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انمراءة في انراحبت يالحظاث أحياًَا غانبًا انفرض 
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  ٌٚمشأ   -أدٛاَا  -كاانٕالعت ٍَٛٔذْٕا فٙ انشكؼر.   

 ٔكاٌ أدٛاَا ٚمشأ :ق ٔانمرآٌ انًجيد َٗٔذْٕا فٙ انشكؼح األٔن 

  انًفصم  تمصاس -أدٛاَا  -ٔكاٌ ٚمشأإذا انشًص كٕرث. 

  لشأ يشج :إذا زنسنج فٙ انشكؼرٍٛ كهرًٛٓا. 

 ٔ فٙ انغفش  -يشج  -لشألم أعٕذ برب انفهك ٔ لم أعٕذ برب

 .انُاش

  ٔكاٌ أدٛاَا ٚمشأ تأكثش يٍ رنك فكاٌ ٚمشأ عرٍٛ آٚح فأكثش ٔكاٌ ٚمشأ

 انًؤيُئٍيشج صهٗ انصثخ تًكح فاعرفرخ عٕسج  انرٔوتغٕسج 

 أٔ ركش ػٛغٗ -درٗ جاء ركش يٕعٗ ْٔاسٌٔ 

  ٌـٚؤيٓى فٛٓا ب -أدٛاَا  -ٔكا انصافاث. 

  ٔكاٌ ٚصهٛٓا ٕٚو انجًؼح بأنى حُسيم ٗانغجذج فٙ انشكؼح األٔن، 

 .ْم أحى عهى اإلَطاٌ ـٔفٙ انثاَٛح ب

كاٌ ٚطٕل فٙ انشكؼح 

 األٔنٗ ٔٚمصش فٙ انثاَٛح

 

 

 

 

 :لال ػًش تٍ اهلل ػثذ ٌع

 ٚأيش  اهلل ٔلسط كاٌ»

 ٔٚؤيُا تانرخفٛف

صذٛخ عٍُ  «تانصافاخ

 انُغائٙ

  كاَد خفٛفح جذا

  كاٌ أدٛاَا ٚمشأ فٙ األٔنٗ يًُٓا آٚح

[2  :136]  : لٕنٕا آيُا باهلل ٔيا

إنٗ آخش اٜٚح ٔفٙ  أَسل إنيُا

لم يا أْم :  [64: 3]األخشٖ 

انكخاب حعانٕا إنى كهًت ضٕاء بيُُا 

 .إنٗ آخشْا  ..ٔبيُكى 

  [52: 3]ٔستًا لشأ تذنٓا:  فهًا

إنٗ آخش  أحّص عيطى يُٓى انكفر

 .اٜٚح

 ٔأدٛاَا ٚمشأ : لم يا أيٓا

لم ْٕ ٔ ،فٙ األٔنٗ انكافرٌٔ

 .فٙ األخشٖ اهلل أحد
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 كاٌ ٚمشأ فٙ كم يٍ انشكؼرٍٛ لذس ثالثٍٛ آٚح لذس لشاءج 

أنى حُسيم انغجذج .

 ٘ ٌـلشأ بٔأدٛاَا كا انطًاء ٔانطارق ٔانطًاء ذاث انبرٔج 

ٔانهيم إذا يغشى َٔذْٕا يٍ انغٕس. 

  لشأٔستًا: إذا انطًاء اَشمج َٔذْٕا. 

  كاٌ ٚجؼم انشكؼرٍٛ األخٛشذٍٛ ألصش يٍ األٔنٍٛٛ لذس انُصف لذس

 .ٔستًا الرصش فٛٓا ػهٗ انفاذذح خًظ ػششج آٚح

ٔكاٌ أدٛاَا ٚطٛهٓا درٗ 

نٗ انثمٛغ ٚزْة انزاْة إ

فٛمعٗ داجرّ ثى ٚأذٙ 

يُضنّ ثى ٚرٕظأ ثى ٚأذٙ 

ٔسعٕل اهلل صهٗ اهلل 

ػهّٛ ٔعهى فٙ انشكؼح 

األٔنٗ يًا ٚطٕنٓا 

 

أٔاضط  صالة العصر

انًفصم 

  كاٌ ٚمشأ فٙ كم يًُٓا لذس خًظ ػششج آٚح لذس َصف يا ٚمشأ فٙ كم

 يٍ انشكؼرٍٛ األٔنٍٛٛ فٙ انظٓش

  

صالة 
 املغرب

لصار 

 انًفصم

 ـعفش بأ فٙ لش ٌٕٔانخيٍ ٔانسيخ فٙ انشكؼح انثاَٛح. 

