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ُ   احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم علي خامت النبيني ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك  ُ ُ

ًله وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،  وبعد ُ:  
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٢٠الفتاوى ترتيب العطار صـ .   


      

 ٢٣٥(م) ١٨٦( خ(  
  

          


––

             


 " إنه سيكون في هذه 
)٢٣٩٦(أمحد وأبو داود ـ صحيح اجلامع الصغري ""  الطهور والدعاء ٌاألمة قوم يعتدون في 
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 : ) هكذا الوضوء
ّفمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى  )٧٠١٥( أمحد وأبو داود والنسائي ـ صحيح اجلامع الصغري )َ

             


  

٥ - 
  "

ِّأسبغ الوضوء وخلل بين األصابع    .أمحد وأبوداود والرتمذي " …َ

 




   
 أبو داود والرتمذي.  



    ) متفق عليه )ٌويل لألعقاب من النار . 
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أبو داود   

  

             
 رواه أمحد 

  .ومسلم واألربعة 

  


   }فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ً ً ً{  

  


          
٢/١٩(أمحد وصححه أمحد شاكر(.   


     

 ١٢( فتاوى النووي للعطار رقم(  
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   " ٍال صالة بحضرة طعام وال وهو يدافعه ِ َ

)٥٦٠(مسلم" األخبثان 

 
 ٢١/٤٧٣( الفتاوى(  

  

         
   )متفق عليه ،) اهللا من الخبث والخبائث أعوذ ب      
  ) ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا

،) ١/٨٨( ارواء الغليل )بسم اهللا  
  

  )  كان إذا خرج
.أمحد والرتمذي وأبو داود)) غفرانك ( من الخالء قال 

  
  




 

 *           
  ) صحيح اجلامع)ّعامة عذاب القبر من البول   
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 أمحد وأبو داود والرتمذي وابن 

 .ماجه 
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"   "ه وأشهد أن أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
  )فهذا ثابت"  ًمحمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره 
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     ) رواه مسلم )كان النبي يذكر اهللا على كل أحيانه 

)١/٢٨٢. ( 
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 ) ًال تقرأ الحائض وال الجنب شيئا من القرآن( 


 اعالم املوقعني 
)٣/٢٣ (   




          


: )  ال يمس القرآن إال طاهر( 


 )  أن المؤمن ال ينجس(.  
  




   
  

  )أن رجال مر ورس َّ ول ً
   رواه مسلم) اهللا يبول ، فسلم عليه فلم يرد عليه 
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 ) ُمن توضأ ومسح عنقه لم يغل باألغالل يوم القيامة(
 )  هذا موضوع(  

  


 ) إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال

. رواه البخاري )ِّيولها ظهره 
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  : " دخل الخالء أن يقول ُستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا

) . ٥٠( أبو داود وابن ماجه ، وهو يف اإلرواء رقم ""بسم اهللا      


      ) كان النبي إذا دخل
  .متفق عليه ) ّاللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث  : الخالء قال

 
 ) ٢٤٤(ت صحيح سنن أيب داود .  د) غفرانك(

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني


