
 َٕ ٍَ( )َنا ٍَ َقا :  ٔإَذا َزَأ٣ اهٔل٬َ

 ُ٘ ًٖٖٔ ِٖ َأ ُٗ ٕٔايًٖ َٚاإٔلمَيا  ٔٔ ُِ ُٝ َٓا ٔباي ِٝ َعًَ

ّٔ َٚاإٔلِض٬َ  ١ََٔ ُ٘، َٚايٖط٬َ ََٚزٗبَو ايًٖ َزبِّٞ 
 (. 3451)، بزقم (381/ 5: )َباب َما َيُقىُل ِعْنَد ُرْؤَيِة الِهاَلِل  -الرتمذي، أبىاب الدعىات  رواه 

 قُد مجع١ اؿًبٛضٞ/ مجع ٚتستٝب 



     

 أبٛاب فٝ٘ ٚتػًل اؾٓإ أبٛاب فٝ٘ تفتح ايرٟ ايػٗس ايهسِٜ، ايػٗس اقبٌ قد ٖا     

 ٚدٌ عص اهلل ٜدعٕٛ ايصاحل ضًفٓا نإ ايرٟ ايػٗس ، املبازى زَطإ غٗس اْ٘ ايٓريإ

  : قا٥ًني َِٓٗ ٜتكبٌ نٞ أغٗس ضت١ ٜدعْٛ٘ ٚ إٜاٙ ٜبًػِٗ إٔ أغٗس ضت١

 ٖرا ايػٗس املبازىيف غعازْا يٝهٔ :  أخٞ ايهـسٜـِ 

1  

َٓا اِيًَِٓٗ) ُِ َٕ َضًٔٓ َََطا ُ٘ ، ٔيَس ُِ ُ٘  ،يٓا ََٚضًٔٓ ُِ ٓٓا ََٚتَطًَٓ    (ََُتَكب٬َّٓ َٔ
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ٖرا اؿدٜح أصٌ يف ت١٦ٓٗ ايٓاع بعطِٗ بعّطا (: زمح٘ اهلل)قاٍ ابٔ زدب 

نٝف ٫ ٜبػس املرْب  ! نٝف ٫ ٜبػس امل٪َٔ بفتح أبٛاب اؾٓإ، بػٗس زَطإ

 !  نٝف ٫ ٜبػس ايعاقٌ بٛقت ٜػٌ فٝ٘ ايػٝاطني! بػًل أبٛاب ايٓريإ

 (148: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب .   أٜٔ ٜػب٘ ٖرا ايصَإ شَإَٔ                                          
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َٛاُب  ))   ٘ٔ َأِب ُ٘، ُتِفَتُح ٔفٝ ََ َٝا ِِ ٔص ُِٝه ََُباَزْى، اِفَتَسَض اهلُل َعًَ ِْٗس  ُٕ، َغ َََطا ِِ َز َقِد َدا٤َُن

ِٔ َأِئف  َٔ ِْٝس  ١ًَِْٝ َخ ٘ٔ َي َٝأطنُي، ٔفٝ ٘ٔ ايٖػ ٌٗ ٔفٝ َُٚتَػ  ،ِٔ َٛاُب اِيَذٔخٝ ٘ٔ َأِب َُٚتِػًَُل ٔفٝ  ،١ٖٔٓ اِيَذ

 َّ َٖا َفَكِد ُحٔس َِٝس َّ َخ ِٔ ُحٔس ََ ِٕٗس،   (  8991)َطٓد اإلَاّ أمحد ((   َغ
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 فخٓطِ  قٝٛد ذْٛبو ... بسَطإايفٛش  اذا أزدت 

    

   (96 /8) : ا٭صبٗاْٞ ْعِٝ أبٛ ، ا٭ٚيٝا٤ ح١ًٝ

          (75 /1) : املهٞ طايب أبٛ ، احملبٛب َعا١ًَ يف ايكًٛب قٛت 

     3 

 (  262/ 2: )ٚدٛاٖس ايعًِ أبٛ بهس ايدٜٓٛزٟ اجملايط١ 

ٌَ قاٍ ِٝ                                                                                                                              :(اهلل زمح٘) عٝاض بٔ  اِيُفَط
ِِ ٔإَذا ) ّٔ َع٢ًَ َتِكٔدِز َي َٝا ٌٔ ٔق ِٝ ّٔ ايًٖ َٝا   َٚٔص

َٗأز ٖٓ ِِ اي َْٖو َفاِعًَ ّْ َأ ٌْ ََِخُسٚ   َنٖبًَِتَو ََُهٖب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . ( َخٔط٦َُٝتَو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





اىل ايٓظس يف ايطٛاٍ ايطاعات ٜكطٕٛ َٔ ٚايهجري

عظ١ُٝ فسصا ٜٚطٝعٕٛ ،اإلْرتْت ٚاضتدداّ ايفطا٥ٝات،

....زَطإ غٗس يف

إٔ ٚاعًِ عًٝ٘، دًٛضو ضاعات بتكًٌٝ  اآلٕ َٔ فابدأ

....ٜٓتظسى ئ زَطإ

تطاٚعِٗ فهٝف ا٭ذٕ، ٚشْا ايعني، شْا إىل ايصا٥ِ أٜٗا ٜدعْٛو

 إذا تكٍٛ ٫ ٚنٝف !صا٥ِ؟ ٚأْت تػازنِٗ ٚنٝف !َطًِ؟ ٚأْت

 نٝف  !؟"صا٥ِ إْٞ ، صا٥ِ إْٞ" املعاصٞ هلرٙ ايػٝاطني دعتو

قطعّا؟ حساّ ٖٛ َا تطتبٝح ثِ اؿ٬ٍ َٔ ْفطو ؼسّ
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   دعا٤ اإلفطاز 

ايًِٗ إْٞ يو صُت ٚع٢ً زشقو أفطست 

ذٖب ايظُأ ٚابتًت ايعسٚم ٚثبت ا٭دس  

 إٕ غا٤ اهلل  

ٍَ ٍُ َقا ٍُ ٫ ))  :() اهلٔل َزُضٛ ٖٓاُع ََٜصا ِٕٝس اي    . (( اِئفِطَس َعٖذًُٛا ََا ٔبَد
                                                                                                (1098) َطًِ (1957) ايبدازٟ

٘ٔ  " :(اهلل زمح٘) ايٟٓٛٚ اإلَاّ قاٍ  ٘ٔ َع٢ًَ اِيَخٗح ٔفٝ ُِٔظ ُغُسٚٔب َتَخٗكٔل َبِعَد َتِعٔذًٝٔ  ايٖػ

