
یوم بیوم

من هالل رمضان لهالل شوال 



علمنا رسول اهللا             أن نقول عند رؤية الهالل:
" اللهم أهله علينا باليمن و اإليمان و السالمة و اإلسالم 

ربي و ربك اهللا ، هالل خير ورشد".

1
هالل رمضان



2
قال رسول اللّه  

"قال اللّه عز وجل :
 كل عمل ابن آدم له إال الصيام ؛ فإنه لي و أنا أجزي

به".

ثواب رمضان



3 3

السحور هي وجبة نتناولها قبل الفجر حتى
نتحمل الجوع و العطش

معلومة رمضانية 



التراويح

قال رسول اهللا             : " من قام رمضان إيماناً و
احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

4



5

الصدقة تزيد من بركة المال و تطفئ غضب
الرب، و ثوابها عظيم مهما كانت صغيرة 

بركة رمضان 



حاالت معينة رخص اهللا لنا فيها الفطر في
رمضان؟ فهل تعلم واحده منها يا صديقي؟ 

 المرض الشديد - األطفال الصغار 

6 الرحمة



قال رسول اهللا             :"صالة الجماعة أفضل من
صالة الفذ بسبع و عشرين درجة".

7
ثواب الجماعة 



 كان رسول اهللا              إذا أفطر قال :
 "ذهب الظمأ، و ابتلت العروق، و ثبت األجر إن

شاء اهللا".

8
عند الفطر



قال رسول اهللا             : "ثالثة ال ترد
دعوتهم و منهم الصائم حين يفطر".
فال تنسى يا صديقي أن تدعوا لنفسك

ولمن تحبهم 

9 دعاء رمضان



هل تعرف يا صغيري ما هو أصل
الفانوس؟

هو من التقاليد الرمضانية التي يرجع
تاريخها للعصر الفاطمي، ثم توارثتها

األجيال.

10
معلومة رمضانية



هل تعرف أن لقراءة القرآن ثواب عظيم ، و
تتضاعف الحسنات في رمضان 

قال رسول اهللا               : " من قرأ حرفا من
كتاب اهللا فله به حسنة، و الحسنة بعشر

أمثالها ".

11
فضل القرآن



 قال رسول اهللا              :"مثل الذي يذكر ربه و
الذي ال يذكر مثل الحي و الميت".

12
الذكر جبال الحسنات



رمضان شهر الخير و يمكنك صديقي أن
تختار عمل من أعمال الخير لتفعله اليوم، و
نختار لك اليوم أن تهاتف أقاربك بنية صلة

الرحم

13
بركة رمضان



فضل اهللا شهر رمضان على غيره من الشهور ،
فهل تعرف لماذا يا صديقي ؟  

فيه أنزل القرآن - فيه ليلة القدر 

14
من فضائل رمضان



بني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال
اهللا،  و أن محمدا رسول اهللا، و إقام الصالة ،
وإيتاء الزكاة،  و حج البيت ، و صوم رمضان 

15
أركان اإلسالم



قال رسول اهللا             : "للصائم فرحان: فرحة
عند فطره ، و فرحة عند لقاء ربه".

16
فرحة رمضان



قال رسول اهللا             :" من نسي و هو صائم
فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه

اهللا و سقاه " 

17 رحمة اهللا بعباده



إذا أساء إليك أحدهم أو أغضبك يا صغيري فال
ترد له اإلساءة و قل : " اللهم إني صائم ".

18 حسن الخلق



للصوم ثواب عظيم ال يعلمه إال اهللا ، و قد أخبرنا
رسول اهللا            

 عن بعض الجوائز التي وعد اهللا بها الصائمين ،
هل تعرف أحدها يا صديقي؟ 

اإلجابة : إستجابة الدعاء -  باب الريان في الجنة 

19
ثواب الصوم



هناك ليلة واحدة تأتي في السنة مرة واحدة ،
أخبرنا اهللا أنها أفضل من ألف شهر ، هل تعرف

ما هي ؟ 
الجواب : ليلة القدر

20
ليلة القدر



قال رسول اهللا             : "من قام ليلة القدر إيمانا و
احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ".

21 فضل ليلة القدر



ماذا نفعل في ليلة القدر لكي نفوز بها
ياصديقي؟ 

الجواب : الصالة ، تالوة القرآن ، الدعاء 

22
أعمال البر



تتعب األم كثيرا في إعداد وجبة
اإلفطار ، أقترح عليك يا صديقي أن

تقدم لها رسالة شكر أو رسمة
جميلة تسعدها 

23
اإلحسان



كان رسول اهللا             أجود الناس ، و كان
أجود ما يكون في رمضان ، ما رأيك يا صغيري

أن تتخلق بهذا الخلق الجميل ؟

24 الصدقة



قال رسول اهللا            :" ثالث دعوات ال ترد :
دعوة الوالد ، ودعوة الصائم ، و دعوة

المسافر". فادعوا لوالديك و اطلب منهم
الدعاء لك

25
الدعاء



علمنا رسول اهللا              أن ندعو في ليلة القدر
بهذا الدعاء ، فاحرص عليه ياصغيري : "اللهم

إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ".

26
الدعاء



قال رسول اهللا              : " إن أحبكم إلى و أقربكم
مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا

الذين يألفون و يؤلفون".

27
حُسن الخُلق



قال رسول اهللا             : "تسحروا ؛ فإن في
السحور بركة".

28
بركة السحور



قال رسول اهللا             : "من فطر صائما كان له
مثل أجره ، غير أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا

."

29
إفطار الصائم



كل عام وانت بخير يا صديقي العزيز ، إحرص
على تجهيز و تعطير مالبسك و  سجادة الصالة

التي ستذهب بها لصالة العيد

30
عيد مبارك


