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صالة االستخارة صالة االستسقاء

ؼٌر مؤكدة راتبة

راتبة

راتبة

صالة الحاجة

صالة التسابٌح

صالة الرجل تطوعا حٌث ال ٌراه الناس تعدل صالته على أعٌن الناس خمسا و عشرٌن
على كل سالمى من ابن آدم فً كل ٌوم صدقة و ٌجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى
من صلى الفجر فً جماعة ثم قعد ٌذكر هللا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتٌن كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة
من صلى العشاء فً جماعة كان كقٌام نصؾ لٌلة و من صلى العشاء و الفجر فً جماعة كان كقٌام لٌلة-من صلى فً الٌوم و اللٌلة اثنتً عشرة ركعة
تطوعا  ،بنى هللا له بٌتا فً الجنة

االذكار بعد الصلوات المفروضة
استؽفر هللا  ،استؽفر هللا  ،استؽفر هللا .

اللهم انت السالم ومنك السالم تباركت ٌاذا الجالل
واالكرام.

ال اله اال هللا وحده الشرٌك له  ،له الملك وله الحمد وهو على كل شٌئ قدٌر ،
ال حول وال قوة اال باهلل

ال اله اال هللا مخلصٌن له الدٌن ولو كره الكافرون

ال اله اال هللا  ،وال نعبد اال اٌاه  ،له النعمة وله الفضل  ،وله الثناء الحسن

اللهم ال مانع لما اعطٌت وال معطً لما منعت  ،وال
ٌنفع ذا الجد منك الجد .

اللهم اعنً علً ذكرك و شكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجرنً من النار ( 7مرات) بعد الفجر و المؽرب

سبحان هللا ( 33مره )  ،الحمد هلل (  33مره )  .هللا اكبر (  33مره ) ثم ٌتم المائه بقوله " ال اله اال هللا وحده الشرٌك له  ،له
الملك وله الحمد وهو على كل شٌئ قدٌر " .
قراءة آٌة الكرسً  ،قال تعالى  ( :هللا ال إله إال هو الحً القٌوم ال تأخذه سنة وال نوم  ،له ما فً السموات وما فً األرض  ،من ذا
الذي ٌشفع عنده إال بإذنه ٌ ،علم مابٌن أٌدٌهم وما خلفهم وال ٌحٌطون بشًء من علمه إال بما شاء وسع كرسٌه السموات واألرض ،
والٌؤوده حفظهما وهو العلً العظٌم ) .
قراءة سورة االخالص ( قل هو هللا احد )  ،سورة الفلق ( قل أعوذ برب الفلق )  ،سورة الناس ( قل اعوذ برب الناس )  (.مره
واحده بعد كل صالة اال بعد صالتً الفجر والمؽرب فتقرأ ثالث مرات)
اللهم إنً أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر ,وأعوذ بك من فتنة الدنٌا وأعوذ بك من
عذاب القبر