ُٙ َٓا ََِع ٍُ َيا َٚ َُِس ََٜصا ١َٖٔ َأ ُّا اِيُأ َِٓتٔظ َُ ِِ ُٖ ِٕٝس َٚ َُٛا ََا ٔبَد ٙٔ َع٢ًَ ََُخأفٔظنَي َدا ١ٖٔٓ َٖٔر  َٚٔإَذا ايٗط

ُٙ َٕ َأٖخُسٚ ١ََّ َذٔيَو َنا َٕ َفَطإد َع٢ًَ َعًَا  . (208 /7) َطًِ ع٢ً ايٟٓٛٚ غسح " فٝ٘ ََٜكُعٛ

ٍَ () ايعاص بٔ عُسٚ بٔ اهلل عبد عٔ ُِٔعُت :َقا ٍَ َض   َزُضٛ

ٍُ () اهلٔل ٕٖ$ :َُٜكٛ ِٔ ٔإ َِٓد ٔيًٖصا٥ٔ ٙٔ ٔع ٠َّٛ ٔفِطٔس                                                 .#ُتَسٗد ََا َيَدِع

َٕ ا٭َس هلرا عًُٞ تطبٝل ٚيف ُٔ اهلٔل عبد َنا ُِٕسٚ ِب  () َع

ٍُ نإ  اؿدٜح زاٟٚ ِٖ " :َأِفَطَس ٔإَذا َُٜكٛ ُٗ ِّٞ ايًٖ  َأِضَأُيَو ٔإ

َُٔتَو ٌٖ َٚٔضَعِت اٖئتٞ ٔبَسِح ٤ِٕٞ، ُن ِٕ َغ                                                                             ." ٔيٞ َتِػٔفَس َأ
 . صخٝح بطٓد  (1753)  َاد٘ ابٔ
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 فع٢ً زطبات تهٔ مل فإٕ ،زطب ع٢ً ايصا٥ِ ٜفطس إٔ ايط١ٓ َٔ

َْٔظ ؿدٜح َا٤; فع٢ً تهٔ مل فإٕ ٚتسّا، ٜكطعٗٔ ٚإٔ متسات، ٔٔ َأ  ِب

ٍَ ََأيٕو َٕ :َقا ٞٗ َنا ٖٓٔب ٌَ ُِٜفٔطُس () اي ِٕ َقِب َٞ َأ ِٕ ُزَطَبإت، َع٢ًَ َُٜصًِّ ِِ َفٔإ  َي

ِٔ َِٝساْت ُزَطَباْت َتُه َُ ِٕ ،َفُت ِِ َفٔإ ِٔ َي َِٝساْت َتُه َُ َٛإت َحَطا ُت ِٔ َحَط   . (( ََا٤ٕ َٔ
ْٔ َحٔدْٜح ََٖرا ٚقاٍ (696) ايرتَرٟ    .َغٔسْٜب َحَط

٘ٔ " : (اهلل زمح٘)ايػٛناْٞ قاٍ ٌْ ٔفٝ ٕٖ َع٢ًَ َدٔيٝ ِٔ ايٗسَطَب َأ ُِٔس َٔ َِٚي٢ ايٖت ِٔ َأ َٔ 

َٝأبٔظ ُّ اِي َُٝكٖد ٘ٔ َف ِٝ ِٕ َعًَ َُا ُٚٔدَد، إ ْٖ ُِٔس اِئإِفَطاُز ُغٔسَع َٚٔإ ُ٘ ٔبايٖت ْٖ ْٛ، ٔيَأ ٌٗ ُحًِ ٕٛ َُٚن  ُحًِ

ِّٟٛ ّٔ، َِٜطَعُف اٖئرٟ اِيَبَصَس َُٜك ِٛ ََٖرا ٔبايٖص َٚ ُٔ ٌَ ََا َأِحَط َٓأضَب١ٔ ٔفٞ ٔقٝ ُُ ٕٔ اِي َٝا  ََٚب

ٔ٘ ١َُٔ َِٚد ٌَ .اِئخِه ٕٖ :َٚٔقٝ َٛ ٔيَأ َٛأفُل  اِيُخًِ ُٜ َٕ َٜٔسُم اِئإمَيا  اِئع١ًُٖ َناَِْت َٚٔإَذا اِيَكًَِب، َٚ

ُ٘ َْ ِٛ ّٛا، َن ُ٘ َٚاِيُخًِٛ ُحًِ ًَِخُل ايٖتِأٔثرُي َذٔيَو َي ُٝ ٘ٔ َف ٜٖاُت ٔب ٔٛ َٗا اِيَخًَ     " ُنًٗ

 . (4/262) : يًػٛناْٞ ا٫ٚطاز ٌْٝ                                     
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 : ايطخٛز  ضٌٗ ٜطري   : ثاّْٝا

ٍُ اهلٔل   ٍَ َزُضٛ ِٛ ٔبَذِسَع١ٕ َٔ َا٤$ : ( )َقا ََٚي  #  َتَطٖخُسٚا 

   (3476)حبإ يف صخٝخ٘ ابٔ 

فإذا نإ اإلْطإ ٫ ٜػتٗٞ ايطعاّ يف ٖرا ايٛقت املتأخس،  

ٜطتٝكظ إ٫ عٓد ايفذس، فُٝهٓ٘ إٔ ٜػسب  ٚملأٚ نإ ْا٥ُّا 

ق٬ًّٝ َٔ املا٤ ب١ٝٓ ايطخٛز، حت٢ ٫ حيسّ َٔ فطٌ إتباع 

 .يف ٖرٙ ايط١ٓ، ٚيٝخٛش ا٭دس املرتتب عًٝ٘(  )ايٓيب  

 : ايطخٛز كايف١ ٭ٌٖ ايهتاب: أ٫ّٚ 

ٍُ اهلٔل   ٍَ َزُضٛ ّٔ ))( :   )َقا َٝا َٚٔص َٓا  َٔ َٝا َٔ ٔص ِٝ ََا َب  ٌُ َفِص

ٌٔ اِئهَتأب، َأِن١ًَُ ايٖطَخٔس  ِٖ  (                                                                                            1096)َطًِ  ((َأ

 

َٔ  "  (: زمح٘ اهلل)ايٟٓٛٚ  اإلَاّ  قاٍ ِٝ ُِّص َب َُ ُُ َٚاِي اِيَفأزُم 

  ُٔ َِْخ َٚ  َٕ ََٜتَطٖخُسٚ ِِ َيا  ُٗ ْٖ ُِ ايٗطُخُٛز َفٔإ ٔٗ َٔ َٝا َٚٔص َٓا  َٔ َٝا ٔص

