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وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
�أن تتقدم
ب�أح ِّر التهاين والتربيكات
للأمة الإ�سالمية
مبنا�سبة حلول

(سورة البقرة)185 :

�سائلني اهلل تعالى �أن يعيده علينا جمي ًعا
باخلري واليمن والربكات
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لعام 1440هـ 2019 /م

�إم�ساكية �شهر رم�ضان

اجلمعة  5رم�ضان  10 1440مايو 2019

12:25 7:44 6:14 3:04 11:34 4:54 3:30

ال�سبت  6رم�ضان  11 1440مايو 2019

12:24 7:45 6:15 3:03 11:34 4:54 3:29

الأحد  7رم�ضان  12 1440مايو 2019

12:24 7:46 6:16 3:03 11:34 4:53 3:28

االثنني  8رم�ضان  13 1440مايو 2019

12:24 7:46 6:16 3:03 11:34 4:53 3:27

الثالثاء  9رم�ضان  14 1440مايو 2019

12:23 7:47 6:17 3:03 11:34 4:52 3:26

الأربعاء  10رم�ضان  15 1440مايو 2019

12:23 7:47 6:17 3:03 11:34 4:52 3:26

ال�شروق

اخلمي�س  4رم�ضان  9 1440مايو 2019

12:25 7:44 6:14 3:04 11:34 4:55 3:31

الظهر

الأربعاء  3رم�ضان  8 1440مايو 2019

12:25 7:43 6:13 3:04 11:34 4:56 3:31

الع�صر

الثالثاء  2رم�ضان  7 1440مايو 2019

12:26 7:43 6:13 3:04 11:34 4:56 3:32

املغرب

االثنني  1رم�ضان  6 1440مايو 2019

12:26 7:42 6:12 3:04 11:34 4:57 3:33

الع�شاء

طور
اليوم التاريخ الهجري التاريخ امليالدي
القمر

الفجر

الثلث
الأخري من
الليل

مالحظة :وقت الإم�ساك ال�شرعي هو نف�س وقت �أذان الفجر
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�إم�ساكية �شهر رم�ضان
الفجر

ال�شروق

الظهر

الع�صر

املغرب

الع�شاء

طور
اليوم التاريخ الهجري التاريخ امليالدي
القمر

لعام 1440هـ 2019 /م
الثلث
الأخري من
الليل

اخلمي�س  11رم�ضان  16 1440مايو 2019

12:23 7:48 6:18 3:03 11:34 4:51 3:25

اجلمعة  12رم�ضان  17 1440مايو 2019

12:22 7:48 6:18 3:03 11:34 4:51 3:24

ال�سبت  13رم�ضان  18 1440مايو 2019

12:22 7:49 6:19 3:03 11:34 4:50 3:24

الأحد  14رم�ضان  19 1440مايو 2019

12:22 7:49 6:19 3:02 11:34 4:50 3:23

االثنني  15رم�ضان  20 1440مايو 2019

12:21 7:50 6:20 3:02 11:34 4:49 3:22

الثالثاء  16رم�ضان  21 1440مايو 2019

12:21 7:50 6:20 3:02 11:34 4:49 3:22

الأربعاء  17رم�ضان  22 1440مايو 2019

12:21 7:51 6:21 3:02 11:34 4:48 3:21

اخلمي�س  18رم�ضان  23 1440مايو 2019

12:21 7:51 6:21 3:02 11:34 4:48 3:20

اجلمعة  19رم�ضان  24 1440مايو 2019

12:21 7:52 6:22 3:02 11:35 4:48 3:20

ال�سبت  20رم�ضان  25 1440مايو 2019

12:20 7:52 6:22 3:02 11:35 4:47 3:19

مالحظة :وقت الإم�ساك ال�شرعي هو نف�س وقت �أذان الفجر
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لعام 1440هـ 2019 /م

