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 هداءإ
 

 خي ألى إهداء إ
   في حياتي  أجمل األقدار التي أتت إلي   لىإ

 كأن جميع أسرتي قد اجتمعت فيك أنت وحدك خي أ
 الجميلة التي أنارت دنيتي وحياتي  نت ضحكتي أف

   في قلبي ا ا وأبد أنت أخي الذي سيظل دائم
 ليك هذا العمل  إهدي أ

 حسناتك  ميزان ي ف ه ن يجعلأ سأل هللا أو
 ن يتقبلك كما تقبل عباده الصالحين أو

 سيد خالد
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 مقدمة الكاتب 
 

ا لذيذ الحمد هلل الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شراب        
ب  ل واإلشفاق، فال يعلم اإلنسان في أي الدواوين كتالوجالمذاق، وألزم قلوب الخائفين 

ه، وال اعتراض إن عاقبه فبعدلي الفريقين يساق، فإن سامحه هللا فبفضله، وفي أ الو
 على الملك الخالق . 

وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء  
ا عبد هللا ورسوله، وصفيه من خلقه وشفيعنا محمد قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا

  حمود، في اليوم المشهودئه، وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المم أنبيااتبه، خوحبي
بعهم ك بسنته، واقتدى بهديه، وات  وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه، وتمس  

-بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين وبعد :  
  ميلى الصراط المستقإي والهاد ني استعين باهلل تعالى واستهديه وهو العزيز الحميدإف
 قدم بين يدي القارئ المسلم كتاب بعنوان ) علم طفلك ( أو
تقع عليه ن اكمجتمعنا وفي كل م نراه اليوم في  هو ماف هذا الكتاب ل  ما عن سبب تجميعيأ
مور دينهم أ في كثير من المسلمين من شباب  كثيرامن تدني ثقافة ذاننا آو تسمعه أعيننا أ
ن ينشأ أجل غاية أمن  مني في وضع نواة في محاولةب الكتا  ذاه جمعأ  ذلك أردت أنل

 أمور دينه جزء من ب المسلم على وعي ودراية الشاب 
 :ـ  هذا هي كتابيوقد قمت بعدة خطوات في 

 المسلم أن يكون علي علم بها   الشابعلى األحاديث التي يجب من ذكر بعضا :  أوال
 لى بها المسلمونب ان يتحيجالتي  ميةاليو  دابمن اآل ابعض ذكر :  ثانيا
 المسلم للشبابهادفة القصص من ال  ابعض ذكر :  ثالثا
   وجوابشكل سؤال  علىالعامة  من المعلومات  ابعض ذكر :  اعبرا

ن يجعله سببا في هداية أيديكم سائال المولى سبحانه وتعالي أضعه بين أكتاب علم طفلك 
ن أو نبينا صلى هللا عليه وسلمنهج و لىريعة المودنا علي شأوالكثير من شبابنا ونشأة 

 حسناتنا  نايجعله في ميز 
 
 

 خالدسيد 
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 : األحاديث أوالا 
 أركان اإلسالم  -١

صلى هللا  ا قال: سمعت رسول هللا معن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
 يقول عليه وسلم 

الصالة    ةوإقام هللا  ولن محمد رسبني اإلسالم علي خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأ )
 رواه البخاري ومسلم                            ( وحج البيت وصوم رمضان الزكاة اءوإيت

 
 الشرح 

 أول هذه األركان وأعظمها  -: ركان وهي كالتاليأ ن ديننا الحنيف مبني على خمس إ
به العبد  ل دخح الذي ي، فهي المفتا، محمد رسول هللا ال إله إال هللا  كلمة التوحيد بطرفيها

من   ) صلى هللا عليه وسلمالنبي   وللقالنعيم لجنات   ، ويكون به مستحقاإلى رياض الدين
  ( ة كان آخر كالمه ال إله إال هللا وجبت له الجن

، ومن رسول هللا ، فتعني أن تؤمن بأنه مبعوث رحمة للعالمين أما شهادة أن محمدا
 .سبقها من األديان   املة يعته ناسخمقتضى هذه الشهادة أن تؤمن بأن شر

ي  ة فوللصالة مكانة عظيم د وربهفالصالة صلة بين العب؛  إقامة الصالة الركن الثاني
الفارقة بين المسلم  وكذلك فإنها العالمة   أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامةفهي يننا د

 .  والكافر
انه وتعالى على حبس فرضها هللا ، وهي عبادة مالية إيتاء الزكاة  :نوثالث هذه األركا

م هرهن أموالهم صدقة تطم خذ ) ، وقد قال هللا سبحانه، طهرة لنفوسهم من البخلعباده
لحاجتهم ،   ، وسداقلوبهم، وتأليفا بين كما أن فيها إحسانا إلى الخلق  ( تزكيهم بهاو

 . وإعفافا للناس عن ذل السؤال
د تكفل هللا سبحانه لمن فق، فضائل عد ةولصيام رمضان  ،صيام رمضان : الركن الرابع

ائمه  ر ص أج ك من فضله أن، وحسبصامه إيمانا واحتسابا بغفران ما مضى من ذنوبه
 . غير محسوب بعدد

وقد فرض في السنة التاسعة   الحج إلى بيت هللا الحرامفهو  نخامس هذه األركاو
وقد فرضه  ( الاع إليه سبيوهلل على الناس حج البيت من استط ) ، يقول هللا تعالىللهجرة

على أنه  الفض  والطاعة،، وتربية لها على معاني العبودية هللا تعالى تزكية للنفوس
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم   ) حديث، فقد جاء في الفرصة عظيمة لتكفير الذنوب

،  ، قام صرح اإلسالم العظيموعلى هذه األركان الخمسة ( ، رجع كيوم ولدته أمهيفسق
قادر  لي ذلك واله وإن ، وأن يصلح أحوالنا ،ما فيه رضاه فقنا لكلن يوأ نه سبحاأل هللا نس
 . عليه
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 األمر بالصالة  -٢
 

 قالصلى هللا عليه وسلم هما : أن النبي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عن

فرقوا دكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وأوال)مروا  

 رواه أحمد                  (  مضاجعلا فيبينهم 

                                               

  النوم : أماكن المضاجع  

 

 الشرح 

 طفال الذين يتركون الصالة مع األهو الحال إذا كان هذا ، يها الشاب وأيها الشيخأتخيل 

قال هللا  وشبانا شيب منة من ضيع الصالفما هو الحال لوهم مازالوا في مرحلة الطفولة 

ا الشهوات فسوف يلقون غيا ( من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعو سبحانه ) فخلف

أيضا ) فويل للمصلين ) ما سلككم في سكر قالوا لم نكن من المصلين ( وقال  وقال أيضا

خاصة يل ر ووهي غي وسكودية في جهنم أفقد أعد هللا الذين هم عن صالتهم ساهون ( 

) والذي وقال النبي صلى هللا عليه وسلم و جمعها أو ترك بعضها  أالة الص رك ت لمن

آمر رجال ن لها ثم ، فيؤذ  بالصالة، ثم آمر ، فيحطببحطبنفسي بيده لقد هممت أن آمر 

آخر قال ) ثم فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ( وفي موضع 

 . ( م بيوته حرق عليهمفأ ةالصالم ال يشهدون إلى منازل قوأخالف  

ع هذا وهم  يخبرنا النبي صلى هللا عليه وسلم عن التفريق بين األوالد في المضج  كما

كما نرى في حياتنا من  ليسغيره نظرة شهوانية أو غيره ، لن ينظر أحدهم إلى  ؛إخوة

حشة وكثرت  حتى تفشت الرزيلة والفا ،ذكور واالناث بعذر وبغيراختالط بين ال

مما نحن فيه من هذه االمراض المنتشرة فلكي نخرج  ؛ ين شبابناالجنسية بات ائعتداإل

 منهج النبي صلى هللا عليه وسلمأن نسلك في مجتمعنا علينا 

 من فوائد هذا الحديث

ولم  ، وإذا أتموا العشر نيع سنإذا بلغوا سبدهم بالصالة، أوالر  أم باءاآليجب على  -١
 .  ابهم على تركهيصلوا جاز تأدي

.  الصالةم  سالما يعلم الطفل بعد التوحيد من األمور العملية في اإلل أو -٢  
. ضرب وسيلة تربوية، وبخاصة إذا ترتب عليه منفعة أو دفع مفسدةلا -٣  
 . دهم مما قد يثير الفتنة في نفوسهم، وخاصة في دور المراهقةأوالعلى اآلباء صيانة  -٤
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 سك تحب لنف حب ألخيك ما -٣
 

 قال صلى هللا عليه وسلم  النبيهللا عنه عن  يض ك رالن معن أنس ب
 لم رواه البخاري ومس                   يحب ألخيه ما يحب لنفسه ( يؤمن أحدكم حتى ال )
 

 ن مؤمن كامل إيمانه يكو : ال ال يؤمن
 : اخيه في الدين ألخيه

 الشرح  
حتى  وتعالى ،ارك تبم بهة الناس برتنظيم عالقحرص اإلسالم بتعاليمه وشرائعه على 

نالوا السعادة في الدنيا واآلخرة ، وفي الوقت ذاته شرع لهم ما ينظم عالقتهم بعضهم ي
قق ذلك إال إذا حرص كل ، وال يتحممجتمع المسلال في حتى تسود األلفة والمحبة ،ببعض

، وبذلك ينشأ فرد من أفراده على مصلحة غيره حرصه على مصلحته الشخصية
 ، متين األساسط الروابقوي   ميال المجتمع اإلس

كثير من القيم ، أرشد النبي صلى هللا عليه وسلم أمته إلى تحقيق  ومن أجل هذا الهدف
رتقاء بمجتمعهم وأمتهم لتكوين أمة واحدة قوية إلى اإلوالمبادئ التي تكفل لهم الوصول 

  هذه جلمن أ عليه وسلم ا لنا النبي صلى هللا متماسكة ومن هذه المبادئ التي شرعه
من أحدكم يؤال )صلى هللا عليه وسلم  مبدأ التكافل واإليثار فقاللوصول لهذا الهدف ا

مة  صلى هللا عليه وسلم أن من أهم توحيد األفبي ن  ( ها يحب لنفسيحب ألخيه م حتى
  ا تخلو ومنهألخيه المسلم ما يحبه لنفسه  والترابط بينهم هو أن يحب كل إنسان الخير 

وهذا الفعل أيضا نانية والحسد واأل ةالضغينوتي منها الكره لالب  لق اض ا مة من أمراأل
ن لآلخرين حصول الخير الذي أن يحب اإلنسا ،من أهم عوامل رسوخ اإليمان في القلب

 ، من حلول النعم وزوال النقم ، وبذلك يكمل اإليمان في القلب يحبه لنفسه
 

 الفوائد من الحديث 
يماناال  كملي تىح ؤمنينمبة الخير للالحث على مح -١  
بحب كل منهم الخير لغير  ة الروابط بين المؤمنينويتق -٢  
نسان ألخيه ما يحب لنفسه يحب اإل ان أناإليمعالمة كمال  إن من  -٣  
الحديث يدل على أن اإليمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية -٤  
ميرهوفقيهم غنبين  اخوة ال فرق  الن المؤمنين كلهم على التواضعالحث  -٥  
ض لنفسه من الشر بغض ألخيه ما يبغا أن يمان أيض ياإلومن  -٦  
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 لمسلم لمسلم وغير االفرق بين ا -٤
 

 صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال :قال رضي هللا عنه بن الحصيب بريدهعن 

 ي رواه الترمذ              ( العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصالة فمن تركها فقد كفر  )

 

 : الفرق   دعهال

 

 رح الش

 

ول وهي الفارقة بين  ث االالحديفال شك أن الصـالة هي عماد الدين ، كما ذكرنا في 

 الكفر واإليمان

رضي هللا عنه : ال حظ في اإلسالم لمن ترك الصالة. وقال -وقال عمر بن الخطاب 

ل عمااأل منلم ال يرون هللا عليه وسعبد هللا بن شقيق: كان أصحاب رسول هللا صلى 

صالة، رك المن ت قال: -رضي هللا عنهما -الة. وعن ابن عباس فر، إال الص ا تركه كيئش

 .فقد كفر وال يخفى أن هذه العقوبة لمن ترك الصالة بالكلية

 أما من يصليها، لكنه يتكاسل في أدائها، ويؤخرها عن وقتها، فقد توعده هللا بالويل فقال:

في  واد هوكما ذكرنا سابقا ، والويل (  وناهس مهتالص  نع مه ينذ* ال   ينل  ص ملل ليوف )

  جهنم

فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على  ! كيف ال يحافظ المسلم على أداء الصالة لكن 

عن  . أال تخاف من هللا؟ أال تخشى الموت؟ وماذا يكون جوابك لربك حين يسألكالصالة!

يه العبد الصالة، فإن اسب عليحما  ولأ )  سلمه وقال الرسول صلى هللا علي الصالة؟

(  د خاب وخسرت، فقن فسدصلحت، فقد أفلح وأنجح، وإ  

أال تعرف أن النبي صلى هللا عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر 

جلينوالراليدين  بياض في بياض الوجه، و)التحجيل( الوضوء، و)الغرة(  

س عنده هذه العالمة، وهي من خصائص األمة ليو امة،قيال يومتي كيف بالمرء حينما يأ

ي ف  ماهيمس)  هللا أتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم بأنهم د وصفبل لقالمحمدية، 

 (  ودجالس   رثأ نم مهوهجو
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 احترام الكبير والرحمة بالصغير  -٥
  

  قالصلى هللا عليه وسلم  أن النبي هماعن رضي هللا  وهللا بن عمر عن عبد

 أحمدرواه      ( ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقهي من لم يجل كبيرنا ن أمتس ميل )

 
 يجل : يحترم 

 
 الشرح 

  
من فقه التعامل أن يعرف الرجل أقدار الناس ، فينزلهم منازلهم ، ولذا كان توجيه 

ا ، ويرحم صغيرننا بيرأمتى من لم يجل كمن  ليس ليه وسلمصلى هللا عالرسول 
  بار وأمرالك لصغار على احترامعة اإلسالمية اولقد حثت الشري  ها حقمنويعرف لعال 

   وأفعاال  ل عليهم أقواالالت طاو دمبهم وع فق م والر  هوتعظيم بارالك  الص غار بإجالل
 ن الجماعةم بيوالوئا حب  ال رت أواص م تثب لمسلا  عالمجتم ة بين أفرادلالمتباد  هذه المنافع
 المسلمة. 

ن لنا بنا فيه، فيبي غ  الكريم ور  على هذا الخلق ى هللا عليه وسلملص يم كرا الولقد حثنا نبين
ظمه  ع ةه ورق  ر سن  بعند ك نأ هللا لذلك المحسفي الدنيا هي  ن أحسن إلى الكبيرم نا أن  نبي 

 يبة ذا الش  م يكر ن مسلما مم ) صلى هللا عليه وسلمفيقول ح، الالص   ل يه بهذا العممن يجاز
 (  هن  مه في سر ن يكم هللا له ضقي  إال  
 

 الفوائد من الحديث 
 بل وجههم إلى الصواب.  أخطئواباألطفال الصغار وال تضربهم وال تعنفهم إذا   أرفق -١
 .ةدعاواحترم العلماء وال ابر منك سن  احترم كل من هو أك -٢
صلى هللا عليه لعادية على هدى النبي تك اصرفاتكون أعمالك كلها حتى تاجتهد أن  -٣

  وسلم
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 حديث أحب األعمال إلي هللا ـ ٦
 

هللا عليه وسلم أي   يسألت رسول هللا صل:  لعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قا

قلت ثم   (بر الوالدين  )ال قلت ثم أي ( ق اهصالة علي وقتلا ) هللا قال األعمال أحب إلي 

 متفق عليه                                 (الجهاد في سبيل هللا  ) أي قال

            

 الشرح 

 
ا على معرفة  حريصصلى هللا عليه وسلم هكذا ينبغي أن يكون المؤمن كما كان أصحاب النبي 

ير، وقد  والعمر قص اجد  لك أن شرائع اإلسالم كثيرةوذ ها،ل أن يعملأفضل األعمال من أج 

ألمور التي ذكرها  ه اهذ نمو  فاضلةفي أعمال مفضولة، ويترك األعمال ال نسان عمرهستنزف اإلي

صلى هللا عليه وسلمالنبي    

مين المسلمن  ساهل فيه كثيرايتأفضل األعمال الى هللا، مع أن هذا العمل  لوقتها هي الصالة 

كثيرة  اعذارا   له قونيختلو  

، يظن أنه أنه مقصر في هذا المعنى أيضا ال يظن  ساير من النوكث ،ن: ثم أي؟ قال: بر الوالديقلت

  فبر  دة التقصيراله ونفسه وطريقة تعامله مع والديه لعرف ش تش اإلنسان ونظر في ح لو فو بار،

، أفضل من  أو والدة  والدل اجةعلى ح  سلم المالوالدين من أجل األعمال وأفضل األعمال، فأن يقوم 

ة كاملةيقوم ليل و أن يجلس ن اآرقأن يقرأ ختمة من ال    

لجهاد من  بر الوالدين أفضل من الجهاد، مع كل ما ل فصار، : ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل هللاقلت

ن الدنيا  سبب في دخول الجنة وهو ذروة سنام االسالم ورباط يوم في سبيل هللا خير مفضل فهو  

  يره الفضل وغ  لكن هذا ق من النفا عبةش  ىها ومن مات دون ان يحدث نفسه بالجهاد مات علفي وما

ونصرة دينه هللا  ال يكون إال لمن قاتل إلعالء كلمة  

مل الفالني أفضل من كل وجه، وإنما ذلك يختلف ان يقال إن الع حوقفة البد منها وهي ال يص هناك

ل لعما لدة التي عليها المسلم، فإذا أذن المؤذن فأفضعباوالب الحالة باختالف الوقت والمكان وحس

هو  عملهاد فأفضل الالج  عيجاء وقت الحج فأفضل العمل هو الحج، وإذا دعا دا، وإذا ةهو الصال

باختالف الناس، فقد يكون هذا العمل بالنسبة لهذا   ف أيضا الجهاد، وهكذا في كل حال، كما أنه يختل

قد   فالمسلم، هذاب مأن يقوم بالعمل اآلخر، وإنما يستطيع أن يقو طيعيستألنه ال  أفضل من غيره؛

في حقه أفضل، وآخر فيه  ادالجهن يكون فيه قوة وشجاعة وصبر وإقدام ونصرة للمسلمين فيكو

العلم في حقه أفضل، وهكذا في أعمال كثيرة، فهذا من الفقه الذي  ذكاء ونبوغ وفهم وما أشبه ذلك ف

 أعلم.  هللاوتبارك وتعالى، -قصود هو تحقيق العبودية هلل الم، ويه المسلميحتاج إل
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 اللعان و بالطعان ليس المؤمن -٧
 

 :  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  ال :ق عن ابن مسعود رضي هللا عنه

 رواه الترمذي         (ليس المؤمن بالطعان ، وال باللعان ، وال الفاحش ، وال البذيء  )

 

 لناس وب اعي ذكرطعان : يلا

 اللعان : يشتم الناس 

 يرضي هللا الكالم السيئ الذي ال بذائة هو الفحش وال:  ءيذالبالفاحش وال 

 

 الشرح 

 
 ، وليس من أخالق المؤمنينا كله ةمذموموذكر في الحديث صفات ا، ا وأدبيث علمالحدا جمع هذ

  : انفذ بسالم له  ق فقال في طريا زيروقد روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خن

 أعود لساني المنطق السوء : إني أخاف أن  ابن مريم  فقال عيسى ر؟ يزن: تقول هذا لخ  فقيل له 

يجنبه ويعود لسانه طيب القول، ويقتدي في ذلك باألنبياء عليهم ه هللا رشده، أن ألهمن فينبغي لم

 السالم، فهم األسوة الحسنة. 

