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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعـاملني
أما بعد فهذا برنامج، له وصحبه وجنده وحزبه إىل يوم الدين      وعلى آ 

فكلما زدت مـن العمـل، عملي عن لذة العبادة وهو أدىن الكمال      
وأنصح نفسي أوال وإخواين ثانيا ذا الربنـامج، والعدد كان أفضل  

ندما سئل بـاللالعملي لنكون إن شاء اهللا من الفائزين بالدارين فع        
شدة تعذيبه وطرحه يف ربه على اإلميان مع   رضي اهللا عنه عن سبب ص     

مزجت مـرارة العـذاب «:قال قولته املشهورة  احلارة  رمضاء مكة   
  .»حبالوة اإلميان، فطغت حالوة اإلميان

wßbãÛa@b−@Âë‹’Z@@ @
 .هذا الربنامج الشعور باحلاجة إىل .١
ملاذا عملت هذا: إذا أردت اإلخالص فاسأل نفسك      : اإلخالص .٢

ومما يعني على اإلخـالص . للجنة وفراراً من النار    العمل أليس طلباً  
مبعرفـة أمسائـه القراءة يف صفة اجلنة والنار، ومعرفة اهللا حق املعرفة        

وصفاته، وأن تعلم أن الناس ال ينفعون وال يضرون وأن النفع والضر
  .اهللا جل وعال بيد
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تعاىل ﴿إمنا يوىف الصابرونقال: الصرب وااهدة  .٣
﴿والذين جاهدوا:  وقال تعاىل  أجرهم بغري حساب﴾  

:لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني﴾ وقال تعاىل        فينا
  .وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب﴾...﴿
وهو أن تعمل العمل ال ترجـو بـه: االحتساب .٤

الدنيا الزائل بل ترجو الثواب من اهللا شيئا من عرض  
  .وحده
 .الدعاء .٥
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ثالثة أيام من كل شهر مع احملافظة علـىصيام   .١

الست من شـوال، وعرفـة،(الصيام املومسي وهو    
 ).وعاشوراء

طريقة قراءة القرآن قبـل: ختم القرآن كل شهر    .٢
صالة أربع صفحات فيقرأ كل يوم جـزءاً فيخـتمكل  

  .القرآن كل شهر
إذا مسعت املؤذن يقول حي على: التبكري إىل الصلوات   .٣

 املسجد مل خيرجك إال الصالة فأنـتالصالة وخرجت إىل  
  . مبكر
 قبـل٤ قبل الفجر،    ٢(احملافظة على السنن الرواتب      .٤

من)  بعد العشاء  ٢ بعد املغرب،    ٢ بعد الظهر،    ٢الظهر،  
حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صـلى اهللا عليـه

من صلى هللا اثنيت عشرة ركعة من غري الفريـضة: (وسلم
  ).اجلنةبىن اهللا له بيتاً يف 

عيت الضحى وتسمى صالة األوابـنياحملافظة على رك   .٥
  ).الرجاعني من الذنوب(
احرص على أن تكون على طهارة غالب اليوم ألنـه .٦

 .معني على العمل الصاحل ومطردة للكسل والشيطان
أذكـار(احملافظة على األذكار واالستغفار وخاصـة        .٧
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 يف الدعوة إىل اهللا عـزكانت عبادتك، وحماسبة النفس   
الطاعـة أو يف عمـلوجل، واحملاسبة يف التفـريط يف       

  .املعاصي، واجعله يف كتاب ال ينظر فيه غريك
إين ألستغفر اهللا وأتوب(FZيقول  ، جتديد التوبة  .١١

أو كما قـال) إليه يف اليوم والليلة أكثر من سبعني مرة       
 .عليه الصالة والسالم

 قياما وقعودا وعلى﴿الذين يذكرون اهللا  ...التفكر .١٢
جنوم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما

  .خلفت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار﴾
، احلـسد  ،احلقـد ( سالمة القلب من األمراض      .١٣
  ....)اخل
 .الدعوة إىل اهللا و ترك املعصية ألجل اهللا .١٤
 .بر الوالدين و صلة الرحم .١٥
 

الصباح واملساء، والنوم، والدخول واخلروج مـن
وأعظـم) جد ومن املرتل ومن اخلالء وغريها     املس

  .الذكر هو كتاب اهللا جل وعال
طلب العلم، كأن حتفظ كتاب اهللا عز وجـل .٨

وحتضر الدروس وتقرأ من أي كتاب يف شىت فنون
يقل عـنطريقة جمربة، اقرأ يف اليوم ماال       (املعرفة  

ربع ساعة واجعل جبانبك دفتر فتـسجل فيـه مـا
  ).استفدت من القراءة

يوميـاً، أسـبوعياً أو: داومة على الصدقة  امل .٩
شهرياً ولو بالقليل، ألنك لو تصدقت يومياً لدعا
لك يومياً ملك، وفيه مداومة على عمـل صـاحل

  .وهو مما يورث لذة العبادة
احملاسبة قبل النوم، كيف تكـون احملاسـبة؟ .١٠

هل ازددت علمـاً،  وكيـف: تكون احملاسبة يف  
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