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ُٚ !!! :اُؼلك ًِٔخ  ُٙ  ا٥فُو اُنٟ ُٗؼبِه

 

٣وٍٞ هللا رؼب٠ُ ك٠ ٓؾٌْ ًزبثٚ ثَْ هللا اُوؽٖٔ اُوؽ٤ْ 

ب َٓ َٝ َٖ "  ٣ٍٞق) " ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ َذ ثِ ْٕ ْٞ َؽَو َُ َٝ  ًِ ضَُو اَُّ٘ب ًْ ( 103أَ

َُِّٞى  ِٚ ُ٣ ِٗ ْٖ ك٢ِ ا٧َْْه َٓ ضََو  ًْ ْٕ رُِطْغ أَ ئِ َٝ ٣ٝوٍٞ رؼب٠ُ " 

 ْْ ُٜ ْٗ َّٖ ٝ َئِ َٕ ئَِّلَّ اُظَّ ْٕ ٣َزَّجُِؼٞ ِ  ئِ َِ هللاَّ ج٤ِ ٍَ " َػٖ ْ َٕ ٞ ُٕ ٣َْقُو  ئَِّلَّ

  (116اَّلٗؼبّ )

 ٣خ ٝٓب ًبٕ أًضوْٛ ٓإ٤ٖ٘ٓ "٣ٝوٍٞ رؼب٠ُ " ئٕ ك٢ مُي ٥

 (8اُْؼواء )

ُجؼٌْٚ اُجؼ٘ ٝاُن٣ٖ ئفٞر٠ أُإ٣ل٣ٖ ٝأُؼبه٤ٖٙ 

٣َز٤ٔذ اُٞاؽل ٌْٓ٘ ك٢ اُلكبع ػٖ ها٣ٚ ٝارٜبّ اَّلفو 

ثؼل هواءح اَّل٣بد اَُبثوخ ٝاُز٠ ٣وٍٞ أُؼبهٗ ُٚ ثبُقطأ . 

هللا ك٤ٜب إ أُإ٤ٖ٘ٓ ك٠ اُؾ٤بح ْٛ ا٧ه٤ِخ ٝاٌُبكوٕٝ ْٛ 

٧ٕ اُل٤ٗب كاه اثزالء ٝاُنٟ ٣لو ثل٣٘ٚ ٛٞ اُ٘بع٠  اَّلؿِج٤خ

, ٝٗلػٞ هللا إ ٣غؼِ٘ب ٖٓ اُوِخ أُإٓ٘خ اُ٘بع٤خ  ثلَٚ هللا

ُٖ َُ٘ب ٖٓ أُإ٤ٖ٘ٓ  إ ّبء هللا كاما ً٘ب ٗؾٖ اَّلؿِج٤خ ك٘ؾ

 ٝأُؼبه٤ٖٙ ُ٘ب ْٛ أُإٕٓ٘ٞ كِٔبما ٗؼبهْٜٙ؟

 َّله٤ِخ,ٝاما ً٘ب ٗؾٖ أُإ٤ٖ٘ٓ ك٘ؾٖ َُ٘ب اَّلؿِج٤خ ثَ ٗؾٖ ا

  كِٔبم ٗـٚت ٝٗزظبٛو ٝٗؾٖ اَّله٤ِخ؟ اكال ٗو٠ٙ ثوله هللا؟

 

 ٝاما هِ٘ب اٗ٘ب اَّله٤ِخ ٝاٗ٘ب أُإٕٓ٘ٞ كِٔبما ٗؼبهٗ ثْواٍخ

 ؟ َٛ ُ٘ؾ٠ٔ ّوع هللا؟ 

 اّ ُ٘زَٔي ثل٣٘٘ب؟

 أّ ُ٘زؼٖت ُوأ٣٘ب ؟  

ٝٓب ػ٤ِ٘ب ئ٧إ ٗإٖٓ ثبٕ هللا ٛٞ اُقبُن أُوله ٌَُ ٠٤ّء 

ٗإٖٓ ٝٗؼِٖ ا٣ٔبٗ٘ب ٌُٖٝ َّل ُٗغجو ب ػ٤ِ٘ب اَّل إٔ ٝأٓب ٗؾٖ ك

 ...                                            اؽلا ػ٠ِ ارجبػ٘ب ثبُوٞح

 ٝهللا ٣وٍٞ " َّل اًواٙ ك٠ اُل٣ٖ"

ٝا٥فو اُنٟ رؼبهٙٚ ٛٞ ػ٠ِ اُجبَٛ؟أّ أٗي اٗذ ا٣ٚب 

ٌَ ٓ٘ب ا٠ُ ٗلَٚ َٛ ؽوب أٗذ ػ٠ِ اُؾن ػ٠ِ  أفٞر٠ ٤ُ٘ظو ً

 َ ٓضَ ا٥فو اُنٟ رؼبهٙٚ ٝإ ًالًٔب ٣ِؼت ثٚثبٛ

 ا٤ُْطبٕ ؟؟؟

 افٞر٠ ع٤ٔؼب كٌِ٘ق ػٖ ثش هٝػ اُزوبرَ ثبٍْ أُؼبهٙخ

 ك٢ اُوأٟ ُٝ٘زوجَ اَّلها١ اَّلفو ثٌَ ؽ٤لح  ُٝ٘ؼَٔ اُق٤و

 ُٝ٘وَ ٕبُؾبً اٝ كِٖ٘ٔذ.

 

 وهئ٤ٌ اُزؾو٣

  اقرأ في ىذا العدد:
ُٚ !!!  ًِٔخ اُؼلك:* ُٙ  ا٥فُو اُنٟ ُٗؼبِه

 2ٓ                                       ثوِْ/هئ٤ٌ اُزؾو٣و  

 ()اُغيء اُضب٢ٗ اُٞعٚ أُظِْ ُِؼِْ :ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ*

  3ٓ                  اػلاك/ا٣ٔبٕ اثٞا٤َُِ                       
 

     ٝاٗزْ ثق٤وًو٣ْ  ٝ ًَ ػبّ  هٓٚبٕ  : *ٕٞهح اُـالف

                              4ٓ                                                 ػلاك/ اثٖ اُجِلا
  ٕ٘بػخ اُزلبٛخ:هوأُد ُي *

 4ٓ                                           اػلاك/ ػٔبك ر٤َ٤و

اُطت ك٠ ٖٓو  : أُٖو٣ٕٞ اُز٢ َّل ٣ؼوكٜبٖٓوُ  *

                       5ٓ                       / ك. ًو٣ْ اثٞاُؼيائْ ػلاكئ .اُول٣ٔخ.
 

                                                     ٝ ٓبىاُذ اُؼولح َٓزٔوح...  *هًٖ اُو٣بٙخ:

  6 ٓ                                            ػلاك/ًبثزٖ ٤ًٔٞئ

اُٖبئٕٔٞ أهثؼخ أٗٞاع  )ٖٓ ًزبة   ٝاؽخ اَّل٣ٔبٕ : *

 6ٓ اػلاك /ػجلهللا ٍؼ٤ل         ا٤ُٖبّ ُالٓبّ اث٠ اُؼيائْ(

كاه ٖٓ ٓ٘بهْبد ك٢ ٗلٝح  بِٓقٔ ُٔ     : ٗلٝح اُغٔؼخ *

                             7ٓ                                 0202 ا٣وكجو  11 اُغٔؼخ

  رغ٤ِبد هٓٚب٤ٗخ: هًٖ ا٧كة  *

 8ٓ                          ُج٤ْو                 اػلاك / اثٖ ا

 ٓبئلح هٓٚبٕ  :ُِي ٣ب ٤ٍلر٢ * 

     8ٓ   اػلاك / ث٘ذ اُجِل                                           

اُل٣بٗخ اإلثوا٤ٔ٤ٛخ اُز٢ هكٜٚب )   ك٢ ٕبُٕٞ اُج٤ْو: *

  9ٓ                  ثوِْ/ كًزٞه ؽَٖ ف٤َِ   ٤ّـ ا٧ىٛو(

 

                                             هٓٚبٕ ٝثوًخ هٓٚبٕ :ؿ٤وػ٘ٞإ ٖٓ ٕلؾخ*

                                                                            10ٓ                                ٞػ٤ٕٞ عو٣ئخ  أث/ اػلاك 

 

                                        ٖٓ اثلػبد اُـخ اُؼوث٤خ ُـ٣ٞبد : 

 11ٓ                                   ًٔبٍ ػجلاُوؽ٤ْ / اػلاك

                            The English Section ٓ12            
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ِّ  ٍوُ                        ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ     )اُغيء اُضب٢ٗ(  ا٧ًجو اُٜو
 ىل تعمم بأن اليرم األكبر بنسب بنائو المذىمة عمميا وىندسيا وفمكيا، ىو جامع لمطاقة الكيرومغناطيسية لمكون؟! 

