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   َقاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل:

 فصـــل  

 

ََلُة: َفَؾَفا ُشُروٌط تَ  ا الصَّ  .افَ ق  ؾَ طَ  مُ دَّ ؼَ تَ َوَأمَّ

َفاَرةُ : افَ ـ  ؿِ فَ    ،الطَّ
ُّ
ْول»: ♀َكَؿا َقاَل الـَّبِي لةا ب غَيا َا ُ  اُ   ْقبال لرر  َلا يا َرَواُه  «.رَ ط ه 

ؾٌِم، ر  مَِن ا الُبَخاِريُّ َوُمس  دا َ وَ ، رِ َبدك  َحدَدِث ا َ لَفَؿن  َلم  َيَتَطفَّ  ةَ ََل  َصدََل َفد ؛ةِ اَسدجَ الـَّ وَ  ،رِ غَ ص 

 .هُ لَ 

 :انَ عا رْ ىا     ارا ها الط  وا 

للأا   ا ،اءِ الَؿددبِ  ةُ ارَ َفدد: الطَّ اما ه  د  حا
َ
ددُل  َ َوِهددي ددَؿاِء، َأو  ، ص   مِددنَ َخددَرَج َفُؽددلُّ َمدداٍء َكددَزَل مِددَن السَّ

ِْ  َ ا ُر مَِن ا ؛ر  َبداِث  َ َفُفَو َصُفوٌر، ُيَطفِّ َداِث َوا َخ  ُؿدهُ  ،ح  ُكدُه َأو  ِريُحدُه َأو   َوَلدو  َتَغقَّدَر َصع  َلو 

 
ُّ
ٍء َصاِهٍر، َكَؿا َقاَل الـَّبِدي

 
رٌر َلا ما إَن  ال»: ♀بَِشي يْ اءا طاه  ه  شا س  ناجِّ دُل «. ءٌ ي  َرَواُه َأه 

ـَنِ   .قٌح حِ َص  وَ هُ وَ  السُّ

َصافِِه بِـََجاَسٍة َفُفَو َكِجٌس يَ   .هُ ابُ ـَ تِ اج   ُب جِ َفنِن  َتَغقََّر َأَحُد َأو 

  ُل ص  ا َ وَ 
ٍ   ،َفنَِذا َشكَّ فِي َكَجاَسِة َماءٍ ، ةُ اَح بَ الِ وَ  ةُ ارَ فَ : الطَّ اءِ قَ ش  ي ا َ فِ َعدةٍ  ،َأو  َثدو   ،َأو  ُبؼ 

َفددداَرَة َوَشدددكَّ فِدددي ا َفُفدددَو َصددداِهٌر، ؛َأو  َغق ِرَهدددا َن الطَّ لِدددِه  ؛َحدددَدِث لَأو  َتدددَقؼَّ َفُفدددَو َصددداِهٌر؛ لَِؼو 

رَف  »: ♀ رْ  َلا يانْصا َا عا  ت ى ياْسما احا ْو ياَجدا َريحب
ا أا  .هِ ق  ؾَ طَ  ٌق ػَ تَّ مُ «. تب

ٌء مِـ ُفَؿداإَِّلَّ آكَِقَة ؛ ةٌ اَح بَ ي مُ اكِ وَ ا َ  قعُ ؿِ َج وَ 
 
ِة، َوَما فِقدِه َشدي َهِب َوالِػضَّ  مِدنَ  َقِسدقرَ لإَِّلَّ ا ؛الذَّ

ِة لِؾ َحاَجةِ لا لِِه ؛ ِػضَّ ل را فَي »: ♀لَِؼو  ْيك  َلا تا َة، وا الَفض  َب وا ها غ را فَي آىَواَة الذ  َلا تاْشرا

ا افَها حا
ْم فَي الد   ،ََ ا لاه  ها ٌَى   .هِ ق  ؾَ طَ  ٌق ػَ تَّ . مُ « َ را ي اآلَخ فَ  مْ ك  لا ا وا وا ىْ فا
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 قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل:

