُ  كل .165

كاتااه الااذبح  فااإد يحاار لغياار باارورٍم لااح مااا سااو  اإلباال والبقاار ممااا تطلااب هراقاا  ومااه فذ كــل .166
   كاإلبل هد ذبحت  واضف ل ذبح البقر.كل   ُ 

ماا   وم لاه  ارا  فذكاتاه الق اد هلاأ ماا ُ زهاق ي ساه بسارع   وذلاي مبتبار فاي ذي الادم  كل .167
ا.  أي ر

 ما وود ال ذل من ال أد والثني  من ريره فد ُي زئ في وم مطلوش. كل .168

 الن ال ف و المسنر  وإ  ف و المرقد.مغيب للبقل ينود عنه سرور  كل .169

 ما أسنر كثيره من اضعرب  جرام قليله ووجب الحد فيه. كل .170

ا أو خ   ما فا بطرار  بيحه ه  ا ومي وال مر ه  الغ  . كل .171  ما رو جوعرا وعطار

ااا  كــل .172 ا لااه حاال أو حيوايرااا مبلمر مساالح ي ااح منااه الق ااد هلااأ ا صااطياو فأرساال لااذلي ساادحر
أو ماا أخاذ ولاح  تبماد تارك، التسامي  و  تارك ذكاام ماا أمنناه ذكاتاه مماا لاح  علأ وحش ببيناه

  ن ذ مقاتله فإد جرا ما أرسل كالذكام  وبالبنال.

هلاأ حالتاه اضولاأ فوباَ رخار  اده علياه ف او  ما استحق بوبَ اليد علياه فإياه هذا عااو كل .173
 أحق به.

 

 الجهـــاد
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طأته مان بار  أو فااجر فاد ُي ارُج علياه من ولي المسلمين عن ربأ أو رلب  فاعتدت و  كل .174
اااء   مب اااوُ  زُئ وفاااَ ال ااادقاتة هذا طلبوهاااا وت ااالأ خل  اااح جاااار، أو عااادل وُ غاااز  مباااه وُ ح،

 ال مبُ  والبيداد  ه  المبتدل  ما لح ي ف في لأ خل ه  و  تلف في اإلعاوم.

ماااا ل اااح مااان خاااارج عااان هماااام البيبااا  فاااد  بااااا مناااه ه  القتاااال وا ساااتباي  بماااا احتااايء م كـــل .175
ا.  اضموال  ثح  رو مَ ريره و ولي ببض الظالمين بب ر

ماان ب ااح قاوم علااأ وفاَ ماان يازل ب ااح فإيااه  تباين علااي ح  كمان عينااه اإلماام مطلقااا  فااإد  كـل .176
 ع زوا فبلأ من قرش من ح هعايت ح  ثح علأ من وراءهح حتأ ينت وا.

 من ع د الوقب  قبل ا ي دء والحوم ف و من أهل القسح. كل .177

مااا ساو  الغنيماا  ماان أماوال الك ااار  وهاي مااا أخاذ بقتااال  فايء ومنااه خمسا ا  وهااو هلااأ  كـل .178
 اضهح فاضهح  ثح هلأ يظر اإلمام بالم لح   ه  أربب  أخماس الركام فإي ا لمن وجده.

مال حرام   ُيبرُف مرجبه فم رفه م رف ال يء وكذلي رعاأ الاو م المبلوما  المالاي  كل .179
 .أو ق وروا عليهعندي  ب دف ما ر بوه 

و  فااي ريرهااا  وأجااام ابااان  هدياا فااي مااا يسااتباد بااه فااي الحاارش فااد  بااال ماان الباادو  كــل .180
 الماجاود ومطرف الطبام في ال دي .

معاُل  وهي كال ز  . كل .181  ما سو  اضرض فإيه ُي ،

اا فت بال  ما استثني من القتل فد عيء كل .182 علاأ مان قتلاه ه  ا ساتغ ار  ماا لاح ي ار مغنمر
 ي الغنيم .قيمنه ف

مااا   يقاادر علااأ ا يت ااال بااه ماان أمااوال ح فإتدفااه جااائز  ه  مااا   كبياار يكاياا  فيااه ماان  كــل .183
 الحيواد.

 

 األيمــان
   

 ما تحقق كويه لل بل فد ك ارم فيه. كل .184

ما لح  رو هطدقه من أسماء ال  ات الذاتي   ففيه الك اارم  هد ق اد مبنااه  والحلاف باه  كل .185
 لنقص كالمبظح عرعرا من الحواوث  وإ  فمحرم كغير المبظح من ا.منروه هذا لح  وهح ا

 ما سو  الغقد من اضيماد فد ك ارم فيه. كل .186

 يمين علأ ي ي فالحالف ب ا علأ بر  وبالبنال ه  أد ي رش أجد. كل .187

 محلوف عليه  تبلق بأوله والبر بتمامه. كل .188

 ما سو  يمين الك ارم فد تحله المايت . كل .189
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 البر عقدر مسقط ما لح ُي رط  ب دف الارعي والباوي علأ الما ور.مايَ من  كل .190

وجاه وقااَ علياه ال بال المحلااوف علاأ ا متناال منااه  بباد همنااد ذلااي رالبراا فإياه  وجااب  كـل .191
 الحنث  ه  في اإل راه.

يمااين لااح ُتسااأل و  كاياات لوثيقاا  و  عاارط ف ااي علااأ يياا  الحااالف  وإ  ف ااي علااأ يياا   كــل .192
قرا  وإ  جام التور   علأ اضصح.المستحلةف هد   كاد محة

يياا  الحااالف ف او مااد ن في ااا ه  أد يناود ممااا يق ااأ بالحناث فيااه وثااح يمااين هااي علاأ  كـل .193
 مراجب  ببين  أو هقرار فتكود علأ الظاهر عرفرا ثح لغ .

ماااا ساااو  الطاااد  والبتاااق مااان اضيماااااد فاااد يق اااأ باااه  و  يق اااأ في ماااا ه  بالباااات  كـــل .194
 والحنث.

 ن ُيق أ بالحنث في ا فإذا لح ُيبلح صاحب ا أيه في ا بار ف و في ا حايث.يمي كل .195

 يمين فإد الحنث    تكرر في ا ه  بل ظ يقت يه أو ق د أو حال. كل .196

طاعاا  فإي اا تلاازم فاي اليماين كمااا تلازم فااي الناذر  و   لاازم مان ريرهااا في ماا ه  الطااد   كـل .197
  في اليمين للزومه بغير عرط. 

تبلق باأ ثر مان واحاد فالواجاب فاي م ماول ماا تبلاق باه ماا ي اب فاي الواحاد  واحد مكد كل .198
 منه.

 

 النكـــاح
 
 

عقاااد فاااالمبتبر فاااي ايبقااااوه ماااا  ااادل علاااأ مبنااااه    صااايغ  م  وصااا   و حلاااف فاااي  كـــل .199
 المحتمل حيث  ن َ النكول.

ماا  كالو ما  نافي مقت أ البقاد مان الااروط ف او م ساد  ه  البياَ باارط البتاق للسانع ة   كل .200
 يقت يه ف و لغو.

 أيثأ   تبقد يكاا، أيثأ ب دف الذكر. كل .201

ما ُيق د من البقوو لدستباح    للحظر  فإيه ي ح من ال بي  لكوياه أهاد لل طااش  كل .202
 بما وويه  و   لزمه عيء.

صاار ح فااي باااٍش فاااد  ن اارف بالنياا  هلااأ ريااره هبقااااءر لل ااراح   ب اادف الحااال  فإياااه  كــل .203
  المقال.

 و  النكاا والطد  والبتق من البقوو  ف زله هزل وهزل ا جد  علأ الما ور.ما س كل .204
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ما لح  تمحض للمباوب  فالغرر فيه جائز علأ قدر ما فيه من مبناأ البطيا   وإ  لاح  كل .205
 ي ز  وقالوا: أرسل من  دك بالغرر  و  تأخذ به. 

اياات هحااداهما ذكااررا  فااد اماارأتين بين مااا ماان القراباا  أو الربااال مااا يمنااَ تنا ح مااا لااو ك كــل .206
 ي مَ بين ما.