أذكار الصباح و المساء
أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

اذكار المساء بعد صالة العصر حتى تغرب

اللهم بك أمسٌنا ،وبك أصبجنا ،وبك نحٌا ،وبك نموت ،وإلٌك النشو
اللهم بك أصبحنا  ،و بك أمسٌنا  ،و بك نحٌا  ،و بك نموت  ،و الٌك النشور
ٌا حً ٌا قٌوم برحمتك أستغٌث ،أصلح لً شأنً كله ،وال تكلنً إلى نفسً طرفة عٌن.
ٌا حً ٌا قٌوم برحمتك أستغٌث ،أصلح لً شأنً كله ،وال تكلنً إلى نفسً طرفة عٌن.
هللا إنً أسألك علما نافعا  ،و رزقا طٌبا  ،و عمال متقبال
هللا إنً أسألك علما نافعا  ،و رزقا طٌبا  ،و عمال متقبال
اللهم ما أمسى بً من نعمة فمنك وحدك ال شرٌك لك فلك الحمد ولك الشكر.
هم ما أصبح بً من نعمة فمنك وحدك ال شرٌك لك فلك الحمد ولك الشكر
اللهم أنت ربً ال إله إال أنت خلقتنً وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك
اللهم أنت ربً ال إله إال أنت خلقتنً وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك
بنعمتك علً وأبوء لك بذنبً فاغفر لً فإنه ال ٌغفر الذنوب إال أنت أعوذ بك من شر ما صنعت.
بنعمتك علً وأبوء لك بذنبً فاغفر لً فإنه ال ٌغفر الذنوب إال أنت أعوذ بك من شر ما صنعت.
أصبحنا وأصبح الملك هلل .والحمد هلل .ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له .له الملك وله الحمد وهو على أمسٌنا وأمسى الملك هلل .والحمد هلل .ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له .له الملك وله الحمد وهو على
كل شًء قدٌر .رب أسألك خٌر ما فً هذا الٌوم وخٌر ما بعده .وأعوذ بك من شر ما فً هذا الٌوم كل شًء قدٌر .رب أسألك خٌر ما فً هذه اللٌلة وخٌر ما بعدها .وأعوذ بك من شر ما فً هذه اللٌلة
وشر ما بعده .رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر .رب أعوذ بك من عذاب فً النار وعذاب فً وشر ما بعدها .رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر .رب أعوذ بك من عذاب فً النار وعذاب فً
القبر.
القبر.
اللهم إنً أسألك العفو والعافٌة فً الدنٌا واآلخرة اللهم إنً أسألك العفو والعافٌة فً دٌنً ودنٌاي اللهم إنً أسألك العفو والعافٌة فً الدنٌا واآلخرة اللهم إنً أسألك العفو والعافٌة فً دٌنً ودنٌاي
وأهلً ومالً اللهم استر عوراتً وآمن روعاتً واحفظنً من بٌن ٌدي ومن خلفً وعن ٌمٌنً وأهلً ومالً اللهم استر عوراتً وآمن روعاتً واحفظنً من بٌن ٌدي ومن خلفً وعن ٌمٌنً
وعن شمالً ومن فوقً وأعوذ بك أن أغتال من تحتً.
وعن شمالً ومن فوقً وأعوذ بك أن أغتال من تحتً.
اللهم عالم الغٌب و الشهادة فاطر السموات و األرض  ،رب كل شئ و ملٌكه  ،أشهد أن ال إله إال اللهم عالم الغٌب و الشهادة فاطر السموات و األرض  ،رب كل شئ و ملٌكه  ،أشهد أن ال إله إال
أنت  ،أعوذ بك من شر نفسً  ،و من شر الشٌطان و شركه  ،و أن أقترف على نفسً سوءا  ،أو أنت  ،أعوذ بك من شر نفسً  ،و من شر الشٌطان و شركه  ،و أن أقترف على نفسً سوءا  ،أو
أجره إلى مسلم
أجره إلى مسلم
أصبحنا على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص  ،و على دٌن نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  ،أمسٌنا على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص  ،و على دٌن نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ،
وعلى ملة أبٌنا إبراهٌم  ،حنٌفا مسلما وما كان من المشركٌن
وعلى ملة أبٌنا إبراهٌم  ،حنٌفا مسلما وما كان من المشركٌن
( ثالث مرات ) " بسم هللا الذي ال ٌضر مع اسمه شئ فً األرض و ال فً السماء وهو السمٌع العلٌم ( ثالث مرات ) " بسم هللا الذي ال ٌضر مع اسمه شئ فً األرض و ال فً السماء وهو السمٌع العلٌم
اللهم عافنً فً بدنً اللهم عافنً فً سمعً اللهم عافنً فً بصري ال إله إال أنت ،اللهم إنً أعوذ اللهم عافنً فً بدنً اللهم عافنً فً سمعً اللهم عافنً فً بصري ال إله إال أنت ،اللهم إنً أعوذ
بك من الكفر والفقر اللهم إنً أعوذ بك من عذاب القبر ال إله إال أنت( .ثالثا)
بك من الكفر والفقر اللهم إنً أعوذ بك من عذاب القبر ال إله إال أنت( .ثالثا)
اللهم إنً أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجمٌع خلقك أنك أنت هللا ال إله إال أنت اللهم إنً أمسٌت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجمٌع خلقك أنك أنت هللا ال إله إال أنت
وحدك ال شرٌك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.اربع مرات
وحدك ال شرٌك لك وأن محمدا عبدك ورسولك .اربع مرات
أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق (ثالثا)
أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق (ثالثا)
بسم هللا الذي ال ٌضر مع اسمه شًء فً األرض وال فً السماء وهو السمٌع العلٌم( .ثالثا).
بسم هللا الذي ال ٌضر مع اسمه شًء فً األرض وال فً السماء وهو السمٌع العلٌم( .ثالثا).
رضٌت باهلل ربا وباإلسالم دٌناوبمحمد صلى هللا علٌه وسلم نبٌا( .ثالثا)
رضٌت باهلل ربا وباإلسالم دٌناوبمحمد صلى هللا علٌه وسلم نبٌا( .ثالثا)
سبحان هللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته( .ثالثا)
سبحان هللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته( .ثالثا)
اللهم إنً أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجمٌع خلقك أنك أنت هللا ال إله إال أنت اللهم إنً أمسٌت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجمٌع خلقك أنك أنت هللا ال إله إال أنت
وحدك ال شرٌك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.اربع مرات
وحدك ال شرٌك لك وأن محمدا عبدك ورسولك .اربع مرات
حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم (سبع مرات)
حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم (سبع مرات)
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،له الملك وله الحمد ،وهو على كل شًء قدٌر( .مائة مرة)
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،له الملك وله الحمد ،وهو على كل شًء قدٌر( .مائة مرة)
سبحان هللا وبحمده (مائة مرة)
سبحان هللا وبحمده (مائة مرة)
آٌة الكرسً(مرة)-سورة اإلخالص(-)3سورة الفلق(-)3سورة الناس()3
آٌة الكرسً(مرة)-سورة اإلخالص(-)3سورة الفلق(-)3سورة الناس()3

