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 الذين يوفون بعهد هللا
 

 ه.يتناغتنم فرصة رمضان ملزيد من االتقان، فتخفف من كل شيء و و  ،هذا اجلدول يناسب شخصا حفظه جديد للقرآن الكرمي

 "ألجلك قرآين"

 هديف الرئيسي من رمضان هذا العام:
 / تثبيت القرآن الكرمي تثبيتاً حمكمًا.1

 فرتضته عليه(./ حتسني صاليت وقيامي )أحبُّ إيّل مما ا2

 / حتسني ُخُلقي )درجة الصائم القائم(.3
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 / القرآن الكرمي:1

 
 ختمة الرتاويح غيباً./ 1

 / ختمة التالوة.2

 / نظرة على حفظي )أثناء رمضان تقييم وبعده ترميم(.3

 / مسك اخلتام )مراجعة ولكن...(.4

 / املُْلك وُدعاُؤها + الزلزلة.5

 / الكهف يوُم اجلمعة.6
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 وتوضيح: شرح
صليُتها يف البيت بغاية املراجعة، وألن اتباع اإلمام يف الصالة من حيُث اإلتيان ابحلفظ أسهل، فاخرتُت / ختمة الرتاويح: 1

 األصعب زايدًة يف التثبيت، وقد صالها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحده يف البداية.

ختمًة اتمًة كاملًة أي أخِتُم  يف اليوم صفحة 22أي  ص 4عد كل صالة اخلتمة الرمضانية اخلاصة يب وهي ب/ ختمة التالوة: 2
 يف شهر رمضان املبارك.

  / نظرة على حفظي:3

 ماهي مشاكل حفظي، حاولُت حتديدها آية آبية، وأيضاً مدى وصويل ملا أريده من إتقان.يف رمضان تقييم: 

 على األقل. مرات 5يومياً أراجُع حزب كامل وأكررُه غيباً  :1مراجعة رقم

 أجزاء. 3جزء كل يوم عدا أول وآخر يوم  2القيام خبتمة كل أسبوعني بواقع : 2مراجعة رقم

 أمِسُك سورة بسورة، كل أسبوع سورة: املطلوب خالل األسبوع:: 3مراجعة رقم

 .مراجعة كاملة هلا 
  ًمرات لطوهلا(. 3مرات )سورة البقرة  5تكرارها يوميا 
  ًمرات لطوهلا(. 3ات )سورة البقرة مر  5برتكيز  مساعا يوميا 
  لياٍل يف األسبوع. 3قيام الليل هبا 
 .االطالع على تفسريها فالفهم يؤكد احلفظ 
 .أسجل السورة بصويت يف هناية األسبوع، مث أستمع للتالوة وأدوُن األخطاء 
 ز عليها كلما ا والرتكيأخرياً أتلوها على من يصحح يل ويسطر يل أخطائي بقلم رصاص إن ُوِجدت ليسهل علّي تذكره

 مررت عليها أثناء اخلتمات.

ليست ككل مراجعة ألهنا ستثبت يل حفظي أكثر، وآليتها مراجعة ورد الرتاويح هناراً بتكراره ما ال يقل مراجعة ولكن...: / 4
 ين.حزب ابلتعاقب، واألايم املتبقية تضمن يل التعويض ملا فات 3حزب أو  2مرات يومياً، يومياً إما  5عن 
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 :الصالة/ 2

 
 

 صالة الفجر يف أول وقتها./ 7

اإلخالص  + آية الكرسي +ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام" اللهّم أنت السالم"أستغفُر هللا ثالاًث + / ذكرها: 8
 مرات. 12ثالاثً + املعوذتني ثالاثً + سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب 

 إيّن أسألك علماً انفعاً ورزقاً طيباً وعماًل متقباًل". "اللهم/ الدعاء بعدها: 9

 / صالة الظهر يف أول وقتها.12

أستغفُر هللا ثالاثً + "اللهّم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام"+ آية الكرسي + اإلخالص /ذكرها: 11
 مرات. 12كرب ثالاثً + املعوذتني ثالاثً + سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أ

 / صالة العصر يف أول وقتها.12

أستغفُر هللا ثالاثً + "اللهّم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام"+ آية الكرسي + / ذكرها: 13
 مرات. 12اإلخالص ثالاثً + املعوذتني ثالاثً + سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب 

 ./ صالة املغرب يف أول وقتها14

أستغفُر هللا ثالاثً + "اللهّم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام"+ آية الكرسي + / ذكرها: 15
 مرات. 12اإلخالص ثالاثً + املعوذتني ثالاثً + سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب 
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 / صالة العشاء يف أول وقتها.16

ّم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام"+ آية الكرسي + أستغفُر هللا ثالاثً + "الله / ذكرها:17
 مرات. 12اإلخالص ثالاثً + املعوذتني ثالاثً + سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب 

 / صالة الضحى.18

الوظيفة ات )لو الحظت اجلدول لوجدته خمففاً من كل شيء من الرواتب )نصفها( إىل املأثور / صالة نصف الرواتب: 19
الصغرى( إىل عدد اخلتمات إىل الدروس...، كل شيء خمفف ألجل اهلدف األول يف رمضان أال وهو: القرآن، فما ادخرته من 

 وقت ابلتخفيف من كل هذه األعمال يصُب يف خانة التكرار، ورمضان شهُر القرآن.

 / صالة الرتاويح.22

 / قيام الليل.21

 / حتسني صاليت: 22

 مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء األرض وملء ما لركوع: دعاء رفع ا"
 بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال ُمعطَي ملا َمنعت وال ينفُع ذا اجلدِّ منَك اجلد".