 ما تركب ل ظ النسب  الما ورم بين قر بين أو ربيبين صح تنا ح ما  وبالبنال. كل .207

ا أو من أرببته أو من  رجَ يسبه هليه ف ي أمه. كل .208  من أرببت ع  ر

مبتادم وطتات بنكااا أو عاب ه فقاد حرمات علاأ واطت اا للباد  وقيال بالبقاد في اا والاوطء  كل .209
 .مطلقار 

 مستبرأم وطأت بحدل أو عب   كذلي  ه  من وطء ملي بملي وفي النكاا خدف. كل .210

 يكاا فسد لب داقه فإد الدخول يم يه بالمثل أو اإل مال ب دف اإلسقاط. كل .211

 يكاا اختلف فيه فإيه يحرم عقده ووط ه ب دف في عقد ما حرمه النص. كل .212

 ب دٍف فيما    درأ الحد. يكاا أجمَ علأ فساوه فالمبتبر وط ه   عقده  كل .213

يكااااا ضحااٍد هم ااااؤه وفساا ه ف ساا ه بطاااد . وفيااه ال ااادا  والباادم والمياااراث ا هد لاااح  كــل .214
 ي سخ ا للورث   وفيه ما ذكر  فإد أجمَ عليه فبالبنال.

ا  وفيماا فسااد  كـل .215 يكااا م ماَ علاأ فسااوه أو محارم باالنص أو لحاق الورثا   فإياه ي ساخ أبادر
  دا  تقدم.لبقده من رير خدٍف  وال

مااا فسااخ قباال البناااء فااد صاادا  فيااه  وكااذلي اختياااره روهااا لبيب ااا  وفااي اختيارهااا هااي  كــل .216
قو د  وقوله في المدعن : ل ا ي  ه بعيا متأول  وال حيح ما فاي ال ادش: وأماا بباد 

م أ.  البناء فالمس،

ياه  ارو باه  من ُ  ثر في مق وو النكاا وجوبرا أو طببرا من البيوش أو خالف الاارط  فإ كل .217
 وبالبنال.

ماان التلفيقااات التااي   يناااف الااا وو عاان حقائق ااا رالبرااا   مااا اعتيااد كتُبااه فااي الوثااائق كــل .218
 ت ا كسقوط ا.و فثب

 خدف    نكاف ه  برؤ   البورم فالما ور ت،ْد ةيُن المنكر فيه  وإ  كاف عنه. كل .219

ااااُن ه  اضماااا  الزوجاااا  للحاااار وال ااااغيرم التااااي كــــل .220 ااااُن ُيح، ع مثل ااااا ُ وطااااأ والكتابياااا   ماااان يح  ة
 والم نوي .

ن ه  وطء ال غيرم المطيق  والكتابي  واضم  في ن. كل .221  ما يحل ُيح ة

ااا أو  كـل .222 عقااد ن تنافياا فااي حناح فااد ي اوم ال مااَ بين ماا ه  البيااَ وال ارف فااي و ناار مطلقر
 في أ ثر  هد كاد المبيَ أقل من و نار.
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اا والمبلما  بباد البقاد  بنر تستأذد فإذي ا ُصمات ا ه  المرعدم كل .223 والُمبنعس  والم دق  عربر
باالقرش والمزوجا  ممان فياه باليا  ر  أو عياب وال اغيرم المنكحا  لل اوف علي اا بباد البااار 

 ومطالب  الحا ح والماتكي  بالب ل.

مااا الغالااب كويااه للنساااء خاصاا  ماان متااال البياات فااالقول فيااه قااول الماارأم  أو ماان اوعااأ  كــل .224
 رجل و حلف المدعي.بسبب ا  وإ  فقول ال

 حنح ترتب علأ عاوم فإيه  بطل بزوال ا هجماعرا وإد اختلف في اعتراط عنال البلل. كل .225

ااا ماان بيااَ الطبااام قباال قب ااه ه  أد البماال  كــل .226 ي قاا  فالالياااس في ااا الطبااام   ثمنااه  ت ل ر
 علأ خدفه.

جاوش علاأ مان رااش عان موجتاه ريبا  ببيادم فل اا الن قا  علياه  ب ادف الم قاوو قبال الو  كل .227
 المبروف  وفي القر ب قبله خدف.

وطء بغياار الملااي وعااب ته فالولااد فيااه تااابَ ضمااه فااي الحر اا  والاار  وإ  فلبيااه  كالاادع ن  كــل .228
 مطلقرا.

موبَ يسقط فيه الحاد لااب   النكااا أو الملاي فاإد النساب  لحاق فياه  و  ي تماَ الحاد  كل .229
 ر.والنسب ه  في ثماد مسائل أثبت ا في كتاش النظائ

حاق ثبات ساببه فإساقاط مان هاو لاه يافاذ  وإد فقاد عارطه  و  رجاول ه  فاي  با  الاوطء  كل .230
 للزوج  ب دف  وم ا ل رت ا هد قبله الزوج  وهبت ا له كالبدم في الت  يص.

م تاارم للطااد  أو م ارقا  ب ساخ أو لبيب اا أو رياار ممسوسا   وقاد فاارض ل اا فاد متباا   كـل .231
 ل ا  وبالبنال.

م كدبااالالطاد  مماا لايال لاه ف ااو ماا ياو  باه مناه أو مطلقاه  وفاي وقوعاه ل اظ ياو  باه  كـل .232
 الن سي خدف  ب دف الني .

طاااد  باااالحنح ف اااو باااائن  ه  طاااد  الُماااولي والمبسااار بالن قااا   وت اااح رجبت ماااا  و   كـــل .233
تن اااادم الباااادم بباااادها ه  بااااايحدل اليمااااين أو موال المااااايَ أو بالن قاااا  التااااي   تطلااااق بوجااااوو 

 مثل ا.

 مبتدم فل ا السننأ هد تقدمت. كل .234

كناياا  ماااهرم فااي الطااد  ف ااي ثاادث ه  أد  نااوي الواحاادم فااي رياار الماادخول ب ااا فااي  كــل .235
 رير البت  مطلقرا  ورير: حبلي علأ راربي علأ المدوي    الما ور.

 ي ا البدم  ول اا ال ادا  والمياراث  وإ متوفأ عن ا في يكاا ُيق،رعاد عليه  وم الموت فبل كل .236
 فد.

 مبتدم من الوفام فبلي ا اإلحداو ب دف المستبرأم. كل .237

 حامل  ثبت بوبب ا حنٌح فد ت د  فيه ه  ببين . كل .238
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ما بقي مان كساومة المبتادم أو المطلقا  أو ج اام البامال ويحاوه مماا لاه بااٌل فمارووو علاأ  كل .239
 الزوج أو ثمنه في المال  وإ  ف و ل ح.

 لأ الولد فله في الق اء أحنام الولد.ما  زعح النساء أيه منتقل ه كل .240

مان   يحاال وط هااا بالنكااا بوجااه فااد يحال بالملااي  ه  اضماا  الكتابيا  وأماا  الااواطف أو  كــل .241
 ولدها.

 من موج ا جد المح ود أو من أولياء المح ود لح يسقط به حق  ا في الح اي . كل .242

ه بقادر تلاي الحقاو  أو ما وجب بحقو  ماترك  ف ل ينود استحقاقه أو ا ستحقا  عليا كل .243
 علأ عدو الرؤوس؟ قو د.

 تمييز ق د به همال  الميل   هعطاء الحق فوج ه القرع   و  ت وم في ريره. كل .244

 من ي وم له وط ها أو  لحق ا طدقه فالظ ار  لزم في ا وبالبنال. كل .245

م للبباد لماا  لاز  يمين منبت من وطء الزوجا  أ ثار مان أرببا  أعا ر للحار  ومان عا ر ن كل .246
في اااا مااان الحنااااح عااارعرا  ولااااح يبلاااح أيااااه في اااا ريااار م ااااار ف اااو ب ااااا ماااول وبااااالبنال. وماو 

 بب  ح: بمدم م ثرم  وعرط رخرود كود الحنح مما قد ياق.

 يمين   يحنث في ا بالوطء فليست بإ دء  وإد ايبقد به سبب للحنح. كل .247

دء فمان  اوم الرفاَ مول فأجله من الحلف  و  ي تقار هلاأ حناح  أماا مان وخال علياه اإل ا كل .248
بااالحنح  و  ي اارش لماان امتنااَ ماان رياار ساابب ه  مااا يسااتبرأ أمااره هليااه. وروي: ي اارش لااه 

 أجل اإل دء.

اا كل .249   ه  أد  وساَ علياه ما يستدعي جوابرا فإيماا  لازم مان جواباه ماا كااد فاي الم لاال حنمر
ااا أو مبنااأ فااد عباا رم بااه  ه  أد المساات يب أو يسااتقل ال ااواش وحااده بن سااه  فااإد افترقااا حسر

 ينود بنتاش أو رسول فإلأ ما ُ ر  أيه أسقط  وقيل: مطلقرا.

مااا    بااين الماارأم فااد  لاازم فااي جااواش الت يياار المطلااق  ب اادف التمليااي فإيااه  لاازم فيااه  كــل .250
 الواحدم  وله منا رُت ا في الزائد.

 يكاا  لحق فيه الولد فإد اللبن ي ح فيه  وبالبنال. كل .251

 ا حتأ الكافر ن هد ترابيا  فإد اللباد بي ما وترجح.موجين ا ما كايا  كل .252

اا أو رالبراا فاالطد   كل .253 هلياه والبتاق  وتبليق ماا بماا   يناود كاذلي أو بغياب  أجال رت قطبر
ااا ياااجز  ه  أد ي باال  أو ينااود اضجاال ممااا   يااابه أد يعاايش  أو قااال: هد لااح أفباال محرمر

 رل أيه ريب ب دف ما يمنن أ  ينود منه.هليه  والظاهر أيه    نت َ بوقول ما أخبر الا

اه أو رياره أماررا فاإد لاح ي بال بياده عاي كل .254 تار لاح  لزماه ماا ... أو ألازم مناه  وإد مان ألازم ي س،
)ال اااراغ لمحاااو فاااي  جبااال بياااده عااايترا لزمااااه  وإد لاااح ي بااال  ... علعاااق علاااأ سااابب  فقاااو د 

 ال ورم المنقول عن ا(
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ين للببااد فااد يمنااَ ... اضيماااد والاااروط ويحوهمااا  و  مااا وود الااثدث للحاار أو الطلقتاا كــل .255
 نت ااااَ بإساااااقاط ما فاااااي النكااااااا الثاااااايي  ... عناااااده علاااااأ بقيت اااااا ب ااااادف الاااااثدث  ه  فاااااي 

فإيه ترو عليه اليمين في ا ما لح يحنث ل ح  اإل دء من اضجنبيا . )ال اراغ المحلوف علي ا 
 لمحو في ال ورم المنقول عن ا(

امرأم وصال لبن اا ريار مغلاوش هلاأ جاوف صاغير لاح  اتح اساتغناؤه عان اللابن  ف اي أماه  كل .256
وفحل ا أبوه  ثح تنتار الحرم  مان هاذه اضصاول الثدثا  هلاأ اضطاراف علاأ مقاتض الحادي 

 المتقدم.

 أم ل ا الن ق  فبلي ا اإلربال بد أجر وبالبنال  فإد أصاب ا عذر يمنب ا فبلأ اضش. كل .257

 

 العبيـــد
 

ــ .258 مساالح   ح اار عليااه ولااح ُيحااط الااد ن بمالااه فبتقااه لمااا يملكااه يافااذ  و  يباارض  فنلاام لك
 للكافر ن في رير التظالح  والمسلح  وللغر ح رو ما يستوفأ منه هد تبذر ريره أو تبسر.

 هيساد مملوك لح  تبلق ببينه حق  مم فبتق مالكه الذي عتقه  له يافذ. كل .259

يملكاه مان مملاوك عتاق علياه جميباه باالحنح  فاإد  من ي ح عتقه فإد أعتاق بباض ماا كل .260
ا باختيااره ابتاداء أو عتاق علياه بسابب مناه قاوم البااقي فيماا  نازل فاي ال لاال  وإ   أعتق عاركر

 فد.

 ما سو  البموو ن وأول ف ول اضويين فد  ثبتق بالملي. كل .261

وفاااي الااازوج  ماااا روه السااايد أو السااالطاد أو اضش أو ياااائبوهح فإبطاااال  والغرمااااء هيقااااف  كـــل .262
 قو د  و  حْ ر لغيرهمز

ماا سااو  البتاق والكتابا  وال ناياا  فاد  تباَ الببااد فياه مالاه ه   بااارط ب ادف فيماا سااو   كـل .263
 البيَ والرهن.

 من    ن ذ عتقه ابتداء   يبتق بالُمثل . كل .264

مااا أفسااد ع ااوار أو عاااوه منظااررا ممااا   يبااوو هلااأ حالاااه ف ااو مثلااه ه  التاااجر المحتااارم  كــل .265
 تحلق لحيُته والرائب  رأس ا.

 مثل    يق د ب ا البذاش فد يبتق ب ا  ولو كايت سبه البمد. كل .266

ماان عمااده كال طااأ   يبتااق عليااه بالمثلاا   ب اادف ماان ت اارفه فااي الثلااث وهاال منااه أو  كــل .267
 من رأس المال؟ قو د. وفي البتق ب ا علأ السفيه والمدياد والببد والكافر قو د.

 فولده المولوو ببده هذا كاد تاببرا له بمنزلته. ر  من فيه عقد ح كل .268
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من جام حمُل ا عاوم  ولو ياوررا  فت دو ملي من   يأمن براءم رحم اا بوجاه قاوي علي اا  كل .269
أو سااوء الظاان ب ااا  وجااب اسااتبراءها. والقاارء فااي ا سااتبراء حي اا  و   توابااَ ه  ماان أقاار 

 ء رالبرا.البائَ بوطت ا أو ثبت  والتي   تراو ه  للوط

 من عليه أد يستبرأ فالم يب  منه حتأ يستبرأ. كل .270

م  ااول النسااب فاسااتلحا  ماان يمناان أد ينااود ابنرااا لااه هياااه ماان رياار منااذش   لحقااه بااه  كــل .271
 وإد كره.

مااان اساااترعأ فاااي عااايء  و  ي اااح لاااه  ي باااه ا ساااترعاء ولاااح  لزماااه البقاااد  و  اااد   كـــل .272
وو ا ساترعاء ذلاي  ب ادف البياول حتاأ المسترعي فيما ذكره من التوقَ  وإد لاح يبارف عا 

 ما أخذ له ثمنرا.  كلوكذلي يبرف الا وو اإل راه والتوقَ  

 
 وعـــالبي

 
ما   يقدر علأ تسليمه ا أي تمنين الماتري منه ا فد ي وم بيباه لاه و  ي اح  ه  أد  كل .273

 ينود المايَ تبلق حق الغير  فيتوقف علأ رباه.

  من باا  في ااا أو حاارم الااارل ببااض المق ااوو من ااا فااد  ي ااال   يمناان تط يااره وعااين كــل .274
 ي وم بيبه.

 عين مق ووم فال  ل ب ا مبطٌل للبيَ ب دف رير المق ووم. كل .275

عقد مبني علأ المنايس  فارطه مبرف  القادر و  ي اوم ج لاه جملا  وت  ايدر  ب ادف  كل .276
لمبماار أو ورثتااه والثماارم أحاادهما  مااا لااح يمنااَ مااايَ  ه  بيااَ المبماار أو ورثتااه الُبماار  ماان ا

 المأبورم لماتري اضصل  ومال الببد ياتر ه المبتال ببد ال  ق   قاله ابن ال  ار.

مبيااَ صااحيح هلااي قباال قب ااه فماان الماااتري  ه  مااا بيااَ علااأ صاا   أو تقاادم رؤ ااٍ  أو  كــل .277
خيار أو بقي فيه حق توفي  أو ترك في الا ر للطيب أو حبال فاي الاثمن عناد ابان القاساح 

 ف مذهب مالي في الكتاش.خد

 بيَ فاسد ف مايه من البائَ  فإد قب ه المبتال بمنه باليمته  وم قب ه. كل .278

 عيء فالب ه ما يقت ي اخت اص القابص فيه ورفَ  د المالبض عنه عرفرا. كل .279

 ما   ي منه الماتري قبل الالبض فإيه ي منه به  ه  ما فيه ع دم أو موابب . كل .280

 م   يقبل البيَ ف ي منقوب .ص ق  اعتملت علأ حرا كل .281

 بيَ فاسد ف و علأ حنح الملي اضول هد فسخ  ضيه    نقل الملي. كل .282

 حال  ينود بماد المبيَ في ا من البائَ فحدوث البيب في ا  وجب ال يار للمبتال. كل .283
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مااان الغائاااب فبيباااه علاااأ الوصاااف أو تقااادم الرؤ ااا  جاااائز هد  ماااا الغالاااب علياااه السااادم  كـــل .284
 عسرت رؤ ته.

 ص   ت تلف اضثماد باختدف ا أو اضرراض ضجل ا فواجب ذكرها  وإ  فد عبرم ب ا. كل .285

خيار فال اماد فياه مان الباائَ ضياه علاأ ملكاه ه  أد يالابض المااتري ماا يغااش علياه   كل .286
و  بينا  لاه علاأ التلاف في امن الااثمن أو اض ثار  هد كااد ال ياار للباائَ وأباأ الماااتري أد 

 يحلف.

   الرقيق فد ع دم فيه لثدث و  لسن .ما سو  كل .287

مااا حااادث للرقياااق فااي ثدثااا  أياااام ببااد  اااوم البياااَ أو ليلتااه فاااي بلاااد فيااه الب ااادُم أو حمااال  كـــل .288
الساالطاد علي ااا ق ااو للماااتري وعلااأ البااائَ وعليااه الن قاا   و  رلاا  لااه فااي الب اادم خاصاا   

 و  من ال نود وال ذام والبرص هلأ تمام السن .

