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 تغریدات رمضانیة
  .)إني صائم(: أن یقول جھراً  ،أو قاتلھ ،أو شاتمھ ،ینبغي للصائم إن سابھ أحد

 ،ثم أقلعت الطائرة بھ، فرأى الشمس لم تغرب ،إذا أفطر الصائم:  اإلفطار في الطائرة
  .فإنھ یستمر مفطراً 

  .راتا من المفطمن نوى اإلفطار في نھار رمضان، فقد أفطر، وإن لم یتناول شیئً 

، فقد أفطر، ویلزمھ القضاء وال كفارة علیھ، ومن غلبھ القيء فال شيء من استقاء متعمداً 
  .علیھ

  .یفسد الصیام باتفاق العلماء ،أثناء الصوم )ان المعروفخَّ الدُ (شرب  -

  .في نھار رمضان ال یفسد الصوم )اخ الربوبخَّ (استعمال  -

  .یفسد الصوم )السعوط(أو  ،انفي نھار رمض )القطرة في األنف(استعمال  -

  .ال یفسد الصیام )غاز األكسجین في التنفس(استعمال  -

  .استعمال الحقن الوریدیة المغذیة یفسد الصیام -

استعمال الحقنة غیر المغذیة ال یفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الورید أو  -
  .تحت الجلد

  . یفسد الصومفي نھار رمضان ال )التحامیل(استعمال  -

  .ھ ال یفطرفإنَّ  ،أو دھناً  ،إدخال الصائم في إحلیلھ مائعاً  -

أو عند شرائھ  ،كمعرفة استواء الطعام ،أو المصلحة ،یباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة
  .بشرط أن یمجھ بعد ذلك أو یغسل فمھ، أو یدلك لسانھ ،الختباره

  .بین یومین، ال یأكل بینھما شیئاً  یكره الوصال في الصوم، وھو أن یواصل الصوم

 ،یلفظھ ویتم صومھ، فإن ابتلعھ بعد علمھ بالفجر ،وفي فمھ طعام ،من طلع علیھ الفجر
  .بطل صومھ

راویح مع ى التَّ ما تقدم منھا وما تأخر، ومن صلَّ  ،صالة التراویح سبٌب لغفران الذنوب
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  .كتب لھ قیام لیلٍة كاملة ،اإلمام حتى ینصرف

اتباع السنة، ومخالفة : والبركة في السحور تحصل بجھات متعددة، منھا بركة،السحور 
  .ي بھ على العبادة، والزیادة في النشاطقوِّ أھل الكتاب، والتَّ 

  :الحكمة من السحور

 .ھ یعین اإلنسان على الصیامعلى العبادة، فإنَّ  ھ معونةٌ أنَّ  -

  .رونھم ال یتسحَّ فإنَّ  ؛فیھ مخالفة أھل الكتاب -

  :مخالفات في دعاء القنوت

  .المبالغة في رفع الصوت في الدعاء، والبكاء -

  .اإلطالة في الدعاء، واالعتداء فیھ -

  .ٍن في كل قنوتالمواظبة على دعاٍء معیَّ  -

عند  ،االعتكاف سنةٌ للرجال بإجماع أھل العلم، وھو سنة للنساء أیضاً  :حكم االعتكاف
  . جمھور أھل العلم

اإلسالم، والعقل، والتمییز، والنیة، : یشترط لصحة االعتكاف :عتكافشروط صحة اال
  . للمرأة المتزوجة ،وأن یكون في المسجد، ویشترط إذن الزوج

  :مقصود االعتكاف
على هللا  عكوف القلب  ؛وشرع لھم االعتكاف الذي مقصوده وروحھ: (ابن القیمقال 

  =والخلوة بھ ، وجمعیتھ علیھ ،تعالى

، بحیث یصیر ذكره ،واالشتغال بھ وحده سبحانھ ،ع عن االشتغال بالخلقواالنقطا= 
  =فیستولي علیھ بدلھا  ،وخطراتھ ،في محل ھموم القلب ،واإلقبال علیھ ،ھوحبَّ 

وما یقرب  ،والتفكر في تحصیل مراضیھ ،والخطرات كلُّھا بذكره ،ویصیر الھمُّ كلُّھ بھ= 
  ).فھذا ھو مقصود االعتكاف األعظم...منھ