�إم�ساكية �شهر رم�ضان

اخلمي�س  25رم�ضان  30 1440مايو 2019

12:20 7:55 6:25 3:02 11:35 4:46 3:17

اجلمعة  26رم�ضان  31 1440مايو 2019

12:20 7:56 6:26 3:02 11:35 4:46 3:17

ال�سبت  27رم�ضان  1 1440يونيو 2019

12:20 7:56 6:26 3:02 11:36 4:46 3:16

الأحد  28رم�ضان  2 1440يونيو 2019

12:20 7:56 6:26 3:02 11:36 4:45 3:16

االثنني  29رم�ضان  3 1440يونيو 2019

12:20 7:57 6:27 3:02 11:36 4:45 3:16

ال�شروق

الأربعاء  24رم�ضان  29 1440مايو 2019

12:20 7:55 6:25 3:02 11:35 4:46 3:18

الظهر

الثالثاء  23رم�ضان  28 1440مايو 2019

12:20 7:54 6:24 3:02 11:35 4:46 3:18

الع�صر

االثنني  22رم�ضان  27 1440مايو 2019

12:20 7:54 6:24 3:02 11:35 4:47 3:18

املغرب

الأحد  21رم�ضان  26 1440مايو 2019

12:20 7:53 6:23 3:02 11:35 4:47 3:19

الع�شاء

طور
اليوم التاريخ الهجري التاريخ امليالدي
القمر

الفجر

الثلث
الأخري من
الليل

مالحظة :وقت الإم�ساك ال�شرعي هو نف�س وقت �أذان الفجر
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خمت�صر �أحكام ال�صيام
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني� ،سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني وبعد،،،
�إن �شهر رم�ضـان �شهر عبـادة وتقرب �إلى اهلل ،وقد م َّيزه اهلل ع َّز
وج َّل عن �سائر �أ�شهر العام وجعل العبادة فيه خ ًريا من العبادة يف
باقي �أ�شهر ال�سنة ،وهو ال�شهر الذي اخت�صه اهلل بفري�ضة ال�صيام،
و�أنزل فيه القر�آن هدىً للنا�س ،وبينات من الهدى والفرقان .ومن
هذا املنطلق كان لزا ًما علينا �أن نقدم جلموع امل�سلمني بع�ض
الأحكام الفقهية اخلا�صة بهذا ال�شهر تت�ضمن ما يحتاجه امل�سلم
من الأحكام اخلا�صة بال�صيام حيث تخت�صر لهم الوقت واجلهد
يف البحث والتنقيب يف كتب الفقه املختلفة.
�صيام رم�ضان �أحد �أركان الإ�سالم اخلم�سة التي بني عليها
الإ�سالم ،واملق�صود من ال�صيام حب�س النف�س عن ال�شهوات،
وفطامها عن امل�ألوفات ،وتعديل قوتها ال�شهوانية ،فاجلوع يك�سر من
حدتها ،ويذكرها بحال الأكباد اجلائعة ،وهو كذلك ي�ضيق جماري
ال�شيطان ،وهو �سر بني العبد وربه ،ال يطلع عليه �سواه ،وقبل ذلك
كله هو عبادة هلل؛ فال�صائم يرتك طعامه و�شرابه و�شهوته من �أجل
«ال�ص َيا ُم ُج َّن ٌةَ ،ف�إِ َذا َكانَ
اهلل ،وذلك حقيقة ال�صيام ،وقد قال ﷺِّ :
َي ْو ُم َ�ص ْو ِم �أَ َح ِد ُك ْمَ ،فلاَ َي ْر ُفثْ َي ْو َمئِذٍ َو اَل َي ْ�س َخ ْبَ ،ف ِ�إنْ َ�سا َّب ُه َ�أ َح ٌد �أَ ْو
َقا َت َلهَُ ،ف ْل َي ُق ْل�ِ :إ يِّن ا ْم ُر�ؤٌ َ�صا ِئ ٌم» (�أخرجه ال�شيخان).
10

 -1من ف�ضائل �شهر رم�ضان:
1-1فيه �أُ ِنزل القر�آن.
2-2فيه ليلة القدر والتي هي خري من �ألف �شهر.
3-3يعتق اهلل من ي�شاء من عباده كل ليلة من ليايل رم�ضان.
4-4تفتح فيه �أبواب اجلنة وتغلق �أبواب النار.
5-5ت�ستغفر املالئكة لل�صائمني حتى يفطروا.
6-6ي�صفد اهلل فيه ال�شياطني ومردة اجلن.
7-7خلوف فم ال�صائم �أطيب عند اهلل من رائحة امل�سك.
 -2املعذورون برتك ال�صيام:
1-1املري�ض.
2-2امل�سافر.
3-3احلامل واملر�ضع �إذا خافتا ال�ضرر بال�صوم.
4-4الكبري �إذا عجز عن ال�صوم.
 -3مبطالت ال�صوم:
1-1الأكل وال�شرب عمدً ا.
2-2تعمد القيء.
3-3احلي�ض والنفا�س.
4-4اجلماع.
11
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�أق�سام ال�صيام
الصيام الواجب:
�1-1صوم رم�ضان.
�2-2صوم النذر.
�3-3صوم الكفارات.
الصيام املنهي عنه:
�1-1صوم العيدين (الفطر والأ�ضحى).
�2-2صوم �أيام الت�شريق الثالثة بعد عيد الأ�ضحى.
من الصيام املندوب:
�1-1صيام � 6أيام من �شوال.
�2-2صيام يوم عرفة لغري احلاج.
�3-3صيام التا�سع والعا�شر من حمرم.
�4-4صيام �أيام البي�ض ( )15،14،13من كل �شهر عربي با�ستثناء
�أيام الت�شريق.
�5-5صيام يومي االثنني واخلمي�س.
�6-6صيام يوم و�إفطار يوم (�صيام داوود ڠ).

