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أح�م أساس﮵�ة ﮲�﮵ى االع﮴��ف
﮴�عر﮵�ف االع﮴��ف

﮶سروط االع﮴��ف

 أح�م م﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮲�﮵ى االع﮴��ف

.ال﮳�﮴�اء ﮲�﮵ى المس﮳حد الذي ﮴�﮴�ام ﮲�﮵�ه صالة ال﮳حماعة ﮳�﮲�﮵�ة االع﮴��ف

 و﮲�﮵�ة س﮲�ة الع﮴��ف
"﮲�و﮵�ت ســ﮲�ة إالع﮴��ف لله ع﮲ر و﮳حل"

إالسالم) أي أن أكون مسلما)
ب. عا﮴�ل أي ﮵�﮳حب أال ﮵�كون ال﮶س﮲حص احم﮴�ا

ج. الطهارة: أن ال ﮵�كون ﮳�ه ﮳ح﮲�ا﮳�ة أي (الحا﮳حة ٕالى االس﮴�حمام
 د. ال﮲�﮵�ة

ــك .1 ــل ٕان ذل ــ�ف. ﮳� ــرة االع﮴� ــة ﮲�﮴� ــت ط﮵�ل ــرء الصم ــ﮲رم الم  ان ال ﮵�ل
ــدة وأن ــ﮵�اء ال﮳ح﮵�  اال﮶ٔس

﮲
ــں ــدث ع ــرء أن ﮵�﮴�ح ــى الم ــب عل ــروه. ﮵�﮳ح  مك

 الح﮳حاج والمحاد﮶�ات ال﮲حاطٔ�ة / ﮲ع﮵�ر الم﮳حد﮵�ة
﮲

.﮵�م﮴�﮲�ع عں
ــ﮵ى .2 ــورة ﮲� ــوم ﮳�االٔعمــال المذك ــ�ف أن ﮵�﮴� ــاء االع﮴� ــ﮵ى أ﮶�﮲�  ﮵�ســ﮴�حب ﮲�

.هذه ال﮲�﮶سرة
 ﮴�صــد أو .3

﮲
 ٕاذا ﮴�ــرك المســ﮳حد ﮳�﮲ع﮵�ــر ســ﮳�ب ، ولــو ل﮲�﮴�ــرة و﮳ح﮵�ــ﮲رة ، عــں

 ﮲ع﮵�ــر ﮴�صــد ، ﮵�﮲�كســر االع﮴�ــ�ف و﮵�﮲صطــر ٕالــى ٕاعــادة ال﮴�﮲صــاء. ح﮴�ــى
﮲

 عــں
 المســ﮳حد. لهــذا �ن عل﮵�ــه ﮴�﮲صــاء ﮵�ــوم

﮲
 لــو ﮲حر﮳حــت ﮴�ــدم واحــدة مــں

﮲
مــں و﮴�ــت  أي  ﮲�ــ﮵ى  ﮳�ال﮴�﮲صــاء  ال﮴�﮵�ــام   

﮲
و﮵�مكــں ﮲�﮴�ــط   واحــد 

.الس﮲�ة
4. 

﮲
ــں ــرة م ــ﮵ى اال﮲ٔح﮵� ــام والل﮵�ال ــر أ﮵� ــ﮵ى الع﮶س ــ﮲�ة ﮲� ــ�ف الس ــوى اع﮴�  ٕاذا �﮲

 رم﮲صــان ، ﮲�عل﮵�ــه أن ﮵�كــون حا﮲صــرًا ﮲�ــ﮵ى المســ﮳حد ﮴�﮳�ــل ﮲عــروب ال﮶ســمس
 ﮲عــروب

