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احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وأشهد 
ه امللك وله احلمد وهو عىل كل أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، ل

قدير، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أرسله باهلد ودين احلق،  يشء
ما جز فبلَّغ الرسالة، وأد األمانة، ونصح لألمة، فجزاه اهللا عنّا خري 

 نبياً عن أمته.  وبعد.
، طلب مني أن أختار أربعني حديثاً يف فضائل األعامل اً حمـباً أخ فإنّ 

 ، ويف ابتغاء الثوابرغبة منه يف الدعوة إىل اخلري ليطبعها ويوزعها
وأن جيعل  ،فاستجبت لطلبه مستعيناً باهللا راجياً من اهللا أن يسدد خطاي

سبحانه جزيل العطاء وهو أكرم  آمل إنه يل من األجر والثواب ما
من دعا إىل هد كان له من األجر : «ملسو هيلع هللا ىلصاألكرمني. قال رسول اهللا 

مثل أجور من تبعه، ال ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة 
 .»كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

ئي وابن ماجه رواه مسلم وأمحد وأبو داود والرتمذي والنسا
 والدارمي. 

ر نفيس وإخواين الذين سيطلعون عىل هذه الرسالة  وأحب أن أذكّ
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 بأنَّ املطلوب منَّا أن نعمل بام نعلم، وقد قال أحد أئمة السلف: 
 يا ابن آدم العلم إن مل ينفعك رضك.

ل ذته أنه مل يعمبمؤاخ ونرء به، ورضره يكه يكون إذا عمل املونفع
sr  q  p  o     n  m  l  k ] تعاىل: م. قال اهللابام عل

|  {  z  y  x  w  v u tZ  :٣-٢[الصف[. 
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل : «ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا 

 عن أربع خصال:
 عن عمره فيام أباله؟
 وعن شبابه فيام أفناه؟

 وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه؟
 ، وغريه].٢٤١٦رتمذي برقم: [رواه ال. »وعن علمه ماذا عمل فيه؟

وأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يوفقنا إىل العمل بام نعلم، وأن جيعل 
 أعاملنا خالصة لوجهه الكريم.

هذا وقد التزمت يف هذه الرسالة أن تكون األحاديث املختارة 
صحيحة أو حسنة، والتزمت أيضاً عزوها إىل مصادرها وذكر 

 مواضعها يف كتب السنة املطهرة.
.و  قد وضعت لكل حديث عنواناً مناسباً

 هذا وهناك أمور أودّ التنبيه عليها:
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ليست فضائل األعامل مقصورة عىل األعامل التعبدية من أداء 
النوافل وترديد األذكار املأثورة، ونحو ذلك، بل إن فضائل األعامل 

 تشمل أيضاً مساعدة اآلخرين واإلحسان إليهم ومعونتهم.

خري األصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه، : «ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
، وانظر [رواه أمحد والرتمذي »وخري اجلريان عند اهللا خريهم جلاره

 ].٣٢٧٠صحيح اجلامع الصغري لأللباين برقم: 
من كـان يـؤمن باهللا واليـوم اآلخـر «وقال صلوات اهللا عليـه: 

 »فليكرم ضيفـه، ومن كان يؤمن باهللا واليـوم اآلخر فال يؤذ جاره
 [متفق عليه].
[رواه الطرباين  »خري النـاس أنفعهم للنـاس: «ملسو هيلع هللا ىلصوقــال 
 والدارقطني].
[رواه  »خريكم مـن أطعم الطعـام وردّ السـالم: «ملسو هيلع هللا ىلصوقــال 

 احلاكم وأبو يعىل].
أال أخربكم بخريكم من رشكم؟ خريكم من يرجى : «ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

[رواه  »خريه، ويؤمن رشه، ورشكم من ال يرجى خريه وال يؤمن رشه
 أمحد والرتمذي وابن حبان].

وليست فضائل األعامل مقصورة عىل النوافل، بل هي تشمل أيضاً 
الفرائض والنوافل.  فمن الفرائض بر الوالدين واجلهاد يف سبيل اهللا. 
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 قال اهللا تبارك وتعاىل يف احلديث القديس:
وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب مما افرتضته عليه. وما يزال «

 [رواه البخاري]. »قرب إيل بالنوافل حتى أحبهعبدي يت
وموضوع فضائل األعامل ألّفَ فيه املتقدمون كتباً عدة، بعضها كان 
بعنوان (فضائل األعامل) مثل كتاب فضائل األعامل حلميد بن 

وكتاب الرتغيب يف فضائل األعامل البن شاهني، وبعضها  IQHLزنجويه
من النسائي وابن السني كتاب  كان بعنوان (عمل اليوم والليلة) ولكل

 .IQHهبذا العنوان
ويف ختام هذه الكلمة أسأل اهللا أن يردّ املسلمني إىل دينهم رداً 

 مجيالً، وأن خيذل أعداءهم، وأن يعيد هلم عزهتم التي كانت هلم.
 [  ¶  μ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬

  ¸Z  :٢٠١[البقرة[. 
 [ Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ÈÉ    Ë   Ê

  ÌZ  :٨[آل عمران[. 
هذا وقد طلب إيلّ عدد من اإلخوان أن أعيد طبع هذه الرسالة، 

 فاستجبت لطلبهم، وأعدت النظر فيها، فكانت هذه الطبعة.
                                           

 الكتاين يف الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة. ) ذكره١(
 ) ومها مطبوعان.٢(
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وإين ألرجو أن ينفع اهللا هبا يف هذه الطبعة عباده املؤمنني. واحلمد 
ها ولدي  هللا أوالً وأخرا.  وجز اهللا من ساعد عىل طبعها، فقد أعدّ

 لطفي وفقه اهللا وراجعها. وصحح جتارب الطبع.
وصىل اهللا عىل سـيدنا حممــد وعىل آلــه وأصحــابه أمجعني، 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
 

 كتبه حممد بن لطفي الصباغ
هـ  ١٤٣٥مجاد األوىل عام   ١٦الرياض يف 

 م٢٠١٤آذار  ١٧املوافق 
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€Ë˚^=pÍÑ•^=
 علينا أن نخلص النية يف أعاملنا كلها.

