


 

د ا و    ا  يِّ ويل نا  مََََّّّّ وال والََََُّّّّ  الحمد هلل ربِّ العالمين، والصََََّّّّ 

د، ونا  آله وصْحبِه َأجَمعين.   لحم 

 ، عدل ب ل  فإن نام الفقه  ن أشََََّّّّلع العا ي    ل ل وب ، فه  وأنوها  لت

  ُ دي  ، ولذلك مال  المحم  عادا األبدي  ، ولباب اللِّ مبيل الخيلي  ، وطليق ال

ف ا فيه الم ل   ، وأل  ا ويديا ا َََّّّ ن اي   ةبيلا  ، فات الكايلاأو ه ناماؤ ا َََّّّ يديم 

يف الفقه المالكي، الذي ص  فه «  تن العشماوي  »و ن جما  تاك الم لفات 

 .العو   نبدالباري العشماوي 

حصََََّّّّيََّّل يف دريس والت  ويعََّّد  هََّّذا المتن المبََّّاره  ن أهم  ت ن التََّّ  

  لدى المشاري ، فه   ن أوائل المت ن يف الُا م التعايمي المدرم  المالكي  

س الشلني   المالكي   باأليُاء، ونم ي الخايج باألزهل الشليف، والمدار

ت التي يحتََّّاإ يليهََّّا المكا ف، االعلبي، فقََّّد ي ى أهم أب اب العبََّّاد

وضََََّّّّم  ها جما    ن المََََُّّّّائل التي   بد   ن  علفتها، ةما تمي   بََََُّّّّه ل  

 العبارا وييجازها.

ات يف القاهلا، واأليُاء، فارتأيت بعد ا  ويد طلبع هذا المتن ندا  ل 

ت ال    ب  العام ونيلهم، أن أ د ه، ن   ََََُّّّّك، وةال الََََُّّّّ ا  ن ه  ن طا
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وأ لجه  لا أ لى بطبان  جديدا،  ع بعض اإلضََََّّّّافات التي ت امََََّّّّ  

 الحا  ويقتضيها ال ايع،  ما ي ام  المبتدئين  ااي.

ا ل جهه الكليم، وأن يكت  له  ص  مأ  أن يجعل هذا العمل  ال واهلَل أ

 ا ا أن الحمد هلل ربِّ العالمين.الربة  والقب  ، وآ ل دن 

 

 ه تبارهوةت  راجي نف  ربِّ 

 
 ه1433َّي ي الحج  األةرب، باأليُاء، م  : 
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:خ  ي  الش   ترمجة   َمة    الَعّلا

َماوِي   َارِي النَعشن  َعبنِد اْلن
 

 يخ  الشا  تيق بن  عَ  بن   الغني   عبد   بن   أمحدَ  الباري بن   عبد  هو أبو العبااس، 

،وي  َم ش  جا العَ ن أبو الن  َس يخ َح عيد بن الش  َس  ، من الكي  املَ  ،ي  ر  هَ األز   ، امل نويف 

 العارش اهلجري.علمء القرن 

َم، من أعمل املنوفية، شمل القاهرة.  نسبًة لقرية َعش 

اجم  -فيم وقفت  عليه- تفصيلياة له ترمجة   توجد  ال  من كتب الّتا

كر َنَسبه الذي ساَقه اإلمام  
ابق بذ   من التاعريف السا

ٍ
زء والتااريخ، سوى ج 

فا بالشيخ العشمو(1)«الضوء الّلمع»السخاوي يف:  ي، ثم ذكر أنه ممن ، معرا

 سمع منه بالقاهرة.

                                                           

(1( )2/72.) 
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إيضاح »يف كتابه:  «نزيل القاهرة»ووصفه إسمعيل باشا بأنه: 

مته يف الفقه، وكنااه بأيب العباس، ونسبه للمنوفية، (1)«املكنون ، بعدما ذكر مقدا

 ، ومل يذكر تاريخ وفاته!«تويف سنة..»ثم قال بعدها: 

فاعي»و باًعا، كم : «الر  الح أمحد الرفاعي، سلوًكا وات  يخ الصا نسبًة للشا

 ذكر ذلك العّلمة الفييش يف رشحه عىل العشموية.

 

  

                                                           

(1( )2/544.) 
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ِ ِخدَ   مُة الَمْتن
َتَمَدةِ   وذكُر النَُّسِخ الُمعن

 وقفُت عىل نسختني خطّيتني للعشاموية.

ضمن جمموع من أربع رسائل، باملكتبة األزهرية، برقم:  األوىل:

10661. 

نسخة مصورة يف مكتبة جامعة امللك سعود، عن املكتبة  الثانية:

 .5753األزهرية، برقم: 

ر يف أغلب أبواب املتن، ولذا  وكّل النسختني هبم سقط كثري، ومتكرا

؛ لقلاة افيه ولفاق بني النسختني، بعدما اختذت  األوىل أصّل عىل ما هأن أ رأيت

قط مقارنة بالثانية، وملوافقة عباراهتا يف الغالب ملا وجدت ه يف رشح ابن  الس 

جيح بني  تركي عىل العشموية، والذي استعنت بمخطوٍط له عىل الّت 

يقتضيها السياق، وإضافة بعض العبارات الساقطة منهم، والتي ، الن سختني

 أو احلكم الفقهي.
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ة نسخ، كم  وهي نسخة متميازة، قوبل متن العشموية فيها عىل عدا

 يظهر ذلك يف ط رر املخطوط من بيان الفروق.

ومل أرغب يف إثقال حوايش املتن ببيان فروق النسخ، أو مواضع 

ضع للمبتدئني، ولكثرة رج عن مناسبة الكتاب الذي و   السقط؛ ألن ذلك ُي 

 االختّلفات التي ال أثر هلا عىل العبارة الفقهية من حيث املعنى.

وحاولت تسهيل قراءة الكتاب لكونه متنًا دراسًيا، بتفقريه وترقيمه 

بالعّلمات والرموز، وكذلك األرقام إن كانت املسألة فيها تعداد، فاألرقام 

 ك.من إضافتي كم هو معلوم من كون علمئنا األقدمني ال ينتهجون ذل

وقد علاقت عىل مجلة من املسائل، التي خالفت املعتمد من املذهب، 

أو تلك التي حتتاج إىل مزيد توضيح وبيان، وغالب تلك التعليقات استقيتها 

حاشية الصفتي "، ومن "الكبري"و:  "الصغري"من رشحي العّلمة الدردير، 

لها بالعزو إىل"عىل رشح ابن تركي عىل العشموية مواضعها، اكتفاًء  ، لذا مل أذيا

 بحرص مصادرها.
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 لوحة العنوان من النسخة )أ(
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 اللوحة الثانية من )أ(
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 لوحة العنوان من )ب(
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اللوحة الثانية من )ب(
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ْيكل   عَ الْ  يل ا َ اإْلِ َياَ  الشََََّّّّ 
َباِري اْلَعشََََّّّّْ  َ  ل َنْبدل اْلَعو   مل الِ  ِوي  اَم اْل

 
َفاِني  اللِّ

 :َرِيَمهل اهللل َتَعاَل 

َ     نْ أَ اأْلَْصِدَياِء  َمَأَل ِي َبْعضل  َقدِّ  يِ ا َ فِي اْلِفْقِه َنَا  َ ْذَهِ  اإْلِ  َأْنَمَل  ل

 .َل  َذلَِك َراِجي ا لِاا َ اِب يِ  هل َفَأَجْبتل  ،َأَ ٍس  بنِ  لِِك ا َ 
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 النُوُضوءِ نَوَاقِِض  بَاُب 

َقَك -اْعَلْم  وِء َعَلى  َنَواقَِض  أنَّ  -َتَعاَلى الله  َوفَّ ضه  :نِ يْ مَ ْس قِ اْلوه

  .اث  َد ْح أَ  (1)

 .اث  َد ْح أَ  ابه بَ ْس وأَ  (2)

ُ امَّ َفأَ *  َداث  َحأ  َفَخْمَسة : اْلأ

بللِ    ِنَ َث   َثَو -  َوهِ ، اْلقل
َ
  :ي

يل ذْ مَ الْ  .1
(1). 

يل دْ  َ الْ وَ  .2
(2). 

3. .  َواْلَبْ  ل

َما: - بلِل َوهل  َواْث َاِن  َِن الد 

  .اْلَغائِطل    .4

                                                           

ه   اء  أبيض  رييق، يخلإ  ن اللجل والملأا ن د الاذا، بُب   ونب  أو يبا  أو  ح  ذلك، وي ج   (1)

ه نُل جميع الذةل، ب ي  .   لوجل

  اء أبيض  اثل يخلإ بإثل الب   نالبا، أو ن د يمل شيٍء ثقيل. (2)
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5.  . يحل  َواللِّ

 : اْْلَْحَداِث  َأْسَبابه  امَّ َوأَ * 

ايٍ ، َفال  ْ يل - َُ َ  َنَا  َأْرَبَعِ  َأْي  : َوهل

ضل ءَ  يل  قِ ثَ  يل   ِ طَ . 1  .(1)َي ْقلضل اْل ل

ضل ءَ . 2 ايْ أَ  َيِصيل  َثِقيل  َي ْقلضل اْل ل  .ض 

ضل ءَ  َ  َيِصيل  َ ِفيف  . 3  .َي ْقلضل اْل ل

ضل ءل َ ِفي َطِ يل  . 4 َتَح    ِ ْهل اْل ل ُْ  . ف  يل

َُوِمَن - َباب  َسأ وءَ ا الَّتِي َتنْقهضه  اْلأ ضه  :لْوه

نْ بِاْلجل ل  :َزَوا ل اْلَعْقلِ  ْكلِ امَ  ِن َواإْلِ  ُ  .ِء َوال

وءه *  ضه   :َوَينَْتِقضه اْلوه

اِ - د   .بِاللِّ

كِّ فِي اْلَحَدِث -  .َوبِالش 

                                                           

نو   ال  ي الاقيل أن  صايبه   يشعل بما يحدث ي له،  ن يلة  أو ص ت، أو أن  يُقط  ن يده  (1)

، و  يشعل بذلك، وشبهه.  شيء 
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َةِل الْ - ت ِصِل بَِباطِِن اْلكَ َوبَِمسِّ الذ   وْ أَ  ،َأْو بَِباطِِن اأْلََصابِعِ  ،فِّ مل

 .َيس   نْ يِ  َزائِدٍ  عٍ بَ ْص إِ بِ   ْ لَ وَ ، (1)امَ هِ يْ بَ  ْ جَ بِ 

َ  َنَا  َأْرَبَع ِ  (2)سِ مْ الا  بِ وَ - َُ  َوهل  :ايٍ َأْي

اَ دَ َيَص  نْ يِ  .1 ضل ءل ا هَ دَ َج وَ وَ   الا ذ   .َفَعَاْيِه اْل ل

ضل ءل َويِْن َوَجَدَها َوَلْم َيْقِصدْ  .2   .َها َفَعَاْيِه اْل ل

ضل ءل  َيِجْدَها َويِْن َيَصَدَها َوَلمْ  .3  .َفَعَاْيِه اْل ل

ضل َء َنَاْيهِ  َويِْن َلْم َيْقِصدِ  .4 َا َوَلْم َيِجْدَها َفوَ ول  .الا ذ 

وءه  َل وَ *  ضه  :َينَْتِقضه اْلوه

  .لٍ بل دل  سِّ مَ بِ  .1

  .نِ يْ يَ اَ  ْ أل َوَ   .2

  .َمسِّ َفْلِإ َصِغيَلاٍ بِ َوَ   .3

                                                           

جا   األصابع مايط   ن ال ُختين، وأضفتها  ن شلح ابن تلةي، فجا با األصابع لهما الحكم  (1)

ه هبا.  فُه، بل ورأس اإلصبع ةذلك؛ أل ه  ن جما  ج بيه، في تقض  ُ  ال ض ء بم

، م اء  ةان ذةلا أو أ ا ، وم اء ةان  ن ف ق الاياب أو  ن تحتها، وه   (2) أي لمسل  ن يلشته  نادا 

 يشمل المباشلا باليد، أو القبا  أو المونب ، وشبه ذلك.
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ءٍ َوَ   .4
ْ
  .َيي

ورٍ َوَ   .5   .بَِأْةِل َلْحِم َج ل

  .ِيَجاَ  ٍ َوَ   .6

  .(1)َفْصدٍ َوَ   .7

  .بَِقْهَقَهٍ  فِي َصَواٍ َوَ   .8

ضل ءل ْلَطَفْت َفَعَاْيَها أَ  نْ يِ  :َويِيَل ، اهَ َج لْ فَ بَِمسِّ اْ َلَأاٍ َوَ   .9 اْل ل
(2).  

