
user
Sticky Note
- السلسبيل في معرفة الدليل .   حاشية على زاد المستقنع .- لفضيلة العلامة: صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله (1410هـ) .- مكتبة جدة .- ط 4 - 1406هـ  .www.alblihe.com





��������	
����:������ ������� �� ����� ���
com.alblihe.www://http



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































��������	
����:������ ������� �� ����� ���
com.alblihe.www://http




	السلسبيل في معرفة الدليل
	الجزء الأول
	مقدمة
	 الإمام أحمد
	 لمحة عن ابن قدامة
	 لمحة عن مؤلف كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع
	تقريض الشيخ العبد اللطيف 
	مقدمة وتقريض الشيخ ابن حميد
	نصح وتوجيه 
	تقريض الشيخ سليمان العبودي
	مقدمة المؤلف
	كتاب الطهارة
	باب الآنية
	باب الاستنجاء
	باب السواك وسنن الوضوء
	ومن سنن الوضوء
	باب فروض الوضوء وصفته
	باب المسح على الخفين
	باب نواقض الوضوء
	باب الغسل
	باب التيمم
	باب إزالة النجاسة
	باب الحيض

	كتاب الصلاة
	باب الأذان
	باب شروط الصلاة
	صفة الصلاة
	فصل يكره في الصلاة
	أركان الصلاة
	سجود السهو
	باب صلاة التطوع
	باب صلاة الجماعة
	فصل الأولى بالإمامة
	فصل يقف المأمومون خلف الإمام
	يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره إذا سمع التكبير
	فصل أهل الأعذا بترك الصلاة
	باب صلاة أهل الأعذار
	فصل صلاة المسافر
	فصل الجمع والقصر بين الصلاتين
	فصل جواز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما
	فصل صلاة الخوف
	باب صلاة الجمعة
	فصل شروط صحة صلاة الجمعة
	تنبيه: تصلى الجمعة ظهراً بشرطين
	صفة صلاة الجمعة ومسنوناتها
	باب صلاة العيدين
	باب صلاة الكسوف
	باب صلاة الاستسقاء

	كتاب الجنائز
	فصل حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
	فصل يجب تكفينه في ماله مقدمًا على دين وغيره
	فصل صفة صلاة الميت
	فصل صفة تشييع الجنازة وصفة دفنها
	تنبيه: كراهة التجصيص عند العلماء محمول على التحريم
	فصل زيارة القبور

	كتاب الزكاة
	فائدة نفيسة
	تنبيه: فائدة الخلاف في وجوب الزكاة في الذمة
	باب زكاة بهيمة الأنعام
	فصل نصاب البقر
	فصل نصاب الغنم
	باب زكاة الحبوب والثمار
	نصاب الحبوب والثمار
	فائدة: لايجوز إخراج القيمة في الزكاة 
	نصاب زكاة الحبوب والثمار على ما قرره العلماء النجديون
	باب زكاة النقدين
	نصاب الفضة بالنقد الحالي
	تنبيه: تلبيس الأسنان ذهبًا من غير حاجة محرم ، ولبس فتخة ذهب للرجال محرم وتجب زكاته
	باب زكاة العروض
	باب زكاة الفطر
	مقدار زكاة الفطر، ومم تخرج
	باب إخراج الزكاة
	فائدة: عند الأئمة الثلاثة يجوز لرب الأموال الباطنة إخراج زكاة ماله بنفسه، ويجوز له ذلك في الأموال الباطنة
	باب أهل الزكاة
	مسألة كثيرة الوقوع: حكم دفع الزكاة للعاجز عن الحج
	فصل فيمن تحرم عليهم الزكاة
	فائدة: حكم دفع الزكاة للأقارب
	فائدة: خمسة لا يأخذون الزكاة إلا مع الحاجة وأربعة يجوز لهم الأخذ مع الغنى