 

 من فوائد هذا الحديث 

بالصفات  صافتالعن ا ديث على أن المؤمن كامل اإليمان بعيدالحذا ه دل -١ 

وبذائة  لقولا  الطعن في األعراض واللعن، والفحش في في الحديث، وهيالمذكورة 

ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء   ذه األخالق السيئةاللسان، وأن قوة إيمانه تمنعه من ه

شفعاء وال شهداء يوم القيامة عانونن اللال يكو أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  

ومن ذلك الطعن في األعراض،  عن سوء الخلق،  كان أبعدن العبد اإيم  يوكلما ق -٢ 

ه وسلم: أكمل المؤمنين ي القول، ويدل لهذا قول النبي صلى هللا عليحش فلفواللعن وا 

ا أحسنهم خلقا إيمان  

  ال اللعان يدل على أن المؤمن كاملعان وبالط مبالغة،أن مجيء هذه الصفات السيئة، بصيغة ال -٣

ستغفر ان ي ا عليه، وال تكثر منه، وعلى من وقع فيه لكنها ال تغلب  ه الصفات،قع منه هذد تق ناإليما

   ويتوب الى هللا تعالى

 

 

 



 

 12 

 صالح االخالق ـ ٨
 

 : صلى هللا عليه و سلم : قال رسول هللا  قالرضي هللا عنه عن أبي هريرة 

 درواه أحم                (  خالقم صالح األبعثت ألتم امنإ) 

 

 بعثت : جئت  

 أتمم : أكمل  

 األخالق : األخالق الحسنة  صالح

 

 الشرح 

 

يقين والصالحين، والهدف األسمى  من صفات األنبياء والصدصفة  الق ختعد مكارم األ

لم بآية  عليه وسصلى ّللا   وقد خص ّللا  جل وعال نبيه محمدا لبعثة األنبياء عليهم السالم

يمظع ق للى خعل كن  إعال وفقال جل واب د آلق ومحاسن ات له محامد األخال جمع   

لتمسك به، فقال عليه الصالة  ، وا لخلقا وقد حث النبي صلى ّللا  عليه وسلم على حسن

  الناس الجنة، تقوى ّللا  وحسن الخلق ( وقال ايضا ) ما من  والسالم: ) أكثر ما يدخل

ليبغض الفاحش    تعالىن هللا وإ لق حسن،من يوم القيامة من خميزان المؤ شيء أثقل في

(  البذيء ( وقال ايضا ) إن من أحبكم إلى  أحسنكم أخالقا  

لحسنة ق ا الخالا ومن فوائد  

يؤجر عليها العبد مثلها مثل  ا عبادةفاضلة يوم القيامة، وجعلها أيض سس المأحد أ انها  -١

د ورد  ميزان، فقال   في الصيام، بل جعل أجرها ثقيالة كالصالة وات األساسي دباقي العبا

سن  ن حفي الميزان م أثقل  ما من شيء في قول رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم: )

( لقالخ   

ساهم في بناء المجتمع واستمرارية األمم،  سس التي تالق الحسنة من األاالختعد  -٢

 )     لىاعتوم وتنهار، فقد ورد في قوله ستمر وال تدالقها، ال تخصاب في أفاألمم التي ت

(  ايرمدا تاهنرم دف لوقا الهيلع قحا فيهوا فق س فا فيهفرتا منرم أ ةيرق  كلهن نا أندرأ اذإو  

ب ة انتشار المح ساعد وجودها علىأهم األسباب التي يلحسنة من ق اخالاأل عدت -٣

 هم.بغضاء بينوال ةوبين األشخاص، وانتهاء العدا والمودة
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 ال تدخل فيما ال يعنيكـ ٩
  

 عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  رمذيالت رواه               (   ه ما ال يعنيهمن حسن إسالم المرء ترك )

 

 ه ممال إسالن كم:   من حسن إسالم المرء

 يهمه ال يعنيه : ما ال تركه ما

 

 ح الشر

 

هذا الحديث عظيم، وهو أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها، وصيانتها ن اخي المسلم ا

صلى هللا عليه ، فقد بين النبي عن الرذائل والنقائص، وترك ما ال جدوى فيه وال نفع

ن شؤون همه م ي تركه ما ال هنم اإلنسان، وكمال إيمامحاسن إسال من جملة نا لموس

فيما ليس بالمرء إليه حاجة من  كثرة الفضول  ل، وال سيمافع قول أو الدنيا، سواء من

من شر    ملأمر دين غيره ودنياه، فإن اقتصر اإلنسان على ما يعنيه من األمور، س

ر يخلهي عين اعظيم، والسالمة من الشر   

 

الحديث فوائد من   

ن ذلك أحفظ لوقته، وأسلم لدينهيه؛ ألدع ما ال يعنينبغي لإلنسان أن ي -١  

لى كمال إسالم المرء ضول دليل عفاللغو والك تر -٢  

الحث على استثمار الوقت بما يعود على العبد بالنفع -٣  

عد عن سفاسف األمور ومرذولها الب -٤  

س بين النا شقاقالالتدخل فيما ال يعني يؤدي إلى   -٥  

بين ذويه وأقرانه نة لإلنسانالخلقي، وزي الحديث أصل عظيم للكمال -٦  

سن ن حينه ودنياه، فإذا كان ممن شؤون د المرء ما يعني يشتغال فاال ىلع الحث   -٧

 ه فيما يعنيه.ا اشتغالسنه إذ ن حالمرء تركه ما ال يعنيه، فمإسالم 
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 أحق الناس بالصحبة  ـ١٠
 

فقال: يا رسول هللا،  وسلم ى هللا عليهلص هللا   جل إلى رسول: جاء رالق ةيرأبي هرعن 

قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، )  ( ني: صحبتيعي ) حابتي؟ن ص سح بمن أحق الناس 

 متفق عليه           ( قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك

 

 حسن صحابتي: حسن معاشرتي ومعاملتي

 

 الشرح 
  د كأوأعلى من مكانتها مثل اإلسالم لقد  أما أة باعتبارهاكرم المر ظاما نوال نالتاريخ ديف اعرال ي

بتوحيد هللا وعبادته, وجعل برها من أصول الفضائل, كما جعل   لية للوصيةوجعلها تاا وصية بهال

 رره يق حقها أوكد من حق األب؛ لما تحملته من مشاق الحمل والوضع واإلرضاع والتربية وهذا ما 

ى:  عالت هن األبناء ونفوسهم، وذلك في مثل قولأذها ة؛ ليثبته فيفي أكثر من سور  القرآن ويكرره

  ي  لإ كيدال ولي و ل ر كاش  نأ نيامي عف ه الصفو نه ى ولا عنهو هم  أ هتلمح  هيدال وب اننسإلا انيص  و}و

  هلمح ا وهرك  هتعضوو اهرك هم  أ هتلما ح انسح إ  هيدال وب اننسا اإلنيص  و { وقوله تعالى }ويرصمال

ا{ رهش  ونثالث هالصفو  

وال ريب في استحقاق األم  لمثل هذه المرتبة العظيمة والعناية الكبيرة، فهي المرب ية المشفقة الحانية 

لت أوالعلى  ووضعت   رهام، حملت كسبيله من الصعاب في دها، وكم كابدت من اآلالم وتحم 

جال الال يطيقه  ما والدة ال دن ع، قاست رهاك ليلها   ه برؤية وليدها، لتشغل ذلك كل  م تنسى ، ثادشد الر 

ونهارها ترعاه وتطعمه، تتعب لراحته، وتبكي أللمه، وتميط األذى عنه وهي راضية، وتصبر  

 لها ك كانت الوصي ة بصحبتها مكافأة، فلذلال نظير لهماوشفقة  في رحمة طواال على تربيته سنينا

إلحسان؟ اإال حسان هل جزاء اإلقد مته، وه وا بذلتى معل  

ين ؟ الوالد بر  ن بعض م   

 أ. في حياتهما

ال   -٦عدم التعرض لسبهما  -٤اإلحسان إليهما   -٣اإلنفاق عليهما  -٢طاعتهما في المعروف  -١

ه   ه باسمأبا و عال يد -٩ وال يجلس قبله  -٨في الظلمة ال  بيه إأمام أ ال يمشي -٧ يحد  النظر إليهما

عليهماعدم رفع الصوت  -١١ لطف وم معهما بلين التكل -٠١  

بعد وفاتهماب.   

 -٤   تنفيذ وصاياهما -٣قضاء ما عليهما من دين هلل أولآلدميين   -٢ االدعاء واالستغفار لهم -١

 صلة أرحامهما  -٥التصدق عنهما  
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 نة مااأل أداء ـ١١ 

 

  عليه وسلم: صلى هللا ل هللا ال رسو: قلاق وعن أبي هريرة رضي هللا تعالى عنه

 رواه الترمذي                    (وال تخن من خانك  نكإلى من ائتم مانةأل ا أد) 

 

 أد : أعطي وأرجع  

 الذي أعطاه لك   يءتخن : تضيع الش

 

 شرح

ى من عل ىنب فيها، وأثغ  ، فرسالما عليها اإلنتي حث  ل  ا  قاألخال نم ظيمع قخل  األمانة

 ة المفهوم كلمة واسع فاألمانةقط ف ائعلكن ال تقتصر االمانه على حفظ الودبها  فص ت  ا

  يدخل فيها أنواع كثيرة، منها

ى  لع ةانما األنض را عن  األمانة العظمى، وهي الدين والتمسك به، قال تعالى ) إ -١

 انك  هن  إ اننساإل اهل محا وهن م نقفشأو اهن لمحن يأ نيبأف البجالو ضراأل و اتوامالس  

(  والهج  ومالظ   

حفظها واستعمالها وفق ما أرادها   فهي أمانة لديك يجبمة نع كل ما أعطاك هللا من  -٢

ان  جب ي ةوالتعليم والدراسة امانواليد أمانة  أمانة،  السمعنة، والبصر أماهللا منك، ف

وهكذا سائر نعم هللا عليك كما هي يهاتؤد  

بين صاحبك خصام بينك و حدثالحديث مع الناس فهو أمانة ، وإفشاؤه خيانة ، ولو  -٣

ه هللا علي إنه من لؤم الطباع ، ودناءة النفوس ، قال صلىفعك إلفشاء سره ، فيد الفهذا 

لتفت فهي أمانة ( الرجل بحديث ثم ا إذا حدثم: ) وسل  

  فظة عليها ، ثم أداؤها كما كانت وال يحملنك جحده يجب المحاوهذوديعة ، لا -٤

لحقك على أن تجحد أمانته االنسان  

اخي المسلم مما ورد في قوله    يكفي هنا ان احذرك لكنت ذلك من انواع االماناوغير 

لمن ال عهد له ( انة له ، وال دين ن ال أمان لم إيمسلم : ) الصلى هللا عليه و   

 عليك  ب اجوف

تعامل الناس بالحسنى ولو كانت معاملتهم اليك سئية فالمؤمن كالنخلة يرميها  نا -١

   لثمارالناس بالحجارة وترميهم با

 له اهل وانما عاملهم بما انت   اهلله  ناس بما هم ال ملال تعا -٢
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 من غشنا ـ١٢
 

   صلى هللا عليه وسلم قال :ن رسول هللاهللا عنه أي رة رض أبي هريعن 

 رواه مسلم                      (  فليس منا ومن غشنا فليس منانا السالح عليمن حمل  )
 

 حمل علينا السالح : هدد إنسان بالقتل

 هيكتمل ايمان لم  : ليس منا
 

 رح الش

بي صلى هللا  ألن الننوب؛ ر الذحمل السالح على المسلمين بغير حق وال تأويل من كبائ

حالل( فقد كفر   ل ذلك )أي اعتقد أن ذلكحتاس، فإن )فليس منا)وسلم قال عنه: عليه 

ى  وقد قال رسول هللا صلالكبائر،   منه بعض أهل العلم وقد عد   ،وخرج عن ملة اإلسالم

خاه أكان  عه وإنإلى أخيه بحديدة فإن المالئكة تلعنه حتى يدشار من أعليه وسلم: ) هللا 

 .(أمهألبيه و

فما  والطير الترويع حتى للحيوان   نعتفإن شريعة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم م

ت في فراخها، فعن عبد هللا بن عو  بالك باإلنسان ومن ذلك شكوى الحمامة حينما ر

 صلى هللا عليه وسلم في سفر، ومررنا  رسول هللا كنا مع )قال:  عنه هللا  مسعود رضي

مرة إلى الحكالعصفور(، فأخذناهما، قال: فجاءت رة )طائر صغير م  فرخا ح ا يهة فبشجر

)من فجع   عليه وسلم: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي تصيح، فقال النبي صلى هللا 

   (وهمادرف): ( قال: فقلنا: نحن، قالهذه بفرخيها؟

غير  ومن يعتقد،  وسلم ورسوله صلى هللا عليهلم اشد عند هللا ترويع المس وعليه فان 

 ه وسلمعليفقد برئت منه زمة هللا ورسوله صلى هللا ذلك 

الخداع في   هذا سواء كانقتال المسلمين ، غش المسلمين ، درجة وقد يعتبر في نفس 
صلى هللا عليه وسلم د عد النبي اشد فق وهوم  نهدنياهم او امر من امور ديامر من امور 

لمن حمل عليهم  عليه وسلم مساويا لى هللا حمد ص امة مالمسلمين بانه ليس من من غش 
عليه بعد ذلك من مضار للمسلمين وقد قال  يترتبلك الذنب وما م ذالسالح وهذا لعظ

 صلى هللا عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( الرسول 
 ئدتان افب يثونخرج من هذا الحد

 مزاحا كان  ح اي كان هذا السالح على المسلمين ولوحمل السال االولى عدم
 ي نقص االيمان ب فوالمكر فهي صفات المنافقين وسبخداع الد عن ة البعالثاني
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 المرء على دين خليله ـ  ١٣

 
 هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  رضي ريرةبي هعن أ

 حمدرواه أ                         ( يخالل كم منليله فلينظر أحدن خديالمرء على ) 

 

 نسانإلاء :  المر

 حبه  : صا خليله

 يخالل : يصاحب 

 

 الشرح 

طبعه،  دة إلى من يشاكله، ويكون مناسبا له، فيميل إليه ينجذب عاان اإلنساخي المسلم 

ن أو أحب أهل  نساإلفق واإللف ما ال يقادر قدره، فإذا صحب اويحصل بينهما التوا

األشرار   حبص  من  ير؛ بخالفسه تنجذب للخنففضل فإن ذلك يدل على أن الخير وال

ة هللا، ولربما عيروه إذا اعن طا إلى المعصية والمنكر، ويقعدونه عإنهم يؤزونه أزف

مؤمن يحتاج إلى مثل هذا  اعة هللا، فالمقصود أن الترك الباطل أو فعل شيئا من ط

خرة، أما  اآلؤثر عليه في الدنيا وفي أن يعلم أن صحبته هذه ت، ورهالمعنى أن يستحض 

بي فقد جاء في حديث أبي موسى األشعري أن الناآلخرة  وأما في ،كذلت ذكرالدنيا ف في

ى محذرا الصحبة السيئة )  صلى هللا عليه وسلم قال: المرء مع من أحب وقال هللا تعال

يلتى ليتني لم ت مع الرسول سبيال يا وتخذا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني

( إلنسان خذوالوكان الشيطان لإذ جاءني   عدب ذكرلني عن الخليال لقد أض ا أتخذ فالن  

ن كان ينفعك لدينك فعليك بمصادقته ر من تتخذونه صديقا، مختااخي المسلم انتق وا

الصاحب ساحب  ضرك فابتعد عنه، وقد قيل ومن ال ينفعك في دينك بل ي  

ول قد قال رس تعالى، فهللا  الذي يرشدك إلى طاعةالح الصديق الص عليك ب لمسلما ي اخ

فإنهم ديق السوء الص وابتعد عن  ( مرءاة أخيه المؤمن المؤمن )عليه وسلم:ى هللا  صلهللا 

 نياممن يصاحبهم في الد ةيوم القيام يتبرؤون
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 والجليس السوء  الجليس الصالحـ ١٤
 

 قال: م صلي هللا عليه وسل النبي : أني أبي موسى األشعرعن  

المسك إما لكير، فحامل  لمسك ونافخ اامل ا وء كحالس  الصالح وجليسس  إنما مثل الجلي) 

ق  طيبة، ونافخ الكير إما أن يحر  ريحا نه، وإما أن تجد منهع ميك، وإما أن تبتاذحأن ي

 عليهمتفق               (ة منتن ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا

 

 تشتري : تبتاع                               ديق: الص  يسجلال

 : تشم د ـجـت                     عطورل اائع : ب  المسكحامل 

 منتنه : رائحة قذرة                               نافخ الكير : الحداد

 يحذيك : يعطيك

 

 الشرح 

رين مخالطة اآلخ إلى ه بطبع اقتضت حكمة هللا عز وجل في خلقه أن جعل اإلنسان مياال

سان ومنهجه  ى فكر اإلنف ضحلواا أثرها االمجالسة له ذهاالجتماع بهم، وهومجالستهم و

دنيوية واألخروية، ولقد اإلنسان وسعادته ال صيرفي م فعاال وكه، وربما كانت سبباوسل

ك مسكا على  عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك إما أن يعطي لى هللا النبي ص شب ه 

يسد  نهفإلح جليس الصابة، وكذلك ال طيتجد منه ريحا منه، أو   لهدية أو أن تشترييل اسب

الخير حثك عليه   إلىيل عثرتك ويستر عورتك، وإذا اتجهت  ويغفر زلتك ويقخلتك 

ا أو وقام معك فيه، وإذا تكلمت سوء لعاملينوأجر ا بعاقبة المتقينورغبك فيه، وبشرك 

 ء فإنهسولجليس ال ا اوأم وحال بينك وبين ما تريدنه، م زجرك عنه، ومنعك فعلت قبيحا

، فإما أن تحترق ثيابك أو تجد منه فيتطاير الشرر ديد وينفخهلحا  صهري ياد الذكالحد

  ة من ضل وانحرفوم القيامة ويأسف لمصاحبا خبيثة؛ ولذا تجد الظالم يندم يريح

 وقد أحسن من قال

دي ن يقتـــــــــــبـالـمقـار يـنقرعـن قرينـه فـكـل  وسل عن المرء ال تسل  

ي دالر   ى مع ردى فترداأل  تصحب الو هميارخ احبقوم فص ت فـي كنإذا   

 

 

 

 



 

 19 

 ا فيه علممس يلت  من سلك طريقا ـ١٥
 

 : صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

 رواه مسلم        ( فيه علما سهل هللا به طريقا إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس) 

 

 ريق  ط  يسلك طريقا : مشي ف

 يطلب   يبتغي :

 

 الشرح 

لحديث يخاطب الناس ، فالى يحث الناس بإغرائهم باألجر والثوابان هللا تعااخي المسلم 

طلب العلم، فمهما وصل اإلنسان بالرتب   ا، فالجميع قادر علىعامة وال يخص أحد

له   ثحديرد في اللم. والوعد الذي والع حرا ينهل من بالعلمية منزلة عالية يبقى طالب

ا لحدوثه إن  ا ال يشترط فيه شرطالتنفيذ ومباشر كون سريعد سيالوع  اي أن هذلة، وهدال

كون أجره الجنة، وما م المسلم بهذا الفعل المنصوص وهو سلوك سبيل العلم، إذ سيالتز

النكرة في  ة، وكريلفت االنتباه في هذا الحديث أن كل من كلمتي طريق وعلم جاءتا ن

مسلم  منفعة يطلبهما ال  علم فيهوأي  للعلم  أي طريقعنى أن بم موعمال اللغة تدل على

ا فيه يسعى بثبات نحو ثواب اآلخرة  للجنة ويجعله قويرقه ا من ط سيسهل هللا له طريق

عيم الطيب والن  

من  يرفطلب العلم في اإلسالم واجب على كل مسلم ومسلمة، والمؤمن العالم عند هللا خ

ات األرض وورثة هم منارء، واألجال وقادتهمالناس  دةسا هماء المؤمن الجاهل، والعلم

ا جاءت اآليات الكريمة واألحاديث لتكريم العلم ل هذنبياء، وهم خيار الناس، ومن أجاأل

ولإلشادة بمقامهما الرفيع، وتوقيرهم في طليعة حقوقهم المشروعة لتحليهم  والعلماء،

ح إصال على مها، ودأبوتعزيزهة ميسالاإلدهم في صيانة الشريعة وجها، بالعلم والفضل

األولى على العلم والتعلم  ظاتهنا اإلسالم منذ لح جتمع، كما حثمع اإلسالمي والمالمجت

صلى هللا عليه باسم ربك الذي الخلق لذلك اخبرنا النبي  وأمرنا به، لقوله تعالى: اقرأ

 ةجنطريقا إلى ال هل هللا به ما س علفيه  من سلك طريقا يلتمسان  وسلم
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 طعام ال  ادب ـ١٦

 
)  : صلي هللا عليه وسلم ّللا   للي رسو ال: قالا ق عنهمّللا  ة رضي مبي سلأ بن رمععن 

 يهلع متفق                              ( يكلا يم  م ل، وكينكميب ل، وكّللا   م  س

 

 سم هللا : قل بسم هللا 

 مما يليك: من أمامك  

 

 ح رشلا

 اوتقويم للنفوس م الحنيف تهذيبااء بها اإلسالج تيداب المن اآلأدب   ديث فيها الحذه

وبهذا األدب   م ومشاربهملما كان عليه العرب في الجاهلية في مأكله وإبطاال  خالقلأل

وغيره من اآلداب في المآكل والمشرب، والملبس والمشي، والجلوس والنوم، والزيارة 

النبي صلى هللا عليه  أصحابتأدب الهم حووأ اس دات النعا نك مذل لىإ والضيافة، وما

  ،كان صغيراالذي  هذا الغالم، لسلم النبي صلى هللا عليه ولمها هذه ثالثة آداب ع وسلم

تطيش في الصحفة، فعلمه النبي صلى هللا عليه وسلم وكانت يده   

  هللا  صلى هللا  لرسول ب قالوبه المط : بسم هللا، فهذا يتحقق بقوله   ان يبدأ طعامهـ ١

ي  اسم هللا تعالى فيذكر فإن نسي أن  فليذكر اسم هللا تعالى، أحدكم ذا أكلعليه وسلم إ

ه ه وآخربسم هللا أول أوله فليقل  

قدم في كل ما هو من باب التكريم،  وكل بيمينك والسبب في ذلك هو أن اليمين تـ ٢

ى، كان من أذ ماسار ل ا اليمأ ، وبهكله وشرألعليه وسلم فكانت يمين رسول هللا صلى هللا 

،  د يترك اإلنسان ذلك جهاله، وقلى أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمالإإضافة 

قال له النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: ال أستطيع، فقال: ال كالرجل الذي  براك وأحيانا

 نأ بببسذلك لإلنسان ل قد يحص  نااستطعت، فما رفعها، ما منعه إال الكبر، وأحيا

ه الن يأكل مقبولوغيره من االعذار الغير  لطعامى باليمنلطخت يده ا بزعمه قد تم بعضه

  االنسان بشماله 

ا فال معنى إلى أن تذهب اليد هنا وهناك ا واحدنوع طعامإذا كان ال وكل مما يليك  ـ٣

، ذاه ومنأكل من هذا، في، فمثل هذا تراعى فيه هذه اآلداب، لكن لو كان الطعام متنوعا

ادة أو لغير  و العبعض الناس، إما لغلبة الجفاء، أياء قد يغفل عنها وهي أش هذا، نوم

 ذلك من تربية وتنشئة
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 العمل  إتقانـ  ١٧
 

 رضي هللا تعالى عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ائشةعن ع

 أللبانيراني وصححه اطبال جهرخ أ                  (أن يتقنه  إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال )

 

 ل شكلؤديه بأفض يتقنه : ي

 

 الشرح 

ه من وديث مهذا الح كان أم أنثى،   صلى هللا عليه وسلم إلى جميع أمته ذكرا النبيج 

التي  , كما أنه موجه لجميع أصحاب المهن،ما كان أم محكوما ، حاك كان أم كبيرا صغيرا

يوجه وسلم هللا عليه ل صلى سولرفا ا.زهها وتميفي رفع اقتصاد تنفع األمة وتساهم

وجميع   لعامل والمدرس والطالب والطبيب والتاجرير واوالغفير والمد م للوزيرالكال

ن مهما كانت صغيرة أم كبيرة ويحثهم على إتقان أعمالهم باستخدام أسلوب أصحاب المه

 .ومحبته الثواب من عند هللا بقان التحفيز من خالل ربط اإلت

ما  عندفلحديث ؟ حن من هذا ا نقول اين ن ا نرى ما يحدثعندم ديدالش فساأل مع  نناولك

نحن من هذا الحديث ؟   اقبة هللا تعالى فيما نعمل، نتسائل أينثقافة مر عف لديناتض 

لب دروسه نتسائل اين نحن من هذا الحديث ؟ وعندما يهمل رب  وعندما يهمل الطا

  ث ؟الحدي اين نحن من هذاده نتسائل أوالالبيت 

ولنحمي ديننا ، قوم بهاقب هللا في كل عمل ننرفلوهو وهي نت سؤول، أنا وأم  الكل نعم !

، ولنرتقي بأنفسنا من خالل إتقاننا ألعمالنا والقيام بأنفسنا وأمتنا ووطننا من الفساد ابتداء

 .على أتم وجه لكي نفوز بنعيم الدنيا واآلخرةمسؤولياتنا ب

 .عليه وسالمه المصطفى صلوات هللا يب لحبه ايلإ ناعوما يد وهذا هو ديننا هذا هو

 :الفوائد

 .  مهض بعيحب بعض األشخاص ويكره  وب بعض األعمال ويكره بعضها حي هللا ن إ -١

 .  تتم االستفادة من العمل، ومحبة هللا  نالنحتى   العملعلى إتقان  الحرص منال بد  -٢

 . هللا  محبة فننال لالعم ناتقا ستطيعحتى نان العمل بد من معرفة أسباب إتق ال -٣

 فهي من العمل . ل العلم وإتقان المناهج ق تحصين العناية بطر العلم م  بد لطالب ال -٤

 . دينية والدنيويةال ل جميع األعمالهذا الحديث يشم -٥
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 م ثالثاحديث إذا كنت ـ ١٨

 
 يه وسلم قال : عن ابن مسعود رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عل

ذلك  جل أن ، من أ لطوا بالناستختتى ن اآلخر حتناجى اثنان دوفال ي ثةالث متنك إذا )

 متفق عليه                                                                       يحزنه ( 

 سرا  يتناجى : يتحدث

 ا معهمتجلسوالناس :  بتختلطوا 

 الشرح 

لسالمة الصدور  حفظاوذلك ،  ادثةحلم وا، الس المجا اإلسالم من اآلداب التي راعه

مجالسة والمحادثة، وينهى عن كل ما يسيء إلى  حسن ال م يأمر بجبر القلوب وفاإلسال

نهي عن التناجي حفظا للقلوب من  ه ويوجب له الظنون، فجاء الشرع بالالمسلم ويخوف

 . أن تحمل كرها وعداوة بعضها لبعض

ا  من  إ  )تعالى: يطان، كما قالن الشفهي م ءة سو إرادو النجوى في شر  وعليه فإذا كانت 

، أما النجوى ( ّللا   نذإ بال  ا إئيش مهار  ض ب سي لوا ونآم ينذال   نزح يل انطيالش   نى موجلن  ا

 . فال بأس بها وفي حاجة في حق  

 

 :فوائد

تناجى اثنان دون حرم أن ي، فيريم حتره الديث السابق ظاهالنهي الوارد في الح -١

 . منهمواحد  لناس دونمن ا  عةالثالث ، أو مجمو

 . ذن الثالث ، فأذن لهم جازاالثنان بإإذا تناجى  -٢

يجوز أن يتناجى اثنان دون البقية لكن يشترط أال يبقى ، فإذا كان العدد أكثر من ثالثة -٣

 . شخص منفرد

ن هناك ضيف ناجي كأن يكولى مفسدة التجحة عحة رالص ناك حاجة أو مإذا كانت ه -٤

يدخل هذا في  عام مثال أو غيره فاله بكالم عن تجهيز الط سر إليوالده ويالى  لدويأتي الو

 األمور لن يظن سوء في هذا التناجي . لتناجي المنهي عنه ألن الضيف في غالب ا
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 كونوا عباد هللا إخواناـ ١٩
 

 قال م  عليه وسلهللا ىصل لنبيعن ا عنه هللا  رضيعن أنس 

 رواه البخاري ومسلم (باد هللا إخوانا وا عوكون، وا ابردتوال  ، ، وال تحاسدواال تباغضوا )

 

 بعض  ال يكره بعضكمال تباغضوا : 

 ال تدابروا : ال يقاطع بعضكم بعض 
 

 ح الشر

م إلساللم ؛ وقد حرص اإن أصل دوام األخوة بين المسلمين : سالمة الصدر تجاه المس 

يعكر  كل ما هيهم عنعلى ن رصالصدر ؛ كما حفيه سالمة  ن بكل ماالمسلمي أمر  على

فالتحاسد هو أن يحسد اإلنسان  ؛ارتباطا بين التباغض والتحاسد حديثوفي الصفو ذلك؛ 

وال يمكن أن يتمني  , وأن يتمني زوال نعمته شخصا آخر على ما أنعم هللا عليه به

صل  شخص يبغضه لكن األزوال نعمة  وإنما يتمنى ,بهخص يحان زوال نعمة شاإلنس

بغض الناس ويحقد عليهم إيمانه  ي يالذأما  ما يحبه لنفسه  خرين ك خير لآليحب الن أ

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار  فوحسناته تتآكل بفعل حسده لآلخرين   قصنا

أن يضر بل ه قفسيضر نالحاسد ف نفسهيلحق األذى ب نماإليس الحسنات فقط والحطب  

ب قلب ميت  صاح وهو صلزن متواوفي ح  مر دائم وفي ألم مست ره فيظل في عذابغي

 ( ال راحة مع الحسد ) وقديما قيل يثةونفس خب

والشحناء التي كرهها اإلسالم، وكره ما يدفع إليها، أو ينشأ عنها هي التي تنشب من 

  راتمن أما بل إن   آخر؛  شأن، فق  لحل  ضبهلل، والغ بغضا اليا وأهوائها، أم  الدن لجأ

عتدون على يفسقون عن أمر هللا، أو ي نم ضغب ده وحهلل صاإليمان الصحيح واإلخال

  دقف لل   عنم، وى لل  طعأ، ولل   ضغبأ، ولل   ب  ح أ نم )ال صلى هللا عليه وسلم حدوده، ق

 (  انيماإل  لمكتاس

 -د :فوائ

سلمين ماء الم على د أذية المسلم بأي قول أو فعل وتحريم االعتداء ي عنالنه- ١

 . الوجوهجه من و وأعراضهم وأموالهم بأي

 . لتباغض والتدابرالمفاسد المؤدية إلى ا  ريم الحسد ، لما فيه منحت- ٢

 يهعل اءبنة وريعن مقاصد الشاألخوة بين المسلمين والتأليف بينهم أمر مقصود م- ٣

  ( اانوخإ ّللا   ادبوا عونكو ) ، لقوله تعالى انيةة األخوة اإليموجوب تنمي
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 اإلحسان للجار ـ ٢٠
 

  عليه وسلمصلى هللا  قاال : قال رسول هللا  ة رضي هللا عنهمائشعمر وعان عن اب

 ه متفق علي         ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه  )

 

 ح شرال

ها التكافل،  يحصل بيعة، حيث إنها تربط أفراد المجتمع وكمال هذه الشرذا يدل على هو

  ، منسجما  ا متماسكاع قوي يكون المجتم ف رابط،لتواوالتآلف، واجتماع القلوب، والمحبة

،  وهذه من أعظم أسباب السعادة، أن الناس يكونون بهذه المثابة، يحب بعضهم بعضا

 .  راليسي  بالشيءن و كاض، وللى بعيحسن بعضهم إ

، وهذه مسألة على كل  ع بأربعين بيتااألرب  والجار: من حده من كل ناحية من النواحي

  يقال له صقامال الذيل الناس يتعارفون أن الذي يكون زا ال أنه نىة، بمعحال عرفي

 همكون لنهم يحية متقاربة فإجار، وهكذا، فمن تجمعهم نا يقال له جار، والذي يليه أيضا

 .  يكون آكد في الحق ر، واألقربحكم الجوا

ن يوصيه بجاره، وأن يحسيأتيه و لم من كثرة ما كان جبريلليه وسفالنبي صلى هللا ع

 من الميراث .  سيجعل له نصيبا أنه ى ظنوأن يتفقده، حت وأن يواسيه عطيهن يوأ يهإل

  تخ بذا ط، إر  ا ذبأا ي ) وسلم عليه صلى هللا  قول النبي ايض أمما يدل على حق الجار  و

الناس    فمع أن األمر يسير من وجهة نظر كثير من ( كانيرج دهاعتها، واءم  رثكأف ةقرم

   جيرانحبة والتماسك بين الفة والملمر يزيد األ لى أن األإ

وفي اللفظ  ( ارهكرم جيوم اآلخر فلين كان يؤمن باهلل والم ) ة والسالمالصالعليه  وقوله

 (  جارهإلى  نسحفلي ) وفي لفظ ( جاره ذؤفال ي ) خراآل

ذى  لجوار تحمل ألكن من حسن ا ليس من حسن الجوار كف األذى  )وقد قال أحدهم 

 ( الجار

ا ئيش هوا بكرش تالو وا ّللا  دباعو )ليه قول هللا تعالى إواألحسان الجوار ن ويكفي في حس

  بنجال ارجال ى وبرقي ال ذ ارجالو ينكاسمال ى وامتيالى وبرقي الذبا وناسحإ نيدالوالبو

 .األذى عنه جار القريب والبعيد باإلحسان إليه، وكف   بالفأوصى هللا  ( 

 -: فوائد

 .ذلك ب مراعاةار ووجوجوعظم حق ال يدل الحديث على   -١

كرامه والتودد واإلحسان إليه، ودفع تضي ضرورة إقبالوصية ي هى حقلعكيد التأ  -٢
 .مصيبةعيادته عند المرض، وتهنئته عند المسرة، وتعزيته عند ال، وعنه ضرال
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 ة المنافق آي ـ ٢١
 :صلى هللا عليه وسلم سول هللا قال ر قال رضي هللا عنه عن أبي هريرة

 متفق عليه    ( خان نمذا اؤتف، وإد أخلعإذا وث كذب، وا حد  الث: إذثمنافق ال آية  )

 

 عالمةآية : 

 ما يبطن يظهر خالف ي الذ : هوالمنافق  

 

 الشرح 

 منها حتى نبتعد عنهاال ليحذرنا منافقين بخص أخبر عن ال صلى هللا عليه وسلم الرسول 

داها ، إذ أصل الديانة لى ما عع االقتصار على هذه العالمات الثالثة أنها منبهة وجاء

ب ، وعلى فساد  ه على فساد القول بالكذفنب  ، لفعل ، والنية وا  ،قول لا  ثالثفي  صرنحم