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  عن عمر بن اخلطاب 
إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نو. فمن كانت هجرته «

إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا 
 ».إىل ما هاجر إليه يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته

، ١٩٠٧، ومسـلم برقم: ١رواه البخاري برقم: 
 .١٦٤٧، والرتمـذي برقم: ٢٢٠١وأبو داود برقم: 

 

Ï‡_oÿ^=pÍÑ•^=
 لنحرص عىل أن نكون قدوة يف اخلري.

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  عن جابر بن عبد اهللا 
 من سنَّ يف اإلسالم سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من«

بعده من غري أن ينقص من أجورهم يشء، ومن سنَّ يف اإلسالم سنّة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من أوزارهم 

 ».يشء
، وابن ٥/٧٥، والنسائي ١٠١٧رواه مسلم برقم: 

 .٢٦٧٥، والرتمـذي برقم: ٢٠٠٣ماجـه برقم: 
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=
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 سـلمني وعـوهنممواسـاة املكروبني والسـرت عىل امل
 .من فضائل األعامل وطلب العلم وتـالوة القـرآن

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  عن أيب هريرة 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من «

كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلامً سرته اهللا يف الدنيا واآلخرة، ومن 
ا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما يرسّ عىل معرس يرسّ اهللا عليه يف الدني

ل اهللا له  كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علامً سهَّ
به طريقاً إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب 
اهللا ويتدارسونه بينهم إال حفتهم املالئكة، ونزلت عليهم السكينة، 

 فيمن عنـده. ومن بطَّـأ بـه عملـه مل وغشيتهم الرمحة، وذكرهم اهللا
 ».يرسع بـه نسبه

، ٤٩٤٦، وأبو داود برقم: ٢٦٩٩رواه مسلم برقم: 
 .١٩٣٠، والرتمذي برقم: ٢٢٥وابن ماجـه برقم: 
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 .الوضوء عىل املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجدفضل 
 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قــال رسـول اهللا  عن أيب هريرة 

 » كم عىل ما يمحو اهللا به اخلطايا، ويرفع به الدرجات؟أال أدل«
 قـالوا: بىل يا رسـول اهللا. 

إسـباغ الوضـوء عىل املكـاره، وكثـرة اخلطـا إىل املساجد، «قـال: 
وانتظار الصـالة بعـد الصـالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم 

 ».الرباط
ن ، واب٥/٧٥، والنسائي ١٠١٧رواه مسلم برقم: 

 .٢٦٧٥، والرتمـذي برقم: ٢٠٠٣ماجـه برقم: 
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=
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 ركعتني بعد الوضوء. صالةفضل 
 قال لبالل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  عن أيب هريرة 

يا بالل حدثني بأرجى عمل عملته يف اإلسـالم، فإين سـمعت «
 ». دفّ نعليك بني يديّ يف اجلنــة

ـدي من أين مل أتطهر طهـوراً قـال بالل: ما عملت عمـالً أرجى عن
يف سـاعة من ليل أو هنــار إال صليـت بذلك الطهــور ما كتب يل أن 

 أصيل.
 .٢٤٥٨، ومسلم برقم: ١١٤٩رواه البخاري برقم: 
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 فضل إجــابـة املــؤذن.
 يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع النبيّ عمرو عن عبد اهللا بن عمرو 

ل ما يقول، ثم صلوا عيل، فإنه من إذا سمعتم املؤذن فقولوا مث«
صىل عيلّ صالة صىل اهللا عليه هبا عرشاً، ثم سلوا اهللا يل الوسيلة، فإهنا 
منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، 

 ».فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلّت له الشفاعة
، ٥٢٧، وأبو داود برقم: ٣٨٥رواه مسلم برقم: 

 .٤٥النسـائي يف عمل اليوم والليلـة برقم: و

=

=

=

=

=
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 فضل الصالة يف أول الوقت وبر الوالدين.

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: سألت رسول اهللا  عن عبــد اهللا بن مسعود 
 أي العمل أحب إىل اهللا؟ 

 ». الصالة عىل وقتها«قال: 
 قلت: ثم أي؟ 

 ». بر الوالدين«قال: 
 قلت: ثم أي؟ 

 ».د يف سبيل اهللاجلها«قال: 
 .٨٥، ومسلم برقم: ٥٢٧رواه البخاري برقم: 

‚‹_||oÿ^=pÍÑ•^ 
 فضل إكرام الضيف وصلـة الرحم.

 قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا  أنّ  عن أيب هريرة 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن «

م اآلخر باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه، ومن كان يؤمن باهللا واليو
 ».فليقل خرياً أو ليصمت

 .٤٨، ومسلم برقم: ٦١٣٨و  ٦١٣٦رواه البخاري برقم: 
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 فضل كفالـة اليتيم.

 : ملسو هيلع هللا ىلصقـال: قـال رسول اهللا  عن سهل بن سعد 
ج « أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّ
 ».بينهام

و داود برقم: ، وأب٦٠٠٥رواه البخاري بـرقم: 
. ورو مسلم ١٩١٨، والرتمذي برقم: ٥١٥٠

 .٢٩٨٣عن أيب هـريرة نحـوه برقـم: 
 
 

 

à|è_|≈ÿ^=pÍÑ•^=
 فضل بنــاء املســاجد.

 يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهللا  عن عثامن بن عفان 
 ».من بنى مسـجداً يبتغي به رضا اهللا بنى اهللا له بيتاً يف اجلنـة«

 .٥٣٣، ومسلم برقم: ٤٥٠رواه البخاري برقم: 
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 فضل صــالة اجلمــاعة.

 : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ـقال: ق عن أيب هريرة 
عَّف عىل صالته يف بيته ويف سوقه « صالة الرجل يف اجلامعة تُضَ

مخسـاً وعشـرين درجـة، وذلك أنّـه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم 
ة، مل خيط خطوة إال رفعت له هبا خرج إىل الصالة ال خيرجه إال الصال

 درجة، وحط عنه هبا خطيئة. 
فإذا صىلّ مل تزل املالئكة تصيلّ عليه ما دام يف مصاله: اللهم صلّ 

 ».عليه، اللهم ارمحه. وال يزال يف صـالة ما انتظر الصـالة
ؤذِ فيه ما مل «ويف رواية:  اللهم اغفر لـه، اللهم تب عليـه، ما مل يُ
 .»حيــدث فيـه

، وأبو ٦٤٩، ومسلم برقم: ٦٤٧رواه البخاري برقم: 
 ، وغريهم.٦٠٣، والرتمـذي برقم: ٥٥٩داود برقم: 
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 خصال جتعل أصحاهبا يف ظل اهللا يوم القيامة.