ََٚأِن١ًَُ ايٖطَخٔس  َٓا ايٗطُخُٛز  /  7)غسح ايٟٓٛٚ ع٢ً َطًِ "  "ُِٜطَتَخٗب َي

207) 

 :  بسن١ايطخٛز  : ثايجّا                          

ٍَ ٍُ َقا ٕٖ َتَطٖخُسٚا،$ :() اهلٔل َزُضٛ  ايٗطُخٛٔز ٔفٞ َفٔإ

  ايٟٓٛٚ اإلَاّ قاٍ    (1095) َٚطًِ (1923) ايبدازٟ #َبَسَن١ّ

َٖا  " :(اهلل زمح٘) ٘ٔ اٖئتٞ اِيَبَسَن١ُ ََٚأ َٖٔس٠ْ ٔفٝ ُ٘ َفَظا ْٖ  ٔيَأ

ِّٟٛ ّٔ َع٢ًَ َُٜك َٝا َٓػُِّط ايصِّ ُٜ َٚ ُ٘ ٌُ َي ٘ٔ ََٚتِخُص   ٔبَطَبٔب

َٜأد ٔفٞ ايٖسِغَب١ُ َٔ أياِشٔد َٔ ّٔ َٝا ََُػٖك١ٔ ٔئدٖف١ٔ ايصِّ ٘ٔ اِي  ٔفٝ

َُُتَطخِّٔس َع٢ًَ  (206 /7) َطًِ ع٢ً ايٟٓٛٚ غسح  . "  اِي

:                               املتطخسٜٔص٠٬ اهلل ٥٬َٚهت٘ ع٢ً : زابعّا         

ٍُ اهلٔل  ٍَ َزُضٛ ايٗطُخُٛز َأِن١ًَْ َبَسَن١ْ َفًَا )) :   ( )َقا

ٕٖ  اهلَل  ََا٤ٕ، َفٔإ  ِٔ َٔ ِِ َدِسَع١ّ  َِٜذَسَع َأَحُدُن  ِٕ ِٛ َأ ََٚي  ،ُٙ َتَدُعٛ

 َٔ َُُتَطخِّٔسٜ َٕ َع٢ًَ اِي َُٜصًٗٛ  ُ٘ ًَََا٥َٔهَت (                                                      11396)َطٓد أمحد (( َٚ

إٔ ٜػًُِٗ بعفٛٙ، ٚزمحت٘ : ٚايص٠٬ عًِٝٗ َعٓاٖا

 .ايدعا٤ ٚا٫ضتػفاز هلِ: ٚص٠٬ امل٥٬ه١. َٚػفست٘ 
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 :َعتطٝع يًٝو ٫            

أٚ َع ا٭صخاب  ا٭قازب . 1

 .بايكٌٝ ٚايكاٍ 

ايفطا١ٝ٥  ايكٓٛات تتبع . 2

ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ       َٚٛاقع 

ايرٖاب إىل ا٭ضٛام يػري  .3

 .حاد١ 

  ٚقت حت٢ جيًظ َٔ ٖٓاى 

  َٔ حسّفا ٜكسأ مل ايطخس

                                              زنع١ هلل ٜصٌ ٚمل  اهلل نتاب

  ٖرٙ تطٝع إٔ خطاز٠ أيٝطت

  زَطإ َٔ ايطٛاٍ ايطاعات

 !ٖرا؟ مبجٌ ي١ًٝ نٌ يف
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 ت٠ٚ٬ ع٢ً  ُٜٚكبٌ ايعًِ، أٌٖ فايط١ َٚٔ اؿدٜح، َٔ ٜفٗس  زَطإ دخٌ إذا (اهلل زمح٘) َايو اإلَاّ نإ

 ٜعين  خت١ُ، ضتني زَطإ غٗس يف ايكسإٓ خيتِ (اهلل زمح٘) ايػافعٞ اإلَاّ نإٚ ....املصخف َٔ  ايكسإٓ

  (اهلل زمح٘) قتاد٠ ضٝدْا نإ ...خت١ُ  زَطإ غري يف أٟ  ث٬ثني غٗس نٌ ٚيف  َستني خيتُ٘ ي١ًٝ نٌ يف

 دا٤ فإذا ث٬ٕخ، نٌ يف ختِ زَطإ دا٤ ٚإذا ، َس٠ ايكسإٓ ٜكسأ يٝايٞ ضبع نٌ أٟ  ضبع، يف ايكسإٓ خيتِ

  مجٝع تسى زَطإ دخٌ  إذا  (اهلل زمح٘) ايجٛزٟ ضفٝإ اإلَاّ نإ ... .ي١ًٕٝ نٌ ختِ ا٭ٚاخس ايعػس

 .ايكسإٓ قسا٠٤ ع٢ً ٚأقبٌ ، ايعبادات

 

 

 

 

 
 

   ؟ حايٓا ٖٛ فُا ايكسإٓ َع  زَطإ يف حاهلِ ٖرا      

  ..  ايكسإٓ يٝكسأ ايعًِ دزٚع ٜرتى َايو اإلَاّ نإ إذا

  ايتٛاُصٌ ٚضا٥ٌ اضتدداّ َٔ قًًٓا أٚ تــسنٓا حنٔ فٗــٌ

 ٚٚاتطاب ٚأْطتذساّ ٚتٜٛرت بٛى نايفٝظ ا٫دتُاعٞ

 ؟ زَطإ يف ايكسإٓ يكسا٠٤ يٓٓتب٘ ٚغريٖا
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 با٫ْػػاٍ غايبّا ايصا٥ِ امل٪َٔ ع٢ً تفٛت ايج١ُٓٝ ايطاع١ ٖرٙ

 فٗٞ ا٭دس ؼصٌٝ ع٢ً حسص ملٔ ٜٓبػٞ ٫ ٖٚرا اإلفطاز بإعداد

  يًدعا٤ ا٭ٚقات أفطٌ َٔ ٖٞ .. غاي١ٝ ٚدقا٥ل مث١ٓٝ ؿظات

  ايصاحل ايطًف ٚنإ ،ا٫ضتذاب١ أٚقات َٔ فٗٞ تعاىل اهلل ٚض٪اٍ

 ٚفك٘ َٔ ٚاملٛفل ايّٝٛ خامت١ ٭ْ٘ أٚي٘ َٔ تعظُّٝا أغد ايٓٗاز ٭خس

   اهلل دعا٤ يف ايطاع١ ٖرٙ ٫ضتػ٬ٍ اهلل

 
  أغسف إٔ اعًِ) : ا٭ذناز نتاب يف (اهلل زمح٘) ايٟٓٛٚ اإلَاّ قاٍ

   .( ايصبح ص٠٬ بعد ايرنس ايٓٗاز يف ايرنس أٚقات

  ف٬ ا٭زشام فٝٗا تكطِ ضاع١ ٭ْٗا ايصبح ص٠٬ بعد ايّٓٛ ٜهسٙ يرا 

 غٗس يف أْٓا ٚخاص١ ٚايدعا٤ بايرنس إحٝا٩ٖا بٌ فٝٗا ايّٓٛ ٜٓبػٞ

   . ٚايجٛاب ا٭دس ٜتطاعف فٝ٘ ايرٟ زَطإ

 