﮲
 رم﮲صــان ا﮳�﮴�ــداء مــں

﮲
 مــں

﮲
 ، أي ﮴�﮳�ــل ل﮵�لــة الحــادي والع﮶ســر﮵�ں

ــد ــد. ﮳�ع ــر الع﮵� ــروب. ﮴�م ــة ال﮲ع ــى رؤ﮵� ــرب) ح﮴� ــت الم﮲ع ــمس (و﮴�  ال﮶س
.ذلك ﮵�﮲�﮴�ه﮵ى االع﮴��ف

 المس﮳حد أ﮶�﮲�اء االع﮴��ف ، ﮵�﮳�طل اع﮴��﮲�ه .5
﮲

.ٕاذا ا﮲صطر المرء لل﮲حروج مں
 ﮲�ــ﮵ى الطر﮵�ــق أو﮴�﮲�ــه .6

﮲
 المســ﮳حد لســ﮳�ب و﮳ح﮵�ــه ولكــں

﮲
 ﮲حــرج مــں

﮲
 مــں

.﮶س﮲حص أو مرض و﮴�ٔ�﮲حر �﮴﮲�﮵�﮳حة ذلك ﮲�ٕان اع﮴��﮲�ه ﮵�﮳�طل
 المس﮳حد ٕاال لالٔس﮳�اب ال﮴�ال﮵�ة .7

﮲
:ال ﮵�﮳حوز ال﮲حروج مں

.أ. الذهاب ٕالى المرحاض ل﮴�﮲صاء الحا﮳حة
.ب. الو﮲صوء ع﮲�د الحا﮳حة ٕال﮵�ه

.ج. اال﮲ع﮴�سال الوا﮳حب
 ﮵�﮴�دمه

﮲
 ه﮲�اك مں

﮲
.د. للحصول على الطعام ٕاذا لم ﮵�كں



 صــالة ال﮳حمعــة ﮲�ــ﮵ى المســ﮳حد الــذي ﮵�ع﮴�كــف ﮲�﮵�ــه المــرء .8
﮲

 ٕاذا لــم ﮴�كــں
ــ﮵ى  ، ﮲�﮵�﮳حــوز للمــرء أن ﮵�﮲عــادر هــذا المســ﮳حد لح﮲صــور صــالة ال﮳حمعــة ﮲�
 مســ﮳حد آ﮲حــر. وعلــى المــرء أن ﮵�حســب م﮴�ــدار الو﮴�ــت الــذي ﮵�ســ﮴�ط﮵�ع
 ﮲�﮵�ــه المــرء أن ﮵�صــل ٕالــى ذلــك المســ﮳حد و﮵�ــؤّدي الســ﮲�ة و﮵�ســ﮴�مع ٕالــى
ــق أي  ﮵�لح

﮲
ــں ــ﮳حد ﮲�ل ــك المس ــ﮵ى ذل ــرة ﮲� ــرء ﮲�﮴� ــر الم ــة. ٕاذا ﮴�ٔ�﮲ح  ال﮲حط﮳�

.﮲صرر ﮳�االع﮴��ف
ــر .9 ــر ﮲ع﮵�  حــدود المســ﮳حد الٔي ســ﮳�ب آ﮲ح

﮲
ــروج مــں  ٕاذا أراد المــرء ال﮲ح

 الســ﮳�ب الم﮴�﮳�ول المذكور ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�طة 6 أعاله م﮶�ل ﮲عســل ال﮲�م أو ﮴�﮲�ر﮵�ش
ــه ٕاال ــام ﮳�  ال﮴�﮵�

