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 إعداد :
 شريم األحمدي الزهرانيبن أحمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة البرنامج:
 
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد ,,,    
 

نَس إَِّلَّ ِليَْعبُُدونِ )قال تعالى :لعبادته أخي المسلم أن هللا خلقك أعلم        (َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
قال تعالى:      ستغلها باألعمال الصالحة رغبة فيما عند هللا تك قصيرة فعليك أن توتذكر أن حيا

 (َوإِلَى َرب َِك فَاْرَغبْ  * فَِإذَا فََرْغَت فَاْنَصْب )
 

كاإلجازة عليه بالنفع ال سيما وقت الفراغ  فيما يعود وقته ثمارالمسلم يحرص على استف    
ى هللا عليه وسلم لرجل وهو ـــعن بن عباس رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلالصيفية 

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك    "  يعظه
   " شغلك وحياتك قبل موتك قبل

 )نعمتان مغبون فيهما كثيٌر من الناس الصحة، والفراغ( اآلخر:لحديث وفي ا
 " "ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ : قوله عليه الصالة والسالموتذكر أيها األب 

   
قبل قدوم أي إجازة طويلة أو قصيرة ترى أهل الدنيا يسعون في التخطيط لها حتى لذا   

 في كل مكان يعملون ليل نهار.:) صيفنا أحلى ( بصورة جيدة فترى شعاراتهميستغلوها 
في  سهرلم يستفد منها بل مضت بالي وهو عليه اإلجازة دون تخطيط لها وتنقضقبل توالبعض 

 في النهار.و النوم  ليلال
 
  .اإلجازات لزيادة الطاعاتومن هنا جاء هذا البرنامج تحت شعار :    

من البرامج التي تزيدك بإذن هللا قربا من ربك ال سيما وأن هذه اإلجازة  يحتوى على العديد
 .عيد الفطر وشهر الحج وعيد األضحىزكاة وفيها شهر الصوم و

 هـ.21/12/1437 -  20/8خالل الفترة  مدتها أربعة أشهروالتي 
 
كما  الفئاتراعيت فيه جميع  هادفةولألسرة مفيدة وعملية ية معل برامجفهذا البرنامج فيه   

اإلجازة وكذلك جداول للمتابعة وهو سهل التطبيق بإذن هللا يحتوى على التقويم الزمني لفترة 
 في كل مكان في حضرك وسفرك , لك وألسرتك .

نسأل هللا تعالى أن يديم علينا نعمة األمن واإليمان والسالمة واإلسالم وأن يعيننا على ذكره  
 ى نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. وشكره وحسن عبادته وصلى هللا عل

 أخوكم :
 شريم األحمدي الزهرانيبن أحمد 

 هـ10/8/1437
 0500841659رسالة نصية على الرقم: يرجى إرسال للمالحظة 



 هـ1437التقويم الزمني لصيف 
 

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  األحد 

 8شهر شعبان  

 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29  

 9شهر رمضان   

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30  

 10شهر شوال  

 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29  

 11شهر ذي القعدة   

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29  

 12شهر ذي الحجة   

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

 

 
 



 مقررات البرنامج:

 

 



 فكرة البرنامج :

 
 ة هذا البرنامج عندما سألني بعض اإلخوة ماذا أعمل في هذه اإلجازة ألبنائي؟ جاءت فكر

ال يتعارض مع برامج األخرى في فاستعنت باهلل لكتابة هذا البرنامج الذي يحتوى على برامج علمية وعملية سهلة التطبيق 

 هذا البرنامج.في ف المنشودة يحتاج من رب األسرة المتابعة باستمرار وبإذن هللا يحقق األهدا اإلجازة وإنما

 :أذكرها وهنا عدة توجيهات 

 بتحقيق الهدف من هذا البرنامج. هللا سبحانه وتعالى دعاءه وتعالى ثم اإلخالص هلل سبحان -

 االستعانة باهلل سبحانه وتعالى. -

 الحرص على عدم السهر في اإلجازة. -

 ليالي رمضان في األسواق. قضىشعبان حتى ال ت   نهايةشراء مالبس العيد مع أغراض رمضان في  -