القـــــــــــــــــــــــــــــــرآن
ورد ٌومً قراءة
ورد ٌومً تدبر
ورد ٌومً حفظ
ورد ٌومً مراجعة

من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها  .ال أقول آلم حرؾ ولكن ألؾ حرؾ
والم حرؾ ومٌم حرؾ --اقرأوا القرآن فإنه ٌأتً ٌوم القٌامة شفٌعا ً ألصحابه
ٌا أهل الكتاب ال تتوسدوا القرآن  ،واتلوه حق تالوته آناء اللٌل والنهار  ،وأفشوه  ،وتدبروا ما فٌه ،
لعلكم تفلحون
أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته -خٌركم من تعلّم القرآن وعلّمه -

اسمها سورة الحمد والسبع المثانى وام الكتاب والواقٌة والراقٌة والشافٌة وام القرأن وسورة المناجاة
فضل سورة الفاتحة
والكافٌة وتسمى الكنز  ،وخواتٌم سورة البقرة ،لن تقرأ حرفا منهما إال اوتٌتهما -
ان البٌت الذى تقرأ فٌه سورة البقرة ال ٌدخله الشٌطان
فضل سورة البقرة
تعدل ثلث القرآن من قرأ " قل هو هللا أحد " حتى ٌختمها عشر مرات بنى هللا له قصرا فً الجنة -
فضل سورة االخالص
هى المانعة هى المنجٌة ؛ تنجى من عذاب القبر
فضل سورة تبارك
فضل سورة خواتٌم سورة من قراء اربع أٌات من اول البقرة واٌة الكرسى وأٌتٌن بعد أٌة الكرسى وثالثأ من اخر سورة البقرة
لم ٌقربه وال اهله ٌومئذ شٌطان والشئ ٌكرهه
البقرة
لكل شىء سانم وان سنام القرأن سور البقرة وفٌها اٌة هى سٌدة أي القرأن اٌة الكرسى
فضل آٌة الكرسً
اقرءوا القرآن فإنه ٌأتً ٌوم القٌامة شفٌعا ألصحابه اقرءوا
الزهراوٌن البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتٌان ٌوم القٌامة كأنهما ؼمامتان أو كأنهما ؼٌاٌتان
فضل سورة آل عمران
أو كأنهما فرقان من طٌر صواؾ تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة
وتركها حسرة وال تستطٌعها البطلة )
من قرأ سورة الكهؾ ) [ كما أنزلت ] كانت له نورا ٌوم القٌامة  ،من مقامه إلى مكة  ،و من قرأ عشر
آٌات من آخرها ثم خرج الدجال لم ٌضره  ،و من توضأ فقال  :سبحانك اللهم و بحمدك [ أشهد أن ] ال
فضل سورة الكهؾ
إله إال أنت  ،أستؽفرك و أتوب إلٌك  ،كتب فً رق  ،ثم جعل فً طابع  ،فلم ٌكسر إلى ٌوم القٌامة