 يقــول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهللا  عن أيب هريرة 
مام العادل، سـبعة يُظلُّهم اهللا يف ظلّه يوم ال ظـلّ إال ظله: اإل«

، ورجل قلبه معلّق باملساجد، ورجالن والشاب نشـأ يف عبادة اهللا 
ـا يف اهللا اجتمعا عىل ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات  حتابّ
ق بصدقة فأخفاها  منصب ومجال فقال: إين أخاف اهللا، ورجل تصدّ
 حتّى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت

 ».عيناه
 ، وغريمها .١٠٣١، ومسلم برقم: ٦٦٠رواه البخاري برقم: 

 

à|êƒ=pÿ_oÿ^=pÍÑ•^ 
 فضل حســن اخللــق.

 قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيّ  عن أيب الدرداء 
مـا من يشءٍ أثقل يف ميـزان املـؤمن يـوم القيامـة من خلـق «

 ».حسـن، وإن اهللا يبغض الفاحـش البـذيء
 وابن حبان وغريمها. ،٢٠٠٢رواه الرتمذي برقم: 
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 فضل طالقة الوجه وإماطة األذ ومساعدة اآلخرين.
 : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ـقال: ق عن أيب ذرّ 

 ».ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه طليق«
 .٢٦٢٦رواه مسلم برقم: 

 : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ـقال: ق وعن أيب ذرّ 
دقة، وأمرك باملعروف وهنيك عن تبسمك يف وجه أخيك ص«

املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة، 
وإماطتك األذ والشوك والعظم عن الطريق صدقة، وإفراغك من 
دلوك يف دلو أخيك لك صدقة، وبرصك للرجل الرديء البرص لك 

 ».صدقة
 ، وابن حبان وغريمها.١٩٥٦رواه الرتمذي برقم: 
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 جلوس املرء يف مصاله بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس.

 : ملسو هيلع هللا ىلصقـال: قـال رسـول اهللا  عن أنس بن مـالك 
من صىل الصبح يف مجاعة ثم قعـد يـذكر اهللا حتّى تطلع «

ـة وعمـرة تامـة  الشـمس، ثم صـىل ركعتني، كانت لـه كأجـر حجّ
 ».تامـة

 .٥٨٦رواه الرتمذي برقم: 

=

_åÿ^=pÍÑ•^à|êƒ=éÉ 
 أذكـار يقـوهلا املسلم بعـد الفجـر.

 قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـول اهللا  عن أيب ذرّ 
بُر صالة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: ال إله إال « نْ قال دُ مَ

اهللا وحده ال رشيك له، له امللك، وله احلمد، حييي ويميت وهو عىل 
ا عنه عرش كل يشء قدير عرش مرات؛ كتب اهللا له عرش حسنات، وحم

سيئات، ورفع له عرش درجات، وكان يومه ذلك كلّه يف حرز من كل 
رس من الشياطني  ».مكروه، وحُ

 .٣٤٧٠رواه الرتمذي برقم: 
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 املحافظة عىل سنة الفجر قبل الفريضة.
 ال: ـأنه ق ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيّ  عائشة عن عائشة 

 ».ركعتـا الفجـر خـري من الدنيـا وما فيها«
 .٤١٦، والرتمذي برقم: ٧٢٥مسلم برقم: رواه 

دَ ـعىل يشء من النوافل أش ملسو هيلع هللا ىلص قالت: مل يكن النبيّ  وعنها وعنها 
 تعاهداً منه عىل ركعتي الفجر.

، ومسـلم ١١٦٩رواه البخـاري برقم: 
 .١٢٤٥، وابو داود بـرقم: ٧٢٥برقم: 
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 الدعــاء قبل النــوم.
 : ملسو هيلع هللا ىلص قـال: قــال النبيّ  عن البــراء بن عــازب 

أ وضوءك للصالة، ثم اضطجع عىل « إذا أتيت مضجعـك فتـوضَّ
هت  شقـك األيمن ثم قل: اللهمّ إينّ أسلمت نفيس إليـك، ووجّ
وجهي إليـك، وفوضت أمري إليـك، وأجلأت ظهري إليـك، رغبـة 
ورهبـة إليـك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليـك، آمنت بكتابك الذي 

 ت، وبنبيـك الـذي أرسلـت.أنزلـ
تَّ عىل الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به تَّ من ليلتك مُ  ».فإن مُ

فلام بلغت (آمنت بكتابك الذي  ملسو هيلع هللا ىلص قال الرباء: فرددهتا عىل النبيّ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصال ـأنزلت) قلت: (ورسولك) ق

 ».ال، ونبيك الذي أرسلت«
، ومسـلم برقم: ٢٤٧رواه البخـاري برقم: 

، والرتمـذي ٥٠٤٦رقم: ، وأبو داود ب٢٧١٠
 .٣٨٧٦، وابن ماجـه برقم: ٣٣٩٤بـرقم: 
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 من أفضل األعامل يف اإلسالم إطعام الطعام وإفشاء السالم.
: أي ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـأل رسـرجالً س أنّ  عمرو عن عبد اهللا بن عمرو 

 اإلسـالم خري؟ 
 تطعم الطعـام، وتقـرأ السـالم عىل من عرفت ومن مل: «ملسو هيلع هللا ىلصال ـق
 ».تعرف

، وأبو ٣٩، ومسلم برقم: ١٢رواه البخاري برقم: 
، ٣٢٥٣، وابن ماجـه برقم: ٥١٩٤داود برقم: 

 ، وغيـرهم.٨/١٠٧والنسـائي 
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 من أفضل األعامل اإلصالح بني املتخاصمني.
 : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ـقال: ق عن أيب الدرداء 

 ». م والصالة؟أال أخربكم بأفضل من درجة الصيا«
 قالوا: بىل. 

