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ېرب

)�سورة البقرة: 185(

يـ�ســر 
وزارة العدل وال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

اأن تتقدم
باأحرِّ التهاين والتربيكات

 لالأمة الإ�سالمية
مبنا�سبة حل�ل

�سائلني اهلل تعالى اأن يعيده علينا جميًعا
باخلري واليمن والربكات



5 45 Fasting Calendar For RamadhanFasting Calendar For Ramadhan

التاريخ امليالديالتاريخ الهجرياليوم
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 11:423:115:567:1212:44 5:27 20224:09اإبريل14432رم�سان1ال�سبت

 11:423:105:567:1312:44 5:26 20224:08اإبريل14433رم�سان2الأحد

 11:423:105:567:1312:43 5:25 20224:07اإبريل14434رم�سان3الثنني

 11:423:105:577:1412:43 5:24 20224:06اإبريل14435رم�سان4الثالثاء

 11:413:105:577:1412:42 5:23 20224:05اإبريل14436رم�سان5الأربعاء

 11:413:105:587:1512:41 5:22 20224:03اإبريل14437رم�سان6اخلمي�س

 11:413:105:587:1612:41 5:21 20224:02اإبريل14438رم�سان7اجلمعة

 11:403:105:597:1612:412 5:20 20224:01اإبريل14439رم�سان8ال�سبت

 11:403:095:597:1712:412 5:19 20224:00اإبريل144310رم�سان9الأحد

 11:403:096:007:1812:39 5:18 20223:59اإبريل144311رم�سان10الثنني

 11:403:096:007:1812:38 5:17 20223:58اإبريل144312رم�سان11الثالثاء

لعام 1443هـ / 2022م إمساكية شهر رمضان

مالحظة: وقت الإم�سـاك ال�سرعي هو نفـ�س وقت اأذان الفجر
وقت الإفطار ال�ســــرعي هو نفــــ�س وقت اأذان املغــرب  
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 11:393:096:017:1912:38 5:16 20223:56اإبريل144313رم�سان12الأربعاء

 11:393:096:017:1912:37 5:15 20223:55اإبريل144314رم�سان13اخلمي�س

 11:393:086:027:2012:36 5:14 20223:54اإبريل144315رم�سان14اجلمعة

 11:393:086:027:2112:36 5:13 20223:53اإبريل144316رم�سان15ال�سبت

 11:383:086:037:2112:35 5:12 20223:52اإبريل144317رم�سان16الأحد

 11:383:086:037:2212:35 5:11 20223:51اإبريل144318رم�سان17الثنني

 11:383:086:047:2312:34 5:10 20223:50اإبريل144319رم�سان18الثالثاء

 11:383:076:047:2312:34 5:09 20223:48اإبريل144320رم�سان19الأربعاء

 11:383:076:057:2412:33 5:08 20223:47اإبريل144321رم�سان20اخلمي�س

 11:373:076:057:2512:32 5:07 20223:46اإبريل144322رم�سان21اجلمعة

إمساكية شهر رمضان

مالحظة: وقت الإم�سـاك ال�سرعي هو نفـ�س وقت اأذان الفجر
وقت الإفطار ال�ســــرعي هو نفــــ�س وقت اأذان املغــرب  

لعام 1443هـ / 2022م
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إمساكية شهر رمضان
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 11:373:076:067:2612:32 5:06 20223:45اإبريل144323رم�سان22ال�سبت

 11:373:076:067:2612:31 5:05 20223:44اإبريل144324رم�سان23الأحد

 11:373:066:077:2712:31 5:05 20223:43اإبريل144325رم�سان24الثنني

 11:373:066:077:2812:30 5:04 20223:42اإبريل144326رم�سان25الثالثاء

 11:363:066:087:2812:30 5:03 20223:41اإبريل144327رم�سان26الأربعاء

 11:363:066:087:2912:29 5:02 20223:40اإبريل144328رم�سان27اخلمي�س

 11:363:066:097:3012:29 5:01 20223:39اإبريل144329رم�سان28اجلمعة

 11:363:056:097:3112:28 5:00 20223:38اإبريل144330رم�سان29ال�سبت

 11:363:056:107:3112:28 5:00 20223:37مايو14431رم�سان30الأحد

لعام 1443هـ / 2022م

مالحظة: وقت الإم�سـاك ال�سرعي هو نفـ�س وقت اأذان الفجر
وقت الإفطار ال�ســــرعي هو نفــــ�س وقت اأذان املغــرب  
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خمت�شر اأحكام ال�شيام
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء 