	كتاب الصيام
	تنبيه: اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم جواز صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر
	تنيه: لا يجوز الصيام ولا الفطر بحساب الحاسبين   
	فائدة: الصيام في السفر
	باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
	مسألة: هل يفطر الصائم بضرب الإبرة ؟
	فصل : الجماع في نهار رمضان
	باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
	فائدة: حكم التقبيل للصائم
	مسألة كثيرة الوقوع: الحكم في وفاة المريض  قبل التمكن من القضاء
	باب صيام التطوع
	فائدة: استحباب صيام يوم قبل  عاشوراء أو يوما بعده
	باب الإعتكاف

	كتاب المناسك
	فائدة
	تنبيه: العبد إذا حج بعد بلوغه ثم عتق لا يلزمه إعادة الحج على الأرجح
	فائدة جليلة
	باب المواقيت
	باب الإحرام نية النسك
	تنبيه : حكم التطيب للمحرم
	تنبيه: الذي اختاره الشيخ يسن الإحرام بعد فريضة إن تيسر، وليس للإحرام صلاة تخصه
	فائدة: من أحرم مفردًا أو قارناً يشرع ليه أن يفسخ ذلك الإحرام إلى عمرة  على الصحيح 
	فائدة: الخلاف في تعريف حاضر المسجد الحرام
	تكملة:ما يشترط لوجوب الدم
	باب محظورات الإحرام
	فائدة: جواز حك المحرم رأسه وبدنه عند الحاجة
	فوائد
	فائدة: أكل المحرم من الصيد
	قتل الصيد في الحرم ميتة
	تنبيه: الوطء قبل التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة لا يفسد النسك
	فائدة: الهدي الواجب في الجماع
	تنبيه وفائدة
	فائدة: تغطية المرأة المحرمة وجهها
	باب الفدية
	فصل من كرر محظورًا
	فائدة: مساكين الحرم على الصحيح من المذهب من كان فيه سواء من المقيمين أو من غيرهم من الحجاج الذين يجوز دفع الزكاة إليهم
	باب جزاء الصيد
	باب صيد الحرم
	تكملة: الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته على الصحيح من المذهب
	تكملة: حكم قطع ما أنبته الآدمي من الشحر وغيره
	باب دخول مكة
	فائدة: صفة الاضطباع
	فائدة: يجوز للطائف بالكعبة أن يقرن بين الأسابيع
	تنبيهات حول الرمل في الطواف
	فائدة: شروط صحة الطواف ثلاثة عشر، على المقم من
	فائدة: عن أحمد يجوز للحائض الطواف وتحبر ذلك بدم وهو قول أبي حنيفة
	فائدتان: ركعتا الطواف سنة وتجوز خارج الحرم
	باب صفة الحج والعمرة
	تنبيه: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر لايجوز إلا لأهل الأعذار على ألأرحج
	تنبيه: ما وجب ذبحه لتمتع أو قران لايجوز ذبحه قبل يوم النحر
	فائدة: أقل الواجب  في الحلق أو التقصير
	فصل: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد
	تنبيه: الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية سنة تركها الناس
	فائدة: حكم القصر والجمع في عرفة ومزدلفة ومنى
	باب الفوات والإحصار
	باب الهدي والأضحية والعقيقة
	تنبيه: معنى العوراء التي لا تجزي
	فائدة: أعضب الأذن والقرن 
	فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية..
	فائدة: إذا ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطاً
	فائدة: حكم الأضحية
	فصل: حول أحكام العقيقة
	فائدة: الحكمة من عدم أخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره شيئاً
	تنبيه: لا يعتبر التمليك في العقيقة على الصحيح

	فهرس الجزء الأول

	الجزء الثاني
	كتاب الجهاد
	فائدة
	فائدة: النقل ثلاثة أقسام
	فائدة: حل الغنيمة من محاسن دين هذه الأمة
	باب عقد الذمة وأحكامها
	فائدة: تعريف عقد الذمة وذكر شروطها
	فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام
	فائدة: التميز عن المسلمين في أربعة أشياء
	فصل فإن أبى الذمي بذل الجزية
	فرع: اتفق الأئمة الثلاثة على أن الكافر يمنع من دخول الحرم للآية الكريمة
	تكملة: يحرم السفر إلى بلاد الكفرة والمشكرين لغير ضرورة

	كتاب البيع
	فائدة: جواز البيع من محاسن الشرائع السماوية لأنه ضرورة من ضروريات الحياة
	فائدة
	فائدة: الفرق بين النجسة والمتنجسة
	فائدة: الكلاء بفتح الكاف  العشب
	 تنبيه: البيع بالصفة ، والمبيع بالصفة
	تنبيه: الحكم فيمايفعل في الأسواق كثيراً وهو قول البائع مثلاً أبيعك العشر إحدى عشر من غير معرفة رأس المال
	فصل  ولا يصح البيع ..
	باب الشروط في البيع
	فائدة: اختلف العلماء في الشروط على أقوال أربعة
	فائدة: الحكم في شرط الدابة لبونًا
	باب الخيار
	تكملة
	فائدة: الحكمة من مشروعية الخيار
	تنبيه: المساقات والمزراعة لا خيار فيهما على المقدم من المذهب
	تنبيه: الحكم فيما إذا شرط في الخيار مدة مجهولة
	فائدة: الغاية لا تدخل في المغيا إلا في ثلاثة اشياء
	فائدة: بسقط الخيار بأحد اربعة اشياء
	فائدة: على الصحيح  من المذهب يثبت خيار الغبن في ثلاث صور
	فائدة: هل البيع في صورة النجش صحيح أو باطل ؟
	فائدة: البعير الشرود يرد - الحديث
	تنبيه: هل يمين المشتري على البت أو نفي العلم؟
	تنبيه: إذا اختلفت القيمة فهل يدفع المشتري القيمة وقت العقد أو زمن التحالف ؟
	فصل ومن اشترى مكيلاً ونحوه 
	تنبيه: الحكم الفسخ مع المشتري المماطل
	باب الربا والصرف
	فائدة: الربا جريمة عظمى مضرة بالمجتمع ديناً ودنيا
	تنبيه: حكم البيع الجزاف
	فصل ويحرم ربا النسيئة
	فائدة: التمور الرطبة معيارها الشرعي الوزن ولا يتأتى كيلها
	تكملة: الحبوب كلها مكيلة ومن الموزون الذهب والفضة ..
	أحكام القبض في المتصارفين
	باب بيع الأصول والثمار
	تنبيه:  حكم القبض لا يتغير مع الأوراق النقدية الحالية
	فصل ومن باع نخلاً
	فائدة: إن أخر قطع خشب ونحوه مع شرطه فنما ففيه ثلاثة أقوال
	فائدة: يشترط لبيع العارية ستة شروط
	تنبيهات: على الصحيح من المذهب لاضمان إلا في ثلاث صور
	فائدة: الحكمة من جواز السلم
	باب السلم
	قاعدة: ما لايجوز فيه السلم
	فائدة
	باب القرض
	فائدة: الحكمة من مشروعية القرض
	فائدة: شروط صحة القرض
	تنبيه: هل التأجيل مكروه أو محرم ؟
	فائدة: التعجيل والتأجيل في الدين
	فوائد حول القرض
	باب الرهن
	فصل ويكون عند من اتفقا عليه
	فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن
	فائدة: العين المرهونة قسمان
	باب الضمان
	فائدة: اركان الضمان خمسة
	فائدتان: ألفاظ الضمان، أقسام الضمان أربعة
	فصل وتصح الكفالة 
	تنبيه: هل يبرا الكفيل بموته ؟
	الحكمة من مشروعية الضمان والكفالة
	باب الحوالة
	فائدة: الحكمة من مشروعية الحوالة، اللفظ الذي تصح به الحوالة ، شروط صحة الحوالة ستة
	باب الصلح
	فائدة: الصلح من محاسن الدين الإسلامي ، الصلح في الأموال قسمان
	فائدة: أنواع الصلح خمسة
	فصل ومن ادعي عليه بدين
	فائدة: الحكم في تعلية الجدار على الجار ونحوه
	باب الحجر
	فائدة: الجكمة من جواز الحجر، وتعريفة ، وذكر نوعيه
	فائئدة: إذ اشتكى الغريم الوفي المماطل  فما غرمة الغريم بسبب الشكاية والخصومة فهو على المماطل الظالم، ولو عمل به لارتدع كثير من الناس عن الخصومات والمشاغبات
	فصل : بيان من يحجر عليهم
	تنبيه: الحاكم وأمينه لا يجوز لهما الأكل من مال موليهما
