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ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال مضل له ،  إن احلمد هلل ، نحمده ونستعينه          

 ومن يضلل فال هادي له .

 وأشهد أن ال إله إال اهلل ، وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله . 

 ُُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوت ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُكُم الَِّذي    .  102سورة آل عمران :  نَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َأهيه ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

ُقوا اهللََّ  ِذي َتَساَءُلونَ َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن  الَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديداً  . 1سورة النساء :   ً َعَلْيُكْم َرِقيبا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  .  َيا َأهيه

 .71-70سورة اْلحزاب:  َقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه فَ 

، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ،  ى ، وخري اهلدي هدي حممد ـأما بعد ... فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعال      

  وكل ضاللة يف النار.
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 أخواين وأحبتي يف اهلل ... 

  ةستثامرياال بعض املعلومات  أقدم لنفيس ولكمن  اأحببت  ...) الدنيا (   هذا الرصح التجاري اجلميل يف نعيش مادمنا     

اْلمر الذي  ، برأس مال قليلالذي يمكن أن يتحقق  الضخمذات العائد   بنك احلسنات االستثامرياخلاصة بصناديق 

ر من ثضعف أو أك 700إىل أضعاف رأس املال وقد تصل  10ـبنسب اْلرباح  فأرباحه تبدأ ب يستحيل معه وجود أي منافس 

 ذلك....

  :رشطان هامان فيه  ن توفرإفيه  ةاملسامه كل شخصمكان إب ... ولكنه استثامر من نوع خاص

 .يف بنك احلسنات ة يف االستثامر فوري ةعضوي فهذه َتنحك ... : اإلسالم الرشط اْلول 

 ا وال يمكن اجلمع فيه .يكون صندوقك االستثامري مثقوب ةالصال بدونف الرشط الثاين : املحافظة عىل الصالة  ...

 أخي احلبيب ...

 نوظف ولكن ملاذا الموجود عند معظم الناس وعند التجار  يف الدنيا ... وهذا  ذكاء عقل و إىل حتتاج ةالتجار ال شك أن      

،  حتىص تعد وال ال يةمنحنا فرص استثامر وتعاىل فاهلل سبحانه ونزيد رصيدنا يف بنك احلسنات ،  مع اهللهذا الذكاء يف التجارة 
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وقد وهنالك مواسم وأوقات إذا فاتت التاجر الفطن فإن أرباحه سوف تقل  منها ةلكن يف املقابل هناك زمن حمدد لالستفاد

 يتفوق عليه من اغتنم املواسم وبذل جهده يف توفري سلعته ...

حيتاج منا إىل تنشيط دائم وتفقد مستمر النهار ويف الليل دون توقف  الذي يعمل بشكل متواصل يفإن بنك احلسنات      

في   كمصري يتحددسب رصيدك يف هذا البنك وعىل حويف كل حلظة من حياتنا  ... وإيداع ما يمكن إيداعه بشكل يومي 

 سوف تصل بإذن اهلل . ا ومنازهل ادرجاهتة  وإىل أي اجلن

أعامل تساعدنا يف عىل حتتوي  دون ترتيب أو تبويب  من اْلحاديث النبوية الصحيحةوقد مجعت يف هذا الكتاب جمموعة      

ويسرية عامل سهلة زيادة رصيدنا من احلسنات وقمت بتقدير الزمن الذي يمكن تأدية العمل فيه  ليتضح لنا أن معظم هذه اْل

مجيع يف بمثابة نامذج يمكن تطبيقها  وتعترب هذه اْلحاديث  ،  ولكنها حتتاج إىل مهم وعزائموقتا طويال لتنفيذها  وال تأخذ 

إىل حسابك  يمكن حتويل أي عمل إىل رصيد لك من احلسنات يضاف وبالنية الصاحلة ، فحياتنا جتارة مع اهلل ،  شؤون حياتنا 

 عوانا أن احلمد هلل رب العاملني .وأسأل اهلل العيل القدير أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه .  وآخر د            .يف بنك احلسنات

 عديل عبدالرؤوف الغزايل د.
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 عمل قليل أجر عظيم -1
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (  
، عدد خلقه  سبحان اهلل وحبمدهقول : 

 ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
 )ثالث مرات(

 طويلةأجر من يذكر اهلل لفرتات  أقل من دقيقة

َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها ُبْكَرًة  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم  -النَّبِىَّ َأنَّ   -ام َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ - َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن ُجَوْيِرَيَة      

ْبَح َوِهَى يِف  تِ مَ »  َجالَِسٌة َفَقاَل  َي َجَع َبْعَد َأْن َأْضَحى َوهِ َمْسِجِدَها ُثمَّ رَ  ِحنَي َصىلَّ الصه  يا ِزْلِت َعىَل احْلَاِل الَّ

اٍت َلَقْد ُقْلُت َبْعَدِك »  -صىل اهلل عليه وسلم-َقاَلْت َنَعْم. َقاَل النَّبِىه «.  َفاَرْقُتِك َعَلْيَها  َأْرَبَع َكلاَِمٍت َثاَلَث َمرَّ

 «ْبَحاَن اهللَِّ َوبَِحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه َوِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكلاَِمتِِه ُس  َلْو ُوِزَنْت باَِم ُقْلِت ُمنُْذ اْليَْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ 

 . رواه مسلم
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 قراءة القرآن -2
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 قراءة حرف أو آية من القرآن الكريم
 
 

 

مثال لو حسبنا  . حسنات لكل حرف تقرأهعرش  دقيقةأقل من دقيقة أو 

عدد حروف سورة اإلخالص والفلق والناس 

 حرف 195لوجدنا أن العدد تقريبا 

 حسنه  1950=  10 × 195

َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن  : )َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َيُقوُل  - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعبَْد اهللَِّ ْبَن َمْسُعودٍ عن      

 (اَل َأُقوُل امل َحْرٌف َوَلكِْن َألٌِف َحْرٌف َواَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف كَِتاِب اهللَِّ َفَلُه بِِه َحَسنٌَة َواحْلََسنَُة بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا 

 -ماله من اْلجر، صحيح سنن الرتمذي ، باب: ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن  : فضائل القرآن أخرجه الرتمذي يف أبواب

  .3087رقم  3/9اْللباين 

يَِّئِة َفاَل ُُيَْزى إاِلَّ ِمْثَلَها َوُهْم الَ ُيْظَلمُ }قال تعاىل  .اْلنعام160{ونَ َمن َجاء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا َوَمن َجاء بِالسَّ
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 قتل الوزغ -3
 صايف األرباح  )األجر( االستثمارمدة  رأس املال ) العمل (
 حسنة 100 دقيقةدقيقة أو أقل من  قتل وزغ من أول ضربة

ِل ) : َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ       َمْن َقَتَل َوَزًغا يِف َأوَّ

َبٍة  َعْن َأِِب  ويف رواية  ( َويِف الثَّانَِيِة ُدوَن َذلَِك َويِف الثَّالَِثِة ُدوَن َذلَِك  َحَسنَةٍ ُكتَِبْت َلُه ِماَئُة ََضْ

ُه َقاَل  َبٍة َسْبِعنَي َحَسنَةً  )ُهَرْيَرَة َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ِل ََضْ  .رواه مسلم  ( يِف َأوَّ
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 الصدقة -4
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار العمل (رأس املال ) 

 حسنة  700كل ريال ربحه  دقيقةدقيقة أو أقل من  بدينار أو ريال أو أكثر  الصدقة من املال 

ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اهللهِ}: قال تعاىل       َثُل الَّ يِف ُكلِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل  مَّ

َئةُ   261آية   سورة البقرة {َواهللهُ ُيَضاِعُف ملَِن َيَشاء َواهللهُ َواِسٌع َعلِيمٌ  َحبَّةٍ  ُسنُبَلٍة مِّ

سورة   {إِن ُتْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ َشُكوٌر َحلِيمٌ  }وقال تعاىل 

 . 17آية  التغابن
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 االستغفار للمؤمنني -5
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 ماليني احلسنات دقيقةدقيقة أو أقل من  االستغفار للمؤمنني واملؤمنات

