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ومادة محفزة لكيفية اإلستفادة من هذا    وهذا برنامج مصغر

، من عدة مصادر ومراجع ومواقع  ج، تم تجميع البرنامالشهر الكريم وحسن استغالله

 جزى اهلل خيرًا كل من ساهم في نشره والعمل به والداللة عليها. 
 

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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 على استقبال رمضان بالطرق السليمة التالية :  فاحرص  
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 فاللهم بلغنا رمضان وتقبله منا إن أنت السميع العليم .
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 ل رمضان ؟س الستغالمكيف تتح

 لطاعات اتبع التعليمات التالية :  رمضان يف االستغالل   لكي تتحمس
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  44443311  رمـــضـــــانرمـــضـــــان  ييــفف  للصائمينللصائمين  اليـومـياليـومـي  لبـرنامجلبـرنامجاا
 

 , بداية اليــوم البرنامج المقترح بعد طلوع الفجر

 . رديد بعدهذان والتسماع األ

ــدعوة التامــ"  ــداللهــم ره هــذه ال ا ة والصــالة القائمــة حم محم

ــه  ــذ  وعدت ــودا ال ــا محم ــه مقام ــيلة والفضــيلة وابعق " . الوس

 في صحيح الجامع . 6423ه األلباني رقم: صحح

نزل  أداء سنة صالة الفجر في الم

 ركعتان . 

خيـر مـن  ركعتـا الفجـرقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم : " 

 ." رواه مسلم  يها  ف  نيا وماالد

   . في المسجدة الفجر أداء صال
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح قال صلى اهلل عليه وسلم : "  

  , "  متفق عليه " هما ولو حبًواألتو

ءة  االنشغال بالدعاء أو الذكر  أو قرا

 القرحن حتى إقامة الصالة .

 واإلقامـةن يرد بـين األذاء ال الدعاقال صلى اهلل عليه وسلم : "  

صــححه األلبــاني رقــم: ذ  وأبــو داوود و رواه أحمــد والترمــ "

 في صحيح الجامع . 3408

ى في  أو المصلالجلوس في المسجد 

 :   البيت

 للذكر و قراءة أذكار الصباح .    -

إذا صـلى الفجـر تربـع فـي عليـه وسـلم : "  كان النبي صلى اهلل  

 رواه مسلم "  ناءمجلسه حتى تطلع الشمس الحس

      اء: نقية بيضاء(سن)ح
 حن القر تالوة -

 . ]78: اإلسراء]  ( ِإنَّ ُقْرحَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًداِ  قال تعالى : )

 لتزام قدر اإلمكان بــ : اال

 رمضان. شهر  خالل جزء 15من القرحن إلكمال   حزهقراءة  -

 كقيرا إن شاء اهلل .  راالتالوة فقد حصد خيومن استطاع الزيادة في مقدار , في صالة الفجر فقــط

ع الشمس ) بقلث ساعة  طلو بعد -

تقريًبا ( الصالة ركعتين مستشعرا  

 ثواه وأجر عمرة وحجة تامة . 

** مالحظة : صالة اإلشراق هي  

   نفسها صالة الضحى أول وقتها .

الغـداة فـي  مـن صـلى صـلى اهلل عليـه وسـلم : "ل اهلل قال رسو

شـمس ثـم صـلى ركعتـين، الذكر اهلل حتـى تطلـع  جماعة ثم قعد ي

رواه الترمـذ  و  " وعمرة تامـة تامـة تامـة كأجر حجةكانت له 

 صححه األلباني .

 ركعام  8ركعام أو  4أو  ناركعت 2   أداء صالة الضحى 

 . وطبيعة عملة حسب برنامج كل فرد النوم واالستراحة 

 بعد االستيقاظ من النوم 
د لصالة دال والوضواء واالستع ممارسة الرياضة واالغتسا

 الظهر

  صالة الظهر و أداءو  المؤذنإجابة 

السنة الراتبة لصالة الظهر أربع ركعام  

 دها .قبل فرض الظهر و ركعتين بع

مــن صــلى اثنتــي عشــرة  "قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم : 

 .  رواه مسلمهن بيت في الجنة "في يوم وليلة بني له ب ركعة
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 لقرحنتالوة ا -

 ضان. شهر رمخالل   جزء 15القرحن إلكمال  من  حزهقراءة  -

 . بعد صالة الظهر  

 ( تماعي وغير ذلكتواصل اج–زيارة  –السوق )  فترة استراحة حتى صالة العصر

 جماعة .   , ومن ثم أداء الصالة فيلصالة العصر  إجابة المؤذن

 دقيقة يوميًا 15 دةلألسرة واألوالد لمعمل موعظة أو قراءة من كتاه في المصلى أو في البيت  

 أو قراء من كتاه أو معاونة األهل في إعداد الطعام إلى قبل المغره بساعة  نامج مفيدمشاهدة بر

 قبل حذان المغره بساعة واحدة

 رمضان. شهر   خالل  جزء 15من القرحن إلكمال  حزهقراءة  -

اء رغ للـدعثم التفـوقراءة أذكار المساء ,      –  مغره  صالة ال  قبل

 ن يد  اهلل حتى صالة المغره.بيوالتضرع  

  ":   إذا أفطر قال سلمكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وواإلفطار بالتمر أو الرطب أو الماء ,  إجابة المؤذن

صالة ثم صالة     4678صححه األلباني رقم:  ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل"

 ركعتان  –ره مغلصالة ال اتبة ة الرالسن  أداء , و   مغرهال

 إتمام صيام شكر اهلل على نعمة  اإلفطار معهل حول مائدة االجتماع مع األ

 ة العشاء واستراحة حتى صال هذا اليوم  

ركعة مع   11صالة التراويح والقيام  شاء, وصالة ركعتين سنة بعد العشاء ثملصالة الع  إجابة المؤذن

 .  لوتر ا

رنامج مفيد وأحيانا  اهدة بأو مش ة واألوالد وشره الشا  سراحة والجلوس مع األبعد ذلك فترة استر

 لياًل 11لى الساعة الجلوس مع األصدقاء إ

 , واالستيقاظ بعد ذلك قبل الفجر بساعة   11بعد الساعة  االستعداد للنوم

  "عليه وسلم : قال رسول اهلل صلى اهلل , تين وتناول وجبة السحوروضوء وصالة ركعقبل الفجر , ال 

 .  عليهمتفق "  فإن في السحور بركة واتسحر

قال رسول اهلل صلى ,  بعد ذلك الجلوس وذكر اهلل واستغفاره والدعاء بما شئت من خير الدنيا واآلخرة

 يبقى ثلث الليل اآلخر،ليلة إلى السماء الدنيا حين  ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل  "اهلل عليه وسلم : 

رواه البخار  "  ني فأغفر لهن يسألني فأعطيه، ومن يستغفروميب له، دعوني فأستجفيقول: من ي

 .   والمسلم

  سبحانه أن نكون جميعًا من المقبولين ثم يبدأ اليوم والبرنامج من جديد , نسأل اهلل

 كريم . ومن عتقاء اهلل في هذا الشهر ال 

 :  مالحـــــظة

 .حده األدنى  فيذا , ألن البرنامج قد يستفيد من األوقام بشكل أكقر من ه -1 

 .ىخرتم المصحف كاماًل وخمسة عشر جزء أ خبرنامج أن نا البهذ نستطيع  -2

 

ع  مي  ل الله من الج  ب 
ق   ت 