 
   چ  ٿ  ٺ چ :تعاىل قاٍ ايفذس قبٌٝ ٜهٕٛ ايرٟ ايٛقت ٖٛ : ايطخس                                

  فًٓطتػٌ زَطإ غٗس يف أْٓا ٚخاص١ ، ايفذس ٜ٪ذٕ حت٢ ٚا٫ضتػفاز ايدعا٤ بهجس٠ ايجُني ايٛقت ٖرا ع٢ً  ايصا٥ِ فًٝخسص 

 .تعاىل باهلل صًتٓا ٜكٟٛ فُٝا ايسٚحا١ْٝ ايدقا٥ل ٖرٙ
   ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ   ڎ  ڎ چ : ٚايتًٌٗٝ بايتطبٝح ايج١ُٓٝ ايطاعات ٖرٙ اغتٓاّ ع٢ً حاثّا تعاىل قاٍ

 130/ط٘ ضٛز٠ چ   ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ   کگ     ک    ک  ک
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ٔٔ اِيَهٔرٔب  إَذا  َٚٔيَطاَُْو َع ََٚبَصُسَى  ُُِعَو  ِِ َض َُٝص َُِت َفًِ ُص

 ِٔ َُآٔث ِٔ ََٚدِع َأَذ٣   َٚاِي َُٝه َِٚي  ، ّٔ ١َْٓ  اِيَدأد ََٚضٔهٝ ََٚقاْز  َِٝو  َعًَ

ََٔو   َٝا َّ ٔص ِٛ َٛا٤ّ  ََٚيا َٜ ََٔو َض َٝا َّ ٔص ِٛ َٜ َٚ َّ ٔفِطٔسَى  ِٛ َٜ  ٌِ                                                                 َتِذَع

 (2/271)َصٓف ابٔ أبٞ غٝب١

 

        11 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٜتطابكٕٛ ـًك٘ َطُازّا زَطإ دعٌ ٚدٌ عص اهلل إٕ )

 ٚؽًف ، ففاشٚا قّٛ فطبل َسضات٘ إىل بطاعت٘ فٝ٘

 ايّٝٛ يف اي٬ٖٞ ايطاحو َٔ فايعذب ،فدابٛا آخسٕٚ

   ( املبطًٕٛ ٚخيطس احملطٕٓٛ فٝ٘ ٜفٛش ايرٟ

 (209 :ص) زدب ٫بٔ املعازف يطا٥ف                                                                 
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   (171:ص) : زدب ٫بٔ املعازف يطا٥ف

بقيــام املراد أّن :( رمحه اهلل)اإلمام النووي ذكر       

                                                                                                                                                           .                                                                                  رمضان صالة الرتاويح

أن قيـام (: رمحه اهلل)ابن حجـر قال احلافظ كنا       
 .                                                                         رمضان ال يكون إاّل بها 

                                                                                                                                                 (.251/ 4: )، ٚفتح ايبازٟ ٫بٔ حذس ( 39/ 6: )ايٟٓٛٚ ع٢ً َطًِ غسح 
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ٌّ َحأذْم فكاٍ يعًٞ بٔ اؿطني              ْٔ َِْصَسا ٕٖ ايسغٝد نإ ي٘ َطٔبْٝب  يٝظ يف نتابهِ َٔ عًِ ايطب غ٤ٞ، ٚايعًِ : ُِٜرَنُس َأ

َا ٖٞ ؟ قاٍ  : فكاٍ ي٘ . قد مجع اهلل ايطب نً٘ يف ْصف آ١ٜ َٔ نتابٓا: فكاٍ ي٘ عًٞ . عًِ ا٭دٜإ، ٚعًِ ا٭بدإ: عًُإ 

 َٔ ضٛز٠ ا٫عساف ( 31)، ٚاآل١ٜ ( 192/ 7)٭حهاّ ايكسإٓ ايكسطيب، اؾاَع    چ پ  ڀ   ڀ    ڀ  چ :قٛي٘ عص ٚدٌ 

 

 أخٞ اؿبٝب زَطإ ٖٛ غٗس ايعبادات ٫ املأن٫ٛت

ََٚخٔسَضٔت  ٔإَذا  ََٔت اِئفِهَس٠ُ  َْا َُٔعَد٠ُ  ََِتًََأٔت اِي ا

ٔٔ اِئعَباَد٠ٔ  ََٚقَعَدٔت اِيأِعَطا٤ُ َع  ١َُُ  .أؿِه

 (86/ 1:)ايػفا بتعسٜف حكٛم املصطف٢

 ٍَ  :َبِعُض ايٖطًَٔفَقا

ّٝٔسا    َيا َتِأُنًُٛا َنٔجرّيا َفَتِػَسُبٛا َنج

 َنٔجرّياَفَتِسُقُدٚا َنٔجرّيا َفَتِدَطُسٚا 
 (85/ 1:)ايػفا بتعسٜف حكٛم املصطف٢

َٕ َُا ١َُٔ ُيِك ٖٞ : ٔفٞ ٔحِه ٔٓ  َٜا ُب
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   (تعاىل اهلل زمحٕ) اهج٘زٜ ضفٚاْ ضٚدُا اىل زجى جاء
 أجابٕ مباذا ٗاُظسٗا ، األٗي اهصف فضٚوٞ عّ ٙطأهٕ

ُُْظــْس ) : هٕ قاي: ّْ ، َتِأُكـُؤَا اهَِّتٛ ِكْطَسَتَم ا ًِ َّ ْٙ  َأ
ٍْ ؟ َتِأُكُؤَا  (5393) بسقٍ (7/514) : االمياْ غعب ( اِهَأِخرِي اهصَّفِّ ِفٛ َُٗق