﮲
ــں ــذا ال ﮵�مك ــروري ، ﮲�ه ــر ال﮲ص ــ﮴�حمام ﮲ع﮵� ــ﮲�ان أو االس  االٔس

ــام ﮳�عمــل ﮲صــروري ــة ال﮴�﮵�  ع﮲�دمــا ﮵�ذهــب ال﮶ســ﮲حص ﮲حــارج الحــدود ﮳�﮲�﮵�
ــًال ٕاذا ــا. ﮲�م﮶� ــروري أ﮵�﮲صً ــر ال﮲ص ــراء ﮲ع﮵� ــوم ﮳�إال﮳ح ــت ﮵�﮴� ــس الو﮴� ــ﮵ى �﮲﮲�  و﮲�
ــى ــر ح﮴� ــه ﮵�﮲�﮴�ظ ــاة ، ﮲�ٕا�﮲ ــ﮲�ا�﮲ه ﮳�ال﮲�ر﮶س ــف أس ــى ﮴�﮲�ظ﮵� ــان ٕال ــاج إال�﮲س  اح﮴�
 ﮵�﮴�و﮲صــٔ� أو ﮵�ح﮴�ــاج للذهــاب ٕالــى المرحــاض و﮲�ــ﮵ى �﮲﮲�ــس ال﮲ر﮵�ــارة ﮵�﮲�ظــف

.أس﮲�ا�﮲ه ﮳�ال﮲�ر﮶ساة
 ال ﮵�﮳حــوز لــك اال﮲ع﮴�ســال ٕاال ٕاذا �ن ال﮲عســل عل﮵�ــك وا﮳ح﮳�ــا. الٔي حا﮳حــة .10
 أ﮲حــرى ﮲�﮵�ر﮳حــى اس﮴�﮶ســارة أحــد العلمــاء. علــى ســ﮳�﮵�ل الم﮶�ــال ، ٕاذا
 أص﮳�حــت رأ�حــة ﮳حســمك ال ﮴�طــاق أو �ن لــدى ال﮶ســ﮲حص ط﮲�ــح ﮳حلــدي
ــٍذ ٕاذا �ن ــ﮴�حمام ، ﮲�ع﮲�دٔ� ــ﮵ى االس ــرة ﮲� ــة ك﮳�﮵� ــه ر﮲ع﮳� ــة ولد﮵� ــد﮵�د لل﮲عا﮵�  ﮶س
 المــرء ﮵�﮲�ــوي ﮴�﮲صــاء حا﮳ح﮴�ــه ، ﮲�﮵�مك﮲�ــه ﮳�عــد ذلــك ســكب المــاء ﮳�ســرعة

﮲
ــں ــام﮳�و ، ولك ــون أو ال﮶س ــ﮵ىء. الصا﮳� ــ﮴�﮲حدام أي ﮶س ــى ﮳حســمه دون اس  عل
﮲�عــل المــرء  ﮳�ٕامــ�ن  �ن  ٕاذا  ﮴�﮳ح﮲�﮳�ــه  ﮵�﮳حــب  هــذا   ح﮴�ــى 

.ذلك
 أ﮳حــل الو﮲صــوء ، .11

﮲
 ﮲�ــ﮵ى حالــة و﮲صــوء ، وأراد أن ﮵�﮴�و﮲صــٔ� مــں

﮲
 ٕاذا لــم ﮵�كــں

 ﮵�﮲حــاف ال﮳حالــس. ومــع ذلــك ، ٕاذا �ـ﮲ـوى ال﮶ســ﮲حص ال﮴�﮵�ــام
﮲

 ﮲�ــال ﮵�﮳حــوز لمــں
ــال ــرآن ﮲� ــالوة ال﮴� ــل الصــالة أو ﮴� ــل �﮲﮲� ــوء م﮶� ــادة ﮴�﮴�طلــب الو﮲ص ــٔ�ي ع﮳�  ﮳�

.﮲صرر ﮲�﮵ى ذلك

﮲�﮲صأ�ل االع﮴��ف
 ﮶ســهر رم﮲صــان هــو

﮲
 و﮵�ك﮲�ــ﮵ى أن �﮲علــم أن االع﮴�ــ�ف ﮲�ــ﮵ى الع﮶ســر أالوا﮲حــر مــں

 العــادة المع﮴�ــادة لرســول اللــه صلــى اللــه عل﮵�ــه وســلم ، كمــا روت
 ع﮳�اد﮴�ــه و﮵�ك﮶�﮲�هــا ﮲�ــ﮵ى

