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 الصيام في مقدمات لباب األول : ا                                                                             

 
) بني     دحديث ابن عمر وضي اهلل عنهما دحد  ووايا  إل عا  بتتقديم الصوم على الحج  لفقه والحديث يسلك أكثر العلماء في كتب ا -1س

 ؟ تقديم الصوم على الحج اإلسالم على خمس ....( فلماذا يسلك بعضهم 
 فحاجة الناس لمعرفة أدحكام الصيام أشّد .  عمريةعبادة والحج   سنويةعبادة ألن الصيام  - ج 

 
 ؟توقيتها مع التمثيلأنواع العبادا  باعتباو  ما -2س
  مثل الحج. عمريةمثل الصيام،  دحوليةمثل صالة الجمعة،  أسبوعيةمثل الصالة،  يومية -ج

  حيث أراد سبحانه تقليلها يف النفوس فليست إال أياما قليلة ) أياما معدودات ( تأمل قوله تعاىل. 
 ؟( مع التمثيل مالية وأ)بدنية كونها أنواع العبادا  من نادحية   ما -3س
 بدنية مثل الحج. ومالية، الصالةالصيام و مثل  بدنيةو مثل الزكاة،  مالية -ج
 

 ؟العرب على ذلكل من القرآن وكالم ما تعريف الصيام في اللغة مع ذكر الدلي -4س
نذو  أي   ( ) إني نذو  للردحمن صوم ا فلن أكلم اليوم إنسي ا عليها السالم قال تعالى على لسان مريم عن الشيء اإلمساك: الصيام لغة  -ج

 خيل صيام وخيل غير صائمة     تحت العجاج وأخر  تعلك اللجما   قال الشاعر :    .صوما  عن الكالم 
 
 
 
 

 ؟ الصيام شرعا   فيما تعر  -5س
 التعبد هلل باإلمساك عن األكل والشرب وما في معناهما وسائر المفطرا  من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. -ج

 ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ؟ -6س 
  -ج 

 
 
 
 
 
 

 بذالفجر الكا                الفجر الصادق                
 
1 

 
 يوجد بينه وبين األوض ظلمة ال

 
 يوجد بينه وبين األوض ظلمة

2 
 

 الضوء الخاوج مستمر
 

 الضوء ال يستمر بل يختفي

 السماء فيعمودي  في  األفقمعترض  3
 

 فائدة:

 مريم عليها السالم كانت صّديقة ولم تكن نبّية 

 قال الحسن البصري: ليس في النساء نبّية .

 

 

 تأمل :
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 ؟ لشمس لدخول وقت اإلفطاوهل يكفي أن يغيب جزء من قرص ا -7س 
 . البد أن يغيب كامل قرص الشمسيكفي بل ال  -ج
 

 فهل يمسك  ؟بعد غروب الشمس ثم أقلعت الطائرة به فرأ  الشمس إذا أفطر الصائم  -8س
 يستمر في فطره وال يمسك وبه أفتى الشيخ ابن باز وابن عثيمين ودحمهما اهلل  -ج
 

 ؟مع ذكر الدليل لكل وكن ؟ الصيامما وكنا  -9س
 ( اْلَفْجرِ  )وَُكُلوْا َواْشَربُوْا دَحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمنَ  قول اهلل تعالى والدليل : اإلمساك -1 -ج

 األعمال بالنيا ( )إنما ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  والدليل النية: -2   
 ؟ مع الدليل النية وما فائدتهاالمقصود بما  -11س
 العزم على فعل الشيء.: النية  -ج

 .كصيام ومضان والست من شوال                .التمييز بين العبادا  مثل الفرض والسنة( 1)        وفائدتها :
 كغسل الجمعة وغسل النظافة .                          .  التمييز بين العبادا  والعادا  (2)                   

 كمن يحتسب نفقته على أهله  .                                     . العادة إلى عبادةقلب  (3)                  
 ) إنما األعمال بالنيا  وإنما لكل امر ء ما نو  (  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 ؟)وإنما لكل امر ء ما نو (  جملة وما الفرق بينها وبين(  األعمال بالنيا  إنما ) جملة ما معنى - 11س
 .أن صحة األعمال بالنيا   معناها -ج

  هل  هو صيام أم صالة مثال وهل هو فرض أم نفل وهكذا .  لعمل المنويل بالنسبةبالنيا ( )إنما األعمال  قوله والفرق:
 عمل هلل أم لغير اهلل .الهل بالنسبة للمنوي له ( نو )وإنما لكل امر ء ما  وقوله 

 
 ما دحكم صيام ومضان مع بيان طرق األدلة التي دلت على ذلك. -12س
 وطرق األدلة على فرضيته ما يلي  : فرض .دحكم صيام ومضان  -ج

 كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (. كتب ) يا أيها الذين آمنوا تعالى من الكتاب قالالطريق األولى : 
 وهذا أمر يدل على الوجوب ( فليصمهفمن شهد منكم الشهر  ) وقوله تعالى                              

 . (......الحديث وصيام ومضان ..... بني اإلسالم على خمس  ) ملسو هيلع هللا ىلص من السنة قالالطريق الثانية : 
 الضرووة.من الدين ب علم مما يُ  فرضيتهالعلماء على فرضية الصيام  و  معأج فقد من اإلجماع الثالثة :  الطريق

 
 
 
 

 

 فائدة:

 كلمة الطريق تذكر وتؤنث والتأنيث أفصح فتقول:

 طويلة وطريق جميلةطريق  
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 كيف كان صيام من قبلنا ؟كما كتب على الذين من قبلكم ( فكتب عليكم الصيام  قال تعالى )   -13س
كصيامنا  أهل التفسير على أن صيام من قبلنا كان كصيامنا من جهة االمتناع عن األكل والشرب، وإنما اختلفوا هل كان صيامهم  اتفق  -ج

 في العدد والزمان أم ال .
 العلماء : ثالثة أيام من كل شهر وصوم عاشوواء .قال بعض 

 
       

 
 
 