 ننيَ لمؤمِ لِ  رَ غفَ استَ  نْ مَ  ): َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -عبادة بن الصامت عن      

اجلامع  صحيح الشيخ اْللباين يف أخرجه الطرباين وحسنه  (ةنَ َس ة َح نَ ؤمِ ن ومُ ؤمِ مُ  لِ كُ بِ  هُ لَ  اهللُ َب تَ ات كَ نَ واملؤمِ 

 6026رقم : ب

 َربِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َوملَِن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا}: يف اآلية الكريمة قال نوح عليه السالمو

 . 28آية  سورة نوح  {َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت 
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 ماطة األذى عن الطريقإ -6
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 التقلب يف اجلنة ساعة أو أقل زالة شجرة من الطريق تؤذي الناسإ

َم َقاَل   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة        َيَتَقلَُّب يِف اجْلَنَّةِ َلَقْد َرَأْيُت َرُجاًل  : ) َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 .رواه مسلم (  يِف َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمْن َظْهِر الطَِّريِق َكاَنْت ُتْؤِذي النَّاَس 

 االلتقاء والتصافح -7
 األرباح  )األجر( صايف مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 املغفرة قبل التفرق دقيقة أو أقل من دقيقة التقاء املسلم مع أخيه والتصافح

 ْبِن َعاِزٍب 
ِ
اء َما ِمْن ُمْسلَِمنْيِ َيْلَتِقَياِن  : ) َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َقاَل  َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  َعْن اْلرَبَ

َقاَفَيَتَصاَفَحاِن إاِلَّ   . 5212رواه الرتمذي وأبو داود أنظر صحيح سنن أِب داود لأللباين رقم (  ُغِفَر هَلاَُم َقبَْل َأْن َيْفرَتِ
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 الوضوء -8
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

صلى اهلل  الرسولالوضوء مثل وضوء 
 ثم صالة ركعتني بإخالص عليه وسلم

 غفران ما تقدم من ذنوب عدة دقائق

: دعا بإناء فأفرغ عىل كفيه ثالث  َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ   أنه رأى عثامن بن عفان محران موىل عثامن أخربه:عن      

وجهه ثالثا، ويديه إىل املرفقني ، ثم غسل  ، ثم أدخل يمينه يف اإلناء، فمضمض واستنشق مرار فغسلهام

: قال رسول اهلل صىل اهلل  ، ثم قال ، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثالث مرار إىل الكعبني ثالث مرار

ث فِيِهاَم َنْفسهعليه وسلم:  )  َأ َنْحو ُوُضوِئي َهَذا ُثمَّ َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ اَل حُيَدِّ مَ  َمْن َتَوضَّ ( ،  ِمْن َذْنبه ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َواَية اْْلُْخَرى : )وَ  تِي َتلِيَهايِف الرِّ اَلة الَّ  . رواه البخاري ومسلم( . إاِلَّ ُغِفَر َلُه َما َبْينه َوَبنْي الصَّ

 



14 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 سبحان اهلل وحبمده -9
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 مغفرة اخلطايا  دقيقتان مرة 100قول سبحان اهلل وحبمده 

َم َقاَل       َمْن َقاَل ُسْبَحاَن اهللَِّ  : )  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ةٍ   . رواه البخاري(  اْلَبْحرِ ُحطَّْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد  َوبَِحْمِدِه يِف َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

اكَِراِت  } :ل تعاىلاق اكِِريَن اهللََّ َكثرًِيا َوالذَّ ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظياًم  َوالذَّ ( سورة 35) {َأَعدَّ اهللَُّ هَلُم مَّ

 . اْلحزاب
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 عند النوم  -10
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

، اهلل وحده ال شريك لهال إله إال ) قول 
له امللك ، وله احلمد ، وهو على كل 

شيء قدير ، الحول وال قوة إال باهلل ، 
سبحان اهلل ، واحلمد هلل ، وال إله إال 

 عند النوم اهلل ، واهلل أكرب(

 غفران الذنوب دقيقةدقيقة أو أقل من 

َم َقاَل    - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ        من قال حني يأوي إىل فراشه : :  َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

يَك  }  َقِديٌر ، ال إَِلـَه إاِل اهللَُّ ، َوْحَدُه ال رَشِ
ٍ
ء َة إاِل  َلُه ، َلُه امْلُْلُك ، َوَلُه احْلَْمُد ، َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ ال َحْوَل َوال ُقوَّ

ـِه ،  َوإِْن  ،)َأْو َقاَل: َخَطاَياُه - ُذُنوُبهُ  ُغِفَرْت َلهُ ، اهللَِّ ، َوال إَِلَه إاِل اهللَُّ ، َواهللَُّ َأْكرَبُ  ُسْبَحاَن اللَّـِه ، َواحْلَْمدُ بِاللَّ

 . 607 رقمب صحيح الرتغيب  يفاْللباين  وصححه صحيحه واللفظ له رواه النسائي وابن حبان يف{َزَبِد اْلَبْحرِ  َكاَنْت ِمْثَل 



16 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 استغفر اهلل -11
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

قول : أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو 
 احلي القيوم وأتوب إليه ( ثالث مرات

 املغفرة دقيقة أو أقل من دقيقة

ي َسِمَع النَّ  عن      َثنِي َأِِب َعْن َجدِّ بِيَّ باَِلَل ْبَن َيَساِر ْبِن َزْيٍد َمْوىَل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ

احْلَيَّ اْلَقيهوَم َمْن َقاَل َأْسَتْغِفُر اهللََّ اْلَعظِيَم الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو : )  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل 

ْحِف  *( يقوهلا ثالثا) َوَأُتوُب إَِلْيهِ  رواه أبو داود والرتمذي وصححه (  ُغِفَر َلُه َوإِْن َكاَن َفرَّ ِمْن الزَّ

  . 1623اْللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 

 . * وردت زيادة يقوهلا ثالثا يف رواية ابن مسعود
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 الصلوات اخلمس -12
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار املال ) العمل (رأس 

 حمو اخلطايا ساعة تقريبا احملافظة على الصلوات اخلمس

َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ  : )  َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل    - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة      

ٌء َقاُلوا اَل َيْبقَ  اٍت َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه ََشْ ى ِمْن ََنًْرا بَِباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم ََخَْس َمرَّ

ءٌ  َلَواِت اخْلَْمِس َيْمُحو اهللَُّ ِِبِنَّ اخْلََطاَيا َدَرنِِه ََشْ  .رواه البخاري ومسلم (  َقاَل َفَذلَِك َمَثُل الصَّ
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 التسبيح والتحميد والتكبري -13
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 33والتكبري  33ومحد اهلل  33التسبيح 
ثم قول ال إله إال اهلل وحده ال شريك 
له . له امللك وله احلمد وهو على كل 

 قدير يءش

 غفران اخلطايا دقيقتان

َمْن َسبََّح اهللََّ يِف  : ) َعْن َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة      

َ اهللََّ َثاَلًثا َوَثاَلثنَِي َفتْ  لَِك تِْسَعٌة ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلًثا َوَثاَلثنَِي َومَحَِد اهللََّ َثاَلًثا َوَثاَلثنَِي َوَكربَّ

يَك َلُه َلُه املُْْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو عَ َوتِْس   ُعوَن َوَقاَل ََتَاَم املِْاَئِة اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َوْحَدُه اَل رَشِ
ٍ
ء ىَل ُكلِّ ََشْ

 . رواه مسلم( َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإِْن  َقِديرٌ 
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 سبحان اهلل وحبمده  -14
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار املال ) العمل (رأس 

قول سبحان اهلل وحبمده ، سبحان اهلل 
 العظيم

 تثقيل ميزان احلسنات يوم القيامة دقيقة أو أقل من دقيقة

َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن  : )  َقاَل َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة      

مْحَنِ  * ( ُسْبَحاَن اهللَِّ اْلَعِظيِم ُسْبَحاَن اهللَِّ َوبَِحْمِدهِ  َعىَل اللَِّساِن َثِقيَلَتاِن يِف املِْيَزاِن َحبِيَبَتاِن إىَِل الرَّ