واملر�سلني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد،،،
اإن �سهر رم�سـان �سهر عبــادة وتقـــرب اإلى اهلل، وقـد ميَّزه اهلل 
عزَّ وجلَّ عن �سائر اأ�سهر العام وجعل العبادة فيه خرًيا من العبادة يف 
باقي اأ�سهر ال�سنة، وه� ال�سهر الذي اخت�سه اهلل بفري�سة ال�سيام، 

واأنزل فيه القراآن هدًى للنا�س، وبينات من الهدى والفرقان. 
و�سيام رم�سان اأحد اأركان خم�سة ُبني عليها الإ�سالم، ومق�س�د 

ال�سيام الأ�سمى ح�س�ل التق�ى، قال - جل وعال: زبٿ   ٿ   
ٿ   ٹ       ٹ   ٹ   ٹ     ڤ        ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   
النف�س  ال�سيام حب�س  اأن يف  )البقرة: 183(، كما  ڦ   ڦرب 
عن ال�سه�ات، وفطامها عن املاأل�فات، وتعديل ق�تها ال�سه�انية، 
وه�  اجلائعة،  الأكباد  بحال  ويذكرها  من حدتها،  يك�سر  فاجل�ع 
كذلك ي�سيق جماري ال�سيطان، وه� �سر بني العبد وربه، ل يطلع 
عليه �س�اه، وقبل ذلك كله ه� عبادة هلل؛ فال�سائم يرتك طعامه 
قال  وقد  ال�سيام،  حقيقة  وذلك  اهلل،  اأجل  من  و�سه�ته  و�سرابه 
ْ�ِم اأََحِدُكْم، َفاَل َيْرُفْث َيْ�َمِئٍذ  ٌة، َفاإَِذا َكاَن َيْ�ُم �سَ َياُم ُجنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�سِّ
اِئٌم«  �سَ اْمُروؤٌ  ينِّ  اإِ َفْلَيُقْل:  َقاَتَلُه،  ْو  اأَ اأََحٌد  ُه  �َسابَّ َفاإِْن  َي�ْسَخْب،  َوَل 

)اأخرجه البخاري وم�سلم واللفظ مل�سلم(.
ومن هذا املنطلق كان لزاًما علينا اأن نقدم جلم�ع امل�سلمني بع�س 
امل�سلم  يحتاجه  ما  تت�سمن  ال�سهر  بهذا  الفقهية اخلا�سة  الأحكام 
من الأحكام اخلا�سة بال�سيام حيث تخت�سر لهم ال�قت واجلهد يف 

البحث عنها يف كتب الفقه وامل�اقع الإلكرتونية املتخ�س�سة.

 من ف�سائل �سهر رم�سان:

فيه اأُنِزل القراآن.- 1
فيه ليلة القدر والتي هي خري من األف �سهر. - 	
يعتق اهلل من ي�ساء من عباده كل ليلة من لياليه.- 3
تفتح فيه اأب�اب اجلنة وتغلق اأب�اب النار.- 	
ت�ستغفر املالئكة لل�سائمني حتى يفطروا.- 	
ت�سفد فيه ال�سياطني.- 	
خل�ف فم ال�سائم اأطيب عند اهلل من رائحة امل�سك. - 	

  املعذورون برتك ال�سيام:

	-  امل�سافر. املري�س.   -1
احلامل واملر�سع اإذا خافتا ال�سرر بال�س�م.  -3

الكبري اإذا عجز عن ال�س�م.  -	
  مبطالت ال�سوم:

	-  تعمد القيء. الأكل وال�سرب عمًدا.   -1
	-  اجلماع. احلي�س والنفا�س.    -3

قال ملسو هيلع هللا ىلص:
وا ثالثني« »�سوموا لروؤيته واأفطروا لروؤيته فاإن ُعمَي عليكم ال�سهر َفعدُّ

اأخرجه م�سلم
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اأق�شام ال�شيام

الصيام الواجب:
�س�م رم�سان.- 1
�س�م النذر.- 	
�س�م الكفارات.- 3

الصيام املنهي عنه:
�س�م العيدين )الفطر والأ�سحى(.- 1
�س�م اأيام الت�سريق الثالثة بعد عيد الأ�سحى.- 	

من الصيام املندوب:
�سيام �ستة اأيام من �س�ال.- 1
�سيام ي�م عرفة لغري احلاج.- 	
�سيام التا�سع والعا�سر من حمرم.- 3
�سيام اأيام البي�س )13،	1،	1( من كل �سهر عربي با�ستثناء - 	

اأيام الت�سريق.
�سيام ي�مي الثنني واخلمي�س.- 	
�سيام ي�م واإفطار ي�م )�سيام داوود ڠ(.- 	

