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إن احلمد هلل  ،نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا  ،من هيده اهلل فال مضل له ،
ومن يضلل فال هادي له .
وأشهد أن ال إله إال اهلل  ،وحده ال رشيك له  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .
ِِ
ِ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي
َ يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاته َوال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُمو َن سورة آل عمران َ  . 102 :يا َأ ه َهيا الن ُ
سو ِ
ِ
ون بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ ك َ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َام ِر َجاالً كَثِري ًا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُل َ
َان
َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عْام َلك ُْم َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم ُذنُو َب ُك ْم
َع َل ْيك ُْم َرقيبا ً سورة النساء َ  . 1 :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالً َسديد ًا ُ .ي ْصل ْح َلك ُْم َأ َ
ِ
وم ِ
ن ُيط ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفازَ َف ْوز ًا َعظي ًام  سورة اْلحزاب.71-70:
َ َ ْ
أما بعد  ...فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعالـى  ،وخري اهلدي هدي حممد  ، وكل حمدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة ،
وكل ضاللة يف النار.
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أخواين وأحبتي يف اهلل ...
مادمنا نعيش يف هذا الرصح التجاري اجلميل ( الدنيا )  ...أحببت ا ن أقدم لنفيس ولكم بعض املعلومات االستثامرية
اخلاصة بصناديق بنك احلسنات االستثامري ذات العائد الضخم الذي يمكن أن يتحقق برأس مال قليل  ،اْلمر الذي
يستحيل معه وجود أي منافس بنسب اْلرباح فأرباحه تبدأ بـ 10أضعاف رأس املال وقد تصل إىل  700ضعف أو أكثر من
ذلك....
ولكنه استثامر من نوع خاص  ...بإمكان كل شخص املسامهة فيه إن توفر فيه رشطان هامان :
الرشط اْلول  :اإلسالم  ...فهذه َتنحك عضوية فورية يف االستثامر يف بنك احلسنات .
الرشط الثاين  :املحافظة عىل الصالة  ...فبدون الصالة يكون صندوقك االستثامري مثقوبا وال يمكن اجلمع فيه .
أخي احلبيب ...
ال شك أن التجارة حتتاج إىل عقل و ذكاء وهذا موجود عند معظم الناس وعند التجار يف الدنيا  ...ولكن ملاذا ال نوظف
هذا الذكاء يف التجارة مع اهلل ونزيد رصيدنا يف بنك احلسنات  ،فاهلل سبحانه وتعاىل منحنا فرص استثامرية ال تعد وال حتىص ،
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لكن يف املقابل هناك زمن حمدد لالستفادة منها وهنالك مواسم وأوقات إذا فاتت التاجر الفطن فإن أرباحه سوف تقل وقد
يتفوق عليه من اغتنم املواسم وبذل جهده يف توفري سلعته ...
إن بنك احلسنات الذي يعمل بشكل متواصل يف النهار ويف الليل دون توقف حيتاج منا إىل تنشيط دائم وتفقد مستمر
وإيداع ما يمكن إيداعه بشكل يومي ويف كل حلظة من حياتنا  ...وعىل حسب رصيدك يف هذا البنك يتحدد مصريك في
اجلنة وإىل أي درجاهتا ومنازهلا سوف تصل بإذن اهلل .
وقد مجعت يف هذا الكتاب جمموعة من اْلحاديث النبوية الصحيحة دون ترتيب أو تبويب حتتوي عىل أعامل تساعدنا يف
زيادة رصيدنا من احلسنات وقمت بتقدير الزمن الذي يمكن تأدية العمل فيه ليتضح لنا أن معظم هذه اْلعامل سهلة ويسرية
وال تأخذ وقتا طويال لتنفيذها ولكنها حتتاج إىل مهم وعزائم  ،وتعترب هذه اْلحاديث بمثابة نامذج يمكن تطبيقها يف مجيع
شؤون حياتنا  ،فحياتنا جتارة مع اهلل  ،وبالنية الصاحلة يمكن حتويل أي عمل إىل رصيد لك من احلسنات يضاف إىل حسابك
يف بنك احلسنات.

وأسأل اهلل العيل القدير أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه  .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
د .عديل عبدالرؤوف الغزايل
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رأس املال ( العمل )

 -1عمل قليل أجر عظيم
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

قول  :سبحان اهلل وحبمده  ،عدد خلقه
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
(ثالث مرات)
ِ
ِ
َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ِض اهللَُّ َعن ُْهام َ -أ َّن النَّبِ َّى َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ -خ َر َج ِم ْن ِعن ِْد َها ُبك َْر ًة
اس َع ْن ُج َو ْير َي َة َ -ر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احل ِ
ال ا َّلتِي
ِح َ
ني َص َّىل ه
الص ْب َح َوه َى ِيف َم ْسجد َها ُث َّم َر َج َع َب ْعدَ َأ ْن َأ ْض َحى َوه َي َجال َس ٌة َف َق َال « َما ِز ْلت َع َىل ْ َ
َث مر ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ات
َف َار ْقتُك َع َل ْي َها »َ .قا َل ْت َن َع ْمَ .ق َال النَّبِ هى -صىل اهلل عليه وسلمَ « -ل َقدْ ُق ْل ُت َب ْعدَ ك َأ ْر َب َع كَل َامت َثال َ َ َّ
َت بِام ُق ْل ِ
ت ُمن ُْذ ا ْليَ ْو ِم َل َو َز َنت ُْه َّن ُس ْب َح َ
ان اهللَِّ َوبِ َح ْم ِد ِه عَدَ َد َخ ْل ِق ِه َو ِر َضا َن ْف ِس ِه َو ِز َن َة َع ْر ِش ِه َو ِمدَ ا َد كَلِ َامتِ ِه »
َل ْو ُو ِزن ْ َ
أقل من دقيقة

رواه مسلم .
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أجر من يذكر اهلل لفرتات طويلة

رأس املال ( العمل )

قراءة حرف أو آية من القرآن الكريم

 -2قراءة القرآن
مدة االستثمار

دقيقة أو أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)
عرش حسنات لكل حرف تقرأه  .مثال لو حسبنا
عدد حروف سورة اإلخالص والفلق والناس
لوجدنا أن العدد تقريبا  195حرف

 1950 = 10 × 195حسنه

ِ
ٍ
ول َق َال َر ُس ُ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ي ُق ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ( :م ْن َق َر َأ َح ْر ًفا ِم ْن
عن َع ْبدَ اهللَِّ ْب َن َم ْس ُعود َ -ر َ
ف و َالم حر ٌ ِ
رش َأم َث ِ
كِت ِ
اهلَا َال َأ ُق ُ
َاب اهللَِّ َف َل ُه بِ ِه َح َسنَ ٌة َو ْ
ف)
يم َح ْر ٌ
ف َو َلكِ ْن َأل ِ ٌ
ول امل َح ْر ٌ
ف َوم ٌ
ف َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
احلَ َسنَ ُة بِ َع ْ ِ ْ
أخرجه الرتمذي يف أبواب  :فضائل القرآن  ،باب :ما جاء فيمن قرأ حرف ًا من القرآن ماله من اْلجر ،صحيح سنن الرتمذي -
اْللباين  9/3رقم .3087

ِ
قال تعاىل{من جاء بِ ْ ِ
ُي َزى إِالَّ ِم ْث َل َها َو ُه ْم الَ ُي ْظ َل ُم َ
الس ِّي َئ ِة َف َ
ون}160اْلنعام.
َ َ
ال ُ ْ
رش َأ ْم َثاهلَا َو َمن َجاء بِ َّ
َ
احل َسنَة َف َل ُه َع ْ ُ
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رأس املال ( العمل )

قتل وزغ من أول ضربة

 -3قتل الوزغ
مدة االستثمار

دقيقة أو أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)
 100حسنة

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ( :م ْن َقت ََل َو َز ًغا ِيف َأ َّو ِل
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ون َذل ِ َك َو ِيف ال َّثال ِ َث ِة ُد َ
َض َب ٍة كُتِ َب ْت َل ُه ِما َئ ُة َح َسن ٍَة َو ِيف ال َّثانِ َي ِة ُد َ
ون َذل ِ َك ) ويف رواية َع ْن َأ ِِب
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ني َح َسنَ ًة ) رواه مسلم .
َض َب ٍة َس ْب ِع َ
ُه َر ْي َر َة َع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ َّن ُه َق َال( يف َأ َّول َ ْ
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رأس املال ( العمل )

الصدقة من املال بدينار أو ريال أو أكثر

 -4الصدقة
مدة االستثمار

دقيقة أو أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)

كل ريال ربحه  700حسنة

ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم ِيف َسبِ ِ
قال تعاىل َّ {:م َث ُل ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
يل اهللهِ ك ََم َث ِل َح َّب ٍة َأن َبت َْت َس ْب َع َسنَابِ َل ِيف ك ُِّل
ِ
اع ُ ِ
سنب َل ٍة م َئ ُة حب ٍة واهللهُ ي َض ِ
ِ
يم} سورة البقرة آية 261
ُ ُ ِّ َ َّ َ ُ
ف ملَن َي َشاء َواهللهُ َواس ٌع َعل ٌ
ِ
ِ
ِ
يم} سورة
ُور َحل ٌ
وقال تعاىل { إِن ُت ْق ِر ُضوا اهللََّ َق ْر ًضا َح َسنًا ُي َضاع ْف ُه َلك ُْم َو َي ْغف ْر َلك ُْم َواهللَُّ َشك ٌ
التغابن آية . 17
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رأس املال ( العمل )

االستغفار للمؤمنني واملؤمنات

 -5االستغفار للمؤمنني
مدة االستثمار

دقيقة أو أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)
ماليني احلسنات

عن عبادة بن الصامت  -ر ِِض اهللَُّ َعنْه َ -عن النَّبِي ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم  ( :من اس َتغ َفر ل ِ ِ
نني
لمؤم َ
ِّ َ
ْ
ُ
ْ َ َ َ َ ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ح َسنَة) أخرجه الطرباين وحسنه الشيخ اْللباين يف صحيح اجلامع
ب اهللُ َل ُه بِ ُك ِل ُمؤمن و ُمؤمنَة َ
واملؤمنَات َك َت َ
برقم 6026 :