  ين، واهدين، واجربين، وعافين، وارزقين، وارفعين"."اللهم اغفر يل، وارمح: ما بني السجدتنيدعاء 

  الوفاة  علمت احلياة خرياً يل، وتوفين إذا علمت يب وقدرتك َعَلى اخللق، أحيين مااللهم بعلمك الغ": قبل السالمدعاء
 يفلك كلمة احلق يف الرضا والغضب، وأسألك القصد خرياً يل، اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسأ

ت، و ىن والفقر، وأسألك نعيماً ال ينفد، وقرة عني ال تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد املالغِ 
 اميان،إل، والشوق ِإىَل لقائك يف غري ضراء مضرة، وال فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اوأسألك لذة النظر ِإىَل وجهك

 ".واجعلنا هداة مهتدين
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 :الُقُلوبْ  أعمالُ / 3

 
 

 التوبة يومياً./ 23

 / احملاسبة يومياً قَ ْلباً وقالباً.24

 درس )أمساُء هللا احلُْسىن(. 32/ مساع 25

 / مساع دروس القلب السليم وتطبيقها.26
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 شرح وتوضيح:
ن تقصري، والتوبة هنا و ممن خالل رقابيت على نَ ْفِسي يف يومي أبكمله، إن مل ُأخطئ أبداً فيه فهو ال خيلالتوبة يومياً: / 23

تكون منه، لعّل ريب يفتح لنا أبواب اهلمة العالية، وطبعاً األخطاء دائماً موجودة إن يف حق نفسي أو يف حق الغري، هذه الرقابة 
إال على  ووالندم اليومي على ما أسلفت والدعاء بدعاء يونس عليه السالم تُ َقرُِبيِن من هللا أمياالً يف رأيي، ألّن الران ال يعل

القلوب اليت ترتضي حباهلا وترى أهنا ال ُُتطئ، أما من عود نفسه على تتبع أخطائها وإذالهلا هبا )وهذا يف الواقع عزها( ذلك 
ألنه إن أغضَب ِقَطة اعتذَر إليها وأرضاها إرضاء ملواله جّل يف عاله وأيضاً دعاء رمضان يشمل أدعية توبة   ;صلته ابهلل عامرة

 هللا عن ذنويب يف َرَمَضاَن َوطبعاً كشف حساب بكل الذنوب قبل ولوِجه، أمِحُلها إىل ريب يف كل رمضان وأسأله أن واعتذار إىل
يغِسَلها يل َوجيَعل صفحايت لديه أنصع من الثلج، هذا يف كل رمضان. أضيُف آية: "وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها"، حتِمُل 

ي للجمع، فكيف بنا أن نعد املفرد، القصد أننا لو عددان فضائل نعمة واحدة من نَِعِم هللا ملا معىًن مجياًل، العد يكون ملا يعد أ
أحصيناها، لذلك لو َعَبَد اإلنسان ربه كاملالئكة عمره كله دون التفريط يف حلظة واحدة، ملا َشَكَر نِعمة واحدة من نعمه، وهلذا 

 تقصريان وجهلنا به. ليس لنا إال التوبة لعل هللا يرمحنا ويعفو عن كل

عمل، لكل عمل نقطتان، وبذلك  52اجلدول ووضع نقاطي يومياً )األعمال  من خاللقالِباً احملاسبة يومياً قلباً وقالبًا: / 24
سأعرف النسبة املئوية لسعيي إىل ريب يومياً وأحاول رفعها يف كل يوم من رمضان، يعين هناك منافسة حامية الوطيس بني أايم 

قَ ْلباً من خالل التفتيش يف قليب عن سواد خيتبئ مين هنا أو هنا، أحياانً يكون موجوداً وخُمَتفياً، ولكن هللا يسوق لنا رمضان. 
من املواقف ما يعرفنا مبعدن قلوبنا، إن كان ذهباً أو َصِدائ، فاجعل له درس أتديب حىت يؤوب، ويصلح حاله، من أمثلة 

لمين إن أدبه ريب، أو رؤية للنفس يف فضل من أفضال هللا علّي، واملعلوم أنك إذا السواد: ظن سيء ابلغري، فرح فيمن ظ
 قلت هللا توالك، وإذا قلَت أان ُتلى عنك. 

نابلسي الالشيخ كل اسم يف درسني، مدة الدرس حوايل نصف ساعة، هذه من موسوعة مساع دروس أمساء هللا احلسىن:  / 25
 حفظه هللا.

ُعَمر عبد الكايف، كل درس شرح حلكمة من حكم ابن عطاء  هذه دروس للشيخليم وتطبيقها: مساع دروس القلب الس/ 26
 دقائق. 8يف 
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 :أعماُل اجلََوارِحْ / 4

 
 

 بر الوالدين واالحتساب./ 27

 / القيام أبدواري إبحسان.28

 )ختمة قرآن(./ َصَدقة يومية: 29

 .(من القرآن الكرمي إذا غضبت بدل االستشاطة قم بتالوة حفظك)/ ال تغضب: 32

 )العقوبة: َصَدقة أو ِحرمان(./ ال للغيبة: 31
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 شرح وتوضيح:
ابإلحسان إليهما وخدمتهما، وأيضاً ابالنتقاص من أنفسنا ألجلهما، يف تقبل كل شيء منهما / بر الوالدين واالحتساب: 27

ذوا من أحالمنا وأوقاتنا الكثري، ولكن جيب حىت وإن كان ظلماً لنا مع االحتساب، أي: اي رب هذا لوجهك الكرمي وإن أخ
أاّل ننسى أهنما كّيفا حياهتما وفقاً ألهوائنا وأعطياان العمر كله السيما األم، هذا من معاين "واخفض هلما جناح الذل من 

 الرمحة" يف رأيي البسيط، لكن طبعاً لألبناء حقوقهم أيضاً ولكن إبحسان مث إحسان مث إحسان.

