
 انـصــــٕو ٔأحـــكـــــــايـــــــــــــــــّ

.  اإليغان ٔ االيرُاع ٔ انكف ػٍ شًء يا:نـغــح: يؼُاِ-1

 اإليغان ػٍ شٕٓذً انثطٍ ٔ انفشج يٍ طهٕع انفجش ئنى غشٔب :شــشػــأ              

.                                 انشًظ تٍُح  انرمشب ئنى اهلل ذؼانى

: تغى اهلل انشحًاٌ انشحٍى {183اٌَح } لال اهلل ذؼانى فً عٕسج انثمشج :انذنٍم انششػً -  2

ٍْ َلْثِهُكْى َنَؼَهُكْى  ٍَ ِي ًَا ُكِرَة َػَهى اَنِزٌ ٍُْكُى انِصٍَاُو َك ٍَ َآَيُُٕا ُكِرَة َػَه َٓا اَنِزٌ ٌُ ٌَا َأ  ﴿ ٌَ ٌَاًيا َيْؼُذَٔداٍخ(183)َذَرُمٕ   ﴾ َأ

  :إَٔاع انصٍاو -  3

 

 حكى يٍ أفطش فً سيعاٌ 

انصٍاو انًغٌُٕ انصٍاو انًفشٔض 

صٍاو شٓش سيعاٌ */  

لعاء أٌاو انصٕو */  

 [انُزس-انكفاسج-انٕاجثح ]

صٍاو االثٍٍُ ٔ انخًٍظ */ 

صٍاو ٌٕو ػشفح نغٍش انحاج */ صٍاو ػاشٕساء */ 

 { يٍ كم شٓش لًشي15-14-13}صٍاو األٌاو انثٍط*/ 

يغرحثاذّ عُُّ فشٔظّ ششٔطّ 

. اإلعالو –1

. انؼمم-2

. انثهٕؽ-3

. انصحح ٔ االعرطاػح-4

. اإللايح-5

طٓاسج انًشأج يٍ دو انحٍط -6

. ٔ انُفاط

. دخٕل صيٍ انصٕو-7

. انٍُح-1

. اإليغان ػٍ شٕٓج انثطٍ-2

. اإليغان ػٍ شٕٓج انفشج-3

. ذشن ذؼًذ انمًء-4

. ذشن ئٌصال شًء ئنى انًؼذج-5

. ذؼجٍم انفطٕس-1

. انفطش ترًش أٔ سطة أٔ ياء-2

. اإلفطاس لثم انصالج-3

. انغحٕس-4

. ذأخٍش انغحٕس-5

 

. صٕو ٌٕو ػشفح-1

. صٕو ػاشٕساء-2

. اجرُاب فعٕل انمٕل ٔ انفؼم-3

. انصذلح ٔ ئطؼاو انغٍش-4

. انذػاء ػُذ اإلفطاس-5

. صهح انشحى-6

. ئفشاء انغالو-7

يثٍحاخ اإلفطاس يكشْٔاذّ يفغذاخ انصٍاو 

ذزٔق انطؼاو يٍ غٍش -1انًؼٌُٕح /*  1

. ظشٔسج

ئدخال شًء سطة ئنى انفى -2

. رٔ نزج ٔ طؼى

. يمذياخ انجًاع-3

انًثانغح فً انًعًعح ٔ -4

. االعرُشاق

اإلكثاس يٍ انُٕو َٓاسا ٔ -5

. انغٓش نٍال فً انهٕٓ

ٌجة ػهى انًغافش  }انغفش - 1

 {انمعاء

: انًشض ٔ ْٕ َٕػاٌ- 2

ٌجة ػهى  }:يشض يإلد*/

. {انًشٌط انمعاء

ٌجة ػهى  }:يشض يضيٍ*/

انًشٌط ئطؼاو يغكٍٍ ػٍ كم 

. {ٌٕو ٌفطش

انحايم ٔ انًشظغ -3

 {ٌجة ػهًٍٓا انمعاء }

 :انشٍخ انكثٍش -4
ٌجة ػهى انًشٌط ئطؼاو  }

. {يغكٍٍ ػٍ كم ٌٕو ٌفطش

انخٕف يٍ انٓالن -5

ٌجة ػهى انخائف ػهى َفغّ  }

. {انمعاء

 

 