 ».إصالح ذات البني؛ فإنّ فساد ذات البني هي احلالقة«قال: 
 ».هي احلالقة، ال أقول: حتلق الشعر ولكن حتلق الدين«ويف رواية: 

 ، وابن حبان وغريمها.٢٥٠٩رواه الرتمذي برقم:  
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من أمثال ما يأيت: التسبيح، والتحميد، أبواب اخلري كثرية فلنغتنمها 

والتكبري، والتهليل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإماطة 
األذ عن الطريق، وإسامع األصم، وهداية األعمى، وداللة 

 املستدل، وإغاثة اللهفان، وإعانة الضعيف.
 ال: ـق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـرس أنّ  عائشة عن عائشة 

وثالث مئة مفصل. فمن  خلق كل إنسان من بني آدم عىل ستني«
كرب اهللا، ومحد اهللا، وهللّ اهللا، وسبّح اهللا، واستغفر اهللا، وعزل حجراً 
عن طريق املسلمني، أو شوكة، أو عظامً عن طريق املسلمني، وأمر 
بمعروف، أو هنى عن منكر، عدد تلك الستني والثالث مئة فإنه يميس 

 ».يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن النار
، والنسائي يف ١٠٠٧م: رواه مسلم برق

 .٨٣٧ برقم: عمل اليوم والليلة

 ال: ـق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـرس أنّ  وعن أيب ذرّ 
ليس من نفس ابن آدم إال عليها صدقة يف كل يوم طلعت فيه «

 ».  الشمس
 قيل: يا رسول اهللا. من أين لنا صدقة نتصدق هبا؟  

إن أبواب اخلري كثرية: التسبيح، والتحميد، والتكبري، «فقال: 
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التهليل، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، ومتيط األذ عن و
الطريق، وتسمع األصم، وهتدي األعمى، وتدل املستدل عىل حاجته، 
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان املستغيث، وحتمل بشدة ذراعيك مع 

 ».الضعيف. فهذا كله صدقة منك عىل نفسك
برقم:  ٨/١٧١ »اإلحسان«رواه ابن حبان يف 

.ـخمتص »عبـالش«، والبيهقي يف ٣٣٧٧  راً
 

„Ëàê≈ÿ^Ë=Ï‡_oÿ^=pÍÑ•^=
 دعاء يقوله املرء إذا استيقظ من الليل.

 ال: ـق ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيّ  عن عبــادة بن الصــامت 
من تعارّ (أي: استيقظ) من الليل فقال: ال إله إال اهللا وحده ال «

هللا، رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير، احلمد 
وسبحان اهللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا، ثم 
قال: اللهم اغفر يل، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صىل قبلت 

 ».صـالته
، وأبو داود برقم: ١١٥٤البخـاري بـرقم:  رواه

والنسائي يف عمل  ،٣٤١٤ذي برقم: ـالرتم، و٥٠٦٠
 .٣٨٧٨جه برقم: اموابن ، ٨٦١اليوم والليلة برقم: 
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 أفضل الصالة بعد الفريضة صالة قيام الليل.

 : ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـال رسـقال: ق عن أيب هريرة 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احلرام املحرم، وأفضل «

 ».الصالة بعد الفريضة صالة الليل
 ،٢٤٢٩، وأبو داود برقم: ١١٦٣مسلم برقم:  رواه
 .٣/٢٠٧ائي لنس، وا٧٤٠الرتمذي برقم: و

 

„Ëàê≈ÿ^Ë=∆f^àÿ^=pÍÑ•^=
 سيد االستغفار يقال يف الصباح واملساء.

 ال: ـه قـأن ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيّ  داد بن أوس ـعن ش
سيد االستغفار أن يقول العبـد: اللهم أنت ريب ال إلـه إال أنت، «

خلقتني وأنا عبـدك، وأنا عىل عهـدك ووعـدك ما استطعت، أعـوذ 
بك من رش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عيل وأبوء لك بذنبي فاغفـر 
يل، إنه ال يغفر الذنـوب إال أنت. من قاهلا موقنـاً هبا حني يميس فامت 
من ليلتـه دخل اجلنة. ومن قاهلـا موقناً هبا حني يصبح فمـات من 

 ».يومـه دخل اجلنــة
 ،٥٠٧٠، وأبو داود برقم: ٦٣٠٦البخاري برقم:  رواه

 .٨/٢٧٩ائي لنس، وا٣٣٩٠رقم: ـالرتمذي بو
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 ثواب عظيم، وحفظ من الشيطان ملن يقول هذا الدعاء مئة مرة.
 ال: ـق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـرس أنّ  عن أيب هريرة 

من قال: ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد «
له عدل عرش رقاب،  وهو عىل كل يشء قدير. يف اليوم مئة مرة كانت

وكتب له مئة حسنة، وحميت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يميس. ومل يأت أحد بأفضل مما جـاء به إال 

 ».رجل عمل أكثر منـه
 .٢٦٩١، ومسلم برقم: ٦٤٠٣البخاري برقم:  رواه
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 عسـر وإنظـاره.التيسري عىل املفضل 
 قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا  أنّ  عن أيب هريرة 

اس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معرساً ـكان رجل يداين الن«
 ».فتجاوز عنه، لعـلّ اهللا يتجاوز عنّـا. فلقي اهللا فتجـاوز عنـه

 .١٥٦٢، ومسلم برقم: ٣٤٨٠رواه البخاري برقم: 

 ] كام يأيت: ٧/٣١٨ورواه النسائي [
 : ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا 

إن رجالً مل يعمل خرياً قط، كان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ «
رسُ وجتاوز، لعل اهللا تعاىل أن يتجاوز عنّا.  ما تيرس واترك ما عَ

 ط؟ـه: هل عملت خرياً قـل فلام هلك ـ أي مات ـ قال اهللا  
يتقاىض ه لـاس، فإذا بعثتـقال: ال. إال أنه كان يل غالم وكنت أداين الن

سـذ ما تيسـقلت له: خ اوز، لعل اهللا تعاىل أن ـر وجتـُر واترك ما عَ
 ا. ـاوز عنّـيتج
 ».كـاوزت عنـد جتـال اهللا تعاىل: قـق
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.  رضيت باهللا ربـاً، وباإلسالم دينـاً، وبمحمد نبيـاً

