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  نــور اإلســالمنــور اإلســالم   منتـدى منتـدىدار نشردار نشرإصدارات إصدارات 
  

  .. في رمضان  في رمضان للصائمينللصائمينآتيب البرنامج اليومي آتيب البرنامج اليومي   

  .. في رمضان  في رمضان لربة المنزللربة المنزلآتيب البرنامج اليومي آتيب البرنامج اليومي   

  ..مضان مضان  في ر في رللمرأة الحائضللمرأة الحائضآتيب البرنامج اليومي آتيب البرنامج اليومي   

  ) .) .11((آتاب دعوة على منهاج النبوة آتاب دعوة على منهاج النبوة   

   محاضرات  محاضرات 1010) .. ) .. 22((آتاب دعوة على منهاج النبوة آتاب دعوة على منهاج النبوة   

  ..رمضانية مفرغة للدعاة رمضانية مفرغة للدعاة 

  ) .) .11! (! (متى االلتزام ؟متى االلتزام ؟.. .. قصة أختاه قصة أختاه   

    آيف تجذب لموضوعك آالف الزوار ؟آيف تجذب لموضوعك آالف الزوار ؟آتيب آتيب   

  

  ::لتحميل هذه الكتب يرجى الدخول إلى هذا الرابط لتحميل هذه الكتب يرجى الدخول إلى هذا الرابط 
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  المالمــــاإلساإلس  ورورــــدى ندى نــمنتمنت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

د و     يدنا محم لين س ى أشرف المرس الم عل المين و الصالة و الس د هللا رب الع الحم

  ..على آله و صحبه و سلم 

  سالم اهللا عليكم و رحمته و برآاته ،، .. القراء الكرام اخوتي و أخواتي 

  ..قبل أن نقوم بالتقديم لهذه السلسلة، دعونا نتعرف سويًا على منتدى نور اإلسالم

   من نحن؟– 1
م                     نهج أهل السنة و الجماعة بفه ى م نور اإلسالم منتدى إسالمي تم تشييد بنائه عل

الح  ا –السلف الص ى أن وفقن د اهللا عل ذلك و نحم ى  - ل دى إل م المنت ة و ينقس  خمس

  :أقسام رئيسية و هي

  نور اإلسالم مسجد

  نور اإلسالم مكتبة

  نور اإلسالم إعالم

  نور اإلسالم دار إفتاء

   )قسم األخوات ( زهرات اإلسالم

ا                  ًا للوصول به ًا دقيق وتتجانس هذه األقسام مع بعضها البعض و يتم توظيفها توظيف

  .صل إلى القارئ بطريقة سلسة واضحةإلى أرقى صورة ممكنة لكي ت

  ..و يأتي اآلن سؤاًال هامًا 

  

   لماذا سعينا لعمل ورشة تأليف للكتب في المنتدى ؟- 2

ور                     ه ن رد ب ذي يتف  إن السبب الرئيسي إلنشاء مثل هذا القسم المتميز من نوعه و ال

ى            – على ما نعلم     –اإلسالم   ائمين عل دى و    هو الهمة العالية التي يتمتع بها الق المنت

الم و     ة اإلس ي خدم باب ف دى الش ة ل ات المخزن خير الطاق ي تس تهم الصادقة ف رغب

ر و  ال أآب ة ألعم ذي هو سيكون بداي ل بسيط ال ان من خالل عم و آ المسلمين و ل

   .أضخم في المستقبل بإذن اهللا
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   ما هي أعمالنا الحالية أو المستقبلية ؟– 3

ة         رة الحالي الى            قد تبنى نوراإلسالم في الفت دة إن شاء اهللا تع دعو    – سلسلة ممت  و ن

دعوة  ( و هي سلسلة      –اهللا تعالى أن يعيننا على استكمالها إلى أن يتوفانا اهللا تعالى            

  .و الكتيب الذي بين أيدينا اآلن هو جزء من هذه السلسلة ) على منهاج النبوة 

ًا إن ًا سيقوم بإصدارها تباع ور اإلسالم إصدارات أخرى أيض ى ن  شاء اهللا و و تّبن

  .اإلفصاح عنها في وقتها المحدد

  
   آيف تنضم إلى قافلة نور اإلسالم المبارآة ؟– 4

رابط  ذا ال ى ه دخول عل ك ال  و com.alislam-noor.www://http: يمكن

ور اإل               نحن  .. سالم   التسجيل معنا و أن تعرض علينا أفكارك و تشارآنا في أقسام ن ف