 . خيانة ، وعلى فساد النية بإخالف الوعدالفعل بال

ن : أحدهما النفاق األكبر ، وهو أن يظهر اإلنسان ينقسم إلى قسمي النفاق في الشرعو

ضه و بعأه كلذلك  قضينا ن مابطويورسله واليوم اآلخر ،  ه وكتبهكتاإليمان باهلل ومالئ

وسلم ونزل القرآن بذم سول هللا صلى هللا عليه ، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد ر

 . ن النارلدرك األسفل مأن أهله في ا   خبروأأهله وتكفيرهم ، 

، حةالص عالنية ن وهو أن يظهر اإلنسا  ، وهو نفاق العمل : النفاق األصغر  والثاني

 . كذلويبطن ما يخالف 

العالنية ، والنفاق  النفاق األصغر كله يرجع إلى اختالف السريرة ون أ  : مراأل لاص وح

سلب  لمعصية أن يخشي على من أصر على اغر وسيلة إلى النفاق األكبر ، وكما ياألص 

يمان  إلمان عند الموت ، كذلك يخشي على من أصر على خصال النفاق أن يسلب ااإلي

  . صير منافقا خالصافي

 

 -: دائفو

ذميمة بالمنافق ،  لحديث هو تشبيه المسلم المتصف بهذه األخالق البا صودمقال -١

 .  يقةث على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقفالحدي

 .  اإلنذار والتحذير من ارتكاب هذه الخصال؛  الق النفاق المراد بإط -٢

نفسه  اهد يجف شرالو تجتمع فيه خصال الخير مسلم قدالفي هذا الحديث دليل على أن  -٣

 . ثم وشرإقرب لصفات الخير والبعد عن كل ما فيه  للت
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 ـ التعاون٢٢
  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  قالرضي هللا عنه  وسىعن أبي م

 عليهمتفق                (  ابعض المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  )

 

 الشرح 

رورة هو ض ات, والخير ل  وفع اجاتلحا في الناس بعضهم بعضامساعدة و التعاون ه

صلحة النفس والناس  وم، ه عليهاقلعز وجل خ وريات الحياة، وفطرة فطر هللا من ضر

على البر والتقوى، ولما كان التعاون على الخير   والمجتمع واألمة ال تتم إال بالتعاون

 وسلمليه ع م النبي صلى هللا فقد اهت، وضرورة اجتماعية شرعيا وى واجباوالبر والتق

  انك فمع علو قدره ومنزلته،م وتربيته عليه، وقد كان قدوة في ذلك لس الم الفردبناء ب

له، أو مع أصحابه ومجتمعه  المثل األعلى في التعاون, سواء كان في داخل بيته مع أه

 الذي يعيش فيه 

ه يتب وسلم يصنع في  عليههللا عائشة رضي هللا عنها ما كان النبي صلى  ومن ذلك سألت

ج إلى الصالة خر فإذا حضرت - له ـ تعني في خدمة أهلهأهة مهن ون فيان يكك  )لت: قا

 ( ةالصال

ه  لوات هللا وسالمه عليببناء المسجد، ساهم ص النبي صلى هللا عليه وسلم ولما أمر 

عيش  م ال لهال )  وتعاون مع أصحابه في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول

هذا هو النبي صلى   ،حتى اكتمل البناء ( اجرةوالمهنصار ألفر لفاغ ة،خريش اآل إال ع

ه ونقتفي أثره ونتبعه فواجب علينا أن نسير على نهجه ت أخالقه كانهللا عليه وسلم وهذ

 نا اليقينبإحسان حتى يأتي

  هللا  تم عن او ركاذو واقرف تالا ويعمج هللا  لبحوا بمص تاعو)  قول هللا تعالىولنذكر دائما 

 ( اانوخإ هتمعنب متحبص أف مكبولق نيب فلأف اءدعأ متنك ذإ مكيلع

 

 -: فائدة

م،  ر  حم لعباطل أو ف ينبغي االنتباه والحذر من الوقوع في التعاون والمساعدة على -١

 (  انودعالو مثاإل ىلعا وناوعت الو) فقد قال هللا تعالى: 

صالحهم، وال يهابهم عدوهم، إال بالتضامن م نتظم، وال تهمفيما بينال يتم أمر العباد  -٢

 .نهم على البر والتقوى، والتكافل والتناصر، والتناصح اون فيما بيلتعوا

 ةيا واآلخر نفي أمور الد  تعاون أن يكون ال -٣
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 ا وب اتهادوا تحـ ٢٣
  عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ي هللا رة رض ريبي هعن أ

 رواه البخاري                      (  ابودوا تحاهات )

 

 الشرح 

ب البعيد، وتصل المقطوع، وتشق  قر  س، تـن ب، ومبعث أح  هرظنبوية، وملهدية سنة ا

 حرص وقد اس،النن بيطريق الدعوة إلى النفوس، وتفتح مغاليق القلوب، وتبذر المحبة 

دية من هوب، فال قلنه أن يؤلف الن شأهللا عليه وسلم على تشريع كل ما م بي صلىالن

يهدي،  صلى هللا عليه وسلم النبيد كان قو،  سلم التي حض عليهاو هديه صلى هللا عليه

ن  م فتاحاوإذا كانت الهدية م؛ ويقبل الهدية القليل والكثير، ويثيب عليها، ويرغب فيها

 بنفعن النعمان ر، د أهدى النبي صلى هللا عليه وسلم وقبل هدية الكافقب، فالقلوح اتيمف

 ى ملكدهأو،  بوكسلم تغزونا مع النبي صلى هللا عليه وي هللا عنه قال: ) ض ربشير 

 ا ( درب ، وكساه بيضاء للنبي صلى هللا عليه وسلم بغلة ةليأ

عنها لما فيها من التعدي    عليه وسلمهللا  صلى نبيال هىن التي لكن هناك بعض الهدايا

 -:ها نوم خرين، أو اإلضرار بهمعلى حقوق اآل 

 .بعضهم تجاه  ةضغينه والبالكر يهملما يعود عل ضدون البع األبناء ية بعضده-

 . مالمتعاملين معه ما يناله الموظفون من هدايا بعض-

 . ابهفاع النتم ايحري لتالهدايا المحرمة كالخمر، أو الهدايا ا -

 - :نقاط مهمة في الهدية

  . في هديتكة هللخلص الني أن ت -

  .إليه ا لقلب من أهديت فتاحا؛ حتى تكون مهارك فييببأن ك رب  أن تدعو -

  .هدى إليهية مع الشخص الم سب الهدأن تتنا -

  .على قدر استطاعته ف فيها، وكل  عدم التكل   -

  .ذلك ع عنلشري انهل أال تكون رشوة؛ -

  .وقظهوقت نومه، فتتهدي إليه لمن تريد أن  اختيار الوقت المناسب؛ فال تأت -

  .بةونفس طي  شة،ببشاا مهأن تقد   -

 رم جميل إن تيسيها كالعل كتب، ويمقبوالظر الهدية أن يكون من -

  .هدي، والدعاء لهشكر الم -

 .  ي، وإساءة لههدمب اللقل ا سرك  فيه ألن   ا؛يهالهدية التي ال شبهة ف عدم رد   -
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 أخالق المسلم  ـ٢٤
 :لقا ليه وسلم عهللا  لىص  عن النبي رضي هللا عنهما اصبن عمرو بن الع هللا عبد عن

 (  عنهر ما نهى هللا والمهاجر من هج يدهم المسلمون من لسانه ولم من سلمسال  )
 متفق عليه.

 

 هذيتأن م ا: أمنو م المسلمونسل

 

 الشرح 

هو الذي يكف  وماراته، الذي تظهر عليه آثار اإلسالم وشعائره وأهو قيقي ح للم االمس 

الخير والمعروف. وفي  مسلمين منه إال  إلى ال  صلن المسلمين، فال يى لسانه ويده عأذ

من حجاج  ، كاةالز يؤدى ، الصالة على أداء  اليوم قد تجد الرجل محافظاواقع المسلمين 

ة،  عن الغيبة والنميم، لسانه يملكقد تجده ال ه ير كلا الخمع هذ ، ولكنامبيت هللا الحر 

في  انهمنه لسينفلت  دهفتج ،عن همز الناس ولمزهموال ور، قول الزوال يملكه عن 

ليس المؤمن بالطعان وال  ) ليه وسلم يقولوالنبي صلى هللا ع والشتم واللعنسب لا

األخطاء والباليا، من كثير في  عهوقويه ان جره لسفي ( باللعان وال الفاحش وال البذيء

 فات المسلم الحقيقي.  فقد صفة من أبرز وأهم ص  فمثل هذا النوع من الناس قد

كنه ول، النوع السابق فقد تجده يحكم لسانه لمسلمين يختلف عنخر من اآ وهناك نوع

أو  ،  همى على أموالهم فيسرقعتدوييؤذى المسلمين بيده، فيضرب بيده أبدان المسلمين، 

الظاهرة التي تدل على   قد فقد إمارة من اإلمارات م أو يظلمهم فهذا أيضاحقوقهم سلبهي

 سالم المرء وعلى إيمانه. إ

رة تطلق  هجال  ( والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه ) هللا عليه وسلمبي صلى لنوقول ا

 على معنيين: 

ما   رة هوهج ن ال وع ملنا  وهذامكان آلخر هي االنتقال من  والهجرة المكانية:  األول

المكرمة إلى  ن عندما انتقلوا من مكة  صل من النبي صلى هللا عليه وسلم ومن المسلميح

 المدينة النبوية

وقد فسره النبي ه عن ترك ما نهى هللا بمعنى هجرة الحال،   يهو: المعنوية رةهجالة انيثلا

  هجرةفال(  ه عنهللا  والمهاجر من هجر ما نهى )  صلى هللا عليه وسلم في هذا الحديث

والبعد  ن ينتقل من حال المعصية بهذا المعنى أن يهجر المسلم السيئات والمعاصي، وأ

وهو المقصود من  وف عند حدودهمن هللا والوقلقرب حال اى العن هللا ومخالفة أمره  

 مبي صلى هللا عليه وسلحديث الن
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 والكذب  الصدق ـ ٢٥
 و سلم قال يهلععن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا 

ب  ن الرجل ليصدق حتى يكتإ لى الجنة وإن البر يهدي إلى البر و  إالصدق يهدي   نإ )
ن الرجل  إلى النار وإيهدي   ن الفجورإلى الفجور و إ دي ب يهلكذا نأعند هللا صديقا و 

 البخاري                                  ( اعند هللا كذاب ذب حتى يكتب ليك
 

 لوص ي يرشد و  :يهدي

 خير لل معجا سم البر : ا

 الفجور: اسم جامع للمنكرات 

 

 الشرح 

،  قد حدثبة على شئ إلجاط افق هوالمسلمين أن الصدق ة، قد يتبادر لبعض اإلخوأيها 

مع   الصدق فهناك أشمل من ذلكن الصدق هذا جانب من جوانب الصدق، ولك  نوإن كا

 . الناس دق مع ص ال، وهللا دق مع ص الو ، نفسال

وسلم  عليه نبياء والمرسيلن والنبي صلى هللا ة األدق صفن الص أادقين للص ا  رخويكفي ف

صلى هللا  النبيأن  الكرام  ها اإلخوةوا أيورتص  ينلبعثة بالصادق األملقب بين قومه قبل ا

حابه، وسمع امرأته تقول البنها الصغير: تعال هاك،  عض أص عند بكان  عليه وسلم

دت أن تعطيه ؟ قالت: ا أر: ماذلسالمالصالة وا يهلعيعني تعال خذ، وضمت يدها، فقال 

 ةبذيعدت كل  ي ذلكلم تفعلإنك لو  ام ؟ رآها في يدها، قال: أتمرة، قال: أين هي 

اإليهام كذب،    يين األنواعالمالكذب فلواقع،  والفعل ل  كالمال   مخالفةهو فالكذب أما 
 .  كذب هليع قبال ينطلشئ  أن تعطي وصفاو، اإليماءة كذبوالتدليس كذب، و

،  غير متعلم مؤمن و ،متعلم، مؤمن ضعيفمؤمن و ، شجاعمؤمن هناك ان اإليمإخوة 
  عبطي)  مالساللذلك قال عليه الصالة و تالصفان ا موغيره سخيمؤمن و بخيل مؤمن

، ألن  نامؤفإذا كذب أو خان فليس م ( ب ذكالو ةانيخ الال  ا إ هل  ك  ل الخى اللع نمؤمال
 .كذب يؤمن ال الم

ذب يسير على  نفس في مواقف كثيرة والكولما كان الصدق أمر قد يكون شديدا على ال 

صدق ويترك الكذب  ى الم علوداي زمات كثيرة فقد كان جزاء منأ النفس للخروج من 

 . نسانالجنة أثمن ما يتمناها اإل
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 مجلس العلم  ابثوـ ٢٦
 : صلي هللا عليه وسلم ول ّللا  سر ال: قالق هنرضي هللا ع ةريربي هأعن 

 نزلت  تلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم، إالبيوت هللا يم في بيت من وما اجتمع قو) 

 رواه مسلم ( هفيمن عند م المالئكة، وذكرهم هللا ، وحفتهمة، وغشيتهم الرحعليهم السكينة

 

 سرونه ويعرفون معانيهنه : يفيتدارسو

 والراحة ء الهدوأنينة والطم : السكينة

 غشيتهم : غطتهم 

 حفتهم : جلست حولهم  

 

 الشرح 

وحلقات  الكريم القرآن في ، الترغيبحاف المسلم بم : ال زلنا في إتأيها األخوة الكرا

وذكر   ليه وسلم عن أجر مجالس العلمهللا ع  ىل صلالرسو فيخبرنا ،المساجد يالذكر ف

وهذا   عليه وسلم أجر ذلك لى هللا نبي ص وبين لنا ال ميالكرة القرآن رسداومهللا فيها 

وأشترط   بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن لىسبحانه وتعا ي فيها ذكرهالمجالس الت يشمل

  . لورود الحديث بكلمة في بيت من بيوت هللا جد المسي  ف مجالسهذه ال  أن تكون البعض

وبينهم  بهمي قلومانينة فلطوا ةالسكينتتنزل عليهم  أن  ورد في الحديثوأجر ذلك كما 

مجالس  على أن ا دليل تحفهم وهذة مالئكليهم إ ويبعث هللا هللا الرحمة من وأن تغشاهم 

وأفضل  عظم أحينها  البشر كنلم يإن كة سوء من البشر هم والمالئ حضرها العلم ومن 

ديث حال  يةاهوفي نواالحاطة بهم  البشر   تقربهم اليوالمالئكة  من المالئكة لتنزلعند هللا 

 يعني أمام المالئكة   فيمن عندهكرهم هللا ويذبي صلى هللا عليه وسلم الننا بريخ

 

 ائد: وف

 . بعة يوم القيامةا بالمسجد حتى يظلك هللا في الساجعل قلبك معلق -١

 لق العلم وتالوة القرآن في المسجد.  حضور ح على احرص -٢

 ق.  ا في الطريرئاا سا قاعدكل أحوالك: قائم هللا فياذكر  -٣

؛ لتنال ذلك الشرف  احرص على حضور حلق القرآن وطلب العلم في المسجد -٤

 . في المأل األعلىتحفك المالئكة وتنزل عليك رحمة هللا وسكينته ويذكرك هللا  ؛مالعظي
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 اآلذانترديد  لفض  ـ٢٧
 :  ول قعليه وسلم ي ى هللاصل ي  بلن  ا  عمس هن  أ ماعنهرضي هللا  العاص  نو برمع نب ّللا   دبع نع

ى ل  ص  ةالص  ي  لى عل  ص  نم هن  إف ي  لوا عل  ص   م  ث ولقا يم لثوا مولقف نذ  ؤمال متعما س ذإ )

  نم دبعل  ال  ي إ غبنت ال ةن  جلا  يف ةلزنا مهن  إ ف ةيلسوي الوا هللا للس م  ث راشا عهب هيلهللا ع

 رواه مسلم      ( ةعافله الش    تل  ح  ةيلسوال يل  لأس نمف وا هنأ ونكأ نو أجرأو هللا  ادبع

 

 شرح لا

هللا  فإذا قالليس بلسانك وإنما بكيانك ووجدانك إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

أشهد أن ال  قال اوإذ ةاللص ومما يشغلك عن أداء ا كبر مما في يدكأ هللا  بأنأدركت   كبرأ

نه  أدركت  أ رسول هللا  داأشهد أن محم وإذا قال ال هللا إاأل معبود بحق أدركت   هللا  إله إال

تشهد و د العهد مع هللا أنك تشهد أن ال إله إال هللا يالشهادتين تجدفرسول هللا وخاتم النبيين 

في حك بفال ترشع حي على الفالح  حي على الصالة وإذا قال ل هللا رسو مداأن مح

ال إله إال  ال فإذا ق عر عظمة هللا تشتسعليك أن  هللا أكبرختم بقوله إذا  و ةالدنيا واآلخر

 .تعالىضل الذكر وأقرب القربات إلى هللا أفأنها  فلتعلم  هللا،

تطرق القلب، وتمأل  نفسه، لبها مع نه ويسا بلساألفاظ تحتم على السامع أن يقولههذه 

وليست المسألة  سألة بالعباراتليست المف إلى هللا   توجهامذان األة  السمع، فيكون في حال

 .، ال إله إال هللا راهلل أكبف ةه الكلمات الغاليمع هذ انجدالوعيش ب وإنما تما كل

من تصلي ذلك يا وأجر  ه وسلم عليلب منا بعد األذان الصالة على النبي صلى هللا طثم 

عشر أمثالها  والحسنة به ورحمتعليك  هللا صالة هو  عليه وسلم صلى هللا على النبي 

 . صلوات من هللا عليكا عشر يقابله عليه وسلم صلى هللا فصالة واحدة على النبي 

بي ذكر النبأن يعطيه هللا ويرزقه الوسيلة فهي كما   عليه وسلمصلى هللا ثم الدعاء للنبي 

أن هللا ونرجو  ال لعبد واحد من عبادمنزلة في الجنة ال تنبغي إ لم عليه وسهللا  صلى

 عليه صلى هللا شفاعة النبي  لهوجبت فمن فعل ذلك   عليه وسلمصلى هللا بي يكون الن

 خرة في األ وسلم

 فوائد

 . عال يتابلم يسمعه بوضوح متابعة المؤذن مشروطة بسماع األذان فمن ـ ١

 .  ن منهاؤذفراغ المكون بعد يذان يد األأن تردـ ٢

 . هللا عليه بها عشرة صل ةصالة واحدعلى النبي ـ من صلى ٣

 .قيامة ته يوم البالوسيلة حلت له شفاع سلمصلى هللا عليه و للنبيدعا ومن  ـ٤
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 فار ستغجر اإلأـ ٢٨
 :   عليه وسلمصلى هللا  ّللا   ولسر ال: قالما قه عني ّللا  رض  اسب ع ناب عن