 كل املعامالت إبحسان، ال يوجد أبداً تربّم.واري إبحسان:  / القيام أبد28

)ختمة قرآن(: هذه صدقة خاصة ألهلها: أردُت أن أتصدق مبا تفّضل هللا علّي به يف العام "القرآن"، أما / َصَدقة يومية: 29
 .الصدقة العادية فهي واجبة يومياً لكنين مل أكتبها، كتبت فقط مامل أعتد التصدق به لفرحيت به

(: هذه ابلفعل فكرة انجحة، خاصة إذا غضبت بدل االستشاطة قم بتالوة حفظك من القرآن الكرمي)/ ال تغضب: 32
 لسريعي الغضب مثلي.

َصَدقة أو ِحرمان(: يف التطبيق مجعتهما معاً، أتصدق ابلعزيز علّي وبذلك هي صدقة، ويف نفس )العقوبة: / ال للغيبة: 31
 الوقت حرمان. 
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 :رالذِكْ / 5

 
 

 الوظيفة الصغرى(.)/ املأثورات صباحاً ومساًء: 32

 ثالاًث./ "اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات" 33

ين إ أحطت يب مسعاً وِعلماً وَبَصراً فارزقين أنساً بك وهيبًة منك، اللهم/ "اللهم إّنك انظٌر إيل، حاِضٌر لدي، قاِدٌر علّي، 34
بك اعتصمت فأصلح يل ديين، وعليك توكلت فارزقين ما يكفيين، وبك لذت فنجين مما يؤذيين، أنَت حسيب ونعم الوكيل نعم 

 املوىل ونعم النصري".

 ثالاًث.+ طلب اجلنة والتعوذ من النار  ثالاثً / "اللهم ابرك يل يف املوت وفيما بعد املوت" 35

 مرات.12+ "رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري" مرات 12اف وأحذر" / " هللا أكرب وأعز وأقدر مما أخ36

 / أذكار النوم.37
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 شرح وتوضيح:
 )الوظيفة الصغرى(: تُقرأ بعد صالة الفجر./ املأثورات صباحاً: 32 

يما  يما * باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا َن الشَّْيطَانا الرَّجا هللا السَّمايعا الَعلايما ما يما * َمالاكا يَ ْوما الد اينا  * أُعوُذ ِبا احلَْمُد هللا َرب ا الَعاَلمانَي * الرَّْْحَنا الرَّحا
ْم * َغْيا  يَن أَنْ َعْمَت َعَلْيها رَاَط الذَّ ْسَتقايَم * صا

ُ
رَاَط امل َك َنْسَتعانُي * اْهداََن الص ا َك نَ ْعُبُد َوإاَّيَّ ْم َو ََ الوَّالَّني* إاَّيَّ ْضُووبا َعَلْيها

َ
 * ممني. امل

 
يما  ْلَضْيبا َويُقايُمونَ * باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا ُنوَن ِبا يَن يُ ْؤما  الصَّةاََ َوِا اا َرََْْ َناُهْم ال م * َذلاَك الكاَتاُب  ََ َرْيَب فاياها ُهَدًى لاْلُمتَّقانَي * الذَّ

َا أُْنزاَل إالَْيَك وَ  ُنوَن ِبا يَن يُ ْؤما َرَا ُهْم يُوْاُنوَن * أُْولَئاَك َعَلى ُهَدًى م ا يُ ْنفاُقوَن * َوالذَّ آلخا ْن َْ ْبلاَك َوِبا ُُونَ َما أُْنزاَل ما ْفلا
ُ
 .ْن رَِّّ ااْم َوأُْولَئاَك ُهُم امل

 
َنٌة َو ََ نَ ْوٌم َلُه َما ِفا السََّماَواتا َوَما ِفا الَ  ا الذَّ  َيْشَفُع عاْنَدُه إا ََّ ِااْذناها يَ ْعَلُم َما ْر ا َمْن ذَ هللاُ  ََ إاَلَه إا ََّ ُهَو احَليُّ الَقيُّوُم  ََ ََتُْخُذُه سا

يُُّه السََّماَوا َع ُكْرسا َا َشاَء َوسا ها إا ََّ ِبا ْن عاْلما ْم َوَما َخْلَفُهْم َو ََ ُيُايطُوَن باَشْيٍء ما ْفُُُهَما َوُهَو الَعلايُّ تا بَ نْيَ أَْيدايها  َواَلْرَ  َو ََ يَ ُؤوُُُه حا
هللا  لطَّاُغوتا َويُ ْؤماُن ِبا َ الرُّْشُد ماَن الَضي ا َفَمْن يَّْكُفْر ِبا َْْد ت َّبَ نيَّ ُايُم*  ََ إاْكرَاَه ِفا الد اينا  لُعْرَوَا الُوثْ َقى  ََ اْنفاَصاَم ََلَا  الَع فَ َقْد اْسَتْمَسَك ِبا

يَن مَمُنوا ُُيْراَجهُ  ُّ الذَّ يٌع َعلايٌم * هللاُ َوِلا يَن َكَفُروا أَْولاَياَؤُهُم الطَّاغُ َوهللاُ َسَا ُُّلَماتا إاََل النُّورا َوالذَّ وُت ُُيْراُجونَ ُهْم ماَن النُّورا إاََل ْم ماَن ال
اُب النَّارا ُهْم فايَها َخالاُدونَ  َُ ُُّلَماتا أُْولَئاَك َأْص  .ال

