
 

 

  

 ماذا قبل رمضان؟
 خطط وأفكار ومقترحات

 

رمضان شهر الهبات والعطايا،  فيه تضاعف الحسنة، وتقال العثرة، وتكفر السيئة،فيه ليلة القدر 

 !طيطر،شهر هذه مزاياه، أال يستحق التخخير من ألف شه
 

8341

 هـ

 :جمع وتنسيق

 بارعة اليحيى
 هـ8341



 ماذا قبل رمضان؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رمضان             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالمين،  رب  هلل  الحمد
 أجمعين  اهلل  خلق  خير  على  والسالم  والصالة

 ،تسليم  وأتم  صالة  أفضل  وصحبه  آله  وعلى  عليه  محمد  نبينا 
  لرمضان  باالستعداد  تتعلق  يسيرات  وجيزات،وكلمات  عبارات  فهذه

 
 
 
 

 بارعة                                                                   



 ماذا قبل رمضان؟

 
 

 :شعبان صيام
 :االسم بهذا شعبان تسمية سبب
 1.احملرم رجب شهر خيرج أن بعد الغارات أو املياه طلب يف لتشبعهم     

 :شعبان صيام على الحث في الواردة األدلة
 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن قالت عنها اهلل رضي عائشة عن احلديث يف -
 .2 "شعبان يف منه صياما أكثر رأيته وما"
 إال شعبان يصوم ان،ككله  شعبان يصوم كان":قالت أيضا عائشة حديث ويف -

 .3)"قليال
 الشهر يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يكن مل":قالت أيضا عائشة حديث ويف -

 4"شعبان يف منه صياما أكثر السنة من
 مل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن العلماء من طائفة رجحت شعبان، صيام ويستحب*

 .5أكثره يصوم كان  وإمنا شعبان، صيام يستكمل
 .6لهك  الشهر صام يقول أن الشهر أكثر صام إذا العرب كالم  يف وجائز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حجر البن الباري فتح1
 عليه تفقم2
  مسلم رواه3 

 مسلم رواه4
 للمهنا واحلكم، العلوم جامع تصرخم5
 الباري فتح6
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 شعبان في مسائل
 اختلف ذلك ومن "احملرم اهلل شهر رمضان بعد الصيام أفضل " احلديث يف ورد -

 شعبان؟ شهر صوم أو حمرم شهر صوم أفضل أيهما العلماء
 إال يصومه كان  وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ أفضل شعبان : العلماء بعض فقال
 صيامه على حث لكن ، حمرم صام أنه حيفظ ومل منه، قليال

 املطلق، النفل منزلة ينزل حمرم وصوم الفريضة الراتبة منزلة ينزل شعبان صوم ألن وقالوا-
 .املطلق النفل منزلة من أفضل الراتبة ومنزلة

 

 ؛ عبانش صيام استحباب املقابل يفو  يومني، وأ بيوم رمضان تقدم عن النهي  ورد -
 صوم يف األيام تلك يدخل مل من على النهي حيمل بأن ظاهر بينهما اجلنع فإن

 اإلثنني يوم شعبان آخر أن فوافق مخيس، كل  أو اثنني كل  تصوم كنت  إذا :اعتاده،مثاله
 .ذلك تصوم أن فلك اخلميس، يوم أو
 يتميز حىت يومني أو بيوم رمضان يتقدم ال أن فيه واحلكمة احلديث هذا فمفاد*

 .رمضان
 "شعبان من النصف يوم"

 اهلل صلى النيب عن به السنة ثبتت شعبان شهر نعم بصيام، خيتص ال النصف يوم -
 عليه اهلل صلى النيب عن يثبت مل بصيامه يتعلق مما ذلك سوى ،وما وسلم عليه

 يف تكون وأن شهر كل  من أيام ثالثة صوم كفضل  الشهور لسائر ما إال  وسلم
 .البيض أيام وهي عشر، واخلامس عشر، والرابع عشر، الثالث