ال ذفطش انصائى ٔ ال ذثطم صٍايّ ٔ ال ٌرشذة ػهٍٓا ال انمعاء ٔ ال 

انكفاسج ٔ نكٍ ذهغً آثاس ٔ فٕائذ انصٍاو انخهمٍح ٔ انرشتٌٕح ٔ 

. ذفٕخ األجش ٔ انثٕاب

 ﴿يٍ نى ٌذع لٕل انضٔس ٔ انؼًم صهى اهلل ػهٍّ ٔ عهىلال سعٕل اهلل 

 صهى اهلل ػهٍّ تّ فهٍظ هلل حاجح فً أٌ ٌذع طؼايّ ٔ ششاتّ﴾ ٔ لال 

 ﴿ئرا أصثح أحذكى صائًا فال ٌشفث ٔ ال ٌجٓم﴾ ٔ عهى

انحغٍح /*  2

. ذثطم انصٍاو ٔ ذفغذِ ٔ ٌرشذة ػهٍٓا انمعاء أٔ انكفاسج

ذٕجة انكفاسج ذٕجة انمعاء 

. ٔصٕل يائغ ئنى انجٕف-1

. ئٌصال انًاء ئنى انجٕف-2

يمذياخ انجًاع انرً ال ذإري -3

. إلخشاج انًًُ

. األكم ٔ انششب تذٌٔ ذؼًذ-4

انمًء انًرؼًذ -5

. انشدج- 6

. انجًاع انؼًذ تذٌٔ ئكشاِ- 1

األكم ٔ انششب تال ػزس -2

. يثٍح

ٍِ انَشِحٍىِِ  ِتْغِى اهلِل انَشْحً

 ٍْ ًَ ٍٍ َف ٌٌَح َطَؼاُو ِيْغِكٍ ُّ ِفْذ ٍَ ٌُِطٍُمََٕ ََٔػَهى اَنِزٌ ٌَاٍو ُأَخَش  ٍْ َأ ْٔ َػَهى َعَفٍش َفِؼَذٌج ِي ُُْكْى َيِشًٌعا َأ ٌَ ِي ٍْ َكا ًَ ﴿  َف

ٌَ ًُٕ ُُْرْى َذْؼَه ٌْ ُك ٌٍْش َنُكْى ِئ ٌْ َذُصُٕيٕا َخ ََٔأ  ُّ ٌٍْش َن َٕ َخ ُٓ ًٍْشا َف ََٕع َخ   ﴾ َذَط

https://moutamadris.ma


 

 {.......يمثٕل كانًشض ٔ انغفش ٔ انُغٍاٌ}ٌفطش نؼزس ششػً    :         انًفطش فً سيعاٌ ئيا

                                                       ٌفطش ػًذا يرؼًذا تذٌٔ عثة  ..
 

ذؼشٌفاخ 

. ْٕ ئػادج انًذج انرً أفطشْا انًغهى:  انمعاء 
 

 .ْٕ لذس يٍ انطؼاو ٌطؼًّ انًغهى حٍٍ ال ٌمذس ػهى انصٕو أٔ انمعاء أٔ يشض يضيٍ ال ٌشجى شفاؤِ  :انفذٌح 

:               ٔ ًْ ثالثح أصُاف 

                                                        ٍٍصٕو شٓشٌٍ يرراتؼ   .

                                                   ئطؼاو عرٍٍ يغكٍُا   .

 لشَا ػهى ذحشٌش اإلَغاٌ يٍ 14ٔ تًا أٌ اإلعالو عؼى يُز :  {انؼثٍذ  }ػرك سلثح يغهًح 

 }فاٌ انؼًم تؼرك انشلثح نى ٌؼذ يٕجٕدا حانٍا فً دٌاس اإلعالو نؼذو ٔجٕد انشلٍك ,انؼثٕدٌح

. {انؼثٍذ 
 

 [اإلفطاس ػًذا : يثال ].   ًْ ػمٕتح ذؼثذٌح ألشْا اهلل ذؼانى نكً ٌكفش تٓا انًغهى ػٍ رَة يرشذة ػٍ يخانفرّ نرؼانٍى   اإلعالو:انكفاسج 

.  صٌٕ انششٌؼح اإلعاليٍح ػٍ انرالػة تٓا ٔ اَرٓان حشيرٓا:حكًرٓا                

 

﴿ سخص نهشٍخ انكثٍش أٌ ٌفطش ٔ ٌطؼى ػٍ كم ٌٕو يغكٍُا ٔ ال لعاء ػهٍّ ﴾ : ٔ ػٍ اتٍ ػثاط سظً اهلل ػًُٓا لال

 اإلفطاس يرؼًذااإلفطاس نؼزس ششػً 

: انعرز انشسعً إيا ٌكٌٕ َاذجا عٍ

 كانًسض ٔ انسفس ٔ انعجص:انًشض  ......

 ٌانُغٍا 

 دخٕل ٔقد انصٕو أٔ انًغسب:انجٓم تانٕلد . 

 

: فًٍ أفطس نعرز شسعً ٌرسذة عهى فطسِ يا ٌهً

 ػذو اإلثى:  
 [تطالَّ  ]: فغاد انصٕو 

{إعادج انٍٕو انري أفطسِ  } : انمعاء فمط 

 ٍّال كفاسج ػه :

 نكٍ عهى نى ٌقدز عهى انقضاء كانشٍخ انعجٕش ٔ ذٔ : انفذٌح ٔ 

 {.ٔ ْٕ إطعاو يسكٍٍ عٍ كم ٌٕو ٌفطسِ }انًسض انًصيٍ 

: انرعًد ٌكٌٕ تأحد أيسٌٍ

ترسك انصٍاو أصال  .

ترُأل أحد انًفطساخ تدٌٔ عرز شسعً أٔ انجًاع  .

 

: فًٍ أفطس عايدا يرعًدا ذسذة عهى فطسِ يا ٌهً

 فعٍ اتٍ يسعٕد زضً اهلل .ألَّ خانف أيس اهلل ذعانى: اإلثى انؼظٍى

يٍ أفطش ٌٕيا يٍ سيعاٌ يٍ غٍش سخصح نمً اهلل تّ ٔ ﴿ : عُّ قال

ئٌ شاء غفش نّ ٔ ئٌ شاء ػزتّ﴾ ,ئٌ صاو انذْش كهّ

 [تطالَّ  ]: فغاد انصٕو 

 ٔجٕب اإليغان تمٍح انٍٕو 
 تإعادج انًدج يٍ األٌاو انرً أفطسْا: انمعاء .

 انكفاسج : 

عرق زقثح يسهًح  .

ٍٍصٍاو شٓسٌٍ يرراتع  .

إطعاو سرٍٍ يسكٍُا  .
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