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  املقدمة

  حبمــــــــــــــــِد الـــــــــــــــــذي رفـــــــــــــــــَع احلامـــــــــــــــــدين  ١

  

  وأجــــــــــــــــــــــــزَل للشاكـــــــــــــــــــــــــرين النِّعـــــــــــــــــــــــــمْ   

ـــــــــــــــــــــــــــــا  ٢   ــــــــــــــــــــــــــــــدأُ ســـــــــــــــــــــــــــــائَر أقوالن   سنبـ

  

ـــــــــــــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــــــــــــِد أقواَلنــــــــــــــــــــــــــا خنتتـ   و�حلمـ

ـــــــــــى كـــــــــــل حـــــــــــال  ٣     فحمـــــــــــداً جـــــــــــزيًال عل

  

  ملــــــــــــــــــــــوىل اجلزيــــــــــــــــــــــِل و�ري النََّســــــــــــــــــــــمْ   

  وبعـــــــــــــــــــد فهـــــــــــــــــــذا نظــــــــــــــــــــــاٌم بـــــــــــــــــــديع  ٤  

  

ــــــــــــــــــــــــَتِظمْ      تناســــــــــــــــــــــــق كاجلوهـــــــــــــــــــــــــر املن

  تلخـــــــــــــــــــيَص �ِب الصـــــــــــــــــــيامِ  تضــــــــــــــــــّمن  ٥  

  

  وأوجـــــــــــــــــــــــــَز أحكاَمــــــــــــــــــــــــه واِحلكــــــــــــــــــــــــمْ   

ـــــــــــــــــدليلُ   ٦   ــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــّرب مـــــــــــــــــا يقتضي   وق

  

ـــــــــــــــــــــــــِه فانَســـــــــــــــــــــــــَجمْ    ــــــــــــــــــــــــــِر طالب   لسائــ

ـــــــــــــى مذهــــــــــــــب الســـــــــــــالفني الكـــــــــــــرامِ   ٧     عل

  

ــــــــــــــــــــــــــمْ    ــــــــــــــــــــــــــَم املعــــــــــــــــــــــــــوَّل واملعتَص   ونِع

ــــــــــــــــــذهبٌ   ٨   ـــــــــــــــــــه م ــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــــا دون   فل

  

  ولســــــــــــــــــــــــــنا إىل غيــــــــــــــــــــــــــره حنـــــــــــــــــــــــــتكمْ   

  ولكننـــــــــــــــــــــــــــا نتبـــــــــــــــــــــــــــع البينـــــــــــــــــــــــــــــــاتِ   ٩  

  

ـــــــــــــــــــمونقفــــــــــــــــــو    ـــــــــــــــــــَة يف كــــــــــــــــــل ي   األدلـ

ـــــــــــــــــوال تضـــــــــــــــــايُق حبـــــــــــــــــر القصـــــــــــــــــيد  ١٠     ول

  

ــــــــــــــــــَأم     وخشــــــــــــــــــية بســــــــــــــــــٍط جيــــــــــــــــــر السَّ

  لســــــــــــــقُت األدلــــــــــــــَة مثــــــــــــــل الشــــــــــــــموس  ١١  

  

  تزيـــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــائرين الَقــــــــــــــــــتم  

  فضل رمضان وفضل الصوم    

  فكــــــــــم قــــــــــد روى فضــــــــــله مــــــــــن ثقــــــــــات  ١٢

  

ـــــــــــد ُعلـــــــــــم   ـــــــــــن خـــــــــــرب ق   وكـــــــــــم فيـــــــــــه م

  فقــــــــــــــــــــــــــــد فضـــــــــــــــــــــــــــــل هللا أ�مــــــــــــــــــــــــــــه  ١٣  

  

ـــــــــــذ    ـــــــــــى ســـــــــــائر الـــــــــــدهر من ِــــــــــــدمعل   القـ

ـــــــــــــــــــُر ذنـــــــــــــــــُب العبـــــــــــــــــاد  ١٤     ففيهـــــــــــــــــا يُكفَّ

  

  وتعظــــــــــــــــــــــــم للعــــــــــــــــــــــــاملني الِقسـَـــــــــــــــــــــــــم  

ــــــــــــــــــــــــتَّح �ُب اجلنــــــــــــــــــــــــان  ١٥     وفيهــــــــــــــــــــــــا يف

  

ــــــــــــــــــَزم     ليدخــــــــــــــــــَل مـــــــــــــــــن رامهـــــــــــــــــا واعت

ــــــــــــــــــــــــق �ب اجلحـــــــــــــــــــــــيم  ١٦     وفيهـــــــــــــــــــــــا يُغلَّ

  

ـــــــــــــم     ويُعتــــــــــــــق فيهـــــــــــــا الـــــــــــــذي قـــــــــــــد رُح

ـــــــــــــــــــــــــُن مغلولــــــــــــــــــــــــةً   ١٧     وفيهــــــــــــــــــــــــا الشياطي

  

  فـــــــــــــــــال يِصلـــــــــــــــــــون لكيــــــــــــــــــد اُألمـــــــــــــــــم  

ــــــــــــــــو   ١٨     بــــــــــــــــذاك طريـــــــــــــــــُق اهلــــــــــــــــدىفيخل

  

ـــــــــــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــــــــــه ُمزدِحـ ــــــــــــــــــــــــــدو �ر�ب   ويغ

  وفيهـــــــــــــــا ينـــــــــــــــادي منـــــــــــــــادي الفـــــــــــــــالح  ١٩  

  

ــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــا هُل ـــــــــــــــــــر حّي   أ� �غــــــــــــــــــي اخلي

  و� �غــــــــــــــــي الشــــــــــــــــر أقِصــــــــــــــــر فمـــــــــــــــــا  ٢٠  

  

  لشـــــــــــــــــّرك يف شـــــــــــــــــهر� مـــــــــــــــــن قَـــــــــــــــــدم  

ــــــــــــــــــــــــــــــه  ٢١   ـــــــــــــــــــــــــــــزل هللا قرآن   وقـــــــــــــــــــــــــــــد أن

  

  بشــــــــــــــهر الصـــــــــــــــيام ليجـــــــــــــــــلو الظُّلـــــــــــــــم  
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ــــــــــــــــُل جــــــــــــــــاء الرســــــــــــــــولَ   ٢٢ ــــــــــــــــذلك جربي   ل

