
 

هاٍ أز انَ    اكسابا  صٔي زهضانَ ُأ اكاس ٍ     أحبيت يف اهلل،
يَواُم }:تعنىل قنن  ،اإلضالي ُم الِّي ُُ ْ ُكتَِب َعَليْو ِذيَن آَمنُوا َا الَّ َيا َأُّيه

يْم ََّتَُّنيونَ  ُُ ْم َلَللَّ ُُ يْلِل ََ ِذيَن ِمين   ،د281ر اكبكاسٙ :  {َكََم ُكتَِب َعَذ الَّ
ِذَي ُأنِزَل }ٓقنن: لنَّاِس َوَبوينَاٍت  َشْهُر َرَمَضاَن الَّ ُن ُهًدى لي ِفوِه اْلُنْرآ

انِ  ََ َن اْْلَُدى َواْلُفْر ُبنِيَي ♂: ◘قانن اكاٌ    ٓ ،د281ر اكبكسٙ :{ مي

يييًدا َرُسيييوُل  اإِلْسيييَ مُ  َُّ ُ َوَأنَّ ُرَ يييٍسا َشيييَهاَ ِا َأْن َإ إَِاَ إِإَّ اََّّ َعيييَذ َسْ

 
ِ
ييييييَ ِاا َوإِيَتييييييا  يييييياِم الَِّّ ََ ا َوإِ

ِ
َكيييييياِاا َوَ ييييييْوِم َرَمَضيييييياَنا َوَحييييييجي اََّّ الزَّ

َدِت ♂:◘ َقنَنٓ ،▬الَلوِْت  ُل َلْوَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُ في إَِذا َكاَن َأوَّ

ُ، النَّيياِرا َفَليي َنييْت َأاْييَوا ا َوُتلي ييَواصُِ،ا َوَمييَرَ ُا اِ،ييني ْم ُيْفييَتْ   ِمنَْهييا الشَّ

َباٌ،ا َوُفتيَحْت َأاَْواُ، ا،َنَِّةا َفَلْم ُيْغَلْق ِمنَْها َباٌ،ا َوُينَاِ ي ُمنَاٍ : َيا 

 ُعَتَنييياُ  ِمييَن النَّييياِرا 
ِ
َّ
ِ
ييا َوَّ َِْتْ يي َأ ي لِيييْلا َوَيييا َبييياِتَي ال َّ َْ  َأ

َبيياِتَي اْيَييْرِ

 .األكبنًٗ( وناكرتهر٘ ٓصخخِ ون) أخسجِ▬َوَذلَك ُكله َلْوَلةٍ 
 كيف نستقبل  شهر رمضان : 

 :ٕطتكبم غِس زهضنَ ، غِس اكسمحنت بعدٙ أهٔز هٌِن 
ٍ اهلل زهضانَ   ٕبلػٌان بأَ  الدعاء: – 1 يف صاخٚ ٓانيٖاٚ،    ٓحنا

 زمحاّ اهلل  هعلٛ بٍ اكفضم ،  قننجم ٓاال تّػط يف ابندكٌٌ
 ٕابلػِى  أَ أغِس ضتٚ اهلل ٕدأَ"  اكصخنبٚ ٕعين"   نًٔا: تعنىل

 . هٌِى ٕتكبلّ أَ أغِس ضتٚ ٕدأًّ ثى زهضنَ،
 ذًا،،   ام  ٓهٍ ٓقت  م يف ٓاجبٚ ُٓٗ التوبة الصادقة: -2

 .طناٚ هٔضى الٛ هكبم ألًك أٓج، احلني ُرا يف ٓككٌِن
ٔاباّ  إمينًان بفسٕضاتّ ٓاحتطانّبن كج   العزص  عىزص از ا  زن:زا :     -3

 :◘ ككأن اكاٌ    ٓاإلقالع اٍ ضانٞس اكارًٔو ٓاكٌكاسات،    
َم ِميْن َذْىلِيهِ ♂ ) ▬َمْن َ اَم َرَمَضياَنا إِيََمًىيا َواْحتَِاياًباا ُتِفيَر َليُه َميا َََّنيدَّ