	فائدة: ديننا الإسلامي جاء بحل جميع المشاكل بما يسعد البشرية في جميع الأزمان
	باب الوكالة
	فائدة: الحكمة من إباحة الوكالة، ذكر اركانها الأربعة، وشرطها الخمسة
	تنبيه: العبادات البدنية المحضة لا يجوز التوكيل فيها إلا ما ورد به النص
	فائدة: العبادات التي تصح فيها الوكالة
	تنبيه
	فصل: أحكام الوكالة مع المبيع المعيب
	أحكام الوكيل
	باب الشركة
	لا تصح الشركة بالعروض على الصحيح من المذهب
	فصل: الضاربة
	فصل: شركة الوجوه
	تنبيه وفائدة وتكملة في المضاربة
	فائدة: الحكمة من جواز المساقاة، وذكر أركانها الثلاثة وشروطها السبعة
	باب المساقاة
	الحكم في صورة من صور المساقاة
	تتنبيه: شورط لا تصح في المساقاة على المذهب
	فصل: المزارعة
	باب الإجارة
	فائدة: الحكمة من جواز الإجارة، وذكر أركانها الخمسة وشروطها الأربعة
	فائدة: حكم خدمة اليهودي بإجارة 
	فائدة: يشترط لصحة العقد في الرضاع أربعة شروط
	فصل: ما يشترط في العين المؤجرة
	قاعدة: على الصحيح من المذهب الذي يحرم بيعه تحرم إجارته ماعدا ثلاثة أشياء
	فصل: وهي عقد لازم
	فائدة: ما يجوز فيه أخذ الأجرة وما لا يجوز
	فائدة: حكم بيع العين المؤجرة
	فائدة: ضمان الأجير
	باب السبق
	فائدة: الحكمة من جواز السبق، وذكر شروط صحته الخمسة
	فائدة: تعريف المناضلة، وشروط صحتها الثمانية
	باب العارية
	فائدة: الحكمة من مشروعية العارية، وذكر اركانها الأربعة، وشروطها الخمسة
	فائدة: لا ضمان في أربع صور إلا بالتفريط والتعدي
	باب الغصب
	فائدة
	فائدة: الحكم فيما إذا غصب احجارًا أو خشبًا فتنى عليها
	فصل: وإن اختلط بما لا يتميز
	فائدة: الأيدي المترتبة على يد الغاصب
	فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية
	تنبيه: تعريف المثلي
	تنبيه
	تنبيه
	فائدة: الحكم فيما إذا اصدمت سفينتان أو سيارتان
	مسألة: إذا قتل إنسان شخصا وادعى عليه أنه صال عليه أو دخل منزله يريد نفسه
	تنبيه: معنى المحترمة والمستورة والمسلم الخلال
	باب الشفعة
	فائدة: الحكمة من مشروعيية الشفعة وتعريفها وشروطها التسعة
	من صور التحيل
	فائدة: معنى السقب
	فصل: وإن تصرف مشتريه بوففقه
	فائدة: حكم الشفعة مع الغائب إذا قدم والصغير إذا بلغ
	تنبيه: الحكم عند بيع الشقص بعرض
	باب الوديعة
	فائدة: أركان الوديعة الأربعة، وشروطها الخمسة
	فصل: ويقبل قول المودع
	تنبيه: هل يقبل قول المودع بيمينه ؟
	باب إحياء الموات
	تنبيه: موات الحرم المكي ومنى ومزدلفة وعرفات لا يملك بالإحياء
	تنبيه
	تنبيه: وإن أطال الجلوس
	فائدة: الحكمة من جواز إحياء الموات
	باب الجعالة
	تنبيه
	باب اللقطة
	فائدة: الحكمة من جواز أخذ اللقطة، وذكر أركانها الثلاثة
	فائدة: المال الضائع على ثلاثة أقسام
	فائدة جليلة
	تنبيه: أجرة المنادي على اللقطة هل هي على الملتقط أو على صاحب اللقطة ؟
	فائدة:من وجد شاة في مفازة من الأرض فأكلها لزمه ضمانها لو جاء صاحبها
	تنبيه: هل ألأفضل أخذ اللقطة أو تركها؟
	تنبيه : من يدعي اللقطة
	تكملة: هل تملك لقطة الحرم بالتعريف ؟
	باب اللقيط
	فائدة: متى يحكم بإسلام اللقيط ؟
	فائدة: شورط القائف الخمسة
	الحكمة من مشورعية أخذ اللقيط