  

  حـــــــــــــــــــىت ختـــــــــــــــــــــميدارســـــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــه   

  وللصـــــــــــــــــوم فضـــــــــــــــــل عظـــــــــــــــــيم ومـــــــــــــــــا  ٢٣  

  

ــــــــــــــــــــم     درى قــــــــــــــــــــْدرَه غــــــــــــــــــــُري �ري النََّس

  وقـــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــاعف هللا أعمالنــــــــــــــــــــــــا  ٢٤  

  

ـــــــــــــــــَزم، وقــــــــــــــــال: الصــــــــــــــــيام لنــــــــــــــــا      والتـ

  تعــــــــــــــــــــــاىل �ن جيــــــــــــــــــــــزي الصــــــــــــــــــــــائمني  ٢٥  

  

ــــــــــــــــــا للكـــــــــــــــــــََرم     بغــــــــــــــــــِري حســــــــــــــــــاٍب في

  وللصـــــــــــــــــــــــــــائمني هنـــــــــــــــــــــــــــا فرحــــــــــــــــــــــــــــةٌ   ٢٦  

  

  إذا حـــــــــــــــــــــــــان فطـــــــــــــــــــــــرهُم وانـــــــــــــــــــــــتظم  

ـــــــــــــــــــاءوأخـــــــــــــــــــرى   ٢٧   ـــــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــــوم لق   اإلل

  

  هُم وعـــــــــــــــــــــــــــده امللتـــــــــــــــــــــــــــــَزميوفيـــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــوف كمســــــــــــــك شــــــــــــــذيٍّ   ٢٨     وفــــــــــــــاح اخلُل

  

  وأشــــــــــــــــــــــــــرع ر�ُ�ــــــــــــــــــــــــــم وازدحــــــــــــــــــــــــــم  

ــــــــــــــــوه فــــــــــــــــال تظ  ٢٩     ونمــــــــــــــــأوقيــــــــــــــــل ادخل

  

ــــــــــت الظمــــــــــا وانصــــــــــَرم   ــــــــــات وق   فقــــــــــد ف

  هنيئـــــــــــــــــــــاً مبــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان أســــــــــــــــــــلفتمُ   ٣٠  

  

  مــــــــــــــــن اجلــــــــــــــــوع والعطــــــــــــــــش احملتــــــــــــــــِدم  

  ِحَكُم الصياِم وأسرارُه    

  وللصــــــــــــــــوم مــــــــــــــــْع فضــــــــــــــــله حكمــــــــــــــــةٌ   ٣١

  

ـــــــــــــــــــَتم     وســـــــــــــــــــرٌّ بـــــــــــــــــــدا بعضـــــــــــــــــــه واكتَـ

ـــــــــــــــــــــ  ٣٢   ـــــــــــــــــــــن ِســـــــــــــــــــــرِّه أنـــــــــــــــــــــه َم   دخلٌ فِم

  

ــــــــــــــــــم     لتقـــــــــــــــــوى اإللـــــــــــــــــه عظـــــــــــــــــيم النِّقـ

  ومــــــــــــــــــــن ِســــــــــــــــــــّره تــــــــــــــــــــرُك حمبوبنــــــــــــــــــــا  ٣٣  

  

ـــــــــــــــــــــــنعم   ـــــــــــــــــــــــا ذي ال ـــــــــــــــــــــــوب خالقن   حملب

ـــــــــــــــورى  ٣٤   ـــــــــــــــوُس ال   فتســـــــــــــــموا بـــــــــــــــذاك نف

  

ــــــــــه عــــــــــن هــــــــــواه انَفطَــــــــــم   ــــــــــن ب   وكــــــــــم َم

ــــــــــــــــــهِ   ٣٥     ومنــــــــــــــــــه التخلــــــــــــــــــي لذكـــــــــــــــــــِر اإلل

  

ــــــــــــــبطُن مث اســــــــــــــَتَجم     إذا مــــــــــــــا خــــــــــــــال ال

  ومنـــــــــــــــــــــه تنبُّـــــــــــــــــــــهُ أهـــــــــــــــــــــِل الغـــــــــــــــــــــىن  ٣٦  

  

  إىل اجلــــــــــــــــــــــائعني وأهــــــــــــــــــــــِل العـــــــــــــــــــــــــدم  

  فتســـــــــــــــــــمُح �لصـــــــــــــــــــدقاِت النفـــــــــــــــــــوسُ   ٣٧  

  

  وتســـــــــــــــــــمو إىل الصـــــــــــــــــــاحلاِت اهلمـــــــــــــــــــم  

  ومـــــــــــــن ذاك كســـــــــــــُر مجـــــــــــــاِح النفـــــــــــــوسِ   ٣٨  

  

  م�غــــــــــــــــــــــــالل جتويعهــــــــــــــــــــــــا واللُُّجــــــــــــــــــــــــ  

  وتعليمهــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــَرب واالنضــــــــــــــــــــباطَ   ٣٩  

  

ــــــــــــــــــــَيم     وختليصــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــن رديء الشِّ

  امناألسقــــــــــــــــــــــــــومنهــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــفاُء   ٤٠  

  

  إذا مــــــــــــــــا ُكفينـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرور الـــــــــــــــــتَُّخم  

  وجوب الصوم    
  

  ولـــــــــــــــيس خبـــــــــــــــاٍف علـــــــــــــــى املســـــــــــــــلمني  ٤١

  

  بســــــــــــــــــــــــــائر أعــــــــــــــــــــــــــرا�م والعجــــــــــــــــــــــــــم  

  منـــــــــــــــــــازِل ركـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــيام وُّ ُمســـــــــــــــــــ  ٤٢  

  

ــــــــــــن الــــــــــــدين حــــــــــــىت غــــــــــــدا كــــــــــــالعَلم     م

  وعـــــــــــــــــــــــــــــّدوه رابــــــــــــــــــــــــــــــَع أركانــــــــــــــــــــــــــــــــه  ٤٣  

  

ـــــــــــــــــدري الفـــــــــــــــــىت واهلَــــــــــــــــــرِم     بـــــــــــــــــذلك ي

  فُمنِكـــــــــــــــــــــــــــُرُه كــــــــــــــــــــــــــــافٌر �تفـــــــــــــــــــــــــــــاق  ٤٤  

  

