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املبــني  كتابــه  يف  القائــل  العاملــني  رب  احلمــدهللا 
( شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرءان هــد للنــاس 
وبينــات مــن اهلــد والفرقــان فمــن شــهد منكــم الشــهر 
ــه  ــد وآل ــا حمم ــىل نبين ــالم ع ــالة والس ــه...) والص فليصم
وصحبــه أمجعــني القائــل (مــن صــام رمضــان إيامنًــا 

ــد: ــه) وبع ــن ذنب ــدم م ــه ماتق ــر ل ا غف ــابً واحتس

فيمــر رمضــان هــذا العــام ١٤٤١للهجــرة والعــامل 
ــذا  ــع ه ــأل اهللا أن يرف ــا) نس ــة (كورون ــت جائح ــرزح حت ي
ــب  ــب جمي ــميع قري ــه س ــداء، إن ــذا ال ــع ه ــاء ويدف الوب

ــاء. الدع

وأصبــح املســلمون يف حظــر داخــل بيوهتــم أخــذاً 
بأســباب الوقايــة التــي قررهــا والة أمرنــا وفقهــم اهللا 

وســددهم.
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النــاس  ومصالــح  واملــدارس  املســاجد  وأغلقــت 
ــادات يف  ــة العب ــة إىل ممارس ــد احلاج ــا أوج ــراراً، مم إضط
ــام  ــل وصي ــض والنواف ــالة للفرائ ــن ص ــوت م ــذه البي ه
وتــالوة وذكــر وتســبيح ، وعــاد النــاس للمحضــن األول 

ــت. ــو البي ــم أال وه ــة والتعلي للرتبي

ولعلــه يكــون رمضانــاً إســتثنائيا مميــزاً يف كثــرة ممارســة 
ــن  ــع م ــود متس ــع وج ــة م ــادات وخاص ــات والعب الطاع

ــه. ــارك في ــأل اهللا أن يب ــت، نس الوق

ــاعات  ــتغالل س ــات إلس ــض املقرتح ــر ببع ــا أُذكّ وهن
ــاعة!!  ــن ٧٢٠ س ــد ع ــي ال تزي ــارك والت ــهر املب ــذا الش ه

ــه. ــوا في ــه !! وال تفرط ــه وثواني ــوا دقائق فاغتنم

وقــد كتــب أهــل العلــم الفضــالء بعــض التوجيهــات 
ــم  ــا لك ــارك انقله ــم املب ــذا املوس ــبة هل ــح املناس والنصائ
ــامت ــني والصائ ــة للصائم ــات هدي ــاب رمضاني ــن كت م
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ــتعان. ــان واهللا املس ــذا الزم ــا ه ــع حالن م



٤

ــم  ــاىل ث ــالص هللا تع ــادة (اإلخ ــا العب ــم أن ركن ولنعل
ــات ــامل بالني ــي ) فاألع ــدي النب ــة هل املتابع

جدول صائم
املقصــود مــن اجلــدول: الكيفيــة املثاليــة الغتنــام املســلم 
يومــاً مــن رمضــان حقــاً كــام ينبغــي مســتغالً كل ســاعة فيه 
بــأداء طاعــة وعبــادة أو نفــع متعــدي لآلخريــن يتقــرب بــه 

إىل اهللا تعــاىل راجيــاً بذلــك األجــر والثــواب.

قـال ابن مسـعود v (مـا ندمت عـىل يشء ندمي عىل 
يـوم غربت شمسـه، نقص فيه أجـيل ومل يـزدد فيه عميل)

الوقت في حياة المسلم
قــال اإلمــام النخعــي رمحــه اهللا يصــف يومــاً مــن 
ــف  ــن أل ــل م ــان أفض ــن رمض ــوم م ــوم ي ــان : (ص رمض
ــه أفضــل مــن ألــف تســبيحة، وركعــة  ــوم، وتســبيحة في ي

ــارف. ــف املع ــة) لطائ ــف ركع ــن أل ــل م ــه أفض في
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ــانحة  ــة س ــد فرص ــان يع ــن رمض ــد م ــوم الواح فالي
وجمــاالً واســعاً للتقــرب إىل اهللا بأنــواع مــن الطاعــات 
وتنــوع العبــادات فيكــون األجــر األعظــم والثــواب أكــرب.