 علم من الدين بالضرووة(؟قولهم ) فرضية الصيام مما يُ ما معنى  -14س
 األدلة مثل وجوب الصالة والزكاة والصيام .يضطر كل مسلم للعلم به دون بحث واستقراء في أي -ج
 

 من ومضان ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوكم صام النبي  ؟ متى فرض الصيام -15س
 تسع ومضانا   ملسو هيلع هللا ىلصصام النبي قد و  . من الهجرة  في السنة الثانية فرض -ج
 

 في نفسك  سووة البقرة ودحقق تلك األهداف لصيام فيتأمل المعايير الثالثة التي ُخِتمت بها آيا  ا 

 ) لعلكم تتقون (     ) ولعلكم تشكرون (      )لعلهم يرشدون (               
 

 ما دحكم من ترك الصيام ؟ وما الذي يستثنى من المسألة ؟-16س
 من أوكان اإلسالم.جحد شيئا كافر ألنه أنكر شيئ ا من القرآن ومن السنة و فإنه  : منكرا  لوجوبهتركه من  -1  -ج

 يصل إليها العلم . ية الئفي بادية نا ( أن يكون مقيمب)( أن يكون دحديث عهد باإلسالم.       أ: ) ويستثنى من ذلك
 خطر عظيم واقترف كبيرة من كبائر الذنوب. ال يكفر ولكنه علىفإنه  يصوم:من أقر بالوجوب ولكنه ال    -2   

  ترك الصالة(. أو الشرك  والكفرالرجل بين  ) ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي على عدم كفره والدليل         
 .صححه األلباني ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غير الصالة ( ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب محمد وقول عبداهلل بن شقيق :)  

 
        

 
 
 
 

 فائدة :
ف  ترك الصالة ( الكفر) بين الرجل والشرك أو كحديث  بأل فمعناه الكفر األكبر ) الكفر( إذا عرِّ

 
ف بأل) كفر(   :وإذا لم يعرِّ

 غير الصالة ( كفر يرون شيئا تركه ) ال كقول عبدهللا بن شقيق فقد يراد به الكفر األكبر  -1
 

 ( كفر)سباب المسلم فسوق وقتاله كحديث  وقد يراد الكفر األصغر   -2

 ؟منكم() يكررفي الثانية ) فمن كان مريضا أو على سفر ( ولم وقال ..( مريضا أو على سفر منكم لماذا قال هللا في األولى ) فمن كان -س

 ألن هللا ذكر الصيام في األمم السابقة قبل اآلية األولى فإلزالة توهم أن حكم المريض والمسافر يشمل األمم السابقة قال في األولى   ج:

 في اآلية الثانية.  ) منكم ( أي أن هذا الحكم خاص بهذه األمة فلما زال اإلشكال لم يحتج األمر لتكرار منكم ( 

 تأمل :

 

 تأمل :
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 ما مرادحل صيام ومضان ؟ _ 17س
  :صيام ومضان مرادحل  -ج

 صيام يوم عاشوواء فرض ( 1)
 لكم (  ) وأن تصوموا خيرا قال تعالى مع تفضيل الصيام واإلطعام  صيام ومضان ( التخيير بين2)
 (.   فليصمه الشهر ) فمن شهد منكم بال تخيير قال تعالى  ( فرض الصيام3) 
) فكلوا واشربوا دحتى يتبين لكم أن يتسحر إلى جواز األكل والشرب مالم يطلع الفجر قال تعالى  قبل لمن نام( تخفيف دحكم اإلمساك 4) 

 الخيط األبيض من الخيط األسود من  الفجر ...(
 

 ما أقسام الصيام ؟ _18س
 عاشوواء واالثنين والخميس ( تطوع: ومنه2ن والكفاوا  والنذو.    )ومنه ومضا: ( فرض  1)  -ج
 

 اذكر بعض النصوص في فضل الصوم، وهل غفران الذنوب بالصوم للصغائر أم للكبائر ؟_19س
 ( َمْن َصاَم َوَمَضاَن ِإيَمان ا َوادْحِتَساب ا ُغِفَر َلُه َما تَ َقدََّم ِمْن َذنِْبهِ ) -ج

نَ ُهنَّ ِإَذا اْجتَ َنَب اْلَكَبائِرَ الصََّلَواُ  اْلَخْمُس َواْلُجْمَعُة ِإَلى )         ( اْلُجْمَعِة َوَوَمَضاُن ِإَلى َوَمَضاَن ُمَكفَِّراٌ  َما بَ ي ْ
  ، الفتاوى الكبرى /ائِِر فَ َقْط َوِصَياِم َوَمَضاَن ، َوَعَرَفَة ، َوَعاُشووَاَء لِلصَّغَ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  : َوَتْكِفيُر الطََّهاوَِة ، َوالصَّالِة.  

       
 
 

 ؟ وما الدليل ؟( ومضان مجرد ا ) هل ُيكره قول  _21س
 كلمة ) شهر (   مجردا من ال ُيكره قول ومضان  -ج
 .إيمان ا وادحتساب ا ( ومضان) من صام  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله   -1
 .فهو ضعيف تقولوا ومضان .....(   ) الوأما دحديث  على الكراهة . عدم الدليل -2

 ؟ ما شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم _21س
 سنوا  . 11قد فإن الصوم غير واجب لكن لو صام صح منه كما لو صام الطفل وعمره:لو فُ  شرط الوجوب -ج

 لم يصح الصوم منه كمن صام بال نية .قد لو فُ :  شرط الصحة    
 إذا فقد هذا الشرط فال يجب عليه الصوم وال يصح منه كصيام المجنون ال يجب وال يصح.: الصحةشرط الوجوب مع     

 
 
 
 
 

