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 احلمد هلل رّب العادلني وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم
 

ٓـ    ًَلٌ       ًاُطِ ِسًَُصاُِ ثريؤص ئـُو ًًىاُـُ  ُسَ بُِسَيضَيـُ كـُ هـُ دَسطـاٍ ٓـًُىو ًـاه 
ًَـــشو          ًَم خَىػــٌ ئــُوَيت يــىُلُ َٓىكــاسٍ خ ًىطــو ٌاْ ئــُدات و ٓــًُىو ًىطــو ٌاُ
ٌَ بلـات و دواتـشيؽ كـُ ًاه ئـاوايٌ ئـُكات           ًَـم كـُ ًًىاُـذاسٍ ثـ بُسَكُتُ بَى ُٓس ًاه 

ًَؼـىا         صٍ هـُو  َٓىكاسٍ طـِشيُِوٍَ طؼـت ُٓه ـُو كـَُ و كـىستٌ و تاواُُكاُـُب دٍَ بـا ث
 خَىػُويظتُ بلُيّ بُ :

 
ٌَ ُٓه ـُو تــاواْ ًًُـُو خــىاٍ         -1 تُوبـُو ثُػـًٌاٌُ هــُ ُٓه ـُكاضاْب يــىُلُ كـُغ بــ

ًَبىسدَيُ.  طُوسَيؽ ه
ًَىاصَيؽ كـــُ          -2 ًَلٌ ثاكــُوَ بــَى خــىاو دووس هـــُ ٓــُس ِسيايًــُن و بــُو ػــ بًُُــُت

ًَػًُبُس  ِسَيٌِايٌ كشدويّ. (صل هللا عليه وسلن )ث
ًَػًُبـُس  بُ ػىَيّ كـُو  -3 و ِساكـشدْ هـُ بًذوـُو    ( ل هللا علي ه وس لنص )تين طـىُُِكاٌُ ث

 بًذوُ كاساْ . 
ًَزو ئاسَصووَكاْ بُ ًٓىاٍ  -4 ًَيت و تًِىَييت خَىطشتُِوَ هُ ي ئاساًطشتّ هُطُس بشط

 ثاداػت .
 بُ ؾرِيَو ُُداٌُ كات و بُطُس بشدٌُ هُ ياكُو وًبادَتذا .  -5
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 بةشي يةكةم :
ًُصاْ ئُو ًاُطُ ثريؤصَيُ كُ ؾُصَي و تايبُمتُُذيًُكِ جًـاواصّ ُٓيـُ هـُ    ًاُطِ ِسَ

 ياو ًاُطُكاُِ تشدا ب هُواُُيؽ :
ًًَذا : -1  دابُصيِِ قىسئاُِ ثريؤص  ت

َناٍت ِمَن اذْلَُدى وَالُْفرْقَانِ   ّ طُوسَ دَؾُسًىَيت :ر َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنْزَِل ِفيِو الُْقرْآُن ُىدًى لِلنَّاِس َوبَ ي ِّ خىا
ْهَر فَ ْلَيُصْمُو َوَمْن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفرٍ فَِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَُّو ِبُكمُ الُْيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكمُ  فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

  الُْعْسَر َولُِتْكِمُلوا الِْعدََّة َولُِتَكب ُِّروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم َولَعَ لَُّكمْ تَْشُكُرونَ  د. البقرة :185. 

َ كُ  ًَذا دابُصَيِشاوَتُ خىاسَو واتُ: ًاُطِ ِسًَُصاْ ئُو ًاُطُيُ كُ قىسئاُِ ت
ّ يا ن بوَيُُذيّ ِسيٌِايٌ ًُٓىو خُه لِ دَكات بؤ طُس ِسَيطاّ ِساطت و كشدَوَ

ْ هُ ِسَيطُّ ِساطت و   ًَذايُ بؤ ػاسَصا بىو بُه طُو ًُؼاُُّ صؤس ِسووْ و ئاػلشاّ ت
 جًاكشدُُوَّ حُق هُ بُتاَي.

ًَذايُ :  -2  ػُوّ )قُدس(ّ ثريؤصّ ت
نُْ َخْيُر الْقَْدرُ  لَْيَلُةخىاّ طُوسَ دَؾُسًىَيت: ر ُ م   . 3القدر:د  َشهْرُ  أَلْف 

 وّ )قُدس( دا ياكرتَ هُ خىا ثُسطتِ ُٓصاس ًاُط .واتُ : خىا ثُسطتِ هُ ػُ
 ِسؤرو طشتِِ ِسؤرووَكُّ كُؾاسَتِ طىُآُ : -3

))َمن صاَم َرَمضاَن إمياناً واْحِتساباً ُغِفَر َلوُ ما ت ََقّدَم ِمن َذنِْبِو  :(صل هللا عليه وسلن ) رسول هللاقاي 
َر((.  .عليو متفق وما َتَأخَّ

ًَم ِسؤرووّ   ًَتــِ     واتـُ: ُٓسكُطــ ًَىَّ كـُ ئًٌــاُِ بــُ واجب ِسًَــُصاْ بطشَيـت بــُو ػــ
ًَؼــِ       ًَـت ئــُوا خــىاّ طــُوسَ هـُ طىُآــُكاُِ هــُوَو ث ًَت و بُتــًُاّ ثاداػــت ب ٓـُب

ًَت .  خؤؾ دَب
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 ُىَيزّ )تُساويذ( كشدْ : -4

َق )) :(صل هللا عليه وسلن ) رسول هللا قال ّدَم ِم ن َذنِْب ِو َمن قاَم َرَمضاَن إمياناً واْحِتساباً ُغِفَر َلوُ م ا ت َ
َر((.  عليو متفق وما َتَأخَّ

ًَيت          ًَىاصَّ كـُ ئًٌـاُِ بـُ طـىُُِت ًَم ُىَيزّ تـُساويذ بلـات بـُو ػـ واتُ : ُٓس كُط
ًَؼـِ              ًَـت ئـُوا خـىاّ طـُوسَ هـُ طىُآـُكاُِ هـُوَو ث ًَت و بـُ تـًُاّ ثاداػـت ب ٓـُب

ًَت .  خؤؾ ئُب
ًَلِ تش طِشيُِوَّ طىُآِ -5 ًَم بؤ ِسًَُصاُ ًَذايُ : ِسًَُصاُ ًَىاًُاُِ ت ُ   

 اخَلنُس واجلُنعُة اىل اجلُنعِة الصَّلواُت)) : (صل هللا علي ه وس لن ) رسول هللاقاي 
ِِاااُ ِ َ ِ        َّ نِا ا وَرَمضااََ  اىل َرمضااَ  ُمَِِّاِتااِات  ِلنااَ َنِ ااَ ُج

 . رواه مسلم((. الَِِّ َئِ
ًَــِر ؾــُسصَّ ُىَيــزو جىً ُيـــُن تــا جىً ُيــُكِ تــش و ِسًَــُصا         ــا واتــُ: ث ًَم تـ ُ

ــاواُِ        ًَم ت ــُسج ــُ ً ــاُّ ب ًَىاًُ ــُكاُِ ُ ــِشيُِوَّ طىُآ ــاسّ ط ــش ٓؤك ًَلِ ت ــُصاُ ِسًَ
ًَت .  طُوسَّ ئُجناَ ُُداب

ًَذايُ : -6  وَآلَ داُُوَّ ثاِساُُوَو ِسصطاس بىوْ هُ ئاطشّ ت
ِِ  ِلّلِه يف ُكلِّ َل لٍة ُعَ قَء ن َّ: )) (صل هللا عليه وسلن )قاي  ـَ ال َََِّّّر يف َشج ِم

  . رواه أمحد ((مضََ  َوِن َّ ِلُِِّلِّ ُمسِلٍه َدِعَوٌة َيدعو ِنجَ فَ سَ جَُب َلُهَر
ًَم هـُ ئـاطش ِسصطـاس             واتُ: خـىاّ طـُوسَ هـُ ٓـًُىو ػـُوَيلٌ ًـاُطِ ِسًَُصاُـذا كُطـاُ
ًَم دووايـُكِ ُٓيـُ كـُ داواّ بلـاتب جـا خـىاّ طـُوسَ            ئـُكات ب وَ ٓـًُىو ًىطـو ٌاُ

 وَال ًِ ئُداتُوَ .
ًَت :خىا ثُ -7 ًَت و خشاثُكاسّ قىسغ ئُب  سطتِ ئاطاْ ئُب

))ويُن  ا ي ُمن ا ي: ي ا ب  اغَى اخلَ ِب أَْقِب ْ ا َوي  ا ب اِغَى الشَّ  رِّ : (ص  ل هللا علي  ه وس لن ) رس ول هللاقــاي 
  رواه الرتمذي .أَْقِصْر((.
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ًَت: ئــُّ يــاكُكاس وَسَ      واتـُ: هــُ ًــاُطِ ِسًَُصاُــذا باُطلــُسَيم بـاُط دَكــات و ئــُه 
ًَؼـُوَ  ًَِـُ دَغ ٓــُه طشَو       ث و يـاكُكاُت صيــاتش بلـُب وَ ئـُّ خشاثــُكاس ئـًرت واص بٔ

 تُوبُ بلُ .
 دَسطاكاُِ بُُٓػت ئُكشَيتُوَوَ : -8

 رواه الرتمذي.))وفُ تَِّحْت أَبواُب اجَلّنِة ف ََلْم ي ُْغَلْق ِمنها باٌب((. :(صل هللا عليه وسلن ) رسول هللاقاي 

 هُو ًاُطُدا و ًٓضًاُِ ىَل داُاخشَيت . واتُ: دَسطاكاُِ بُُٓػت ئُكشَيُِوَ
 دَسطاكاُِ دؤصَخ دائُخشَيّ : -9

 .رواه الرتمذي: ))وُغلَِّقْت أَبواُب الّنَاِر ف ََلْم ي ُْفَتْح ِمنها باٌب(( (صل هللا عليه وسلن ) رسول هللاقاي 
 واتُ: دَسطاكاُِ دؤصَخ دائُخشَيّ هُو ًاُطُداو ًٓضًاْ ىَل ُاكشَيُِوَ .