 

 ةاب االستنجاِء وآدابِ قظاء الَحاجةِ 

 

َتَحبُّ إَِذا َدَخَل ا َؾُه اَؼدِّ َخََلَء َأن  يُ لُيس  َرىلَم ِرج    مِ س  بِ )َوَيُؼوَل:  ،ُقس 
ِ
ُفدمَّ إِكِّدي َأُطدوُذ ، الل الؾَّ

 (.ِث َوالَخَبائِِث الُخبُ  بَِك مِنَ 

مَ  هُ ـ ددمِ  َج رَ ا َخددذَ إِ وَ  ددُد ، الَك اَكددرَ ػ  غُ ): اَل َقددوَ  ى،ـَددؿ  القُ  َقدددَّ  َحؿ 
ِ
َهددَب َطـِّددي الل ددِذي َأذ  َذى  َ  الَّ

 (.َوَطاَفاكِي

َتِؿُد فِي ُجُؾوِسهِ  ؾِِه ا َوَيع  َرى، َوَيـ ِصُب القُ لَطَؾى ِرج   ى.ـَ ؿ  ُقس 

 تَ س  يَ وَ 
 .هِ رِ ق  غَ  و  أَ  طٍ ائِ حَ بِ  رُ تِ

 .اءِ َض ي الػَ فِ  انَ كَ  ن  إِ  دُ عِ ب  يُ وَ 

 ِض ؼ  يَ  ن  أَ  هُ لَ  لُّ حِ  يَ ََّل وَ 
َ
دتَ  و  أَ ، اسِ ؾـَّدلِ  وسٍ ؾُ ُج  لِّ حَ مَ  و  أَ ، يٍق رِ صَ  يفِ  هُ تَ اَج َح  ي دا َ  َت ح   ارِ جَ ش 

  و  أَ ، ةِ رَ ؿِ ث  الؿُ 
 .اَس الـَّ  هِ ي بِ ذِ م  يُ  ل  حَ ي مَ فِ

بُِل ا َتؼ  بُِرَها َحاَل َقَضداِء  َوََّل ِؼب َؾَة لَوََّل َيس  َتد  لِدِه َحاَجتِدهِ َيس  ْول»: ♀؛ لَِؼو  ا أاتا ت م  إَذا

لةا  ائَطا فا َلا غالرْ اليا  وا
لائَط  لةا غَيا ْسلتاْقبَل را الَقْبلا غ لرا تا رِّ را أاْو ِّا ا  لرِّ لاكَلْ  شا ا، وا وها ْسلتاْدغَر  َلا تا ، وا

 «.ل 

 .هِ ق  ؾَ طَ  ٌق ػَ تَّ مُ 

ِوَها تُ ، َفنَِذا َقَضى َحاَجَتهُ  َجاٍر َوَكح  َؿَر بَِثََلَثِة َأح  َتج  د مَّ ُثد، لَّ حَ ي الؿَ ؼِّ ـَ اس  ، اءِ الَؿدى بِ جَ ـ  تَ اس 

 .اؿَ هِ دِ َح ى أَ ؾَ طَ  ارُ َص تِ ي اَّلق  ػِ ؽ  يَ وَ 

ؿِ  يَ ََّل وَ  َتج   بِ الـَّ هُ ـ  ى طَ فَ ا كَ ؿَ ، كَ امِ ظَ العِ وَ  ِث و  الرَّ بِ  رُ س 
ُّ
 هُ ا لَ مَ  لُّ كُ  َك لِ ذَ كَ وَ ، ♀ ي

                                                 .ةٌ مَ ر  ُح 
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 قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل:

 

ِل الـََّجاَساِت َطَؾى الَبَدِن، َأوِ  ِػي فِي َغس  ِ ، َأوِ  َوَيؽ  َعةِ لا الثَّو  ِن َأن  َتُزوَل طَ  :َأو  َغق ِرِها ،ُبؼ 