 حتى يكون التركيز حاضرا. االجتماعي  البعد عن األجهزة الذكية ووسائل التواصل -

 ال بد أن يكون هناك جلسة افتتاحية مطولة لشرح البرنامج كامال. -

 ال بد أن يكون هناك جلسة أسبوعية كل سبت مثال لمتابعة البرنامج. -

 ج تصويره فقط بعدد أفراد األسرة.لها نموذج يحتا بعض البرامج وضعت   -

 يا حبذا تكون هناك لوحة إعالنية تعلق عليها برنامج األسبوع وفارس األسبوع وتوجيهات . -

 ي كلف المتقن لقراءة كتاب هللا بالتسميع للمشاركين فإن لم يجد فيبحث عن معلم يأتي للمنزل مرة في األسبوع.  -

بوعي وقد وضعت األيام المناسبة ألسرتي ولك تغييرها حسب الجدول التنفيذي يحتوي على البرنامج األس -

 استطاعتك.

 تركت بعض الجداول الفارغة لتعبئتها من قبل رب األسرة حسب ما يريد إضافته من برامج. -



 الجدول التنفيذي للبرنامج:

 شهر شعبان

 اليوم المقرر  التاريخ األسبوع

 8/  28   -20 األول

 عرف على البرنامج.الجلسة االفتتاحية للت -

 وتوزيع المهام وتحديد المواعيد المناسبة لألسرة.

 سبتال

 الخميس –األحد  دورة برنامج القاعدة النورانية.*  -

 $. قراءة كتاب الصيام -
 مع كلمة حول فضل شهر رمضان وكيفية استغالله

 السبت –الجمعة 

 

 المالحظات

ليقرأ الشخص رمضان شهر اءة الصحيحة لكتاب هللا تعالى وهو مناسب قبل * برنامج القاعدة النورانية لتعليم القر

 .القران قراءة صحيحة مجودة فيحتاج منك ساعة ونصف يوميا حتى تنهي الكتاب ويفضل عرضه على شاشة عرض

 لاير.  30قيمته ووالكتاب متوفر بمكتبة جرير مع سيدي 

 صفحة. 15 :جلستين  مدة الجلسة الملخص الفقهييحتاج منك قراءة كتاب الصيام من  $

 حسب طبعة ابن الجوزي الطبعة الثانية.
 

 شهر رمضان

 اليوم المقرر  التاريخ األسبوع

 9 -6 / 8 -29 ثانيال

 كل يوم  قراءة الحفظ المقرر من جزء عم. * -

 األحد  تفسير الحفظ المقرر من جزء عم. $ -

 االثنين  .جلسة حوار : كيفية استغالل شهر رمضان -

 كل يوم  قراءة الجزء اليومي. -

 9/  13 -7 لثالثا

 كل يوم  قراءة الحفظ المقرر من جزء عم.  -

 األحد  تفسير الحفظ المقرر من جزء عم.  -

 كل يوم  قراءة الجزء اليومي. -

  

 9/  20 -14 رابعال

 ل يوم ك قراءة الحفظ المقرر من جزء عم.  -

 األحد  تفسير الحفظ المقرر من جزء عم.  -

 األربعاء -االثنين   حفظ أذكار الصالة & -

 9/  27 -21 الخامس

 كل يوم  قراءة الحفظ المقرر من جزء عم.  -

 األحد  تفسير الحفظ المقرر من جزء عم.  -

 كل يوم  قراءة الجزء اليومي. -

  

 المالحظات

 لمقرر ينظر في جدول القران الكريم . * الحفظ ا

 تكون هناك جلسة بداية األسبوع لقراءة المقرر المطلوب قراءة متقنة .

 ي سمع المقرر المطلوب كل يوم حتى يحفظ بطريقة التكرار اليومي ثم يختبر نهاية األسبوع .

