1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على نبينا محمد

وعلى آلو وصحبو أجمين  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين ،وبعد .

ِٓذٙلة ٓةٙظا سِةًةصاَُٚٚةٓ ،ةٙظةكا خؤداْ قةدسة
ي دةظ خؤدىَ ٗ ،ق٘سئاُا ثريٗص ٙا د ػةظةكا ظ َى
ٓةٙظَٚذا ٓاتٚة خؤاسىَ ي طةس ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ،
ٗ خؤدىَ دةسٓةقىَ ٗىَ ػةظَٚذا ٙا ط٘تى (ل َْي لَةُ الْ َق ْد ِر

َخ ْي ر ِمن أَل ِ
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِن َربِّ ِه ْم
ْف َش ْه ٍر (ٖ) تَ نَ َّز ُل ال َْم َالئِ َكةُ َو ُّ
ٌ ْ
الر ُ
ِم ْن ُك ِّل أ َْم ٍر (ٗ) َس َال ٌم ِى َي َحتَّى َمطْلَ ِع الْ َف ْج ِر (٘) ) سورة
القدر .

ٗٓةٙظا سِةًةصاُىَ ٓةٙظا ق٘سئاَُٚٚة ٗ ٓةٙظا سِؤرى
طشتَِٚٚة ٗ ،د ظىَ ٓةٙظَٚذا ػةٙتاْ د َِٓٚة طشَٙذاْ،
ٗ ًشؤظً٘ َّٚطوٌاْ د ظىَ ٓةٙظَٚذا طةهةن عٚبادةتى
بؤ خؤدىَ دكةْ ٗ ،خؤ ُٚضٙلى خؤدىَ دكةْ ب داُا
طةدةقا ي طةس ؾةقريٗ ٗٓةراساْ .
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بةىلَ طةهةن ً٘طوٌاْ ُة د ػاسةصاُة د ئةحلاًَّٚ
ٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا ،ظَٚجا ربةس ظىَ ضةُذىَ ًّ ٓةٗهذا
ك٘ ئةص سِامب بؤ بشا َّٚٙخؤ ئةظاْ الثةساْ كَ٘ كةَ
ٗ ٗةسطَٚشًة صًاُىَ ك٘سدى; دا بؤ بشا َّٚٙخؤ
ئةحلآً َّٚةٙظا سِةًةصاُىَ دٙاسكةَ ضُ٘لؤ
طةهةن ر بشاً َّٚٙة د صًاُىَ عةسبٚذا ُة د ػاسةصاُة،
ٗ ٓةسٗةطا ًّ ضةُذ ؾةت٘ َّٙطشُط  َّٚٙؾةقَ ٚٚى
ظى ضةسخى (ابن عثيمين)ى ٗةسطَٚشاِٙة بؤ صًاُى
ك٘سدى ،دا تؤ ثرت ًؿاى ر ظاْ الثةساْ بلةى .
ٗؿوى اهلل عوى ُبِٚا حمٌذ ٗ عوى آهة ٗؿخبة ٗطوٍ
حةذيَكةرىَ تة بؤ خؤدىَ /
أبو بكر كوضر
2011م 1432 /ه
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ئةحكاميَن هيظا رِةمةزانى
سِاًاُا سِؤرى طشتِا ٓةٙظا سِةًةصاُىَ ضٚة:
َٓٚالتِا خؤساُىَ ٗ ظةخؤاسُىَ ٗ ضُ٘ٗا ُظِٚا رُلَٚٚة ر
دةطتجَٚلا طجَٚذىَ ( اهؿجش ) ٓةتا سِؤر ئاظابٚت ،د ٓةًى
سِؤر َّٙسِةًةصاَُٚذا; دا ًشؤظ خؤ ثىَ ُٚضٙلىَ خؤدىَ
بلةت .
ح٘كٌىَ سِؤرى طشتِا ٓةٙظا سِةًةصاُ َى :
سِؤرى طشتِا سِةًةصاُىَ ؾةسصة (فرض) ي طةس
ً٘طوٌاُىَ طةٓؼتى ( اهباهؼ ) ٗ ٙىَ ب عاقى بٚت ٗ
بؼَٚت سِؤرٚٙاْ بطشٙت صةالَ بٚت ٙاْ رْ بٚتٗ ،
سِٗكِىَ ضاسَٚٙة ر سِٗكِ َّٚئٚظالًىَ ربةس ط٘تِا
َّ ِ
ِ
ِ
ب
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ام َك َما ُكت َ
ين آ ََمنُوا ُكت َ
خؤدىَ (يَا أَيُّ َها الذ َ
َعلَى الَّ ِذ َين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن) (البقرة ٖ )ٔ8ئاُلؤ:
طةىل خؤداْ باٗةسا سِؤرى طشتّ ٙا ي طةس ٓةٗة
ٓاتٚة ؾةسصكشْ ٗ ُظَٚظني كا ضةٗا ي طةس ًووةتَّٚ
بةسى ٓةٗة ٓاتٚة ؾةسصكشْ ٗ ُظَٚظني ربةسك٘ دا
ى بلةْ.
ٓ٘ ّٙتةق٘ا خؤد َ
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ًةسج َّٚسِؤرى طشتِا ٓةٙظا سِةًةصاُىَ :
 -1ئٚظالَ  :سِؤرى طشتّ ُة ئةسكة ي طةس ًشؤظىَ
كاؾش ٓةتا ً٘طوٌاْ بٚت .
 -2عةقى  :سِؤرى طشتّ ُة ئةسكة ي طةس ًشؤظىَ
د( ّٙجمِْ٘) ٓةتا ب عاقى كةظٚت .
 -3طةٓؼنت ( اهبو٘ؽ )  :سِؤرى طشتّ ُة ئةسكة ي
طةس بض٘ٙلى ٓةتا ب طةٓٚت (باهؼ)  ،بةىلَ دىَ َٓٚتة
ؾةسًاُذاْ ك٘ سِؤرٚٙاْ بطشٙت ئةطةس بؼَٚت; دا
ؾَٚشى سِؤرى طشتِ َى بٚت .
 -4ػٚاْ ي طةس سِؤرى طشتِىَ  :سِؤرى طشتّ ُة
ئةسكة ي طةس ًشؤظىَ ػٚاْ ُةبّ; ربةس ًةصُٚٚىَ ٙاْ
ربةس ُةخؤػٚةكا ك٘ بىَ ٓٚظى ر طاخبِٚا ٗىٗ ،
دىَ ثَٚؽ ٓةس سِؤرةكَٚظة ًظلِٚةكىَ تَٚشكةت ( .
ى ض ي ًاي ُةى)
ًشؤظىَ ًظلني ئةٗة ئةٗ َ
 -5جَ٘ٚاصكشْ :سِؤرى طشتّ ُة ئةسكة ي طةس
بض٘ٙلى ٓةتا ج٘ٚاصى ي دةظ ثةٙذاببٚت ًٗ ،ةسِةَ ر
جَ٘ٚاصٚٙىَ ئةٗة ك٘ بض٘ٙم ًةصْ بٚت ٗ جَ٘ٚاصٚٙىَ
بلةت ك٘ سِؤرٚٙىَ بؤ ضى دطشٙت .
 -6سِاٗطتاُذُا خؤِٙا رظاُى :سِؤرى طشتّ ر رُل َى
ُآَِٚة قةب٘هلشْ ٓةتا خؤِٙا ٗىَ ٙا رظاُى ب
سِاٗطتٚت.
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 -7سِاٗطتاُذُا خؤِٙا ُٚؿاطىَ :سِؤرى طشتّ ر رُل َى
ُآَٚتة قةب٘هلشْ ٓةتا خؤِٙا ٗىَ ٙا ُٚؿاطىَ ب
سِاٗطتٚت ٗ .خؤِٙا ُٚؿاطىَ ئةٗ خؤِٙةٙة ئةٗا رُم
دبِٚٚت دةً َى بض٘ٙم بُ٘ٗىَ.
 -8ئِٚٚةت :دظَٚت ًشؤظ ئِٚٚةتا خؤ ب ػةظ بِٚٚت;
ضُ٘لؤ سِؤرى طشتِا ٓةٙظا سِةًةصاُىَ ُا ضَٚبٚت بىَ
ئِٚٚةت ٗ ،ئِٚٚةت جٔىَ ٗىَ د دهٚذاٙة  .بةىلَ ئةطةس
ًشؤظى ظٚٚا سِؤرٚٙةكا طُِ٘ةت بطشٙت ي ٗى دةًى
ُة ئةسكة ي طةس ًشؤظى ئٚال ًشؤظ ئِٚٚةتا خؤ ب
ػةظ بِٚٚت .
طُِ٘ةت َّٚسِؤرى طشتِىَ:
ً -1شؤظ ثاػٚظىَ دسةُطى خبؤت ،ئاُلؤ بةسى ُظَٚزا
طجَٚذىَ ب دةًةكىَ ٗةطا ك٘ ًشؤظ بضاُٚت د َى
طةٓٚنت ثاػٚظىَ خؤت بةسى باُطىَ طجَٚذىَ بَٔٚتة
داْ .
ى ئةطةس بضاُٚت سِؤر ئاظاب٘ٗ.
 -2هةصكشْ ي ؾتاس َ
ً -3شؤظ طةهةن خَٚشا بلةت ٗ طةهةن ُظَٚزَّٙ
طُِ٘ةت بؤ خؤ بلةت ٗ ق٘سئاُىَ طةهةن خبؤِٚٙت
ضُ٘لؤ ٓةٙظا سِةًةصاُىَ ٓةٙظا خؤاُذُا ق٘سئاَُٚٚةٗ ،
ًشؤظ طةهةن صكشىَ خؤدىَ بلةت ٗ ،دٗٗعا
ئاصاكشُا ر ئاكشى ر خؤدىَ بلةتٓ ٗ ،ةسٗةطا ًشؤظ
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طةهةن دٗٗعا ر خؤدىَ بلةت ك٘ طُِ٘ةَّٓٚ
ًشؤظى رَٙبةت .
 -4ئةطةس ئَٚلىَ ئاخؿتِةكا ػلةطتى ط٘تة ًشؤظى
دظَٚت ًشؤظ بَٚزٙتىَ ئةص ًشؤظةكىَ ب سِؤرى ًة ،دا
ًشؤظ خَٚشةكا ًةصْ ب دةطت َّٚخؤظة بِٚٚت .
ى/
 -5دٗٗعا كشْ ي دةًىَ خؤاسُا ؾتاس َ

( اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت  ،فتقبل مني إنك

أنت السميع العليم ) .

 -6ؾتاسىَ ًشؤظ ب ضةُذ قةطجاْ بلةت ،ئةطةس ُةبّ
ب ضةُذ خؤسًا بلةت ،ئةطةس ُةبّ ب ضةُذ
ق٘سض َّٚئاظ َى بلةت .
ضةُذ ًشؤظاْ ٓةق ٓةٙة ك٘ سِؤرٚٙىَ خبؤْ:
ً -1شؤظىَ ُةخؤؾ ،ك٘ سِؤرى طشتّ بؤ ٗى ُةباػة
بٚت ربةس طاخوةًٚٚا ٗىً ٗ ،شؤظىَ ٗةغةسكشى،
ئةطةس ئةظ ٓةسدٗٗ ج٘سة ًشؤظة سِؤرٚٙىَ خبؤْ بؤ
ٗاْ ضَٚرتة ٗ ،ئةطةس ب سِؤرى بّ رى سِؤرٚٙا ٗاْ
دسٗطتة .
 -2رُلا خؤِٙا رظاُى ٙاْ خؤِٙا ُٚؿاطىَ ببِٚٚت د َى
ِسؤرٚٙا خؤ خؤت ٗ دىَ ٗاْ سِؤر َّٙخؤاسى ئةداكةتٗ ،
ئةطةس رُلىَ خؤِٙا رظاُى ٙاْ خؤِٙا ُٚؿاطىَ دٙت ٗ

