اخل��������ط��������ة ال������ع������ام������ة
م

1

ال�صالة املفرو�ضه

�5صلوات

املحافظة على تكبرية الإحرام يف كل فر�ض

يومياً

ا�صحب التدبر واخل�شوع

2

�صالة النوافل

 18ركعة

املحافظة قدر امل�ستطاع على النوافل القبلية والبعدية

يومياً

3

القر�آن الكرمي

 1جزء

قراءة حزب بعد كل �صالة عدا املغرب

يومياً

ا�صحب التدبر واخل�شوع
ا�صحب التدبر واخل�شوع

4

�صالة الوتر

 3ركعات

املحافظة على �صالة الوتر قبل النوم

يومياً

تذكر ذنبك واذرف دمعك ونك�س ر�أ�سك ندما

5

القيام

3

ليلة كل ا�سبوع مع قيام الع�شر االواخر كاملة

ا�سبوعيا

6

ال�صدقة

4

ال�صدقة مبال او علم اون�صيحة ...الخ

ا�سبوعيا

زيارة مقابر

3

زوروها ف�إنها تذكركم الآخرة

ا�سبوعيا

�إتباع جنازة

2

اجر عظيم

ن�صف �شهرية

8
9
10

اجلانب العبادي والإمياين

العدد

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

ت�أريخ التنفيذ

7

			
اجلـــــانب

الن�شــــــــاط

الذكر والدعاء

غري حمدود مثل الذي يذكر اهلل والذي ال يذكره كمثل احلي وامليت

كل وقت

الأذكار ال�صباحية وامل�سائية

60

بعد الفجر وقبل املغرب

يوميا

الإعتكاف املفتوح

غري حمدد

بني ال�صلوات ويف �صالة الرتاويح

يوميا

الإعتكاف املت�صل

� 10أيام

اعتكاف الع�شر الأواخر من رم�ضان

اخر  10ايام

الرتاويح

30

احر�ص على اال تفوتك

يومياً

14

ح�ضور اخلواطر والدرو�س

30

كل يوم احر�ص على ح�ضور خاطرة اودر�س او حما�ضرة

يومياً

15

الزكاة

1

تزكية للنف�س واملال

يف نهاية رم�ضان

16

�صالة ال�ضحى

13 0

11
12
13

17
18

يوميا ً

مالحظــــــــــــــات

حدد دعواتك واخرت اوقات االجابة

اخل��������ط��������ة ال������ع������ام������ة
م

1
2
3
4

			
اجلـــــانب

اجلانب الثقايف
والفكري

الن�شــــــــاط

العدد

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

ت�أريخ التنفيذ

تف�سري القران الكرمي

جزء

اخرت كل يوم ع�شر ايات وتابع تف�سريها

يومياً

اخرت كتاب يف ظالل القران مثال

القراءة واملطالعة
الربامج التلفزيونية

�ساعة
غري حمدد

اقر�أ يف ما يرقق قلبك وي�صقل ذاتك

يومياً
يومياً

كتاب الرقائق � .صفقات رابحة ...الخ
اخرت من جدول الربامج املرفق

حتتاج متابعة بع�ض الربامج النافعة

مالحظــــــــــــــات

5

م

1
2
3
4
5

			
اجلـــــانب

اجل � � � � � � ��ان � � � � � � ��ب
الإجتماعي

الن�شــــــــاط

مالحظــــــــــــــات

العدد

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

ت�أريخ التنفيذ

زيارة �أقارب و�أرحام والدعاء لهم

3

الرحم معلقة بالعر�ش

ا�سبوعيا

اخرت كل ا�سبوع جمموعة من ارحامك

زيارة �أ�صحاب و�إخوان والدعاء لهم
زيارة عامل او داعية والدعاء لهم

2
2

خري ا�صحابك من طلعته تذكرك اهلل

اح�ضر جمل�سا لعامل اوداعية ورقق قلبك

ن�صف �شهري
ن�صف �شهري

جل�سات اخوية راقية

زيارة جمال�س ومتجمعات

2

اح�ضر وا�ستفد �أو افد وال تكن الثالثة

ن�صف �شهري

6

م

1
2
3
4
5
6
7

			
اجلـــــانب

اجل � � � � � � ��ان � � � � � � ��ب
املهــــــــاري

العدد

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

ت�أريخ التنفيذ

الن�شــــــــاط
اكت�سب مهارة قيام الليل

30

بحفاظك على الوتر والرتوايح والتهجد

يوميا

اكت�سب مهارة جديدة يف قر�آة القر�أن
طور مهارة ذاتية لديك

1
1

اتقن مو�ضوع جديد من موا�ضيع التجويد

�شهري
�شهري

اي مهارة تود اكت�سابها للفائدة الذاتية

مالحظــــــــــــــات

مهارة احلا�سوب مثال

اخل��������ط��������ة ال������ع������ام������ة
			
اجلـــــانب

م

1
2
3
4

اجل � � � � � � ��ان � � � � � � ��ب
ال�صحي

العدد

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

ت�أريخ التنفيذ

الن�شــــــــاط
امل�شي اليومي

30

�سواء يف ال�صباح الباكر او اي وقت منا�سب لك

يوميا

اجراء فح�ص خمربي

1

اي نوع من انواع الفحو�صات

�شهري

مالحظــــــــــــــات
ملدة ربع �ساعة اىل ن�صف �ساعة

5

م

			
اجلـــــانب

1
2
3
4

ج ��ان ��ب خ��دم��ة
املجتمع

العدد

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

ت�أريخ التنفيذ

الن�شــــــــاط

�شارك �أو تبنى م�شروع خريي

1

خري النا�س �أنفعهم للنا�س

خالل ال�شهر

امل�شاركة يف م�شروع �إفطار �صائم
�إلق خاطرة او در�س او حما�ضرة

1
4

من فطر �صائما كان له مثل �أجره

�شهري
ا�سبوعي

الدين الن�صيحة

مالحظــــــــــــــات

يف اجلامع او جمل�س او جتمع ...الخ

5

			
اجلـــــانب

م

1

الورد املحـا�سبي

الن�شــــــــاط

حا�سب نف�سك واعرف مدى جناحك