 التفسير يكون يوم األحد حتى يحفظ المشارك بعد تفسير اآليات. $

  هذا الملف من كتاب حصن المسلم لذا يتم تصويرها بعدد المشاركين.سخة في ن & موجود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رمضان / شوال

 اليوم المقرر  التاريخ األسبوع

 10-3/  9 -28 السادس

 االثنين %: كيفية توزيع زكاة الفطر  علميةجلسة  -

 كل يوم قراءة الجزء اليومي. -

 معةالج –األربعاء  صلة األرحام في العيد -

 السبت .اختبار في جزء عم -

 10/  11 -5 السابع

 جلسة حوار : متابعة سير البرنامج. -

 .تكريم المتميزين في البرنامج -
 األحد

 كل يوم قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 بعد صالة الجمعة تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 ومنصف ساعة كل ي رياضة المشي. -

 10/  18 -12 الثامن

 كل يوم قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 بعد صالة الجمعة تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

  

 10/  25 -19 التاسع

 كل يوم قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 بعد صالة الجمعة تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 . فية الوضوءدورة كي -
 الخميس

 

 حفظ أسماء هللا الحسنى .& -
 األربعاء-االثنين

 

 المالحظات
 

 * الحفظ المقرر ينظر في جدول القران الكريم . 

 تكون هناك جلسة بداية األسبوع لقراءة المقرر المطلوب قراءة متقنة .

 .تبر نهاية األسبوعي سمع المقرر المطلوب كل يوم حتى يحفظ بطريقة التكرار اليومي ثم يخ

 

 وصل إليها .التي ية اآل نهايةفي كل يوم الجمعة يسمع سورة الكهف من بدايتها حتى 

 

 

 التفسير يكون بعد الجمعة  حتى يحفظ المشارك بعد تفسير اآليات

 282ص – 279يستفاد من كتاب الملخص الفقهي زكاة الفطر ص %

 . الحروف الهجائية مصممة للحفظ على اإلنترنت نسخة مصممة حسب ترتيب& موجود 

 

 شوال / ذوالقعدة



 

 

 

 

 

 األسبوع

 

 اليوم المقرر  التاريخ

 11-3/ 10 -26 العاشر

 قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 كل يوم

 

 تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 بعد صالة الجمعة

 

 داخل المسجد النبوي حفظ األصول الثالثة.  *  -

 الخمس -االثنين  زيارة المسجد النبوي . -

11 4- 10/11 

 قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 كل يوم

 

 تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 بعد صالة الجمعة    

 

 الخميس     دورة كيفية الصالة . -

 نصف ساعة كل يوم تعلم رياضة السباحة . -

12 11- 17  /11 

 قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 كل يوم

 

 تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 بعد صالة الجمعة

 

 نصف ساعة كل يوم تعلم رياضة ركوب الخيل . -

13 18- 24  /11 

 قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 كل يوم

 

 تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -
 عةبعد صالة الجم

 

 حفظ أذكار النوم -
 األربعاء -االثنين 

 

 كل يوم حديث  حفظ األربعين النووية. -

 المالحظات

 * الحفظ المقرر ينظر في جدول القران الكريم . 

 تكون هناك جلسة بداية األسبوع لقراءة المقرر المطلوب قراءة متقنة .

 .ار اليومي ثم يختبر نهاية األسبوعي سمع المقرر المطلوب كل يوم حتى يحفظ بطريقة التكر

 

 في كل يوم الجمعة يسمع سورة الكهف من بدايتها حتى نهاية اآلية التي وصل إليها .

 

 التفسير يكون بعد الجمعة  حتى يحفظ المشارك بعد تفسير اآليات

 ل المسجدوالتسميع في الحلقات الموجودة داخ 34* توزع متون طالب العلم في المسجد النبوي في باب 
 



 

 

 ذوالقعدة / ذو الحجة

 

 اليوم المقرر  التاريخ األسبوع

14 25- 11 /2-12 

 كل يوم قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 بعد صالة الجمعة تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 الخميس .: االستفادة من عشر ذي الحجةعلمية جلسة  -

 كل يوم حديث بعين النووية.متابعة حفظ األر  -

 الخميس -األحد  صفحات.& 10قراءة كتاب الحج  كل يوم  -

15 3- 9/12 

 كل يوم قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 بعد صالة الجمعة     تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 األربعاء -االثنين  .حفظ أذكار الصباح والمساء -

 كل يوم حديث ة حفظ األربعين النووية.متابع  -

16 10- 16  /12 

 كل يوم قراءة الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 بعد صالة الجمعة تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 األحد  احي.األضجلسة علمية : ذبح  -

 كل يوم حديث  حفظ األربعين النووية. -

17 17- 23  /12 

 كل يوم ظ المقرر من سورة الكهف.قراءة الحف -

 بعد صالة الجمعة تفسير الحفظ المقرر من سورة الكهف. -

 الخميس دورة في اإللقاء والخطابة .* -

 كل يوم حديث  حفظ األربعين النووية. -

 المالحظات

 

 * الحفظ المقرر ينظر في جدول القران الكريم . 