ب  اااد فلااه الز اااوم ه  رلاا  الب اادم  وقااال سااحنود: هد كاااد مااا ر وهااماان ي اامن النق كــل .289
 حال. قال ابن محرم: وهو ال حيح. كل للببد ويحوه  وأما النماء للبدد فللماتري علأ

ااااا  ب اااادف مااااا يبااااد ه  أد ينثاااار جاااادا مااااا  ااااومد  كــــل .290 أو ينااااال فااااال زاف فيااااه جااااائز مطلقر
لبااااين المساااانوك المتباماااال بااااه  وعاااارط واضرااااراض متقارباااا  فااااي رحاااااوه أو يقاااال ثمنااااه  ه  ا

ال اازاف: العياااد واسااتواؤهما فااي ال  اال بقاادره  واعتياوهمااا الحاازر فيااه وي ااي مااا  توقااَ ماان 
 الربا والمزابن .

ما أصله الومد أو البد مما يمنَ الت ابال فياه ففياه التحاري جاائز هد قال و  ي اوم فاي  كل .291
 المنيل بوجه.

 مه بالتحري.ما يمنَ الت ابل فيه فد ي وم قس كل .292

ما سو  الطبام والاراش فالمباوبا  باه وعلياه قبال قب اه جاائزم فاي ال ملا   و  ت اوم  كل .293
 لي  والارك  واإلقال . مامما فيه حق توفي   ه  في التو بما كاد عن مباوب  من

طبام أو عاراش فاد يسااء بيناه وباين طباام أو عاراش  واخاتدف ال نساي   بايح الت ابال  كل .294
 لوج ين  والمبروف أد الماء ليال بربوي. التقد ر في ا

 صنف من التوابل جنال علأ حدته كالقطني . كل .295

 ما حدث في المبيَ بسبب التدليال فإيه   يمنَ الرو. كل .296

مااا يمناان التاادليال بااه ماان البيااوش  سااتوائ ما فااي البلااح لظ ااوره أو ال  اال لباادم الاادليل  كــل .297
 عليه رالبار  فد  رو و   رجَ له عيء.

ا فوجاوو المبياَ علاأ خدفاه  وجاب ال ياار  تبلق به اضرراض عمومراعرط ت كل .298 أو خ وصر
  للماتري حتأ أعلأ  هذا م ر ق د خدفه وإ  فد.
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ما يمنن التدليال به مما تا د الباوم بالدخول علاأ السادم  مناه و منان اي كااك المبياَ  كل .299
لحااط يساايرار فااالرجول عنااه و حااط ماان الااثمن فإيااه  وجااب ال يااار  ه  فااي اضصااول هذا كاااد ا

 باليمته كال وات.

اختدف  رجَ هلأ الثمن فإيه  وجب التحالف والت اسخ  ه  فاي مقاداره هذا فاتات السالب   كل .300
 فقول الماتري وإ  فيما فيه ع اوم البرف.

 فاتت السلب  أو أببد أحد المتداعيين روعي اضعبه وإ  فد. ماكل .301

فااَ ثمنااه قااول البااائَ هلااأ مااا  بااال مثلااه لمثلااه  وفااي مااا  بااال بالنقااد واضجاال فااالقول فااي و كــل .302
 قب ه قول المبتال.

مااا الااأد فياه تقااديح الاثمن فااالقول فياه ماان كااد فاي  ااده ولاو فااي الم لاال  ه  أد يقااول  كـل .303
 وفبت ببد أد قب ت.

 ما الاأد فيه النقد فالقول فيه ببد ا فترا  قول الحائز  وإ  فقول البائَ فيما يقدم. كل .304

 يمنَ هد أبر بالناس  وإ  فد.إد احتكاره فرت ق به ما   كل .305

 ما له عين قائم  فإيه يحسب و ربح له في بيَ المرابح . كل .306

 ما تأثيره في سو  السلب  وود عين ا فإيه يحسب و   ربح له. كل .307

 ما   تأثير له في ما فد يحسب  و   ربح له. كل .308

الارو علياه  فاإد فاتات بارش الاربح علاأ  مان ابتاال باايء فنقاد رياره ولاح  باين فللمبتاال كل .309
 ال زء الذي أربحه هد كاد أحظأ للمبتال  وإ  فله التماسي ب  قته وسواء النقد والمثلي.

 استو  الثمناد في ا جال أو اضجدد لح  رال اختدف ا خر. ماكل .310

ا لح  ت ح ه  أهل البين  ماكل .311  كايت البيب  اضولأ يقدر

ا ف و بين ما في المزا دم ه  أد ينود الباائَ هاو المالاي ما أعطأ فيه رجدد سو  كل .312 مرا واحدر
 فله أد  بيَ ممن عاء ما لح  ركن.

ماا ُ تق،اأ كوياه ثمارم مارم وسال را أخاار  فاد ي اوم اعاتراطه كالنقاد فاي ال ياار  فاإد تركااب  كـل .313
ا.  امتنَ رأسر

ه  فاد ي اوم ماا   ت ابطه ال ا ات أو  ا وي بابطه بال ا ات المبتبارم فياه هلاأ تبيينا كل .314
 السلح فيه.

 ما هايت صنبته امتنَ سلمه في أصله  وبالبنال. كل .315

اختل ااات أصاااناف الباااروض والحياااواد ومنافب اااا اختدفراااا بائنراااا جاااام سااالح بب ااا ا فاااي  مـــاكل .316
 ببض. ابن القاسح: وليال ذلي في الطير ب دف الرقيق واضيبام.

 يه فيه  يمتنَ.أجل يمنن فيه خروج المسلح فيه من المسلح فإد سلمه هل كل .317
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ا بيااد كـل .318   ماا كااد الماأخوذ عان المسالح فياه ممااا يسالح فياه رأس الماال و باال بالمسالح فياه  ادر
 وكاد المسلح فيه مما  بال قبل قب ه جام اضخذ  وإ  فد.

مااا ساالح المتااراطدد ماان م اااوم م ااالف ضجاال الرجحاااد أو أخاارج أحاادهما مااا يقااده أجااوو  كــل .319
 واستوت الك تاد ولو ب ن   جامت المراطل  وإ  فد. من ببض أو أي ق وبب ه أرو  

مااا كاااد التباماال بالباادو جااامت المباولاا  فيمااا وود ساابب  بز اااوم الساادس فااي الااومد فأقاال  كــل .320
 و نار  ما لح ينن اضيقص أجوو. كل في

مان ق ااأ أعلاأ ممااا علياه صا   جااام  وقادررا امتنااَ فاي القارض خاصاا  ه  فاي اليسااير  كـل .321
ا  وأويأ جام      قبوله في اضجل.جدر

ماا ماو علاأ ي اف ورهاح امتناَ روه فااي الادرهح  وباالبنال  و  ي اوم الارو ه  فاي ورهااح  كـل .322
ا والدرهح مبلوم الومد.  فأقل في بيَ مَ التناجز  وكود المرووو مسنوكر

ما سو  الديايير والادراهح فإياه  تباين  وتتباين هاي باالتبيين فاي ال ارف أو باالالبض أو  كل .323
وفاااي البياااَ هد عينااات خااادف  هاااذا ماااا لاااح ت اااتص ب ااا   حااال أو حرمااا  فإي اااا بالم ارقااا   

 تتبين  وفي هذا اضصل ابطراش كثير.

باااش فاإلقالاا  فيااه بيااَ ه  المرابحاا  واإلقالاا  فااي الطبااام  وفااي وجااوش ع اادم الااا ب  فااي  كــل .324
اإلقالاا  علاااأ الماااتري أو ت يياااره باااين البااائَ والمااااتري خاادف  ومااان ثاااح قياال: اإلقالااا  فاااي 

 لا ب  ليست بيبرا.ا

عااايء مباااروف فاااالبيَ فياااه جاااائز ه  ال اااواري وتاااراش ال  ااا   قالاااه فاااي الكتااااش وفاااي  كـــل .325
 ال واهر.

ل،مرا  كل .326 جام قربه ما لح   و هلأ عار   ال اروج  وعلاأ مااهره ما جام أد  ثبت في الذم  س،
 أ ثر اضعياخ.

رخار  ه  فاي الباين  لادقرض جر ي برا للمقرض فإيه يمتنَ  ومن ثح لح ي از أد  اوفأ بب كل .327
 خاص  هذا برش أجد بلغه  كالبيَ مطلقرا  ولح ينن ذلي لغرر الطر ق و  ريره.