اُُكاْ و جِؤكـُ خشاثلاسَكـاْ ئُبُطـشَيُِوَ و طـِم ئـُكشَيّ و ُاكشَيِـُوَ       ػُيت -10
ًَىاُذْ و خـــشاذ كشدُـــِ ِسؤرووَواُـــُكاْ    ــ ًَؼـ و ػـــُِسو خشاثـــُياْ كـــَُ  بــؤ طـــُس ه

ًَتُوَ.  ئُب
ِِ رَمضََ  )): (صل هللا عليه وسلن ) رسول هللاقاي  ِنِا كََ  َأوَُّّل َل لٍة ِمـ َشج

ََِد َّـُِّصاتَدِت الشَّّ َِطنُي َو َم  .رواه الرتمذي((. ةُُ اجِل
ــشاذ        ــُ خ ــُيتاُُكاْ و جِؤك ــات ػ ــاُطِ ِسًَــُصاْ ٓ ــُوّ ً ــَُ ػ ــُس كُيُك واتــُ : ٓ

 كاسَكاْ ئُبُطشَيُِوَ .
بشايــاْ و خىػــلاْ... ئــَُ ًاُطــُ ثــريؤصَ ًــاُطِ تُوبُيــُب ئــُو ًاُطُيــُ كــُ بــاُط    

ًَِـُ         ًَؽ ئـُّ خشاثـُ كـاس ئـًرت بُطـُو واص بٔ ب جـا هـَُ   دَكات: ئُّ ياكُكاس وَسَ ثـ
ًاُطُ ثريؤصَدا ُٓوَي بـذَيّ ئُطـُس كـَُ و كىستًًـُكٌاْ ُٓيـُ ئـُوا بـا بـُ خؤًاُـا          
ًَضـِ       بضًُِوَو تُوبُّ ىَل بلُيّب هُصَتِ دًُا كؤتاّ دَيـتب بـا واص هـُ خشاثـُو طُسث
ًَِنيب تؤ ئُّ بـشاّ بـاوَِسداس بـُ خؤتـا بضـؤسَوَ بـا ئـًرت ػـُيتاُُكاٌُ          ثُسوَسدطاس ب

ًَىَ        جِؤكـُو ًـشؤ   ٓـُه ت     ًَِّب تـؤؾ ئـُّ خىػـلِ بـاوَِسداس بُٓـًُاْ ػـ ُُخُه ـُت
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ًَـت كـُ خـىاّ طـُوسَو           ًَىاصَ ب تَىيؽ بري هُ قًاًُتت بلـُسَوَو بـا جوـُكاُت بـُو ػـ
ًَػًُبُسَكُّ  ًَلشدويت .    (صل هللا عليه وسلن )ث  ؾُسًاٌُ ث

 
 بةشى دووةم :

ًَت : كاُِ ًاُطِ ِسًَُصاْ بكؤصيُِوَو هُ كًظٌاْ ُُي  يؤْ ؾُصهُ 
 ِسؤرو طشتِِ ِسؤرَكاُِ : -1

ــُس      ًَىيظــتُ )واجبُ(هــُ ط ــةَ و ث ــُ هــُ ثايــُكاُِ ئًظ ًَل ِسؤرووّ ًــاُطِ ِسًــُصاْ يُك
ًَتب        ًَـت و هـُ طـُؾُسدا ُـُب ًَلِ ًىطو ٌاْ و باه ؼ و واقَىب وَ هـُؾ طـاؽ ب ًُٓىو كُط
ًَتب جـا          ًَت و هـُ خـىَيِِ صَيظـاًُذا ُـُب ًَىيظتُ ئاؾشَت هُ خـىىل ًاُطاُـُدا ُـُب وَ ث
ئُطُس ُُخؤؾ و ًىطاؾري ُاِسَحُت ُُبىوْ ئـُوا ِسؤروو طـشتّ باػـرتَ بؤيـاْ بـُال َ      

 ئُطُس ُاِسَحُت بىوْ ئُوا باػرتَ بُِسؤروو ُُبّ. 
َناٍت ِمَن اذْلَُدى وَالُْفرْقَانِ خىاّ طُوسَ ئُؾُسًىَيتر وَ  َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنْزَِل ِفيِو الُْقرْآُن ُىدًى لِلنَّاِس َوبَ ي ِّ

ْهَر فَ ْلَيُصْمُو َوَمْن َكاَن َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر فَِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد  اللَُّو ِبُكُم الُْيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
 .585البقرة: د لَُّكْم تَْشُكُرونَ الُْعْسَر َولُِتْكِمُلوا الِْعدََّة َولُِتَكب ُِّروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم َولَعَ 

ًَت. ًَىَ ًاُطِ ِسًَُصاُِ بًِِ بابُ ِسؤرو ب ًَم هُ ئ  واتُ: ُٓس كُط
 خُيشّ ِسؤرووَكُّ :     
ًَػًُبـُس  -أ َِوَّ طىُآُكاُُ وَن ث ))َم ن ص اَم  ئُؾـُسًىَيت:  (ص ل هللا علي ه وس لن )طِشَس

َر((. َرَمضاَن إمياناً واْحِتساباً ُغِفَر َلوُ ما ت ََقّدمَ   .عليو متفق ِمن َذنِْبِو وما َتَأخَّ
ًَتــِ       ًَىَّ كـُ ئًٌــاُِ بــُ واجب ًَم ِسؤرووّ ِسًَــُصاْ بطشَيـت بــُو ػــ واتـُ: ُٓسكُطــ
ًَؼــِ       ًَـت ئــُوا خــىاّ طــُوسَ هـُ طىُآــُكاُِ هــُوَو ث ًَت و بُتــًُاّ ثاداػــت ب ٓـُب

ًَت .  خؤؾ دَب
 متفق عليو.ػرتَ . بؤُِ دًَِ ِسؤرووَواْ هُالّ خىاّ طُوسَ هُ بؤُِ ًًظم خؤ -ب
ًَـت. يُكـَُ هـُ كـاتِ بـُسباُط كشدُـُوَداو        -ج دوو جاس تىػِ ده دؤػِ و ؾُسَح دَب

 .متفق عليو دووًًَؽ هُ كاتِ طُيؼنت بُ خىاّ طُوسَ هُ قًاًُتذا .
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ــُْ هــُ ِسَورٍ        -د ــؤ خاوَُــُكاًُاْ ئُك ــذْ ػــُؾاوُت ب ــشتّ و قىسئــاْ خىَيِ ِسؤرو ط
 قًاًُتذا .

ٍَ و هُ دَسطاّ ِسَيًاِسؤروو خاوَُُكُّ ه -ه  ُُوَ ئُخياتُ بُُٓػتُوَ  ُ ئاطش ئُثاسَيض
ًَت يـُُذَيُو يـؤْ         -و ثاداػتُكُّ ئُوَُذَ صؤسَ تـُُٔا خـىاّ طـُوسَ خـؤّ ئـُصاُ

 ثاداػتِ ئاًادَ كشدووَ بَىٍ .
 تاواُِ ِسؤروو ُُطشتّ : |

ًَت ئـُوا هـُ ديـين ئًظــة          ًَيت ِسؤرووٍ ِسًَــُصاْ ُـُب ًَم بـاوَِسٍ بـُ واجبـ َ ٓـُس كُطـ
ًَت و ُـُيطشَيت ئـُوا دوسَ    ًَم باوَِسٍ بُ ِسؤرو ُٓب دَسيىوَو كاؾشَب بُال َ ُٓس كُط
ًَلٌ يـُكواس طـُوسَ ئـُجناَ ئـُدات كـُ ًُطـُس ٓـُس              هـُ ِسَحـٍ و بـُصَيِ خـىاو تـاواُ
   ٌَ ًَؼُب هُ دؤصَخذا بُ قىهـُ ثـ ٌَ طضاكٍُ يُُذَ طشاْ و بُ ئ خىاٍ طُوسَ خَىٍ بضاُ

 اوٍ وخىَيّ هُ دًٌَ ئُيؤِسَيت .ُٓه ئُواطشَيت بُ دََ قو ًؼ

 ػُو ُىَيز كشدُِ ػُوَكاُِ : -2
ًَػًُبُس  ػُوَكاُِ بُ وًبادَت و ػُو ُىَيز صيِـذوو ئـُكشدَوَب    (صل هللا عليه وسلن )ث

ًَضاُُكاًُؼـِ خُبـُس دَكـشدَوَ بـؤ ُىَيـزو       بُ تايبُتًؽ هُ دَ ػُوّ كؤتايًذاب وَ خ
دؤػـبىْ و خىَيِـذُِ قىسئـاْ و دووـا     ٓـًُىو ػـُوَكُّ بـُ ُىَيـزو صيلـش و داواّ هًَ     

 كشدْ صيِذوو ئُكشدَوَ تا كؤتايِ ِسًَُصاْ .
((  َعُفوٌّ ُتُِبُّ الَعفَو َفاْعفُ  ))الّلُهّم ِإّنكَ : وَ ئَُ دووايُّ صؤس ئُخىَيِذ  .رواه الرتمذيَعِّنِّ

ًَػًُبـُس  لوَ دايلٌاْ وائًؼُ ئـُكات و   (ص ل هللا علي ه وس لن )ًُدحٌ ػُو ُىَيزَكاُِ ث
ًَلًذا .ثً  ايا ُٓه ئُدات هُ دسَيزّ و جىاُِ و ِسَيم و ث

ًَت و ثُهـٍُ تًـا    ًَذا ب ًَت وخؼىوٌ ت ًٌَُؾ تُساوحيٌاْ دسَيزو ِسَيم و جىاْ ب جا بائ
 ُُكُيّ .

