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 رمضان  موسم

 :وبعد... اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 يستعد )كيف بعنوان اليت القصرية الرسالة هذه فكانت وقلم ورقة مع وهدوء تفكر جلسة

 .(رمضان لشهر املسلم
 الصاحل والعمل اخلري حنو مسلم لكل انطالقة بداية النصيحة هذه تكون أن اهلل من أرجو

 نبينا على اهلل وصلى املنان الكرمي اجلواد فهو اهلل بتوفيق األبد وإىل الكرمي الشهر هذا من بدءا  
 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد

 .فَ ْلَيُصْمُه( الشَّْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن) :تعاىل قال
 ؟؟ رمضان لشهر املسلم يستعد كيف

 أوالً: االستعداد النفسي والعملي هلذا الشهر الفضيل:
 الوارد الدعاء ومن رمضان يءجم قبل الدعاء ممارسة: 

 (.رمضان وبلغنا وشعبان رجب يف لنا بارك )اللهم - أ
 .(متقبال   مين وتسلمه رمضان يل وسلم رمضان إىل سلمين )اللهم - ب

 رمضان دخول قبل استصحاهبا ينبغي نيات: 
)إذا حتدث  القدسي احلديث يف عنه اهلل رضي هريرة أيب عن مسلم صحيح ففي

 (عبدي بأن يعمل حسنة فأنا اكتبها له حسنة
 :الشهر هذا يف املطلوبة النيات ومن

 .التدبر مع مرات لعدة القرآن ختم نية -1
 .السالفة الذنوب مجيع من الصادقة التوبة نية -2
 بإذن األبد وإىل الصاحل والعمل للخري انطالقة بداية الشهر هذا يكون أن نية -3

 .اهلل
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 تضاعف ففيه الشهر هذا يف احلسنات من ممكن قدر أكرب كسب نية -4
 .والثواب األجور

 .الناس جلميع احلسنة واملعاملة واخللق السلوك تصحيح نية -5
 .الشهر هذا روحانية من مستفيدا   الناس بني ونشره الدين هلذا العمل نية -6
 .به لتزامباال واجلدية والطاعة بالعبادة يءمل برنامج وضع نية -7
 الشهر هبذا املختصة الرقائق كتب بعض قراءة عن عبارة وهي: اإلميانية املطالعة 

 الكرمي لكي تتهيأ النفس هلذا الشهر بعاطفة إميانية مرتفعة.
  صم شيئا  من شعبان فهو كالتمرين على صيام رمضان وهو االستعداد العملي هلذا

)وما رأيته صلى اهلل عليه وسلم أكثر  :الشهر الفضيل تقول عائشة رضي اهلل عنها
 .ن(صياما  منه يف شعبا

 ،فيه ليلة  عتق من النار، استثمر أخي املسلم فضائل رمضان وصيامه: مغفرة ذنوب
أوله رمحة وأوسطه مغفرة  يتضاعف فيه األجر والثواب، مباركة، تستغفر لك املالئكة،

 خل. استثمارك هلذه الفضائل يعطيك دافعا  نفسيا  لالستعداد له.إ... 
  طة الرمضانية قبل أن يهل هالله املبارك.استمع إىل بعض األشر 
  :ختطيط 

 استمع كل يوم إىل شريط واحد أو شريطني يف البيت أو السيارة.  - أ
 استمع إىل شريط )فقه الصائم( وسوف جتد النتيجة. - ب

 قراءة تفسري آيات الصيام من كتب التفسري. 
  من  شعار ما قبل رمضان وهو عبارة عن جلسة أخوية مع(اجلس بنا نعش رمضان

حتب من أهل الفضل والعمل الصاحل تتذاكر معهم كيف تعيش رمضان كما ينبغي 
 .(فهذه اجللسة اإلميانية حتدث أثرا  طيبا  يف القلب للتهيئة الرمضانية

  ختصيص مبلغ مقطوع من راتبك أو مكافأتك هلذا الشهر لعمل بعض املشاريع
 الرمضانية مثل:

 .صدقة رمضان -1
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 ي.كتب ورسائل للتوزيع اخلري  -2
 االشرتاك يف مشروع إفطار صائم لشهر كامل. -3
صندوق اخلري وهي عبارة عن جمموعة من األطعمة توزع على الفقراء يف بداية  -4

 الشهر.
 الذهاب إىل بيت اهلل احلرام لتأدية العمرة. -5
 وغريها املساجد يف العلمية الدروس خالل من وأحكام( )آداب الصيام فقه تعلم. 
 بعض احملاضرات والندوات املقامة مبناسبة قرب شهر رمضان. حضور 
 من خالل احلوار واملناقشة  يئة من يف البيت من زوجة وأوالد هلذا الشهر الكرمي.هت(