وقال نوح عليه السالم يف اآلية الكريمة َ {:ر ِّب ا ْغ ِف ْر ِيل َول ِ َوالِدَ َّي َوملَ ِن َد َخ َل َب ْيتِ َي ُم ْؤ ِمنًا
ني واملُْ ْؤ ِمن ِ
ِ ِِ
َات} سورة نوح آية . 28
َول ْل ُم ْؤمن َ َ
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رأس املال ( العمل )

 -6إماطة األذى عن الطريق
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

إزالة شجرة من الطريق تؤذي الناس
ساعة أو أقل
ِ
ِ
ب ِيف ْ
اجلَن َِّة
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َالَ ( :ل َقدْ َر َأ ْي ُت َر ُج ًال َي َت َق َّل ُ
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ِيف َشجر ٍة َق َطعها ِمن َظه ِر ال َّط ِر ِيق كَان ْ ِ
َّاس ) رواه مسلم .
َت ت ُْؤذي الن َ
ََ ْ ْ
ََ

رأس املال ( العمل )

 -7االلتقاء والتصافح
مدة االستثمار

التقلب يف اجلنة

صايف األرباح (األجر)

التقاء املسلم مع أخيه والتصافح
املغفرة قبل التفرق
دقيقة أو أقل من دقيقة
ني ي ْلت َِقي ِ
ِ
ِ
َعن ا ْلرب ِاء ب ِن َع ِاز ٍ ِ
ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ان
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َ ( :ما م ْن ُم ْسل َم ْ ِ َ َ
ْ ََ ْ
ب َر َ
َفيتَصا َفح ِ
ان إِ َّال ُغ ِف َر َهل ُ َام َقبْ َل َأ ْن َي ْف َ ِرت َقا ) رواه الرتمذي وأبو داود أنظر صحيح سنن أِب داود لأللباين رقم . 5212
َ َ َ
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رأس املال ( العمل )

الوضوء مثل وضوء الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ثم صالة ركعتني بإخالص

 -8الوضوء
مدة االستثمار
عدة دقائق

صايف األرباح (األجر)

غفران ما تقدم من ذنوب

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه  :دعا بإناء فأفرغ عىل كفيه ثالث
عن محران موىل عثامن أخربه :أنه رأى عثامن بن عفان َر َ

مرار فغسلهام  ،ثم أدخل يمينه يف اإلناء ،فمضمض واستنشق  ،ثم غسل وجهه ثالثا ،ويديه إىل املرفقني
ثالث مرار  ،ثم مسح برأسه ،ثم غسل رجليه ثالث مرار إىل الكعبني  ،ثم قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ( :من تَو َّض َأ نَحو و ُض ِ
وئي َه َذا ُث َّم َص َّىل َر ْك َعت ْ ِ
حيدِّ ث فِ ِيه َام َن ْفسه ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبه ) ،
ْ ُ
َ ْ َ
َني َال ُ َ
ِ
الص َالة ا َّلتِي تَلِ َيها ) .رواه البخاري ومسلم .
الر َوا َية ْاْلُ ْخ َرى ( :إِ َّال ُغف َر َل ُه َما َب ْينه َو َب ْني َّ
َو ِيف ِّ

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -9سبحان اهلل وحبمده

قول سبحان اهلل وحبمده  100مرة

مدة االستثمار
دقيقتان

صايف األرباح (األجر)
مغفرة اخلطايا

ِ
هلل َعنْ ُه َأ َّن َر ُس َ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َق َال ُس ْب َح َ
هلل
ان ا َِّ
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
ِض ا َُّ
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
َت ِم ْث َل َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر )رواه البخاري .
َوبِ َح ْم ِد ِه ِيف َي ْو ٍم ِما َئ َة َم َّر ٍة ُح َّط ْت َخ َطا َيا ُه َوإِ ْن كَان ْ
ات َأ َعدَّ اهللَُّ َهلم م ْغ ِفر ًة و َأجرا َع ِ
الذاكِر ِ
ِ
قال تعاىل { :و َّ ِ
ظ ًيام} ( )35سورة
الذاك ِر َ
َ
ُ َّ َ َ ْ ً
ين اهللََّ كَث ًريا َو َّ َ
اْلحزاب .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -10عند النوم
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

قول ( ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،
له امللك  ،وله احلمد  ،وهو على كل
شيء قدير  ،الحول وال قوة إال باهلل ،
سبحان اهلل  ،واحلمد هلل  ،وال إله إال
اهلل  ،واهلل أكرب) عند النوم
ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال  :من قال حني يأوي إىل فراشه :
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
{ ال إِ َلـ َه إِال اهللَُّ َ ،و ْحدَ ُه ال َ ِ
يك َل ُه َ ،ل ُه ا ُْمل ْل ُك َ ،و َل ُه ْ
رش َ
َش ٍء َق ِد ٌير  ،ال َح ْو َل َوال ُق َّو َة إِال
احلَ ْمدُ َ ،و ُه َو َع َىل ك ُِّل َ ْ
ان ال َّل ِ
بِال َّل ِ
ـه َ ،و ْ
ـه ُ ،س ْب َح َ
ْرب ُ ،غ ِف َر ْت َل ُه ُذنُو ُب ُه َ (-أ ْو َق َالَ :خ َطا َيا ُه َ ،وإِ ْن
احلَ ْمدُ اهللَِّ َ ،وال إِ َل َه إِال اهللَُّ َ ،واهللَُّ َأك َ ُ
دقيقة أو أقل من دقيقة

غفران الذنوب

َت ِم ْث َل َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر}رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وصححه اْللباين يف صحيح الرتغيب برقم . 607
كَان ْ
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رأس املال ( العمل )

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

 -11استغفر اهلل
مدة االستثمار

دقيقة أو أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)
املغفرة

عن بِ َال َل ْب َن َي َس ِ
ار ْب ِن َز ْي ٍد َم ْو َىل النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َحدَّ َثنِي َأ ِِب َع ْن َجدِّ ي َس ِم َع النَّبِ َّي
ِ
ِ
ِ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
احل َّي ا ْل َق هيو َم
َص َّىل ا َُّ
يم ا َّلذي َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ْ َ
ول َ ( :م ْن َق َال َأ ْس َت ْغف ُر اهللََّ ا ْل َعظ َ

الزح ِ
و َأتُوب إِ َلي ِه (يقوهلا ثالثا )* ُغ ِفر َله وإِ ْن ك َ ِ
ف ) رواه أبو داود والرتمذي وصححه
َان َف َّر م ْن َّ ْ
َ ُ َ
َ ُ ْ
اْللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم . 1623
* وردت زيادة يقوهلا ثالثا يف رواية ابن مسعود .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -12الصلوات اخلمس

احملافظة على الصلوات اخلمس

مدة االستثمار
ساعة تقريبا

صايف األرباح (األجر)
حمو اخلطايا

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -أ َّن َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :أ َر َأ ْيت ُْم َل ْو َأ َّن
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ِِ
ِ
ٍ
ََن ْ ًرا بِ َب ِ
َش ٌء َقا ُلوا َال َي ْب َقى ِم ْن
اب َأ َح ِدك ُْم َي ْغت َِس ُل ِمنْ ُه ك َُّل َي ْو ٍم َ ْ
َخ َس َم َّرات َه ْل َي ْب َقى م ْن َد َرنه َ ْ
درنِ ِه ََشء َق َال َف َذل ِ َك م َث ُل الص َلو ِ
اخلَ ْم ِ
س َي ْم ُحو اهللَُّ ِِبِ َّن ْ
ات ْ
اخلَ َطا َيا ) رواه البخاري ومسلم .
َّ َ
َ
ْ ٌ
ََ

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -13التسبيح والتحميد والتكبري

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

مدة االستثمار
دقيقتان

صايف األرباح (األجر)
غفران اخلطايا

َع ْن َأ ِِب ُهر ْير َة  -ر ِِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ع ْن رس ِ
هلل ِيف
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ( :م ْن َس َّب َح ا ََّ
هلل َص َّىل ا َُّ
ول ا َِّ
َ ُ
َ َ
َ َ
ني َف ْتلِ َك تِ ْس َع ٌة
ني َو َمحِدَ ا ََّ
َرب اهللََّ َث َال ًثا َو َث َالثِ َ
هلل َث َال ًثا َو َث َالثِ َ
ُد ُب ِر ك ُِّل َص َال ٍة َث َال ًثا َو َث َالثِ َ
ني َوك َّ َ
ون َو َق َال ََتَا َم املِْائ َِة َال إِ َل َه إِ َّال اهللَُّ َو ْحدَ ُه َال َ ِ
َوتِ ْس ُع َ
رش َ
َش ٍء
يك َل ُه َل ُه املُْ ْل ُك َو َل ُه ْ َ
احل ْمدُ َو ُه َو َع َىل ك ُِّل َ ْ
َت ِم ْث َل َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر) رواه مسلم .
َق ِد ٌير ُغ ِف َر ْت َخ َطا َيا ُه َوإِ ْن كَان ْ
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رأس املال ( العمل )

 -14سبحان اهلل وحبمده

قول سبحان اهلل وحبمده  ،سبحان اهلل
العظيم

مدة االستثمار

دقيقة أو أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)

تثقيل ميزان احلسنات يوم القيامة

َان َخ ِفي َفت ِ
َعن َأ ِِب هرير َة  -ر ِِض اهللَُّ َعنْه َ -عن النَّبِي ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم َق َال  ( :ك َِلمت ِ
َان
ِّ َ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ َ َ َ
ُ ََْ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ *
ان اهللَِّ ا ْل َع ِظي ِم ُس ْب َح َ
مح ِن ُس ْب َح َ
ان اهللَِّ َوبِ َح ْمده )
الر ْ َ
َع َىل ال ِّل َسان َثقي َلتَان ِيف املْ َيزان َحبِي َبتَان إِ َىل َّ
رواه البخاري ومسلم .
ِ
يش ٍة ر ِ
اض َي ٍة } ( )7( )6سورة القارعة .
قال تعاىل َ { :ف َأ َّما َمن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َ ،ف ُه َو ِيف ع َ َّ
* ويف رواية أخرى ( سبحان اهلل وبحمده  ،سبحان اهلل العظيم ) .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -15احلمد هلل
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

