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هذهفيمنها أفضلأيّامفيالعملما:وسلمعليههللاصلىهللارسولقال
ومالهبنفسهيخاطرخرجرجلإالّ الجهادوال:قال،الجهادوال :قالوا،العشرة

البخاريرواه. بشيءيرجعفلم

رالعشاأليامفضل

من أذكار االستيقاظ من النوم
ُشورالَحْمُد هلل الِذي أْحيَانا بَْعَد َما أَماتَنَا وإلَْيِه النَ
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 :قالتموسلعليههللاصلىالنبيأزواجبعضعنامرأتهعنخالدبنهنبدةعن

وثالثة،عاشوراءويوم،الحجةذيتسعيصوموسلمعليههللاصلىالنبيكان
.وغيرهموالنسائيداودوأبوأحمدرواه) . «شهركلمنأيّام

رالعشاأليامفضل

عند النوم
إن باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها و)•

(أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
سبحان »ثالثا وثالثين مرة « الحمد هلل»أربعا وثالثين مرة « هللا أكبر»•

ثالثا وثالثين مرة« هللا
ليلة عن عائشة رضي هللا تعالى عنها أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل•

(  ب الفلققل أعوذ بر)و( قل هو هللا أحد)جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما 
لى ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما ع( قل أعوذ برب الناس)و

رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات

األحوالأذكارمن
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:هللارحمهكثيرابنقال( 2-21-1:الفجر)َعْشر  َولَيَال   .َواْلفَْجرِ : تعالىقال
"وغيرهمومجاهدالزبيروابنعباسابنقالهكماالحجةذيعشربهاالمراد"

رالعشاأليامفضل

إذا »: هللاُ َعلَْيِه وَسلهمقاَل رسوُل َّللاه َصلّى: عن َعائشة رضي َّللاه عنها قالَتْ 
ِلِه، ْن يَْذُكَر اْسَم َّللاه تَعَالَى فأكل أََحُدُكْم فَليَْذُكر اْسَم َّللاه تعالى، فإْن نسي أَ  ي أَوه

لَهُ َوآِخَرهُ : فَليَقُلْ  .«بِْسِم َّللاه أَوه
ُ عنه قَالَ  :  لهم َصلّى هللاُ َعلَْيِه وسَ قال رُسوُل َّللاه : وعن ُمعَاِذ بن أَنس  رضَي َّللاه

ِ الذي أَْطعََمني هذا: مْن أََكَل َطعَاماً فقال  ِمنِّي ِمْن غْيِر َحْول  َوَرَزْقنِيهِ ، الَحْمُد َّلله
.أبو داود والترمذيرواه« َوال قُّوة ، ُغِفَر لَهُ َما تَقَدهَم ِمْن َذْنبِهِ 

األحوالأذكارمن
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-بِنَْعمانآدمظهرمنالميثاقأخذهللاإن) :وسلمعليههللاصلىهللارسولقال

كلمهمثم،كالذّريديهبينفنثرهم،ذرأهاذريةكلصلبهمنوأخرج-عرفةيعني
هذانعكناإناالقيامةيومتقولواأنشهدنابلىقالوابربكمألست) :قال،قِباَل

فعلبماناأفتهلكبعدهممنذريةوكناقبلمنآباؤناأشركإنماتقولواأو،غافلين
.األلبانيوصححهأحمدرواه( 172173 :األعراف" (المبطلون

رالعشاأليامفضل

ِ َرُسولَ أَنه عْنهُ َّللاه رَضيجابر  َوعنْ  ِحينالقَ من: قَالَ وَسلهمَعلَْيهِ هللاُ ىَصلّ َّللاه
ةِ الدهعوةِ هِذهِ َربه اللهُهمه  :النِّداءَ يْسمعُ  داً آت،اْلقَائِمةِ الةِ والصه ،التهامه ،وِسيلَةَ الْ ُمَحمه

رواه. اِمةاْلِقييْومَشفَاعتيلَهُ حلهتْ ،وَعْدتَهالهذيمْحُموداً مقَاًماواْبعثْهُ ،واْلفََضيِلَة
.البخاري

 :قَالَ أَنههُ وَسلهمَعلَْيهِ هللاُ َصلّىبيالنَعنعْنهُ َّللاه رِضيَ وقهاص  أَبيْبنَسْعدِ وعنْ 

نَ يْسمعُ ِحينَ قَالَمنْ  داً َوأَنه ،لهُ ريكشَ الوْحدهُ َّللاه إِاله إِلهالأَنْ أَْشَهد :الُمؤذِّ ُمحمه
ِ رِضيتُ ،َورُسولُهُ عْبُدهُ  َذْنبُهُ لَهُ رُغفِ ،ِدينًاوباإِلْسالمِ ،َرُسوالً د  وبُمَحمه ،ربًّابِاَّلله

.مسلمرواه «

األحوالأذكارمن
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يوممنما:قالوسلمعليههللاصلىالنبيعن _عنهاهللارضي_عائشةعن
بهمباهييثمليدنووإنه،عرفةيوممنالنارمنعبدأفيههللايعتقأنمنأكثر

مسلمصحيح) .؟هؤالءأرادما :فيقولالمالئكة
مالئكتهيباهيتعالىهللاإن) :قالوسلمعليههللاصلىالنبيأنعمرابنوعن
واهر. غبراً شعثاأتوني،عباديإلىانظروا :فيقول،عرفةبأهلعرفةعشية
األلبانيوصححهأحمد

رالعشاأليامفضل

منِأذكارِالمساء
 َوحَدهُ ال َشريَك لهُ، لهُ أَْمَسْيـنا َوأَْمسـى المـلُك هلل َوالَحمُد هلل ، ال إلهَ إالّ َّللّاُ 

ـأَلُـَك َخـيَر ما في هـذِه الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، وُهَو على كّل َشيء  قدير ، َرِبّ أسْ 
ْيلَِة َوَخـيَر ما بَْعـَدهـا ، َوأَعـوذُ بَِك ِمْن شَ  ْيلِة َوَشِرّ ماللـه ا ـِرّ ما في هـذِه اللـه
ـذاب  ِكـبَر ، َرِبّ أَعـوذُ بَِك ِمْن عَ بَْعـَدهـا ، َرِبّ أَعـوذُ بَِك ِمَن اْلَكَسـِل َوسـوِء الْ 

.      في النّـاِر َوَعـذاب  في القَـْبر
َك ـِقك ، فَِمـْنَك َوْحـَدَك ال شرياللُّهـمه ما أَمسى بي ِمـْن نِْعـَمة  أَو بِأََحـد  ِمـْن َخلْ 

.      لَـك، فَلَـَك اْلَحْمـُد َولَـَك الشُّْكـر
.  ِصيرُ ْحـيا َوبَِك نَُمـوُت َوإِلَـْيَك اْلمَ اللُّهـمه بَِك أَْمَسـينا َوبَِك أَْصـبَْحنا، َوبَِك نَ

األحوالأذكارمن
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أهلعيدناالتشريقوأيامالنحرويومعرفةيوم) :وسلمعليههللاصلىقال
بنعمرعنرويوقد ."الّسننأهلرواه" (وشربأكلأياموهياإلسالم
،عرفةويومالجمعةيومفي-(أكملتاليوم)آيةأي–نزلت) :قالأنهالخطاب
.(عيدلناهللابحمدوكالهما

رالعشاأليامفضل

ْيِه وَسلهم يقوُل كان رسول َصلّى هللاُ َعلَ : عن أبي بَْرَزةَ رضي هللا عنه قال 
 إلهَ اللهُهمه وبََحْمدَك أْشهُد أْن الُسْبَحانَكَ » بآخرة إَذا أَراَد أْن يَقُوَم ِمَن اْلَمِجلِس 

 َماُكْنَت يا رسول هللا إنهَك لَتَقُوُل قَْوالَ فقال َرُجل  « إال أْنَت أَْستَْغِفُرَك وأتُوُب إِلَْيَك 
.رواه أبو داود « وُن في اْلمْجِلِس ذلَك كفهاَرة  ِلماَ يَكُ »: تَقُولُهُ فِيَما َمَضى ؟ قال 

األحوالأذكارمن
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ِ اْسمَ َويَْذُكُروا}  :تعالىقال ْعلُومَ أَيهام  فِيَّللاه عباسابنقال،[28:الحج] {ات  مه
."العشرأيام" :يعنيكثيروابن

رالعشاأليامفضل

ت يا ذا اللهم أنت السالم ، ومنك السالم ، تبارك.." ثالثاً " أستغفر هللا •
"الجالل واإلكرام

ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ " • ى ُكّلِ َشْيء  اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَ لَهُ اَل إِلَهَ إِاله َّللاه
َذا اْلَجّدِ ِمْنَك ْعِطَي ِلَما َمنَْعَت َواَل يَْنفَعُ قَِدير  اللهُهمه اَل َمانَِع ِلَما أَْعَطْيَت َواَل مُ 

".اْلَجدُّ 
شئال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل "•

لنعمة ا إله إال هللا، وال نعبد إال إياه ، له اباهلل،لقدير، ال حول وال قوة إال 
و كره وله الفضل ،وله الثناء الحسن، ال إله إال هللا مخلصين له الدين ول

".الكافرون
ال هللا وحده ال إله إ( ثالثاً وثالثين ) سبحان هللا ، والحمد هلل ، وهللا أكبر " •

".ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
.آية الكرسي عقب كل صالة•

األحوالأذكارمن



الثامناليوم

الصدقةالقرآنقراءة

الفجر

الظهر

المغربالعصر

العشاء الصالة

هللاسبحان
العظيم حولال

قوةوال
باهللإال

أكبرهللا

إالإلهال
هللا

هللالحمد

سبحان
هللا

أنتإالإلهال
إنيسبحانك
منكنت

الظالمين

صلِ اللهم
علىوسلم
محمدسيدنا

هللاأستغفر

إلهالهللاحسبي
عليههوإال

ربوهوتوكلت
العظيمالعرش

هللاأكبرهللاأكبرهللا
هللاإالإلهالأكبر , 

أكبرهللاأكبرهللا
الحمدوهلل

وحدههللاإالإلهال
لهشريكال له ,
الحمدلهوالملك
شيءكلعلىوهو

قدير

هللاسبحان
وبحمده

هللااستغفر
العظيم
إليهوأتوب



منما»  :وسلمعليههللاصلىهللارسولقال :قالعنهماهللارضيعمرابنعن
،العشراأليامهذهمنفيهنالعملإليهأحبوالسبحانههللاعندأعظمأيّام

.الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه) .«والتحميدوالتكبيرالتهليلمنفيهنفأكثروا

رالعشاأليامفضل

توكلُت على , سِم هللاِ ب: )) قالت أم سلمة ما َخَرَج رسوُل هللاِ من بيتي قَطُّ إال قال
أو أَْظلمه أو , أَُزلُّ أو أَِزله أو, اللهمه إني أعوذ بك من أن أِضله أو أُضلُّ , هللاِ 
((ليه أو أن أبغي أو يُبغى ع, أو أَْجهـله أو يُْجهلُّ عليّ , أُْظلمُّ 

تَوكهْلتُ , ْسِم هللابِ : )) ِمَن قاَل إذا َخَرَج ِمن بيتِه:قال رسول هللا : عن أنس قال
ةَ إال باهلل تعالى, على هللا ,  وُوقِيَت وُهِديتَ , يتَ ُكفِ : يُقاُل له, ال َحْوَل وال قوه

ى عنه الشيطانُ  ل  قَْد ُهِدَي وُكِفَي كيَف لَك بَرج: فيقـوُل لشيطان  آخر, وتنحه
((.وُوقَِي؟ 

األحوالأذكارمن



التاسعاليوم

الصدقةالقرآنقراءة

الفجر

الظهر

المغربالعصر

العشاء الصالة

هللاسبحان
العظيم حولال

قوةوال
باهللإال

أكبرهللا

إالإلهال
هللا

هللالحمد

سبحان
هللا

أنتإالإلهال
إنيسبحانك
منكنت

الظالمين

صلِ اللهم
علىوسلم
محمدسيدنا

هللاأستغفر

إلهالهللاحسبي
عليههوإال

ربوهوتوكلت
العظيمالعرش

هللاأكبرهللاأكبرهللا
هللاإالإلهالأكبر , 

أكبرهللاأكبرهللا
الحمدوهلل

وحدههللاإالإلهال
لهشريكال له ,
الحمدلهوالملك
شيءكلعلىوهو

قدير

هللاسبحان
وبحمده

هللااستغفر
العظيم
إليهوأتوب

النهارطوالصيام الدعاء



هللاعلىأحتسب»  :عرفةيومصومعنقالأنّهوسلمعليههللاصلىعن النبي 
.مسلمرواه( بعدهالتيوالسنةقبلهالتيالسنةيكفرأن

رالعشاأليامفضل

ُ َعلَْيِه َوَسله  ِ َصلهى َّللاه َمأُ َواْبتَلهْت الظه َذَهَب ): َم إَِذا أَْفَطَر قَاَل قال َكاَن َرُسوُل َّللاه
ُ اْلعُُروُق َوثَبََت األَْجُر إِْن َشاَء  سنه األلباني في صحيح أبي والحديث ح( َّللاه

.داود

األحوالأذكارمن

5
6



العاشراليوم

الصدقةالقرآنقراءة

الفجر

الظهر

المغربالعصر

العشاء الصالة

هللاسبحان
العظيم حولال

قوةوال
باهللإال

أكبرهللا

إالإلهال
هللا

هللالحمد

سبحان
هللا

أنتإالإلهال
إنيسبحانك
منكنت

الظالمين

صلِ اللهم
علىوسلم
محمدسيدنا

هللاأستغفر

إلهالهللاحسبي
عليههوإال

ربوهوتوكلت
العظيمالعرش

هللاأكبرهللاأكبرهللا
هللاإالإلهالأكبر , 

أكبرهللاأكبرهللا
الحمدوهلل

وحدههللاإالإلهال
لهشريكال له ,
الحمدلهوالملك
شيءكلعلىوهو

قدير

هللاسبحان
وبحمده

هللااستغفر
العظيم
إليهوأتوب



،الحجةذيعشرامتيازفيالسببأنّ يظهروالذي" :الفتحفيحجرابنقال
الو،والحجوالصدقةوالصيامالصالةوهي،فيهالعبادةأمهاتاجتماعلمكان
."غيرهفيذلكيأتي

رالعشاأليامفضل

دعاء لبس الثوب
.من غير حول مني وال قوةورزقنيهالحمد هلل الذي كساني هذا الثوب 

وإذا وضع ثوبه قال بسم هللا

األحوالأذكارمن



الموعدفيالفجرصالة•
التكبير•
العيدصالةقبلتمراتأكل•
نظيفولبسالستحماما•
المسجدإليالذهاب•
الخطبةوسماعالعيدصالة•
بالعيدالتهنئة•
آخرطريقمنالرجوع•

مثلالعيديومستبدأهل
وسلم؟عليههللاصلىمحمدسيدنا



1
2

3
4

5
6

7
8

بالسنةتقومعندماالنجمةلون