 .هللل َأْنَامل َوا

                                                           

نمل ، م اء ةان بجلح، أو نيل ذلك، و  ه  قل الدي أو أو ي لاجه المقص د به  لوإ الدي  ن البدن (1)

.  التحاليل الطبي ، فهذا   ي قض ال ض ء، ةالل الدي الخارإ أو يل 

هذا الق   ضعيف، والمعتمد ندي ال قض، واإللطاع: ه  أن تد ل شيئا  ن أصابعها بين شفليها،  (2)

 أو يف فلجها،  ا لم تفعل ذلك نا  مبيل الاذا، في قض يي ئٍذ.
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قنَسامِ  بَاُب 
َ
نِمَياهِ الَّ  أ   ِِت ََيُوُز ِمننَها النُوُضوءُ ال

َقَك -اْعَلْم   :نِ يْ مَ ْس قِ َعَلى  ءَ امَ الْ  أنَّ  -َتَعاَلى الله  َوفَّ

  .َ ْخال ط    (1)

 . َ ْخال طٍ  َوَنْيلل   (2)

َطهل ر   َفهل َ  :َمْخلهوطِ الْ  َغْيره  امَّ َفأَ -
ْطَاقل ءل الْ امَ الْ » : َ َوهل  ،(1) َيجل زل  ِ ْهل  ،«مل

ضل ءل  ُ   ء  ا َ َم  ،اْل ل  .ْرضِ اأْلَ  ِء َأْو َ َبَع  ِنَ امَ َ َ َ   َِن ال

هل  ،َلْ  لهل : َأْوَصافِِه الا َوَث ِ  يَِذا َتَغي َل َأَيدل  :َمْخلهوطه الْ  امَّ َوأَ - َأْو  ،َأْو َطْعمل

َ  َنَا   ٍء َفهل ْ
هل بَِشي  :نِ يْ مَ ُْ يِ ِريحل

ضل ءل  َ   ءل َ ِجس  امَ َفالْ ، َفَيتََغي لل بِهِ  بِ َِجسٍ َتاَرا  َيْخَتاِطل  .1  .َيِصح   ِ ْهل اْل ل

اءل َياِيو  مَ َةاَن الْ  َفإِنْ  :بِهِ  َويِْن َلْم َيَتَغي لْ 
لِ  يَا   َياِ  َوال  َجاَم ل  (2) ضل ءل ةل  َه اْل ل

َمْشهل رِ  ِ ْهل َنَا  الْ 
(3). 

                                                           

ل لغي (1)  له، البايي نا  أصل ِ اقته، ةما ميما ل له المص  ف.ه  الماءل الط اهل يف  فُه، المطه 

ره شيخ ا د. نبد الحميد آ  الشيك  باره، يف تعايقه نا   تن  (2) يد  الماء القايل  ح  الا رتين، ةما يل 

 تدري  الُالك.

ه، وي  ا تفت الكلاه . (3) جد نيلل  يذا ول
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  :َيْخَتاِطل بَِطاِهٍل َفَيتََغي لل بِهِ َوَتاَرا   .2

ْيتَِلازل  ِ ْهل  ام   ِ   َةاَن الط اِهلل َفإِنْ -
ِ
 ِط َمْخال الْ  ءِ امَ الْ ةَ  ،يلْمكِنل ا 

ْنَفَلاِن َواْلَ ْردِ  ِه َنيْلل امَ َفَهَذا الْ  ،َأْشَبَه َذلَِك  ا َ وَ َواْلَعِجيِن  بِال  
ُِ ءل َطاِهل  فِي َ ْف

لٍ  َطهِّ تَْعَملل فِي اْلَعاَداِت  ،لَِغْيِلهِ   ل ُْ ْلٍب َوَ ْحِ  َذلَِك  َطْبٍك َوَنْجنٍ ْن  ِ ، َفيل ، َوشل

َتْعَملل فِي اْلِعَباَداِت  َوَ   ُْ  .(1)هِ َنْيلِ ي  فِ َ  وَ  ضل ءٍ فِي ول  َ   ،يل

ْيتَِلازل  ِ ْهل  َ  ا م   ِ  َويِْن َةاَن الط اِهلل -
ِ
ُ  مل الْ  ءِ امَ الْ ةَ  ،يلْمكِنل ا  َخِ  بِ َتَغيِِّل بِال

ا  َذلَِك  ، َأْو َ ْح ِ ِزْر ِيٍك َأْو ةِْبِليٍت  اْلَجاِري َنَا  َ ْعِدنِ  َأوِ  ،اِ أَ اْلَحمْ  َأوِ   هل ، َفَهَذا ةل

 .َواهللل َأْنَامل  ، ءل ضل ال ل  ِ ْهل  ح  ِص يَ  َطهل ر  

                                                           

ُل، أو يزال   جام ، يذ   يلتفع يكمها ي  بالماء الطه ر. (1)  ةغل



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   9 َمْتن

 َوفََضائِلِِه  هِ فَرَائِِض النُوُضوءِ وَُسنَنِ  بَاُب 

هه َفَسبَْعة : امَّ َفأَ *  ضه
 َفَرائِ

ِل اْلَ ْجهِ   ل ي  ال ِّ   (1) ُْ  .ِن َْد َن

  .َ ْجهِ الْ  لل ُْ نَ وَ   (2)

لل   (3) ُْ  .يََدْيِن يَِل  اْلِمْلَفَقيْنِ الْ  َوَن

ْأسِ  يعِ مِ َج  حل ُْ  َ وَ   (4)   .الل 

ْج  لل ُْ نَ وَ   (5)  .َاْيِن يَِل  اْلَكْعَبْينِ اللِّ

  .َواْلَفْ رل   (6)

 .َفَهِذِه َمْبَع    ،َوالت ْدلِيكل   (7)

لِ  َلكِْن َيِج ل َنَايَْك  ُْ  َةاَن َشْعلل  نْ يِ  َك َخاَِّل َشْعَل لِْحَيتِ تل  نْ أَ َوْجِهَك  فِي َن

ا َتْظَهلل الْ  ا َفَو  َويِْن َةاَن َشْعلل  ،بََشَلال َتْحتَهل الاِّْحَيِ  َ ِفيف   َيِج ل َنَايَْك  الاِّْحَيِ  َةاِيف 

لِ  َيِج ل َنَايَْك  َك لِ ذَ ةَ وَ  ،اهَ يال اِ خْ تَ  ُْ  َنَا  َل َأَصابَِعَك َخاِّ تل  نْ أَ  َيَدْيَك  فِي َن

 .َمْشهل رِ الْ 

 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   10 َمْتن

نَنههه َفثَ  امَّ َوأَ *   نَِية :امَ سه

لل اْليََديْ   (1) ُْ ِن َأو    يَِل  اْلكل َنيْنِ َن
(1). 

 .َمْضَمَض ل َوالْ   (2)

ْمتِ َْشاقل   (3)
ِ
  .َوا 

ْمتِ َْاارل   (4)
ِ
  .َن اأْلَْ ِف  ِ  ءِ امَ َجْذبل الْ  :َوهل َ  َوا 

ْأسِ   (5) ِح الل  ُْ  .َوَرد  َ 

حل   (6) ُْ َ ْيِن  َوَ   .امَ هِ  ِ اطِ بَ ا وَ مَ هِ لِ اهِ ظَ اأْللذل

مَ  ءِ امَ الْ  َوَتْجِديدل   (7)   .اَلهل

ضل ءِ   (8)  .َوَتْلتِي ل َفَلائِِض اْل ل

هه َفَسبَْعة   امَّ َوأَ *   :َفَضائِله

ِمَي ل   (1) ُْ   .الت 

 .الط اِهلل  َمْ ِضعل َوالْ   (2)

                                                           

،  ن  ايي  اإلهباي، وليس المفصل الذي بين الذراع وال   د  (1) الك ع: ه  العظم الذي ياي  فصل الكف 

 ةما يت همه ةايل  ن ال اس.



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   11 َمْتن

 .ِء بَِو َيد  امَ َويِا  ل الْ   (3)

ا نْ يِ ِء َنَا  اْلَيِميِن ا َ اإْلِ  عل ْض وَ وَ   (4)  .َةاَن َ ْفتل ي 

َا ل الا ا َِي ل َوالا الَِا ل   (5) ُْ  . ولَ اأْلل  ألْيكَِمِت يَِذا  َواْلَغ

ْأسِ وَ   (6) ِي الل  َقد   .اْلَبْدءل بِمل

َ اهل   (7) ُِّ   .َوال

 .َأْنَامل  هللل َوا



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   12 َمْتن

ِل َوُسنَنِ  بَاُب   َوفََضائِلِِه  هِ فَرَائِِض النُغسن

ْسِل  َفَرائِضه  امَّ َفأَ *   :ة  َس مْ َخ فَ الْغه

 . ل ي  ال ِّ   (1)

ِد بِالْ   (2) َُ  .ءِ امَ َوَتْعِميمل اْلَج

دِ   (3) َُ   .َوَدْلكل َجِميِع اْلَج

 .َواْلَفْ رل   (4)

ْعلِ  (5)  .َوَتْخاِيلل الش 

نَنههه َفَأْربََعة : امَّ أَ وَ *   سه

لل اْليَ   (1) ُْ  .َدْيِن َأو    يَِل  ةل َنْيهِ َن

 .َمْضَمَض ل َوالْ   (2)

ْمتِ َْشاقل   (3)
ِ
  .َوا 

حل  (4) ُْ  .نِ يْ  َ ذل اأْلل  اخِ مَ ِص  َوَ 

 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   13 َمْتن

هه َفِستَّة : امَّ َوأَ *   َفَضائِله

ِل  اْلَبْدءل   (1) ُْ ِدهِ بَِغ َُ اأْلََذى َنْن َج
(1). 

ضل ئِهِ   ل امَ ةيِ ثلم    (2)  .َأْنَضاِء ول

  .اأْلََمافِلِ  اأْلََنالِي َيْبَل  لل ُْ نَ وَ   (3)

ْأسِ   (4)  .لِ ُْ غَ الْ بِ  َوَتْااِيثل الل 

  .َمَياِملِ َمَيا ِِن َيْبَل الْ َواْلَبْدءل بِالْ   (5)

  .لِ ُْ غَ الْ ْيَكاِي َ َع يِ  ءِ امَ الْ   ل ا  يِ وَ   (6)

َواهللل َأْنَامل 
(2). 

                                                           

ام  أصابت   ضعا أي نُل   اضع ال جام  يف بد ه، ةالفلإ، و ا ي له، أو نيلهما ين ةا ت ال ج (1)

 آ ل يف بد ه.

 :وتكون صفة الكمال للغسل (2)

أن ي  ي المغتُل أو  الغُل،  ن الج اب  أو الحيض، أو لاجمع ، ثم يغُل يديه يل  الك نين، ثم  

م جُده بالماء، فيبدأ  ، ثم يعم  ا  ا   ل  يغُل   اضع ال جام   ن بد ه، ثم يت ضأ ة ض ئه لاصوا  ل 

رأمه ثوثا، ويخال َشعله، ثم يغُل أذ يه، ثم يغُل وجهه ويخال لحيته، ثم يغُل بص   الماء نا  

ن قه، فعضديه، و ا تحت يبطيه، فبقي  جُده  لانيا امتحباب تقديم األنالي والميا ن نا  

 نيلهما.



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   14 َمْتن

ِم  بَاُب   اتلََّيمُّ

 لَ فَ  مِ م  يَ ات  لِ وَ 
 َض فَ وَ  ،ن   َ مل وَ  ،ضل ائِ

 .لل ائِ

هه َفَأْرَبَعة   امَّ أَ فَ *  ضه
 :َفَرائِ

 َوهِ  ،ال ِّي  ل  (1)
َ
َواِ اْم  َي  ِ  ْ يَ  نْ أَ ي َ  ؛تَِباَيَ  الص 

ِ
َم أل َيْلَفعل اْلَحَدَث  َ  ن  الت َيم 

ْشهل رِ مَ َنَا  الْ 
(1). 

  .ِه يَِل  ةل َنيْهِ يْ َوَيدَ  هِ َوَتْعِميمل َوْجهِ  (2)

 .ْوَل اأْلل   ل بَ لْ الض  وَ  (3)

ل   (4) َ  ةل ِعيدل الط اِهلل َوهل  ِْن تلَلاٍب  ،ْرضِ اأْلَ  َد َنَا  َوْجهِ َصعَ  ا َ َوالص 

 . َْحِ  َذلَِك و َخ ٍ َأْو َرْ ٍل َأْو ِيَجاَرٍا َأْو َمبَ 

 

                                                           

م  ن أجاه، ةالصوٍا، أو الط اع، أو  س  المصحف، أو  (1) أن بمع   أن ي  ي يف تيممه امتباي   ا تيم 

 ي  ي فلَض التيمم نم  ا.

أ أو انتُل، ويذا تيمم فإ ه يصح  له فعل صوٍا   و ع   أ ه   يلفع الحدث: أي أ ه يذا وجد الماء ت ض 

وايدا فقط، ويتيمم لافلض الااين ول  ةان يليبا ةالجمع بين الصوتين، ويصا ي بعده  ا شاء  ن 

 ال  افل.