قول احلمد هلل
امتالء امليزان يوم القيامة
دقيقة أو أقل من دقيقة
ِ
ِ ٍ
ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  ( :ا ْل ُو ُضو ُء َش ْط ُر
َع ْن َأ ِِب َمالك ْاْلَ ْش َعر ِّي َ -ر َ
ني السمو ِ
ِْ ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
َل ِن َأ ْو ََت ْ َ ُ
احل ْمدُ هللَِّ ََت ْ َ ُ
احل ْمدُ هللَِّ ََت ْ َ َ
ان َو ُس ْب َح َ
أل ا ْملِ َيز َ
ُور
ض َو َّ
أل َما َب ْ َ َّ َ َ
الص َال ُة ن ٌ
ان اهللَِّ َو ْ َ
اإل َيامن َو ْ َ
آن ُح َّج ٌة َل َك َأ ْو َع َل ْي َك ك هُل الن ِ
رب ِض َيا ٌء َوا ْل ُق ْر ُ
الصدَ َق ُة ُب ْر َه ٌ
َّاس َي ْغدُ و َف َب ِائ ٌع َن ْف َس ُه َف ُم ْعتِ ُق َها َأ ْو ُموبِ ُق َها )
ان َو َّ
َو َّ
الص ْ ُ

وعن عمران بن حصني قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ( :إن أفضل عباد اهلل يوم القيامة :
احلامدون (أخرجة الطرباين وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع برقم .1571
قال تعاىل { َوا ْل َو ْز ُن َي ْو َم ِئ ٍذ ْ
احلَ هق َف َمن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْمل ْفلِ ُح َ
ون} ( )8سورة اْلعراف .
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رأس املال ( العمل )

 -16الذب عن عرض أخيك

الدفاع عن أخيك املسلم عند غيبته

مدة االستثمار

دقيقة أو دقائق معدودة

صايف األرباح (األجر)
العتق من النار

ِ
ِ ِ
ِض اهللَُّ َعن َْها َ -قا َل ْت َ :ق َال َر ُس ُ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ " :م ْن
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
َع ْن َأ ْس َام َء بِنْت َيزيدَ َ -ر َ
هلل َأ ْن ُي ْعتِ َق ُه ِم ْن الن ِ
َذ َّب َع ْن َحلْ ِم َأ ِخ ِيه بِا ْل ِغي َب ِة ك َ
َّار " ويف روايةَ " :م ْن َذ َّب َع ْن َأ ِخ ِيه
َان َح ًّقا َع َىل ا َِّ
اب الن ِ
َّار َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة " َ ،وت ََال َر ُس ُ
هلل َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ " :وك َ
َان َح ًّقا َع َل ْينَا
ول ا َِّ
َر َّد اهللَُّ َعنْ ُه َع َذ َ

ب ِْ
ني " َ .أ ْخ َر َج ُه ا ْلبَ ْي َه ِق هي ِيف ُش َع ِ
اإل َيام ِن وأمحد والطرباين وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع
َرص املُْ ْؤ ِمنِ َ
ن ْ ُ

برقم . 6240
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رأس املال ( العمل )

 -17صيام التطوع
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

صيام يوم يف سبيل اهلل
إبعاد النار عن الوجه مسافة  70سنة
من الفجر إىل املغرب
ِ
َعن َأ ِِب س ِع ٍ
يد ْ ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َق َال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول َ ( :م ْن َصا َم َي ْو ًما
ْ
َ
اخلُدْ ر ِّي َر َ
ِيف َسبِ ِ
ني َخ ِري ًفا ) رواه البخاري ومسلم .
اعدَ اهللَُّ َو ْج َه ُه َع ْن الن َِّار َس ْب ِع َ
يل اهللَِّ َب َ

رأس املال ( العمل )

 -18ال حول وال قوة إال باهلل

قول ال حول وال قوة إال باهلل

مدة االستثمار
 3ثوان

صايف األرباح (األجر)
كنز من كنوز اجلنة

ِ
ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َق َالَ :ق َال ِيل َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َمَ ( :أ َال َأ ُد هل َك َع َىل كَلِ َم ٍة
َع ْن َأ ِِب ُم َ
وسى ْاْلَ ْش َعر ِّي َر َ
اجلَن َِّة َأ ْو َق َال َع َىل َكن ٍْز ِم ْن ُكن ِ
ِم ْن ُكن ِ
ُوز ْ
ُوز ْ
اجلَن َِّة َف ُق ْل ُت َب َىل َ :ف َق َال َ :ال َح ْو َل َو َال ُق َّو َة إِ َّال بِاهللَّ ) رواه مسلم .
دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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 -19الصالة مجاعة وإدراك تكبرية اإلحرام

رأس املال ( العمل )

الصالة  40يوم يف مجاعة والدخول
املسجد قبل تكبرية اإلحرام

مدة االستثمار

دقائق قليلة قبل إقامة

صايف األرباح (األجر)

براءة من النار وبراءة من النفاق

الصالة

ِ ٍ ِ
َع ْن َأن ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
هلل
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ( :م ْن َص َّىل َِّ
َس ْب ِن َمالك َر َ
ِ
مجا َع ٍة يدْ ِر ُك ال َّتكْبِري َة ْاْلُ َ ِ
ِ
َّار َو َبراء ٌة ِم ْن النِّ َف ِ
اق )
َأ ْر َب ِع َ
ني َي ْو ًما ِيف َ َ ُ
وىل كُت َب ْت َل ُه َب َرا َءتَان َب َرا َء ٌة م ْن الن ِ َ َ
َ
رواه الرتمذي وحسنه اْللباين يف صحيح الرتمذي برقم. 241 :
ِ
َاع ا ْل ُغ ُر ِ
قال تعاىل{ َف َمن ُز ْح ِز َح َع ِن الن ِ
ور}سورة
احل َيا ُة الده ْن َيا إِالَّ َمت ُ
اجلنَّ َة َف َقدْ َف َاز َوما ْ َ
َّار َو ُأ ْدخ َل ْ َ
آل عمران. 185
دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -20الصالة على النيب

الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم
مرة واحدة

مدة االستثمار
أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)

 10صلوات من اهلل  +حمو 10
خطيئات  +الرفع  10درجات

ول اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم  ( :من ص َّىل َع ََل ص َال ًة و ِ
ِ ٍ ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
احدَ ًة
َ
َّ َ
َ ْ َ
َ
ْ َ َ َ
عن َأن َُس ْب ُن َمالك َر َ
ات ورفِع ْت َله َع ْرش درج ٍ
ات وح َّط ْت َعنْه َع ْرش َخطِي َئ ٍ
ٍ
ِ
ات ) رواه النسائي وصححه
ُ ُ ََ َ
َُ َ
رش َص َل َو َ ُ
ُ ُ
َص َّىل اهللَُّ َع َليْه َع ْ َ
اْللباين يف صحيح النسائي برقم . 1296
ِ
قال تعاىل  { :إِ َّن اهللََّ َو َم َال ِئ َك َت ُه ُي َص هل َ
ص هلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام } ( )56سورة
ون َع َىل النَّبِ ِّي َيا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َ
اْلحزاب .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )
قراءة آية الكرسي بعد كل صالة

 -21آية الكرسي
مدة االستثمار

دقيقة بعد كل صالة

صايف األرباح (األجر)
دخول اجلنة

ِ
ِض اهلل َعنْ ُه َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ "( :م ْن َق َر َأ آ َي َة
َع ْن َأ ِِب ُأ َما َم َة َر َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
اجلن َِّة إِ َّال َأ ْن َي ُموت )" رواه النسائي والطرباين
ِس ُد ُب َر ك ُِّل َص َالة َم ْكتُو َبة َمل ْ َي ْمنَ ْع ُه م ْن ُد ُخول ْ َ
ا ْلك ُْر ِّ
وصححه اْللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم . 1595

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -22رضيت باهلل ربا

قول رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا
ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم نبيا

مدة االستثمار
أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)
وجوب اجلنة

عن أِب سعيد اخلدري-رِض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم َ ( :م ْن
يت بِاهللَِّ َر ًّبا َوبِ ِ
اإل ْسال ِم ِدينًا َوبِ ُم َح َّم ٍد َ ،ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ،ر ُسوال َو َج َب ْت َل ُه
َق َال َ :ر ِض ُ
اجلنَّ ُة) رواه أبو داود وصححه اْللباين يف صحيح سنن أِب داود برقم . 1529
َْ
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رأس املال ( العمل )

قول سيد االستغفار يف النهار ويف الليل

 -23سيد االستغفار
مدة االستثمار

دقيقة يف النهار ودقيقة يف

صايف األرباح (األجر)

احلكم له بأنه من أهل اجلنة

الليل
ِ
عن َشدَّ ِ
اد ْب ِن َأ ْو ٍ
وس َّلم َ
االستِ ْغفار َأ ْن ي ُقول ا ْلع ْبدُ :
ْ
قال  « :س ِّيدُ ْ
س رِض اهللَّ عنْ ُه عن النَّبِ ِّي َص هىل اهللُ َع َل ْيه َ
ِ
ْت َخ َل ْقتَني و َأنَا َعبدُ َك  ،و َأنَا عىل عه ِد َك ْ ِ
رش
ْت َر ِِّب  ،ال إِ َله إِالَّ َأن َ
ال َّل ُه َّم َأن َ
ْ
ْ
ووعد َك ما ْ
اس َت َط ْع ُت َ ،أ ُعو ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
ِ ِ
الذن ِ
اغ ِف ْر يل َ ،فإِ َّن ُه ال ي ْغ ِف ُر ه
عَل  ،و َأ ُبو ُء َ
بذنْبي َف ْ
ْت  .م ْن َق َاهلَا ِم َن
ُوب إِالَّ َأن َ
ما صنَ ْع ُت َ ،أبو ُء َل َك بِن ْعمت َك َ َ
مـات ِمن يو ِم ِه َقبل َأ ْن يم ِيس َ ،فهو ِمن َأه ِل اجلن َِّة  ،ومن َق َاهلا ِمن ال َّلي ِل وهو م ِ
ِ
وق ٌن ِبا
ْ ْ
ُْ َ ُ
ْ
الن ََّه ِار ُموقن ًا ِ َِبا َ ،ف َ ْ ْ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ
فهو ِم ْن َأ ْه ِل اجلن َِّة » رواه البخاري.
َف َام َت َقبل َأ ْن ُي ْصبِح ُ ،