ــــــــــــــــــــــــر إىل حـــــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــــــــــال ودم     يصيـ

  و�ركـــــــــــــــــــــــــه كســـــــــــــــــــــــــالً �لفســـــــــــــــــــــــــوق  ٤٥  

  

  ُيســـــــــــــــــــــــــّمى ويف دينــــــــــــــــــــــــــــه يـُـــــــــــــــــــــــــّتهم  

ــــــــــــــــــادِ   ٤٦   ــــــــــــــــــوم املع ــــــــــــــــــِل ي   وبّشــــــــــــــــــره �لوي

  

  إذا مجــــــــــــــــــــــــــع هللاُ كــــــــــــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــــم  

  



        

  رمضان ؟ ِمبَ يثبتُ   
  

ـــــــــــــــُت أحكـــــــــــــــاُم شـــــــــــــــهر الصـــــــــــــــيام  ٤٧   وتثب

  

ــــــــــــــــــم     بــــــــــــــــــرؤ� اهلــــــــــــــــــالل قبيــــــــــــــــــل الظَُل

ــــــــــــــــــــــــــــمٌ   ٤٨     ويكفـــــــــــــــــــــــــــي إلثباتـــــــــــــــــــــــــــه مسلـ

  

ـــــــــــــــــّتهمولــــــــــــــــو      واحـــــــــــــــــــٌد حيـــــــــــــــــث ال يـُ

  ســـــــــــــــــوا ذكـــــــــــــــــٌر كـــــــــــــــــان أو عكســـــــــــــــــه  ٤٩  

  

  وحـــــــــــــــــٌر وعبـــــــــــــــــٌد إذا مـــــــــــــــــا احتلـــــــــــــــــــم  

  وإال فإمتــــــــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــــا قبلــــــــــــــــــــــــــــــه  ٥٠  

  

ــــــــــــــــــــرِم     ثالثـــــــــــــــــــني يومــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــال تنخـ

  وال تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَقْنه بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم وإن  ٥١  

  

ـــــــــــــــــَتم     َحيُـــــــــــــــــل دونَـــــــــــــــــهُ ُسحـــــــــــــــــــٌب أو قَـ

ــــــــــــد  ٥٢   ــــــــــــوم شــــــــــــكٍّ فق   ومــــــــــــن صــــــــــــام يف ي

  

  صــــــــــــــــــــــــومه وأِمث  ىعصــــــــــــــــــــــــى ولغــــــــــــــــــــــــ  

  عليهم الصوممن جيب     

  وفـــــــــــــــــرٌض علـــــــــــــــــى مسلــــــــــــــــــم عاقـــــــــــــــــل  ٥٣

  

  مقـــــــــــــــــــــيٍم بـــــــــــــــــــــال مانـــــــــــــــــــــــٍع حمـــــــــــــــــــــتِلم  

  أدا الصــــــــــــــــــــــوِم يف وقتـــــــــــــــــــــــه قطيــــــــــــــــــــــم  ٥٤  

  

  �مـــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــريعتنا املنحـــــــــــــــــــــــــــِتم  

  فـــــــــــــــــــال توجبــــــــــــــــــــوه علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــافر  ٥٥  

  

ـــــــــــــــــــرم     فلــــــــــــــــــيس �هــــــــــــــــــٍل هلــــــــــــــــــذا الكــ

  كــــــــــــــــذا فاقــــــــــــــــِد العقــــــــــــــــِل ال واجــــــــــــــــبٌ   ٥٦  

  

ـــــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــه ويُرفـــــــــــــــــــــُع عن   علي

ـــــــــــــن ُجـــــــــــــّن أوَمـــــــــــــن   ٥٧     غـــــــــــــدافيفطـــــــــــــر م

  

  بــــــــــــال عقــــــــــــَل مــــــــــــن مــــــــــــرٍض أو هـــــــــــــَرم  

  كــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــال إغمــــــــــــــــــاُؤه  ٥٨  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وانع   إذا زال إدراُكـــ

ـــــــــــــــــــــا إن أطـــــــــــــــــــــاقوا الصـــــــــــــــــــــيامَ   ٥٩     وأطفالن

  

ـــم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوغ احلُلُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــَل بلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــومون قبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يصـ

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل تعويـــــــــــــــــِدهم  ٦٠     وذل

  

  عليـــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــيس بفـــــــــــــــــرٍض ُحتِــــــــــــــــــــم  

ـــــــــــــى هـــــــــــــؤالءِ   ٦١     ومـــــــــــــا مـــــــــــــن قضــــــــــــــاٍء عل

  

  ألن تكاليَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم مل تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِتم  

  ولكـــــــــــــــــــّن مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــاد إدراُكـــــــــــــــــــــه  ٦٢  

  

ــــــــــــــــــوِم الصيـــــــــــــــــــــاِم لــــــــــــــــــه فليُصــــــــــــــــــم     بي

ـــــــــــــا فـــــــــــــات مـــــــــــــن يومـــــــــــــه  ٦٣     ويقضـــــــــــــي ِلَم

  

ــــــــــــــــــــــــُل إن حيـــــــــــــــــــــــتلم      وُيشـــــــــــــــــــــــبههُ الطفـ

  ذوالكفــــــــــــر ُيســــــــــــلم وســــــــــــَط النهـــــــــــــارِ  و  ٦٤  

  

  ُميســــــــــــــــــــــــــُك مث القضــــــــــــــــــــــــا ينحــــــــــــــــــــــــِتم  

  ومـــــــــــــــــن مل يطـــــــــــــــــْل وقـــــــــــــــــُت إغمائـــــــــــــــــه  ٦٥  

  

ــــــــــــــــــهُ أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــَقم      فـــــــــــــــــذلك ُيشبـ

ــــــــــــــوىفــــــــــــــإن كــــــــــــــان يف ليلــــــــــــــِه   ٦٦     قــــــــــــــد ن

  

  وأمســــــــــــــــــــــــك يف يومــــــــــــــــــــــه وانفطَــــــــــــــــــــــم  

  فقـــــــــــــد متَّ مــــــــــــــا كـــــــــــــان مــــــــــــــن صــــــــــــــومه  ٦٧  

  

  وذلــــــــــــك مــــــــــــن فضــــــــــــِل مــــــــــــوِيل الــــــــــــنِّعم  