ول ـال: سمعت رسـق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـصاحب رس ذر ـعن املني
 ول: ـيق ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

إذا أصبح: رضيت باهللا ربـاً، وباإلسالم ديناً، وبمحمد  من قال«
 ».نبيـاً، فأنا الزعيم آلخـذنّ بيـده حتى أدخله اجلنـة

 ر ـانظ ن .ـناد حســرباين بإســرواه الط
 ، ٦٥٧برقم:  "صحيح الرتغيب والرتهيب"

 .٢٦٨٦ة برقم: ـيحـلة الصحــلســوالس
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  يكن الرسول يرتكه يف الصباح واملســاء.دعاء مل

يدع هؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـقال: مل يكن رس عمر عن ابن عمر 
 الكلامت حني يميس وحني يصبح: 

ا واآلخرة، اللهم إين لعفو والعافية يف الدنياللهم إين أسألك ا«
أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل. اللهم اسرت 

يت. اللهم احفظني من بني يدي، ومن خلفي، عـورايت، وآمن روعـا
ال ـوعن يميني، وعن شـاميل، ومن فـوقي، وأعـوذ بعظمتك أن أغت

 ».من حتتي
، وقال: قال وكيع: ٥٠٧٤أبو داود برقم:  رواه

. والنسائي يف عمل اليوم IQHيعني اخلسف
 .٣٨٧١، وابن ماجـه برقم: ٥٦٦والليلة برقم:

=

=
                                           

 ) أي معنى قوله (أن أغتال من حتتي) أي اخلسف.١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
=

€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٣٣ 

=

„Ëàê≈ÿ^Ë=∆ã_kÿ^=pÍÑ•^=
 صيام ثالثة أيام من كل شهر وصالة الضحى.فضل 

 قـال:  عن أيب هريرة 
أوصاين خلييل بصيام ثالثـة أيـام من كل شـهر، وركعتي «

 ».الضحى، وأن أوتر قبـل أن أرقـد
، ٧٢١، ومسلم برقم: ١١٨٧البخاري برقم:  رواه

 .٧٦٠، والرتمذي برقم: ١٤٣٢وأبو داود برقم: 

„È||n˙|||oÿ^=pÍÑ•^=
 ـالة ركعتني عنــد التوبــة.صفضل 

 يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـقال: سمعت رس  عن أيب بكر
اً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصيل ركعتني، ـما من رجل يذنب ذنب«

 ثم يستغفر اهللا، إال غفر اهللا لـه. ثم قرأ هذه اآليـة: 
 [BA@? >  =     F  EDC

  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G
  SZ   :١٣٥[آل عمران[.« 

، وابن ١٥٢١، وأبو داود برقم: ٤٠٦الرتمذي برقم:  رواه
 .، وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة١٣٩٥ماجـه برقم: 
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٣٤= €_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 

„Èn˙|oÿ^Ë=ÌÉ_•^=pÍÑ•^=
 صـالة االسـتخارة.

 قال:  عن جابر بن عبد اهللا 
يعلمنا االستخارة يف األمور كلّها كام يعلمنا  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـكان رس

 ول: ـالسورة من القرآن يق
ثم ليقل:  إذا همّ أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة،«

بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من  تخريكـاللهم إين أس
فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عــالم 

 الغيــوب.
اللهم إن كنـت تعلم أن هـذا األمـر خري يل يف ديني ومعـايش، 

مري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاقــدره يل، ويسـره يل، وعاقبة أ
 ثم بارك يل فيه.

وإن كنت تعلـم أن هــذا األمـر شـرٌ يل يف ديني ومعايش وعاقبة 
أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فارصفه عني وارصفني عنه، 

ر يل اخلري حيث كان، ثم أرضني به  ». وقدّ
 قال: ويسمي حاجته.

، والرتمذي ١٥٣٨، وأبو داود برقم: ٦٣٨٢رقم: البخاري ب رواه
 . ٨٠/  ٦، والنسـائي ١٣٨٣، وابن مـاجه برقم: ٤٨٠برقم: 
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=

€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٣٥ 

=
„Èn˙|oÿ^Ë=Ï‡_|oÿ^=pÍÑ•^=
وتكسب صاحبها  مخـس خصـال تـورث املحبـة بني املسلمني

 األجر العظيم.
 ال: ـق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـرس أنّ  عن أيب هريرة 

سالم، وعيادة املريض، واتباع حق املسلم عىل املسلم مخس: ردّ ال«
 ».اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

 ». حـق املسلم عىل املسلم ستٌّ «وملسلم: 
 قيل: وما هنّ يا رسول اهللا؟ 

إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا : «ملسو هيلع هللا ىلصال ـق
، وإذا مرض  تْهُ مِّ استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهللا فَشَ

 ».مات فاتبعهفعده، وإذا 
، ٢١٦٢، ومسلم برقم: ١٢٤٠البخاري برقم:  رواه

 . ٢٨٠٩، والرتمذي برقم: ٥٠٣٠وأبو داود برقم: 
 
 

=
=
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٣٦= €_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 

„Èn˙oÿ^Ë=pÿ_oÿ^=pÍÑ•^=
 الشفقة عىل اخلدم والرفق هبم واإلحسان إليهم فضل 

 وحرمة تعذيبهم وتكليفهم فوق طاقتهم.
 : ملسو هيلع هللا ىلص قـال: قـال النبيّ  عن أيب ذرّ 

ـولكم (اخلول: اخلدم) جعلهم اهللا حتت أيديكم. إخـوانكم خ«
فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال 

 ».تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم
، ١٦٦٠، ومسلم برقم: ٤٠البخاري برقم:  رواه

 .١٩٤٥، والرتمذي برقم: ٥١٥٧وأبو داود برقم: 
 ال: ق وعن أيب مسعود البدري 

 كنت أرضبُ غالماً يل بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي: 
 ». اعلم أبا مسعود«

ول اهللا فإذا ـفلم أفهم الصوت من الغضب، فلام دنا مني إذا هو رس
أقدر عليك منك عىل هذا  اعلم أبا مسعود أنّ اهللا « ول: ـهو يق
 ». الغالم

لوجه اهللا  ول اهللا هو حرٌّ ـفقلت: ال أرضب مملوكاً بعدُ أبداً، يا رس
 تعاىل. 