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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 -24بناء املساجد

رأس املال ( العمل )

بناء مسجد أو املشاركة يف بناء املسجد

مدة االستثمار

حسب احلالة (غري حمدد)

صايف األرباح (األجر)
بيت يف اجلنة

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :
َع ْن َأ ِِب َذ ٍّر  ،وعن جابر بن عبداهلل َر َ
( " َم ْن َبنَى هللَِّ َم ْس ِجدً ا َو َل ْو ك ََم ْف َح ِ
ص َق َط ٍاة َ ،بنَى اهللَُّ َل ُه َب ْيتًا ِيف ْ
اجلَن َِّة " ) رواه ابن ماجة وصححه
اْللباين يف صحيح اجلامع برقم . 6128

مفحص قطاة  :عش طري القطاة .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -25قل هو اهلل أحد

قراءة قل هو اهلل أحد  10مرات

مدة االستثمار

دقيقة أو دقيقتان

صايف األرباح (األجر)
قرص في الجنة

اجلهنِي ص ِ
َعن مع ِ
اح ِ
اذ ْب ِن َأن ٍ
ب النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َس ْ ُ َ ِّ َ
ْ َُ
ٍ
ِ
اجلن َِّة َف َق َال ُع َم ُر ْب ُن
رصا ِيف ْ َ
رش َم َّرات َبنَى اهللَُّ َل ُه َق ْ ً
َق َال َ ( :م ْن َق َر َأ ُق ْل ُه َو اهللَُّ َأ َحدٌ َحتَّى ََيْت َم َها َع ْ َ
اخلَ َّط ِ
ول اهللَِّ َف َق َال َر ُس ُ
اب  :إِ َذ ْن َأ ْس َتكْثِ َر َيا َر ُس َ
ْ
ب)
هلل َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  :ا َُّ
ول ا َِّ
هلل َأ ْك َث ُر َو َأ ْط َي ُ
رواه أمحد وصححه اْللباين .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

صالة  12ركعة يف يوم وليلة

 -26صالة  12ركعة
مدة االستثمار

قرابة نصف ساعة

صايف األرباح (األجر)
بيت يف اجلنة

عن أم حبيبة -رِض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم َ "( :م ْن َص َّىل
ِ
ٍ ِ
َني َب ْعدَ َها َو َر ْك َعت ْ ِ
اجلن َِّة َأ ْر َب ًعا َق ْب َل ال هظ ْه ِر َو َر ْك َعت ْ ِ
ِ
َني
رش َة َر ْك َع ًة ُبن َي َل ُه َب ْي ٌت ِيف ْ َ
يف َي ْو ٍم َو َل ْي َلة ثنْت َْي َع ْ َ
َني بعدَ ا ْل ِع َش ِ
ِ
اء َو َر ْك َعت ْ ِ
َب ْعدَ املَْ ْغ ِر ِ
ج ِر " )  .رواه الرتمذي وصححه اْللباين
َني َق ْب َل َصالة ا ْل َف ْ
ب َو َر ْك َعت ْ ِ َ ْ
يف صحيح اجلامع . 6362

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -27طيب الكالم وإطعام الطعام
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

الكالم الطيب وإطعام الطعام والصالة
بالليل
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ ، -ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
اجلن َِّة
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم  " ( :إِ َّن ِيف ْ َ
َع ْن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن َع ْمرو َ -ر َ
ِ
اهر َها ِمن باطِنِها  ،وباطِنُها ِمن َظ ِ
ِ
اه ِر َها ِ .ق َيل َ :ملِ ْن ِه َي َيا َر ُس َ
اب ا ْلكَال َم ،
ول اهللَِّ ؟ َق َال َ :مل ْن َأ َط َ
ْ َ َ ََ َ ْ
ُغ َر ًفا ُي َرى َظ ُ
و َأ ْطعم ال َّطعام  ،وب َ ِ
َّاس نِ َيا ٌم " رواه أمحد والبيهقي وصححه اْللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم
ات َقائ ًام َوالن ُ
َ َ ََ
َ َ َ
دقائق أو ساعات قليلة

غرف يف اجلنة

. 946

وقال تعاىل { :وا َّل ِذين آمنُوا و َع ِم ُلوا الص ِ ِ
جت ِري ِمن َ ْحتتِ َها ْاْلَ َْنَ ُار َخال ِ ِدي َن فِ َيها
اجلن َِّة ُغ َر ًفا َ ْ
َ َ َ
َ
احلات َلنُبَ ِّو َئن َُّهم ِّم َن ْ َ
َّ َ
ني} ( )58سورة العنكبوت .
نِ ْع َم َأ ْج ُر ا ْل َع ِاملِ َ

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -28غسل امليت وتكفينه

غسل املسلم وتكفينه

مدة االستثمار
ساعة

صايف األرباح (األجر)

الغفران  40مرة  +الكسوة من
سندس وإستربق اجلنة

فعن أِب رافع ـ رِض اهلل عنه ـ قال  :قال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم َ ":م ْن َغ َّس َل ُم ْسلِ ًام َف َكت ََم َع َل ْي ِه
ني َم َّرةًَ ،و َم ْن َح َف َر َل ُه َف َأ َجنَّ ُه ُأ ْج ِر َى َع َل ْي ِه َك َأ ْج ِر َم ْسك ٍ
َن َأ ْس َكنَ ُه إِ َّيا ُه إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن َك َفنَّ ُه
َغ َف َر اهللَُّ َل ُه َأ ْر َب ِع َ
ِ ِ ِ
س َوإِست ِ
اجلن َِّة )رواه احلاكم والبيهقي والطرباين ،وحسنه اْللباين .
َربق ْ َ
ك ََسا ُه اهللَُّ َي ْو َم ا ْلق َيا َمة م ْن ُسنْدُ ِ ْ ْ َ

س ُخ ْْض وإِستَرب ٌق وح هلوا َأس ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
اب ُسندُ ٍ
ورا}
او َر من ف َّضة َو َس َق ُ
ٌ َ ْ َْ َ ُ
قال تعاىل َ { :عال َي ُه ْم ث َي ُ
رشا ًبا َط ُه ً
َ
اه ْم َر ه ُِب ْم َ َ
( )21سورة اإلنسان .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات

32

رأس املال ( العمل )

 -29سبحان اهلل وحبمده

قول سبحان اهلل وحبمده

مدة االستثمار
 3ثوان

صايف األرباح (األجر)
نخلة يف اجلنة

ِ
ٍ
هلل َعنْ ُه َ -ع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ ( :م ْن َق َال
ِض ا َُّ
َع ْن َجابِر بن عبداهلل َ -ر َ
َخ َل ٌة ِيف ْ
ُس ْب َح َ
ان اهللَِّ ا ْل َعظِي ِم َوبِ َح ْم ِد ِه ُغ ِر َس ْت َل ُه ن ْ
اجلَن َِّة )  ،رواه الرتمذي وصححه اْللباين يف مشكاة
املصابيح برقم. 2244 :

قال تعاىل َ { :فسبح بِحم ِد رب َك وكُن من الس ِ ِ
ن} ( )98سورة احلجر .
اجدي َ
َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ َ
ِّ َ َّ
اس ِم َر ِّب َك ا ْل َعظِي ِم} ( )52سورة احلاقة .
وقال تعاىل َ { :ف َس ِّب ْح بِ ْ
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رأس املال ( العمل )
كتم الغيظ

 -30كتم الغيظ
مدة االستثمار

حلظات أو دقائق قليلة

صايف األرباح (األجر)
الزواج من احلور العني

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
عن معاذ بن أنس اجلهني َ -ر َ
ِ
َريه من احلور
كتم غيظ ًا  ،وهو ٌ
(من َ
قادر عىل أن ُينْف َذ ُه  ،دعا ُه اهلل عىل رؤوس اخلالئق  ،حتى َُي ِّ َ
العني  ،يزوجه منها ما شاء ) .رواه أبو داود والرتمذي وصححه اْللباين يف صحيح سنن الرتمذي برقم . 2021

ِ
ور ِع ٍ
َاهم بِ ُح ٍ
ني} ( )54سورة الدخان .
قال تعاىل { :ك ََذل َك َو َز َّو ْجن ُ

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -31االستغفار للوالدين
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

االستغفار للوالدين
دقيقة أو أقل من دقيقة
ِ ِِ
ِ
ِض اهلل َعنْ ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
رت َف ُع َد َر َج ُت ُه ِيف
الر ُج َل َل ُ ْ
ول اهلل َص َّىل اهلل َع َل ْيه َوآله َو َس َّل َم"  (:إِ َّن َّ
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
اجلن َِّة َف َي ُق ُ
استِ ْغ َف ِار َو َل ِد َك َل َ
ك ) ".رواه أمحد وابن ماجة والبيهقي وصححه اْللباين يف
ولَ :أنَّى ِيل َه َذا؟ َف ُي َق ُال :بِ ْ
َْ
رفعة درجة الوالد أو الوالدة يف اجلنة

"السلسلة الصحيحة .129/4

َق َال ال َعال َم ُة ِّ ِ ِ
استِ ْغ َف ِار َو َل ِد َك) َأ ْي َف َينْ َب ِغي ل ِ ْل َو َل ِد َأ ْن َي ْس َت ْغ ِفر ل ِ ْل َوالِدَ ْي ِن.
رش ُح ُسن َِن ا ْب ِن َم َ
اجه( بِ ْ
السنْد هي يف" َ ْ
مح ُه اهلل.
ا ْنت ََهى كَال ُم ُه َر ِ َ
َر ِّب ْ
مح ُه َام ك ََام َر َّب َي ِاين َص ِغ ًريا.
اغ ِف ْر ِيل َول ِ َوالِدَ َّيَ ،ر ِّب ْار َ ْ