فيــا أخــي املســلم : «إن اســتطعت أال يســبقك أحــد إىل 
ــا  ــري م ــألك خ ــم إين أس ــل» فالله ــهر فافع ــذا الش اهللا يف ه
يف هــذا اليــوم مــن رمضــان فتحــه ونــرصه ونــوره وبركتــه 
وهــداه، وصــىل اهللا عــىل نبينــا حممــد وســلم تســليامً كثــرياً.

البرنامج المقترح قبل الفجر
  ــن ــاىل :{أمّ ــال اهللا تع ــني، ق ــو ركعت ــد ول ــالة التهج ص

هــو قانــت آنــاء الليل ســاجداً وقائــامً حيــذر اآلخــرة ويرجو 
رمحــة ربه}.

 .صالة الوتر

ــه  ــظ أهل ــل وأيق ــن اللي ــتيقظ م ــن اس ــال : (م وق
فصليــا ركعتــني مجيعــاً كتبــا مــن الذاكريــن اهللا كثــرياً 
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والذاكــرات) رواه أبــو داود والنســائي وابــن ماجــه.

  ــة ــاىل وتأدي ــد هللا تع ــة التعب ــعار ني ــع استش ــحور م  الس
الســنة، قــال النبــي : (تســحروا فــإن يف الســحور 

ــه. ــق علي ــة) متف برك

  :الدعــاء واالســتغفار حتــى أذان الفجــر، قــال اهللا تعاىل 
(وباألســحار هم يســتغفرون).

ــي  ــمعت النب ــال: س ــرس v ق ــن ب ــد اهللا ب ــن عب وع
ــتغفاراً  ــه اس ــد يف صحيفت ــن وج ــى مل ــول : (طوب  يق

ــح. ــناد صحي ــه بإس ــن ماج ــرياً) رواه اب كث

البرنامج المقترح بعد طلوع الفجر
  ركعتا) : أداء ســنة الفجــر بعــد إجابــة املــؤذن، قــال

الفجــر خــري مــن الدنيا ومــا فيهــا) رواه مســلم.

  ، صــالة الصبــح، يف وقتهــا مــع األهــل واألبنــاء 
املنــزل. املناســب يف مصــىل  الرتبــوي  والتوجيــه 
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  ــى ــرآن حت ــراءة الق ــر أو ق ــاء أو الذك ــغال بالدع االنش
إقامــة الصــالة، قــال  (الدعــاء ال يــرد بــني األذان 

واإلقامــة) رواه أمحــد والرتمــذي وأبــو داود.

  ــة اليــوم ــه أذكار بداي  اجللــوس يف املصــىل للذكــر، ومن
إىل طلــوع الشــمس فقــد كان  (إذا صــىل الفجــر تربــع 

يف جملســه حتــى تطلــع الشــمس حســناء) رواه مســلم.

ــت  ــذا الوق ــاء ه ــتحباب إحي ــىل اس ــاء ع ــص الفقه ون
ــم أن أرشف  ــه اهللا (اعل ــووي رمح ــام الن ــال اإلم ــر. ق بالذك

ــح). ــالة الصب ــد ص ــر بع ــار الذك ــر يف النه ــات الذك أوق

  األذكار للنــووي، وهــي عــادة الســلف ريض اهللا عنهــم 
. مجعني أ

  صــالة ركعتــني مستشــعراً ثــواب وأجــر عمــرة وحجــة
ــد  ــم قع ــة ث ــر يف مجاع ــىل الفج ــن ص ــال : (م ــة، ق تام
يذكــر اهللا حتــى تطلــع الشــمس ثــم صــىل ركعتــني كانــت 
لــه كأجــر حجــة وعمــرة تامــة، تامــة، تامــة) رواه الرتمذي.
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  : ثــم الدعــاء بــأن يبــارك اهللا يف يومــك، قــال
(اللهــم إين أســألك خــري مــا يف هــذا اليــوم فتحــه ونــرصه 
ونــوره وبركتــه وهـــــداه، وأعــــــوذ بــك من شـــــــر ما 