 ».أما لو مل تفعل للفحتك النار: «ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
، وأبـو داود ١٦٥٩مسـلم برقم:  رواه

 . ١٩٤٨، والرتمذي برقم: ٥١٥٩برقم: 
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€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٣٧ 

=
„Èn˙|oÿ^Ë=∆f^àÿ^=pÍÑ•^=
 كلمتـان ثقيلتـان يف امليــزان.

 : ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـال رسـقال: ق عن أيب هريرة 
قيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل كلمتان خفيفتان عىل اللسان ث«

 ».الرمحن: سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم
، ٢٦٩٤، ومسلم برقم: ٦٤٠٦البخاري برقم:  رواه

 .٣٨٠٦، وابن ماجه برقم: ٣٤٦٧والرتمذي برقم: 
 

„Èn˙|oÿ^Ë=ç‹_|¶^=pÍÑ•^=
 كنـز من كنــوز اجلنــة.

 ه: ـال لـق ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيّ  عن أيب موسى 
 ».حول وال قوة إال باهللا، فإهنا كنز من كنوز اجلنةقل ال «

، ومسـلم برقم: ٦٣٨٤البخـاري برقم:  رواه
، الرتمذي ١٥٢٦، وأبو داود برقم: ٢٧٠٤
 . ٣٤٢٨، وابن ماجه برقم: ٣٤٦١برقم: 
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٣٨= €_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 

 

„Èn˙|oÿ^Ë=éÉ_åÿ^=pÍÑ•^=
 كلمـات يقـوهلا من يفـزع يف النـوم.

 ملسو هيلع هللا ىلصأنّ رسـول اهللا عن عمـرو بن شـعيب عن أبيـه عن جـده 
 قــال: 

إذا فـزع أحـدكم يف النـوم فليقل: أعـوذ بكلامت اهللا التامـات «
من غضبـه وعقابـه ورش عبـاده، ومن مهـزات الشياطني وأن 

 ».حيرضون، فإهنا لن ترضه
نْ مل  لقنها من عقل من ولده، ومَ قال: وكان عبد اهللا بن عمرو يُ

 ه.يعقل كتبها يف صكّ ثم علقها يف عنق
، والرتمذي ٣٨٩٣أبو داود برقم:  رواه

 ، والنسـائي واحلــاكم. ٣٥٢٨برقم: 

=

=

=

=

=
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€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٣٩ 

=

=
„Èn˙oÿ^Ë=∆f_åÿ^=pÍÑ•^=

 ما يقوله املسلم إذا رأ يف منامه ما يكره.
 : ملسو هيلع هللا ىلص ال النبيّ ـقال: ق ادة ـعن أيب قت

الرؤيا الصاحلة من اهللا، واحللم من الشيطان، فمن رأ شيئاً «
له ثالثاً، وليتعوذ باهللا من الشيطان فإهنا ال يكرهه فلينفث عن شام

 ».ترضه
، ٢٢٦١، ومسلم برقم: ٦٩٨٦البخاري برقم:  رواه

، والرتمــذي برقم: ٥٠٢١وأبـو داود برقـم: 
 .، والنسـائي٣٩٠٩، وابن ماجـه برقم: ٢٢٧٧

 ه قـال: ـأن ملسو هيلع هللا ىلصعن رسـول اهللا  وعن جابر 
ره ثالثاً، وليستعذ إذا رأ أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يسا«

 ».باهللا من الشيطان ثالثاً، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه
، وأبـو داود ٢٢٦٢مسـلم برقم:  رواه

 .٣٩٠٨، وابن ماجه برقم: ٥٠٢٢برقم: 
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٤٠=€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 
 
 

 

„Èn˙oÿ^Ë=‚‹_oÿ^=pÍÑ•^=
 إنّ اهللا تبارك وتعاىل مع املسلم إذا دعاه.

 : ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـال رسـقال: ق عن أيب هريرة 
 ».اهللا يقول: أنا عند ظن عبدي يب. وأنا معه إذا دعاين إن«

، ومسـلم ٧٤٠٥البخـاري برقم:  رواه
 .٣٨٢٢، وابن ماجـه برقم: ٢٦٧٥برقم: 

=

„Èn˙oÿ^Ë=∆ã_kÿ^=pÍÑ•^=
 الدعاء هو العبادة وهو مستجاب.

 ال: ـأنـه ق ملسو هيلع هللا ىلص يّ عن النب  بشري عن النعامن بن بشري 
 الدعــاء هو العبـادة، ثم قـرأ: «

 [-  1  0  /  .2     7  6  5  4   3
  :    9  8Z  :٦٠[غافر[.« 

، والرتمذي ١٤٧٩أبو داود برقم:  رواه
 .٣٨٢٨، وابن ماجـه برقم: ٣٣٧٢برقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
=

€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٤١ 

 

 
„È||≈fá˚^=pÍÑ•^=

 إذا دعا املسلم بدعوة أعطاه اهللا هبا واحدة من ثالث.
 ال: ـق ملسو هيلع هللا ىلص أنّ النبيّ  عن أيب سعيد اخلدري 

دعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم إال أعطاه ما من مسلم يدعو ب«
 اهللا هبا إحد ثالث: 

ل له دعوته.   إما أن يُعجّ
 وإما أن يدخرها له يف اآلخرة. 

 ». وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها
 قالوا: إذن نكثر. 

 ».اهللا أكثر«قال: 
 ، والبزار وأبو يعىل واحلاكم.١٨/  ٣أمحد  رواه
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٤٢= €_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 

 

=ÌÉ_•^=pÍÑ•^„È≈fá˚^Ë=
 إن اهللا حيي كريم يستجيب الدعاء.

 : ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـال رسـقال: ق لامن ـعن س
إن اهللا حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردمها «

 ».صفراً خائبتني
، ٣٥٥٦، والرتمذي برقم: ١٤٨٨أبو داود برقم:  رواه

 ، وابن حبـان، واحلـاكم.٣٨٦٥وابن ماجـه برقم: 

=

‡_oÿ^=pÍÑ•^„È≈fá˚^Ë=Ï=
 دعـوة ذي النـون.

 : ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـال رسـال: قق عن سـعد بن أيب وقاص 
o     n  m  l  ]  دعوة ذي النون إذ دعاه وهو يف بطن احلوت:«

t  s  r q  pZ   :عُ هبا ]٨٧[األنبياء . فإنه مل يَدْ
 ».رجل مسلم إال استجاب اهللا له

 ، والنسائي، واحلاكم.٣٥٠٥الرتمذي برقم:  رواه
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€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٤٣ 

=
„È≈fá˚^Ë=pÿ_oÿ^=pÍÑ•^=

 . ملسو هيلع هللا ىلصالصــالة عىل النبي فضل 
 ال: ـق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـرس أنّ  عن أيب هريرة 

 ».من صىلّ عيل صالة واحدة صىلّ اهللا عليه عرشاً «
، ١٥٣٠، وأبو داود برقم: ٤٠٨مسلم برقم:  رواه

 ، والنسـائي وغيـرهم.٤٨٥والرتمـذي برقم: 
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٤٤= €_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 
 
 

Ë=∆f^àÿ^=pÍÑ•^„È≈fá˚^=
 .IQHلب العلم من أفضل األعاملط
 : ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـال رسـقال: ق عن أيب هريرة 

 إذا مـات ابن آدم انقطع عملـه إال من ثـالث:«
 ».صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 .١٦٣١مسلم برقم:  رواه

 : ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللاـال رسـقال: ق وعن معاوية 
 ».يف الدين هـرياً يفقهـمن يرد اهللا به خ«

لم ، ومس٧١البخاري برقم:  رواه
 .٢٢١، وابن ماجه برقم: ١٠٣٧برقم: 

 ه قـال:ـأن ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيّ  وعن أيب أمامـة 
من غدا إىل املسـجد ال يريد إال أن يتعلم خرياً أو يعلمه كان له «

 ».أجـر كأجر حاج تاماً حجته
 الطرباين يف الكبري. وهو حديث صحيح. رواه

 
                                           

 تقدم يف أول الرسالة.) وأنظر احلديث الثالث الذي ١(
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€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٤٥ 

 
 

 رب العاملنيواحلمد هللا 
 وصىلّ اهللا عىل سيدنا

 حممد وآله
 وصحبه
 أمجعني

 
 

 انتهيت من مجع هذه األحاديث يوم
أيار  ١٧هـ املوافق لـ ١٤٢٨ربيع األول عام  ٣٠اخلميس الواقع يف 
 .لرياضة ام يف داري يف مدين٢٠٠٧

  ة يفـالط مطبعيـدت النظر فيها وصححت ما فيها من أغـثم أع
 .م٢٠٠٨ترشين أول  ٨وافق هـ امل١٤٢٩شوال عام ٨

 محاد األوىل ٢٥ثم نظرت فيها وقدمتها للطبع يف 
 م. ٢٠١٤آذار  ٢٦املوافق 
 هللا رب العاملني. واحلمد
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٤٦= €_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 
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€_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ ٤٧ 
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‚‹_oÿ^=pÍÑ•^ .. ١٤.....  ............ فضل إكرام الضيف وصلة الرحم 
∆ã_kÿ^=pÍÑ•^ .. ١٥..  .............................. فضل كفالة اليتيم=
àè_≈ÿ^=pÍÑ•^ .. ١٥.........  .................... فضل بناء املســاجد=

àêƒ=ÌÉ_•^=pÍÑ•^ .. ١٦........  ................ فضل صالة اجلامعة=
àêƒ=Ï‡_oÿ^=pÍÑ•^ .. ١٧...... ....... اهبا يف ظل اهللا خصال جتعل أصح=
àêƒ=pÿ_oÿ^=pÍÑ•^ .. ١٧...  ....................... فضل حسن اخللق 
àêƒ=∆f^àÿ^=pÍÑ•^ .. ١٨..  ........................ فضل طالقة الوجه 
àêƒ=ç‹_¶^=pÍÑ•^ .. ١٩...  ................. جلوس املرء يف مصاله=
=àêƒ=éÉ_åÿ^=pÍÑ•^.. ١٩.. ............. ذكار يقوهلا املسلم بعد الفجرأ=
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٤٨= €_›ƒ˚^=⁄Û_òÃ=Ω=„È≈fá˚^ 

àêƒ=∆f_åÿ^=pÍÑ•^ .. ٢٠.....  ................ املحافظة عىل سنة الفجر=
àêƒ=‚‹_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٢١....  ...................... الدعــاء قبل النوم=
àêƒ=∆ã_kÿ^=pÍÑ•^ .. ٢٢  ............. من أفضل األعامل إطعام الطعام=

ê≈ÿ^=pÍÑ•^||||||„Ëà .. ٢٣.............  ........ اإلصالح بني املتخاصمني=
•^=pÍÑ•^_ÉÌ=„Ëàê≈ÿ^Ë .. ٢٤............  .............. أبواب اخلري=

„Ëàê≈ÿ^Ë=Ï‡_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٢٥...  ....... دعاء املرء إذا استيقظ من النوم=
„Ëàê≈ÿ^Ë=pÿ_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٢٦.  .. الفريضة قيام الليل أفضل الصالة بعد=
„Ëàê≈ÿ^Ë=∆f^àÿ^=pÍÑ•^ .. ٢٦....  ... سيد االستغفار يف الصباح واملساء=
„Ëàê≈ÿ^Ë=ç‹_¶^=pÍÑ•^ .. ٢٧.............  .... من قال ال إله إال اهللا=
„Ëàê≈ÿ^Ë=éÉ_åÿ^=pÍÑ•^ .. ٢٨.........  ..... فضل التيسري عىل املعرس=
ê≈ÿ^Ë=∆f_åÿ^=pÍÑ•^„Ëà ..  ً٢٩.......  .... رضيت باهللا رباً وبمحمد نبيا=

„Ëàê≈ÿ^Ë=‚‹_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٣٠.........  .... دعاء مل يكن الرسول يرتكه=
„Ëàê≈ÿ^Ë=∆ã_kÿ^=pÍÑ•^ .. ٣١  ...... فضل صيام ثالثة أيام من كل شهر=

•^||||oÿ^=pÍÑ|||||||n˙||„È .. ٣١.  ................... صالة ركعتني عند التوبة=
•^=pÍÑ•^_ÉÌ=„Èn˙oÿ^Ë .. ٣٢..  .................... صالة االستخارة=