  وذاُت احملـــــــــــــــــــــــــــيِض وذات النفـــــــــــــــــــــــــــاس  ٦٨  

  

  فصـــــــــــــــــوُمهما �طـــــــــــــــــٌل قـــــــــــــــــد َحـــــــــــــــــُرم  

  وأمــــــــــــــــــا املسافــــــــــــــــــــُر فلينظــــــــــــــــــِر الـــــــــــــــــــ  ٦٩  

  

  ُميّســـــــــــــــــــــــر فليُـْفِطـــــــــــــــــــــــَرْن أو يصـــــــــــــــــــــــم  

  وال تنكـــــــــــــــــــــــــرّن علـــــــــــــــــــــــــى ُمفطـــــــــــــــــــــــــــرٍ   ٧٠  

  

   قــــــــــــــــــــــــادٍر مل ُيضــــــــــــــــــــــــموال صائــــــــــــــــــــــــــم   

  



  وأمـــــــــــــــــا املـــــــــــــــــريُض فـــــــــــــــــإن مل َيشــــــــــــــــــق  ٧١

  

  منتــــــــــــــــــــغعليـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــال رخصـــــــــــــــــــة تُ   

ــــــــــــــــــرارِهِ   ٧٢     وإْن شـــــــــــــــــّق مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــري إضـ

  

ه وليخــــــــــــــــــــــــِرت املنســــــــــــــــــــــــِجم     فخــــــــــــــــــــــــريِّ

  وأمـــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــّر الصـــــــــــــــــيامُ   ٧٣  

  

ــــــــــــــــا فطــــــــــــــــــُره قــــــــــــــــد لــــــــــــــــزِم   ــــــــــــــــه فهن   ب

ــــــــــــــــــــــــالغون  ٧٤   ـــــــــــــــــــــــــِة والب   وأهــــــــــــــــــــــــل الزمانــ

  

ـــــــــــــــــــِه واهلـــــــــــــــــــَرم     مـــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــر غايت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوا أداَء الصـــــــــــــــــــــــــــــــــيامإذا مل   ٧٥     يُطيق

  

  فكفــــــــــــــــــــــــــــــــارٌة عــــــــــــــــــــــــــــنهم تُلتــــــــــــــــــــــــــــَزم  

ــــــــــــــرياً   ٧٦   ــــــــــــــوم فق ــــــــــــــيطعم عــــــــــــــن كــــــــــــــل ي   ف

  

ـــــــــــــــــــنهم   ــــــــــــــــــــهُ بي   فـــــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــــاء قّسمــ

ـــــــــــــــــدُع َتعـــــــــــــــــداَد مـــــــــــــــــا  ٧٧     وإن شـــــــــــــــــاء فلي

  

ـــــــــــــــــــــــــــهم كّلهــــــــــــــــــــــــــم     عليــــــــــــــــــــــــــه وُيشِبُعـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــاً �ـــــــــــــــــــــــــــــايُ وال   ٧٨   ـــــــــــــــــــــــــــــّن غني   طِعَم

  

ــــــــــ   ـــــــــــر مــــــــــا قــــــــــد ُرســــــــــمفــــــــــال ُجت   ِز يف غيـ

  ومــــــــــــن شــــــــــــّق محــــــــــــٌل �ــــــــــــا أو رضــــــــــــاع  ٧٩  

  

  علــــــــــــــــى الـــــــــــــــــنفس والولـــــــــــــــــِد احملـــــــــــــــــرتَم  

ــــــــــــــــــــــذي  ٨٠     فتفطــــــــــــــــــــــر واختلفـــــــــــــــــــــــوا يف ال

  

  عليهــــــــــــا مـــــــــــــن احلـــــــــــــــّق منـــــــــــــذ الِقـــــــــــــَدم  

  فــــــــــــــــــــــــأكثُرهم أمـــــــــــــــــــــــــروا �لقضــــــــــــــــــــــــاءِ   ٨١  

  

ـــــــــــــــــــــــاٍل ويف كــــــــــــــــــــــل ميَ      علــــــــــــــــــــــى أي حـ

ــــــــــــذي  ٨٢   ــــــــــــاس وابــــــــــــن ال ــــــــــــُن عب   وقــــــــــــال اب

  

ــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــا والظُل   يفــــــــــــــــــرِّق بــــــــــــــــــني الضيـ

  مهـــــــــــــــــــــــا يُطعمـــــــــــــــــــــــان وال يقضـــــــــــــــــــــــيانِ   ٨٣  

  

ـــــــــــــــــــــــــوز      اهلــــــــــــــــــــــــرِموقاســــــــــــــــــــــــاُمها �لعجـ

ــــــــــــــــــــه  ٨٤   ـــــــــــــــــــِن لكن ــــــــــــــــــــوى ذي   وقيـــــــــــــــــــل سـ

  

ــــــــــــــــــِل فـــــــــــــــــال يُلتـــــــــــــــــَزم     ضـــــــــــــــــعيُف الدليـ

  الصوم النية يف    

  والبــــــــــــــــدَّ للصــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن ُعنصــــــــــــــــرين  ٨٥

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدم     إذا زال بعُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــهما ينهــ

ــــــــــــــباح  ٨٦   َبيــــــــــــــل الصَّ   مهــــــــــــــا نيــــــــــــــة مــــــــــــــن قـُ

  

  لواجـــــــــــــــــِب صــــــــــــــــــــوٍم عليـــــــــــــــــه احنـــــــــــــــــَتم  

ـــــــــــــن مل يكـــــــــــــن قـــــــــــــد نـــــــــــــواه بليـــــــــــــلٍ   ٨٧     وم

  

ــــــــــــا أو    ــــــــــــدي هن ـــــــــــــوَم ُجي ــــــــــــتمفــــــــــــال صـ   ي

  وجيــــــــــــــــــــــزيء يف النفــــــــــــــــــــــل أن ينــــــــــــــــــــــِوه  ٨٨  

  

ـــــــــــــــــد َطِعـــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــن ق   �ـــــــــــــــــاراً إذا مل يكـ

  املفطرات    

ــــــــــــــــــــــــــــه  ٨٩   و�نيهمـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــو إمساُكـ

  

ــــــــــــم   ـــــــــــــرات كمــــــــــــا قــــــــــــد ُعل   عــــــــــــن املُفِطـ