 اءة المقرر المطلوب قراءة متقنة .تكون هناك جلسة بداية األسبوع لقر

 .ي سمع المقرر المطلوب كل يوم حتى يحفظ بطريقة التكرار اليومي ثم يختبر نهاية األسبوع

 

 في كل يوم الجمعة يسمع سورة الكهف من بدايتها حتى نهاية اآلية التي وصل إليها .

 

 

 التفسير يكون بعد الجمعة  حتى يحفظ المشارك بعد تفسير اآليات

 

 

 صفحة. 15يحتاج منك قراءة كتاب الصيام من الملخص الفقهي جلستين  مدة الجلسة:  $

 حسب طبعة ابن الجوزي الطبعة الثانية.

 

 

 * يكتب كل مشارك موضوع معين وتحدد جلسة ليقرأ كل مشارك ما لديه .

 



 ألسابيعمرتبة حسب ا -العلمية  مواعيد البرامج

 

 ظةمالح األسبوع اسم البرنامج

 برنامج القاعدة النورانية
 األول

 

 

 قراءة كتاب الصيام
 األول

 

 

 .حفظ جزء عم
 الخامس –الثاني 

 

 

 تفسير جزء عم.
 الخامس –الثاني 

 

 

 حفظ أذكار الصالة
 الرابع

 

 

 حفظ سورة الكهف.
 السابع عشر –السابع 

 

 

 تفسير سورة الكهف.
 السابع عشر –السابع 

 

 

 دورة كيفية الوضوء .
 التاسع

 

 

 حفظ أسماء هللا الحسنى .
 التاسع

 

 

 حفظ األصول الثالثة.
 العاشر

 

 

 دورة كيفية الصالة .
 الحادي عشر

 

 

 حفظ أذكار النوم.
 الثالث عشر

 

 

 حفظ األربعين النووية.
 السابع عشر -الثالث عشر

 

 

 قراءة كتاب الحج .
 الرابع عشر

 

 

 حفظ أذكار الصباح والمساء.
 الخامس عشر

 

 



 برنامج حفظ جزء عم

 خالل شهر رمضان المبارك

 

 9شهر رمضان   
 

 يقرأ التفسير في جلسة األحد للمقرر األسبوعي مقرر األسبوع

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 الزلزلة -الناس 
 1 2 3 4 5 6 
 -الناس  

 اإلخالص 
 -المسد 

 الكافرون
 –الكوثر 
 قريش

 -ل الفي
 العصر

-التكاثر
 القارعة

 -العاديات 
 الزلزلة

 البلد -البينة 
7  8 9 10 11 12 13 

 -التين  العلق القدر البينة
 الضحى

 البلد الشمس الليل

 المطففين -الفجر 
14 15 16 17 18 19 20 
 المطففين االنشقاق البروج الطارق األعلى الغاشية الفجر

 المطففين -الفجر 
21 22 23 24 25 26 27 

 النازعات عبس التكوير االنفطار
(1-33) 

 النازعات
 الخ(-34)

 النبأ
(1-20) 

 النبأ
 الخ(-21)

 النبأ -الناس 
28 29 30  

 كل يوم قراءة الجزء كامالا 

 

 برنامج المراجعة لجزء عم

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 1 2 3 4 5 6 
 -الناس  ---- 

 اإلخالص 
 -الناس 

 الكافرون 
 -الناس 
 قريش

 -الناس 
 القارعة

 -الناس 
 القارعة

7  8 9 10 11 12 13 
 -الناس
 قريش

 –الفيل 
 البينة

 –الناس  
 قريش

  – فيلال
 العلق

 -الزلزلة 
 الضحى

 -الناس 
 قريش

-الفيل 
 البينة

14 15 16 17 18 19 20 
 –البينة  الفجر -نة البي البلد -البينة  الشمس -القدر 

 األعلى 
 -البينة 

 الطارق
 -البينة

 البروج
 -البينة 

 األنشقاق

21 22 23 24 25 26 27 
 -الناس 
 الزلزلة

 –البينة 
 األعلى 

 -الغاشية 
 المطففين

–الغاشية 
 االنفطار 

 -التكوير 
 النازعات

 التكوير
 النازعات

النازعات 
 النبأ -

28 29 30  

 ل يومك قراءة الجزء كامالا 



 برنامج حفظ سورة الكهف

 

