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 أعمال حيسن القيام هبا قبل رمضان بعدة أيام 

أعمال حيسن القيام هبا يف رمضان 

 حساب الزكاة وكتابة من يستحقها وتوزيعها.

 االعتذار عن ارتباطات األصدقاء واجلمعات املستمرة.

 رصد مبلغ للصدقات ,وكيفية توزيعه.

 االعتذار عن جلسات االسرتاحات .

 التهنئة لألقارب برمضان حني اإلعالن مباشرة.

 حماسبة النفس كل مخسة أيام هل مت تطبيق الربنامج ومعاجلة

 صيانة البيت وماحيتاج قبل دخول الشهر.
 التبضع جلميع مآكل ومشارب رمضان.

اخللل إن وجد.

 احلذر من التكاسل يف العشر األواسط.

 التبضع ملستلزمات العيد للعائلة ولرب األسرة.

 التنبه للخمول الذي يصيب بعض الناس يف األيام الفردية
من العشر األواخر.

 جتهيز مصاحف يف البيت والعمل لك وألسرتك.

 التنبه لعدم االستزادة من املآكل واملشارب قبل صالة الرتاويح

 حتديد املسجد ملناسب لصالة الرتاويح .
 جتهيز تفسري ترجع إليه حني قراءة القرآن.

 القراءة عن أحكام الصيام وتعليمها أسرتك.
 جتهيز العطور والطيب للتطيب هبا للصلوات.
 تسديد الديون و تسجيل املعلق منها.
 حتليل الناس وطلب احلل ممن أخطأت عليهم.

 تقنني الدخول على مواقع التواصل بوضع خطة مناسبة.
 مراجعة املستشفيات للفحوصات الطبية املعلقة لك وألسرتك
وحتضري األدوية املطلوبة باستمرار.

 حتضري املنبه اخلاص بالصالة.

 حتديد األسر احملتاجة للتفطري.
 حتديد األسر احملتاجة لزكاة الفطر.
 حتديد األسر احملتاجة لكسوة العيد.

 حتديد وقت الذهاب للعمرة وحجز الطريان وتنظيم اجلدول
 الدعاء باستمرار بأن يلحقك اهلل شهر الصيام.
 عقد النية الطيبة بعمل الصاحلات فأنت تأجر بنيتك.
 حتضري أرقام العائلة الذين حيسن أن تتواصل معهم للتهنئة
برمضان وبالعيد.
 شراء هدايا العيد للوالدين والزوجة واألبناء.

 قد يفكر البعض للسفر بعد رمضان فيجب أن يكون
التخطيط قبل رمضان حىت ال ينشغل يف وقت اخلريات.

 االستحمام اليومي قبل صالة الرتاويح ففيه تنشيط للنفس.
 التعطر و وضع عطر للمسجد ليتعطر منه املصلني.
 معاهدة املسجد بالنظافة وتعطريه واحلرص على تكييفه.
 ركن السيارة بشكل نظامي حىت ال تؤذي املصلني.
 احلذر من الوقوف بطريق ذوي االحتياجات اخلاصة.
 البعد عند اخلروج للصالة عن طرق النساء.

 أخذ الوالدين واألوالد معك للصالة واحملاضرات.
 تذكري األسرة بكل األدعية املشروعة يف أوقات الفطور
والسحور وعند املأكل واملشرب وكافة أدعية اليوم والليلة

 إسعاد من حولك من األهل واألصدقاء والزمالء.

 عدم التضجر من احلر ,أو التضجر من إطالة األمام للصالة

 اجللوس يف املسجد حىت شروق الشمس.

 عدم مناكفة مجاعة املسجد ,أو التشاكل معهم حول أمور

 الوقت الالزم لقراءة جزء من القرآن الكرمي هو عشرون دقيقة

الصالة ,أو التربيد والتكييف.

 عدم الدخول اجلدال يف مواقع التواصل االجتماعي ,وعدم
تتبع عورات الناس.
 السعي ملساعدة اآلخرين ,والقيام حباجتهم ,ففي ذلك درجة
عالية ورفيعة من اخلرب.
 تذكر أن األشياء الصغرية قد تكون هي الطريق للجنة ,إزالة
األذى عن الطريق ,إطعام كل ذي نفس رطبة ,التبسم
والتبسط مع الناس.

 زيارة املرضى ,واألقارب ,والتواصل مع احملتاجني ضعها يف
برناجمك اليومي

 تأمل وتدرب القرآن .
 ال تشغلك مشاغل العيد واإلجازة ملا بعد العيد عن استغالل
أيام صيامك.

 صالة الضحى ,والسنن الرواتب ,والرتاويح ,أجعلها جزء هام
من برناجمك

 إذا كنت تفكر بالسفر آخر رمضان فاحذر أن خيتل برناجمك
 الربامج التلفيزيوينة يف رمضان كثرية فال جتعلها كل مهك.

 التنبه على أوقات إجابة الدعاء وتنبيه األسرة لذلك.