 . رواه البخاري ومسلم

ا َمن َثُقَلْت َمَواِزينُهُ } :  قال تعاىل      اِضَيةٍ ،  َفَأمَّ  . ( سورة القارعة7( )6) { َفُهَو يِف ِعيَشٍة رَّ

 . ويف رواية أخرى ) سبحان اهلل وبحمده ، سبحان اهلل العظيم (* 
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 احلمد هلل -15
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 امتالء امليزان يوم القيامة دقيقة أو أقل من دقيقة   قول احلمد هلل

اْلُوُضوُء َشْطُر : ) َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  :  َقاَل   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأِِب َمالٍِك اْْلَْشَعِريِّ      

ياَمِن َواحْلَْمُد هللَِِّ  َمَواِت َواْْلَْرضِ  ََتََْلَنِ َوُسْبَحاَن اهللَِّ َواحْلَْمُد هللَِِّ  ََتأَْلُ امْلِيَزانَ اإْلِ اَلُة ُنوٌر  َأْو ََتأَْلُ َما َبنْيَ السَّ َوالصَّ

ٌة َلَك َأْو َعَليَْك ُكله النَّاِس َيْغُدو َفَباِئٌع َنْفَسهُ  رْبُ ِضَياٌء َواْلُقْرآُن ُحجَّ َدَقُة ُبْرَهاٌن َوالصَّ (  َفُمْعتُِقَها َأْو ُموبُِقَها  َوالصَّ

 : إن أفضل عباد اهلل يوم القيامة ): رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  قال : قال بن حصني عن عمرانو

 .1571برقم  اجلامع صحيح يف اْللباين وصححه أخرجة الطرباين )احلامدون

 . ( سورة اْلعراف8) {َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ احْلَقه َفَمن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َفُأْوَلِئَك ُهُم امْلُْفلُِحونَ }قال تعاىل 
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 خيكأالذب عن عرض  -16
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 العتق من النار دقيقة أو دقائق معدودة الدفاع عن أخيك املسلم عند غيبته

َمْن  "َقاَلْت : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :  - َعنَْها َرِِضَ اهللَُّ  -َعْن َأْساَمَء بِنِْت َيِزيَد       

ا َعىَل اهللَِّ َأْن ُيْعتَِقُه ِمْن النَّارِ َذبَّ َعْن حَلِْم َأِخيِه   َمْن َذبَّ َعْن َأِخيهِ  ": ويف رواية  " بِاْلِغيَبِة َكاَن َحقًّ

َم :  " اْلِقَياَمةِ َردَّ اهللَُّ َعنُْه َعَذاَب النَّاِر َيْوَم  ا َعَلْينَا  "، َوَتاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َوَكاَن َحقًّ

ياَمنِ  " َنرْصُ املُْْؤِمننِيَ  وأمحد والطرباين وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع  . َأْخَرَجُه اْلبَْيَهِقيه يِف ُشَعِب اإْلِ

 . 6240برقم 
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 صيام التطوع -17
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (
 سنة 70إبعاد النار عن الوجه مسافة  من الفجر إىل املغرب صيام يوم يف سبيل اهلل

َمْن َصاَم َيْوًما : )َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل :  َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل      

 .رواه البخاري ومسلم (  َباَعَد اهللَُّ َوْجَهُه َعْن النَّاِر َسْبِعنَي َخِريًفايِف َسبِيِل اهللَِّ 

 ال حول وال قوة إال باهلل -18
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 كنز من كنوز اجلنة ثوان 3 قول ال حول وال قوة إال باهلل

َك َعىَل َكلَِمٍة  : )َقاَل يِل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ  :َقاَل  َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  َعْن َأِِب ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ       َأاَل َأُدله

َة إاِلَّ بِاهللَّ : َفَقاَل  : َفُقْلُت َبىَل  اجْلَنَِّة َأْو َقاَل َعىَل َكنٍْز ِمْن ُكنُوِز اجْلَنَّةِ ِمْن ُكنُوِز   ( رواه مسلم .  اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
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 الصالة مجاعة وإدراك تكبرية اإلحرام -19
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

مجاعة والدخول يوم يف  40الصالة 
 املسجد قبل تكبرية اإلحرام

قليلة قبل إقامة دقائق 

 الصالة

 براءة من النار وبراءة من النفاق

َم  : َقاَل َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك       َمْن َصىلَّ هلِلَِّ : )  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

(  ُكتَِبْت َلُه َبَراَءَتاِن َبَراَءٌة ِمْن النَّاِر َوَبَراَءٌة ِمْن النَِّفاِق  َيْوًما يِف مَجَاَعٍة ُيْدِرُك التَّْكبرَِيَة اْْلُوىَل َأْرَبِعنَي 

 . 241رقم: بصحيح الرتمذي رواه الرتمذي وحسنه اْللباين يف 

ْنَيا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ  َفَقْد َفازَ َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة  }ىلقال تعا سورة {َوما احْلََياُة الده

 . 185آل عمران
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 الصالة على النيب -20
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

الصالة  على النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 مرة واحدة

 10صلوات من اهلل + حمو  10 أقل من دقيقة

 درجات 10+ الرفع  خطيئات

َم  : َقاَل  َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  َأَنُس ْبُن َمالٍِك  عن       َمْن َصىلَّ َعََلَّ َصاَلًة َواِحَدةً : )  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

رواه النسائي وصححه (  َوُرفَِعْت َلُه َعرْشُ َدَرَجاٍت َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َعرْشَ َصَلَواٍت َوُحطَّْت َعنُْه َعرْشُ َخطِيَئاٍت 

 . 1296برقم صحيح النسائي  اْللباين يف

ِذيَن آَمنُوا َصلهوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِي }: قال تعاىل  َا الَّ ( سورة 56) { اًم إِنَّ اهللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلهوَن َعىَل النَّبِيِّ َيا َأهيه

 . اْلحزاب

 



25 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 آية الكرسي  -21
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 دخول اجلنة دقيقة بعد كل صالة  قراءة آية الكرسي بعد كل صالة

َمْن َقَرَأ آَيَة  "  )  : َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َقاَل َرُسوُل اهللَِّ    :َقاَل    َأِِب ُأَماَمَة َرِِضَ اهلل َعنْهُ    َعْن      

ْ َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلَنَِّة إاِلَّ َأنْ  َصاَلٍة َمْكُتوَبةٍ  اْلُكْرِِسِّ ُدُبَر ُكلِّ  رواه النسائي والطرباين  "( َيُموت مَل

 . 1595وصححه اْللباين  يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 

 
 



26 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 رضيت باهلل ربا -22
 صايف األرباح  )األجر( االستثمارمدة  رأس املال ) العمل (

سالم دينا قول رضيت باهلل ربا وباإل
 ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم نبيا

 وجوب اجلنة أقل من دقيقة

َمْن  ) :  صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  قال: قال رسول -رِض اهلل عنه-سعيد اخلدريعن أِب      

ٍد ، َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َرُسوال  ا َوبِاإِلْسالِم ِدينًا َوبُِمَحمَّ َوَجَبْت َلُه َقاَل : َرِضيُت بِاهللَِّ َربًّ

 . 1529( رواه أبو داود وصححه اْللباين يف صحيح سنن أِب داود برقم اجْلَنَّةُ 

 
 



27 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 سيد االستغفار -23
 صايف األرباح  )األجر( االستثمارمدة  رأس املال ) العمل (

دقيقة يف النهار ودقيقة يف  ول سيد االستغفار يف النهار ويف الليلق

 الليل

 احلكم له بأنه من أهل اجلنة

اِد ْبِن َأْوٍس رِض اهللَّ عنُْه عن النَّبِيِّ َصىله اهللُ َعَلْيهِ   اْلعْبُد :سيُِّد االْستِْغفار َأْن يُقول » وَسلَّم قاَل :  عْن َشدَّ