 .حجة هبا تقوم ال ضعيفة أحاديث فهو فيها القيام فضل يف ورد وما -
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 هو قل" فيها يقرا ألنه "األلفية صالة تسمى اليت وهي النصف ليلة يف الصالة أما -
 .موضوع أو ضعيف إال أثر وال خرب هبا يأت فلم مرة؛ ألف"أحد اهلل

 
 

 فيما الضعيفة األحاديث ذكر في يتساهلون- اهلل رحمهم- العلماء بعض لكن 
 .ينبغي ال أمر وهذا األماكن أو الشهور، أو األعمال، فضائل :بالفضائل يتعلق

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عثيمني ابن تفسري

 .للقحطاين البدعة وظلمات السنة نور
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 شعبان صوم فضائل

 أرك   مل ما شهر   يف تصوم   أراك اهلله  رسول   يا هريرة،قلت   أيب عن : احلديث يف -
 : قال ، شعبان   : قلت   ؟ شهر   أي   : قال ؟ فيه تصوم   ما مثل   شهر   يف تصوم  

ب   العباده  أعمال   فيه ،ت رفع   عنه الناس   يغفل   ورمضان   رجب بني شعبان    ال أن فأ حه
 1صائم   وأنا إال عملي يرفع

 املصدوق الصادق به أخرب كما  شعبان يف يرفع العام عمل فإن":*يمالق ابن قال -
 عمل ويعرض صائم، وأنا عملي يرفع أن فأحب األعمال فيه ترفع شهر أنه

 الليل وعمل الليل قبل آخره يف يرفع اليوم وعمل واخلميس، االثنني يوم األسبوع
 صحيفة وطويت كله  العمر عمل رفع األجل انقضى النهار،وإذا قبل آخره يف

 2 "العمل
 يدخل ،لئالرمضانل كالتمرين  صيامه أن وهو ر،آخ معىن شعبان صوم يف قيل وقد -

                                           .3ونشاط بقوة بل وكلفة، مشقة على رمضان صوم يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحيحة السلسلة يف األلباين حسنه1 
 داوود أيب سنن على القيم ابن حاشية2 
 رحب البن املعارف لطائف3 
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 يف يشرع ما فيه شرع لرمضان كاملقدم  شعبان كان  وملا" :اللطائف يف رجب ابن قال
 بذلك النفوس وترتاض ،رمضان لتلقي التأهب القرآن؛ليحصل وقراءة الصيام من رمضان

 ."الرمحن طاعة على
 

 *شعبان في السلف حوالأ 
 .القراء شهر شعبان شهر : يقال كان : كهيل  بن سلمة قال -
 .القرآن لقراءة وتفرغ"كانهد  حانوته أغلق شعبان دخل إذا الئيامل قيس بن عمرو كان -
 
 

 :شعبان في أقوالهم من
 كان  أنه عائشة قالت كما  شعبان صيام من يكثرملسو هيلع هللا ىلص كان" جربين ابن قال -

 ما يعمل وأن الصوم، من فيه املسلم يكثر أن فالسنة قليال، إال شعبان يصوم
 ."الصاحلة األعمال من تيسر

تـ غ ل أن   ينبغي اليّت  اهلل أيَّام من شعبان شهر"اخلضري الكرمي عبد الشيخ قال -  ت س 
 ."بهطاعتههه 

 النفس توطني وهي أخرى فائدة شعبان يف الصيام ويف"عثيمني ابن الشيخ قال -
 "أداؤه عليها سهالا  رمضان لصيام مستعدة نلتكو  للصيام، وهتيئتها
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 :اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدع

 وفاقتك،وسألته فقرك ،وأظهرت موالك يدي بني وتذللت اإلجابة، أوقات التمست هال
 !عليه؟ واإلعانة الشهر بلوغ

 ."..دعان ذاإ الداع دعوة أجيب قريب فإين ينع عبادي سألك وإذا"
 

 وال كله  شأين يل أصلح "األذكار ،ويف"نستعني وإياك نعبد إياك" :تردد صالة كل  ويف
 التخطيط يف جهدا االستقامة،وبذل يف بلغ مهما العبد ؛ألن"عني طرفة نفسي إىل تكلين