 السابع عشر –من األسبوع السابع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة

 
ا  ا حبذاوي وجه حفظ كل أسبوع -    )الجمعة( .   يومحفظها وإتقانها تماما
 أيام  ستةلمدة طيلة األسبوع  يوم الوجه كلع وتكرار ييتم تسم -

 .( , في السيارة صالة , قبل النوم , في الحلقة)في ال   
 في الجمعة الثانية يحفظ الوجه الثاني ويكرره مثل األول حتى يحفظها بإتقان. -
 

إذا قمت بالتكرار فموعد المراجعة كل جمعة تبدأ تقرأ غيبا حتى المقطع الذي وصلت إليه وفي -
 لنظر إلى المصحفل جمعة غيبا دون انهاية البرنامج ستسمع سورة الكهف ك
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 من كتاب حصن المسلم أذكار الصباح والمساء
 الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده 

 

ذ ه  ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَّه  َما فِي السََّماأعوذ باهلل من  َواِت َوَما فِي األَْرِض َمن ذَا الَِّذي يَْشفَع  ِعْندَه  إاِلَّ بِِإْذنِِه يَْعلَم  الشيطان الرجيم }ّللاه  الَ إِلَـهَ إاِلَّ ه َو الَْحيُّ اْلقَيُّوم  الَ تَأْخ 

ْم َوالَ  ود ه  ِحْفظ ه َما  َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَه  ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاء َوِسَع ك ْرِسيُّه  السََّماَواِت َواألَْرَض َوالَ يَؤ   َوه َو اْلعَِليُّ الْعَِظيم { ي ِحيط وَن بَِشْيٍء مهِ

َمد *لَْم يَِلْد َولَْم ي ولَْد * َولَ   ْم يَك ن لَّه  ك ف واً أََحٌد{بسم هللا الرحمن الرحيم }ق ْل ه َو ّللاَّ  أََحٌد*ّللاَّ  الصَّ

ِ اْلفَلَِق * ِمن َشرهِ َما َخلََق *َوِمن شَرهِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب * َوِمن َشرهِ   النَّفَّاثَاِت فِي اْلع قَِد * َوِمن َشرهِ َحاِسٍد إِذَا َحسََد{  بسم هللا الرحمن الرحيم }ق ْل أَع وذ  بَِربه

د ورِ بسم هللا الرحمن الرحيم }ق ْل أَع  ِ النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * إِلَِه النَّاِس *ِمن َشرهِ الَْوْسَواِس اْلَخنَّاِس * الَِّذي ي َوْسِوس  فِي ص  النَّاِس * ِمَن اْلِجنَِّة  وذ  بَِربه

 َوالنَّاِس{ )ثالث مرات (

ِ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير أصبحنا وأصبح الملك هلل، والحمد هلل، ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له المل" ك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربه

ِ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذاٍب في النار وعذاب ف   "ي القبرما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربه

  "النشوراللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك "

بوء بذنبي فاغفر اللهم أنت ربي ال إله إال أنت َخلَقتني وأنا َعْبد ك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأ" 

  " لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

هللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك" )أربع اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، ومالئكتك وجميع خلقك، أنك أنت " 

 مرات( 

 "اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر

بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب  اللهم عافني في بََدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، ال إله إال أنت. اللهم إني أعوذ" 

 القبر ال إله إال أنت" )ثالث مرات( 

 حسبي هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" )سبع مرات( " "

، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي" 

  " احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

طان وشركه وأن اللهم َعاِلمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات واألرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشي" 

ره إلى مسلم   "  اقترف على نفسي سوًءا أو أج 

 بسم هللا الذي ال يضرُّ مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم" )ثالث مرات( " "

ً وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا      " ً )ثالث مرات(   رضيت باهلل رباً، وباإلسالم دينا

  "أستغيث أصلح لي شأني ك له وال تَِكلْني إلى نفيس طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك"

  "شر ما بعدهأصبحنا وأصبح الملك هلل رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه و

