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  مقدمة

احلمد هللا رب العاملني، العليم العلّام، والصالة والسالم على 
  ..خري من صلى وصام، وعلى أصحابه وأتباعه األعالم، وبعد

فإن رمضان فرصة ساحنة وجمال واسع يتقرب فيه العبد إىل اهللا 
تعاىل بأنواع القربات والطاعات، ولذا فينبغي على املسلم أن يكون 

تثمار وقته فيما يرضي ربه سبحانه، ففي أحرص اخللق على اس
: ال تزوال قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع«: احلديث

ما : - رضي اهللا عنه–وقال ابن مسعود  »..عن عمره فيما أفناه
ندمت على شيء ندمي على يوم غربت مشسه، نقص فيه أجلي ومل 

  .يزدد فيه عملي
هذا البحث  -لمأخي املس–من أجل ذلك رأينا أن جنمع لك 

النافع إن شاء اهللا تعاىل حول استثمار الوقت وتنظيمه، فدار 
احلديث حول إدارة الوقت يف رمضان ووضع اجلداول الزمنية 
لقضاء رمضان، وكذلك الربنامج اخلاص للمرأة املسلمة وكذلك 

  .برنامج خاص للمرأة احلائض
اهللا  هذا واهللا نسأل أن يعمر أوقاتنا يف ذكره وعبادته وصلى

  .وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه أمجعني
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  إدارة الوقت يف رمضان

الوقت من : الوقت أندر املوارد وأغالها، ولئن قال القائل
ذهب، فإن هذا يف احلقيقة خبس لقيمة الوقت، فهو أغلى كثريا من 
الذهب، الذي إذا فُقد فإنه ميكن تعويضه، أما الوقت فال ميكن 

حلظة منه بكل ذهب الدنيا، وإذا كان الوقت هبذه القيمة تعويض 
  .الغالية فإن قيمته تلك تزداد يف مواسم حمددة عن بقية أوقات العام

ومن أعظم تلك املواسم على اإلطالق شهر رمضان، ففيه 
السوق قائمة والربح وفري واألجر يف ازدياد، فهو خري الشهور، وفيه 

ف شهر، من ُحرم خريها فقد ُحرم، ليلة القدر اليت هي خري من أل
وهللا عز وجل يف كل ليلة من ليايل رمضان عتقاء من النار وذلك 
هو الفوز العظيم، فحري بكل مسلم أن حيسن استغالل كل دقيقة 
بل كل حلظة من حلظات هذا الشهر العظيم، حىت حيجز لنفسه 
مقعدا يف جنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني، لذلك 

إدارة الوقت هامة على مستوى الثالثني يوما بكاملها أكثر  كانت
من غريها على مستوى األيام والشهور، ومن مث كانت هذه 
اخلطوات اليت نرجو أن تقودك أيها القارئ الكرمي إىل حسن إدارة 
الوقت يف رمضان حبيث تستثمره االستثمار األمثل، وتتعامل معه 

  .ةكما يتعامل التاجر مع السوق الراحب
  :حدد جماالتك اليت ستتحرك فيها: اخلطوة األوىل

وحىت حتسن حتديد هذه اجملاالت تذكر أنك طالب جنة وتود 
أن تتاجر مع اهللا عز وجل بأفضل جتارة، ونقترح عليك بعض 
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  :اجملاالت اليت ميكن أن تتحرك فيها يف شهر رمضان وهي
  .جمال التربية اإلميانية* 
  .جمال األقارب واألرحام* 
  .جمال األسرة واألبناء* 
  .جمال دعوة املسلمني ألعمال الرب* 

  :حدد أهداف كل جمال: اخلطوة الثانية
ما هي األهداف اليت تريد أن حتققها خالل رمضان يف كل 

  جمال قمت بتحديده؟
  :تذكر أن اهلدف اجليد ال بد أن يكون

  .واضحا ليس به غموض* 
  .ما أمكنبأن يكون يف صورة كمية : قابال للقياس* 
  .ميكن حتقيقه: واقعيا* 
  .يتحقق من خالله إجناز حقيقي: طَموحا* 
  .له مدة زمنية جيب حتقيقه خالهلا: حمددا* 

ونذكر لك اآلن بعض األهداف اليت ميكن أن حتققها يف 
  .اجملاالت السابقة

  :جماالت التربية اإلميانية
  .هللاحملافظة على صالة اجلماعة يف مجيع األوقات يف بيت ا* 
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  .ختم القرآن الكرمي مرة على األقل تالوة وتدبرا* 
  .صالة التراويح جبزء من القرآن يوميا* 
  .اعتكاف الليايل الوتر من العشر األواخر على األقل* 
حفظ جزء من القرآن الكرمي وقراءة تفسريه من كتاب * 
  .خمتصر
  .مراجعة فقه الصيام وآدابه* 

  :جمال األسرة واألبناء
  .تأدية الصالة يف أوقاهتا جلميع أفراد األسرة متابعة* 
  .متابعتهم يف ختم القرآن خالل الشهر* 
  .متابعة انضباطهم يف صالة التراويح* 
  .متابعتهم يف حفظ سورة من القرآن الكرمي* 
  .إكساهبم بعض املعلومات عن فقه الصيام وآدابه* 

  :جمال األقارب واألرحام
  .ل الشهرصلة أرحامي وزيارهتم مرة خال* 
  .دعوة إخويت على اإلفطار مرة خالل الشهر* 
  .دعوهتم خالل الزيارة الستثمار شهر رمضان* 
  .اصطحاهبم معي لالعتكاف يف بعض الليايل يف رمضان* 

  :جمال دعوة اآلخرين ألعمال الرب
دعوة أربعة أصدقاء أو زمالء يف العمل أو الدراسة  -
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  .لالعتكاف يف بعض الليايل
يلني أو صديقني إىل صالة التراويح معي جبزء من دعوة زم -

  .القرآن يوميا يف مسجد احلي
املشاركة يف مجع زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء  -

  .واملساكني
حدد األنشطة والوسائل املطلوبة لتحقيق : اخلطوة الثالثة
  .أهدافك يف كل جمال
  .ذهضع أمام كل نشاط الوقت املطلوب لتنفي: اخلطوة الرابعة

  :وفيما يلي نعطيك تطبيقا عمليا على هاتني اخلطوتني
  :جمال التربية اإلميانية: أوال
 حجم الوقت املطلوب  الوسائل  األهداف

احملافظة على صالة 
  اجلماعة

تأدية الصالة يف أوقاهتا 
  باملسجد

صلوات  ٥×دقيقة ٣٠
  ٣٠٠٠= يوما ٢٠× 

ختم القرآن خالل 
  الشهر

قراءة جزء من القرآن 
  ايومي

يوما  ٢٠×دقيقة ٣٠
  دقيقة ٦٠٠=

مراجعة فقه الصيام 
  وآدابه

إلقاء كلمة صالة العصر 
يف املسجد أو بعد صالة 
الظهر يف مكان العمل ملدة 

  خس دقائق

يوما  ٢٠×دقائق ٥
  دقيقة ١٠٠=

صالة التراويح جبزء 
  من القرآن يوميا

االلتزام بصالة القيام يف 
مسجد يقرأ اإلمام فيه جبزء 

يوما  ٢٠×دقيقة ١٢٠
  دقيقة ٢٤٠٠=
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  نمن القرآ
حفظ سورة من 

  القرآن
آية  ٩٢حفظ سورة النمل 

حبيث يتم حفظ  -مثال–
  ثالث آيات يوميا

يوما ٢٠×دقيقة ٢٠
  دقيقة ٤٠٠=

اعتكاف مخس ليال 
من العشر األواخر 

  من رمضان

التمهيد يف العمل ألخذ  -
  إجازة

االستقرار على املسجد  -
  الذي سوف أعتكف فيه

مع نفسي لتحديد  جلسة
أهدايف يف االعتكاف 
وعمل برنامج خاص يل ال 
يتعارض مع الربنامج العام 

  .لالعتكاف

  دقيقة ١٨٠

يوما  ٢٠تذكر أننا يف هذا املثال التطبيقي حددنا األهداف يف 
  .فقط من رمضان، أما أيام االعتكاف فلها أهداف مستقلة هبا

  :جمال األسرة واألبناء: ثانيا
 حجم الوقت املطلوب  سائلالو  األهداف

متابعة تأدية  -
  .الصالة يف أوقاهتا

متابعة ختم  -
  القرآن خالل الشهر

متابعة حفظ  -
سورة صغرية من 

جلسة لالتفاق على  -
األهداف واالقتناع الكامل 

  .هبا
عمل جدول متابعة يتم  -

لصقه بغرفهم للتأشري 
  .عليه

  دقيقة ٦٠
  
  