	كتاب الوقف
	باب الوقف
	فائدة: ما صح بيعه صح وقفه
	فصل: ويجب العمل بشرط الواقف
	فائدة: الوقف على الولد
	تنبيه
	فصل: والوقف عقد لازم يجوز فسخه
	فائدة: حكم بيع الوقف إذا تعطلت مصلحة الوقف او قلت
	باب الهبة والعطية
	فصل: يحب التعديل في عطية أولاده
	فائدة: حكم تخصيص بعض الولد بعطية لحاجة ، وحكم منع بعض الولد لفسقه او بدعته
	فائدة: الأم لاتملك الرجوع وكذا الجد
	فائدة: يشترط لجواز اخذ الوالد من مال ولده شورط ستة
	تنبيه: هل يملك الأب إبراء نفسه من دين ابنه ؟
	إذا مات الأب فهل يرجع الإبن  بدينه على تركة أبيه ؟
	فصل في تصرفات المريض

	كتاب الوصايا
	فائدة:  إذا لم يف مال الميت بالواجب
	تتمة: هل يعمل بوصية الميت في هذه الحالة
	باب الموصى له
	فوائد: الوصي والحج
	باب الموصى به
	باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
	باب الموصى إليه
	تنبيه: هل تصح وصية الكافر إلى كافر
	فائدة: هل يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي ؟
	فائدة: هل للموصي أن يعزل نفسه في حياة الموصي وبعد موته ؟

	كتاب الفرائض
	فائدة: قد تجتمع الأسباب كلها في شخص واحد
	تنبيه: لا إرث بالولاء إلا من أعلى
	فصل: والجد لأب
	تنبيه: من يرث بالفرض والتعصيب معاً ؟
	فصل: وللأم السدس
	فصل: ترث أم الأم
	قاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة
	فصل: والنصف فرض بنت وحدها
	أولاد الأم خالفوا غيرهم في أربعة أحكام
	فصل في الحجب
	باب العصابات
	فصل: يرث الابن وابنه 
	باب أصول المسائل
	فائدة: أهل الرد سبعة أصناف
	باب التصحيح والمناسخات قسمة التركات
	فصل: إذا مات شخص ولم تقسم تركته
	فصل: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث
	باب ذوي الأرحام
	باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
	فادة: أول من حكم بميراث الخنثى
	باب ميراث المفقود
	باب ميراث الغرقى
	باب ميراث أهل الملل
	باب ميراث المطلقة
	باب الإقرار بمشارك في الميراث
	باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
	فائدة: يشترط لثبوت النسب خمسة شروط
	تنبيه

	كتاب العتق
	تنبيه: هل يعتق المدبر إذا صح التدبير من راس المال أو من الثلث؟
	فائدة: يبطل التدبير بثلاثة أشياء
	باب الكتابة
	فائدة: يشترط لصحة الكتابة شورط سبعة
	باب أحكام أمهات الأولاد
	فائدة: الكتابة إذا توفرت شروطها عقد لازم