 نم  هقزرا، ورجف م  ه  ل  ك ومن ارجمخ  قيض  ل  ك نم ه لّللا   ل عج ار فغتم االسزل من )

 رواه أبو داود                       ( ب ستحي ال ثحي

 

 فعله  وأكثر من عليه داوملزم : 

 يحزن ما: كل  مه

 والمحنة  الشدةضيق : 

 

 ح الشر

ا  ولع ا فذإ ينذال  و ) تعالىعدم اإلصرار كما قال و مع الندمالتوبة و االستغفار من لزم 

  ملو  ّللا  ال  إ وبنالذ   رفغي نمو مهوبنذا لو رفغتساف وا ّللا  ركذ مهسفنوا أمل ظ وأ ةشاحف

 ني مرجت اتن  جو مهب ر  نم ةرفغ م مهاؤزج  كئولأ ونملع ي مهوا ولعا فى ملا عور  ص ي

عن  ا مقلعا ا نادمتائب بشرط أن يكون ( ينلام عال رجأ معنا ويهف يندالخ ارهنا األهتحت

ا، ومن كل  م فرجه  له من كلجعل وي هوبذنيمحو هللا  حينهافي توبته ا صادقالذنب و

 اجر خم  هل لعجي ّللا   قت  ي نمو ) تعالىقال  رزقه من حيث ال يحتسبيو ايق مخرجض 

 .  والتوبة الصادقة من التقوى ( بس تح يال ثيح نم هقزريو

كان   لكن لتعلم أخي المسلم أن هللا تعالى قد يغفر لك ذنبك كله بتوبة وأستغفار إال اذا 

 . هللا تعالى حتى يغفره الناس لك غفره  ي اس حينها اللنذنبك في حق ا

 ىإال أن معن دلم يوثقه أحفإنه  الحكم بن مصعببسبب  نادضعيف اإلس وهذا الحديث

 )تعالى  هلوقفضال عن  ؛في فضائل األعمال ذلك وقد جاء ما يشهد له ،اصحيح الحديث

 يننبو الومأب مكددميو ا ارر دم مكيلع اءمالس لس ري اارفغ انك هنإ مكب وا ررفغ تاس  تلقف

 هيلوا إوبت مث مكبوا ررفغ تاس نأو ) تعالى ولهقو ( اار هنأ مكل  ل عجيو اتنج مكل لعجيو

 افخي أنإف اولوت نإو هلض ف لض ي فذ لك  تؤيو م ىسم  لجأ  ىلإ ناسح اعاتم مكعتمي

 ( يربك موي ابذع مكيلع

 

 فوائد

 . ا واآلخرةالدني بالنفع فيعود ت الستغفارفضل المداومة على ا -١
 .همن ذنبيستغفر وحزن وغم حتى  وهم حياة ضيقيعيش نسان اإل تجعل الذنوب -٢
 



 

 33 

 ر التسبيحجأـ ٢٩
 :هللا عليه وسلم صلى قال رسول هللا  قال رضي هللا عنه عن أبي هريرة

سبحان هللا  نن خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمكلمتا )

 متفق عليه                                      (  العظيمسبحان هللا وبحمده، 

 

 ح الشر

 ، فال كمالهل الشرف في الدين والإنما هي أل ضل الذكر،واردة في فهذه الفضائل ال

بهذا ه يلتحق رماته، أنك دين هللا وحشهواته، وانتهعلى   صر  كر، وأمن الذ  أن من أدتظن 

وقد ذكر  حعمل صال تقوى وال على لسانه، ليس معه  أجراه مبكال  ، ويبلغ منازلهالشرف

  في الميزان لقوالث   على اللسان فةلخبا الكلمتان وصف النبي صلى هللا عليه وسلم في

, وهذا أعظم حبيبتان إلى الرحمنأنهما وصفهما   وذكر في مل وكثرة الثوابلبيان قلة الع 

الكلمتان من  فهاتان أحب العامل بهى يحبهما وإذا أحب هللا العمل   تعال, أن هللا الثوابين

ن المقصود من أل  الذكر ص لفظ الرحمن بوخ أسباب محبة هللا سبحانه وتعالى لعبده

  مل القليل بالثواب الجزيل حيث يجازي على الع عبادهعلى عة رحمة هللا الحديث بيان س

ل  ن ك تعالى عن كل عيب ونقص وأنه الكامل مهلله يتنزفهي سبحان هللا وبحمده أما 

ه وتمام حكمت لقه التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خ مقرونا هذا وجه 

أعظم  أعظم من هللا سلطانا والذي العظمة والجالل فال شيء سبحان هللا العظيم و هموعل

سبحان هللا وبحمده صفاته ب يمقدرا وال أعظم حكمة وال أعظم علما فهو عظيم بذاته وعظ

 .  مالعظيسبحان هللا 

 

 فوائد

 ان . لخفته على اللسان وثقله في الميزالذكر،  لمواظبة على ا -١

 .يوم القيامة إثبات وزن أعمال العبادو ، وأنه حق ناالميزإثبات  -٢

 .يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل عة رحمة هللا؛ حيثس -٣
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 إلخالص سورة اأجر  ـ ٣٠
 وسلم قال هللا عليه  النبي صلىن هللا عنه ع رضيعن أبي الدرداء 

قل هو هللا  القرآن قالث  رأ ثلقالوا كيف يقن  ثلث القرآ قرأ في ليلةأيعجز أحدكم أن ي )
 رواه مسلم             تعدل ثلث القرآن (    أحد

 
 وال يستطيع ال يقدر أي  يعجز :أ

 تساوي  تعدل :
 
 الشرح 

جر على  ر عمرها بمزيد من األص ض قوعو   ل هللا على األمةفقد تفض   واسع فضل هللا 
على االزدياد من  له  فعالك دامن أن يكون ذ  والعجيب أن بعض الناس بدال أعمال يسيرة

  بج  ع أو ت عن أداء الطاعات ده إلى فتور وكسلهذا عن لالخير والحرص عليه تحو  
 .  بلهذا الفضل والثوا واستبعاد
 تعالى، وإذا أراد  اة لل  لى الصالة فإنها مناج لجأ إ أن يكلم ّللا  إذا أراد  المسلم  أن  كلنا يعلم 

 اجى ّللا  ، فمن قرأ القرآن في الصالة نفالقرآن كالم ّللا   قرآن، لجأ إلى الأن يكلمه هللا 
 . ّللا  وناجاه 

لم يقل أحد من أهل و؛  من اليالي ليلة فيص وفي الحديث فضل لمن يقرأ سورة اإلخال 
أن القول  ؛ ذلك  كافية عنه دقل هو هللا أح وأن آنليس بنا حاجة لقراءة القرانه العلم 
زل على  نلها هذا الفضل ألن القرآن أ م أن هذه السورة كانالعل ح من أقوال أهلالصحي

ت  فاوالص  وثلث منها لألسماء وثلث منها للوعد والوعيد منها لألحكامثلث  ثالثة أقسام
 ه عن األمرين اآلخرينالمسلم ال غنى للكن  الصفاتووهذه السورة جمعت األسماء 
   كامالال بالنظر في كتاب هللا هما إ  يتم له معرفتوال وهما األحكام والوعد والوعيد

تحصل بمجرد قراءة هذه السورة فيكون بقراءة سائر القرآن ال  فالمعارف التي تحصل
وإن كان  الجهة لتنوع الثواب  ن قرأها ثالث مرات من هذهن قرأ القرآن كله أفضل ممم

فيه  ليس  لكنه جنس واحد  يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب ثالثا قل هو هللا أحد قارئ
 .  إليها العبد األنواع التي يحتاج
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ا   داب المسلم اليوميةآ : ثانيا
 

 النوم واإلستيقاظ  -١
 النوم

فظها بما أرسلتها فاح إن أمسكتها فارحمها وإن باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ف )

 البخاري ومسلم                    الصالحين (  فظ به عبادكتح

 لبخاري ومسلما                      (  يااللهم أموت وأح باسمك )

 

 ستيقاظالا
 الترمذي         عد ما أماتنا وإليه النشور (الحمد هلل الذي أحيانا ب )

 

 روج من الخالء الدخول والخ -٢
 دخول الخالء

 بو داودالترمذي وأ من الخبث والخبائث ( أعوذ بك  اللهم إني بسم هللا  )

 

 ءلخالالخروج من ا
 ن ماجةباد وأبو داوالترمذي و          ) غفرانك ( 

 

 الوضوء  -٣
 بل الوضوءق

 بن ماجة وأحمد اأبو داود و         ) بسم هللا ( 

 

 الوضوءبعد 
 مسلم         بده ورسوله (شهد أن محمدا عال هللا وأه إ) أشهد أال إل

 ترمذيال         جعلني من المتطهرين (وابين م اجعلني من التوالله) ا

 

 

 



 

 36 

 كيفية الوضوء  -٤
ة الوضوء أساسي تدئ وضوءه بالن ية، وهي شرطأن يب أوال  لصح 

 ة من سنن الوضوء ، والت سمي عند وضوئه، فيقول: بسم هللا أن يسم ي هللا  ثانيا

ات، وغسل الكفي ن  لثاثا  نن الوضوءمن سأن يغسل كفي ه ثالث مر 

فالمضمضة تعني وضع الماء في الفم وإدارته،   ستنشاقوم بالمضمضة واالأن يق رابعا

ة الن فسأم   ومن سنن   ا االستنشاق فيعني اجتذاب الماء بالن فس، ثم  القيام بدفعه بقو 

 . دام الس واك إن كان باستطاعته ذلكن يقوم المسلم باستخالوضوء عند المضمضة أ

ةم أن يقو خامسا يعد  من فروض الوضوء،  ةوغسل الوجه مر  ، دةواح بغسل وجهه مر 

ا الس نة أن يقوم المسلم بغسل ات، والمقدار الواجب غسله من الوجه يبدأ أم  ه ثالث مر 

الل حية تقسم إلى  ى أسفل الل حية، وإلمن بداية جبهة اإلنسان عند منبت الش عر،   طوال

اغس قسمين: الل حية الكثيفة، وهي واجب المسلم   الس نة أن يقوم ل ما يظهر منها، أم 

حية في داخلها وخارجها، والل حية  بتخليلها، وذلك أن يقوم بإيصال الماء إلى جميع الل  

ألولى  األذن امن فيكون عرض الوجه أما  ؛غسل ظاهرها وباطنها الخفيفة، وهي واجب 

 األذن الث انية. إلى 

ةإلى  أن يقوم بغسل يديه االثنتين سادسا  لوضوءفروض ا من هي و ،واحدة مرفقيه مر 

ا الس نة أن يقوم بغسلهما ثالثا أصابعه، ويمتد  غسل اليدين من ، وأن يدخل الماء بين أم 

          :قال تعالى ،بالمرفق الذي يقع بين ذراع اإلنسان وعضده طرف األصابع انتهاء

 (.  قافر مى اللإ مكيديأو )

ة رأسه أن يقوم بمسح سابعا  أس من فرائض الوضوءر  ويعد  مسح ال  ،واحدة وذلك مر 

أس إلى منتهاه، ومن الس نة أن يقوم المسلم بوضع يديه على  ويكون المسح من مقد مة الر 

أس والش عر إلى إلى مكان ما بدأ،  دةنهايته، ثم  العو مقد مة رأسه ثم  المرور بهما على الر 

   (. مكوسءروا بحس امو قال تعالى: )

األذنين، ثم   ح األذنين بإدخال الس بابتين داخلويكون مسبمسح أذنيه، م أن يقو ثامنا

 ن. استخدام اإلبهامين في مسح ظاهر األذني

له  الوضوء، وذلك لقو أن يقوم بغسل القدمين مع الكعبين، ويعد  ذلك من فروض تاسعا

 (. نيبعكى ال لإ  مكلجر أو تعالى: )

ت بة، ال يستبق  باإلتيان بالخطوات مرم أن يقوم المسل ومن فرائض الوضوء ل البعضقا

ر أخطوة  كل  خطوةخرى، وأن يوالي في ذلك، بمعنى أن ال يكون بين اإلتيان ب، أو يؤخ 

 جزء األيمن قبل األيسر ن يقوم بالبدء بالطويل، ومن سنن الوضوء أ زمني فاصل
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 لمسجد ا -٥
 دخول المسجد

 داود  بوأ           جيم ( ان الر) أعوذ باهلل العظيم وسلطانه القديم من الشيط

 بو داود أك ( افتح لي أبواب رحمتاللهم  على رسول هللا  والصالة والسالم ) بسم هللا 

 

 الخروج من المسجد 

هم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني ول هللا اللسالم على رسهللا والصالة وال ) بسم

 بن ماجةا               الرجيم ( من الشيطان

 

 مذاكرة ال -٦
 قبل المذاكرة 

نا نتالمقربين، اللهم اجعل ألسين والمالئكة  إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلهم ل ال

 على كل شيء قدير وحسبنا هللا  بطاعتك، إنك قلوبنا بخشيتك، وأسرارناك وعامرة بذكر

  ونعم الوكيل

 بعد المذاكرة
ى لي إليه، إنك عاجتحه عند اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرد 

 ونعم الوكيل  حسبنا هللا  ل شيء قدير،ك

 

 زلالمن -٧
 عند الخروج

ضل  ضل أو أك أن أب حول والقوة إال باهلل اللهم إني أعوذوال كلت على هللا بسم هللا تو) 

 الترمذي     جهل علي (ي  ظلم أو أجهل أوظلم أو أ ذل أو أذل أو أأو أ

 

 عند الدخول
 أبو داود            ربنا توكلنا ( هللا  ا وعلىنهللا خرج جنا وبسم ول) بسم هللا 
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 الطعام -٨
 قبل الطعام

 أبو داود (     ا عذاب النارمنه وقن  فيما رزقتنا وارزقنا خيرااللهم بارك لنا سم هللا ب )

 

 بعد الطعام
 رمذي  الت   (     حول مني وال قوة  الحمد هلل الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير )

 
 ب ياالث  -٩
 بوس الثلب عند

 الترمذي         ( وة ن غير حول مني وال قيه مكساني هذا ورزقن الحمد هلل الذي )

 

 لعهعند خ

 رمذيالت          (    بسم هللا  )

 

 السفر  -١٠
ى  لإا ن  إ* و يننرقم  ها لن  ا كما و ذا هنل رخ  ي س ذال   ناحبس )هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر  

اللهم   والتقوى ومن العمل ما ترضىسفرنا هذا البر  ىف نسألكللهم إنا ا ) ونبلق نـما لنب ر

  ؛اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى األهل؛ اطو عنا بعدهفرنا هذا وهون علينا س

هل  أللمال واقلب فى امنلاللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء ا 

 والولد 

 الرجوع من السفر
ا ن ب ى رلا إن  إ* و يننرقم  ها لن  ا كما و ذا هنل رخ  ي س ذال   انحبس )بر ك أ أكبر هللا هللا كبر هللا أ

هم  لرضى ؛ ال نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تإنا اللهم  ( ونبلق نـمل

الخليفة فى األهل ى السفر وف ا هذا و اطو عنا بعده ؛ اللهم أنت الصاحبعلينا سفرنهون 

كآبة المنظر وسوء المنقلب فى المال واألهل  السفر و  ءإنى أعوذ بك من وعثا ؛ اللهم

 دون نا حاموالولد آيبون تائبون عابدون لرب
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 أذكار الصباح والمساء  -١١
 أذكار الصباح

 من الرحيمحبسم هللا الر

ي  فا مو اتاومالس  يا فم هل مون الو ةنس هذخأت ال وميقال   يحال  وه الإ  هلإ ال ّللا   ﴿

 ونطيحي الو مهفلا خمو ميهديأ نيا بم ملعي هنذإب الإ هدنع عفش ي يذا الن ذم ضرألا

 وهوا مهظفح هودؤي الو ضراأل و اتاومالس  هيسرك  عساء وا شمب ال إ هملع نم ءيشب

  ٢٥٥:  سورة البقرة  ﴾ يمظع ال يلع ال

  جير منهم حتىحين يمسي أ  جير من الجن حتى يمسي، ومن قالهاح أيصبمن قالها حين 

 ياناأللب         يصبح 

 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 (﴾   ٤) دحا أوفك هن ل  كي ملو( ٣) دولي ملو  دلي م( ل٢) دمالص   ّللا   (١) دحأ ّللا   وه ل﴿ق 

 

 ن الرحيمبسم هللا الرحم

 ر  ن ش م( و٣) بقا وذإ قاسغ ر  شن م( و٢)  قلا خ م ر  ن ش ( م١) قل فال ب  رب وذعأ ل﴿ق  

 (﴾ ٥) دسح  ا ذإ داسح ر  ن شم( و٤) دقع ال يف اتاثف  الن  

 

 سم هللا الرحمن الرحيمب

  اس ن  خال  اسوسوال ر  ن ش ( م٣) اسالن    هل  ( إ٢) اسالن   ك ل( م١) اسالن   ب  رب وذعأ ل﴿ق  

 (﴾ ٦) ساالن  و ةن  جال ن( م ٥) اسالن   وردي ص ف سوسوي يذل  ا( ٤)

 ثالث مرات  

  ل  ك تكفيك من مرات ، ثالث صبحين تمسي ، و ححين ت وذتينالمع و دأح ّللا   هو لق 

 صحيح الجامع            شيء

 

له الملك وله  ال شريك له،  وحده أصبحنا وأصبح الملك هلل، والحمد هلل، ال إله إال هللا 

 الحمد وهو على كل شيء قدير  

ا في هذا اليوم شر م عده، وأعوذ بك منما ب خير ما في هذا اليوم وخيرألك أس  رب 

 بعده   وشر ما 
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النار وعذاب في   ذ بك من عذاب فيلكبر، رب أعواء  أعوذ بك من الكسل وسورب   

 مسلم               القبر

----- 

 حة يصحلة الالسلس        وبك نموت وإليك النشور  وبك نحيا وبك أمسينا اصبحنأاللهم بك 

----- 

أنا على عهدك ووعدك ما دك، و، خلقتني وأنا عبي ال إله إال أنتاللهم أنت رب 

لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي  ا صنعت، أبوءم  ستطعت، أعوذ بك من شرا

 فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

 يلبخارا     حوكذلك إذا أصب فمات من ليلته دخل الجنة يمسي بها حين وقناها ملمن قا

----- 

 أنت.   ال إله إال اللهم عافني في بصري سمعي،اللهم عافني في  في بدني، اللهم عافني

 ال إله إال أنت   والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبرر، ذ بك من الكف عواللهم  إني أ 

 ثالثة مرات  

 سنته.بأن أستن   عليه وسلم ، يدعو بهن ، فأنا أحبهللا صلى هللا  رسول تإني سمع  

 أبي داود         ...  ن  هي ، فتدعو بسمت حينا ، وثالث حصبت ا حينها ثالثعيدت

----- 

في ديني  اللهم إني أسألك العفو والعافية افية في الدنيا واآلخرةلعالعفو واي أسألك م إنالله

، بين يدي من حفظنيأاللهم  روعاتىوآمن  استر عوراتي همالل   وأهلي، ومالي يودنيا

 ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتيالي، عن شمعن يميني، وومن خلفي، و

 صبحمسي وحين يحين ي  الدعوات ءهؤال عدم يوسل   هعلي ى هللا صل   هللا  لم يكن رسول

 بن ماجه ا   ...  والعافية ك العفوإني أسأل اللهم  

----- 

هد أن ال  ه، أشليكرب كل شيء وم  واألرض،وات طر السموالشهادة فايب الم الغع اللهم

وشركه، وأن أقترف على  نفسي  أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان إله إال أنت

 و أجره إلى مسلم ، أءاسو

  ن إذا أصبحتهل أقو مرني بكلمات هللا  رضي هللا عنه قال يا رسول الصديق ن أبا بكرإ

  شيء كل   رب   والشهادة غيبال عالم واألرض لسمواتا  فاطراللهم   قال قل ,وإذا أمسيت

ال:  ه. قكروش شيطانال  نفسي، وشر   بك من شر   ، أعوذأن ال إله إال أنت ه، أشهدومليك

  داود وأب       . كمضجع ، وإذا أخذتتسي, وإذا أما إذا أصبحتهقل
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                    العليم السميع و هو،  السماء ال في و في األرض شيءمع اسمه  ر  ض يالذي ال  هللا  بسم

 ثالثة مرات  

مع اسمه   ر  ض الذي ال ي هللا  بسم ليلة كل   مساءو يوم ل  ك في صباح يقول ما من عبد 

   ه شيءفيضر   مرات  ثالث يمالعل سميعالهو و ال في السماءو ضفي األر ءيش
 ترغيب صحيح ال

----- 

،  عيمفأنا الز  ا ( نبي محمدا ، وبندي ا ، وباإلسالمرب  باهلل يتض : ) ر بحقال إذا أص  نم

 صحيح الترغيب               ه الجنةلدخه حتى أبيد ن  ذآلخ

----- 

 ومقي  يا يا حي   يتسأمذا إو ت قولي إذا أصبحت ؟ أنهب وصيكما أ عيأن تسم  كنعما يم

  نيع ني إلى نفسي طرفةلك ال تو هلي شأني كل   حصلأ ك أستغيثبرحمت
 لترغيب والترهيبصحيح ا

----- 

فتحه، ونصره،  ا اليومالمين، اللهم إني أسألك خير هذب العبح الملك هلل رأص أصبحنا و

 ع امالجيح صح ر ما بعدهر ما فيه وشعوذ بك من شوبركته، وهداه، وأ ونوره،

----- 

 ائة مرة  م        سبحان هللا وبحمده

  أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء بهمن قالها مائة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت  

 مسلم                و زاد عليهقال أأحد قال مثل ما  إال

----- 

 ديرق ءشي  على كل  ، وهو  مدلح، وله ا  له ، له الملك كشريه ، ال وحد إال هللا    إلهال

 أو مئة مرة  مرة أو عشرة مرات  

و  ، وه الحمد، وله   له الملك  له ، ه ، ال شريكوحد إال هللا   : ال إله ن قال إذا أصبحم 

  ،  اتحسن له عشر ب، وكت إسماعيل ن ولدم رقبة ؛ كان له عدلقدير شيء على كل  

حتى   ن الشيطانم زر ح ن فيوكا ، درجات ، ورفع له عشر سيئات عنه عشر وحط  

 داود    وأب            صبحي ذلك حين سي . وإن قالها إذا أمسى كان له مثلمي

----- 

   تثالثة مرا     اتهداد كلموم ة عرشهوزن نفسه ضاور عدد خلقه حمدهوببحان هللا س

  ن  هتنزول اليوم منذ ت لا قبم تنزو و ، لاتمر   ، ثالثماتكل ع أرب كبعد تقل  لقد
 عصحيح الجام
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 ماجة  بنا      ا نافعا ، ورزقا طيبا ، وعمال متقباللماللهم إني أسألك ع

---- 

 البخاري         رة مائة مــ     وأتوب إليهفر هللا أستغ

---- 

  شيء  و على كل  ه، وميتييي ويح له الحمد، و ، له الملكله  شريك ه الوحد إال هللا   ال إله

 عشرة مرات                قدير

،  ميتيو يحيي الحمد  لهو لكله الم له ه ال شريكحدو إال هللا  ال إله حصبيمن قال حين  

  ط  حو حسنات  قالها عشر واحدة له بكل تب هللا ، كمرات عشر قدير شيء هو على كل  و

من   حةسلن  له مكو قابر شرله كع ن  ك، ودرجات شره بها عرفعو تئاسي  عنه بها عشر

 فكذلك  مسيين يح فإن قالها هن  رقه يالعم يومئذ لم يعمله ، وإلى آخر النهار  أول

 حة السلسلة الصحي

----- 

وما في   اواتما في السم عدد هلل الحمد ا خلق م ء لهلل م حمدل ا  ما خلق هلل عدد الحمد

 دعد هلل والحمد ههلل على ما أحصى كتاب والحمد هصى كتابما أح عدد هلل الحمد األرض

 شيء   كل   ءلهلل م  لحمدوا شيء كل  

  ا خلق م  عددهلل الحمد  تقول مع النهار الليل هللا ك من ذكر  ما هو أكثرلى ك عل  أال أد 

ما   عدد هلل الحمد وما في األرض السموات فيما  هلل عدد مدلح ا  ما خلق  ءلهلل م الحمد

  ءلهلل م دوالحم شيء ل  ك دهلل عد والحمد هاب ت  كأحصى هلل على ما  حمدوال هابتأحصى ك

 صحيح الجامع           كن بعدم كبعق هن  مل  عو مهن  ل عت  مثلهن   هللا  حوتسب  شيء كل  

----- 
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 ذكار المساء أ
 حمن الرحيمبسم هللا الر

 ض ري األفا مو اتاومالس  يا فم هل مون الو ةنس هذخأت ال وميقال   يحال وه الإ  هلإ ال ﴿ّللا  

  نم ءيشب ونيطحي الو مهفلا خمو ميهديأ نيا بم ملعي هنذإب الإ هدنع عفش ي يذا الن ذم

  يلعال  وهوا مهظفح هودؤي الو ضرألا و اتاومالس هيسرك  عساء وا شمب  الإ هملع

  ٢٥٥ : سورة البقرة  ﴾يمظع ال

جير منهم حتى  أ حين يمسي  ن قالهاجير من الجن حتى يمسي، وميصبح أن من قالها حي

 األلباني         يصبح 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (﴾   ٤) دحا أوفك هن ل  كي ملو( ٣) دولي ملو  دلي م( ل٢) دمالص   ( ّللا  ١) دحأ ّللا   وه ل﴿ق 

 

 رحيمن السم هللا الرحمب

 ر  ن ش م( و٣) بقا وذإ قاسغ ر  شن م( و٢)  قلا خ م ر  ن ش ( م١) قل فال ب  رب وذعأ ل﴿ق  

 (﴾ ٥) دسا ح ذإ داسح ر  ن شم( و٤) دقع ال يف اتاثف  الن  

 

 سم هللا الرحمن الرحيمب

  اس ن  خال  اسوسوال ر  ش ن ( م٣) اسالن    هل  إ (٢) اسالن   ك ل( م١) اسن  لا  ب  رب وذعأ ل﴿ق  

 (﴾ ٦) اسلن  او ةن  جال ن( م ٥) اسالن   وردي ص ف سوسوي يذال  ( ٤)

   ثالث مرات

  يك من كل  فتك مرات ، ثالث صبحين تمسي ، و ححين ت وذتينالمع و دأح ّللا   هو لق 

 صحيح الجامع            شيء

----- 

هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد  إله إال ال، والحمد هلل، لك هللسى الما وأمأمسين

 وهو على كل شيء قدير 

الليلة  في هذه  من شر ماه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك في هذ رب أسألك خير ما 

 وشر ما بعدها  

وعذاب في   لكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النارك من الكسل وسوء ابرب أعوذ  

 مسلم         لقبرا

----- 
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 ير ص الم ، و إليك وتمن كيا، و بحن كنا ، و بحبص أ كنا ، و بيسم أ كب اللهم  

 كإلي، ووتمن كب، وياحن كب، ونايسمأ كبو، ناحبص أ كب لهم  ال اقولوف متحبص إذا أ

 ،وتمن كبويا، حن كب، وناحبص أ كب، ونايسمأ كب هم  : الل فقولوا  متيسم إذا أ، والنشور

 لسلسلة الصحيحة ا                       يرص الم إليكو

----- 

عت، ووعدك ما استط هدكعنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على له إال أربي ال إ اللهم أنت 

 يغفر لي فإنه ال وء بذنبي فاغفرك بنعمتك علي، وأبأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء ل

 الذنوب إال أنت 

 البخاري   ا أصبحإذ  لكلته دخل الجنة، وكذليبها حين يمسي، فمات من  من قالها موقنا

----- 

 نت.  إله إال أ ال بصري ي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني فيي في بدنلهم عافنال

  أنت ال إله إال ن عذاب القبرم والفقر، وأعوذ بك اللهم  إني أعوذ بك من الكفر،

 ثالثة مرات 

ها دعيت سنتهن بست، فأنا أحب أن أ و بهن، يدع عليه وسلمإني سمعت رسول هللا صلى هللا  

 داود  وأب            ن  ه، فتدعو بيسمت ا حين، وثالثحتصب ا حينثثال

----- 

في ديني  عافيةللهم إني أسألك العفو والا  العفو والعافية في الدنيا واآلخرةي أسألك للهم إنا

دي، بين ي من نيحفظأاللهم  روعاتىوآمن  اللهم استر عوراتي  ودنياي وأهلي، ومالي

 ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتيالي، عن يميني، وعن شمي، ولفومن خ

 صبحمسي وحين ييحين   الدعوات هؤالء عدم يوسل   هعلي هللا ى صل   هللا  كن رسوليلم 

 ابن ماجه    ...  والعافية ك العفوإني أسأل اللهم  

----- 

هد أن ال  ه، أشيكرب كل شيء ومل األرض،سموات ووالشهادة فاطر ال يب الم الغاللهم ع

 فسي وأن أقترف على  نوشركه،  ر الشيطانش أعوذ بك من شر نفسي، ومن  إله إال أنت

 و أجره إلى مسلم سوءا، أ

  ن إذا أصبحتهأقول  مرني بكلمات هللا  ه قال يا رسولرضي هللا عن الصديق بكرن أبا إ

  شيء كل   ب  ر والشهادة غيبال المع واألرض السموات  اللهم فاطر  قال قل, وإذا أمسيت

   هكروش الشيطان  وشر  نفسي،  ك من شر  ب ، أعوذإال أنت  هأن ال إل ه، أشهدومليك

 داود  وأب       ك.  مضجع ، وإذا أخذت, وإذا أمسيتا إذا أصبحتهقلال: ق
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                 العليم ، و هو السميع و ال في السماء األرض في شيء مع اسمه  ر  ض الذي ال ي هللا  بسم

   ثالثة مرات

 

مع اسمه   ر  ض الذي ال ي هللا  بسم ليلة كل   مساءو يوم كل   في صباح يقول دبما من ع 

 .  ه شيء، فيضر  مرات  ثالث العليم هو السميع، وو ال في السماء رضفي األ شيء
  غيبصحيح التر

----- 

،  عيمفأنا الز  (  ابين محمدا ، وبندي ا ، وباإلسالمرب  باهلل يتض : ) ر بحقال إذا أص  نم

 صحيح الترغيب               ه الجنةلدخه حتى أبيد ن  ذخآل

----- 

 ومقي  يا يا حي   يتذا أمسإو ت أن تقولي إذا أصبح ؟هب وصيكعي ما أأن تسم  كنعما يم

  نيع ني إلى نفسي طرفةلك ال تو هلي شأني كل   حصلأ ك أستغيثبرحمت
 رهيبصحيح الترغيب والت

---- 

 ونصرها فتحها لةهذه الليم إني أسألك خير ، اللهينالملك هلل رب العالم  وأمسىأمسينا 

 صحيح الجامع      ا فيها وشر ما بعدهار مونورها، وبركتها، وهداها، وأعوذ بك من ش

----- 

صلى هللا عليه  دين نبينا محموعلى د لمة اإلخالصطرة اإلسالم، وعلى ك أمسينا على ف

 مع لجاصحيح ا       المشركينن م حنيفا مسلما وما كان ا إبراهيملة أبينوعلى م لموس

----- 

 هر  ، لم يض  ما خلق من شر   اتم  االت   ّللا   لماتكب : أعوذاتمر   يمسي ثالث حين ن قالم

  ت جاريةغدفل ليلة ل  ها كقولونكانوا يها فمو ل  عنا تله أ كان: ف  ليهس قال يلةالل    تلك ةمح

 الترمذي                ا. ها وجعل دمنهم فلم تج

----- 

 مائة مرة   ن هللا وبحمدهحاسب

ه  ما جاء بأفضل ميمسي لم يأت أحد يوم القيامة بمن قالها مائة مرة حين يصبح وحين  

 مسلم          د قال مثل ما قال أو زاد عليه.إال أح

----- 

 ديرق شيء  و على كل  ، وه له الحمد، و  له ، له الملك ه ، ال شريكوحد إال هللا   إلهال 

 و مائة مرة  أ  عشرة مرات مرة أو
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على  هو ، وله الحمد، و، له الملكله ، ال شريكهوحد إال هللا   : ال إلهن قال إذا أصبحم 

عنه  ، وحط  حسنات له عشر، وكتب يلإسماع ن ولدم ةبرق ؛ كان له عدل قدير شيء كل  

قالها  وإن مسيحتى ي ن الشيطانم  زرفي ح ، وكان درجات عشر رفع له، وسيئات عشر

 داود   وأب         صبحي ذلك حين مثل  لهإذا أمسى كان 

----- 

 جةبن ماا             متقبال، وعمال، ورزقا طيباعلما نافعاي أسألك اللهم إن

---- 

 ري البخا        مائة مرة ــ     وأتوب إليهفر هللا أستغ

---- 

  يء ش هو على كل  ، وميتيي وييح له الحمد، و ، له الملكله  شريك ه الوحد إال هللا   ال إله

 عشرة مرات                رقدي

،  يتميو يحيي الحمد  لهو لكالم  له له ه ال شريكوحد إال هللا  ال إله حصبمن قال حين ي 

  ط  حو حسنات  قالها عشر له بكل واحدة تب هللا ك ،مرات عشر قدير شيء هو على كل  و

من   ةحلس ن  له مكو قابر كعشرله   ن  ك، ودرجات ه بها عشررفعو ئاتسي  عنه بها عشر

 فكذلك  مسيلها حين يفإن قا هن  رقهي عمال يومئذ لم يعمله ، وإلى آخر النهار  أول

 حة الصحي  السلسلة

----- 

وما في   ما في السماوات هلل عدد الحمد ما خلق  ء ل مهلل الحمد  ما خلق  عددهلل الحمد

 دعد هلل والحمد هصى كتابهلل على ما أح والحمد هما أحصى كتاب عدد هلل الحمد األرض

 شيء   كل   ءلم  هلل لحمدوا شيء كل  

  ما خلق   عددهلل الحمد  تقول مع النهار الليل ك هللا من ذكر  ما هو أكثرك على ل  أال أد 

ما   عدد هلل الحمد األرضوما في  ما في السموات هلل عدد الحمد ما خلق  ءلهلل م الحمد

  ءل مهلل دوالحم ءشي ل  ك دعد هلل الحمدو هاب ت  كأحصى هلل على ما  حمدوال هابتأحصى ك

 الجامع صحيح           كن بعدك مبعق ن  همل  عو مهن  ل عت  مثلهن   هللا  حوتسب  شيء كل  

 

 الفزع في النوم عند  -١٢
 اطين وأنزات الشيات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همام  ت  أعوذ بكلمات هللا ال )

 الترمذي          (يحضرون 
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 حزن هم و ابه أصإذا  -١٣
لع الدين لبخل وض والعجز والكسل والجبن وا ي أعوذ بك من الهم والحزنإناللهم  )

 بخاريال       (وغلبة الرجال 

 

 يض عند زيارة المر -١٤
 ري البخا          (م رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل هللا العظي )

 

 ذا جاء أمر صعب إ -١٥
 بن حبان  ا      ( ت سهالشئوأنت تجعل الحزن إذا جعلته سهال    ماإالسهال   اللهم ال )

 

 الهالل  رؤية  -١٦
والتوفيق لما تحب  سالم والسالمة واإل هللا أكبر اللهم أهله علينا باألمن واإليمان  )

  الترمذي        (وترضى ربنا وربك هللا 

 

 الدابة  بركو عند  -١٧
ا  نب ى رلإ ان  إو * يننرقم  ها لن  ا كما وذا ه نل رخ  ي سذال   انحبس ) هلل دم، الحهللا  مسب

  كحانبس، ربكأ  ّللا  ، ربأك ، ّللا  رأكب ، ّللا  ـهل  ل  دم، الحـهل  ل  دم، الح ـهل  ل  دمالح  ( ونبلق نـمل

 الترمذي         ت أنال  إ وبنالذ   رفغ  يال هن  إي، فل  رفغاي، فسفن تلم ي ظ ن  إ م  هالل  

 

 ح الكالب عند صياح الديك ونهيق الحمار ونبا -١٨
 ( ي أسألك من فضلك إناللهم  ) ح الديك صياعند 

 (شيطان الرجيم أعوذ باهلل من ال  )ونباح الكالب  مارعند نهيق الح

رأت  ا فإنه اسألوا هللا من فضلهإذا سمعتم صياح الديكة ف صلى هللا عليه وسلم النبيل قا