ــُس        ــاًُؽب وَ ئُط ــاواْ و ئاؾشَت ــؤ ثً ــُت ب ــُ جًُاو ــُساويذ ب ــزّ ت ــتُ ُىَي وَ دسوط
ًَشّ ٓـًُىو ػـُوَكُّ دَطـت    ًَم بًُوَيت بُتُواوتشخ لُوَيت بـا هُطـَُي ئًٌاًـذا    كُط
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تُساوحيُكُّ تُواو كات )ئُطُس ئًٌاًُكُ هُواُـُ ُـُبىو كـُ ػـُسيم بـؤ خـىا بِشيـاس        
ًَضُواُُّ طىُُِتُ(.  ئُدَْ و بًذوُ بىوَ بُ ديّ هُ الياْ و ًُٓىو ُىَيزَكُياْ ث

ًَػًُبُس اِم َح ّى يَنَص ِرَ  ِإنَّ الرَُّج َ  ِإذا َص ّلى َم َا اِ م ))ئُؾـُسًىَيت:  (ص ل هللا علي ه وس لن ) ث
 .رواه ابو  او   ((ُحِسَب َلوُ ِقياُم َليلة

واوّ      َِ و تُـ ٌَ دَيِـ ًَم هُ طَُي ئًٌاًذا ُىَيزّ كشد تاوَكى كؤتـايِ ثـ واتُ: ئُطُس كُط
 ئُكات ئُوا بُ ػُو ُىَيز بؤّ حظاب ئُكشَيت.

ًَذاُُوَ : -3  خىَيِذُِ قىسئاْ بُ دَي كضّ و دَي ث
ُطِ ِسؤرو و طــشتّ و قىسئــاْ خىَيِذُــُ تايبــُتِ تــش هــُ   يـىُلُ ًــاُطِ ِسًَــُصاْ ًــا  

ًَػًُبـُسدا    عليه  لساله    ًاُطُكاُِ تشب وَ جربيى  ص ل هللا علي ه )دَوسّ قىسئـاُِ هُطـَُي ث

ًَػًُبُس(وسلن  ئُؾُسًىَيت: قىسئاْ و ِسَوروو ػُؾاوُت  (صل هللا عليه وسلن )ئُكشدَوَ. ث
 .ه أمحد وىو صحيحروا بؤ خاوَُُكاُني ئُكُْ هُ ِسؤرّ دوايًذا .

 ُىَيز كشدْ بُ جًُاوُت : -4
ــُ      ًَت ه ًَِشَيتب بُتايبــُتًؽ ئــُب ــُوت ًَــت بؿ ــُت واجبــُو ُاب ُىَيــز كــشدْ بــُ جًُاو

ــشّ ُىَيــزَيم بــُ جًُاوــُت )    ًَ ( جــاس 27ًــاُطٌ ِسًَُصاُــذا صيــاتش وسيــاّ بــنيب وَ خ
 صياتشَ هُ ُىَيزَيلِ بُ تُُٔا .

ًَىيظتُ ِسَياوّ ئـُوَ بلشَيـت  قىسئـا    ْ خىَيِذُُكـُ هـُ بـُس ِسَصاًُُـذّ خـىاّ      وَ ث
ًَت هــُ تُوضيـُو طــُسقُبشاْ و          ٌَ ثُيــذا كـشدْ ُـُب ًَـت و ًُبُطــت ثـاسَ ثـ طـُوسَ ب
ٌَ ِسؤر       ــت هــُ طــ ًَ ًَــت كـُ ُاب ػـىَيُِكاُِ تــشداب وَ خــُن كـشدًُؽ هُطــُس طــىُُت ب
ًَت يـِ   ًَت كُ خؤيؼِ ُُصاُ راوّ ُُخيىَيِ ًَم بلاتب وَ ئُوَُذَ بُ ػوُ  كًُرت خُمت

ــُ      ئــُه  ًَم ب ــُس كُطــ ٌَ بلــاتب وَ ٓ ــ ــات و كــشدَوَّ ث َِ بط ــٌ تــ ًَ ــُوَي بــذات ه ًَت و ٓ
 ُاِسَحُت بؤّ خبىَيِشَيت ئُوَ دوو جاس ثاداػتِ ُٓيُ .
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 صيلش كشدْ : -5
ًَىاساْ و ِٓ تشيؽب وَ  وَن صيلشَكاُِ دواّ ُىَيزَ ؾُسصَكاْ وب صيلشّ بُياًُاْ و ئ

ٌَ دَُطِ بؤ خؤّ ب ّ     صيلشَكاْ بُ دَي كضٍ و ب ًَـتب خـؤّ بجاسَيضَيـت هـُ صيلـش  ًدىَيِ
بُكؤسغ و جًُاوٌ و طُسباداْ هُ طُه ًذاو تايبُت كشدُِ ػُوَيلِ ُٓؾتُ بـؤ صيلـش   

 كشدْ .
 دوواو ثاِساُُوَ : -6

ًَػًُبُس  ئُؾُسًىَيت (صل هللا عليه وسلن )يىُلُ دوواو ثاِساُُوَّ ِسؤرو طشاْ طريايُب ث
 .رواه أبو  او (( . الصاِئُم حنَي يُفِطرَثالَثةٌ ال تُ َر ُّ َ عَوُُتم ... ))

ــُ      ًَم هُواُـ ــُوَياْ ِسَت ُاكشَيتـــُوَب يـــُك ــُغ ٓـــُْ كـــُ ثاِساُـ ٌَ جـــؤس كـ ــ واتـــُ: طـ
ًَىدا صؤس          ًَم كـُ بـُس بـاُط ئُكاتـُوَب وَ بُتايبـُتًؽ هـُ كـاتِ ثاسػـ ِسؤرووَواُُ كات

ًَـت و جطـُ هـُ خـى     ا داوا هـُ  بجاِسَيتُوَ هُ خىاّ طُوسَب وَ دوواو ثاِساُُوَّ هُ خىا ب
ُُ ًٌَ ًَلِ تش ُُكات و ه  ثاِسَيتُوَ يىُلُ ٓاوبُؾ داُاُُ.ًٓض كُط

 ًاَي بُخؼني و ياكُ كشدْ هُطَُي ُٓراساُذا : -7
ًَـشّ صؤس تـشَ هـُ            يىُلُ ًاَي بُخؼـني و يـاكُ كـشدْ هـُ ِسًَُصاُـذا يـُُذ جـاس خ

ًَػًُبــُس  ــشب   وَث ُ   (ص  ل هللا علي  ه وس  لن ) ًاُطــُكاُِ ت ــُ ٓــ ــُ ِسًَُصاُــذا ه ــُغ ه ًىو ك
ًَم ببُخؼـشَيت ئـُوا    ًَشٍ صَوس تش دَكشدب هُبُس ئُوَّ ُٓس ًاه  بُخؼِذَ تش بىَو خ

ًَتُوَ وُُؾُوتاوَ . ًَِ  ئًُ
ًَػًُبـُس   ًَم طـُس بـرِبْب جــا       (ص ل هللا علي ه وس لن ) جاسَيلًـاْ ث ؾــُسًاُِ كـشد حـُيىاُ

ًَػًُبـُس       ًَتب ث ًَلِ ُـُب هللا  ص ل)طُسياْ بِشّ و ًُٓىوياْ بُخؼـًُوَ جطـُ هـُ دَطـت

ًَلِ ًاوَب ئُويؽ ؾـُسًىوّ:    (عليه وسلن  ثشطًاسّ كشد يِ ًاوَ ؟ وتًاْ تُُٔا دَطت
ًَت . ًَلِ ُُب ًَش ًُٓىوّ ًاوَ جطُ هُ دَطت  ُُخ

ًَػًُبُس ئُؾُسًىَيت: ًاه ِ ًىطو ٌاْ بُ ؿُدَقُ كـَُ ُاكـات وَ   (صل هللا عليه وس لن )وَث
ًَشو ؿُدَقُ تاواْ ئُطِشَيتُوَ .  خ
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 بُِسؤرووَواْ :خىاسدْ داْ  -7
ًَػًُبُس َمن َفطََّر صاِئماً ف ََلوُ ِمث ُ  َأج رِِه َغ َب أَنّ وُ اليَ نُقُ  ))ئُؾُسًىَيت  (صل هللا عليه وسلن )ث