 .أخسجّ اكبدنز٘(
ََ ◘اكٌ  أَ ☼انٞػٚ  ككٔنتعويد النفظ عىص الص ا : -4  َ ن
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ُّ   َُٕصُٔي ََ  للها ََ إ قه َقًلٖل ان     ،َغاِعَبن ََ َُٕصأُي َغاِعَبن أخسجاّ  ) َ ان
    سهضنَ.كا ّددااضتع اكصٖني الٛ اكٌفظ كتعٕٔدهطلى(، 

إَِذا ♂:◘ اكاٌ   ككأن  ن غعبا :حتسي اهلالل ل ىة الثالثني ن -5

يوُه َفييَيْف ُِروا ُُ ا َوإَِذا َرَأيُْت يوُه َفُِّييوُموا ُُ ، (هتفاال الٖااّ) ▬َرَأيُْت
ٍ  إق ٕأهني،  أٓ بٖأي  زهضنَ قبم نتطّٔا أحد ٕصٔي ٓق  ها
ُموا َشيْهَر َرَمَضياَن ♂:◘ ككٔن اكاٌ   صٖني اندٙ كّ  نَ َإ َََّنيدَّ

ْلَلُه بَِوْوٍم َأْو َيوْ  ََ وَن َرُجيٌل َكياَن َيُِّيوُم َ يْوًما بَِِِّواٍم  ُُ ا إِإَّ َأْن َي َمْ،ِ

هُ  ُْ  . (ر٘ ٓصخخّ األكبنًٗهأخسجّ اكرت) «َفْلَوُِّ
 فقه الصيام 

اكتعبد هلل بنإلهطنك اٍ اكفطسات هاٍ   لىص ا  زكن واحد وهو:  
 طلٔع اكفجس إىل غسٓو اكػوظ.

ٓاكعكاام، اإلضااالي، ٓاكبلاأ ،  :ضززتةغززسوو وبززوص الصزز ا  و
 ٙ، ٓاإلقنهٚ، ٓاخللٔ هٍ احلٖض ٓاكٌفنع كلٌطنٝ.ٓاككدز

اإلضااالي، ٓاكعكاام، ٓاكتوٖٖااص،   الصززو  ضززتة:  ةوغززسوو ازز 
   دي اكٌفنع كلوسأٙ .، ٓاًكطنع ٓاكٌٖٚ، ٓاًكطنع دي احلٖض

تعجٖم اكفطس، ٓتأخري اكطاخٔز، ٓاكصٕاندٙ    وضنن الصو  ضتة:
يف أاونن اخلري، ٓقٔكّ إذا ُغًتَى: إًاٗ صانٞى، ٓاكادانٝ اٌاد     

ذهب الظمي، وابتلت العروق، وثبتت اججتر  ن ءت   اكفطس با )

(، ٓاكفطس الٛ زط،، يإَ ادي يتوس، ياإَ اادي يوانٝ،    اهلل
ّٔك ◘ اكٌ   نَ كدٓاكتطٔك ضٌٚ يل  . صنٞى ُٓٔ ٕتط

  املفطرات يف رمضان

 هجم إبس اكبٌطالني  غري اكػرٕٚ ٓأهن اإلبس :عمًدا األكل والػسص -1
 :◘ اكاٌ   س ِن يف اكصاٖني  ككأن  األحٔط تٓ يِرْ ق تفطس

♂ َِ ََ َمتت  َِ َرِررُبتت ِ  َِ ٓصااخخّ )زٓاْ اكٌطاانٞٗ ▬َدْع َمتت  َرِررُبتت
   األكبنًٗ( .

 ،ُٓٔ هٍ  بنٞس اكرًٔو كلصنٞى يف ًِنز زهضنَ اجلماع: -2
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 ٓيّٖ اككفنزٙ اكػلظٚ: اتل زقبٚ، يإَ مل جيد زقبٚ يإًّ ٕصٔي 
 طعى ضتني هطكٌّٖن. ٕغِسٍٕ هتتنبعني يإَ مل ٕطتط  

 نكلوظه  اكصٓجٚ ب اجلونع هكدهنتبإتٖنَ  :إنصال املين -3
 اكيت اكػِٔٙ هٍ ألًِن اجتٌنبِن،ألصم ني ٓاكضى ٓاكتكبٖم