7

ب سِؤرٙبٚت سِؤرٚٙا ٗى ُةٙا دسٗطتة ٗ رىَ ُآَٚتة
قةب٘هلشْ .
 -3رُلا حباي ٙاْ رى ٙاػرئًَٚت ئةطةس ر جاُىَ خؤ
تشطٚا ٙاْ رى رجاُىَ بض٘ٙل َى خؤ تشطٚا دىَ سِؤرٚٙا
خؤ خؤت ٗ ثَٚؽ ٓةس سِؤرٚٙةكا خبؤت دىَ
خؤاسُةكىَ دةتة ًشؤظةكىَ دةطتل٘ست ض ي ًاىلَ ُة
ٗ دىَ ٗاْ سِؤر َّٚٙخؤاسى ئةداكةت ٗ ،ئةطةس ٗ َى
سِؤر َّٚٚٙخؤ طشتّ ٗ ُةخؤاسْ ي ٗى دةًى سِؤرَّٚٚٙ
ى دسٗطنت .
َٗ
ً -4شؤظىَ ػٚاْ ُةبّ بؤ طشتِا سِؤرٚٙاْ ظَٚجا ض
ربةس ًةصُٚٚىَ بٚت ٙاْ رى ُةخؤػٚةكا ٗةطا بٚت
ك٘ بىَ ٓٚظى بٚت ر طاخ بُ٘ٗا خؤ ،ئةظ ٓةسدٗٗ
ج٘سة ًشؤظة دىَ سِؤرٚٙاْ خؤ خؤْ ٗ ثَٚؽ ٓةس
سِؤرةكا خبؤْ دىَ خؤاسُةكىَ دةُة ًشؤظةكىَ
ًظلني ،ئةٗ رى ُٚـ (ؿاعة) ك٘ دبٚتة كٚو٘ ٗ
ُٚـ .
خؤدىَ ضةُذ طاه٘خةت  َّٚٙداِٙة ٓةٙظا سِةًةصاُىَ
ئةٗ رى ئةظةُة:
 -1بَِٔٚا دةظىَ ًشؤظىَ سِؤرى طش ثاقز ٗ خؤػرتة ي دةظ
ى ر بَِٔٚا ًظل َى .
خؤد َ
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ً -2ةالئٚلةت بؤ ًشؤظ َّٚسِؤرى طش دٗٗعا رَٙربُا
ى بلةت .
طُِ٘ةٓاْ دكةْ ٓةتا سِؤرى طش ؾتاس َ
 -3خؤدىَ ٓةس سِؤر بةٓؼتىَ دخةًوِٚٚت ٗ ،دبَٚزٙت
ُٚضٙلة عةبذ َّٚٙ ًّ َّٙضان دُٗٚاٙىَ بَٔٚوّ ٗ بَِٚة
بةٓؼتىَ ٙ .اسب تؤ ب ُاظ َّٚخؤ  َّٚٙثريٗص كةى تؤ
ًة رٗاْ حٚظابلةى آًني .
 -4ي ٓةٙظا سِةًةصاُ َى ػةٙتاْ د َِٓٚة طشَٙذاْ.
 -5دةسطةٓ َّٚبةٓؼتىَ د َِٓٚة ظةكشْٗ ،
دةسطةٓ َّٚئاطشى د َِٓٚة طشتّ .
 -6ػةظا ( ليلة القدر) ٙا تَٚذا ٓةى ،ك٘ خَٚشا عٚبادةت َى
ٗىَ ػةظىَ ر خَٚشا عٚبادةتىَ ٓضاس ٓةٙظاْ ثرتة ٗ ،ئةٗ
كةطىَ بَٔٚتة بىَ باسكشْ ر خَٚشا ٗىَ ئةٗ ر خَٚشةكا
ًةصْ ٓاتة بىَ باسكشْ ٙ .اسب تؤ ب سصقىَ ًة بلةى
آًني .
 -7ي ػةظا دًٗٗآٚٚىَ ر ٓةٙظا سِةًةصاُىَ طُِ٘ةَّٓٚ
سِؤرى طشا د َِٓٚة رَٙربْ .
ئةٗ كاس َّٙدبِة ئةسن ٙاْ د َِٓٚة دٗثاتلشْ ك٘
ًشؤظ د ٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا بلةت:
 -1سِؤرى طشتّ :ثَٚػةًبةس طالظ ىلَ بّ دبَٚزٙت ( :كل
عمل ابن آدم لو  ،الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ،
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يقول اهلل عز وجل  :إال الصوم فإنو لي وأنا أجزي بو  ،ترك
شهوتو وطعامو وشرابو من أجلي  .للصائم فرحتان  :فرحة فطره
وفرحة عند لقاء ربو  ،ولخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من

ريح المسك ) ئةظ حةدٙظة ر ظةطؤٓاطتِا ئٌٚاً َى
ب٘خاسى ًٗ٘طوٌٚٚة .
ٓةًى كاسىَ ك٘سىَ ئادةًى بؤ ٗٚٙةٓ ٗ ،ةس خَٚشةن
ب دةٖ خَٚشاُة ٓةتا حةؾت طةد جاساْ ،خؤدىَ
دبَٚزٙت :سِؤرى طشتّ تىَ ُةبٚت بؤ ًِة ٗ ئةص دىَ
جضاىَ ٗى دةًىَ ،ػةٓ٘ةتا خؤ دطةي خؤاسْ ٗ
ظةخؤاسُا خؤ بؤ ًّ َٓٚال ،سِؤرى طشى دٗٗ كةٙؿَّٚ
ٓة : ّٙكةٙؿةن دةًىَ ؾتاسا خؤ دكةتٗ ،
كةٙؿةن دةًىَ دضٚتة دةظ خؤدىَ ٗ ،بَِٔٚا دةظ َى
سِؤرى طشى ي دةظ خؤدىَ ثاقز ٗ خؤػرتة ر بَِٔٚا
ًظلىَ  .بةىلَ ئةظ خَٚشا ًةصْ ُة بؤ ٗى كةطٚٚة ٙىَ
ك٘ بةغ خؤاسُىَ ٗ ظةخؤاسُىَ بَٔٚوٚت ضُ٘لؤ
الزوِر
ع قَ ْو َل ُّ
َم يَ َد ْ
ثَٚػةًبةس طالظ ىلَ بّ ٙا ط٘تىَ :
(م ْن ل ْ
والْعمل بِ ِو فَلَي ِ ِ
ع طَ َع َاموُ َو َش َرابَوُ ) ئينامىَ
اجةٌ فِي أَ ْن يَ َد َ
س للَّو َح َ
َ ََ َ
ْ َ

بوخارى ئةظ حةديسة يا ظةطؤهاستى ( )1770ئاُلؤ:
ئةٗكةطىَ ط٘تِا دسةٗ ٗكاسكشُىَ ثىَ ُةَٓٚوٚت
خؤدىَ ض ئريادة ب َٓٚالُا ٗى بؤ خؤاسُىَ ٗ ظةخؤاسُىَ
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ُِٚةٗ ،ط٘تِا ( ؾوٚع هلل حاجة ) ًةجاصة ٗ سِاًاُا ٗ َ
ى
خؤدىَ سِؤرٚٙا ٗى قةب٘ي ُاكةتٗ ،ئةظ ضةُذة ر
بابةتىَ ٓؼٚاسكشَُٚٚة بؤ ًشؤظىَ ً٘طوٌاْ دا
ُةكةظٚتة د طُِ٘ةٓةكا ًةصُذا ئةٗ رى ( ق٘ي
اهضٗس )ة .
ام ِم َن
س ِّ
الصيَ ُ
ٗ ٓةسٗةطا ثَٚػةًبةس طالظ ىلَ بّ دبَٚزٙت( :ل َْي َ
الرفَ ِ
الش ْر ِ
األَ ْك ِل َو ُّ
ك
ب فَ َق ْ
إنما ِّ
ط َّ
ام ِم َن اللَغْ ِو َو َّ
ث فَِإ ْن َسابَ َ
الصيَ ُ
َح ٌد أ َْو َج ِه َل َعلَْي َك فَ ُق ْل إِنِّي َصائِم ) ئٌٚاً َى بةٔٙةقى ئةظ
أَ

حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى د-اهظِّ اهلربى هوبٔٚك-ٛدا
( )270/ 4ئاُلؤ :سِؤرى طشتّ ُة بةغ َٓٚالُا خؤاسُ َى
ٗ ظةخؤاسَُٚٚة بةىلَ سِؤرى طشتّ َٓٚالُا ط٘تِا بىَ
ًؿا ٗ ط٘تِا كشَٙتة ( ئاخؿتِا ػلةطتى ) ٗ ئةطةس
ئَٚلىَ ط٘تِةكا كشَٙت دةسحةقىَ تةدا ط٘ت ٙاْ
رى ر ُةصاُِٚا خؤ صٙاُةن طةٓاُذة تة بَٚزىَ ئةص
ًشؤظةكىَ ب سِؤرى ًة  .ظَٚجا ً٘طوٌاْ دةًىَ تؤ ب
سِؤرى بى بال ئةصًاْ ٗ ضاظ ٗ ط٘ٓ َّٚتة ٗ ٓةًى
ئةُذاً َّٚهةػ َى تة ب سِؤرى بّ .
 -2ئةجناًذاُا تةساٗحياْ دطةي ئٌٚاًى :ثَٚػةًبةسى
طالظ ىلَ بّ دبَٚزٙت( :من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر
لو ما تقدم من ذنبو ) ئٌٚاًىَ ب٘خاسى ٗ ً٘طوٍ ئةظ
حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى  .ئةٗ كةطىَ تةساٗحياْ ي
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سِةًةصاُىَ بلةت ر باٗةسى ٗ بؤ خؤ خَٚشا ٗاْ
حٚظابلةت ،دىَ طُِ٘ةٓٗ َّٚى ٓةًى َِٓٚة رَٙربْٗ ،
ئةظ خَٚشة طةهةن ٙا ًةصُة ظَٚجا ٙا ؾةس ئةٗة
ً٘طوٌاْ ظىَ خَٚشىَ ر دةطت َّٚخؤ ُةكةت،
ٗتةساٗحياْ ب تةًاًى دطةي ئٌٚاًى بلةتٗ ،
ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ د حةدٙظةكا دى رٙذا خَٚشا
كشُا تةساٗحياْ دطةي ئٌٚاًى دٙاس دكةت ٗ
دبَٚزٙت( :من قام مع إمامو حتى ينصرف كتب لو قيام ليلة)
خ٘داُ َّٚطُ٘ةُا ئةظ حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى  .ئةٗ
كةطىَ ُظَٚزىَ ٗ تةساٗحياْ دطةي ئٌٚاًى بلةت
ٓةتا ب دًٗٗآى دٓ ٗ َّٚئٌٚاَ سِادبٚت ،خؤدىَ د َى
خَٚشا سِابُ٘ٗا ػةظةكا عٚبادةتى بؤ ُظَٚظٚت  .ظَٚضا
بشا بال تؤ ٙىَ ٓؼٚاس بى ك٘ تؤ ظاْ تةساٗحياْ ر
دةطت َّٚخؤ ُةكةى ٗ ،خؤ ر ظىَ خَٚشا ًةصْ بىَ باس
ُةكةى ،ضُ٘لؤ ًشؤظ ُضاُٚت ئةطةس ًشؤظى
تةساٗٙح كشْ د ظىَ ٓةٙظَٚذا خؤدىَ رى طُِ٘ةَّٓٚ
ًشؤظى ٓةًٚٚاْ رَٙبةت  ٗ .بشا بِٚة ثَٚؽ ضاظ َّٚخؤ
كا تة ضةُذ طُِ٘ةٖ ٓةُة!! ئةسىَ ًاُة دةهٚظا
عةًشىَ ًشؤظٚٚة ك٘ خؤدىَ ٓةًى طُِ٘ةٓاْ بؤ
ى كةَ ًشؤظ َى خؤطاسةت
ًشؤظى رَٙبةت  .ئةص ب خؤد َ
ئةٗة ٙىَ ك٘ سِةًةصاْ طةسدا بَٔٚت ٗ ئةٗ عٚبادةتةكا
ٗةطا ُةكةت ك٘ طُِ٘ةٓٗ َّٚى بَِٔٚة رَٙربْ .
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 -3داُا خَٚشا ( طةدةقة )  :ثَٚػةًبةس طالظ ىلَ بّ
طةهةن ٙىَ ًةسد ب٘ٗ ٗ تاٙبةتى د ٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا،
ضُ٘لؤ ئةٗ ب٘ٗ  -داى ٗ بابىَ ًّ ط٘سى بّ -ئةٗىَ
ط٘تى ( :أفضل الصدقة في رمضان) ئٌٚاًىَ ت٘سًضى
ئةظ حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى  .باػرت ّٙخَٚش (
طةدةقة ) ئةٗة ئةٗا د ٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا دَٓٚتة داْ .
ى رى طةهةن جؤس ٓ َّٚٙة- : ّٙ
ى خَٚش َ
ئةٗ َ
ِ
(ويُطْع ُمو َن
أ -خؤاسُىَ ب دةتة خةهلى :خؤد َ
ى دبَٚزٙتَ :
الطَّعام َعلَى حبِّ ِو ِمس ِكينًا ويتِيما وأ ِ
َس ًيرا ( )8إِنَّ َما نُط ِْع ُم ُك ْم لَِو ْج ِو
ََ
ََ ً َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اف ِم ْن َربِّنَا يَ ْوًما
خ
ن
ا
ن
إ
)
9
(
ا
ور
ك
ش
ال
و
اء
ز
ج
م
ك
ن
م
د
ي
ر
ن
ال
ََ ُ
اللَّو َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ً َ َ ُ ُ ً
ِ
اى ْم
اى ُم اللَّوُ َش َّر ذَلِ َ
ك الْيَ ْوم َول ََّق ُ
وسا قَ ْمطَ ِر ًيرا (ٓٔ) فَ َوقَ ُ
َعبُ ً
صبَ ُروا َجنَّةً َو َح ِر ًيرا (ٕٔ) )
نَ ْ
ورا (ٔٔ) َو َج َز ُ
اى ْم بِ َما َ
ض َرةً َو ُس ُر ً