  : و إلبداء أي مالحظات يسعدنا أن نتلقاها على هذا البريد ننتظرك بفارق الصبر

com.com@hotmail.alislam-noor  

  
  

  مع تحيات
  نور اإلسالم فريق عمل دار نشر

                                              com.alislam-noor.daralnashr://http  
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  تــنــــويــــــــهتــنــــويــــــــه
  

  سالم اهللا عليكم و رحمته و برآاته ،، .. في اهللاأختي / أخي 

  

واب            ذا العمل المتواضع          .. حرصًا منا على رضا اهللا تعالى و آثرة الث ا ه د أخرجن فق

  .أل اهللا تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم الذي نس

  

ه من األجر       : " و آما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم            من دعا إلى هدى آان ل

ه                      ان علي ى ضاللة آ ا إل مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دع

  خ األلبانيصححه الشي " من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

  

  ..فنحن ندعوآم أخوتاه 

واه في المساجد و                ه و تعليق محت إلى توزيع هذا الكتيب في آل مكان سواء بطباعت

ة و  ارة و العائل ات صغيرة للم ًا أو آتيب ه إلكتروني ة أو بتوزيع ى األبني ازل و عل المن

ا ي                 .. األصدقاء   وفقكم لم ّي العظيم أن يضاعف حسناتكم و أن ي ه و   نسأل اهللا العل حب

  .يرضاه 

  والسالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته ،،

  

  مع تحيات
  نور اإلسالم فريق عمل دار نشر

                                              com.alislam-noor.daralnashr://http  
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  يفيف  للصائمنيللصائمني  اليومياليومي  الربنامجالربنامج
  رمضانرمضان

  
  

ا               : : المقصود من البرنامج    المقصود من البرنامج     ا آم ا من رمضان حًق ا               الكيفية المثالية الغتنام المسلم يوًم ا آم ا من رمضان حًق الكيفية المثالية الغتنام المسلم يوًم

ه                    ع متعدي لآلخرين يتقرب ب ه                   ينبغي مستغًال آل ساعة فيه بأداء طاعة وعبادة أو نف ع متعدي لآلخرين يتقرب ب ينبغي مستغًال آل ساعة فيه بأداء طاعة وعبادة أو نف

  ..إلى اهللا تعالى راجًيا بذلك األجر والثواب إلى اهللا تعالى راجًيا بذلك األجر والثواب 

ه   عود رضي اهللا عن ن مس ال اب ه  ق عود رضي اهللا عن ن مس ال اب دمي : ( : ( ق ى شيء ن دمت عل ا ن دمي م ى شيء ن دمت عل ا ن ت  م وم غرب ى ي ت   عل وم غرب ى ي  عل

  ) .) .نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي , , شمسه شمسه 

أنواع                   ى اهللا ب ًعا للتقرب إل اًال واس أنواع                  فاليوم الواحد من رمضان يعد فرصة سانحة ومج ى اهللا ب ًعا للتقرب إل اًال واس فاليوم الواحد من رمضان يعد فرصة سانحة ومج

  ..من الطاعات وتنوع العبادات فيكون األجر أعظم والثواب أآبر من الطاعات وتنوع العبادات فيكون األجر أعظم والثواب أآبر 

   : :الصائمةالصائمةأختي أختي  /  / الصائمالصائمفيا أخي فيا أخي 

  ..ي هذا الشهر فافعل ي هذا الشهر فافعل إن استطعت أال يسبقك أحد إلى اهللا فإن استطعت أال يسبقك أحد إلى اهللا ف

  

  ::  مالحظةمالحظة

إذن اهللا خالل                     رتين أو ثالث ب رة أو م إذن اهللا خالل                    البرنامج التالي يمكن فيه ختم القرآن الكريم م رتين أو ثالث ب رة أو م البرنامج التالي يمكن فيه ختم القرآن الكريم م

هر رمضان  هر رمضان ش د    , , ش هر فق الل الش ات خ دد الختم ي ع ادة ف تطيعون الزي تم تس د    وإن آن هر فق الل الش ات خ دد الختم ي ع ادة ف تطيعون الزي تم تس وإن آن

إذن اهللا        إذن اهللا       أصبتم خيرا أآثر ب ات                , , أصبتم خيرا أآثر ب د المسلم بأوق امج ال يقي ذا البرن د إن ه ات                ويجب التأآي د المسلم بأوق امج ال يقي ذا البرن د إن ه ويجب التأآي