ووْعِدَك ما اْسَتَطْعُت ، َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ  َرِبِّ ، ال إَِله إاِلَّ َأْنَت َخَلْقَتني وَأَنا َعْبُدَك ، وَأَنا عىل عْهِدكَ  اللَُّهمَّ َأْنَت 

ُه ال يْغِفرُ  ما صنَْعُت ، َأبوُء َلَك  ُنوِب إاِلَّ َأْنَت . بِنِْعمتَِك عََلَ ، وَأُبوُء بَذْنبي َفاْغِفْر يل ، َفإِنَّ مْن َقاهَلَا ِمَن  الذه

يِْل وُهو ُموِقٌن ِبا  ِمْن يْوِمِه َقْبل َأْن ُيْميِسَ ، َفُهو ِمْن َأْهِل اجلنَِّة ، وَمْن َقاهَلَا النََّهاِر ُموِقنًا ِِبَا ، َفمـاَت  ِمَن اللَّ

 . البخاريرواه «  اجلنَّةِ  َفاَمَت َقبل َأْن ُيْصبِح ، فُهو ِمْن َأْهلِ 



28 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 بناء املساجد -24
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 بيت يف اجلنة حسب احلالة )غري حمدد( بناء مسجد أو املشاركة يف بناء املسجد

َم :  َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  وعن جابر بن عبداهلل ،َأِِب َذرٍّ َعْن        َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

رواه ابن ماجة وصححه   ( " َبنَى اهللَُّ َلُه َبْيًتا يِف اجْلَنَّةِ ،  َكَمْفَحِص َقَطاةٍ َمْن َبنَى هللَِّ َمْسِجًدا َوَلْو  " )

 . 6128اْللباين يف صحيح اجلامع برقم 

 . ةعش طري القطا ة :مفحص قطا

 
 

http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187


29 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 قل هو اهلل أحد -25
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 في الجنةقرص  أو دقيقتاندقيقة  مرات 10قراءة قل هو اهلل أحد 

َم َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعلَ       َم َعْن ُمَعاِذ ْبِن َأَنٍس اجْلَُهنِيِّ َصاِحِب النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ْيِه َوَسلَّ

تَِمَها َعرْشَ : )  َقاَل  ا يِف اجْلَنَّةِ َمْن َقَرَأ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد َحتَّى ََيْ اٍت َبنَى اهللَُّ َلُه َقرْصً َفَقاَل ُعَمُر ْبُن  َمرَّ

(   َأْكَثُر َوَأْطَيُب اهللَُّ : َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  إَِذْن َأْسَتْكثَِر َيا َرُسوَل اهللَِّ :  اخْلَطَّاِب 

 . رواه أمحد وصححه اْللباين

 
 



30 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 ركعة 12صالة  -26
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 بيت يف اجلنة قرابة نصف ساعة ركعة يف يوم وليلة 12صالة 

َمْن َصىلَّ  ") : صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  : قال رسولتقال -ارِض اهلل عنه-أم حبيبة عن      

َة  َأْرَبًعا َقْبَل الظهْهِر َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَدَها َوَرْكَعَتنْيِ  ُبنَِي َلُه َبْيٌت يِف اجْلَنَّةِ  َرْكَعةً يِف َيْوٍم َوَلْيَلٍة ثِنَْتْي َعرْشَ

 َوَرْكَعَتنْيِ َقْبَل َصالِة اْلَفْجرِ 
ِ
رواه الرتمذي وصححه اْللباين .  ( " َبْعَد املَْْغِرِب َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد اْلِعَشاء

 . 6362يف صحيح اجلامع 

 
 



31 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 طيب الكالم وإطعام الطعام -27
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

الكالم الطيب وإطعام الطعام والصالة 
 بالليل

  اجلنةيفغرف  دقائق أو ساعات قليلة

َم :    - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمٍروَعْن       إِنَّ يِف اجْلَنَِّة  ") ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ملَِْن َأَطاَب اْلَكالَم ، . ِقيَل : ملَِْن ِهَي َيا َرُسوَل اهللَِّ ؟ َقاَل : ُغَرًفا ُيَرى َظاِهُرَها ِمْن َباطِنَِها ، َوَباطِنَُها ِمْن َظاِهِرَها 

َعاَم ، َوَباَت َقاِئاًم َوالنَّاُس نَِيامٌ  ححه اْللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم رواه أمحد والبيهقي وص " َوَأْطَعَم الطَّ

946 . 

تَِها اْْلََْنَاُر َخ }: وقال تعاىل  َن اجْلَنَِّة ُغَرًفا جَتِْري ِمن حَتْ َئنَُّهم مِّ احِلَاِت َلنُبَوِّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ الِِديَن فِيَها َوالَّ

 . ( سورة العنكبوت58) {نِْعَم َأْجُر اْلَعاِملنِيَ 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980


32 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 غسل امليت وتكفينه -28
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (
مرة + الكسوة من  40الغفران  ساعة غسل املسلم وتكفينه

 سندس وإستربق اجلنة

َل ُمْسلاًِم  "فعن أِب رافع ـ رِض اهلل عنه ـ قال : قال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم :       َفَكَتَم َعَليْهِ َمْن َغسَّ

ًة، َغَفَر اهللَُّ َلهُ  اُه إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ُأْجِرَى َعَلْيِه َكَأْجرِ  َوَمْن َحَفَر َلُه َفَأَجنَّهُ  َأْرَبِعنَي َمرَّ  َوَمْن َكَفنَّهُ ، َمْسَكٍن َأْسَكنَُه إِيَّ

ِق  َكَساهُ   . رواه احلاكم والبيهقي والطرباين، وحسنه اْللباين( اجْلَنَّةِ اهللَُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ُسنُْدِس َوإِْسَترْبَ

اًبا َطُهوًرا} : قال تعاىل ُْم رَشَ ٍة َوَسَقاُهْم َرِبه ٌق َوُحلهوا َأَساِوَر ِمن فِضَّ  {َعالِيَُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْْضٌ َوإِْستَرْبَ

 . ( سورة اإلنسان21)



33 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 سبحان اهلل وحبمده -29
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار العمل (رأس املال ) 

 نخلة يف اجلنة ثوان 3 قول سبحان اهلل وحبمده

َمْن َقاَل  : ) َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -بن عبداهلل  َعْن َجابِرٍ      

مشكاة  رواه الرتمذي وصححه اْللباين يف ، ( ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة يِف اجْلَنَّةِ  َوبَِحْمِدهِ ُسْبَحاَن اهللَِّ اْلَعظِيِم 

 . 2244رقم: باملصابيح 

نَ } : قال تعاىل اِجِدينَ  َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوُكن مِّ  . ( سورة احلجر98) {السَّ

 . سورة احلاقة( 52) {َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيمِ }: وقال تعاىل 

 



34 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 كتم الغيظ -30
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 الزواج من احلور العني حلظات أو دقائق قليلة كتم الغيظ

:  َوَسلَّمَ َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - معاذ بن أنس اجلهنيعن      

ه من احلور  دعاُه اهلل عىل رؤوس اخلالئق ، حتى من كتَم غيظًا ، وهو قادٌر عىل أن ُينِْفَذُه ،) َ َُيَريِّ

 . 2021رقم بصحيح سنن الرتمذي وصححه اْللباين يف  رواه أبو داود والرتمذي. ( العني ، يزوجه منها ما شاء

ْجنَاُهم }: قال تعاىل   . ( سورة الدخان54) {بُِحوٍر ِعنيٍ َكَذلَِك َوَزوَّ

 
 



35 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 االستغفار للوالدين -31
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (
 رفعة درجة الوالد أو الوالدة يف اجلنة دقيقة أو أقل من دقيقة االستغفار للوالدين

َفُع َدَرَجُتُه يِف  إِنَّ ) " : اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ  َرُسوُل َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهلل َعنُْه َقاَل: َقاَل       ُجَل َلرُتْ الرَّ

اْللباين يف  وصححهرواه أمحد وابن ماجة والبيهقي (  ."بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك َفُيَقاُل:  اجْلَنَِّة َفَيُقوُل: َأنَّى يِل َهَذا؟