 شروط الوجوب مع الصحة شروط صحة شروط وجوب
 اإلسالم النية البلوغ

 
 العقل التمييز القدوة
 الطهاوة من الحيض والنفاس الوقت اإلقامة

 فائدة :
 تكفرها األعمال الصالحة بل البد  من توبة قال الجمهوو :كبائر الذنوب ال

 فائدة :
سنة أو االحتالم أو إنبات  11بتمام البلوغ يحصل 

 شعر العانة أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة .
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            الدين؟هل يحاسب الكافر على ترك الصيام وباقي فروع _22س
 (45وَُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن)( 44نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن)َوَلْم َنُك  (43قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّيَن) (42ِفي َسَقَر) َما َسَلَكُكمْ ) لدليل وا نعم -ج) 

يِن) ُب بِيَ ْوِم الدِّ   دَحتَّى أَتَانَا اْلَيِقيُن﴾ (46وَُكنَّا ُنَكذِّ
 

                                                   ما الحكم لو أسلم الكافر أثناء ومضان ؟ _23س
 فالتوبة تهدم ما كان قبلها . يمسك فيما بقي من ومضان وليس عليه قضاء. -ج)

 
 مفطر ا ؟ وما الحكم لو كان أول النهاو صائم ا ؟ ومضان وكان أول النهاو ونهاما الحكم لو بلغ الصبي في أثناء  _24س
 وال يقضي. هاو نافلة ويكون أخره فرضيحسب له أول النإنه النهاو ف أولإن كان صائم ا من  -ج

 النهاو فيمسك بقية اليوم وال يقضي. أولفطر ا موإن كان       
 

 وال يصح صوم الحائض ؟ الصغيرلماذا يصح صوم _25س
، أما الحائض فيوجد مانع ولكن اليجب عليه  صومه صحشرط الصحة فلو صام  ولم يفقد  البلوغفقد شرط الوجوب وهو  الصغيرألن  -ج

 يمنع الصحة وهو الحيض.
 دخول ومضان ؟ دخول ومضان ؟ وما الدليل على قبول خبر الوادحد في   بأي شيء يثبت _26س
                                                                  وال يكتفى بالحساب والتقويم   برؤية الهالل -1يثبت دخول ومضان  -ج

 إن تعذو  وؤية الهالل . يوم ا 31شعبان بإكمال عدة  -2                         
 .فأمر الناس فصاموا ملسو هيلع هللا ىلصوأيت هالل ومضان فأخبر  النبي وضي اهلل عنه دحديث ابن عمر والدليل على قبول خبر الوادحد 

 
 
 

 ما أقسام العبادا  من دحيث وقت إيقاع النية ؟ مع التمثيل، ومن أي هذه األنواع الصيام ؟  _27س
 للعمل أو قبله بيسير مثل الصالة. النية مقاونة   فيه إيقاع( ما يطلب 1) -ج

 لو كان الفاصل طويال  مثل الصيام .و النية ( ما يطلب فيه إيقاع 2)   
 والليل يدخل من مغيب الشمس..من الليل فال صيام له ( الصيام) من لم يبيت  ملسو هيلع هللا ىلص وتبدأ نية الصيام بغروب الشمس والدليل قوله 

 
 هل تكفي في ومضان نية وادحدة ؟ وما الدليل ؟ _28س
مثل لتسلسل األيام  هناك قاطع في من بداية ومضان فقط ما لم يكنتكأن النية  ودحمه اهلل ابن عثيمين بعض العلماء ومنهم الشيخ ير  -ج

 .أو الحيض  أو المرض  الفطر في السفر
 :أصحاب هذا الرأي  واستدل

 .وهذا نو  صيام الشهر كامال  فله ما نو لكل امرئ ما نو  ( إنما ) و  ملسو هيلع هللا ىلصبقوله  -1
 .أن صوم الشهر عبادة وادحدة   -2
 .وإن كان أياما   تجزئ فيه نية وادحدة عن جميعه...،وغير ذلك على الحج، فالحج طوافه وسعيه والوقوف بعرفة  قاسوا صيام ومضان   -3

 

 فائدة :
 ألن هذا دخول في عبادة واألحوط قبول الواحد بشهادة الواحد ُيكتفى في دخول رمضان 

 
 ألن هذا خروج من عبادة فُيطلب فيه االحتياط شهادة اثنين فأكثرويشترط في خروج رمضان 
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 . للفطراألعذاو المبيحة و  الصوم مفسدا لباب الثاني : ا                                              
 بحمايتها ؟ الضرووا  الخمس التي جاء  الشريعةما  _29س

 هي األديان واألبدان والعقول واألعراض واألموال.ج:                                 
 .فيجوز له أن يفطر  عالجه في النهاو تناولكمن يتضرو بترك  :بدفع الضرو قبل وقوعه( 1)     وقد جاء  الشريعة

 
 . فله أن يفطر  بالصوموتضرو  صائموهو ومرض  من صامك  :بعد وقوعه ووفع الضرو( 2)                           

 
 َواَل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكِة (   ): تعالى  هقولوالدليل 

 ) ليس من البر الصوم في السفر (فقالوا صائم فقال وهو مغمى عليه قد ظُلل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصودحديث الرجل الذي وآه النبي 
 
 
 

 ع العبادا  من دحيث اوتباط المشقة بها مع التمثيل.ا نو أما _31س
 سبحانه وتعالى.  كذكر اهلل: ( ما ال مشقة فيه 1) -ج

 .كصالة الفرض:اليسيرة  ما تالزمها المشقة (2)
 .الجهاد: كالمشقة الكبيرة ما تالزمه   (3) 

 
 الصوم؟ مفسدا  ما _31س
 .القيء عمدا  ( 3( الجماع.                  )  ( االستمناء              )2( األكل والشرب وما في معناهما             )1) -ج
 ( نية الفطر.             6( خروج دم الحيض والنفاس .      )5( الحجامة.                     )4)   
 

 ما هي أصول المفطرا  ؟ وما أعظمها؟  _32س
 )وأعظمها الجماع(.األكل والشرب والجماع  -ج
 

 جمع أصول المفطرا  الثالثة ؟ ما الدليل الذي _33س
 يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ( دَحتَّى   َواْشَربُوا وَُكُلوا ۚ  َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم  فَاْْلَن بَاِشُروُهنَّ )قال تعالى  -ج
 