  دقيقة ٦٠
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قراءة جزء من كتاب  -  .القرآن
ذه يوميا حيث على ه

  .العبادات

يوميا  ٢٠× دقيقة  ٣٠
  دقيقة ٦٠٠=
  

إكساهبم بعض 
املعلومات يف فقه 

  .الصيام وآدابه

عمل لقاء ترفيهي عن 
طريق املسابقات يتناول 

  .فقه الصيام وآدابه

دقيقة كل يومني  ٦٠
أيام  ١٠×دقيقة٦٠إذًا 
  دقيقة ٦٠٠= 

  :جمال األقارب واألرحام: ثالثا
 حجم الوقت املطلوب  الوسائل  هدافاأل

زيارة أقاريب وصلة رمحي 
  .مرة خالل الشهر

زيارة يف رمضان كل 
يومني بعد صالة القيام 
ويتم فيها توزيع 
كتيب أو شريط 
إسالمي للتحفيز على 
أداء اهلدفني الثاين 

  .والثالث

أيام  ١٠× دقيقة  ٣٠
  دقيقة ٦٠٠=

دعوهتم خالل الزيارة 
  .انالستثمار شهر رمض

دعوة إخويت وأسرهم 
على اإلفطار مرة خالل 

  .الشهر
تلبية ثالث دعوات على 

  .اإلفطار لألقارب
أيام  ٣× دقيقة  ١٨٠  

  دقيقة ٥٤٠=

  :جمال دعوة اآلخرين ألعمال الرب: رابعا
 حجم الوقت املطلوب  الوسائل  األهداف

دعوة ثالثة زمالء 
 فيف العمل لالعتكا

بعض الليايل يف 
  .رمضان

زيارة ودية والتطرق  -
  .هلذا احلديث

إهداء كتيب أو شريط  -
  .يف املوضوع

أيام  ٣× دقيقة  ٦٠
  دقيقة ١٨٠=
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اختيار أقرب املساجد  -
  .إليهم

املشاركة يف مجع 
زكاة الفطر من أهل 

  .املسجد

إعداد ورقة تبني فضل  -
زكاة الفطر وتوزيعها على 

  .املصلني
إعداد لوحة توضح  -

وتعليقها فضل زكاة الفطر 
  .يف املسجد

  دقيقة ١٨٠
  
  

  دقيقة ١٨٠
  
  

دعوة زميلني لصالة 
  .التراويح جبزء يوميا

زيارة ودية والتطرق  -
  .هلذا األمر

مصاحبتهم واالتصال  -
  .هبم لتذكريهم

يوم  ٢× دقيقة  ٦٠
  دقيقة ١٢٠=

لعلك اآلن أيها األخ الكرمي حتسب أنك قد ظفرت بتصور 
ا الشهر الكرمي، وإدارة دقائقه وثوانيه كامل عن كيفية استغاللك هلذ

للفوز فيه برضوان اهللا واجلنة، ولكن نقول لك ما زال للكالم بقية، 
فقد حتدثنا عن أربع خطوات وما زالت هناك مخس أخرى، فتابع 
  .معنا املوضوع القادم ليكتمل عندك منوذج إدارة الوقت إن شاء اهللا
  تربية وإدارة الذات يف رمضان

  مد أمحد عبد اجلوادحم: إعداد
  :جتميع األزمنة: اخلطوة اخلامسة

قم بتجميع األزمنة الالزمة لتحقيق أهداف ووسائل كل جمال، 
واليت حددهتا يف اخلطوة الرابعة، ولو راجعت معنا املثال التطبيقي 
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الذي ذكرناه لك يف املوضوع السابق، مث مجعت هذه األزمنة 
  :لوجدهتا كالتايل
  زمالوقت الال  اجملال

  ساعة  دقيقة
  ١١١    التربية اإلميانية
  ٢٢    األسرة واألبناء

  ١٩    األقارب واألرحام
دعوة اآلخرين 

  ألعمال الرب
  ١٤  

  .ساعة ١٦٦: إذًا الوقت اإلمجايل
  :حساب الوقت املتاح لديك: اخلطوة السادسة - ٦

ساعة يلزمنا فيها من األشياء الكثري من األوقات  ٢٤يف اليوم 
وهذه األشياء ختتلف بالطبع . اخل.. والطعام واملواصالتمثل النوم 

  .من شخص إىل آخر
ولنفترض أن هذه األشياء األساسية تأخذ منك عشر ساعات 

ساعة أسبوعيا،  ٨٩=أيام  ٧× ساعة يوميا  ١٤يوميا إذًا يتبقى لك 
ولكي تنجح يف إدارتك لوقتك استخرج من هذا الوقت املتاح وقتا 

واملقاطعات اليت متأل حياتنا وتفسد علينا  للطوارئ واملستجدات
ويف البداية البد أن تستخرج وقت الطوارئ بنسبة . إدارتنا ألوقاتنا

من حجم الوقت املتاح، وباملمارسة تقل هذه النسبة % ٥٠-٣٠
تدرجييا مع مالحظة أن وقت الطوارئ يزيد أو يقل حسب 

 تفعلها احتكاكك باآلخرين يف ممارستك ألعمالك، فاألعمال اليت
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  .وحدك يقل فيها احتساب وقت الطوارئ والعكس بالعكس
اطرح أيضا األوقات البينية، وهي األوقات اليت تقضيها بني  -

األنشطة فأنت ال تنتقل من نشاط آلخر فجأة وإمنا البد من التمهيد 
  .والتهيئة النفسية له

  .وكنموذج تطبيقي حلساب الوقت املتاح
  .مياساعة يو ٢٤الوقت الكلي  -

 ١٤) إخل.. طعام -نوم (وقت األشياء األساسية : ويطرح منه
  ساعة

  ساعات ٣   وقت الطوارئ واملقاطعات
  ساعة ٢      األوقات البينية

  ساعة ١٩  :إذن إمجايل الوقت املشغول
ساعات فقط خالل اليوم  ٥=١٩-٢٤= إذن الوقت املتاح 

  .كله
شر على اعتبار أن الع(يوما  ٢٠إذن الوقت املتاح خالل 

ساعات وقت متاح  ٥) =األواخر مل يتم إدراجها بسبب االعتكاف
  .ساعة ١٠٠=يوم  ٢٠× 
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مقارنة حجم الوقت املتاح حبجم الوقت : اخلطوة السابعة
  :املطلوب

أي مقارنة اخلطوة اخلامسة باخلطوة السادسة، وعند هذا احلد 
قد تترك القلم من بني يديك وتعرض عن هذا النموذج إذا مل يكن 

يك العزمية القوية، ألنك ستفاجأ أن هناك حجما ووقتا لألنشطة لد
أكرب بكثري من الوقت املتاح، ولكن يعينك على استكمال هذا 
النموذج هو إدراك أن هذه األنشطة كانت ستهدر كلها أو بعضها 

  .إذا مل تكن هناك إدارة للوقت
تذكر أن هذه اخلطوة هي اليت تعرفك على الواقع لتلمسه 

  .ل معه بدال من أن تغرق يف املثاليات وال تفعل شيئاوتتعام
  :ومبواصلة التطبيق العملي جند أن املقارنة تكون كالتايل

  .ساعة ١٦٦ =الوقت املطلوب 
  .ساعة ١٥٥ =الوقت املتاح 
  .ساعة ٦٦ =الفرق بينهما 
  :املراجعة: اخلطوة الثامنة

قت واهلدف من هذه اخلطوة املواءمة بني الوقت املتاح والو
  .املطلوب

وتتم هذه املراجعة بالنظر يف قائمة أهدافك وإعادة ترتيبها 
  .حسب األولوية

قم بترشيد األنشطة والوسائل الالزمة لتحقيق أهدافك حبيث * 
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  .تقوم هبا يف أقصر وقت ممكن
ال تتوقف عن عملية املراجعة إال عندما تشعر أن وقتك املتاح * 

  .مساويا للوقت املطلوب
إذا مل تقم هبذه املراجعة فإن خطوات هذا  تذكر أنك* 

  .النموذج ستكون حربا على ورق ولن تستطيع التعايش معه
نعيد النظر يف قائمة .. على هذه اخلطوة: وكنموذج تطبيقي* 

  .اجملاالت واألهداف والوسائل
  :جمال التربية اإلميانية: أوال

 ميكننا اختصار وقت اهلدف األول حيث إن هذا الوقت قد مت
) راجع املوضوع السابق(احتسابه أكثر من مرة، فوقت صالة الفجر 

يتضمنه وقت األشياء اليت ال ميكن التحكم فيها، حيث إنه قد مت 
احتسابه ضمن ساعات النوم وكذلك صالة الظهر، ضمن وقت 

