كيــف نغتـنم
أيــام عـشــــــر

ذي الحجــــــة؟

 .1أحيوا سنة التكبير
(شغل التكبيرات
في بيتك)

ُ
كثيرا واسأل
دع
أ
.2
ُ
ً
هللا ما شئت

ً
وقتا للدعاء!
خصص لنفسك

حاول أن تدرك

ثلث الليـل األخيـر
ما هو ثلث الليل األخير؟
يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

(ينــزل ربنــا تبــارك وتعالــى كل ليلــة إلــى الســماء الدنيــا
حيــن يبقــى ثلــث الليــل اآلخــر يقــول :مــن يدعونــي

فأســتجيب لــه ،مــن يســألني فأعطيــه ،مــن يســتغفرني

فأغفــر لــه).

 -متفق عليه

أحالمك وأمنياتك
ُ
أطلبها من هللا ♥

 .3حافظ على
الصالة في وقتها
صل
َ +

النوافل!

قبل الفريضة بعد
2

2,2

الفجر

الظهر

2

المغرب

2

العصر

العشاء

2

+
اتبعها
بالوتــــر

أقم الليل ولو بركعتين ♥
وصل
استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة
َ
هلل وأدعوه ما شئت في السجود..

ً
هنيئا؛ لقد أدركت ُثلث الليل األخير!
بعد كل صـــالة:
اقرأ
آية الكرسي

+
سبحان هللا ( ٣٣مرة)
الحمــــدهلل ( ٣٣مرة)
هللا أكبـــــر ( ٣٤مرة)

ُ
كثيرا
هللا
ذكر
أ
.4
ً
تطبيق (أيامي)

يعينك على الحفاظ على األذكار

حافظ على أذكار
الصباح والمساء

•أذكار الصبـاح:

بعد صالة الفجـر
•أذكار المساء:

بعد صالة العصر
أكثر من ذكر هللا
(سبح ،استغفر ،كبر)..

استخدم

العداد اآللي

إضغط
للتحميل

 .5تصدق كل يوم
تصدق
أون الين

احــرص أن تكــون منصــة التبــرع آمنة

وموثوقــة ،أحــد المنصــات األكثــر

آمانــا تطبيــق /موقــع قطــر الخيريــة
ً

اضغط لالشتراك في

الصدقة اليومية

عبر تطبيق /موقع قطر الخيرية

برنامــج يتيــح لــك التصــدق بصدقــة يوميــة بالقيمــة

التــي تختارهــا .يمكنــك إيقــاف التبــرع الــدوري فــي

أي وقــت مــن خــال الصفحــة الشــخصية ♥

عندك
مالبس
قديـمة؟

مالبسـك القديمـة هنـاك مـن فـي حاجـة

ماسـة إليها ،يمكنك التبرع بها عن طريق
صناديـق التبرعـات العينيـة أو مبـادرة طيـف
لمزيد من المعلومات اضغط هنا

صـــــم ما استطعت
ُ .6
من هذه األيام
ولكن احرص على صيام يوم عرفة!
يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

(صيام يوم عرفة أحتسب على هللا أن يكفر
الســنة التي قبله والسنة التي بعده).
 -رواه مسلم

دعاء يــــوم

عــــــرفة:

( ال إلــه ِإ َّل هللا وحــده
ال شــريك لــه ،لــه الملــك
ولــه الحمــد وهــو علــى
كل شــيء قديــر)

 .7اقرأ من القرآن
ما تستطيع
رتل بقلبك ..

قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

(من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة،
والحسنة بعشر أمثالها ،ال أقول :ألم حرف؛
ولكن ألف حرف  ,والم حرف ،وميم حرف)
 -رواه الترمذي

تطبيق أيامي التابع لقطر الخيرية يوفر لك

ً
ً
كامل ♥
الكترونيا
مصحفا
ً

 .8أدرك يوم التروية
ماذا تعرف عن هذا اليوم؟
هــو اليــوم الثامــن مــن شــهر ذي الحجــة الــذي
ينتقــل فيــه الحجــاج مــن مكــة إلــى منــى
وســمي بالترويــة ألن الحجــاج كانــوا يتــروون
فــي هذا اليوم يتــزودون بحمل الماء معهم
ُ
ـت ُقون.
ون،
ـق
ويسـ
ويسـ َ
َ
مــن مكة إلى عرفاتَ ،

آالف الفقــراء والمحتاجيــن ينتظرون
الميــاه لتــروي ظمأهــم وتكون لهم

حيــاة وأفضــل الصدقــة ُســقيا الماء؛

اغتنم األجر في
يوم التروية
وســاهم في مشــروع آبار ومياه عبر

موقع قطر الخيرية

مشروع يوم التروية

ساهم عبر

التطبيق

 .9اغتنم يوم عــرفـة
ماذا تعرف عن يوم عرفة؟
يبــدأ حجــاج بيــت هللا الحــرام منــذ شــروق شــمس اليــوم التاســع مــن ذي
الحجــة التدفــق إلــى صعيــد عرفــات ألداء ركــن الحــج األعظــم وهــو الوقــوف
بعرفــة بعــد أن قضــوا فــي مشــعر منــى يــوم الترويــة.

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:

*عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:

(أفضل األيام يوم عرفة)
-رواه ابن حبان

خيــر الدعــاء دعــاء يــوم عرفة،
وخيــر مــا قلــت أنــا والنبيــون
مــن قبلــي

بعــض األعمــال التــي ســنها
لنــا رســولنا ملسو هيلع هللا ىلص في يــوم عرفة:

ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك
لــه لــه الملــك ولــه الحمــد

الصيـــــام ،اإلكثــار مــن
الذكــر والدعــاء* ،التكبيــر

وهــو علــى كل شــيء قديــر.

ت
ص
دق

♥

شارك
ف
ي
الم
ش
ر
و
الم
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خ
خ
ص
ي
ر
ي
ص ليو
م
ع
ر
فة
عبر م
وقع/
ت
ط
ب
يق
قطر ا
ل
خ
ي
ر
ية

مشروع
يوم عرفة
تصدق اآلن

َ
ي شعيرة األضحية
 .10أح ِ
يوم النحر
يــوم َّ
ـج األكبــر
الحـ ّ
النحــر (اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة) هــو يــوم َ

اله ْدي واألضاحي
أيــام عيــد األضحى المبارك وهو يوم َذبح َ
وأول ّ
ّ

فضل التضحية يوم النحر:
عـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :مـا عمـل ابـن آدم من عمل يوم النحر أحـب إلى هللا من إهراق

الـدم ،وإنـه ليؤتـى يـوم القيامـة  ،بقرونهـا وأشـعارها وأظالفهـا  ،وإن الـدم ليقع
مـن هللا بمـكان قبـل أن يقع بـاألرض  ،فطيبوا بها نفسـا)

 -رواه الترمذي

أفضل العبادات يوم العيـــد هي تقديم القربـــــات!
وأنــه يأتــي يــوم القيامة كمــا كان في الدنيا من غير نقصان شــيء

منــه ليكــون بــكل عضو منه أجــر ،ويصير مركبه علــى الصراط *

تـصــدق

بأضحيتك

لصالح فقراء المسلمين

تصدق اآلن

*تحفة األحوذي "كتاب األضاحي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
باب ما جاء في فضل األضحية

هي

عشرة أيام

ستمر كلمح

البصر وبلوغها
فرصة!

إغتنمها

♥