 ما شروط فطر الصائم بهذه المفطرا ؟_34س
 أن يكون عالما أن هذا المفطر يفسد الصيام . -1ج: 
 أن يكون ذاكرا غير ناس . -2    
 أن يكون عامدا مختاوا  . -3    

 
 قاعدة : 

 السببالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص 
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 ما المفطرا  التي تجب فيها الكفاوة ؟ _35س
 ج: الجماع فقط

 من فعل مفسدا من مفسدا  الصوم كالجماع عالما بالتحريم جاهال بالعقوبة كالكفاوة فهل يعذو عن الكفاوة ؟  _36س
  ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يسأل النبيدحديث الرجل الذي جامع زوجته في نهاو ومضان ال يعفى من العقوبة بدليل   -ج

 يسأل . ملسو هيلع هللا ىلصويجهل العقوبة بدليل أنه جاء إلى ) يا وسول اهلل هلكت ( بالتحريم لقوله  فهو عالم 

 غامنا  ثم ذهب  طامعا  ثم أصبح  خائفا  جاء الرجل 
 
 
 

 من جامع في قضاء ومضان فهل تجب عليه الكفاوة ؟ _37س
 . لحرمة الزمان  ألن الكفاوة وود  فيمن جامع في نهاو ومضانالكفاوة  عليه تجب ال -ج

 هل يجب على من يقضي ومضان أن يتم صيامه ؟ _38س
 نعم  -ج
 

 ما دحكم من جامع في نهاو ومضان ) ممن يجب عليه الصوم( ؟_39س
 الكفاوة.( عليه 5يستغفر ويتوب.     ) يأثم ويجب أن(4( يقضي.     )3)   بقية النهاو  مسك( ي2( يفطر.     )1) -ج

 هل االستمناء أو المباشرة دون الفرج دحتى اإلنزال يوجب الكفاوة ؟               _41س
 .ال ألن وجوب الكفاوة إنما وود في الجماع  -ج 

 
 هل يجوز للصائم تقبيل زوجته ولو قّبل زوجته بشهوة وهو صائم هل يفطر ؟                                _41س
 إال إذا أنزل .الصائم بالقبلة وال يفطر ( كان يقبل وهو صائم )  ملسو هيلع هللا ىلصيجوز للصائم تقبيل زوجته عند أمن فساد صومه ألن النبي  -ج
 

 ما األسباب المبيحة للفطر ؟ _42س
 (.والمضطر من الجوع  السفر و المرض والحيض والنفاس والخوف من الهالك ) مثل الحامل والمرضع -ج

 غير المميز لكبر سن ) الخرف( هل يجب عليه الصيام أو اإلطعام ؟                               _43س
 غير مكلف .يسقط عنه الصيام واإلطعام ألنه يعتقد بعض الناس أنه يطعم وهذا خطأ بل  -ج 

 ر يبيح الفطر للصائم ؟ هل مجرد المرض والكب _44س
 فإذا وجد  المشقة أبيح له الفطر .المشقة وجود الضابط في ذلك  -ج
 
 

 قاعدة:
 العلم بالتحريم مع الجهل بالعقوبة ال يمنع العقوبة. 

 قاعدة:
 من شرع في واجب وجب عليه أن يتّمه . 

 قاعدة:
 الحكم يدوو مع علته وجودا وعدما 
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 ما دحاال  المريض مع الصيام مع بيان دحكم كل دحالة؟ _45س
   -ج
 
 
 
 
 

                 في السفر وخصة أم سنة ؟هل الفطر  _ 46س
 وخصة -ج 

 ما السفر المبيح للفطر ؟ _47س
 فهو مبيح للفطر  ) عرف ا ( كل ما يطلق عليه سفر  -ج
 
 
 
 

 ؟بيان دحكم كل دحالةما دحاال  المسافر مع الصوم مع _ 48س
  -ج
 
 
 
 

 سافر ليفطر في ومضان ؟من ما الحكم في _49س
فيحرم عليه  ليترك الجماعةتقديم الطعام وقت اإلقامة  يتعمد منكمن أكل البصل ليترك الجماعة أو   الفطر.يحرم عليه يحرم عليه السفر و  -ج

 الطعام ويحرم عليه ترك الجماعة .
 

 المسافر ؟ ) هل هي مدة مطلقة أو مقيدة ( ؟يجوز أن يترخص فيها برخص السفر  اإلقامة التيالمسافر إذا أقام ببلد فما مقداو  _51س
 فهو في دحكم المقيم وهو قول الجمهوو . يترخص برخص السفر فإنه ال: أوبعة أيام  من نو  اإلقامة أكثر من  -1-ج

 فإنه بترخص برخص السفر ومنها الفطر .: من نو  ااٌلمة  أوبعة أيام فأقل  -2    
 .فإنه يترخص برخص السفر وإن طالت المدة : يدوي متى ينقضي سفره  من كان ال-3    

 

 الحكم الحالة
 ينلخفيفع االزكام والصدا كال يضره الصوم وال يشق عليه   1

 
 ال يجوز أن يأخذ بالرخصة

 ال يضره الصوم ولكن يشق عليه 2
 

 )ليس من البر الصيام في السفر(الصوم مكروه 
 يضره الصوم ويشق عليه 3

 
 )وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(ال يجوز له الصوم 

 الحكم الحالة
 ال يشق عليه إطالق ا 1

 
 

 

 الصوم أفضل
 الفطر أفضل يشق عليه مشقة  يسيرة 2
     وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة() قال تعالى يجب عليه الفطر يشق عليه مشقة  كبيرة 3

 ودحديث ) ليس من البر الصيام في السفر (

 قاعدة:
 مالم يحدد بالشرع فإنه يحدد بما تعاوف عليه الناس كالنفقة على الزوجة ومسافة السفر  
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 مفطر ؟هل كل ما دخل الجوف  _51س
 سواء كان المأكول نافع ا أو غير نافع أو ضاو ا. امفطر   كل ما دخل للجوف عن طريق الفم أو األنف -ج
 