 
ْبُكْم باها هللاُ فَ يَ ْضفاُر لامَ هللا َما ِفا السََّماَواتا َوَما ِفا اَلْر ا َوإاْن تُ ْبُدوا َما ِفا  ُُُْفوُه ُُيَاسا ُكْم أَْو  ْن يََّشاُء َويُ َعذ اُب َمْن يََّشاُء َوهللاُ َعَلى   أَنْ ُفسا

هللا َوَمةاَئاكَ  ُنوَن ُكلٌّ مَمَن ِبا ْؤما
ُ
ْن رَّب اها َوامل َا أُْنزاَل إالَْيها ما ْن ُرُسلاها َوَْاُلوا كُ تاها َو ُكل ا َشْيٍء َْدايٌر * مَمَن الرَُّسوُل ِبا ُتباها َوُرُسلاها  ََ نُ َفر اُق بَ نْيَ َأْحٍد ما

ُي *  ََ يَُكل اُف هللاُ نَ ْفَساً إا ََّ ُوْسَعَها ََلَا َما َكسَ  صا
َ
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإاَلْيَك امل ْذََن بَ َسَا َها َما اْكَتَسَبْت َرب ََّنا  ََ تُ َؤاخا ينَ ْت َوَعَلي ْ ا إاْن نَّسا

ْن َْ ْبلاَنا َرب ََّنا َو ََ َتَُ  يَن ما َنا إاْصرَاً َكَما َْحَْلَتُه َعَلى الذَّ ْلنَ أَْو َأْخطَْأََن َرب ََّنا َو ََ ََتْماْل َعَلي ْ ََْة لََنا باها َواْعُف َعنَّا َواْغفاْر لََنا َواْرَْحَْنا م ا ا َما  ََ طَا
 .ى الَقْوما الَكافاراينَ أَْنَت َمْو ََََن فَاْنُصْرََن َعلَ 

 
ُْْل ُهَو هللاُ َأَحٌد * هللاُ الصََّمُد * َلَْ يَلاْد َوَلَْ يُوَلْد * َوََلْ َيُكْن لَ  يما *   )ثةااثً(.ْفَواً َأَحٌد ُه كُ باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا

 
ُْْل َأُعوُذ باَرب ا الَفَلقا * مانْ  يما *  ْن َشر ا ال باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا ٍق إاَذا َوََْب * َوما ْن َشر ا َما َخَلَق * َوماْن َشر ا َغاسا ن َّفَّااَثتا ِفا الُعَقدا * َوما

ٍد إاَذا َحَسَد    )ثةااثً(.َشر ا َحاسا
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ُْْل َأُعوُذ باَرب ا النَّاسا * َملاكا النَّاسا * إاَلها النَّاسا * ماْن شَ  يما *  نَّاسا * الذَّ  يُ َوْسواُس ِفا ُصُدورا ر ا الَوْسَواسا الَ باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا
 .)ثةااثً(النَّاسا * ماَن اجلانَّةا َوالنَّاسا * 

 
 .)ثةااثً( امللك هلل واحلمد هلل  َ شريك له  َ إله إ َ هو وإليه املصي وأصبح أصبُنا

 
ان من  عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كعلى فطَر اإلسةام وكلمة اإلخةاص وعلى ُين نبينا حممد صلى هللا أصبُنا

 .)ثةااثً(املشركني 

 
 .)ثةااثً(منك ِف نعمة وعافية وسرت فأمتم نعمتك عليَّ وعافيتك وسرتك ِف الدنيا واآلخَر  أصبُتاللهم إين 

 
  .)ثةااثً( كريب من نعمة أو أبحٍد من خلقك فمنك وحدك  َ شريك لك فلك احلمد ولك الش أصبحاللهم ما 

 
 .)ثةااثً( َّي ريب لك احلمد كما ينبضي جلةال وجهك وعُيم سلطانك

 
 .)ثةااثً( رضيت ِبهلل رِبً وِبإلسةام ُيناً وبسيدَن حممد صلى هللا عليه وسلم رسو ًَ ونبياً 

 
َنة عرشه ومداُ كلماته  .)ثةااثً( سبُان هللا وحبمد عدُ خلقه ورضا نفسه و

 
  .)ثةااثً( ونستضفرك ملا  َ نعلمه أن نشرك بك شيئاً نعلمهوذ بك من اللهم إَن نع

 
 .)ثةااثً(أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق 

 
هر  اللهم إين أعوذ بك من اَلم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب والبخل وأعوذ بكمن غلبة الدين ْو

 .)ثةااثً( الرجال
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 .)ثةااثً( لكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القرب  َ إله إ َ أنتاللهم إين أعوذ بك من ا

 
 .)ثةااثً( اللهم عافين ِف بدين اللهم عافين ِف َسعي اللهم عافين ِف بصر   َ إله إ َ أنت

 
اللهم أنت ريب  َ إله إ َ أنت، خلقتين وأَن عبدك وأَن على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك 

 .)ثةااثً( بنعمتك عليَّ وأبوء بذنيب فاغفر ِل فإنه  َ يضفر الذنوب إ َ أنت
 

 .)ثةااثً( أستضفر هللا الذ   َ إله إ َ هو احلي القيوم وأتوب إليه
 

 .)ثةااثً( سبُانك اللهم وحبمدك أشهد أن  َ إله إ َ أنت أستضفرك وأتوب إليك
 

على سيدَن حممد عبدك ونبيك ورسولك النيب المي وعلى مله وصُبه وسلم تسليماً عدُ ما أحاط به علمك وخط به  اللهم صل  
ْلمك وأحصاه كتابك وار  اللهم عن ساُاتنا أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصُابة أمجعني وعن التابعني واتبعيهم ِحسان 