 ((.ِمن َأجِر الّصاِئِم َشيء
ًَـــم بلاتــُوَ ئـــُوا ٓــًُاْ ثاداػـــتِ        ًَم بـــُسباُط بــُ ِسؤرووَواُ واتــُ: ٓـــُس كُطــ

َِ ئُوَّ هُ ثادا  ػتِ ِسؤرووَواُُكُيؽ كَُ بلات .ِسؤروواُُكُّ ُٓيُ بُب
 ياكُكشدْ و دوسكُوتُِوَ هُ خشاثُ : -8

ًَػًُبُس َمْن ََلْ َيَدْع َقوَل الزُّوِر والَعَمَ  ِبِو واجَلْه َ  َفل يَ  ))ئُؾُسًىَيت:  (صل هللا عليه وسلن )ث
 .رواه البخاري(( لِّلِو حاجةٌ َأْن َيَدَع َطعاَموُ وَشراَبوُ 

ًَم واص  ًَلشدًُـاْ و كـاسٍ ُـُؾاًٌ      واتُ: ُٓسكُط هُ دسَوو قظُّ ثِشو ثـى  وكـشدَوَ ث
ًَىيظـتِ بـُوَ ًُـُ كـُ ئـُو كُطـُ واص هـُ خـىاسدْ و              ًَت ئـُوا خـىاّ طـُوسَ ث ًَِ ُـُٓ

ًَتُوَ. ًَِ ًَتِ و تًِىَيتِ بؤ دًَ ًَتب وَ تُُٔا بشط ًَِ  خىاسدُُوَ بٔ
 ْ .تُوبُو طُِساُُوَ هُ خشاثُكاسّ بُ تايبُت هُ بًذوُكاُِ ِسًَُصا -9

ًَلـِ            -10 ًَـشّ حـُج كشدُ وىًشَ كـشدْ هـُ ِسًَُصاُـذا ئُطـُس تىاُـاّ ٓـُبىوب ئـُوا خ
ًَػًُبُسدا  .(صل هللا عليه وسلن ) ُٓيُ هُطَُي ث

 ئً تًلاف كشدْ . -11
 طُِساْ بُدواّ ػُوّ قُدسّ ثريؤصدا : -12

ًاُط. ًَشتشَ هُ خىا ثُسطتِ ُٓصاس   يىُلُ خىا ثُسطتِ هُ ػُوّ قُدسدا خ
ــت بــُ       وَ خـىا ث  ًَ ُسطــتِ هـُ ػــُوّ قـُدسدا بــُوَ ًُــُ تـُُٔا ُُخــُويتب بـُه لى دَب

خىاثُسطتِ ئُو ػُوَ صيِذو بلشَيتُوَو دوس كُوتِـُوَؾ هـُ كـات كىػـنت و طـُيش      
ٍَ طشتّ هُ حُساَ و .......ٓتذ.  كشدُِ ؾًوٍ و طى

ًَِايت .  وَ دسوطتُ ُُٓذَيلًؽ خبُويت ئُطُس خُو صؤسّ بؤ ٓ
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 بةشى سيَيةم :
 ُِكاُِ ِسؤروو :ِسوك

ًَِاْ : -1  ًُُت ٓ
ًَؽ باُطِ بـُياُِ(   ًَؽ دَسكُوتِِ ؾُجش واتُ: )ث ًَت ث ئُطُس ِسَورووّ ؾُسص بىو ئُب
ًَلـــُ هـــُ           ــِ يُك ــُو بـــُ صًـــاْ وتِـ ًَِـــاْ هـــُ ده ذايـ ــُت ٓ ًَِشَيـــتب وَ ًُـ ــُت بٔ ًُـ

ًَِشاو)بًذوُ(َكاٌُ ُاو ديّ .  دآ
ًَِّ و بـــُتا   -2 ه ٌ ئُكُُـــُوَب هـــُ بـــاُطِ  خـــؤ طشتِـــُوَ هـــُو ػـــتاُُّ ِسؤروو دَػـــل

ًَىاْ )ًػشب( .  بُياًُُوَ تاوَكى باُطِ ػ
 

: ًَِّ  ئُو ػتاُُيؽ كُ ِسؤروو ئُػل
خـىاسدْ و خىاسدُـُوَ بــُ ئُُكُطـت . بـُال َ ئُطــُس خـىاسدْ و خىاسدُــُوَّ        -أبب 

ــت و       ًَ ــُوَ واص دَيِ ــريّ كُوت ًَــم ب ــُس كات ــُوا ٓ ــُ بــُ ِسؤرووَ ئ ــُيضاُِ ك خــىاسد و ُ
 لاوَو تُواوَب وَ قُصا كشدُُوَيؼِ ُاوَيت .ِسؤرووَكُيؼِ ُُػ

 ِسػاُُوَّ بُ ئُُكُطت . -ج
طىِسّ ًاُطاُُّ ئاؾشَت )حُيض(و خىَيِِ صَيظاُِ)ًِذاه بىوْ(ب جـا ئُطـُس تـُُٔا     -د

ــابىو بـــؤ بـــُسباُط و حُيضَكـــُّ ٓـــات يـــاْ ًِـــذاه ِ بـــىو ئـــُوا     هُحضَيـــُكًؽ ًـ
ـــ     ًَتــُوَب وَ ئُطـــُس هُحضَيــُن ث ًَؽ بــاُطِ بـــُياُِ ثـــان  ِسؤرووَكــُّ بـــُتاَي ئُب

ًَت ِسؤروو بطشَيت .  بىوَوَئُوا ئُب
 جىت بىوْ )جًٌاع( : -5

ــِ     ــُوَيؽ ِسؤرووٍ ٓــُسدوكًاْ بــُتاَي ئُكاتــُوَ كُؾاسَتًؼ جــا جــىت بــىوْ جطــُ ه
ًَت دوو ًـاُطِ       ًَت بُُذَيُن ئاصاد بلـاتب ئُطـُس ُـُبىو ئـُب دَوَيتب كُ ثًاوَكُ ئُب

ًَتب ئُطُس ُُيت ًَت ُاٌُ ػُطت ؾُقري هُطُس يُن بُِسؤروو ب ىاُِ ِسؤروو بطشَيت ئُب
 بذات .
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وَ واجبُ ُٓسدوكًاْ تُوبُ بلُْب )يا ُٓس ثًاوَكُ تُوبُ بلات ئُطُس صَوسداس بىو(ب 
وَ ئــُو ِسؤرَيــؽ  قــُصا بلُُــُوَ . طــىدَيم: ػــُواٌُ ًــاُطٌ ِسًَــُصاْ جــىت بــىوْ    

ب وَ  ًًَِلستمناءئُؾُسًىَيت:) لبن عثيمنيحُال هُ  ٌَ كُؾاسَتُ(ِسَورو ئُػل  .ـَت بُال َ ب
ًَِّ وَن : سوديَك :  ئُو ػتاُُّ ِسؤروو ُاػل

ًَت . -1 ًَلِ بُ ِسؤروو خُوتىَو و هُػِ طشاْ ئُب  كُط
ًَتُوَ و تىاُاّ بُ طُسيذا ًُُ . -2 ًَت و دَِسػ  ِسػاُُوَ صؤسّ بؤ دَيِ
ِِ خىَيّ بُسبىْ و دَسيىْ بُٓؤّ بِشاويًُوَب ياْ هىت ثزاْب ياْ بُسبىٌُ خـىيَ  -3

 . )ا ستحاضة( ثىنب ياْ خىَيُِ يشكُ
 

 بةشي ضوارةم :
 ئادابُكاُِ ِسؤروو طشتّ :

ُ بلات : ياوّ ئَُ خاالُ   طىُُِتُ ِسؤرووَواْ سَِ
ًَى كشدْ : -1  ثاسػ

ًَػًُبُس ُروا فإنَّ يف السُُّحوِر بَ رَكٌة(ئُؾُسًىَيت:  (صل هللا عليه وسلن )يىُلُ ث  .متفق عليو. )َتَسحَّ
ًَ ًَذايُ .واتُ: ثاسػ ًَى كشدْ بُسَكُتِ ت  ى بلُْ يىُلُ ثاسػ

ًَى كشدْ بشيتًُ هُ:  ًَػًُبُس -1جا طىدَكاٌُ ثاسػ  (صل هللا عليه وسلن )طىُُِتٌ ث
ًَضو ووصَ ئُدات بُ ِسؤرووَواْ ./  -2/  ًَضُواُُ كشدُِ طاوسو جىهُكُكاًُؼُ . -3ٓ  ث

ــم خــىاسدُِ       ًَ ًَم قاث ــ ــاُطِ بــُياُِ داو كُط ــُس ب ــِ: ئُط ًَبًِ ــُس دَطــتذايُو   ت ــُ ب ه
ًَيَن و تـُواوّ بلـاتب يـاْ خىاسدُـُوَّ           ٌَ ُـُٓ ًَتِ دسوطـتُ واصّ هـ خـُسيلِ خـىاسدُ