﮲
 الســ﮵�دة عأ�﮶ســة (ر﮲صــ﮵ى اللــه ع﮲�هــا) ، �ن ﮵�﮲ر﮵�ــد مــں

ــام أ﮲حــرى ﮲�ــ﮵ى الســ﮲�ة, لــذا  أي أ﮵�
﮲

 رم﮲صــان أك﮶�ــر مــں
﮲

 الع﮶ســر أالوا﮲حــر مــں
ــك ﮴�﮴�لــد ــه الٔ�﮲ ــ﮵ى حــد ذا﮴� ــم ﮲� ــٕان العمــل ﮳�هــذه الســ﮲�ة هــو أ﮳حــر عظ﮵�  ﮲�
ــب ــه الح﮳�﮵� ــول الل ــل رس ــا ﮲�ع ــان كم  رم﮲ص

﮲
ــں ــرة م ــر اال﮲ٔح﮵� ــام الع﮶س  اال﮵ٔ�

 صلــى اللــه عل﮵�ــه وســلم. كمــا أمر�ـ﮲ـا (صلــى اللــه عل﮵�ــه وســلم) ﮳�ال﮳�حــث
ــ﮵ى الع﮶ســر أالوا﮲حــر  ألــف ﮶ســهر، ﮲�

﮲
 ل﮵�لــة ال﮴�ــدر، وهــ﮵ى ل﮵�لــة ﮲ح﮵�رمــں

﮲
 عــں

 رم﮲صــان ، ﮲�ــ﮵ى ﮳�عــض الروا﮵�ــات ، ل﮵�الــ﮵ى الو﮴�ــر. ﮲�المع﮴�كــف ال﮳حالــس
﮲

 مــں
 الــذي ﮵�﮲�﮲عمــس ﮲�ــ﮵ى الع﮳�ــادة مهمــا ��ـ﮲ـت ل﮵�ل﮴�ــه ﮵�﮲�ــال ﮶�ــواب ﮴�لــك الل﮵�لــة
االع﮴�ــ�ف ﮲�﮲صأ�ــل  اللــه.  ﮶ســاء   ٕان 

:اال﮲ٔحرى
ــال .1 ــان ﮵�﮲�  رم﮲ص

﮲
ــر مــں ــر أالوا﮲ح ــ﮵ى الع﮶س ــ�ف ﮲� ــ﮵ى االع﮴�  ﮵�﮳حلــس ﮲�

﮲
 مــں

. (ال﮳�﮵�ه﮴�﮵ى
﮲

 وعمر﮴�﮵�ں
﮲

﮵�ں )أ﮳حر ح﮳حّ
 ﮵�﮳حلــس ﮲�ــ﮵ى االع﮴�ــ�ف علــى ﮴�﮲�اعــة راســ﮲حة ﮳�ٔ��﮲هــا ع﮳�ــادة د﮵�﮲�﮵�ــة .2

﮲
 مــں

)و﮵�ٔ�مل ﮲�﮵ى أ﮳حرها. سوف ﮴�﮲ع﮲�ر لك ذ�﮲و﮳�ه الص﮲عرى الما﮲ص﮵�ة. (الد﮵�لم﮵ى



ك﮵�ف ﮵�﮳حب على الساع﮵ى اس﮴�﮲عالل أ﮵�ام الع﮶سر االٔوا﮲حر
م﮲ں ﮶سهر رم﮲صان واالٔعمال ال﮴�﮵ى ﮵�﮳حب ال﮴�﮵�ام ﮳�ها 

ــة مــع ا﮴�﮴�ــراب ــ﮵ى ال﮴�و﮳� ــا ع﮳�ــد اللــه ، اســ﮴�﮲عل الع﮶ســر أالوا﮲حــر ل﮴�﮲عمــر ﮲�  ﮵�
ــة ــى ال﮴�و﮳� ــاعد﮴�هم عل ــق ولمس ــى الح  عل

﮲
ــں ــدة لل﮳�اح﮶�﮵� ــهر. مع﮴�م  ال﮶س

ــا ، ﮴�ــم ﮳�ــٔ�داء إالعمــال  ﮲�ــ﮵ى هــذه اال﮵ٔ�ــام ال﮴�ل﮵�لــة ال﮳�ا﮴�﮵�ــة ول﮶ســكر ر﮳�﮲�ــا أ﮵�﮲صً
:واالٔذ�ر ال﮴�ال﮵�ة

      ا���ّٰ� ا���ّٰ�      
د﮴�﮵�﮴�ة الله الله 45     

 ا���� �� رب ���و ����� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا���� ����
و ��� ���� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا����� ��� ا����ة

(د﮴�﮵�﮴�ة 30)

ا���ّٰ� ��
 ال﮴�﮲�﮲�س * الله 15       

﮲
 ﮴�مر﮵�ں

﮲
 د﮴�﮵�﮴�ة مں

ا�﮲ظر الرسم ال﮳�﮵�ا�﮵﮲ى 3                     

الرسم ال﮴�﮲حط﮵�ط﮵ى 1

الرسم ال﮳�﮵�ا�﮵﮲ى 2 المعلم



�� ا���ّٰ� �� ر��� �� ر���
 ﮵�ا رح﮵�م" ذكر 15

﮲
.د﮴�﮵�﮴�ة "﮵�ا الله ﮵�ا رحمں

ــه ﮲�ــ﮵ى 10 ﮲ أ�﮲
 ال﮴�ٔ�مــل ء ﮵�﮳حــب أن ﮵�﮶ســعر الســاع﮵ى و﮵�ؤمــں

﮲
 د﮴�أ�ــق مــں

.ح﮲صرة ر﮳�ه و﮵�﮴�﮲ح﮵�ل أن �﮲ور الله ﮵�﮲صرب ﮲�﮵ى ﮴�ل﮳�ه

 د﮴�﮵�﮴�ــة م﮲�ا﮳حــاة – ”﮵�﮳حــب علــى الطالــب أن ﮵�ســ﮴�﮲حدم ﮴�ل﮳�ــه 15
 وع﮴�لــه لل﮴�حــدث مــع ر﮳�﮲�ــا مســ﮴�﮲ع﮲�رًا وهــدى ﮲�ــ﮵ى رحل﮴�ــك ﮲�ــ﮵ى هــذا

.“ العالم

ما ﮵�﮳حب أن ﮵�﮲�كر ﮳�ه الساع﮵�ون ع﮲�د أداء هذه االٔمالس

اس﮴�﮲حدم الم﮲�ا﮴�﮵�ح ال﮶�ال﮶�ة
الله ﮵�راك .1

الله ﮵�سمعك .2
 أ�﮲ك ﮲�﮵ى ح﮲صرة ر﮳�﮲�ا .3

﮲
الله معك ﮲�ا﮶سعر وآمں

الرسم ال﮴�﮲حط﮵�ط﮵ى 3

الرسم التخطيطي 4

��ا���

�����ت



 ﮴�﮲ح﮵�ــل أ�ـ﮲ـك ﮳حالــس أمــام الكع﮳�ــة ، ﮴�﮲ح﮵�ــل أن اســم اللــه مح﮲�ــور ﮲�ــ﮵ى لك
 االســم ﮵�﮲صــرب ﮲�ــ﮵ى ﮴�ل﮳�ــك

﮲
 مــ�ن و﮴�﮲�ظــر ٕال﮵�ــه. ﮶�ــم ﮴�﮲ح﮵�ــل أن ال﮲صــوء مــں

 ، ﮶�ــم ا﮶ســعر أن هــذا ال﮲�ــور ﮵�ســ﮵�ر ﮲�ــ﮵ى ﮳حســدك داع﮵�ــًا ﮳�اســم "اللــه". ﮶�ــم
 ال﮲�ــور