 باهسبا ٗتتعاًى ... احلساَ تأكى ٗأُت األٗي اهصف ِٙفعم ًاذا : هٕ ٙق٘ي أْ أزاد كإُٔ    
 . دائستم يف بأًاُٞ تعٌى ال ٗأُت ... اهطٚبٞ املعاًوٞ بٚتم أٓى تعاًى ال ٗأُت .. ٗاهغؼ

  ... حالي ًّ طعاًم ٗاجعى األخري اهصف يف صى هلّ
  اهلل ًع ٗاصدق ، باحلطِٟ بٚتم ٗأٓى اهِاع ٗعاًى

 عوٟ ٗاألحقاد اهضغائّ ًّ ضوٌّٚا قوبم ٗأجعى ٗاهِاع،
 .املؤًِني إخ٘اُم
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ُطجى عوٍٚٔ أعٌاهلٍ اهيت عٌو٘ٓا فٟ اهدُٚا ض٘اء أكاُت ٓرٖ : أٜ   چۉ   ۉ  ې  ې   چ  
صاحلـٞ  أكاُت ضــ٘اء بعد ً٘تٍٔ تسكـ٘ٓا اهيت آثازٓـٍ ُٗطجى هلٍ أٙضا ، صاحلٞاألعٌاي صاحلٞ أَ غري 

 (.16/ 12)اهلسٍٙ اهتفطري اه٘ضٚط هوقسآْ  .، ٗضِجاشٍٙٔ عوٟ ذهم مبا ٙطتخقْ٘ ًّ ث٘اب أٗ عقاب صاحلـٞ أَ غري 

 كى ٗاحد ًِا ُفطٕ ، ًا ٓ٘ األثس اهرٜ ضِرتكٕ ٗزاءُا ؟هٚطأي      

أَ ضٚئات جازٙٞ ُِدَ ٓى حطِات جازٙٞ ُفسح بٔا أًاَ اهلل تعاىل ؟ 
 عوٚٔا ٗال ِٙفع اهِدَ ؟

هم تلْ٘ ال فاحسص أْ ..هم حطِٞ جازٙٞ بعد ً٘تم تلّ فإذا مل 
 . ضٚئٞ جازٙٞ 
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 قافظ١ ايػافع١ٝ عٓد بعدٙ ٜٚهسٙ ايصٚاٍ، قبٌ يًصا٥ِ ا٫ضتٝاى يف بأع ٫

 يف دا٤ نُــا املطو زٜح َٔ اهلل عٓد أطٝب فإْ٘ ايفِ يف ايصٝاّ أثس ع٢ً

 ع٢ً حيــسص إٔ صــا٥ِ ٖٚٛ ايطــٛاى اضتعٌُ َٔ ع٢ً ٚجيب ، ايصخٝح اؿدٜح

 ٜطس ف٬ غ٤ٞ َٓ٘ ٜٓعصس ٫ ٜطريّا ب٬ًّ َب٬ًّ نإ فإٕ دافّا، ايطٛاى ٜهــٕٛ إٔ

 .يًصا٥ِ اضتعُاي٘

 تأند إذا ُٜفطس ٫ٚ ، زَطإ ْٗاز يف ا٭ضٓإ َعذٕٛ اضتعُاٍ ُٜٚهسٙ      

 اضتعًُ٘ يٛ ٚحبرا َهسٚٙ ٚيهٓ٘ َٓ٘، غ٤ٞ اؾٛف إىل ٜصٌ مل أْ٘

 . يًدطس صٝاَ٘ ٜعسض ٫ حت٢ اإلفطاز بعد أٚ اإلَطاى قبٌ ايصا٥ِ
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  ، اجلوف إىل ال الفـه إىل تنـــزل ألنوا الصائه؛ تفطر ال :  

  فيجد صائه وهو يلتحل كان () النيب ألنَّ ؛ أفطـــرت اجلـــوف إىل تسربت فإن

 . العني قطرة ذلم ومثل ُيفطر، وال فنى يف اللحل طعه

  الطبلة مادامت فيوا، الدواء إدخال أو األذن قطــرة :

  إنَّ األطباء قال إذا إالَّ دخوهلا، ُيفطِّر ال فإنى الداخل إىل املادة دخول متنع

 .ُمفطِّرة فتلون الداخل إىل وتدخل الَطَبلة خترتق املادة

ُتفطر الصائه ؛ وذلم ألنَّوا تدخل إىل جوف الرأس  :  

 .مباشرة 
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  َع إ٫ ٜفطس ٫ٚ ٜصّٛ () عُس ابٔ نإ

  تًو ٜتعؼ مل عِٓٗ أًٖ٘ َٓع٘ فإذا املطانني

  ع٢ً ٖٚٛ ضا٥ٌ دا٤ٙ إذا ٚنإ ...اي١ًًٝ

  فأعطاٙ ٚقاّ ايطعاّ َٔ ْصٝب٘ أخر طعاَ٘

  يف بكٞ َا أًٖ٘ أنٌ ٚقد فريدع ايطا٥ٌ

 غ٦ٝا ٜأنٌ ٚمل صا٥ُا فٝصبح اؾف١ٓ
 (168: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 

.   

 (168: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 

 ()ايطًف ايصاحل  نإ    
 حيسصٕٛ ع٢ً إطعاّ ايطعاّ  

 ٜٚسْٚ٘ َٔ أفطٌ ايعبادات
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  ؟ ٚيًٝتو َٜٛو يف ا٫ضتػفاز َٔ ْصٝبو نِ ْفطو، ضٌ :املطًِ أخٞ       

  اهلل ٜطتػفس تأخس، َٚا ذْب٘ َٔ تكٖدّ َا ي٘ املػفٛز ٚزضٛي٘ اهلل حبٝب نإ إذا

٘ٔ )) :() قاٍ َس٠، ضبعني َٔ أنجس ايّٝٛ يف ِّٞ َٚايًٖ َ٘ َ٭ِضَتِػٔفُس ٔإ   ََٚأُتُٛب ايًٖ

ٔ٘ ِٝ ّٔ ٔفٞ ٔإَي ِٛ َٝ ِٔ َأِنَجَس اِي  (6307)  ايبدازٟ (( ََٖس٠ّ َضِبٔعنَي َٔ

ِٕ )) :() عُس ابٔ ٜٚكٍٛ           ٖٓا إ ٍٔ يُٓعٗد ن َُِذًٔٔظ ٔفٞ () اهلل يسضٛ  اِي

َٛأحٔد ِٔ ََٖس٠ٕ ١٦َ اي َٔ ٌٔ ِٕ َقِبــــ َّ َأ ٖٞ، َُٚتِب ٔيٞ اِغٔفِس َزبِّ ) :َُٜكـــٛ َْٖو َعًَ َِْت ٔإ  َأ

