
 

فـــــــىائــــــــــــذ انـصــــــــــــــــــــــــــىو 
  

 

  صكــــــــــــــــــــبح انـفـــــــــــــــطــــــــــش
 

 

انــفـــىائـــذ انــشوحـــيـــــخ انــفـــىائـــذ انــذيــُــيــــــــخ 

 إٌ فً انجُت بابا ٌقال نّ ﴿ :صهى اهلل عهٍّ ٔ عهىنقٕل انشعٕل :دخىل انجُخ/- 1

أٌٍ :ٌقال,ال ٌذخم يعٓى أدذ غٍشْى,انشٌاٌ ٌذخم يُّ انصائًٌٕ ٌٕو انقٍايت

 ﴾فئرا دخم آخشْى أغم فهى ٌذخم يُّ أدذ,انصائًٌٕ؟فٍذخهٌٕ يُّ

فعٍ أبً ْشٌشة سضً اهلل : يغفشح انزَىة و انزكفيش ػٍ انسيئبد/- 2

 : قال صهى اهلل عهٍّ ٔ عهىعُّ أٌ انُبً 
ٔ صاو سيضاٌ  ,﴿ يٍ قاو نٍهت انقذس إًٌاَا ٔ ادخغابا غفش يا حقذو يٍ رَبّ

. ﴾.إًٌاَا ٔ ادخغابا غفش يا حقذو يٍ رَبّ

ٔ رنك بانخذشس يٍ شٕٓة انُفظ : سًى انشوح َحى انفضبئم انسبييخ/- 3

. ٔ غشائضْا

 .انزؼىد ػهً انصجش و ضجط انُفس/- 4

: رمىيخ يهكخ انزمىي و رشثيزهب ػُذ انًؤيٍ/- 5

ًَب ُكِزَت َػَهً :ٌقٕل اهلل حعانى ٍَ َآَيُُىا ُكِزَت َػَهْيُكُى انِصَيبُو َك ﴿ َيب َأُيَهب اَنِزي

ٌَ ٍْ َلْجِهُكْى َنَؼَهُكْى َرَزُمى ٍَ ِي  ﴾ اَنِزي

. انصذق في انزؼبيم يغ اهلل سشا و ػالَيخ/- 6

 .رضكيخ انُفس يٍ اآلثبو و انزَىة/- 7

انــفـــىائـــذ انــصــحــيـــــخ انــفـــىائـــذ االجــزــًــبػــيــــخ 

. انزؼىر ػهً انُظبو و االرحبد/- 8

. رمىيخ سوح انزضبيٍ و انزكبيم/- 9

. رحميك انؼذل و انًسبواح/- 10

. رمىيخ ػبطفخ انشحًخ و خهك اإلحسبٌ/- 11

صيبَخ انًجزًغ يٍ انششوس و انًفبسذ ثبالثزؼبد ػٍ سىء /- 12

 :األخالق
 إرا أصبخ أدذكى صائًا فال ٌجٓم ٔ ال ٌشفث ﴿ :صهى اهلل عهٍّ ٔ عهىقال  انشعٕل 

﴾ 

﴾  صــٕيــٕا حــصــذـــــٕا ﴿ :صهى اهلل عهٍّ ٔ عهىقال  انشعٕل 

. إصالح انًؼذح و إساحزهب/- 13

. رطهيش األيؼبء/- 14

. رُظيف انجسذ يٍ انفضالد و انشواست/- 15

. انىلبيخ يٍ األيشاض/- 16

. {...... كانقهق ٔ انكآبت  } انىلبيخ يٍ االضطشاثبد انُفسيخ/- 17

ٔ . كم عًم ابٍ آدو نّ إال انصٍاو فئَّ نً ٔ أَا أجضي بّ﴿:قال اهلل حعانى : صهى اهلل عهٍّ ٔ عهىقال  سعٕل اهلل :  عٍ أبً ْشٌشة سضً اهلل عُّ قال: انُصىص

ٔ انزي َفظ يذًذ بٍذِ نخهٕف فى انصائى أطٍب ,ٔ إرا كاٌ ٌٕو صٕو أدذكى فال ٌشفث ٔ ال ٌصخب فئٌ عابّ أدذ أٔ قاحهّ فهٍقم إًَ ايشؤ صائى,انصٍاو جُت

 سٔاِ انبخاسي ﴾.ٔ إرا نقً سبّ فشح بصٕيّ,إرا أفطش فشح,نهصائى فشدخاٌ ٌفشدًٓا.عُذ اهلل يٍ سٌخ انًغك

   سائحخ فى انصبئى :خهىف   فال يمم فحشب                     :فال يشفث  ولبيخ                     :جُخ

. ٔاجبت ٌؤدٌٓا كم يغهى يكهف عٍ َفغّ ٔ عٍ كم يغهى حهضيّ َفقخّ [صذقت]ًْ عُت  :صكبح انفطش

. يطٓش نهصائى يٍ انشفث ٔ انهغٕ ٔ يٍ انخقصٍش فً صٍاو سيضاٌ: *  ششعج صكاة انفطش فً اإلعالو ألَٓا:حكًخ يششوػيزهب

. شكش هلل عهى حًاو شٓش انصٍاو *

. طعًت نهًغاكٍٍ ٔ إغُاء نّ عٍ انغؤال ٌٕو انعٍذ* 

يٍ أداْا قبم .﴿ فشض سعٕل اهلل  صهى اهلل عهٍّ ٔ عهى صكاة انفطش طٓشة نهصائى يٍ انهغٕ ٔ انشفث ٔ طعًت نهًغكٍٍ :فعٍ ابٍ عباط سضً اهلل عُّ قال

. انصالة فًٓ صكاة يقبٕنت ٔ يٍ أداْا بعذ انصالة فًٓ صذقت يٍ انصذقاث ﴾

 ٌُقغى حٕقٍخٓا إنى :ولذ خشوجهب

: ثالثت أٔقاث 

ولذ لـضــبء ولذ أداء فـبضـــم ولذ جــىاص 

. قبم صالة انعٍذ بٍٕو أٔ ٌٕيٍٍ
يٍ طهٕع فجش ٌٕو انعٍذ إنى قبٍم 

. صالة انعٍذ

بعذ صالة انعٍذ فصاعذا ٔ فٍٓا 

كشاْت 

صـذلــخ يـٍ انصـذلـبد صكــبح يـمـجــىنـــخ   صكــبح يـمـجــىنـــخ 

... [انهبٍ انًجفف]األفط – انضبٍب – األسص – انخًش – انشعٍش – كانقًخ  }.  حخشج صكاة انفطش يٍ غانب قٕث انُاط:يب رخشج يُه

 {دفُت = انًذ ٌغأي يمء انٍذٌٍ  } أسثؼخ أيذاد   ٔ ْٕ صــــبعقذسْا   :يمذاسهب

.  يٍ أْم اإلعالونهفميش و انًسكيٍحعطى صكاة انفطش   :نًٍ رؼطً
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