ً وما كان من المشركينأصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص، ودين نبيَّنا محمد ص" ً مسلما  "لى هللا عليه وسلم وملَّة أبينا إبراهيم حنيفا

 سبحان هللا وبحمده" )مائة مرة( "

 ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" )عشر مرات( )أو مرة واحدة عند الكسل("

 مائة مرة إذا أصبح(”)لك وله الحمد وهو على كل شيء قديرال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الم"

 سبحان هللا وبحمده عدد خلقِه وِرَضا نفِسِه وِزن ة َعرِشِه وِمداد كلماته" )ثالث مرات إذا أصبح( "

 اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعمالً متقبالً" )إذا أصبح( "

 ي اليوم( أستغفر هللا وأتوب إليه" )مائة مرة ف

 أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق" )ثالث مرات إذا أمسى( 

 اللهم صل وسلم على نبينا محمد" )عشر مرات(

 

 

 



 النوم من كتاب حصن المسلمأذكار 

                                            َوَلَْ يُوَلْد*َوَلَْ َيُكن لهُه ُكُفوًا َأَحٌد{ "جيمع كفيه مث ينفث فيهما فيقرأ:بسم هللا الرمحن الرحيم} ُقْل ُهَو اَّللهُ َأَحٌد*اَّللهُ الصهَمُد*َلَْ يَِلْد  -

َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد { بسم هللا  فهاََثِت ِف اْلُعَقِد * َوِمن َشر ِ بسم هللا الرمحن الرحيم}ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق*ِمن َشرِ  َما َخَلَق*َوِمن َشرِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب*َوِمن َشرِ  الن ه 

ي يُ َوْسِوُس ِف ُصُدوِر النهاِس * ِمَن اْْلِنهِة َوالنهاِس {مث ميسح هبما الرمحن الرحيم} ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النهاِس * َمِلِك النهاِس * ِإَلِه النهاِس *ِمن َشرِ  اْلَوْسَواِس اْْلَنهاِس * الهذِ 

 أهبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده" ) يفعل ذلك ثالث مرات (ما استطاع من جسده يبد

ُ اَل ِإلَ َه ِإاله ُهَو اْْلَيُّ اْلَقيُّوُم الَ ََتُْخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ ْوٌم لهُه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف   - ِِِْذنِِه يَ ْعلَ } اَّلل  َفُع ِعْنَدُه ِإاله  ْْ ِِ َمن َذا الهِذي َي ُم َما بَ ْْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل  اََأْر

َِ َوالَ يَ ُؤوُدُه ِحْفُظُهَما  ْيٍء مِ ْن ِعْلِمِه ِإاله ِبَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السهَماَواِت َواََأْر َْ  َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم {ُيُِيطُوَن ِب

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَب هَنا َوِإلَْيَك اْلَمِصرُي * ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِِبَّللِ  َوَمآلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ نُ َفرِ ُق بَ ْْيَ َأَحٍد مِ ن رُُّسِلِه َوقَ آَمَن الرهُسوُل ِبَا أُنِزَل ِإلَْيِه ِمن رهب ِ }  - الُوْا َسَِ

نَ   اَل يَُكلِ ُف اَّلل ُ نَ ْفسًا ِإاله ُوْسَعَها ََلَا َما َها َما اْكَتَسَبْت رَب هَنا اَل تُ َؤاِخْذََن ِإن نهِسيَنا َأْو َأْخطَْأََن رَب هَنا َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ ا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الهِذيَن ِمن قَ ْبِلَنا َكَسَبْت َوَعَلي ْ

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنها وَ   اْغِفْر َلَنا َواْرمَحَْنا أَنَت َمْواَلََن فَانُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن{رَب هَنا َوالَ َُتَمِ 

 ِبَسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها ِبا َتفظ به عبادك الصاْلْي".  -

 ا فاحفظها وإن أمتها فاغفر َلا، اللهم إين أسألك العافية"."اللهم َخَلْقَت نفسي وأنت توفهاها لك مماهتا وََمْياها، إن أحييته  -

 "اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك") ثالث مرات (.  -

 " ِبَِسَك اللهم أموت أحيا ".  -

 " سبحان هللا ) ثالَثً وثالثْي ( واْلمد هلل ) ثالَثً وثالثْي (وهللا أكرب)أربعاً وثالثْي (  -

