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 قِـيـمـةُ الـىِّــيـَّـة

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك أشرف الخؾؼ 

 :وسقد الؿرسؾقـ، سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، وبعد

فنن أطؿالـا ٓ تصؾح إٓ بالـقايا، فؿفؿا كان طؿؾؽ طظقًؿا، فنن 

ـْ بِصَغَر ا لـقة فقف، الـقة هل التل تحدد مصقره، فـُربَّ طؿٍؾ طظقؿ، لؽ

يصقُر صغقًرا، وُربَّ طؿٍؾ صغقر، يصبح بؽرب الـقة، كبقًرا وطظقًؿا، 

 فإطؿال تدور بالـقايا.

والـقة هل التل هبا قبقل إطؿال، وهل أخطر ما واجففا السؾػ 

الصالح، يؼقل سػقان الثقري: ما طالجت شقئًا أشد طؾل مـ كقتل: 

 ٕهنا تتؼؾب طؾّل.

مراجعة أطؿالـا وإيؼاظ سرائركا، حتك فلمر الـقة يدطقكا إلك 

يضاطَػ اهلل لـا إجر، هؽذا طرف الؼقم فاهتؿقا بـقاياهؿ وسارطقا 

إلك إخالص أطؿالفؿ، حتك يػقزوا بعظقؿ الثقاب مـ رهبؿ، 
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يحقك بـ أبل كثقر: تعؾؿقا الـقة فنهنا أبؾغ مـ العؿؾ، وما أجؿؾ  قال

ـقة، وُربَّ طؿٍؾ طظقؿ ققل ابـ الؿبارك: ُربَّ طؿٍؾ صغقر تعظؿف ال

 تحؼره الـقة.

 :أخبابي

إن اإلسالم يؼقم طؾك أمريـ: الظاهر والباصـ، فالظاهر وهق 

العؿؾ، فؼد يحسـ الؿرء طؿؾف، ويعتـل بف، يبؼك الباصـ وهق الـقة، 

واطؾؿ أن اهلل ٓ يؼبؾ العؿؾ الذي روطل فقف الظاهر فؼط، بؾ يـؼصف 

ا ولؿ يؽـ فقف إخالًصا، مراطاة الباصـ، فنن كان العؿؾ صقابً 

ُيؼبؾ، وكذا العؽس، بلن ُوجـد اإلخالص ولؿ يراَع فقف الصقاب  لؿ

 لؿ ُيؼبؾ.

وبالـظر إلك أمر الباصـ، ففق مـ إهؿقة بؿؽان، وهق أن هتتؿ 

ٌم ٓ شؽ طؾك كظر الـاس، وأن تؽقن  بـظر اهلل إلقؽ، ففق ُمؼدَّ

ؿؾؽ، وتجدد حريًصا طؾك إرضاء اهلل قبؾ كؾ شلء، بلن تخؾص ط

كقتؽ، وتستحضر هؿتؽ، وتؼقي طزيؿتؽ، حتك تصؾ إلك صالح 

ٌف:  َصََلُح اْلَؼْؾِب بَِصََلِح »قؾبؽ، فقرضك طـؽ ربؽ، َقاَل ُمَطرِّ

ِـّقَّةِ  ِة ال  .«اْلَعَؿِل، َوَصََلُح اْلَعَؿِل بِِصحَّ
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لذا فؼد جاءت فؽرة هذه القرقات: لتؽقن مـ باب تذكقر 

طـد أداء العؿؾ، بؾ ويضاف إلقف كؾ  الؿممـقـ بتجديد كقاياهؿ

طؿؾ، بلن اإلكسان الؿسؾؿ يستطقع أن يجعؾ أطؿالف كؾفا طبادة هلل، 

بلن يجدد الـقة قبؾ إقبالف طؾك العؿؾ، ولؿا كان أمُر الـقة يف غاية 

ـة، جاء كـقايـا )هذه القرقات:  تإهؿقة، والحاجة إلقف مؾحٌة ومفؿَّ

 .(وططايا

لراغبفا، وراشدًة -إلك الخقر-ارئفا، ودافعةً لعؾفا تؽقُن كافعًة لؼ

لطالبفا، ورافعًة لـاشرها والعامؾ هبا، ويف مقزان حسـات كاتبفا، 

 .بقل، ففق كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقرواهلل أسلل إجر والؼ