محاكاة موقع  أىل مصر مغيبون عن حقيقة حضارتيم العممية المبيرة، والتي سحرت العالم بأكممو.لقد حاول أحد العمماء،
مدار “، فموقع ىذا النموذج يقترب بشكل نسبي من ”محطة تسال التجريبية“اليرم وبنى محطة في صحراء والية كولورادو 

رض في دورانيا حول ذاتيا تشبو المحرك الدوار الذي يدور بسرعة معينة حول وخط االستواء، كان تسال يعتقد أن األ ” األرض
محوره في مدار بيضاوي مما ينتج عنو طاقة كيرومغناطيسية، وألن أقطاب األرض ذاتيا تحمل طاقة مغناطيسية قوية، 

األكبر بنسب بنائو وموقعو  يمكنيا أن تكفي لتشغيل األرض كميا بال أي حاجة لمصادر طاقة أخرى.ومن ىنا تأكد بأن اليرم
الفمكي والجغرافي ىو ليس مولد طاقة فحسب، بل ىو جامع لطاقة الكون المغناطيسية.ليذا تحاول الماسونية اليوم االستفادة 

من اليرم ودراستو والبحث عن كل ما تم تدوينو عمى جدران المعابد والبرديات.وليذا أيضا تقوم مصر باسترجاع اآلثار 
لتي تم سرقتيا من مصر، فالحرب شرسة ومرعبة.إبميس يحارب ليكتم عن العالم سر العمم ويطمق ىو عمينا الوجو والبرديات ا

المظمم لمعمم، لكن ميما تعرضت األرض ألذى الماسونية فما ىي إال إرادة ا وطوق النجاة وسفينة نوح، إنو اإليمان في 
نجاة، ونسحق إبميس الممعون الذي أقسم بعزة ا عمى إغواء بني القموب وترسيخ العقيدة السميمة حتى نستحق طوق ال

آدم.إخبار القرآن بأمر الساعة  : ومن نعم ا عمى بني آدم أنو وضح لنا كل ىذا في محكم كتابو، وما ترك صغيرة وال كبيرة 
َما ِعْمُمَيا ِعْنَد َربِّي اَل ُيَجمِّيَيا ِلَوْقِتَيا ِإالَّ ُىَو ثَُقَمْت ِفي َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا ُقْل ِإنَّ “إال أحصاىا لنا لنتدبر.

األعراف ”َمُمونَ َد المَِّو َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيعْ السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل تَْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعْنَيا ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنْ 
ورسولو عميو ما أرسمو ا لنا عمى لسان نبيي.وألن أكثر الناس ال يعممون، فكان لزاما عمينا التوضيح، ومن خالل ٧٨١آية 

الصالة والسالم.فنياية العالم عمميا عند ا، وال يستطيع عمماء الماسونية بتوقعيا، لكنو الرعب الذي يرغبون أن يسود 
عة اإليمان با من القموب، وربما بل من المؤكد أنيم سيفتعمون الكوارث التي تم تجربتيا بالعمم المظمم القموب فيتم زعز 

ليكونوا أىل ثقة لضعاف القموب، ويصبحون عجينة لينة سيمة التشكيل من جديد لجند إبميس.وأما تدمير األرض والكواكب 
ىتزاز الكون، ىمن يكون إال بأمر ا، ق بنسب ربانية ليتم التوازن الكوني لمسماء والكواكب كما قال رب العزة فالكل مخمو  وا 

ُل اآْلَياِت ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَمُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب مَ  ا َخَمَق المَُّو َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُيَفصِّ
فموضع النجوم، وأقول موضع النجوم وليس النجم   .إذا كل ىذا خمقو ا لخدمة بني آدم،٥سورة يونس آية ” َقْوٍم َيْعَمُمونَ لِ 

بذاتو، ومنازل الشمس والقمر ليا حسابات لنعمم ونستدل بيا فمكيا عمى عمم السنين والحساب. والسماء التي رفعيا بغير عمد 
فال يجوز لنا أبدا ٨٥سورة اإلسراء آية  ”َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِمياًل “عممنا األسباب وكما قال.نراىا، كيف وىو القادر الذي 

 أن نغمق قموبنا ونستمع لعمم الماسونية، وال نممك إال أن نسأل ا السالمة.
ثوِْ / ا٣ٔبٕ اثٞا٤َُِ 
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 ًو٣ْ            هٓٚبٕ    : ٕٞهح اُـالف 

     ٝ ًَ ػبّ  ٝاٗزْ ثق٤و                
كُل عام وانتم جميعًا بخير وسالمة ,وكل رمضان والناس جميعا 
فى محبة وسالم , وىا ىى ايام الشير الكريم شير رمضان تمر 

, وبكل ما تحممو من معان وقيٍم دينية عمينا بفرحتيا وسعادتيا 
والحقيقة أننا فى رمضان نرى الدنيا وقد تغيرت وكأن الناس 

متآلت بالمصمين  والناس قد فالمساجد قد ا.ليسوا ىموا الناس
تحمو بأخالق الصيام من صبر وتحمل لالخرين , ونتعجب لماذا 
ال تكون كل ايام السنة ىى شيررمضان , ولماذا ال تظير ىذه 

                               االخالق الجميمة إال فى رمضان ,؟ 
ولكن ولمحقيقة ايضا فإننا نرى عمى الجانب االخر نوع آخر من 
الناس وىم الذين لم يغير الصيام فييم شيئًا  فاالخالق كما ىى 
والصبر ليس لو وجود بل نرى  ىناك قمة الصبر والعصبية من 
كل شيىء  , وىؤالء الذين قال عنو الحديث الشريف "قوم ليس 

 وقانا ا منيم .  ليم من صياميم إال الجوع والعطش"
ومن تجميات شير رمضان عمينا ان نقوم بواجب من الواجبات 
المنسية ىذه االيام وىو واجب االحسان أى ان نحسن عمل كل 
شيىء نقوم بو فكما قال رسول ا صمى ا عميو وسمم " ان 

واالحسان كما جاء فى  ا يحب إذا عمل احدكم عماًل أن يتقنو
ان تعبد ا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنو  الحديث الشريف "

يراك" وىى اعال مراتب مراقبة النفس , وىى تتجمى فى فريضة 
الصيام فى شير رمضان حيث يقوم الصائمون بصياميم وىم 

 يستحضرون المولى عز وجل فى كل حركاتيم وسكناتيم.
 ػلاك/اثٖ اُجِلا 

 

 ٕ٘بػخ اُزلبٛخ       :    هوأد ُي
 

 
 

اَُّٞل٣بد أُزؾلح اَّلٓو٤ٌ٣خ, ً٘لا : ٖٓ ) رؼِْ اٗٚ ك٢ ًَ ٌٓبَٕٛ 

اٗزْود ك٢ ا٥ٝٗخ اَّلف٤وح ُٞؽبد رؼج٤و٣خ (, اُلٍٝ اَّلٝهٝث٤خ

  stop making stupid people famous :ٌٓزٞة ك٤ٜب

 .ٝٓؼ٘بٛب : رٞهق ػٖ عؼَ اُ٘بً ا٧ؿج٤بء ْٜٓٞه٣ٖ

٢ٓ ٛٞ كبُلكغ ثبُزبك٤ٜٖ ا٠ُ ٝاعٜخ اُؼَٔ اَّلعزٔبػ٤ٞاَّلػال

 ...عو٣ٔخ ثؾن اَّلع٤بٍ اُ٘بّئخ ٝاُْجبة ك٢ ٍٖ أُواٛوخ

كِٞ افلٗب عُٞخ ٓطُٞخ ػ٠ِ ؽَبثبد أُْب٤ٛو اُغلك ك٢ 

أُٞاهغ اُزٞإَ اَّلعزٔبػ٢ ُٞعلٗب اٜٗب رْزوى ك٢ ٍٔخ ٝاؽلح 

٢ٛ اػزٔبكٛب ػ٠ِ ٕ٘بػخ اُزلبٛخ اٝ ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ 

 أهلي, أههٔ, إٔوؿ إٔله إٔٞاد ؿو٣جخ()اَّلٍزٜجبٍ

ٝرأًل ٍزْزٜو ٍٝزغل ٖٓ ٣ٖلن ُي ٝثؼل  رٌِْ ثٌالّ َّل ٓؼٖ ُٚ

إٔ ٣زغبٝى ػلك ٓزبثؼ٤ي ٤ِٕٓٞ ٍزٜ٘بٍ ػ٤ِي ػوٝٗ 

اَّلٍزٚبكخ ك٢ ٍٝبئَ اَّلػالّ ٝأُٜوعبٗبد , ٝٓبما ثؼل ٛنا 

 اُؾلس ؟

 أفالم ر٘ؾله -

 صوبكخ رزَطؼ -

 ع٤َ ٙبئغ -

 ٖٝٓ أَُإٍٝ ػٖ ٛنا ًِٚ ؟

رٞهلٞا ػٖ عؼَ  ٓإٍَبد ٝٓغزٔغًِ٘ب َٓإُٕٝٞ ٖٓ أكواك ٝ 

اَّلؿج٤بء ْٓب٤ٛو ثؼلّ اُْ٘وٝٛنا اٌُزبة ٌُِبرت اٌُ٘ل١ آَّلٕ 

   .كٝٗٞ ٣ؾ٤ِ٘ب ػ٠ِ ٓلٟ رلبٛخ أُغزٔغ ثؼ٤لا ػٖ ٓبٛٞ ٝاهؼ٢ 

 آَّلٕ كٝٗٞ   ٗظبّ اُزلبٛخ

                                                                    

 ٤َ٤ورافز٤به/ػٔبك 
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 ..اُطت ك٠ ٖٓو اُول٣ٔخ.          :ُٖٓواُز٢ َّل٣ؼوكٜبأُٖو٣ٕٞ · 