 ؟ اما الدليل على أن ما دخل من طريق األنف يعتبر مفطر   _52س
 .) وبالغ باالستنشاق إال أن تكون صائم ا ( ملسو هيلع هللا ىلصقال  -ج

 هل المبالغة في االستنشاق لغير الصائم واجبة أم مستحبة ؟   _53س
 ج: مستحبة 

 
ا يفطر وعليه القضاءما الدليل على أن المتقي_54س  ؟ ء عمد 
ا فليقض ( ) ملسو هيلع هللا ىلصقال  -ج  من َذَوَعُه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمد 
 

 اليوم؟فطر أول النهاو فهل عليه اإلمساك بقية جاز له المن  _55س
 ) من أفطر أول النهاو فليفطر آخره (.قول ابن مسعود لليس عليه اإلمساك بقية اليوم،  -ج
 

 ما الفرق بين الحجامة والشرط والفصد ؟_56س
 الفصد إخراج الدم من العرق عرض ا.  الشرط إخراج الدم من العرق طوال ،  الحجامة إخراج الدم من الجلد،  -ج
 

 هل الحجامة تّفطر ؟ _57س
ابن بن باز و قول شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم والشيخ هو و من مفردا  اإلمام أدحمد هو خالف بين العلماء  والقول بأنها تفطر على  -ج

 ) أفطر الحاجم والمحجوم(.  ملسو هيلع هللا ىلص ل قولهالدليودحم اهلل الجميع   و مين عثي
 

 هل الحكمة من الفطر بالحجامة معللة أم تعبدية ؟ _58س
  فإنه ال يفطر بفمه فإنه يفطر وإن لم يمص الدم بفمه نها معللة ) أي أنه إذا مص الحاجمإعلى خالف بين أهل العلم : فمنهم من قال  -ج

 وهو قول الشيخ ابن عثيمين ودحمه اهلل . (كأن يكون بواسطة آلة الحجامة 
 .فيها فإنه يفطر( آلة لمص الدم تعبدية ) أي دحتى لو استعمل الحاجم  إنهاومنهم من قال   
 

             بالرعاف ؟ ما الحكم إذا خرج دم _59س
 .اهلل اابن عثيمين ودحمهالشيخ ابن باز و ير  أنه ال يفطر لعدم وجود الدليل على ذلك ومن هؤالء بعض العلماء  -ج
 

                             ؟ وجميع األعمال  ما معنى الرِّدة وما الدليل على أنها مبطلة للصوم_ 61س
 ) لئن أشركت ليحبطن عملك ..( على أن الردة محبطة لجميع األعمال قوله تعالى  الخروج عن اإلسالم والدليلالردة هي  -ج
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 : وما يفطر منها وما اليفطر  جدول ببعض األشياء المعاصرة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للفائدة األشياء المفطرة

ألن الدم غاية الغذاء بالطعام  دحقن الدم في الصائم
 والشراب

قال بذلك بعض العلماء  اإلبر المغذية
باز وابن ومنهم الشيخان ابن 

عثيمين  ومجمع الفقه 
 اإلسالمي

غسيل الكلى الذي يتطلب خروج 
 الدم وتنقيته وإضافة مواد غذائية

 اللجنة إليه توهذا ما ذهب
مجمع الفقه  الدائمة و

 اإلسالمي وقال به ابن باز
ألن الكمية كثيرة تؤثر في  التبرع بالدم

وبه قال ابن  كالحجامة  البدن
 عثيمين ودحمه اهلل

إن كانت كثيرة  قطرة األنف
 بحيث تصل للحلق

ال بذلك بعض العلماء ق
ن ابن باز وابن ومنهم الشيخا

 عثيمين

 للفائدة األشياء التي ال تفطر

قال بذلك بعض العلماء ومنهم الشيخان ابن  قطرة العين واألذن
 باز وابن عثيمين

والبنسلين إبر األنسولين 
 والتطعيم

ألنها ليست  مغذية وقالت بذلك اللجنة 
 الدائمة وابن عثيمين وغيرهم

ألنه ال يؤثر على البدن وال يقاس على  تحليل الدم أو قلع السن
 الحجامة

األقراص العالجية التي توضع 
تحت اللسان وال يبتلع الصائم 

 شيء منها

شيء منها للجوف بل تمتص  ألنه اليدخل
 مباشرة عن طريق الفم

قالت بذلك اللجنة الدائمة والشيخان ابن باز  بخاخ الربو
 وابن عثيمين ودحمها اهلل

 هو كبخاخ الربو األكسجين

 ال يفطر إال إذا أضيفت له مواد دهنية منظاو المعدة

المراهم والالصقا  العالجية 
التي تقوم األوعية الدموية 

 صهابامتصا

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه اإلسالمي 
 وشيخ اإلسالم وغيرهم

 وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه اإلسالمي قسطرة الشرايين

التحاميل التي تؤخذ عن طريق 
 فرج المرأة

ألنه ال منفذ بين الجهاز التناسلي وجوف 
 المرأة

 عثيمينقال به بعض العلماء ومنهم ابن  التحاميل عن طريق الدبر

معجون الفم إذا لم يذهب 
 للجوف

واألفضل استعماله في الليل قال بذلك بعض 
 العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين ودحمه اهلل
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 تهمكروها مستحبا  الصيام و الثالث:الباب 

 
 

 . أذكر بعض األموو التي يستحب فعلها في ومضان _61س
 
  -ج

. 
 
