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ــ   یطالب باإلسراع بعقد مؤتمر الحوار الوطنی  الثانی 
الستعادة المجلس الوطنی دوره الفاعل والبناء .

ــ   یحیی ویثمن غالیا  الوقفۀ البطولیۀ والتاریخیۀ 
للشهید  موسى محمد نور.

مجلس شورى المؤتمر اإلسالمي اإلرتري :

محبة اهللا األسباب واآلثـار
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إقرأ في هذا العدد


مجلة دورية

www.al-massar.com                          Email:  al-masar@al-massar.com

        EritreanIslamic Congress                  https://twitter.com/EritreanIslamic

يصدرها
مکتب العالقات الخارجیۀ واإلعالم

بالمؤتمر اإلسالمی اإلرتري

األخبار والمتابعات 
التـحـريـــر

كلمة العدد (مرحبا بشهر رمضان )
التـحـريـــر

مأساة المعتقلين في إرتريا جريمة إنسانية كبرى 
مكتب العالقات اخلارجية واإلعالم

احتساب الحاج موسى محمد نور 
املكتب التنفيذي للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري

أيعيد التاريخ نفسه ؟!
د. حسن حممد سلمان

البرنامج االجتماعي والثقافي
التحريـــر

أحكام الصيام وآدابه
التحريـــر

محبة اهللا األسباب واآلثار
منصور طـه
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مرحبا بشهر رمضان

المحرر      

       
   
      
     
      
   
  
      

  

يا باغي الخير أقبل 
ويا باغي الشر أقصر
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ت ر وا ة األ

ــ  طالب باإلسراع بعقد مؤتمر الحوار الوطنی  الثانی الستعادة المجلس الوطنی دوره الفاعل والبناء .
ــ حیا وثمن غالیا  الوقفۀ البطولیۀ والتاریخیۀ للشهید  موسى محمد نور.

مجلس الشورى للمؤتمر اإلسالمي اإلرتري 
في اجتماعه الدوري الثالث :

الشيخ عبد اهللا حامد
رئيس المؤتمر اإلسالمس اإلرتري

الشيخ إبراهيم سعيد
رئيس مجلس الشورى
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ت ر وا ة األ

يف فعالية باسطنبول مبناسبة مرور (١٠٠) عام على احتال فلسطني :
مســاعد رئيــس المؤتمر اإلســالمي : 

(القــدس) قضيــة دين وأمة وليســت للمســاومات
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ت ر وا ة األ

ضيفا في غرفة "" على البالتوك

د. حسن محمد سلمان 
مساعد رئيس المؤتمر اإلسالمي 
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ت ر وا ة األ

مساعد وزير الخارجية األمريكي للشؤون األفريقية يزور إثيوبيا
النظام اإلرتري يواجه 

أسئلة محرجة من 
اللجنة حقوق اإلنسان 
والشعوب اإلفريقية 
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ت ر وا ة األ

(٧٢) إعالميا من بلدان مختلفة 
يتضامنون مع الصحفيين المخفيين قسًرا في إريتريا

مــن صفحتــه فــي الفيســبوك عبــد 
اهللا محمــود:

احصائيات الالجئين اإلرتريين
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ة ا ا

مأساة المعتقلين في ارتريا 
جريمة إنسانية كبرى
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ة ا ا

المؤتمر اإلسالمي اإلرتري
بيان احتساب البطل الحاج موسى محمد نور
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ة ا ا

بقلم :  د. حسن محمد سلمانأيعيد التاريخ نفسه؟!
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ة ا ا

الشيخ إبراهيم سعيد متفاعال مع فعالية إرترية
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ة ا ا

 البرنامج االجتماعي والثقافي
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مصطلحات وشبهات مثارة حول اإلسالم

ة ا ا



26 الرسالة ـ العدد 15

وقد انقسم الناس في المحبة أقساما :

بقلم منصور طه

ة ا وا ا
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للمحبــة أســباب وعالمــات تحققهــا وتتحقق 

: بها

المؤمنون خير الناس 
وخالصتهم، فهم أشد 

حبا هللا أفردوه بها ، 
وصدقوا بها ، وأخلصوا هللا 
ال يشركون معه أحدا ، وال 

يقدمون عليه شيئا

ة ا وا ا
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إن اهللا ســبحانه إذا أقبــل علــى 
عبد اســتنارت جهاته ، وأشــرقت 
 ، ظلماتــه  وتنــورت  ســاحاته، 
ــه مــن  ــار إقبال وظهــرت عليــه آث
الجمــال  وآثــار  الجــالل  بهجــة 
ــأل األعلــى  ــل الم ــه أه وتوجــه إلي

والمــواالة بالمحبــة 

ة ا وا ا
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فضل الصوم :

أحكام الصيام وآدابـه

ة ا وا ا
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ة ا وا ا

بعض الفوائد واِحلَكم من شرعية 
الصيام :

وجوب صوم رمضان :
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ة ا وا ا

 أركان الصوم :

مبطالت الصوم :
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 ما يباح للصائم :

 آداب الصيام ومستحباته :

ة ا وا ا
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الصيام وحمركات القلوب :

ة ا وا ا



26 الرسالة ـ العدد 23

ة ا وا ا

لقد حسن ظّن األعرابّي برّبه !



رمضان کریم

يهنئ المؤتمر اإلسالمي اإلرتري الشعب اإلرتري واألمة اإلسالمية بحلول 
شهر رمضان المبارك ، أهله اهللا عليكم باألمن واإليمان ، والسالم 

واإلسالم ، وجعلنا وإياكم ممن صام نهاره وأحيا ليله إيمانا واحتسابا .


