
اهلل الرحمن الرحيم  بسم  
 خير ايام الدنيا

...  غرشة ٔأايم ... اكرتتت خري اايم ادلهيا فاغتمنوىا غرش ذي احلجة 

رسيؼة ... وميست شيرا مثل رمضان مومس كصري ال حيمتل امتلصري

 امؼحور ال ثلدل امفتور



ٔأغظم هبا ميست مصفدة، فاالجهتاد فهيا امش ياطني 

!ٔأشق وامحلل ٔأجلل وامسامكون كةلفامليمة   



 فهيا،ػوهيا ٔأكل، ميس لك امناس يتنافسون امتشجيع 

 ؤأمثنالاجهتاد فهيا ٔأغظم وجائزثو ٔأغىل جواب 



ال يهتجدون نام اكهوا يف رمضان ... ٔأنرث امناس غن ٔأايم امؼرش غافوون

وذلا رفع هللا ذهرىا، ؤأكسم .. وال تتالوة املرأٓن يتنؼمون... يفؼوون

 جواهبا، وضاغف توياههيا

 .يَُر امش يطان ٔأحلر وال ٔأغيظ منو فهيافمل 



صيام هنارىا، كيام مياههيا، .. ختام مؼام مىض وتداية مؼام كادم

 .فهيا وامتازت ثس نة امتكدري .. وثالوة املرأٓن فهيا



ٍم : "َغِن امنَِّبِّ صىل هللا ػويو وسمل كَالَ  َما ِمْن َأايَّ

مَْيِو امَْؼَمل ِفهِينَّ ِمْن 
ِ
ِ َواَل َأَحةُّ ا َأْغَظُم ِغْنَد اَّللَّ

ِْويِل  وا ِفهِينَّ ِمَن اههتَّ ِم امَْؼرْشِ فَبَْنرِثُ َىِذِه اْْلَايَّ

 »َوامتَّْحِميدِ َوامتَّْكِدرِي 

فتبئت ىذه أْلايم امىت اكسم هللا هبا ىف نتاتو ورفع   

 .جواهبا ذهرىا وضاغف 



 لهاكيفية االستعداد 

 من ثلصري ما تؼد رمضان : ثوتة -١

 

 

اكرٔأ املرأٓن من الان ؤكهم ثححث غن رساةل رابهية : املرأٓن -٢

 ثغري حال كوحم ، اس تؼدادًا ميا



ٔأطل دػاءك، ستتؼرث ىف اول مرة و ثلف صامتًا نثريًا : ادلػاء  -٣

ال ثدري ماذا ثلول، ال ثيبٔس فاملرة امتامية س تجد مساهم منطوق 

 .غرفة انرث ، ال ثرتك ادلػاء، اس تؼدادًا ميوم 

 

 

ثذهر سؼيد جن اجلحري ىف اجهتاده ىف ىذه امؼرش : كيام انويل  -٤ 

 .امؼرش ال ثطفئوا رسجمك ميايل : فاكن يلول 



اكن تؼض امسوف يلدم مع لك صالة صدكة مربرًا : امصدكة -٥

ذكل ان هللا امران ان هلدم تني ٔأيدينا صدكة اذا انجينا امرسول 

 اغظمومناجاة هللا 

 

 

املوة لكام اش تدت تو امغفةل : " يلول اجن املمي: اذلهر  -٦ 

اش تدت تو املسوة فٕاذا ذهر هللا ذاتت ىذه املسوة نام يذوب 

 "امرصاص ىف امنار 



يه خري اايم ادلهيا فاغتمنوىا ملك من حزن مفراق شير 

اخلري وامرباكت ملك من يريد ثؼويض ما فاثو من اخلري 

يه ...ومجع نوحس نات هخرشمك تلدوم ٔأايم ٔأخرى مدارنة

 ؟؟؟....غند هللا خري ٔأايم ادلهيا ىل غرفمتوىا

 


