
 

 

 

 تهانيالى الشعب العراقي العظيم بأجمل ال جامعة تكريت_  تتقدم عمادة كلية العلوم اإلسالمية

 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
ِ صلى َّللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم )  يَاُم : قَاَل َرُسوُل َّللاه يَاَم فَإِنههُ لِى َوأَنَا أَْجِزى بِِه َوالصِّ ُ َعزه َوَجله ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَهُ إاِله الصِّ قَاَل َّللاه

ٍد بِيَِدِه لَُخلُوُف . يَْرفُْث يَْوَمئٍِذ َوالَ يَْسَخْب فَإِْن َسابههُ أََحٌد أَْو قَاتَلَهُ فَْليَقُْل إِنِّى اْمُرٌؤ َصائِمٌ أََحِدُكْم فاَلَ  ُجنهةٌ فَإَِذا َكاَن يَْوُم َصْومِ  َوالهِذى نَْفُس ُمَحمه

ِ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن ِريِح اْلِمْسِك َولِ  ائِِم أَْطيَُب ِعْنَد َّللاه ائِِم فَْرَحتَاِن يَْفَرُحُهَما إَِذا أَْفَطَر فَِرَح بِفِْطِرِه َوإَِذا لَقَِى َربههُ فَِرَح بَِصْوِمِه فَِم الصه . ( لصه
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قال سيدنا حممد صلى اهلل 
عليه وعلى آله وصحبه 

 َرَمَضان   َجاءَ  إَِذا)):وسلم 

الَجنَّةِ  أب َواب ف تَِحت  

لِّقَت    ، النَّارِ  أب َواب   َوغ 

يَاِطين   ((  َوصفَِّدِت الشَّ

 . َعلَي هِ  متفق  

يييييَا   )) : وقااااال ا  ااااا   الصِّ

آن  يَ  فََعاِن لِل عبيِد ، يَق يو   َوال ق ر  ش 

ييييييَا    ت يييييه  : الصِّ ِربِّ إِنِّيييييَ َمنَع 

يييي بِالنَّهَيييياَر  هواتالطََّعيييياَ  َوالشَّ

آن   نَِ فِيييِه ، َويَق ييو   ال ق يير  فََشييفِّع 

َ  بِاللَّي ييييييِ   ت ييييييه  النَّييييييو  َربِّ َمنَع 

يييفََعانِ  نَِ فِييييِه ، فَيَش  ((  .فََشيييفِّع 

/ المستدرك على الصيحيحين 
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 احذر ،، احذر 
الغيبة والنميمة والسب  

والشتم والكال  الفاحش 

 والبخ  وقو  الزور 

  َاحيييار ان ليييد   فييي

صيلى ) قو  رسيو    

  عليييه وآلييه وصييحبه 

رب صيييييا م ( ] وسيييييلم 

حظه من صيامه الجوع 

والعطييييييش ورب قييييييا م 

حظييييييييه ميييييييين قيامييييييييه 

المعجييييييييم  [ .السييييييييهر 

الكبييييييييييير للطبرانييييييييييَ 

  .ورجاله موثوقون 
 

 . 
 سنن الصيا 

لعجي  الفطور بعد  -

 .غروب الشمس 

لأ ير السحور الى  -

 .الفجر  قب  طلوع

طار على لمرات اإلف -

ولراً فإن لم يجد فعلى 

 .الماء 

الدعاء عند االفطار 

 .واثناء الصيا  

 

-  

قال سيدنا حممد صلى 
اهلل عليه وعلى آله وصحبه 

إن فَ الجنة ) : ) وسلم

باباً يقا  له الريان ، 

يد   من الصا مون 

يو  القيامة  ال يد   

 ((منه أحد غيرهم 

 .متفق عليه 
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 تكون صالة العيد بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة