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   15 َمْتن

نَنههه َفَثََلَثة   امَّ َوأَ *   :سه

ِح الْ  َتْلتِي ل  (1) ُْ  .َم

حل  ِنَ َوالْ  (2) ُْ  .اْلكل ِع يَِل  اْلِمْلَفِق  َم

ْلَبِ  لِْاَيَدْينِ  (3)  .َوَتْجِديدل الض 

 : اض  يْ أَ  َفَثََلَثة   هه له ائِ َض فَ  امَّ َوأَ * 

ِمَي ل  (1) ُْ   .الت 

ِح َظاِهلِ  (2) ُْ َلى َواْلَبْدءل بَِم ُْ ثلم  بِاْلَباطِِن يَِل   ،يَِل  اْلِمْلَفِق  اْليلْم َ  بِاْليل

 .اأْلََصابِعِ  آِ لِ 

َلى  حل ُْ  َ وَ  (3) ُْ  .َذلَِك  الل  ِ اْليل

 .هللل َأْنَامل َوا



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   16 َمْتن

ََلةِ  بَاُب  وِط الصَّ   ُُشُ

َوِا  ِصح  ٍ  لوطل شل و ،(1) ٍب جل ول  وطل لل شل َولِاص 
(2). 

وطه  امَّ َفأَ *  ره  َفَخْمَسة :ا هَ وبِ َج وه  شه

  .ْموَيل اإْلِ  (1)

  .َواْلبلال غل  (2)

 .لل قْ عَ الْ وَ  (3)

 .َودل ل  ل اْلَ ْيِت  (4)

  اِ  َ نْ دَ  غل  ال بل وَ  (5)
ِّ
 . ال  بِي

 

                                                           

 هي التي   تج ل الصوا بدوهنا. (1)

 هي التي   تصح الصوا ي   هبا. (2)

والفلق بين شلوط ال ج ب وشلوط الصح : أن شلوط ال ج ب ليس يف  قدور المكاف  

تحصياها ةالعقل والبا غ، أ ا شلوط الصح  ففي  قدوره تحصياها، ةال ض ء، ونُل ال جام ، 

 وامتقبا  القبا ، ونيل ذلك.

 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   17 َمْتن

وطه  امَّ َوأَ *  ره تَِها شه   :َفِستَّة   ِصحَّ

 .(1)اْلَحَدِث  ال ارَ هَ طَ   (1)

 .(2)اْلَخَبِث َوَطَهاَرال   (2)

 .اْلِقْبَا ِ  ا ل بَ قْ تِ واْم   (3)

  .اْلَعْ َراِ  لل تْ َم وَ   (4)

  . اْلَكَويِ هل َوَتلْ   (5)

  .(3)اْلَكاِيَلاِ  ا ِ عَ فْ اأْلَ  هل َوَتلْ   (6)

 .َأْنَامل  هللل َوا

                                                           

 هي ال ض ء والغُل والتيمم. (1)

ه أنضاؤه المقص  (2)  ُ د هبا يزال  ال جام ، نن بدن المصاي، و حم له ةا به، و كان صوته؛ أي  ا تم

   ه.

 يد  الكالا العلع، فالكايل  ن األفعا  الذي يخي ل لمن يلاه أ ه ليس يف صوا. (3)



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   18 َمْتن

ِ رَ فَ  بَاُب  ََلةِ  ِض ائ ِ ضَ فَ ا وَ هَ نِ نَ سُ وَ  الصَّ  اهَ اتِ وهَ رُ كن مَ ا وَ هَ لِ ائ

ََلةِ  امَّ أَ فَ *   :رَ َش عَ  ةَ ثَ ََل ثَ فَ  َفَرائِضه الصَّ

  . ل ي  ال ِّ  (1)

ْيَلايِ  َوَتْكبِيَلال  (2)   .اإْلِ

  .َلَها ايل يَ قِ الْ وَ  (3)

  .اْلَفاتَِح ِ  ال اءَ لَ يِ وَ  (4)

  .َلَها ايل يَ قِ الْ وَ  (5)

  .ة عل الل  وَ  (6)

ْفعل  (7)   . ِ ْهل  َوالل 

جل دل  (8)  ُ   .َوال

ْفعل  (9)   . ِ ْهل  َوالل 

ال سل  ِنَ  (10) ِ  اأْلَِ يَلِا اْلجَ  َواْلجل َُ َويِ  رِ دْ قَ بِ ْا  ُ   .ال

ُ  وَ  (11) يِ  عل ل  عَ مل الْ  يل َو ال   .بِاأْلَلِِف َوالو 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   19 َمْتن

 .(1) ِي َ ل أْ مَ َوالط   (12)

(13)  
ِ
  .(2)ْنتَِدا ل َوا 

ََلِة َفاثْ سه  امَّ َوأَ *   : َعَشرَ  انَ نَنه الصَّ

(1)   ُ ْةَعِ  اأْلل الْ  َبْعدَ  (3)ال  رَ ال   .وَل َفاتَِحِ  فِي الل 

 .َوالا ا َِي ِ  (2)

  .َلَهاَواْلِقَيايل  (3)

ل  فِي (4) ُِّ   .هِ فِي ل  َُ يل  امَ َوال

  .فِيهِ  لل هَ جْ يل فِيَما َواْلَجْهلل  (5)

ل  َتْكبِيَلاٍ  (6) ْيَلايِ  اَ يلَ بِ كْ تَ    يِ  ؛      مل  َوةل يَ  امَ َفإِ  َها َفْلض  ةَ  اإْلِ   .َتَقد 

  .(4)ِي َواْلَفذِّ ا َ لِْلِ  «َيِمَدهل لَِمْن  َمِمَع اهللل »: وَ  (7)

                                                           

 أي امتقلار األنضاء ومك هنا، ز   ا يُيلا. (1)

   يف القياي.المقص د به رج ع ةل  نض  لمكا ه؛ ةا متقا  (2)

، أ ا يةما  الُ را فه    دوب، ويد  (3) ل، ةبعِض م رٍا، أو آي  وايدٍا، أو بعض آي  له  ع     ُ أو  ا تي

 يقلأ يف الفليض  م را ةا ا  يف اللةع  ال ايدا. ةان ال بي 

 الفذ  والم فلد  ع اهما وايد، وه   ن يصاي ويَده. (4)



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   20 َمْتن

ال سل اأْلَو  ل  (8)   .َواْلجل

ال ِس الا ا ِي َنَا  َيْدرِ  دل ائِ ال   وَ  (9) َوِي  َِن اْلجل  ُ   .ال

ْقَتِدي َنَا  يِ َوَرد  الْ  (10) ُ   ِِه ا َ مل   .يَ َو ال

اِرِه  نْ  َ َنَا   هل د  رَ  َك لِ ذَ ةَ وَ  (11) َُ اِرِه َأَيد   نْ يِ َنَا  َي َُ  .َةاَن َنَا  َي

تَْلال لِْلِ  (12)  ُ ل  َأَيد  َبْيَن َيَدْيهِ  نْ أَ ا َ ِشيَ  نْ يِ ِي َواْلَفذِّ ا َ َوال  . امَ َيمل

ََلةِ  َفَضائِله  امَّ َوأَ *   : ة  رَ َش عَ فَ  الصَّ

ْيَلايِ اْلَيَدْيِن  عل فْ رَ  (1)   .ِن َْد َتْكبِيَلِا اإْلِ

ْبِح َوالظ ْهلِ  اِ اءَ لَ يِ   يلل طْ تَ وَ  (2)   .الص 

  يلل ِص قْ تَ وَ  (3)
  .َمْغِلِب اْلَعْصِل َوالْ  اِ ءَ الَ يِ

  .اْلِعَشاءِ  طل م   َ تَ وَ  (4)

ْقتَِدي «َحْمدل الْ  َوَلَك  ا َ َرب  »: وَ  (5)   .َواْلَفذِّ  ،لِْامل

جل دِ  (6)  ُ ةل ِع َوال بِيحل فِي الل  ُْ   .َوالت 

  .ذِّ فَ الْ َوَتْأ ِينل  (7)



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   21 َمْتن

اأْ مَ َوالْ  (8) ْطَاق    . ل ِي  ل

لِّ َفَقطْ فِ  يِ ا َ اإْلِ  ينل  ِ أْ تَ وَ  (9) ُِّ  .ي ال

م  يِ »: َوهل َ  ، تل  ل قل الْ وَ  (10) َتِعي لَك  ا   الا هل ُْ هَ  َ  َتْغِفلل ُْ  َو لْ  ِنل بَِك  ،َوَ 

لل َنَاْيَك  هَ  ،هل ا  ةل  لَ يْ خَ الْ  َو لْا ِي َنَايَْك  ،َوَ َتَ ة  لل هَ  َ  وَ  َ ْشكل لل  ،َ ْكفل

عل  َ خْ  َ وَ 
عل اَ خْ و َ  َلَك  (1)

هل  (2) هَ  َوَ ْتلل لل م  يِ  ،َ ْن َيْكفل َوَلَك  ،ي اَه َ ْعبلدل الا هل

دل  جل ُْ َع   ، لَصاِّي َوَ  ُْ َوَ َخاعل  َك َرْيَمتَ َ ْلجل   ،(3)دل فِ حْ  َ وَ َويَِليَْك  َ

ْاحِ  َنَذاَبَك  ن  يِ  ،د  جِ الْ  َنَذاَبَك   «.ق  بِاْلَكافِِليَن  ل

ْبِح َ اص     يِ َيكل نل  َ   َواْلقل ل تل  ةل عِ  َوَيكل نل  ،   فِي الص  َ   ،َيْبَل الل  َوهل

 .ِمل  

ده سه *  ،نَّ َوالتََّشهُّ هل  ة    الت ِحي اتل »: َوَلْفظل
ِ
  اتل يَ اةِ    ال ،هلل

ِ
يَِّباتل الط  ، هلل

َاَ اتل    الص 
ِ
َويل َنَايَْك  ،هلل  ُ   ال

 
َها ال  بِي هل  َأي   َوَبَلَةاتل

ِ
َويل  ،َوَرْيَم ل اهلل  ُ  ا َ َنَايْ  ال

                                                           

(1) .  أي:  خضعل و ذ  

 أي:  خاع األديان ةاها لت ييده، برته األ داد، والشله، وتله ةل شانل يشغل ن ك. (2)

 أي:  بادر يف طانتك ونبادتك. (3)



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   22 َمْتن

 
ِ
الِِحيَن،َوَنَا  ِنَبادِ اهلل  َوَأْشَهدل  َلهل،َشِليَك  َ     اهللل َوْيَدهل َلهَ يِ يِ  َ   نْ أَ َأْشَهدل  الص 

ا َنْبدل  ن  أَ  د  َحم   .«هل هل َوَرمل لل  ل

ْاَت َويِْن ِشْئَت ، َهَذا َأْجَ َأهَ  َما ْمَت َبْعدَ  َفإِنْ   :  يل

د   ن  أَ  َوَأْشَهدل » َحم  ِذي َجاَء بِِه  ل ،ال  ،َوَأن  اْلَج  َ   َيق  ،َر ا   َوَأن  ال َيق   َيق 

َلاَط  ،َوَأن  الصِّ اَن َ  َيق   ُ َيْبَعثل َ ْن فِي  َوَأن  اهللَ  فِيَها، َ  يْ رَ  َ      يَ آتِ  َوَأن  ال

بل رِ   .«اْلقل

دٍ » َحم  ٍد َوَنَا  آِ   ل َحم  م  َصلِّ َنَا   ل ا  ،الا هل د  َحم   وآَ  َواْرَيْم  ل

دٍ  َحم   ل
دٍ  هْ ارِ بَ وَ  ،(1) َحم  ٍد َوَنَا  آِ   ل َحم  ْيَت  امَ ةَ  ،َنَا   ل  َوَرِيْمَت  َصا 

 .«د  يجِ  َ  د  يمِ َي  َك    يِ ْبَلاِهيَم َوَنَا  آِ  يْبَلاِهيَم فِي اْلَعاَلِميَن َنَا  يِ  َوَباَرْةَت 

م  » بِيَن، َك تِ كَ ئِ َو    َ اَ نَ  لِّ َص الا هل َقل   ينَ اِ لَم مل الْ وَ  َوَنَا  َأْ بَِيائَِك  َواْلمل

م  اْنِفْل لِي َولَِ ا َأْجَمِعيَن، َوَنَا  َأْهِل َطاَنتَِك  تِ لِدَ الا هل م 
َئِ
ِ
ِ  ،ا َ ي  َوأل  ا َ َمْن َمَبقَ َول

يبِ  اامَ اإْلِ  .«ِن َ ْغِفَلا  َنْ   

                                                           

يم ، أ لجها الحاةم يف المُتدره،  ن يديث نبد اهلل  (1) هذه الصيغ   ن الصوا ب يادا الدناء بالل 

 .، يف ةتاب الصوا، باب ص يع الصوا بعد التشهدبن  ُع د 

، التي نا مها والصيغ  المعتمدا يف المذه  بغيل هذه الافظ، وهي صيغ  ميد ا نمل بن الخطاب  

 لا اس.



