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 :وىاخلطتث األ
ا ةعد ٌَّ   :أ

َْ  عيمي  يف دليٍس  ِ دَلَ  ٌ  اءِ ٍَ يَ اىعُ  ارِ تَ نِ  ِس ال
ِِ اتلَق  ثٍ يّ ٍِ يْ عِ  ةٍ رَ انَ ذَ ٌُ وَ  ،ًِٓ حِ ادَ شَ وَ    َٓ ا ي

 اللِ  رشٔلِ  ٌَ صداةثِ  جييالنِ  صداةيانِ 
 ُْ ِّ ٍَ اخخار ُّ ُٔاةً  والصالمُ  الصالةُ  ا عيي  ا عِ
 َِ ّ صاختَ  عاذٌ ٌُ  ، شأَل واإليٍان ثِ احلهٍ يف يٍ

َْ  اأة ََ خاِل  مٔىس األشعري ع  اىلرآنِ   ٌ
  الل، نيَف  / يا عتدَ فلال

ُ
اىلرآن؟ كال/  حلرأ



 11 من 1  

 
َ
  ا، كال/ فهيَف كً ّٔ فَ ّ تَ كُ ّٔ فَ تَ أ

ُ
يا  أَُج  حلرأ

 وكدْ  الييو، فأكٔمُ  أوَل  ؟ كال/ أُامُ ٌعاذُ 
ََ  كضيُج    جزيئ ٌ

ُ
 اللُ  ٌا نخَب  اجلٔم، فأكرأ

 .كٌٔيت ٌُٔيت نٍا أختصُب  صُب يل، فأخت
 ّ.يف صديدِ  ابلخاري   ّ اإلٌامُ أخرجَ 

  !يف اهلل ةُ اإلخوها أي  
ًُ رَ جَ  أنْ  ِذُ ٌُ  َُ  اتللكيِف  ى عييِا كي  وحن

 رمضانَ  ِا يف ِك ِا وإخٔاُِ ا ألُفصِ حذنيً  ُرددُ 
َ   عييّ الصالة والصالم/ لِٔل ةـ  غامَ  )ٌ

ٌَ  لدمَ هل ٌا ح رَ فِ غُ  اا واحتصاةً إيٍاًُ  رمضانَ 



 11 من 3  

ُْ  ِا ٌعىن االختصاِب ْٓ لِ فَ  فْٓو  (ّذُتِ  ٔ اذلي 
 ؟ يف رمضان الرباُيثِ  اهلتاِت  ٌِاُط 

َْ  اتلخرِج  ظريَق  إن    رمضانَ  ٌدرشثِ  ٌ
 ًِ  ْٔ وأشىن ادلرجاِت ، املراحب ةأعظ

ا ابلً ظ/ وباالختصاِب  واحللني، اإليٍانِ ة
ٌُ  حعاىل ٌَ اللِ  اثلٔاَب  ّ ىلع ٌعىن يصٔ
 ظيتثً  اخلعاب   ٍا يلُٔل نّ يف ذٔاةِ  الرػتثِ 

ٌِ  صترلوٍ مُ  ّ ةذلم ػيَ ُفصُ  وال  ،ّلصيا
ٌِ  مصخعيوٍ   .ّأليا

   ً ًُ  ذ ٔدَ  م  فُ  أيخ الصائ  ،اىعادات عِم كي
ٌعاذ  ٌَ شيةِ  واختذْ  ،اىعتاع ىَف إِ  ِسْ وانْ 



 11 من 4  

 كوٌيت( ُوٌيت نٍا أحتصُب  )إين أحتصُب 
ِّ  حصفٔا ٌِٓجً   وحصفٔ أَُج  ،احلياة لَم  في

ِّ  ،ليدياة  م صًل اللُ ُبي   ةركِب  حيدُق  وب
 ِّ  )كو  / ٓا للّ ك  ً اذلي اكُج خياحُ وشيّ  عيي

 رب   وممايت هللِ  غاليت ونصيك وحميايَ  إنَّ 
 .اىعاملني(

 الصيامُ  يصفٔ لَم  ةاالختصاِب أيخ الػائً: 
 َْ َْ  ،اىعادة أكدارِ  ٌ ًَ  وى  االختصاُب  لَم  يخ

 حئُل اذلي  احلجاَب  ذلَم  عَِم  خىت حيقَ 
َٔ ، االختصاب وبنيَ م ةيَِ   إدراكِ  عدمُ  ْو