 *ن وسةام على املرسلني واحلمد هلل رب العاملنيسبُان ربك رب العَز عما يصفو  .إَل يوم الدين
 

يما    باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا
ََّن َتَشاُء َوتُعازُّ َمْن َتَشاُء وَ " ْلَك ِا

ُ
ْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزاُع امل

ُ
ْلكا تُ ْؤِتا امل

ُ
ُر إانََّك تُ ُْلا اللَُّهمَّ مَّالاَك امل َعَلى ُكل ا َشْيٍء ذالُّ َمْن َتَشاُء باَيداَك الَي ْ

 
َ
َي اتا َوُُْراُج امل

َن امل َسابٍ َْدايٍر* تُولاُج اللَّْيَل ِفا الن ََّهارا َوتُولاُج الن ََّهاَر ِفا اللَّْيَل َوُُْراُج احَليَّ ما َن احَلي ا َوتَ ْرَُُق َمْن َتَشاُء باَضْيا حا  ي اُت ما
 
 . "عاتك ، فاغفر ِل، وأصوات ُ ليلك، وإُِبر  هناركاللهم إن هذا إْبال "
 اللهم ممني وصل اللهم على سيدَن حممد وعلى مله وصُبه وسلم 
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 شرح وتوضيح:
 )الوظيفة الصغرى(: تُقرأ بعد صالة العصر./ املأثورات مساًء: 32

يما  يما * باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا َن الشَّْيطَانا الرَّجا هللا السَّمايعا الَعلايما ما يما * َمالاكا يَ ْوما الد اينا  * أُعوُذ ِبا احلَْمُد هللا َرب ا الَعاَلمانَي * الرَّْْحَنا الرَّحا
ْم * َغْيا  يَن أَنْ َعْمَت َعَلْيها رَاَط الذَّ ْسَتقايَم * صا

ُ
رَاَط امل َك َنْسَتعانُي * اْهداََن الص ا َك نَ ْعُبُد َوإاَّيَّ ْم َو ََ الوَّالَّني* * إاَّيَّ ْضُووبا َعَلْيها

َ
 ممني. امل

 
يما  ْلَضْيبا َويُقايُمونَ * باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا ُنوَن ِبا يَن يُ ْؤما  الصَّةاََ َوِا اا َرََْْ َناُهْم ال م * َذلاَك الكاَتاُب  ََ َرْيَب فاياها ُهَدًى لاْلُمتَّقانَي * الذَّ

َا أُْنزاَل إالَْيَك َوَما ُنوَن ِبا يَن يُ ْؤما َرَا ُهْم يُوْاُنوَن * أُْولَئاَك َعَلى ُهَدًى م ا  يُ ْنفاُقوَن * َوالذَّ آلخا ْن َْ ْبلاَك َوِبا ُُونَ أُْنزاَل ما ْفلا
ُ
 .ْن رَِّّ ااْم َوأُْولَئاَك ُهُم امل

 
َنٌة َو ََ نَ ْوٌم َلُه َما ِفا السََّماَواتا َوَما ِفا اَلرْ  َذا الذَّ  َيْشَفُع عاْنَدُه إا ََّ ِااْذناها يَ ْعَلُم َما   ا َمنْ هللاُ  ََ إاَلَه إا ََّ ُهَو احَليُّ الَقيُّوُم  ََ ََتُْخُذُه سا

يُُّه السََّماَوا َع ُكْرسا َا َشاَء َوسا ها إا ََّ ِبا ْن عاْلما ْم َوَما َخْلَفُهْم َو ََ ُيُايطُوَن باَشْيٍء ما ْفُُُهَما َوُهَو الَعلايُّ تا بَ نْيَ أَْيدايها  َواَلْرَ  َو ََ يَ ُؤوُُُه حا
هللا ف َ العَ  لطَّاُغوتا َويُ ْؤماُن ِبا َ الرُّْشُد ماَن الَضي ا َفَمْن يَّْكُفْر ِبا َْْد ت َّبَ نيَّ لُعْرَوَا الُوثْ َقى  ََ اْنفاَصاَم ََلَا قَ ُايُم*  ََ إاْكرَاَه ِفا الد اينا  ْد اْسَتْمَسَك ِبا

يَن مَمُنوا ُُيْراَجُهمْ  ُّ الذَّ يٌع َعلايٌم * هللاُ َوِلا يَن َكَفُروا أَْولاَياَؤُهُم الطَّ  َوهللاُ َسَا ُُّلَماتا إاََل النُّورا َوالذَّ اُغوُت ُُيْراُجونَ ُهْم ماَن النُّورا إاََل ماَن ال
اُب النَّارا ُهْم فايَها َخالاُدونَ  َُ ُُّلَماتا أُْولَئاَك َأْص  .ال

 
ْبُكْم باها هللاُ فَ يَ ْضفاُر لا هللا َما ِفا السََّماَواتا َوَما ِفا اَلْر ا َوإاْن تُ ْبُدوا َما ِفا  ُُُْفوُه ُُيَاسا ُكْم أَْو  َمْن يََّشاُء َويُ َعذ اُب َمْن يََّشاُء َوهللاُ َعَلى  أَنْ ُفسا

هللا َوَمةاَئاكَ  ُنوَن ُكلٌّ مَمَن ِبا ْؤما
ُ
ْن رَّب اها َوامل َا أُْنزاَل إالَْيها ما ْن ُرُسلاها َوَْاُلوا ُكتُ تاها َو ُكل ا َشْيٍء َْدايٌر * مَمَن الرَُّسوُل ِبا باها َوُرُسلاها  ََ نُ َفر اُق بَ نْيَ َأْحٍد ما

