
 اإلسالميةفرحات: الصيام مدرسة روحية لألمة 
 

 ن وقيام الليلارح وتكلموا مع اهلل بقراءة القرآفي رمضان صوموا الجو *
 

 غزة/أمينة زيارة 
 
عطة  ببيةر "ت بفةر األمةة اسسةيمية  ةم عميةق أ ةقاض األر  لةحر اورلمةة "اوضيةر  رم ةا   أبناء  ستقبل ا

طةة ييمانيةة "اعتماةيةة ضا ةة بحةا تميز ةا ةة  اوبةاام،  منحةا بل أسرة مسةممة ض ت عور"لانياته اومباربة،  " 
م  يستقبمه باألطعمةة اومتن"ةةة "رضةري  بةاوتز"ي اسيمةانم، اوياةيةة ي"سة   رلةات مةيير يا ةرة اوة"ة  "اسرلةاي 

لمةةل رسةةا ل ضا ةةة تحةةش  ةةتا اولةةحر وت" ةةمحا وبمةةة "تبةة"  بم ابةةة اوطريةة  "زارة األ"اةةا  "اولةةا"  اويينيةةة يبةة
 ستقبال اولحر اومبار  "است مار  االيعابم او ليح ال

 موسم زيادة األرباح
 ،اوملمييةة ومةا  يةه مة  ضيةر ةمةيش ضير اولح"ر " " منةة مة  ال وبمةة لحر رم ا  : رلات اوياةية "يق"ل

اونيةرا ،  حة" م"سةش وزيةاية  أبة"ا غمة  اوعنةة "ت   أبة"ا فةتح ليث اولر يتراعق "اوضير يتقيش "ت في اولياطي  "ت  
ضير است مار  م زياية اوعبايات "اوطاةات يست مر  تا اولحر  أ "اور"لية، "ةمى بل مسمش  اسيمانية األربا 

اوعةةاش بمةه رم ةا  ويتةز"يا منةةه "  بةي أ  اومسةمش يلةةعر بفةر  مةق اسةتقبال  ةةتا اولةحر "يتمنةى  ،ونيةل ر ةا ال
  يه يزيي  اسيما منس"  "يللن"ا اوطااات ضا ة أ  

" ةتا  األطعمةةاوفمسةطينية وملةحر  ا ريةا  مة  ضةيل لةراء "تضةزي   األسةراسةتعياي  وقةي أ ةح  ي  بأس :"ي
تحةةتش  أ ةةبلتاوملمييةةة اوتةةم  األمةةةال تتلقةة   ةةم  أراي ي ةةعنا  ةةم تسةةاال ضطيةةر:  ةةل لقيقةةة او ةة"ش اوةةت  

ت  لةةةرةه ال األ ةةةل اولقيقةةةم اوةةة يوةةةىاومضتمفةةةة  ةةةم اوبيةةة"ت ي"  اال تمةةةاش  األنةةة"اض"ااتنةةةاء  األطعمةةةةبتضةةةزي  
معطةل  ةم بةاام اولةح"ر "اوقةرر  محعة"ر  ةم اوبية"ت اوميةل اياش ضا ة أ  ، اولرما ب" م اولع"ر  أالوم "ش 

تب"  لياة يا مةة وةه "وةيي  ةم لةحر  أ "اومساعي، وتا عاء رم ا  ويلم  ت  اوعبايات م  عييي وب  نتمنى 
اسةتغيل "يسةتقبمه  أ  ةلمة  اوةت   مة  يسةتغل رم ةا   أنةير، "يستير : امة م  اوناي  ش رم ا   لس 

اةةل مةق ايةاش ال "اوتف يوةىاومقربةة  "األةمةالةةات الةحر اوتةز"ي باوط ألنهمباربة يستقبم"نه بفر   ييمانيةبضطة 
 اوميل "اراءة اوقرر  

 مدرسة روحية
باألطعمةةةةة  اسةةةةتقبال وةةةةيي عةةةةل  أ نسةةةةتقبمه أ : لتةةةةى ال يبةةةة"  رم ةةةةا   ةةةةي  ةةةةةاي   عمينةةةةا "أ" ةةةةح  رلةةةةات

اولةح"ر  ألة بةل اوطاةةات اوتةم تقربنةا مة  ال ةةز "عةل  قةي بةا  لةحر رم ةا  "اويا طات، بل اوتفاةل مةق 
  "اوقياش "اوتبر "االستغفار، "أ ةا : او ةياش ميرسةة مى ال ةميه "سمش،  ح" لحر اوقررس"ونا اوبريش  ر  يوى

يمانيةر"لية وحت  األمة  ضيةر  اسيمانيةةطة"بى ومة  اسةتغل  ةتا اولةحر بضيراتةه يتق"ى بزاي ا اومام  اوقة" ،   "ا 



اوةر"  "لةل  بطاريةة  سةةيءمتعطلةة ورم ةا   أر"النةا: "أبمةل، "اآلضةرةاوةينيا استغيل ويب"  م  اوفةا زي  ب
، "اوسةةةةير ضمةةةة  اوغرا ةةةةز "اولةةةةح"ات "تقميةةةةل اسيمةةةةانملةةةةحر مةةةة  اوبسةةةةل "اوضةةةة"اء "او ةةةةع   21بعةةةةي  اسيمةةةةا 

 اوطاةات 
مت"ا عة " عاوة ويستعياي ولحر رم ا  ر"ليا  "عسييا ،  ييمانيةضطة  "اسرلاي رة او"ة  "استعر  ميير يا

غة  ر  بليةث ن    ب "رة ببيرة  تا اولحر يع  اوتربيز ةمى اوقرر "تسم"  م األنفي "ترتقماور"   ىمبينا : وتعم
مفتةةة"   ةةةم  تبةةةا اةويب"نةةة"ا  ةةةم  يراسةةةية "ةمميةةةة غمةةةبحش  ةةةم ةطمةةةةأ أ اولةةةبا  وممبةةة"ث  ةةةم اومسةةةعي ضا ةةةة 

 اساةياش ةم او ةية "انت ةا   "اسطاوةةسةنة اوقيةاش "بةتل مزيةي مة  اوعحةي  يلياء ، "م   ش اومسعي ومتفرغ ومقرر
  اوب ير م  اومسممي  ي "ش م  ة  لح"ة اوبط  "اوفرج وبنه ال "أضيرا   "ش اوع"ار   إل لتى ير  اوقم ، 

ع  اومفطرات باوغيبة "اونميمةة "اون ةر اوملةرش، "ضةتش رم ا  يتطم   "ش اوع"ار  عميعحا ة  ب أ يعر  
مةة  او ةة"ش  األ ةةل سلقةةا   "اوتحعةةي ل "مناعاتةةه  ةةم رم ةةا   : تبممةة"ا مةةق ال  ةةم اةةراءة اوقةةررليي ةةه اةةا ي  

 "تعن  مبطيته   