 ٤ًق ػبُظ اُلواػ٘خ اُغوٝػ ًَٝٞه اُؼظبّ؟
 

 

 أُٖو٣ٕٞ اُولٓبء
 

ٓبرذ اًزْق ػِٔبء ا٥صبه ٤ّئًب كو٣ًلا ٖٓ ٗٞػٚ ك٠ ٓوجوح ٖٓو٣خ هل٣ٔخ ٝٛٞ عوػ هل٣ْ ِٓلٞف، ثؼل كي ؿطبء عضخ ٓؾ٘طخ ُلزبح 

ُْ ٣ٌٞٗٞا ؿوثبء ػٖ ٙٔبكاد اٌُزبٕ، اُز٢ اٍزقلٓٞٛب ٧ٍٝ ٓوح ُق ٓٞربْٛ ٓ٘ن  هلٓبء أُٖو٤٣ٖ ػبّ، ٝاُؾو٤وخ إٔ 2000هجَ 

٣ؼضو ػِٔبء أُٖو٣بد  ػبّ، أ١ هجَ ؽٞا٢ُ أُق ػبّ ٖٓ ٍٕٝٞ اُلواػ٘خ ا٧ٝائَ ئ٠ُ اَُِطخ، ٌُٖٝ ؽز٠ ا٥ٕ، ُْ 6000أًضو ٖٓ 

 ػ٠ِ ٙٔبكاد ًبٗذ رَزقلّ ُز٤ٔٚل عوٝػ هلٓبء أُٖو٤٣ٖ ا٧ؽ٤بء.

ب ُِـب٣خ ك٢ ماى اُٞهذ، أٟ ػٖو هلٓبء أُٖو٤٣ٖ َّٝٔ اُغواؽبد اُج٤َطخ، ٝئٕالػ ًَٞه اُؼظبّ ٝرو٤ًت  ًٓ ًبٕ اُطت ٓزول

ُؾل٣ضخ ثبَُؾو ٝاُزؼب٣ٝن، ئَّل إٔ ا٧ثؾبس اُطج٤خ أظٜود اُؼل٣ل ٖٓ ا٧ك٣ٝخ ٝثبُوؿْ ٖٓ اهرجبٛ اُطت أُٖو١ اُول٣ْ ك٢ اُضوبكخ ا

% ٓغ ا٤ُٖؾ أُؼوٝكخ ٝكوًب ُلٍزٞه ا٤ُٖل٤ُخ  37كؼب٤ُزٚ ك٢ ًض٤و ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ، ٝارلبم اُزوا٤ًت اُلٝائ٤خ أُٖو٣خ اُول٣ٔخ ثَ٘جخ 

ٝاُزْق٤ٔ ٝاُؼالط ؿبُجًب ؽ٤ش ؽلكد اُٖ٘ٞٓ اُطج٤خ أُٖو٣خ اُول٣ٔخ فطٞاد ٓؾلكح ُِلؾٔ  1973اُجو٣طب٢ٗ اُٖبكه ػبّ 

 ".new scientist  ٓب ًبٗذ ٓ٘طو٤خ ٝٓالئٔخ، ٝكوب ُٔٞهغ

ٝروعغ ٓؼوكخ أُٖو٤٣ٖ ا٧ٝائَ ثز٣ٌٖٞ اُغَْ ا٥ك٢ٓ ئ٠ُ ه٤بْٜٓ ثزؾ٤ٜ٘ أُٞر٠ ثـوٗ اُؾلبظ ػ٠ِ عضٔبٕ إٔؾبثٜب، ُْٝ ٣ٌٖ 

 .اُولٓبء أ٣ٚب ك٢ اُجالك أُغبٝهح ُٖٔو اُطج٤ت أُٖو١ مٝ ّإٔ ث٤ٖ أُٖو٤٣ٖ ٝؽلْٛ ثَ ماع ٤ٕذ ا٧ٛجبء أُٖو٤٣ٖ

ٝرنًو أُقطٞٛبد أُٖو٣خ اُول٣ٔخ إٔ أؽل اٌُٜ٘خ اٌُجبه ٝٛٞ ئٓؾٞرت ٣ؼزجو ٓإٌٍ ػِْ اُطت ك٢ ٖٓو اُول٣ٔخ، ًٔب ٣ؼزول أٗٚ 

 ُٚ اُْلبء".ٓجزٌو اٌُزبثخ ا٤ُٜوٝؿ٤ِل٤خ، ٓٔب عؼَ أُٖو٣ٕٞ اُولٓبء ٣ولٍٞٗٚ ك٢ اُؼٖٞه أُزأفوح ٖٓ ػٖو اُلواػ٘خ ثأٗٚ "ئ

ٝك٢ اإلٌٍ٘له٣خ فالٍ ػٜل اُجطبُٔخ َٕٝ ػِْ اُطت ئ٠ُ مهٝرٚ. كٌبٗذ اإلٌٍ٘له٣خ ٓوًيا ُِؼِّٞ ٝاُضوبكخ ٝاُطت ك٢ ػٖو 

اُجطبُٔخ ًٝبٗذ ٓلهٍخ ُزؼ٤ِْ ا٧ٛجبء. ٝهل أصود ًض٤وا ػ٠ِ اُؼِّٞ اُطج٤خ ٝٛوم اُؼالط ك٢ ثالك ا٤ُٞٗبٕ ٝثبُزب٢ُ ػ٠ِ اُطت ك٢ 

 )منقول ( أٝهٝثب
 ئْٞاُؼياأثًو٣ْ .ك /   ئػلاكٍَِِخ ٖٓ  
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 هًٖ اُو٣بٙخ: ٝ ٓبىاُذ اُؼولح َٓزٔوح...

  

 
ًبٗذ ٕلٓخ اُغٜٔٞه أُٖو١ ًج٤وح ثؼل فوٝط ٖٓو ٖٓ 

, ًٝبٕ اُؾيٕ ثبك٣ب  2022رٖل٤بد ًأً اُؼبُْ هطو 

ُِٖٔو٤٣ٖ ْٝٛ ٣ْبٛلٝ ٗلٌ ٤ٍ٘به٣ٞ اُقوٝط أُزٌوه 

 ُِٖٔو٤٣ٖ ًٝإٔ ػولح ًأً اُؼبُْ ٓزبِٕخ ُلٟ ٖٓو....

 

ثؼ٘ اَّلفطبء  ٕاَّل اإٔ أُ٘زقت أُٖو١ ُؼت ثوٞح  ٝهؿْ

َ٘ـب٢ُ  ًٝنُي ثؼ٘ هواهاد ٍُِٞى اُغٜٔٞه اٍٝٝٞء اُؾع 

 اُؼلائ٤خ ُٖٔو ًبٗذ ٝهاء اُقوٝط اُؾي٣ٖ ُٖٔو....اُؾٌْ 

ٝهؿْ إ ٖٓو رولٓذ ُِل٤لب ثبػزواٗ ػ٠ِ اُ٘ز٤غخ ِٝٛت اػبكح 

أُجبهاح أَّل اٗٚ ٖٓ أُإًل اػزٔبك اُ٘ز٤غخ ٝٗأ٤ًل فوٝط ٖٓو ٖٓ 

  .2022رٖل٤بد ًبً اُؼبُْ هطو 
٤ًٔٞ / ًبثزٖاػلاك  

 واحُة اإليمان :   اُٖبئٕٔٞ أهثؼخ أٗٞاع 
 

لوجوده،  ك ٌ لرغبتو، وتار  ك ٌ لشيوتو، وتار  ك ٌ تار 
لشيوده، فالسالك يصوم بترك شيواتو،  ك ٌ وتار 

والواصل يصوم بترك رغباتو من كرامة ووالية وشيوة 
وحظ عاجل وآجل، والمتمكن يصوم مشاىدا أكمل 

مشاىد التوحيد فيرى الصيام با و ومن ا فيفنى 
 عن شيود عممو فإذا َلِحَظو استغفر.

يترك في صيامو شيود تمك المعاني وىو   والمتحد
ث مقام ) قل ا ثم ذرىم في خوضيم يمعبون وىذا وار 

ى ا عميو وسمم﴾ مصىو صيام ورثة رسول ا ﴿ 
وألبدالو من الصديقين والشيداء شميم من ىذا 

العبير. وفى ىذا المقام صيام أىل ) ال حول وال قوة 
 إال با ( . 

وىناك صيام فوق ذلك لمن ذاق حالوة التنزل لمماء 
الذي صورك ىو الذي وفقك  -ذوقكالميين, فخذ ب

فمن  -والذى جممك بمعاني الصفات ىو الذي أقامك
 أنت إذا تحققت.  