ددِل الـََّجاَسدداِت َطددَدًدا إَِّلَّ فِددي َكَجاَسددِة االَؿَحددلِّ  ددَتِرط  فِددي َغس  دداِرَ  َلددم  َيش  َنَّ الشَّ
ِ
ددِب،ل؛    َؽؾ 

َتَرَط فِقَفا َسب َع َغَس  َداَها بِالتَُّراِ  َفاش   .ََلٍت، إِح 

َقاُء الـَِّجَسةُ  ُل ا: َوا َش   آلَبو 
ِّ
ِم ا، َرُتهُ ذِ َوطَ ، َدمِي َػى َطِن الدَّ ُم، إَِّلَّ َأكَُّه ُيع  َقِسقِر، َومِث ُؾدُه: لَوالدَّ

ُم ا ُػوُح مِنَ لالدَّ ِذيَؿل ُكولِ لَحَقَواِن الا َؿس  دِم َوالُعدُروِ،، َفنِكَّدُه َصداِهرٌ  ، ُدوَن الَّ ، َيب َؼى فِي الؾَّح 

 .هُ ؾُ ك  ٍم أَ رَّ حَ اٍن مُ وَ قَ ُث ُكلِّ َح َرو  ُل وَ و  بَ  :َومَِن الـََّجاَساِت 

َفددا َكِجَسددةٌ  ددَباُ  ُكؾُّ ددَس َلددُه َسددائَِؾًة،  ؛َوَكددَذلَِك الَؿق َتدداُت ، َوالسِّ ، َوَمددا ََّل َكػ 
ِّ
إَِّلَّ َمق َتددَة اآلَدمِددي

َؿَك وَ  َؿائِدَدِة: ل]ا﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ  ﴿َتَعداَلى: الُل َقاَل ، ةٌ رَ اهِ صَ َفنِكََّفا ؛ ادَ رَ الجَ َوالسَّ

 اآلَيَة. [3

 
ُّ
وِّتبالا»: ♀َوَقاَل الـَّبِي َلا ما وًّا وا س  حا َم   َلا يانْج  ًْ  «.م 

انَ دا وا  انَ تا تا وْ ا ما نا لا  ُ  حَ أ  »: اَل قَ وَ  لا اللد  م  أا  ،ما أام  ، وا اد  لرا الجا ُ  وا ر لالح  ْوتاتااَن: فا بَلد  ا الما الكا اَن: فا ما

َؿُد َواب ُن َماَجه   «.ال  والطِّحا   .َرَواُه َأح 

َواُث ا ا َأر   .ةٌ رَ اهِ صَ َفنِكََّفا ا: فَ الُ وَ ب  أَ وَ  ةِ ولَ كُ ل  َحَقَواَكاِت الؿَ لَوَأمَّ

 ـِ مَ وَ 
ُّ
 مِ اآلدَ  ي

ِّ
 بِ الـَّ  انَ كَ  ،رٌ اهِ صَ  ي

ُّ
ُرُك َيابَِسهُ  ♀ ي َبُه، َوَيػ  ِسُل َرص   .َيغ 

ُل ا ِػي فِقِه الـَّ لوَبو  َوٍة، َيؽ  َعاَم لَِشف  ِذي َلم  َيل ُكِل الطَّ ِغقِر الَّ دُغََلِم الصَّ  بِدالـَّ  اَل ا َقدَؿدكَ ، ُح ض 
ُّ
 ي

ُ  َمللْ  غاللرْ »: ♀ لل للرا   ي ْيسا ي  للَة، وا اَريا للةا َمللْ  غاللرْ َل الجا َرَواُه َأُبددو َداُوَد  «.مَ َل الي 

 
ُّ
 .َوالـََّسائِي

،َوإَِذا َزاَلددت  َطددق ُن الـََّجاَسددِة َصُفددرَ  ِن  ت  ددو  يِح؛ وِ أَ َوَلددم  َيُضددرَّ َبَؼدداُء الؾَّ  بِددالـَّ  اَل ا َقددَؿددكَ  الددرِّ
ُّ
 ي