والذكر، وما أشبھ ذلك؛ وذلك أن االعتكاف  ،یستحب للمعتكف أن یشتغل بقراءة القرآن
  .وجلَّ  إنما ُشِرَع للتفرغ لعبادة هللا عزَّ 

 :فضل لیلة القدر
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 .نزل فیھا القرآنأُ  -

 .ھا لیلة مباركةأنَّ  -

 .العبادة في ألف شھر ،دة فیھا تفضلباالع -

  .خیر والبركةبال ،والمالئكة ،ینزل فیھا جبریل -

واالعتكاف، ویشرع العمل الصالح، والدعاء بـ  ،یشرع في لیلة القدر قیام لیلھا بالصالة
  . ))يتحب العفو فاعف عنِّ  كریمٌ  ك عفوٌ إنَّ اللھم ((

ھا في العشر األواخر من رمضان، وھي في األوتار ثبتت باألحادیث أنَّ : وقت لیلة القدر
  .أقرب من األشفاع

القدر بلیلة معینة في جمیع األعوام، بل تتنقل في لیالي العشر األواخر من  ال تختص لیلة
  .رمضان، وذلك تبعاً لمشیئة هللا وحكمتھ

من لم یدع قول : مى هللا علیھ وسلَّ قال رسول هللا صلَّ : رضي هللا عنھ، قال عن أبي ھریرة
  .فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ ،الزور والعمل بھ

ا ، ومن صام رمضان إیمانً م من ذنبھغفر لھ ما تقدَّ  ،اا واحتسابً ام لیلة القدر إیمانً من ق((
  ))م من ذنبھا غفر لھ ما تقدَّ واحتسابً 

  :الصدقة والجود من سمات شھر رمضان
كان النَّبي صلى هللا علیھ وسلم أجود الناس بالخیر، وأجود ما یكون ((: عن ابن عباس قال
  =؛في شھر رمضان

فإذا لقیھ جبریل كان ...جبریل كان یلقاه في كل لیلة في شھر رمضان حتى ینسلخ،  ألنَّ  =
  = ))أجود بالخیر من الریح المرسلة

ومنھا ، بیان عظم جوده صلى هللا علیھ وسلم: وفي ھذا الحدیث فوائد منھا: (النوويقال  =
  ...استحباب إكثار الجود في رمضان

 :ویقول ،لم یجاور في العشر األواخر من رمضانكان رسول هللا صلى هللا علیھ وس
  .))تحروا لیلة القدر في العشر األواخر من رمضان((

  : الغرائب الفقھیة عند الشیعة
  .فسد صومھ ،الصائم إذا ارتمس في الماء �
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 .من الصبح إلى العصر ،یستحب صوم یوم عاشوراء �
  .دةسنة مؤكَّ  ،من ذي الحجة ١٨صیام یوم  �

ریة لیس عن األكل والشرب وجمیع المفطرات؛ بل ھو االمتناع عن الصیام عند النصی
  .طوال شھر رمضان ،معاشرة النساء فقط

ھم ال یجیزون صوم شھر رمضان، لكونھ من فرائض اإلسالم، إال أنَّ : الصوم عند الدروز
  .غیر شھر رمضان ،ام خاصة، ویبیحون الصوم في أي شھریصومون في أیَّ 

عند الیھود، وھو الصوم الوحید الذي یعزونھ إلى  أھم صومٍ  وھو :صوم یوم الغفران
  .األسفار الخمسة المنسوبة

االمتناع عن الطعام الدسم وما فیھ شيء من الحیوان أو ھو  :الصوم عند النصارى
  .مشتقاتھ، مقتصرین على أكل البقول، وتختلف كیفیتھ من فرقة إلى أخرى

  :العمرة في رمضان تعدل حجة
  = ))عمرة فیھ تعدل حجة فإنَّ  ،فإذا جاء رمضان فاعتمري((: قال رسول هللا

العمرة في رمضان تعدل  مھا أنَّ ھ أعلَ فالحاصل أنَّ : (رحمھ هللا ابن حجرالحافظ قال = 
  .)الحجة في الثواب

والغسل قبل ، والخروج من أسفلھا ،استحباب دخول مكة من أعالھا :آداب دخول مكة
  .بالطواف بالبیت عند دخولھ ئوأن یبتد ،ودخولھا نھاراً ، دخولھا