	كتاب النكاح
	فائدة: نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب
	فصل: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع
	فصل: وله شروط
	فصل: الثاني رضاهما
	فصل: الثالث الولي
	تنبيه: هل يزوج الأمير
	فصل: الرابع الشهادة
	تنبيهان: الكفاءة ، شهادة الأقارب
	باب المحرمات في النكاح
	فائدة: والمحرمات بنص القرآن العزيز أربع عشرة
	فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته
	قاعدة
	فائدة: توبة الزانية على المذهب ان تراود فتمتنع
	إذا كان أثر اليهود والنصارى في وقتنا الحاضر يعتقدون معتقد الدهرية فهل تجوز مناكحتهم وتحل ذبائحهم وتقبل منهم الجزية؟
	باب الشروط والعيوب في النكاح
	فائدة: هل يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم ؟
	فائدة: حول شرط المرأة
	فرع: العلة في النهي عن نكاح الشغار
	تنبيه: مهر المثل
	فائدة: هل يصح الشرط بالنية؟
	فصل: وإن شرط ان لا مهر لها
	فائدة: الشروط في النكاح قسمان
	فصل: والرتق والقرن
	فائدة
	تنبيه
	تنبيهان
	باب نكاح الكفار
	فصل وإن أسلم الزوجان معًا
	باب الصداق
	فائدة: الأوقية أربعون درهماً والدرهم ربع ريال سعودي
	تنبيه: الصداق بتعليم القرآن
	فصل وإن أصدقها
	فائدة: للصداق أسماء ثمانية
	فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد
	فائدة يحتاج إليها كثيرًا: إذا اشترت بالصداق جهازًا فهل ترد نصف الصداق أم نصف الجهاز
	تنبيه: يتقرر الصداق كاملاً بأشياء منها
	فصل: يصح تفويض البضع
	تنبيهان
	تنبيه
	باب وليمة العرس
	يشترط لإجابة الدعوة شروط ستة
	تتمة: تسن  وليمة العرس بعد عقد نكاح
	تنبيه: ظاهر الأحاديث أن وليمة العرس سنة
	باب عشرة النساء
	فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من اربع
	فصل: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم
	فائدة: حكمة الشريعة في أحكام النكاح وفساد القوانين المخالفة
	فصل: النشوز
	باب الخلع
	فائدة: شروط الخلع سبعة
	فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كناياته
	فصل: إذا قال متى أو إذا 
	مشاكل الحياة لاتحصى

	فهرس الجزء الثاني

	الجزء الثالث
	كتاب الطلاق
	فصل: إذا طلقها مرة
	فصل: وكنايته الظاهرة
	فائدة: إباحة الطلاق عند عدم الوئام من محاسن الشريعة الإسلامية
	فصل: وإن قال أنت علي حرام
	باب ما يختلف به عدد الطلاق
	تنبيه: تكرير الطلاق هل يعد طلقة واحدة أم أكثر؟
	فصل ويصح منه استثناء النصف
	باب الطلاق في الماضي والمستقبل
	فصل: وإن قال أنت طالق
	تنبيه: حكم الطلاق مع أل التعريف
	باب تعليق الطلاق بالشروط
	فصل: في تعليقه بالحيض
	فصل في تعليقه بالحمل
	فصل في تعليقه على الولادة
	تنبيه: إذا ولدت ذكرين هل يقع طلقة أم أكثر؟
	تنبيه: إذا ولدت خنثى
	فصل في تعليقه بالطلاق
	فصل في تعليقه بالحلف
	فصل في تعليقه بالكلام
	فصل في تعليقه بالإذن
	في تعليقه بالمشيئة
	تنبيه: هل تطلق في هذه الحالة
	فصل: في تعليقه بالحلف
	باب التأويل في الحلف
	فائدة: من أمثلة التأويل
	باب الشك في الطلاق
	تنبيه
	باب الرجعة
	فائدة: الحكمة من مشروعية الرجعة
	تنبيه: ما تصح به الرجعة، وهل يلزم المهر في الرجعة ؟
	فصل: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن
	فائدة: إذا راجع الزوج زوجته بدون علمها فاعتدت وتزوجت فهل تكون للأول أم الثاني؟
	فائدة: الحكمة من إباحة الطلاق ومشروعية الرجعة
	فصل: إذا ستوفى ما يملك من الطلاق