  وعـــــــــــــــــــــــــــد�ا ســـــــــــــــــــــــــــتة فاعلمـــــــــــــــــــــــــــــوا  ٩٠  

  

  هــــــــــــــي األكــــــــــــــُل والشــــــــــــــرب مث ُيضــــــــــــــم  

ـــــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــــه معنامهـــــــــــــــــــا  ٩١     إليهـــــــــــــــــــا ال

  

  كحقـــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــذاٍء وإعطــــــــــــــــــــــاِء دم  

  لـــــــــــيس مـــــــــــن جـــــــــــنِس ذاوأمـــــــــــا الـــــــــــذي   ٩٢  

  

   كحقــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدواِء فـــــــــــــــــال ينخـــــــــــــــــرم  

ــــه الصــــــــــــــــــوُم حنــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــالج اجلــــــــــــــــــروح  ٩٣     بـــــــــــــ

  
ــــــــــــــــدم أو     الــــــــــــــــدهن يف الــــــــــــــــرأس أويف الَق

ـــــــــــــــــــــــــرة أذٍن وقطــــــــــــــــــــــــرة  ٩٤     عــــــــــــــــــــــــنيِ  وقطـ

  

  وكحـــــــــــــــــــــــــٍل لزينـــــــــــــــــــــــــٍة أو لسقــــــــــــــــــــــــــــم  

  وإن بلــــــــــــــــــغ احللـــــــــــــــــَق مـــــــــــــــــن طعمـــــــــــــــــه  ٩٥  

  

   إذا مل يصــــــــــــــــــــــــــــله �نـــــــــــــــــــــــــٍف وفـــــــــــــــــــــــــم  

  



ــــــــــــــال شــــــــــــــيَء يف كــــــــــــــِل ذا فــــــــــــــاعلموا  ٩٦   ف

  

  وُضـــــــــــــــجُّوا بشكــــــــــــــــر ُمعيـــــــــــــــد الـــــــــــــــنعم  

  وممـــــــــــــــــــا يفِطّـــــــــــــــــــر فعـــــــــــــــــــُل اجلمـــــــــــــــــــاع  ٩٧  

  

ـــــــــــــــــــل كَشــــــــــــــــــم     وإنــــــــــــــــــزاُل مــــــــــــــــــين بفعـــ

ــــــــــــــــــــــــُل أو ملــــــــــــــــــــــــُس أو حنـــــــــــــــــــــــــوه  ٩٨     وتقبي

  

ـــــــــــــــــى �حللُــــــــــــــــم     وال شــــــــــــــــيء فيمــــــــــــــــا أتـ

  كـــــــــــــــذا الفكــــــــــــــــُر أو نظـــــــــــــــرُة كــــــــــــــــل ذا  ٩٩  

  

ـــــــــــــــــــــــر �ملــــــــــــــــــــــذي فليفــــــــــــــــــــــَتهم     وال فطــ

  ومنهــــــــــــــــــــــــــــــا تقيُّـــــــــــــــــــــــــــــــؤه عامــــــــــــــــــــــــــــــداً   ١٠٠  

  

  للسقـــــــــــــــــــمالنفـــــــــــــــــِس أو  ولــــــــــــــو لغثـــــــــــــــا  

  وإن ذرع القــــــــــــــــــــــــــــــــــيُء أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحابَه  ١٠١  

  

ــــــــــا رُقــــــــــم   ـــــــــــذ م   فــــــــــال شــــــــــيَء فيــــــــــه فخــ

  وسادُســــــــــــــــــــها حيضــــــــــــــــــــــها والنفــــــــــــــــــــاس  ١٠٢  

  

ـــــــــــــــــــــر لكــــــــــــــــــــلّ      ُعلــــــــــــــــــــم وذلــــــــــــــــــــك أمــ

ــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــو ِلَبقـــــــــــــــــــــا حلظـــــــــــــــــــــةٍ   ١٠٣     وتفطــ

  

  مــــــــــــن اليــــــــــــوم مــــــــــــن قبــــــــــــل أن ُخيتـــــــــــــتم  

  كــــــــــــــــذا إن �خـــــــــــــــــّر مـــــــــــــــــن طُهــــــــــــــــــــرها  ١٠٤  

  

ـــــــــــــــــــــــع الفجـــــــــــــــــــــــر فلتلتـــــــــــــــــــــــزم     إىل مطل

ــــــــــــــك  قضــــــــــــــا  ١٠٥   ــــــــــــــيتذل   اليـــــــــــــــوم أمــــــــــــــا ال

  

ــــــــــــــــــــــــر يف ُأخريــــــــــــــــــــــــات الظلـــــــــــــــــــــــم    ـ   تطهَّ

ـــــــــــــــو أخـــــــــــــــرت غســـــــــــــــلها للصـــــــــــــــباِح   ١٠٦     ول

  

  فقــــــــــــــــــــــــد زاَل مانُعهــــــــــــــــــــــــا فلتُصـــــــــــــــــــــــــم   

ــــــــــــــــر االغتســــــــــــــــاَل   ١٠٧     كــــــــــــــــذا جنــــــــــــــــٌب أخَّ

  

  إىل الصـــــــــــــــــبِح مـــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــه معتـــــــــــــــــزِم   

  علـــــــــــى الصـــــــــــوم يُقبـــــــــــل منـــــــــــه الصـــــــــــيام   ١٠٨  

  

  ألّن الرســــــــــــــــــــــــوَل �ــــــــــــــــــــــــذا حكـــــــــــــــــــــــــم   

  ومــــــــــن طُهـــــــــــرت مـــــــــــن دمـــــــــــاِء النفـــــــــــاس  ١٠٩  

  

ا بعــــــــــــــــــــــــــــد مل َتســــــــــــــــــــــــــــَتِتم      وعــــــــــــــــــــــــــــد�ُّ

  فـــــــــــــــــــــــإن عليهـــــــــــــــــــــــا أداَء الصــــــــــــــــــــــــــالة   ١١٠  

  

  كـــــــــــــــــــــــذاك الصـــــــــــــــــــــــياِم وأن تلتـــــــــــــــــــــــزم   

ـــــــــــــــزم الطاهـــــــــــــــــراِت   ١١١   ـــــــــــــــذي يل   بكـــــــــــــــل ال

  