ٖٛاُب  (1516) داٚد أبٛ أخسد٘ .( ايَػُفُٛز ايٖت

ِٔ )) :() فكاٍ ََ َّ ٌَ ا٫ِٔضٔتِػَفاَز، َئص ُ٘ َدَع   ايًٖ
ُ٘ ِٔ َي َٔ ِّ ِٔ َفَسدّا، ٍَِّٖ ُن َٔ َٚ ِّ   ََِدَسدّا، ٔضٕٝل ُن

ُ٘ ِٔ ََٚزَشَق ُِٝح َٔ    ( 3819)َاد٘ ابٔ (( َِٜخَتٔطُب ٫َ َح

 (:  زمح٘ اهلل)اؿطٔ ايبصسٟ قاٍ 

َٔٓ٘ يف  ٫ ) متًٗٛا َٔ ا٫ضتػفأز، ٚانٔجُسٚا 

ُٝٛٔتهِ، َٚع٢ًَ َٛا٥ٔٔدنِ، ٚيف ُطُسٔقهِ،   ُب

فإْٖهِ َا تدُزٕٚ َت٢ ٚيف أضٛأقُهِ، 

ٍُ املػفس٠ُ  ِٓٔص  (َت

ِّد يطاََْو: ) يكُإ اؿهِٝ ٫بٓ٘ ذات ّٜٛقاٍ  ِٖ اغفِس ٔيٞ، : ٜا ُبيٖن; ع َٗ ايً

ٖٔ ضا٬ّ٥  َٜسٗد فٝٗ ٘ٔ ضاعإت ٫  ٕٖ يًٖ  (. 214:ص: )يطا٥ف املعازف،  ٫بٔ زدب اؿٓبًٞ( فإ
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 :ا٭ٌٖاٜكاظ .2

ٜٛقظ أًٖ٘ يًص٠٬ يف ( )نإ  
 .يٝايٞ ايعػس دٕٚ غريٙ َٔ ايًٝايٞ

 ايعػا٤ٜٔبني ا٫غتطاٍ .5

بني أذإ املػسب : ٚاملساد

:  ٚايعػا٤، قاٍ ابٔ دسٜس

ناْٛا ٜطتخبٕٛ إٔ ٜػتطًٛا نٌ 

 .ي١ًٝ َٔ يٝايٞ ايعػس ا٭ٚاخس

 إحٝا٤ ايًٌٝ. 1

املكصٛد ٖٛ إحٝا٤ ايًٌٝ نً٘، زمبا  

ٚحيتٌُ إٔ ٜسٜد بإحٝا٤ ايًٌٝ 

 .إحٝا٤ غايب٘

 امل٦صز غٓد .4

: َٔ قاٍيف تفطريٙ; فُِٓٗ اختًفٛا 

نٓا١ٜ عٔ غد٠ ددِّٙ ٚادتٗادٙ يف ٖـٛ 

ايعباد٠، ٖٚرا فٝ٘ ْظس، ٚايصخٝح 

 .إٔ املساد اعتصاي٘ يًٓطا٤

 ا٫عتهاف.3

ٜعتهف ايعػس ( )نإ  
ا٭ٚاخس َٔ زَطإ حت٢ تٛفاٙ 

 اهلل تعاىل
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 بايـدّ ي٬حتفــاظ أٚ َسٜـض إلْكاذ) ايصــا٥ِ َٔ ايدّ ضخب

 ٜػبــــ٘ ٭ْ٘ ; َفـطس غٝــس (ٚا٫ختبــــاز يًتخًٝــٌ أٚ يًطـــٛاز٨

   .صا٥ِ ٖٚٛ () اهلل زضــٍٛ احتذــِ ٚقد اؿذــا١َ،

 عباع ابٔ يكٍٛ خسج، َا ٜفطس ٫ٚ دخـٌ، ممـا ٚيٝظ خـــسج ممـا ايـدّ ضخـب إٕ ثِ

 . (567)  ايبٝٗكٞ ضٓٔ (خسج مٓما ٚيٝظ دخٌ مٓما اِئفِطُس إُْٓا) : (عُٓٗا اهلل زضٞ)

 قد ٭ْ٘ حاد١; ي٘ ٜهٔ مل إٕ يًصا٥ِ ذيو ٜهسٙ ٚيهٔ

  .فٝفطس ايصٝاّ عٔ ايصا٥ِ ٜطعف
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   ٚايباطٔ ايظاٖس تطٗري :أ٫ّٚ                             

  ُتسد٢ اييت ايًٝايٞ يف ُٜطتخٓب $:(اهلل زمح٘) زدب ابٔ قاٍ

ٝٓب، ايتٓٓظُف، ايكدز ي١ًٝ فٝٗا   بايُػطٌ، ٚايتصٜٓٔ ٚايتط

  إ٫ ايظاٖس ايتصٜٓٔ َِٜهٌُ ٫ٚ ،اؿطٔ ٚايًباع ٚايطٝب،

 .تعاىل  اهلل اىل ٚاإلْاب١ بايتٛب١ ايباطٔ; بتصٜني

ِّ صًٛاتو غػٛع: ثايجّا  :  ص

  ٚايفذس ايعػا٤ ص٠٬ ع٢ً ٚحافظ

 ايرتاٜٚح، ص٠ُ٬ تفٛتو ٫ٚ ظُاع١،

 :() قٛي٘ ٚترنس ايكٝاّ، ٚص٠٬
(( ِٔ ََ َّ ًَِٝـ١َ َقـا   ٔإمَياّْا اِيَكـِدٔز َي

ُ٘ ُغٔفــــَس َٚاِحٔتَطاّبا َّ ََا َي ِٔ َتَكــٖد َٔ  

ٔ٘ ِْٔب  ((... َذ

   :ٚايصدق١ ايدعا٤ :ثاّْٝا                                                  

  ي١ًٝ قٝاّ ع٢ً ٜعٝٓو إٔ تعاىل اهلل ادُع ايػُظ غسٚب عٓد

  هلرٙ صدقتو ٚدٗص صا٥ُّا، تفطِّس إٔ ع٢ً ٚاحسص ايكدز،

 ؼب عفٛ إْو ايًِٗ) بـ دعا٥و َٔ يطاْو ٜفرت ٫ٚ اي١ًًٝ،

 . ايًٌٝ َٔ ا٭خري ايجًح يف ٚخاص١ ،(عين فاعف ايعفٛ

 : ايتفسغ يًعباد٠ : زابعّا

 بإغ٬م ٚذيو ايفذس، اىل ايػُظ غسٚب َٔ

 ، ا٫دتُاعٞ ايتٛاصٌ َٚٛاقع ايفطا٥ٝات،

 يٝطت اي١ًًٝ ٭ٕ ايٓاع; َع ع٬قاتو ٚقطع

  ٫ٚ ايتٛاصٌ، َٛاقع يف ٚايتصفح املطًط٬ت ي١ًٝ

 ايكسإٓ، ي١ًٝ ٖٞ بٌ ،ٚايكٌٝ ايكاٍ ي١ًٝ

 .ٚا٫ضتػفاز ٚايص٠٬، ٚايدعا٤،

 (.189: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 

 (.760)، َٚطًِ (2014)ايبدازٟ 

 نٝف ْهطبٗا ؟... ي١ًٝ املػفس٠ .. ي١ًٝ ايكدز 
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   .( ايصا٥ُني يف ْصَيِت) :ٚغرُيٙ فاْٖد قاٍ                                                                 