  البخاري      (شيطان  تم نهيق الحمار فتعوذوا باهلل فإنه رأي، وإذا سمعملكا
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ا   ص القص : ثالثا
 

 إن بعض الظن اثم  -١

سنة في  ونروعشخمسا كان جالسا مع ابن له يبلغ من العمر  عجوزا ن رجالايحكى 
جانب  الذي كان يجلس ب هبهجة والفضول على وجهالكثير من البدى الشاب  أو القطار
  النافذة

شجار تسير  ميع األأبي انظر ج خرج يديه من النافذة وشعربمرور الهواء وصرخ أ
وكان يجلس بجانبهم زوجان  فرحة إبنه مع  الرجل العجوزمتماشيا تبسم! ف!ورائنا

ليل من اإلحراج فكيف  وشعروا بق حديث بين األب وابنه من يدوريستمعون إلى ما 
الطفل!! فجأة صرخ الشاب مرة أخرى:  سنة ك خمسا وعشرونيتصرف شاب في عمر 

واستمر   لقطارمع ا  رتسيوانات، أنظر..الغيوم حيأبي، انظر إلى البركة وما فيها من 
رات الماء  وقطار، مطثم بدأ هطول األ وجين من حديث الشاب مرة أخرىتعجب الز

  أبي انها تمطر  متأل وجهه بالسعادة وصرخ مرة أخرىتتساقط على يد الشاب، الذي إ
 . والماء لمس يدي، انظر يا أبي

ال تقوم  ماذا ل سألوا الرجل العجوز كوت ووفي هذه اللحظة لم يستطع الزوجان الس 
 بيب والحصول على عالج إلبنك؟بزيارة الط

 أصبح بصيرا قادمون من المستشفى حيث أن إبني قدل لفعباا إنن قال الرجل العجوز: 
 .ول مرة في حياته أل

 ال تستخلص النتائج حتى تعرف كل الحقائق : اتذكر دائم
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 د الوفاء بالعه -٢

مع قريش لحرب النبي صلى هللا عليه وج للخر  بن الربيعأبو العاص  اضطرفي بدر 
 لمين ووقع أبو العاص أسيرا في أيدي المسلمينسصار الم، وانتهت المعركة بانتوسلم

رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي  بنت النبي صلى هللا عليه وسلم فبعثت زينب 
 .ها إليهم زفتأمها السيدة خديجة يوالعاص، وجعلت فيها قالده كانت أهدتها لها  

إن زينب  حابه وقالص ت إلى أولما رأى الرسول القالدة رق البنته أشد الرقة، ثم التف
بهذا المال الفتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها بعثت 
ترط  اش يه الصالة والسالمعلغير أن النبي  فقالوا: نعم، ونعمة عين يا رسول هللا  فافعلوا

 .بطاءلى أبي العاص قبل إطالق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إع
وأعد لها زادها   فأمر زوجته باالستعداد للرحيل بادر إلى الوفاء بعهدهمكة  ا وصلملف

، خرج إلى الشام في تجارة له، فلما قفل كان قبيل الفتح، حتى إذا في مكهوأقام  وراحلتها
، فأخذت العير  صلى هللا عليه وسلممن سرايا الرسول  سرية ، برزت لهإلى مكة جعارا

بجنح  ما حل الليل استتر فل  با العاص أفلت منها فلم تظفر بهأ  ل، ولكنوأسرت الرجا
 .حتى وصل إلى زينب، واستجار بها فأجارته الظالم

في المحراب،   لصالة الفجر، واستوى قائما صلى هللا عليه وسلمولما خرج الرسول 
أيها   :وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفوف النساء، وقالت  حراموكبر لإل
صلى هللا  فلما سلم النبي زينب بنت محمد، وقد أجرت أبا العاص فأجيروه أنا  ،الناس

نعم يا رسول   قالوا هل سمعتم ما سمعت التفت إلى الناس وقال من الصالة عليه وسلم
وإنه يجير   حتى سمعت ما سمعتموه ن ذلكبيده ما علمت بشيء م  والذي نفسي قال هللا 

 أكرمي مثوى أبي العاصوقال البنته: ته إلى بي ، ثم انصرفسلمين أدناهممن الم
 «واعلمي أنك ال تحلين له

وقال لهم: »إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم،  ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير 
هو فيء هللا ما نحب، وإن أبيتم فكان  وتردوا عليه الذي له،وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا 
فلما جاء ألخذه ، بل نرد عليه ماله يا رسول هللا ا: فقالو قالذي أفاء عليكم، وأنتم به أح

هل لك أن تسلم، ونحن ننزل لك عن هذا المال كله فتنعم بما قالوا له: يا أبا العاص، 
وني أن أبدأ ديني دعوتمفقال: بئس ما  مدينة؟نا في المعك من أموال أهل مكة وتبقى مع

 .الجديد بغدرة
معشر قريش هل بقي ألحد منكم عندي مال لم يا  قال: ة بالعير وما عليها إلى مكومضى 
 .كريما ، فقد وجدناك وفياقالوا: ال وجزاك هللا عنا خيرا يأخذه؟
  مارسول هللا، وهللا   محمداحقوقكم، فأنا أشهد أن ال إله إال هللا وأن أما وإني قد وفيت  قال

 موالكمن آكل أ أردت أ  في المدينة إال خوفي أن تظنوا أني إنمامنعني من اإلسالم 
 ووعدني فوفى لي حدثني فصدقني وقال عنه صلى هللا عليه وسلم بيالنأثنى عليه 
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   اتخاذ القرار  تتسرع في ال -٣
 

مل  لحائط وال يقوم بأي عيستند إلى ا الحظ مدير مصنع خالل تجواله في المصنع شابا
 رب منه وقال له بهدوء : كم راتبك ؟ أقت

 شهريا اخمسة االف جنيه تقريبا وأجاب : خصي،الش بالسؤال  متفاجئاو اب هادئاكان الش
   يا سيدي، لماذا ؟

بمثابة وأعطاها للشاب  نقدا ف جنيهاخمسة االج محفظته وأخرالمدير  أخرج بدون إجابة 
وليس للوقوف واآلن هذا راتبك   يعملواأنا أدفع للناس هنا لثم قال :  إنهاء الخدمة
 تعد!  رج وال أخ  الشهري مقدما

اإلبتعاد عن األنظار نظر المدير إلى الباقين وقال  وأسرع فيالمبلغ وأستدار ب  شاالذ أخ
في هذه الشركة ! من ال يعمل ننهي عقده مباشرة  ل هذا ينطبق على الك تهديد :بنبرة 

و الشاب الذي قمت بطرده ؟ فجاءه الرد ه من هن أحد المتفرجين وسألإقترب المدير م
 .   يعمل هنايا سيدي وال ات الطلب جل توصيلكان ر  :المفاجئ 

 
 فيما بعد  تتسرع في إتخاذ القرارات فقد تندم كثيراال
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 العمل  اتقان -٤
 

 كان هناك نجارا مسن على وشك التقاعد..
في التقاعد وترك اعمال البناء، حتي  رغبتهالمسؤول عن العمل عن لمقاول وقد اخبر ا
 ...وافراد اسرته ه الوقت مع اهلهضيه بقييمكنه تم

في العمل، وقد  عاليهي النه سيفقد نجارا ذو خبره وكفاءه ولكن المقاول قد بدا عليه االس
  العمل..ل صاحب  ن النجار ان يقوم فقط ببناء منزل اخير كمعروف منه للمقاوطلب م

ه لم يكن مخلصا  عيان انالفعل على بناء هذا المنزل ولكنه كان جليا للجار بوقد وافق الن
   قبل... االخير ولم يكن بكفاءه ماقام به من في هذا البناء

   كفاح طويل.....لمشوار   وقد كانت نهايه غير مشرفه
   ..بعد ان انتهي العمل في المنزل وقام النجار بتسليمه للمقاولو
 ل لهتيح وقاين المنزل وامسك بيد النجار واعطاه سلسله مفاان عااء اليه المقاول بعد ج

 وسلمه المنزل  كهي هديتي الي تفضل فهذه
زل  رف من البدايه ان هذا المنيعصدمه شديده والم نفسه معاتبا لو انه كان صدم النجار 

 سيكون له لكان البناء له شكل آخر.. 
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 اء والقدر بالقض لرضاا -٥
 

ل خير  دما رآه الوزير قام ، وعنأحد أصابع يده وخرج دللملك األيام انقطع ن يوم مفي 
ري من وقال أين الخير والدم يج إن شاء هللا ، وعند ذلك غضب الملك على الوزيرخير 

 اصبعي ..  
إن   ادته خير خير: وما كان من الوزير إال أن قال كعر الملك بسجن الوزيروبعدها أم

 سجن.شاء هللا وذهب ال
، حط رحله  .. وفي آخر نزهه  النزهة عادة : الملك في كل يوم جمعة يذهب إلىفي ال

 قريبا من غابة كبيرة .
اس يعبدون ـفاجأة أن الغابة بها نلمل الملك الغابة ، وكانت ا وبعد استراحة قصيرة دخ

 ثون عن قربان يقدمونه، وكانوا يبح لهم صنم .. وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الصنم
 م .للصن

 ..   لى آلهتهمي يقدمونه قربانا إعليه لكوصادف أنهم وجدوا الملك وألقوا القبض 
قربانا وأطلقوا  عيبا وال يستحسن أن نقدمه وقد رأوا إصبعه مقطوعا وقالوا هذا فيه 

 سراحه. 
 . شاء هللا خير خير إن ها تذكر الملك قول الوزير عند قطع اصبعه حين
التي  لق سراح الوزير من السجن وأخبره بالقصةطلة وألك رجع الملك من الرحبعد ذ
سألك سؤال فعال كان قطع االصبع فيها خيرا لي.. ولكن ا  . وقال لهدثت له في الغابة .ح

إن شاء هللا .. وأين الخير وأنت ذاهب  السجن سمعتك تقول خير خير : وأنت ذاهب إلى
 السجن؟. 
جن لكنت معك في الغابة وبالتالي س خل الودائما معك ولو لم ادوزير: أنا وزيرك قال ال
لهتهم وأنا ال يوجد بي عيب .. ولذلك دخولي بانا آلة الصنم وقدموني قردبعلي عقبضوا 

 السجن كان خيرا لي. 
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 الدعاء  -٦
 

هـ ( شهدت مدينة بخارى وهي مدينة إسالمية تقع في قارة آسيا والدة ١٩٤ في سنة )
وكان  صلى هللا عليه وسلم محمدا تبركا باسم النبيماه ح به أبوه إسماعيل وسطفل فر

حا، ولم يلبث أن أدركه الموت ومولوده محمد اليزال رضيعا.  إسماعيل رجال صال
وأحسنت رعايتهما وفوجئت  أحمد  إسماعيل طفلها محمدا وأخاه األكبر احتضنت زوجة

شيء أقسى  من  بات ال يرى شيئا، وماذات يوم بابنها الصغير محمد قد فقد بصره، و
 .ائها فكيف بذهاب البصرينزل بأحد أبنعلى قلب األم من مرض 

يته، وأصبح محتاجا إلى  رأت األم طفلها الصغير جالسا ال يتحرك، وإذا قام تعثر في مش
وكانت تقوم بالليل تتوضأ  المساعدة، ولم تجد أمامها سوى اللجوء إلى هللا والتضرع إليه

ل  شفي طفلها ويرد إليه بصره، وكانت تفعل ذلك كأن يداعية هللا وهي تبكي وتصلي 
هيم الي غلبها النوم أثناء الصالة، ورأت في المنام نبي هللا إبراليلة، وفي إحدى اللي

 .يا هذه، قد رد هللا على ابنك بصره بكثرة دعائك الخليل عليه السالم يقول لها: » 
ة الفجر، وأيقظت أم محمد لصالرؤيا وبشارتها، وأذن واستيقظت وقلبها يخفق من هذه ال

.. لقد أبصر محمد وقام يتوضأ  صدق الرؤياا كانت المفاجأة ورأت  ولديها للصالة، وهن
 هلل شكرا  وحده، وبكت األم وسجدت

هـ ( أخذت ولديها وانطلقوا إلى مكة، فحجوا ورجعت األم وأحمد إلى  ٢١٠ وفي سنة )
عديد من البالد وكان يجلس مع  ر الك يطلب العلم ، ثم زامحمد هنابخاری، بينما ظل 
   علمالنبوغه وذكاؤه في العلماء، وظهر 

صح كتاب بعد كتاب  أأنه ثم قام بجمع كتابا في الحديث صنفه العلماء على مر الزمان 
 العلم ( رزقه هللا  محمد بن اسماعيل البخاري  )نعم إنه  صحيح البخاري هللا واسم الكتاب

 در. وسعة الص 
، وفي سنة األمة  تشاهده يوما بعد يوم يزداد علما وينفع بعلمه وهي فرحت األم بابنها

( توفي اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه هللا ورحم أمه التي ربته هـ٢٥٦)
 .فأحسنت التربية

  الاطرقوا باب السماء  الدواءاء واألطباء ولم يجدوا الى كل من طرق أبواب الحكم
يمل حتى   عاء إن هللا الالدعاء ال تكفوا أيديكم عن الد ا منن رحمة هللا ال تقنطوسوا مأتي

 تملوا 
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 الكلمة الطيبة -٧
 

ثم نظر فإذا   ث عن شيء يسرقه فلم يجدفبح  بيت مالك بن دينار رحمه هللا  دخل لص
 ن متاع الدنيا فلم فقال : جئت تسأل ع لى اللصسلم مالك ونظر إ  بمالك يصلي عندها

عجب من الرجل !  وهو يت فاستجاب اللص وجلس ع ؟؟متاخرة من الفهل لك في ا تجد 
تعجب الناس من   ة وفي المسجدالص إلى ال  بكى وذهبا معا حتى فبدأ مالك يعظ فيه

لهم : جاء ليسرقنا  فقال لوا مالكافسأ !  أيعقل هذا ؟  أكبر عالم مع أكبر لص ...  رهما : أم
 قلبه ..  فسرقنا

قلب القلوب م افيا هللا ي بهرة تقللكثال إ قلب قلباال  ما سمي ... اح القلوبالكلمة الطيبة مفت
 على دينك ثبت قلوبنا
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 االستأذان  -٨
 

ولكنه   يطلب العلم ومتفرغ له تقيا القرن األول الهجري كان هناك شابا يأنه فيحكى 
 ه كلع وألنه لم يجد ما يأمن األيام خرج من بيته من شدة الجو وفي يوم كان فقيرا

غصان تفاح وكان أحد أبأشجار ال اتين والتي كانت مليئةفانتهى به الطريق إلى أحد البس
نفسه أن ياكل هذه التفاحة و يسد بها رمقه وال  فحدثته ق ...في الطري شجرة منها متدليا

لس  تفاحة واحدة ... فقطف تفاحة واحدة وجالبستان بسبب  لن ينقص هذاأحد يراه و
لومه وهذا هو حال المؤمن  ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه ته عجو  يأكلها حتى ذهب

 م استأذن منه ولملسلم وكيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمس يفكر ويقول جل دائما
بلغ  قال له الشاب يا عم باألمساستسمحه فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده ف

اليوم استأذنك  وهذا أنا لمكع ة من بستانك من دونوأكلت تفاح عظيما بي الجوع مبلغا
 بدأ خصيمك يوم القيامة عند هللا  امحك بل أناوهللا ال اسفقال له صاحب البستان  هافي
أي شيء  اعمل   اب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وقال له أنا مستعد أنشال

اد  ب البستان ال يزدوصاح حللني وبدأ يتوسل إلى صاحب البستانبشرط أن تسامحني وت
الشاب عند دخل بيته وبقي  يلحقه ويتوسل إليه حتىوالشاب  وذهب وتركه اصراراال إ

صاحب البستان وجد الشاب ال   . فلما خرج..رالبيت ينتظر خروجه إلى صالة العص 
را غير نور الطاعة والعلم وجهه نو ت على لحيته فزادتودموعه التي تحدر زال واقفا

 م إننيب البستان يا عفقال الشاب لصاح
 تريد البستان من دون اجر باقي عمري أو أي أمرفي هذا   تعد للعمل فالحامس
احب البستان يفكر ثم قال يا بني إنني ص   قعندها... اطر  كن بشرط أن تسامحنيول

لفرح وقال اشترط ما  فرح الشاب وتهلل وجهه با طاآلن لكن بشر   مستعد أن اسامحك
 ج ابنتي !تزوهو أن تالبستان شرطي  فقال صاحب  بدى لك ياعم

 مل صاحب رط ثم أكهذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشصدم الشاب من 
مقعدة ال  وأيضا وبكماء وصماء عمياء بني اعلم أن ابنتيا البستان قوله ... ولكن ي

بجميع مواصفاتها  تأمنه عليها ويقبل بهان وأنا ابحث لها عن زوج استمشي ومنذ زم
 اخرى بهذه المشكلة الثانيةصدم الشاب مرة  سامحتك يهاوافقت عل ذكرتها فإن التي
 تبل العمر؟ مق  انه الزال في ع هذه العلة خصوصايعيش م يفكر كيف وبدأ

 ؟  وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات
 عليها في الدنيا ولكن انجو من ورطة التفاحة ! بدأ يحسبها ويقول اصبر 

قبلت ابنتك وأسال هللا أن يجازيني على ان وقال له يا عم لقد بستى صاحب الثم توجه إل
يا بني موعدك  حسناالبستان ب حفقال صا مما أصابني يعوضني خيراي وأن نيت

 اجك وأنا اتكفل لك بمهرهاالخميس القادم عندي في البيت لوليمة زو
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 حزين الفؤاد...  ىفلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخط
 الخاطر...    سرمنك

وادخله البيت وبعد   لرجل ا  لهزوج ذاهب الى يوم عرسه فلما طرق الباب فتح   ليس كأي
كما بالدخول على زوجتك وبارك هللا ل ا أطراف الحديث قال له يا بني... تفضلاذبتجأن 

 ... لى خير  وعليكما وجمع بينكما ع
   ورآها ....  تح البابف يها ابنته فلماتجلس فبيده وذهب به إلى الغرفة التي  وأخذه

  كتفيها فقامت ومشت كالحرير على عرهافاذا فتاة بيضاء اجمل من القمر قد أنسدل ش 
 . عليك يا زوجي ... يه فإذا هي ممشوقة القوام وسلمت عليه وقالت السالمإل