اَبُه ♂:قٔكّيف  ٓذكك برت ِن ىاكصنٞ اهلل اهتدح ُك َطَع َمُه َوََشَ َرْْتُ

ٓأهن إذا  نَ اإلًصان ، أخسجّ اكبدنز٘()«َوَءْهَوَتُه ِمْن َأْجِل 
 . ٕٓػتطم هٍ اجلٌنبٚ صٖنهّ ق ٕبطميبػري يعلّ هجم أَ حيتلى 

 إذا اضتكنٝ يكنٝ، يأهن إَ غلبّ اككٗٝ يإًّ ق ٕفطس.القيء: -4
أَ  ٓ ركك كّ، مبن غنٝ هٍ اكطٖ، لصنٞى أَ ٕتطٖ،ٓجئش ك

 ٕدآ٘ اٌّٖ مبن غنٝ هٍ قطٔز، ٓق ٕفطس بركك.
 السدة يف اإلضال  . -5
 اكٔاج، اكصٖني يف اكٌٖٚ قط  ًٜٔ يإذا قطع ن ة الص ا : -6

    .صٖنهّ حتٛ ٓكٔ مل ٕأ م ٓمل ٕػسو ٕبطم يإًّ
 أعنال جتب وأخرى تتأكد وأخرى تستحب يف رمضان

ٍَِي الصو  :  -1 َٙ، َأًبٗ َع ٍ  َُُسَِٕس ِّ َا  هللُ َرُقوُل ا♂ :َقنَن ،◘ اكًَّب

َبُه ِمْن  ْوُم ِِل َوَأَى  َأْجِزي بِِه، َرَدُع َءْهَوَتُه َوَأْكَلُه َوَُشْ : الصَّ َعزَّ َوَجلَّ

ْوُم ُجنٌَّة، َولِلصَّ ئِِم َفْرَحَت ِن: َفْرَحٌة ِحنَي ُرْفطُِر،  َأْجِل، َوالصَّ

ُلوُف َوَفْرَحٌة ِحنَي  ُه، َوََلُ أ٘: زاٞختّ  -َفِم الصَّ ئِمِ  َرْلَقى َربَّ
ِِ  هللَِأْطَوُب ِعنَْد ا  -اككسِٕٚ  . ()صخٖذ اكبدنز٘▬ِمْن ِررِح املِْس

ِّ ككٔن الق ا  :-2 َمْن َق َم َرَمَض َن  ِرََمًى  َواْحتَِس ًب ، ♂: ◘ اكًَّب

َم ِمْن َذْىبِهِ  ٓأداٝ صالٙ ، ز٘() أخسجّ اكبدن▬ُغِفَر َلُه َم  َتَقدَّ
اٍ  ،☺ عٍ أبٗ ذزي ،اكرتإٓذ ه  اإلهني حتٛ ٌٕصسف

َف  ♂:قنن ◘ اكٌ  َم ِم َحتَّى َرنََْصِ ُجَل  َِذا َصَّلَّ َمَع اْْلِ  ِنَّ الرَّ

) أخسجّ اكٌطنٞٗ ٓصخخّ األكبنًٗ(،  ▬ ُحِسَب َلُه ِقَو ُم َلْوَلةٍ 
هٌّ  ٓبنكطب  يإَ احملنيظٚ الٛ اكصلٔات اككتٔبنت أهس هفسٓ 

ََلُة، ♂:◘ككٔن اكٌ       ،َتَرَكَه َفَمْن  الَعْهُد الَِّذي َبْونَنَ  َوَبْوَنُهُم الصَّ
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ٕفٖدك ٓحصٍ اكطلى واالضزتففاز  :  اإلكثاز نن الدعاء واألذكاز  -9
   يفّٖ أذ نز اكٖٔي ٓاكلٖلٚ ٓأذ نز اكصبنح ٓاكطنٝ .. ذكك يف
بتجٌاا، اإلضااساف يف اكأ اام    :والففىززة  جتنززا اإلضززسا   -11

ٓاكػسو، ٓاكبنحنت.. ٓجتٌ، اكػفلٚ اٍ ذ س اهلل، ٓاكػفلٚ 
 اٍ هن ٕسضٗ اهلل بنألاونن اكصنحلٚ يف ُرا اكػِس اكبنزك..