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -32الوضوء والذكر بعده
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

إحسان الوضوء ثم قول أشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له  ،وأشهد أن
باب ختتاره
حممدا عبده ورسوله  .اللهم اجعلين من
التوابني واجعلين من املتطهرين
اخل َّط ِ ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ( :م ْن ت ََو َّض َأ َف َأ ْح َس َن
عن ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
اب َر َ
الس َام ِء َ ،ف َق َال َ :أ ْش َهدُ َأ ْن ال إِ َل َه إِال اهللَُّ َ ،و ْحدَ ُه ال َ ِ
رش َ
يك َل ُه َ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن ُحم َ َّمدً ا
رص ُه إِ َىل َّ
ا ْل ُو ُضو َء ُ ،ث َّم َر َف َع َب َ َ
ِ
اب ْ ِ
ِ
ِ
هيا َشا َء ) .رواه أمحد والرتمذي وصححه اْللباين يف
َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه ُ ،فت َح ْت َل ُه َث َامن َي ُة َأ ْب َو ِ َ
اجلنَّة َيدْ ُخ ُل م ْن َأ ِّ َ
ثالث دقائق

صحيح الرتمذي برقم .55
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فتح  8أبوب للجنة والدخول من أي

 -33صالة الفجر واجللوس إىل طلوع الشمس

رأس املال ( العمل )

صالة الفجر يف املسجد واجللوس حتى
طلوع الشمس ثم صالة ركعتني

مدة االستثمار

ساعة ونصف تقريبا

صايف األرباح (األجر)

اجر حجة وعمرة كاملة

ِ
ِ ٍ
َع ْن َأن ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ( :م ْن َص َّىل
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
َس ْب ِن َمالك َ -ر َ
الش ْم ُس ُث َّم َص َّىل َر ْك َعت ْ ِ
مجا َع ٍة ُث َّم َق َعدَ َي ْذك ُُر اهللََّ َحتَّى َت ْط ُل َع َّ
َت َل ُه َك َأ ْج ِر َح َّج ٍة
َني كَان ْ
ا ْل َغدَ ا َة ِيف َ َ
َو ُع ْم َر ٍة َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  :تَا َّم ٍة تَا َّم ٍة تَا َّم ٍة ) رواه الرتمذي وصححه
ول اهللَِّ َ
اْللباين يف صحيح سنن الرتمذي برقم . 6346
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رأس املال ( العمل )

 -34املشي إىل صالة مكتوبة

املشي إىل صالة مكتوبة يف مجاعة

مدة االستثمار
دقائق قليلة

صايف األرباح (األجر)

أجر حجة أو غفران الذنوب

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه  -قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ( :من مشى إىل صالة
عن أِب أمامة الباهَل َ -ر َ
مكتوبة يف اجلامعة  ،فهي كحجة  ،و من مشى إىل صالة تطوع  ،فهي كعمرة) رواه الطرباين يف الكبري وحسنه
اْللباين يف صحيح اجلامع برقم . 6556

ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ق َال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
و َع ْن ُع ْث َام َن ْب ِن َع َّف َ
ول َ ( :م ْن ت ََو َّض َأ
ان َ -ر َ
ِ
ِ
الص َال ِة ا َْمل ْكتُو َب ِة َف َص َّال َها َم َع الن ِ
اجل َام َع ِة َأ ْو ِيف املَْ ْس ِج ِد َغ َف َر اهللَُّ
لص َالة َف َأ ْس َب َغ ا ْل ُو ُضو َء ُث َّم َم َشى إِ َىل َّ
ل َّ
َّاس َأ ْو َم َع ْ َ
َل ُه ُذنُو َب ُه ) رواه مسلم .

ِ
يع َأ ْج َر َم ْن َأ ْح َس َن َع َم ًال } ( )30سورة الكهف .
قال تعاىل  { :إِنَّا َال نُض ُ
دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -35يوم اجلمعة

االغتسال والتبكري واملشي إىل املسجد يوم
اجلمعة والقرب من اإلمام وعدم اللغو

مدة االستثمار
ساعات قليلة

صايف األرباح (األجر)

بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة

ِ
عن َأوس بن َأو ٍ ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ق َال َ :س ِم ْع ُت النَّبِ َّي َص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ول َ ( :م ْن َغ َّس َل
ْ ُ ْ ُ ْ
س ال َّث َقف هي َ -ر َ
يوم ْ ِ
َب َو َدنَا ِم ْن ْ ِ
است ََم َع َو َمل ْ َي ْل ُغ ك َ
َان َل ُه بِك ُِّل َخ ْط َو ٍة َع َم ُل
اجلُ ُم َعة َوا ْغت ََس َل َو َبك ََّر َوا ْب َتك ََر َو َم َشى َو َمل ْ َي ْرك ْ
اإل َما ِم َف ْ
َْ َ
سن ٍَة َأجر ِصي ِامها و ِقي ِ
ام َها ) رواه الرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه اْللباين صحيح ابن ماجة . 898
ُْ َ َ َ َ
َ
اجلمع ِة ُغس َل ْ ِ
ِ
احَ .فك ََأن ََّام َق َّر َب
اجلنَا َبةُ ،ث َّم َر َ
َ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه  -عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،أنه قالَ « :م ِن ا ْغت ََس َل َي ْو َم ْ ُ ُ َ ْ
و عن أِب هريرة َ -ر َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
الرابِ َع ِة،
الساعَة ال َّثال َثةَ ،فك ََأن ََّام َق َّر َب َك ْبش ًا َأ ْق َر َنَ .و َم ْن َر َ
الساعَة ال َّثان َيةَ ،فك ََأن ََّام َق َّر َب َب َق َرةًَ .و َم ْن َر َ
َبدَ َن ًةَ .و َم ْن َر َ
الساعَة َّ
اح ِيف َّ
اح ِيف َّ
اح ِيف َّ
اإلمام ح َْض ِ
َفك ََأنَّام َقرب دجاج ًة .ومن راح ِيف الساع َِة ْ ِ ِ
ِ
ون ِّ
ت املَْالَئِ َك ُة َي ْست َِم ُع َ
الذك َْر» .متفق عليه .
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َّ
اخلام َسةَ ،فك ََأن ََّام َق َّر َب َب ْي َض ًةَ .فإ َذا َخ َر َج ِ َ ُ َ َ
قال ابن عثيمني  :وتبتدئ من طلوع الشمس  ،وقيل  :من طلوع الفجر  ،واْلول أرجح ؛ ْلن ما قبل طلوع الشمس وقت لصالة الفجر " انتهى"  .جمموع فتاوى الشيخ
ابن عثيمني " (  / 16السؤال رقم . ) 1260
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رأس املال ( العمل )

 -36قول ال إله إال اهلل....

قول ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء
قدير (  100مرة يف يوم )

مدة االستثمار

أقل من  10دقائق

صايف األرباح (األجر)

عدل  10رقاب  100 +حسنة +
مسح  100سيئة  +محاية من الشيطان
طيلة اليوم

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َأ َّن َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َق َال َال إِ َل َه إِ َّال اهللَُّ َو ْحدَ ُه َال
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
احلمدُ وهو ع َىل ك ُِّل َ ٍ
َت َل ُه َعدْ َل َع ْ ِ
َ ِ
رش ِر َق ٍ
رش َ
اب َوكُتِ َب ْت َل ُه
َشء َق ِد ٌير ِيف َي ْو ٍم ِما َئ َة َم َّر ٍة كَان ْ
يك َل ُه َل ُه ا ُْمل ْل ُك َو َل ُه ْ َ ْ َ ُ َ َ
ْ
ان يومه َذل ِ َك حتَّى يم ِيس و َمل ي ْأ ِ
ِ
َت َل ُه ِح ْر ًزا ِم ْن َّ
ت َأ َحدٌ بِ َأ ْف َض َل
ِما َئ ُة َح َسن ٍَة َو ُ ِحم َي ْت َعنْ ُه ِما َئ ُة َسيِّ َئ ٍة َوكَان ْ
َ ُْ َ َ َْ
الشيْ َط َ ْ َ ُ
ِِمَّا َجا َء بِ ِه إِ َّال َأ َحدٌ َع ِم َل َأ ْكثَ َر ِم ْن َذل ِ َك ) رواه البخاري ومسلم .
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رأس املال ( العمل )

 -37الطواف وصالة ركعتني
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

طواف  7أشواط حول الكعبة ثم صالة
ركعتني
ِ
ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َق َال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
اف
ول َ ( :م ْن َط َ
َع ْن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن ُع َم َر َ -ر َ
بِا ْلبي ِ
ت َو َص َّىل َر ْك َعت ْ ِ
َني ك َ
َان ك َِعت ِْق َر َق َب ٍة ) رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع برقم . 6379
َْ

رأس املال ( العمل )

دقائق قليلة

 -38محد اهلل بعد األكل

محد اهلل بعد األكل أو الشرب

مدة االستثمار
أقل من دقيقة

أجر عتق رقبة

صايف األرباح (األجر)

رىض اهلل سبحانه وتعاىل

ِ ٍ ِ
عَن َأن ِ
ِض اهللَُّ عَ نْ ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم  ( :إِ َّن اهللََّ َل َ ْري َىض عَ ْن ا ْل َع ْب ِد َأ ْن َي ْأك َُل
ْ
َس ْب ِن َمالك َر َ
الرش َب َة َف َي ْح َمدَ ُه عَ َل ْي َها ) رواه مسلم .
رش َب َّ ْ
ْاْلَ ْك َل َة َف َي ْح َمدَ ُه عَ َل ْي َها َأ ْو َي ْ َ
دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

صلة الرحم( زيارتهم  ..مواساتهم يف
أحزانهم  ..مشاركتهم يف أفراحهم ..
تقديم املساعدة هلم  ..اهلدية ..
الدعاء هلم  ..اخل )