ذآر   رآن أو ال راءة الق ة لق ذآر  معين رآن أو ال راءة الق ة لق ادات  , , معين رآن عب راءة الق ذآر وق ادات  فال رآن عب راءة الق ذآر وق ةفال ةمباح ع مباح ي جمي ع  ف ي جمي  ف

    ..األوقات واألماآن األوقات واألماآن 
  

  

  البرنامج المقترح بعد طلوع الفجر

 .إجابة المؤذن لصالة الفجر 
ة آت             "  ة والصالة القائم دعوة التام ذه ال اللهم رب ه

ذي          ودا ال محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محم
  . في صحيح الجامع 6423: صححه األلباني رقم " . وعدته
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أداء سنة صالة الفجر في 
  .المنزل رآعتان 

ا الفجر    : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         رآعت
  . رواه مسلم" خير من الدنيا وما فيها 

  
ه و سلم في رآعتي          و قد قرأ النبي صلى اهللا        "   علي

  صححه األلباني " أحد الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا

أداء صالة الفجر في 
المسجد جماعة للرجال مع 
الحرص على التبكير إلى 

  .الصالة 

لم    ه وس لى اهللا علي ال ص ي   : " ق ا ف ون م و يعلم ول
ًوا        و حب ا ول ه     "العتمة والصبح ألتوهم بشر   ",  متفق علي

وم       ام ي النور الت اجد ب ى المس م إل ي الظل ائين ف المش
  . في صحيح الجامع 2823: ترمذي وابن ماجه و صححه األلباني رقمرواه ال  "القيامة

االنشغال بالدعاء أو الذآر  
أو قراءة القرآن حتى إقامة 

  .الصالة 

لم  ه وس لى اهللا علي ال ص ين : " ق رد ب دعاء ال ي ال
م                "األذان واإلقامة  اني رق و داوود و صححه األلب د والترمذي وأب  في   3408: رواه أحم

  .صحيح الجامع 

الجلوس في المسجد للرجال 
  :المصلى للنساء / 

للذآر و قراءة أذآار   -
  . الصباح 

ه وسلم           إذا صلى الفجر     : " آان النبي صلى اهللا علي
   رواه مسلم  "تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس الحسناء

  تالوة القرآن -
  .]78:سراءاإل[  ) ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َآاَن َمْشُهوًدِا : (قال تعالى 

  :االلتزام قدر اإلمكان بــ 
  . خالل شهر رمضانختمة واحدة من القرآن إلآمال نصف حزب قراءة -

  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحد أو  قراءة -
  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال حزب واحد أو قراءة -

  .قد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا ومن استطاع الزيادة في مقدار التالوة ف

بثلث (  بعد طلوع الشمس -
الصالة ) ساعة تقريًبا 

رآعتين مستشعرا ثواب 
  .وأجر عمرة وحجة تامة 

صالة : مالحظة ** 
اإلشراق هي نفسها صالة 

   .الضحى أول وقتها 

ه وسلم       ال رسول اهللا صلى اهللا علي  من صلى   ": ق
ع الشمس     الغداة في جماعة ثم قعد يذآر اهللا         حتى تطل

أجر حجة       ه آ ين، آانت ل ة    ثم صلى رآعت رة تام وعم
  .رواه الترمذي و صححه األلباني  " تامة تامة

   طوال اليوم الرمضانينية الخير  استصحاب تذآر
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  مغادرة المصلى/ البرنامج المقترح بعد الخروج من المسجد 

إني ألحتسب   " :قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه          .النوم مع االحتساب فيه
   ."  في نومتي آما أحتسب في قومتي

 .أداء صالة الضحى ولو رآعتين

لم   ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ال رس يصبح  ": ق
ل تسبيحة       ل سالمى من أحدآم صدقة، فك ى آ عل

ة      ل تهليل ده صدقة، وآ ل تحمي صدقة،   صدقة، وآ
دقة،     المعروف ص ر ب دقة، وأم رة ص ل تكبي وآ

ان   يجزئ من ذلكونهي عن المنكر صدقة، و رآعت
   .رواه مسلم"يرآعهما من الضحى 

الذهاب إلى العمل أو الدراسة 
  .مع االحتساب فيه 

لم   ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ال رس ل ": ق ا أآ م
ده وأن    ل ي ن عم ل م ن أن يأآ را م ا خي د طعام أح
ل  ن عم ل م ان يأآ الم آ ه الس ي اهللا داود علي نب