	كتاب الإيلاء
	فائدة: الحكمة من أحكام الإيلاء، وذكر شروط الإيلاء السبعة

	كتاب الظهار
	فائدة: الحكمة من أحكام الظهار، وذكر شروط صحته الثلاثة
	فصل: ويصح الظهار معجلاً ومعلقًا بشرط
	فصل: كفارة الظهار
	تنبيه: ستين ممكيناً ، هل يجزئ تكرار إطعام شخص واحد ستين مرة؟
	فصل يجب التتابع في الصوم

	كتاب اللعان
	فائدة: إذا تم اللعان ثبت اربعة أحكام
	فصل: وإن قذف زوجته
	فصل: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه

	كتاب العدد
	فائدة: وجوب العدة من محاسن الشرائع الإلهية لئلا تختلط الأنساب
	فصل: والمعتدات ست
	فائدة: الفرق بين النكاح الباطل والفاسد
	فائدة: اقل ما يتبين به خلق الولد
	فصل: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه
	فصل: ومن مات زوجها الغائب
	فائدة: هل الولد للأول أم الثاني؟
	فصل: يلزم الإحداد مدة العدة 
	فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل
	باب الاستبراء
	فائدة: يجب الاستبراء في ثلاث

	 كتاب الرضاع
	فائدة: الجمع بين المرأة وبنتها ونحوه في الرضاع هل يحرم؟

	كتاب النفقات
	فصل: ونفقة المطلقة الرجعية
	فصل: ومن تسلم زوجته
	باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
	فصل: وعليه نفقة رقيقه
	فصل: وعليه علف بهائمه وسقيها
	تنبيه: لايجوز ذبح البهيمة للإراحة
	باب الحضانة
	صل: وإذا بلغ الغلام سبع سنين

	كتاب الجنايات
	فصل: تقتل الجماعة بالواحد
	باب شروط القصاص
	باب استيفاء القصاص
	فصل: ولايستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه
	باب الغفو عن القصاص
	فائدة: العدل نوعان
	باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
	فصل: النوع الثاني: الجراح

	كتاب الديات
	فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته
	باب مقادير ديات النفس
	فائدة: تغلظ الدية فيالعمد من ثلاثة أوجه
	فائدة: تغلظ الدية في الحرم والإحرام
	فائدة: جاءت الشريعة بأعدل الأحكام
	فائدة: يشترط في قيمة الغرة
	تنبيه: هل يقبل في الغرة المعيب؟
	تنبيه: إذا جنى على المرأة فأسقطت أكثر من واحد
	باب ديات الأعضاء ومنافعها
	فاعدة: ديات الأعضاء
	تنبيه: متى تجب دية اليد والرجل
	فصل: وفي كل حاسة دية كاملة
	تتمة: هل تجب الدية في شعر الرأس والحاجبين وأهداب العينين؟
	باب الشجاج وكسر العظام
	تنبيه: هل تختلف المرأة عن الرجل في دية الأعضاء؟
	فائدة: لا يطالب المجني عليه حتى يبرأ، وذكر حالات فيها التعزير دون الدية
	باب العاقلة وما تحمله
	فصل: ومن قتل نفسًا
	فوائد
	تنبيه: لا إطعام  في كفارة القتل على الصحيح
	تتمة: تجب الكفارة على القاتل سواء كان المقتول..
	خاتمة:  أحكام الشريعة حكيمة كفيلة بتحقيق العدل والأمن
	باب القسامة
	فائدة: شروط صحة القسامة العشرة
	تنبيه: أدلة القسامة
	تكلمة