والصيام سر من أسرار الصمدية فاحفظ السر عن 
ياك صيام أىل االتحاد إنو  غير أىمو منحني ا وا 

 مجيب الدعاء. 
 ) ٖٓ ًزبة " ا٤ُٖبّ" ُالٓبّ اث٠ اُؼيائْ(             

                                                  ػجلهللا ٍؼ٤ل  اػلاك/
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   0200 ٓبهً 18كاه ٖٓ ٓ٘بهْبد ك٢ ٗلٝح اُغٔؼخ بِٓقٔ ُٔ         : ٗلٝح اُغٔؼخ

 

 )أٍواه اُووإٓ( ُالٓبّ اث٠  ٢ُٝ اُؼيّ اُل٤٘٣خ ك٢ هواءح ٌُزبة أثغٔؼ٤خ  روبّ ك٢ اُغٔؼخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُْٜواُز٢  ِٓقٔ ُِ٘لٝح 

َّٕ   (اُ٘لٝح رل٤َو هُٞٚ رؼب٠ُهل ًبٕ ٓٞٙٞع ٝ  اُؼيائْ َ  ئِ طَل٠َ   هللاَّ ْٕ َّ  ا ًُٗٞؽب آَك َٝ  ٍَ آ َٝ  َْ ٤ِٛ ٍَ  ئِْثَوا آ َٝ  َٕ َوا ْٔ َٖ  ِػ ٤ ِٔ َُْؼبَُ  ا٣٥خ )َػ٠َِ ا

                                                                          .  ٖٓ ٍٞهح آٍ ػٔوإ 33

 

 ٢ٛ : اُ٘وبٛ أَُزٞؽبح ٖٓ اُ٘لٝح اَُبثوخٝ ًبٗذ 

ٝاَّلعزجبء، ٝهللا رؼب٠ُ ٣ٖطل٢ ٖٓ أُالئٌخ هٍالً ٖٝٓ اُ٘بً؛ كٜ٘بى ٖٓ اَّلٕطلبء: اَّلٕطلبء ُـخ ٛٞ اَّلفز٤به  -1

َُ ًغجو٣َ  كٜٞ هٍٍٞ ُِوٍَ، ٝئٍواك٤َ أًَُٞ ثب٧هىام، ٤ٌٓٝبئ٤َ أًَُٞ ثبُوطو ٝاإلٗجبد. ٛنا  -ػ٤ِٚ اَُالّ-أُالئٌخ هٍ

٤ٕٞ ٝأُوٍِٕٞ أُجِـٕٞ هٍبَّلد هللا ئ٠ُ ثبإلٙبكخ ُِٔالئٌخ اُؾلظخ ٝاَُلوح. ًٔب ٣ٖطل٢ ٍجؾبٗٚ هٍالً ٖٓ اُجْو، ْٝٛ اُ٘ج

ْٕ٘ٞٛ ٖٓ اُجْو ئهبٓخً ُِؾغخ ٝر٤َ٤واً ُالهزلاء ثْٜ. ٝػ٠ِ مُي كبُوٍبُخ إطلبٌء ٓؾ٘ ٖٓ هللا رؼب٠ُ، ث٤ل أٗٚ ٍجؾبٗٚ 

 ٣غؼِٜب ك٤ٖٔ ٣َزؾن. ٝاُ٘جٞح َّل رٞهس ٝهللا أػِْ ؽ٤ش ٣غؼَ هٍبُزٚ.

 

اُن٣ٖ ٣زٌَٕٔٞ ثٜٔ٘ظ ٝاؽل أٝ ػو٤لح ٝاؽلح أٝ أُز٤ٌَٖٔ ثل٣ٖ ٝاؽل،  ث٤ٖ ا٥ٍ ٝا٧َٛ: كهعذ اُزلوهخ ث٤ٖ ا٥ٍ ْٝٛ -2

ٝػ٠ِ مُي ٝهك اُؾل٣ش اُْو٣ق ثإٔ )آٍ ٓؾٔل ًَ رو٢(. ٝأٓب ا٧َٛ كْٜ ػٖجخ أُوء ٝهواثزٚ اُِٖج٤خ، ٝهل ٝهك ك٢ اُووإٓ 

أَٛ اُج٤ذ ْٛ ٖٓٔ ؽوٓذ ػ٤ِْٜ اٌُو٣ْ هُٞٚ ٍجؾبٗٚ )ئٗٔب ٣و٣ل هللا ٤ُنٛت ػٌْ٘ اُوعٌ أَٛ اُج٤ذ ٣ٝطٜوًْ رط٤ٜواً(. ك

إٔ أكفَ ثؼ٘  -٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ-. ٖٝٓ رلِٚٚ -٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ-اُٖلهخ ًٝبٗٞا أٌٓ اُ٘بً هؽٔبً ثبُوٍٍٞ ا٧ػظْ 

)أكفَ اإلٍالّ ثالَّلً ك٢  -ػ٤ِٚ اُٖالح ٝاَُالّ-اُٖؾبثخ أُق٤ِٖٖ ك٢ َٗجٚ اُْو٣ق؛ كوبٍ )ٍِٔبٕ ٓ٘ب أَٛ اُج٤ذ( ٝهبٍ 

 أفوط اٌُلو أثب ُٜت ٖٓ َٗج٢(.َٗج٢، ٝ

 

 

                        كائوح اَّلٕطلبء: ٝهك ك٢ ًزبة هللا رؼب٠ُ إٔ هللا إطل٠ آكّ ٝٗٞؽبً ٝآٍ ئثوا٤ْٛ ٝآٍ ػٔوإ ػ٠ِ اُؼب٤ُٖٔ،  -3

                            ٝعبءد اُزلب٤ٍو ُزإًل أْٜٗ ٖٓطلٕٞ ػ٠ِ ػبُْ ىٓبْٜٗ، َّٝل رزَغ كائوح إطلبئْٜ فبهط اُيٓبٕ اُن١ ػبٕوٝٙ، 

ثوُٞٚ رؼب٠ُ )ً٘زْ ف٤و أٓخ أفوعذ ُِ٘بً رأٓوٕٝ  -٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ-٣ٝإ٣ل مُي ٕٝق هللا رؼب٠ُ ثأٓخ ف٤و ا٧ٗبّ 

 ثبُٔؼوٝف ٝرٜٕ٘ٞ ػٖ أٌُ٘و ٝرإٕٓ٘ٞ ثبهلل(. ٣وٍٞ اإلٓبّ:

        

                                                   أٓب٤ٗ٘ب  رؼط٠  ً٘زْ  كبهوأ أف٢      ً٘ب ٗؼْ أٓخ أُقزبه ٖٓ ٓلؽذ                            

 ٝأُٖطل٠ هلٝر٢ كبػِْ ٓواه٤٘ب            هجِز٘ب        اُٞعٚ ٓجلؤٗب ٝ   اُؾت               

 

اُ٘بً ػبِٓٚ هللا رؼب٠ُ ثٔب ٛٞ أَٛ ُٚ ٖٓ عٞآغ اٌُِْ: ٖٓ ػبَٓ اُ٘بً ثأػٔبُْٜ ػبِٓٚ هللا ثؼِٔٚ كأٌِٛٚ، ٖٝٓ ػبَٓ هللا ك٢ 

 ن ٌُْ(....... ٝهللا ٢ُٝ اُزٞك٤ٖٓ اُؼلٞ ٝأُـلوح. هبٍ ٍجؾبٗٚ )٤ُٝؼلٞا ٤ُٖٝلؾٞا أَّل رؾجٕٞ إٔ ٣ـلو هللا

 

 

أَُزْبه /ٗبٕو اُي٣بد
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                                                                          رغ٤ِبد هٓٚب٤ٗخ    هًٖ اَّلكة :

َِ   ا٤ُٖبّ                                                      ئُٜـ٢   أرِ٘ب    ثلٚ

َِ   اُٖالح  ٝ ّٜو اُو٤بّٝ                            ٝ  كٚ

     هجَّٞلً   ٝ ك٤ٚب   ٖٓ  اُوؽٔبد                                 

 هَجََبً   ٤ُ٘٣ُو   ُ٘ب  ك٢   اُظالّٝ                              ٝ

ِــ٢    مٗــٌٞة                                 ًُ                ئ٢ُٜ   أر٤ُذ   ٝ

ٝ                             ٝ   ُْ  ا٧ٗبّ       ٌَِ ثأَٗذ   اُوؽ٤

                ئ٢ُٜ كٓٞػ٢ َعود  ك٢ اثزٜبٍ                             

 ُؽي٢ٗ ُٔب هل ثلٟ ٖٓ ٍوب٢ٓٝ                              ٝ

ــِو  ُ٘ـب     أٓـــوٗب                                َّ         ئ٢ُٜ   ٣َٝ

ِّ  ٘جو٠ ػ٠ِ اُؼِٜل   ُٝ                              ٍ  اإلػزٖب

ٍِ  ا٤ٓ٧ٖ                                                    ئ٢ُٜ   ثطـــٚ اُوٍـٞ

ٝ                               ٝ ِّ ِٚ   ٝ     اٌُوا ؾجَزِ ُٕ    ٍِ  ثب٥

          كػٞٗبى   كبّـوػ   ُ٘ب ٕـلهٗب                             

لٍح  ٝإطالِّ ك                              ك ِّ  ػٞٗبى   ك٢   

                  ئ٢ُٜ   أر٤٘بَى    ٗلػٞى  فٞكبً                                 

ٝ                            ٝ ِّ  ٗلػٞى    ٛٔؼبً   ٝف٤َو أُوب

ٌِ ٝاؽلع                                       ئ٢ُٜ أعو٢ٗ ٖٓ اُ٘ل

ِّ ػُ                             عُ   ج٤لى   ٖٓ   ىُـٍخ    ك٢ اٌُال

َِ   اُلَبِك                          ٌَ  إٔ              ٖٝٓ ّوِّ ئث٤ِ

ٝ                            ٝ ِّ َِّ   اُْوِٝه اُؼظب ًُ لزبِػ     ِٓ 

ؼــضــِواِد    ُٔ                                                كغ٘ج٘ب    ٣بهث٘ب     اُ