سورة االنسان  ٗ .ئةٗ خؤاسُا ئةٗ حةرىَ دكةْ ٗ
ٓةٗجة ،د دةُة ٓةراس ٗ طَ٘ٚى ٗ دٙالْ ( .)8دبَٚزُة
ٗاْ بؤ ُلاسِىَ خؤدىَ ئةَ ظىَ خؤاسُىَ د دةِٙة ٓةٗة،
ًة ض٘ٗ بةساُبةس ر ٓةٗة ُةظَٚتُ ،ة خةالت ٗ ُة
ػ٘ك٘سداسى ( . )9ئةَ ظىَ ضةُذىَ دكة ّٙضُ٘لى
ئةَ ر خؤداٙىَ خؤ د تشطني ،دا ًة ر سِؤرةكا تشؾ ٗ
تةحى ٗ طشاْ ب ثاسَٙضٙت (  . )10ر بةس باػٚٚا ٗاْ،
ى ثاساطنت ٗ ،سُٗآى
خؤدىَ ئةٗ ر ُةخؤػى ٙا ٗىَ سِؤر َ
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ٗ طةػاتى ئَٚخظتة د طةس ٗ ضاظٗ َّٚاُذا ( ٗ . )11ربةس
بَِٚؿشةٓٚٚا ٗاْ ،ب بةٓةػت َى ٗ ئاسًٚؼى خةالتلشْ .
ٗ ثَٚؽ ض٘ٗ َّٚٙظىَ ئ٘ممةتىَ داُا خؤاسُىَ ر دةطتَّٚ
خؤ ُةدكشْ ،طةهةن ر ٗاْ خؤدىَ ر ٗاْ ساصٙبٚت
خؤاسْ دا خةهلى ظَٚجا ض ئةٗ خةهلة ؾةقري باْ ٙاْ
ِٓذةن ًشؤظ َّٚبشطى باْ; ضُ٘لؤ ثَٚػةًبةسى طالظ
ىلَ بّ ٙا ط٘تى  ( :أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع ،
أطعمو اهلل من ثمار الجنَّة  ،ومن سقى مؤمناً سقاه اهلل من
الرحيق المختوم ) ئٌٚاًىَ ت٘سًضى ئةظ حةدٙظة ٙا

ظةطؤٓاطتى.
ٓةس ً٘طوٌاُةكىَ خؤاسُةكىَ بذةتة ً٘طوٌاُةك َى
بشطى ،خؤدىَ دىَ خؤاسُةكىَ ر ؾَٚكٚٚىَ بةٓؼتىَ
دةتىَ ٗ ،ئةٗ كةطىَ ئاظىَ بذةتة ً٘سظةكىَ ً٘طوٌاْ
خؤدىَ دىَ ئاظىَ ر ًةٙلا طةسًؤس دةتىَ  .ظَٚجا ربةس ظىَ
خَٚشا ًةصْ طةهةن جاساْ دا بِٚى ثَٚؽ ض٘ٗ َّٚٙظىَ
ئ٘ممةتىَ دا خؤاسُىَ دةُة بشا َّٚٙخؤ ً٘ َّٚٙطوٌاْ ٗ
دا ئةٗ ب دةطت َّٚخؤ خضًةتا ٗاْ كةْ ٗةك٘
(حظّ اهبـشى ٗ عبذ اهلل املباسن) ٗطةهةك َّٚدى
رى .
ب -ؾتاسىَ بذةتة ًشؤظ َّٚسِؤرى طش  :ثَٚػةًبةس طالظ
ىلَ بّ دبَٚزٙت( :من أفطر صائماً كان لو مثل أجره غير أنو ال
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ينقص من أجر الصائم شيء) ئٌٚاًىَ ت٘سًضى ئةظ
حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى  .ئةٗ كةطىَ ؾتاسىَ بذةتة
ًشؤظىَ سِؤرى طش خَٚشا ٗى ٗةك٘ خَٚشا ًشؤظىَ سِؤرى
ىل ض ر خَٚشا ًشؤظىَ سِؤرى طش كُ ٍَٚابٚت .
طشة ،بة َ
 -4خؤاُذُا ق٘سئاُا ثريٗص  :بشاٙىَ ً٘طوٌاْ ق٘سئاُىَ
طةهةن خبؤِٙة ضُ٘لؤ خَٚشا ٗىَ طةهةكة
ثَٚػةًبةس طالظ ىلَ بّ دبَٚزٙت  :ئةٗ كةطىَ ثٚتةكىَ
ر ق٘سئاُىَ خبؤِٚٙت ب دةٖ خَٚشاُة ٗ ،ئةص ُابَٚزًة
ٓةٗة ( أمل ) ثٚتةكة ،بةىلَ ( أهـ ) ثٚتةكة ٗ ( الَ )
ثٚتةكة ٗ ( ً ) ٍٚثٚتةكة  .بشا بضاُة خؤاُذُا
ق٘سئاُىَ د ٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا خبَٚش تشة ،ر غةٙشىَ
ٓةٙظا سِةًةصاُىَ .ظَٚجا طةهةن ٓةٗهبذة ك٘ تؤ
طةهةن ق٘سئاُىَ خبؤِٙى ٓ ٗ ،ةسٗةطا بشا بال خؤاُذُا
تة كاستَٚلشُىَ ي طةس تة ٗ سِةٗػتىَ تة بلةت ،ئاُلؤ
ق٘سئاُىَ خبؤِٙة ٗ ٓضسا خؤ تَٚذا بلةت دا تؤ بلةٙة
طشى ،بابىَ ٓ٘سةٙشة خؤدىَ رىَ ساصٙبٚت دبَٚزٙت
دةًى ئةظ ٓةسدٗٗ ئاٙةتة ٓاتِة خؤاسىَ ( أَفَ ِم ْن َى َذا

الْح ِد ِ
ض َح ُكو َن َوَال تَ بْ ُكو َن (ٓ ) )ٙسورة
يث تَ ْع َجبُو َن (َ )٘9وتَ ْ
َ

النجم  .ئةٓوىَ ط٘ؾؿىَ ( أٓى اهـؿة ) كشُة طشى
ٓةتا سُٗذن ي طةس سٗى ٗ َّٚٙاْ ٓاتِة خؤاسىَٗ ،
دةًىَ ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ طٖ٘ ي طشٙا ٗاْ ب٘ٗى
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ئةٗى رى كشة طشى طالظ ىلَ بّ ،ثؼتى ِٓٚط َى
طةحابا رى كشة طشى ،ثؼتى ِٓٚطىَ ثَٚػةًبةسى
طالظ ىلَ بّ ط٘ت ( :ال يلج النار من بكى من خشية اهلل )
ئٌٚاًىَ ت٘سًضى ٗ بةٔٙةقى ئةظ حةدٙظة ٙا
ظةطؤٓاطتى  .ئاُلؤ ُاضٚتة ئاطشى ئةٗ كةطىَ
بلةتة طشى ر تشط َّٚخؤدَٙذا
 -5سِِٗٙؼنت ي ًضطةؾتىَ ٓةتا سِؤر ٓةالت بٚت:
ثَٚػةًبةس طالظ ىلَ بّ ئةطةس ُظَٚزا خؤ ٙا طجَٚذ َى
كشبا دا ًِٚٚتة د ًضطةؾتىَ ظة ٓةتا سِؤر ٓالت ببا
(ئةظ حةدٙظة ٙا ٓاتٚة ظةطؤٓاطنت د طةحٚخا
ً٘طوٌى دا)  ٗ .ئةُع خؤدىَ رىَ ساصٙبٚت ط٘ت :
ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ط٘ت ( :من صلى الفجر في
جماعة ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس  ،ثم صلى ركعتين

كان لو كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة ) ئٌٚاً َى ت٘سًضى
ئةظ حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى ٗ ئٌٚاًىَ ئةهباُى ٙا
دسٗطت كشى د-اهظوظوة اهـخٚخة -دا.
ئةٗ كةطىَ ُظَٚزا طجَٚذىَ ب جةًاعةت بلةت ي
ًضكةؾتىَ ،ثؼتى ِٓٚطىَ بشِٗٚٙتة خؤاسىَ ٗ صكشىَ
خؤدىَ بلةت ٓةتا ٓةتاظ بٔةهٚت ٗ ،ثؼتى ِٓٚطىَ دٗٗ
سةكعةتاْ بلةت (صالة الضحى) دىَ بؤ ٗى َٓٚتة
حٚظابلشْ ب خَٚشا حةججةكىَ ٗ عً٘شةكىَ ب
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تةًاًى ب تةًاًى ب تةًاًى  ٗ .ئةظ ضةُذة بؤ ٓةًى
سِؤراْ ،بشا ئةطةس ئةظ ضةُذة د ٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا
بٚت دىَ ٙا ضةٗابٚت ٗ ٓةس ٗةك٘ ئةَ دصاُّ ك٘
سِؤرٓ َّٙةٙظا سِةًةصاُىَ سِؤر َّٙده٘ظاُٚٚىَ ُة !! بشا
باؾ ٓضسا خؤ بلة خَٚشا حةججىَ ٗ عً٘شىَ ُة
بٚضةكة !!!
 -6خؤ صِٙذاُلشْ ر بؤ عٚبادةتى ( االعتلاف ) :
ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ٓةس طاي دا دةٖ سِؤراْ
ئٚعتٚلاؾىَ كةت ٗ ،ي طاال ًشْ طةسدا ٓاتى بٚظت
سِؤراْ ئٚعتٚلاف كش( .ئٌٚاًىَ ب٘خاسى ئةظ حةدٙظة
ٙا ظةط٘ٓاطتى )
 -7عً٘شة د سِةًةصاَُٚذاٙ :آاتٚة ظةطؤٓاطنت ر
ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ك٘ خَٚشا عً٘شىَ د ٓةٙظا
ِسةًةصاَُٚذا ب خَٚشا حةججةكَٚٚة ( .ئٌٚاًىَ ب٘خاسى
ئةظ حةدٙظة ٙا ظةط٘ٓاطتى )
 -8سابُ٘ٗا ػةظا (ليلة القدر) :خؤدىَ دبَٚزٙت ( :إِنَّا

أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَيْ لَ ِة الْ َق ْد ِر (ٔ) َوَما أَ ْد َر َ
اك َما لَيْ لَةُ الْ َق ْد ِر (ٕ) لَيْ لَةُ
الْ َق ْد ِر َخ ْي ر ِمن أَل ِ
ْف َش ْه ٍر (ٖ) ) سورة القدر ً .ة ق٘سئاْ د
ٌ ْ

ػةظةكا ب سَٙض ٗ سٗميةتذا ئِٚا خؤاسىَ ،تؤ ض دصاُى
ئةٗ ػةظا ب سَٙض ٗ سٗميةت ض ػةظة ،طاخلشُا ٗىَ
ػةظىَ ب سَٙلا ثةسطتِا خؤدىَ ضَٚرتة ر ٓضاس ٓةٙظاْ .
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ٗ ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ٙا ط٘تى ( :من قام ليلة القدر