 سله مث الشهر، بلوغ اهلل فسل به، إال قوة وال له حول ال ملواله، فقري فإنه والتنظيم؛
 .العمل قبول أيضا سله مث الطاعة، على والتوفيق اإلعانة

 

 .معه اهلل صدق اهلل مع صدق فمن صدقك؛ اهلل وليعلم
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنيـــــ
 ورفعة اخلطيئات، وغفران األعمال، مضاعفة من فيه وما رمضان فضائل نعلم كلنا *

 صدقة،عمرة،تفطري،الرب:فيها يلج أن شاء ملن مشرعة الصاحل العمل ،وأبواب الدرجات
 .كثري  وغريها..احلوائج الليل،اإلحسان،قضاء والصلة،دعاء،قيام

 النّـيَّة"اإلسالم شيخ قال وقد عمله، يبلغه مل ما بنيته العبد يبلغ وقد عظيم، شأهنا النية *
 رمضان فقبل ،1" عليه يثاب ال الّنية عن اجملرد والعمل ا،عليه ي ثاب العمل عن اجملردة
 ومل رمضان جاء فإذا الصاحلة، األعمال من بالكثري ستقوم بأنك نيتك يف تضع أن مجيل  
 نيتك على مأجور فإنك ؛ وبينه بينك حالتك لظروف فعله على عازماا  كنت  ما تفعل

 فيما اهلل رسول عن ، عنهما هللا رضي عباس ابن يرويه الذي احلديث يف كما  ؛ الصاحلة
 همّ  فمن : بنّي  مث والسيئات احلسنات كتب  اهلل إن" : قال وتعاىل تبارك ربه عن يرويه

 .3العلماء جتارة النية :قيل وقد،2...كاملة  حسنة عنده اهلل كتبها  يعملها فلم حبسنة
 
 

 

 

 

 

 

 

______ 
 تيمية البن الفتاوى جمموع :انظر 1
 عليه متفق 2
 .للطريفي النيب صالة صفة:انظر 3
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 رأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

 فضائل يف اقرأ منه؛ واالستفادة الشهر هذا استغالل وحلسن القبلية التهيئة باب من
كمه، الصيام  ...املعاصرة املفطرات ،اديثهأح وشرح الصيام، آيات تفسري يف اقرأ وحه

 
  لضبط طريق ومسائله،وهذا الصيام أحكام يف تفقهت وقد إال الشهر عليك يدخل ال

 .وفضائلها احلجة ذي وعشر أحكامه، يف القراءة احلج أقبل إذا وكذا الصيام، كتاب
 

 أدركت ألنك لبلوغه؛ يشتاق ،وقلبك  لدخوله نفسك تتوق رمضان؛ حول تقرأ فعندما
 آخر، طعما لرمضان ستتذوق صدقين وغنائم، فضائلو  سنن من به يتعلق ما مجيع فعال
 الدين، يف يفقهه خريا به اهلل يرد ومن

 
 املختصرة، الكتيبات هناك جبهله، أحد يعذر وال الفضل، وهلل ميسر العلم واآلن

 مبثوثة صوتية حماضرات وأيضا إلكرتونية، وأخرى ورقية كتب  وهناك والشروح، واملطوالت
 .مواقع عدة يف
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 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتغيي

 ..العمل أوقات الغذائي، النمط :حولك من يتغري شيء كل  رمضان يف
 وأن سيما ال حتول؛ نقطة رمضان ليكن األفضل، حنو للتغيري ولك يل فرصة هو أليس

 .يسري أمر فالتغيري مقبلة، النفوس
  حسنة عادات واكتساب ،..اللسان بذاءة-كالغضب  سيئة اتعاد من بالتخلص لتغيريا

 اخللق،ترطيب حسن الليل، قيام :الطاعات على النفس تعويد وكذلك كالصري،احللم،
  املعاصي بعض من التخلص وأيضا الرحم، صلة يوميا، القرآن بالذكر،تالوة اللسان