           
 

https://t.me/tamkeen5 

 

  ةَ لَ و  خَ لِ  ♀
مِ ي فِ اء  » :الدَّ ر  َلا وا  ،ياْكَفوَك الما َا  أا

َِ
ر   .«ه   ياض 

 
 

 :قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل

 

 ةاُب ِصفة الُوطوءِ 

 

ددَع ا َوُهددوَ  ِوَهددالا َحددَدِث، َأوِ لَأن  َيـ ددِوَي َرف  ددََلِة َوَكح  ٌط لَِجِؿقددِع  ،ُوُضددوَء لِؾصَّ َوالـِّقَّددُة َشددر 

َؿاِل مِن  َصَفاَرٍة َوَغق ِرَها؛ َ ا لِِه  ط  ، »: ♀لَِؼو  َُ لال  غَالنِّو لا لا اَاْعما ما ُِّ إَى  ل لا لَك  ما وإَى 

ى ا ىارا  .ُمتََّػٌق َطَؾق هِ «. اْمرَئ  ما

 ): ُثددمَّ َيُؼددوُل 
ِ
ددِم الل ِسددُل (، بِس  ق ددِه َثََلًثددا، َوَيغ  ددَؿُ   َكػَّ َتـ ِشددُق ُثددمَّ َيَتَؿض  َثََلًثددا بِددَثََلِث  ، َوَيس 

ِسُل َغرَ  َسُح ، ًثاََل ثَ  نِ ق  ؼَ فَ ر  الؿِ َمَع  هِ ي  دَ يَ وَ  ًثا،ََل ثَ  هُ فَ ج  وَ  َفاٍت، ُثمَّ َيغ  مِدِه إَِلدى  َوَيؿ  َرأ َسدُه مِدن  ُمَؼدَّ

ِه، ُثمَّ ُيِعقدُ  ًة َواِحدَدًة، ُثدمَّ ُيدلُهَؿا إَِلى اَقَػاُه بَِقَدي  دِذي َبدَدَأ مِـ دُه َمدرَّ ِخ َؿَحدلِّ الَّ َسدبَّاَحَتق ِه فِدي  ُل د 

َسُح  ِسُل ، بِنِب َفاَمق ِه َضاِهَرُهَؿا ُأُذَكق ِه، َوَيؿ  َؾق هِ  ُثمَّ َيغ  َبق ِن َثََلًثا َثََلًثالَمَع ا ِرج   . َؽع 

َؿُل ا  لَهَذا َأك 
ُّ
ِذي َفَعَؾُه الـَّبِي   .♀ُوُضوِء الَّ

ُْ مِن  َذلَِك  ِسؾَ  َوالَػر  ًة َواِحَدةً  َفاَأن  َيغ  َبَفا َطَؾى َما َذَكَرُه الُل ، َمرَّ لِدِه: بَوَأن  ُيَرتِّ ٱ   ﴿َؼو 

 .اآلَيةَ  [6]الؿائدة: ﴾ ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   

ِصَل َبق ـََفا بَِػاِصلٍ َّلَّ أَ وَ  د ٍ  َكثِقرٍ   َيػ  ُضدُه َطَؾدى َبع  ًفا، بَِحق ُث ََّل َيـ َبـِدي َبع  ، َوَكدَذا ُكدلُّ َمدا ُطر 

 .ةُ اََّل وَ الؿُ  هُ لَ  ت  صَ رِ تُ اش  
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 :قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل

 

انِ  ُوُهَؿا َمَس  (1) َفنِن  َكاَن َطَؾق ِه ُخػَّ داٍم  َطَؾق ِفَؿا إِن  َشاءَ َح َوَكح  ُؿِؼدقِم، َوَثََلَثدَة َأيَّ ًما َوَلق َؾًة لِؾ  َيو 