وفي كل ، العمرة جائزة في كل وقت من أوقات السنة :المیقات الزماني لإلحرام بالعمرة
  .و كل لیلة من لیالیھا، یوم من أیامھا

ھ یقطع الطواف بنیة الرجوع إلیھ بعد الصالة، فإنَّ  ،إذا أقیمت صالة الفریضة أثناء الطواف
  .یبدأ من حیث وقف ،فإذا قضیت الصالة

من :(وحدیث) والجمعة دخل الجنة من صام رمضان وشواالً واألربعاء والخمیس: (حدیث
  .كلھا باطلة )ا من شوال واألربعاء والخمیس دخل الجنةصام رمضان وستً 

إن � تبارك وتعالى في كل لیلة من رمضان عند اإلفطار ألف ألف عتیق من : (حدیث
  .كلھا باطلة ).بالمدینة خیر من رمضان فیما سواه رمضان: (وحدیث) النار

حدیث باطل ال )) فعلیھ صوم شھر ،من أفطر یوماً من رمضان من غیر عذر: ((حدیث
  .یصح
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كان ذلك جابراً  ،من قضى صالة من الفرائض في آخر جمعة من شھر رمضان: ((حدیث
  .ال أصل لھ)) إلى سبعین سنة ،لكل صالة فاتت في عمره

ى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في الیوم من صلَّ (: (حدیث
  .حدیث موضوع)) قضت عنھ ما أخل بھ من صالة سنتھ ،واللیلة

 نة كلھا، إنَّ لو یعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن یكون رمضان السَّ : (( حدیث
  .ال یصح)) ن لرمضان من رأس الحول إلى الحول ة لتتزیَّ الجنَّ 

فلم یكن من ھدي النبي صلى هللا  رآن أو بالدعاء أن یدافع البكاءینبغي لإلمام إذا تأثر بالق
  .بكي من خلفھعلیھ وسلم أن یبكي في الصالة بصوت عاٍل لیُ 

والعدول عن ذلك باستعمال  ،عدم االكتفاء بالدعاء بالمأثور :نةئة لترك السُّ من اآلثار السیِّ 
  .المتكلفةو ،غرائب األدعیة المسجوعة

 لیلة السابع أو التاسع والعشرین بدعاء مخصوص ،تخصیص بعضھم ا أحدثھ الناسمَّ مِ 
  .)دعاء ختم القرآن(اه البعض ربما سمَّ  ،داخل الصالة

أشد درجات البخل أن یبخل اإلنسان على نفسھ مع الحاجة، فكم من بخیل : ابن قدامةقال 
  .وة فیمنعھ منھا البخلویشتھي الشھ ویمرض فال یتداوىیمسك المال، 

  :إفطار الصائم من ھدي السلف الصالح
عنھم، لم  كان ابن عمر یصوم وال یفطر إال مع المساكین، فإذا منعھ أھلھ: (ابن رجبقال 

  =..تلك اللیلة یتعشَّ 

أخذ نصیبھ من الطعام وقام فأعطاه السائل،  ،وكان إذا جاء سائل وھو على طعامھ = 
  .فیصبح صائماً ، ا بقي في الجفنةفیرجع وقد أكل أھلھ م

  :االعتكاف وتحقیق معنى العبودیة

ھ والمعتكف قد وھب وقتھ وجعل ھمَّ  }َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإلْنَس إِال لِیَْعبُُدونِ {: قال تعالى
  .لمرضاة هللا

  :االعتكاف والصبر

والنوم ، والمشرب، ورفاھة في المأكل، المعتكف یتعلم الصبر على شھوات الدنیا من نساء
  =ھذا من جانب، على الفرش الناعمة
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  .ومن جانب آخر الصبر على ما یجد في معتكفھ من مزاحمة اآلخرین لھ=  
  =وشكر نعم هللا، ون لھا على الصبروكْبح لجماح النفس، وع لإلرادةوفي ھذا تربیة  

  : رمضان والقرآن الكریم
الطاعات؛ خاصة عندما  ظم القربات، وأجلَّ ل العبادات، وأعتالوة القرآن الكریم من أفض