 .4/129السلسلة الصحيحة "

نِْديه يِف  ُح ُسنَِن اْبِن َماَجه" َقاَل الَعالَمُة السِّ لِْلَوَلِد َأْن َيْسَتْغِفر لِْلَوالَِدْيِن.  بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك( َأْي َفَينَْبِغي )رَشْ

 .اهلل اْنَتَهى َكالُمُه َرمِحَهُ 

َيايِن  ، َربِّ اْرمَحُْهاَم َكاَم َربَّ  .َصِغرًيا َربِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ
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  الوضوء والذكر بعده -32
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

إحسان الوضوء ثم قول أشهد أن ال إله 
إال اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أن 

حممدا عبده ورسوله . اللهم اجعلين من 
 التوابني واجعلين من املتطهرين

للجنة والدخول من أي أبوب  8فتح  ثالث دقائق

 باب ختتاره

َأ َفَأْحَسَن َمْن )  َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب عن       َتَوضَّ

يَك لَ   ، َفَقاَل : َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل اهللَُّ ، َوْحَدُه ال رَشِ
ِ
اَمء ُه إىَِل السَّ ًدا اْلُوُضوَء ، ُثمَّ َرَفَع َبرَصَ ُه ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

َا َشاءَ  ُفتَِحْت َلُه َثاَمنَِيُة َأْبَواِب اجْلَنَِّة َيْدُخُل ،  َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  رواه أمحد والرتمذي وصححه اْللباين يف . ( ِمْن َأهيِّ

 .55صحيح الرتمذي برقم 

 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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 صالة الفجر واجللوس إىل طلوع الشمس -33
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

صالة الفجر يف املسجد واجللوس حتى 
 طلوع الشمس ثم صالة ركعتني

 اجر حجة وعمرة  كاملة تقريبا ساعة ونصف 

َمْن َصىلَّ : ) َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : َقاَل   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك      

ْمُس ُثمَّ  ٍة  َصىلَّ اْلَغَداَة يِف مَجَاَعٍة ُثمَّ َقَعَد َيْذُكُر اهللََّ َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َرْكَعَتنْيِ َكاَنْت َلُه َكَأْجِر َحجَّ

َم  : َقاَل َوُعْمَرٍة  ةٍ : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ٍة َتامَّ ٍة َتامَّ رواه الرتمذي وصححه (   َتامَّ

 . 6346رقم ب سنن الرتمذي صحيح يفاْللباين 
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 املشي إىل صالة مكتوبة -34
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار ) العمل (رأس املال 

 أو غفران الذنوب أجر حجة  دقائق قليلة املشي إىل صالة مكتوبة يف مجاعة 

من مشى إىل صالة  ) :  صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل قال :  قال  - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -عن أِب أمامة الباهَل      

رواه الطرباين يف الكبري وحسنه  (، فهي كعمرة و من مشى إىل صالة تطوع،  كحجةفهي ،  مكتوبة يف اجلامعة

 . 6556اْللباين يف صحيح اجلامع برقم 

انَ و      َم َيُقوُل   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ َأ  ) :  َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َمْن َتَوضَّ

َها َمَع النَّاِس َأْو َمَع اجْلاََمَعةِ  اَلِة امْلَْكُتوَبِة َفَصالَّ اَلِة َفَأْسَبَغ اْلُوُضوَء ُثمَّ َمَشى إىَِل الصَّ َغَفَر اهللَُّ   َأْو يِف املَْْسِجدِ لِلصَّ

 . رواه مسلم(  َلُه ُذُنوَبهُ 

 . ( سورة الكهف30) { َأْحَسَن َعَماًل إِنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن  }: قال تعاىل 
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 يوم اجلمعة -35
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

االغتسال والتبكري واملشي إىل املسجد يوم 
 بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة ساعات قليلة اجلمعة والقرب من اإلمام وعدم اللغو

َل  ) :  َسِمْعُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم َيُقوُل  : َقاَل  - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َأْوُس ْبُن َأْوٍس الثََّقِفيه  عن      َمْن َغسَّ

َماِم َفاْسَتمَ  َر َواْبَتَكَر َوَمَشى َومَلْ َيْرَكْب َوَدَنا ِمْن اإْلِ َكاَن َلُه بُِكلِّ َخْطَوٍة َعَمُل  َع َومَلْ َيْلغُ َيْوَم اجْلُُمَعِة َواْغَتَسَل َوَبكَّ

 . 898ماجة اْللباين صحيح ابن  الرتمذي وأبو داود  والنسائي وابن ماجه وصححهرواه (  َسنٍَة َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها

َب »عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، أنه قال:   - َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - عن أِب هريرةو  اَم َقرَّ َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اجْلُُمَعِة ُغْسَل اجْلَنَاَبِة، ُثمَّ َراَح. َفَكَأنَّ

اَعِة الثَّالَِثِة،  َب َبَقَرًة. َوَمْن َراَح يِف السَّ اَعِة الثَّانَِيِة، َفَكَأنَّاَم َقرَّ ابَِعِة، فَ َبَدَنًة. َوَمْن َراَح يِف السَّ اَعِة الرَّ َب َكْبشًا َأْقَرَن. َوَمْن َراَح يِف السَّ اَم َقرَّ َكَأنَّ

َب َبْيَضًة. َفإَِذا َخَرَج اإِلمَ  اَم َقرَّ اَعِة اخْلَاِمَسِة، َفَكَأنَّ َب َدَجاَجًة. َوَمْن َراَح يِف السَّ اَم َقرَّ ْكرَ َفَكَأنَّ ِت املَْاَلئَِكُة َيْستَِمُعوَن الذِّ  متفق عليه .«. اُم َحَْضَ

جمموع فتاوى الشيخ  " . انتهى "من طلوع الفجر ، واْلول أرجح ؛ ْلن ما قبل طلوع الشمس وقت لصالة الفجر  : وتبتدئ من طلوع الشمس ، وقيلقال ابن عثيمني : 

 ( . 1260/ السؤال رقم  16)  "ابن عثيمني 
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 قول ال إله إال اهلل.... -36
 صايف األرباح  )األجر( االستثمارمدة  رأس املال ) العمل (

قول ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، 
 يءله امللك وله احلمد وهو على كل ش

 ة يف يوم (مر 100 ) قدير

حسنة +  100رقاب  +  10عدل  دقائق 10أقل من 

سيئة + محاية من الشيطان  100مسح 

 طيلة اليوم

َم َقاَل       َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َوْحَدُه اَل : ) َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 َقِديٌر يِف َيْوٍم ِماَئةَ 
ٍ
ء يَك َلُه َلُه امْلُْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ ةٍ  رَشِ َكاَنْت َلُه َعْدَل َعرْشِ ِرَقاٍب َوُكتَِبْت َلُه  َمرَّ

يَْطاِن َيْوَمُه َذلَِك َحتَّى ُيْميِسَ  َيْت َعنُْه ِماَئُة َسيَِّئٍة َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمْن الشَّ ْ  ِماَئُة َحَسنٍَة َوحُمِ  َيْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل َومَل

 . رواه البخاري ومسلم(  َأْكثََر ِمْن َذلَِك  ِِمَّا َجاَء بِِه إاِلَّ َأَحٌد َعِمَل 
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 الطواف وصالة ركعتني -37
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

أشواط حول الكعبة ثم صالة  7طواف 
 ركعتني

 أجر عتق رقبة دقائق قليلة 

َمْن َطاَف  : ) َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل  : َقاَل  – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمرَ      

 . 6379 برقم صحيح اجلامعرواه الرتمذي وابن ماجه وصححه اْللباين يف (  َكاَن َكِعتِْق َرَقَبةٍ  بِاْلَبْيِت َوَصىلَّ َرْكَعتَنْيِ 

 محد اهلل بعد األكل  -38
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار العمل (رأس املال ) 

 رىض اهلل سبحانه وتعاىل أقل من دقيقة محد اهلل بعد األكل أو الشرب

ىَض ) :  اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَل َرُسوُل  :َمالٍِك َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل  َعْن َأَنِس ْبنِ       َأْن َيْأُكَل  اْلَعْبدِ  َعنْ إِنَّ اهللََّ َلرَيْ

َبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها َعَلْيَها َفَيْحَمَدهُ  اْْلَْكَلةَ  ْ َب الرشَّ  . مسلم  ( رواه َأْو َيرْشَ
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 صلة الرحم -39
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

) زيارتهم .. مواساتهم يف صلة الرحم
أفراحهم ..  أحزانهم .. مشاركتهم يف

..  ةهلم .. اهلدي ةتقديم املساعد
 الدعاء هلم .. اخل (

 بسط الرزق والذكر باخلري دقائق أو ساعات قليلة

َمْن َأَحبَّ  : )  َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َأَنُس ْبُن َمالٍِك  عن     

 . رواه البخاري ومسلم ( َفْلَيِصْل َرمِحَهُ  َأْن ُيْبَسَط َلُه يِف ِرْزِقِه َوُينَْسَأ َلُه يِف َأَثِرهِ 
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 حسن اخللق -40
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

مجيع اْلوقات  وال حتتاج  اخللق احلسن يف التعامل مع اآلخرين

 لتخصيص زمن معني

 البلوغ إىل درجة الصائم القائم

َم َيُقوُل : َقاَلْت  – اَرِِضَ اهللَُّ َعنْه -َعْن َعاِئَشَة       إِنَّ  : )  َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

اِئِم اْلَقاِئمِ املُْْؤِمَن َلُيْدِرُك بُِحْسِن ُخُلِقِه  رواه أمحد وأبو داود وصححه اْللباين يف صحيح (   َدَرَجَة الصَّ

 . 4798أِب داود برقم 

 
 



44 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 األخالق احلسنة -41
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

حمبة الرسول والقرب من جملسه صىل  مجيع اْلوقات  اخللق احلسن

 اهلل عليه وسلم يوم القيمة

إِنَّ َأَحبَُّكْم إيَِلَّ  ) َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - بن عبداهلل َجابٍِر َعْن      

، َوإِنَّ َأْبَغَضُكْم إيَِلَّ َوَأْبَعَدُكْم ِمنِّي جَمْلًِسا َيْوَم اْلِقَياَمِة  َأَحاِسنُُكْم َأْخالًقا جَمْلًِسا َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  َوَأْقَرَبُكْم ِمنِّي

ُقونَ  *الثَّْرَثاُرونَ  ُقوَن ، َفاَم املَُْتَفْيِهُقونَ ، َقاُلوا : َيا َرُسوَل اهللَِّ ، َقْد َعلِْمنَا َما الثَّْرَثاُروَن َوامْلُتََش   َوامْلُتََشدِّ : ؟ َقاَل دِّ

وَن  ُ وقال الرتمذي عقب رواية احلديث: واملتشدق الذي . 2018 برقمصحيح الرتمذي  يفاْللباين  رواه الرتمذي وصححه.  (امْلَُتَكربِّ

 .[بالناس يلوي بشدقه ِبم وعليهم ئومن معاين املتشدق: املستهز] ... يتطاول عىل الناس يف الكالم ويبذو عليهم

  . هم الذين يكثرون الكالم تكلفا وخروجا عن احلق من الثرثرة وهي كثرة الكالم وترديده *الثرثارون :

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 عيادة  املسلم ألخيه -42
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 صالة سبعون ألف ملك دقائق قليلة عيادة املريض

َم َيُقوُل   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - بن أِب طالب َعَِلي عن       :  َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 َعِشيَّةً َوإِْن َعاَدُه  َصىلَّ َعَلْيِه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َحتَّى ُيْميِسَ إاِلَّ  َما ِمْن ُمْسِلٍم َيُعوُد ُمْسلاًِم ُغْدَوةً )

 رواه الرتمذي وصححه(  َصىلَّ َعَلْيِه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َحتَّى ُيْصبَِح َوَكاَن َلُه َخِريٌف يِف اجْلَنَّةِ إاِلَّ 

 . 5767اْللباين صحيح اجلامع رقم
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 الدعاء بظهر الغيب    -43
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 توكيل ملك بالدعاء لك أو أقل من دقيقة دقيقة الدعاء ألخي املسلم بظهر الغيب 

ُه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل       ْرَداَء َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه، َأنَّ َمْن َدَعا  : )  َعْن َأِِب الدَّ

ُل بِِه آِمنَي َوَلَك بِِمْثلٍ َقاَل  ِْلَِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب   . مسلم( رواه  املََْلُك املَُْوكَّ

ياَمنِ  }: قال تعاىل  ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ ِذيَن َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ  َوالَّ

ِذيَن آَمنُوا لَّ َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِّ ِحيمٌ  َواَل جَتْ نَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ  . ( سورة احلرش10) { َربَّ
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 تفطري الصائم وجتهيز الغازي  -44
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

تفطري صائم أو جتهيز جماهد يف سبيل 
 اهلل

مثل أجر الصائم أو املجاهد ) نسبة  دقائق قليلة

 %(100الربح 

َر  : ) َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -ْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اجْلَُهنِيِّ عَ       َمْن َفطَّ

ءٌ َصاِئاًم  اِئِم ََشْ ُه اَل َينُْقُص ِمْن َأْجِر الصَّ َز َغاِزًيا يِف  ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِرِه إاِلَّ َأنَّ  َسبِيِل اهللَِّ َأْو َوَمْن َجهَّ

ءٌ  َخَلَفُه يِف َأْهلِهِ  ُه اَل َينُْقُص ِمْن َأْجِر اْلَغاِزي ََشْ رواه أمحد والرتمذي   (  ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِرِه إاِلَّ َأنَّ

 . 6414رقم: ب صحيح اجلامع يف اْللباين وصححه 

 

http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1
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 الشهادة  -45
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

سؤال اهلل تعاىل أن يبلغك الشهادة 
 بصدق

حصولك عىل منزلة الشهداء يف اجلنة  أقل من دقيقة

 وإن مت عىل الفراش

َمْن َسَأَل اهللََّ : ) َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف  عن      

َهاَدَة بِِصْدٍق   َوإِْن َماَت َعىَل فَِراِشهِ  الشَّ
ِ
َهَداء  . رواه مسلم (   َبلََّغُه اهللَُّ َمنَاِزَل الشه
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 مساعدة أخي املسلم  -46
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

تنفيس  كربة يف الدنيا أو التيسري على 
 معسر أو السرت على مسلم يف الدنيا

التنفيس عنك يوم القيامة والتيسري  دقائق أو ساعات قليلة

والسرت عليك من اهلل يف الدنيا 

 واآلخرة

َس َعنْ ) :   َ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقال ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه، َعن النبيِّ َصىلَّ عْن َأِِب       ُمْؤِمٍن  َمْن َنفَّ

ْنَيا َس اهللَُّ َعنُْه ُكْرَبًة ِمنْ  ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الده َ َعىَل ُمْعَِّسٍ  ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمةِ  َنفَّ َ اهللَُّ  ، َوَمْن َيَّسَّ  َيَّسَّ

ْنَيا َواآلِخَرةِ  ُه اهللَُّ ، َوَمْن َسرَتَ ُمْسلِاًم  َعَلْيِه يِف الده ْنَيا َواآلِخَرةِ  َسرَتَ ، َواهللَُّ يِف َعْوِن اْلَعْبِد َما  يِف الده

 .  َرَواُه ُمْسلِمٌ ... (  يِف َعْوِن َأِخيهِ  َكاَن اْلَعْبدُ 
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 صالة اجلنازة  -47
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار العمل (رأس املال ) 

الصالة على أخيك املسلم واملشي يف 
 جنازته 

 قرياط أو قرياطان  دقائق قليلة

َم َقاَل  – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة        َفَلُه ِقرَياطٌ  َجنَاَزٍة َومَلْ َيْتَبْعَهاَمْن َصىلَّ َعىَل  : )  َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا ِمْثُل ُأُحٍد  َفَلُه ِقرَياَطانِ  َفإِْن َتبَِعَها  . ( رواه البخاري ومسلم  ِقيَل َوَما اْلِقرَياَطاِن َقاَل َأْصَغُرمُهَ