ربنا ورب كل شيء، فالق اْلب والنوى، وُمنزل التوراة واإلجنيل والفرقان، أعوذ بك  العرش العظيم، ورب "اللهم ربه السموات السبع،  -

وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك  اللهم أنت اَأول فليس قبلك شيء، من شر كل شيء أنت آخٌذ بناصيته،

ْيَن واغن  نا من الفقر".شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الده

 "اْلمد هلل الذي أطعمنا وسقاَن وكفاَن وآواَن فكم ممن ال كاِف له وال مؤوي".  -

، رب كل شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي، ومن   - "اللهم عاَل الغيب والْهادة، فاطر السموات واَأِر

 ىل مسلم".شر الْيطان وشركه وأن أقرتف على نفسي سوًءا أو أجرهه إ

 " يقرأ }أَل { تنزيل السجدة، و}تبارك الذي بيده امللك{".  -

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك وأْلأت ظهري إليك رهبًة ورغبًة إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت  " -

 " بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت

 



 ما بعد الصالة من كتاب حصن المسلمأذكار 
 

 "أستغفر هللا" ثالثاً .. "اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا الجالل واإلكرام"
 
ة إال ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، ال حول وال قو"

ال هللا الحسن، ال إله إ،ال إله إال هللا، وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء  باهلل

"مخلصين له الدين ولو كره الكافرون  
 

ه الملك وله سبحان هللا، والحمد هلل، وهللا أكبر )ثالثاً وثالثين( ال إله إال هللا وحده ال شريك له، ل

 الحمد وهو على كل شيء قدير
 

َمدُ*لَْم يَ  ُ الصه ُ أََحدٌ*َّللاه واً أََحدٌ ِلْد َولَْم يُولَْد * َولَْم يَُكن لههُ ُكفُ بسم هللا الرحمن الرحيم} قُْل ُهَو َّللاه  
 

ِ اْلفَلَِق * ِمن َشر ِ َما َخلََق *َوِمن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب * َوِمن  بسم هللا الرحمن الرحيم }قُْل أَُعوذُ بَِرب 

 َشر ِ النهفهاثَاِت فِي اْلعُقَِد * َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ   
 

ِ النهاِس * َمِلِك النهاِس * إِلَِه النهاِس *ِمن َشر ِ اْلَوْسَواِس  بسم  هللا الرحمن الرحيم } قُْل أَُعوذُ بَِرب 

 اْلَخنهاِس * الهِذي يَُوْسِوُس فِي ُصدُوِر النهاِس * ِمَن اْلِجنهِة َوالنهاِس   بعد كل صالة 
 

ُ الَ إِلَـهَ إِاله ُهَو اْلَحيُّ الْ  َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َمن} َّللا  ذَا  قَيُّوُم الَ تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لههُ َما فِي السه

ْن   بَِما َشاء ِعْلِمِه إاِله الهِذي يَْشفَُع ِعْندَهُ إِاله بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ يُِحيُطوَن بَِشْيٍء م ِ

ُكْرِسيُّهُ السهَماَواِت َواألَْرَض َوالَ يَُؤودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم   عقب كل صالة َوِسعَ   
" "  ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير

 عشر مرات بعد صالة المغرب والصبح

 
" عاً، ورزقاً طيباً، وعمالً متقبالً "بعد السالم من صالة الفجراللهم إني أسألك علماً ناف"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكره وحسن عبادتهنسأل هللا تعالى أن يعيننا على ذكره و

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
 

 

 عليها اثناء اإلجازة ينبغي حث افراد األسرة طاعات

 عمرة في رمضان                 ختم قراءة القرآن الكريم.

 صالة التراويح                     زيارة المسجد النبوي.

 اعتكاف العشر األواخر من رمضان.                                  إفطار صائم

 صلة األرحام في العيد                                  زكاة الفطر 

 ذبح األضحية                     صيام الست من شوال

 فعاليات أخرى  

  تلخيص كتاب                                تلخيص شريط

 المسابقة الثقافية                           مسابقات حركية

  مسابقة : الفوائد المنتقاه من الخطب الملقاه.

                                               توضيح: يكتب كل من حضر خطبة الجمعة فائدة يذكرها لألسرة.