12

الصيام املكروه:
�1-1صيام الدهر.
2-2الو�صال يف ال�صيام.
�3-3إفراد يوم اجلمعة من غري �سبب.
آداب الصيام ومستحباته:
1-1االبتعاد عن �أ�سباب �إنقا�ص �أجر ال�صيام ،كالغيبة والنميمة
والكذب والغ�ش واخل�صام ،وغريها.
2-2املحافظة على �صالة الرتاويح و�صالة القيام.
3-3االعتكاف يف الع�شر الأخري من ال�شهر الف�ضيل.
4-4ت�أخري ال�سحور.
5-5تعجيل الإفطار ويكون على رطب ،ف�إن مل يكن فالتمر ،ف�إن مل يكن فاملاء.
6-6احل��ر���ص على ت�ل�اوة ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،وختمه ،م��ع العمل
ب�أحكامه وتوجيهات ِه.
7-7احل��ر���ص على اجل���ود وال��ع��ط��اء وال��ت�����ص��دق على الفقراء
وامل�ساكني وتفطري ال�صائمني.
8-8احلر�ص على �صلة الرحم.
9-9كرثة الت�ضرع والدعاء.
قال ﷺ:
«ال�ص َي ُام ُجن ٌَّة َي ْ�س َت ِج ُّن ِب َها ا ْل َع ْبدُ مِنَ النَّا ِر».
ِّ
رواه �أحمد وح�سنه الألباين
ُجنة� :أي وقاية
13
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�أحكام يحتاج �إليها ال�صائم
النية �شرط يف الأعمال كلها ،ومن ذلك ال�صيام ،في�شرتط
لل�صائم �أن يب ِّيت النية من الليل.
�شرعا وجب عليه الق�ضاء،
 من �أفطر يف رم�ضان بعذر مباح ً
وي�ستحب له الق�ضاء على الفور بعد رم�ضان.
الأكل وال�شرب حال الن�سيان :من �أكل �أو �شرب و هو �صائم
نا�س ًيا فلي�س عليه �شيء ،فعن �أبي هريرة  قال :قال ر�سول
اهلل ﷺَ « :منْ �أَ َك َل َنا�سِ ًيا ،وَهُ َو َ�صا ِئ ٌمَ ،ف ْل ُي ِت َّم َ�ص ْو َمهَُ ،ف ِ�إ مَّ َ
نا
�أَ ْط َع َم ُه اللهَّ ُ َو َ�س َقاهُ» متفق عليه.
من �أدركه الفجر جن ًبا :ال �شيء عليه و�صومه �صحيح ،فعن
عائ�شة ڤ قالتَ « :كا َن ُي ْد ِر ُك ُه ال َف ْج ُر وَهُ َو ُج ُن ٌب مِ نْ �أَهْ ِلهُِ ،ث َّم
َي ْغ َت�سِ ُلَ ،وي َُ�صومُ» متفق عليه.
الطيب ب�أنواعه :ال ب�أ�س به ،ومل ي�أت ما َينهى عنه ،والأولى
يف البخور اجتنابه.
االغت�سال للتربد وغريه :ال ب�أ�س به للحديث ال�سابق (كان
ي�صبح جن ًبا وهو �صائم ثم يغت�سل) ف�إن دخل املاء فى جوف
ال�صائم من غري ق�صد ف�صومه �صحيح.
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االكتحال وقطرة العني :ال ب�أ�س بهما ،لأن العني لي�ست
مبنفذ �إلى اجلوف.
القيء وخروج الدم من الأنف :ال �شيء على من غلبه
القيء حلديث �أبي هريرة  قال� :أن النبي ﷺ قالَ « :منْ
ْ�ض»
َذ َر َع ُه ال َق ْيءَُ ،فلَ ْي َ�س َعلَ ْي ِه َق َ�ضاءٌَ ،و َمنْ ْا�س َت َقا َء َع ْمدًا َف ْل َيق ِ
رواه �أحمد و�أبو داود و�صححه الألباين.
زكاة الفطر :هي الزكاة التي جتب بالفطر من رم�ضان،
وجتب على ال�صغري والكبري ،الذكر والأنثى ،ومقدارها �صاع
واحد من القوت الغالب لأهل البلد ،وهو يعادل يف الأرز مابني
 2٫5و  3كيلوجرامات يف الأوزان املعا�صرة ،و�أف�ضل الأوقات
لإخراجها �صباح يوم العيد قبل ال�صالة ،ويجوز تقدميها ليوم
�أو يومني للم�صلحة.
قال ﷺ:
ْ
ْ
«ال�ص َيا ُم َوا ْلق ُْر�آنُ َي ْ�ش َف َعانِ ِلل َع ْبدِ َي ْو َم ال ِق َيامَةِ ».
ِّ
رواه �أحمد و�صححه الألباين