 احملبة  -48
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (
 االستظالل حتت ظل عرش اهلل سبحانه غري حمدد حمبة املسلم يف اهلل

َأْيَن امْلَُتَحاُبوَن إِنَّ اهللََّ َيُقوُل :  : )  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم :قال – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -، َأِِب ُهَرْيَرَة َعْن      

ُهْم يِف ظِلِّ َعْرَِش َيْوَم ال ظِلَّ إاِل ظَِلِّ  بَِجاليِل   . رواه مسلم ( اْلَيْوَم ُأظِله

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


51 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 تعليم الناس   -49
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

الدعاء من اهلل واملالئكة والنمل  غري حمدد  تعليم الناس اخلري

 واحلوت طيلة وقت التعليم 

إِنَّ اهللََّ َوَمالِئَكَتُه َحتَّى  )َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َأِِب ُأَماَمَة َعْن      

ِم النَّاِس اخْلَرْيَ  النَّْمَلَة يِف ُجْحِرَها ، َوَحتَّى احْلُوَت يِف اْلَبْحرِ  رواه الطرباين وصححه اْللباين يف ( َلُيَصلهوَن َعىَل ُمَعلِّ

 1838رقم: بع صحيح اجلام

َم َرُجٌل َيْستَْحِمُلُه َفَلْم َُيِْد ِعنَْدُه َما  : َقاَل   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َأَتى النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه َفَقاَل  ُه َعىَل آَخَر َفَحَمَلُه َفَأَتى النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخرَبَ ُلُه َفَدلَّ الَّ َعىَل اخْلَرْيِ  :  َيَتَحمَّ (   َكَفاِعلِهِ  إِنَّ الدَّ

 . 2670برقم صحيح الرتمذي رواه الرتمذي وصححه اْللباين يف 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929
http://www.dorar.net/book/977&ajax=1
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 السنة احلسنة  -50
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

يوم أجر من يعمل ِبذه السنة إىل  دقائق أو ساعات سن سنة حسنة

 القيامة

وُف َفَرَأى ُسوَء  : َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ َقاَل       َم َعَلْيِهْم الصه َجاَء َناٌس ِمْن اْْلَْعَراِب إىَِل َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َدَقِة َفَأْبَطُئوا َعنُْه َحتَّى ُرئَِي َذلَِك يِف َوْجِههِ  ْم َقْد َأَصاَبْتُهْم َحاَجٌة َفَحثَّ النَّاَس َعىَل الصَّ مَّ إِنَّ َرُجاًل ِمْن ثُ  : َقاَل  َحاهِلِ

وُر يِف َوْجِهِه َفَقاَل رَ  ُ ٍة ِمْن َوِرٍق ُثمَّ َجاَء آَخُر ُثمَّ َتَتاَبُعوا َحتَّى ُعِرَف الَّسه ُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه اْْلَْنَصاِر َجاَء برُِصَّ

ْساَلِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفُعِمَل  : )  َوَسلَّمَ  ا َمْن َسنَّ يِف اإْلِ ءٌ ِِبَ ا َواَل َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم ََشْ  َبْعَدُه ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِِبَ

ا َبْعَدهُ  ْساَلِم ُسنًَّة َسيَِّئًة َفُعِمَل ِِبَ ا َواَل َينُْقُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم  َوَمْن َسنَّ يِف اإْلِ ءٌ ُكتَِب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِِبَ ( رواه   ََشْ

 . مسلم
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 الثلث األخري  -51
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

الدعاء واالستغفار يف الثلث األخري من 
 الليل

 وقضاء احلاجة استجابة الدعوة دقائق قليلة

 وغفران الذنوب

َم َقاَل   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ       نَا َتَباَرَك  : )  َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َينِْزُل َربه

ْيِل اآْلِخرُ  ْنَيا ِحنَي َيْبَقى ُثُلُث اللَّ  الده
ِ
اَمء َفَيُقوُل َمْن َيْدُعويِن َفَأْسَتِجيَب َلُه  َوَتَعاىَل ُكلَّ َلْيَلٍة إىَِل السَّ

  .ومسلم  رواه البخاري( ْعِطَيُه َمْن َيْسَتْغِفُريِن َفَأْغِفَر َلهُ َمْن َيْسَأُلنِي َفأُ 
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 صالة الضحى  -52
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

صدقة عن كل مفصل من مفاصل  َخس أو عرش دقائق صالة ركعتني تطوع يف وقت الضحى

 العظام

ُه َقاَل   – اهللَُّ َعنْهُ  َرِِضَ  - َعْن َأِِب َذرٍّ       ُيْصبُِح َعىَل ُكلِّ  : )  َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ

لِيَلٍة َصَدَقٌة َوكُ  ِميَدٍة َصَدَقٌة َوُكله هَتْ له ُساَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة َفُكله َتْسبِيَحٍة َصَدَقٌة َوُكله حَتْ

ِزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُهاَم  َصَدَقةٌ  ٌة َوَأْمٌر بِاملَْْعُروِف َصَدَقٌة َوََنٌْي َعْن املُْنَْكرِ َتْكبرَِيٍة َصَدقَ  َوُُيْ

َحى   .رواه مسلم، وروى البخاريه جزءًا منه(  ِمْن الضه
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 سورة امللك  -53
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

سورة امللك ) تبارك الذي بيده قراءة 
 امللك (

 الشفاعة حتى مغفرة الذنوب َخس دقائق

ُه َقاَل  – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة       َم َأنَّ  إِنَّ ُسوَرًة ِمْن اْلُقْرآِن َثاَلُثوَن آَيةً  : ) َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِذي بَِيِدِه امْلُْلُك  لَِرُجٍل َحتَّى ُغِفَر َلهُ َشَفَعْت    .2891 يف برقماْللباين وصححه  وأمحد، رواه الرتمذيه (  َوِهَي َتَباَرَك الَّ

 أيام من شوال6صيام   -54
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 أجر صيام سنة كاملة أيام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان 6صيام 

َم َقاَل       وَب اْْلَْنَصاِريِّ َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِستًّا : ) َعْن َأِِب َأيه

الٍ  ْهرِ َكاَن  ِمْن َشوَّ  .( رواه مسلم  َكِصَياِم الدَّ

http://www.dorar.net/mhd/1420
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 التسبيح  -55
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (
 ألف حسنة أو حمو ألف سيئة دقيقة أو دقيقتان تسبيح اهلل مائة مرة

َثنِي َأِِب َقاَل ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ        : َفَقاَل  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َحدَّ

َفَسَأَلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَساِئِه َكْيَف َيْكِسُب َأَحُدَنا  َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْكِسَب ُكلَّ َيْوٍم َأْلَف َحَسنَةٍ )

رواه (  َسنٍَة َأْو حُيَطه َعنُْه َأْلُف َخطِيَئةٍ ُيَسبُِّح ِماَئَة َتْسبِيَحٍة َفُيْكَتُب َلُه َأْلُف َح  :  َقاَل  ؟  َأْلَف َحَسنَةٍ 

 . مسلم

 
 



57 بنك احلسناتدليل االستثمار يف     
 

 الرمحة  -56
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (
 الرمحة من اهلل سبحانه وتعاىل غري حمدد رمحة إخوانك املسلمني

:  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : َقاَل  – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمٍرو      

مْحَنُ ) امِحُوَن َيْرمَحُُهْم الرَّ   اْرمَحُوا َمْن يِف اْْلَْرضِ  الرَّ
ِ
اَمء مْحَِن  َيْرمَحُْكْم َمْن يِف السَّ ِحُم ُشْجنٌَة ِمْن الرَّ الرَّ

 . رواه الرتمذي وصححه اْللباين(  َقَطَعُه اهللَُّ َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه اهللَُّ َوَمْن َقَطَعَها 
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 بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه شيء  -57
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