َبَسددُفَؿا َطَؾددى َصَفدداَرٍة،، نَّ لِؾ ُؿَسددافِرِ بَِؾَقددالِقفِ  ِط َأن  َيؾ   ِث دَ ي الَحدد فِددَّلَّ إِ  اؿَ فُ حُ َسددؿ  َوََّل يَ  بَِشددر 

 .رِ غَ ص  ا َ 

ْم »وًطا: فُ ر  مَ  سٍ كَ أَ  ن  طَ  ك  د  يا أاحا ض  ا تارا وْ إَذا لا لْع عا ْلواْمسا ْولَه فا ف  لالبَسا خ  لا، وا وا لا، َهما ُِّ فَوَهما ل ْلو صا

اءا إَ َلا وا  ا إَْن شا ما ه  ْْ نااغاة  َل   ياْخلا َا َحُه.ل. َرَواُه ا« َمْ    َحاكُِم َوَصحَّ

ُه  ٍح، َوَيُضدرُّ دٍر، َأو  َدَواٌء َطَؾدى ُجدر  ِه َجبِقَرٌة َطَؾى َكس 
َضاِء َوُضوئِ دُل غَ الَفنِن  َكاَن َطَؾى َأط   ؛س 

َغرِ  َ َحَدِث البِالَؿاِء فِي ا َمَسَحهُ  َبِر َوا َص   . َحتَّى َيب َرأَ  ،ك 

َثَر َضاِهِرِهَؿالِح اَوِصَػُة َمس   َسَح َأك  ق ِن: َأن  َيؿ   .  ُخػَّ

ا ا َسُح طَ لَوَأمَّ  ا.فَ قعِ ؿِ ى َج ؾَ َجبِقَرُة َفَقؿ 

 

 
 

 

 

                                                           

أنَّ العبارة الؿستؼقؿة هي الؿوجودة يف كسخة الُؿَصـِّف، لؽن أحقاًكا وقعت فقفدا أخطداء ا صل  (1)

حت يف صبعة ابـه وتؾؿقذه الَّتي ُصبِعت بعد وفاتِده بدثَلث سدـواٍت أو سدـتقن، ففـدا قدال:  صباطقَّة ُصحِّ

دان(، وهؽدذا هدو يف  )فنن دذي قبؾده مثـَّدى )ُخػَّ كان طؾقه خػاٌف وكحوِهؿا(، فعطػه بالتَّثـقة معـاه أنَّ الَّ

ان وكحوُهؿا(.  كسخِة ابـه، وكسخة تؾؿقذه: )فنن كان طؾقه ُخػَّ
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 قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل:

 الُوطوءةاُب َنواِقض 

 

 ا
َ
بِقَؾق ِن مُ  َخاِرُج مِنَ لَوِهي ُم ا ًؼا،ؾَ ط  السَّ دُوهُ لَوالدَّ ٍم َأو  َغق دِرِه، لَوَزَواُل ا ،َؽثِقُر َوَكح  دِل بِـَدو  َعؼ 

ِم ا َوٍة، وَ لَوَمسُّ ا ،ُزورِ جَ لَوَأَكُل َلح  َأِة بَِشف  ةُ وَ ، ِت قِّدالؿَ  قُل ِسدغ  تَ ، وَ ِج ر  الػَ  سُّ مَ َؿر  دَّ   ،الدرِّ
َ
َوِهدي

بِطُ  َفدا ُتح  َؿداَل ُكؾَّ لِدِه َتَعداَلى: ؛ ا َط   ﴾ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ ې   ې   ې   ﴿لَِؼو 

 .[6َؿائَِدِة: ل]ا

 
ُّ
ُل مِن  ُلُحوِم اِلبِِل؟ َفَؼاَل: ♀ َوُسئَِل الـَّبِي  س  مُ  اهُ وَ . رَ «مْ ْا ىا »: َأَكَتَوضَّ

 .مٌ ؾِ

ق ِن: لَوَقاَل فِي ا لاكَْ  َمْ  »ُخػَّ  وغارْ وا
ائَط   وا ِّا

َحهُ «م  ىارْ ل  مِِذيُّ َوَصحَّ ُّ َوالتِّر 
 .. َرَواُه الـََّسائِي
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 :قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل

 

 ةاُب ما ُيوجُب الُغسَل وصفُته

 

َ إِك دَزاُل ا ،َجـَاَبدةِ لا ُل مِدنَ ُغُسدلَوَيِجُب ا
ٍء أَ لَوِهدي  بِدَوط 

ِّ
 ال  بِ  و  أَ  ،هِ رِ ق دغَ  و  َؿـِدي

، نِ ق  اكَ َتدالخِ  اءِ َؼدتِ

دد رِ ق ددغَ  ِت و  دَمددوَ  ،اسِ َػددالـِّ ، وَ  ِ ق  الَحدد مِ دَ  وِج رُ ُخددبِ وَ  ددإِ وَ ، قدِ فِ الشَّ ى: الَ َعددتَ  اَل َقدد، رِ افِ الَؽدد مِ ََل س 

 [.6]الؿائدة: ﴾ ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ﴿

 .؛ أي اغتسؾنَ [222: البؼرة] ﴾ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ﮲   ﴿ى: الَ عَ تَ  اَل قَ وَ 

ُّ بِ الـَّ  رَ مَ أَ  د  قَ وَ 
ِسقِل ابِ  ♀ ي  .  َؿقِِّت لَتغ 

َتِسَل  َؾَم َأن  َيغ   . َوَأَمَر َمن  َأس 

ا ِصَػُة غُ   ُس َوَأمَّ
ِّ
ًَّل  :َجـَاَبةِ لمَِن ا ♀ِل الـَّبِي َجدُه َأوَّ ِسدُل َفر  دُل ، َفَؽاَن َيغ  ُثدمَّ َيَتَوضَّ

ثِي ا، ُوُضوًءا َكامًَِل  يهِ  َؿاءَ لُثمَّ َيح   رِ ائِ ى َسدَؾدطَ  اءَ الَؿد قُ  ػِ يُ  مَّ ثُ ، بَِذلَِك  َطَؾى َرأ ِسِه َثََلًثا، ُيَروِّ

َؾق ِه بَِؿَحل  آَخرَ هِ دِ َس َج  ِسُل ِرج   .، ُثمَّ َيغ 

ُْ مِن  َهدَذا دُل َجِؿقدِع ا: َوالَػر  دُعوِر الخَ لَغس  دَت الشُّ  اللُ وَ ، ةِ قَػدثِ الؽَ وَ  ةِ قَػدػِ َبدَدِن، َوَمدا َتح 

 .مُ ؾَ ط  أَ 
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 قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل:

 

 ةَاُب التََّيمُّمِ 

 

َفاَرةِ  ُ  الثَّاكِي مَِن الطَّ َؿاُل اإَِذا َتَعد ،َؿداءِ لا َصَفداَرةِ  َوُهدَو َبدَدٌل َطدن   ،َوُهَو الـَّو  دتِع  َر اس  َؿداِء لذَّ

ِضددَفا َفدداَرِة، َأو  َبع  َضدداِء الطَّ َط 
ِ
َؿالِهِ  ؛  ددتِع  ِف َضددَرٍر بِاس  َمَؼدداَم َفَقُؼددوُم التُّددَراُ  ، لَِعَدمِددِه، َأو  َخددو 

َع َما َطَؾق دِه مِدنَ وِ ـ  بَِلن  يَ  ،َؿاءِ لا دَداِث، َ ا َي َرف   ): وَل ُؼديَ  مَّ ُثد ح 
ِ
دِم الل ديَ  مَّ ُثد(، بِس   اَ  رَ التُّد َ  رِ ض 

ًة َواِحَدةً  هِ ي  دَ قَ بِ  َسُح بِفَ ، َمرَّ ق هِ َيؿ  ِفِه، َوَجِؿقَع َكػَّ َتق ِن َفََل َبل َس ، ا َجِؿقَع َوج   .َفنِن  َضَرَ  َمرَّ