  . رواه البخاري"يده
ول اهللا  و ال رس لم  ق ه وس لى اهللا علي ن ":  ص  م

ه       ه ب هل اهللا ل ا س ا علم تمس فيه ا يل لك طريق س
  . رواه مسلم "الجنة  طرقا إلى

االنشغال بذآر اهللا تعالى طوال 
  .اليوم 

  
  .]28:الرعد[ ) َأَال ِبِذْآِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُِ : (قال تعالى

  
ه وسلم  ال صلى اهللا علي ى : " ق ال إل أحب األعم

حسنه األلباني    " أن تموت ولسانك رطب من ذآر اهللا       اهللا

   . في صحيح الجامع165: رقم

   الخير طوال اليوم الرمضانينية استصحاب تذآر
  
  

  لظهراالبرنامج المقترح بعد 
  .ومن ثم أداء الصالة في المسجد جماعة , إجابة المؤذن لصالة الظهر 

أداء السنة الراتبة لصالة الظهر 
ت قبل فرض الظهر و أربع رآعا

  .رآعتين بعدها 

من صلى   ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
اثنتي عشرة رآعة في يوم وليلة بني له بهن بيت      

   .رواه مسلم"في الجنة 

   الخير طوال اليوم الرمضانينية استصحاب تذآر
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  البرنامج المقترح بعد العصر
  .الصالة في المسجد جماعة ومن ثم أداء ,  لصالة العصر إجابة المؤذن

  تالوة القرآن
  :االلتزام قدر اإلمكان بــ 

  . خالل شهر رمضانختمة واحدة من القرآن إلآمال نصف حزب قراءة -
  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحد أو  قراءة -
  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال حزب واحد أو قراءة -

  .اع الزيادة في مقدار التالوة فقد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا ومن استط

  سماع موعظة المسجد  
دا     ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          من غ

ه     را أو يعلم تعلم خي د إال أن ي جد ال يري ى المس إل
   .رواه الطبراني حسن صحيح "آان له آأجر حاج تاما حجته 

أخذ قسط من الراحة مع 
  نية الصالحة فيهاحتساب ال

رضي اهللا   عبد اهللا بن عمرو  ففي الصحيحين عن
ا، أن  ه وسلم     عنهم ال   النبي صلى اهللا علي  ": ق

  ." وإن لبدنك عليك حق
  
  

  البرنامج المقترح قبيل المغرب
   االهتمام بشئون المنزل والعائلة- 

   المذاآرة- 
   حفظ القرآن -

  ة عبر النت سماع الخطب أو المواعظ والرقائق أو الدعو-
    تقديم المساعدات والعون في تفطير الصائمين في المساجد- 

لم     االشتغال بالدعاء ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي دعاء  ": ق ال
   .  في صحيح الجامع3407: صححه األلباني رقم" هو العبادة 

  
  

  البرنامج المقترح بعد غروب الشمس
   لصالة المغربإجابة المؤذن
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إلفطار على رطيبات أو تناول ا
تمرا وترا أو ماء مع احتساب 
أجر إتباع السنة مع ذآر دعاء 

  . اإلفطار

ال     آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        إذا أفطر ق
ر إن   ":  ت األج روق وثب ت الع أ وابتل ذهب الظم

   . في صحيح الجامع4678: صححه األلباني رقم" شاء اهللا

  )سجد للرجالجماعة في الم( صالة المغرب أداء

   رآعتان–لصالة المغرب  السنة الراتبة أداء

 إتمام صيام هذا اليوم شكر اهللا على نعمة االجتماع مع األهل حول مائدة اإلفطار مع

   أذآار المساءقراءة

 لصالة العشاء االستعداد
  بالوضوء والتطيبوالتراويح 

  )و يكون التطيب للرجال فقط( 
ى خطوات المشي إلواستشعار 

  المسجد

أيما امرأة  ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا  استعطرت 

وغيرهم و صححه  رواه أبو داود، الترمذي والنسائي "  ريحها فهي زانية

  .  في صحيح الجامع2701: األلباني رقم
لم   ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ال رس ا  ": ق أيم

 معنا العشاء اآلخرة فال تشهد امرأة أصابت بخورًا 
  .  رواه مسلم أي صالة العشاء" 

ال تمنعوا  ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أي غير " إماء اهللا مساجد اهللا ، وليخرجن تفالت 

   . في صحيح الجامع7457: رواه أحمد وأبو داود و صححه األلباني رقممتطيبات 
  

هر في بيته من تط ": قال صلى اهللا عليه وسلم 
ثم مشى إلى بيت من بيوت اهللا ليقضي فريضة 