ًَم ئاو .  ثُسداخ
ــٌ      ًَلشدُ ــاٌُ ئًختًــات و كــاس ث ًَؽ بــاُط( و داُ ــُوٍَ ثــ ووتــين ئًٌظــان )خــَى طشتِ

 بًذوُيُو حُساًُ .
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ًَى بلشَيـت هـُ ُضيلـِ بـاُطب وَ ئاًَىرطاسبـاْ بـَى ٓـًُىو         وَ طىُُتًؼُ دسَُط ثاسػ
ًَم ئُوَيــُ كــُ وسيــابّ ِساطــتُوخَى دواٍ بــاُط ُىَيــزٍ بــُياٌُ ُُكــُْ     بــشاو خىػــل

ــَُ )   ــٌ ك ــىُلُ الُ ــُ )10ي ــُال َ ) إحتيهها ( دَقًك ــشاوَب ب ــاْ )25( داُ ( دَقًكــُ  30( ي
ًَطـٍُ طـُسجنُو بـُو      خىاسدْ و خىاسدُُوَ هُ دواٍ باُطٌ بـُيا  ٌُ بُِساطـيت ئـُوَ ج

ًَىاصَ ًُُو با وسيابّ ِسَورووَكاًُاْ بُتاَي ُُكُُـُوَ .وَ باػرتيؼـُ دواٍ بـاُط داْ     ػ
ًَّ .إحتيا خىاسدْ و خىاسدُُوَ ُُخَىْ و )  ( بَى خَىياْ داُ

خؤطشتُِوَ هُ قظُّ ثـِشو ثـى  و صًـاْ ثًظـٌ و خشاثـُكاسّب كـُ ئُواُـُ هُطـَُي          -2
ًَت .ِسؤروو طشت  ِذا ُاطىجن

ًَػًُبُس  ًَلتاْ بـُ ِسؤروو بـىو بـاواص هـُ      (صل هللا عليه وس لن )ث ئُؾُسًىَيت: ئُطُس كُط
ًَىيؼـِ        ًَم تُُاُـُت جِ َِ و ٓات و ٓـاواس ُـُكاتب وَ ئُطـُس يـُك ًَِ وتُّ ثِشو ثى  بٔ
         ِ ًَىاصَ وَال ًـ ًَـت: ًـّ بـُِسؤرووَب واتـُ بـُو ػـ ًَـِشاْ ئـُوا بابو  ٌَ ط ًَذاْ ياْ ػُِسّ ث  ث

 .متفق عليو بذاتُوَ .
 صؤس خىَيِذٌُ قىسئاْ و ًاَي بُخؼني و ياكُ كشدْ . -3
 صوو بُسباُط كشدُُوَ : -4

ئًُُؾ ثُيىَُذّ بُ خؤس ئاوا بىُُوَ ُٓيُ ُُن باُط داْب يـىُلُ جـاسّ وآُيـُ    
 خؤس ئاوا بىوَ بُال َ باُطُكُ دوا كُوتىوَ .

ىو بــُِٓ وػـمب ئُطــُس ُــُبىو   بـُسباُط كشدُــُوَ بـُ خىسًــاّ تــُِسب ئُطـُس ُــُب     -5
 بُيُُذ قىًُ ئاوَيم .

)َذَى َب الَََّّم أُ ا َوابْ ت َلَّ ِت ثاِساُُوَ هُ دواّ بُسباُط كشدُُوَو خىَيِذٌُ ئـَُ صيلـشَ:    -6
 .4678 صحيح اجلاما لاللباين ( .الُعُروُق ا َوثَ َبَت اأَلْجُر ِإْن َشاَء الّلو

ــش ئــاو بــىوْ و  ُوَوتًِىيــُتٌ ِسَويؼــت وب دًَاسَكــاْ ِسَويِــ واتــُ:  ًَ ــٌاْ ت ب ثاداػتًؼ
 ًظَىطُسو يُطجاوَ بُ ويظيت خىاٍ طُوسَ .
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 بةشى ثيَهجةم :
(بؤ ِسؤرووَواْ بًاُلات :  ئُو ػتاُُّ كُ )حُال هُ 

ًَلِ تش . -1 ًَِم كشدُُوَ ياْ بؤ ُٓس ػت  خؤػؤسدْ بؤ خؤ ؾ
َِ صيادَ ِسَوّ . -2  ئاو ِساداْ هُ دََ و هىتب بُال َ بُب

 ػاخ كشدْ . كُهُ  -3

 بُ هُػِ طشاُُوَ بلُوَيتُ دواّ باُط داُِ بُياُِ و دواتش خؤّ بؼىات . -4

ًَى . -5  هُ دواّ بُسباُط ًٓض ُُخىات تاوَكى ثاسػ

 قىت داُِ تـ و هًم جطُ هُ بُه ػَُ . -6

ًَىاسَ . -7  طًىان كشدْ هُ بُياُِ تاوَكى ئ

ًَِاُِ بؤُِ خؤؾ و  -8 ٍَ. وياوتشَّ قُ و بُخاخكى و خُُُو بُكاسٓ  طى

ًَت( . -9 ًَِ ًَت )ًىغُصٍ ئُيؼل ًَذاْ . بُال َ دَسصّ ًىغُصّ ُُب  دَسصّ ه

ًَتُ قىِسطُوَ . -10 ًَىيظتِ كشدب بُال َ ُُي ًَِاُِ ؾو ضُو ًُووىْ ئُطُس ث  بُكاسٓ

ٍَ و..........ٓتـذب بـُال َ          -11 ًَؼـت بلـات بـؤ صاًُِـِ ِسَيـزَّ خـى ًَُِس تاًِ ي ًَؼت ه ي
 قىتِ ُُدات .

ًَت . -12 ًَم كُ بُطُس خؤيذا صاَي ب ًَضاْ بؤ كُط  ًا  كشدُِ خ

ًَم بُ ئُُكُطت خىَيّ قىت ُُدات . -13 ًَؼاْ بُ ًُسج  دداْ ُٓه ل
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 بةشى شةشةم :

 يُُذ طىودَيم :
ٌَ دَكشَيـت بـُ     -1 ًَم كُ باه ؼ ُُبىوَ ِسؤروّ هُ طُس ؾُسص ًُُب بُال َ ؾُسًاُِ ثـ ًِذاه 

ًَـتب وَ دايـم و بـاوكٌ ثاداػـت وَس      ِسؤروو هُبُسئُوَّ خىوّ ث ًَـش ب ًَىَ بطشَيت و ؾ
 ئُطشْ .

ًَت -2  .َو ُُ ؾًذيُهُطُس و ثريَيم كُ وُقو ٌ الٍ خَىٍ ًُُاوَ ُُ ِسؤروياْ ػ
ًَم كُ ُُخؤػًُكُّ دسَيز خايُُُو ًٓىاّ يان بىُُوَّ ىَل ُاكشَيتب يـاْ   -3 ُُخؤػ

ــاب    ــاب ئُواُــُ بــُِسؤروو ُ ٌَ تىاُ ــٌُُ بــ ًَلٌ بــُ تًُ ــم   كُطــ ــاتِ ٓــُس ِسؤرَي ّ و هــُ جً
 خىاسدْ ئُدَْ بُ ُٓراسَيم .

ًَم كـُ هـُ طـُؾُسدايُب       -4 ٌَ ئُكشَيتب يـاْ كُطـ ًَم كُ ًٓىاّ يان بىُُوَّ ه ُُخؤػ
 ئُوا ِسؤروو ُاطشْ ئُطُس ُاِسَحُت بىوْ و دواتش قُصاّ ئُكُُُوَ .

ّ ئُكُُـُوَو  ئاؾشَتِ حُيضداسو صَيظاُِ بُ ِسؤروو ُابّب بُال َ دواتش تـُُٔا قـُصا   -5
 بُغ .

ئاؾشَتِ طم ثِشو ػريدَسب ئُطُس ُُياْ تىاُِ ياْ ِسؤرو طشتّ ًُتشطِ دسوطتلشد  -6
هُ طُس خؤياْ ياْ هُ طُس كؤسثُكُياْ ئُوا بُِسؤروو ُـابّ و تـُُٔا كـُؾاسَت دَدَْ    

 و قُصا ُاكُُُوَب بؤ ُٓس ِسؤرَيم خىاسدُِ ُٓراسَيم ئُدَْ .
اَف ِت احلاِم ُ  عل ى نَفِس هاا وادل  ُرِضُا عل ى َوَل ِدىا يف َرَمض اَنا ِإذا خ: ))ئُؾـُسًىَيت إبن عباس 

 . 59/4ارواء الغلي  (( . قاَل: يُفِطراِن ويُطِعماِن َمكاَن َك ِّ يوٍم ِمسِكيناً َوال يَقِضياِن الصَّومَ 
كـُّ هـُ ِسًَُصاُـذاب              واتُ: ئُطـُس طـم ثـِش تشطـا هـُ خـؤّ و ػـريدَس تشطـا هـُ ًِذاهُ 

ًَِّب وَ بؤ ٓـُس ِسؤرَيـم خـىاسدُِ ٓـُراسَيم ئـُدَْ و      ؾُسًىوّ: ِسؤر ووَكُياْ ئُػل
 ِسؤرووَكُياْ ُاطشُُوَ.   
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: باػرت وايُ خىاسدُُكُ بُ ئاًـادَكشاوّ بـذسَيت بـُ ٓـُراسَيم يـاْ بـُ ًـاَي و        سوديَك
 ًِذاه ِ .