إيماناَ واحتساباً غفر لو ما تقدم من ذنبو ) ئٌٚاًىَ ب٘خاسى
ئةظ حةدٙظة ٙا ظةط٘ٓاطتى  .ئةٗ كةطىَ سابٚتة
ػةظا ( ليلة القدر ) ب باٗةسى ٗ حٚظبلةت خَٚشا ٗىَ بؤ
خؤ ،دىَ طُِ٘ةٓٗ َّٚى ٓةًى َِٓٚة رَٙربْ  .ربةس ظىَ
خَٚشا ًةصْ ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ بضاظ دكش ك٘
ئةظ ػةظة رىَ ُةضٚت ٗ ٓةسٗةطا طةحاباْ رى بضاظ
دكش ربةس طشتِا ظىَ ػةظىَ ٗ ،عائٚؼا دةٙلا ًة
ً٘طوٌاُا خؤدىَ رىَ ساصٙبٚت ط٘تة ثَٚػةًبةسى طالظ
ىلَ بّ ئةطةس ئةص سابً٘ة ػةظا ( ليلة القدر ) ئةص ض
بَٚزَ ،ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ط٘تىَ بَٚزة (اهؤٍ إُم
عؿ٘ حتب اهعؿ٘ ؾاعـ عين) ئٌٚاًىَ ئةمحةد ئةظ
حةدٙظة ٙا ظةط٘ٓاطتى .
-9ط٘تِا صكشى ٗ دٗٗعاكشْ ٗ كَٚؼاُا
ئٚظتػؿاساْ ب طةهةكىً٘ :طوٌاْ بؤ خؤ طةهةن
صكشى بَٚزة ٗ ٓةسٗةطا دٗٗعا بلة ٗ طةهةن
ئٚظتػؿاساْ بلة ضُ٘لؤ دةًىَ سِةًةصاُىَ دةًةكىَ
ثريٗصة ٗ ،ظَٚجا ب تاٙبةت ي ٗاْ دةًاْ ئةٗ َّٙدٗٗعا ي
دَِٓٚة قةب٘هلشْ ٗةك٘-:
أ -دةًىَ ؾتاسةكشُىًَ :شؤظىَ بشِؤرى دٗٗعاٙةكا
ٓةى ي دةً َى ؾتاسةكشُ َى ُآٚتة صظشاُذْ .
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ب -طَٚلا دًٗٗآٚٚىَ ر ػةظىَ  :خؤداٙىَ ًةصْ دٓٚتة
ى بَٚزٙت  :ئَٚم ٓةٙة ٓةٗجةٓى
ئةمساُ َى دُٗٚاَ ٙى ٗ د َ
ٙةن ٓةٙة دا ئةص بذةًىَ  ،ئَٚم ٓةٙة داخؤاصا رَٙربُا
طُِ٘ةٓاْ دكةت دا ئةص طُِ٘ةٓٗ َّٚى رَٙبةَ .
ج -ئٚظتػؿاس كَٚؼاْ بةسى طجَٚذىَ  :خؤدىَ دبَٚزٙت:
( َوبِ ْاألَ ْس َحا ِر ُى ْم يَ ْستَ غْ ِف ُرو َن) سورة الذاريات اآلية ٗ .ٔ8
بةسى طجَٚذةٙاْ داخؤاصا رَٙربُا طُِ٘ةٓاْ ر خؤدىَ
دكةْ .
د -دةًزًَٚشىَ دٗٗعاْ دَِٓٚة قةب٘هلشْ ي سِؤرا
خؤتبىَ ٗ ،صاُا دبَٚزْ ئةٗ دةًزًَٚشة رى دةًزًَٚش َى
دًٗٗآَٚٚٚٚة ر سِؤرا خؤتبىَ .
ٓؼٚاس كشْ ر ضةُذ خةهةتٚاْ ك٘ ًشؤظىَ ً٘طوٌاْ
ى دٗٙش بَٚخٚت د دةًىَ سِؤرى طشتَِٚذا :
خؤ ر َ
ً -1شؤظ ب ػةظىَ ٓةًٚٚىَ ًِٚٚتة ٓؼٚاس ٗ ب سِؤر َى
بِظٚت .
ى ُظظتِىَ.
ُ -2ةكشُا ضةُذ ُظَٚز َّٙؾةسص ب ئةطةس َ
 -3ئٚظشاف كشْ د خؤاسُ َى ٗ ظةخؤاسَُٚذا .
ٓ -4ارٗتِا تشًٗبَٚوىَ ب هةص َٓٚجةتا ِٓذىَ ك٘ ًشؤظ
ى سِؤرى طشتِ َى .
َ ٙى عاجضة ٗ ٗةطتٚاٙة ب ئةطةس َ
ً -5شؤظ ٗةختى ردةطت بذةت ب طةحلشُا ؾوٌاْ
ٗصجنرياُظة ٗٓةس ثشٗطشاًةك َى بىَ ًؿا .
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 -6خؤاسُا ثاػٚظىَ ب دةًةكىَ صٗى ٗ ،ثؼتى ِٓٚطىَ
ى ُةكةت .
بِظٚت ٗ ُظَٚزا طجَٚذ َ
ُ -7ةكشُا ُظَٚز َّٙتةساٗحياْ ب تةًاًى دطةي
ئٌٚاًى ي ًضطةؾتىَ .
ٓ -8ارٗتِا تشًٗبَٚوىَ ب هةصكشُةكا طةهةن ب
ى.
ى ك٘ دا بطةٓٚتة ؾتاس َ
َٓٚجةتا ِٓذ َ
 -9سِِٗٙؼتِا جخَٚالْ ي طةس جاداْ ٗكشُا
طُِ٘ةٓاْ ،بطشة ر غةٙبةتىَ ٙاْ ئاخؿتَِّٚ
ػلةطتى.
 -10كً٘بْ٘ٗ د دةًىَ دةٗاًَٚذا ٗ غةٙبةتلشُا خةهلى
ٙاْ رى طَٚشاُذُا ئاخؿتِاْ د ُاظبةسا ً٘طوٌاُاُذا .
 -11دظَٚت ًشؤظىَ سِؤرى طش ب سِؤرى بٚت ب باٗةسى ٗ
ى بؤ خؤ حٚظابلةت ي دةظ خؤد َى .
ٓةسٗةطا خَٚشا ٗ َ
 -12ب٘ساُذُا رُلىَ باساثرت ر دةًىَ خؤ ب ضَٚلشُا
خؤاسَُٚظة .
 -13طةهةن جاساْ ًشؤظىَ سِؤرى طش دىَ خؤ ّٙر
دؾِا ٗى َٓٚت ٙاْ دىَ ٓةالظَٚزٙت ٙاْ دىَ ئاظ َى
ظةخؤت ٗ ٓةس تؼتةكىَ دى ك٘ دىَ ضٚتة د
طةٗسٚٙا ٗٙذا ُة ب ًةسِةًا ٗى ،ئةظ ٓةًٚٚة سِؤرى
ثىَ ُاكةظٚت ئةطةس ُة ب ًةسِةًا ًشؤظى بٚت .
 -14دسٗطتة ًشؤظىَ سِؤرى طش ئِٚٚةتا خؤ بِٚٚت بؤ
سِؤرى طشتِىَ ٗ ئةٗ ٙىَ ب جةُابةت ٗ ثؼتى ُظَٚزا
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طجَٚذىَ طةسىَ خؤ بؼؤت ٗ ُظَٚزا خؤ بلةٓ ٗ ،ةسٗةطا
بؤ رُلىَ رى ئةطةس ر خؤِٙا رظاُى ثاقزب٘ٗ بةسى
ُظَٚزا طجَٚذىَ ئِٚٚةٙا خؤ بِٚٚت بؤ سِؤرى طشتِىَ ٗ
ثؼتى ُظَٚزا طجَٚذىَ طةسىَ خؤ بؼؤت ُٗظَٚزا خؤ
بلةت .
 -15دسٗطتة سِؤرى طش ط٘ٚاكى بلاسبِٚٚت ثؼتى
ُظَٚزا طجَٚذىَ ٗ ٓةتا ُظَٚزا ًةغشةب ،ئاُلؤ ط٘ٚان ض
كاستَٚلشُىَ ي طةس سِؤرٚٙا سِؤرى طشى ُاكةت .
 -16دظَٚت ًشؤظىَ سِؤرى طش سِؤرا خؤ ب خؤاُذُا
ى ٗ ٓةسٗةطا دٗٗعاٙاْ
ق٘سئاُىَ ٗ ط٘تِا صكشىَ خؤد َ
ٗ كشُا خَٚشاُظة ب٘سِٚٙت  .ضُ٘لؤ سِةًةصاْ ٓةٙظا
خَٚشاُة ٗ ،خةالتىَ ٗىَ ٙىَ ًةصْ رى ئةٗة ك٘ ًشؤظ
ِساصٙبُ٘ٗا خؤدىَ ب دةطت َّٚخؤظة بِٚٚت ٗ ئاصاببٚت ر
ئاطشى .
ً -17شؤظىَ سِؤرى طش دظَٚت دةطتٔةالتىَ ي طةس
ُةؾظا خؤ بلةت ٗ ،ئاخؿتِ َّٚػلةطتى ُةبَٚزٙت،
ضُ٘لؤ ئَٚم ر ًؿا َّٚٙسِةًةصاُىَ ئةٗة ُةؾظا ًشؤظى
بَٔٚتة ثةسٗةسدةكشْ ر بؤ كشُا كاسىَ ضان ٗ
َٓٚالتِا كاس َّٙخشاب .
 -18سِؤرٚٙا ًشؤظى ُاكةظٚت ئةطةس دٗٙلَٚى ض٘ٗ
طةٗسٚٙا ًشؤظى ُة ب ًةسِةًا ًشؤظى .
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 -19ئةطةس ًشؤظىَ سِؤرى طش ربريكش ك٘ ٙىَ ب
سِؤرٚٙة خؤاسْ خؤاس ٙاْ ئاظ ظةخؤاس دظَٚت ًشؤظ ٗى
ٓؼٚاسبلةت ك٘ ئةٗ ٙىَ ب سِؤرٚٙةٗ ،ئةظة رى
ٓاسٙلاسى ٙة ي طةس خَٚشىَ .
 -20دظَٚت سِؤرى طش ب ٓةًى ئةُذاً َّٚخؤظة ٙىَ ب
سِؤرى بٚتُ ،ة بَِٚشٙتة تؼت َّٚطُِ٘ةٖ ٙاْ رى
ط٘ٓىَ خؤ بذةتة طرتاُاْ ٙاْ ب ئةصًاُىَ خؤ
غةٙبةتا ً٘طوٌاُاْ بلةت .
ٙ -21ا ر طُِ٘ةتَٚٚة ًشؤظ خؤ ًةسد بلةت ٗ طةهةن
خَٚشاْ بلةت .
 -22ر ئةطةس َّٙئاصاكشُا ًشؤظى ر ئاطشى ًشؤظ
سِؤر َّٚٙخؤ بطشٙت ٗ تةساٗحياْ ب جةًاعةت بلةت ي
ًضطةؾتىَ ٗ ٓةسٗةطا ػةظا (ليلة القدر) سابٚتة
عٚبادةتى .
 -23باػرت ّٙطةدةقة ،طةدةقا سِةًةصاَُٚٚة ،ئاُلؤ
ًشؤظى ئةطةس دةٖ ٓضاس دِٙاس كشُة خَٚش بةسى
سِةًةصاُىَ ٗ ٓةسٗةطا دةٖ ٓضاس دِٙاس كشُة خَٚش د
سِةًةصاَُٚذا ،ئةٗ دةٖ ٓضاس َّٙكشِٙة خَٚش د
سِةًةصاَُٚذا خَٚشا ٗاْ ثرتة ر دةٖ ٓضاس َّٙكشِٙة خَٚش
بةسى سِةًةصاُىَ; ضُ٘لؤ جَ٘ٚاصى ٙا ٓةى دُاظبةسا
ٓةسدٗٗ ٗةختاُذا .
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 -24ئةٗ كةطىَ َٓٚجةتةكا ػةسعى (عذر شرعي)

ٓةبٚت ك٘ سِؤرٚٙا ُةطشٙتٙ ،ا باػرت ئةٗة بؤ ٗى
ك٘ سِؤرٚٙا بطشٙت ضُ٘لؤ بؤ ٗى ب خَٚشتشة،
وموا
(وأَ ْن تَ ُ
صُ
ٓةسٗةك٘ خؤدىَ د ق٘سئاَُٚذا دٙاسكشى َ

َخيْ ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ) سورة البقرة االية ٗ. ٔ8

 -25سِابُ٘ٗا ػةظا ( ليلة القدر ) بؤ عٚبادةتى ،ضُ٘لؤ
خَٚشا عٚبادةتىَ ظىَ ػةظىَ ر خَٚشا عٚبادةتىَ ٓضاس
ٓةٙظاْ خبَٚرتة ٗ ،خؤدىَ ق٘سئاُا ثريٗص دظىَ ػةظَٚذا ٙا
ى.
ئِٚاتٚة خؤاس َ
 -26سِؤرى طش ربريُةكة ك٘ ًةالئٚلةت داخؤاصا
رَٙربُا طُِ٘ةٓاْ بؤ تة دكةْ .
ٓ -27ةٙظا سِةًةصاُىَ ٓةٙظا بَِٔٚؿشةَٓٚٚٚٚة ٗ ،جضاٙىَ
بِٔٚؿشةٓى بةٓؼتة ،ظَٚجا ً٘طوٌاْ دظَٚت تؤ ٙىَ
بَِٔٚؿشةٖ بى دا تؤ ظىَ خَٚشا ًةصْ ردةطت َّٚخؤ
ُةكةى .
 -28طُِ٘ةٓ َّٚسِؤرى طةساْ ي ػةظا دًٗٗآٚٚىَ ر
سِةًةصاُ َى د َِٓٚة رَٙربْ .
ً٘ -29طوٌاْ طةهةن دٗٗعاْ بؤ خؤ بلة ٗ ٓةسٗةطا
بؤ ً٘طوٌاُاْ بلة ضُ٘لؤ ٓةٙظا سِةًةصاُىَ دٗٗعا َّٚٙ
قةب٘ي كشِٙة .
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 -30طةهةن سِؤرى طش ؾتاسىَ ي ًاىلَ دكةْ ٗب
ئةطةسىَ ظىَ ضةُذىَ ُاضِة ُظَٚزا ًةغشةبٗ ،ئةظ
ضةُذة ٙا خةهةتة; ضُ٘لؤ ئةٗ ب ظىَ ضةُذىَ خَٚشا
ُظَٚزا ب جةًاعةت ي ًضطةؾتىَ ر دةطت َّٚخؤ
دةكةْ .
ضةُذ ٗةطٚةت بؤ ًشؤظىَ سِؤرى طش :
ٓ -1ؼٚاسبة !! ً٘طوٌاْ ض سِؤرٚٙا ُة خؤ ب َى
َٓٚجةتةكا ػةسعى (عذر شرعي) ٗ ،ئةطةس ٓات ٗ تة
ى سِؤرىَ ئةداكةى ٗ تؤ
سِؤرى ٙةن خؤاس دظَٚت تؤ ٗ َ
تةٗبةكا ر دي بلةى ٗ ،ضىَ دبٚت ِٓذةن جاساْ
طُِ٘ةٓزَٙربكىَ رى (الكفارة) بذةى .
ِٓ -2ذةن جاساْ ؾتاسىَ بذة ِٓذةن سِؤرى طشا ،دا تؤ
ِٓذى خَٚشا ٗاْ ب دةطت َّٚخؤظة بِٚى .
 -3ثاساطتِىَ بلة ي طةس ٓةس ثَِٚج ُظَٚزاْ ك٘ تؤ ي
ًضطةؾتىَ بلةى ،دا خؤدىَ تة ب ثاسَٙضٙت د
سِةًةصاَُٚذا ٗ ثؼتى سِةًةصاُ َى رى.
ٓ -4ؼٚاسبة !! تؤ ٗةختىَ خؤ ر دةطت ُةدة ربةس
ِٓذةن كاسُ َّٙة طشُم ٙاْ ٗةكى طةهةن
جخَٚالْ باسثرت ر ٗةختىَ خؤ ب ٗةسصػىَ ظة دب٘س،ِّٙ
ً٘طوٌاْ ٓؼٚاسبة ي سِؤرا قٚاًةتىَ خؤدىَ دىَ حٚظابىَ
دطةي تة كةت !!!
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 -5ئةطةس تؤ بؼَٚى عً٘شةكىَ بلةى دةٓةٙظا
سِةًةصاَُٚذا طةهةن باػة ،ضُ٘لؤ خَٚشا عً٘شىَ د
سِةًةصاَُٚذا ِٓذى خَٚشا حةججةكَٚٚة .
ً٘ -6طوٌاْ ٓةٙظا سِةًةصاُىَ دةهٚظةكة بؤ َٓٚالُا
طةهةن طُِ٘ةٓاْ ،ظَٚجا تؤ ٓةٗهبذة ك٘ تؤ
ِٓذةن طُِ٘ةٓاْ بَٔٚوى ئةٗ َّٙي دةظ تة ،بطشة
رَٓٚالتِا غةٙبةتىَ ٙاْ ط٘ٓذاُا طرتاُاْ ٙاْ جطاساْ
ٙاْ ٓةسطُِ٘ةٓةكا ٓةبٚت .
 -7ثؼتى سِةًةصاْ ب دًٗٗآى بَٔٚت ،ػةؾ سِؤراْ ر
ٓةٙظا ػةٗاىلَ بطشة ،ضُ٘لؤ خَٚشا ٗىَ ٓةس ٗةك٘ تؤ
طاىلَ ٓةًٚٚىَ ب سِؤرى ب٘ٗى ( .فمن صام رمضان وأتبعو
ستاً من شوال فكأنما صام الدىر كلو ) ئٌٚاًىَ ً٘طوٍ ئةظ
حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى  ٗ .دسٗطتة ًشؤظ ر سِؤرا
ى ٙا جةرُا سِةًةصاُ َى ظاْ سِؤرٚٙاْ دةطت ث َى بلةت.
دٗ َ
 -8طةهةن طةهةٗاتاْ ي ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ بلة.
 -9ئةصًاُىَ خؤ ر غةٙبةتىَ ٗ دسةٗا ٗ ؾةطادٚٙىَ ب
ثاسَٙضة; ضُ٘لؤ ئةظ طُِ٘ةٓة خَٚشا سِؤرٚٙىَ كٍَٚ
دكةْ .
ً٘ -10طوٌاْ بؤ صاُ ِّٚتة ئةٗ كةطىَ بَٚزٙت سِؤرى
طشتّ ُِٚة ٗ ُة ؾةسصة ي طةس ً٘طوٌاُاْ ،ئةٗ كاؾش
دبٚت ب ظىَ ئاخؿتِىَ ٗ دىَ َٓٚتة ػريةتلشْ
تةٗبةبلةت ٗ ب صؾشٙت ر ظ َى ئاخؿتِ َى .
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 -11سِؤرى طشتّ ي طاال دٗٗىَ ًؼختى ؾةسص بْ٘ٗ ي
طةس ً٘طوٌاُاْ ٗ ،ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ُةٖ
ٓةٙظ َّٚسِةًةصاَُ ٚى ٙىَ ب سِؤرى ب٘ٗى .
ؾرتة ( زكاة الفطر ) :
 -1ئةظ صكاتة ٙا جاُىَ ًشؤظٚٚة ،ربةس ئةطةسىَ
دًٗٗآى ٓاتِا ٓةٙظا سِةًةصاَُٚٚة .
 -2ئةسكة ي طةس جاُىَ ٓةس ً٘طوٌاُةكىَ ٗ جاُىَ
ٗاْ كةطاْ ئةًٗ َّٙشؤظ ٗاْ خؤداْ دكةتٓ ٗ .ةس
ًشؤظةكىَ خؤاسُا سِؤرا جةرُىَ ٗ ػةظا جةرُىَ
ى دةت.
ٓةبٚت دىَ صةكاتا ؾرت َ
 -3ثَٚؽ ٓةس جاُةكَٚظة (ؿاع)ة كة ،ر خؤاسُا
خةهلىَ بارَٙشىٓ ٗ ،ةس طاعةن(ؿاع) دبٚتة ط َى
كٚو٘ طشاَ .
 -4دةًىَ داُا صكاتا ؾرتىَ بةسى ُظَٚزا جةرَُٚٚةٗ ،
دسٗطتة ئةطةس ًشؤظ بةسى سِؤرا جةرُىَ ب سِؤرةكىَ
ٙاْ دٗٗ سِؤراْ بذةتُ ٗ .اضَٚبٚت ب ٓٚض سةُط ًشؤظ
صكاتا ؾرتىَ ثؼتى ُظَٚزا جةرُىَ بذةت ،ىلَ ئةٗ ًشؤظة
تىَ ُةبٚت ٙىَ َٓٚجةتةكا ػةسعى ٓةبٚت ٗ ،ئةطةس
ًشؤظةكىَ بىَ ض َٓٚجةت َّٚػةسعى صكاتا ؾرتىَ
طريؤكش ٓةتا ثؼتى ُظَٚزا جةرُىَ دىَ رىَ َٓٚتة
قةب٘هلشْ ٗةن طةدةقة .
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ُ -5اضَٚبٚت ًشؤظ ثاساْ بذةت ضُ٘طؤ ئةظ ضةُذ
بةسةظارٚٙىَ طُِ٘ةتا ثَٚػةًبةسٚٙة طالظ ىلَ بّٗ ،
ٓةسٗةطا ُا ٓاتٚة ظةطؤٓاطنت ر ض طةحاباْ خ٘د َى
رٗاْ سِاصٙبٚت ك٘ ثاسة ثَٚؽ خ٘اسَُٚظة دابّ .
 -6صةكاتا ؾرتىَ دىَ َٓٚتة داْ بؤ ًشؤظىَ ؾةقري ٗ ٙىَ
دةِٙذاس ٗ َ ٙى ض ي ًاىلَ ُة .
ٙ -7ا ئةسن ئةٗة د داُا ظىَ صةكاتَٚذا ًشؤظ بطةِٓٚٚتة
دةطتىَ ؾةقريى ٙاْ ٗةكٚوىَ ٗى بةسى ُظَٚزا جةرُ َى .
هذًٗٗآٚٚىَ بشاٙىَ ً٘طوٌاْ ٓؼٚاسبة ض سِؤراْ ر
سِةًةصاُىَ ُة خؤ ،ضُ٘لؤ ئةطةس تؤ عةًشىَ خؤ
ٓةًٚٚىَ ب سِؤرى بى تؤ ِٓذى خَٚشا ٗىَ سِؤرىَ ب
دةطت َّٚخؤظة ُائِٚىً٘ ،طوٌاْ بال ٓةًى ئةُذاًَّٚ
تة ب سِؤرى بّ ٓ ٗ ،ةسٗةطا ثَٚؼةٗاصٚٙا سِةًةصاُىَ بلة
ك٘ دةهٚظةكة تؤ دىَ بشَٙلا ٗىَ خؤ ُٚضٙلى خؤدىَ
كةى ٗ ،دىَ بٚتة خاهةكا ط٘ٓاستِىَ د رٙاُا تةدا
بةسظ باػٚٚىَ ٗ ضاكٚٚىَ  .ئةص دٗٗعاْ ر خؤدىَ
دكةَ ط٘تّ ٗ كشٙاسً َّٙة بؤ ٗةجٔ َى خؤ ٙىَ ثريٗص
حٚظابلةتً ٗ ،ة ر ئاصاكش َّٙئاطشى حٚظابلةت ...
آًني
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ضةند ثرسيار
ل سةر ئةحاميَن هةيظا رِةمةزانىَ
بةرسظ دان
العالمة الشيخ /محمد بن صالح العثيمين
وةرطيَران  /أبو بكر كوضر
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ٓ -1اتٚة ظةطؤٓاطنت ر بَٚػةًبةسىَ طالظ ىلَ بّ ك٘
ٗى دٗعاٙةن طؤتبٚت دةً َى ٓةٙظ د دٙت؟
ب /بةىلَ ،ئةطةس ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ٓةٙظ دٙتبا
دا بَٚزٙت  :اهلل أكبر  ،اللهم أىلّو علينا باليمن و االيمان و

السالمة و االسالم و التوفيق لما تحبو و ترضاه ،ربي و ربك

اهلل ،ىالل خير و رشد .

 -2ئةسىَ دظَٚت ًشؤظ ٓةس سِؤر ئِٚٚةتىَ بِٚٚت بؤ
سِؤرى طشتِا سِؤرٓ َّٙةٙظا سِةًةصاُىَٙ ،اْ رى دسٗطتة
ًشؤظ جاسةكىَ بتِىَ ئِٚٚةت َى بِٚٚت بؤ سِؤرى طشتِا
ٓةٙظا سًِةصاُ َى ٓةًَ ٚٚى ؟
ب /دسٗطتة ًشؤظ ئِٚٚةتىَ بِٚٚت ي دةطجَٚلا ٓةٙظا
سِةًةصاُىَ بؤ سِؤرى طشتِا سِةًةصاُىَ ٓةًٚٚىَٗ ،
ئةطةس ًشؤظى ئِٚٚةتا خؤ ئِٚا بؤ سِؤرى طشتِا
ٓةٙظا سِةًةصاُىَ ي دةطتجَٚلا سِةًةصاُىَ; ي ٗى دةًى
ٓةٗجة ُاكةت ًشؤظ ٓةس سِؤر ئِٚٚةتا خؤ بِٚٚت،
بةىلَ ئةطةس ًشؤظى سِؤرةن خ٘اس ب َٓٚجةتةكا
ػةسعى (عذر شرعى) دظَٚت ًشؤظ ئِٚٚةتا خؤ ُى
كةتظة{ ،منُ٘ٗةً /شؤظةكىَ ي دةطتجَٚلا ٓةٙظا
سِةًةصاُىَ ئِٚٚةتا خؤ ئِٚا ك٘ سِةًةصاُىَ ٓةًٚٚىَ ب
سِؤربٚت ،بةىلَ دةًىَ طةٓؼتٚة سِؤرا دةٓىَ ٗةغةسةن
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بؤ ضَٚب٘ٗ ٙاْ ُةخ٘ؾ ب٘ٗ سِؤرا دةٓىَ خ٘اس ،ي ٗى
دةًى دظَٚت ئةٗ ئِٚةتا خؤ ُى كةتةظة بؤ سِؤر َّٙدى
 َّٚٙسِةًةصاُ َى (ٗةسطَٚش)}.
 -3ح٘كٌىَ سِؤرى طشتِا بض٘ٙلى د ٓةٙظا سِةًةصاُ َى
؟
ىل
ب /سِؤرى طشتّ ُة ئةسكة ي طةس بض٘ٙلى بة َ
طُِ٘ةت ،خَٚشا سِؤرى طشتِىَ دىَ بؤ ٗى َٓٚتة
ُظَٚظني بةىلَ ئةطةس سِؤرٚٙا خؤ خ٘اس رى ض طُِ٘ةٖ
ي طةس ٗى ُ ،ِّٚبةىلَ ٙا طُِ٘ةتة بؤ طةًٚاُىَ ٗى
ؾشًاُا ٗى بلةت بؤ سِؤرى طشتِا ٓةٙظا سِةًةصاُىَ; دا
بض٘ٙم ؾَٚشى سِؤرى طشتِ َى بٚت .
 -4ح٘كٌىَ سِؤرى طشتِا ًشؤظىَ ُة ُظَٚزكةس؟
بً /شؤظىَ ُظَٚزاْ ُةكةت سِؤرٗ َّٚٙى ُةدسٗطنت ٗ
رىَ ُآَِٚة قةب٘هلشْ ،ضُ٘لؤ ًشؤظىَ ُظَٚزاْ ُةكةت
ُة ً٘طوٌاُة بةهل٘ كاؾش دبٚت ر بةس طؤتِا خ٘دىَ :
الص َالةَ َوآتَ ُوا َّ
الزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم فِي الدِّي ِن))
(( فَِإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ

سورة التوبة االية (ٔٔ) ظَٚجا ئةطةس ئةٗاْ ثةسطتِا
خ٘دىَ ب تِىَ كشٗ ،ثةٙظا تةٗحٚذىَ طـؤت،
ٗثَٚطٚـشى ب ئةحلاً َّٚئٚظالًىَ كش ر كشُا ُظَٚز َى
ٗداُا صةكاتىَ ،ئَٚذى ئةٗ بشآ َّٚٙةٗةُة د ئٚظالًَٚذا.
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ٗ ٓةسٗةطا ربةس طؤتِا ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ( بين

الرجل وبين الشرك و الكفر ترك الصالة ) ئٌٚاًىَ ً٘طوٍ
ئةظ حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى  .د ُاظبةسا ًشؤظى ٗ
ػشكىَ ٗك٘ؾشَٙذا ُةكشُا ُظَٚزاُة  .ئاُل٘ ًشؤظ ب
ُةكشُا ُظَٚزاْ ٗةكى ًشؤظةكىَ ً٘ػشن ٙاْ
ىل دَٓٚت .
كاؾش َ
 -5ئةسىَ دسٗطتة بؤ ًشٗظىَ ثاهة ئةطةس ػ٘هةكىَ ب
صةمحةت كش سِؤرٚٙا خؤ خب٘ت ؟
ب /دظَٚت ئةٗ ب سِؤرى بّ ٗ داخ٘اصا ٓاسٙلشٚٙىَ ر
خ٘دىَ بلةْ ،ضُ٘لؤ ٓةسكةطةكىَ داخ٘اصٙا
ى دىَ ٓاسٙلاسٚٙا ٗى
ٓاسٙلاسٚٙىَ ر خ٘دىَ بلةت خ٘د َ
كةت ،بةىلَ ئةطةس ًشؤظىَ ثاهة دٙت ك٘ ٗةطا ٙىَ
تَِٚٔٚب٘ٗى ٙاْ ٙىَ بشطٚب٘ٗى ك٘ ُةدٗٙش ب ٓٚالن
بضٚت ب ئةطةسىَ سِؤرى طشتِىَ ،ي ٗى دةًى ض ي
طةس ٗى ُِٚة ئةطةس سِؤرٚٙا خؤ خب٘ت ر بةس ٗ َى
ؾةساتٚٚىَ (ضرورة) ،بةىلَ ٙا ر ظىَ ٓةًٚٚىَ ب خَٚشتش بؤ
ٗاُا ك٘ ئةٗ سَِٙلةؾتِةكىَ دطةي خ٘داُىَ ػ٘ىل
بلةْ ك٘ بؤ ٗاُا دةًزًَٚش َّٙػ٘ىل كٌَٚلةتٗ ،
ئةطةس خ٘داُىَ ػ٘ىل ئةظ ضةُذة قةب٘ٗي ُةكش ،بال
سَٙلةؾتِةكا دى ي طةي بلةْ ك٘ ِٓذةن
دةًزًَٚش َّٙػ٘ىل بؤ ٗاُا بلةتة ب ػةظىَٙ ،اْ خ٘داُىَ
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ػ٘ىل بٚضةن ػ٘ىل ي طةس ٗاْ طظط كةت ٗ
كٌَٚلةت دا ًشؤظ َّٚثاهة بؼني ػ٘ىلَ خؤ بلةْ ب
طاُآى ٗ ٓةسٗةطا خَٚضاُ َّٚخؤ رى خ٘داْ كةْ .
 -6ئةٗ كٚؽ ٗةغةسة ك٘ دسٗطتة ًشؤظ سِؤرٚٙا خؤ
ى؟
ى ٗةغةس َ
خب٘ت طةسا ٗ َ
بٗ /ةغةسا دسٗطت ك٘ ًشؤظ سِؤرٚٙا خؤ ثىَ خب٘ت ٗ
ُظَٚز َّٙخؤ ثىَ ك٘ست كةت دظَٚت دٗٙشاتٚٚا ٗىَ (
 ) 83.5كٚوً٘رتِْٓ ٗ ،ذةن ر صاُاٙا دبَٚزْ ٓةس
دٗٙشاتٚةن د ع٘سؾىَ خةهلٚذا ٗةغةس بٚت دسٗطت
ًشؤظ سِؤرٚٙا خؤ خب٘ت {إْ ػاء اهلل ئةظ ب٘ضُ٘ٗة ٙا
دسٗطرتة ر ب٘ضُ٘ٗا ئَٚلىَ (ٗةسطَٚش) } ٗثَٚػةًبةسى
طالظ ىلَ بّ ئةطةس ب دٗٙشاتٚٚا طىَ ؾةسطخا
ٗةغةسكشبا دا ُظَٚزاْ ك٘ست كةت { ٓةس
ؾشطخةن ُٚضٙلىَ ٓةػت كٚوً٘رتاُة (ٗةسطَٚش) }،
ٗ ئةكةس ًشؤظ ض٘ٗ ٗةغةسةكا حةساَ ٗ طُِ٘ةٖ
تَٚذابٚت ُا ضَٚبٚت ب ٓٚض سةُط ًشؤظ سِؤرٚٙا خؤ
خب٘ت ٙاْ ُظَٚزاْ ك٘ست كة; ضُ٘لؤ ٗةغةسا حةساَ
دةطت٘ٙشى بؤ ُةٓاتٚة داْ ًشؤظ سِؤرٚٙا خؤ ثىَ خب٘ت،
ِٗٓذةن ر صاُاٙا ض جَ٘ٚاصٚٙىَ ُاكةْ د ُاظبةسا ٗةغةسا
دسٗطت ٗ ٙا ُةدسٗطت ،ئاُل٘ ئةطةس ًشؤظ ٙىَ ب
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ٗةغةسبٚت ظَٚجا ض ئةظ ٗةغةسة ٙا حةالي بٚت ٙاْ
حةساَ بني دسٗطت ًشؤظ سِؤرٚٙا خؤ خب٘ت; ضُ٘لؤ
دةهٚو َّٚدطت٘ٙشداُا خ٘اسُا سِؤرٚٙىَ طؼتِِٚة .
 -7ئةطةس ًشؤظ د ٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا سِؤرٚٙةك َى
خب٘ت ب َٓٚجةتةكا ػةسعى (عذر شرعى) .دسٗطتة
بؤ ًشؤظى ك٘ ئةٗ ٗةختىَ ًاى ر سِؤرىَ ًشؤظ خب٘ت ٗ
ظةخ٘ت ؟
ب /ئةطةس ًشؤظى ب َٓٚجةتةكا ػشعى سِؤرٚٙا خؤ
خ٘اس ،دسٗطتة ئةٗ ٗةختىَ ًاى ر سِؤرىَ ًشؤظ خب٘ت ٗ
ظةخ٘ت {منُ٘ٗةً /شؤظةكىَ طجَٚذىَ سِؤرٚٙا خؤ
خ٘اس ب َٓٚجةتةكا ػشعى دسٗطتة بؤ ٗى ًشؤظى
ئةٗ ؾشاؾِٚىَ ٙاْ ٓةس تؼتةكىَ دى خب٘ت; ضُ٘لؤ
طُِ٘ةٓا خ٘اسُا سِؤرا سِةًةصاُىَ ي طةس ساب٘ٗ(
ٗةسطَٚش) } ىلَ ئةطةس ًشؤظةكى سِؤرٚٙا خؤ خ٘اس
بىَ ض ٓبَجةت َّٚػةسعى ُا ضىَ بٚت ب ٓٚض سةُط ئةٗ
بةسدةٗاًٚٚىَ بذةتة خ٘اسُىَ ٗ ظةخ٘اسُىَ ر ٗةختىَ
ًاى ر سِؤرىَ; ضُ٘لؤ ئةٗى بىَ ض َٓٚجةت َّٚٚػةسعى
سِؤرٚٙا خؤ ٙا خ٘اسى ،ئةص ٓٚظى دكةَ جَ٘ٚاصى بَٔٚتة
كشْ د ُاظبةسا ظاْ ٓةسدٗٗ ج٘ساُذاً{ .شؤظىَ ب
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َٓٚجةتةكا ػةسعى سِؤرٚٙا خب٘ت ًٗشؤظ َى ب ض
َٓٚجةتني ػةسعى سِؤرَ ٚٙى خب٘ت – ٗةسطَٚش}.
ً -8شؤظىَ ُةخ٘ؾ ب ُةخ٘ػٚٚةكا بةسدٗاَ دىَ ض
كةت بؤ طشتِا سِؤرٓ َّٚٙةٙظا سِةًةصاُ َى ؟
ب /ئةطةس ًشؤظةن ٙىَ ُةخ٘ؾ بٚت ب
ُةخ٘ػٚٚةكا بةس ٗةخت ،ئةٗ دىَ سِؤر َّٚٙخؤ خ٘ت
بةىلَ ثؼتى ٓةٙظا سِةًةصاُىَ ئةٗ دىَ ٗاْ سِؤرَّٚٙ
خ٘اسى ئةداكةت ٗ ،ئةطةس ًشؤظةن ٙىَ ُةخ٘ؾ
بٚت ب ُةخ٘ػٚٚةكا بىَ ٓٚظى ر طاخ بِٚا ٗى ،ئةٗ
دىَ ثَٚؽ ٓةس سِؤرةكَٚظة خ٘اسُا ًظلِٚةكىَ دةت
ئةٗ رى ضاسَٙلا طاعةكٚٚة (ؿاع) ر طةمنى ٙاْ
ُٚظ طاعة (ؿاع) ر غةٙشى طةمنى ٗةك٘ بشجنى {
تَٚبِٚى ٓةس طاعةن دبِة طىَ كٚو٘ طشاَ
(ٗةسطَٚش) } ٗ ،ئةطةس ُ٘رداسى ط٘تة ًشؤظةكىَ
ِسؤرى طشتّ ي ٓاظِٚىَ بؤ طاخوةًٚٚا تة ُةباػّ ،ي
ٗى دةًى ئةَ دىَ بَٚزُىَ دظَٚت تؤ سِؤر َّٚٙخؤ خب٘ى ي
ٓاظِٚىَ ٗ صظظتاُىَ ٗاْ سِؤر َّٚٙتة خ٘اس ّٙي ٓاظِٚىَ
ئاداكةى; ضُ٘لؤ ئةظ ج٘سة ًشؤظة طةسٗبةسى ٗى
جَ٘ٚاصة ر طةسٗبةسىَ ًشؤظىَ ُةخ٘ػٚٚا ٗى ٙا
بةسدةٗاَ بٚت .
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 -9ح٘كٌىَ سِؤرى طشتِا ٗاْ ًشؤظاْ ضةٗاُة ئةَّٗٙ
ب سِؤر ٓةًٚٚىَ ُظظتى ِٗٓذةن ر ٗاْ ُظَٚزاْ دكةْ
ِٗٓذةك َّٚدى ُظَٚزاْ ُاكةْ ئةسىَ سِؤرى طشتِا
ظاْ ًشؤظاْ دسٗطتة ٙاْ ُة؟
ب /سِؤرٚٙا ٗاْ دسٗطتة بةىلَ خَٚشا ٗىَ طةهةن ٙا
كٌَٚةٓ ٗ ،ةسٗةطا ئةظ كاسىَ ٗاْ بةسٗظارَ ٚٙى
ًةسةًا ػةسٙعةتٚٚة; ضُ٘لؤ خ٘دىَ دةسٓةقىَ
َّ ِ
ِ
ام
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ين َ
آمنُوا ُكت َ
سِؤرَٚٚٙذا دبَٚزٙت(( :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَ بْلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ تَّ ُقو َن)) سورة البقرة
ب َعلَى الذ َ
َك َما ُكت َ
االية (ٖ .)ٔ8ئةى طةهـى ئةٗ َّٙباٗةسى ب خ٘دىَ

