




.قد يكون الصائم قد وقع في شيء من اللغو، أو الرفث، فتكون طهوراً له جبراً لنقص لحقه•

.وطعمة للفقير وسًدا لبعض حاجاته، وتكافاًل بين أفراد المجتمع•

.يجب إخراجها وتعتبر صدقة من الصدقات النتهاء الوقت المحدد



يجوز

يجوز

ال يجوز

ال يجوز

.ألنه من الطعام المعتاد

.ألنه من الطعام المعتاد

.ألنه ليس طعاماً 

.ألنه ليس من الطعام الذي يكال

ال يجوز والحلول المناسبة لذلك تكون للجمعيات الخيرية 

.عن من يستحق زكاة الفطر، وكذلك البحث بالمساجد



.صدقة التطوع، الصدقة المستحبة التي يبذلها اإلنسان وتطوع بها لوجه هللا

.الزكاة المفروضة تكون في أي وقت من األوقات وإنما الزكاة لها وقت محدد

.تمحو الخطايا

قبول هللا الصدقة من الكسب 

.الطيب ومضاعفة األجر

ر الصدقة تظلل صاحبها من ح

.يوم القيامة



ي ذلك من خالل الزكاة والصدقات والعطف على الفقراء والمساكين وإدخال الفرحة  ف

.قلوبهم، وعدم المن عليهم وتنمية إحساس الغني بالفقير

بناء المدارس والمستشفيات.بناء المساجد

قادر على الزواجالير غمساعدة الشباب بناء دار أيتام

عدم المن واألذى

.أن ينتقي من ماله أجوده، وأحبه إليه

.إخفاء الصدقة وإعطائها للفقراء



.تجب على كل مسلم كبير، أو صغير، ذكر، أو أنثى، غني، أو فقير، حر، أو عبد

مقدار ما يخرجونه هو خمسة آصع من قوت البلد المعتاد، ويكون بالكيلوجرامات 

.خمسة عشر كيلوجرام تقريًبا

يجوز  

يحرم

يستحب



مستحبواجب

البهيمة، األنعام، عروض التجارة 

.الطعام المعتاد، األموال.واألثمان، وما يخرج من األرض

.األصناف الثمانية
والمصالح ، الفقراء، المساكين

.العامة للمسلمين

أحمد وفهد



الصدقة النقدية أو 

ان العينية يبذلها اإلنس

.تطوعاً لوجه هللا

إخفاؤها مراعاة -2

.للفقير

و أال يكون فيها رياء أ-3

.سمعة أو أذى

.تمحو الخطايا

.دواء للمريض

.تكافل اجتماعي





الصيام جزه عند هللا. 1.

للصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه. 2.

يطهر النفس من العيوب األخالقية ومن الفت. .ن3



.الصوم لِل وهو يجزي به

.للصائم فرحتان

أن هللا يضاعف أجر الصائم ولخلوف

فم الصائم أطيب عند هللا من المسك

مغفرة من هللا لمن صام  إيماناً 

واحتساًبا

.في السنة الثانية من الهجرة



الكافر

الصغير

المجنون

العاجز

كبيًرا أن الذين يفطرون في نهار رمضان بغير عذر قد ارتكبوا إثًما

.استحقوا عليه هذه العقوبة الشديدة من هللا تعالى



.صيام يوم الشك، أو اليومين السابقين لرمضان

الخميس



ال يصح صومه

ال يصح صومه عن 

القضاء

يصح صومه

ألنه لم ينو 

الصيام قبل 

الفجر

ألن صيام التطوع 

.رتصح نيته من النها

م ألنه لم ينو الصيا

قبل الفجر



وم ييوم االثنين، 

يوم الخميس، 

.  التشريق

من نوى من الليل .من الليل

.صوم نذر
من النهار

من استيقظ من نومه

ولم يأكل حتى الظهر

.ثم نوى الصيام

.نية الصوم الواجب ال تكون إال من الليل وقبل طلوع الفجر•

هار ما لم ونية صوم التطوع ال يشترط لها تبيت النية فتجوز النية بعد طلوع الفجر أو في أي وقت من الن•

يأكل أو يشرب



.عند لقاء ربهوعند فطره، 

.أي من صام اعتقاًدا وجوب صومه وطلب الثواب من هللا تعالى

الصيام الواجب كصيام رمضان تجب نيته ليال قبل طلوع الفجر، ويجوز أن ينوي في أي ساعات الليل. 1.

صيام التطوع يصح أن ينويه الشخص من النهار، بشرط أن ال يكون قد تناول مفطرا بعد طلوع الفجر. 2.