الصيام املكروه:
�سيام الدهر.- 1
ال��سال يف ال�سيام.- 	
اإفراد ي�م اجلمعة من غري �سبب �سرعي.- 3

آداب الصيام ومستحباته:
اأ�سباب اإنقا�س اأجر ال�سيام، كالغيبة والنميمة - 1 البتعاد عن 

والكذب والغ�س واخل�سام، وغريها.
العتكاف يف الع�سر الأخري من ال�سهر الف�سيل.- 	
تاأخري ال�سح�ر.- 3
تعجيل الإفطار  ويك�ن على رطب، فاإن مل يكن فالتمر، فاإن - 	

مل يكن فاملاء.
العمل - 	 مــع  وختمه،  الــكــرمي،  ــقــراآن  ال تـــالوة  على  احلــر�ــس 

باأحكامه وت�جيهاتِه.
الفقراء - 	 على  والــتــ�ــســدق  والــعــطــاء  ــ�د  اجلـ على  احلــر�ــس 

وامل�ساكني وتفطري ال�سائمني.
احلر�س على �سلة الرحم.- 	
كرثة الت�سرع والدعاء.- 8

قال ملسو هيلع هللا ىلص:
َياُم ُجنٌَّة َي�ْسَتِجنُّ ِبَها اْلَعْبُد ِمَن النَّاِر«. »ال�سِّ

اأخرجه اأحمد وح�سنه الألباين
    ُجنة: اأي وقاية
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اأحكام يحتاج اإليها ال�شائم

في�سرتط  ال�سيام،  ذلك  ومن  كلها،  الأعمال  يف  �سرط    النية 
لل�سائم اأن يبيِّت النية من الليل.

الق�ساء،  عليه  وجب  �سرًعا  مباح  بعذر  رم�سان  يف  اأفطر     من 
وي�ستحب له الق�ساء على الف�ر بعد رم�سان.

�سائم  ه�  و  �سرب  اأو  اأكل  من  الن�سيان:  حال  وال�سرب    الأكل 
نا�سًيا فلي�س عليه �سيء، فعن اأبي هريرة � قال: قال ر�س�ل 
ا  َ نَّ َفاإِ ْوَمُه،  �سَ َفْلُيِتمَّ  اِئٌم،  �سَ َوُهَو  َنا�ِسًيا،  اأََكَل  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 

ُ َو�َسَقاُه« اأخرجه البخاري وم�سلم. اأَْطَعَمُه اللَّ

فعن  �سحيح،  و�س�مه  عليه  �سيء  ل  جنًبا:  الفجر  اأدركه    من 
اأَْهِلِه،  ِمْن  ُجُنٌب  َوُهَو  الَفْجُر  ُيْدِرُكُه  »َكاَن  قالت:  ڤ  عائ�سة 

وُم« اأخرجه البخاري وم�سلم. ُثمَّ َيْغَت�ِسُل، َوَي�سُ

  الطيب باأن�اعه: ل باأ�س به، ومل ياأت ما َينهى عنه، والأولى يف 
البخ�ر اجتنابه.

)كان  ال�سابق  للحديث  به  باأ�س  ل  وغريه:  للتربد  الغت�سال    
ج�ف  فى  املاء  دخل  فاإن  يغت�سل(  ثم  �سائم  وه�  جنًبا  ي�سبح 

ال�سائم من غري ق�سد ف�س�مه �سحيح.

لي�ست مبنفذ  العني  لأن  بهما،  باأ�س  ل  العني:  وقطرة    الكتحال 
معتاد اإلى اجل�ف.

القيء  غلبه  من  على  �سيء  ل  الأنف:  من  الدم  وخروج    القيء 
َذَرَعُه  »َمْن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  قال:   � هريرة  اأبي  حلديث 
اٌء، َوَمْن ا�ْسَتَقاَء َعْمًدا َفْلَيْق�ِس« اأخرجه  الَقْيُء، َفلَْي�َس َعلَْيِه َق�سَ

اأحمد واأب� داود و�سححه الألباين.

  زكاة الفطر: هي الزكاة التي جتب بالفطر من رم�سان، وجتب 
على ال�سغري والكبري، والذكر والأنثى، ومقدارها �ساع واحد من 
غالب ق�ت اأهل البلد، وه� ما يعادل كيل�ين ون�سف )	.	( من 
الأرز يف الأوزان املعا�سرة، واأف�سل الأوقات لإخراجها �سباح ي�م 

العيد قبل ال�سالة، ويج�ز تقدميها لي�م اأو ي�مني.