 

 متى يسمى السحوو سحوو ا ؟_62س
 سحووا .وعلى هذا فلو أكل وجبته بعد العشاء فال يسمى إذا كان في وقت السحر. -ج
 

 ما الفرق بين الَسحوو والُسُحوو ؟_63س
 بالفتح هي الوجبة وأما بالضم فهو فعل األكل. -ج
 

 ؟  (ما المقصود بالبركة في الحديث ) تسحروا فإن في السحوو بركة _64س
 ( قوة الجسم.3.        )ملسو هيلع هللا ىلصقتداء بالنبي ( اال2( األجر والثواب     )1) -ج
 

 عليه قضاء ؟ل همن أفطر قبل غروب الشمس ف _65س
 ان ا غروب الشمس فال قضاء عليه.وأما من أفطر ظ ،من أفطر شاك ا بغروب الشمس فعليه القضاء -ج

ثم طلعت الشمس ( ولو أمرهم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص) أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي :  قالتا موضي اهلل عنهبنت أبي بكر لحديث أسماء 
 بالقضاء لنقل إلينا . ملسو هيلع هللا ىلص

 
أجود الناس وكان أجود ما يكون في ومضان دحين  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس قال كان وسول اهلل من دحديث  الفوائد المستنبطة  اذكر بعض _66س

 (م أجود بالخير من الريح المرسلة يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من ومضان فيداوسه القرآن فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
 أفضل من النهاو. في ومضان ( قراءة القرآن ليال  2)     الصدقة  في الحث على( أثر القرآن 1) -ج
 

 ؟" َوَشدَّ اْلِمْئَزرَ ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َأْحَيا اللَّْيَل َوَأْيَقَظ َأْهَلُه َوَجدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَِّه ما معنى  _67س
 قيل كناية عن نية االجتهاد وقيل اعتزل أهله. -ج 

 لتكثير الثواب ؟( سرعةحدو )التدبر أم الالقرآن بهل األفضل في ومضان قراءة _68س
 قيم (ال( التدبر أفضل ) قول الجمهوو وابن 1على قولين ) -ج

 ( قراءة الحدو أفضل وهو قول بعض أهل العلم ويقولون هذا مما يستثنى في ومضان.2)                   
 ولو جمع الشخص بينهما فهو  أفضل 

 السحور

اإلكثار من 

 الصدقة

كثرة قراءة 

 القرآن

االجتهاد في صالة 

 الليل

 الدعاء عند الفطر العمرة

اإلفطار على 

 رطبات

 تأخير السحور تعجيل الفطر

قول الصائم لمن 

 شتمه) إني صائم (
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 ليلة القدر:   الباب الرابع

 هسابّ فإن  يصخبوال  رفث) وإذا كان يوم صوم أدحدكم فال يفي الحديث  مما وود في الحديث تحتها خطبّين معاني الكلما  التي _69س
 فليقل إني امرؤ صائم ( قاتلهأدحد أو 

 في المدافعة : الشدةالكالم الفادحش البذئ   يصخب: وفع الصو     سابَّه: كل شئ فيه شتم وهو أعم من اللعن   قاتله يرفث: -ج
 

 هل يقول الصائم لمن شتمه ) إني صائم ( بلسانه أم بقلبه ؟ _71س
 ألن القول إذا أطلق فإنه يدل على القول باللسان.:قال ابن تيمية ودحمه اهلل  .بلسانه -ج
 
 
 

 
 

  
 كم تعدل العبادة في ليلة القدو  ؟  _71س
 ) ليلة القدو خير من  ألف شهر (قال تعالى   سنة 83خير من ألف شهر أي خير من عبادة  -ج
 

 ما الحكمة من هذه المضاعفة للعبادة في ليلة القدو ؟  _72س
 ج: لما علم اهلل قصر أعماو هذه األمة بالنسبة لمن سبقها من األمم عوضها اهلل بالمضاعفة في هذه الليلة  .

 
 (؟فيها يُفرق كل أمر دحكيم ما معنى قوله تعالى )  _73س

 ما سيقدو في السنة المقبلة من دحياة ومو  ووزق وغيرها .إلى ألواح المالئكة  يفصل من اللوح المحفوظ ج: أي في ليلة القدو 
 

 وهل هي تتنقل أو ثابتة  في ليلة معينة ؟ متى هي ؟:_74س
ثم ليلة سبع وعشرين ليلة  وأوجى األوتاو  أوتاوهاى العشر األواخر وأوجالعشر األواخر اختلف العلماء في تحديدها ولكن أوجى لياليها ج: 

 . ولعل هذه هي الحكمة من إخفائهاواخر كلها فقد أدوكها ال محالة ومن اجتهد في العشر األ.إدحد  وعشرين ثم ليلة ثالث وعشرين 
 تتنقل وليست ثابتة .أنها والراجح  

 
 ما عالماتها ؟ -75س

صافية بلجة كأن فيها قمرا  ساطعا  ، ساكنة ساجية، ال برد فيها وال دحر، وال يحل لكوكب أن يرمى به فيها دحتى  : من العالما  في أثنائهاج: 
 . شق جفنة يكون القمر فيها مثل.  تصبح

 : أي ليس فيها الشهب التي ترمى على الشياطين يحل لكوكب أن يرمى فيها  ال    أي ليلة ساكنة البرد والريح .  : ساجية        :مضيئة بلجة
 : أي نصف قصعة الطعام شق جفنة 

 . أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ال شعاع لها:  بعد انتهائهامن العالما  
 
 

ليلة القدر من 

 هذه األمة خصاص 

يبدأ فضلها من 

 غروب الشمس
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 فائدة

منزلة صيام الست من شوال بالنسبة لرمضان كمنزلة صالة السنن 

 الرواتب بالنسبة للصلوات فمنزلتها أعظم من السنن المطلقة

 الخامسالباب 
  والصيام المحرم والمكروه في القضاء والصيام المستحب 

 كر دحكم كل منهما.ذ من أفطر في ومضان فال يخلو من دحالتين اذكرهما مع _76س
 يمسك بقية يومه )د( ال دحقه موسع القضاء في  وقت (ج:  )أ( ال يأثم     )ب( عليه القضاء    ) ( أن يكون مع  ذووا1) -ج
 

 )د( يمسك بقية يومه.               يبادو بالقضاء    (ج)ب( عليه القضاء    )      ( أن ال يكون معذوو ا : )أ( يأثم  2)   
 