خطوتاه إحداهما تحط  من فرائض اهللا آانت
   .رواه مسلم"  خطيئة واألخرى ترفع درجة

  
  

  البرنامج المقترح بعد العشاء

  وأداء صالة العشاء جماعة في المسجد لصالة العشاء إجابة المؤذن

   رآعتان-لصالة العشاء  السنة الراتبة أداء
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جماعة  صالة التراويح أداء
   .آاملة في المسجد 

ه وسلم     ه  ": قال رسول اهللا صلى اهللا علي من   إن
ة   ينصرف صلى مع اإلمام حتى ام ليل  " آتب له قي

  .رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح 

  تالوة القرآن
  :االلتزام قدر اإلمكان بــ 

  . خالل شهر رمضانة واحدةختم من القرآن إلآمال نصف حزب قراءة -
  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحد أو  قراءة -
  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال جزء واحد أو قراءة -

  .ومن استطاع الزيادة في مقدار التالوة فقد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا 

  . ادفسمر رمضاني ه/ صلة الرحم / جلسة عائلية  -
  . سماع الخطب أو المواعظ والرقائق في المساجد -

  . الدعوة عبر النت أو غيره -
  . المذاآرة -

  . حفظ القرآن -
  
  

  البرنامج المقترح في الثلث األخير من الليل
فيها وتصلى جماعة في المسجد في  إطالة السجود والرآوع مع صالة التهجد أداء

  العشر األواخر من رمضان

ة الوتر إن لم تصلى أداء صال
  مع اإلمام 

ه وسلم     ه  ": قال رسول اهللا صلى اهللا علي من   إن
ة   ينصرف صلى مع اإلمام حتى ام ليل "  آتب له قي

   .رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح

  تالوة القرآن
  :االلتزام قدر اإلمكان بــ 

  . خالل شهر رمضانختمة واحدة من القرآن إلآمال نصف حزب قراءة -
  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحد أو  قراءة -
  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال واحد جزء أو قراءة -

  .ومن استطاع الزيادة في مقدار التالوة فقد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا 

السحور مع استشعار نية التعبد 
  هللا تعالى وتأدية السنة

تسحروا   ": هللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول ا  
   .متفق عليه"  فإن في السحور برآة
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الجلوس للدعاء واالستغفار 
  حتى أذان الفجر

لم      ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ال رس زل  ": ق ين
دنيا               ى السماء ال ة إل ل ليل ربنا تبارك وتعالى في آ

ل اآلخر،    ول  حين يبقى ثلث اللي دعوني   : فيق من ي
ن   ه، وم تجيب ل ن  فأس ه، وم ألني فأعطي يس

   .رواه البخاري والمسلم"  يستغفرني فأغفر له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يفيف  للصائمنيللصائمني  اليومياليومي  الربنامجالربنامج
  رمضانرمضان

  بدون استخدام اجلداولبدون استخدام اجلداول   السابق السابقالربنامجالربنامجعرض عرض إعادة إعادة ( (   
  )) نشره يف املنتديات  نشره يف املنتديات لتسهيللتسهيل

  
  

ا من رمض          : : المقصود من البرنامج    المقصود من البرنامج     ا من رمض          الكيفية المثالية الغتنام المسلم يوًم ا     الكيفية المثالية الغتنام المسلم يوًم ا آم ا     ان حًق ا آم ان حًق

ه                    ع متعدي لآلخرين يتقرب ب ه                   ينبغي مستغًال آل ساعة فيه بأداء طاعة وعبادة أو نف ع متعدي لآلخرين يتقرب ب ينبغي مستغًال آل ساعة فيه بأداء طاعة وعبادة أو نف

  ..إلى اهللا تعالى راجًيا بذلك األجر والثواب إلى اهللا تعالى راجًيا بذلك األجر والثواب 
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ه   عود رضي اهللا عن ن مس ال اب ه  ق عود رضي اهللا عن ن مس ال اب ت   : ( : ( ق وم غرب ى ي دمي عل ى شيء ن دمت عل ا ن ت   م وم غرب ى ي دمي عل ى شيء ن دمت عل ا ن م

  ) .) .نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي , , شمسه شمسه 

أنواع               فاليوم الواحد من رمض   فاليوم الواحد من رمض    ى اهللا ب ًعا للتقرب إل اًال واس أنواع               ان يعد فرصة سانحة ومج ى اهللا ب ًعا للتقرب إل اًال واس ان يعد فرصة سانحة ومج