ٗثَٚػةًبةسىَ ٗى ئــٚـِـاى ٗكاس ب ػشٙعةتىَ ٗى
كشى ،خ٘دىَ سِؤرى ي طةس ٓةٗة ُظٚظٚٚة كاُ َى
ضاٗا ي طةس ًووةت َّٚبةسى ٓةٗة ُظٚظى ب٘ٗ; دا بةهلى
ٓ٘ ّٙتةق٘ا خ٘داٙىَ خـؤ بلةْ ٗ ،ـ ب ط٘ٓذاسى
ٗثةسطتِا ٗى ب تِىَ ـ ثةسراُةكى بلةُة د ُاظبةسا
خـؤ ٗطُ٘ةٓاُذا .
ٗ ئةَ ٓةًى دصاُّ ًشؤظىَ ُظَٚزاْ ر دةطت بذةت ٙاْ
طشُطٚٚىَ ُة دةتىَ ُة ر تةق٘ا خ٘دىَ ٙة ٗ ،ئةظ
ضةُذة بةسٗظارٚٙىَ ًةسةًا خ٘دىَ ٗ ثَٚػةًبةس َى
خ٘دىَ ٙة طالظ ىلَ بّ د ؾةسصكشُا سِؤرَٚٚٙذاٙ ٗ ،ا ر
ٓةًٚٚىَ طةٙشتش ك٘ باسثرت رظاْ ًشؤظاْ دًِِٚة
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ٓؼٚاس ٓةتا ٗةختةكىَ دسةُط ر ػةظىَ ٗ ب سِؤر َى
رى ٓةًٚٚىَ ُظظتِٚةُ ٗ ،ةبةغ ئةظة رى بةهل٘ باسثرت
ر ظاْ ًشؤظاْ دًِِٚة ٓؼٚاس طةسا تؼتةكىَ بىَ ًؿا
ٙاْ تؼتةكىَ طُِ٘ةٖ!!  .ػريةتا ًّ بؤ ظاْ ًشؤظاْ
ٗ ٓةسٗةطا ٗ َّٚٙةكى ٗاْ بال تةق٘ا خ٘دىَ بلةْ ٗ
ٗةطا سِؤر َّٚٙخؤ بطشْ ك٘ ئةٗ سِاصٙبُ٘ٗا خ٘دىَ ب
دطت َّٚخؤظة ب ٗ ِّٚداخ٘اصا ٓاسٙلاسٚٙىَ ر خ٘د َى
بلةْ بؤ طشتِا سِؤرٚٙىَٓ ٗ ،ةسٗةطا سِؤرا خؤ ب
خ٘اُذُا ق٘سئاُىَ ٗ صكشىَ خ٘دىَ ظة ب٘سٗ ،ِّٙ
ٓةسٗةطا ثاسَٙضىَ ي طةس ُظَٚزاْ بلةْ ٗ باػٚٚىَ
دطةي خةهلى بلةْ ٗ ٓةس خَٚشةكا دى ٓةبٚت ر
خَٚش َّٙػةسعىَ ئٚظالًىَ بةسىَ ًة ً٘طوٌاُا دابٚت َى
ٓ٘ ّٙي دٗٙظ ػٚاُ َّٚخؤ بلةْ .
 -10ئةطةس ًشؤظ ٓؼٚاسب٘ٗ طجَٚذىَ ٗ ٙىَ ب جةُابةت
بٚت بةىلَ د ئِٚٚةتا ًشؤظٚذا بٚت ك٘ ب سِؤرى بٚت،
ئةسىَ سِؤرٚٙا ًشؤظى دسٗطتة ؟
ب /ئةطةس ًشؤظ ر خةٗ سِاب٘ٗ ٙىَ ب جةُابةت ٗ
ًشؤظى دظَٚت ب سِؤرى بٚت ،ي ٗى دةًى دسٗطتة ًشؤظ
ب سِؤرى بٚت ٗ ض طُِ٘ةٖ ي طةس ًشؤظى ُِٚة;
ضُ٘لؤ ثَٚػةًبةسى رى طالظ ىلَ بّ ِٓذةن جاساْ ٙىَ
ر خةٗ سِاب٘ٗى ب جةُابةت ٗ ثؼتى ِٓٚطىَ طةسىَ خؤ
ٙىَ ػ٘ػتى ٗ ٙىَ ب سِؤرى ب٘ٗى ٗ ،ثَٚػةًبةس طالظ ىلَ
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بّ باػرت ّٙضاظوَٚلةسة ك٘ ئةَ ضاظوَٚبلةْ ،بةىلَ ٙا
ئةسن ئةٗة ك٘ ًشؤظ طةسىَ خؤ بؼ٘ت ُٗظَٚزا
طجَٚذىَ بلةت بةسى سِؤر(اهؼٌع) ب دسكةظٚت;
ضُ٘لؤ طريٗكشُا ُظَٚزا طجَٚذىَ ر ٗةختىَ ٗىَ ب
ٓٚض سةُط ُا ض َى بٚت.
-11ح٘كٌىَ كاسئِٚاُا كوىَ ضاظاْ بؤ ًشؤظىَ سِؤرى
طش ٗ ٓةسٗةطا كاسئِٚاُا قةتشاْ بؤ ضاظ ٗ دؾّ ٗ
ط٘ٓاْ؟
ب /ض ُِٚة بؤ ًشؤظىَ سِؤرى طش ئةطةس كوىَ ضاظى
ب داُٚتٓ ٗ ،ةسٗةطا دسٗطتة قةتشىَ بلةت ضاظَّٚ
خؤ ٙاْ ط٘ٓ َّٚخؤ ٓةتا ئةطةس تاًا ٗىَ قةتشىَ ر
طةٗسٚٙا ٗى ٓات; ضُ٘لؤ ئةظ ضةُذة ُآٚتة
ٓزًاستّ ر خ٘اسُىَ ٗ ظةخ٘اسُىَ ئةٗا سِؤرى ث َى
دكةظٚت ٗ ،ئةظ ضةُذة رى ب٘ضُ٘ٗا
(شيخ االسالم ابن تيمية) خ٘دىَ رىَ ساصٙبٚت ٗ ئةظةٙة ٙا
دسٗطتة ،بةىلَ ئةطةس قةتشة كشة دؾِا خؤ ٗ ئةٗ
قةتشة ض٘ٗ خ٘اسىَ د طةٗسٚٙا ٗٙذا ي ٗى دةًى سِؤرى
ثىَ دكةظٚت ئةطةس ب ًةسةَ ئةظ ضةُذة كش; ئةٗ
رى ر بةس طؤتِا ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ (ٗباهؼ يف
االطتِؼاق إال أْ تلْ٘ ؿائٌا) ئٌٚاًىَ ئةب٘ داٗٗد ئةظ
حةدٙظة ٙا ظةط٘ٓاطتى .ػشؤظةكشُا حةدٙظىَ/
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طةهةن ئاظىَ بلة د دؾِا خؤ دا دةًىَ تؤ دطتِظَٚز َ
ى
دطشى بةىلَ ئةٗ دةًة تَِٚةبٚت ٗةكى تؤ ب سِؤرى .
{ ب٘ضى؟ دةًىَ ًشؤظ ٙىَ ب سِؤرى بٚت طةهةن ئاظىَ
ُةكةتة د دؾِا خؤ دا ; ضُ٘لؤ ئةطةس ئاظ ض٘ٗ خ٘اس
د دؾَِٚذا دىَ د طةٗسَٚٚٙذا ضٚتة خ٘اسىَ ٗئةطةس د
طةٗسَٚٚٙذا ض٘ٗ خ٘اس ِٓٚط َى سِؤرى ثىَ دكةظٚت ٗ
ُةدٗٙشة ًشؤظ ب ظىَ ضةُذىَ طُِ٘ةٓلاس بٚت
(ٗةسكَٚش) }.
ئاًريةتىَ