 افرتَق  ِّ وبِ  ٓا،ىلع خليلخِ  الصيامِ  ٌلاصدِ 



 11 من 5  

ّٔاد الصائٍٔن إىل ُعّتادٍ   تشعَب  ِّ وبِ  ،وع
 عتادة. وصٔمِ  اعدةٍ  إىل صٔمِ  الصيامُ 

 جتردَ  ال يعين أنْ  الصيامِ  ٌلاصدِ  ٌعرفثَ  إن  
ََ  الهخَب   عَ اجلاس، وحرتكَ  اىعٔال، وحِلع
 الل. ٌا أخو  

صًل  كِٔل  حخجًل يف ٌروِ  الصيامِ  ٌلاصدَ  إن  
ًَ  اللُ  يف  ّ ابلخاري  نٍا أخرجَ  عييّ وشي

 الزورِ  كوَل  َ لً يدع  ٌَ ّ مرفٔاًع/ "صديدِ 
ِ  واىعٍَو   يف أن يدعَ  حاجثٌ  هللِ  ّ فييَس ة

 ٌَ  .ّ"ّ ورشاةَ طعا



 11 من 6  

ٔعظثِ  َِ  عٍرَ  ويف م  نٍا يف اخلعاِب  ة
َِ  مصِِف   امُ الػي ىيَس » /ّ كالأَُّ  أب شيتثَ  اة

 ََ ه، ولهِّ ٌَ وحدَ  والرشاِب  اىطعامِ  ٌ
 .«الهذب، وابلاطو، واليغو، واحليف

إذا "/ عِّ اللُ  رضَ  جاةرِ  كٔلِ  ويف ٌروِ  
ً   ،غٍَج  م ك ولصاُُ م وبصُ شٍعُ  فييػ

 َِ  أذى اجلارِ  ودع   ،واملحارم الهذِب  ع
  َ  ،مغومِ  يومَ  وشهيِثٌ  وكارٌ  عييَم  ويلك

 ".ك شواءفطرِ  م ويومَ غومِ  يومَ  وال جتعو  
ً  »أب اىعاحلث/  وكٔلِ  َ ا ل ٌَ ًُ يِف ِعَتاَدٍة  ِ ائ الػَّ

 ِّ ا لََعَ فَِراِط ًٍ ِ َحًدا، َوإِن  ََكَن َُائ
َ
َخب  أ  .«َيغ 



 11 من 7  

َُ  إيٍاُيثٌ  إُٓا ُصٌٔص ٌلاصديثٌ    ٌَ حبرِ  حنت
َ  اجلتٔي/ ) الِٔح  ا إيٍاًُ  رمضانَ  غامَ  ٌ

ًَ  جتعُو  ا(واحتصاةً   حيرُص  الصادَق  الصائ
ٌِ  عييٓا، وحيافُغ  ىلع  ّ نٍا حيافُغ ىلع صيا

  وزيادة.ٌاِل 
  كوٌيت( ُوٌيت نٍا أحتصُب  )أحتصُب  

ِِ  ٓا ُصَب م، وضعْ ٓا ةليتِ عيلْ  م، ففيٓا عي
 اىعيً/  امللاصد، وزبدةُ  األصٔل، وٌلصدُ  سُ 

ََ  ةاهللِ  أعوذُ  ًِ اهللِ الرجيً الظيطانِ  ٌ *بص
َِ الرحيً حزنيو الهخاب ٌَ اهلل } الرمح

إُا أُزنلا إيلم الهخاَب عزيز احلهيً* اى



 11 من 8  

*أال هلل ةاحلق  فاعتِد اهلَل خميػا هل ادليَ
 {.ادليَ اخلالع

 اخلطتث اثلاُيث:
ًِ  أُْو  كررَ  ٔشائَو  أنّ  اىعي أخاكُم هلا  ال

ٔدَ  ، وٌعئمٌ امللاصد ّ وروخَ  الصيامِ  أن ٌلص
 وحٓذيَب  إةييَس  وكٓرُ  الشٓٔةِ  نسُ  /ْٔ

 .وحتليَق اتللٔى األخالق
ا ةني فركاًُ  يعدّ  فإن ْذا امللصدَ  وعييّ
َُ واعداحِ  ،ِا يف الصيامشيفِ  اعداِت  يف  ِا حن
 .الصيام