  وقتها، عن الصالة تأخري الوالدين، حق يف كالتقصري
 ذلك وقبل والعزم اإلرادة وإمنا مستحيل، أو صعب شيء هناك ليس احلقيقة يف

 .وسؤاله باهلل االستعانة
 ."اهلل   ي ص بّـر ه   يتص بـَّر   وم ن" :عليه املتفق احلديث ويف

 "سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين ومصابرة، وصرب جماهدة حيتاج والتغيري
 .وأعانك لك يسره إال أمر   يف صدقك اهلل يعلم إن ما يقينا وثق
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 ارعةالمســـــــــــــــــــــــــ  

 اخلريات يف واملسارعة للمبادرة  تدعوان النبوية واألحاديثة القرآنية اآليات
 بفعل األمر على زائد قدر اخلريات إىل باالستباق واألمر:"اخلريات فاستبقوا " تعاىل قال 

 األحوال، أكمل على وإيقاعها وتكميلها، فعلها يتضمن إليها االستباق فإن اخلريات،
 أعلى اجلنات،فالسابقون إىل اآلخرة يف السابق فهو اخلريات، إىل الدنيا يف سبق ومن

 وعمرة، وحج وزكوات وصيام، صالة من والنوافل الفرائض تشمل درجة،واخلريات اخللق
 .2"..باألعماله  بادروا" احلديث ويف .1وقاصر متعد   ونفع

 احلسنات، وتضاعف السيئات، ت قال حيث للمبادرة؛ رحب يدان  م رمضان وموسم
 .له يغفر فلم رمضان أدرك من أنف ورغم اجلنان، أبواب وتفتح
 شجرة وهي العبد على شىء أضر هي ولعل وعسى وسوف لسنيا :مالقي ابن قال وقد
 3" والندامات اخلسران مثرها

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفسريه يف السعدي 1
 مسلم 2
 السالكني مدارج 3
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 والجوارح رمضان
 ثالث للصوم"املقدسي قال وقد واملشرب، املطعم عن االمتناع للصيام الضيق املفهوم
 كف هو العموم فصوم اخلصوص، خصوص اخلصوص،صوم العموم،صوم صوم:مراتب
 عن اجلوارح وسائر والسمع واليد انسوالل النظر فك هو اخلصوص والفرج،وصوم البطن
 .1"اآلثام

 ، بههه  والعمل   الزوره  قول   ي د ع   مل   من":  احلديث ويف جوارحه، حيفظ صيامه حال فاملسلم
 ةومنيم غيبة من حيرم ما عن سانهل فيحفظ2"وشر اب ه   طع ام ه   ع  ي د   أنه  يف حاج ة   هلله  فليس  

 املدرسة يغتنم وإمنا والشتائم، بالسباب اللسان إلطالق عذرا ليس ،فالصوم ..وكذب
 .اخللق حسن على نفسه جملاهدة الرمضانية

 سيما ال صومه، وخيدش ، ربه يغضب ما يسمع أو يرى بأن وبصره، مسعه حيفظ وكذا
 والبصر السمع إن" اهلل قال وقد أمرا حيرم ملا الوصول أصبح اليت التواصل وسائل - مع

 املزجاة لبضاعتها تروج اليت الفضائية القنوات وأيضا،"مسئوال عنه كان  أولئك كل  والفؤاد
 .ربه اطالع ويستحضر وقته ويغتنم نفسه جياهد واملسلم الكرمي، الشهر هذا يف

 يتبعه ما بل ، والعطش اجلوع نفس الصوم شرعية من صوداملق ليس : البيضاوي قال وقد
 .املطمئنة للنفس األمارة النفس يعوتطو  الشهوات كسر  من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القاصدين منهاج خمتصر 1
 عليه متفق2
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 رمضان قبل قلبك
 التحلية قبل التخلية يقال كما

 بغنائمه، وتفوز ورمضان، حالوة تتذوق اليت هي والعلل األمراض من السليمة القلوب
 تابعه، واجلوارح امللك فهو ،1"قلوبكم إىل ينظر ولكن"وجل عز اهلل نظر موضع فالقلب