 -39صلة الرحم
مدة االستثمار

دقائق أو ساعات قليلة

صايف األرباح (األجر)

بسط الرزق والذكر باخلري

ِ
ِ
ِ ٍ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َأ َّن َر ُس َ
ب
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َأ َح َّ
عن َأن َُس ْب ُن َمالك َ -ر َ
مح ُه ) رواه البخاري ومسلم .
َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه ِيف ِر ْز ِق ِه َو ُين َْس َأ َل ُه ِيف َأ َث ِر ِه َف ْل َي ِص ْل َر ِ َ
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رأس املال ( العمل )

اخللق احلسن يف التعامل مع اآلخرين

 -40حسن اخللق
مدة االستثمار

مجيع اْلوقات وال حتتاج

صايف األرباح (األجر)

البلوغ إىل درجة الصائم القائم

لتخصيص زمن معني

ِ
ِ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ِض اهللَُّ َعنْها – َقا َل ْت َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول  ( :إِ َّن
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
َع ْ
ن َعائ َش َة َ -ر َ
ِِ
ِ
الص ِائ ِم ا ْل َق ِائ ِم ) رواه أمحد وأبو داود وصححه اْللباين يف صحيح
املُْ ْؤم َن َل ُيدْ ِر ُك بِ ُح ْس ِن ُخ ُلقه َد َر َج َة َّ
أِب داود برقم . 4798
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رأس املال ( العمل )

 -41األخالق احلسنة

اخللق احلسن

مدة االستثمار
مجيع اْلوقات

صايف األرباح (األجر)

حمبة الرسول والقرب من جملسه صىل

اهلل عليه وسلم يوم القيمة
ِ
ٍ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  ( :إِ َّن َأ َح َّبك ُْم إِ َ َّيل
َع ْن َجابِر بن عبداهلل َ -ر َ
و َأ ْقربكُم ِمنِّي َجمْلِسا يوم ا ْل ِقيام ِة َأح ِ
اس ُنك ُْم َأ ْخال ًقا َ ،وإِ َّن َأ ْب َغ َضك ُْم إِ َ َّيل َو َأ ْب َعدَ ك ُْم ِمنِّي َجمْلِ ًسا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ً َْ َ َ َ َ
َ ََ ْ
ون َ ،قا ُلوا َ :يا َر ُس َ
ون َ ،ف َام املُْ َت َف ْي ِه ُق َ
ون َوا ُْملت ََشدِّ ُق َ
ول اهللَِّ َ ،قدْ َعلِ ْمنَا َما ال َّث ْر َث ُار َ
ون َوا ُْملت ََشدِّ ُق َ
ال َّث ْر َث ُار َ
ون؟ َق َال:
*

َرب َ
ون )  .رواه الرتمذي وصححه اْللباين يف صحيح الرتمذي برقم . 2018وقال الرتمذي عقب رواية احلديث :واملتشدق الذي
ا ُْمل َتك ِّ ُ
يتطاول عىل الناس يف الكالم ويبذو عليهم [ ...ومن معاين املتشدق :املستهزئ بالناس يلوي بشدقه ِبم وعليهم].
*الثرثارون  :هم الذين يكثرون الكالم تكلفا وخروجا عن احلق من الثرثرة وهي كثرة الكالم وترديده .
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رأس املال ( العمل )

 -42عيادة املسلم ألخيه

عيادة املريض

مدة االستثمار
دقائق قليلة

صايف األرباح (األجر)

صالة سبعون ألف ملك

ِ
ِ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
هلل َعنْ ُه – َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول :
هلل َص َّىل ا َُّ
ول ا َِّ
ِض ا َُّ
عن َع يَل بن أِب طالب َ -ر َ
ِ
ٍ
( َما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم َي ُعو ُد ُم ْسلِ ًام ُغدْ َو ًة إِ َّال َص َّىل َع َل ْي ِه َس ْب ُع َ
يس َوإِ ْن َعا َد ُه َع ِش َّي ًة
ون َأ ْل َ
ف َم َلك َحتَّى ُي ْم َ
ف َم َل ٍك َحتَّى ُي ْصبِ َح َوك َ
إِ َّال َص َّىل َع َل ْي ِه َس ْب ُع َ
اجلن َِّة ) رواه الرتمذي وصححه
َان َل ُه َخ ِر ٌ
ون َأ ْل َ
يف ِيف ْ َ
اْللباين صحيح اجلامع رقم. 5767

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

الدعاء ألخي املسلم بظهر الغيب

 -43الدعاء بظهر الغيب
مدة االستثمار

دقيقة أو أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)

توكيل ملك بالدعاء لك

ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ِض اهللَُّ َعنْ ُهَ ،أ َّن ُه َس ِم َع َر ُس َ
ول َ ( :م ْن َد َعا
َع ْن َأ ِِب الدَّ ْر َدا َء َر َ
ِْلَ ِخ ِيه بِ َظ ْه ِر ا ْل َغ ْي ِ
ني َو َل َك بِ ِم ْث ٍل ) رواه مسلم .
ب َق َال املَْ َل ُك املُْ َوك َُّل بِ ِه ِآم َ
إل ْخ َوانِنَا ا َّل ِذي َن َس َب ُقونَا بِ ْ ِ
ون َر َّبنَا ا ْغ ِف ْر َلنَا َو ِ ِ
اؤوا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َي ُقو ُل َ
اإل َيام ِن
قال تعاىل َ { :وا َّل ِذي َن َج ُ
و َال َ ْجتع ْل ِيف ُق ُلوبِنَا ِغ ًّال ِّل َّل ِذين آمنُوا ربنَا إِن ََّك ر ُؤ ٌ ِ
يم } ( )10سورة احلرش .
َ َ َ َّ
َ
َ
وف َّرح ٌ
َ
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 -44تفطري الصائم وجتهيز الغازي

رأس املال ( العمل )

تفطري صائم أو جتهيز جماهد يف سبيل
اهلل

مدة االستثمار
دقائق قليلة

صايف األرباح (األجر)

مثل أجر الصائم أو املجاهد ( نسبة
الربح )%100

ِ
َعن َزي ِد ب ِن َخال ِ ٍد ْ ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َف َّط َر
ْ ْ ْ
ُ
اجل َهن ِّي َ -ر َ
ص ِائام كُتِب َله ِم ْث ُل َأج ِر ِه إِ َّال َأ َّنه َال ينْ ُق ِ
الص ِائ ِم ََش ٌء َو َم ْن َج َّه َز َغ ِ
از ًيا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َأ ْو
ص م ْن َأ ْج ِر َّ
ُ َ ُ
ْ
َ ُ
َ ً
ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َش ٌء ) رواه أمحد والرتمذي
ب َل ُه م ْث ُل َأ ْج ِره إِ َّال َأ َّن ُه َال َينْ ُق ُ
َخ َل َف ُه ِيف َأ ْهله كُت َ
ص م ْن َأ ْجر ا ْل َغازي َ ْ
وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع برقم. 6414 :
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رأس املال ( العمل )

 -45الشهادة

سؤال اهلل تعاىل أن يبلغك الشهادة
بصدق

مدة االستثمار
أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)

حصولك عىل منزلة الشهداء يف اجلنة
وإن مت عىل الفراش

ٍ
ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َأ َّن النَّبِ َّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َس َأ َل اهللََّ
عن َس ْه ِل ْب ِن ُحنَ ْيف َ -ر َ
ِ
ات َع َىل فِر ِ
الش َها َد َة بِ ِصدْ ٍق َب َّل َغ ُه اهللَُّ َمن ِ
َاز َل ه
َّ
اش ِه ) رواه مسلم .
الش َهدَ اء َوإِ ْن َم َ
َ
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رأس املال ( العمل )

 -46مساعدة أخي املسلم

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

مدة االستثمار

دقائق أو ساعات قليلة

صايف األرباح (األجر)

التنفيس عنك يوم القيامة والتيسري
والسرت عليك من اهلل يف الدنيا
واآلخرة

ِ
النبي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َقال َ َ ( :م ْن َن َّف َس َع ْن ُم ْؤ ِم ٍن
ِض ا َُّ
هلل َعنْ ُهَ ،عن ِّ
ع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ ِ
َّس َع َىل ُم ْع ِ ٍ
هلل َعنْ ُه ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
هلل
َّس ا َُّ
ب الده ْن َيا َن َّف َس ا َُّ
َّس َي َّ َ
ب َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة َ ،و َم ْن َي َّ َ
هلل ِيف الده ْنيا و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اآلخ َر ِة َ ،واهللَُّ ِيف َع ْو ِن ا ْل َع ْب ِد َما
رت ُه ا َُّ
َ َ
رت ُم ْسل ًام َس َ َ
َع َل ْيه ِيف الده ْن َيا َواآلخ َرة َ ،و َم ْن َس َ َ
ك َ
َان ا ْل َع ْبدُ ِيف َع ْو ِن َأ ِخ ِيه َ ) ...ر َوا ُه ُم ْسلِ ٌم .
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رأس املال ( العمل )

 -47صالة اجلنازة
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

الصالة على أخيك املسلم واملشي يف
جنازته
ِ
عَن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َص َّىل عَ َىل َجنَازَ ٍة َو َمل ْ َي ْت َب ْع َها َف َل ُه ِق َري ٌ
اط
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – ْ
ْ
عَن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
دقائق قليلة

قرياط أو قرياطان

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مها ِم ْث ُل ُأ ُح ٍد ) رواه البخاري ومسلم .
َفإِ ْن تَبِ َع َها َف َل ُه ق َريا َطان ق َيل َو َما ا ْلق َريا َطان َق َال َأ ْص َغ ُر ُ َ

رأس املال ( العمل )
حمبة املسلم يف اهلل

 -48احملبة
مدة االستثمار
غري حمدد

صايف األرباح (األجر)

االستظالل حتت ظل عرش اهلل سبحانه

ِ
هلل َي ُق ُ
ول َ :أ ْي َن ا ُْملت ََحا ُب َ
ون
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم  ( :إِ َّن ا ََّ
عَ ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ - ،ر َ