  .تكون في شھر رمضان الذي أُنزل فیھ

  :رمضان شھر إنزال القرآن 
َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل {: القرآن الكریم أنزلھ هللا في ھذا الشھر الكریم؛ قال تعالى إنَّ 

  =}فِیِھ اْلقُْرآنُ 

بأن اختاره من بینھن  ،یمدح تعالى شھر الصیام من بین سائر الشھور: (قال ابن كثیر= 
  .)إلنزال القرآن العظیم

  اإلكثار من قراءة القرآن
  =ینبغي على المسلم في ھذا الشھر الكریم أن یغتنم أوقاتھ ویكثر فیھ من قراءة القرآن 

رآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان یعارض النَّبي الق -علیھ السالم-فقد كان جبریل = 
  =العام الذي توفي فیھ عارضھ مرتین 

كان یعرض على النَّبي صلى هللا علیھ وسلم : (فعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال= 
  ..).القرآن كل عام مرة، فعرض علیھ مرتین في العام الذي قبض

  :رمضان وقیام اللیل
وینشغل فیھ الخاطر ، ؤمنون من اإلیمان والتقوىیتزود منھا الم، رمضان مدرسة إیمانیة

  = وجلَّ  والتفكیر بما یقرب إلى هللا عزَّ 

)) من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ: ((مى هللا علیھ وسلَّ قال صلَّ = 
=  

  :القیام جھاد باللیل= 
جھاد بالنھار : ن لنفسھالمؤمن یجتمع لھ في شھر رمضان جھادا اعلم أنَّ : (ابن رجبقال 

  .)وجھاد باللیل على القیام، على الصیام

  :القیام أفضل الصالة بعد المكتوبة
 بعد الصالة وأفضل..:((وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال: قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن

  .))اللیل صالة الفریضة،

  :حرص الصحابة على التراویح
لیھم على صالة التراویح في رمضان أن أحیاھا عمر رضي هللا من حرص الصحابة رضوان هللا ع
  .عنھ وجمع الناس علیھا في المساجد

  :الصوم والصبر
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ھ فإنھ یجمع الصبر على األنواع الثالثة؛ ألنَّ  امأفضل أنواع الصبر الصی: ابن رجبقال 
  =على طاعة هللا عز وجل وصبٌر عن معاصي هللا  صبر

صبٌر على األقدار  ،وفیھ أیضاً   ...ونفسھ قد تنازعھ إلیھا ،ھ �العبد یترك شھوات ألنَّ = 
  .والعطش ،بما قد یحصل للصائم من الجوع ،المؤلمة

  :الصوم والحلم وكظم الغیظ
  =.ي صائمإنِّ  :أن یقول جھراً  ،أو قاتلھ ،أو شاتمھ ،ینبغي للصائم إن سابھ أحد

فإن  ،أحدكم فال یرفث، وال یصخب إذا كان یوم صوم((: مى هللا علیھ وسلَّ قال صلَّ =  
  .))ي امرٌؤ صائمإنِّ : فلیقل ،ھ أحد، أو قاتلھسابَّ 

 :الصوم وسالمة الصدر
صوم شھر الصبر، وثالثة أیاٍم من كل شھر، یذھبن ((: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .أي غشھ، أو حقده، أو غیظھ ))َوَحَر الصدر

  :ة والفحشالصوم وترك الغیبة والكذب والبذاء
 ،وبصره ،الصائم الحق یتأثر سلوكھ بالصیام في تعاملھ مع اآلخرین، فال یطلق لسانھ إنَّ 

  =م هللا فیما حرَّ 

من لم یدع قول الزور والعمل بھ، فلیس � حاجة في أن ((: مى هللا علیھ وسلَّ قال صلَّ = 
  .))وشرابھ ،یدع طعامھ

 :سلوكیات خاطئة في رمضان
حتى ، یمارسونھا سنویاً في شھر رمضان، ناس على سلوكیات خاطئةاعتاد كثیر من ال
  :=ومن تلك السلوكیات الخاطئة، صارت عادة لھم

السھر، وكثرة النوم، وإضاعة الجماعة، واالنشغال في إعداد األطعمة، وإضاعة = 
  .األوقات بسماع البرامج واأللعاب، وتأخیر اإلفطار وتعجیل السحور

  :الصومعن من أقوال السلف 
  ) =فضالً للصیام على سائر العبادات" الصوم لي: "كفى بقولھ: (ابن عبد البرقال 