 كـل لزم قبوله قبل اضجل فاي ريار القارض  و لازم في اا كاالقرض فاي ما سو  البين فد  كل .328
ل. َْ وتب ع ماد، وأم دك  ب دف: ب،  عيء  ومن ثح لح  دخله: ُحطع ال ع

ر ما و  كل .329  جب له ُعدع مسل را.من أخع

 هواء فحنمه حنح ما تحته  وهو لمن هو له  والثر  لمن له ال بيد. كل .330

مناه للقارش واتحااو ال انال فاد  باال ما لح  بد صدحه بب ه أو ما حنُمُه حنُح الببض  كل .331
 مَ الحاج  هليه وعدم التمالف الم سد. من رير من له اضصل ه  بارط ال ذ ة 

فاد  باال  ماا لاح ي لاق مناه ب ادا ماا خلاق  فاإد ات الت وتميازد ما لح تت ل بطوُياه  كل .332
 فقو د.
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ما  دخر مان الثماار ف اائز للُمبار  أو مان  نتازل منزلتاه أخاذه مان الُمباري أو مان تنازل  كل .333
منزلته ي رصه من يوعه ببد صدحه  هذا كاد المأخوذ ببض ملكه ولاح  ازو ال ارص علاأ 

 في ذمته يبطيه عند ال ذاذ.خمس  أوسق ه  ببض اضخذ  وكاد ال رص 

 ما   يستكال وفبه رالبا  وإذا علح به ف و جائح  وبالبنال. كل .334

ما بيَ قبال اليابال مان الثماار ففياه ال ائحا  والاا ب   وإد  ابال فاي الاا رم. وباالبنال   كل .335
 والحاصل: أد ال احو والا ب  في الثمار متساو تاد يفيرا وإثباترا.

َ  وإ  فاإد كااد مماا  ادخر ُوباَ ماا بلاغ الثلاث كايدر أو ما أجيح من قةب،ل البطش وبا كل .336
وميرا أو قدررا  وإ  فقدر قيم  ما بلاغ ثلاث النباات فاي مماياه مان قيما  باقيا   وإ  فاد  وباَ 

 عيء.

 صلح علأ عوض ف و كالبيَ. كل .337

 يقل ف و م تقر هلأ القبول  ب دف اإلسقاط  وفي اإلبراء قو د. كل .338

 ف و بيَ في الحنح ه  في الاليام بالغبن.يول من أيوال القسح  كل .339

 ما توجبه القسم  ف ائز أد  ترابيا عليه من رير حنح. كل .340

علياه وباالبنال  و  ي ماَ باين حظاين فاي  ماا   ي بار علاأ قسامه فاد ي اوم أد يسا ح كـل .341
ا  و   قساح القرعا  و  يق اأ بغياره  و  يناود فاي المثلياات  و  ي ماَ فياه باين متباا نين جاادر

 هلأ أحد الس ام عين. ُي ح

 ما سو  اضرض والبناء والا ر والثمار في ا فد ع ب  فيه. كل .342

 صاحب عرك أخص ف و أع َ. كل .343

مااااا   يحماااال القساااام  ه  علااااأ فساااااو وخااااروج عاااان الوجااااه الااااذي  ااااراو لااااه ف ااااي قساااامه  كــــل .344
 واستا اعه قو د لمالي وابن القاسح.

  وعا راد فلمان مال عناه مان اضجال عاذر   يساقط الاا ب  مباه ُم اي  اضجال وهاو سان كل .345
 ما للافيَ.

 من ايتقل هليه الملي بغير مباوب  فد ع ب  عليه  وبالبنال. كل .346

 ما بيَ جبررا في رير ت ليال فد ع ب  فيه. كل .347

مااا لغياارك فيااه الاارو واإلجااامم أو اضخااذ والتسااليح فااد تت اارف فيااه حتااأ تبلمااه فيقباال أو  كــل .348
  ترك  وذلي واجب.

 

 اراتـــاإلج
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عقااد ترتباات م االحته عليااه بن سااه ف ااو علااأ اللاازوم وإ  فبلااأ ال ااوام  مااا لااح يبااارض  كــل .349
 تبلق حق به  وذلي: ال بال  والمغارس  والقراض والتحنيح والوكال .

ماا يحارم فاي البياَ يحارم فاي اإلجاارم. قاال أباو  كـلما يحل في البيَ يحل في اإلجاارم  و كل .350
 يحل و حرم  وفيه بحث.محمد في م ت ره: اإلجارم كالبيَ فيما 

عااين ل ااا من باا  مبتباارم ت ااوم هبت ااا  وإجارت ااا لتلااي المن باا  جااائزم فااي ال ملاا   ه  مااا  كــل .351
 ُيبرُف ببينه علأ ما يأتي.

 عقد فوببه علأ استغرا  الزماد  ه  ما خ ه الارل أو البرف. كل .352

أجرم  وجاب ال ساخ ما  لزم تبيينه من محال المن ب  في اإلجارم فتل ه كتلاف الباين المسات كل .353
 و حسب ما م أ  وإ  فد.

 ما جام فيه ال بل جامت فيه اإلجارم  و   نبنال. كل .354

مسااتأجر ماا تمن ه  ال اانال المت اادر ن ويحااوهح لمااا رااابوا عليااه لل اارورم  وود ماان  كــل .355
 تحت ح  وإ  حامل الطبام لسرع  اض دي هليه.

ه مان اإلي اا  فياه بماا  ن اق علاأ مثلاه من عمل عمدر لغيره  وصله هليه ي برا مما  باد لا كل .356
 فله ما بذل وأجرم ما عمل.

 كراء فاسد قبض هلأ تمام المدم ففيه كراء المثل علأ ا ستبمال  ولو أهمل. كل .357

فااإد للمنتااري أد  دعااه متااأ عاااء وللمنااري أد  كااراء ربااَ وقااَ هلااأ رياار راياا  مبلوماا  كــل .358
 لبنال. بطله  وله بحساش ما مر ما لح ينن بين ما عرط  وبا

 ما سو  البين المتبامل ب ا فد ينود رأس مال القراض  ب دف في النقر. كل .359

قااراض فسااد بااأد عاارط فيااه رش المااال مااا ق اار بااه الباماال عاان يظااره أو عاارط أحاادهما  كــل .360
قاراض  كالوقيال: م اوم خال   لن ساه ف او مارووو هلاأ أجارم المثال وإ  فاإلأ قاراض المثال  

  نبغاااي فااااضجرم  وإ  فاااالقراض ه  هذا اعاااترط ال اااماد فساااد لز ااااوم   تحااال أو لتحظيااار  
م اااوم أو  كالوقيال: علاأ البامال أو اعاترط البامال أد يمساي الماال مادم مبلوما  فاالقراض  

هلاااأ  همن بااا  عااارط ا أحااادهما وليسااات خارجااا  عااان الماااال و  خال ااا  لمااااترط ا فإي اااا تااارو
ا عان الماال خال اا لاه فاإلأ أجارم المثال. قراض المثل  وما عرط أحدهما لن سه خارجر  كالو  ر
 خطر وخد عليه خرج به عن سن  القراض فأجرم المثل.

ه باااربح الماااال وإ  ساااقط  وأجااارم المثااال بذمااا  رباااه وكاااذلي قاااماااا فياااه قاااراض المثااال فتبل كـــل .361
 .المساقام

ااا ثلثرااا كــل .362  مااا سااو  الكاارم واضصااول فااد يساااقأ ه  هذا م اار وع ااز عنااه ربااه أو كاااد بيابر
 ميَ ببد هلغاء م ويته.فأويأ باليم  ال 

 ما ي لف أو حلع بيبه فد ت وم مساقاته. كل .363
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ما كاد في الحائط  وم المساقام مما  نت َ به في اا فاد ي ارج  كماا   يااترط البامال ماا  كل .364
 واحد خلف ما عليه. كلوعلأ لح ينن  

 ما    تبلق بالثمرم   ياترط علأ البامل. كل .365

م ااالح ا أو  بقااأ يساايررا بباادها أو   ينااود لااه بااال ف ااو مااا  نقطااَ بايقطااال الثماارم ماان  كــل .366
 علأ البامل  ب دف البنال.

مساااقام خرجاات هلااأ حنااح اإلجااارم أو بيااَ الثماارم قباال باادو صاادح ا ف ي ااا هجااارم المثاال   كــل .367
 وإ  فمساقام المثل.

كاد جزء من البذر فاي مقابلا  جازء مان اضرض ول اا قيما  امتنبات المزارعا  وإ  فاد   ماكل .368
    عيء جامت وإ  فقو د. كل فإد تساو ا في

 

 ضـق والتفويـر والتوثيـالحج
 

ا فلاه نلامعلأ الحار الما سو  المال ولواممه فد ح ر فيه  كل .369 ف إل  أد ي ااف اضش سا  ر
 بح الحد ث الب د بالبلوغ هليه  حتأ  تبين أمره.

