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 في المذهب الحنبلي عمدة الفقه 

١٢٤ 

 الفهرس
 

 الصفحة الموضوع
 ٣ ........................املقدمة ...................................

 ٤ ............كتاب الطَّهارة ........................................
 ٤ ........باب أحكام املياه ..........................................

 ٤ ........................................................ باب اآلنية
 ٥ ........باب قضاء احلاجة .........................................
 ٦ ........ باب الوضوء ..............................................

 ٦ ..................باب مسح اخلفني ...............................
 ٧ ........وضوء .......................................باب نواقض ال

 ٧ ........باب الغسل من اجلنابة .....................................

 ٨ ........باب التيمم ...............................................
 ٨ ........باب احليض ..............................................
 ٩ ........باب النفاس ..............................................

 ١٠ .......................................كتاب الصَّالة .............
 ١٠ ........باب األذان واإلقامة .......................................

 ١١ ......................باب شرائط الصَّالة ..........................
 ١٢ ........باب آداب املشي إىل الصَّالة ...............................
 ١٣ ........باب صفة الصَّالة .........................................
 ١٤ ........باب أركان الصَّالة وواجباهتا ................................

 ١٥ ...........................................باب سجود السهو .....
 ١٦ ........باب صالة التطوع .........................................



 في المذهب الحنبلي عمدة الفقه 

١٢٥ 

 ١٧ ........باب الساعات اليت هني عن الصَّالة فيها .....................
 ١٧ ........باب اإلمامة ..............................................

 ١٨ ........صالة املريض ......................................... باب
 ١٨ ........باب صالة املسافر .........................................
 ١٩ ........باب صالة اخلوف .........................................

 ١٩ ..........باب صالة اجلمعة .......................................
 ٢٠ ........باب صالة العيدين ........................................
 ٢١ ........كتاب الجنائز ............................................
 ٢٣ ........كتاب الزكاة .............................................

 ٢٣ ...........................باب زكاة السائمة ......................
 ٢٤ ........باب زكاة اخلارج من األرض ................................
 ٢٥ .......باب زكاة األمثان ...........................................
 ٢٦ ........باب حكم الدين ..........................................

 ٢٦ ............................................باب زكاة العروض .....
 ٢٦ ........باب زكاة الفطر ...........................................
 ٢٧ ........باب إخراج الزكاة ..........................................
 ٢٧ ........باب من جيوز دفع الزكاة ...................................

 ٢٨ ........اب من ال جيوز دفع الزكاة إليه .............................ب
 ٢٩ ........كتاب الصِّيام ............................................
 ٢٩ ........باب أحكام املفطرين يف رمضان .............................

 ٣٠ .................باب ما يُفِسد الصوم .............................
 ٣٠ ........باب صيام التطوع .........................................
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١٢٦ 

 ٣١ ........باب االعتكاف ...........................................
 ٣٢ ........كتاب الحج والعمرة ......................................

 ٣٢ ................................باب املواقيت .....................
 ٣٣ ........باب اإلحرام ..............................................
 ٣٣ ........باب حمظورات اإلحرام .....................................
 ٣٤ ........باب الفدية ...............................................

 ٣٥ ................................................باب دخول مكة ..
 ٣٥ ........باب صفة احلج ...........................................
 ٣٧ ........باب ما يفعله بعد احلل ....................................
 ٣٨ ........باب أركان احلج والعمرة ....................................
 ٣٨ ........باب اهلدي واألضحية .....................................
 ٣٩ ........باب العقيقة ..............................................
 ٤٠ ........كتاب البيوع .............................................

 ٤٠ ..............................فصل يف البيوع املنهي عنها ...........
 ٤٠ ........باب الربا .................................................
 ٤١ ........باب بيع األصول والثمار ...................................

 ٤١ ..............................فصل يف بيع الثمار وصالحها ........
 ٤٢ ...................................باب اخليار ....................

 ٤٢ ........باب السََّلم ...............................................
 ٤٣ ........باب القرض وغريه .........................................
 ٤٣ ........باب أحكام الدين .........................................

 ٤٤ ........والضمان ...................................... باب احلوالة
 ٤٤ ........باب الرهن ................................................
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١٢٧ 

 ٤٥ .........باب الصلح ..............................................
 ٤٥ ........باب الوكالة ...............................................
 ٤٦ ........باب الشركة ...............................................
 ٤٦ ........باب املساقاة واملزارعة ......................................
 ٤٦ ........باب إحياء املوات .........................................

 ٤٧ ..............................باب اجلعالة .........................
 ٤٧ ........باب اللقطة ...............................................

 ٤٨ ............................................يف اللقيط ....... فصل
 ٤٨  ........باب السبق ...............................................

 ٤٩ .................................................باب الوديعة .....
 ٥٠ ........ة ............................................ر كتاب اإلجا

 ٥٠ ........باب الغضب .............................................
 ٥١ ........باب الشفعة ..............................................

 ٥٣ ........اب الوقف ............................................كت
 ٥٤ ........باب اهلبة .................................................
 ٥٤ ........باب عطية املريض .........................................

 ٥٦ .......................................كتاب الوصايا .............
 ٥٧ .....................................فصل يف بطالن الوصية .......

 ٥٨  ........باب املوصى إليه ..........................................
 ٥٨ ..............................فصل يف احلجر واختبار الرشد ........

 ٥٨ .............................فصل يف اإلذن للعبد يف التصرف .......
 ٥٩ ........كتاب الفرائض ...........................................
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١٢٨ 

 ٥٩ ................................فصل يف أحوال األب يف املرياث ....
 ٥٩ .................................فصل يف احوال اجلد يف املرياث ....

 ٦٠ ..................................املرياث ....فصل يف أحوال األم يف 
 ٦٠  .............................يف أحوال اجلدة يف املرياث ....... فصل
 ٦٠ .............................يف أحوال البنات يف املرياث ...... فصل

 ٦٠ ...........................فصل يف أحوال األخوات يف املرياث ......
 ٦١ ..............فصل يف أحوال اإلخوة واألخوات من األم يف املرياث ....

 ٦١ ........باب احلجب ..............................................
 ٦١                                                                                                                                                                                                                                                         ........باب العصبات ............................................
 ٦٢ ........باب ذوي األرحام .........................................

 ٦٣ ..........باب أصول املسائل ......................................
 ٦٣ ........باب الرد .................................................
 ٦٣ ........باب تصحيح املسائل ......................................

 ٦٤ ....................باب املناسخات ...............................
 ٦٤ ........باب موانع املرياث .........................................
 ٦٤ ........باب مسائل شىت ..........................................
 ٦٥ ........باب الوالء ................................................

 ٦٦ ..........................................باب املرياث بالوالء ......
 ٦٦ .........باب العتق ...............................................

 ٦٧ ..............................يف تعليق العتق على شرط ....... فصل
 ٦٧ ..........باب التدبري .............................................

 ٦٧ ...........ملكاتب ..........................................باب ا
 ٦٨ ..........باب أحكام أمهات األوالد ...............................
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١٢٩ 

 ٧٠ .............كتاب النكاح .......................................
 ٧١ ... ........باب والية النكاح ......................................

 ٧١ ..... .........................فصل يف االستئذان يف التزويج ........
 ٧١ ...................................فصل يف تزويج العبيد واإلماء ....

 ٧٢ ...........باب احملَرمات يف النكاح .................................
 ٧٢ ....................................فصل يف التحرمي باجلمع ........
 ٧٣ ....................................فصل يف التحرمي يف امللك ......
 ٧٣ ....................................فصل يف موانع نكاح اإلماء .....

 ٧٤ ..........كتاب الرِّضاع ..........................................
 ٧٥ .........................النكاح وفسخه بسبب الرِّضاع فصل يف حترمي 

 ٧٥ .................................................باب نكاح الكفار 
 ٧٦ .........................................فصل يف فسخ نكاح اإلماء 

 ٧٦ ............................................باب الشروط يف النكاح 
 ٧٦ ..................................باب العيوب اليت يفسخ هبا النكاح 

 ٧٧ .............................................يف التفريق للعتق  فصل
 ٧٨ ..............كتاب الصداق .....................................

 ٧٨ .......................................يف من مل يسمَّ هلا املهر  فصل
 ٧٨ ......................................فصل يف سقوط املهر واستقراره 

 ٧٩ ................................................باب معاشرة النساء 
 ٨٠ ...................................................فصل يف اإليالء 

 ٨٠ ...............................................باب القسم والنشوز 
 ٨١ .............................................فصل يف آداب اجلماع 
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١٣٠ 

 ٨١ ...................................................يف النشوز  فصل
 ٨١ ........................................................باب اخللع 

 ٨٢ ....................................................كتاب الطالق 
 ٨٢ .........................................باب صريح الطالق وكنايته 

 ٨٣ ........................................باب تعليق الطالق بالشروط 
 ٨٤ ................................باب ما خيتلف به عدد الطالق وغريه 

 ٨٤ .......................................................باب الرجعة 
 ٨٥ ........................................................باب العدة 

 ٨٦ .....................................................باب اإلحداد 
 ٨٦ ................................................باب نفقة املعتدات 
 ٨٧ ................................................باب استرباء اإلماء 

 ٨٨ ....................................كتاب الظهار ................
 ٨٩ .....................كتاب اللِّعان ................................