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   23 َمْتن

م  يِ » لِّ َ ْيلٍ   ِّي َأْمَأللَك الا هل بَِك   ذل نل أَ وَ  ، َك ي  بِ  َ  د  م  حَ  ل  ِ ْهل  َمَأَلَك   ِْن ةل

لِّ َشل  اْمَتَعاَذهَ  د    ِْن ةل َحم  م  اْنِفلْ  ،َ بِي َك  ِ ْهل  ل لْ ا  َ وَ  ا َ َيد  ْ  ا َ  ا َ لَ  الا هل  ،ا َ َأ  

 .«ا   َأْ َت َأْنَامل بِِه  ِ ا  َ وَ  ا   َأْناَ  ا َ وَ  ا َ رْ لَ ْم أَ  ا َ وَ 

  ا َ َرب  »
َُ َ   َويِ  ا َ آتِ َُ َ   َوفِي اْْلِ َلِا َي ْ َيا َي   ذل نل أَ وَ  ال  اِر، اَب ذَ نَ  ا َ فِي الد 

ا ِ الْ   فِْت َ ِ نْ َو ِْن فِْت َِ  اْلَقبِْل َو ِ  ِت امَ مَ َمْحَيا َوالْ بَِك  ِْن فِْت َِ  الْ  ج  يِح الد 
ُِ ، َو ِْن َم

 . «ِصيلِ مَ الْ  ِر َومل ءِ ا   َنَذاِب ال

وَهاته  امَّ َوأَ *  ََلةِ  َمْكره  :الصَّ

ْيَلايِ  (1) َناءل َبْعَد اإْلِ  .َفالد 

 .َوَيْبَل اْلِقَلاَءاِ  (2)

 .اتَِح ِ ِء اْلفَ ا َ فِي َأثْ  اءل نَ الد  وَ  (3)

ُ  َراِ  ءِ ا َ َوَأثْ  (4)   .ال

ةل عِ فِي ال اءل نَ الد  وَ  (5)   .ل 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   24 َمْتن

ِد اأْلَو  ِ  (1)َوَيْبَل  (6)   .الت َشه 

َناءل  (7)   .(2)يِ  ا ل ِي َبْعَد َمَوِي اإْلِ أْ مَ لِاْ َوالد 

ُ  وَ  (8) ِط   دل جل ال ُل  ِع َو خِ بِ  ،   يَ اهِ فَ رَ ِه فِي ام   ِ  اَوِشْبِههَ َنَا  الاَِّياِب َواْلبل

جل دل َنَاْيَها َوَلكِنْ  َ   هل  ِّ إِ فَ اْلَحِصيِل   ُ جل دل  ،ْوَل أَ ا هَ ةل لْ تَ  يلْكَلهل ال  ُ  َوال

 .َأْفَضلل  ْرضِ َنَا  اأْلَ 

وهِ َوِمَن الْ *    :َمْكره

جل دل  (9)  ُ ِه َأْو ِرَدائِهِ َأوْ  ،َ تِهِ امَ نِ  رِ  ْ ةَ   اَ نَ  ال مِّ   . َطَلِع ةل

جل دِ  ال اءَ لَ قِ الْ وَ  (10)  ُ ةل ِع َوال فِي الل 
(3).  

  .ْاَقادِِر َنَا  اْلَعَلبِي  ِ بِاْلَعَجِمي ِ  لِ  اءل نَ الد  وَ  (11)

                                                           

؛ ألن ةلاه  الدناء يبل التشهد "بعده"هكذا يف ال  ُختين، وه   ع    صحيح؛ لكن لعل الص اب:  (1)

ا ةلاه   الدناء بعد التشهد فإهنا تك ن   تختص  باألو ، بل يلكله الدناء ةذلك يبل التشهد الااين، أ  

 بعد التشهد األو  فقط.

د. (2)  وليُا م المأ  ي بعد موي ي ا ه ول  لم يلتم  التشه 

ْنيَا َحَسنًَة َوِِف اْْلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلَّاِر﴾أي يلاءا القلآن، ي  ين ةان دناء  ةَّ:  (3) فو   ﴿َربَّنَا آتِنَا ِِف ادلُّ

ا اللة ع فيكله الدناء فيه، ةان  ن القلآن أو نيله.  يلكله، هذا يف الُج د فقط، أ  

 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   25 َمْتن

ْلتَِفاتل فِي الص   (12)
ِ
  .(1)َواِ َوا 

  .َوَتْشبِيكل َأَصابِِعهِ  (13)

  .اهَ تل عَ يَ لْ فَ وَ  (14)

  .َنَا  َ اِصَلتِهِ  َيَدْيهِ  عل ْض وَ وَ  (15)

هل  (16) َويِْيَعاؤل
(2).  

  .(3)َوَتْغِميضل َنْي َيْهِ  (17)

 دَ يَ  عل ْض وَ وَ  (18)
  .َنَا  اأْللْ َلى هِ  ِ

ْ َيِ ي   هل لل ك  فَ تَ وَ  (19)   .بَِأْ ٍل دل

                                                           

 لغيل ضلورا، و ا لم يُتدبل القبا ، فإن امتدبلها بجميع بد ه بطات صوته. (1)

وييل ه  الجا س نا  أليتيه  اصبا فخذيه، ةهيئ  جاُ  الكا ،  ،ه  الجا س نا  صدور القد ين (2)

ن ةل  جاُ  تك ن  خالف  لهيئ  الجا س المشلون  فهي  كلوه  ةذلك، والهيئ  والحاصل أ

المشلون  هي: أن يا ي المصا ي رجاه اليُلى، وي ص  يد ه اليم  ، جانو بط ن أصابعها يل  

ه، أو  األرض، ويفضي بأليته اليُلى يل  األرض،   نا  يد ه اليُلى، ويطاق نايها الت ر 

 اإلفضاء.

فعل اليه د، والُ    خالفتهم، ويكله التغميض أيضا ول  لطا  الخش ع؛ ويج ز يذا  شي  أل ه  ن (3)

ي.  وي ع بصله نا   حل 

 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   26 َمْتن

ءٍ  (20)
ْ
ِه َأْو َفِمهِ   َوَيْملل َشي مِّ بِكل

(1).  

 .بِاِْحَيتِهِ  ث  بَ نَ وَ  (21)

وره َمْش َوالْ   افَِاِ ،ال   َن ْلَفِليَضِ  دلوفِي ا  ل اهَ لَ كَ الْ  :ذِ وُّ عَ التَّ وَ فِي اْلَبْسَمَلِة  هه

َباَيِ ، َيْ     لٍِك ا َ َوَنْن  َاَم َ  َوَننِ  بِاإْلِ ُْ وَب    اْبِن َ  فٍِع  ا اْبنِ  ، َوَننِ َأ  َها َ  ْدل

 .اهَ  بل جل ول 

لِ الْ   َفَعَل َشْيئ ا  ِنَ َفإِنْ  وَهاِت فِي َصَوتِِه ةل َتبْطللل  َ  وَ  َذلَِك،َه َلهل َمْكلل

هل   .َصَوتل

                                                           

ا ه   قبل نايه، وهذا ين لم يم عه  ن  (1) ةالعاك أو الابان الذي زا  طعمه؛ أل ه يشغل المصاي نم 

 القلاءا وي  فيحلي.



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   27 َمْتن

ََلةِ  اِت وبَ دُ نن مَ  بَاُب   الصَّ

َكلَِّف  َويهْسَتَحبُّ *  لِْلمه
(1):  

َل َيْبَل الظ ْهِل َوَبْعَدَها نْ أَ -   .َيَت َف 

  .َوَيْبَل اْلَعْصلِ -

َتَح    ،َوَبْعَد الَمْغِلِب - ُْ َياَدال فِي ال  ْفِل َبْعَد الَمْغِلِب َويل   . ال ِّ

ا  َوَهذَ  ْمتِْحَباِب  َ  َنَا  َطِليِق هل  ماَلْيَس بَِ اِجٍ  َويِ    هل ا ةل
ِ
 .ا 

  :يهْستََحبُّ  لَك َذ كَ وَ * 

َح -   .الض 

  .َوالت َلاِويحل -

ِجدِ الْ  َوَتِحي  ل - ُْ  .َم

ْفعل َوَأَيا هل -  .َرْةَعَتانِ َوالش 

،َرْةَع    َواْلِ ْتلل - َ   َبْعَدهل َدة  نَّ سه َوهل َؤكَّ  .ة  مه

                                                           

 ه : البالغ العايل. (1)



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   28 َمْتن

ْفِع َواْلِ ْتلِ فِ  اءال لَ قِ الْ وَ  ا، ي الش  ِ  َرْةَع ٍ  عِ فْ الش  ْقَلأل فِي َويَ  َجْهل   يِّ أل »َّبِ  فِي َأو 

ْلآنِ  ْلآنِ »َّبِ  َوفِي الا ا َِي ِ  ،«اأْلَْنَا  اْمَم َربَِّك  َمبِِّح »: وَ  «اْلقل َيا  يلْل »: وَ  «أليِّ اْلقل

ونَ  َها اْلَكافِلل ْلآنِ »َّْقَلأل فِي اْلِ ْتِل بِ َويَ  ،«َأي  َ  اهللل َأَيد  يل »: وَ  «أليِّ اْلقل : وَ  «ْل هل

 .«نِ يْ تَ ذَ  ِّ عَ مل الْ »

َنائِِ   اْلَفْجِل  ِنَ  اتَ عَ ةْ رَ وَ  ُ  َنِ  نَ  ِ  ، َويِيَل الل  ْلآنِ »َّبِ  امَ هِ ْقَلأل فِيَويَ  ،ال  «أليِّ اْلقل

 .َواهللل َأْنَامل  ،َفَقطْ 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   29 َمْتن

ََلةِ  بَاُب  ِسَداِت الصَّ  ُمفن

  :ََلةه ده الصَّ َوَتْفسه 

ا (1) ا َأْو َمْه   ِحِك َنْمد    .بِالض 

ُل  (2) ْهِ  َوبِ  ُ  ال
  .لِْاَفِضيَا ِ جل دِ

ِد ِزَياَداِ  (3) ِ ذَ   ِ  حْ َأْو  ،َأْو َمْجَداٍ   ٍ عَ ةْ رَ  َوبَِتَعم  َواِ ي فِ  َك ل  .الص 

ْلِب َوبِاأْلَْةِل  (4)   .َوالش 

اَوبِاْلَكَوِي َنمْ  (5) َواِ يِ  ؛د  ْصَوِح الص  وَن  ،   إِلِ يِلهِ َفَتبْطللل بَِكاِيِلِه دل ُِ   .َي

ا ِك فْ ال   بِ وَ  (6)   .َنْمد 

  .َوبِاْلَحَدِث  (7)

  .اْلَفائَِت ِ َوبِِذْةِل  (8)

ِء  (9)
ْ
َدهل  نْ يِ َوبِاْلَقي  .َتَعم 

ا فِي ال َوبِِ َياَدِا َأْربَعِ  (10) َباِني ِ  َرَةَعاٍت َمْه   ي ِ ،ل 
َوبِِ َياَدِا  َوالا َوثِ

  .الا  َائِي  ِ ْةَعَتْيِن فِي رَ 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   30 َمْتن

جل دِ الْ  (11) ُل بل ِق َ َع اإْلِ َوبِ ُْ ْهِ  َيَباِيًّا َأْو  يِ ا َ َم  ُ َلْم يلْدِرْه  نْ ا يِ يًّ دِ عْ بَ لِا

  .َرْةَع   َ َعهل 

 َوبَِتْلِه اْلِقْباِ  (12)
ِّ
  .َوَطاَ   َةاَن َنْن َ ْقِص َثَوِث مل َنٍ  نْ يِ ي

 .َواهللل َأْنَامل 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   31 َمْتن

ِو  ودِ جُ سُ  بَاُب  هن  السَّ

وده *  جه ْهوِ  َوسه   :السَّ

َدا     َ َقَص مل  نْ يِ َمَو ِِه  َمْجَدَتاِن َيبَْل - َ ة  مَ  ،    ل دل َلهل اِّمل َويل  ،(1)اَيَتَشه  َُ

مَ    .ا ِ ْهل

  .َويِْن َزاَد َمَجَد َبْعَد َمَو ِهِ -

َ  ؛َمَو ِهِ  َل بْ يَ َزاَد َمَجَد وَ  َص قَ  َ َويِْن -
ِ
 َج   ل اِّ غَ يل   هل أل

ال  ْقِص َنَا   َ  ا ِ

َياَداِ َجا ِِ    .ال ِّ

اِهي فِي َصََل *    :َأْقَسام   تِِه َعَلى َثَلََثةِ َوالسَّ

و َعْن َنْقصِ  ة  ارَ تَ فَ  (1) جل دِ َفوَ  :ْن َفَرائِِض َصََلتِهِ َفْرض  مِ  َيْسهه ُل  يلْجَبلل بِ