 ما    وجب طروه الح ر فد  وجب بقاؤه استدامته. كل .370

 قارد البلوغ أوجب بقاء الح ر فطروه  وجب ابتداءه.ما لو  كل .371

 من  ترقب موته بسبب ماهر قوي فتبرعه ي تص بالثلث  وبالبنال ه  ذات موج. كل .372

 ما  ذكر فيه الثلث ف و فيه يسير ه  ال وائح وحمل الباقل  ومباقل  المرأم الرجل. كل .373

اد أو عقااد فااي الح اار  ماان ح اار عليااه لحااق ة ي سااه فااد  لزمااه ببااد اإلطااد  مااا اسااتد كــل .374
 وبالبنال  ه  ما أسقطه السيد أو روه.

ما أخذه المأذود علأ الطول من مبطياه فاسات لكه فاذلي فاي ذمتاه   رقبتاه  و  ي سا ه  كل .375
 السيد عنه.

ماان أحاااط الااد ن بمالااه ولااح ي اارش علااأ  ديااه فااد  ن ااذ ت اارفه علااأ رياار المباوباا   كــل .376
بااه أو عاارف ماان مثلااه  فااإد باارش علااأ  ديااه لااح المح اا  ه  فيمااا  لزمااه أو جاارت الباااوم 

  ن ذ حنمه فيما ح ر عليه فيه  ه  أد يبين ما علأ أصله بين .

ما بيد الم لاال منتازل ه  كساوم مثلاه المبتااوم وقواماه وقاوام مان تلزماه ي قتاه يحاو الاا ر  كل .377
ره هذ ومب ل ال دا  قبل الدخول والطول  ب ادف ماا لايال بياده ه  أياه   خاذ بما اجرم مادب

 . ب دف السابق    بال المدبر في الد ن الدحق

 ما  تبلق بم لح  جميَ المال كأجرم الحمال والكيال ف و مقدم علأ الد ود. كل .378
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 ما  تبلق به حق الغير مما يست يده الم لال فد حق للم لسين فيه مب ح. كل .379

 يح.من ُ تع ُح المر ض في اإلقرار له فد  ن ذ هقراره  ب دف ال ح كل .380

 ما  رجَ ميراثرا من فبل المر ض فد تدخل فيه الوصي  ه  المدبر في ال ح . كل .381

اا أو صاائررا هلاأ اللازوم   ما   يمنان اساتي اؤه مان الارهن أو لاح  ثبات و نراا كل .382 فاي الذما   ممر
 فد ي وم الرهن به  وبالبنال

رهانح مناه  وإ   ما يمنن أد يستوفأ مناه أو مان ثمناه أو منافباه الاد ن أو بب اه جااوم كل .383
 فد.

ما   ُيبارُف ببيناه فاد  ا اجر  قيال: ه  هذا لاح يغاب عناه رباه  وهاو ت ساير  و ارت ن ه   كل .384
 مطبوعرا عليه وعار ته مَ الغيب  عليه قرض.

 ما    تبلق بالمال أو    ثبت و نرا في الذم  فد ت ح الك ال  به. كل .385

 ما سو  الغرور فد رجول به في الحوال . كل .386

 ما   تح ل م لحته ه  بالمباعرم فد ت وم فيه ا ستناب   وبالبنال. لك .387

عاان ريااره ه   كاال و ماان جااام أد  ت اارف لن سااه فااي أماار ف ااائز أد  ت اارف ريااره و   كــل .388
 من جبل له ذلي بت و ض أو يص.

 علأ اإلقرار بأمر ف و مقر به بالتوكيل. كلو من  كل .389

زل الوكيال في اا  وكاذلي فاي اقت ااء طباام عا كالو وكالا  تبلاق ب اا حاق الغيار فلايال للم كل .390
 السل،ح وق اء الد ن.

 متماثلين فالارك  ب ما جائزم  وقيل: ه  الطبامين. كل .391

م تل اين ريار عيناين و  طباامين فالاارك  ب ماا جاائزم  ورأس ماال صااحب البارض ماا  كل .392
 قوم به وفي جوام ريب  أحد المالين خدف. 

   

 اقــدي واالستحقـالتع
 

 و يسير ففيه ما يقص ببد الرفو أو التابيب.هفسا كل .393

 هفساو كثير ففيه ما عاء من الاليم  والنقص. كل .394

 ما ل،ي، أد ت بله لح ت من ما عطب به  وبالبنال. كل .395

ا  كل .396 ما   هجارم فيه كمناول  القادا والنبال فاد باماد علاأ مان اساتبمل فياه صابيار أو عبادر
 فأصيب منه  وبالبنال.
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قادم ا خاصا  فبلاأ محرك اا  و  امن المتبادي ب اا مطلقاار  و  ادر ما أصاابت الدابا  بم كل .397
 فبل ا.

ما أفسدته الب ائح بالن ار فمن أرباب ا ما لاح ينان تباد  وبالليال علاأ أرباب اا علاأ الرجااء  كل .398
 وال وف.

 رومي فإتدفه سبب لل ماد ه  أهل التأو ل من البغام والحنام. كل .399

اه وكراء المث كل .400  ل فيما حابأ به أو استبمل ب دف ما عط ل.ما استغل الغاصب أوع

 ما سو  الغاصب فد  رو الغل . كل .401

 واحد من الل وص ويحوهح بامن لما أتل ه جميب ح كل .402

مااا يح اال ال اادك مبااه فإمااا أد يح اال بااه وهااو البلاا  أو   بااه وهااو الساابب  والبلاا   كــل .403
 مقدم  ه  أد يقو  السبب فيقدم أو يستو اد فيبتبراد.

ال و   ومد ف و م مود بالاليم  ه  ال يار  والبناء علاأ رأي والقبار هد وفان ما   ين كل .404
 فيه فبالمثل كالمثليات  وقد تقدم الرفض.

 أو  تبد .من أخطأ فيما أذد له فيه لح ي من ه  أد يغر  كل .405

من وفَ بوجه صحيح هلأ رير من ائتمنه فد ي د  في الدفَ و   برئاه هقارار القاابض  كل .406
رط أد   هع او عليه أو يناود القاابض ممان   ياا د علاأ مثلاه أو ممان ي اوم ه  أد يات

 هقراره بذلي علأ الطالب.

 من عليه الحق باإلع او فله أد   يسلح ه  باإلع او  وإد اعترف. كل .407

اا فاإد الادافَ لاه  بارأ بت اديقه ب ادف ال  اوص   كل .408 من له الت رف في مال ريره عمومر
 ه  أد  نص علأ ذلي.

 من ي د  في الرو هذا طولب فد عذر له بتبذر اإلع او. كل .409

ماان أقاار  بااايء فااي أمايتااه لااح يبااد هلااأ ذمتااه و   نااتقض بقااول مالااي فااي تقااديح ماادعي  كــل .410
 القرض علأ مدعي القراض  ضد ابن القاسح وأصبغ خال اه.

 ما استحق فاستحقاقه    تح ه  باليمين  ه  البقار علأ خدف فيه. كل .411

الاثمن و  رجااول فاي بيباه ماَ رياره وجبال فياه حناح البياَ للغيار فاد ح ا  لاه  ماا أجياز كـل .412
 الوج ين. في في استحقاقه عند سحنود  خدفرا  بن القاسح

اساتحق مان  اده  ب ادف ... من بال سلب  بسلب  فإذا استحقت هحداهما رجَ بماا وفاَ  كل .413
 في ال ورم المنقول عن ا(لمحو  أو ... الب د )ال راغ النكاا وال لَ وال لح علأ هيكار

المبتااال  وإد كاااد مبينااا فكالبيااب  ه  أيااه    جاازء اسااتحق فإيااه هد كاااد مااااعرا خياار كــل .414
 )ال راغ لمحو في ال ورم المنقول عن ا( ي وم أخذ باقيه بح ته هذا استحق...
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حااق لم لااو  فااد رجااول فااي اإلقاارار بااه  وفااي حااق ال ااالق... هد لااح  رجااَ هلااأ عااب    كــل .415
  ال راغ لمحو في ال ورم المنقول عن ا() قو د.

ماان علااح أصاال مدخلااه لااح  نت ااَ بحيامتااه  قااال صاااحب البياااد: ال  اال بالماادخل أصاال  كــل .416
 الحنح بالحيامم.