﮲
 ﮴�﮲ح﮵�ــل ا﮳�ــواب الرحمــة (ا﮳�ــواب الكع﮳�ــة) ﮴�﮲�﮴�ــح وز﮲حــات مــں

.﮴�﮲صرب ﮳حسدك

ــه ، ســوف ﮵�دعــون  لد﮵�هــم ﮴�لــب م﮲حلــص و﮵�دعــون الل
﮲

ــں ــك الذ﮵�  أولٔ�
.(﮳�ال﮴�ٔ�ك﮵�د لد﮲حول أ﮳�واب الرسول الح﮳�﮵�ب (صلى الله عل﮵�ه وسلم

 مــاذا ﮵�﮳حــب أن ﮵�﮲�عــل هــؤالء الذ﮵�ــ﮲ں ﮵�عملــون أو لد﮵�هــم
 م﮶ســالك عأ�ل﮵�ــة وال ﮵�ســ﮴�ط﮵�عون الم﮶ســاركة ﮲�ــ﮵ى الع﮶ســر

.أ﮵�ام اال﮲ٔح﮵�رة م﮲ں االع﮴��ف ﮲�﮵ى رم﮲صان

االٔعمال العامة لرم﮲صان

 المعلومــات حــول مســار ال﮴�طه﮵�ــر الذا﮴�ــ﮵ى (الطر﮵�﮴�ــة المحمد﮵�ــة) ، ﮵�ر﮳حــى اال﮴�صــال ﮳�﮲�ــا علــى
﮲

 لم﮲ر﮵�ــد مــں
Muhammadiyah House of Wisdom، 33 Ridling Lane، Hyde، Cheshire SK14 

1NP. 
www.zawiyah.org /info@zawiyah.org

ــام ــ﮵ى ﮴�﮲صــاء اال﮵ٔ� ــه عــوز ح﮴�﮵�﮴�ــ﮵ى ، ﮵�ر﮲عــب ﮲�  ٕاذا �ن ال﮶ســ﮲حص الــذي لد﮵�
 ﮶ســهر رم﮲صــان ﮲�ــ﮵ى ع﮲رلــة وال ﮵�ســ﮴�ط﮵�ع ﮳�ســ﮳�ب

﮲
 الع﮶ســرة اال﮲ٔح﮵�ــرة مــں

 م﮶ســالك العمــل أو االٔســرة ، ﮲�ــال ﮵�﮲�﮳�﮲عــ﮵ى أن ﮵�﮵�ــٔ�س ؛ ر﮳�﮲�ــا واهــب لك
ــل ــه دا﮲ح  و﮴�﮴�

﮲
ــں ــر م ــاء الك﮶�﮵� ــى الســاع﮵ى أن ﮵�حــاول ﮴�﮲ص  الحســ﮲�ات. عل

.المس﮳حد أو ال﮲راو﮵�ة
ــه ــت ل ــ﮵ى أعط﮵� ــال ال﮴� ــاول أداء االٔعم ــاع﮵ى أوًال أن ﮵�ح ــى الس ــب عل  ﮵�﮳ح
ــوا ال  العالــم. ٕاذا ��﮲

﮲
ــة، وهــذا ســ﮵�﮴�﮲ص﮵ى علــى أي ٕالهــاء عــں  دا﮲حــل ال﮲راو﮵�

ــ﮲ر علــى ذكــر ــام ﮳�ذلــك ، ﮲�عل﮵�هــم ال﮴�رك﮵�  علــى ال﮴�﮵�
﮲

ــر ﮴�ادر﮵�ــں  ﮵�﮲رالــون ﮲ع﮵�
 "اللــه" وال﮴�﮵�ــام ﮳�هــذا الذكــر ع﮲�دمــا ﮵�كــون لد﮵�هــم الو﮴�ــت (﮲�ــ﮵ى أي مــ�ن
د﮴�﮵�﮴�ــة  15 و﮵�ــؤدي  ﮵�﮴�﮳�﮲�ــى  أن  ﮵�﮳حــب  كمــا  لل﮶ســ﮲حص).   م﮲�اســب 