، فشكرھا  ،إذا صام: (العز بن عبد السالموقال =  عرف نعمة هللا علیھ، في الشبع والريِّ
  ).لذلك، فإنَّ النعم ال تُعرف مقدارھا إال بفقدھا

وھو : ھو قصر األمل، وصوم العقلصوم الروح و: الصوم ثالثة:(ابن الجوزيقال = 
  ) =وھو اإلمساك عن الطعام والشراب والجماع: مخالفة الھوى، وصوم الجوارح

إنِّي أعده لسفر : إنَّك شیخ كبیر، وإنَّ الصیام یضعفك، فقال: (ألحنف بن قیسوقیل =  
  ) =طویل، والصبر على طاعة هللا أھون من الصبر على عذابھ

بئس القوم ال یعرفون � حقًا إال في :(ا یتعبدون في رمضان فقط، قالإنَّ قومً : بشرقیل ل= 
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  ).=رمضان، إنَّ الصالح الذي یتعبد ویجتھد السنة كلھا

إذا لم تقدر على قیام اللیل، وال صیام النھار، فاعلم أنَّك  (:الحسن البصريوقال = 
  ). =محروم، قد كبَّلتك الخطایا والذنوب

الَةِ {: فسیر قولھ تعالىفي ت ابن جریروقال =  ْبرِ َوالصَّ إنَّ معنى : ، قد قیل}َواْستَِعینُواْ بِالصَّ
  .الصوم: الصبر في ھذا الموضع

الصوم لجام المتقین، وجنة المحاربین، وریاضة األبرار والمقربین، : (ابن القیموقال = 
  ) =وھو لرب العالمین من بین سائر األعمال

  :فوائد الصیام الطبیة
مدركین أن ھذا ، علمنا سر َّكثیر من العبادات وِحَكمھا؛ لنقف متفكرین وجلَّ  عزَّ هللا 

  =التشریع قام لجلب المصالح ودفع المضار 

وللصوم تأثیر عجیب في حفظ الجوارح الظاھرة، والقوى الباطنة، : (القیمابن قال = 
  =وحمایتھا عن التخلیط الجالب لھا المواد الفاسدة 

ولت علیھا أفسدتھا، واستفراغ المواد الردیئة المانعة لھا من صحتھا، التي إذا است= 
  =فالصوم یحفظ على القلب والجوارح صحتھا 

ویعید إلیھا ما استلبتھ منھا أیدي الشھوات، فھو من أكبر العون على التقوى كما قال = 
  ..)=یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكمُ {:تعالى

  :ئد الصوم الطبیةومن فوا= 
وغدة البنكریاس من دورھم في ، والكبد، والقولون، ھ یعطي راحة للجھاز الھضميأنَّ 

  .=إفراز المواد الھاضمة بكل أنواعھا

  :ومن فوائد الصوم بالنسبة للقلب=  
  .یحذف المنبھات الدائمة للقلب �
  .یسمح للقلب بالراحة �
  .=ي ونظیفنقي الدم، وبذلك یتاح للقلب أن یتغذى بدم نقیُ  �

- ١٢٠ووصولھ إلى المعدل الطبیعي ما بین ، أكدت األبحاث العلمیة انتظام ضغط الدمو= 
  .=وعودة الصفاء الذھني إلى طبیعتھ، ٩٠-١٤٠بحد أقصى  ٨٠

ن الحصوات، كما یساعد على واحتمال تكوُّ ، الصیام یحمي من متاعب المرارةأیضاً = 
  =إلى االنتفاخ ویرھق القولونیؤدي القضاء على أمراض عسر الھضم الذي 

  :من آداب الدعاء 
  .بل یدعوه وحده ال شریك لھ فال یدعو معھ أحداً ، ء � تعالىإخالص الدعا -
  . =والثناء علیھ وحمده، وصفاتھ، دعاء هللا بأسمائھ -
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  .واالستعجال، وقطیعة الرحم، والبعد عن اإلثم، الدعاء بالخیر -= 
  .حسن الظنِّ با� تعالى -
  .والملبس، والمشرب، إطابة المأكل -
  .ي أوقات اإلجابةتحرِّ  -