15
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ن�صائح عامة

من �أحداث رم�ضان

خري الزاد ليوم القيامة �أن يتوب املرء من خطاياه ،ويعتزم فعل
اخلري ،ويقدم على ربه بقلب �سليم ،وي�ستفيد من �صيام هذا
ال�شهر وقيامه ،رغ ًبة يف ثواب اهلل ،وخو ًفا من عقابه.

1-1نزول القر�آن قال تعالى :ﱫﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ومن جملة الن�صائح العامة التي ميكن اال�ستفادة منها:
1-1التوبة الن�صوح ،ومن �شروطها الإقالع عن الذنب ،والندم
على فعله ،والعزم على عدم العودة له.
2-2بر الولدين والإح�سان �إلى الزوجة والعيال.
3-3املحافظة على �صالة اجلماعة.
4-4املحافظة على ال�سنن والنوافل وخا�صة قيام الليل.
5-5املحافظة على �أذكار ال�صباح وامل�ساء.
6-6ح�ضور درو�س العلم وجمال�سة ال�صاحلني.
7-7حفظ ال�سمع والب�صر والل�سان عن املحرمات.
8-8ق�ضاء حوائج النا�س.
9-9عيادة املر�ضى.
1010كظم الغيظ والعفو عن امل�سيء.
1111كف الأذى عن النا�س.
16

ﮝﱪ (�سورة البقرة ..)185 :و�أول �آية نزلت من كتاب
اهلل هي ﱫﭻﱪ نزلت يف  17رم�ضان� ،سنة  13قبل الهجرة.
�2-2إ�سالم خديجة ڤ ،وهي �أول من �آمن به ﷺ وفيه كانت وفاتها.
�3-3سرية حمزة  ،و�أول لواء عقده ر�سول اهلل ﷺ.
4-4فر�ضية الزكاة (2هـ).
5-5بدء م�شروعية �صالة العيد (2هـ).
6-6غزوة بدر الكربى (يوم اجلمعة  17رم�ضان �سنة  2هـ).
7-7الفتح الأعظم (فتح مكة)؛ وي�سمى �أي�ض ًا فتح الفتوح؛ حيث
دخل النا�س على �أثره �أفواج ًا يف دين اهلل ( 8هـ).
8-8معركة عني جالوت (658هـ) التي انت�صر فيها امل�سلمون على
التتار ،بقيادة امللك املظفر قطز -رحمه اهلل.-
قال ﷺ :قال :۵
ال هَّ ُ
« َق َ
ال�ص َيامََ ،ف�إِ َّن ُه يِل َو�أَ َنا
اللُ :ك ُّل عَ َم ِل ا ْب ِن �آ َد َم َل ُه� ،إِ اَّل ِّ
�أَ ْج ِزي ِب ِه» .متفق عليه
17
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نداء الوحدة
قال تعالى :ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱪ

(�آل عمران.)103 :

عن �أبي هريرة  قال :قال ر�سول اهلل ﷺ «�إِ َّن َ
اهلل َي ْر َ�ضى
َل ُك ْم ثَلاَ ًثاَ ،و َي ْك َر ُه َل ُك ْم ثَلاَ ًثاَ ،فيرَ ْ َ�ضى َل ُك ْم� :أَنْ َت ْع ُبدُوهَُ ،و اَل
هلل َجمِ ي ًعا َو اَل َت َف َّر ُقوا،
ُت ْ�ش ِر ُكوا ِب ِه َ�ش ْي ًئاَ ،و�أَنْ َت ْع َت ِ�ص ُموا ب َِح ْبلِ ا ِ
َ
َو َي ْك َر ُه َل ُك ْم :قِي َل َو َقا َلَ ،و َك رْ َ
ال�س�ؤَالِ َ ،و�إِ َ�ضا َع ِة ا مْلالِ » رواه
ث َة ُّ
م�سلم.