 اهلل، مبغفرة طمعا اهلل عباد عن واملساحمة بالعفو عليك اجلسد، سائر يصلح وبصالحه
 ..والعجب والكرب واحلقد،والرياء والغل الظن، وسوء والتدابر، والتهاجر والتقاطع إياك

 هبا تعامل صفة كل  أن وثق ، سليم بقلب عليه ادخل لرمضان، أخرى لذة ستجد
 ،ومن2"..لكم اهلل يغفر أن حتبون أال وليصفحوا فليعفوا "مبثلها اهلل يعاملك املخلوقني

  ..وهكذا اهلل وصله رمحه وصل
 من باطنه بإصالح شغلهوي سريرته إصالح إىل يوفقه أن للعبد اهلل توفيق عالمة ومن

 يشغله أو نفسه عن بغريه العبد ينشغل أن احلرمان عالمات ومن ، يمةمالذ اآلفات
 .3سريرته إصالح عن ظاهره بإصالح

 فانساقت جوارحه؛ الطاعة إىل وأسرعت أمره، واستقام طبعه رق :قلبه سلم إذا والعبد
 .4وانصياعا ضوعا،وذالوخ حبا اهلل إلرادة

 اجلوارح اتقت القلب اتقى فإذا"اهلل رمحه عثيمني ابن قال وقد التقوى، لزيادة ورمضان
 5."اجلوارح تتق مل القلب يتق مل وإذا

______ 
 مسلم رواه 1
 22النور سورة 2
 اجلليل العزيز عبد السرائر، تبلى يوم 3
 .الشيخ وكيل اهلل عبد القلوب، حديث 4
 .عثيمني البن الصاحلنب رياض شرح 5
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 رمضان في الخير أبواب

 
 للمعروف وبذل إحسان و قيام، و صدقة و رمضان،صيام يف جدا كثرية  اخلري أبواب
 ومستحب، وواجب  متعد، بعضها و قاصر بعضها أرحام، وصلة حوائج وقضاء

 دةالعبا تنويع الفرد؛فإن على األثر بالغ هلذا أن اعلم سهما،و باب كل  يف لك فاضرب
 . وامللل السآمة يطرد
 : احلديث ففي الدميومة، هي خرييته سبب و املنقطع الكثري من خري الدائم العمل وقليل

 أحب متلوا،وإن حىت ميل ال اهلل تطيقون،فإن ما األعمال من عليكم ! الناس أيها يا "
 .1" قل وإن عليه داوم ما اهلل إىل األعمال
 عليه اهلل صلَّى - النيبّ  إىل أحبَّ  كان  العمل أي  " :- عنها اهلل رضي - عائشة وس ئلت
 .2"الدائم :قالت وسلَّم؟

  :عليك العبادات في إذن
 الصدقة بركعة، الوتر ، يوميا ركعتني الضحى كصالة  قل؛ وإن العمل على باملداومة -

 .بريال ولو
 .تفرط مث بالفتور تصاب ال حىت التنويع أيضا -
 تبدأ حيث رمضان يف مفيد التدرج وهذا وسياسة؛ جماهدة حتتاج فالنفس ؛ التدرج -

 يف جيتهد كان  فقد والسالم الصالة عليه بنبينا للعشر؛أسوة تصل حىت تزيد مث  بالقليل
 .غريها يف جيتهد ال ما األواخر العشر
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 فتح يف قرأت وقد،3 عليه الدوام يطيق ما منها يأخذ أن وهو العبادة يف واالقتصاد
  يف النفس جهد من أوىل قلت وإن العبادة على واملداومة"النافعة القاعدة هذه الباري
 .4"انقطعت إذا كثرهتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 مسلم رواه 1
 البخاري رواه 2
 للنووي مسلم صحيح شرح املنهاج 3
 حجر البن الباري فتح 4
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 اتاألولوي فقه
 أو أهم على مهم أو واجب على مستحب فتقدم رمضان يف اخلري أبواب عن تسمع رمبا