ْهِ ،  ُ ْتَياِن   ِنَ  بلد   َ  وَ  ال لْ َفإِنْ  بِِه،اإْلِ  اَ  طَ وَ َذلَِك َيت   َما َم   َلْم َيْذةل

 .اهَ ئل دِ تَ بْ يَ وَ  َبَطَاْت َصَوتلهل 

                                                           

د م  ، فو يُجد له ين  ُيه؛ ولكيو يحصل تُاُل بأن ي ج  ليقع مو ه بعد ت (1) د، والتشه  شه 

ا آ ل بُب   قص أو زيادا.مج دل   ه لاُهِ  مج د 
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و َعنْ  (2) َلَك وَ  ا َ َوَرب  » َةاْلقل ل ِت، :َضائِِل َصََلتِهِ ْن فَ َفِضيَلة  مِ  َوَتاَرة  َيْسهه

جل َد َنَايِْه فِي  َفَو  ،َذلَِك  هِ بْ ِش  وْ أَ  َواِيَدٍا، اٍ بيلَ كِ تَ َأْو  ،«اْلَحْمدل  مل

ٍء  ِْن َذلَِك 
ْ
ٍء  ِْن َذلَِك َيْبَل َمَو ِِه بََطَاْت َفإِنْ  ،َشي

ْ
 َمَجَد لَِشي

هل   .اهَ ئل دِ تَ بْ يَ وَ  َصَوتل

و َعنْ  (3) ََلةِ نَّ سه  َوَتاَرة  َيْسهه نَِن الصَّ  ِمْن سه
ُ  َرِا َ َع أَ  :ة  َأْو  ،ْلآنِ اْلقل  يِّ َةال

َدْينِ  َأوِ  ،َتْكبِيَلَتْينِ  ال سِ  َأوِ  ،الت َشه  مَ  اْلجل  ،َه َذلَِك َأْشبَ ا  َ وَ  ،اَلهل

ْد لَِذلَِك  جل ُْ  .َفْاَي

جل دل اْلَبْعِدي   َ  وَ   ُ َيانِ  َيفل تل ال ُْ ْن َذَةَلهل َبْعَد َشْهٍل  ِ   ْ لَ وَ  هل دل جل ُْ يَ وَ  ،بِال ِّ

 .َصَوتِهِ 

جل دَ َوَلْ    ُ َي ال جل دَ    ي  َأْو أَ ْلَبْعدِ ا َيد   ُ   َل ال
 
َوَ   ،َأْجَ َأهل َذلَِك  اْلَقْباِي

 .َمْشهل رِ َتْبطللل َصَوتلهل َنَا  الْ 

ا َأوِ  ا َ َيْدِر  َلمْ  َوَ نْ   امَ بِ ي تِ أَ يَ وَ  ،َفإِ  هل َيْب ِي َنَا  اأْلََيلِّ  ،اْث ََتْينِ  َصا   َثَوث 

دل َبْعَد َمَو ِهِ  ،َشك  فِيهِ  جل ُْ  .َأْنَامل  َواهللل  ،َوَي
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ِ  بَاب    َمةِ امَ ِِف الن

وِط  نْ مِ وَ *  ره   :امِ مَ اْلِ شه

ا َيكل نَ  نْ أَ  (1)   .َذَةل 

ا (2) اِم  ُْ   . ل

  .َنايِو   (3)

ا (4)   .َبالِغ 

ا بِ  (5) َوال يِ  َ   ام  َنالِم   . َوفِْقهٍ ْن يَِلاَءاٍ  ِ  ،   بِهِ َتِصح  الص 

 ْش  ل َأْو  ل ْاَ   ،ا  أَ لَ ا ْ  َأوِ  ،ل  افِ َأ  هل ةَ  ٍي ثلم  َتَبي َن َلَك ا َ بِإِ  اْيَتَدْيَت  َفإِنِ 
َأْو  ،ل  كِ

 َلْم َيْبالغِ  ،(1) ٍ َي ارِ جَ بِ َأْو َفاِمق   ،َ ْج ل ن  
 
المَ  َأو َصبِي َد  ث  دِ حْ  ل َأْو  ،اْلحل َتَعم 

َعاَدةه َعَليَْك  ْت بَ َج وَ وَ  َك بَطََلْت َصََلته اْلَحَدَث   .  اْلِ

 

 

                                                           

اين وشارب الخمل، أو المصل  نا  الصغائل، ويقاباه فامق ا نتقاد،  (1) ه   لتك  الكبيلا، ةال  

، والصحيح  ن المذه  صح   الصوا  افهما.  ةالحلوري  والقَدري 
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 .يِ ا َ َمَوَ  ل اأْلَْنَضاِء لِْلِ  :َويهْسَتَحبُّ * 

  :َمةه امَ ْكَرهه إِ َوته * 

  .(1)اأْلَْيَطِع َواأْلََشلِّ  .1

ُ   ِ  ايِ َص وَ  .2 ِحيِح  ،َاسِ ال وِح لِاص  لل   .َواْلقل

َ ْن يلْكَلهل   ل ا َ  َ يِ وَ  .3
(2). 

  :َويهْكَرهه * 

1.  
ِّ
  .لِْاَخِصي

  .ِف اَ نْ اأْلَ وَ  .2

  . نِ بل أْ مَ الْ وَ  .3

  .اْلَحا ِ    ِ هل جْ  َ وَ  .4

  . اال ِّ  دِ لَ وَ وَ  .5

                                                           

ا. (1)  المعتمد ندي ةلاه  الصوا  افهما  طاق 

أي ةلاه  الجمان  إل ا هم، م اء  ةلهه ةا هم، أو جا هم، أو ذوو الفضل   هم وين يا  ا، والمدار  (2)

 نا  ةلاهتهم له أل ٍل دي ي.
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 .فِي اْلَفِليَض ِ  دِ بْ عَ الْ وَ  .6

ونَ  نْ أَ  ا َراتِب اامَ إِ  َيكه هَ انَّ بِِخََلِف ال ،م  مْ  َل ا فَِلِة َفإِنَّ  ِمنْهه
ْكَرهه بَِواِحد  ته

(1). 

وزه *    :َوَتجه

  .اأْلَْنَم َ  ل ا َ يِ  .1

 خَ مل الْ وَ  .2
وعِ فِي  ِف الِ لل  .اْلفل

  .َواْلِع ِّينِ  .3

هل،َيْشتَد   نْ أَ    يِ  يِ ذ  جَ مل الْ وَ  .4 َذا ل ل  بِمَ  جل مْ َوَيضل  .ْن َ ْاَفهل َفيل َح   َن ْهل

ْطٍح،  ْ لَ وَ  يِ ا َ َنَا  اإْلِ   ِ يِ  ل أْ مَ الْ     ال نل  َوَيجل زل  َُ     ال عل الْ ِي  اَيجل زل لِْلِ  َ  وَ  بِ

يلِ يِ   ل  ِهِ أْ  َ َنَا   ُِ ِء اْلَي
ْ
ي   يل  ل أْ مَ الْ  وِ أَ  يل ا َ اإْلِ  دَ َويِْن َيَص  ،َوَ ْحِ هِ  لِ بْ الشِّ ةَ     بِالش 

هل  لَ بْ كِ الْ  هِ  ِّ ال عل بِ   .َبَطَاْت َصَوتل

 

 

                                                           

مب  الكلاه  يف المُائل الُابق  أن رتب  اإل ا   تلطا  فيها صفات الكما ، ويطع ةوي ال اس نن  (1)

 الطعن يف اإل اي.
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وِط الْ  ره ومِ أْ مَ َوِمْن شه ْيتَِداءَ  نْ أَ  :مه
ِ
  . ِهِ ا َ بِإِ  َي ِْ َي ا 

ائَِل يِ  ،َ  َ ا َ َي ِْ َي اإْلِ  نْ أَ  يِ ا َ اإْلِ  يلْشتََلطل فِي َيقِّ  َ  وَ  َُ  َصَواِ :    فِي َأْرَبِع َ 

َع ِ  مل ْمتِْخَوِع  ،َوَصَوِا اْلَخْ ِع  ،اْلَجْمعِ  َوَصَواِ  ،اْلجل
ِ
 َوَزادَ  ،َوَصَواِ ا 

مْ َبْعضل   . (1)ِ  َنَا  اْلِخَوِع فِي َذلَِك نَ امَ اْلجَ  َل ْض فَ  :هل

ْاَطاِن فِي  :َويهْسَتَحبُّ   ُ َتْأِجلل ثلم  الْ   ِْ ِ ،مَ الْ  ب  رَ ثلم   اَ ِ ،اإْلِ َ َتْقِديمل ال ُْ  مل

يل َنَا   َقد  ائِدل فِي  اْلَمالِِك،يل ائِدل فِي  اْلِفْقِه،ثلم  ال   ائِدل  اْلَحِديِث،ثلم  ال   م  ال   فِي  ثل

ائِدل فِي  اْلِقَلاَءاِ، ن  فِي ثلم  الْ  اْلِعَباَدِا،ثلم  ال  
ُِ
ْمَو مل ِ ،و ثلم  ذل  ِي،اإْلِ َُ  م  ثل  ال  

الِق، نل َُ َي  م  ثل  اْلَخْاِق، َجِميلل  نل الاَِّباسِ  م  ثل  اْلخل َُ  .َي

 َلبِّ ةَ  َدَرَجتَِها؛َ ِ  َوَ َقَص َنْن ا َ ْقِديِم فِي اإْلِ َةاَن َلهل َيق  فِي الت   َوَ نْ 

اِر  ا َأوِ  نْ يِ  -َ اَو  -الد  تََح   َلهل  ،َ َاو   َأْو َنْيَل َنالِمٍ  ا  أَ لَ ا ْ  َةاَن َنْبد  ُْ َت ِيَ   نْ أَ يل ُْ َي

َ  َأْنَامل   .َواهللل َأْنَامل   ِ ْهل،َ ْن هل

 

 

                                                           

 فضل صوا الجمان ، والمعتمد أ ه يحصل لل اي ول  لْم ي   ذلك. المقص د به  ي   تحصيل  (1)
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ُُمَعِة  َصََلةِ  بَاُب 
ن
 اْل

مل  َوَصَوال  لل َوَلهَ  اأْلَْنَياِن،َنَا   َعِ  َفْلض  اْلجل جل ٍب، وطل ا شل ، ول  َوَأْرَةان 

، بِيحل الت َخا َف َن َْها َوآَداب   . َوَأْنَذار  تل

وطه  امَّ َفأَ *  ره  :َفَسْبَعة  ا هَ وبِ جه وه  شه

ْمَو  (1)  .يل اإْلِ

  .َواْلبلال غل  (2)

  .َواْلَعْقلل  (3)

ةل ِري  ل  (4)  .َوالذ 

ي  ل  (5) لِّ   .َواْلحل

ح  ل  (6)   .َوالصِّ

َياَ  ل  (7)  . َواإْلِ

َها َفَخْمَسة   امَّ َوأَ *   :َأْرَكانه

له اْْلَ  ِجدل الْ  :وَّ ُْ ِذي  َم اال   .سِ ا   لِا َيكل نل َجا ِع 
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ْم َيد  ِن َْد َس يْ َولَ  ،َن ل امَ اْلجَ  :الثَّانِي َن   امَ َتكل َن َج  نْ أَ  بلد   َبْل َ   ،لٍِك ا َ  َلهل

ى بِِهْم  َح بَْعضل  ،   يَ لْ يَ َتَتَقل  تِ  َوَرج  و   ا َ َأئِم  ْ َنَشَل َرجل
يَن َبايِ َأ  َها َتجل زل بِاْث َي

 .(1)اهَ  ِ َو َُ لِ 

ْطَب ل اأْلل  :الثَّالِثه  ِحيِح اْلخل ْةن  َنَا  الص  َ رل
ْطبَ ل  َك لِ ذَ ةَ وَ  ،ْوَل  َوِهي اْلخل

َواِ  َوَيْبَل  نْ أَ  بلد   َ  وَ  ،َمْشهل رِ الا ا َِي ل َنَا  الْ  َواِ  َتكل َن َبْعَد ال    فِي َس يْ َولَ  ،الص 

ْطَبِ  َيد  ِن َْد  اا َ اْلخل ْطبَ    ام   َن  ِ َتكل  نْ أَ  بلد   َ  وَ  ،لٍِك َأْيض  يِه اْلَعَلبل  ل مِّ َُ تل
(2) ،

تََح    ُْ َهاَرال َويل مَ   ِب جل ول  َوفِي ،امَ يهِ فِ   الط  د  اْلِقيَاِي َلهل  .ا َتَلد 

ابِعه  َع ل؛ ِم   َيكل نَ  نْ أَ ِصَفتِِه  َو ِنْ  ،يل ا َ اإْلِ  :الرَّ مل ا  ْن َتِج ل َنَايِْه اْلجل اْيتَِلاز 

 َوالْ   ِنَ 
ِّ
بِي افِلِ الص  َُ ْن َلْم َتِجْ  ا مَ هِ لِ يْ نَ وَ  مل   .َنَاْيِهمْ  ِم 

                                                           

ى هبم يلي ، بأن  (1) المع   أ  ه   تج  الجمع  ابتداء  نا  أي جمان  يت  يباغ  جم نهم نددا تتقل 

يمك هم العيش وا متغ اء بأ فُهم يف ضلورات يياهتم نن نيلهم، فإذا يصَل هذا العدد فإن  ييا   

، لكن   تصح    هم ي  بحض ر بانتبارهم جمان   )أي: بانتبار المجم ع(وجبت نايهم الجمعِ  يد 

 اث ي نشل رجو  من وجبت نايهم الجمع  نا  األيل، نيل اإل اي.