ٝ                             ٝ ِّ ََ اُِئب  هَّٞلً    ٠٤َُ٣ُء   ٝكؼ

ٞٓبً                                   َٕ                ئ٢ُٜ   ئ٢ُٜ    أر٤٘بى   

ِّ ٝ                          ف وا ُٔ ََّ   اُ ــ ًُ                ٗبُٝ٘ب    ٣بهث٢  

                            (1997ٖٓ ك٣ٞإ "روا٤ْٗ( إلاه ػبّ )       )

 اػلاك/اثٖ اُج٤ْو

 ٓبئلح هٓٚبٕ          :ُِي ٣ب ٤ٍلر٢ 

ٓغ صجٞد هؤ٣خ ٛالٍ ّٜوهٓٚبٕ ٝ هٓٚبٕ ك٢ ٖٓو 

ٍ اُْبهع أُٖو١ ئ٠ُ اؽزلب٤ُخ ع٤ِٔخ، كزْٜ٘  ّٞ أُؼظْ، ٣زؾ

ثـوٗ ّواء َٓزِيٓبد هٓٚبٕ  ؽوًخ اُ٘بً ك٢ ا٧ٍٞام

أُزؼبهف ػ٤ِٜب ٝرزي٣ٖ اُْٞاهع ثب٧ٝهام ٝاُلٞا٤ٌٗ 

اُؾب٤ِٖٓ ٓؼْٜ كٞا٤ٌٗ  ا٧ٛلبٍ أُِٞٗخ، ٣ٝي٣لٛب عٔبَّلً ٓ٘ظو

ْ٘لٕٝ ثؼ٘ ا٧ػب٢ٗ اُلٌِِٞه٣خ ٖٝٓ هٓٚبٕ اُزو٤ِل٣خ ْٝٛ ٣

ٍ .ؽِّٞ ٣ب ؽِّٞ..... هٓٚبٕ ًو٣ْ ٣ب ؽِٞ :أّٜوٛب ّٝ ُؼَ أ

، ٝٛنا اُطجن اُوٓٚب٢ٗ َّل رٌبك  اُلٍٞ أُلٌٓ ا٧ٛجبم ٕؾٖ

ٓبئلح هٓٚب٤ٗخ، ؽ٤ش ٣٘زْو ثبػخ اُلٍٞ ك٢ ًَ رقِٞ ٓ٘ٚ 

ٌٓبٕ ك٢ ٖٓو، ثٖٞرْٜ ا٤ُّٔٔي اُن١ ٣ؾش اُ٘بً ػ٠ِ 

ئٕ فِٔ اُلٍٞ، أٗب ِٓ َٓإٍٝ. ٓب فطوُ  :اُْواء هبئ٤ِٖ

ٝأُبئلح اُوٓٚب٤ٗخ ؿ٤٘خ عًلا .٣ّٞ، رلطو ػ٘لٗب ك٢ ثبُي

ٝٓز٘ٞػخ، ؽ٤ش ٣جلأ اُ٘بً ثبإلكطبه ثبُزٔو، ٓغ ّوة 

ٝ أًَ "اُقْبف"، ٝهل ٣ؾِٞ  ٝاُقوٝة ٝهٔو اُل٣ٖ اُؾ٤ِت

خ ًبُجوروبٍ أٝ أُبٗغٞ أٝ ُِجؼ٘ إٔ ٣ْوة اُؼٖبئو اُطبىع

أُْبّ، ٝثؼل اُؼٞكح ٖٓ ٕالح أُـوة ٣جلأ اُ٘بً ثز٘بٍٝ 

ا٧ٛؼٔخ اُز٢ رِٔئ أُٞائل ثغ٤ٔغ أٗٞاع ا٧ٛؼٔخ ًٝضورٜب 

ه، ٝأٌُوٝٗخ ثبُجْب٤َٓ، ٝاُْٞهثخ ٝاُقٚب أُِٞف٤خ ٓضَ

ٝرزي٣ٖ أُبئلح ثبَُِطخ اُقٚواء أٝ ٍِطخ اُيثبك١ ثبُق٤به، 

ٝٓؾ٢ْ ٝهم ػ٘ت، ٝاُلعبط ا١ُْٞٔ أٝ ثؼ٘ ا٣ُْٞٔبد 

ًبٌُجبة ٝاٌُلزخ ٝرز٘بكٌ اَُ٘بء ٓغ ثؼٜٖٚ ك٢ رؾ٤ٚو 

ٝثؼل .اُطؼبّ ٝرجبكٍ اُؼيٝٓبد ٝاَُّٞلئْ ٓغ ا٧َٛ ٝا٧هبهة

 ٖ اُزؾ٤ِخ ثجؼ٘ اُؾ٣ِٞبد، ٖٝٓل ٓاإلٗزٜبء ٖٓ اإلكطبه َّلث

ٝأّ  ٝأُِّٜج٤خ ،ٝاُجوالٝح ٝاُوطب٣ق اٌُ٘بكخ :     أّٜوٛب

ك٢  اُزوا٣ٝؼ ِن اُ٘بً ٧كاء ٕالح٣٘ط.ثِؼ اُْبّ ٝ ػ٢ِ

ٓقزِق أَُبعل ؽ٤ش رٔز٢ِء ثب٤ُِٖٖٔ ٖٓ ٓقزِق أُواؽَ 

ّٖٖذ ًض٤و  اُؼٔو٣ّخ، َُِٝ٘بء ٤ٌٖٗت ك٢ ٛنا ا٤ُٔلإ، كِول ف

ء ٣إّكٕٝ ك٤ٚ ٛنٙ أُْبػو اُزؼجّل٣خ، ٖٓ أَُبعل هَٔبً َُِ٘ب

ٍّطخ اُطٍٞ ؽ٤ش ٣ووأ ك٤ٜب  اإلٓبّ ٝر٠ُِّٖ اُزوا٣ٝؼ ٕالح ٓزٞ

رؼزجو كٞا٤ٌٗ هٓٚبٕ ٖٓ أْٛ    عيًء أٝ أهَ ٓ٘ٚ ثو٤َِ،

، ؽ٤ش رؼط٢  هٓٚبٕ أُظبٛو اُْؼج٤خ ك٢ ٖٓو فالٍ ّٜو

ٛبثًؼب اؽزلب٤ُبً ٤ًٔٓيا ٓب ٣نًوْٛ ثبُلوؽخ ٝأُِخ اُز٢ رز٤ٔي ثٜب 

ا٧كواػ ُلٟ اُؼوة ٝا٤َُِٖٔٔ ٤ُـ٘ٞا ٣ْٝ٘لٝا أؿب٢ٗ 

هٓي فبٓ ثْٜو  هٓٚبٕ، ًٔب ٣وٟ اٌُض٤و إٔ اُلبًٗٞ ٣ٔضَ

 .هٓٚبٕ أُجبهى فبٕخ ك٢ ٖٓو اُؾج٤جخ

 ث٘ذ اُجِلاػلاك /
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 اُل٣بٗخ اإلثوا٤ٔ٤ٛخ اُز٢ هكٜٚب ٤ّـ ا٧ىٛو((        :ٕبُٕٞ اُج٤ْو

 

 ًٝبٕ ّٜو ًَ ٖٓ اُضب٢ٗ اَّلص٤ٖ٘ ك٢ أُؼزبك اُٖبُٕٞ ٓٞػل ٝٛٞ 2022 ٓبهً 14 اَّلص٤ٖ٘ َٓبء  اُضوبك٢ اُج٤ْو ٕبُٕٞ ُػول

                                                                  :ٓب٢ِ٣ ئ٠ُ اُؾٚٞه فِٔ ا٧ُلخ ٖٓ عٞ ك٠ ٗوبُ ٝثؼل( ا٧ىٛو ٤ّـ هكٜٚب اُز٢ اإلثوا٤ٔ٤ٛخ اُل٣بٗخ) اُٖبُٕٞ ٓٞٙٞع

اثزـ٠ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧ك٣بٕ ثبُقَبهح، هبٍ هللا * إٔ اإلٍالّ ٛٞ اُل٣ٖ اُن١ اهرٚبٙ هللا ُِجْو٣خ ٝهثٜ ثٚ ٛلا٣زْٜ، ٝؽٌْ ػ٠ِ ٖٓ 

ُّ }آٍ ػٔوإ: الَ ٍْ َٖ ِػَ٘ل هللّاِ اإِل ٣ َّٕ اُلِّ َٞ ك٢ِ ا٥ِفَوِح 19رؼب٠ُ: ئِ ُٛ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ  ََ ِّ ِك٣ً٘ب كََِٖ ٣ُْوجَ الَ ٍْ ٖ ٣َْجزَِؾ َؿ٤َْو اإِل َٓ َٝ {، ، ٝهبٍ هللا رؼب٠ُ: 

َٖ }آٍ ػٔوإ: ِو٣ ٍِ َُْقب َٖ ا نَ  {،85ِٓ ًَ َٕ }اُ٘ؾَ:ٝهبٍ رؼب٠ُ:  ٞ ُٔ ِِ َْ ْْ رُ ٌُ ْْ ََُؼَِّ ٌُ زَُٚ َػ٤َِْ َٔ ُّْ ِْٗؼ {، ٝهل ٕٝق هللا رؼب٠ُ 81َُِي ٣ُزِ