 فقد ،2األولويات فقه يف الفقه وقلة ،1الشيطان حيل من وهذا فاضل، على مفضول
 يف القرآن تقرأ الة،أوالص تفوتك مث عيناك غلبتك الفجر اقرتب ما إذا حىت الليل تقوم
 .. أو مالك، زكاة تؤد مل بينما الصدقة يف تبادر أو مثال، أبويك حاجة وقت
 إيل تقرب وما":احلديث يف ورد لذلك الفرائض، هو به العناية عليك جيب ما فأهم

 تتم وما وقتها يف الصالة على فتحرص،3"عليه افرتضت مما إيل أحب بشيء عبدي
 رباج والنوافل للسنن تنتقل مث حيرم، وما فيه جيب ما الصيام يف تنظر مث به، إىل الصالة

 .الفرائض يف للنواقص
 

 املفضول بالعمل يشغله أن وهو :الشيطان مكائد عن احلديث يف القيم ابن قال وقد
 اخلري بفعل فيأمره الفاضل العمل ثواب ويفوته الفضيلة عنه ليزيح منه أفضل هو عما

 يتنبه من وقلَّ  منه، وأعلى أفضل هو ما ترك تضمن إذا له وحيسنه ليهع وحيضه املفضول
 .4 الناس من هلذا

____ 
 اجلوزي البن ابليس تلبيس :ظران هذا حول لالستزادة 1
 .للوكيلي الضوابط يف دراسة األولويات فقه للقرضاوي، األولويات فقه :األولويات فقه حول لالستزادة 2
 البخاري 3
 القيم البن الفوائد بدائع 4
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 رمضان في الوقت
 من القيامةه  يوم   آدم   ابنه  قدما تزول   ال:احلديث ،ويف1الوقت هو املسلم ميلك ما أنفس

 إنّ  : عقيل ابن قال وقد ،2.. أفناه فيما عمرهه عن : مخس   عن ي سأ ل   حىتَّ  ربّه عند
 ، الف ر ص فيها تـ ن تـ ه ز غ نهي م ة فهو ، الوقت هو العلماء بإمجاع العقالء عند حتصيل أجلّ 

 من أشد الوقت إضاعة" :القيم ابن وقال ،3"خ اطهفة واألوقات ، كثرية  فالتكاليف
 يكون أن املسلم على فينبغي الفاضلة؛ األزمنة يف به للتذكري احلاجة ،وتزداد4املوت

  ساعاته، ويغتنم لنفحاته، فيتعرض شهره، فضائل  جيدا يستحضر بأوقاته، شحيحاا 
 :رمضان يف األوقات يضيع ما أكرب هي أمور ثالثة هناك أن نظري ويف
 له بقي فماذا املغرب، آذان قرب إىل ينام مث ليله، طيلة يسهر البعض فتجد :النوم .1

كم  مع يتناىف وهذا! اخلري من فاته ،كم !يومه؟ من  لتذكر باجلوع الشعور من الصيام حه
 املفروضة الصالة يف التفريط من ذلك يف ما بالعطاء،مع األيدي الفقراء،فتجود أحوال

 .وتضييعها
 األوقات ضياع من أعظم غنب ،وأي األوقات تسرق أيضا وهي :التواصل وسائل .2
 وليس فاضالت، أيام يف املباحات يف يستخدمها عّمن أتكلم وأنا ،!اهلبات زمن يف

 قد ،فذاك شهره شعائر يعظم ملو  ربه، يرضي ال فيما ويسرة مينة بنظره جال عمن حديثي
 .استخدامها تقنن أو تعتزهلا أن فحاول شهره؛ نفخات نفسه حرم

 أين فجأة، جاء رمضان وكأن عام كل  يف نلحظه الذي واالزدحام ، األسواق .3
كم واهلل أدركنا ما لألكل؟ رمضان هل..!األولويات؟ فقه وأين والتنظيم التخطيط  حه