 أي أن تشتمل نا  ونٍظ أو تذةيل. (2)
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ْشتََلطل  َصاِّي بِالْ الْ  َيكل نَ  نْ أَ  َويل َ  اْلَخاطِ ل يِ امَ جَ مل هل     َنِ  هل ْذٍر َيْم َعل  نْ  ِ لِعل

ْذِر اْلَقِليِ   َوَيِج ل  َذلَِك، َ ْح ِ وَ   ِْن َ َلٍض َأْو جل ل نٍ  ،َذلَِك  هل لِْاعل   اَ نَ اْ تَِظارل

 .اأْلََصحِّ 

ْمتِيَطانِ  :سه امِ َخ الْ 
ِ
َع ل  َفَو  ،َ ْ ِضعل ا  مل  نٍ طَ  ْ تَ ُْ  ل  عٍ ِض  ْ ي  َ فِ    يِ  تلَقايل اْلجل

ا  ،يهِ ى فِ  َ اْ مَ الْ َ َحوًّ لِْلَِياَ ِ  يلْمكِنل   نل كل يَ وَ  ،فِيهِ   .(1)َأْو َيْلَي    انَ ةَ َبَاد 

َعِة َفثَ الْ  آَدابه  امَّ َوأَ *  مه  :نَِية  امَ جه

له  ْمهل ِر َنَا  الْ        مل َ  َوهل  ،َلَها لل ُْ غل الْ  :اْْلَوَّ   .ْشهل رِ مَ ِن َْد اْلجل

وطِهِ  َوِمنْ  ره َواِح  َيكل نَ  نْ أَ  :شه ت ِصو  بِالل  َل َواْشَتَغَل  َفإِنِ  ، ل َُ بَِغَداٍء َأْو  اْنتَ

ْشهل رِ مَ َنَا  الْ  َل ُْ غل الْ َ ْ ٍي َأَناَد 
(2). 

َ اهل  :الثَّانِي ُِّ  .ال

ْعلِ  :الثَّالِثه   .َيْاقل الش 

                                                           

تهائه، بمع   أن تك ن  ي   ييا تهم نا  التأبيد، وليس ألجل نلٍض أو ياج  ت تهي ييا تهم با  (1)

 ةاإليا   ألجل تجارا، أو طا  نام، فه  ء  قيم ن لك هم نيل  ت ط ين.

شلطل اتصا  الغُل باللواح لتحقيق الغاي    ه؛ وه  يض ر الجمان  يف هيئ  يُ  ، وصف  ةا ا ،  (2)

هنا فإذا انتُل المصا ي يف أو  ال هار ةفاه، و  يعيده ي  يذا فُد نُاه بعلق، أو يياي بأنما   ن شأ

 ال مك والجهد.
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ابِعه   .ْقاِيمل اأْلََظافِلِ تَ  :الرَّ

   .اْلَكِليَه ل   ل حَ ائِ الل   ِ ْهل  دل ل   َ تَ يَ  ا َ   ل    جَ تَ  :اِمسه اْلخ

اِدسه  َُ َ ِ  :السَّ لل بِالاَِّياِب اْلَح  .الت َجم 

ابِعه   .الت َطي  ل َلَها :السَّ

 الْ  :الثَّاِمنه 
ل
و َمْشي ةل َلَها دل هل  ِ يِ  ، ِب َن الل  ْذٍر َيْم َعل  . (1)َذلَِك  نْ    لِعل

بِيَحةه لِلتََّخلُِّف َعنَْهااْْلَْعَذاره الْ  امَّ َوأَ *    :َفِمْن َذلَِك ، مه

ِديدل مَ الْ  (1)   .َطلل الش 

  .َواْلَ ْيلل اْلَكاِيلل  (2)

ِذي َتضل  يل ذ  جَ مل الْ وَ  (3)   .َن ِ امَ ل  َرائَِحتلهل بِاْلجَ ال 

  .َمَلضل َوالْ  (4)

                                                           

ليحصل له أجل الخط  لامُجد، ولما فيه  ن الت اضع والخش ع، وذلك يف الذهاب فقط، وأ ا يف  (1)

 اللج ع فو ي دب المشي لها؛ ألن العبادا يد ا قضت.
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ا ِن َْدهل َأَيد   ِ َيكل نَ  َوالت ْمِليضل بَِأنْ  (5)  َواْلَ َلدِ   ِ َج وْ ال   ةَ  ،ْن َأْهاِِه َ ِليض 

َفَيْحَتاإل يَِل  الت َخا ِف  هل  لل عل يَ  ِن َْدهل َأَيد   َس يْ اأْلَبََ ْيِن َولَ  دِ َي أَ  وْ أَ 

 .(1)هِ يِض لِ مْ تَ لِ 

لِك  ا َ اَ  يَ  يِْ َ ا ِِه، ِْن َأَياِربِِه َأْو  د  َي أَ ِن َْدهل  لَ ِض تل اْي َذلَِك يَِذا  َو ِنْ  (6)

ِل َيْهاَ  جل َعِ   كل َيْ يَ فِي الل  مل ل   ِ اْلجل  ْ َ ا ِهِ ْن يِ َفَيَتَخا فل ِن َْدهل َرجل

  .«َبْأَس بَِذلَِك  َ  » :َي ْظللل فِي َشْأ ِهِ 

ِه  ِ  :اهَ َو ِ ْ  (7) ُِ  الِِه، َ  ذِ ْ  أَ َأْو  هِ ُِ بْ َي َظالٍِم َأْو  ِب لْ َض ْن َلْ  َ اَع َنَا  َ ْف

لل مل الْ  َك لِ ذَ ةَ وَ 
ُِ  .َنَا  اأْلََصحِّ  هل يمل لِ نَ  هل َُ بِ حْ يَ  نْ أَ َيَخاعل  ْع

ِذي َ   :َذلَِك   ِنْ وَ  (8) َأْو َةاَن  َلْ  َةاَن َلهل َيائِد   ا   أَ  َلهل،َيائَِد  اأْلَْنَم  ال 

ْن َيْهَتِدي لِْاَجا ِِع بَِو َيائِدٍ   .َيجل زل َلهل الت َخا فل َن َْها ، َفَو  ِم 

مه *    :َوَيْحره

َواِ   ِ  (1) َفلل ِن َْد ال    ُ َعِ   ْن َيْ يِ ال مل َع ل  َ ْن َتِج ل   اَ نَ اْلجل مل َنَاْيِه اْلجل
(2).  

                                                           

 وةذلك ل  ةان  ن نا   المُامين، وليس بقلي ، فيج ز تمليضه ين لم يكن له أيد يع له. (1)

 لمُافل يدراةه لاجمع  يف طليقه، فت تفي الحل  .ي  يذا نام ا (2)
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يل اْلَكَويل َواليَ  َك لِ ذَ ةَ وَ  (2)  فِي َمَ اء  َةانَ  ،َيْخطل ل  يل ا َ فَِا ل َواإْلِ ا   ْحلل

ْطَبِ  األلْوَل  أَ  لل  ،الا ا َِي ِ  وِ اْلخل جل  َيكل نَ  نْ أَ    يلَصاِّي يِ  َ  وَ  َوَيْجاِسل الل 

  .لَِك تِم  ذَ َفيل  يِ ا َ بِ َْفٍل َيْبَل دل ل ِ  اإْلِ  َس ب  َتاَ َيْد 

يل اْلَبْيعل  (3) كل َويل  ،ِن َْد اأْلََذاِن الا ا ِي اءل لَ الشِّ وَ  َوَيْحلل َُ  .(1)َوَيعَ  نْ يِ ْف

ْكَرهه *    :َويه

َع ِ  اْلَعَمِل َيْ يَ  َتْلهل  (1) مل   .اْلجل

لل ا ذَ ةَ وَ  (2) ْطَب ِ  َيبَْل يِ ا َ اإْلِ  َت َف    .اْلخل

َل  نْ أَ يلْكَلهل لِْاَجالِِس  َك لِ ذَ ةَ وَ  (3)   .اأْلَو  ِ ِن َْد اأْلََذاِن  َيَت َف 

اب ِ  َويلْكَلهل  (4) ضل رل الش  َع ِ  يل مل   .لِْاجل

َفلل َبْعَد  َك لِ ذةَ وَ  (5)  ُ   .اْلَفْجلِ ال

 .َواهللل َأْنَامل 

                                                           

يل   البيع تك ن يف يق   ن تج  نايه الجمع ، فإن ويع  من   تا  ه؛ ةالصبي أو الملأا فو يحلي  (1)

 يي ئٍذ.
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 َ
ن
 َزةِ انَ بَاُب َصََلةِ اْل

 .َزِا َفْلض  َنَا  اْلكَِفاَي ِ ا َ َوَصَوال اْلجَ 

هَ *   ا َأْربََعة :َوَأْرَكانه

  .ال ِّي  ل  (1)

  .َتْكبِيَلاٍت َوَأْرَبعل  (2)

ن   اءل نَ الد  وَ  (3)   .َبْي َهل

َويل  (4)  ُ  .َوال

لَ  امَ بِ   نل دْ يَ وَ   ُ   .َتيَ

َن اْبنل  َُ  اْلَحْمدل » :َ  َيقل  نْ أَ َأبِي َزْيٍد فِي ِرَماَلتِِه  َواْمَتْح
ِ
َت ا َ ال ِذي أَ  هلل

 َواْلَحْمدل  ا،َوَأْييَ 
ِ
ِذي يلْحيِي هلل ،هل اْلَعَظَم ل لَ  َمْ َت ،الْ ال  ْاكل مل َوالْ  َواْلكِبِْلَياءل

ْدَرال  ،َوالا  َ َواْلقل ٍء َيِديل   اءل ْ
لِّ َشي َ  َنَا  ةل   .َوهل

م  َصلِّ َنَا   ٍد َوَنَا  آِ  الا هل َحم  ٍد، ل َحم  ٍد َوَنَا  آِ  َنَا   هْ ارِ بَ وَ   ل َحم   ل

ٍد، َحم  ْيَت  امَ ةَ   ل فِي  ،َوَنَا  آِ  يْبَلاِهيمَ  ،ْبَلاِهيمَ َنَا  يِ  َوَباَرْةَت  َوَرِيْمَت  َصا 

 .  ك َيِمْيد  َ ِجيد  اْلَعاَلِميَن يِ 
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م  يِ    َأَ ت هل َوَأْ َت  َوَرَزْيَتهل، َتهل َاقْ َأْ َت َ   َأَ تَِك، َوابْنل  هَ  َنْبدِ َوابْنل  هَ   هل َنْبدل الا هل

فَ  هَ ا َ ِجئْ  ،هِ َوَنَو َِيتِ  هِ لِّ ُِ بِ  َأْنَامل  َت  ْ أَ وَ  تلْحيِيِه، َوَأْ َت  عْ شل  .هِ فِي ا َ َعاَء َلهل َفَشفِّ

م  يِ الا   َتِجيلل بَِحْبلِ  ا   هل ُْ ٍ ، و َوَفاءٍ ذل    َك يِ  ،َلهل  ِجَ اِرهَ  َ  م   َوِذ    ِْن  هِ يِ الا هل

م  اْنِفْل َلهل َواْرَيْمهل  َجَه  َم،فِْت َِ  اْلَقْبِل َو ِْن َنَذاِب   ،َن ْهل َوَنافِهِ  فل انْ وَ  ،الا هل

َلهل  ْدَ َاهل  عْ مِّ وَ وَ  ،َوَأْةِلْي  ل ل ْاهل بِ  ، ل
ُِ ِه  ِنَ  ،ٍء َوَثْاٍج َوَبَلدٍ امَ َواْن الذ  ل ِب  َوَ قِّ

َ ِس،ا يل َق   الا ْ بل اأْلَْبَيضل  َِن َطاَيا َةمَ اْلخَ و ا  ِْن َداِرهِ  الد  ا َ ْيل   ،َوَأْبِدْلهل َدار 

ا  ِْن َأْهاِهِ  ا  ِْن َزْوِجهِ  ،َوَأْهو  َ يْل  ا َ ْيل   .َوَزْوج 

م     ا َفِ ْدهل فِي يِ  نْ يِ الا هل
ُِ ْح ا ِهِ َةاَن  ل َُ يئ   ،ْي ُِ ا َفَتَجاَوْز َنْن َويِْن َةاَن  ل