.حكم صيام شهر رمضان

.النية في صيام

.رؤية الهالل

خطأ

صح

خطأ

.يجب صيام رمضان عند رؤية هالله

يجب



شهر . 1

المغفرة 

والرحمة 

والعتق من 

.النار

تضاعف . 2

فيه 

.الحسنات

تصفد فيه. 3

.الشياطين

فيه ليلة . 4

خير من 

ألف شهر 

يجاب فيه 

.الدعاء







.نواقض الوضوء

مبطالت الصالة



 .ابتلع حصاة أو خيًطا يظنه ال يفطر

 .احتجم أو أخذ إبرًة مغذية ناسًيا

.من قطر في أنفه دواء فنزل إلى جوفه بغير اختياره









. ألنه كبير في السن.يطعم عن كل يوم مسكيناً 

.السفر سبب لذلك.وجب عليه صيام يومين

.ال يجوز له الفطر؛ ألنه أصبح مقيماً وليس مسافًرا وعليه الكفارة

.هو صيام األيام التي أفطرها في شهر رمضان في وقت آخر





االستغفار          صالة النوافل             قراءة القران            قيام الليل والتهجد

.ليتذكر صومه-1: لفوائد منها

.ليس الخوف منهليشعر المقابل أن الذي يمنعه من مخاصمته صيامه لِل -2

.ليحفظ صومه مما يجرحه وينقص أجره-3



قراءة القرآن. 1.

الصدقة واالستغفار. 2.

الدعاء والتسبيح. 3.

صالة التراويح. 4.

كثرة الصدقات. 5.



باعد هللا وجهه عن 

النار سبعين خريفاً 

الصوم والقرآن 

وم يشفعان للعبد ي

.القيامة

ل أن في الجنة بابا ال يدخ

منه إال الصائمون يقال 

.الريان. له



تذكير بفضل صوم التطوع من أحاديث الرسول . 1

تحري األيام ذات األجواء المعتدلة حتى ال ينفر الصائم من شدة الحر. 2.

صوم بعض األيام المتفرقة كاإلثنين والخميس وست من شوال واأليام وغ. يرها 3

.فمن صام يوما باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريفاً 

للصائم باب في الجنة يقال له الريان ال يدخل منه إال الصائمون. 4.



المريض الذي يرجى شفاؤه 

ويتضرر بالصيام، المسافر، 

المرأة المرضع التي تتضرر 

ة بالصيام، المرأة الحائض، المرأ

.النفساء

المريض الذي ال يرجى شفاؤه 

مريض -ويتضرر بالصيام 

-السرطان المنتشر في البدن 

يام كبير السن الذي يستطيع الص

يع المرأة العجوزه التي ال تستط-

.الصيام

يع كبير السن الذي يستط

المرأة الحامل -الصيام 

التي ال يشق عليها 

.الصيام



.من أكل وهو شاك في طلوع الفجر صيامه مقبول األصل  الليل•

.ومن أكل وهو شاك في غروب الشمس ألن األصل بقاء النهار•

.أن يكون عالماً، وذاكراً وعامداً 

.من ابتلع الطعام الباقي بين أسنانه يظنه ال يفطر•

.من أكل  ناسياً •

.من وضع شخص الماء في فمه رغًما عنه•

االقتداء بالرسول، والبركة من تغذية البدن وقوته على: البركة الشرعية

هار من الصوم، التقوى على العبادة، واالستعانة على طاعة هللا تعالى أثناء الن

.  صالة وقراءة وذكر، كذا مدافعة الجوع الذي يؤدي إلى تغير المزاج



)تسحروا فإن في السحور بركة)ال يجب السحور بل يستحب لقول الرسول 

(.وأن تصوموا خيرا لكم) بل يجوز له اإلفطار والصوم أفضل لقوله تعالى 

صوم ست من شوال، 

صيام يومي اإلثنين 

والخميس، صيام ثالثة

من كل شهر، صوم يوم 

عرفة

صوم يوم الشك،

إفراد يوم 

الجمعة

ام صوم يوم العيد، صي

أيام التشريق



ينال العبد رضا هللا 

يكسب العبد حسنات

يغفر من الذنوب









إني خرجت ألخبركم بليلة القدر وإنه تالحى)

(.فالن وفالن فرفعت

(.فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم) 

(.التمسوها في السبع والتسع والخمس)



.نها أيام عتق من النارأل•

.وأن الرسول كان يداوم على االعتكاف في العشر األواخر حتى توفاه هللا•

.وأن زوجات النبي رضي هللا عنهن كن يعتكفن في هذه األيام•

ك الليلة وأن فيها ليلة خير من ألف شهر تتنزل فيها المالئكة فلعل المعتكف أن يصيب تل•

فيناله األجر العظيم



.انقطع اعتكافه

لم ينقطع اعتكافه

لخروجه من المسجد  لغير ضرورة

ألنه خرج لضرورة



كثيراً، لكي يجتهد الناس في جميع أيام العشر فيدركوا بذلك خيراً 

وقد قال الرسول في إخفائها خير للمسلمين

االعتكاف سنة •

.ومحله في كل وقت، وفي رمضان أفضل، وأفضله في العشر األواخر

وأن أن يشتغل بالطاعات، من صالة وقراءة للقرآن وصدقة، وأن يتجنب ماال يعينه،

.يبتعد عن الجدال وكثرة الكالم

االواخر

يخرج للضرورة فقط