قال ملسو هيلع هللا ىلص:
َياُم َواْلُقْراآُن َي�ْسَفَعاِن ِلْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة«. »ال�سِّ

اأخرجه اأحمد و�سححه الألباين
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ن�شائح عامة

ويعتزم فعل  املرء من خطاياه،  يت�ب  اأن  القيامة  لي�م  الزاد  خري 
هذا  �سيام  من  وي�ستفيد  �سليم،  بقلب  ربه  على  ويقدم  اخلري، 

ال�سهر وقيامه، رغبة يف ث�اب اهلل، وخ�ًفا من عقابه.

ومن جملة الن�سائح العامة التي ميكن ال�ستفادة منها:
والندم - 1 الذنب،  عن  الإقالع  �سروطها  ومن  الن�س�ح،  الت�بة 

على فعله، والعزم على عدم الع�دة له.
بر ال�الدين والإح�سان اإلى الزوجة والعيال.- 	
املحافظة على �سالة اجلماعة.- 3
املحافظة على ال�سنن والن�افل وخا�سة قيام الليل وال�تر.- 	
املحافظة على اأذكار ال�سباح وامل�ساء.- 	
ح�س�ر درو�س العلم وجمال�سة ال�ساحلني.- 	
حفظ ال�سمع والب�سر والل�سان عن املحرمات.- 	
ق�ساء ح�ائج النا�س.- 8
عيادة املر�سى.- 	

كظم الغيظ والعف� عن امل�سيء. - 	1
كف الأذى عن النا�س.- 11

من اأحداث رم�شان

زبڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   - 1 تعالى:  قال  القراآن  نزول 
ڱرب )�س�رة البقرة: 	18(.. واأول اآية نزلت من كتاب اهلل 

هي زب چرب نزلت يف 	1 رم�سان، �سنة 13 قبل الهجرة.
اإ�سالم خديجة ڤ، وهي اأول من اآمن به ملسو هيلع هللا ىلص وفيه كانت وفاتها.- 	
�سرية حمزة �، واأول ل�اء عقده ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.- 3
فر�سية  الزكاة )	هـ(.- 	
بدء م�سروعية �سالة العيد )	هـ(.- 	
غزوة بدر الكربى )ي�م اجلمعة  	1 رم�سان �سنة 	 هـ(.- 	
ا فتح الفت�ح؛ حيث - 	 اأي�سً الفتح الأعظم )فتح مكة(؛ وي�سمى 

دخل النا�س على اإثره اأف�اًجا يف دين اهلل )8 هـ(.
معركة عني جال�ت )8		هـ( التي انت�سر فيها امل�سلم�ن على - 8

التتار، بقيادة امللك املظفر قطز -رحمه اهلل-.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: قال ۵:
َياَم، َفاإِنَُّه ِل َواأََنا اأَْجِزي ِبِه«.  ُ: ُكلُّ َعَمِل اْبِن اآَدَم َلُه، اإِلَّ ال�سِّ »َقاَل اللَّ

اأخرجه البخاري وم�سلم
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نداء الوحدة

 قال تعالى: زبڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃڃرب
   )اآل عمران: 3	1(.

  عن اأبي هريرة � قال: قال ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »اإِنَّ الَل َيْر�َسى 
َتْعُبُدوُه،  اأَْن  َلُكْم:  �َسى  َفَيْ َثاَلًثا،  َلُكْم  َوَيْكَرُه  َثاَلًثا،  َلُكْم 
َوَل  َجِميًعا  الِل  ِبَحْبِل  ُموا  َتْعَت�سِ ْن  َواأَ �َسْيًئا،  ِبِه  ُت�ْسِرُكوا  َوَل 
َواإِ�َساَعِة  وؤَاِل،  ال�سُّ َة  َوَكْثَ َوَقاَل،  ِقيَل  َلُكْم:  َوَيْكَرُه  ُقوا،  َتَفرَّ

امْلَاِل« اأخرجه م�سلم.

كما  )اق�س�ا  قال:   � اأبي طالب  بن  علي  امل�ؤمنني  اأمري    عن 
اأو  جماعة،  النا�س  يك�ن  حتى  الختالف،  اأكره  فاإين  تق�س�ن، 

اأم�ت كما مات اأ�سحابي( اأخرجه البخاري.

مناجاة

  زبائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئېئ   
ېئ    ىئ   ىئرب )�س�رة اآل عمران: 8(.

  زبگ    گ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱرب 
)�س�رة الكهف: 	1(.

  زبۀ     ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   
ھ   ے     ےرب )�س�رة الفرقان: 		(.