 مع الدليل ؟دحتى دخل ومضان التالي تأخر في قضاء ومضان  الصحيح في اإللزام باإلطعام عمنما القول  _77س
 .دليل على اإللزام اإللزام هو عدم ال عدم علىالصحيح عدم اإللزام والدليل  -ج
 

 عنه ولّيه ( هل هو عام في كل من ما  وعليه صيام ؟دحديث ) من ما  وعليه صيام صام   -78س
 من زال عذوه وتمكن من القضاء ولكن لم يقض دحتى ما  فإنه يشرع لولّيه أن يصوم عنه  -1 -ج

 إطعام             ابن باز ودحمه اهلل فال قضاء عليه والمن استمر عذوه دحتى ما   -2     
 

 ما دحاال  المرضع والحامل بالنسبة للقضاء والكفاوة ؟ _79س
 ( إذا خافتا على نفسيهما فتفطر وعليها القضاء فقط ) تعامل معاملة المريض (.1)  -ج

 ( إذا خافتا على نفسيهما وولديهما فتفطر وعليها القضاء و)الكفاوة على قول( والراجح عدم وجوب اإلطعام.2)     
 ( إذا خافتا على ولديهما فقط فتفطر وعليها القضاء و)الكفاوة على قول( والراجح عدم وجوب اإلطعام.3)     

 
 هل يشترط في القضاء التتابع ؟-81س
 .أطلق القضاء ولم يقيده بالتتابع ( ففمن كان منكم مريض ا أو على سفر فعدُة من أيام أخرال يشترط قال تعالى )  -ج
 

 ما األفضل صوم الفرض أم النفل مع الدليل ؟ _81س
 ( ِإَليَّ ِممَّا افْ تَ َرْضُت َعَلْيهِ  )َوَما تَ َقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأدَحبَّ والدليل  صوم الفرض وإن قل أفضل من صوم النفل وإن كثر -ج
 

 لماذا شرع اهلل سبحانه وتعالى النوافل ؟ _82س
 .الفرائض جبر ا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على زيادة في األجر و  -ج
 

 ما الدليل على استحباب صوم الست من شوال وما الفرق بين صوم ستة أيام في شوال وصومها في غير شوال ؟ _83س
 

 ) من صام ومضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ( ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
 
 
 

 القريب هو:الولي 

ويجوز لغير القريب الصيام 

 عنه
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 ما فضل صوم يوم عرفة ؟ _84س
 . وهذا لغير الحاج وواه مسلم سنة القابلة( يكفر السنة الماضية وال) عندما سئل عن صيام يوم عرفة :  ملسو هيلع هللا ىلصل الرسول قا -ج

 ُشووَاَء ِللصََّغائِِر فَ َقط، َوِصَياِم َوَمَضاَن ، َوَعَرَفَة ، َوَعا شيخ اإلسالم ابن تيمية  : َوَتْكِفيُر الطََّهاوَِة ، َوالصَّالةِ وسبق  قول 

 
 
 

 صيام يوم عاشوواء ؟ إذا كان صوم يوم عرفة يكفر سنتين فما فائدة _85س
 يجاب عن هذا بعدة أموو  : -ج

 فالن صوم عرفة فيدوك صوم عاشوواء .أن هذا من تعدد مواسم الخير التي وهبها اهلل لعباده ولربما يتعذو على  -1
 وتكثيرجا  و للد ووفعة ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي اقتداء ليست الحكمة من صيام هذين اليومين هو تكفير السيئا  فقط بل في صومهما -2

 .للحسنا 
 ولكن النجزم بالقبول .ومع كون علم القبول غيب  فإن له عالما   م عرفة فإنه يجهل القبول من اهلل،أن الشخص وإن صا -3

 
 

 
 ما مراتب صيام يوم عاشووا ؟_ 86س
 ذكر ابن القيم أن أفضل مراتب صيام يوم عاشووا هو صيامه ويوم قبله -ج

 : ولكن المراتب دحسب ما وود من األدلة  هيويوم بعده،    
 التاسع فما  قبل ذلك  (. ) لئن بقيت إلى قابل ألصومنّ  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أفضلها لقوله  ( صوم يوم قبله1)   
 ( صوم يوم بعده.2)   
 ( صوم يوم عاشووا فقط، وال يكره ذلك ) وأي ابن تيمية وأبن باز وابن عثيمين(.3)   
 

 ما فضل صوم يوم عاشوواء  ؟_87س
َلهُ ) ِصَياُم يَ ْوِم َعاُشووَاَء َأدْحَتِسُب َعَلى اللَِّه َأْن   ملسو هيلع هللا ىلص قالج:    )ُيَكفَِّر السََّنَة الَِّتي قَ ب ْ

 
 
 
 
 

 عاشوواء .....فصامه  وأمر بصيامه ( ) قدم النبي المدينة فرأ  اليهود تصوم يومكيف نجمع بين قول ابن عباس _88س
 في مخالفتهم ؟ ملسو هيلع هللا ىلصفلماذا تأخر النبي  التاسع . فما  قبل ذلك ( ) لئن بقيت إلى قابل ألصومنّ وقوله 

خبر أنه يوم تعظمه اليهود بخالف أول األمر فإنه  من أول قدومه للمدينة ولكن في آخر دحياته أدحب مخالفة اليهود ألنه أُ  ملسو هيلع هللا ىلص ج: صام النبي
 كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء .   قال ذلك شيخ اإلسالم وابن القيم ودحمهما اهلل . 