  ..من الطاعات وتنوع العبادات فيكون األجر أعظم والثواب أآبر من الطاعات وتنوع العبادات فيكون األجر أعظم والثواب أآبر 

   : :الصائمةالصائمةأختي أختي  /  / الصائمالصائمفيا أخي فيا أخي 

  ..إن استطعت أال يسبقك أحد إلى اهللا في هذا الشهر فافعل إن استطعت أال يسبقك أحد إلى اهللا في هذا الشهر فافعل 

  

  ::  مالحظةمالحظة

رة         رة        البرنامج التالي يمكن فيه ختم القرآن الكريم م إذن اهللا خالل            البرنامج التالي يمكن فيه ختم القرآن الكريم م رتين أو ثالث ب إذن اهللا خالل             أو م رتين أو ثالث ب  أو م

هر رمضان  هر رمضان ش د    , , ش هر فق الل الش ات خ دد الختم ي ع ادة ف تطيعون الزي تم تس د    وإن آن هر فق الل الش ات خ دد الختم ي ع ادة ف تطيعون الزي تم تس وإن آن

إذن اهللا        إذن اهللا       أصبتم خيرا أآثر ب ات                , , أصبتم خيرا أآثر ب د المسلم بأوق امج ال يقي ذا البرن د إن ه ات                ويجب التأآي د المسلم بأوق امج ال يقي ذا البرن د إن ه ويجب التأآي

ذآر   رآن أو ال راءة الق ة لق ذآر  معين رآن أو ال راءة الق ة لق ادات  , , معين رآن عب راءة الق ذآر وق ادات  فال رآن عب راءة الق ذآر وق ةفال ةمباح ع مباح ي جمي ع  ف ي جمي  ف

  . . وقات واألماآن وقات واألماآن األاأل

  

  

  

  

  

 طلوع الفجرالربنامج املقرتح بعد 
  :إجابة المؤذن لصالة الفجر  •
يلة         "  يلة والفض دا الوس ة آت محم الة القائم ة والص دعوة التام ذه ال م رب ه الله

ه   ذي وعدت ودا ال ا محم ه مقام م , " وابعث اني رق ي صحيح 6423: صححه األلب  ف

   .الجامع 

   :زل رآعتان أداء سنة صالة الفجر في المن •
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ا        : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ا فيه دنيا وم ر من ال ا الفجر خي  ," رآعت

   .رواه مسلم 

ل                       "  افرون وق ا الك ا أيه ل ي و قد قرأ النبي صلى اهللا عليه و سلم في رآعتي الفجر ق

    .ي صححه األلبان "هو اهللا أحد 

ص على التبكير أداء صالة الفجر في المسجد جماعة للرجال مع الحر •

  :إلى الصالة 
 ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما ولو حبًوا: " قال صلى اهللا عليه وسلم 

رواه ,   "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ",  متفق عليه "

   . في صحيح الجامع 2823: الترمذي وابن ماجه و صححه األلباني رقم

   :ال بالدعاء أو الذآر  أو قراءة القرآن حتى إقامة الصالة االنشغ •
رواه أحمد ,   "الدعاء ال يرد بين األذان واإلقامة: " قال صلى اهللا عليه وسلم 

  . في صحيح الجامع 3408: والترمذي وأبو داوود و صححه األلباني رقم

 :المصلى للنساء / الجلوس في المسجد للرجال  •

   :ار الصباح للذآر و قراءة أذآ -
ه وسلم  ي صلى اهللا علي ان النب ع : " آ ى تطل ع في مجلسه حت إذا صلى الفجر ترب

     .رواه مسلم,   "الشمس الحسناء

  :تالوة القرآن  -
  .]78:اإلسراء[  )ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َآاَن َمْشُهوًدِا : ( قال تعالى 

  :االلتزام قدر اإلمكان بــ 

  . خالل شهر رمضانختمة واحدة إلآمال  من القرآننصف حزبقراءة  -

  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحدأو  قراءة  -

  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال حزب واحدأو قراءة  -

   .ومن استطاع الزيادة في مقدار التالوة فقد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا 
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ا ثواب  الصالة رآعتين مستشعرً  ) ًبا  بثلث ساعة تقري  ( بعد طلوع الشمس     -

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

الغداة في جماعة ثم قعد يذآر اهللا  من صلى ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ة تا   حتى تطلع الشمس ثم صلى رآعتين، آانت له آأجر حجة ة تام  " مة وعمرة تام
   .رواه الترمذي و صححه األلباني  ,