فضل سورة قل ٌا أٌها
الكافرون

( قل ٌا أٌها الكافرون تعدل ربع القرآن ) ( اقرأ قل ٌا أٌها الكافرون فإنها براءة من الشرك )

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــٌام
صٌام رمضان

من صام رمضان إٌمانا ً واحتسابا ً ؼفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام رمضان إٌمانا ً واحتسابا ً ؼفر له ما
تقدم من ذنبه ،ومن قام لٌلة القدر إٌمانا ً واحتسابا ً ؼفر له ما تقدم من ذنبه }.

صٌاو  6اٌام من شوال

من صام رمضان ثم أتبعه ستا ً من شوال كان كصٌام الدهر

صٌام  10اٌام فً ذي الحجة

ما العمل فً أٌام أفضل منه فً عشر ذي الحجة و ال الجهاد فً سبٌل هللا إال رجل خرج ٌخاطر بنفسه
و ماله فلم ٌرجع من ذلك بشًء

صٌام ٌوم عرفة
صٌام تاسوعاء و عاشوراء
من المحرم
صٌام االثنٌن و الخمٌس

صوم ٌوم عرفة كفارة السنة الماضٌة و السنة المستقبلة

تعرض األعمال ٌوم االثنٌن والخمٌس ،فأحب أن ٌعرض عملً وأنا صائم .وٌكفٌهما هاتان الخصلتان
فضال

صٌام 15&14&13

أوصانً خلٌلً بصٌام ثالثة أٌام من كل شهر ،وركعتً الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام

صٌام ٌوم و افطار ٌوم

أحب الصٌام إلى هللا تعالى صٌام داود ،كان ٌصوم ٌو ًما وٌفطر ٌو ًما

صٌام ٌوم عاشوراء  ،إنً أحتسب على هللا أن ٌكفر السنة التً قبله

الزكاة و الصدقات
زكاة المال
صدقة
صدقة جارٌة
كفالة ٌتٌم
زكاة الفطر

مؽفرة الذنوب  ،وتكفٌر السٌئات  ،وإطفاء نار الخطاٌا ..الصدقة برهان على
اٌمان صاحبها--الصدقه دواء كثٌر من االمراض--االستظالل بظل هللا وظل
الصدقة ٌوم القٌامة--سبب فى دفع مٌتة السو---سبب لسعة الرزق--مضاعفة
الحسنات--دلٌل على شكر نعمة المال--لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون --
االمان من الخوؾ ٌوم الفزع االكبر --تحصٌن المال وحفظة وزٌادته--سبب
إلضعاؾ مادة الحسد والحقد والبؽضاء بٌن الناس--التعاون على البر والتقوى

ذكـــــــــــــــــر هللا
سبحان هللا
سبحان هللا وبحمده
سبحان هللا العظٌم وبحمده
سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم
سبحان هللا وبحمده عدد خلقه ورضا
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له  ،له
الملك وله الحمد وهو على كل شًء
قدٌر
رضٌت باهلل ربا  ،وباإلسالم دٌنا ،
وبمحمد رسوال
الحول وال قوة إال باهلل
الصالة على النبً علٌه الصالة
والسالم
أستؽفر هللا
أستؽفر هللا وأتوب إلٌه

فً الٌوم مئة مرة تكتب لك فٌها ألؾ حسنة وتحط عنك ألؾ سٌئة
ٌوم مئة مرة تحط عنك الخطاٌا ولو كانت مثل زبد البحر.
فً ٍ
تقولها فتؽرس لك نخلة فً الجنة.
كلمتان خفٌفتان تثقالن مٌزانك ٌوم الحساب.
تزن من الذكر الكثٌر