ــو داود ــه وشـــــــر مــا بعــده) رواه أب في

 .استصحاب نية اخلري طوال اليوم الرمضاين

البرنامج المقترح بعد ذلك :
  إين)v ــاذ ــال مع ــه، ق ــاب في ــع االحتس ــوم م الن

احتســب يف نومتــي كــام احتســب يف قومتــي).

  : ــال ــوم، ق ــوال الي ــاىل ط ــر اهللا تع ــغال بذك االنش
(ليــس يتحــرس أهــل يف اجلنــة إال عــىل ســاعة مــرت هبــم ومل 

يذكــروا اهللا تعــاىل فيهــا) رواه الطــرباين.

  ــط ــم أع ــك (الله ــاء املل ــتثمراً دع ــوم، مس ــة الي صدق
منفقــاً خلفــاً) ويمكــن ذلــك عــن طريــق الوســائل 

احلديثــة. والتطبيقــات 
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البرنامج المقترح بعد الظهر :
  مــع إجابــة املــؤذن وصــالة الظهــر يف وقتهــا مجاعة

التبكــري للحضــور للمصــىل وصــالة النوافــل القبليــة 
والبعديــة.

  أخــذ قســط مــن الراحــة مــع نيــة صاحلــة، قــال النبــي
ــاً). ــك حق ــك علي : (وإن لبدن

البرنامج المقترح بعد العصر :
  صــالة العــرص مــع احلــرص عــىل صــالة أربــع ركعــات

قبلهــا، قــال النبــي  (رحــم اهللا امــرأً صــىل قبــل 
ــذي. ــو داود والرتم ــاً) رواه أب ــرص أربع الع

 وعــظ األهــل واألبنــاء أو القــراءة مــن كتــاب يف 
ماشــاهبه. أو  التوجيــه  أو  األحــكام 
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برنامج منوع
  و قــراءة اجلــزء اليومــي اجللــوس يف املصــىل لذكــر اهللا

للختمــة.

  يف كتــب الرقائــق وفضائل املطالعــة اإليامنيــة والرتبويــة
ــامل الصاحلة. األع

 .االهتامم بشؤون املنـزل والعائلة

 .خدمة عامة ومساعدة مع األهل

برنامج قبيل المغرب
  ــع ــردي ـ أو م ـ ف ــروب ــل الغ ــاء قبي ــغال بالدع االنش

العائلــة ، قــال النبــي  : (ثالثــة ال تــرد دعوهتــم وذكــر 
ــذي. ــه الرتم ــر) أخرج ــى يفط ــم حت ــم الصائ منه
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برنامج بعد غروب الشمس
  التبكــري مــع  أداء صــالة املغــرب مجاعــة يف املصىل

والدعــاء بــني األذان واإلقامــة حتــى تقــام الصــالة.

  مع تأديــة  اجللــوس يف املصــىل وقــول أذكار املســاء
ــرب. ــد املغ ــنة بع الس

  ــال ــار وإدخ ــدة اإلفط ــىل مائ ــل ع ــع األه ــامع م  االجت
ــام  ــىل إمت ــاىل ع ــكر اهللا تع ــع ش ــىل األوالد (م ــرسور ع ال

.(ــو ــري وتق ــىل خ ــوم ع ــك الي ــام ذل صي

  بالوضــوء والرتاويح العشــاء  لصــالة  االســتعداد   
والتطيــب.