  :العمل، وبذلك تصبح
 ٥٠ساعة بدال من  ٣٠= دقيقة  ١٨٠٠= ٢٠×  ٣×  ٣٠
  .ساعة

القرآن وقراءته يف املواصالت كاستثمار اختصار وقت ختم * 
  .ساعات ١٠= دقيقة  ٦٠٠لألوقات البينية 

  دقيقة  ٩٠اختصار وقت صالة التراويح حبيث يصبح * 
  دقيقة ١٨٠٠= ٢٠×  ٩٠
  ساعة ١٥= دقيقة  ٦٠٠= ١٨٠٠-٢٤٠٠إذن 
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  ساعة ٤٠ساعة بدال من  ٣٠إذن حنتاج إىل 
 ٩٠اف إىل اختصار وقت جلسة حتديد األهداف يف االعتك* 

دقيقة، وبذلك تصبح ساعة ونصف بدال من  ١٨٠دقيقة بدال من 
  .ثالث ساعات

  :جمال األسرة واألبناء: ثانيا
دمج وقت اهلدف اخلاص باكتساب بعض املعلومات اإلسالمية 
والترفيه عن األبناء مع وسيلة قراءة جزء من كتاب حيث على 

املتابعة يوما بعد األهداف اخلاصة هبذا اجملال، على أن تكون هذه 
  :يوم حبيث يصبح جمموعهم

٦٠٠= ١٠×  ٦٠  
  ٦٠٠= ٦٠٠-١٢٠٠إذن 

  .ساعة ٢٠ساعات بدال من  ١٠وبذلك تصبح 
  :جمال األقارب واألرحام: ثالثا

 ٣×  ١٨٠اختصار وقت تلبية ثالث دعوات على اإلفطار من 
دقيقة، وبذلك تصبح  ٥٤٠دقيقة بدال من  ٢٧٠ليصبح  ٥٤٠=
  .ساعات ٩ن ساعة بدال م ٤- ٥

ساعة، وألننا يف حاجة إىل معظم  ٥٦واآلن فقد قمنا باختصار 
هذه األهداف والوسائل ميكننا أن ننظر يف قائمة األوقات املشغولة 
ونأخذ من األوقات البينية نصف ساعة يوميا ليصل هذا الوقت إىل 

  .ساعة ونصف يوميا بدال من ساعتني يوميا
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دول النهائي وتوزيع األنشطة قم بإعداد اجل: اخلطوة التاسعة
  :مراعيا وقت الذروة

والقاعدة العامة يف ذلك هي توزيع األنشطة الرئيسة واألكثر 
ارتباطا باألهداف اجملمعة ووضعها يف الوقت الرئيس من اليوم، وهو 
الوقت الذي يكون فيه اإلنسان يف أعلى مراحل النشاط، وهو 

  .آلخراملسمى بوقت الذروة والذي خيتلف من شخص 
وبعد اختصار نصف ساعة يوميا من األوقات البينية توفر * 

  .ساعة ٦٦=ساعات أخرى فيصبح ما وفرناه  ١٠لدينا 
  .ساعة ١٠٠=الوقت املتاح = إذن الوقت املطلوب * 
وقت احتياطي .. ساعة ٦٠=كما أن لدينا وقتا للطوارئ * 

  .ساعة وقتا بينيا ٣٠باإلضافة إىل 
الصحيح إلدارة وقتك يف رمضان  أنت يف طريقك: واآلن* 
  .ساعة خمزونا إضافيا ٩٠ومعك 

  :وصايا ذهبية لنجاح إدارة الوقت
تذكر أنك باستطاعتك أن تزيد من فعالية استخدامك لوقتك 

  .والشخص الوحيد الذي ميلك ذلك هو أنت
كل فرد ليس لديه الوقت الكايف خالل اليوم ولذلك * 

  اح لنا حاليا؟فالسؤال هو كيف نستثمر الوقت املت
البد من إشراك من يكون بينك وبينهم مساحة كبرية من * 

  .الوقت املشترك كأوالدك وزوجتك ومرؤوسيك
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ركز على ما جتيد تنفيذه وال تفعل إال العمل الذي تتمكن * 
  .من أدائه إال إذا كان املقصود من ذلك التربية والتدريب

 مع اآلخرين استعمل الرفق واإلقناع لضرورة حتقيق التغيري* 
  .بشأن فهم أمهية الوقت، فأنت تغري قيما وعادات

حدد مقدار الوقت الذي تتحكم فيه أنت حىت تستطيع أن * 
  .تدير وقتك بكفاءة وفاعلية

البد أن يكون لديك القدرة على أن تقول ال عندما تكلف * 
بأعمال تعوق تنظيم وقتك، حىت ال يفشل ختطيطك لوقت بسبب 

  .ين لوقتهمعدم تنظيم اآلخر
وأخريا نسأل اهللا أن جيعلنا وإياك من عتقائه من النار يف الشهر 

  .الكرمي إنه ويل ذلك والقادر عليه
  تربية وإدارة الذات يف رمضان

  حممد أمحد عبد اجلواد: إعداد
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  برنامج زمين لقضاء رمضان

ها أنت أدركت هذا الشهر العظيم بفضل اهللا : أخي املسلم
من نفسك ما حيب، فهذه أيام قالئل ال تدري هل  ورمحته فَأَرِ اهللا

تبلغ آخرها أم ال، فحافظ على الدقائق الروحانية، واللحظات 
اإلميانية، حىت تصيبك نفحة من رمحة اهللا فتسعد سعادة ال تشقى 

  .بعدها أبدا
  .متابعة املؤذن، والدعاء بعده: عند األذان* 
َوقُْرَآنَ الْفَْجرِ : القيام للصالة واستشعار قول اهللا عز وجل* 

  .إِنَّ قُْرَآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا
  .أذكار الصباح بعد أداء الصالة* 
  .حفظ ورد معني من القرآن الكرمي* 
االنتظار إىل وقت اإلشراق مع كتاب اهللا تعاىل، مث صالة * 

  .ركعيت اإلشراق
  الضحى

  .االستيقاظ قبل الساعة العاشرة صباحا* 
  .رآن حىت الساعة العاشرة والنصفقراءة الق* 
  .القراءة يف أحد تفاسري القرآن إىل الساعة احلادية عشرة* 
صالة األوابني حني «: صالة الضحى، قال الرسول * 

  .»ترمض الفصال
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قراءة القرآن واالستعداد لصالة الظهر، فأنت يف رباط ما * 
  .دمت تنتظر الصالة

  الظهر
  .ديد أذان املؤذناحلرص على تر: مع أذان الظهر* 
  .الدعاء بني األذان واإلقامة، فهو دعاء ال يرد بإذن اهللا* 
أربع ركعات قبل الظهر، وأربع : القيام بالسنن الرواتب* 

  .بعده، فمن حافظ عليها حرمه اهللا على النار
احلرص على أذكار الصالة، واملكوث يف املصلى فاملالئكة * 

  .تستغفر لك ما دمت يف مصالك متطهرا
مراجعة ما مت حفظه من وردك اليومي من كتاب اهللا تعاىل * 

  .بعد صالة الفجر
  .متابعة القراءة يف كتاب التفسري الذي بدأت به* 
  .القيلولة إن أمكن، التباع السنة يف ذلك* 
االستعداء لصالة العصر، مع تالوة كتاب اهللا إىل وقت * 
  .األذان

  العصر
والترداد والدعاء، وتذكر قول  مع أذان العصر، متابعة املؤذن،* 

  .َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّلَاِة الُْوْسطَىاهللا تعاىل 
أداء الصالة مع الذكر بعدها، وتالوة القرآن نصف ساعة * 
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  .تقريبا بعد الصالة
من خري ما يستغل به وقت العصر مساع إذاعة القرآن الكرمي * 

  .وتدون الفوائد
من فطر صائما «: استشعار قول الرسول إعداد اإلفطار و* 

يف «: وقوله »كان له مثل أجره، ال ينقص من أجر الصائم شيء
واستشعار أن ذلك قربة هللا بإخالص  »كل ذات كبد رطبة أجر
  .النية واحتساب األجر فيها

  قبيل املغرب
لَ فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبقال تعاىل * 

فاحرص على أذكار املسلم يف هذا  طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها
الوقت وكثرة االستغفار والدعاء والتسبيح إىل أن حيني وقت 

  .اإلفطار، وال تفرط يف هذه األوقات الغالية
إن للصائم عند «: واحلرص على الدعاء؛ لقول الرسول * 

من دعائك فدعوة املسلم  وال تنس املسلمني ،»فطره دعوة ال ترد
  .ألخيه يف ظهر الغيب مستجابة، وللداعي مثل ما دعا به ألخيه

