
ولفات تخص الصلواتولفات إٌمانٌة ولفات تربوٌة

التنبه لولت األذانبر و زٌارة الوالدٌنتعوٌد األطفال على الصٌام

الوضوء لبل األذانصلة الرحمعدم تطٌب النساء عند الخروج للصالة

التردٌد مع المإذنتشمٌت العاطسإٌماظ األبناء للصالة بولت مبكر

الذكر المخصص بعد األذانالسالم على من نعرف و من ال نعرفعدم التهاون مع األبناء بترن السحور و الفطور
البسملة لبل الوضوءالصالة على الجنازةوضع مسابمات لمن ٌختم المرآن الكرٌم أوالَ

دعاء ما بعد الوضوءإطعام الطعامإلامة دروس لألسرة

دعاء الخروج و الدخول من المنزلالصدلةعدم األكثار من األكل لبل التراوٌح

التبكٌر للصالةالهداٌاعدم الغٌبة والنمٌمة و الكذب

استغالل الخطى للمسجد للذكركفارة المجلستمدٌم الماء للمصلٌن

دعاء الدخول و الخروج من اللمسجدالتسمٌة و حمد هللا عند األكلإرسال الرسائل الهادفة للمعارف

الحرص على الصف األولأدعٌة النومالبعد عن السباب و الشتم

المرب من األمامالدعاء فً الثلث األخٌرترن العادات المحرمة و السٌئة

السنن الرواتبأوراد الصباحمتابعة البرامج النافعة

لراءة حزب من المرآن الكرٌم لبل الصالةالدعاء المخصص عند األفطارترن المسلسالت الهابطة

لبل الفطورلراءة بعض األذكار الممترحةالدعاء لبل األفطارعدم الحدٌث بؤعراض الناس خاصة المراء و األئمة

لراءة حزب من المرآن الكرٌم بعد الصالةالتبكٌر باألفطارحفظ أدعٌة و مناجاة رب العالمٌن بها

التسبٌح و التهلٌل بعد كل صالةتفطٌر الصائمٌنالتولف عن السحور عند األذان

لراءة آٌة الكرسً بعد الصالةتؤخٌر السحورمتابعة األطفال فً المسجد

لراءة المعوذات و األخالصسنة الضحىتنظٌف و تبخٌر المسجد

إنتظار شروق الشمس التبرع للجمٌعات اإلسالمٌةتوزٌع الكتٌبات و األشرطة المصرحة

عدم فوات تكبٌرة األحرامزٌارة المرضىالذهاب األسوق فً غٌر أولات الذروة

لبل المعشاءعدم فوات تكبٌرة الصالة أربعٌن ٌوماًحضور مجالس العلمالتلطف مع العمالة و الخدم و مشاركتهم األفطار

عدم إضاعة الولت بالحدٌث أو الجدالالعمرة فً رمضانتهٌئة مكان صالة التراوٌح للنساء الالتً فً البٌوت

تشٌجع طالب المرآن الكرٌم فً المسجداألعتكاف فً العشر األواخرتسجٌل األبناء فً حلمات المرآن الكرٌم

مساعدة كبار السن و البشاشة معهممساعدة األٌتام و المحتاجٌنمالطفة األبناء

التبسم للجمٌعتوزٌع الزكاة على المستحمٌنعدم التشكً من الجوع و الحر

 ٍِ قبه سبحبُ هللا اىعظيٌ وبحَذٓ غزسج ىٔ ّخيت في اىجْت

يب عبذ هللا بِ قيس أال أدىل عيى مْش ٍِ مْىس :" وقبه صيى هللا عئ وسيٌ

"قو ال حىه وال قىة إال ببهلل :" بيى يب رسىه هللا ، قبه :فقيج" اىجْت ؟

سبحبُ هللا ، واىحَذ : أحب اىنالً إىى هللا أربٌع :" وقبه صيى هللا عئ وسيٌ

َِّ بذأث  "هلل ، وال إىٔ إال هللا ، وهللا أمبز ، ال يضزك بأيه

سبحبُ هللا واىحَذ هلل ، وال إىٔ إال هللا ،وهللا أمبز ،و ال : اىببقيبث اىصبىحبث 

حىه وال قىة إال ببهلل

فآمل طباعتها و توزٌعها على األسرة و المعارف و نشرها فً المنتدٌات و الموالع مع العلم أن . هذه برنامح رمضان فٌه بعض الولفات الرمضانٌة و األٌمانٌة و األذكار فآمل أن ٌنفع هللا بها و أن تكون عوناً لنا و لكم: أٌها األفاضل 

/http://www.imadislam.com/hisnulmuslim:على الرابط التالً : األذكار المذكورة فٌها مستماة من كتاب حصن المسلم 

أذكار ممترحة لبل و بعد الصالة 

من لال سبحان هللا وبحمده فً ٌوم مائة مرة : لال صلى هللا عٌه وسلم 

حطت خطاٌاه ولو كانت مثل زبد البحر

من لال ال إله إال وحده ال شرٌن لهُ ، لهُ الملن :" ولال صلى هللا عٌه وسلم 

كان كمن أعتك . ، ولهُ الحمُد ، وهو على كل شًء لدٌر عشر مرات 

"أربعة أنفس من ولد إسماعٌل 

ميَخبُ خفيفخبُ عيى اىيسبُ ، ثقييخبُ في :" وقبه صيى هللا عئ وسيٌ 

"سبحبُ هللا وبحَذٓ سبحبُ هللا اىعظيٌ : اىَيشاُ حبيبخبُ إىى اىزحَِ 

ألرب ما ٌكون الربُّ من العبد فً جوف اللٌل :" ولال صلى هللا عٌه وسلم 

"اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن ٌذكر هللا فً تلن الساعة فكن 

لبل الفجر

بعد الفجر

لبل الظهر

بعد الظهر

لبل العصر

بعد العصر

لبل السحور

من لال أستغفر هللا العظٌم الذي ال إله إال هو :" ولال صلى هللا عٌه وسلم 

"الحً المٌوم وأتوب إلٌه ، غفر هللا لهُ وإن كان فر من الزحف 

ٌا أٌها الناس توبوا إلى هللا فإنً أتوب فً الٌوم :" ولال صلى هللا عٌه وسلم 

"إلٌه مائة مرةً 

ألُ أقىه سبحبُ هللا ، واىحَذ هلل ،وال إىٔ إال :" وقبه صيى هللا عئ وسيٌ  

"هللا ، وهللا أمبز ،أحب إىى ٍَب طيعج عيئ اىشَس 

أيعجش أحذمٌ أُ ينسب مو يىً أىف :" وقبه صيى هللا عئ وسيٌ

يسبح :" فسأىٔ سبئو ٍِ جيسبئٔ ميف ينسب أحذّب أىف حسْت ؟ قبه "حسْت

"ٍبئت حسبيحت ، فينخب ىٔ أىف حسْت أو يحظ عْٔ ُ أىف خطيئت 

إُ أفضو اىذمز ال إىٔ إال هللا

بعد الفطور

لبل المغرب

بعد المغرب

لبل  العشاء