البرنامج المقترح بعد العشاء :
 .صالة العشاء مجاعة يف املصىل

 .صالة الرتاويح مع اإلبناء واألهل
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  ـ جلســة شــاي ـ درس تربــوي  العائليــة:  اجللســة 
مشــاهدة املفيــد مــن الربامــج املناســبة.

البرنامج المنوع في ليالي رمضان
  (أقــارب ـ صديــق ـ جــار) مــع التواصــل باهلاتف

ــة  ــات احلديث ــاين بالتقني ــوي الرمض ــاط الدع ــة النش ممارس
ــد. ــن بع ــارضات ع واملح

  ــكام ـ آداب ـ (أح ــرة ثنائية ــخصية ـ مذاك ــة ش مطالع
ــق). رقائ

  بدنيــة رياضــة    ذاتيــة  تربيــة    عائــيل  درس 
ــدورات  ــرتاك يف ال ــادف  االش ــاين اهل ــمر الرمض  الس
التدريبيــة واملهــارات اإلداريــة كاحلاســب اآليل عــن طريــق 
ــة  ــذه األزم ــا يف ه ــت جدواه ــي أثبت ــل الت ــائل التواص وس
مــن  نشــاط دعــوي لألقربــاء واألرحــام وغريهــا   

اهلادفــة. واجلامعيــة  الذاتيــة  األنشــطة 
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مــع احلــرص عــىل األجــواء اإليامنيــة واقتنــاص فــرص 
اخلــري يف هــذا الشــهر الكريــم.

أذكار تهم الصائمين
  املســلم يذكــر ربــه عــىل كل حــال ويف كل وقــت

ــب  ــده نحتس ــادة هللا وح ــة واألذكار عب ــان، واألدعي وزم
أجرهــا، ونســري عــىل هــدي املصطفــى يف ذكرهــا، وهنــاك 
ــد بزمــان أو مــكان أو  ــة وأذكار مطلقــة، وغريهــا مقي أدعي

ــدد. ع

  ــا إىل ــاج من ــة حتت ــان خاص ــامل واألذكار يف رمض واألع
ــاع  ــة واالتب ــة الصادق ــع الني م ــري اهتامم ــة وكث ــد عناي مزي

ــه. ــه أو نقول ــا نعمل ــاب يف كل م ــح واالحتس الصحي

وهــذه الكلــامت تذكــري بــام ينبغــي لنــا اإلكثــار منــه يف 
ــاهللا التوفيــق : ــارك، فنقــول وب هــذا الشــهر الفضيــل واملب

ــة  ــة، باملحافظ ــي الصائم ــم ، أخت ــي الصائ ــك أخ علي
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ــىل : ع

ــاح  ــوم  أذكار الصب ــن الن ــتيقاظ م ــد االس  األذكار عن
 أذكار دخــول اخلــالء ثــم اخلــروج منــه  الذكــر عنــد 
ســامع املــؤذن وبعــد األذان ـ الذكــر قبــل الوضــوء وبعــده 
ــه  أذكار  ــول إلي ــزل والدخ ــن املنـ ــروج م  أذكار اخل
دخــول املســجد ، اخلــروج منــه  الدعــاء بــني األذان 
ــرد بــني األذان واإلقامــة)  واإلقامــة، قــال : (الدعــاء ال يُ

ــذي ٥٨١/٣. ــح الرتم صحي
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أذكار الصالة

  دعــاء االســتفتاح فــي الركعــة ا�ولــى
ــط فق

 وهــو ســنة ولــه عــدة صيــغ منهــا : «ســبحانك اللهــم 
وبحمــدك وتبــارك اســمك وتعــاىل جــدك وال إلــه غــريك» 
أو يقــول «اللهــم باعــد بينــي وبــني خطايــاي كــام باعــدت 
ــام  ــاي ك ــن خطاي ــي م ــم نقن ــرب. الله ــرشق واملغ ــني امل ب
نقــى الثــوب األبيــض مــن الدنــس، اللهــم اغســلني باملــاء  يُ

والثلــج والــربد».