من له الرجول في عيء في الالياام فلاه الرجاول باليمتاه فاي ال اوات ه  الم طاف فاي عاين  كل .417
 و في رو طبام الغنيم .المبيَ أو فيما قام به عليه أو في اإلثاب  من ال ب  أ

من وخل علأ القلَ فإيما له هذا وجب ذلي لمن هو لاه قيما  مالاه قيما  ماا لاه قيما  مان  كل .418
 البمارم مقلوع  ببد حط أجرم القلَ.

اا  كل .419 من وخل علأ البقاء فله قيم  البمارم فاإد أباأ المساتحق وفاَ الباامر قيما  البقبا  براحر
 حد.وا كللفإد أبيا كايا عر نين باليم  ما 

 

 قـا والمرافــالعطاي
 

وباااالبنال ه  عطيااا  مح ااا  فااد تاااتح ه  باااالالبض بالبينااا  حالااا    ح ااار ه  الوصاااي    كـــل .420
 الرهن. و ن ي هع او النامر لمح وره حال    ح ر  هذا لح يستبمل ذلي سن  مت ل .

 ما حامه المبطأ سن  مت ل  فد  بطل برجوعه هلأ  د المبطي مطلقا ب دف الرهن. كل .421

 عطي  للقرب  بقول أو قر ن  فد رجول في ا ه  الوصي   ب دف التدبير  و  ثواش. لك .422

ماان وهااب للمحباا  كااذلي فااد رجااول لااه  ه  اضبااو ن ويياا  فااي رياار  تاايح مااا لااح يماارض  كــل .423
 أحدهما أو  دخل الموهوش له بسبب ا في ع دم.

 نال.ما ي ح بيبه ف ائز أد  وهب للثواش علأ خدف في البين  وبالب كل .424

 حبال رجَ ميراثرا ف و علأ اضقرش بالمحبال  وم موته. كل .425

ا ف و علأ اضقرش بالمحبال  وم المرجَ. كل .426  حبال رجَ حبسر

لمن ُوجد من ح  وم القسم  أو ولد ببد خاص   يقتسمود رلتاه و نت باود حبال لقوم ف و  كل .427
 .به علأ قدر حاجت ح  و   ل اضحوج فاضحوج  فإد لح ينن ال قير سقط الغني

 أيثأ لو كايت ذكررا كايت ع ب  فإي ا تستحق مرجَ الحبال  وبالبنال. كل .428

 ذكر أو أيثأ يحول بينه وبين المحبال أيثأ فليال بولد له و  عقب. كل .429

مااا سااو  البقااار هذا ذهباات من بتُاه التااي وقااف ل ااا فإيااه  بااال فااي مثلااه أو يباااد بااه فيااه   كــل .430
 عند ابن القاسح.
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دم و  علااق بمااا  اادخل فااي الت اارف فااي المااال فإيااه   وعااد لااح  اادخل الموعااوو فااي ع اا كــل .431
 ُيق أ به  وإ  ق أ.

مالااي للمن باا  رياار مح ااور عليااه فبار تااه صااحيح  هذا عاارف المبااار ببينااه ولااح يناان  كــل .432
 تلذذرا بأيثأ.

 ما   ملي ضحد عليه مما تمال الحاج  في البمارم هليه ف و حر م ا. كل .433

 د أخذ وإ  فد  لتقط.مال مب وم مبرض لل يال ف و لقط  ه كل .434

 

 األقضيـة والشهـادات
 

مان خاالف قولاه أحادهما ف او  كال او المادع،أ علياه  و من ع اد قولاه عارف أو أصال ف كل .435
ي أبب  ما. ي  فالمدعأ عليه أقو  المتداعيين سببرا والمدعة  المدعة

ماااا ساااو  اللبااااد والقساااام  وماااا تلاااف تحااات  اااد اضمايااا  أو اوعاااأ روه مماااا قااابض بغيااار  كـــل .436
ي البين .هع ا  و أو تل ه وقبول الا اوم وروها فالقول فيه قول المدع،أ عليه  وعلأ المدعة

 وعو    تثبت ه  بااهد ن فد ي ب بم روها عيء. كل .437

 وعو  ع د البرف بأي ا ماب   لح ي تقر توجه اليمين في ا هلأ خلط . كل .438

 ي توجه اليمين في ا.وعو    يقر ب ا البرف و   ببدها فد ببد من هثبات ال لط  ف كل .439

َُ هي و  بينت ا و يمين في ا. كل .440  وعو  يق ي البرف بنذب ا فد ُتسم

 تافه حقير جدار فد تسمَ فيه الدعو . كل .441

َُ الدعو  فإيه ُيحنُح عليه بد يمين ولو كاد المدعأ في  ده. كل .442  من    دف

حنح و  ين اي وجاوو ما ي تقر هلأ فحص وتل يص وت تلف فياه اضحاوال فاد يقاَ ه  باال كل .443
 سببه وإ  ك أ.

حناااح خااالف الاانص أو اإلجماااال أو كاااد مااان رياار ولياال أو أخطاااأ المااذهب المق اااوو   كــل .444
ال لي فإيه ي سخ  وإ  فد  ه  أياه  انقض ماا م ار خطا ه مان وقيل: أو القواعد أو الالياس 

 أحنام ي سه.

ببااد تب يااز القابااي   مااا سااو  النسااب والبتااق والطااد  والُحااُبال ويحااوه فااد  نظاار فيااه كــل .445
 وقطبه الح    و نظر في ا.

من يحلف علأ ما جار  علاأ  اد رياره فإياه يحلاف علاأ البات فاي اضخاذ لن ساه  وعلاأ  كل .446
 البلح في الدفَ عن ا.
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ف عدل مستبمل لمروءم مثله   تقبال عا اوته ه  بباض ذكاور نلم من ليال بحر مسلح كل .447
ذا عقلوا الا اوم وات اق علي اا اثنااد مان ح صبياد المسلمين اضحرار علأ ببض في الدماء ه

 قبل افتراق ح أو ت ييت ح.

مااا فيااه حااد أو توعااد ماان الحرمااات ف ااو كبياارم و    دمااه ه  التوباا  وإ  ف ااغيرم ين ااره  كــل .448
 اجتناش الكبائر والحسنات.

 أمر  ر  أد من ت لق به   يحافظ علأ و نه فالمروءم ا رت ال عنه. كل .449

: هااذا ابان  ولاح  تبااذر ل فإياه  ثباات باامرأتين علاأ خاادف فاي قول مااماا   يظ اار للرجاا كـل .450
 تأخيره للرجال.

ا فيه كرجل  حتأ الوكال  والوصي  كل .451  ما هو مال أو   ول هليه فامرأتاد ف اعدر

 من ُحدع في عيء لح ُتقبل ع اوته في مثله. كل .452

 من روت ع اوته لمايَ لح تقبل عند مواله. كل .453

 ي بب  ا ف ميب ا ساقط.ع اوم ح لت الت م  ف كل .454

ماان   ت ااوم عاا اوته  كاالماان   ت ااوم عاا اوته لرجاال   ت ااوم يزكيتااه لماان عاا د لااه  و  كــل .455
 علأ رجل   ت وم تزكيته لمن ع د عليه.

مان   يقبال علياه  كلمن   يقبل لرجل فإيه يقبل عليه هذا كاد ممن يقبل في ال مل   و  كل .456
 فإيه يقبل له كذلي.

 كي  فد  زكأ  ه  أد ينود ع وو اضصل ررباء.من   يقبل ه  بتز  كل .457

 ما    ن بط ما يبتبر فيه رالبار فإد اإلطد  ين ي فيه  وبالبنال. كل .458

 ما سو  الزيا والسرق  تقبل فيه الا اوم م ترق . كل .459

 فد ت وم الا اوم عليه. الناليضتقي رير مح ور و  مبلوم  كل .460

جاارا فيااه  كاال هد واليمااين  ه  الق اااص فاايمااا سااو  اضمااوال وحقوق ااا فااد  ثباات بالاااا كــل .461
 الق اص خاص  وإ  القسام .

فم روهاااا    وجاااب اليماااين علاااأ منكرهاااا  ه  بااااااهد  وعاااو  بمباااروف أو بغيااار ماااال كـــل .462
 ويحوه.

مااا  ثبات بوجااه و ا ول هلااأ ماا    ثباات باه ف ااي المبتبار ماان حالاه وم لااه قاو د  و بتباار  كـل .463
 الم ل في البنال.

 ه  فيما  دعأ سقوط بمايه عنه بما ثبت عليه.رارم مدعأ عليه  كل .464

 من يحبال فد يحد ه  من  نتظر به القتل. كل .465
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 الدمـاء والحـدود
 

 ف من الناس فبمده كال طأ فيما  تبلق بالمال.نلممن ليال ب كل .466

   ف و لوث.أمر بين الد ل  علأ القتل ولح يستقل سببار  كل .467

 و  يقسح النساء في البمد. ف من الورث  فإيه يقسح بقدر ميراثه نلم كل .468

 ما وود ثلث وي  الرجل فإد المرأم تباقله فيه  فإذا بلغته رجبت هلأ عقل ا. كل .469

جرا ففيه الحنوم  ه  الموبح  ي ف عار الدي   والمنقلا  عاار وي اف والمأموما   كل .470
 وال ائ   ثلث الدي .