ذكك بتجٌ، اكػٖبٚ ٓاكٌوٖواٚ..  ٓ جتنا املعااي واملنلزسا::  -11
 ٓخسٓج اكٌطنٝ هتربجنت، ٓزؤٕٚ ٓمسنع احملسهنت...

ٍَِي جتنا الطباص والػتم : -12 ََٙأًبٗ  َع  اكٌ  َقنَنَقنَن: ☺  َُُسَِٕس
 َإَِذا َكيياَن َيييْوُم َ ييْوِم َأَحييِدُكْم َفييَ  َيْرُفييْث َيْوَمِسييٍذ َوإَ َيْاييَخْبا ♂:◘

 ََ ُه َأَحٌد َأْو   .) هتفل الّٖ( ▬اَََّلُه َفْلَوُنْل إِِّني اْمُرٌؤ َ اِئمٌ َفِإْن َسابَّ
ككأن اكاٌ     ُٗ هن خيسجّ اكطلى كلوختنجني  شكاة الفطزس:  -13 

يييًة ♂:◘ َُ َفيييِثا َوُصْل ْغيييِو َوالرَّ ييياِئِم ِميييَن اللَّ َزَكييياَا الِفْ يييِر ُصْهيييَرًا لِلَِّّ

َااِك،ِ  َُ  ٓقكتكصري يف اكصاٖني،  يِٗ جترب ا ) هتفل الّٖ(، ▬لِْل
جت، اٍ احلوم اكر٘ يف اكبطٍ، ٓق جت، إق هٍ ٓجد شاٞدٙ 

ًفكتّ ٕٔي اكعٖد ٓكٖلتّ، ٓهكدازُن صنع هٍ  )متس، أٓ بس،  هٍ
ٓاكصانع:   أٓ هٍ غعري، أٓ هاٍ أقاط ُٓأ اكلادي ا،فا (،     

ابنزٙ اٍ  ٖلٍٕٔ ٓأزبعاني جساهان هاٍ اكارب اجلٖاد، ٓبعاض       
صُان ًكأّدا،   اكعلونٝ أجنشُن ًكٔدا، ٓككٍ مجِٔز اكعلونٝ مل جي

ٓٓقت إخساجِن صبنح ٕٔي اكعٖد قبم اكصالٙ، ٓٓقت اجلٔاش 
ٍ  ُاَوَس قبم اكعٖد بٖٔي أٓ ٕٔهني، ٓ ٍ  اِب  َياَس َ : َقاننَ  ☻ ََٓا

ٍِ  َصانّان  اكًفْطاس   َشَ انَٙ  ◘ اهلًل َزُضُٔن ِٓ ،َتِواس   ًها ٍِ  َصانّان  َأ  ًها
 َٓاكَكًبري  ،َٓاكصًَّػري  َٓاأللًَِجٛ َٓاكرََّ س  ،َٓاحللسِّ اكَعِبًد َاَلٛ ،َغًعري 

ٍَ َِان  ََٓأَهَس، اكلِطًلًونَي ًه َِ ًب ٜ  َأ ََدَّ ٛ  اكَّانع   ُخاُسٓج   َقِبامَ  ُتا  إ َكا
 )هتفل الّٖ(. اكصَّاَلًٙ

 .كىه  هرا كص ا  الدهسإ  ا نن غوال فضًت العص  عىص ا ا  -14
 زاد املسلم اليومي من العلم الشرعي للمسيد ارحع لكتاب :
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   .) أخسجّ اكرتهر٘ ٓصخخّ األكبنًٗ( ▬َفَقْد َكَفرَ 

ٍ َي ة القسآ :وقساء  اإلنفاق يف ضب ل اهلل ، -3 ٍ  َع  ،☻ َابَّنع  اِب
ََ: َقنَن ََٔد ◘ هلًلا َزُضُٔن َ ن ََ اكَّنع ، َأِج َُٔد ََٓ ن َُ  َهن َأِج  َٕكلأ
ََ ًيٗ ُْ ًحنَي َزَهَضن ََ ًجِبس ُٕم، َْٕلَكن ُْ ََٓ ن ٚ    لامِّ  ًيٗ َْٕلَكن َِٖلا ٍِ  َك  ًها