 بةشى حةوتةم :
 حًلٌُتُكاُِ ِسؤروو :

ُـ     -1 ًَضَيـُ كـُ ثُيىَُـذّ بُ ًَض     ِسؤروو ئُو ثُسطتُِ بُٓ ذَ بـُ خـىاّ طـُوسَوَ بـُٓ
ًَذايـُب         ًَِـاٌُ ِسَصاًُُـذٍ خـىاّ طـُوسَوٍَ ت ئُكات و تُقىا صياد ئـُكاتب بُدَطـت ٓ
ــُن       ًَزو ئاسَصوي ــؤسَ يــ ــُ ٓــًُىو ج ــُس خــىا واص ه ــُ تــُُٔا هُب يــىُلُ ئــُو بُُذَي

ًَت وَن خىاسدْ و خىاسدُُوَو ػُٓىَت و .....ٓتذ. ًَِ  ئُٓ
ًَِـُسَيلِ طشُطـُ بـؤ صاَي بـىو     -2 ًَـشّ ئـاساَ طشتِــِ      ِسآ ُِ بُُـذَ بُطـُس ُُؾظـًذاو ؾ

ًَتِ و ُاِسَحــــُتِب ٓــــُسوَٓا       ًَت بُساًبـــُس بــــُ بشطـــ ئـــُكات و خــــؤ ِساطـــش ئــــُب
 كًُلشدُُوَّ تًزّ و جؤػِ ػُٓىَت .

 دسوطت كشدُِ كُؾ و ُٓوايُكِ ئًٌاُِ هُ ُاخِ ًشؤ ذا . -3
4-    ٓ ًَؼـتين دَي  خؤؾ كشدْ و طاف كشدُِ دَي و دَسوْ و بـري و ُـُسَ كشدًُـاْ و ُُ

 تُُطٌ .
ًَـــَى كـــشدْ و           -5 تُطـــم كشدُـــُوَّ ِسَيطاكـــاُِ ػـــُيتاُِ ًـــشؤ  و جِؤكـــُ بـــؤ ؾ

تاُذُِ بُُذَّ ِسؤرووَواْ .  ُٓه دُهُ 
ًَتِ و          -6 ًُُــذَكاْ بُساًبــُس ُــُداسَكاْ بــُ يُػــتِِ بشطــ ًَِاُــُ ٓؤػــِ دَوهُ  ٓ

 تًِىَيتِ .
ًَُِسَيلِ باػُ بؤ ُٓطت كشدْ بُ ياودَيشّ و ًىساقُ -7  بُّ خىايٌ .ِسآ
ًَت بـُ دَسيـىْ و ؾِشَيـذاُِ ئـُو        -8 َِ وَيُِ بـُ ِسؤرووَواْ دَبُخؼـ هُؾ طاغًُكِ ب

ــُ ُــاو  هُػــِ ٓــُس           ــُوَّ بُسدَواًــُوَ كؤبؤتــُوَ ه ــشَّ كــُ بــُٓؤّ خىاسدُ رَٓ
ًَلذا.. كَُ بىُُوٍَ يُوسٍ.. ثؼىٍ طىسيًوُو كَىئُُذاًٌ ًًض.. ياسَ طـُسٍ   ًشؤ 



 

 16 

   رمضان 

ًَض كشدُُوٍَ ًُٓىو قَىه َىْ و طُدَ.. ياالكٌ بَى دَ ًاسَكاْ و جطُسو دَي وطٌ و بُٓ
 كَى ئُُذاًُكاٌُ هُؾ و صَوس طىدٍ تشيؽ .

 

 بةشى يةشتةم :
 صَكاتٌ طُسؾًرتَ :

 حىكٌُكُّ : -1
ًَم. إبّ وٌش َ هُطُس ًُٓىو ًىطو ٌاُ ًَػًُبُس م ؾُسص صل هللا عليه وسلن )ئُؾُسًىَيت: ث

هـُ خىسًـاب    -واتـُ: يـىاس طىَيـى     -بىو صَكاتِ طُس ؾًرتَّ ؾُسص كشد كُ)ؿاع( َيم  (
ًًَُنب وَ  ًَشو ً ياْ جؤ هُطُس ًُٓىو بُُذَو ئاصادَيم كُ بًذاتب وَ هُطُس ًُٓىو ُ
ًَؽ          ــُ ثــ ــُسًاُِ كــشدووَ ك ــُ ًىطــو ٌاُاْب وَ ؾ ًَم ه ــُوسَو بضــىك ــُس ٓــًُىو ط هُط

 متفق عليو. دَسيىْ بؤ ُىَيزّ جُرْ بذسَيت .

ًَت طُسؾًرتَ دوا خبشَيت بؤ دواّ ُىَيزّ جُرْب بُال َ دسوطتُ ِسؤرَيم ياْ دوواْ  ُاب
ًَؽ ِسؤرٍ جُرْ بذسَيت .  ث

 حًلٌُتُكُّ : -2
ًَػًُبُس  حًلٌُتِ طُسؾًرتًَاْ بؤ ِسوْ ئُكاتُوَو ئُؾُسًىَيت :(صل هللا عليه وسلن )ث

ًَتُ ٓؤّ ثاكبىُُوَّ طىُاه و كـَُ و كىستًـُكاُِ ِسؤرووَواْ هـُ ِسؤرووَكُيـذا      -أ ئُب
َِ و صًاْ خشاثِ .وَن قظُّ ثِش  و ثى  و كاسّ ُابُج

ًَم بؤ ُٓراسَكاْ . -ب ًَتُ خىاسدُ  ئُب
 يِ ئُدسَيت؟ وَ بِشَكُّ يُُذَ؟ : -3

بـؤ صَكـاتِ طـُس ؾـًرتَ تـُُٔا خـىاسدْ ئـُدسَيت و دسوطـت ًُـُ ُشخُكـُّ بـُ ثــاسَ            
 دَسبلشَيت .

ؤو يـى  وَ بِشَكُيؼِ يىاس طىَيى)ًؼت(َ هُ خىاسدُِ ِسؤراُـُب كـُ ُضيلـُّ دوو كًوـ    
ًَتــُ     ًَمب جائُطــُس صيــاتشيؽ بــذسَيت ئــُوا يــاكرتَو ئُب غــشاَ ئــُكات بــؤ ٓــُس كُطــ

 ؿُدَقُ .
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ٍَ؟ : -4  َِ ئُدس َّ؟ وَ بُك َِ ئُدس  بؤك
ًَم ئـُو طــُس ؾًرتَيـُ ئــُدات هـُ جًــاتِ خـؤّ و ئُوكُطاُُيؼــِ كــُ         ٓـُس ًىطــو ٌاُ
ــو ٌاُاْ ئـــــُدسَيت.                                                                         خــــُسجًًاْ هُطـــــُس ئـــــُوَب وَ تـــــُُٔا بــــُ ٓـــــُراساُِ ًىطـــ

 بةشى نؤيةم :
 ًاهئاوايٌ و كَىتا ئاًَىرطاسٍ :

دواّ ئُوَّ ئُو ًًىاُُ بُِسَيضَ كُ ًاُطِ ِسًَـُصاُِ ثـِش بُسَكُتـُ ئـًرت ًاه ئاوابـاْ      
ًَـت و         ئـُويؽ  ىَل ئُكاتب هُاليُن ده دؤػـني بـُوَّ كـُ كـشدَوَّ جىاضـاْ تًـا كشدب

ًَـتب وَ هـُ اليـُكِ تشيؼـُوَ ده تـُُطني بـُوَّ كـُ           تاواُُكاضاُِ هُطـَُي خؤيـذا بشدب
ًَتُوَب ئـاخش ػـُيتاُُكاْ بـُسَه ة  ئـُكشَيّ و      ًٌَاْ جًا ئُب ئُو ًًىاُُ خؤػُويظتُ ه
ًَتــُوَب جــؤؾ و خشؤػــِ ئًٌاُــذاساْ كــَُ           ًَىاْ كــَُ ئُب ٓــاواسو الال ُــُوَّ ثاسػــ

ًَتـُوَب تــُساويذ و ػـُو    ىُِ ػــُواُِ قـُدس كؤتــاّ دَيـتب جــا خؤػـبُختِ بــؤ     ئُب
ًَـىَ     ًَم كـُ جىه ـُّ ه ًَذا ًاُذوو كشدب خُطاسؤًُُذيؽ بؤ كُطاُ ًَم كُ خؤّ ت كُطاُ
ًَتًُكاْ    ُُٓاتب ياكُكاساْ ياوَِسَيِ ثاداػنت و ًُٓىو ًاُذو بىْ و تًِـىَيتِ و بشطـ

ًَزّ ِسؤروو ُُطشاًُؽ ُٓس ِسؤيؼـتب بـُال َ    تـُُٔا ثُػـًٌاُِ و   ِسؤيؼنت و هُصَت و ي
ًَضًُكاًُاْ ًايُوَ تا ِسؤرّ قًاًُت .  تاواُِ طُسث