 االستعاذة قبل قراءة الفاتحة

ومــن صيغهــا : «أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الرجيــم» أو 
ــن  ــم م ــيطان الرجي ــن الش ــم م ــميع العلي ــاهللا الس ــوذ ب «أع
مهــزه ونفخــه ونفثــه» (يف الركعــة األوىل) ثــم يقــول: «بســم 

اهللا الرمحــن الرحيــم».
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 ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة

وهــي ركــن ال تصــح الصــالة بدوهنــا ـ وإذا كان ال جييد 
قراءهتــا فيقــرأ مــا تيــرس مــن القــرآن فــإن مل يســتطع فإنــه 
ــرب  ــه إال اهللا واهللا أك ــد هللا وال إل ــبحان اهللا واحلم ــول «س يق
ــم الفاحتــة. لّ عَ وال حــول وال قــوة إال بــاهللا» وجيــب عليــه تَ

 يقول في الركوع

أو  ثالثــاً  تكرارهــا  ويســن  العظيــم»  ريب  «ســبحان 
يقــول: «ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك، اللهــم اغفــر يل» 

ــروح». ــة وال ــدوس رب املالئك ــبُوح ق ــول «سُ أو يق

 يرفع من الركوع قائًال

ــامً  ــتوي قائ ــد أن يس ــول بع ــده» ويق ــن مح ــمع اهللا مل «س
ــم  ــد» أو «الله ــك احلم ــا ول ــد» أو «ربن ــك احلم ــا ل «ربن
ــن  ــد» ويس ــك احلم ــا ول ــم ربن ــد» أو «الله ــك احلم ــا ل ربن
أن يقــول بعدهــا «مــلء الســموات ومــلء األرض ومــلء 
ــاء  ــل الثن ــد، أه ــن يشء بع ــئت م ــا ش ــلء م ــام وم ــا بينه م
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ــم  ــد، الله ــك عب ــا ل ــد، وكلن ــال العب ــا ق ــق م ــد أح واملج
ــا منعــت، وال ينفــع ذا  ــا أعطيــت، وال معطــي مل ــع مل ال مان

ــد». ــك اجل ــد من اجل

 يقول في السجود

أن  ويســن  ثالثــاً  يكررهــا  األعــىل»  ريب  «ســبحان 
ــروح» أو يقــول  يقــول: «ســبوح قــدوس رب املالئكــة وال
ــم  ــر يل» ث ــم اغف ــدك الله ــا وبحم ــم ربن ــبحانك الله «س
يدعــو بــام شــاء» . مثــل «اللهــم يــا مقلــب القلــوب ثبــت 

ــك». ــىل دين ــا ع قلوبن

 ويقول بين السجدتين

«رب اغفــر يل» ويســن أن يقــول «رب اغفــر يل وارمحنــي 
وعافنــي وارزقنــي واهــدين واجربين».

 يقول في التشهد ا�ول

ــك  ــالم علي ــات، الس ــوات الطيب ــات هللا والصل «التحي
أهيــا النبــي ورمحــة اهللا وبركاتــه، الســالم علينــا وعــىل عبــاد 
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اهللا الصاحلــني، أشــهد أالّ إلــه إالّ اهللا وأشــهد أن حممــداً 
ــوله». ــده ورس عب

 ويقول في التشهد ا�خير

«اللهــم صــل عــىل حممــد وعــىل آل حممــد، كــام صليــت 
عــىل إبراهيــم وعــىل آل إبراهيــم إنــك محيــد جميــد، وبــارك 
عــىل حممــد وعــىل آل حممــد كــام باركــت عــىل إبراهيــم وآل 

إبراهيــم إنــك محيــد جميــد».

ولنحافظ عىل األذكار بعد الصالة.