ـــــــــــــــــُدم      فحكـــــــــــــــــُم النفـــــــــــــــــاِس هنـــــــــــــــــا مل ي

  وغــــــــــــــــُري احملــــــــــــــــيض وغــــــــــــــــري النفــــــــــــــــاس   ١١٢  

  

ــــــــــــــــــن املفطــــــــــــــــــرات فــــــــــــــــــال ينــــــــــــــــــثلم      م

  �ــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــوُم إال إذا أكملــــــــــــــــــــــت   ١١٣  

  

  ثـــــــــــــــــــالَث شــــــــــــــــــــــروط �ـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــتم   

  هــــــــــــــي العلـــــــــــــــم والذكـــــــــــــــر واالختيــــــــــــــار   ١١٤  

  

  �ــــــــــــــــــــــــــــــــذا أدلتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تلتــــــــــــــــــــــــــــــــئم   

  فمـــــــــــــــن كـــــــــــــــان حيســـــــــــــــب أن النهـــــــــــــــار   ١١٥  

  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �ِت مث بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء أَمل   

  ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــان حيســـــــــــــــب أن املســـــــــــــــاء   ١١٦  

  

ـــــــــــــــــــَل مـــــــــــــــــــن شرقــــــــــــــــــــه واْدَهلَـــــــــــــــــــم      أقب

  فــــــــــــــــــــــــــــــأفطَر مث بــــــــــــــــــــــــــــــــــدا أنــــــــــــــــــــــــــــــــه   ١١٧  

  

  مبـــــــــــــــا ظنَّــــــــــــــــه خمطـــــــــــــــُئ قــــــــــــــــد وِهــــــــــــــــم   

ــــــــــــذي   ١١٨     ومــــــــــــن كــــــــــــان جيهــــــــــــُل بعــــــــــــض ال

  

ـــــــــــــــــــا عِلـــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــه م   مضـــــــــــــــــــى مث قارف

  فلـــــــــــــــــــــــــيس عليـــــــــــــــــــــــــه قضـــــــــــــــــــــــــــاٌء وال   ١١٩  

  

  يعاقَـــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــما أتـــــــــــــــــى أو يُــــــــــــــــــذم   

ــــــــــــــــــــــــــــها �ســـــــــــــــــــــــــــياً   ١٢٠     كـــــــــــــــــــــــــــذاك مقارفـ

  

ــــــــــــــــــــلم    ـــــــــــــــــــو �جلمـــــــــــــــــــاع فـــــــــــــــــــال ينثــ   ول

   عليــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــياُم كــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــن  ١٢١  

  

  أتـــــــــــى مكَرهـــــــــــاً بعـــــــــــَض هـــــــــــذي احلُـــــــــــرم   

  فـــــــــــــال شـــــــــــــيء لكـــــــــــــــّن مـــــــــــــن شـــــــــــــرطه   ١٢٢  

  

  لـــــــــــــــــــــــــــذلك إجلــــــــــــــــــــــــــــــاؤه فـــــــــــــــــــــــــــافتهم   

  



  ويف كــــــــــــل مــــــــــــا مــــــــــــّر مــــــــــــن مفطــــــــــــرات   ١٢٣

  

  قضــــــــــــــــــــــــــــاٌء مبقــــــــــــــــــــــــــــــداره يُلتــــــــــــــــــــــــــــَزم   

  و�مثُ إْن كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن دون عــــــــــــــــــــذر   ١٢٤  

  

ــــــــــــــــــــــم      وإن كــــــــــــــــــــــان يف رخصــــــــــــــــــــــٍة مل يـَُل

  وزيـــــــــــــــــــــــــــد ملفســــــــــــــــــــــــــــده �جلمـــــــــــــــــــــــــــاع   ١٢٥  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــدم    ـــــــــــــــــــــــــــــارٌة جتـــــــــــــــــــــــــــــرب املنهـ   كفـ

  هـــــــــــــــي العتــــــــــــــــق إن كـــــــــــــــان مث صــــــــــــــــيام   ١٢٦  

  

  شــــــــــــــــهرين مــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــر أن ينخــــــــــــــــرم   

ــــــــــــــــــــــــــــه   ١٢٧     فـــــــــــــــــــــــــــإن مل يطقـــــــــــــــــــــــــــه فإطعامـ

  

ــــــــــــــــــــــة أو عـــــــــــــــــــــدم      لســـــــــــــــــــــتني ذي حاجـ

  ويقضــــــــــــــــي املـــــــــــــــــريُض وذاُت احملـــــــــــــــــيض   ١٢٨  

  

  وذات النفــــــــــــــــــــــاس ومــــــــــــــــــــــن مل يقــــــــــــــــــــــم   

ـــــــــــــد أفطــــــــــــــروه   ١٢٩     بتعـــــــــــــداد مـــــــــــــا كـــــــــــــان ق

  

ــــــــــــــــــــــــــــان يســـــــــــــــــــــــــــوغ هلـــــــــــــــــــــــــــم      �ي زمــ

  شريطـــــــــــــــــــــــــة أال حيـــــــــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــــــــيام   ١٣٠  

  

ــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــيمن ُأمث    ـــــــــــــــــــــــــــه فيأثــ   علي

ـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرطه   ١٣١   ـــــــــــــــــيس التتابــــــــــــــــــــع م   ول

  

ــــــــــــــــــــتم    ـــــــــــــــــــــل ي   ولــــــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــــــه دليـ

  وال صـــــــــــــــــوم نفـــــــــــــــــٍل ملـــــــــــــــــن مل يكـــــــــــــــــن   ١٣٢  

  

  قضـــــــــــــى مـــــــــــــا عليـــــــــــــه مـــــــــــــن املنحـــــــــــــِتم   

  حكم من زال عذره أثناء النهار يف رمضان    

  ومــــــــــــــــــــــــن زال موجــــــــــــــــــــــــُب إفطــــــــــــــــــــــــاره  ١٣٣

  

  أو العــــــــــــــذر ممــــــــــــــن مضــــــــــــــى حكمهــــــــــــــم  

  وذلــــــــــــــــــك أثنــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــوم الصـــــــــــــــــــيامِ   ١٣٤  

  

ـــــــــــــــــــاٍر    ُـــــــــــــــــــرء وســ ــــــــــــــــــِدمكُطهــــــــــــــــــر وب   َق