ُي *  ََ يَُكل اُف هللاُ نَ ْفَساً إا ََّ ُوْسَعَها ََلَا َما َكسَ  صا
َ
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإاَلْيَك امل ْذََن إانْ بَ َسَا َها َما اْكَتَسَبْت َرب ََّنا  ََ تُ َؤاخا ي ْت َوَعَلي ْ َنا نَّسا

ْن َْ ْبلاَنا َرب ََّنا َو ََ َتَُ  يَن ما َنا إاْصرَاً َكَما َْحَْلَتُه َعَلى الذَّ ْلنَ أَْو َأْخطَْأََن َرب ََّنا َو ََ ََتْماْل َعَلي ْ ََْة لََنا باها َواْعُف َعنَّا َواْغفاْر لََنا َواْرَْحَْنا م ا ا َما  ََ طَا
 .لَقْوما الَكافاراينَ أَْنَت َمْو ََََن فَاْنُصْرََن َعَلى ا

 
ُْْل ُهَو هللاُ َأَحٌد * هللاُ الصََّمُد * َلَْ يَلاْد َوَلَْ يُوَلْد * َوََلْ َيُكْن لَ  يما *   )ثةااثً(.ْفَواً َأَحٌد ُه كُ باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا

 
ْن شَ  ُْْل َأُعوُذ باَرب ا الَفَلقا * ما يما *  ْن َشر ا اباْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا ٍق إاَذا َوََْب * َوما ْن ر ا َما َخَلَق * َوماْن َشر ا َغاسا لن َّفَّااَثتا ِفا الُعَقدا * َوما

ٍد إاَذا َحَسَد    )ثةااثً(.َشر ا َحاسا
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ُْْل َأُعوُذ باَرب ا النَّاسا * َملاكا النَّاسا * إاَلها النَّاسا * ماْن َشر ا  يما *  نَّاسا * الذَّ  يُ َوْسواُس ِفا ُصُدورا الَوْسَواسا الَ  باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا
 .)ثةااثً(النَّاسا * ماَن اجلانَّةا َوالنَّاسا * 

 
 .)ثةااثً( أمسينا وأمسى امللك هلل واحلمد هلل  َ شريك له  َ إله إ َ هو وإليه املصي

 
ان من عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما ك أمسينا على فطَر اإلسةام وكلمة اإلخةاص وعلى ُين نبينا حممد صلى هللا

 .)ثةااثً( املشركني

 
 .)ثةااثً(وعافيتك وسرتك ِف الدنيا واآلخَر اللهم إين أمسيت منك ِف نعمة وعافية وسرت فأمتم نعمتك عليَّ 

 
  .)ثةااثً( اللهم ما أمسى يب من نعمة أو أبحٍد من خلقك فمنك وحدك  َ شريك لك فلك احلمد ولك الشكر

 
 .)ثةااثً( َّي ريب لك احلمد كما ينبضي جلةال وجهك وعُيم سلطانك

 
 .)ثةااثً( رضيت ِبهلل رِبً وِبإلسةام ُيناً وبسيدَن حممد صلى هللا عليه وسلم رسو ًَ ونبياً 

 
َنة عرشه ومداُ كلماته  .)ثةااثً( سبُان هللا وحبمد عدُ خلقه ورضا نفسه و

 
  .)ثةااثً( ونستضفرك ملا  َ نعلمه نشرك بك شيئاً نعلمهوذ بك من أن اللهم إَن نع

 
 .)ثةااثً( أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق

 
هر  اللهم إين أعوذ بك من اَلم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب والبخل وأعوذ بكمن غلبة الدين ْو

 .)ثةااثً( الرجال
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 .)ثةااثً( ر والفقر وأعوذ بك من عذاب القرب  َ إله إ َ أنتاللهم إين أعوذ بك من الكف

 
 .)ثةااثً( اللهم عافين ِف بدين اللهم عافين ِف َسعي اللهم عافين ِف بصر   َ إله إ َ أنت

 
اللهم أنت ريب  َ إله إ َ أنت، خلقتين وأَن عبدك وأَن على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك 

 .)ثةااثً( متك عليَّ وأبوء بذنيب فاغفر ِل فإنه  َ يضفر الذنوب إ َ أنتبنع
 

 .)ثةااثً( أستضفر هللا الذ   َ إله إ َ هو احلي القيوم وأتوب إليه
 

 .)ثةااثً( سبُانك اللهم وحبمدك أشهد أن  َ إله إ َ أنت أستضفرك وأتوب إليك
 

المي وعلى مله وصُبه وسلم تسليماً عدُ ما أحاط به علمك وخط به  على سيدَن حممد عبدك ونبيك ورسولك النيب اللهم صل  
ْلمك وأحصاه كتابك وار  اللهم عن ساُاتنا أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصُابة أمجعني وعن التابعني واتبعيهم ِحسان 

 *ملنيسبُان ربك رب العَز عما يصفون وسةام على املرسلني واحلمد هلل رب العا .إَل يوم الدين
 

يما    باْسما هللاا الرَّْْحَنا الرَّحا
ََّن َتَشاُء َوتُعازُّ َمْن َتَشاُء وَ " ْلَك ِا

ُ
ْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزاُع امل

ُ
ْلكا تُ ْؤِتا امل

ُ
ُر إانََّك َعَلى ُكل ا َشْيٍء تُ ُْلا اللَُّهمَّ مَّالاَك امل ذالُّ َمْن َتَشاُء باَيداَك الَي ْ