  املغرب
ال «: عند األذان يستحب التبكري باإلفطار؛ لقول الرسول * 

  .»يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور
  .الترداد مع املؤذن* 
رطب، فإن مل اتباع السنة عند اإلفطار، وذلك باإلفطار على * 
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  .جتد فعلى متر
التبكري لصالة املغرب وعدم االنشغال باألكل واالسترخاء، * 

  .واحلرص على أداء األذكار بعدها
غالبا ما يكون وقت ما بعد املغرب لتجمع األهل فيستغل مبا * 

ينفع، واحذر من إضاعته يف املنكرات وامللهيات، فما هكذا تشكر 
  .نعمة الفطر
  العشاء

داد لصالة العشاء والتراويح مع اتباع السنة يف ذلك، االستع* 
  .واحلرص على أداء األذكار بعد الصالة

املتابعة يف قراءة كتاب التفسري، واحلرص على مساع برنامج * 
  .نور على الدرب

حبذا لو كان النوم قبل الساعة احلادية عشرة، ليكون ذلك * 
  .عونا على قيام الثلث األخري من الليل

  :لنوموقبل ا
  .الوضوء* 
  .أذكار النوم* 
ال تنس وقفة حماسبة ليوم غربت عليك الشمس نقص فيه * 

عمرك ومل يزد عملك وتذكر يوما فات من هذا الشهر ماذا 
  أودعت فيه من العمل الصاحل؟
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  ثلث الليل األخري
أَْم َمْن ُهَو قَانٌِت َآَناَء اللَّْيلِ َساجًِدا َوقَاِئًما : قال تعاىل* 
إن دقائق األسحار غالية فال  ُر الَْآِخَرةَ َوَيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّهَيْحذَ

  .ترخصها بالغفلة فأحيها بصالة ودعاء واستغفار
أذكار : االستيقاظ قبل الفجر، واحلرص على اتباع السنة يف* 

قراءة اآليات من آخر سورة آل  -السواك –االستيقاظ من النوم 
اآلية، إيقاظ األهل  ….َماَواِتإِنَّ ِفي َخلْقِ السَّعمران 

  .للصالة، وإطالة القيام كما فعل الرسول 
قبل أذان الفجر تناول السحور، وينبغي تأخريه لورود ذلك * 

  .َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِالْأَْسَحارِ: وتذكر قوله سبحانه عن النيب 
  .التهيؤ لصالة الفجر* 

  :أخي الكرمي، احرص على
  .جل يف كل حالتقوى اهللا عز و* 
  .كثرة الذكر والتوبة واالستغفار وقراءة القرآن* 
  .جتنب الذنوب واملعاصي صغريها وكبريها* 
احلرص على أعمال اخلري واإلحسان، مثل تفطري الصائم، * 

الصدقة، اإلحسان للغري، صلة الرحم، بر الوالدين، الكلمة الطيبة، 
سن اخللق، أداء العمرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الدعاء، ح

  . إن استطعت، احلرص على السواك، إقامة حلقة ذكر لألهل
أسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا ممن صام رمضان وقامه إميانا 

  )هدية لك: منتديات(              . واحتسابا
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  جدول رمضاين يومي للمرأة

يزخر … واسع فضله… قد أقبل عليك شهر عظيم شأنه
  …فليله حمراب الُعّباد… عظائمبصيب الغنائم وخريات 
  …وأيامه جسر النجاة يوم املعاد… وهناره زاد للعباد

وذاك فضله حقيق عليك أن تستعدي … وشهر ذاك وصفه
  .يف ليله وهناره… الستثماره، وتتهيئي لقطف مثاره
 هتفت بك األرجاء واألكـوان    بشرى العوامل أنت يا رمضـان 
 النفوس املؤمنات مكـان ولك    لك يف السماء كواكب وضاءة

  ..أخوايت املسلمات
هذا جدول مقترح الستغالل ساعات هذا الشهر العظيم وأيامه 
بالذات يف قراءة القرآن وختمه أكثر من مرة، فإن كثريا من 
األخوات خيرجن من رمضان ومل خيتمن كتاب اهللا إال مرة واحدة 

  .أو مرتني على األكثر
قترح واجملرب لترتيب وقتك لذلك رأينا وضع هذا اجلدول امل

  .يف رمضان فسارعي ونافسي واحرصي أيتها املباركة
يبدأ نظام هذا اجلدول املقترح من وقت السحر وحىت اليوم 

  .الثاين يف الوقت نفسه
وبالطبع خيتلف وقت السحر والثلث األخري من الليل من بلد 

  .إىل آخر مع مراعاة فارق التوقيت
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  :ونقول
  لثلث األخري من الليل؟كيف حتسبني وقت ا

  :اجلواب
حيسب وقت الثلث األخري من الليل بتقسيم الوقت من صالة 

  .أجزاء ٣املغرب إىل وقت صالة الفجر 
فلو فرضنا أن املغرب يؤذن يف بلد الساعة السادسة والفجر 

ة، فأصبح عدد الساعات من املغرب إىل دساسيؤذن الساعة ال
  .أربع ساعاتفتصبح  ٣ساعة نقسمها على  ١٢الفجر

  ).الثلث األول(ليال  ١٠املغرب إىل  ٦من * 
  ).الثلث الثاين(ليال  ٢ليال إىل  ١٠من * 
  ).الثلث الثالث(فجرا  ٦ليال إىل  ٢من * 

  .وفيه يكون التنـزل اإلهلي
  ومن هنا تكون نقطة بداية تلك املرأة الصاحلة القانتة

 يدي اهللا تنطلق من الثانية أو الثالثة من جوف الليل تقف بني
  .تناجيه وتتلو آياته وتصلي ما شاء اهللا هلا من ركعات

  :وقت السحر
هو وقت قبل طلوع الفجر الصادق بنصف ساعة أو أقل 
تقريبا، فتكون املرأة معدة فيه لقيمات للسحور تعني على صيام 

فإن  اتسحرو«: اليوم حتتسب فيها األجر وامتثال أمر سيد البشر 
  .»يف السحور بركة
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ا أذّن املؤذن لصالة الفجر تردد معه وتدعو بالدعاء املأثور فإذ
  .احلديث »....اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة«

مث تصلي رغيبة الفجر اليت هي خري من الدنيا وما فيها، وجتلس 
تدعو اهللا يف مصالها بني األذان واإلقامة، وهلا أن تضطجع على 

  .، تقوم لصالة الفجربيب شقها األمين تأسيا بسنة احل
وبعد أن تردد أذكار ما بعد الصالة وأذكار الصباح يف 
مصالها، تشرع يف قراءة جزأين من كتاب اهللا حىت حيني وقت 

  .صالة اإلشراق، فتصلي ركعتني بأجر حجة وعمرة تامة تامة
  .مث إن شاءت أخذت قسطا من الراحة

اتبة القبلية وقبيل الظهر تستعد لصالة الظهر مث تصلي الر
والبعدية لصالة الظهر وتقرأ حزبا من كتاب اهللا، مث تنطلق ألعماهلا 
املنـزلية وجتهيز اإلفطار ألسرهتا حمتسبة يف ذلك وحىت قبل صالة 
العصر وبنصف ساعة تقريبا تنطلق إىل حمراهبا لتستعد لصالهتا، وتقرأ 
ان حزبا من كتاب اهللا حىت يؤذن العصر فتصلي ركعتني بني األذ

  .واإلقامة، مث تصلي فريضة العصر
  .وهبذا تكون أهنت قراءة ثالثة أجزاء من كتاب اهللا

مث تستأنف أعماهلا املنـزلية ومع أبنائها وقبيل صالة املغرب 
بثلث ساعة أقل شيء تتفرغ املرأة لتغتنم اللحظات املباركة 

  .والنفحات الرمحانية يف ذلك الوقت الفضيل
  .وقد أعدت إفطار أسرهتا
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وبعد صالة املغرب تقضي ما بقي عليها من واجبات جتاه 
. زوجها وأبنائها تراجع هلم دروسهم وتنظر وترعى احملتاج هلا منهم

  .مث تتوجه لكتاب اهللا لتقرأ حزبا منه
وقبيل صالة العشاء تقوم متطهرة لتستعد لصالة العشاء 

  .ةوالتراويح إما يف بيتها أو يف مسجد حيها مع الضوابط الشرعي
وبعد انتهائها من صالة العشاء والتراويح تتوجه لتنظيم أحوال 
أبنائها وأمورها املعيشية وتكون هنا قد دخلت يف الثلث الثاين من 

 ١٥الليل، فتجلس يف مصالها تقرأ حزبا من القرآن يستغرق منها 
  .دقيقة تقريبا

مث تتوجه للنوم وحىت حيني الثلث األخري من الليل تستيقظ 
  .باقي طاعاهتا مبتدئة بقراءة جزء من كتاب اهللا لتستأنف