	كتاب الحدود
	فائدة: الحدود المحددة عن الله ورسوله سبعة
	باب حد الزنا
	تنبيه: البدوي يغرب عن حلته وقومه إلى مسافة قصر فأكثر
	تنبيه: حد الأمة
	فائدة: يشترط في شهود الزنا سبعة شروط
	باب حد القذف
	فائدة
	تكملة: يشترط لوجوب الحد على القاذف عدة شروط
	باب حد المسكر
	باب التعزير
	فائدة جليلة: ذوي الهيئات
	باب القطع في السرقة
	فائدة: حكم القطع في صورة من صور السرقة
	باب حد قطاع الطريق
	فائدة: يشترط في المحاربين ثلاثة شروط
	فائدة: لوجوب الحد على المحارب سبعة شروط
	باب قتال أهل البغي
	فائدة: شريعة العدل والإنصاف  يجب أن يعمل بها
	باب حكم المرتد
	فصل: فمن ارتد عن الإسلام
	فائدة: يسر الشريقعة وسماحة الإسلام تجعل المسلم يتمسك بها ، والذي يرتد في حكم النادر
	فائدتان: المرتد هل يلزمه قضاء العبادات عند التوبة، وهل تنفعه العبادات قبل الردة بعد التوبة؟

	كتاب الأطعمة
	فصل: وما عدا ذلك فحلال كالخيل
	فائدة: ما لم يذكر فيالشرع ولم يعرف في عرف العرب يرد إلى أقرب الأشياء
	تكملة: هل هذه الحيوانات مباحة أم محرمة؟
	تتمة:الأكل من المحرم عن الضرورة هل يجوز له الشبع؟
	شروط الأكل من بستان أو حائط غيره أربعة
	باب الذكاة
	فائدة: التسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح أو قبله قريبًا منه
	تنبيه: حكم ترك التسمية جهلاً
	باب الصيد
	تتمة: إن رمى صيدًا فأصاب غيره
	فرع: لورمى ما ظنه أوعلمه غير صيد فأصاب صيدًا

	كتاب الأيمان
	تنبيه: وحروف القسم ثلاثة
	تنبيه: هل يشترط الاستثناء المتثل باليمين؟
	فصل: يخير من لزمته كفارة يمين
	فائدة: أسماء الله في عقد اليمين ثلاثة أقسام
	باب جامع الأيمان
	فصل: فغن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم
	فصل: وإن حلف لايفعل
	فائدة: هل يحنث الحالف بمخالفة المحلوف عليه إن قصد إكرامه لا إلزامه بالمحلوف عليه ؟
	باب النذر

	كتاب القضاء
	فائدة: أصل القضاء وأركانه وتعريفه
	باب آداب القاضي
	باب طريق الحكم وصفته
	فصل: ولا تصح الدعوى
	فائدة: إن ارتاب القاضي في حال الشهود
	باب كتاب القاضي إلى القاضي
	فائدة: يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي خمسة شروط
	باب القسمة
	فائدة: القسمة نوعان
	باب الدعاوى والبينات
	فائدة: إذا تداعيا عينًا فلا تخلوا م سبعة أحوال

	كتاب الشهادات
	فصل: شروط من تقبل شهادته ستة
	تنبيه: هل تقبل شهادة العبد؟
	فائدة: هل يلزم لقبول الشهادة النطق بلفظ أشهد أو شهدت ؟
	باب موانع الشهادة
	فائدة: موانع الشهادة ثمانية
	فرع: إذا كان له ولد من رضاع أو زناً فهل تقبل شهادته؟
	ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة
	أقسام المشهود به سبعة
	تنبيه: هل يجوز الحكم بالشاهد الواحد إذا عرف الحاكم صدقه وأمانته؟
	فائدة: شهادة المرأة
	فائدة: الحكمة من طلب امرأتين في شهادة المرأة
	فائدة: يشترط لقبول الشهادة على الشهادة ثمانية شروط
	فصل: ولاتقبل الشهادة على الشهادة إلا في
	فائدة: اتفق الأربعة على قبول الشهادة على الشهادة إذا كانت
	فائدة: هل تثبت به شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين عليهما؟
	باب اليمين في الدعاوى
	فائدة: من توجهت عليه يمين فكيف يحلف؟

	كتاب الإقرار
	فائدتان: هل يقبل إقرار المريض لوارث ؟
	فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه 
	فصل: إذا له على شيء أو كذا

	دعاء والتجاء
	خاتمة الكتاب
	فهرس الجزء الثالث