تعدل عشر رقاب  ،وتكتب لك مئة حسنة ،وتمحى عنك مئة سٌئة  ،وكانت لك حرزا من
الشٌطان ٌومك ذلك حتى تمسً  ،ولم ٌأت أحد بأفضل مما جئت به إال أحد عمل أكثر من ذلك

رضى هللا علٌك.
كنز من كنوز الجنة.
ٌصلً هللا علٌك بها عشرا
من استؽفر للمؤمنٌن والمؤمنات كتب هللا له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة

عبــــــــــــــــادات مختلفة
احتساب األعمال هلل

سل ٌوم الجمعة واؼتسل ،ثم بكر وابتكر ،ومش ولم ٌركب ،ودنا من األمام،
من ًؼ َّ
فاستمع ولم ٌلػ ،كان له بكل خطوة عمل سنة ،أجر صٌامها وقٌامها

الجهاد بالمال والنفس
تعدد النواٌا فً األعمال

من أحب أن ٌبسط له فً رزقه وٌنسأ له فً أثره فلٌصل رحمه
صلة الرحم ،وحسن الخلق ،وحسن الجوارٌ ،عمران الدٌار وٌزٌدان فً األعمار".

الصبر على البالء

العمل بمقتضى كل اسم من أسماء هللا تعالى
ما منكم من أحد ٌتوضأ  ،فٌسبػ الوضوء  ،ثم ٌقول حٌن ٌفرغ من وضوئه  :أشهد أن
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له  ،و أن محمد عبده و رسوله  ،إال فتحت له أبواب
الجنة الثمانٌة ٌ ،دخل من أٌها شاء
من بنى هلل مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى هللا له قصرا فً الجنة
ٌا أٌها الناس أفشوا السالم  ،وأطعموا الطعام  ،وصلوا األرحام  ،وصلوا والناس نٌام
 ،تدخلوا الجنة بسالم
اضمنوا لً ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ؛ اصدقوا إذا حدثتم  ،و أوفوا إذا وعدتم
 ،وأدوا إذا ائتمنتم  ،و احفظوا فروجكم  ،و ؼضوا أبصاركم  ،و كفوا أٌدٌكم

العمل الصالح أٌام عشر ذي الحجة
قضاء حوائج الناس
أن تكون مؤذنا ً أو تردد ما ٌقول المؤذن
حضور دروس العلم والمحاضرات فً المساجد
من ٌضمن لً ما بٌن لحٌٌه وما بٌن رجلٌه أضمن له الجنة

من ذب عن عرض أخٌه بالؽٌبة كان حقا على هللا أن ٌعتقه من النار

من كظم ؼٌظا  ،وهو ٌستطٌع أن ٌنفذه  ،دعاه هللا ٌوم القٌامة على أنا زعٌم ببٌت فً ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا  ،وببٌت فً وسط الجنة
لمن ترك الكذب وإن كان مازحا  ،وببٌت فً أعلى الجنة لمن حسن خلقه
رءوس الخالئق  ،حتى ٌخٌره فً أي الحور شاء
من عاد مرٌضا  ،أو زار أخا له فً هللا ناداه مناد  :أن طبت وطاب إن المقسطٌن  ،عند هللا  ،على منابر من نور  .عن ٌمٌن الرحمن عز وجل  .وكلتا
ٌدٌه ٌمٌن ؛ الذٌن ٌعدلون فً حكمهم وأهلٌهم وما ولوا
ممشاك وتبوأت من الجنة منزال
من كن له ثالث بنات ٌؤوٌهن وٌرحمهن وٌكفلهن ؛ وجبت له الجنة
صبر على طاعة هللا--صبر عن محارم هللا--صبر على أقدار هللا بقسمٌها  :المؤلمة ،
البتة قٌل ٌ :ا رسول هللا ! فإن كانتا اثنتٌن ؟ قال  :وإن كانتا اثنتٌن
والمالئمة
قال  :فرأى القوم أن لو قال  :واحدة  ،لقال  :واحدة
التجاوز عن المعسر
التوبه
التواضع وعدم الطؽٌان فً األرض
رحمة الحٌوان
( ...و ال ٌسأل هللا عبد الجنة فً ٌوم سبع مرات إال قالت الجنة ٌ :ا
الدعاء
رب إن عبدك فالنا سألنً فأدخله الجنة)