مالحظات مهمة

العدد

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

ت�أريخ التنفيذ

30

حا�سبوا انف�سكم قبل ان حتا�سبوا

يوميا

�إكتب هنا دعواتك اخلا�صة يف هذا ال�شهر

 قبول الطاعات دليله �أثرها عليك فاحر�ص على �أن ت�ؤثر فيك . �أجور العبادات يف رم�ضان ال يح�صيها �سوى اهلل فاحر�ص على ا�ستغالل االوقات فيه .التن�سى الإخال�ص يف كل عمل تقوم به .� -إحذر غرور نف�سك مبا قد ت�صنعه واعبد اهلل عبادة املنك�سر الذليل اخلا�ضع املذنب العائد - .

تذكر

مثل ال�شهور الإثني ع�شر  ،كمثل �أوالد يعقوب  ،وكما �أن يو�سف �أحب �أوالده �إليه  ،كذلك
رم�ضان �أحب ال�شهور �إىل اهلل  ،وكما غفر لهم بدعوة واحد منهم وهو يو�سف كذلك يغفر
ذنوب �أحد ع�شر �شهرا بربكة رم�ضان

مالحظــــــــــــــات
قبل النوم وعلى ح�سب اخلطة

�إكتب هنا �شعاراتك اليومية �أو الأ�سبوعية
-

خطة ختم القر�آن عدة مرات يف رم�ضان
ختم القر�آن مرتني خالل �شهر رم�ضان املبارك

بعد الع�شاء

خطة ختم القر�آن عدة مرات يف رم�ضان
رم�ضاناملبارك
�شهررم�ضان
خالل�شهر
خالل
مرتني
ختم
املبارك
مرات
آن�ست
ختم القر�آن

بعد الع�شاء

املبارك
رم�ضان
�شهر
خالل
مرتني
ختم
املبارك
رم�ضان
�شهر
خالل
مرات
آنع�شر
ختم القر�آن

بعد الع�شاء

خطة مقرتحة ليوم كامل يف رم�ضان

قبل الفجر
 .1التهجد ولو بركعتني :قال تعاىل (�أمن هو قانت �آناء الليل �ساجد ًا وقائم ًا يحذ ُر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) الزمر 39
 .2ال�سحور  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( ت�سحروا ف�إن يف ال�سحور بركة)متفق عليه .
 .3اال�ستغفار �إىل �أذان الفجر قال تعاىل ( وبالأ�سحارهم ي�ستغفرون) الذاريات . 18:
� .4أداء �سنة الفجر :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم (ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ) رواه م�سلم.
بعد طلوع الفجر
ً
 .1التبكري ل�صالة ال�صبح قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( ولو يعلمون ما يف العتمة وال�صبح لأتوهما ولو حبوا ) .
 .2االن�شغال بالذكر و الدعاء حتى �إقامة ال�صالة قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم (الدعاء ال يرد بني الأذان ولإقامة).
 .3اجللو�س يف امل�سجد للذكر و قراءة القر�آن �إىل طلوع ال�شم�س � (:أذكار ال�صباح) فقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �إذا �صلى الفجر تربع يف جمل�سه حتى تطلع ال�شم�س  .رواه م�سلم
� .4صالة ركعتي ال�ضحى  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( من �صلى الفجر يف جماعة ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع
ال�شم�س ثم �صلى ركعتني كانت له ك�أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)رواه الرتمذي.
 .5الدعاء ب�أن يبارك اهلل يف يومك  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( اللهم �إين �أ�س�ألك خري ما يف هذا اليوم فتحه و
ن�صره و نوره و بركته وهداه و �أعوذ بك من �شر ما فيه و �شر ما بعده ) رواه �أبو داوود
 .6النوم مع االحت�ساب فيه  :قال معاذ ر�ضي اهلل عنه �إين لأحت�سب نومتي كما احت�سب قومتي.
 .7الذهاب �إىل العمل قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( ما �أكل �أحد طعام ًا خري ًا من �أن ي�أكل من عمل يده و�إن نبي اهلل
داود كان ي�أكل من عمل يده) رواه البخاري.
 .8االن�شغال بذكر اهلل طوال اليوم  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم (لي�س يتح�سر �أهل اجلنة �إال على �ساعة مرت بهم
ومل يذكروا اهلل تعاىل فيها) رواه الطرباين.
� ..9صدقة اليوم  :م�ست�شعر ًا دعاء امللك  :اللهم �أعط منفق ًا خلف ًا .
الظهر
� .1صالة الظهر يف وقتها جماعة مع التبكري �إليها :
قال ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه (�إن ر�سول اهلل علمنا �سنن الهدى و�إن من �سنن لهدى ال�صالة يف امل�سجد الذي ي�ؤذن فيه )
� .2أخذ ق�سط من الراحة معنية �صاحلة(و�إن لبدنك عليك حقا).
الع�صر
ً
� .1صالة الع�صر مع احلر�ص على �صالة �أربع ركعات قبلها  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ( :رحم اهلل امرءا �صلى
قبل الع�صر �أربع ًا )رواه �أبو داود والرتمذي.
� .2سماع موعظة امل�سجد  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( من غدا �إىل امل�سجد ال يريد �إال �أن يتعلم خري ًا �أو يعلمه
النا�س كان له ك�أجر حاج تام ًا حجته ) رواه الطرباين.
 .3اجللو�س يف امل�سجد  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( من تو�ض�أ يف بيته ف�أح�سن الو�ضوء ثم �أتى امل�سجد فهو زائر اهلل

