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شعبان

أسكب األنوار فجرا يف قلوب مظلمة
أمأل األرواح طهرا يف نفوس هائمة
أجعل التقوى دليال كي تعود إىل الطريق
أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة
أنا رمضان ...
دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه
سجدة امللهوف للرمحن يستجدي رضاه
موجة اإلميان ألقت حنو شطآن النجاه
نفحة من فضل ربي جل ربي يف عاله
أنا رمضان .

استعدادات الصائمني
ال و نظفها .
 0 1رتب غرفتك وغيّر نظامها قلي ً
 .2ضع خطة لإلستفادة من رمضان ويكون شعارك ( العتق من النار ) .
 .3هيئي ركناً صغرياً يف غرفتك للعبادةومهما كانت الغرفة ضيقه وصغرية ميكنك ذلك.
 .4ضع مصحفك يف هذا الركن وادعي اهلل وناجيه من هذا املكان يكفي أنه سيشهد لك يوم
القيامة .
 .5أحضر حصالة و اكتب عليها ( حصالة رمضان ) وضع فيها كل يوم مبلغ بسيط واعمل
مشروع خري فيها مثل مشروع مالبس العيد أو إفطارات أيتام.
 .6فكرة حلوة لو شاركتم كل يوم عائلة فقرية بإفطاركم ...زيدوا كمية الطعام قليالً
وأخربوهم أن فطورهم عليكم.
 .7اختار سورة أنت حتبها وتشعر أنها قريبة لقلبك و عاهد اهلل أن حتفظها وسيكون لك أجر
عظيم يف الشهر الفضيل.
 .8استغفر كثرياً و عدد نوايا االستغفار مثال أن يرزقك اهلل الذرية الصاحلة أو أن يفرج
همك..أو..أو ..وكثريمن األشياءكان حلها اإلستغفار.
 .9تبين ثالثة من إخوانك ( أو أصدقائك) يف الدعاء يعين كل يوم إدعي لفالن و فالن و فالن
واسأهلم أن يدعوا لك وسرتى النتيجة آخر الشهر ....يكفي أن املالئكة تأمن على دعائك وتقول لك
آمني ولك باملثل .
 .10أدي كل أسبوع حجه و عمرة يف رمضان  ...اختار يوم يف األسبوع ( أوأكثر من يوم)
وصلي الفجر مجاعة يف املسجد وادعي و سبح و استغفر و اقرأ القرآن إىل شروق الشمس ولك أجر
حجه وعمره تامتني .
 .11اقرأ قرآنا كثرياً إنوي أنك ستختم ثالث ختمات لو ما استطعت أخذت أجر النيه احلرف بعشر
حسنات فما بالك يف رمضان فرصه اغتنمها .
 .12وفر كل يوم مبلغ وكل عشرة ايام تربع به ألي يتيم  ..مبلغ بسيط يوميا مبقدار معني يف
الشهرالفضيل و انويهم عن أمنية تريد أن تتحقق.

شعارنا يف رمضان
رمضان مدرسة األخالق

القرآن
 قراءة الورد -تدبر يف آية

األخالق

كل يوم خلق نتخلق
به يف رمضان

عائليت
برنامج عائلي
يف رمضان

قطوف رمضانية

سنن مهجورة  -تطبيقات
كتب قيمة  -قصص
العاب تربوية
معلومات صحية

انتظرونا  ...كل يوم يف رمضان