 وقراءة القرآن الكريم

ــاً  ــرأ حرف ــن ق ــال : (م ــاىل، ق ــبحانه وتع كالم اهللا س
ــا، ال  ــرش أمثاهل ــنة بع ــنة، واحلس ــه حس ــاب اهللا فل ــن كت م
ــمٌ  ــرف ومي ــرف والمٌ ح ــفٌ ح ــل أل ــرف ، ب ــول «آمل» ح أق
حــرف) رواه الرتمــذي ٢١٩٢ وقــال حديــث حســن 

ــح. صحي
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 دعاء سجود التالوة

ــرصه  ــمعه وب ــق س ــه، وش ــذي خلق ــي لل ــجد وجه (س
ــح  ــني) صحي ــن اخلالق ــارك اهللا أحس ــه، فتب ــه وقوت بحول

الرتمــذي ١٨٠/١.

ــا  ــي هب ــع عن ــراً، وض ــدك أج ــا عن ــب يل هب ــم اكت (الله
وزراً، واجعلهــا يل عنــدك ذخــراً، وتقبلهــا منــي كــام تقبلتهــا 

مــن عبــدك داود) حســن صحيــح الرتمــذي ١٨٠/١.

 الدعاء أثناء الصيام

تــرد  (ثــالث ال   : قــال  أنــه مســتجاب  حيــث 
ــوة  ــادل، ودع ــام الع ــر، اإلم ــني يفط ــم ح ــم، الصائ دعوهت
املظلــوم) ـ حســن الصحيــح املســند مــن أذكار اليــوم 

والليلــة.

ــابك  ــم) إذا س ــم، إين صائ ــي  : (إين صائ ــول النب ق
ــه. ــق علي ــك. متف ــد أو خاصم أح
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وال ننسى أذكار املساء.

  أما دعاء الصــــائم عنـــد فطــره

(ذهــب الظمـــــأ وابتلت العـــــروق وثبــــت األجر إن 
شــاء اهللا) . حســن صحيــح ســنن أيب داود٤٤٩/٢.

  دعاء الصائم إذا أفطر عند قوم

ــرار،  ــم األب ــون وأكل طعامك ــم الصائم ــر عندك (أفط
وتنزلــت عليكــم املالئكــة). رواه أمحــد وصححــه األلبــاين 

ــع ٤٤٩/٤. ــح اجلام صحي

 دعاء استفتاح صالة الليل

ــل:  ــوف اللي ــالة يف ج ــام إىل الص ــول إذا ق كان  يق
(اللهــم لــك احلمــدُ أنــت نــور الســاموات واألرض، ولــك 
ــام الســاموات واألرض ولــك احلمــد أنــت  احلمــد أنــت قيَّ
رب الســموات واألرض ومــن فيهــن أنــت احلــق، ووعــدك 
احلــق، وقولــك احلــق، ولقــاءك حــق، واجلنــة حــق، والنــار 
حــق، والســاعة حــق، اللهــم لــك أســلمتُ وبــك آمنــت، 
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وعليــك توكلــت، وإليــك أنبــت، وبــك خاصمــت، وإليك 
حاكمـــــت، فاغفــــــر يل مـــا قـــدمـــــتُ وأخـــــرت 
وأســــــررت وأعلنـــــت، أنــــت إهلـــي، ال إله إال أنت) 

متفــق عليــه.

قــام مــن  إذا  يفتتــح صالتــه    اهللا  (كان رســول 
الليــل: (اللهــم ربّ جربائيــل وميكائيــل وإرسافيــل، فاطــر 
الســموات واألرض، عــامل الغيــب والشــهادة، أنــت حتكــم 
بــني عبــادك فيــام كانــوا فيــه خيتلفــون، اهــدين ملــا اختُلــف 
ــاء إىل رصاط  ــن تش ــدي م ــك هت ــك إن ــق بإذن ــن احل ــه م في

ــلم ٥٣٤/١. ــتقيم) رواه مس مس

 دعاء القنوت

(اللهـم اهـدين فيمـن هديـت، وعافنـي فيمـن عافيـت، 
وتولنـي فيمـن توليـت، وبـارك يل فيـام أعطيـت، وقنـي رش 
مـا قضيـت، فإنـك تقـيض وال يُقىض عليـك، إنـه ال يذل من 
واليـت، وال يعـزُّ مـن عاديـت، تباركـت ربنـا وتعاليت ، ال 