  فقيــــــــــــــــل يصومــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــا أدركـــــــــــــــــوه  ١٣٤  

  

ـــــــــــــــــــــــــون يف فطــــــــــــــــــــــــرهم   ــــــــــــــــــــــــل يظل   وقي

  ولكـــــــــــــــــــــــن ُيســـــــــــــــــــــــرون ال جيهـــــــــــــــــــــــرون  ١٣٥  

  

  ِســـــــــــهام الـــــــــــتهم ا مـــــــــــنـو يسلمـــــــــــلكــــــــــي   

  ومــــــــــــن أفطــــــــــــروا دون عــــــــــــذر صــــــــــــحيح  ١٣٦  

  

  فإمســــــــــــــــــــــاكهم واجــــــــــــــــــــــٌب منحــــــــــــــــــــــتم  

  وال ترِمــــــــــــــــــــــــِه كاجلــــــــــــــــــــــــاهلني فإنــــــــــــــــــــــــه  ١٣٧  

  

ــــــــرِم هـديـــــــــكا     مــــــــن العمــــــــل املــــــــذموم أن ت

  ال ُتســــــــــــــــــــــــتباحفــــــــــــــــــــــــإّن املعاصــــــــــــــــــــــــَي   ١٣٨  

  

  �ــــــــــــــــا حرمــــــــــــــــةُ الشــــــــــــــــهر أو ُختتــــــــــــــــــرم  

  املباحات يف الصوم وما يعفى عنه    

  و�ــــــــــــــُي الرســــــــــــــول عــــــــــــــن االحتجـــــــــــــــام  ١٣٩

  

ــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــاحتَجم   ـــــــــــــــــا نسُخ   صــــــــــــــــــح لن

ــــــــــدماء  ١٤٠     كــــــــــذا الفُصــــــــــد أيضــــــــــاً وأخــــــــــُذ ال

  

ــــــــــــــــــــــــــــاٌح إذا ربّـــــــــــــــــــــــــــه مل ُيضــــــــــــــــــــــــــــم     مب

  وال ضـــــــــــــــــــــــري يلحقـــــــــــــــــــــــه �لرُّعـــــــــــــــــــــــاف  ١٤١  

  

ـــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن وِه   كمــــــــــــــــــــا يتوّمهــ

ـــــــــــــــــــــــــــه  ١٤٢   ــــــــــــــــــــــــــــزوج تقبيل ـــــــــــــــــــــــــــص للـ   ورُّخ

  

ــــــــــــــــــــس وَضــــــــــــــــــــم     لزوجتـــــــــــــــــــِه مـــــــــــــــــــَع ملـ

ـــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــه  ١٤٣     إذا هــــــــــــــــــو آنـ

  

  مضــــــــــــــــماَن التباعـــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــا حــــــــــــــــــرُ   

  وضـــــــــــــــبط النفـــــــــــــــوس فـــــــــــــــال يـُْنــــــــــــــــزالن  ١٤٤  

  

  فيفســــــــــــــــــــــُد صومهمـــــــــــــــــــــــــا إن حيــــــــــــــــــــــم  

  وخـــــــــــــري ملـــــــــــــن خــــــــــــــاف ممـــــــــــــا مضــــــــــــــى  ١٤٥  

  

ـــــــــــــــــــــــــة فليعتصــــــــــــــــــــــــم     لــــــــــــــــــــــــزوم السالمـ

  وال ضـــــــــــري يف الطيـــــــــــب حـــــــــــىت البخـــــــــــور  ١٤٦  

  

ـــــــــــــــــــــــــّن دخــــــــــــــــــــــــا�ً َضــــــــــــــــــــــــوال      رِمتنشق

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملـــــــــــــا قـــــــــــــد يصـــــــــــــاحبه مـــــــــــــن جســـــــــــــوم  ١٤٧

  

  تطايــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن حرقــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــاحلمم  

  فتبلـــــــــــــــــــغ للجـــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــن أنفـــــــــــــــــــه  ١٤٨  

  

ــــــــــــــــض اختيـــــــــــــــاٍر وفعـــــــــــــــٍل وشـــــــــــــــمْ      مبحــ

ـــــــــــــه  ١٤٩   ـــــــــــــن أنف   ومـــــــــــــا دخـــــــــــــل اجلـــــــــــــوَف م

  

  فـــــــــــــــــذاك بتفطيــــــــــــــــــــره قـــــــــــــــــد ُحِكـــــــــــــــــم  

ـــــــــــــــثُ   ١٥٠   ـــــــــــــــدخان املضـــــــــــــــّر اخلبي   وأمـــــــــــــــا ال

  

ــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــد أمث     فشـــــــــــــــــــــــــــاربه مفطـ

  يف الــــــــــــــــــربد واالغتســــــــــــــــــالوال ضــــــــــــــــــري   ١٥١  

  

  ومضمضــــــــــــــــــــــــٍة وكـــــــــــــــــــــــذا إن طعـــــــــــــــــــــــم  

  زطعامــــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــــّج مــــــــــــــــــع االحــــــــــــــــــرتا  ١٥٢  

  

  أن يصـــــــــــــــــــــل اجلـــــــــــــــــــــــوف أو يلـــــــــــــــــــــتقم  

  كــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا تســــــــــــــــّرب ال �ختيــــــــــــــــار  ١٥٣  

  

ـــــــــــــــتحم   ـــــــــــــــار إذا مـــــــــــــــا اق ــــــــــــــــل الغب   كمثــ

ــــــــــــــــــل غبــــــــــــــــــار خنــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــدقيق  ١٥٤     ومث

  

ـــــــــــــــا هجـــــــــــــــم   ــــــــــــــــل الـــــــــــــــذ�ب إذا م   ومثــ

  سنن الصوم وآدابه    

ـــــــــــّن ملـــــــــــن صـــــــــــام   ١٥٥   أكـــــــــــُل الســـــــــــحوروُس

  

ـــــــــــــــــــم     و�خـــــــــــــــــــريُه مـــــــــــــــــــْع بقـــــــــــــــــــاء الظَّل

  إىل صـــــــــــــــــــــادق الفجـــــــــــــــــــــر ال بعـــــــــــــــــــــده  ١٥٦  

  

ــــــــــــــــــَر هللا فيمــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــم     كمــــــــــــــــــا أم