م  يِ ، َميَِّئاتِهِ  وٍ  بِهِ  لل يْ َ     هل َيْد َ َ َ  بَِك َوَأْ َت الا هل  َوَأْ َت  يَِل  َرْيَمتَِك َفِقيل  ، َ  ْ ل

 َنْن َنَذابِهِ 
 
 .َن ِي

م   َأَلِ  َ  ْطَِقهل ِن َْد الْ  ْت بِّ ثَ الا هل ُْ  ،َلهل بِهِ   َطاَي َ َ   امَ بِ  ِلهِ فِي َيبْ  هِ اِ تَ بْ  تَ َ  وَ  ،َم

ٍد  َحم  م  َ  ا ،َوَأْلِحْقهل بِ َبِيِِّه  ل  . «َبْعَدهل  ا   َتْفتِ  َ  وَ هل َأْجلَ  ا َ َتْحِل ْ  لا هل

لِّ *  ابَِعةِ  َتْكبِيَرة ،َتقهوله َذلَِك بِإِْثرِ كه  :َوَتقهوله بَْعَد الرَّ

م  اْنِفْل لَِحيِّ »  يِّ  َ وَ  ا َ الا هل
 ا َ َوَذَةلِ  ،ا َ َوَةبِيلِ  ا َ َوَصِغيلِ  ،ا َ َوَنائِبِ  ا َ َوَياِضلِ  ،ا َ تِ

ْ َاا بَ َتْعاَ    َك يِ  ،ا َ َوأل تََقا  يبِ  ا َ َمْن َمَبقَ َولِ  ،ا َ يَولَِ الِد ا َ لَ  لْ فِ وانْ  ا،َوَ اَْ ا َ  ا َ مل  ل ِن امَ اإْلِ
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ا،َ ْغِفَلا    ُْ مل اْ لِ وَ  َنْ   
اِ َوالْ  ينَ مِ اِ ُْ   ْ مل الْ وَ  ِت امَ مل

ْ  ِ َوالْ  ينَ  ِ  ِ ْيَياِء اأْلَ  ،ِت ا َ مل

ْم َواأْلَْ َ اِت   . ِ ْهل

م  َ ْن َأْيَيْيَتهل  ِ  يَفأَ  ا   الا هل ْيتَ  َوَ نْ  ،نِ امَ ْييِِه َنَا  اإْلِ   هل َتَ ف 
هل َنَا   ا    ِ َفَتَ ف 

 ا َ تَ اَي رَ ِه فِي ْل عَ اْج وَ  ،ا َ لَ  ْبهل يِّ لِْاَمْ ِت َوطَ ا  َ بْ يِّ طَ وَ  ،بِاَِقائَِك  ا َ َوَأْمِعدْ  ،يِ ْمَو اإْلِ 

اِّمل . «ا َ تَ ل  َُ  َ وَ  َُ  .ثلم  تل

ْلَت  ة  أَ رَ امْ  َوإِْن َكاَنِت *   :قه

م  يِ »   َ  َنيَْل َأ  َك  ،ْةِلَها َنَا  الت ْأ ِيِث بِذِ ى ادَ مَ تَ تَ ثلم   «.َأَ تلَك.  َها الا هل

ا  ِْن َزْوِجَها :َتقل  ل  ا َ يْل  َ  ؛َوَأْبِدْلَها َزْوج 
ِ
ا فِي اْلَج  ِ   َيْد َتكل نل    َهاأل َزْوج 

ْ يا،لَِ ْوِجَها فِي  اءل اْلَج  ِ  َ ْقصل َرات  َنَا   الد  َُ
َيْبِغيَن بِِهْم   َ  َأْزَواِجِهن  َو ِ

 .َبَد   

ْلَت  ،َأْم أهْنَثىِهَي  َأَذَكر   َوَلْم َتْعَلمْ  َزة  انَ  َج َوإِْن َأْدَرْكَت *   :قه

م  يِ » َ  ؛بِِذْةِلَها َنَا  الت ْأ ِيِث  َدىامَ ثلم  َتتَ  «..َك تل مَ َُ  َ   َها الا هل
ِ
َمَ  ن  أل َُ  ال  

َةلَ   . اَ  ْ اأْلل وَ  َتْشَملل الذ 
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ْلَت  َوإِْن َكاَنِت *  ََلةه َعَلى طِْفل  قه مَ  امَ الصَّ  َوالت ْكبِيَلاِت  ال ِّي  ِ   ِنَ ، َتَقدَّ

ن   اءِ نَ والد   تََح   َنيْ ، َبْي َهل ُْ َواِ ا َ َتقل َ  َبْعَد الا   نْ أَ َل َأ  هل يل  َوالص 
ِ
َنَا   ِء َنَا  اهلل

 
ِّ
 : ال  بِي

م  يِ »  َوَأْ َت  ت هل  َأ َ َوَأْ َت  ،هل َوَرَزْيتَ  ْقتَهل َأْ َت َ اَ  ، َنْبِدهَ َواْبنل  هَ َنْبدل   هل الا هل

ا تلْحيِيِه، ْ ل  ا َوذل م  اْجَعْاهل لَِ الَِدْيِه َمَاف  اا ط  لَ فَ وَ  ،الا هل ْل بِِه َوَأْجل  مَ ، َوَثقِّ  ا،َ َ اِزي َهل

مَ َوَأْنظِْم بِِه  ، امَ َويِي اهل  ا َ َتْحِل ْ  َ  وَ  ا،ألجل َرهل  .َبْعَدهل  امَ َويِي اهل  ا َ َتْفتِ  َ  وَ  َأْجَلهل

م  َأْلِحقْ  ْ  ِ ِينَ َمَاِف الْ  هل بَِصالِِح الا هل ا  ،ْبَلاِهيمَ يِ  فِي َةَفاَل ِ  ،مل َوَأبِْدْلهل َدار 

ا  ِ  ا  ِْن  ، َداِرهِ نْ َ ْيل  َو ِْن َنَذاِب  اْلَقبِْل،َوَنافِِه  ِْن فِْت َِ   َأْهاِِه،َوَأْهو  َ ْيل 

 «.َجَه  مَ 

لِّ َتْكبِيَرة  *  ابَِعةِ ، َتقهوله َذلَِك بِإِْثرِ كه  :َوَتقهوله بَْعَد الرَّ

َْمَوفِ »
ِ
م  اْنِفْل أل اامَ يبِاإْلِ  ا َ َمْن َمَبقَ َولِ  ،ا َ َوَأْفَلاطِ  ا َ الا هل  ،ِن َ ْغِفَلا  َنْ   

م  َ ْن َأْييَْيَتهل  ِ  يَفأَ  ا   الا هل ْيتَ  َوَ نْ  ،نِ امَ ْييِِه َنَا  اإْلِ   هل َتَ ف 
هل َنَا  اإْلِ  ا    ِ  ،ْموَيِ َفتََ ف 

ْ  ِ ِيَن َوالْ  لْ فِ انْ وَ  ْ  ِ لِْامل اِِميَوالْ  ِت ا َ مل ُْ اِ َن َوالْ مل ُْ ْم  ،ِت امَ مل اأْلَْيَياِء  ِ ْهل

،ثلم   ،«َ اِت َواأْلَ ْ  اِّمل َُ  .َواهللل َأْنَامل  تل
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َياِم  بَاُب   الص 

  .َرَ َضاَن َفِليَض    َوَصْ يل َشْهلِ  

  :َيْثبهته * 

  .ِ  َشْعَبانَ امَ بِكَ  (1)

ْؤَيِ  َنْدَليِْن لِْاِهَو ِ َأْو بِ  (2)   .لل

تَِفيَض ٍ ٍ  انَ مَ جَ بِ َأْو  (3) ُْ   . ل

  .(1)فِي اْلِفْطلِ  َك لِ ذَ ةَ وَ 

َيايَ  تل يِّ بَ يل وَ  لِهِ فِي أَ  الصِّ َياَي يَِل   ،فِي َبِقي َتهِ   َنَاْيِه اْلبََياتل َس يْ َولَ  ،و  تِم  الصِّ َويل

ْيلِ   .الا 

ُ   ِ  َتْعِجيلل اْلِفْطلِ  َو ِنَ  ُ   ،ال حل رِ َوَتْأِ يلل ال
(2). 

                                                           

 أي ي ا بلؤي  ندلين لهو  شعبان، أو بتماي ر ضان ثوثين ي  ا. (1)

وهذا  ع ندي الشك  يف الفجل، وي بغي ا يتياط لافجل باإل ُاه يباه ب  ن ةعشل ديائق، ايتياط ا  (2)

 لاص ي، ةي   يقع   ه أةل أو شلب بعد طا ع الفجل فيا ي  ن ذلك القضاء.
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ْهلل َيبَْل اْلَفْجِل َوَجَ   ثل يْ َي وَ  ،َثبََت الش  ْ يل     َبْعدَ يِ  َويِْن َلْم َيْابلْت  الص 

،اْلَفْجِل َوَجَ   اهل َُ  ْ
 .َذلَِك اْليَْ يِ   ِْن َيَضاءِ  بلد   َ  وَ  اإْلِ

ْهلِ  َوال ِّي  ل َيْبَل  بل ِت الش  ْؤيَ  َيت   َلْ   ََ ى َيبَْل  ، َباطَِا   ثل ِ  ثلم  َأْصَبَح َلْم الل 

ْل  كل  يلْجِ ِه،َرَ َضاَن َلْم  نْ  ِ  اْليَْ يَ َذلَِك  ن  أَ  هل لَ ثلم  َتَبي َن  َيْشَلْب، مْ لَ وَ  َيْأةل ُِ  َويلْم

ْهلِ فِي ْلِب أْلَْةِل َوالش  ا َننِ  ْلَ ِ  الش   .، َوَيْقِضيهِ ِه لِحل

كِّ لِيلْحَتاَط بِِه  ِْن َرَ َضانَ يلَصايل َيْ يل  َ  وَ  ِع َوَيجل زل  ،(1) الش  هل لِات َط    ِصَيا ل

تََح    ،(2)َوال  ْذِر يَِذا َصاَدَع  ُْ لِهِ  َويل اهل فِي َأو  َُ  ْ
َق ال اإْلِ ْؤَي َ ا   لَِيَتَحق   ،سل الل 

ْؤَي   اْرَتَفَع ال    َفإِنِ   .سل ا   َأْفَطَل ال َهارل َوَلْم َتْظَهْل رل

                                                           

ي ي الشك  ه : ي ي الاوثين  ن شعبان، يذا ةان الج   نائما ولم تابت رؤي  الهو ، وال هي نن صيا ه  (1)

ا  كلوه نا  المعتمد.  ايتياط 

، فو ةلاه  يف ص  ه يي ئٍذ. - او-ةأن يك ن  ن نادته صياي ي ي اإلث ين  (2)  فصادع ي ي الشك 
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ْفطِلل َوَ   ء  َ ْن َذَرنَ  يل ْ
هل َيي

وَجَه َفَعَاْيِه اْلَقَضاءل  نْ أَ    يِ  ،(1) لل َعالَِج  ل يل
 َ  وَ  ،(2)

ْفطِلل َ نِ  ْاَمِليِض ِ يَفَ  لِ  اْلِحَجاَ  ل  َوتلْكَلهل  ،اْيَتَجمَ  َ نِ  َ  وَ  ،(3)اْيتََامَ  يل

 .(4)الت ْغِليلِ 

ْومِ  ِة الصَّ وِط ِصحَّ ره  :َوِمْن شه

ابَِقةه ( 1)   .لِْلَفْجرِ  النِّيَّةه السَّ

ا َأْو َم َ  ،اء  َةاَن َفْلض  لِّ َصْ يٍ  َ ْفو  َيِج ل  َوال ِّي  ل اْلَ اِيَدال َةافَِي   فِي ةل

هل  اَراِ  َرَ َضاَن، ايِ يَ ِص ةَ  ،َتَتابلعل َهارِ َأْو َةف  ِذي َأْوَجَبهل  نِ ي  عَ مل الْ  َوال  ْذرِ  َواْلَقتِْل،  الظِّ ال 

هِ الْ  ُِ َكا فل َنَا  َ ْف  .مل

،الْ  ايل يَ الصِّ  ا   أَ وَ  ودل لل ُْ ،الْ   يل يَ الْ وَ  َم َعي نل لِّ   ِنَ  د  بل  َفَو  مل الت بْيِيِت فِيِه فِي ةل

 .َلْيَا ٍ 

                                                           

لم يلجع   ه شيء يل  ياقه بعد ي كان طليه، وي  فعايه أي: نابه ومبقه، و  يضاء نايه، وهذا  ا  (1)

 القضاء.

 ول  لم يلجع   ه شيء، فإن رجع فعايه القضاء والكفارا. (2)

 أي  لإ   ه   ي  يف هنار ر ضان وه   ائم، و  يضاء نايه. (3)

ذلك فو  يف  التغليل: أي  يف  أن يصيبه ينماء، أو ضعف نن الص ي، فإذا نامت الُو    ن  (4)

 ةلاه .