 (.يف كيفية االستعداد هلذا الضيف الكرمي
 .الدعوي االستعداد: ثانياً

 :التالية بالوسائل اهلل إىل الداعية يستعد
 فعل على نفسه يءوهت الصائم تعني فهي: (الدعوية الصائم هدية) الدعوة حقيبة -1

 وأ حماضرة شريط - رمضاين كتيب: احلقيبة هذه حمتويات..  الشهر هذا يف اخلري
 .خلإ....  سواك - هتنئة رسالة - نشيد

 .اجلزيل الشهر يف اخلري لعمل الناس هتيئة يف مشاركة القصرية الرسائل بعض تأليف -2
 مسجد يف إللقائها جيدا   إعدادا   والرتبوية اإلميانية والتوجيهات الكلمات بعض إعداد -3

 .احلي
 .األسبوعي أو اليومي الدرس خالل من األسرية الرتبية -4
 .وختمها هتاءلقرا نآقر  أجزاء توزيع -5

 شهر ليكون القدمية الوسائل تطوير أو اجلديدة للوسائل واإلعداد التفكر جبلسات عليك
 .الناس من لكثري جديدة بداية رمضان

 :(صائم برنامج) رمضان من الواحد لليوم مثمر مشروع: ثالثاً
 الفجر قبل 
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 اْْلِخرَةَ  ََيَْذرُ  َوقَاِئما   َساِجدا   اللَّْيلِ  آنَاء قَاِنت   ُهوَ  أَمَّنْ ) :تعاىل قال :التهجد -1
 [33: الزمر] (رَبِّهِ  َرمْحَةَ  َويَ ْرُجو

 (بركة السحور يف فإن تسحروا) وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: السحور -2
 .عليه متفق

 (َيْستَ ْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاأْلَْسَحارِ ) تعاىل قال :الفجر أذان إىل االستغفار -3
 .[11 :الذاريات]

 من خري الفجر ركعتا) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال الفجر: سنة أداء -4
 .مسلم رواه (فيها وما الدنيا

 الفجر طلوع بعد 
 يف ما يعلمون ولو) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال :الصبح لصالة التبكري -1

 .عليه متفق (حبوا   ولو ألتومها والصبح العتمة
 عليه اهلل صلى النيب قال :الصالة إقامة حىت والدعاء بالذكر االنشغال -2

 .داود وأبو والرتمذي أمحد رواه (واإلقامة األذان بني يرد ال الدعاء) :وسلم
 (الصباح أذكار): الشمس طلوع إىل القرآن وقراءة للذكر املسجد يف اجللوس -3

 حىت جملسه يف تربع الفجر صلى إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب كان فقد
 .مسلم رواه. الشمس تطلع

 مث مجاعة يف الفجر صلى من) وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: ركعتني صالة -4
 حجة كأجر له كانت ركعتني صلى مث الشمس تطلع حىت اهلل يذكر قعد

 .الرتمذي رواه (تامة تامة تامة وعمرة
 إين اللهم) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: يومك يف اهلل يبارك بأن الدعاء -5

 من بك وأعوذ وهداه وبركته ونوره ونصره فتحه اليوم هذا يف ما خري أسألك
 .داود أبو رواه (بعده ما وشر فيه ما شر

 كما نوميت ألحتسب إين عنه اهلل رضي معاذ قال: فيه االحتساب مع النوم -6
 .قوميت احتسب
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 أكل ما) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال :الدراسة أو العمل إىل الذهاب -7
 يأكل كان داود اهلل نيب وإن يده عمل من يأكل أن من خريا   طعاما   أحد
 .البخاري رواه (يده عمل من

 ليس) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: اليوم طوال اهلل بذكر االنشغال -1
 رواه (فيها تعاىل اهلل يذكروا ومل هبم مرت ساعة على إال اجلنة أهل يتحسر
 .الطرباين

 ."خلفا   منفقا   أعط اللهم": امللك دعاء مستشعرا  : اليوم صدقة -3
 الظهر 

 اهلل رضي مسعود ابن قال: إليها التبكري مع مجاعة وقتها يف الظهر صالة -1
 يف الصالة اهلدى سنن من وإن اهلدى سنن علمنا اهلل رسول إن": عنه