َن احَلي ا وَ َْدايٍر* تُولاُج اللَّ  َي اُت ما
َي اتا َوُُْراُج امل

َن امل َسابٍ ت َ ْيَل ِفا الن ََّهارا َوتُولاُج الن ََّهاَر ِفا اللَّْيَل َوُُْراُج احَليَّ ما  ْرَُُق َمْن َتَشاُء باَضْيا حا
 
 . "هنارك ، وأصوات ُعاتك ، فاغفر ِل اللهم إن هذا إْبال ليلك ، وإُِبر"

  
 هم على سيدَن حممد وعلى مله وصُبه وسلماللهم ممني وصل الل
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 :الُدَعاء/ 6

 
 

ر جمموعة من الُعية / دعاء رمضان: 38 هللا ُيُب من العبد أن يسأله شسع نعله، وكل أمره، وفكَر الدعاء أنه ِف رموان ُأحوا
أنه  َ أيِت رموان  ْدرَن بتُريها(، وأَن أشهديدعى ِّا يومياً ِف لياِل العشر الواخر لهنا جمابة الدعَو ففيها ليلة القدر )رفع هللا 

ُارُه، من َل جيرب فليجرب، ومن جرب وَل ُيستجب له فليتهم نفسه  َ هللا  إ َ وُجل  الُعية ْد أجيبت وماَل ُيستجب كامةًا َتَاُل بوا
اً وأتا ح املؤمن فاشُذ سةاحك جيدلنه رِبا ُعا ِّا  َهياً، وهللا يريدك خاشعاً مفتقراً إليه كي يعطيك، وِبا أن  الدعاء سةا

َ َلَْ ُيسَتَجبْ   بشروط الدعاء ُيستجاب لك ِذن هللا إ َ إن أراُ هللا لك خياً ِا سألت لنفسك، فاصرب إن أتيت ِبلشروط و َ تقل َلا
ْيْك فةا ََتَْزْن.   ِل فما َمنَ َعَك إا َ لايُ ْعطاَيْك وسيُ ْرضا

 العُيم لقليب شفاء وَلمي جةاء" هذا خاص بقرمين، أما ُعاء اإلفطار فإلزامي معه. "اللهم اجعل القرمن/ دعاء اإلفطار: 39
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 :حىت يُ َغرِيُوا ما أبنُفِسِهمْ / 7

 
 

ُب العفَو فاعُف َعيّن"/ 42  مَر ِف لياِل العشر الواخر.011 :"اللهم إّنَك عفٌو حتُِ

تؤِت امللك من تشاء وتنزع امللك ِن تشاء وتعز من تشاء وتذل  ك"ْل اللهم مالك امللرمضان بتكرار آية:  25/ قيام ليلة 41
 من تشاء بيدك الي إن ك على كل شيء ْدير".

 رمضان بسجود طويل. 27/ قيام ليلة 42

 رمضان بسورة البقرة. 29/ قيام ليلة 43

ك، كل ء والُقرمن حجة لك أو علي"الصةاَُ نور والصدُْة بُرهان والصرُب ضيا / إحياء حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:44
 الناس يضدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".

، "من كانت اآلخَر مهه جعل هللا غناه ِف ْلبه ومجع له مشله وأتته الدنيا راغمة / إحياء حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:45
ُْداَر َله". ومن كانت الدنيا مهه جعل هللا فقره بني عينيه وفرق عليه مشله وَل أيته  من الدنيا إ َ ما 

"وننزل من القرمن ما هو شفاء ورْحة للمؤمنني و َ يزيد الُاملني إ َ خساراً"... ْال من سورة اإلسراء:  82/ تطبيق اآلية 46
 ْتاَُ: َل جُيالس أحد القرمن إ َ ْام بزَّيَُ أو نقصان، فاسأل هللا الزَّيَُ واستعيذ من النقصان.
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 ذكار:/ فتح ابب األ47

  يع الصيام(. 011ا َستضفار  مَر يومياً )تْر
   011تكرار ذاكر ُمعني .  مَر

 الصالة مبئة آية كل ليلة )قنوت ليلة(./ 48

 الوضوء قبل النوم وصالة ركعتني./ 49

 / قلل الكالم واجعل أغلب كالمك قرآن.52
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 شرح وتوضيح:
 رمضان بسجود طويل: 27/ قيام ليلة 42

، من سعيه إَل هللا فةابد من أن جيد ما يقوله له وهو أْرب ما يكون إليه وهو ساجد، مثةًا: استضفار، توبة، ُهنا العبد وشطارته 
 ُعاء، رجاء، أمل فيه ... وهكذا وأهل مكة أُرى بشعاِّا.

د كانت فتوحات ريب ِف هذه الصلوات رائعة وبلضين أكثر ِا َرجوته منه  .اهنا كانت فكرِت أن أجدُ ِف عباُاِت، ْو

"الصةاَُ نور والصدُْة بُرهان والصرُب ضياء والُقرمن حجة لك أو عليك، كل  / إحياء حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:44
 الناس يضدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها". 

تنا هذا احلال.  حال أم كل  الناس اآلن يقرأون بل وُيفُون الحاُيث، لكن أين حياتنا ِّا،  َ توجد، من يقول ِل فةا يقل ِل َلاَ 
يدها، فكنُت أتفكر فيها يومياً وأرى هل وفيت أم  ْصدُت ِبإلحياء أن أحيا أَن ِّا، ِحيائي َلا ِف حياِت، أ  تفعيلها  َ تُر
 ِتخالفت، هذا احلديث اخرتته لنه مجع بني أهداِف، ْرمَنً وصةاًَ وخلقا الصدْةا والَصرب، فتدبرُت ِف صةاِت ومدى تنويرها حيا

لن  هناك من يصلي ولكن صةاته وعدمها سي ان، وأيواً فكرُت ِف مدى برهنيت ِبلصدْة على إخةاصي وثقيت ِبا ِف يد  هللا ... 
ر وما مدى تقصي  ِف حقه، وأسعى  وهكذا كل يوم أفكر ِف شيء وأرى مدى تطبيق احلديث ِف حياِت إاْن ِف املاضي أو احلاضا

 للتُسن ِف تطبيقه أكثر.