 وي لاإ الدي بالفصادا ةذلك، ةأن يحتاإ لاترب ع أو القياي بتحايل دي، و ح ه. 
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ِة  وِط ِصحَّ ره ْومِ َوِمْن شه   :الصَّ

  .َوالنَِّفاسِ اءه ِمْن َدِم الَْحْيِض النَّقَ ( 2)

ا َاْحَظٍ  َوَجَ  َنَايْهَ بِ   ْ لَ وَ اْلَفْجِل  اْ َقَطَع َديل اْلَحيِْض َوال َِّفاِس َيْبَل  َفإِنِ 

ْل يِ   ْ لَ وَ  ،َذلَِك اْلَيْ يِ  َصْ يل  ُِ  .اْلَفْجلِ     َبْعدَ َلْم َتْغتَ

َعادل ال ِّي  ل   .َمَلِض َواْلَحيِْض َوال َِّفاِس َوِشْبِه َذلَِك  بِالْ يَِذا اْ َقَطَع الت َتابلعل  َوتل

ْومِ  ِة الصَّ وِط ِصحَّ ره  :َوِمْن شه

  .اْلَعْقلل ( 3)

ْ يل فِي تِْاَك  ِه َ  َنَايْ   مَ غْ مل الْ وَ   نِ  ل جْ مَ الْ ةَ َلهل  َنْقَل  َفَمْن َ   َيِصح   ِ ْهل الص 

 نْ أَ  َبْعَد ِم ِيَن َةاِيَلاٍ   ْ لَ وَ  ْقالهل َليِْه نَ َمْج ل ِن يَِذا َناَد يِ َنَا  الْ َوَيِج ل  اْلَحاَلِ ،

 
َ
ْ ِي فِي َياِ   نَ َفاَتهل  ِ  ا َ  َيْقِضي ْغَم  َنَاْيِه يَِذا َأَفاَق َو ِْاالهل الْ  جل ل  ِِه،الص   .مل

ْومِ  ِة الصَّ وِط ِصحَّ ره   :َوِمْن شه

ْلِب ِع امَ َتْلهل اْلجِ ( 4)   .َواأْلَْةِل َوالش 
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ا  ِْن َنْيِل َتْأِويٍل َرَ َض  ارِ َفَمْن َفَعَل فِي َ هَ  د  َتَعمِّ اَن َشْيئ ا  ِْن َذلَِك  ل

اَرال  َجْهٍل َفَعَاْيِه اْلَقَضاءل  َ  وَ  ،(1)ٍ  َيِلي  .َواْلَكف 

اَرةه *  لِّ  َواْلَكفَّ   :هِ فِي َذلَِك كه

كِي  ايِ  .1 ُْ
د  ، ْطَعايل ِمتِّيَن  ِ كِيٍن  ل ُْ

لِّ  ِ  (2)لِكل
ِّ
دِّ ال  بِي َ   ، ، بِمل َوهل

 .َأْفَضلل 

لَ كَ يل  نْ أَ  َوَلهل  .2 ْ  ِ َ ٍ  فِّ   .بِِعتِْق َرَيَبٍ   ل

تََتابَِعْينِ بِِصيَ  :َأوْ  .3   .اِي َشْهَلْيِن  ل

                                                           

للفطار يف هنار ر ضان، فالتأويل القلي   ع اه: أن يك ن « تأويل بعيد»، و«تأويل يلي »ه اه  (1)

يظن   عه ج از ، )أي:  ُت ٍد أل ل   ج د     ه ي( لامفطل تربيل  أو تأويل  قب    يلي  المأ ذ

 الفطل، يلُقط ن ه الكفارا.

أن َيطالع الفجل نا  رجل ويد ايتام، فيظن  أن ا يتوي يفُد الص ي، فيفطل  مثال التأويل القريب: 

 بُب  ذلك، فهذا نايه القضاء فقط، دون الكفارا

أن تعتاد ا لأا  نا  يتيان نادهتا الشهلي  يف الي ي العاشل  ن ةل شهل، فع  ت  ومثال التأويل البعيد: 

نا  يفطار العاشل  ن ر ضان، فتج  نايها الكفارا بُب  هذا التأويل البعيد، م اء  جاءها الحيض 

 يف ذلك الي ي أو لم يأهتا.

ا  ن األرز.540ويُاوي  قداره بال زن  ح : ) (2)  ( جلا  

 



َماوِيَّةِ 
ُ النَعشن   52 َمْتن

 ،(1)َذلَِك  ٍن َأْو َأْ ٍف َأْو َ ْح ِ  ِْن ألذل  َوَصَل  ِْن َنيِْل اْلَفِم يَِل  اْلَحْاِق  ا َ وَ 

ا َفَعَاْيِه اْلَقَضاءل َفَقطْ َةاَن بَخل   ْ لَ وَ    .ر 

ْمكِنل َو ِْالل َذلَِك اْلَبْاَغمل الْ  هل  مل َطْليل
(2).  

َ اهِ   ل الِ غَ الْ وَ  ُِّ  . َِن الَمْضَمَضِ  َوال

ْق َِ  الْ   ْ لَ وَ َمِعَداِ َوَصَل يَِل  الْ  ا َ  اذَ ةَ وَ    .(3)ئَِع ِ امَ بِاْلحل

هِ َ ْن َأَةَل  َك لِ ذَ ةَ وَ    .فِي اْلَفْجلِ  َبْعَد َشكِّ

 .لَّ اْلَقَضاءه إِ ه لِّ كه َذلَِك  َجِميعِ ي فِ َلْيَس َعَلْيِه 

هه اْلَقَضاءه فِي َل وَ *    :َيْلَزمه

                                                           

 هار فقط، أ ا يذا ت او  شيئا يف أذ ه أو أ فه أو ني ه ليو، ووصل  ا وضعه يف ال هار فو شيء هذا يف ال (1)

.  نايه، ولذلك فإن األفضل يف يق  ن يضطل لدواء و ح ه يف تاك الم اضع أن يُتعماه ليو 

 المعتمد ندي القضاء يف الباغم ول  أ كن طليه، بل ول  وصل يل  طلع الاُان. (2)

ر ه ا نا  وص   شيء يل  المعدا، م اء ةان  ن   فٍذ ناٍ  أو  ن األمفل، وم اء ةان  ائعا المدا (3)

أو جا دا، فهذا ةا ه  فطل، ي ج  القضاء والكفارا يف نيل الضلورا، وي ج  القضاء فقط ين ةان 

 لضلورا.
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بَاٍر  ِ  :َنالٍِ   ِنْ . 1 َباٍب، َأْو نل َأْو َةيِْل ِجبٍْس  َأْو َديِيٍق  ،ْن َطِليٍق ذل

  .لَِصا ِِعهِ 

ْق ٍَ   ِ َوَ  . 2   .ْياِيلٍ ْن يِ فِي يل

 .(1)َجائَِف ٍ  نِ هْ دل َوَ  

وزه *  ائِمِ َوَيجه   : لِلصَّ

َ اهل  .1 ُِّ   .َ َهاِرهِ  ِميعِ فِي َج  ال

 .َعَطشِ لِاْ َمْضَمَض ل َوالْ  .2

ْصَباحل بِاْلجَ  .3  .َب ِ ا َ َواإْلِ

 :َل يَوَيْد يِ  ،مْ عِ طْ تل  ا َأْفَطَلْت َوَلمْ فِي َبْط ِهَ  ا َ يَِذا َ اَفْت َنَا   َواْلَحا ِلل 

تلْطِعمل 
(2). 

                                                           

  أل ه   يد ل المقص د به الجلح ال افذ  ن البطن أو الظهل يل  الج ع؛ وندي تلت  القضاء بُب (1)

  د ل الطعاي والشلاب.

 وهذا ضعيف، والمعتمد األو  أهنا   تلطعم. (2)
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ْلِضعل يَِذا َ اَفْت َنَا  َوَلدِ َوالْ  َتْأجِ  َتِجْد َ نْ  ا َوَلمْ هَ مل ُْ هل َلهل َت  َأْو َلْم َيْقبَْل  ،لل

 .ا َأْفَطَلْت َوَأْطَعَمْت هَ َنْيلَ 

ْيكل اْلَهِليل يلْطِعمل يَِذا َأْفَطلَ  َك لِ ذَ ةَ وَ  الش 
َط فِي َيَضاءِ ال َو ِاْ  ،(1)  هل َ ْن َفل 

َيت   َدَ َل َنَاْيِه َرَ َضان  آَ لل َرَ َضاَن 
(2).  

ْطَعامه فِي َذلَِك 
لِّ  د   ل  :هِ لِّ كه َواْلِ  . َيْقِضيهِ َيْ يٍ  َنْن ةل

ائِمِ  َويهْسَتَحبُّ *    :لِلصَّ

ا ِهِ  َةف   .1 َُ
ِ   .ل

تِ  ا َ  َوَتْعِجيلل َيَضاءِ  .2 ْ يِ    ِنَ هِ فِي ِذ     .الص 

هل  .3  .َوَتَتابلعل

  :َويهْسَتَحبُّ * 

                                                           

 نا  مبيل ا متحباب   ال ج ب. (1)

ط يلطعم وج با   امتحبابا، فالِمااي  بي ه وبين الهِلي يف اإلطعاي   ا متحباب. (2)  المفل 

ط يف الق  ر الُ  ات، م اء فل  ر بتكل  ا واإلطعاي   يتكل  ضاء يت    ل  نايه ر ضان وايد، أو ند 

 ر ضا ات، ليس نايه يف ذلك ةا ه ي  اإلطعاي  لا  وايدا.

ه واتصل يت  أدره ر ضان اْل ل فإ ه   يلطعم.   وأ ا الذي ا تد  نذرل
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  .اْلَحاإِّ  َنَلَفَ  لَِغْيِل َيْ يِ  َصْ يل  .1

  .َوَناشل َراءَ  .2

  .اْلِحج  ِ ي ذِ  َوَصْ يل َنْشلِ  .3

يِ  .4 َحل    .َواْلمل

  .َوَرَجٍ   .5

  .َوَشْعَبانَ  .6

لِّ  َوِصَيايل َثوََث ِ  .7 َتكل َن اْلبِيَض؛  نْ أَ لِك   ا َوَةِلهَ  َشْهٍل،َأي اٍي  ِْن ةل

 .الت ْحِديدِ لِِفَلاِرِه  َِن 

ِ ا َ َه َةلِ ا ذَ ةَ وَ  ا ٍ  ك  ل ْاِحَقَها اْلَجاِهلل  نْ أَ َ َخاَفَ   ؛ِصَياَي ِمت ٍ   ِْن َش   يل

 .بَِلَ َضانَ 

ْكَرهه *    :َويه

ائِمِ  .1 هل َوَلْم َيِصْل يَِل   ، َفإِنْ َذْوقل اْلِمْاِح لِاص  َفَعَل َذلَِك َوَ ج 

،َيْاِقِه  ِ ْهل  ء  ْ
َء َنَايْهِ  َفَو  َشي

ْ
 .َشي
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َقدِّ  .2 اامَ اْلجِ  تل ا َ َو ل ائِِم َأْيض  وَه   لِاص  بَْاِ ،، ِع َ ْكلل ُ  ِ  َةاْلقل ، َواْلَج

َتَداِي، َوالْ الْ  لِ ظَ ال   وَ  ُْ َوَنَبِ ،مل اِمَ  نْ يِ  مل َوَ  ل  ِْن َذلَِك  ِت نل  ُ ال

ْ َ اِ ،بَِعَدِي  َي َنَاْيِه َذلَِك  اإْلِ  .َويِ   َيلل

 .َفَقطْ َفَعَاْيِه اْلَقَضاءل  :َأْمَذى ِمْن َذلَِك  نْ إِ َلكِنَّهه 

اَرال  َفَعَاْيِه اْلَقَضاءل  :ْن َأْمنَىَوإِ   .َواْلَكف 

َيايل َر َ 
َلن    فِيَويِ تََح    ل ُْ   ،هِ َضاَن  ل

ِ
 :َياَ  َرمل  ل اهلل

ِفَل َلهل امَ يَ ْن َياَي َرَ َضاَن يِ » اب ا نل َُ
َي  ِْن َذْ بِهِ  ا َ   ا َواْيتِ ، (1) «َتَقد 

ْ ِفَلادل بِِه يِ 
ِ
تََح   ا  ُْ .الْ  ْن َلْم تلَعط لِ َويل اِجدل َُ  َم

 

 َوَنْ  ِهِ 
ِ
 .َتم  بَِحْمِد اهلل

دٍ  ا َ َوَصا   اهللل َنَا  َميِّدِ  َحم   َوَنَا  آلِِه َوَصْحبِِه َوَما َم. ، ل

 

 

                                                           

 أ لجه اإل اي  الك يف الم طأ، ةتاب الصوا يف ر ضان، باب الرتني  يف الصوا يف ر ضان. (1)
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