 .مسلم رواه "فيه يؤذن الذي املسجد
 .(حقا   عليك لبدنك وإن) صاحلة نية مع الراحة من قسط أخذ -2
 العصر 

 اهلل صلى النيب قال: قبلها ركعات أربع صالة على احلرص مع العصر صالة -1
 .والرتمذي داود أبو رواه (أربعا   العصر قبل صلى ءا  امر  اهلل رحم): وسلم عليه

 املسجد إىل غدا من) وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: املسجد موعظة مساع -2
 (حجته تاما   حاج كأجر له كان الناس يعلمه أو خريا   يتعلم أن إال يريد ال

 .الطرباين رواه
 بيته يف توضأ من) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: املسجد يف اجللوس -3

 يكرم أن املوزر على وحق اهلل زائر فهو املسجد أتى مث الوضوء فأحسن
 .جيد بإسناد الطرباين رواه (الزائر

 املغرب 
 ال )ثالثة :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال :الغروب قبل بالدعاء االنشغال -1

 .الرتمذي أخرجه (يفطر حىت الصائم منهم وذكر دعوهتم ترد
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 إن األجر وثبت العروق وابتلت الظمأ ذهب" الدعاء مع االفطار وجبة تناول -2
 .داود أبو رواه "تعاىل اهلل شاء

 .إليها التبكري مع املسجد يف مجاعة املغرب صالة أداء -3
 .املساء ألذكار املسجد يف اجللوس -4
 وإن) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: يفيد ما وتدارس األهل مع االجتماع -5

 .(حقا   عليك لزوجك
 .والرتاويح العشاء لصالة االستعداد -6
 العشاء 

 .إليها التبكري مع املسجد يف مجاعة العشاء صالة -1
 قام من) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال :اإلمام مع كاملة الرتاويح صالة -2

 .ومسلم البخاري رواه (ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا   إميانا   رمضان
 اجعلوا) :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: الليل آخر إىل الوتر صالة تأخري -3

 .عليه متفق (وترا   بالليل صالتكم آخر
 مفتوح برنامج  

 - أحكام) ثنائية مذاكرة - شخصية مطالعة - (جار – صديق - أقارب) زيارة
 اإلميانية األجواء على احلرص مع .ذاتية تربية - عائلي درس (خلإ..  سلوك - آداب

 .الكرمي الشهر هذا يف اخلري فرص رماثستاو 
 النفس ورياضة الزهد 

 رؤية عن وتعميه ،القلب تقسي وهي ،الغفلة تورث املشتهيات على اإلقبال كثرة
 ومعىن حكيم تعريف إىل وسلم عليه اهلل صلى حممد نبينا رشدناأ ولقد ،واتباعه احلق
 شرا   وعاء آدم ابن مأل ما) فقال والشراب الطعام من التخفيف خالل من للزهد بليغ
 لطعامه فثلث حمالة ال كان فإن ،صلبه يقمن لقيمات آدم ابن حبسب ،هبطن من

 والرتمذي 3343 ماجة وابن 4/132 أمحد أخرجه (لنفسه وثلث لشرابه وثلث
 عنه اهلل رضي يكرب معد حديث من 2312
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 املراتب أعلى إىل النفس قيادة على شديد ومترين ،وتوجيه تربية إىل حتتاج رمضان يف أسرنا إن
 والسنة الكتاب ونصوص ،الصاحل والعمل بالقول الساعات اغتنام إىل املبادرة يف ،املطالب وأسىن
 َفَأمَّا) :أمله طول ويغريه ،عمله بقصور يغرت ملن الشديد العقاب من حتذر كما ،ذلك إىل تدعو
 اْسَتنَكُفواْ  الَِّذينَ  َوأَمَّا َفْضِلهِ  مِّن َويَزيُدُهم ُأُجوَرُهمْ  فَ يُ َوفِّيِهمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ 

بُ ُهمْ  َواْسَتْكبَ ُرواْ   :النساء سورة] (َنِصريا   َوالَ  َولِيّا   الّلهِ  ُدونِ  مِّن هَلُم َيَُِدونَ  َوالَ  أَلُيما   َعَذابا   فَ يُ َعذِّ
173] 
 نسعى وكيف ؟ الصاحلات باألعمال رمضان ساعات اغتنام على املسلمة أسرنا نريب فكيف
 وتضييع هلو جمالس من جمالسنا فنحول رمضان يف وأحوالنا وأقوالنا وسلوكنا طباعنا من للتغري

 ؟ ساعات واغتنام طاعات جمالس إىل أوقات
 .حممد نبينا و سيدنا على وسلم اهلل وصلى

 