بِ َج ِ
اليل ا ْل َي ْو َم ُأظِ هل ُه ْم ِيف ظِ ِّل عَ ْر َِش َي ْو َم ال ظِ َّل إِال ظِ َِّل ) رواه مسلم .
دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -49تعليم الناس

تعليم الناس اخلري

مدة االستثمار
غري حمدد

صايف األرباح (األجر)

الدعاء من اهلل واملالئكة والنمل

واحلوت طيلة وقت التعليم
ول اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم  ( :إِ َّن اهللََّ وم ِ
ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
الئ َك َت ُه َحتَّى
َ
َ َ
ْ َ َ َ
َع ْن َأ ِِب ُأ َما َم َة َ -ر َ
ون َع َىل ُم َع ِّل ِم الن ِ
الن َّْم َل َة ِيف ُج ْح ِر َها َ ،و َحتَّى ْ
وت ِيف ا ْل َب ْح ِر َل ُي َص هل َ
ري )رواه الطرباين وصححه اْللباين يف
احلُ َ
َّاس ْ َ
اخل ْ َ
صحيح اجلامع برقم1838 :

ِ
ِ ٍ
َع ْن َأن ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َق َال َ :أتَى النَّبِ َّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َر ُج ٌل َي ْست َْح ِم ُل ُه َف َل ْم َُيِدْ ِعنْدَ ُه َما
َس ْب ِن َمالك َ -ر َ
اخل ِري َك َف ِ
ِ
َيت ََح َّم ُل ُه َفدَ َّل ُه َع َىل َ
اعلِ ِه )
رب ُه َف َق َال  :إِ َّن الدَّ َّال َع َىل ْ َ ْ
آخ َر َف َح َم َل ُه َف َأتَى النَّبِ َّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َأ ْخ َ َ
رواه الرتمذي وصححه اْللباين يف صحيح الرتمذي برقم. 2670
دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

 -50السنة احلسنة

سن سنة حسنة

مدة االستثمار

دقائق أو ساعات

صايف األرباح (األجر)

أجر من يعمل ِبذه السنة إىل يوم
القيامة

ِ
اب إِ َىل رس ِ
َاس ِم ْن ْاْلَعْ َر ِ
وف َف َر َأى ُسو َء
عَ ْن َج ِر ِير ْب ِن عَ ْب ِد ا َِّ
الص ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ عَ َل ْيه َو َس َّل َم عَ َل ْي ِه ْم ه
هلل َق َال َ :جا َء ن ٌ
َ ُ
ِ
الصدَ َق ِة َف َأ ْب َطئُوا عَ نْ ُه َحتَّى ُرئِ َي َذل ِ َك ِيف َو ْج ِه ِه َق َالُ :ث َّم إِ َّن َر ُج ًال ِم ْن
َّاس عَ َىل َّ
اج ٌة َف َح َّث الن َ
َحاهل ْم َقدْ َأ َصا َبت ُْه ْم َح َ
ِ
آخ ُر ُث َّم َتتَا َب ُعوا َحتَّى ِ
ور ِيف َو ْج ِه ِه َف َق َال َر ُس ُ
رص ٍة ِم ْن َو ِر ٍق ُث َّم َجا َء َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ عَ َل ْي ِه
عُر َ
الَّس ُ
ف هُ
ْاْلَن َْصار َجا َء بِ ُ َّ
اإلس َال ِم سن ًَّة حسن ًَة َفع ِم َل ِِبا بعدَ ه كُتِب َله ِم ْث ُل َأج ِر من عَ ِم َل ِِبا و َال ين ُْق ِ
ِ ِ
َش ٌء
َ َ َ ُ
ْ َ ْ
َ َْ ُ َ ُ
ُ
ُ َ َ
َو َس َّل َم َ ( :م ْن َس َّن ِيف ْ ِ ْ
ص م ْن ُأ ُجوره ْم َ ْ

اإلس َال ِم سن ًَّة سيئ ًَة َفع ِم َل ِِبا بعدَ ه كُتِب عَ َلي ِه ِم ْث ُل ِوزْ ِر من عَ ِم َل ِِبا و َال ين ُْق ِ
ِ ِ
َش ٌء ) رواه
َ َ َ ُ
َ ْ
َ َْ ُ َ ْ
ُ َ ِّ ُ
َو َم ْن َس َّن ِيف ْ ِ ْ
ص م ْن َأ ْوزَ اره ْم َ ْ
مسلم .
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رأس املال ( العمل )

 -51الثلث األخري

الدعاء واالستغفار يف الثلث األخري من
الليل

مدة االستثمار
دقائق قليلة

صايف األرباح (األجر)

استجابة الدعوة وقضاء احلاجة
وغفران الذنوب

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َأ َّن َر ُس َ
هلل َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :ين ِْز ُل َر هبنَا َت َب َار َك
ول ا َِّ
َع ْ
ن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ِ
ِ
ٍ
وين َف َأست ِ
ول م ْن َيدْ ُع ِ
يب َل ُه
الس َامء الده ْن َيا ِح َ
َج َ
ْ
ني َي ْب َقى ُث ُل ُث ال َّل ْي ِل ْاآلخ ُر َف َي ُق ُ َ
َو َت َع َاىل ك َُّل َل ْي َلة إِ َىل َّ
َم ْن َي ْس َأ ُلنِي َف ُأ ْع ِط َي ُه َم ْن َي ْس َت ْغ ِف ُر ِين َف َأ ْغ ِف َر َل ُه )رواه البخاري ومسلم .

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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رأس املال ( العمل )

صالة ركعتني تطوع يف وقت الضحى

 -52صالة الضحى
مدة االستثمار

َخس أو عرش دقائق

صايف األرباح (األجر)

صدقة عن كل مفصل من مفاصل
العظام

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َّن ُه َق َال ُ ( :ي ْصبِ ُح َع َىل ك ُِّل
َع ْ
ن َأ ِِب َذ ٍّر َ -ر َ
ِ
ِ
يح ٍة َصدَ َق ٌة َوك هُل َ ْحت ِميدَ ٍة َصدَ َق ٌة َوك هُل َ ْهتلِي َل ٍة َصدَ َق ٌة َو ُك هل
ُس َال َمى م ْن َأ َحدك ُْم َصدَ َق ٌة َفك هُل ت َْسبِ َ
َتكْبِري ٍة صدَ َق ٌة و َأمر بِاملَْعر ِ
وف صدَ َق ٌة وَني َعن املُْنْك َِر صدَ َق ٌة و ُُي ِز ُئ ِمن َذل ِ َك ر ْكعت ِ
َان َي ْر َك ُع ُه َام
َ َ
ْ
َ
َ َْ ٌ ْ
َ
َ َ
َ ْ
َ ٌْ ُْ

البخاري جزء ًا منه .
حى ) رواه مسلم ،وروى
ِم ْن ه
ه
الض َ
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 -53سورة امللك
مدة االستثمار

رأس املال ( العمل )

صايف األرباح (األجر)

قراءة سورة امللك ( تبارك الذي بيده
امللك )
ِ
هلل عَ َلي ِه وس َّلم َأ َّنه َق َال  ( :إِ َّن سور ًة ِمن ا ْل ُقر ِ
آن َث َال ُث َ
ون آ َي ًة
عَن النَّبِ ِّي َص َّىل ا َُّ ْ َ َ َ ُ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – ْ
ُ َ ْ ْ
عَ ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
َخس دقائق

الشفاعة حتى مغفرة الذنوب

ِ
ِ
ِ
الرتمذي وأمحد ،وصححه اْللباين يف برقم . 2891
ار َك ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه ا ُْمل ْل ُك )رواه
ه
َش َف َع ْت ل َر ُج ٍل َحتَّى ُغف َر َل ُه َوه َي َت َب َ

رأس املال ( العمل )

 -54صيام 6أيام من شوال

صيام  6أيام من شوال بعد صيام رمضان

مدة االستثمار
 6أيام

صايف األرباح (األجر)
أجر صيام سنة كاملة

ِ
ِ
ِ
ِض اهللَُّ عَ نْ ُه َأ َّن َر ُس َ
ام َر َم َض َ
ان ُث َّم َأ ْت َب َع ُه ِستًّا
عَن َأ ِِب َأ هي َ
ْ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ عَ َل ْيه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َص َ
وب ْاْلَن َْصار ِّي َر َ
َان ك ِ
ِم ْن َش َّو ٍ
ال ك َ
َص َيا ِم الدَّ ْه ِر ) رواه مسلم .
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رأس املال ( العمل )

 -55التسبيح

تسبيح اهلل مائة مرة

مدة االستثمار

دقيقة أو دقيقتان

صايف األرباح (األجر)

ألف حسنة أو حمو ألف سيئة

ب ْب ِن س ْع ٍد َحدَّ َثنِي َأ ِِب َق َال ُكنَّا ِعنْدَ رس ِ
َع ْن ُم ْص َع ِ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َال :
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ب َأ َحدُ نَا
ف َح َسن ٍَة َف َس َأ َل ُه َس ِائ ٌل ِم ْن ُج َل َس ِائ ِه َك ْي َ
ب ك َُّل َي ْو ٍم َأ ْل َ
ف َيكْس ُ
( َأ َي ْع ِج ُز َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن َيكْس َ
ٍ
ف حسن ٍَة ؟ َق َال  :يسبح ِما َئ َة تَسبِ ٍ
ف َخطِي َئ ٍة ) رواه
حي هط َعنْ ُه َأ ْل ُ
َب َل ُه َأ ْل ُ
يحة َف ُي ْكت ُ
ْ َ
ُ َ ِّ ُ
ف َح َسنَة َأ ْو ُ َ
َأ ْل َ َ َ
مسلم .
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رأس املال ( العمل )

 -56الرمحة

رمحة إخوانك املسلمني

مدة االستثمار
غري حمدد

صايف األرباح (األجر)