  ..   طوال اليوم الرمضانينية الخير استصحاب تذآر  ••

  

  

 /اخلروج من املسجد الربنامج املقرتح بعد 
 مغادرة املصلى

   :النوم مع االحتساب فيه •
ه    ل رضي اهللا عن ن جب اذ ب ال مع ي    : " ق ا أحتسب ف ومتي آم ي ن ي ألحتسب ف إن

   ."  قومتي

   : ولو رآعتينأداء صالة الضحى •
ل سالمى من أحدآم صدقة،         ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ى آ يصبح عل

ة       ل تهليل ده صدقة، وآ ل تحمي رة صدقة،      فكل تسبيحة صدقة، وآ ل تكبي صدقة، وآ

ا    وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ان يرآعهم رآعت

   . رواه مسلم , "من الضحى 

  :ى العمل أو الدراسة مع االحتساب فيه الذهاب إل •
ه وسلم      ل من          ": قال رسول اهللا صلى اهللا علي را من أن يأآ ا خي ل أحد طعام ا أآ م

 . رواه البخاري , "عمل يده وأن نبي اهللا داود عليه السالم آان يأآل من عمل يده 
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ا سه              ": وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ا علم تمس فيه ا يل ل  من سلك طريق

   .رواه مسلم ,  "الجنة  اهللا له به طرقا إلى

  :االنشغال بذآر اهللا تعالى طوال اليوم  •
 .] 28:الرعد[  )َأَال ِبِذْآِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُِ: ( قال تعالى

ر           : " قال صلى اهللا عليه وسلم       أحب األعمال إلى اهللا أن تموت ولسانك رطب من ذآ

  . في صحيح الجامع 165: محسنه األلباني رق ,  "اهللا

  . طوال اليوم الرمضانيالخير استصحاب نية تذآر •

  

  

 لظهراالربنامج املقرتح بعد 
  .ومن ثم أداء الصالة في المسجد جماعة  , لصالة الظهرإجابة المؤذن  •

ر     • الة الظه ة لص نة الراتب ات أداء الس ع رآع ر و   أرب رض الظه ل ف  قب

 : بعدهارآعتين

ة           ":  عليه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا     وم وليل من صلى اثنتي عشرة رآعة في ي

  .رواه مسلم  , "بني له بهن بيت في الجنة 

  .ي  استصحاب نية الخير طوال اليوم الرمضانتذآر •
  

 العصرالربنامج املقرتح بعد 
  . ثم أداء الصالة في المسجد جماعةومن,  لصالة العصر إجابة المؤذن •

  :تالوة القرآن •
  :إلمكان بــ االلتزام قدر ا

  . خالل شهر رمضانختمة واحدة من القرآن إلآمال نصف حزبقراءة  -

  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحدأو  قراءة  -
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  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال حزب واحدأو قراءة  -

   .ومن استطاع الزيادة في مقدار التالوة فقد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا 

   :سماع موعظة المسجد •
ه وسلم           تعلم                ": قال رسول اهللا صلى اهللا علي د إال أن ي ى المسجد ال يري دا إل من غ

   .رواه الطبراني حسن صحيح ,  "خيرا أو يعلمه آان له آأجر حاج تاما حجته 

  : أخذ قسط من الراحة مع احتساب النية الصالحة فيه •
ا، أن رضي اهللا  عبد اهللا بن عمرو  ففي الصحيحين عن ه      عنهم النبي صلى اهللا علي

  ." وإن لبدنك عليك حق ": قال  وسلم
  

  

 قبيل املغربالربنامج املقرتح 
  :القيام بأحدى األنشطة التالية  •
  . االهتمام بشئون المنزل والعائلة-

   . المذاآرة- 

  .  حفظ القرآن -

   . سماع الخطب أو المواعظ والرقائق أو الدعوة عبر النت-

  .  م المساعدات والعون في تفطير الصائمين في المساجد تقدي- 

  :االشتغال بالدعاء  •
لم   ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ال رس ادة  ": ق و العب دعاء ه اني ,  "ال صححه األلب

    . في صحيح الجامع3407: رقم

  

 بعد غروب الشمسالربنامج املقرتح 
  . لصالة المغربإجابة المؤذن  •
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اع     مع    أو تمرا وترا أو ماء     رطيباتتناول اإلفطار على     • احتساب أجر إتب

  : مع ذآر دعاء اإلفطارالسنة
ال     آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       أ وابتلت العروق         " : إذا أفطر ق ذهب الظم