 زب ٜا :فٝكٛيٕٛ اؿطاب يف ٚايٓاع عًٝٗا ٜأنًٕٛ َا٥د٠ يًصٛاّ ٜٛضع أْ٘ بًػٓا :قاٍ ايطًف بعض ٚعٔ

 . ٚمنتِ ٚقاَٛا ٚأفطسمت صاَٛا طاملا إِْٗ :فٝكاٍ ٜأنًٕٛ ِٖٚ حناضب حنٔ

ُٔ قاٍ        ٍُ :(اهلل زمح٘) اؿط  َعٗا َته٧ ٖٚٛ ايًٖ٘ يٛيٞ اؿٛزا٤ُ تكٛ

ٌٔ ْٗس ع٢ً ٕٖ :ايهأَع ُتعاطٝ٘ ايَعَط ّٕ يف إيٝو ْظَس اهلل إ   بعٝٔد صا٥ٕف ٜٛ

٢َٖ ايعطٔؼ، دٗٔد َٔ ٖادس٠ٕ ظُٔأ يف ٚأْت ايطسفني، بني َا  بو فبا

  ٚيٖرت٘ ٚغَٗٛت٘ شٚدَت٘ تَسَى عبٔدٟ إىل اْظسٚا :ٚقاٍ امل٥٬ه١َ،

ََ٘ َُٗدٚا عٓدٟ، فُٝا زغب١ّ أدًٞ، َٔ ٚغساَب٘ ٚطعا   غفسُت قد أ٢َْ اِغ

;ُ٘  .ٚشٚدَٓٝو ٦َٜٕٛر يو فػفس َي

   چ    ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ چ

 (:24)اآل١ٜ/ قاٍ تعاىل يف ضٛز٠ اؿاق١ 

 (158: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 

 (158: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 
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   :ايعٌُ يف اخ٬صو :أ٫ّٚ                                        

   :تعاىل قاٍ ا٭عُاٍ، قبٍٛ ع٬َات َٔ ٖٛ فاإلخ٬ص         
     حخ  جخ  مح  جح  مج    حج  يث   ىث    مث  جث  يت  چ

 چ    جس  مخ

   :ايصاحل ايعٌُ ع٢ً َداَٚتو :ثايجّا                      

 ع٢ً ع١َ٬ فٗٞ ايصاحل ايعٌُ ع٢ً املطًِ داّٚ إذا

  :ايطًف بعض قاٍ ثٛاب٘، َٔ دص٤ ٖٚٞ ايعٌُ، قبٍٛ

 ثِ حط١ٓ عٌُ فُٔ بعدٖا اؿط١ٓ اؿط١ٓ ثٛاب "

  اؿط١ٓ قبٍٛ ع٢ً ع١َ٬ ذيو نإ عط١ٓ بعد أتبعٗا

 نإ بط١٦ٝ أتبعٗا ثِ حط١ٓ عٌُ َٔ إٔ نُا ا٭ٚىل

   قبٛهلا ٚعدّ اؿط١ٓ زد ع١َ٬ ذيو

 110/ضٛز٠ ايهٗف

   :يًطاع١ ٚحبو يًُعص١ٝ ُنسٖو :ثاّْٝا                        

  ٜعٛد إٔ ٜٚهسٙ ايرَْٛب، ٜهٔسٙ املطًِ إ ايكبٍٛ ع٬َات َٔ

َّ ايرَْب ترٖنس ٚإذا إيٝٗا،  اؿطس٠ َٔٔ قًُب٘ ٚاْعَصس ْد

  زَطإ صٝاّ بعد ايصٝاّ َعاٚد٠ إٕ      

  إذا اهلل فإٕ زَطإ، صّٛ قبٍٛ ع٢ً ع١َ٬

 .بعدٙ صاحل يعٌُ ٚفك٘ عبد عٌُ تكبٌ

 (.215: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 

(  زمح٘ اهلل)اؿٓبًٞ قاٍ ابٔ زدب 

 : 

 (.221: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 
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 ٚايدازضني، املسض٢، امُلصعذـ١ ايعاي١ٝ بأصـٛاتٗا تـ٪ذٟ فٗٞ ،اآلَٓني تسٜٚع إىل تـ٪دٟ :ا٭يعاب ٖٚرٙ

 املٓٗٞ ٚاإلضساف ايتبرٜس َٔ ٖٚـرا ،فا٥د٠ غري َٔ يًُاٍ إت٬ف ٚفٝٗا ،ٚايهباز ٚايصػاز، ٚايٓا٥ُني،

 ايػسز بطبب ٚايبصس ايطُع ٚت٪ذٟ ٚحسا٥ل، ؿٛادخ ٚت٪دٟ ،ا٫ضتعُاٍ َأ١َْٛ غري ٖٚٞ عٓ٘،

 زَادٖا بطبب اؾًد إىل ايطسز ٜتعد٣ نُا املتطاٜس;