 وقت العمل ميكن أن يستغل فراغه يف أشياء قيمة ومثمرة
فكر بطرق ختدمك وتصب يف صاحلك.

 ترديد األذان كل األوقات وتذكر ذلك حال الفطر والسحور

 الذكر ليس له وقت حمدد ,أجعل لك نصيب ال ينقطع من
الذكر واالستغفار.

 االبتعاد عن الطرق املزدمحة واستغالل التنقل بالسيارة

 تذكر كل الذين حتبهم ,أو سجلهم يف ورقة وقدم الدعاء هلم

 التبكري للصلوات .

 ختري األوقات اليت هي أقل زحاماً للتسوق.
بالفائدة.

 احتساب نومك ,وأكلك ,ومؤنستك ألهلك يف سبيل اهلل
والتقوي على الطاعة.

 االبتعاد عن الغيبة ,والنمية ,واهلمز ,واللمز يف بيتك
ومسجدك ,وعملك.

 تذكر كل الذين قد أصبتهم يف مظلمة أو منقصة فتحلل
منهم وقدم الدعاء هلم .
 قبل العشر األواخر جيب أن يكون الربنامج لربك بالكامل
 عندما تقصر يف أحد أيام الصيام الجيد الشيطان مدخالً
لبقية األيام فتتخاذل ,عد بنشاط.

 هتيئة اجلو املناسب هلم قبل الفطور وذلك للتفرغ للدعاء

ولو حرص املرء على القراءة قبل كل صالة عشر دقائق وبعد
كل صالة ألهنى كل يوم فقط من هذه الطريقة جزئيني
ونصف اجلزء ,فكيف مبن استغل اجللوس بعد العصر أو
مابعد الفجر أو غريها من األوقات.
 ضع خطة بديلة عند حدوث أمر طارئ يف برناجمك اليومي.
 قد تتعب يف رمضان بربنامج املليء بالطاعات وألذكار,
ولكن تذكر أنك لن تندم.

 إذا كنت ممن يقرأ القرآن في البيت ,فيحسن أن
تختار لك مكانا ً هادئاً ,وبعيداً عن الضجيج,
وكذلك أن يكون مريحا

 االستمرار على بقراءة القرآن من أول يوم من أيام العيد.
 تعاهد النفس باالستزادة من الطاعات.

 جتهيز هدايا هلم ليقدموها ملن حيبون.
 توصيلهم ألقارهبم وأرحامهم.
 بذل املال هلم ليتصدقوا ويقدموه للمحتاجني ممن يعرفون
 التصدق عنهم .
 إخبارهم عن كل مشروع خريي.
 جمالستهم وإدخال السرور عليهم.

 عدم إزعاجهم بالطلبات ,أو إزعاجهم باألطفال.
 االتصال باملشائخ عند حاجتهم للسؤال عن مسائل الصيام.
 التعجيل بشراء زكاة الفطر هلم وتوزيعها حبسب رغبتهم.

 تعويد النفس على الصدقة.

 هتيئة األجواء املناسبة لنومهم ,من مفرش  ,وتكيف وإنارة.

 الدعاء باستمرار بأن يقبل اهلل الصيام.

 شراء مصحف وتفسري كبري تكون حروفهم مناسبة لسنهم.


 توصيلهم للمسجد وعدم التعجل عليهم سواء باخلروج
والدخول.
 قضاء حوائجهم وتوصيلهم ملشاويرهم.
 متابعة حالتهم الصحية وزيارة األطباء هبم عند احلاجة.
 عدم تأخري طلباهتم مهما كان األمر.

 حتفيظهم وتعليمهم القرآن.

 الذهاب هبم ملن يأنسون بالصالة معه يف الرتاويح.

 االستمرار بالتهجد وقائم الليل.

 تعليمهم الصحيح من أحاديث الصيام.

الواجبات.

 تقدمي األكل الصحي هلم وتعريفهم به.

 صيام الست من شوال.



 تذكر أهنم مقدمني على أي عمل من الطاعات غري

 داللتهم على الربامج الدينية النافعة.

 صلة األرحام واألقارب بالعيد.



 الذهاب هبم جملالس العلم.

 تفريغهم للعبادة وعدم إشغاهلم مبشاغل البيت أو احلياة.

 أعمل حيسن القيام هبا بعد رمضان 

أعمل حيسن القيام للوالدين يف رمضان

والعبادة.

 متابعة حالتهم الصحية وزيارة األطباء هبم عند احلاجة.
 شراء مذياع ليستمعوا إلذاعة القرآن الكرمي.
 القراءة عن بر الوالدين ,وتتبع حال السلف معهم.
 مرافقتهم إن كانو يريدون أن يؤدوا العمر

ساهم بنشرها يف املنتديات وامللتقيات ومواقع التواصل
االجتماعي ,أو طباعتها وتوزيعا ,أو استفد من بعض فقراهتا
ألسرتك ,أو تواصل مع دول الطباعة ليستفيدوا من حمتواها.