„Èn˙oÿ^Ë=Ï‡_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٣٣  .............. مخس خصال تورث املحبة=
„Èn˙oÿ^Ë=pÿ_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٣٤.........  ....... فضل الشفقة عىل اخلدم=
„Èn˙oÿ^Ë=∆f^àÿ^=pÍÑ•^ .. ٣٥.  ........ان يف امليزان ......كلمتان ثقيلت=
„Èn˙oÿ^Ë=ç‹_¶^=pÍÑ•^ .. ٣٥..  ................. كنز من كنوز اجلنة=
„Èn˙oÿ^Ë=éÉ_åÿ^=pÍÑ•^ .. ٣٦..  ...... كلامت يقوهلا من يفزع يف النوم=
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„Èn˙oÿ^Ë=∆f_åÿ^=pÍÑ•^ .. يف منامه ما يكره ٣٧...........  .... إذا رأ=
_oÿ^=pÍÑ•^„Èn˙oÿ^Ë=‚‹ .. ٣٨..  .............. إن اهللا مع عبده إذا دعاه=

„Èn˙oÿ^Ë=∆ã_kÿ^=pÍÑ•^ .. ٣٨...................   الدعــاء هو العبادة=
•^||||≈fá˚^=pÍÑ||||||||||||„È .. ٣٩...........  .............. عطاء اهللا بالدعوة=

•^=pÍÑ•^_ÉÌ=„È≈fá˚^Ë .. ٤٠..  ......... ستجيب الدعاءإن اهللا حيي ي=
„È≈fá˚^Ë=Ï‡_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٤٠.  ....................... دعوة ذي النون=
„È≈fá˚^Ë=pÿ_oÿ^=pÍÑ•^ .. ٤١...  ............. فضل الصالة عىل النبي=
„È≈fá˚^Ë=∆f^àÿ^=pÍÑ•^ .. ٤٢..........   طلب العلم من أفضل األعامل 

éàÂÕÿ^ ...........................................................  ٤٥ 
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=

ÔƒÈg ª^=Œÿ¯ª^=á_nb=‚‹=

W“Î—wkÿ^=Ω=
 أحاديث القصاص البن تيمية. -١
 أرسار الصوم لإلمام الغزايل. -٢
 األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة ملال عيل القاري. -٣
 خلالص من حوادث القصاص للعراقي.الباعث عىل ا -٤
 حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص للسيوطي. -٥
 التذكرة يف األحاديث املشتهرة للزركيش. -٦
 احلكم اجلديرة باإلذاعة لإلمام ابن رجب. -٧
 الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة للسيوطي. -٨
 رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه. -٩
 كتاب الضعفاء واملرتوكني لإلمام الدارقطني. -١٠
 الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة ملرعي الكرمي. -١١
 القرامطة البن اجلوزي. -١٢
 كتاب القصاص واملذكرين البن اجلوزي. -١٣
 الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة للزركيش. -١٤
 اين.خمترص املقاصد احلسنة لإلمام الزرق -١٥
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=

WŒÎÿakÿ^=Ω==
 االبتعاث وخماطره. -١٦
 أبو داود حياته وسننه. -١٧
 أبو نُعيم وكتابه احللية. -١٨
 أخالق الطبيب. -١٩
 آداب الطعام والرشاب. -٢٠
 األربعون يف فضائل األعامل. -٢١
 األرسة املسلمة والتحديات. -٢٢
 أسامء بنت أيب بكر. -٢٣
 اث من السرية النبوية.عىل أحد إضاءات دعوية -٢٤
 .أجزاء) أربعةأقوال مأثورة وكلامت مجيلة. (يف  -٢٥
ـليم. -٢٦  أم سُ
 ان يف القرآن.ــاإلنس -٢٧
 .: تذكرة للدعاةأهيا املؤمنون -٢٨
 بحوث يف أصول التفسري. -٢٩
 تاريخ القصاص وأثرهم يف احلديث النبوي. -٣٠
 ختالط املستهرت. حتريم اخللوة باملرأة األجنبية واال -٣١
 التصوير الفني يف احلديث النبوي. -٣٢
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 الترشيع اإلسالمي وحاجتنا إليه. -٣٣
 تعميق الوعي بمخاطر التدخني واملخدرات. -٣٤
 هتذيب تفسري اجلاللني. -٣٥
 توجيهات قرآنية يف تربية األمة. -٣٦
 حجيـة الســنة. -٣٧
 تبه.ك –بالغته  –احلديث النبوي: مصطلحه  -٣٨
 احلكم الرشعي يف ختان اإلناث والذكور. -٣٩
 احلياة االجتامعية يف ضوء السـنة. -٤٠
 وع يف الصالة.ــاخلش -٤١
 خواطر يف الدعوة إىل اهللا. -٤٢
 الدعــاء والذكـر. -٤٣
 سعيد بن العاص: بطل الفتوح وكاتب املصحف. -٤٤
 فن الوصف يف مدرسة عبيد الشعر. -٤٥
 .واملجتمع  الدين واحلياةقضايا يف -٤٦
 ملحات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري. -٤٧
 خمطوطات إسالمية حتت أيدي اليهود. -٤٨
 معركة شقحب. -٤٩
 من أسباب ختلف العمل اإلسالمي. -٥٠
 املناهج واألطر التأليفية. -٥١
 من صفات الداعية. -٥٢
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 من هـدي النبـوة. -٥٣
 ة.اــنداء إىل الدع -٥٤
 نظرات يف األرسة املسلمة. -٥٥
 ني.ـايا للزوجــوص -٥٦
 وقفات مع األبرار ورقائق من املنثور واألشعار. -٥٧
 يوم بدر يوم الفرقان. -٥٨
 وراء.ــيوم عاش -٥٩

٦٠- 
∆g ÿ^=à¡k·j=hk‘=

 العدوان عىل الطفل.
 . والتعامل معهمىضمن حقوق املر -٦١
 .من سري الصحابة: دروس وعرب -٦٢
 دور املرأة يف بناء األمــة. -٦٣
 نظرات تربوية يف احلديث النبوي. -٦٤
 أعالم عرفتهم. -٦٥
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