 الذي   ي مكانه يتأملها وهو ال يصدق ما يرى وال يعلم ماأما صاحبنا فهو قد وقف ف
   بوها ذلك الكالم ...ا  ث ولماذا قالحد

  ر لت يده وقالت إنني عمياء من النظوقب وصافحته ففهمت ما يدور في باله فذهبت إليه
ام وال تخطو النطق إلى الحرام وصماء من اإلستماع إلى الحر ى الحرام و بكماء منإل

لي عن أبي يبحث الحرام .... وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات و  ىرجالي خطوة إل
ن أكل اف مه في تفاحة وتبكي من أجلها قال أبي أن من يخفلما أتيته تستأذن حالزوج ص 

 ألبي بنسبك وهنيئا ف هللا في ابنتي فهنيئا لي بك زوجايخا تفاحة ال تحل له حري به أن
كان من القالئل الذين مروا على هذه   لشاب غالماأنجبت هذا الفتاة من هذا ا وبعد عام 

 م ؟ الرون من ذلك الغأتد  مةاأل
 بو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور إنه اإلمام أ
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 العفو عند المقدرة  -٩

 

 ب ي روجه رجل غفي  ىداره ليلق بني بافتح غ
  رتابا  لكنه  له الغني قلب رق وبه الممزق القديمث أوبدفا يريد معروسأله الرجل : بأدب 

  لبةمط  عن وسأله هرهظ فأدار منه
  مالكری يرج ومنك ممعد قيرف إني:  قال
 !رالفق  عليك يبدو ال ؟ حقا فقير  أنت  وهل ؟أتيت أين من:   الغني قال
  ميظل  من  فررت بعيدة مسافات وبينه بيننا تعرفه  ال ربما بعيد بلد من أتيت  : الفقير قال

   مالمة  من فيه أنا ام بعد وهل الندم حق وندمت قبنيعا هللا  لكن لنفسي

  كان بل معسر أو ليتيم أرق   وال بالفقير فلأح وال اغني رجال نتك : كالمة الفقير ابعوت
  أذية أو  ظلم ذلك على ترتب ولو وسيلة وبأي انمك  كل من  لمالا  معج همي

  وأشياء راكثي ماال مخزني في وضعت ومي وفي : الوق خجال رأسه الفقير  الرجل أطأط
 رضاأل  فبعت  الرماد  الإ يبق ولم أملك ما  كل  رقحأف يمعاقبت هللا  فأراد الثمن غالية

  وجهي على هائم فخرجت  به طالبم أنا ما بنصف فت فلم ديوني بعض ألسدد والذهب
  لكل لغنيا  انصت يتإساء على ويسامحني لي  يغفر أن هللا  أدعو  لنفسي ظلمي من رباها

  عينيه من تسقط  ان كادت  التي تهدمع وأمسك الكالم
  تشاء ما  منها فخذ ليأموا  هذه:  له قال ثم

 بعض على يتحو أنها اعتقد كبيرة صرة  منه فأخذ به يستهزئ نيالغ  أن الفقير ظن
  والذهب المالب مليئة كانتلكنها   الطعام
  جديد من حياتك وابدأ هنا من اذهب هيا: الغني  له قال

  ارالحو   كل سمع  وقد الغني ابن  اقترب
 يبن يا تستغرب ال:  ألبنه األب  فقال
  جماال عنده أعمل كنت فقد الرجل هذا الأعم  من إنها  يرظه على األسواط  آثار ذكرأت

  باأل عين من حارة دمعة وسقطت مهظل لكثرة منه وهربت
  أما إساءاته  رد على مصرا الماضي في وكنت يدي بين هللا  أوقعه لقد:  يقول تابع ثم

  بنفسي أذكره مول رأيت ما هوأعطيت ظلمه وعن عنه عفوت رأيته أن وبعد اآلن

 أبى ولكنه قديما سيده  مع األب  معاناة مقدار يعرف كان ألنه هبابي فخورا بناال ومضى
  المقدرة عند العفو مثال حقا كان بل بالظلم لظلموا باإلساءة اإلساءة يرد أن
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 ة أجر الصدق  -١٠

 

 تيبلدن مرسالة ي نتائفي األزهر ج اطالب ما كنت  حين: رحمه هللا شيخ الغزالي اليقول 
وركبت  عت فأسر ...ةصيبم هناكن أ ( علمت عندها إحضر حاال)  واهاجاء في فح

  دتوج ةالبلدإلى    وصلت ما وحين..  بسرعة البرق يخفقر وبالي مشغول وقلبي االقط
عش  تري وجسدي المنزل نحو ... وذهبت مسرعا. أفكاري إسودت !.مغلق والديدكان 

من   يصرخ المنزل داخل والديعت صوت مسوفور حضوري .. لوعي!ل اوكأني فاقد
يتوجع، و  بنجبه ممسكاا علي سريره  فوجدته نائما المنزل!.. دخلت به من ألم  لم  أشدة ما 
 نه يشتكي من كليتهأ هر عليهويظ!.. يئ له طيعون فعل شوال يست يبكونه لحوتي وإخو

هل هذا والدي الذي  !..  أنها لم تفعل شيئإال عطوا له دواء ومسكنات  أطباء مع أن األ . .
 !! ة مون ال يستطيع المقاظل طيلة حياته صالبا ظهره !! اآل

  خرجحتى نية جراحية عملجراء إالبد من  حالته حتى قال األطباءوظل والدي على 
 ..   كلي لم في ال األ  تسبب له هذا ي تالحصوات ال

 ؟.. نفعل ماذا ، مالبال... من أين نأتي ، والتفكير مسيطر عليا الدكان فقمت بفتح

  ذهبت، مشابهة لهامات بسبب عملية قد ألن عمي العمليه   إجراء من الخوف وتملكني
وحالته يوم بعد  حين ما رأيت والدي تملكونيم والغم والهالزهن وأنا مشتت   الى المنزل 

  هللا  لىإ  وتوجهت حينها تركت كل شئ تسوءيوم 

  اعطيته إياها، ولما السلعا من بعض  يطلب  رجلي ئنالدكان وجالى إمرة ثانية  رجعت
باهلل  لي  أقسمثم ، فأرجو أن تأخر لي معاد السداد ليس معي ماال اآلن بصوت هادي قال

 .. التالي  يومفي ال هذا المال سيسددنه أإنه صادق، و

  غيروهو  نظر لي..  كهدية مني لكل هذا   ذله خ قولتف ..أحسست عندها بصدق قوله 
صلى ن في الدكان وقولت يارب نبي ك في رك فجلستنا .. أما أ ثم أخذها وذهبدق، مص 

  أن تشفي أبي بهذه الصدقة..ألك !.. فأس( داووا مرضاكم بالصدقة) قال: هللا عليه وسلم 
يطلب مني الحضور الى   شخص جائنيوبعد ساعة   ،وبكيتعلي األرض  وجلست
  بوالدي، وفوجئت يتملكني الخوفو اسرعم   فذهبتيب قر نزلالمان ، وكفورا المنزل 
 وذهب كل ما بي من وجع  مني، نزلت  هذه ة: الحصويقولاب!.. والب لي يفتح

 .وكليتيالى دروسي  مرة ثانيةفرجعت  أما أنا ة الفول..  من حب بقليلوكانت أكبر 

 .: إن األعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكمرضي هللا عنه عمر بن الخطابيقول 
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 المعلومات العامة : ابعاا ر
 سورة طه ؟   بماذا تسمى /١

 ج/ سورة الكليم

 هي سورة اآلداب ؟  / ما٢

 ور ج/ سورة الن

 ؟ رة أو الساه  هي سورة الطامة ام/ ٣

 رة النازعات سو /ج

 تعدل ثلث القرآن ؟ تي هي السورة ال / ما٤

 ج/ سورة اإلخالص 

 ؟ سلمعلى النبي صلى هللا عليه و م عام استمر نزول القرآنك /٥

 سنة ٢٣ج/ 

 ؟  جنةسم خازن الما إ/ ٦

 نرضواج/ 

 ؟  ما اسم خازن جهنم/  ٧

 مالك ج / 

 ؟  من القرآن  ما أول ما نزل / ٨

 باسم ربك الذي خلق  اقرأ ج/ 

 ل سفير في اإلسالم ؟ / من أو ٩

 يرج / سيدنا مصعب بن عم

 ن العشرة المبشرين بالجنة ؟/ من أول من توفي م ١٠

 بكر الصديق سيدنا أبو/  ج

 هداء ؟ و سيد الش/ من ه ١١

 المطلب  ج / سيدنا حمزة بن عبد

 اء ؟بيناأل/ من هو خطيب  ١٢

 ا شعيبج / سيدن

 مى المصحف مصحفا ؟ من سن أول م / ١٤

 دنا أبو بكر الصديقج / سي

  عليه وسلم ؟هللا  ولد النبي صلى متى/  ١٥

 (ات وايعلي أصح الر )م  ٥٧١ربيع أول  ٩ج / 
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 ليه وسلم ؟ وما أسمائهم؟ صلى هللا ع النبي أبناء / كم عدد  ١٦

 وفاطمة لثومك موأية رقوزينب وقاسم لهيم واوإبرا هللا  وهم عبد سبعة ابناءج / 

 ل ؟  / من أول من أسلم من الرجا ١٧

 ج / سيدنا أبو بكر الصديق

 أول من أسلم من الصبيان ؟من /  ١٨

 بطال أبيج / سيدنا علي بن 

 / من أول من أسلم من النساء ؟  ١٩

 ة خديجة بنت خويلد ج / السيد

 / ما اسم أم النبي ؟ ٢٠

 نت وهب ج / آمنة ب

 ؟  األسبوعما أفضل أيام  / ٢١

 الجمعة يوم/  ج

 اإلسالم ؟  / من هو أول فدائي في ٢٢

 ج / سيدنا علي بن أبي طالب

 ؟ نيمن هم الخلفاء الراشد / ٢٣

 عفان  عثمان بنسيدنا  -٣عمر بن الخطاب سيدنا  -٢يق لصدبكر ا أبوسيدنا  -١ج

 علي بن أبي طالب سيدنا  -٤

 المسلمون ؟  هفياجتمع ما أول مكان  - ٢٤

 األرقم أبيبن رقم األسيدنا دار  ج /

 ة ؟ / كم عدد أبواب الجن ٢٥

 أبواب يةثمانج/ 

 ار ؟ الن/ كم عدد أبواب  ٢٦

 أبواب  سبعةج / 

 ل قاضي في اإلسالم ؟/ من أو ٢٧

 عمر بن الخطاب سيدنا  /ج 

 ؟ اإلسالم السجون  في  بني أول من/ من  ٢٨

 علي بن أبي طالبسيدنا ج / 

 ؟  مبني في اإلسال دأول مسجاسم / ما  ٢٩

 قباء جد مسج / 
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 النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ / ما اسم العام الذي ولد فيه  ٣٠

 عام الفيل/  ج

 / ما اسم الوحي ؟  ٣١

 جبريلسيدنا  /ج 

 ن هو مؤذن الرسول ؟ م / ٣٢

 ن رباحبالل بسيدنا ج /  

 شهيد في اإلسالم ؟  أول/ من هو  ٣٣

 ربن ياسج / سيدنا عمار 

 هو الفاروق ؟  ن/ م ٣٤

 بن الخطاب  عمرسيدنا  / ج

 لماذا سمي بهذا االسم ؟ / من هو ذو النورين ؟ و ٣٥

 لى هللا عليه وسلمي ص ج بنتين من بنات النبذلك ألنه تزوومان بن عفان عث ج / سيدنا

 مسلول ؟ يف هللا ال/ من هو س ٣٦

 ج / سيدنا خالد بن الوليد

  ؟هللا  أسد/ من هو  ٣٧

 ؟  ة بن عبد المطلبزحمدنا سي

 الشهيد الطيار ؟ و ه/ من  ٣٨

 الب سيدنا جعفر بن أبي ط

 / من هو شاعر الرسول ؟  ٣٩

 نا حسان بن ثابتسيدج / 

 حبر األمة ؟   / من هو ٤٠

 هللا بن عباس دعب ج / سيدنا

 األمة ؟  / من هو أمين ٤١

 / سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ج

 ن ؟/ من هو ذو الشهادتي ٤٢

 ابتيدنا خزيمة بن ثس / ج

 لو العزم من الرسل ؟ أوم من ه / ٤٣

   موسى عليه السالم -٣السالم يه إبراهيم عل -٢نوح عليه السالم  -١ج / 

  عليه وسلممحمد صلى هللا  -٥السالم   يه عيسى عل -٤
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 بالجنة ؟ / من هم العشرة المبشرون  ٤٤

 -:وهم الجنة ب لمليه وسهللا عشرهم النبي صلى بة ابن الصحج / هم عشرة م

 عثمان بن عفانـ ٣                  عمر بن الخطابـ ٢             ابوبكر الصديقـ ١
 حة بن عبيد هللاطلـ ٦           دالرحمن بن عوفعب ـ ٥         بعلي بن أبي طالـ ٤
 وقاص يسعد بن أبـ ٩           الجراحأبوعبيدة بن ـ ٨           الزبير بن العوام ـ ٧

 دسعيد بن زيـ ١٠

 ؟ مفتاح الكعبة صلى هللا عليه وسلم  من هو الصحابي الذي منحه الرسول/  ٤٥

 عثمان بن طلحةا سيدنج / 

 من هو الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته؟/  ٤٦

 سعد بن معاذ اسيدنج / 

 لذي كانت تستحي منه المالئكة؟ من هو الصحابي ا/  ٤٧

 عثمان بن عفانا سيدنج / 

 ؟  صلى هللا عليه وسلم في زوجهاجادلت النبي الصحابية التي من هي /  ٤٨

 خولة بنت ثعلبة السيدة  ج /

 الذين تشتاق إليهم الجنة؟ الثالثة /  ٤٩
 ياسرعمار بن ا سيدن ـ٣   سلمان الفارسيا سيدنـ  ٢  علي بن أبي طالبا سيدنـ ١ج / 

 ما هي السورة التي يُطلق عليها عروس القرآن؟/  ٥٠

 سورة الرحمن ج / 
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 الخاتمة 
 

، ثم  العملوآخرا الذي وفقنا في تقديم هذا  وال ألمنة الفضل والى اهلل تع
صحاب الفضل في ذلك فمن لم  أساتذتي ومعلمي  أل  كل الشكر شكرلا

صحاب فضل حقا فيما  أ اانون كإ يشكر الناس ال يشكر هللا فما بالكم 
به   وا به وما سيقوم وا وما يقوم  اولما قام؛ ن ليه اآلنا عأليه وما إوصلت 

عمال لرفعة ديننا أنه من ووما يقدمخواني إمن ارتقاء بمستوى 
 .   االسالمي

وقد بذلت كل الجهد  ،  الكتابهي القطرات األخيرة في مشوار هذا  ها
رجو من هللا أن تكون رحلة  ألكي يخرج هذا البحث في هذا الشكل و

كون قد أرتقيت بدرجات العقل  أرجو من هللا أن أ وكذلك ممتعة وشيقة، 
وفقت   فإن كمال هلل عز وجل فقط، ال فإنلكمال  دعى اأنا ال أوالفكر، و
ي شرف المحاولة،  ن افوجل وإن أخفقت فمن نفسي، وك فمن هللا عز
موضوع، ولعل قلمي  قد وفقني في هذا البحث في هذا اللى  اولعل هللا تع

ني بشر أصيب  فإن ، وفي نهاية األمر بخلديوفق في تقديم ما يدور 
كتاب  الفي تقديم هذا  ء على توفيقيهللا بالدعا إلى وأخطئ، وإنني أتوجه 

  اركم ونرجوو، ونشكر لكم سعة صد ابعتكم لهوعلى حسن قراءتكم ومت 
ما كنا لنهتدي  هذا وإلى أن ينال البحث إعجابكم، والحمد هلل الذي هدانا 

وسلم وبارك على معلمنا األول وحبيبنا للهم وصل ا  ن هدانا هللاألوال 
 سالمسيدنا محمد عليه أفضل الصالة وال 
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رقم  الموضوعات  م
 الصفحة 

 
- 
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 والا أ
١ 
٢  
٣ 
٤  
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٦ 
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٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢  

١٣ 

١٤  

١٥ 
١٦ 
١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢٠ 

 
 هداء إ

 مقدمة الكاتب 

 األحاديث
 سالمأركان اإل 

 األمر بالصالة 

 سك تحب لنف حب ألخيك ما
 لمسلملمسلم وغير الفرق بين اا 

 احترام الكبير والرحمة بالصغير 

 حديث أحب األعمال إلي هللا 
 اللعانو طعانبال ليس المؤمن

 صالح االخالق 

 ال تدخل فيما ال يعنيك

 أحق الناس بالصحبة 

 نةمااأل أداء

 من غشنا

 المرء على دين خليله 

 والجليس السوء  الصالح الجليس

 اعلمفيه  مس يلت من سلك طريقا

 طعامال ادب

 العمل  إتقان

 م ثالثاحديث إذا كنت

 ونوا عباد هللا إخواناك

 اإلحسان للجار 
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٢١ 

٢٢  

٢٣ 
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 ثانياا 
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١٣ 
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 لمنافقة اآي

 تعاونال

 اوباتهادوا تح

 أخالق المسلم 

 والكذب  الصدق

 مجلس العلم  ابثو

 اآلذانترديد  فضل

 فار ستغ جر اإلأ

 ر التسبيحجأ

 إلخالص سورة اأجر 

 داب المسلم اليوميةآ
 نوم واإلستيقاظ ال 

 روج من الخالء الدخول والخ 

 الوضوء

 كيفية الوضوء

 لمسجد ا

 ذاكرة الم

 زل المن

 الطعام

 ب ياالث

 السفر 

 والمساء لصباح أذكار ا 

 الفزع في النومعند 

 حزنهم وصابه أذا إ

 يضعند زيارة المر

 ذا جاء أمر صعب إ
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 ثالثاا 
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ا   رابعا
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 الهالل رؤيةعند 

 الدابة  بركوعند 

 ح الكالب ديك ونهيق الحمار ونباال صياحعند 

 القصص
 إن بعض الظن اثم

 د الوفاء بالعه

 اتخاذ القرار  تتسرع في ال
 العمل  اتقان

 اء والقدر لرضا بالقض ا 
 الدعاء

 الكلمة الطيبة

 االستأذان

 لمقدرة العفو عند ا

 ةأجر الصدق

 المعلومات العامة
 اتمةالخ

 ضوعاتالمو
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