، "من كانت اآلخَر مهه جعل هللا غناه ِف ْلبه ومجع له مشله وأتته الدنيا راغمة إحياء حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:/ 45
ُْداَر َله".  ومن كانت الدنيا مهه جعل هللا فقره بني عينيه وفرق عليه مشله وَل أيته من الدنيا إ َ ما 

قات ترتكب بسبب حب العبد َلا، أريد أن أخرج من ْائمة هؤ َء وأكون أَن هذا اخرتته لن الدنيا رأس كل خطيئة، وكل املوب
 املرغمة َلا،  َ أن ترغم هي أنفي ِف النار يوم املعاُ، وهذا تطبيقاته واسعة جداً.
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 / فتح ابب األذكار:47

  يع الصيام(. 011ا َستضفار  مَر يومياً )تْر
   011تكرار ذاكر ُمعني .  مَر

م  م : هو ذكر ال0ْر د اخرتَتا بعناية وما يتناسب مع رجائي من ريب ِف كل 2يوم الول من رموان، وْر : لليوم الثاين وهكذا...، ْو
ذكره احلمد هلل، احلمد هلل أن بلضين العشَر الوائل من رموان هذا ْصد  ومَع الشكر املزيد، يعين  01يوم من رموان، مثةًا يوم 

َتيأ للعشر الواخر  21رموان ْدمُت احلمد لكي أرفع اآلية الكرمية، يوم  01فيبلضين ما بقي، يوم رجائي لريب أن يُتامَّ نعمته ويزيد 
 من رموان بسؤال ريب ُخوَلا بصادق والروج منها كذلك، وهكذا.

ء من  فتُح ِبب الذكار ْصدُت به: أن يفتح ِل ريب ِبِّا على مصراعيه بعد رموان وطبعاً البداية كانت من رموان، لنه بر 
النفاق من أكثر من ذاكرا هللا، وحبثي عن اإلخةاص طوال عمر  مستمر، والذكر الكثي سيعطيين الرباءَ من نقيض اإلخةاص، إذ 

 سأْطع شوطاً طويةًا ِف الوصول إَل ضال يت )اإلخةاص(.
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 ُمْلَحق/ فَ ْتُح ابِب األذكار:
 / ا َستضفار0
 / هللا أكرب2 

 / سبُان هللا3
 هللا وحبمده / سبُان4 
 / سبُان هللا العُيم0 
 / سبُان هللا العُيم وحبمده6 

 / سبُان هللا واحلمد هلل و َ إله إ َ هللا وهللا أكرب7
 /  َحول و َ َْو إ َ ِبهلل8 
 / الصةاَ على النيب صلى هللا عليه وسلم 1 

 / احلمُد هلل01
 /  َ إله إ َ هللا00 
 توكلت وهو رب العرش العُيم/ حسيب هللا  َ إله إ َ هو عليه 02 
 /  َ إله إ َ هللا وحده  َ شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء ْدير03 
 / رضيُت ِبهلل رِبً وِبإلسةام ُيناً وبسيدَن حممٍد صلى هللا عليه وسلم نبياً ورسو ًَ 04 

َنة عرشه ومداُ كلماته 00  / سبُان هللا وحبمده عدُ خلقه ورضا نفسه و
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 بع مللحق/ فَ ْتُح ابِب األذكار:ات
 / اللهم ِبرك ِل ِف املوت وفيما بعد املوت 06
 / طلب اجلنة والتعوذ من النار07
 / الصةاَ على النيب صلى هللا عليه وسلم08
 / احلمد هلل01
 / رب أُخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل ِل من لدنك سلطاَنً نصياً 21
نا عذاب النار/ رب متنا ِف الدنيا ح20  سنة وِف اآلخَر حسنة ْو
 / رب اشرح ِل صدر  ويسر ِل أمر 22
 / رضيت ِبهلل رِبً وِبإلسةام ُيناً وبسيدَن حممد صلى هللا عليه وسلم نبياً ورسو ًَ 23
 من خٍي فقي / رب إين ملا أنزلَت إِل  24
 /  َ إله إ َ أنت سبُانك إين كنُت من الُاملني20
 لك العفو والعافية واملعافاَ الدائمة ِف الدين والدنيا واآلخَر/ اللهم إين أسأ26
 / أين مسين الور وأنَت أرحُم الراْحني27
 / الصةاَ على النيب صلى هللا عليه وسلم28
 / احلمُد هلل21
  / ا َستضفار31
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 ُشكر واجب
 

ف اجلميل هلذا العلى تصميمه الغُمصطَفى عالء الدين أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان ألخي احلبيب 
الُكتَ يِّب اليت أقل ما يقال عن كلمات صاحبها رائعة، كيف ال وهي قد خرجت من أفواٍه صادقة 

ملميز وأن ، أسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا املشروع الرمضاين اوال نزكيها على هللا خمَلصٍة خُمِلصٍة صاحلة
 .أخيت الكربىجيعل هذا الكتيب صدقة جارية لك 

 
ن حسناتك احلبيب ُمصطفى يف موازي أخيسبحانه وتعاىل أن جيعل جمهودك الطيب املبارك  أسأل هللا

 سبحانه كرمي مسيع قريب جميب واحلمُد هلل رب العاملني.
 

 مت حبمد هللا وفضله...
 
 
 
 

 
 