ََ ُّ َزَهَضن ََ، َيَُٖداز ُض  ..) هتفل الّٖ( .اككلِسآ
ٍ  َشًِٕد ٍَِيَع:  لصائمنيتفطري ا -4 ِّ َخنًكد  ِب ًٌَِ  َقاننَ : َقاننَ  ☺ اجلل

يَر َ ياِئًَم َكياَن َليُه ِمْأيُل َأْجيِرِها َتيْرَ َأنَّيُه َإ َيينُْنُ  ♂:◘ اكٌ ُّ َميْن َف َّ

اِئِم َشْوًسا  .(أخسجّ اكرتهر٘ ٓصخخّ األكبنًٗ)  ▬ِمْن َأْجِر الَِّّ
 ، ☺ َأًَااظ  ٍَِعااَي اجلىززوع يف املطززتد حتززص تطىززع الػززمظ : -5

ِِف ََجَاَعٍة   -أ٘: اكفجس -َمْن َ ذَّ الَغَدااَ ♂:  ◘ اكٌ  َقنَن: َقنَن

ُسا ُثمَّ َ يذَّ َرْكَلَتيْ،ِ َكاَىيْت َليُه  ُْ َلَد َيْذُكُر اهلَل َحتَّى ََّْ ُلَع الشَّ ََ ُثمَّ 

َراٍ  ُْ ٍة َوُع  (أخسجّ اكرتهر٘ ٓحطٌّ األكبنًٗ) .▬َكَيْجِر َحجَّ
ََ : َقاانَن ،☺ َُُسِٕاَسَٙ  َأًبااٗ ٍَِيَعا :  اإلعتلزا   -6 ُّ َ ان  ◘ اكًَّباا

َ   لمِّ ًيٗ َِٕعَتًكُ  َٙ َزَهَضن ََ  َيَلوَّان  َأَّاني ،  َاَػَس ٘  اكَعانيُ  َ ان  اكهاًر
ًّ قلًبَض ٍَ اِاَتَكَ  ًيٖ ِّٔهن ًاِػس ٕ  ) أخسجّ اكبدنز٘( . َٕ

ِّ  ككٔن العمسة يف زن:زا  :   -7 يَرًا ِِف ♂:◘ اكًَّبا ُْ  َرَمَضياَن َفيِإنَّ ُع

ًة َمِلي ًة َأْو َحجَّ  . ()صخٖذ اكبدنز٘ ▬ََّْنِِض َحجَّ
 كٖلٚ اككدز كٖلٚ هبنز ٚ، َيِضللِن خري هٍٓحتسي ل ىة القزدز :   -8

يا َأنَزْلنَياُه }:قانن تعانىل   ،يضم أك  غِس كٖظ يِٖن كٖلٚ قدز إِىَّ

ْن ( 2( َوَما َأْ َراَك َما َلْوَلُة الَنْدِر)1ِِف َلْوَلِة الَنْدِر) َلْوَلُة الَنْدِر َخْرٌ مي

ييين ُكيييلي 3اليييِش َشيييْهٍر) يييم مي ِ وُ  ِفوَهيييا بِيييِإْذِن َر ي يييُة َواليييره َُ ُل اَدَ ِئ ( ََّنَيييزَّ

ٍِٓ ،د1 -2راككدز: {(5( َسَ ٌم ِهَي َحتَّى َمْ َلِع الَفْجِر)4َأْمٍر)  َا
َٙ َأًبٗ ٍ  اكَّ ِّ، ☺ َُُسَِٕس ياَم َلْوَليَة الَني♂:َقاننَ  ◘ َا ََ ْدِر إِيََمًىيا َميْن 

َم ِمييْن َذْىلِييهِ  ، ٓأهااس ) هتفاال الٖااّ(  ▬َواْحتَِايياًباغ ُتِفييَر َلييُه َمييا َََّنييدَّ
أصاخنبّ بتخسِٕان يف اكعػاس األٓاخاس هاٍ زهضانَ        ◘اكٌ 
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 أهال أهال .

 يا رمضان

 

 