 .الصيام
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 أقول لكن ، األشخاص باختالف تنقص أو تزيد وقد املثال سبيل على املضيعات وهذه
 رمضان؛ خرج ما فإذا ، خنسر ال حىت ، العالئق ونقطع رمضان لنغتنم : ولكم لنفسي
    .مندم حني والت وهواك، نفسك حبيس وأنت سبقوا القوم فإذا حولك نظرت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 غدة أبو العلماء، عند الزمن قيمة :انظر هذا حول لالستزادة 1
 لأللباين الصحيحة السلسلة 2
 النجاح؟ حتقق كيف  كتاب  انظر 3
 الفوائد كتابه  يف ذلك ذكر 4
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 رمضان؟ لماذا

 .الرذيلة واألخالق الرديئة األخالط من هلا وتطهريا للنفس تزكية -
 .النواهي واجتناب األوامر امتثال فيه ألن التقوى؛ أسباب أكرب من الصوم -
 اهلل مبراقبة عليه؛لعلمه قدرته مع نفسه هتوى ما اهلل؛فيرتك مراقبة على النفس تدريب -
 .والغفلة والبطر الشر على النفس حيمل والري الشبع النفس؛فإن كسر  الصيام يف  -
 . وتعميه القلب تقسي قد الشهوات فإن والذكر، للفكر القلب ختلي -
 حتت يدخل ال وأجره وثوابه وحده، هلل الصائم أجر كان  ؛ وربه العبد بني سر كان  ملا -

 ."أمثاهلا بعشر احلسنة "قاعدة
 وساوس بالصيام فتسكن الشيطان، جماري هي اليت الدم جماري يضيق الصيام -

 .الغضب شهوة وتنكسر الشيطان
 أمل من الصائم يذوقه ملا بآالمهم، وإحساس   املساكني على العطف على باعث   -

 .اجلوع
 وتذييلها، الشدائد مالقاة على وميرن واإلرادة، العزمية ويقوي والتحمل، الصرب يعلم -

 .وهتوينها والصعاب
 .املقربني األبرار احملاربني،ورياض وجنة املتقني، جلام -
 شهوته يرتك وإمنا شيئا، يفعل ال الصائم فإن األعمال، سائر بني من العاملني لرب هو -

 .ومرضاته حملبته وإيثارا معبوده أجل من وشرابه وطعامه
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 .املألوفات عن وفطامها الشهوات، من النفس حبس من فيه ملا -
 حمفوفة والنار الشهوات، عن إمساك ألنه النار؛ ومن اآلثام من وسرتة جنة الصوم -

 .تبالشهوا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
 املعاد زاد

 املعارف لطائف خمتصر
  العالم تيسري

 الفقهي امللخص
 السعدي تفسري
 القاصدين منهاج خمتصر

  الباري فتح
 والسنة الكتاب يف الصوم
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 الرمضاني المطبخ

 ، رمضان يف الثمني وقتها من تقتطع -بنتا أو زوجة أو أماا- امرأة لكل عطرة حتية
 : النصائح بعض ،وأهديها الرمضانية الوجبات إلعداد
 الربامج حيث املطبخ، يف البقاء أثناء الكرمي القرآن إلذاعة االستماع على احلرص  -

 العبادات أعظم فهو اهلل، بذكر رطباا  لسانك واجعلي ، والفتاوى والتالوات الرائعة
 .وأيسرها

 تسرفوا وال واوأشرب كلوا"و"تكقاعد واجعلي، املأكوالت يف اإلسراف من احلذر  -
 ".املسرفني حيب ال إنه

 وقته ،فرمضان املطبخ يف قتكو  من الكثري يضيع ال أن اإلمكان قدر حاويل -
 .نفيس

 يفف املبارك، الوقت هذا يف الدعاء من تتمكين حىت اآلذان قبيل اإلنتهاء حاويل -
 1" الصائهمه  ودعوة   :ومنها :ترد ال د عوات   ثالث  ":احلديث

 .الفطور تعجيل يف ، السالم عليه املصطفى سنة تطبيق على حلرصا -
 مائها فأكثر مرقةا  طبخت إذا " : احلديث ففي جلريانك، طبق بإرسال بادري -

