
الٌوم1

ٌُوِنإلىالَحْمُد هللِ لَُه اإلِْحَكاُم ًُّ لِْلُع َها الَمْجلِ َوَنصُّ

َعلُِّم ْبإلىاْعلَْم بِأَنَّ الِعْلَم بِالتَّ فًِ َصْدِره َِوَذاَك َخْلٌق َعجَّ

ْرِس َوالفِْكَرِة َوالُمَناَظَرْهإلىَوالِعْلُم بِالَفْهِم َوبِاْلُمَذاَكَرْه َوالدَّ

َنالُ الِحْفَظا ٌَ َس بُِمْضَطرٍّ إِلَى َقَماِطِرْهإلىَفُربَّ إِْنَساٍن  ٌْ لَ

لَْب ُمَقاِرًنا ُتْحَمُد َما َبقٌَِتاإلىَفاْلَتِمِس الِعْلَم َوأَْجِملْ فًِ الطَّ

َن أَُناٍس َمْسأَلَْه ٌْ ُكْن ِعْنَدَك ِعْلٌم ُمْتَقُنإلىَوإِْن َبَدْت َب ٌَ إِْن لَْم 

اَك َذاَك األَْمُر ٌَ َكَذاَك َما َزالَْت َتقُولُ الُحَكَماإلىَوقُلْ إَِذا أَْع

اَك َوالُعْجَب بَِفْضِل َرْأٌَِكا ٌَّ ْعُثُرإلىإِ ٌَ ا َعلِْمَت َوالَجَواُد  ِممَّ

ْهُن ِمْنَك َحاِضُرإلىَفُكْن لَِما ُعلِّْمَتُه ُمْسَتْفِهَما َفاْفَهْمُهَما َوالذِّ

هُ ِتإلىََل َتْدَفِع الَقْولَ َوََل َتُردَّ ْرُتَها بِأَْرَبِعٌَن ُعدَّ َحبَّ

الٌوم2

ِحٌِم ْحٰمِن الرَّ .اْرِجْع، َفاْرِجْع: َوإِْن قٌِلَ لََكإلىبِْسِم هللاِ الرَّ

الُِث .(الَحْمُد هللِ): َوقُِلإلىَسمِّ هللاَ : الثَّ

ابُِع ٍر: الرَّ ٌْ ِب الَقْوِل فًِ َخ ٌِّ َديِ األَْكَبِر بِالَكََلِمإلىَتَكلَّْم بَِط ٌَ َن  ٌْ ْم َب .َوََل َتَتَقدَّ

أْ: الَخاِمُس َت َمْضِجَعَك َفَتَوضَّ ٌْ لَِك َثََلًثاإلىإَِذا أََت
ٰ
.َتْفَعلُ َذ

اِدُس .(آْه آْه): َوََل َتقُلْإلىإَِذا َعَطْسَت َفَغطِّ َوْجَهَك : السَّ

اِمُن َت إِلَى َمْجلٍِس َفَسلِّْم: الثَّ ٌْ َكإلىإَِذا اْنَتَه ٌْ أَْسَتْغفُِرَك َوأَُتوُب إِلَ

اِسُع ِرٌَق َحقَُّه، : التَّ ْت بَِحْمِد هللاِإلىأَْعِط الطَّ َتمَّ

الٌوم3
ِحٌِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ نهاٌة الذكر الثانًإلىبِْسِم هللاَّ

نهاٌة الذكر السادسإلى:الذكر الثالث

نهاٌة الذكر التاسعإلى:الذكر السابع

نهاٌة الذكر الثالث عشرإلى:الذكر العاشر

نهاٌة الذكر الحادي عشرإلىأذكار المساء

نهاٌة المتنإلى:الذكر الثانً عشر

مراجعة

مراجعة

اختبـــــــار

( أٌام5)استراحة 

مراجعة

اختبـــــــار

( أٌام5)استراحة 

الخَلصة الحسناء من أذكار الصباح والمساءالتارٌخ

( أٌام5)استراحة 

اآلداب العشرةالتارٌخ

مراجعة

خطة تمكٌن صلة المهمات
َبهجُة الُطلب فً آداب الطلبالتارٌخ

مراجعة

اختبـــــــار

مراجعة

مراجعة



الٌوم4
ِحٌِم، ْحمِن الرَّ ِ الرَّ .وهً ستة أذكارإلىبِْسِم هللاَّ

.وَل ٌنفع ذا الجد منك الجد، مرة واحدةإلى:اَلستغفار ثَلثة

ُ وحده َل شرٌك له :قراءة آٌة الكرسًإلىََل إِلََه إَِلَّ هللاَّ

نهاٌة المتنإلىوالسنة أن ٌجهر المصلً

الٌوم5

مراجعة

اختبـــــــار

( من الزٌادة الرجبٌة4 و3 ) 46 و45الحدٌث 
مراجعة

( من الزٌادة الرجبٌة5) 47الحدٌث 

( من الزٌادة الرجبٌة7 و6 ) 49 و48الحدٌث 

( من الزٌادة الرجبٌة8) 50الحدٌث 

الزٌادة الرجبٌةالتارٌخ

المقدمة

( من الزٌادة الرجبٌة2 و1 ) 44 و43الحدٌث 

الباقٌات الصالحات من األذكار بعد الصلواتالتارٌخ

مراجعة

اختبـــــــار

( أٌام5)استراحة 