مناجاة
ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﱪ�( .سورة �آل عمران.)8 :
ﱫﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱪ.
(�سورة الكهف.)10 :
ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﱪ�( .سورة الفرقان.)74 :

عن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب  قال( :اق�ضوا كما
تق�ضون ،ف�إين �أكره االختالف ،حتى يكون النا�س جماعة� ،أو
�أموت كما مات �أ�صحابي) .رواه البخاري
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إمساكية

خطة (ال�ش�ؤون الإ�سالمية)
خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل
�أو ًال� :إدارة ال�ش�ؤون الدينية:
ق�سم البحوث واملعاهد واملراكز الدعوية:
1-1برنامج «لعلكم تتقون» يف خمتلف اجلوامع واملجال�س العامة ودور
و�أندية رعاية الوالدين ومراكز الت�أهيل والإ�صالح والأحداث.
 2-2برنامج وعظي يومي يف دورة العبادة بعد �صالة الع�صر وبعد
�صالة الرتاويح ،يقوم بتنفيذه وعاظ الوزارة بالتن�سيق مع �إدارتي
الأوقاف ال�سنية واجلعفرية.
�3-3إحياء ليلة القدر املباركة.
4-4خطوط هاتفية للإجابة عن الأ�سئلة واال�ستف�سارات ال�شرعية من
ِقبل الباحثني ال�شرعيني 17812819 - 17812875 :وات�س �آب:
 - 17823807موقع الوزارة.www.islam.gov.bh :
5-5برامج متخ�ص�صة ُتبث عرب الإذاعة والتلفزيون وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،من �إعداد ق�سم البحوث واملعاهد واملراكز الدعوية
و�صندوق الزكاة وال�صدقات بالتن�سيق مع وزارة �ش�ؤون الإعالم.
ق�سم احلج والعمرة:
1-1متابعة ت�سيري رحالت العمرة خالل ال�شهر الف�ضيل وتقدمي
الدعم الالزم للحمالت واملعتمرين.
�صندوق الزكاة وال�صدقات:
1-1ا�ستقبال �صندوق الزكاة وال�صدقات �أموال الزكاة وال�صدقات
وتوزيعها على م�ستحقيها.
20

2-2ا�ستمرار �صندوق الزكاة وال�صدقات يف خدمة التربع مببلغ دينار
واحد ل�صالح الأ�سر امل�ستحقة ،عن طريق �إر�سال ر�سائل ن�صية
ق�صرية على الأرقام التالية :زين  – 77080فيفا 98985
3-3توزيع ال�سلة الرم�ضانية والكوبونات الغذائية على الأ�سر املحتاجة.
4-4م�شروع (ع�ساكم من عوادة) ،وي�ستهدف كبار ال�سن من نزالء
دور رعاية الوالدين النهارية �أو الدائمة.
ثاني ًا �إدارة �ش�ؤون القر�آن:
1-1برنامج تراويح ،والذي يُقام بالتعاون بني �إدارة �ش�ؤون القر�آن
الكرمي و�إدارة الأوقاف ال�سنية ،لإحياء ليايل رم�ضان بنخبة من
القراء من داخل وخارج اململكة.
�2-2إقامة احلفل اخلتامي جلائزة البحرين الكربى للقر�آن الكرمي
الرابعة والع�شرين.
3-3برنامج املعتكف القر�آين والذي تنظمه �إدارة �ش�ؤون القر�آن
الكرمي ،ويقام يف املراكز واحللقات القر�آنية التابعة للوزارة.
4-4امل�شاركة يف عدد من امل�سابقات القر�آنية الدولية.
قال ﷺ:

مي عليكم ال�شهر َفعدُّ وا ثالثني»
«�صوموا لر�ؤيته و�أفطروا لر�ؤيته ف�إن عُ َ

رواه م�سلم

تقبل اهلل منا ومنكم العمل ال�صالح
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