  ٔأدٛاَا تطٕال انًفصم :يحًد ، انطٕر ، انًرضالث. 

 ٚمشأ تطٕنٗ انطٕنٍٛٛ ٔكاٌ أدٛاَا :األعراف ٍٛفٙ انشكؼر. 

كإَا إرا صهٕا يؼّ ٔعهى 

تٓى اَصشف أدذْى ٔإَّ 

نٛثصش يٕالغ َثهّ 

لم يا أيٓا : كاٌ ٚمشأ فٛٓا 

 .ْٕ اهلل أحدلم  ٔانكافرٌٔ

صالة 
العشاء 

أٔاضط 

انًفصم 

 ٚمشأ فٙ انشكؼرٍٛ األٔنٍٛٛ يٍ ٔعط انًفصم. 

 ٔـكاٌ ذاسج ٚمشأ ب ٔانشًص ٔضحاْا ٔأشثآْا يٍ انغٕس. 

 ـٔذاسج ب إذا انطًاء اَشمج ٔكاٌ ٚغجذ تٓا. 

  ـفٙ عفش ب -يشج  -ٔلشأ ٌٕانخيٍ ٔانسيخ ٗفٙ انشكؼح األٔن. 

 َٔٓٗ ػٍ إطانح انمشاءج

فٛٓا ٔرنك دٍٛ صهٗ 

يؼار تٍ جثم ألصذاتّ 

انؼشاء فطٕل ػهٛٓى 

 

صالة 
الىتر 

   كاٌ ٚمشأ فٙ انشكؼح األٔنٗ تـضبح اضى ربك األعهى  ٔفٙ انثاَٛح تـ

ٌٔلم يا أيٓا انكافر  ٔفٙ انثانثح تـلم ْٕ اهلل أحد 

 تـ: ٔكاٌ ٚعٛف إنٛٓا أدٛاَاانفهك  ٔانُاش 

   كاٌ ٚمشأ فٙ انشكؼرٍٛ تؼذ انٕذش

. انكافر ٌٔٔانسنسنتتـ

صالة 
اجلمعة 

   كاٌ أدٛاَا ٚمشأ فٙ انشكؼح األٔنٗ تغٕسجانجًعت  ٖٔاألخش

. انغاشيتٔذاسج ٚمشأ تذنٓا تـ انًُافمٌٕتـ

 ٔأدٛاًَا ٚمشأ فٙ األٔنٗ تـاألعهى ٔانثاَٛح :بانغاشيت .

  

صالة 
 العيديه

 
 ٙاَا فٙ األٔنٗ تـكاٌ ٚمشأ أداألعهى ٔاألخشٖ تـانغاشيت 

 ٔأدٛاَا ٚمشأ تـق ٔالخربج انطاعت 

  

 يٍ انعذٗ إنٗ أخشِ: لصارِ. يٍ ػى إنٗ انعذٗ: أٔاضطّ. يٍ ق إنٗ ػى: طٕانّ: يٍ عٕسج ق إنٗ عٕسج انُاط :حسب انًفصم .

  يٍ طٕال انًفصم ٔفٙ انظٓش ٔانؼصش ٔانؼشاء يٍ أٔاعطّ، ٔفٙ األفعم فٙ انفجش : " -سدًّ اهلل  –لال انؼاليح ػثذ انؼضٚض تٍ تاص

فٙ األغهة، ٔال تأط أٌ ٚمشأ يٍ لصاسِ فٙ انصثخ فٙ انغفش ٔانًشض، نكٍ األفعم يا ذمذو؛ نذذٚث  انًغشب يٍ لصاسِ نفؼم انُثٙ 

 [198صالج انًؤيٍ ص ]" ػٍ انُثٙ   - -عهًٛاٌ تٍ ٚغاس ػٍ أتٙ ْشٚشج 

  ٍأَظ    ػ  سعٕل اهلل كاٌ   »: لال   سٔاِ يغهى. « يٍ أخف انُاط صالج فٙ ذًاو. 