جابؤيُ ئُّ بشاّ خؤػُويظت و خىػلِ بُِسَيضو داويََّ ثان و بُ حًؼـٌُت ئُطـُس   
ًَِـُو كـؤَي ًـُدَ      تؤ هُ كؤػؼلاساْ بىوّ هُ وًبادَتلشدٌُ ئَُ ًاُطُدا ئـُوا واص ًُٓ

َّ خىايـت ُـُن ِسًَـُصاْب ِسًَــُصاْ     هـُ طىَيِشايـُه ِ ثـُسوَسدطاستب يـىُلُ تـؤ بُُـذ      
َِب وَ ئُطــُسيؽ تــؤ هـُ خشاثــُ كــاساْ و        ًَِ ِسؤيؼـت بــُال َ خـىاّ ِسًَــُصاْ ٓــُس ئـًُ
ًَىيظـتُ بـُ ثُهـُ تُوبـُّ يـُكواسّ         ًَضًلاساْ بىوّ و خشاثُت ٓـُبىوَ ئـُوا ث طُسث

َّ داُـُخشاوَ .وَ       ًَطىًـاْ   بلُيت و ثُػًٌاْ ببًتـُوَب يـىُلُ دَسطـاّ تُوبـُ جـاس ب
ًَلـُ هـُ ًُ ٌُتـُ ٓـُسَ طـُوسَكاْ و ػـىكشاٍُُ خـىاٍ        وًباد َتٌ ًاُطٌ ِسًَُصاْ يُك

ًَىيظتُ هـُدواٍ ًـاُطٌ ِسًَـُصاًُؽ     ئُوَيت كُ تاواُُكاْ هُ طَُي خَىيا ئُبات ب بَىيُ ث
ًَػًُبـُس         ٍَ ِسايـُه ٌ كشدُـٌ خـىاٍ طـُوسَو ث بُسدَواَ بني هُطُس ئُو وًبادَتـُو طـى
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 ٌُتُ طُوسَيُ هُ كًع خَىًاْ ُـُدَيّب يـىُلُ ئـُو    ب وَ ئُو ًُ (صل هللا عليه وس لن )
 وًبادَتُ تاٍ تُساصوٍ ياكُكاْ قىسغ ئُكات و تاواًُؽ طىكٌ ئُكات .

ًَـضاْ و            خىاٍ ًـاُطٌ ِسًَـُصاْ ٓـًُاْ خـىاٍ ًاُطـُكاٌُ تشيؼـُب جـا بـا خَىًـاْ و خ
كاضاْ هُو خىايُ ِساصيلُيّ و هُ تىِسَيًُكٍُ خَىًاْ بجاسَيضيّ  . ًِاهُ 

 : ةيةمد بةشى
                : ٌُُىَيزٍ جُرْ و ئادابُكا 

ًَيت         حىكٌُكٍُ : ُىَيزٍ جـُرْ واجبـُ هُطـُس ثًـاواْ و ئاؾشَتـاْب هـُ بـُس بـُسدَواً
ًَػًُبُس  هُ طُسٍ و ؾـُسًاْ كشدُـٌ بـُ ثًـاواْ و ئاؾشَتـاْ بـَى         (صل هللا عليه وسلن )ث

ًَتًـُوَ    ب وَ ئُطُس جُرْ كُوتُ جىً ُوَ ئُوا يـىوْ بـَى   (1)كشدٌُ جىً ـُ هـُ واجب
ًَم ال ُابات . ًَت واجب  ئُكات بُ طىُُِتب جا ئُطُس واجب ُُب

ًَؽ         كاتُكٍُ ًَـم بـُسص بـىَوَ ُىَيـزٍ جـُرْ ئـُكشَيتب وَ تـاوَكى ثـ ًَم خَىس ِسً : كات
 ُىَيزٍ ًُىَِسَو ئُتىاُشَيت بلشَيت.

َيـز دابُطـنت   : بشيتًُ هُ دوو ِسكـات ب كـُ هـُ دواٍ )أك أكـرب( ٍ ُى    يَىًُُتٌ ُىَيزَكُ
( جاس )أك أكرب( ئـُكشَيت جطـُ   5( جاس )أك أكرب( ئُكشَيت ب هُ ِسكاتٌ دووًًَؼذا )7)

ًَػًُبـُسَوَ   هُ)أك أكرب( ٍ ُٓطتاُُوَ هُ طىجذَ ب وَ بُ )ؿُحًخٌ( ُُٓاتىوَ هُ ث
ًَتُوَ . ص  كُوا هُ طَُي )أك أكرب( َكاُذا دَطيت بُسص كشدب

                                                 
ْ،ْاْلُخُدورَِْْوَذَواتِْْالَْعَواتَِقَْواْلُحيَّضَْفيْالِفطِرْواأَلضحىْ:ُْنْخرَِجُهنَّْْأَنْْْجْْاللَّوَِْْرُسولُْْأََمَرنَا:ْْقَاَلتَْْْعِطيَّةَْْأُمْ َْعنْْ (5)

ْعَتزِلْنَْْاْلُحيَّضُْْفَأَمَّا رََْْوَيْشَهْدنَْْالةصَْالْفَ ي َ َْلَه اَْيُك ونُْْلَْْاناِإْح دَْ:ْاللَّ وَِْْرُس ولَْْيَ ا:ْقُ ْل تُْ:ْقَالَ تْْْالُْمْس ِلِمينََْْوَدْعَوةَْْاْلَخي ْ
ْلِبْسَهاْ»:ْفَ َقالَِْْجْلَباٌب؟ َهاْلِت ُ ْ(.423البخاري)َْأْخَرَجوُْ.ْ«ِْجْلَباِبَهاِْمنُْْْأْخت ُ

ْقدْلهاْمالزمتوْمعْمسلْوْعليوْاهللْصلىْألنوْالوجوبْوالحقْ؟ْلْأمْواجبةْالعيدْصالةْىلْالعلمْأىلْإختلفْقد
ْالركبْأخبرهْأنْبعدْمصالىمْإلىْيغدواْأنْللناسْسلمْوْعليوْاهللْصلىْأمرهْحديثْفيْكماْإليهاْبالخروجْأمرنا
وم نْاألدل ةْعل ىْوجوبه اْأّنه اْ…ْ… عطي ةْأمْحديثْمنْالصحيحْفيْوثبتْصحيحْحديثْوىوْالهاللْبرؤية

ْكانْواجبْ.مسقطةْللجمعةْاذاْاتّفقتاْفيْيومْواحدْ،ْوماْلي  (.5/357)الروضة النديةا سْبواجبْلُْيسقطْما
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ـًـ   ًَؽ و دوايــُوَ ُىَيــزٍ طــىُُِت ًًُــُو   ئـَُ ُىَيــزَ بــاُط و قاًــُتٌ ُ ُب وَ  هــُ ثــ
ًَت بَى خَىٍ بًلات. ًَلًؽ ؾشياٍ جًُاوُت ُُكُوت ئُتىاُ  ُٓسكُط

  :ٌُئادابُكا  
 ـ خَىػَىسدْ بَى ُىَيزٍ جُرْ .1

 .(1)ـ هُبُس كشدٌُ جىاُرتيّ جى وبُسط و خَى ِساصاُذُُو2َ
ًَؽ دَسيـىْ بـَى ُىيَ     3 زَكـُ. )ئُطـُس خىسًـا    ـ خىاسدٌُ يُُذ دَُلـُ خىسًايـُن ثـ

ًَلٌ تش خبىسَيت(.  ُُبى ػت

 ـ كشدٌُ ُىَيز هُ ُىَيزطُ )امُلـّوِ( طُس ُٓبىو.4

ًَت .5 ًَت ياْ ُُتىاُ ًَم صَوس دوس ب ٌَ ب ًُطُس كُط  ـ ِسَويؼنت بُ ث

ًَلُوَ بضًت بَى ُىَيزوب هُ ِسَيطـا يـاْ   6 ـ ِسَيطا طَىِسيّ ب واتُ: هُ ِسَيطايُكُوَ ياْ هُ كَىال ُ
ًَلٌ تشَوَ بطُِسَيًتُوَ.كَىال  ُ 

َقَبَ  اهللُ ِمّن ا َوِم نُكمـ جُرُُ ثريَوصَ كشدْ هُ يُكرتٍ.)7 ًٌَـُ   ت َ (ب واتُ: خىاٍ طُوسَ هـُ ئ
ًَىَيؼٌ وَس طشَيت.  و هُ ئ

 : ًَْضًُكاٌُ ِسَورٍ جُر  طُسث
ـ قُصا كشدُُوٍَ ُىَيزٍ بُياٌُ هُ ُىَيزٍ جُرُذا ب بُو بًاُىٍَ كُ ُىَيـزٍ جـُرْ   1

 ًُ .واجب ُ

ًَِاًُاْ هُ ثَىػاكٌ ػُسوٌ.2  ـ خَى ِساصاُذُُوٍَ ئاؾشَتاْ هُ دَسَوَو واص ٓ

ًَلُال و بىًُاْ .3  ـ تُوقُ كشدٌُ ثًاواْ هُ طَُي ئاؾشَتاٌُ ُا ًُحشََ و ب ت

ًَلُوَ.4  ـ ياو ُُثاساطتين ثًاواْ و ئاؾشَتاْ هُ يُكرتٍ وب طىوبُت كشدْ ث

 ُرْ بَى يىُُ طُسقُبشاْ.ـ َُى جُرٍُُ ًشدوو ب تايبُت كشدٌُ ج5

                                                 
: )وةبةست لة خوَ رِازانذنةوة ئةوةية كة ثياواى  باشرتيو و ثاكرتيو جن لةبةر بكةى و بوَني خوَش تيَبيين (1)