  :من مظاھر یسر الصیام
ھ أیَّام قلیلة معدودة وھو شھر في السنة ولم من مظاھر الیسر في الصیام المفروض أنَّ 
  =هیفرض هللا صیام الدھر كلھ وال صیام أكثر

ر الفرد بإلزامیة الصیام على اء المقیمین، وشعوھ مفروض، وملزم لألصحَّ ومن ذلك أنَّ = 
  =ة النفسیة الجمیع میسِّر لھ، ومخفِّف عنھ توھُّم المشقَّ 

  :من مظاھر الیسر في الصیام
إلزام ذوي األعذار الموقوتة، كالمرضى والمسافرین، بإعادة الصیام في وقت آخر من 

  = حتى ال یحرموا من فوائده ومنافعھ العام

عذار الدائمة ككبار السن، ولذوي األعذار شبھ الدائمة وإسقاط ھذا اإللزام لذوي األ= 
  .كالحوامل والمرضعات، وذوي األمراض المزمنة تیسیًرا ورحمةً بھم

  :ذكر هللا جالء للقلوب
 جالء القلوب ذكر هللا عزَّ  وإنَّ ، لكل شيء جالء إنَّ : ((قال أبو الدرداء رضي هللا عنھ

   )).=وجل

ویبتعد  ، ربھ في شھر رمضان المبارك أن یرتبط بذكر هللا فعلى المسلم وھو یتقرب إلى =
  . والمزاح الكثیر، عن مجالس القیل والقال والغیبة والنمیمة

  :تفطیر الصائم عند السلف 
كان ابن عمر یصوم وال یفطر إال مع المساكین، فإذا منعھ أھلھ عنھم، لم یتعشَّ تلك اللیلة 

 =  

امھ أخذ نصیبھ من الطعام وقام فأعطاه السائل فیرجع وكان إذا جاء سائل وھو على طع= 
  .ولم یأكل شیئاً .. فیصبح صائماً ، وقد أكل أھلھ ما بقي في الجفنة

  :رمضان ومضاعفة األجور
، یُضاعف فیھا الثواب واألجر، كشھر رمضان، إنَّ هللا عز وجل منَّ على المسلمین بمواسم خیر

  =وتُكفَّر فیھا السیئات واألوزار 

  :وتكفیر السیئات ،رمضان سبب لمغفرة الذنوبقیام  = 
  .))ذنبھ من تقدم ما لھ غفر واحتساباً  إیماناً  رمضان قام من: ((صلى هللا علیھ وسلم قال 

  :سبب لمغفرة الذنوبصوم رمضان  
  ).)ذنبھ من تقدم ما لھ غفر واحتساباً  إیماناً  رمضان صام من: ((وسلم علیھ هللا صلى قال 
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  :ى رمضان مكفر لما بینھمارمضان إل 
 ما مكفرات رمضان إلى ورمضان الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات قال صلى هللا علیھ وسلم

  .الكبائر اجتنب إذا بینھن

  :عاقبة من أدرك رمضان ولم یُغفر لھ
 ،آمین ،آمین: فقال المنبر وسلم علیھ هللا صلى النبي صعد((: قال عن جابر بن سمرة رضي هللا عنھ

  . =آمین

 .هللا فأبعده ،النار فدخل فمات والدیھ أحد أدرك من ،محمد یا :فقال السالم علیھ جبریل أتاني: قال=  
  .=آمین :فقلت .آمین: قل
  

 .آمین :قل .هللا فأبعده ،النار دخلفأُ  ،لھ یغفر فلم ،فمات ،رمضان شھر أدرك من ،محمد یا: قال= 
  ).)...آمین :فقلت

  :حد لھالصوم جزاؤه ال 
  .))أمثالھا بعشر والحسنة، بھ أجزي وأنا ،لي الصیام: ((...قال صلى هللا علیھ وسلم

  :رمضان وحفظ اللسان
ویشغل ، شھر رمضان ھو شھر المحاسبة والرجوع إلى هللا؛ وحريٌّ أن یقف فیھ المسلم وقفة محاسبة

  =والذكر ، والدعاء، لسانھ بالقرآن

 فیھا، یتبین ما بالكلمة لیتكلم العبد إن(:، قال صلى هللا علیھ وسلمویجعلھ عوناً لھ على طاعة هللا= 
  .)المشرق بین مما أبعد النار في بھا یزل

  

  

  