   . في صحيح الجامع 4678: صححه األلباني رقم,  "وثبت األجر إن شاء اهللا

   .)جماعة في المسجد للرجال (صالة المغربأداء  •

  . رآعتان – لصالة المغرب السنة الراتبةاء أد •

دة اإلفطار مع          األهل االجتماع مع     • ام      شكر اهللا     حول مائ ة إتم ى نعم عل

   .صيام هذا اليوم

  . أذآار المساءقراءة  •

تعداد  • راويح االس اء والت الة العش ب لص وء والتطي ون  ( بالوض و يك

  :  خطوات المشي إلى المسجدواستشعار ) التطيب للرجال فقط
ثم خرجت، فمرت على    أيما امرأة استعطرت     ": ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قا

ة  ا فهي زاني دوا ريحه وم ليج ائي ,  " ق ذي والنس و داود، الترم رهم و  رواه أب وغي

 . في صحيح الجامع 2701: صححه األلباني رقم

ه وسلم          رأة أصابت بخورًا فال تشهد              ": قال رسول اهللا صلى اهللا علي ا ام ا   أيم معن

  .رواه مسلم  ,  أي صالة العشاء " العشاء اآلخرة

اء اهللا مساجد اهللا ، وليخرجن     " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     وا إم ال تمنع

ات       "تفالت   ر متطيب م            , أي غي اني رق و داود و صححه األلب د وأب  7457: رواه أحم

  .في صحيح الجامع 

ى بيت من بيوت اهللا               من تطهر في        ": قال صلى اهللا عليه وسلم       م مشى إل ه ث بيت

ع       ليقضي فريضة من فرائض اهللا آانت ة واألخرى ترف خطوتاه إحداهما تحط خطيئ

  .رواه مسلم  , " درجة
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 العشاءالربنامج املقرتح بعد 
  .  جماعة في المسجدصالة العشاء وأداء لصالة العشاءإجابة المؤذن  •

   .رآعتان – لصالة العشاء السنة الراتبةأداء  •

  :أداء صالة التراويح جماعة آاملة في المسجد  •
آتب   ينصرف من صلى مع اإلمام حتى إنه ":  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   .رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح ,   "له قيام ليلة

 :تالوة القرآن  •
  :االلتزام قدر اإلمكان بــ 

  . خالل شهر رمضانةختمة واحد من القرآن إلآمال نصف حزبقراءة  -

  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحدأو  قراءة  -

  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال حزب واحدأو قراءة  -

   .ومن استطاع الزيادة في مقدار التالوة فقد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا 

  :القيام بأحدى األنشطة التالية  •
 .سمر رمضاني هادف/  الرحم صلة/ جلسة عائلية  -

  .سماع الخطب أو المواعظ والرقائق في المساجد -

  . الدعوة عبر النت أو غيره -

  .المذاآرة -

   . حفظ القرآن -

 
الثلث األخري من  يفالربنامج املقرتح 

 الليل
 فيها وتصلى جماعة في        إطالة السجود والرآوع   مع   صالة التهجد أداء   •

  . ن رمضانالمسجد في العشر األواخر م
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  :أداء صالة الوتر إن لم تصلى مع اإلمام  •
آتب   ينصرف  من صلى مع اإلمام حتى  إنه ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   .رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح ,  " له قيام ليلة

 :تالوة القرآن  •
  :االلتزام قدر اإلمكان بــ 

  . خالل شهر رمضانواحدةختمة  من القرآن إلآمال نصف حزبقراءة  -

  . خالل شهر رمضانختميتن من القرآن إلآمال حزب واحدأو  قراءة  -

  . خالل شهر رمضان ختمات3 من القرآن إلآمال حزب واحدأو قراءة  -

   .ومن استطاع الزيادة في مقدار التالوة فقد حصد خيرا آثيرا إن شاء اهللا 

   :السنةالسحور مع استشعار نية التعبد هللا تعالى وتأدية  •
ة       ":  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         متفق   , " تسحروا فإن في السحور برآ

   .عليه 

   :الجلوس للدعاء واالستغفار حتى أذان الفجر •
ى                ":  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ة إل ل ليل الى في آ ارك وتع ا تب ينزل ربن

ل اآلخر،   ول  السماء الدنيا حين يبقى ثلث اللي ه، ومن     من : فيق دعوني فأستجيب ل  ي

 .رواه البخاري والمسلم ,  " يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له