وهبذا تكون قد أمتت قراءة مخسة أجزاء يف يومها وليلتها وهبذا 
التنظيم تستطيع أن ختتم كتاب اهللا يف رمضان مخس مرات بفضل 

  .اهللا وتوفيقه وترتيبها ألوقاهتا، وبعدها عن الفوضوية يف الوقت
  .جزأين بعد صالة الفجر* 
  .صالة الظهر حزبا بعد* 
  .حزبا قبل صالة العصر* 
  .حزبا بعد صالة املغرب* 
  .حزبا بعد صالة التراويح* 
  .جزءا يف الثلث األخري من الليل* 
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أخريا أخوايت أذكر نفسي وإياكن بإخالص العمل هللا وحده 
وجماهدة النفس يف ذلك والتقوى على طاعة اهللا بالدعاء بأن يوفقك 

  .منكاهللا إىل طاعته ويتقبلها 
  : وال ننسى قوله سبحانه

 َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع
  .الُْمْحِسنَِني

  .اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبال
  

  موقع يا له من دين –أم الرباء 
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  برنامج األخت املسلمة يف رمضان

  الصيام نبذة يف فضائل
لعلك قد اطلعت يف غري ما كتاب، أو مسعت يف غري ... أخية

ولعل .. وغنائمه الكبرية.... ما شريط عن فضائل الصيام الكثرية
العلم بتلك الفضائل هو اخلطوة األم اليت حتفز النفس وتبعثها على 

  .نيل خريات رمضان العظيمة
. ..يف كلمة جامعة فضائل الصيام ولقد بني رسول اهللا 

وجعلها حتفيزا وحتريضا للمؤمنني واملؤمنات على استثمار هذا 
- فعن أيب هريرة .. وقضائه يف الفضل واإلحسان... الشهر يف اخلري
كل عمل ابن آدم «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه

قال اهللا عز . يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف
] رواه مسلم بطوله[ »جزي بهوأنا أ، إال الصوم فإنه يل: وجل

فهذا احلديث فيه داللة على أن الصائم املخلص يف صيامه بإميان 
  .وإحسان، جيزي على الصيام جزاء بغري حساب

أتاكم «: قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-وعنه 
رمضان شهر مبارك فرض اهللا عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه 
أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغل فيه مردة 
الشياطني، هللا يف ليلة خري من ألف شهر، من ُحرم خريها فقد 

  ].رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين يف الترغيب[ »ُحرم
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ــم أن   أضيف أنت حل على األنـام  ــيام وأقس ــا بالص  حيي
 يعود مـزاره يف كـل عـام      قطعت الـدهر جوابـا وفيـا   
ــام   ختيم ال حيـد محـاك ركـن     فكــل األرض مهــد اخلي
 قنعت مـن الضـيافة باملقـام      نسخت شعائر الضـيفان ملـا  

  :...أخيت املسلمة
  :تذكري أن شهر رمضان يتميز عن باقي الشهور بأمرين

  .أنه شهر فرض فيه الصيام: األول
أنه شهر استحب اهللا فيه االجتهاد يف العبادة بأشكاهلا : الثاين

ومن هنا فإن قضاء شهر . وأنواعها وجعل الثواب عليها مضاعفا
  :أخية –رمضان وفق هذين األمرين يقتضي منك 

احلرص على متام صحة الصيام مبراعاة شروطه وواجباته : أوال
  .ومستحباته، وباجتناب مضاره وقوادحه ومفسداته

احلرص على الفضائل والقربات يف هنار رمضان وليله : ثانيا
السيما ما ثبت يف السنة احلرص عليه، وما كان عليه السلف الصاحل 

  .من حال يف رمضان
وهذان املقتضيان يستلزمان اطالع املسلمة على أحكام الصيام 

وتعلم ذلك كله بالسؤال واملطالعة ومساع الدروس .. وآدابه وسننه
وحضور حلقات العلم اليت ختص هذا الشأن، وكل ما من املفيدة 

  .شأنه أن يكون وسيلة لتعلم تلك األحكام
قد ينفع املسلمة يف قضاء ) برناجما(اقتراحا ميثل ... وإليك أخية
  .يومها يف رمضان
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  برنامج األخت املسلمة يف رمضان

  برنامج ليلة رمضان: أوال
غروب الشمس  وليلة رمضان تبدأ من ظهور هالل رمضان بعد

ذلك اليوم، ويشرع يف تلك الليلة القيام والسحر وغريها من 
  .العبادات الثابتة بالدليل

وبرنامج األخت املسلمة يف ليايل رمضان خيتلف باختالف تلك 
الليايل ذاهتا، فالليايل العشر يف رمضان أكثر فضال وأدعى للحرص 

  .على العبادة فيها
  :كالتايلوعموما فإن برنامج ليلة رمضان 

قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه- فعن أيب هريرة : القيام
 :»من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« 
  ].رواه مسلم[

دليل على فضل رمضان، وأنه من أسباب مغفرة : فاحلديث
الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان، واملغفرة 

  .»إميانا واحتسابا« :مشروطة بقوله
 أي حال قيامه مؤمنا باهللا تعاىل، وبرسوله ): إميانا(ومعىن 

  .ومصدقا بوعد اهللا وبفضل القيام وعظيم أجره عند اهللا تعاىل
حمتسبا الثواب عند اهللا تعاىل ال يقصد آخر من : أي) احتسابا(

رياء وحنوه فهذه فضائل القيام، وتلك شروطها، وإذا تأملت أخيت 
فإنه دال على وجوب االتباع يف القيام؛ » إميانا«لمة يف قوله املس
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  .رسوال ألن االتباع من مقتضى اإلميان باهللا ربا ومبحمد 
  فمىت يكون القيام وكيف يكون؟

  .والسنة يف القيام أن يكون أول الليل: وقت القيام وصفته
وليس من السنة تأخريه، فإذا رغبت املسلمة يف الصالة وقت 

  .عد القيام يف أول الليل فذلك السنة أيضاالسحر ب
يؤخر القيام يعين التراويح : (قيل ألمحد وأنا أمسع: قال أبو داود

مسائل اإلمام أمحد ) [قال ال، سنة املسلمني أحب إيل. يف آخر الليل
  ].٦٢أليب داود ص

ولكن على األخت املسلمة إذا صلت يف أول الليلة ورغبت 
رواه [ »ال وتران يف ليلة«: لقول النيب الصالة آخره أن ال توتر؛ 

  ].الترمذي والنسائي
ومعىن ذلك أن الوتر يكون يف القيام املتأخر دون املتقدم، أو يف 

  .املتقدم دون املتأخر
القيام يف املسجد فال ينبغي لك  -أخية–وإذا حضرت 

االنصراف قبل اإلمام ولو زاد على إحدى عشرة أو ثالث عشرة 
من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له « يب ركعة؛ لقول الن

  ].رواه أبو داود والترمذي[ »قيام ليلة
) ٣(سبحان امللك القدوس ثالثا : وإذا انتهيت من الوتر تقولني

  .ورواه أبو داود والنسائي كما ثبت عن النيب 
ولكن ينبغي لك احلرص على آداب املشي إىل املسجد من 
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ف حىت ال يكون ذهابك فتنة تضرين احلشمة والوقار والستر والعفا
  .هبا الرجال

وأما صفة القيام فعليك أخيت املسلمة أن حتافظي فيه على متام 
الركوع والسجود، وأن تكثري يف سجودك من االستغفار والدعاء، 

يف  حني ُسئلت عن صالة النيب  -رضي اهللا عنها–فعن عائشة 
ريه على إحدى ما كان يزيد يف رمضان وال يف غ: رمضان، فقالت

عشرة ركعة يصلي أربعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي 
أربعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسل عن 
حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالثا، فقلت يا رسول اهللا، أتنام قبل أن 

رواه . [»يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب«: توتر؟ قال
  ].البخاري
كانت صالة النيب : (قال -رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس و
  رواه البخاري ومسلم) [يعين الليل-ثالث عشرة ركعة.[  

فيكون تكثري الركعات أو تقليلها حبسب طول القيام أو قصره 
  .قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية

ويستحب لك أخيت املسلمة اإلكثار من تالوة القرآن الكرمي، 
وقات مباركة تفيض فيها رمحات اهللا على خلقه فإن وقت السحر أ

يف رمضان ويف غريه، وبعد القيام ال بأس أن تأخذي قسطا من 
العام ) الربنامج(الراحة يكون لك عونا على الدين والدنيا إال أن 