بذةى لة خوَياى ، نةك رِيش تاشني و بوَياخ كردى ، وة ئافرةتانيش ثااكرتيو و باشارتيو  جماي شاةرةي لةباةر      
ةى ، نةك جمي تةسك و بةكار ييَهاني بوَني خوَش، ضونكة حةراوة بو ئافرةت بوَني خوَش لة خوَي بذات بوَ بك

 دةرةوةي واهَ (.
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ــ بـُسَال  كشدُـٌ ًِـاال ْ بـَى ئــاصاسداٌُ خـُه لٌ بـُ تُقًُـٌُُ و ًـاتَىِس و ثاطــلًى و          6
ًَى.  تشوًب

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين

 مزطةوتى بةهةشت/   سليَمانى
 

 طُسياوَكاْ: جطُ هُ قىسئاْ و ؾُسًىدَ طُحًخُكاْ :
 . /للشيخ األلباين الصوم  روس -1
 وظائف ادلسلم... /  . عبداللطيف بن أمحد . -2
 الوجيز ىف فقو الُسنة.../  .عبدالعَّيم بن بدوى . -3
 رسائ  من اعدا  )القسم العلمى بدار الوطن( / الرياض . -4
 رللة الفجر / بغدا . -5

 

 ٓؤُشاوَيُكِ )بُدس( دَسباسَّ )ِسًَُصاْ(
 بظٍ اك اهش محّ اهشحًٍ

{ ْ ِ ِسًَُصا  {ًاُط
ِ ِسًَـُصْا    ِ دووّ كـؤيـِ ًاُطــ  طــــاه 

ِ  بؤيِ خـىدا  ؾُِسصّ كشد     ًَ  قـــــُد ُُه 
 هُٓــؤ و حًلٌُتِ قُيِا ثشطــًاس كُيت   

    ٌَ ٌ ب ًَ  و ُـُطبُتِ ضهههههههههال طُس  ِسقت ه
ُ  بُٓـُػـــــت ِسؤروو ٓؤكاسَ       بـؤ يىوُ

ٌَ جُطــــتُتبظ ياْ هـُدؤصَخذا      ــىوت
ِ  ده ــــُ ِسؤروو ٓـؤكاسّ      خؤػــــــخاه 
   ِ ّ  رَيش طــــو ُ ٓـــؤّ البـشدُـ  طــــــضا
ِ باه ؼ و     تىاُاداس  و طــــــُُر كُطـــــ

ّ ؾُِسصَ      ِسؤروو  بـُدوو ًـُسج هُطــــــُس
ِ خاهًف     ٌَ ًًُُتــــ  تُُٔا بؤ خــــىا ب
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ّ  وَن ِس ّ      ِسؤروو ٌَؤروو ًَػــــــًُبُس واب  () ث
ِ داوْ      ُُخــؤؾ و طُػـــتًاس خـىا ئًضُ

    ْ ُ  إختًاس بـُِسؤروو  بىوًُا َ ب  بــــؤ بىو
    ٌ  دسَيز خايُْ بىو ثري ياْ  ُُخؤػـــــــ

ُ ئــُدات      ُايطــــشَيت ِسؤروو بُغ  ؾًذي
     ِ ْ و ػــــــريدَس ياخىد  ئاؾشَت  دووطًا

ّ  بىو صَسَس روو ُاطـــــــشَيت    ِسؤ  كـُُٓ
ِ ِسؤروو     ًَت  هُبات ُ ئُبُخؼــــــــ  ؾًذي

ًَت    ًَت با بُِسؤروو  ب ّ  ُٓب  كـــــــُتىاُا
ٌ ياْ     ًَ ُ طـُس ج  كشد ثًاو  و ئـــاؾشَت ك

ُ كــــُثًاو      بًذا كـُؾـــــاسَت واجبـ
ٌَ ُىَيز     ِ  ب  ياخىد صَّ طــــــاْ ئاؾشَت
    َ ُ دْا قُصاّ هُطـــــــُس  ُُوَن  ؾًذي

ًَم يُُذ ِسؤرَيم      ُُيطشت  ِسًَُصْا كُطــ
ّ كات     ٌَ  قـُصا ٌَ  ُىقظــاْ ئُب  صوو بُب

***~~~~***~~~~***~~~~*** 
 ]باسى حةآلأل و حةرام و سةرفرتة وضةند باسيَكى تر[

***~~~~***~~~~***~~~~*** 
    ُ ْ حُآله   ِسادْا  هُدََ و هىوت ئاو   بؤ ِسؤرووَوا

ٌَ  بيبَ جىوتًا  و دَطت باصيؽ قُيِا    َ  ُاب  بُآل
ُ بُجُُابُت      ياخىد  بُهُؾ طـشاُِ   دسوطــت
َ و      ًَتُو ٌَ بب  صوو خؤّ  بؼـىات بُياُِ   ِسؤرّ  ه

ُ  طًىان كشدْ      ًَِر   ؾُِسصَكُّ  ُىَيز   حُآله   بؤ ُٓسث
     َ ِ كشدُُو ًَزخى   ياْ بؤ  تاق  اسدْ بلا  تاَ و ي

    ِ ًَِاُ ْ دَسصّ   قـُيِا  بُكاس ٓ َ  يا  كى و قُتش
ِ  كُه ُػـاخ      جطُهُدَسصّ  ًىغُصّ   ئُجناًذاُ

     ّ ًَِم كــشدُُوَخؤ ػـؤسدْ و ئاو ثشرَي  بؤ خؤ ؾ
ّ ئًظشاف كشدْ بُو    ًَتُقىِسط تُوَ  وسيا  ئاو ُُي
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     َ  حـُآله ُ ياخـىد خىاسدْ  بُُُصاُني  خـىاسدُُو
ٌَ و بُتاه ُ   بُآلَ كُبُئُُكُطـت بىو  ّ ئُػــل  ِسؤروو

ٌَ و بُتاه ُ    ّ ئُػـل ًَتُوَ  ِسؤروو ُ ٌَ  كُخؤّ بِشػـ
ّ ُُبىو    ِ خؤ  خؤّ بُسَيتُوَهُبري    كُبُويظت

     ّ ٌَ ُىَيز ُ ب ٍ طاُِ ئاؾشَت كُوت ُ  صَ  ياْ كُوت
    ُ ٌَ و بُتاه  ّ  ئُػل ٌَ ط ِسؤروو ّ  ئُب  ًاُِتاخاوَي
ًَى    ّ  ًًُُت بُثاسػ ٌَ ئُكشَيت  بُِسؤروو هُدووا  دَطت ث
َ  دوواخبشَيت       ُُوَكى  ُٓه بظـيتَ صوو واؾ باػرت
ِ بُِسؤروو  بىوًُــؽ     ًَىاسَ كـات ِ تا ئ  بُياُ

   َ ِ كشدوو ّ ثُسوَسدطاسَ    قىسئاْ  باطــ  ئًُش
ًَُِواص  دَسكُوت كُؾُجشّ ؿادق    هُخىاسدْ  بٔ

ٌَ ًَُِ     خؤسئاوا بىو      ُٓسكات ٍ اك بًؼل ُ بظ  ب
ُ بُخىسًا     ًَىاسْا  بًلُيت  بُسباُط    باػـرت واي  ئ

ٍَ   دَط ًَذَكا و كؤتاّ د ْ  كُبًًِت  ًاُط ت ث  ِسًَُصا
ّ  هُيوُتىي قُدس    ّ هُبري    ػــُو  وسيابني  ُُيلُي
   ُ ّ  ُٓصاس ًاُط ًَشَكُ ِ ريش    خ ُ  كُطــ ًَِ ٍ ؾُوت ًُ 

ًَػـًُبُسَ)   سؾرتَؾ بُخـىاسدُُ   طــُ ِ  ث  (طـىُُِت
    ِ ّ  ئًُِشؤ  در يُت ٌَ خُبُسَ  ئُوَ  هُ طـىُُِت  ب

ًَؽ جُرْ  كاتًؽ دوو ِسؤر  ّ جُرْث ًَؽ  ُىَيز  ُٓتا ث
ُ و     ُ هُطُس  كؤيو َ و بضىن ثًاو و رْ     واجب  طـُوس

ِ  جؤسّ خىاسدُُكُ    ًَ  ئُطــؤِسَيت  جؤس و بشِّ  بُث
ّ كشِّ     ّ جؤسّ  خشاذ بُ   وسيا  هُو خــىاسدُُّ  ئُ

  ُ َ ًاُط ّ ئُ  ِسؤرّ خؤػِ و جُرْ دَيت    ئًِوا هُدووا
ِ  خضَ دَكـشَيت       تًايذا  طـُسدْ ئاصاّ و    طــُسداُ
ّ  بؤ يُكرت   وَس طشَيت  وُمتاْطاخىا       دوووادَكُي

ّ و    ٌَ صويش  شيطامنان   بُه لى  خىا ِساصّ  كُي ًَت ه  ب
 

 ُىوطًِِ: بُدس
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