أُز٤ٌَٖٔ ثل٣٘ٚ اُؾن ثبإلٍالّ ٍٞاء ًبٗٞا أٗج٤بء أٝ أرجبع ا٧ٗج٤بء، كول أفجو هللا رؼب٠ُ إٔ ئثوا٤ْٛ ٣ٝؼوٞة أ٤ٕٝب ثبُٔٞد ػ٠ِ 

َٖ ٣وٍٞ  ثوا٤ْٛ ًبٕ ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ، اإلٍالّ، ٝإٔ ئ ٤ ِٔ َُْؼبَُ ُذ َُِوةِّ ا ْٔ َِ ٍْ ٍَ أَ ْْ هَب ِِ ٍْ ٍَ َُُٚ َهثُُّٚ أَ                            رؼب٠ُ ك٢ ّإٔ ئثوا٤ْٛ: ئِْم هَب

ٖ ثَْؼِل١ هَبُُْٞا َْٗؼجُلُ  ًبٗٞا ٤َِٖٔٓ* ٝأفجو إٔ ث٢٘ ٣ؼوٞة  ِٓ  َٕ ب رَْؼجُُلٝ َٓ  ِٚ ٍَ ُِج٤َِ٘ ُد ئِْم هَب ْٞ َٔ ُْ َو ٣َْؼوَُٞة ا َٚ ََٜلاء ئِْم َؽ ُّ  ْْ ٘زُ ًُ  ّْ  كوبٍ: أَ

َٕ }اُجووح: ٞ ُٔ ِِ َْ ُٓ  َُُٚ ُٖ َْٗؾ َٝ اِؽًلا  َٝ ًٜب  َؾَن ئَُِ ٍْ ئِ َٝ  ََ بِػ٤ َٔ ٍْ ئِ َٝ  َْ ٤ِٛ ئََُِٚ آثَبئَِي ئِْثَوا َٝ ََٜي  إٔ ئثوا٤ْٛ ٝئٍٔبػ٤َ ًبٗب  {، ٝأفجو133ئَُِ

.                                                                    ٣وَّٞلٕ ك٢ كػبئٜٔب: هث٘ب ٝاعؼِ٘ب ٤َِٖٔٓ ُي ٖٝٓ مه٣ز٘ب أٓخ َِٓٔخ ُي

 َٝ ْجًوا  َٕ َب أَْكِوْؽ َػ٤ََِْ٘ب  َٖ }ا٧ػواف:* ٝأفجو إٔ ٍؾوح كوػٕٞ ثؼل ئٍالْٜٓ كػٞا هللا رؼب٠ُ كوبُٞا: َهثَّ٘ ٤ ِٔ ِِ َْ ُٓ َب  كَّ٘ َٞ {، ٝأفجو 126رَ

 ْٕ ْوُد أَ ِٓ أُ َٝ ْٕ أَْعِو١َ ئَِّلَّ َػ٠َِ هللّاِ  ْٖ أَْعٍو ئِ ِّٓ  ْ ٌُ ُْزُ أَ ٍَ ب  َٔ ْْ كَ ٤َُّْزُ َٞ َٖ }٣ٌٞٗ: إٔ ٗٞؽب ػ٤ِٚ اَُالّ هبٍ: كَإِ رَ ٤ ِٔ ِِ َْ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  َٕ ٞ ًُ                                                                                                                                                       {72أَ

 َٞ ِٚ رَ ٘زُْ ثِبهلّلِ كََؼ٤َِْ َٓ ْْ آ ٘زُ ًُ ِّ ئِٕ  ْٞ ٠ٍَ ٣َب هَ ٞ ُٓ  ٍَ هَب َٝ ٘زُْ * ٝأفجو إٔ ٠ٍٞٓ ػ٤ِٚ اَُالّ هبٍ ك٢ فطبثٚ ُج٢٘ ئٍوائ٤َ:  ًُ ًَُِّْٞا ئِٕ 

٤ ِٔ ِِ َْ ُّٓ:ٌٗٞ٣{ َٖ84 ِْ ِؽ٤ ِٖ اُوَّ َٔ ْؽ ِ اُوَّ ِْ هللاَّ َْ ُ ثِ ئَِّٗٚ َٝ  َٕ ب َٔ ٤َِْ ٍُ  ٖ ِٓ  ُ  {، ٝأفجو إٔ ٤ٍِٔبٕ ػ٤ِٚ اَُالّ هبٍ ك٢ هٍبُزٚ َُجأ: ئَِّٗٚ

َٖ }اُن30}اَُ٘ٔ: ٤ ِٔ ِِ َْ ُٔ ُْ َٖ ا ِّٓ َٜب َؿ٤َْو ث٤ٍَْذ  َعْلَٗب ك٤ِ َٝ ب  َٔ  {، 36اه٣بد:{، ٕٝٝق ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ث٤ذ ُٞٛ ثبإلٍالّ، كوبٍ ك٤ْٜ: كَ

* ٝثٜنا ٣ُؼِْ إٔ اإلٍالّ ٝٛٞ اَّلٍزَالّ ٧ٓو هللا رؼب٠ُ ٝػجبكرٚ ٝؽلٙ ٛٞ ك٣ٖ ا٧ٗج٤بء ع٤ٔؼبً، كول ارلوذ ًِٔزْٜ ػ٠ِ اُلػٞح 

ئ٠ُ ػجبكح هللا ٝؽلٙ، ٌُٖٝ افزِلذ اُْوائغ كول ٣جبػ ُوّٞ ٓب ٣ؾوّ ػ٠ِ آفو٣ٖ ٝاُؼٌٌ، ٣ٝجبػ ك٢ ىٓبٕ ٓب ٣ؾوّ ك٢ آفو ُٔب 

ٗٚ ٖٓ ٖٓبُؼ اُؼجبك، ٝاإلٍالّ اُن١ عبء ثٚ ٓؾٔل ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ آزلاك ُل٣ٖ هللا اُن١ ّوػٚ ُِجْو ٖٓ هل٣ْ ٣ؼِٔٚ ٍجؾب

اُيٓبٕ ٝٗبٍـ ُٔب هجِٚ ٖٓ اُْوائغ، كال ٣وجَ ٖٓ أؽل ك٣ٖ ؿ٤وٙ ثؼل ثؼضخ ٓؾٔل ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٝأٓب ر٤َٔخ ا٤ُٜٞك ٣ٜٞكاً 

فٞمح ٖٓ اٍْ ُٝل ٣ؼوٞة اُن١ ٣٘زٕٔٞ ئ٤ُٚ، ًٝبٕ أٍٚ ٣ٜٞما، ٝه٤َ ؿ٤و مُي.٢ٍٔٝ أرجبع ٓأ -ًٔب هبٍ ثؼ٘ أَٛ اُؼِْ-كاٜٗب 

ك٣ٖ اُٖ٘وا٤ٗخ ثبُٖ٘بهٟ َٗجخ ئ٠ُ ثِلح اُ٘بٕوح ك٢ كَِط٤ٖ، ٝاُز٢ ُٝل ك٤ٜب ا٤َُٔؼ ػ٤ِٚ اَُالّ، أٝ ٧ْٜٗ ٖٗوٝا ػ٠َ٤ 

٤ٖ هجَ كفٍٞ اُزؾو٣ق ٝاُزجل٣َ ػ٤ِٜٔب، َّٝل كوم ث٤ٖ ػ٤ِٚ اَُالّ، ٝا٤ُٜٞك٣خ ٝاُٖ٘وا٤ٗخ ك٣بٗزبٕ ٍٔب٣ٝزبٕ، ًٝبٗزب ٕؾ٤ؾز

  اُلًزٞه/ ؽَٖ ف٤َِ اػلاك                        إٔ ٖٗلٜٔب ثأٜٗٔب ك٣بٗزبٕ ٍٔب٣ٝزبٕ ٝث٤ٖ إٔ ٖٗلٜٔب ثأٜٗٔب هٍبُزبٕ.
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 هٓٚبٕ ٝثوًخ هٓٚبٕ                                                                

 رَٜ ػبّ ٝاٗزْ ع٤ٔؼبً ثق٤و ٍٝالٓخ ,ًَٝ هٓٚبٕ ٝاُ٘بً ع٤ٔؼب ك٠ ٓؾجخ ٍٝالّ , ٝٛب ٠ٛ ا٣بّ اُْٜو اٌُو٣ْ ّٜو هٓٚبًَُٕ 
ٍْ ك٤٘٣خ ػ٤ِ٘ب ثلوؽزٜب ٍٝؼبكرٜب  , ٝاُؾو٤وخ أٗ٘ب ك٠ هٓٚبٕ ٗوٟ اُل٤ٗب ٝهل رـ٤ود ًٝإٔ اُ٘بً ٝثٌَ ٓب رؾِٔٚ ٖٓ ٓؼبٕ ٝه٤

آز٦د ثب٤ُِٖٖٔ  ٝاُ٘بً هل رؾِٞ ثأفالم ا٤ُٖبّ ٖٓ ٕجو ٝرؾَٔ ُالفو٣ٖ , ٝٗزؼغت ُٔبما ٤َُٞا ٛٔٞا اُ٘بً , كبَُٔبعل هل 
َّل رٌٕٞ ًَ ا٣بّ اَُ٘خ ٠ٛ ّٜوهٓٚبٕ , ُٝٔبما َّل رظٜو ٛنٙ اَّلفالم اُغ٤ِٔخ ئَّل ك٠ هٓٚبٕ ,؟ ٌُٖٝ ُِٝؾو٤وخ ا٣ٚب كاٗ٘ب ٗوٟ 