 .3"جريانك وتعاهد
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 فطر من:"احلديث ففي ، النية وجتديد األجر احتساب التنسي : وبعده ذلك وقبل
 .األجر هذا لكه  ،فهنيئاا 3"أجره مثل فله صائماا 

_____ 
 اجلامع صحيح يف األلباين حسنه1 

  .مسلم رواه2
 . اجلامع صحيح يف واأللباين حبان، ابن وصححه ، ماجه وابن ، الرتمذي رواه3
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 القرآن شهر رمضان

 اهلدى من وبينات للناس هدى القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر "تعاىل قال
 اللوح من واحدة مجلة أنزل القرآن أن : عنهما اهلل رضي عباس ابن قال"..والفرقان
 ليلة يف أنزلناه إنا } : تعاىل قوله لذلك يشهد و القدر ليلة يف العزة بيت إىل احملفوظ

 شهر فهو فيه، القرآن بإنزال الصوم شهر جبعله رمضان شهر اهلل ،فف ضَّل  1{ القدر
 ال ما فيه وجيتهد رمضان، يف جربيل مع القرآن يتدارس ملسو هيلع هللا ىلصيبالن كان  وهلذا القرآن؛
 2.غريه يف جيتهد
 ،3الصحابة وفعله وسلم عليه اهلل صلى  الرسو شرعه عمل وتدراسه القرآن ةتالو  كثرة

 .4رمضان يف يكون ما وأجود الناس أجود كان  حيث
 

 الزهري فكان غريها، ويف الصالة يف رمضان يف القرآن تالوة من يكثرون السلف وكان
  يف القرآن خيتم قتادة القرآن،وكان وتعاهد القرآن تالوة هو إمنا:يقول رمضان دخل إذا

 ليلة؛فاقتدوا كل  يف األواخر العشر ويف ثالث، كل  يف رمضان ويف دائما، ليال  سبع كل
 .5األخيار هبؤالء اهلل رمحكم
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  الفاضلة األوقات يف أما ملداومة،ا على ثالث من أقل يف القرآن قراءة عن ينهى وإمنا
 ، القرآن تالوة من فيها اإلكثار فيستحب كمكة،  فاضلة أماكن أو رمضان، كشهر
 .6واملكان للزمان اغتناما
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 بني جيمع أن القارئ على ينبغي لذا ،٧والفهم احلضور التالوة من املقصود كان  وملا
 ،٨القرآن غريب ملفردات كتيب  منه قريبا يضع أن عليه فأقرتح ختماته، يف والفهم التالوة
   .٩التفسري يف وكتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رجب البن املعارف لطائف 1
 التفسري يف املختصر 2
 والسنة،األشقر الكتاب يف الصوم 3
 القيم ابن املعاد، زاد 4
 عثيمني ابن القران، جمالس 5
 املعارف،للمهنا لطائف خمتصر 6
 رجب البن الباري، فتح ٧
 .للخضريي القرآن غريب يف السراج:املثال سبيل على ٨
 .التفسري زبدة أو امليسر، التفسري التفسري،أو يف املختصر :املثال سبيل على ٩
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 الرمضانية المكتبة

 اليت الكتب من خمتارات أيديكم بني أضع واليوم ، رمضان قبل القراءة أمهية سلفا ذكرنا
 :صرخمت يسري بأسلوب به،مع يتعلق اوم بالصيام يتعلق ما معرفة من -اهلل بإذن -متكنك
 للعسكر| وحتليل تدبر"الصيام آيات"املعاين بدائع كتاب -
 لألشقر|والسنة القرآن يف الصوم كتاب -
 املديفر|رمضان؟ يف تنجح كيف  -
 .املشيقح خالد للشيخ |املعاصرة املفطرات كتاب -
 .العيد د،نوال|النبوي اهلدي من مستوحى رمضاين برنامج -
 كتاب  أو عثيمني ابن للشيخ املمتع شرح يف الصيام لكتاب يرجع التوسع أراد ومن

 . كثرية  والكتب الفوزان، للشيخ الفقهي امللخص من الصيام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