 ٨٩ .............................................فصل يف حلوق النسب 
 ٩٠ ......................................فصل يف إحلاق جمهول النسب 

 ٩٠ .....................................................باب احلضانة 
 ٩٠ ........................................باب نفقة األقارب واملماليك 

 ٩١ ......................................................باب الوليمة 
 ٩٢ ............................كتاب االطعمة .......................

 ٩٢ ...................................فصل يف ما حيل وحيرم من احليوان 
 ٩٢ .......................................................باب الذكاة 

 ٩٣ .............................................فصل يف شروط الذكاة 
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١٣١ 

 ٩٥ .................كتاب الصيد ....................................
 ٩٥ ......................................................باب املضطر 

 ٩٦ ........................................................باب النذر 
 ٩٧ ..........كتاب األيمان ..........................................

 ٩٧ .................................................باب جامع األميان 
 ٩٨ .................................................باب كفارة اليمني 

 ١٠٠ ..................................كتاب الجنايات ................
 ١٠٠ ..............................باب شروط وجوب القصاص واستيفائه 
 ١٠١ ..............................فصل يف شروط جواز استيفاء القصاص 

 ١٠١ ..........................................فصل يف سقوط القصاص 
 ١٠٢ .............................................باب االشرتاك يف القتل 

 ١٠٢ ...............................................باب القود يف اجلروح 
 ١٠٣ ......................................فصل يف القود والدية باألجزاء 

 ١٠٤ .........كتاب الديات ...........................................
 ١٠٤ .............................................لعاقلة وما حتمله باب ا

 ١٠٥ .......................................فصل يف جناية العبد والبهائم 
 ١٠٥ .................................................باب ديات اجلراح 

 ١٠٦ ..............................................باب الشجاج وغريها 
 ١٠٦ ..................................................باب كفارة القتل 

 ١٠٧ .....................................................باب الَقسامة 
 ١٠٨ ........كتاب الحدود ...........................................

 ١٠٨ ...................................فصل يف وسائل إقامة احلد وكيفيته 



 في المذهب الحنبلي عمدة الفقه 

١٣٢ 

 ١٠٨ ............................................فصل يف اجتماع احلدود 
 ١٠٩ ..............................فصل يف استيفاء احلدود يف احلرم والغزو 

 ١٠٩ .....................................................باب حد الزنا 
 ١٠٩ ..................................................باب حد القذف 
 ١١٠ ..................................................باب حد املسكر 
 ١١٠ ...................................................باب حد السرقة 

 ١١٠ ..................................................باب حد احملاربني 
 ١١١ ..............................................ائل صل يف دفع الصَّ ف

 ١١١ ...............................................باب قتال أهل البغي 
 ١١١ ..................................................باب حكم املرتد 

 ١١٣ .............كتاب الجهاد .......................................
 ١١٤ ......................................................باب األنفال 

 ١١٥ ..............................................خ له فصل يف من يرض
 ١١٥ ..............................................باب الغنائم وقسمتها 

 ١١٦ ....................................................يف الفيء  فصل
 ١١٦ .......................................................باب األمان 

 ١١٧ ....................................................يف اهلدنة  فصل
 ١١٧ ........................................................باب اجلزية 

 ١١٨ .................................................كتاب القضاء ...
 ١١٨ ..................................................باب صفة احلكم 

 ١١٩ ...........................................باب يف تعارض الدعاوى 
 ١٢٠ .......................................باب يف حكم كتاب القاضي 
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١٣٣ 

 ١٢٠ ......................................................لقسمة باب ا
 ١٢٢ ....................كتاب الشهادات .............................

 ١٢٣ ...............................................باب من تُردُّ شهادته 
 ١٢٣ ............................باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها 

 ١٢٤ .............................................يف تغيري الشهادة  فصل
 ١٢٤ ............................................باب اليمني يف الدعاوى 

 ١٢٤ .......................................................باب اإلقرار 
 ١٢٥ ............................................فصل يف من يُقبل إقراره 

 
 

 