للنوم يف رمضان ال ينبغي أن يتجاوز مثاين ساعات حىت ال يضر 
رمضان املبارك،  بالبدن وال يلهي عن فضائل العبادات يف شهر
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ويكفي األخت املسلمة أن تنام مخس ساعات بالليل حبسب 
االستطاعة وساعتان يف أول النهار ووسطه، كل حبسب قدرته 
ومهته، السيما إذا استعانت األخت املسلمة بأذكار النوم اليت تعطي 
قوة للبدن سائر اليوم ومن ذلك التسبيح ثالثا وثالثني، واحلمد هللا 

  .ني، والتكبري أربعا وثالثني قبل النومثالثا وثالث
  :السحور
هو األكلة اخلتام يف آخر الليل، وقد كان رسول اهللا : والسحور

  أشد حرصا عليه، وكان يسميه الغذاء املبارك، وكان يرغب فيه
رواه [ »عليكم بغذاء السحور فإنه الغذاء املبارك«: أمته ويقول

  ].النسائي
رواه [ »سحور بركةتسحروا فإن يف ال«: وقال 
  ].البخاري

السحور كله بركة فال تدعوه ولو أن جيرع «: وقال 
فإن اهللا ومالئكته يصلون على . أحدكم جرعة من ماء

  ].رواه مسلم وأمحد[ »املتسحرين
فإن  ومما جيعل بركة السحور حاضرة فيه اتباع هدي النيب 

خبري ما  ال يزال الناس«: من هديه تأخريه إىل آخر الليل، قال 
  ].رواه البخاري ومسلم[ »عجلوا الفطر وأخروا السحور

وتشمل بركة السحور بركة الدين والدنيا، فهو قوة على 
  .الصيام والتقوي فيه إن شاء اهللا تعاىل
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ولذا أخيت املسلمة عليك باحلرص عليه وحتريه بدقة بالغة دون 
و غريه إفراط وال تفريط، وإياك أن يلهيك سهر الليل يف احلديث أ

عن القدرة على القيام إىل هذه الربكة الربانية، فإن العبادات تتفاضل 
باألوقات، فالسحور أفضل العبادات يف وقت السحور، وهو أفضل 

  .من القيام وقراءة القرآن يف وقتها
  أبو احلسن بن حممد الفقيه

  منتدى البيارق
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  الربنامج اليومي للمرأة احلائض يف رمضان

بائسة آسفة على  - إذا رأت احليض يف رمضان –جتلس املرأة 
ولكننا نقول لكل امرأة متلكتها . ما عساه يفوهتا من الفضل واخلري

  ..!ال تبتئسي.. هذه احلالة
فهذا شيء قد كتبه اهللا على بنات آدم، وهذا ما .. ال حتزين

 دخل رسول اهللا : السيدة عائشة، يف احلج أخرب به النيب 
: نعم قال: قلت »!ما لك أنفست؟«: لبسرف وأنا أبكي، فقا

  ].رواه البخاري وغريه[ »بنات آدم«
ففي صحيح البخاري من حديث أيب موسى أن ... ال تبتئسي

إذا مرض العبد كتب له من األجر مثل ما «: قال رسول اهللا 
واحليض مرض عارض مينع صاحبته . »كان يعمل صحيحا مقيما

دة، وعادة من الطاعة مل مما كانت تفعله وهي صحيحة، من العبا
مينعها من مواصلتها إال احليض فإن هلا من األجر مثل ما كانت 

  .تعمل وهي صحيحة
ألصحابه وهم يف اجلهاد أن  فلقد أعلن الرسول .. ال تبتئسي

من كان مشتاقا للجهاد صادقا مل مينعه سوى العذر فإن له مثل أجر 
ث أنس أن من خرج للجهاد دون فرق، فروى البخاري من حدي

إن باملدينة رجاال ما قطعتم واديا، وال «: قال رسول اهللا 
  .»سلكتم طريقا إال شركوكم يف األجر، حبسهم العذر

ولكن هناك ما جيب أن ننبه إليه، أن الكثري من بنات حواء ما 
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أن يضيعن أوقاهتن بعيدا عن روحانيات هذا الشهر، قد ينشغلن 
جائز هلن أن يضيعن أوقاهتن بعيدا بالتلفاز أو غريه ظنا منهن أهنن 

عن روحانيات هذا الشهر، والنتيجة شعورهن بالفتور بعد الطهر 
من احليض، وقد تتقاعس الفتاة عن أداء بعض العبادات اليت كانت 

  .تؤديها قبل أن حتيض
  ..ومن أجلك أخييت

  ..قمنا بإعداد برنامج املرأة احلائض يف رمضان
فتور الذي قد يصيب الفتيات وذلك لنحفظك من الوقوع يف ال

  .بعد الطهر من احليض
  .ولنحافظ على استمرار روحانية هذا الشهر يف أيام حيضك

ولكي ال ختسري األجر الكثري الذي قد حتصلني عليه وأنت 
  .حائض

  .ولنذكرك أن هناك عبادات ميكنك القيام هبا وأنت حائض
عن وهذا الربنامج بسيط وقصري، وآثرنا أن جنعله منفصال 

  .الربنامج اليومي حلياة املسلم وعن برنامج ربة املنـزل
جيب التأكيد أن هذا الربنامج ال يقيد املسلم بأوقات : مالحظة

معينة لقراءة القرآن أو الذكر، فالذكر وقراءة القرآن حسب 
  .األوقات واألماكن

  الربنامج املقترح بعد طلوع الفجر
هذه الدعوة التامة اللهم رب : إجابة املؤذن لصالة الفجر* 
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والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا 
  .يف صحيح اجلامع. الذي وعدته

اغتنام هذا الوقت ما بني األذان واإلقامة يف الدعاء، وقراءة * 
 »الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة«: أذكار الصباح، قال 

صححه األلباين يف صحيح رواه أمحد والترمذي وأبو داود و[
  ].اجلامع

مع احتساب األجر . إيقاظ أفراد األسرة ألداء صالة الفجر
  .والثواب
احلرص على تشجيع الزوج واألوالد على أداء صالة الفجر * 

يف املسجد مجاعة، مع حثهم على التبكري إىل الصالة والثواب من 
  .هذا النصائح

بح ألتومها ولو ولو يعلمون ما يف العتمة والص«: قال * 
  ].متفق عليه[ »حبوا

بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام «: قال * 
  ].يف صحيح اجلامع ٢٨٢٣رواه الترمذي رقم [ »يوم القيامة

حث الزوج واألوالد على أداء سنة الفجر يف املنـزل اقتداء * 
: ، مع احتساب األجر، قال رسول اهللا بسنة املصطفى 

  ]رواه مسلم[ »ا الفجر خري من الدنيا وما فيهاركعت«
من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم «: قال رسول اهللا 

خري صالة املرء يف «: ، وقال »وليلة بين له هبن بيت يف اجلنة



  
كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟  ٤٠  

  ].متفق عليه[ »بيته إال املكتوبة
  .تذكر استصحاب نية اخلري طوال اليوم الرمضاين* 

  :مغادرة املصلى/ من املسجد الربنامج املقترح بعد اخلروج
حث أفراد األسرة على احتساب األجر والثواب من خالل * 

ما «: سعيهم لتوفري الرزق احلالل وطلب العلم، قال رسول اهللا 
أكل أحد طعاما خريا من أن يأكل من عمل يده وإن نيب اهللا داود 

  ].رواه البخاري[ »عليه السالم كان يأكل من عمل يده
من سلك طريقا يلتمس فيه علما «: اهللا  وقال رسول* 

  .»سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة
قال . حث أفراد األسرة مجيعا على ذكر اهللا تعاىل طوال اليوم* 
  ].٢٨: الرعد[ أَلَا بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب: تعاىل

أحب األعمال إىل اهللا أن متوت ولسانك رطب من «: قال 
  ].حسنه األلباين[ »ذكر اهللا

  .احتساب األجر والثواب هبدف طاعة اهللا ورسوله
حث أفراد األسرة على أداء صالة الضحى ولو ركعتني قبل * 

يصبح على كل سالمي «: اخلروج من املنـزل، قال رسول اهللا 
من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، 

صدقة، وجيزئ من ذلك وأمر باملعروف صدقة، وهني عن املنكر 
  .»ركعتان يركعهما من الضحى

ذهابك إىل العمل أو اجلامعة أو املدرسة مع احتساب األجر * 



  ٤١كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟   

ما أكل أحد طعاما خريا من أن « :قال رسول اهللا . والثواب
يأكل من عمل يده، وإن نيب اهللا داود عليه السالم كان يأكل من 

  ].رواه البخاري[ »عمل يده
من سلك طريقا يلتمس فيه علما «:  وقال رسول اهللا* 

  .»سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة
فَاذْكُُرونِي قال تعاىل : االنشغال بذكر اهللا تعاىل طوال اليوم* 