ه بسم اهلل الذي ال يضر مع امس)قول
ء وهو يف األرض وال يف السما شيء

 ثالث مرات صباحا ومساءالسميع العليم(

 تدفع عنك فجأة البالء دقيقةأقل من 

ُه َقاَل  – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  -عثامن بن عفان َعْن       َمْن قاَل  ) :  َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ

ميع الَعليمُ  اسِمه َشىءٌ  ِحنَي ُيميِس بِْسم اهلل الذي ال َيُْضه َمع  وهَو السه
ِ
امء  يف اْلرِض وال يف السه

اٍت   حتى ُيصبَِح  ملثالَث َمره
ٍ
اٍت  وَمن َقاهلَا ِحنَي ُيصبُِح  ُيِصْبُه َفْجَأُة َبالء ُيِصْبُه َفْجأُة  ملثالَث َمره

 حتى يميِسَ 
ٍ
 . 6426صحيح اجلامع( رواه أبو داود وصححه اْللباين   بالء
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 قراءة سورة الكهف -58
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 النور بني اجلمعتني نصف ساعة أو أقل قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة

من : ) قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  : قال – اهللَُّ َعنْهُ َرِِضَ  -سعيد اخلدري  َعْن َأِِب      

(  399/  2رواه احلاكم ) (  أضاء له من النور ما بني اجلمعتني قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة

 برقم صحيح اجلامع يف وصححه اْللباين ، : حديث حسن "اْلذكار  ختريج "( . قال ابن حجر يف  249/  3والبيهقي ) 

6470 
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 والكذباجلدال ترك  -59
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 بيت يف اجلنة غري حمدد  ترك اجلدال وترك الكذب

ملَِْن  َأَنا َزِعيٌم بَِبْيٍت يِف َرَبِض اجْلَنَّةِ  ) :  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : َعْن َأِِب ُأَماَمَة َقاَل      

ا  قًّ َوبَِبْيٍت يِف َأْعىَل  ملَِْن َتَرَك اْلَكِذَب َوإِْن َكاَن َماِزًحا َوبَِبْيٍت يِف َوَسِط اجْلَنَّةِ َتَرَك املَِْراَء َوإِْن َكاَن حُمِ

َن ُخُلَقهُ  اجْلَنَّةِ   . 1464رقم صحيح اجلامعرواه أبو داود وحسنه اْللباين    (   ملَِْن َحسَّ
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 الدعاء بعد األذان -60
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

التامة اللهم رب هذه الدعوة ) قول
والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي 

 وعدته( بعد مساع األذان

احلصول عىل شفاعة النبي صىل اهلل  أقل من دقيقة

 عليه وسلم

َم َقاَل   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ       َمْن َقاَل  : ) َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ًدا اْلَوِسيلَ  اَلِة اْلَقاِئَمِة آِت حُمَمَّ ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ َة َواْلَفِضيَلَة ِحنَي َيْسَمُع النَِّداَء اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

 . البخاريرواه (  َحلَّْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ِذي َوَعْدَتهُ َواْبَعْثُه َمَقاًما حَمُْموًدا الَّ 
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 ليلة القدر  -61
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 غفران ما تقدم من الذنوب  ليلة واحدةقيام  قيام ليلة القدر إميانا واحتسابا

َم َقاَل  -َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه -َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة و       َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إِياَمًنا َواْحتَِساًبا: ) َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم ِمْن  َم ِمْن َذْنبِِه َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ  متفق عليه .  ( َذْنبِهِ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

 صيام رمضان   -62
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 غفران ما تقدم من الذنوب يوم 30صيام  صيام شهر رمضان إميانا واحتسابا

َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا  : ) َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل   – َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ      

َم ِمْن َذْنبِهِ  َواْحتَِساًبا  . متفق عليه  ( ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
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 من الكالم أربعا   -63
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

اهلل واحلمد هلل وال إله إال  قول سبحان
 اهلل واهلل أكرب

 سيئة ،20حسنة وحمو 20 سبحان اهلل : أقل من دقيقة

 سيئة ،20حسنة وحمو 20 اهلل أكرب :

 سيئة ،20حسنة وحمو 20 ال إله إال اهلل :

 خطيئة30حسنة وحمو 30:احلمد هلل رب العاملني

إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ »َقاَل :  -صىل اهلل عليه وسلم  -َرِِضَ اهللُ َعنُْهاَم : َعِن النَّبِيِّ َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ، َوَأِِب َسِعيٍد      

 ُكتَِبْت َلهُ  ُسبَْحاَن اهللِ َمْن َقاَل :فَ   اْصَطَفى ِمَن اْلَكاَلِم َأْرَبعًا : ُسبَْحاَن اهللِ َواحْلَْمُد هللِ َوالَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ َواهللُ اْكرَبُ 

وَن َسيِّئَة  وَن َحَسنَة َوُحطَّ َعنُْه ِعرْشُ َفِمْثُل  الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ  َوَمْن َقاَل :َفِمْثُل َذلَِك ،  : اهللُ اْكرَبُ  ، َوَمْن َقاَل ِِبَا ِعرْشُ

، َوُحطَّ َعنُْه َثالَُثوَن  َثاَلُثوَن َحَسنَةُكتَِب َلُه ِِبَا  احْلَْمُد هللِ َربِّ اْلَعاملَنَِي ، ِمْن ِقَبِل َنْفِسهِ ، َوَمْن َقاَل :  َذلَِك 

 ( . 1718صحيح اجلامع )  وصححه اْللباين يف( ،  8079أمحد ) رواه  «.َخطِيئةً 
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 رضا اهلل   -64
 صايف األرباح  )األجر( مدة االستثمار رأس املال ) العمل (

 رضا اهلل سبحانه وتعاىل غري حمدد إرضاء الوالدين وعدم سخطهما

 ِرَضا اهللَِّ  "َرِِضَ اهلُل َعنُْهاَم ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :  َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمٍرو َعْن 

(. وصححه ابن 1821)  .أخرجه الرتمذي . " يِف َسَخِط اْلَوالَِدْينِ  َوَسَخُط اهللَِّيِف ِرَضا اْلَوالَِدْيِن ، 

 ( .516) "السلسلة الصحيحة"وحسنه اْللباين يف  حبان واحلاكم

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن وقال تعاىل : )  ا  إِْحَساناً َوَقََض َربهَك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ ا َأْو كاِلمُهَ ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلكرَِبَ َأَحُدمُهَ إِمَّ

ا َوُقْل هَلاَُم َقْوالً َكِرياًم  مْحَةِ * َفال َتُقْل هَلاَُم ُأفٍّ َوال َتنَْهْرمُهَ لِّ ِمْن الرَّ بِّ اْرمَحُْهاَم َكاَم  َواْخِفْض هَلاَُم َجنَاَح الذه َوُقْل رَّ

َيايِن   .24، 23اإلرساء (  َصِغرياً َربَّ

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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 مفردات وفوائد – دديثا النووية شرح األربعني. 
 . كيف تتأثر ابلقرآن وكيف حتفظه 
 . فوائد وفرائد يف دفظ القرآن 
 ةج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنصفة وأذكار احل 
  ( مطوية)صحيح أذكار الصباح واملساء 
 قواعد وفوائد يف حتفيظ القرآن الكرمي لألطفال 
 العمرة يف ضوء الكتاب والسنة .  صفة وأذكار 
  مصطلح احلديث .لودة تلخيص 
 . من عجائب اجلنة والنار 
  . دليل االستثمار يف بنك احلسنات  
  .)أيب بك أقتدي )جديد 

 .  وصف اجلنة للمسلم الصغري 
 . األذكار للمسلم الصغري 
 . قصة األرض والذهب 
 . التلوين للمسلم الصغري 
 . تسايل وألعاب املسلم الصغري 
 . مسابقات إسالمية للمسلم الصغري 
  2ج .1احلديث النبوي للمسلم الصغري جمنهج. 
  فلم كرتون( فلم أذكار الطفل املسلم CD)  . 
 ( ألعاب ومسابقات األذكارCD تطبيقات

 على الفيلم( .  
 . كراسة تلوين األذكار للمسلم الصغري

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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