 -12دسٗطتة بؤ ًشؤظىِ سِؤرى طش
تةُطةُةؾةطٚٚىَ ( خباخ اهشب٘ ) بلاسبِٚٚت ؟
ب /دسٗطتة ًشؤظىَ سِؤرى طش ئاًريةتىَ
تةُطةُةؾةطى بلاسبِٚٚت د دةًىَ سِؤرَٚٚٙذا – ظَٚجا
ئةظ سِؤرٚٙة ض ر سِؤرٓ َّٙةٙظا سِةًةصاُىَ بٚت ٙاْ رى ر
ٓةس ٓةٙظةكا دٙبٚت – ضُ٘لؤ ئةٗ ٓةٗاٙىَ دظى
ئاًريةتٚذا ُا طةٓٚتة ًةعٚذةى ،ىلَ دطةٓٚتة
طتِ٘ٙلا ٓةٗاى (القصبة الهوائية) ٗ ،ثؼتى ِٓٚطىَ
ًشؤظ ب دسٗطتآى ٓةٗاى د ٓولَٚؼٚت ٗ ض
كاستَٚلشُىَ ي طةس ًةعٚذةى ُاكةت ب ٓٚض سةُط،
ٗ كاسئِٚاُا ظى ئاًريةتى ُا َٓٚتة ٓزًاستّ ر خ٘اسُىَ
ٙاْ ظةخ٘اسُ َى .
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 – 13ئةطةس ًشؤظى سِؤرى طش ػشاُظة داُات ،ئةسىَ
ى ثىَ دكةظٚت ٙاْ ُة؟
سِؤرٚٙا ٗ َ
ب /ػشاُكة دبِة دٗٗ ج٘س
أ -ئةٗ ػشاُكةٙة ئةٗا ًشؤظ داُٚت ب ًةسةًا
تَٚشكشُىَ (التغذية) ر خ٘اسُىَ ٗ ،ئةظ ج٘سة ػشاُكة
سِؤرى ثىَ دكةظٚت .
ب -ئةٗ ػشاُكةٙة ئةٗا ًشؤظ داُٚت ُة ب ًةسةًا
تَٚشكشُىَ (التغذية) ر خ٘اسُىَ ،بةهل٘ ربةس
ضاسةطةسكشُىَ ر ُةخ٘ػٚٚةكىَ ٗ ئةظ ج٘سة
ػشاُكة سِؤرى ث َى ُا كةظٚت .
 -14ضةُذ خ٘ ّٙر ًشؤظى بَٔٚت سِؤرى ثىَ دكةظٚت؟
ب /ئةٗ خِ٘ٙا سِؤرى ثىَ دكةظٚت خِ٘ٙا ثٚظة ئةٗا ب
سَٙلا حٚجاًىَ (الحجامة) د دةسكةظٚت ربةس طؤتِا
ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ( :أفطر الحاجم و المحجوم )
ئٌٚاًىَ ئةب٘ داٗٗدى ٗ ئنب ًاجةى ٗ داسةًى ئةظ
حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى ٗئٌٚاًىَ ئةهباُٙ ٛا
دسِٗطتلشى دً-ؼلاة املـابٚح-دا  ٗ .دىَ َٓٚتة ثٚظاْ ي
طةس ظىَ ضةُذىَ دةًىَ ًشؤظ طةهةن خِ٘ٙىَ ر خؤ
بِٚٚت ب ٓوبزاستِا ًشؤظى; ضُ٘لؤ هةػىَ ًشؤظى ثىَ
الٗاص دبٚت دةًىَ ًشؤظ طةهةن خِ٘ٙىَ ر خؤ بِٚٚت
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ب سِٙلا حٚجاًىَ ٙاْ ب سِٙلا ٓةستؼتةكىَ دى ٓ ٗ .ةس
ٗةك٘ ئةَ دصاُّ ئٚظالَ ض جاساْ جَ٘ٚاصٚٙىَ ُا ئَٚخٚتة
د ُاظبةسا دٗٗ تؼتاْ ٗ َّٚٙةكى ئَٚمٓٗ ،ةس ٗةطا
ئٚظالَ ض جاساْ دٗٗ تؼت َّٚجَ٘ٚاص دطةي ئَٚم كَ٘
ُا كةت د دةً َى ثٚظاَُٚذا .
ٗ ئةطةس خ٘ ّٙر ًشؤظى ٓات بىَ ًةسةًا ًشؤظى
ٗةكى دةًىَ خ٘ ّٙر دؾِا ًشؤظى دَٓٚت بىَ ًةسةًا
ًشؤظى ٙاْ ًشؤظ تبو َّٚخؤ بىَ ًةسةَ بربٙت ٙاْ ًشؤظ
ثَٚى ػ٘ػةى بِٚت ٙاْ ٓةس تؼتةكىَ دى ك٘
خِ٘ٙىَ ر ًشؤظى بَٔٚت بىَ ًةسةًا ًشؤظى ِٓٚط َى
سِؤرى ُا كةظٚتٓ ،ةتا ئةطةس طةهةن خ٘ ّٙر
ًشؤظى ٓات; ضُ٘لؤ ب َى ًةسةًا ًشؤظٚٚة .
ٗ ٓةسٗةطا ئةطةس ًشؤظ ض٘ٗ ُةخ٘ػخاُ َى ٗ ُ٘رداسى
ر ًشؤظى خ٘اص ك٘ ِٓذةن خِ٘ٙىَ ر هةػىَ ًشؤظى
بلَٚؼٚت ربةس دةطتِٚؼاُلشُا ُةخ٘ػٚٚىَ ،ي ٗى
دةًى دسٗطتة ًشؤظىَ سِؤرى طش ِٓذةن خِ٘ٙىَ ر
هةػىَ خؤ بِٚٚت دا ُ٘رداس بؼَٚت ُةخ٘ػٚٚا ًشؤظى
جاسةطةسكةت ٓ ٗ .ةسٗةطا ئةطةس ئةظ داخ٘اص ر
ًشؤظى ٓاتة كشْ ي ُةخ٘ػخاُىَ ربةس سَٙظةبشُا
ػ٘هةكىَ ًشؤظى ِٓٚطىَ رى دسٗطتة ٗ سِؤرى ثىَ ُا
كةظٚت .
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 -15دسٗطتة بؤ رُلا ً٘طوٌاْ ئةطةس
حةبل(َّٚحب٘ب) ُةَٓٚالُا ٓاتِا خِ٘ٙا رظاُى د ٓةٙظا
سِةًةصاَُٚذا بلاسبِٚٚت ؟
بٙ /ا ئةص دب ٍِٚك٘ رُلا ً٘طوٌاْ ئةظاْ حةبلاْ ُة
دٓةٙظا سِةًةصاَُٚذا بلاسبِٚٚت ٗ ٓةسٗةطا ُة ر غةٙشى
ٓةٙظا سِةًةصاُىَ; ضُ٘لؤ بؤ ًّ دٙاسب٘ٗ ي دٗٙظ
طؤتُِ٘ َّٚرداساْ ك٘ كاسئِٚاُا ظاْ حةبلاْ صٙاُى
دطةِٓٚتة هةػىَ رُلىَ ٗ ٓةسٗةطا خِ٘ٙا ٗىَ رى ٗ ،
ٓةسٗةك٘ ئةَ دصاُّ ٓةستؼتةكىَ صٙاْ تَٚذابٚت ب٘ٗ
ًشؤظى ُا ضَٚبٚت ًشؤظ ٗى تؼتى بلاسبِٚٚت ،ربةس
طؤتِا ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ( ال ضرر وال ضرار )
ئنب ًاجةى ئةظ حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى ٗ ئٌٚاً َى
ئةهباُى ٙا دسٗطتلشى  ٗ .ػشؤظةكشُا حةدٙظىَ
ئةظةٙة ُ /ة صٙاُىَ بلة ُٗة صٙاُىَ ي خؤ بلة .
 -16ئةطةس ًشؤظىَ سِؤرى طش ربريكش ك٘ ٙىَ ب
سِؤرٚٙة ظَٚجا ض خ٘اسْ خ٘اس ٙاْ رى ئاظ ظةخ٘اس ،ئةسىَ
سِؤرٚٙا ٗى دكةظٚت ؟
ب /ئةطةس ًشؤظىَ سِؤرى طش ربريكش ك٘ ٙىَ ب
سِؤرٚٙة ٗ ض خ٘اسْ خ٘اس ٙاْ رى ئاظ ظةخ٘اس ي ٗى
دةًى سِؤرٚٙا ٗى ٙا دسٗطتة ٗ ض ي طةس ٗى ُِٚة; ربةس
طؤتِا ثَٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ( من نسي وىو صائم
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فأكل أو شرب فليتم صومو ،فإنما أطعمة اهلل وسقاه) ئٌٚاً َى
ب٘خاسى ٗ ً٘طوٍ ئةظ حةدٙظة ٙا ظةطؤٓاطتى .
ػشؤظةكشُا حةدٙظىَ  /ئةطةس ئَٚلىَ ربريكش ك٘
ٙىَ ب سِؤرٚٙة ٗ خ٘اسْ خ٘اس ٙاْ رى ئاظ ظةخ٘اس بال
سِؤرٚٙا خؤ تةًاَ كةت ،خ٘دىَ ئةٗ خ٘اسْ ٗ
ظةخ٘اسُة ٙا داٙىَ .
ِٓ -17ذةن ر خةهلى بةسدةٗاًٚٚىَ د دُة خ٘اسُ َى
ٗظةخ٘اسُىَ ٓةتا باُطىَ طجَٚذىَ ٙىَ دٗٗىَ دَٓٚتة داْ،
ئةسىَ سِؤرٚٙا ظاْ كةطاْ دسٗطتة ؟
ب /ئةطةس ًشؤظ ٙىَ ثؼت سِاطت بٚت ك٘ ً٘ئةصْ
ٓةس دةَ د دةًىَ باُلٚذا باُطى دةت دظَٚت ي ٗى دةًى
ًشؤظ خ٘اسُىَ ٗ ظةخ٘اسُىَ بَٔٚوٚت ئَٚلظةس ٗ ،ئةطةس
ًشؤظ بضاُٚت ك٘ ً٘ئةصْ طةهةن جاساْ بةسى
دةًىَ باُطى باُطى دةت ي ٗى دةًى دسٗطتة ًشؤظ
بةسدةٗاًٚٚىَ ب دةتة خ٘اسُىَ ٗ ظةخ٘اسُىَ ٓةتا
ً٘ئةصْ بةسى باُطى ب دًٗٗآى بِٚٚت ،بةىلَ دظَٚت
ًشؤظىَ ً٘طوٌاْ ٓةسدةَ بةسى باُطى ب
دةًزًَٚشةكىَ ك٘ست ثاػٚظىَ خب٘ت ٗٙىَ ئاًادةبٚت
بؤ باُطى ٗ بضٚتة ًضطةؾتىَ دا ُظَٚزا طجَٚذىَ ي
ًضطةؾت َى ب جةًاعةت بلةت .
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 -18ح٘كٌىَ ٗى كةطى ضٚٚة ئةٗىَ دضٚتة ُظِٚا
رُلا خؤ ب سِؤر د ٓةٙظا سِةًةصاُىَ ؟
ب /ئةطةس سِؤرى طشتّ ُة ئةسن بٚت ي طةس
ٓةسدٗٗاْ دسٗطتة ب٘ٗ ٓةسدٗٗاْ { .منُ٘ٗة /ئةطةس
ٓةسدٗٗ ي ٗةغةسةكىَ بّ ٗئةَ دصاُّ ك٘ ًشؤظ َى
ٗةغةسكشى سِؤرى طشتّ ُة ئةسكة ي طةس ٗى ي
ٗى دةًى دسٗطتة ب٘ٗ ٓةسدٗٗاْ ٗ ض طُِ٘ةٖ ي طةس
ٓةسدٗٗاْ ُِٚةٓ ،ةتا ئةطةس ٓةسدٗٗ ب سِؤرى بّ
رى ،بةىلَ سِؤرٚٙا ٓةسدٗٗاْ دةكةظٚت ٗ دظَٚت ئةٗ
ثؼتى سِةًةصاُىَ ئاداكةْ (ٗةسطَٚش)}.
بةىلَ ئةطةس ئةٗ كةطة ُة َ ٙى ٗةغةسكشى بٚت ٙاْ
ُة ٙىَ ُةخ٘ؾ بٚت ئاُل٘ سِؤرى طشتّ ي طةس ٗى
ئةسن بٚت ي ٗى دةًى حةساًة بؤ ٗى ئةطةس بضٚتة
ُظِٚا رُلا خؤ ٗ طُِ٘ةٓةكا ًةصُة ٗ ،دظَٚت ئةٗ
تةٗبةبلةت ٗ عةبذةكى ئاصاكةت ٗ ئةطةس ثىَ
ضَِٚةبٚت دىَ دٗٗ ٓةٙظاْ {  َّٚٙئظٌاُى
(ٗةسطَٚش)}ب سِؤرى بٚت ٗ ئةطةسىَ ٗىَ رى ُةػَٚت
دىَ ػَٚظت ًظلِٚاْ تَٚشكةتٓٗ ،ةسٗةطا رُلا ٗى
رى ئةطةس ئةظ ضةُذة ب ٓوبزاستِا ٗىَ بٚت دظَٚت
ئةٗ رى تةٗبةبلةت ٗ كؿاسىَ بذةت ٗةكى صةالًىَ
خؤ  ٗ ،ئةطةس ئةظ ضةُذة ُة ب ٓوبزاستِا ٗىَ بٚت
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ئاُل٘ صةالًىَ ٗىَ ب خ٘ستى ض٘ٗ ُظِٚا ٗىَ ي ٗى دةًى
ى ُِٚة .
ض ي طةس ٗ َ
 -19كاسئِٚاُا ًةعجِٚىَ دداُا سِؤرى ثىَ دكةظٚت ٙاْ
ُة ؟
ب /كاسئِٚاُا ًةعجِٚىَ دداُا سِؤرى ثىَ ُا كةظٚت
ئةطةس ُة ضٚتة خ٘اسىَ د طةٗسَٚٚٙذا ،بةىلَ ٙا ضَٚرت
ي دةف ًّ ًشؤظىَ ً٘طوٌاْ ًةعجِٚىَ دداُا بةغ ب
ػةظىَ بلاسبِٚٚت; ضُ٘لؤ ئةظ ًةعجِٚة طةهةن ٙىَ
ب َٓٚضة ٗ ُةدٗٙشة بضٚتة خ٘اسىَ د طةٗسَٚٚٙذا ٗ
ًشؤظىَ ً٘طوٌاْ ث َى ُةحةطَٚٚت .
ً -20ةسةَ ر بةسةكاتا ثاػٚظىَ ضٚٚة ئةٗا د حةدٙظا
ىل بّ ؟
ثَٚػةبةسى دا ٓاتى طالظ َ
بً /ةسةَ ر ٗىَ بةسةكةتىَ بةسةكةتا ػةسعٚٚة ٗ
بةسةكةتا هةػٚٚةِٓ ،ذٙلة بةسةكةتا ػةسعٚٚة
ًشؤظ طؤتِا ثٚػةًبةسى طالظ ىلَ بّ ب جٕ دئِٚٚت
ىل
ٗ ٓةسٗةطا ًشؤظ ضاظ ي ثٚػةًبةسى دكةت طالظ َ
بّ ٗ ،بةسةكةتا هةػى رى ئةٗة ك٘ هةػىَ ًشؤظى ث َى
د َٓٚض كةظٚت بؤ سِؤرى طشتِ َى .
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 -21د حةدٙظَٚذا ٙا ٓاتى ( من أفطر صائما كان لو مثل

أجره غير أنو ال ينقص من أجر الصائم شيئا ) ئةسىَ ئةطةس
ًشؤظ بةغ ئاظىَ ٙاْ خ٘سًىَ ب دةتة ًشؤظىَ سِؤرى
طش ،دىَ ئةظ حةدٙظة ر ًشؤظ طشٙت ك٘ خ٘دىَ د َى
ِٓذى خَٚشا ًشؤظىَ سِؤرى طش دةتة ًشؤظى ؟
ب /دٗٗ ب٘ضُ٘ٗ َّٚصاُاٙا ٓ َّٚٙة ّٙبؤ ػشؤظةكشُا
ظىَ حةدٙظىَِٓ ،ذةن رٗاُا دبَٚزْ دسٗطتة ٓةتا
ئةطةس ًشؤظ قةطجةكىَ بتِىَ ب دةتة ًشؤظىَ سِؤرى
طش ِٓٗ ،ذةن صاُا َّٚٙدى دبَٚزْ دظَٚت خ٘اسُىَ
بذةتة ًشؤظىَ سِؤرى طش دا خ٘دىَ ٗةك٘ خَٚشا
ًشؤظىَ سِؤرى طش ب دةتىَ; ضُ٘لؤ خ٘اسْ د َى
ٓاسٙلاسٚٙا ًشؤظىَ سِؤرىطش كةت ٓةتا ب ػةظىَ ٗ
ضىَ د بٚت ثاػٚظىَ رى ُةخ٘ت  .بةىلَ ٙا دٙاس ر
حةدٙظىَ ئةطةس خؤ ًشؤظ قةطجةكىَ ب دةتة
ًشؤظىَ سِؤرى طش خ٘دىَ دىَ ِٓذى خَٚشا ًشؤظىَ
سِؤرى طش دةتة ًشؤظى ٗ ،ربةس ظىَ ضةُذىَ دظَٚت
ًشؤظىَ ً٘طوٌاْ ئةظىَ خَٚشا ًةصْ ر دةطت َّٚخؤ
ُةكةت ،بال ٓةسدةَ ضةُذ قةطجاْ ببٚتة
ًضطةؾتىَ دا ًشؤظً٘ َّٚطوٌاْ ؾتاسىَ ثىَ بلةْٗ ،
خ٘دىَ ِٓذى خَٚشا ٓةس ً٘طوٌاُةكىَ ٗاْ قةطجاْ
خب٘ت ب دةتىَ .
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ً -22شؤظىَ سِؤرى طش ؾتاسىَ ي دٗٙظ باُطىَ ً٘ئةصُى
بلةت ٙاْ رى ي دٗٙظ باُطىَ تةهةؾضُ٘ٙىَ ٗ سادَ ُ٘ٙى
بلةت ؟
ب /ئةطةس ً٘ئةصْ ي دٗٙظ سِؤرىَ(اهؼٌع) باُطى ب
دةت ي ٗى دةًى دظَٚت ًشؤظ ي دٗٙظ باُطىَ ً٘ئةصُى
ؾتاسىَ بلةت; ضُ٘لؤ ً٘ئةصْ َ ٙى ي دٗٙظ ضُ٘ٗا خ٘اسا
سِؤرىَ(اهؼٌع) باُطى د دةت ،ئاُل٘ ٙىَ ب ضاظ َّٚخؤ د
ىل
بِٚٚت ك٘ سِؤر(اهؼٌع) ٙا دضٚتة خ٘اسىَ  ،بة َ
ئةطةس ً٘ئةصْ ي دٗٙظ دةًزًَٚشى باُطى دةت ٗ
سِؤرىَ(اهؼٌع) ُا بِٚٚت ،ي ٗى دةًى ٙا ضَٚرت ئةٗة
ًشؤظ ي دٗٙظ باُطىَ تةهةؾضُ٘ٙىَ ٙاْ ٙىَ سادَ ُ٘ٙى
ؾتاسىَ بلةت; ضُ٘ل٘ دةًزًَٚش بؤ دةًزًَٚشى جَ٘ٚاصة،
ى تةهةؾضَ ُ٘ٙى ٙىَ ضَٚرتة ٗ ً٘كٌرتة.
ىل دةًزًَٚش َ
َ
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اللوم اجعل هذا اجلود املقل خالصا
لوجوك الكزيم
وصلى اهلل على نبينا حممد
وعلى آلى وصحبى وسلم
وآخز دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