  .أَذْكُْركُْم َواْشكُُروا ِلي َولَا َتكْفُُروِن



  
كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟  ٤٢  

  الربنامج اليومي للصائمني يف رمضان

نام املسلم يوما من الكيفية املثالية الغت: املقصود من الربنامج
رمضان حقا كما ينبغي مستغال كل ساعة فيه بأداء طاعة وعبادة أو 
نفع متعٍد لآلخرين يتقرب به إىل اهللا تعاىل راجيا بذلك األجر 

  .والثواب
ما ندمت على شيء ندمي : (رضي اهللا عنه-قال ابن مسعود 

  ).على يوم غربت مشسه، ونقص فيه أجلي ومل يزدد فيه عملي
م الواحد من رمضان يعد فرصة ساحنة جماال واسعا للتقرب فاليو

إىل اهللا بأنواع الطاعات وتنوع العبادات فيكون األجر أعظم 
  .والثواب أكرب

  :أخيت الصائمة/ فيا أخي الصائم
  .إن استطعت أال يسبقك أحد إىل اهللا يف هذا الشهر فافعل

  :مالحظة
رمي مرة أو مرتني أو الربنامج التايل ميكن فيه أن خيتم القرآن الك

ثالث بإذن اهللا خالل شهر رمضان، وإن كنتم تستطيعون الزيادة 
يف عدد اخلتمات خالل الشهر فقد أصبتم خريا أكري بإذن اهللا، 
وجيب التأكد إن هذا الربنامج ال يقيد املسلم بأوقات معينة لقراءة 
القرآن أو الذكر، فالذكر وقراءة القرآن عبادات مباحة يف مجيع 

  .األوقات واألماكن



  ٤٣كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟   

  الربنامج املقترح بعد طلوع الفجر
اللهم رب هذه الدعوة التامة، «إجابة املؤذن لصالة الفجر * 

الصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا 
  ].يف صحيح اجلامع ٦٤٢٣: صححه األلباين رقم[ »الذي وعدته

قال رسول اهللا : كعتنيأداء سنة صالة الفجر يف املنـزل ر* 
 :»وقد ]. رواه مسلم[ »ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها

قُلْ ُهَو و قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ: يف ركعيت الفجر قرأ النيب 
  ].صححه األلباين[ اللَُّه أََحٌد
أداء صالة الفجر يف املسجد مجاعة للرجال مع احلرص على * 

ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح «: قال : ةالتبكري إىل الصال
بشر املشائني يف الظلم إىل «]. متفق عليه[ »ألتومها ولو حبوا

رواه الترمذي وابن ماجة [ »املساجد بالنور التام يوم القيامة
  ].يف صحيح اجلامع ٢٨٢٣٣وصححه األلباين رقم 

االنشغال بالدعاء أو الذكر أو قراءة القرآن حىت إقامة * 
روه أمحد [ »الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة«: صالة، قال ال

يف صحيح  ٣٤٠٨والترمذي وأبو داود وصححه األلباين رقم 
  .اجلامع
  .املصلى للنساء/ اجللوس يف املسجد للرجال* 
إذا صلى الفجر  الذكر وقراءة أذكار الصباح، كان النيب * 

  .]رواه مسلم. [تربع يف جملسه حىت تطلع الشمس



  
كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟  ٤٤  

 إِنَّ قُْرَآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا: تالوة القرآن، قال تعاىل* 
  ].٧٨: اإلسراء[

  :االلتزام قدر اإلمكان بـ* 
قراءة نصف حزب من القرآن إلكمال ختمة واحدة خالل * 

  .شهر رمضان
أو قراءة حزب واحد من القرآن إلكمال ختمتني خالل شهر * 
  .رمضان
ختمات خالل  ٣ن القرآن إلكمالأو قراءة جزء واحد م* 

  .شهر رمضان
ومن استطاع الزيادة يف مقدار التالوة فقد حصد خريا كثريا إن 

  .شاء اهللا
الصالة ركعتني ) بثلث ساعة تقريبا(بعد طلوع الشمس * 

  .مستشعرا ثواب وأجر عمرة وحجة تامة
  .صالة اإلشراق هي نفسها صالة الضحى أول وقتها: مالحظة

من صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر «:  قال رسول اهللا
اهللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني، كانت له كأجر حجة 

  ].رواه الترمذي وصححه األلباين[ »وعمرة تامة تامة تامة
  .تذكر استصحاب نية اخلري طوال اليوم الرمضاين* 

  :مغادرة املصلى/ الربنامج املقترح بعد اخلروج من املسجد
: رضي اهللا عنه–االحتساب فيه، قال معاذ بن جبل النوم مع * 



  ٤٥كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟   

  ).إين ألحتسب يف نوميت كما أحتسب يف قوميت(
  .أداء صالة الضحى لو ركعتني* 

يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة، «: قال رسول 
فكل تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، 

ن املنكر وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني ع
رواه [ »صدقة، وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما يف الضحى

  ].مسلم
الذهاب إىل العمل أو الدراسة مع االحتساب فيه، قال * 

ما أكل أحد طعاما خريا من أن يأكل من عمل «: رسول اهللا 
 »يده، وأن نيب اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده

  ].رواه البخاري[
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له  من«: وقال * 

  ].رواه مسلم. [»به طريقا إىل اجلنة
أَلَا بِِذكْرِ : االنشغال بذكر اهللا تعاىل طوال اليوم، قال تعاىل* 

  ].٢٥: الرعد[ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب
أحب األعمال إىل اهللا أن متوت ولسانك رطب من «: قال 
  ].يف صحيح اجلامع ١٦٥: ين رقمحسنه األلبا[ »ذكر اهللا
  .تذكر استصحاب نية اخلري طوال اليوم الرمضاين* 

  :الربنامج املقترح بعد الظهر
  .إجابة املؤذن لصالة الظهر، ومن مث أداء الصالة يف املسجد مجاعة* 



  
كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟  ٤٦  

أداء السنة الراتبة لصالة الظهر أربع ركعات قبل فرض الظهر * 
من صلى اثنيت عشرة ركعة « :وركعتني بعدها، قال رسول اهللا 

  ].رواه مسلم[ »يف يوم وليلة، بين له هبن بيت يف اجلنة
  .تذكر استصحاب نية اخلري طوال اليوم الرمضاين* 

  :الربنامج املقترح بعد العصر
إجابة املؤذن لصالة العصر، ومن مث أداء الصالة يف املسجد * 
  .يف مجاعة
  .تالوة القرآن* 
  :بـ االلتزام قدر اإلمكان* 
قراءة نصف حزب من القرآن؛ إلكمال ختمة واحدة خالل * 

  .شهر رمضان
أو قراءة حزب واحد من القرآن؛ إلكمال ختمتني خالل * 

  .شهر رمضان
ختمات خالل  ٣أو قراءة جزء واحد من القرآن إلكمال * 

  .شهر رمضان
ومن استطاع الزيادة يف مقدار التالوة فقد حصد خريا كثريا، 

  .إن شاء اهللا
من غدا إىل «: مساع موعظة املسجد، قال رسول اهللا * 

املسجد ال يريد إال أن يتعلم خريا أو يعلمه كان له كأجر حاج 
  ].رواه الطرباين حسن صحيح[ »تاما حجته



  ٤٧كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟   

أخذ قسط من الراحة مع احتساب النية الصاحلة فيه، ففي * 
 أن النيب  -رضي اهللا عنهما–الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو 

  .»وإن لبدنك عليك حق«: قال
  :الربنامج املقترح قبيل املغرب

  :القيام بإحدى األنشطة التالية* 
  .االهتمام بشؤون املنـزل والعائلة* 
  .املذاكرة* 
  .حفظ القرآن* 
  .مساع اخلطيب أو املواعظ والرقائق أو الدعوة عرب النت* 
  .تقدمي املساعدات والعون يف تفطري الصائمني يف املساجد* 
 »الدعاء هو العبادة«: االنشغال بالدعاء، قال رسول اهللا * 

  ].يف صحيح اجلامع ٣٤٠٧: صححه األلباين رقم[
  :الربنامج املقترح بعد غروب الشمس

  .إجابة املؤذن لصالة املغرب* 
تناول اإلفطار على رطيبات أو مترا أو ماء مع احتساب أجر * 

إذا أفطر  رسول اهللا اتباع السنة مع ذكر دعاء اإلفطار، كان 
 »ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا«: قال

  ].يف صحيح اجلامع ٤٦٧٨صححه األلباين رقم [
  ).مجاعة يف املسجد للرجال(أداء صالة املغرب * 