ڇ   ڇ       ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ ﴿ َقاَل َتَعداَلى: 

 [.6]الؿائدة: ﴾       ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ

 
َّ
لٌد َمل ا اَاْىبَوالاَء »َقاَل:  ♀َوَطن  َجابٍِر َأنَّ الـَّبِي ل   أاحا طاه  ْْ ا لاْم ي  ْمسب أ ْعطَوت  خا

َسورا ا  ْعَب ما ُ  غَالر  َصْر ْبَلي: ى  ي  اا
يا ا، فا لررب طاه  ا وا ْسلَجدب ُ  ما لاْت لَليا اَاْر َْ  َ ْهر ، وا ُ  شا ل  َ لا را  ما

ةا  ْته  الص  كا ا أاْدرا ََ   ُ َحل لاْم تا ، وا ناائَم  ، وأ َحل ْت لَيا اليا ُِّ ْلو صا ،  ا فا ةا اعا لفا ْبَللي، وأ ْعطَولت  الش  لد  اا حا

َْثْ  غ  ةب، وا  َ ا رَمَه خا ْاث  إَلاى اا ْب انا الن بَي  ي  ةب وكا ام   .هِ ق  ؾَ طَ  ٌق ػَ تَّ مُ  «.ت  إَلاى الن اَس عا
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 :قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل

 

ددٌث أَ دَ َحدد هِ ق ددؾَ طَ  ن  َمددوَ  ، وَ ؾِّ َصدديُ  ن  أَ  هُ َلدد لَّ ِحدديَ  م  َلدد رُ غَ ص 
َ
 سَّ َؿدد يَ ََّل ، وَ ِت ق ددالبَ وَف بِ ُطدديَ  ن   أَ ََّل ي

 .  َف حَ ص  الؿُ 

د يَ ََّل  هُ كَّدأَ  رُ َبدك  أَ  ٌث دَ َح ِه ق  ؾَ طَ  ن  مَ  يدُ زِ يَ وَ  دي الؿَ فِد ُث َبدؾ   يَ ََّل وَ  ،آنِ ر  الُؼد نَ ًئا مِدق  َشد أُ رَ ؼ   ََل بِد دِ جِ س 

 . وءٍ ُض وُ 

 ا.فَ قُ ََل  صَ ََّل ا، وَ هَ مُ ص  وَ  لُّ حِ  يَ ََّل ، وَ ومُ ُص  تَ ا ََّل فَ كَّ أَ  اءُ َس ػَ الـُّ وَ  ُ  ائِ الحَ  يدُ زِ تَ وَ 
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 :قاَل الُمَصنُِّف رحمه اهلل

 

ِم  ددُل فِددي الدددَّ ددِذي ُيِصددقُب اَوا َص  َأَة: َأكَّددُه َحددق ٌ ، بِددََل َحددلالَّ  ََّل ، وَ هِ رِ د  ، َوََّل َقددـِّهِ ِسددلِ  د  َؿددر 

دتَ  ُم َطَؾددى ا ؛هِ ارِ رَ ؽ  َبددَق الددَّ َأِة، َأو  َصدداَر ََّل َيـ َؼطِدُع َطـ َفددا إَِّلَّ َيِسدقًرالإَِّلَّ إِن  َأص  َفنِكََّفددا َتِصددقُر  ؛َؿدر 

َتَحاَضةً   ، ُمس 
ُّ
ؾِدَس َطاَدَتَفدا ♀َفَؼد  َأَمَرَها الـَّبِدي َفدنِن  َلدم  َيُؽدن  َلَفدا َطداَدٌة، ، َأن  َتج 

قِقِزهَ  قِقٌز، َفنَِلى َطداَدِة الـَِّسداِء اا، َفنَِلى َتؿ  دأَ  ةِ تَّ َغالَِبدِة: ِسدلَفنِن  َلم  َيُؽن  َلَفا َتؿ   اللُ وَ  ،ةٍ عَ ب  َسد و  أَ  امٍ يَّ

 .مُ ؾَ ط  أَ 

 