الرمحة من اهلل سبحانه وتعاىل

ِ
ٍ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :
هلل َص َّىل ا َُّ
ول ا َِّ
َع ْن َع ْب ِد ا َِّ
هلل ْب ِن َع ْمرو َ -ر َ
ِ
محكُم من ِيف السام ِء ِ
محوا َم ْن ِيف ْاْلَ ْر ِ
امح َ
مح ِن
الر ْ َ
مح ُن ْار َ ُ
الر ْ َ
ون َي ْر َ ُ
الر ِ ُ
ض َي ْر َ ْ ْ َ ْ
الرح ُم ُش ْجنَ ٌة م ْن َّ
َّ َ َّ
مح ُه ْم َّ
( َّ
هلل ) رواه الرتمذي وصححه اْللباين .
هلل َو َم ْن َق َط َع َها َق َط َع ُه ا َُّ
َف َم ْن َو َص َل َها َو َص َل ُه ا َُّ

دليل االستثمار يف بنك احلسنات
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 -57بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه شيء

رأس املال ( العمل )

قول(بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه
شيء يف األرض وال يف السماء وهو
السميع العليم)ثالث مرات صباحا ومساء

مدة االستثمار
أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)
تدفع عنك فجأة البالء

ِ
هلل َعنْ ُه – َع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َّن ُه َق َال َ ( :م ْن َ
قال
ِض ا َُّ
َع ْن عثامن بن عفان َ -ر َ
ِ
ميس بِسم اهلل الذي ال ي ُْض مع ِ
ني ي ِ
ِ
ِ
ليم
اسمه َشى ٌء يف
السامء َ
ح َ ُ
السميع ال َع ُ
وهو ه
اْلرض وال يف ه
َ ه َ
ْ
ٍ
ثالث مر ٍ
ثالث مر ٍ
ات مل ُي ِص ْب ُه َف ْجأ ُة
ني ُيصبِ ُح
ات مل ُي ِص ْب ُه َف ْج َأ ُة َبالء حتى ُيصبِ َح و َمن َقاهلَا ِح َ
َ َه
َ َه
ٍ
بالء حتى ِ
يميس ) رواه أبو داود وصححه اْللباين صحيح اجلامع. 6426
َ
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رأس املال ( العمل )

قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة

 -58قراءة سورة الكهف
مدة االستثمار

نصف ساعة أو أقل

صايف األرباح (األجر)
النور بني اجلمعتني

ِ
هلل َعنْ ُه – قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ( :من
ِض ا َُّ
َع ْن َأ ِِب سعيد اخلدري َ -ر َ
قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني )

رواه احلاكم ( ) 399 / 2

والبيهقي (  . ) 249 / 3قال ابن حجر يف " ختريج اْلذكار "  :حديث حسن  ،وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع برقم
6470
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رأس املال ( العمل )

 -59ترك اجلدال والكذب

ترك اجلدال وترك الكذب

مدة االستثمار
غري حمدد

صايف األرباح (األجر)
بيت يف اجلنة

ول اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم َ ( :أنَا َز ِعيم بِبي ٍ
ت ِيف َر َب ِ
َع ْن َأ ِِب ُأ َما َم َة َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
اجلن َِّة َمل ِ ْن
ٌ َْ
َ
ض َْ
ْ َ َ َ
ازحا وبِبي ٍ
ِ
ٍ
تَر َك املِْراء وإِ ْن ك َ ِ
اجلن َِّة ملَ ِ ْن ت ََر َك ا ْلك َِذ َب َوإِ ْن ك َ
ت ِيف َأ ْع َىل
َان َم ِ ً َ َ ْ
َ َ َ
َان ُحم ًّقا َوبِ َب ْيت ِيف َو َسط ْ َ
َ

ْ ِ ِ
ن ُخ ُل َق ُه ) رواه أبو داود وحسنه اْللباين صحيح اجلامع رقم. 1464
اجلنَّة َمل ْن َح َّس َ
َ
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رأس املال ( العمل )

 -60الدعاء بعد األذان

قول (اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة
والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي
وعدته) بعد مساع األذان

مدة االستثمار
أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)

احلصول عىل شفاعة النبي صىل اهلل
عليه وسلم

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َأ َّن َر ُس َ
هلل َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َق َال
ول ا َِّ
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ا َِّ
هلل َ -ر َ
ني يسمع النِّدَ اء ال َّلهم رب ه ِذ ِه الدَّ ْعو ِة التَّام ِة والص َال ِة ا ْل َق ِائم ِة ِ
ِ
آت ُحم َ َّمدً ا ا ْل َو ِسي َل َة َوا ْل َف ِضي َل َة
َ ُ َّ َ َّ َ
َّ َ َّ
َ
ح َ َْ َ ُ
َ
ت َل ُه َش َفا َعتِي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ) رواه البخاري .
َوا ْب َع ْث ُه َم َقا ًما َحم ْ ُمو ًدا ا َّل ِذي َوعَدْ َت ُه َح َّل ْ
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رأس املال ( العمل )

 -61ليلة القدر
مدة االستثمار

صايف األرباح (األجر)

قيام ليلة القدر إميانا واحتسابا
قيام ليلة واحدة
ِ
ِ
احتِ َسا ًبا
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َ -ع ْن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َقا َم َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر إِ َيامنًا َو ْ
و َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه َو َم ْن َصا َم َر َم َض َ
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه ) متفق عليه .
ان إِ َيامنًا َو ْ

رأس املال ( العمل )

 -62صيام رمضان

صيام شهر رمضان إميانا واحتسابا

مدة االستثمار
صيام  30يوم

غفران ما تقدم من الذنوب

صايف األرباح (األجر)

غفران ما تقدم من الذنوب

ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه – َأ َّن َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َ ( :م ْن َقا َم َر َم َض َ
ان إِ َيامنًا
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه ) متفق عليه .
َو ْ
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رأس املال ( العمل )

 -63من الكالم أربعا

قول سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال
اهلل واهلل أكرب

مدة االستثمار
أقل من دقيقة

صايف األرباح (األجر)

سبحان اهلل 20 :حسنة وحمو 20سيئة ،
اهلل أكرب 20 :حسنة وحمو 20سيئة ،
ال إله إال اهلل 20 :حسنة وحمو 20سيئة ،
احلمد هلل رب العاملني30:حسنة وحمو 30خطيئة

ِ ٍ ِ
ِض اهللُ َعن ُْه َام َ :ع ِن النَّبِ ِّي  -صىل اهلل عليه وسلم َ -ق َال « :إِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل
َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ ،و َأ ِِب َسعيد َر َ
ان اهللِ َو ْ
ْرب َف َم ْن َق َال ُ :سبْ َح َ
ال ِم َأ ْر َبع ًا ُ :سبْ َح َ
اص َط َفى ِم َن ا ْل َك َ
ان اهللِ كُتِ َب ْت َل ُه
ْ
احلَ ْمدُ هللِ َوالَ إِ َل َه إِالَّ اهللُ َواهللُ اك َ ُ
ِ
ِ
رش َ
رش َ
ْرب َف ِم ْث ُل َذل ِ َك َ ،و َم ْن َق َال  :الَ إِ َل َه إِالَّ اهللُ َف ِم ْث ُل
ون َس ِّيئَة َ ،و َم ْن َق َال  :اهللُ اك َ ُ
ون َح َسنَة َو ُح َّط َعنْ ُه ع ْ ُ
ِ َِبا ع ْ ُ
ِ ِ ِ
احلمدُ هللِ رب ا ْلعاملَ ِ َ ِ ِ
ِ
ون َح َسنَة َ ،و ُح َّط َعنْ ُه َثالَ ُث َ
ال ُث َ
ب َل ُه ِ َِبا َث َ
ون
ني  ،م ْن ق َب ِل َن ْفسه كُت َ
َ ِّ َ
َذل َك َ ،و َم ْن َق َال ْ َ ْ :
َخطِيئ ًة» .رواه أمحد (  ، ) 8079وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع ( . ) 1718
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رأس املال ( العمل )

 -64رضا اهلل

إرضاء الوالدين وعدم سخطهما

مدة االستثمار
غري حمدد

صايف األرباح (األجر)
رضا اهلل سبحانه وتعاىل

ِ
ٍ
هلل َعن ُْه َام َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
هلل
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِ " :ر َضا ا َِّ
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
ِض ا ُ
َع ْن َع ْب ِد ا َِّ
هلل ْب ِن َع ْمرو َر َ
ِيف ِر َضا ا ْلوالِدَ ي ِن  ،وس َخ ُط اهللَِّ ِيف س َخ ِ
ط ا ْل َوالِدَ ْي ِن "  .أخرجه الرتمذي .)1821 ( .وصححه ابن
َ
َ ْ َ َ
حبان واحلاكم وحسنه اْللباين يف "السلسلة الصحيحة" (. )516
ِ
ِ
ِ
ِ
المها
مها َأ ْو ك ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
وقال تعاىل َ ( :و َق ََض َر هب َك َأالَّ َت ْع ُبدُ وا إِالَّ إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
اخ ِف ْض َهلام جنَاح ه ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْوالً ك َِري ًام * َو ْ
مح ُه َام ك ََام
َفال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
مح ِة َو ُق ْل َّر ِّب ْار َ ْ
الر ْ َ
َُ َ َ
الذ ِّل م ْن َّ
ف َوال َتن َْه ْر ُ َ
ص ِغري ًا ) اإلرساء .24 ،23
َر َّب َي ِاين َ
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 شرح األربعني دديثا النووية – مفردات وفوائد.

كيف تتأثر ابلقرآن وكيف حتفظه .
فوائد وفرائد يف دفظ القرآن .

 صفة وأذكار احلج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنة

صحيح أذكار الصباح واملساء (مطوية)
قواعد وفوائد يف حتفيظ القرآن الكرمي لألطفال
صفة وأذكار العمرة يف ضوء الكتاب والسنة .
لودة تلخيص مصطلح احلديث .
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 .
منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري ج .1ج.2
فلم أذكار الطفل املسلم (فلم كرتون .) CD
ألعاب ومسابقات األذكار (CDتطبيقات
على الفيلم) .
كراسة تلوين األذكار للمسلم الصغري .

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

دليل االستثمار يف بنك احلسنات

65

دليل االستثمار يف بنك احلسنات

66