 الم﮲�﮳حاة وأن ﮵�س﮴�﮲حدم ﮴�ل﮳�ه و﮵�دعو ر﮳�ه
﮲

.مں
ــارات والطــرق الســ﮴�﮲عالل  ال﮲ح﮵�

﮲
ــد مــں ــة العد﮵� ــا ال﮲حل﮵�﮴� ــد أعطــى ر﮳�﮲�  ل﮴�

ــال ــذه االٔعم ــل ه ــا عم ــاول دأ�ًم ــاع﮵ى أن ﮵�ح ــى الس ــب عل ــم. ﮵�﮳ح  و﮴�﮴�ه
.دا﮲حل ال﮲راو﮵�ة واال�﮲﮲صمام ٕالى ال﮲�اس ﮲�﮵ى ع﮲رلة الٔداء أعمالهم

﮲
ــں ــرة، م ــرة اال﮲ٔح﮵� ــام الع﮶س ــذه اال﮵ٔ� ــا له ــاع﮵ى دأ�ًم ــط الس ــب أن ﮵�﮲حط  ﮵�﮳ح
ــط ــك ال﮴�﮲حط﮵� ــ﮵�طان وعل﮵� ــد ﮲حطــط ال﮶س  العمــل. ﮴�

﮲
ــل ﮴�﮲�ر﮵�﮲عهــم مــں  ا﮳ح

.﮴�﮳�ل ال﮶س﮵�طان ح﮴�ى ﮴�ص﮳�ح �﮲ا﮳حًحا وم﮲�﮴�صرا ﮲�﮵ى أي ع﮳�ادة

 ﮴�﮳�﮲�ــ﮵ى أســلوب الح﮵�ــاة ، والممارســات ال﮲�﮳�و﮵�ــة ، والســ﮲�ة ال﮲�﮳�و﮵�ــة .1
.(صلى الله عل﮵�ه وسلم) ﮲حاصة طر﮵�﮴�ة أاللك وال﮶سرب

 ﮴�﮴�د﮵�ــم صــالة ال﮴�و﮳�ــة وصــالة ال﮶ســكر لك ص﮳�ــاح ومســاء لالســ﮴�﮲ع﮲�ار .2
.وال﮶سكر لر﮳�﮲�ا على ٕاعطأ�﮲�ا ﮶سهر الرحمة هذا لهذه االٔمة

.أداء صالة ال﮴�س﮳�﮵�ح لك ﮵�وم ﮳�عد صالة الظهر .3
 حــاول أن ﮴�حا﮲�ــظ علــى الص﮵�ــام الروحــ﮵ى مهمــا �ن المســ﮴�وى الــذي .4

.﮴�﮲�عله
 ا﮴�ــرأ ال﮴�ــرآن علــى اال﮴ٔ�ــل لمــدة 30 د﮴�﮵�﮴�ــة ٕالــى ســاعة لك ﮵�ــوم و﮴�﮲�كــر .5

.﮲�﮵ى مع﮲�اه
 ﮵�﮳حــب أن ﮴�﮴�ــرأ ال﮴�ســ﮳�﮵�ح 300 مــرة ﮲�ــ﮵ى الص﮳�ــاح والمســاء. ﮲�ال﮲�﮳�ــ﮵ى .6
 صلــى اللــه عل﮵�ــه وســلم هــو الــذي �﮴﮲�ــل لهــذه االٔمــة وعــ﮵ى هــذا ال﮶ســهر

.الم﮳ح﮵�د