 جرا فد يبقل و  يقام ه  ببد البرء وم ي سن . كل .471

 كاالف ااي الببااد ففيااه مااا يقااص ماان قيمتااه هد يقااص  ه  المقاادرات اضربباا   جاارا جرحااه كــل .472
 في ا من وي   وفي ي سه الاليم . ب للحر  من ا من قيمته بنسب  ما ي 

جاارا فيااه القااوو فال االح فيااه قباال الباارء عليااه أو علااأ مااا رل هليااه ماان ي ااال أو ريرهااا  كــل .473
 جائز.

 رء جائز عليه    علأ ما ترامأ هليه.أ فال لح قبل البجرا   قوو فيه وله عقل مسم   كل .474

 .جرا   عقل فيه و  قوو فد ي وم ال لح عليه ه  ببد البرء كل .475
 من   يقتص ل ح من الحر للر  فدماوات ح متكافت . كل .476

 من   يقتص ل ح من المسلح للك ر فإيه يقتص من بب  ح لببض. كل .477

  الاااب   واحتمال ااا وتغلااظ ماان لاه علااأ المقتااول و وم فااد ق اااص فااي عماده مااَ وعااو  كــل .478
 الدي  في ماله حال .

ماال  واختلاف قولااه فاي عماد الموسار فياه هذا بلاغ الثلاث هاال  جارا متلاف فبماده وخطا ه كـل .479
 هو عليه أو علأ الباقل .

من ليال بمب وم الادم فاد ق ااص فياه  ه  المساتحق للق ااص فدماه ضوليااء اضول   كل .480
 وش في ا فتيات مطلقا.فإد أرباهح أولياء الثايي ف و ل ح و   

ما سو  البمد والببد وا عتراف وما يقص عن الثلث فبلاأ الباقلا   وإ  فبلاأ ال اايي   كل .481
 علأ ال دف في المتلف.

ع و فيه من با  ف او تباَ ل اا فاي الديا   فاإد رجبات روهاا ه  اضياف واضذياين ب ادف  كل .482
 الثغور.

 ضصبَ.أصبَ ففيه عار الدي  واضيمل  ببدو ما في ا كل .483

 أيثأ فد ت ا ي ف وي  الذكر من جنس ا  ب دف الاليم . كل .484
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 سن ففيه ي ف عار الدي   هد كاد  تال من ا  ولو اسووت وبقيت هنالي. كل .485

 جزء مما فيه وي  ففيه بحسابه من أقل ما هي فيه منه. كل .486

 اثنين من اإليساد في ما الدي  ف ي أحدهما ي   ا ه  عين اضعور فكمال ا. كل .487

ماان هااو لااه تمااام المنسااور  ه  أد ينااود أحاادهح أ ثاارهح  كاال ساار ممااا    ت اازأ فبلااأك كــل .488
 ي يبا منه فالتمام عليه وحده.

أو عااارك  فبلياااه الك اااارم كاملااا  فاااي ال طاااأ  اخت اصاااار  مب اااومار  حااار مسااالح قتااال حااارا كـــل .489
 وتستحب في البمد والببد والذمي.

  يباد  ي ارش مائا  و حابال عاماار  أو استحق باذلي ولاح يقتال فإياه عدوايار  من قتل عمدار  كل .490
 فيه حبال ا ستبراء.

ف او  رالباار  تتبذر فيه ا ساتغاث  فبل يق د به أخذ المال المب وم من فاعله علأ وجه كل .491
 حراب  ممن كاد.

علاأ الك ار أوجاب الحناح باروم مان م ار علياه  و ساتتاش ريار الزياد ق والسااحر  ول   ماا كل .492
 فأسلح. و قتل من ه  ء من لح ينن كافرار  ومنتقص من تبظيمه من ا يماد ثدثا 

 من لح  لتزم اضحنام فد تلزمه الحدوو ويحوها. كل .493

حااد  تاااببض أو طاااد  أو أجااال منااه أو  ااا ول هلياااه فالبباااد فيااه علاااأ ي اااف الحااار ماااَ  كـــل .494
 اعتبار ما مر  في الكسر ه  في عدم اضع ر ف و مثله في ا كالك ارات وال زاء والقسح.

لحاااد  فاااي الزياااا فبلاااأ قاذفاااه باااذلي الحاااد  حتاااأ فاااي ي اااي ابااان المدعنااا  مااان  ااادرأ عناااه ا كـــل .495
 وبالبنال  ولو وجب ببد القذف.

 حد فوجوش القتل يسقطه ه  حد القذف. كل .496

ما ي  ح الوطء الموجاب للحاد أو الن اي عان أش ريار م  اول ولاو ي ااه بلبااد ف او قاذف  كل .497
 وبالبنال.

 بالقذف  ب دف الت ر ح.من   يقتل بابه البمد فد ُيحد  بالتبر ض  كل .498

 من لح يظ ر حمل ا و  مرسل علي ا فد تستبرأ للحد. كل .499

 ما   يبد الوابَ فيه م يبار للموبول ولو بالنسب  هليه ف و حرم. كل .500

 عيء مبه حافظه ف و حرمه. كل .501

 

 الوصايـا والفرائـض
 

 ما هو مال أو متبلق به أو فيه برر علأ الوارث فإيه  ورث  وبالبنال. كل .502
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 ما  ت ور ايت اعه أو ا يت ال به عرعرا فالوصي  ت ح له وبالبنسز لك .503

 ما يقبل النقل مما يملي عرعرا فالوصي  ت وم فيه  وبالبنال. كل .504

 .حر مميز مالي فوصيته جائزم  وبالبنال كل .505
 ما  دل علأ الرجول في الوصي  ف و رجول وبالبنال. كل .506

 لوارث فد يظر فيه للورث . ما لح  زو علأ الثلث من الوصايا و  هو وصي  كل .507

 لورثته المسلمين ووصاياه في ماله يافذم.د ق فميراثه ملتين فد توارث بين ما ه  الزي كل .508

منااه  ه  أد المناتااب  رثااه  ماان فيااه بالياا  ر     اارث و   ااورث  ومالااه لماان يملااي الاار   كــل .509
 من مبه في ا مم ن يبتق علأ الحر بالملي.

م فللاذكر من ماا مثال حاظ اضيثياين  ه   اإلخاوم لالم فالسادس ذكار وأيثاأ فاي ورجا  واحاد كل .510
 واحد  و   زاوود علأ الثلث و تساوود فيه. كلل

وارثرااا ه  أد تباادو اإلخااوم  اارو اضم هلااأ الساادس كالولااد واإلخااوم ماان    اارث   يح ااب  كــل .511
 للش  نق ود ال د للاقائق في الباوم.

 للم. من  دلي با ص فد  رث مبه ه  اإلخوم كل .512

 وارث يسقط ه  عمووي النسب وال  ر واضويين. كل .513

 من  رث  ورث ه  ال دم للم والمولأ اضعلأ ووارث المناتب والزيد ق. كل .514

 من  ورث  رث ه  البم  وبنت اضخ أو البح والمولأ اضس ل والمناتب والزيد ق. كل .515

 أخ    رث وود أخته ه  البي وابن اضخ والمولأ. كل .516

   يب ب أخته ه  ا بن وابنه واضخ لغير اضم.ذكر  كل .517

 قاتل    رث ه  مأمور اإلمام ويحوه والم طف من رير الدي . كل .518

 أيثأ أو مدل ب ا   يب ب ه  اضخوات للبنات. كل .519

 ذكر يب ب أيثأ من يوعه ف و في ورجت ا ه  ابن ا بن مَ ابن  ا بن فوقه. كل .520

د فل مااااااا أش عاااااارعرا ه  تااااااوأمي المدعناااااا  والمساااااابي  أخااااااو ن  توارثاااااااد بأي مااااااا عاااااااليقا كــــــل .521
 والمستأمن   أما توأما الزيا للم وفي المغت ب  قو د.

 ما سو  اض در   من المسائل فد ي رض في ا ضخت مَ ال د. كل .522

عن الثلاث أو السادس  ول اا في ماا الثلاث ماا  ما سو  الغراو ن فد ي رج ميراث اضم فيه كل .523
 بقي.

 ض واحد ف ما في ورج  واحدم ه  ال دم القربأ للش مَ الببد  للم.من ل ما فر  كل .524

         بائن   ترث ه  البائن في مرض الموت. كل .525
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