 ٍػاصب تٍ انثشاء ػ  يذًذ يغ انصالج سيمد»: لال  انغجذذٍٛ تٍٛ فجهغرّ ،فغجذذّ ،سكٕػّ تؼذ فاػرذانّ ،فشكؼرّ ،لٛايّ فٕجذخ، 

 . «يا خال انمٛاو ٔانشكٕع لشٚثًا يٍ انغٕاء »: ج انثخاس٘ٔفٙ سٔا٘. سٔاِ يغهى. «انغٕاء يٍ لشٚثا ٔاالَصشاف انرغهٛى تٍٛ يا فجهغرّ ،فغجذذّ

 .األسكاٌ تمٛح أخف أخفٓا ٔإرا ،األسكاٌ تمٛح أطال انمشاءج أطال إرا فكاٌ ،يؼرذنح لشٚثا كاَد صالذّ أٌ انًشاد: لال اتٍ دجش فٙ انفرخ

 ٍٛاٌ اإلًٚاٌ، تٓا ٕٚصٌ إًٚاٌ انشجم ٔيمذاس يذثرّ هلل، فئَٓا أٌ انصالج يذك األدٕال ٔيٛض: لال اتٍ انمٛى سدًّ اهلل فٙ كراتّ طشٚك انٓجشذ

فال شٙء أْى إنّٛ يٍ انصالج، كأَّ فٙ  ... يذم انًُاجاج ٔانمشتح، فال شٙء ألش نؼٍٛ انًذة ٔال أنز نمهثّ ٔال أَؼى نؼٛشّ يُٓا إٌ كاٌ يذثًا،

ٔنى ٚمم  «ٚا تالل، أسدُا تانصالج»: نثالل ل انُثٙ عجٍ ٔظٛك ٔغى درٗ ذذعش انصالج، فٛجذ لهثّ لذ اَفغخ ٔاَششح ٔاعرشاح، كًا ق

نٛظ تًغركًم اإلًٚاٌ يٍ نى ٚضل فٙ ِْى ٔغِى درٗ ذذعش انصالج، فٛضٔل ًّْ : ٔلال تؼط انغهف. أسدُا يُٓا كًا ٚمٕل انًثطهٌٕ انغافهٌٕ

ْى انفشاؽ يُٓا إرا دخهٕا فٛٓا كًا ٚذًم انفاسؽ  فانصالج لشج ػٌٕٛ انًذثٍٛ، ٔعشٔس أسٔادٓى، ٔنزج لهٕتٓى، ٔتٓجح َفٕعٓى، ٚذًهٌٕ .ٔغًّ

سض انثطال ًْٓا درٗ ٚمعٛٓا تغشػح، فهٓى فٛٓا شأٌ ٔنهُّماسٍٚ شأٌ، ٚشكٌٕ إنٗ اهلل عؤ صُٛؼٓى تٓا إرا ائرًٕا تٓى، كًا ٚشكٕ انغافم انًغ

ّٚ يُٓا، ٔإًَا ٚغهٙ َفغّ إرا فاسلٓا، تأَّ عٛؼٕد فًٍ كاٌ لشج ػُّٛ فٙ انصالج فال شٙء أدة إل. ذطٕٚم إيايّ، فغثذاٌ يٍ فاظم تٍٛ انُفٕط

دل، انز٘ إنٛٓا ػٍ لشب، فٕٓ دائًا ٚثٕب إنٛٓا ٔال ٚمعٙ يُٓا ٔطشًا، فال ٚضٌ انؼثذ إًٚاَّ ٔيذثرّ هلل تًثم يٛضاٌ انصالج، فئَٓا انًٛضاٌ انؼا

 .ٔصَّ غٛش ػائم
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