منجـا منـك إالّ إليـك) صحيـح الرتمـذي ١٤٤/١.
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(اللهــم إين أعــوذ برضــاك مــن ســخطك، وأعــوذ 
ــيص  ــك ال أح ــك من ــوذ ب ــك، وأع ــن عقوبت ــك م بمعافات
ثنــاءً عليــك أنــت كــام أثنيــت عــىل نفســك) صحيــح ابــن 

ماجــه ١٩٤/١.

ــك  ــجد، وإلي ــيل ونس ــك نص ــد، ول ــاك نعب ــم إي (الله
نســعى ونحفــد، نرجــو رمحتــك، ونخشــى عذابــك، 
لحــق، اللهــم إنــا نســتعينك،  إن عذابــك بالكافريــن مُ
ــن  ــرك، ونؤم ــري، وال نكف ــك اخل ــي علي ــتغفرك، ونثن ونس
بــك ونخضــع لــك، ونخلــع مــن يكفــرك) وهــذا موقــوف 

١٧١/٢ـ٨٢٤. اإلرواء   v عمــر  عــىل 

  دعاء ليلة القدر

(اللهــم إنــك عفــوّ حتــب العفــو، فاعــف عنــي) صحيح 
ــه ٣٢٨/٢. ابن ماج

 الذكر بعد السالم من الوتر

ــة  ــرات متتالي ــالث م ــدوس) ـ ث ــك الق ــبحان املل (س



٢٣

ــة : (رب  ــول يف الثالث ــه ـ ويق ــا صوت ــد هب ــا ويم ــر هب جيه
ــاين. ــل لأللب ــام اللي ــروح) . قي ــة وال املالئك

 شهر القرءان

والوقــت مناســب خلتــم القــرءان مــرات ومــرات 
الســاعات. فاغتنمــوا هــذه 

وأختم هبذه

(التوجيهات للصائمني والصائامت)
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أخي المسلم

  صــم رمضــان إيامنــاً واحتســاباً هللا تعــاىل ليغفــر لــك مــا
مــىض مــن ذنوبــك.

  ــه احــذر أن تفطــر يومــاً مــن رمضــان لغــري عــذر؛ فإن
ــر الذنــوب. مــن كبائ

  قــم ليــايل رمضــان لصــالة الرتاويــح والتهجــد ـ
والســيام ليلــة القــدر منــه ـ إيامنــاً واحتســاباً ليغفــر لــك مــا 

ــك. ــن ذنب ــدم م تق

  ــل ــالالً؛ لتقب ــك ح ــك ولباس ــك ورشاب ــن طعام ليك
ــن  ــوم ع ــذر أن تص ــاؤك. واح ــتجاب دع ــك، ويس أعامل

ــرام. ــىل احل ــر ع ــم تفط ــالل ث احل

 .فطِّر عندك بعض الصائمني لتنال مثل أجرهم
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  حافــظ عــىل الصلــوات اخلمــــس يف أوقاتــــها لتنــــل
ثوابـــها وحيفظــك اهللا هبــا.

  ــة يف ــة صدق ــل الصدق ــإن أفض ــة ف ــن الصدق ــر م أكث
ــان. رمض

  احــذر أن تضيــع أوقاتــك بــدون عمــل صالــح فإنــك
مســؤول عنهــا وحماســب عليهــا وجمــزي عــىل مــا عملــت 

فيهــا.

  استعـــــن علـــى صيـــام النهـــار بالسحــــور يف آخـر
جـــزء مــن الليــــل مــــا مل ختــــش طلوع الفجــــر.

  عجــل الفطــر بعــد حتقــق غــروب الشــمس لتنــال حمبــة
اهللا لــك.

  اغتســل مــن اجلنابــة قبــل الفجــر لتــؤدي العبــادة
بطهــارة ونظافــة.