  
كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟  ٤٨  

  .ركعتان - أداء السنة الراتبة لصالة املغرب * 
ى االجتماع مع األهل حول مائدة اإلفطار مع شكر اهللا عل* 

  .نعمة إمتام صيام هذا اليوم
  .قراءة أذكار املساء* 

االستعداد لصالة العشاء والتراويح بالوضوء والتطيب * 
واستشعار خطوات املشي إىل ) ويكون التطيب للرجال فقط(

أميا امرأة استعطرت مث خرجت «: املسجد، قال رسول اهللا 
د رواه أبو داو[ »فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية

يف  ٢٧٠١والترمذي والنسائي وغريهم وصححه األلباين رقم 
  ].صحيح اجلامع

أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا «: قال رسول اهللا 
  ].رواه مسلم[ »العشاء اآلخرة أي صالة العشاء

ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وليخرجن «: قال رسول اهللا 
د وأبو داود وصححه رواه أمح[ »أي غري متطيبات–تفالت 

  ].يف صحيح اجلامع ٥٤٥٧األلباين رقم 
من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا «: قال 

ليقضي فريضة من فرائض اهللا، كانت خطواته إحدامها حتط 
  ].رواه مسلم[ »خطيئة واألخرى ترفع درجة

  :الربنامج املقترح بعد العشاء
  .صالة العشاء مجاعة يف املسجد إجابة املؤذن لصالة العشاء وأداء* 



  ٤٩كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟   

  .ركعتان -أداء السنة الراتبة لصالة العشاء * 
أداء صالة التراويح مجاعة كاملة يف املسجد، قال رسول اهللا * 
 :»إن من صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة« 
  ].رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح[

  .تالوة القرآن* 
  :مكان بـااللتزام قدر اإل* 
قراءة نصف حزب من القرآن إلكمال ختمة واحدة خالل * 

  .شهر رمضان
أو قراءة حزب واحد من القرآن إلكمال ختمتني خالل شهر * 
  .رمضان
ختمات خالل  ٣أو قراءة جزء واحد من القرآن إلكمال * 

  .شهر رمضان
ومن استطاع الزيادة يف مقدار التالوة فقد حصد خريا كثريا إن 

  .شاء اهللا
  :القيام بإحدى األنشطة التالية* 
  .مسر رمضاين هادف/ صلة الرحم/ جلسة عائلية* 
  .مساع اخلطب أو املواعظ والرقائق يف املساجد* 
  .الدعوة عرب النت أو غريه* 
  .املذاكرة* 
  .حفظ القرآن* 



  
كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟  ٥٠  

  :الربنامج املقترح يف الثلث األخري من الليل
لركوع فيها وتصلي أداء صالة التهجد مع إطالة السجود وا* 

  .مجاعة يف املسجد يف العشر األواخر من رمضان
: أداء صالة الوتر إن مل تصل مع اإلمام، قال رسول اهللا * 

رواه [ »إنه من صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة«
  ].أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح

  .تالوة القرآن* 
  :االلتزام قدر اإلمكان بـ* 
نصف حزب من القرآن إلكمال ختمة واحدة خالل  قراءة* 

  .شهر رمضان
أو قراءة حزب واحد من القرآن إلكمال ختمتني خالل شهر * 
  .رمضان
ختمات خالل  ٣أو قراءة جزء واحد من القرآن إلكمال * 

  .شهر رمضان
ومن استطاع الزيادة يف مقدار التالوة فقد حصد خريا كثريا إن 

  .شاء اهللا
تشعار نية التعبد هللا تعاىل وتأدية السنة، قال السحور مع اس* 
 :»متفق عليه[ »تسحروا فإن يف السحور بركة.[  

  .اجللوس للدعاء واالستغفار والصالة حىت أذان الفجر* 



  ٥١كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟   

ينـزل ربنا تبارك وتعاىل يف كل ليلة «: قال رسول اهللا * 
من يدعوين : إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول

 »فأستجب له، ومن يسألين فأعطيه، ومن يستغفرين فأغفر له
  ].رواه البخاري ومسلم[



  
كيف تنظم وقتك يف رمضان ؟  ٥٢  

  مشروع مثمر يف اليوم الواحد يف رمضان

  :قبل الفجر
أَْم َمْن ُهَو قَانٌِت َآَناَء اللَّْيلِ َساجًِدا : التهجد، قال تعاىل* 

  ].٩: الزمر[ َوقَاِئًما َيْحذَُر الَْآِخَرةَ َوَيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه
 »تسحروا فإن يف السحور بركة«: السحور، قال النيب * 

  ].متفق عليه[
َوبِالْأَْسَحارِ ُهْم : االستغفار إىل أذان الفجر، قال تعاىل* 

  ].١٨: الذاريات[ َيْسَتْغِفُرونَ
ركعتا الفجر خري من «: أداء سنة صالة الصبح، قال * 

  ].رواه مسلم[ »الدنيا وما فيها
  :وع الفجربعد طل

: االنشغال بالذكر والدعاء حىت إقامة الصالة، قال النيب * 
رواه أمحد والترمذي وأبو [ »الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة«

  ].داود
اجللوس بعد أداء الصالة للذكر وقراءة القرآن إىل طلوع * 

إذا صلى الفجر تربع  فقد كان النيب ) أذكار الصباح(الشمس 
  ].رواه مسلم. [ تطلع الشمسيف جملسه حىت

من صلى الفجر يف مجاعة مث «: صالة ركعتني، قال النيب * 
قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له 
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  ].رواه الترمذي[ »كأجر حجة أو عمرة تامة تامة تامة
اللهم إين أسألك «: الدعاء بأن يبارك اهللا يف يومك، قال * 

م فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ خري ما يف هذا اليو
  ].رواه أبو داود[ »بك من شر ما فيه وشر ما بعده

إين : (-رضي اهللا عنه–النوم مع االحتساب فيه، قال معاذ * 
  ).ألحتسب نوميت كما أحتسب قوميت

ليس «: االنشغال بذكر اهللا طوال اليوم، قال النيب * 
م ومل يذكروا اهللا تعاىل يتحسر أهل اجلنة إىل على ساعة مرت هب

  ].رواه الطرباين[ »فيها
  :الظهر

  .صالة الظهر وسنتيها القبلية والبعدية* 
وإن لبدنك عليك «أخذ قسط من الراحة مع نية صاحلة * 
  .»حقا

  :العصر
صالة العصر مع احلرص على صالة أربع ركعات قبلها، قال * 
رواه أبو داود [ »رحم اهللا امرءا صلى قبل العصر أربعا«: النيب 

  ].والترمذي
  :املغرب

ثالثة ال ترد «: االنشغال بالدعاء قبل الغروب، قال النيب * 
  ].أخرجه الترمذي[ »دعوهتم وذكر منهم الصائم حىت يفطر
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ذهب الظمأ وابتلت «تناول وجبة اإلفطار مع الدعاء * 
  ].رواه أبو داود[ »العروق وثبت األجر إن شاء اهللا تعاىل

  .مع األهل وتدارس ما يفيداالجتماع * 
  .االستعداد لصالة العشاء والتراويح* 

  :العشاء
إن كنت (صالة العشاء مجاعة يف املسجد مع التبكري إليها * 

  ).تؤدين صالة التراويح
من قام «: صالة التراويح كاملة مع اإلمام، قال النيب * 

اري رواه البخ[ »رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
  ].ومسلم
 -وغريها–وينبغي التنبيه إىل ضرورة خروج املرأة إىل الصالة * 

إذا شهدت «: دون أن تكون متربجة أو متعطرة، قال النيب 
: ، قال النيب ]صحيح اجلامع[ »إحداكن العشاء فال متس طيبا

أميا امرأة تطيبت مث خرجت، فمرت على قوم ليجدوا رحيها «
  ].صحيح اجلامع[ »ةفهي زانية، وكل عني زاني

اجعلوا «: تأخري صالة الوتر إىل آخر الليل، قال النيب * 
  ].متفق عليه[ »آخر صالتكم بالليل وترا

  :برنامج مفتوح
  ).جارة –صديقات  –قريبات (زيارة * 
  .ممارسة النشاط الدعوي الرمضاين* 
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  .مطالعة شخصية* 
  ).إخل… سلوك –آداب  –أحكام (مذاكرة ثنائية * 
  .عائلي درس* 
  .تربية ذاتية* 
حضور حلقة ذكر مع احلرص على األجواء اإلميانية واقتناص * 

  .فرص اخلري يف هذا الشهر الكرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  املراجع

  .تربية وإدارة الذات يف رمضان* 
  .هدية لك: منتديات* 
  .يا له من دين: موقع* 
  .منتدى البيارق* 
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