   :ايعٝد أبٛاب ع٢ً دَٓا َا ا٭َٛز أٚيٝا٤ ٜا              

 يهِ ػًب ٭ْٗا ايٓاز١ٜ; ا٭يعاب غسا٤ َٔ أطفايهِ آَعٛا

 اـٛف دخٌ اذا ايٓاع بعض ٭ٕ ;ٚدعا٤ِٖ ايٓاع يع١ٓ

 ٜبدأ فإْ٘ املصعذ١ ٚأصٛاتٗا ا٫يعاب ٖرٙ بطبب قًب٘ ع٢ً

 َٔ فبد٫ّ عًِٝٗ، ٚايدعا٤ ا٭طفاٍ آبا٤ ٚيعٔ ٚغتِ بطب

   .ايًع١ٓ ضـتأتٝو ايسمح١ تأتٝو إٔ

  َٔ ٚاملفسقعات ايٓاز١ٜ ا٭يعاب اضتدداّ ظاٖس٠ إٕ

  ٚزغِ فتُعٓا، يف املٓتػس٠ ايطًب١ٝ ايظٛاٖس

  ٖرٙ خطٛز٠ َٔ ٚا٫دتُاع١ٝ ايصخ١ٝ ايتخرٜسات

  شاٍ َا ا٫طفاٍ قبٌ َٔ ٚغسا٤ٖا بٝعٗا فإٕ ا٭يعاب

   . ايعٝد أبٛاب ع٢ً ٚحنٔ ٚخاص١ ،زقٝب ب٬ َٓتػسّا
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ايبػس٣  : "فامل٥٬ه١ تتٓصٍ عًِٝٗ بايطسٚز ٚاؿبٛز ٚايبػس٣ يف َٛاطٔ عصٝب١، قاٍ ٚنٝع

 (.358/ 15: )اؾاَع ٭حهاّ ايكسإٓ$. ايبعحٚعٓد ، ٚيف ايكرب، عٓد املٛت: يف ث٬ث١ َٛاطٔ

   

 

 99/ضٛز٠ اؿذس چ چ: قاٍ تعاىل

 تدزٟ َت٢ ًٜكاى ًَو املٛتبا٫ضتكا١َ ع٢ً ايطاع١ ف٬ اهلل اهلل 

٫  دٜٓ٘، ع٢ً غسع٘، َطتكُّٝا ع٢ً طاع١ اهلل،  ثابتّا ع٢ً َطتُسّا ٜهٕٛ ايعبد إٔ ٖهرا جيب 

 ..  ٜسٚغ زٚغإ ايجعايب ٜعبد اهلل يف غٗس دٕٚ غٗس أٚ يف َهإ دٕٚ آخس أٚ َع قّٛ دٕٚ آخسٜٔ ٫ 

 :  تعاىلقاٍ زب٘ ٖٚٛ عٓ٘ زاض ًٜك٢ ٜطتكِٝ ع٢ً غسع اهلل حت٢ املطًِ 

   30/ فصًتضٛز٠ چچ
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 َٔ ي١ًٝ آخس يف ٜٓادٟ () عًٞ ضٝدْا نإ     
 املكبٍٛ ٖرا َٔ !غعسٟ يٝت ٜا ) :زَطإ غٗس

   (فٓعصٜ٘؟ احملسّٚ ٖرا َٚٔ فٓٗٓٝ٘؟

 املكبٍٛ ٖرا َٔ ) :ٜكٍٛ ()َطعٛد ابٔ ضٝدْا نإ      
 املكبٍٛ أٜٗا ،فٓعصٜ٘ َٓا احملسّٚ ٖرا َٚٔ فٓٗٓٝ٘، َٓا

 (َصٝبتو اهلل درب املسدٚد أٜٗا يو، ٦ّٖٝٓا

  

  عًٝ٘ ٜظٗس ايطًف بعض ٚنإ 

 :ي٘ فٝكـاٍ ايفطس عٝد ّٜٛ اؿصٕ

 :فٝكـٍٛ ٚضسٚز فسح ّٜٛ إْ٘

 ٫َٟٛ أَسْٞ عبد ٚيهين صدقتـِ

 أٜكبً٘ أدزٟ ف٬ ع٬ُ ي٘ أعُـٌ إٔ

 ٫؟ أّ َين

 (.210-209: ص)يطا٥ف املعازف ٫بٔ زدب 

  ايعصٜص عبد بٔ عُس ضٝدْا راٖٚ 

  عٝد ّٜٛ يف خسج ( اهلل زمح٘)

   :خطبت٘ يف فكاٍ فطس

  هلل صُتِ إْهِ ايٓاع أٜٗا )

 ي١ًٝ ث٬ثني ٚقُتِ َٜٛا ث٬ثني

 إٔ اهلل َٔ تطًبٕٛ ايّٝٛ ٚخسدتِ

 .(َٓهِ ٜتكبٌ
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                                                      :اهع٘دٝ إىل اإلضالَ : ُٚٞاهجااه٘قفٞ      
أْ ترتن اهطري ٗزاء اهعادات ٗاهتقاهٚد اهفاضدٝ اهيت اعتاد 

اإلضالَ ًّٗ ٓرٖ اهعادات  ٍ ـتعاهٚعوٚٔا اهِاع ٗتطري خوف 
:                                                                  اهطٚئٞ 

اهِطاء سٗج ـخٗ …د ـاهعٚهوِطاء َٙ٘ اي ــاهسجًصافخٞ 
أثِاء شٙازٝ األقازب ّٗٓ كاغفات هصِٙتّٔ املأً٘زات غسعا   

 .بتغطٚتٔا

   اهعف٘ ٗاهتطاًح: اه٘قفٞ األٗىل 

أْ تعطـٛ ًـّ ًِعـم    اهعٚـد  ... ٙعين أْ تصى ًّ قطعم  اهعٚد  
أْ ختسج اهبغضاء ًّ قوبـم  اهعٚد … أْ تعف٘ عٌّ ظوٌم  اهعٚد

أْ تـرتن  اهعٚـد  …أْ تدخى اهطٌأُِٚٞ يف قو٘ب املطـوٌني  اهعٚد 
   :إحٚاء اهطِّ احملٌدٙٞ :  جاهجٞاه٘قفٞ اه       .اخلالفات ٗتعٌى عوٟ ت٘حٚد اهلوٌٞ 

                                                               :ٓرٖ بعض اهطِّ احملٌدٙٞ يف أٙاَ عٚد اهفطس      
.                                               ٙطّ أكى متسات ٗتسا قبى اخلسٗج إىل صالٝ عٚد اهفطس املبازن  0 1
.                                                                              ٙطتخـب االغتـطاي ٗاهتطٚـب ٗهبـظ احطـّ اهجٚاب  0 2
ٙطتخب اهرٓاب إىل املصوٟ ًاغٚا ٗٙطّ اهرٓاب ًّ طسٙق ٗاهع٘دٝ   0 3

   .ًّ طسٙق آخس 

اهتلبري ٗٙبدأ ًّ غسٗب اهػٌظ ًّ هٚوٞ اهعٚد ِٗٙتٔٛ بدخ٘ي  04 
                     اإلًاَ يف صالٝ اهعٚد 

 ( .تقبى اهلل ًِا ًِٗم ) اهتِٔئٞ باهعٚد بق٘هم  0 5   
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