وحق على املزور �أن يكرم الزائر) رواه الطرباين ب�إ�سناد جيد .
 .4ممار�سة ن�شاط تراه منا�سب ( رحلة تفكرية  -زيارة اخ  -زيارة ارحام  -قراءة يف كتاب  -متابعة برنامج ..الخ ).
� .5أذكار امل�ساء .
املغرب
 .1االن�شغال بالدعاء قبل الغروب قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و �سلم(ثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم ال�صائم حتى
يفطر )�أخرجه الرتمذي .التن�سى �أن حتدد دعواتك و�أن تتذكر �إخوانك ومن حتبهم .
 .2تناول وجبة الإفطار مع الدعاء ( ذهب الظم�أ وابتلت العروق وثبت الأجر �إن�شاء اهلل تعاىل )رواه �أبو داود .
� .3أداء �صالة املغرب جماعة يف امل�سجد مع التبكري �إليها .
 .4االجتماع مع الأهل وتدار�س ما يفيد  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(و�إن لزوجك عليك حق ًا).
 .5اال�ستعداد ل�صالة الع�شاء والرتاويح .
الع�شاء
� .1صالة الع�شاء جماعة يف امل�سجد مع التبكري �إليها .
ً
ً
� .2صالة الرتاويح كاملة مع الإمام قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( من قام رم�ضان �إميانا واحت�سابا غفر له ما تقدم
من ذنبه) رواه البخاري وم�سلم.
 .3ممار�سة ن�شاط تراه منا�سب (�سمر  -زيارة اخ -زيارة ارحام  -قراءة يف كتاب -خدمة جمتمع-متابعة برنامج ..الخ ).
� .4صالة الوتر قبل النوم .
 .5حما�سبة النف�س يومي ًا ملراجعة ك�شف ح�ساباتك يومي ًا ومعرفة مدى التزامك مبا عقدت العزم على فعله .

مالحظات مهمة
 خ�ص�ص لك �شعار يومي او ا�سبوعي ت�سري عليه . حاول كل ا�سبوع ان تكت�سب عادة او �صفة متار�سها طوال اال�سبوع . تب اىل اهلل كل يوم من ذنب �أنت تعرفه . -تخل�ص كل ا�سبوع من �صفة فيك ودرب نف�سك على ذلك .

الورد املحا�سبي اليومي
م

اجلانب

1

اجلانب العبادي

2

اجلانب الثقايف والفكري

3

اجلانب الإجتماعي

اليوم (
الواجبات

مت

م

اجلانب

4

اجلانب املهاري

5

اجلانب ال�صحي

6

خدمة املجتمع

7

اجلانب املايل

8

خارج اخلطة

9

الدعوات اخلا�صة

10

اخللوة النف�سية

) املوافق (
الواجبات

) رم�ضان  1430هـ
مت

ختــــاما:
�أ���س���أل اهلل �أن ينفعنا بهذه اخلطة و�أن يلهمنا الإخ�لا���ص يف القول والعمل .
ه���ذا ل��ي�����س ���س��وى م����شروع م��ق�ترح ال���س��ت��غ�لال ال�����ش��ه��ر ال��ك��رمي
ول���ك �أح��ق��ي��ة ال��ت��ع��دي��ل و�إ���ض��اف��ة او ح���ذف م��ا ت���راه م��ن��ا���س��ب .
ال ت����ن���������س����وين م������ن خ����ال���������ص دع�����ائ�����ك�����م ..