 11 من 9  

"إين / عتادةً  اكُْج  ًٓ ًْ فلدْ أٌا اعداحُ  
 .كوٌيت" ُويم نٍا أحتصُب  ألحتصُب 

مُ ْذا ) اىعيٍاء/ كاَل   نَْصانَ  لََكَ  فَِليّ، فَإِن اإْلِ
 ٌِ  واتللٔي ،ّّ َخل  ةدُِ  ّ إِْعَعاءَ إِذا ُٔى ةِٔ

وِ  ٍَ ُّ حعتد،  َصار اجلّٔمُ  ةذلم ىلع اىَْع  ُ
َ
َنأ

 
ُ
ِّ  ذيَب وأ َُ  (.َعيَيْ  املظلك[ يف نظِف  اجلوزي   ]ذنره اة

 ًْ  ،ويرحاخٔنَ  ويأكئنَ  يِامٔنَ  إذن، ِاٌريُ  فٓ
 َْ ّ اتللٔي ىلع ةِ  رادُ يُ  ُٔمٍ  ةنيَ  شخانَ  وىك
َْ  وآخر ،واىليام اىعاعثِ  ذلم  خال ٌ

 ٌَ اىعادات، وشخانَ  ةً اعد فاكنَ  ،االختصاب
َْ  ةنيَ  ًَ فَ  ٌ ٔدَ  ٓ فانخىف ٌَ  ؛الصٔم ٌلص



 11 من 11  

 وآخر أكَو  ،عني ىلع اىلياميُ  ٌاىلع  األكوِ 
 ّ ختٍثً أكيُ  فاكنَ  فلط، ّةعِِ  جلداءِ  اشخجاةثً 

َِ أذليخْ   والهصوِ  ّ إىل اجلٔمِ فجرحْ  ؛اىليام ّ ع
 واخلٍٔل.

 اهلل:  عتادَ 
 نَ ةرمضا اإلفعارِ  يف املٍخدةُ  املٔائدُ  حيَم 

ً  وخيالء،  ةإساٍف  ىلع  ّ اتلِافُس أحتعَ  ذ
أْذا  ؛اتلٔاصو يف وشائوِ  ْاونشِ  الصفرةِ 

َّ  خاُل  ٔدَ  ٌَ فل  ّةأكيِ  وأرادَ  ؟!الصٔم ٌلص
ََ  !ىلع اىعاعث؟ اتللٔي    يف شٓرِ  املٔاشاةُ  أي
 ؟!املٔاشاة



 11 من 11  

 فيّ، املتاىغَ  ًٓأكيَ  املزنلِ  أُْو  يصٔرُ  كدْ  
ٍُاكذرَ  ًٓورشبَ   ّ،وينشوَُ  ةّ نَ ويتتأْ ةّ، ال

 ًٓ يأخذُ أو كريتُ جٔاًع!  ًْ يخضٔعُ وربٍا جارُ 
ََ الصدكات ذا ٌ ِا يف زٌِِ  املدزُاِت  ، ْو

 املصخعان. واللُ 
 ًِ  أعٍالِ  إٍْاُل / احلرٌان وإن ٌَ أعظ

 وصفاءٍ  وحزكيثٍ  ٌَ صدقٍ  يف الصيامِ  اىلئِب 
 يف ٌِارةِ  حؤذرُ  أعٍالٍ  ، أو عٍُو واختصاب

 اإليٍانِ  يف شعِب  جاءَ ا، وىلد ومجاهلِ  الصٔمِ 
أن  عَ أب ْريرةَ  صديٍح  ةإشِادٍ  ليتيٓق  

ِّ  صًل اللُ  اللِ  رشَٔل   "ربَّ وشيً كال/  عيي



 11 من 11  

 ًٍ ًٍ  الصهر، وربَّ  :ّ ٌَ اىليامحظ   كائ  غائ
 ."واىعطض اجلوعُ  :ّ ٌَ الػيامحظ  
درك ٌدى حلُ  يف ْذا احلديِد  املخأمَو  إن  

- ًًٓٓ شٓٔاحُ ًٓ ممَ خرٌخْ ةعِض  خصارةِ 
 األجٔرِ  ٌَ حتصيوِ  -الصالٌثَ  اللَ  نصأُل 

ًِ  الٔافرةِ  ًِ  ليصائ  اللَ  املدتصب، نصأُل  اىلائ
الصائٍني اىلائٍني  ِا وإياكً ٌَأن جيعيَ 

ِا ممَ صام رمضان ، وأن جيعيَ املأجٔريَ
جلا فيٍا حتق ٌَ  إيٍاًُا واختصاةًا، وأن يتاركَ 

 رمضان..  