 فائدة:

 في يوم عرفة نزل قول هللا ) اليوم أكملت لكم دينكم .....اآلية( وكان يوم جمعة

 

  

 إشكال وجوابه 

 فائدة  :

عليه ذنوب فإن  سخص أو صام عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك وليالشلو استغفر 

 عمله الصالح  يزيد من حسناته ويرفع درجاته   

 إشكال وجوابه 

 فائدة:

 كل مقبول عند هللا فهو صحيح وليس كل صحيح مقبوال 
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 ؟ما ة فيهقيشرع كثرة الصدفهل (  تعرض األعمال يوم االثنين والخميس فأدحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) ملسو هيلع هللا ىلصقال  _89س
 ولم يفعل ذلك السلف مع دحرصهم.أو يحث عليه  ولم يفعله ملسو هيلع هللا ىلصال يشرع كثرة الصدقة فيهما ألن هذا العمل وِجد سببه وقت النبي  -ج
 
 
 
 
 

 ؟بعض األيام التي يحرم صيامها أذكر  _91س
 يوم الذي ُيشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم (.ال) َمن صام  صيام يوم الشك  قال عماو ( 1) -ج

 .عن صوم يوم الفطر والنحر(  اهلل ) نهى وسول قال أبو سعيد الخدوي  ( صيام يومي العيدين2)    
 ووُخِّص فيها للمتمتع والقاون إذا لم يجد الهدي.) أيام أكل وشرب وذكر هلل عز وجل ( عنها  ( صيام أيام التشريق قال 3)    

 
 ؟ صيامها يكره التي  األيام  بعض  أذكر  _91س
بين إفراد شهر وجب بالصيام، قال عمر بن الخطاب( 1) -ج  ) كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية(. للمترجِّ

 .كمن يصوم يوما ويفطر يوما   ( إفراد يوم الجمعة ) الجمهوو (، وإن لم يقصد تخصيص يوم الجمعة بالصوم فيجوز2)    
 .( إفراد يوم السبت بالصوم ألنه يوم تعظمه اليهود، وكذلك تخصيص يوم األدحد بالصوم ألنه يوم تعظمه النصاو 3)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فائدة :

 ولم يفعلها فليست بمشروعة  ملسو هيلع هللا ىلص كل عبادة وجد سببها في عهد النبي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=1338#docu
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 االعتكاف :السادس الباب
 

 ؟على المعنى اللغوي عرِّف االعتكاف لغة وشرع ا مع الدليل  _92س
 ) ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون عليها (قال تعالى . غة : لزوم الشيءل -ج
ا هلل.  ا  وشرع    : لزوم المسجد تعبد 

 .ذن الزوج من الفتنة وإأويشترط العتكاف المرأة شرطان : 
 ما الدليل على مشروعية االعتكاف ؟ _93س
 ) أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود(  قال اهلل عن إبراهيم وإسماعيل  من الكتاب -ج
 
 

 المساجد(لى ) وال تباشروهن وأنتم عاكفون في وقال تعا
 جماع في الجملة.اإل. وهو مشروع بيعتكف فعل النبي دحيث كان ومن السنة    
 
 
 
 

 لفرق بين قولهم أجمع العلماء في الجملة و  بالجملة ؟ا ما -94س
 في الجملة :أي أجمعوا على أصل المسألة واختلفوا في بعض مسائلها وتفاصيلها . -ج

 .بالجملة : أي أجمعوا على المسألة جملة وتفصيال        
 في العشر األواخر ؟ لماذا اعكتف النبي  -95س
األخير فداوم على اعتكاف العشر األخير دحتى ثم تبين له أنها في العشر ،  يلتمس ليلة القدواعتكف مرة في العشر األول ثم األوسط  -ج

  لحق بربه عز وجل
 

 ما شروط االعتكاف ؟ _96س
 أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقال  -1 -ج

 النية-2     
 تقام فيه الجماعة أن يكون االعتكاف في مسجد -3     

 الطهاوة من الحدث األكبر -4
 ؟ من األماكن التي تفو  فيها الجماعة يشترط االعتكاف في المسجد دون غيره  لماذا _97س
 الواجب . الجماعة فيقدموهي االعتكاف مع واجب وهو دحضوو ألنه تعاوض سنة  -ج

 فائدة :
 دلت السنة على مشروعية االعتكاف ولم يأ  دليل في ذكر فضله.

 

 قاعدة :
 .شرع من قبلنا شرٌع لنا إال إذا وود في شرعنا ما يعاوضه
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 هل الصيام شرط لالعتكاف ؟ _98س
 اشتراط الصيام عدم وجود الدليل على االشتراط  .عدم على والدليل    ال  -ج

   .يجوز صيامه  اعتكف العشر األولى من شوال ويوم العيد ال ملسو هيلع هللا ىلصصح أن النبي ومن األدلة على عدم االشتراط أنه  
 

 ما مبطال  االعتكاف ؟ _99س 
 ذهاب العقل -3الجماع           -2   الخروج من المسجد لغير دحاجة  -1 -ج

 لئن أشركت ليحبطن عملك  () لقوله تعالى  الردة -5اس                     الحيض أو النف-4   
 

   عند الناس .اذكر بعض األدحاديث الضعيفة التي اشتهر  -111س

 .العراقي والمناوي الشوكاني ومن المعاصرين اإلمام األلباني بعض العلماء ومنهم ضعفه  :) صوموا تصحوا (     دحديث   -1   -ج

 .الحديث وإن كان ضعيفا إال أنه من نادحية المعنى صحيح فالصوم صحة تنبيه : 

 

  العقيلي واأللباني وغيرهماضعفه : (   ) شهر ومضان أوله ودحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من الناو دحديث  -2     

 . تختص بعشر دون عشر الردحمة والمغفرة والعتق ال:  تنبيه

 

  ضعفه ابن وجب والنووي واأللباني وغيرهم: لنا في وجب وشعبان وبلغنا ومضان (اللهم باوك ) كان النبي إذا دخل وجب قال :  دحديث -3  

 .لكن اليعتمد على الحديث الضعيف السابق ال بأس أن يدعو المسلم أن يبلغه ومضان كما وود عن السلف :تنبيه 

 

 وابن دحجر والشوكاني واأللباني وغيرهم ضعفه ابن القيم : ) كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمت وعلى وزقك أفطر  (  دحديث  -4

 )ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل (:إذا أفطر قال  ملسو هيلع هللا ىلص صح في الحديث أنه تنبيه :
   بفضل اهلل تمت                                                                 

    ه   3/9/1439بعد ظهر يوم السبت                                                     

 أجمعينوأتباعه آله وصحبه  وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى                                         

                          
 