  و�در بفطـــــــــــــــــــــِرك عنـــــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــــروب  ١٥٧  

  

ُـــــــــــــــــــــَذم   ـــــــــــــــــــــه ي ـــــــــــــــــــــإن التـــــــــــــــــــــأخر عن   ف

ـــــــــــــٍب إن وجـــــــــــــدت  ١٥٨   ـــــــــــــأفطر علـــــــــــــى رَُط   ف

  

  وإال علـــــــــــــــــــــى التمـــــــــــــــــــــِر أو كنـــــــــــــــــــــت مل  

  جتــــــــــــــــــــده فمــــــــــــــــــــاٌء وقــــــــــــــــــــْل عنــــــــــــــــــــدهُ   ١٥٩  

  

ــــــــــــــك خــــــــــــــُري      األمــــــــــــــممبــــــــــــــا قــــــــــــــال قبَل

  ومــــــــــــا صــــــــــــّح فيمــــــــــــا علمــــــــــــُت ســــــــــــوى  ١٦٠  

  

  حـــــــــــــــديث ذهـــــــــــــــاِب الظمـــــــــــــــا فـــــــــــــــالتزم  

ــــــــــــــــــّن لــــــــــــــــــه كســــــــــــــــــواه الســــــــــــــــــواكُ   ١٦١     وُس

  

  بســـــــــــــــــــــــــــــائر آ�ئـــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــاغتنم  

ـــــــــــــرُك هجـــــــــــــِر الكـــــــــــــالم  ١٦٢   ـــــــــــــه ت   وُســـــــــــــّن ل

  

ــــــــــــــــــــــــِتم     وقــــــــــــــــــــــــوُل أ� صــــــــــــــــــــــــائٌم إن ُش

  وال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفثّن وال يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخنبّ   ١٦٣  

  

  وال جيهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن وال ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم  

ــــــــــــــــَق   ١٦٤     اجلــــــــــــــــاهلنيومــــــــــــــــن مل يــــــــــــــــدع خل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ      وزوَر الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــال وزوَر الَكِل

  فــــــــــــــــال خــــــــــــــــري يف تركــــــــــــــــه الطيبـــــــــــــــــات  ١٦٥  

  

  وإرســـــــــــــــــاله الـــــــــــــــــنفس فيمـــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــَذم  

  وادُْع فللصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةٌ   ١٦٦  

  

  جتـــــــــــــاب ويعطــــــــــــــى �ــــــــــــــا مــــــــــــــا ُقِســــــــــــــم  

ــــــــــــــت الفطــــــــــــــور  ١٦٧     وليســــــــــــــت ختــــــــــــــّص بوق

  

  ومـــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاء يف ذاك مل يســــــــــــــــــــــتقم  

ــــــــــاب  ١٦٨   ــــــــــذكر واتــــــــــل الكت   وأكثــــــــــر مــــــــــن ال

  

ـــــــــــــــــــــــــــــر تالوتـــــــــــــــــــــــــــــُه مث      قـــــــــــــــــــــــــــــموأكث

  فمــــــــــــــــــــن قامــــــــــــــــــــه مؤمنــــــــــــــــــــاً طالبــــــــــــــــــــاً   ١٦٩  

  

ــــــــــــــــل الكــــــــــــــــرم ســــــــــــــــنحل   ــــــــــــــــواب وني   الث

ــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــالف آ�مــــــــــــــــــــــــــــــه  ١٧٠     يكّف

  

ــــــــــــــــــــــــــزم     فجــــــــــــــــــــــــــّد لتكفريهــــــــــــــــــــــــــا واعت

ــــــــــــــــــّن لــــــــــــــــــه كســــــــــــــــــواه الســــــــــــــــــواكُ   ١٧١     وُس

  

  بســـــــــــــــــــــــــــــائر آ�ئـــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــاغتنم  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أمحد بن حسن املعلم /فضيلة الشيخل اخلدمة الدعوية والعلميةلالشرتاك يف 

  t.me/almualm22 :   يف قناة التيليجرام

 www.mualm.comاملوقع الرمسي : 

ــــــــــــــــا االعتكــــــــــــــــاف  ١٧٢   وفيهــــــــــــــــا يســــــــــــــــّن لن

  

  لتخلـــــــــــــَو مـــــــــــــن كـــــــــــــّل شـــــــــــــغل وهـــــــــــــم  

  فقــــــــــــــد كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك دأب الرســــــــــــــول  ١٧٣  

  

  اخليـــــــــــــــــار وأهـــــــــــــــــل اهلمـــــــــــــــــموشـــــــــــــــــأن   

  ففيهــــــــــــــــــــــــــا اجلــــــــــــــــــــــــــوائز للعــــــــــــــــــــــــــاملني  ١٧٤  

  

  وفيهــــــــــــــــا تُنـــــــــــــــــاُل وتعطــــــــــــــــى القســـــــــــــــــم  

  كـــــــــــــــــذا ليلــــــــــــــــــةُ القـــــــــــــــــدر يف وترهــــــــــــــــــا  ١٧٥  

  

ــــــــــــــــــــــــــدركها واســــــــــــــــــــــــــتدم     فجــــــــــــــــــــــــــّد لت

ـــــــــــــت فيهـــــــــــــا املـــــــــــــىن  ١٧٦     فـــــــــــــإن حز�ـــــــــــــا نل

  

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا يغتـــــــــــــــــــنم     وأدركـــــــــــــــــــت غاي

  ونســــــــــــــــــــــأُل ذا العــــــــــــــــــــــرش ســــــــــــــــــــــبحانه  ١٧٧  

  

  جميــــــــــــــــب الــــــــــــــــدعاء ومــــــــــــــــويل الكــــــــــــــــرم  

  أعمالنـــــــــــــــــــــــــــــاقبــــــــــــــــــــــــــــوالً لســـــــــــــــــــــــــــــائر   ١٧٨  

  

ــــــــــــــــــــــــــــائر� واللمــــــــــــــــــــــــــــم     وغفــــــــــــــــــــــــــــر كب

  وأمحـــــــــــــــــــــــــده حيــــــــــــــــــــــــــث ّمت املــــــــــــــــــــــــــراد  ١٧٩  

  

  ولــــــــــــــــــــــــــــــوال هدايتــــــــــــــــــــــــــــــه مل يــــــــــــــــــــــــــــــتم  

  