ك٤ْٜ ٤ّئبً  كبَّلفالم ًٔب ٠ٛ ٝاُٖجو ٤ٌُ ُٚ ٝعٞك ثَ ٗوٟ   ػ٠ِ اُغبٗت اَّلفو ٗٞع آفو ٖٓ اُ٘بً ْٝٛ اُن٣ٖ ُْ ٣ـ٤و ا٤ُٖبّ
ٛ٘بى هِخ اُٖجو ٝاُؼٖج٤خ ٖٓ ًَ ٠٤ّء  , ٝٛإَّلء اُن٣ٖ هبٍ ػ٘ٚ اُؾل٣ش اُْو٣ق "هّٞ ٤ٌُ ُْٜ ٖٓ ٤ٕبْٜٓ ئَّل اُغٞع 

٣بّ ٝٛٞ ٝاعت ٝاُؼطِ" ٝهبٗب هللا ْٜٓ٘ . ٖٝٓ رغ٤ِبد ّٜو هٓٚبٕ ػ٤ِ٘ب إ ٗوّٞ ثٞاعت ٖٓ اُٞاعجبد ا٤َُ٘ٔخ ٛنٙ اَّل
اَّلؽَبٕ أٟ إ ٗؾَٖ ػَٔ ًَ ٠٤ّء ٗوّٞ ثٚ كٌٔب هبٍ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ " إ هللا ٣ؾت ئما ػَٔ اؽلًْ ػٔاًل إٔ 

ٝاَّلؽَبٕ ًٔب عبء ك٠ اُؾل٣ش اُْو٣ق " إ رؼجل هللا ًأٗي رواٙ كإ ُْ رٌٖ رواٙ كاٗٚ ٣واى" ٠ٛٝ اػال ٓوارت ٓواهجخ  ٣زو٘ٚ
٠ِ ك٠ كو٣ٚخ ا٤ُٖبّ ك٠ ّٜو هٓٚبٕ ؽ٤ش ٣وّٞ اُٖبئٕٔٞ ث٤ٖبْٜٓ ْٝٛ ٣َزؾٚوٕٝ ا٠ُُٞٔ ػي ٝعَ ك٠ اُ٘لٌ , ٠ٛٝ رزغ

٧ٕٝ ا٣بّ هٓٚبٕ ٠ٛ ٓ٘ؾخ ا٤ُٜخ ُ٘ب ٠ً ٗؼ٤ل ك٤ٜب ؽَبثبر٘ب ٝٗواعغ ك٤ٜب اػٔبُ٘ب ك٘ٔز٘غ ػٖ ا٤َُئبد ًَ ؽوًبرْٜ ٌٍٝ٘برْٜ.

ػ٠ِ اُؼجبكاد ٠ٛٝ ا٣ٚب ا٣بّ اُزواؽْ ٝاُزٞاك ث٤ٖ ا٧َٛ ٝا٧ٍو ٠ٛٝ  ٌٝٗضُو ٖٓ اُؾَ٘بد ٠ٛٝ ا٣بّ اُِغِل ك٠ اُطبػبد ٝأُلاٝٓخ

كٞم ًَ مُي ا٣بّ ف٤و ُ٘ب ع٤ٔؼب ٝهل ٕلم هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽ٤ٖ هبٍ ك٤ٔب ٓؼ٘بٙ " فَو ٖٓ ُؾن هٓٚبٕ ُْٝ 

 ؽز٠ ٣ـلو هللا ُٚ . ٣ُـلو ُُٚ" أٟ إٔ اُقبٍو ٛٞ ٖٓ ػبُ ا٣بّ هٓٚبٕ ُْٝ ٣٘زٜي اُلوٕخ ك٠ اُطبػبد ٝاُؼجبكاد
ٝٓغ ٗلؾبد اُْٜو اٌُو٣ْ ّٜو اُجوًخ ٝاُق٤واد ٗوٟ ٛ٘بى ثؼ٘ اُٖٞه ؿ٤وأُوؿٞة ك٤ٜب ٝثؼ٘ أُٞاهق اُز٠ َّلرز٘بٍت 

 ٓغ هل٤ٍخ اُْٜو اٌُو٣ْ ٝهؿْ هِزٜب ئَّل اٜٗب رَئ٠ ُوٓٚبٕ ُٝ٘ب ع٤ٔؼب ٖٝٓ ٛنٙ اُٖٞه ٝأُٞاهق ٓب ٠ِ٣: 

ٚ ًٝأٗٚ ٣زجب٠ٛ ثٔؼ٤ٖخ هللا ك٘واٙ ٣لفٖ ٤ٍغبهرٚ آبّ اُ٘بً ثال اًزواس ٝٛٞ ٤ٌُ ٕٞه اُنٟ َّل ٣ّٖٞ ٣ٝغبٛو ثؼلّ ٤ٕبٓ*

كوٜ ٣ؼ٠ٖ هللا ٌُٝ٘ٚ ٣غبٛو ثٔؼ٤ٖزٚ , ٝهؿْ إٔ إؾبة اُل٣بٗبد اَّلفوٟ ْٝٛ ك٠ ثِل اٍال٠ٓ ئَّل اْٜٗ ٣ؾزوٕٓٞ ْٓبػو 

  ٝاػبكٙ ُؾظ٤وح اَّل٣ٔبٕ.ا٤َُِٖٔٔ كال ٣غبٛوٝ ا ثؼلّ ٤ٕبْٜٓ ٌُٖٝ اُقطأ ٣بر٠ ٖٓ أَُِْ اُؼب٠ٕ ٛلاٙ هللا

ٕٞه اُٖبئٕٔٞ اُن٣ٖ هاؽٞا ك٠ ّٗٞ ػ٤ٔن ٛٞاٍ ا٤ُّٞ َّٝل ٣َز٤وظٕٞ ئَّل هوة أمإ أُـوة ٝرغلْٛ ٣َٜوٕٝ ٍٛٞ ا٤َُِ ك٠ *

 اُِؼت ْٝٓبٛلح اُزِلبى ًٝإٔ هٓٚبٕ ٛٞ ّٜو اُّ٘ٞ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ كبُِْٜ اهؽٔ٘ب ٖٓ اُز٤ِلي٣ٕٞ ٖٝٓ ّٝوٝهٙ آ٤ٖٓ آ٤ٖٓ .

٠ٛٝ رزياؽْ ك٠ أُغٔؼبد اُز٤٘٣ٞٔخ ٝاَُٞثوٓبهًذ رْزوٟ ًَ ٤ّئ٠ ٝرٌلٍٚ ًٝأٗ٘ب ٍ٘ٞاعٚ ٓغبػخ اٝ ؽوثب ٕٞه اُ٘بً *

ك٘وٟ اُج٤ٞد رٌلٍذ ثبُٔٞاك اُز٤٘٣ٞٔخ ٠ٛٝ ؽزٔب كٞم اُؾبعخ ٝٗوٟ أُٞائل ك٠ هٓٚبٕ رـٔ ثْز٠ اٗٞاع اُطؼبّ ٝأُأًَّٞلد 

 رؼب٠ُ : ُٝزَأُ٘ب ٣ٞٓئن ػٖ اُ٘ؼ٤ْ" ٕلم هللا اُؼظ٤ْ. ٝاُز٠ ٛو٣وٜب افو ا٤َُِ ٛٞ ا٤ًبً اُؤبٓخ ٠َ٘ٗٝ هُٞٚ

ٕٞه اُغوائل ٝأُغالد ٠ٛٝ رٔز٠ِء ثبُٖٞه اُؼبه٣خ ُِٔض٤ِٖ ٝاُواهٖبد ًٝأٗ٘ب ك٠ َٓبثوخ ث٤ٖ اُٖؾق ُٖٔ ٣ْ٘و اًضو *

ا٧فجبه كجوًخ  ػو٣ب ٝكٚبئؼ ٤ُٝذ ا٧ٓو ٣وق ػ٘ل ٛنا اُؾل ئَّل إٔ إؾبة ٕلؾبد أُ٘ٞػبد ٣أرٕٞ ثبًضو اُؤٖ ف٤بَّل ٝاًضو

 ٣ْٝ٘وٜٝٗب ك٤ْ٘ـَ اُ٘بً ثبُزبكٚ ٖٓ ا٧ٓٞه ٣َٕٝ٘ٞ مًو هللا رؼب٠ُ

اهرجٜ ثْٜو هٓٚبٕ ػبكاد رواص٤خ هل٣ٔخ ماد إٍٞ "  ؽ٤ش هٓٚب٤ٗبد ٖٓو٣خٖٝٓ اُطو٣ق ك٢ هٓٚبٕ ٓب ٤َٔٗٚ " 

ذ ْٗأرٚ ك٠ ػٖو أُٔب٤ُي ٖٓو٣خ ؽ٤ش ْٗأد ك٠ ٖٓو ٝاٗزْود ك٠ اُؼبُْ اعٔغ , ٖٝٓ ٛنٙ اُؼبكاد ٓلكغ هٓٚبٕ ؽ٤ش ًبٗ

ًؼالٓخ ُٔٞػل اَّلكطبه ٝٓٞػل اَّلَٓبى ,ًٝنُي اُلبًٗٞ اُوٓٚب٠ٗ ا٤ُْٜو ٝاُنٟ ًبٗذ ْٗأرٚ ك٠ ػٖو اُلُٝخ اُلب٤ٔٛخ ك٠ 

 اُقزبّٝك٢  فالكخ اُؾبًْ ثأٓو هللا ك٠ ٖٓو ,ٖٝٓ اُؼبكاد اُوٓٚب٤ٗخ ا٤ُْٜوح ٠ٛ ر٘بٍٝ اٌُ٘بكخ ٝاُوطب٣ق ُٝؤخ اُوب٠ٙ  .

 ث٤ٖبٓب ٓوجَّٞل ٝإ ٣ؾلظ٘ب هللا ٖٓ ًَ ثالء ٝٝثبء آ٤ٖٓ ٣بهة اُؼب٤ُٖٔ.ٗلػٞ ٌُْ 

ن عنوا  من غير  صفحة  يكتبها واحد فهمان 
 اثٞػ٤ٕٞ عو٣ئخاػلاك / 
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ٖ ئثلاػبد اُِـخ اُؼوث٤خ                            ُـ٣ٞبد: ِٓ
 

 (ا٧ُلبظ اإلٛزياى٣خ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ)
 

َّ ٝػال ػٖ ا٧هٗ }ئما ىُيُذ ا٧هٗ ىُياُٜب{ -  ػ٘لٓب أفجوٗب هللا ع

 رأَٓ ُلظخ )ىٍ ىٍ( ك٢ٜ رٌواه ؽوك٤ٖ!

هللا ٝهٍُٞٚ ٝػووٝا اُ٘بهخ رأر٢ ُلظخ }كلّ كّ ػ٤ِْٜ هثْٜ{.. ٝػ٘لٓب ٣ـٚت هللا رؼب٠ُ ػ٠ِ هّٞ ٕبُؼ اُن٣ٖ ػٖٞا أٓو  -

 كزأَٓ كّ كّ!

ٝػ٘لٓب رٌْ٘ق اُؾو٤وخ ٝثوٞح ػٖ ظالٓخ ٣ٍٞق اُٖل٣ن ُؼْو ٍ٘ٞاد ٣وجغ ك٤ٜب ك٢ اَُغٖ ظِٔب ٖٓ هجَ ى٤ُقخ رأر٢ ُلظخ  -

 }ا٥ٕ ؽٔ ؽٔ اُؾن{.. كزأَٓ ؽٔ ؽٔ!

 ثلإ ٣ّٞ اُو٤بٓخ رأر٢ ُلظخٝػ٘لٓب ٣زؾلس اُووإٓ ػٖ ؽلس ْٜٓ روْؼو ُٚ ا٧ -

 }ئما كًذ ا٧هٗ كًب كًب * ٝعبء هثي ٝأُِي ٕلب ٕلب{رأَٓ!

 َٛ اُغ٘خ ٖٓ ٗؼ٤ْ رأر٢ ُلظخ }ٓزٌئ٤ٖ ػ٠ِ هف هف فٚو ٝػجوو١ ؽَبٕ{كزأَٓ!٧ٝػ٘لٓب ٣زؾلس اُووإٓ ػٔب أػّل  -

 ٝػ٘لٓب ٣زؾلس ػٖ ّلح ظِٔخ ا٤َُِ رأر٢ ُلظخ }ٝا٤َُِ ئما ػٌ ػٌ{ًنُي رأَٓ! -

 ززغ٠ِ اُوٝػخ اُووآ٤ٗخ ٖٓ ٛنٙ أٌُِبد أُإصوح ...ٝٛنا ٠َٔ٣ ك٢ ثالؿخ اُووإٓ اٌُو٣ْ )ا٧ُلبظ اَّلٛزياى٣خ(ك

٢ٛٝ أُلبظ رْؼوى ثْلرٜب ٝهٞرٜب ٝاٛزياىٛب ٖٓ فالٍ رٌواه ؽوك٤ٖ ٓززب٤٤ُٖ أٝ رٌواه ًِٔخ ًبِٓخ ه٣ٞخ اٛزياى٣خ ُج٤بٕ أؽلاس 

 ك٢ ؿب٣خ ا٧ْٛ

                                      -------------------------------------------------- 

 

 َٝٛ رؼِْ ٓب ٢ٛ اُقٔب٤ٍبد .....؟؟؟؟
 

ٖٓ كهخ اُووإٓ اٌُو٣ْ رِي اُقٔب٤ٍبد اُز٢ عؼِٜب هللا ك٢ ًزبثخ ك٢ اكززبؽ٤بد اَُٞه ُز٤ََٜ ٓؼوكخ ثلا٣بد اَُٞه ك٢ اُووإٓ 

 اٌُو٣ْ ٝرَْٔ اُلئبد اَُجغ اُزب٤ُخ :

 ًِٜٝب ٤ٌٓخ ... (اُلبرؾخ، ا٧ٗؼبّ، اٌُٜق، ٍجأ، كبٛو)ٍٞه ٓلززؾخ ثبُزؾ٤ٔل  اُلئخ ا٠ُٝ٧ :فٌٔ 

 ًِٜٝب ٓل٤ٗخ ...(اُؾل٣ل، اُؾْو، اُٖق، اُغٔؼخ، اُزـبثٖ)اُلئخ اُضب٤ٗخ :فٌٔ ٍٞه ٓلززؾخ ثبُزَج٤ؼ  

 ًِٜٝب ٤ٌٓخ ...(اُؾغو٣ٌٞٗ، ٛٞك، ٣ٍٞق، ئثوا٤ْٛ، )اُلئخ اُضبُضخ :فٌٔ ٍٞه ٓلززؾخ ثأُق َّلّ هاء  

 ًِٜٝب ٓل٤ٗخ (اَُ٘بء، أُبئلح، اُؾظ، اُؾغواد، أُٔزؾ٘خ)اُلئخ اُواثؼخ :فٌٔ ٍٞه ٓلززؾخ ثبُ٘لاء  

 ًِٜٝب ٤ٌٓخ(ا٧ؽياة، اُطالم، اُزؾو٣ْ، أُيَٓ، أُلصو)ملسو هيلع هللا ىلصاُلئخ اُقبَٓخ :فٌٔ ٍٞه ٓلززؾخ ث٘لاء اُوٍٍٞ  

 ًِٜٝب ٤ٌٓخ(اإلَٗبٕ، اُـب٤ّخ، اُْوػ، اُل٤َ، أُبػٕٞ)اُلئخ اَُبكٍخ :فٌٔ ٍٞه ٓلززؾخ ثبَّلٍزلٜبّ  

 ًِٜٝب ٤ٌٓخ(اُغٖ، اٌُبكوٕٝ، اإلفالٓ، اُلِن، اُ٘بً)اُلئخ اَُبثؼخ :فٌٔ ٍٞه ٓلززؾخ ثب٧ٓو  

 أك٤لٝا ؿ٤وًْ ثٜب ٗلؼ٢٘ هللا ٝئ٣بًْ !

 )ٝرؼبٝٗٞا ػ٠ِ اُجو ٝاُزوٟٞ (

 

اػلاك/ػجلاُوؽ٤ْ ًٔبٍ
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                  When is Ramadan 2022?     

                                            
Start and end dates, what it is, traditions, fasting rules and Eid al-Fitrdate 
 

The Islamic Holy Month is expected to begin on Saturday 2 April 2022 .                                                                                                          

Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar and is one of the holiest months of the year for 

Muslims.During this month the Islamic Holy Book, the Qur’an, was revealed to the Prophet Muhammad in 

a night called Laylat-ul -Qadr. This revelation is believed to fall within the last 10 nights of the 

month.Ramadan is also known as the month of fasting, where Muslims around the world fast from sunrise 

to sunset. During this month, many Muslims also refrain from impure or unkind thoughts, and sexual 

activity whilst the fast is being held. But when is Ramadan in 2022 and what are the traditions behind it?                                                                                               

When is Ramadan 2022? : The Islamic calendar follows the phases of the moon where months begin with 

the first crescent of a new moon, and the new day begins after sunset.Because of this, the Islamic calendar is 

shorter than the Gregorian calendar by 10 to 11 days so Islamic months travel throughout the seasons.This 

year, Ramadan is predicted to start on 2 April 2022, however, this could be subject to change, depending on 

the sighting of the moon.Ramadan lasts between 29-30 days and is predicted to end on Sunday 1 May, but 

this could also change depending on the sighting of the moon.Fasting is one of the five pillars in Islam, which 

are aspects every Muslim must fulfil to form the foundation of their life and faith. These are Declaration of 

Faith (Shahada), Prayers (Salah), Charity (Zakat), Fasting (Sawm) and Pilgrimage (Hajj).                                                                                                                                                                          

How long is one fast?: As the dates of Ramadan change throughout the year, the times when fasting begins 

and ends differ too. Muslims fast during the hours of sunlight, so in winter fasts are shorter than in 

summer.Many Muslims will eat a large meal before closing their fast at sunrise, also known as suhoor, sehri, 

or imsak, before the first prayer of the day called Fajr.When just after sunset, Muslims will open their fast, 

also known as iftar, or iftari, and pray the fourth prayer of the day, Maghrib, which marks dusk.Times of 

sehri and iftar differ across cities, so it’s important to check what time fasts close and open in your city. 

Selected  by  Shereen AL Bashir 