  انتهــز فرصــة وجــودك يف رمضــان واشــغله بخــري مــا
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ــر  ــر وتفك ــم بتدب ــرآن الكري ــالوة الق ــو ت ــه؛ وه ــزل في أن
جــة لــك عنــد ربــك وشــفيعاً لــك يــوم القيامــة. ليكــون حُ

  واللعـــــــن الكــذب  عــن  لسانــــــك  احفــظ 
ــر  ــص أج ــا تنقــــ ــة فإهن ــة والنميمـــــــ والغيبــــــــ

الصيــام.

  ال خيرجــك الصيــام عــن حــدك فتغضــب ألتفــه
األســباب بحجــة أنــك صائــم بــل ينبغــي أن يكــون 

نفســك وطمأنينتهــا. الصيــام ســبباً يف ســكينة 

  ــه يف ــاىل ومراقبت ــو اهللا تع ــك بتق ــن صيام ــرج م أخ
ــه  ــىل طاعت ــتقامة ع ــه، واالس ــكر نعم ــة وش ــرس والعالني ال

ــي. ــع النواه ــرك مجي ــر وت ــع األوام ــل مجي بفع

  أكثــر مــن الذكــر واالســتغفار وســؤال اجلنــة والنجــاة
ــامً  ــت صائ ــيام إذا كن ــريه، والس ــان وغ ــار يف رمض ــن الن م
ــباب  ــم أس ــن أه ــا م ــحور، فإهن ــد الس ــر وعن ــد الفط وعن

ــرة. املغف
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  وأوالدك ولوالديــك  لنفســك  الدعــاء  مــن  أكثــر 
ــة. ــل باإلجاب ــاء وتكف ــر اهللا بالدع ــد أم ــلمني فق وللمس

  ــات ــع األوق ــاً يف مجي ــةً نصوح ــاىل توب ــب إىل اهللا تع ت
بــرتك املعــايص والنــدم عــىل مــا ســلف منهــا والعــزم عــىل 
عــدم العــودة إليهــا يف املســتقبل فــإن اهللا يتــوب عــىل مــن 

تــاب.

  ــه ــان وأتبع ــام رمض ــن ص ــوال، فم ــن ش ــتّاً م ــم س ص
ــه. ــر كل ــام الده ــام ص ــوال فكأن ــن ش ــتاً م س

  ــة ــن ذي احلجــ ــع م ــة التاســـ ــوم عرف ــم يـــــــ ص
ــة. ــنة اآلتي ــة والس ــنة املاضي ــوب الس ــري ذن ــوز بتكف لتف

  ــع ــرم م ــهر حم ــن ش ــارش م ــوراء الع ــوم عاش ــم ي ص
ــنة. ــوب س ــري ذن ــوز بتكف ــع لتف التاس

  والعمــل الصالــح بعــد اســتمر عــىل اإليــامن والتقــو
رمضــان حتــى متــوت {واعبُــد ربــك حتّــى يأتيــك اليقــني}.
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  ــوم ــالة وص ــن ص ــادات م ــار العب ــك آث ــر علي لتظه
ــة النصــوح وتــرك العــادات املخالفــة  وزكاة وحــج؛ بالتوب

ــرشع. لل

  أكثــر مــن الصــالة والســالم عــىل رســول اهللا صلــوات
ــوم  ــه وأتباعــه إىل ي ــه وأصحاب ــه وعــىل آل اهللا وســالمه علي

الديــن.
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اللهم اجعلنا ومجيع املسلمني ممن صام رمضان وقامه 
إيامناً واحتساباً فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل األجر وأدرك 
ليلة القدر وفاز بجائزة الرب تبارك وتعاىل.

اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا.

ربنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميع العليم، يا حي يا قيوم يا ذا 
اجلالل واإلكرام.

وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 حمبكم
عبداهللا بن أمحد آل عالّف الغامدي

مكة املكرمة
العزيزية
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