 زاجي ؽفى اإلاىان

 أخمد بً مدمد ُؽلىان

ت(  )أبى ُطميَّ
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 (1)ا األذانـَىايـَ(: و1)

 :الاطتهام ؽلى ألاذان -1

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسقَل اهلل َّاُس َما فِي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َلْو َيْعَؾُم ال

ِل، ُثمَّ َلْم َيِجُدوا إَِّلَّ َأْن َيْسَتِفُؿوا َعَؾْقِه  فِّ األَوَّ َِّداِء َوالصَّ ال

 .البخاري ومسؾؿ[] «...َّلَْسَتَفُؿوا،

 ًىم الليامت: -2
ً
 اإلاإذهىن أطٌى أؽىاكا

 طـ ُمعَ 
ِ
ـِ َأبِل ُسْػَقاَن، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاِوَيَة ْب

َـّاِس َأْعـَاًقا َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ » ُكوَن َأْصَوُل ال  .]مسؾؿ[ «اْلُؿَمذِّ

فًا إلك رحؿة اهلل تعالك:  اختؾػقا يف معـاه، فؼقؾ: أكثر الـاس تشقُّ

ف ُيطقؾ طـؼف إلك ما يتطؾع إلقف، ف ؿعـاه: كثرة ما يروكف ٕن الؿتشقِّ

مـ الثقاب...وقال الـضر بـ شؿقؾ: إذا ألجَؿ الـاَس العرُق يقم 

الؼقامة صالت أطـاقفؿ: لئال يـالفؿ ذلؽ الؽرب والعرق... وققؾ: 

 معـاه أهنؿ سادة ورؤساء، والعرب تصػ السادة بطقل العـؼ.

                                                   

 أكصح أن تؽقن تؾؽ الـقايا أمام كؾ ممذن، حتك يستحضر الـقة. (1)
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 الؼيطان ًفس مً ألاذان: -3

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  لُّ ، َقاَل: َقاَط
َّبِ َلَِة َأْدَبَر »: ملسو هيلع هللا ىلصَل ال إَِذا ُكوِدَي بِالصَّ

َب بَِفا َأْدَبَر، َفنَِذا ُقِضَي  ْقَطاُن َوَلُه ُضَراٌط، َفنَِذا ُقِضَي َأْقَبَل، َفنَِذا ُثوِّ الشَّ

َأْقَبَل، َحتَّى َيْخطَِر َبْقَن اإِلْكَساِن َوَقْؾبِِه، َفَقُؼوُل: اْذُكْر َكَذا َوَكَذا، َحتَّى 

َيْدِرَي َأَثَلًَثا َصؾَّى َأْم َأْرَبًعا، َفنَِذا َلْم َيْدِر َثَلًَثا َصؾَّى َأْو َأْرَبًعا، َسَجَد  َّلَ 

ْفوِ   .]البخاري[ «َسْجَدَتِي السَّ

اختؾف العؾؿاء يف الحؽؿة يف هروب قال الحافظ ابـ حجر: 

الشقطان عـد سؿاع األذان واإلقامة دون سؿاع الؼرآن والذكر يف 

ؼقل: يفرب حتى َّل يشفد لؾؿمذن يوم الؼقامة؛ فنكه َّل الصَلة، ف

يسؿع مدى صوت الؿمذن جن وَّل إكس إَّل شفد له، وققل: يفرب 

كػوًرا عن سؿاع األذان، ثم يرجع موسوًسا؛ لقػسد عؾى الؿصؾي 

صَلته، وققل: ألن األذان دعاء إلى الصَلة الؿشتؿؾة عؾى السجود 

 .([87، ص2لباري)ج]اكظر: فتح ا. الذي أباه، وعصى بسببه

 الجً وؤلاوع وول ش يء ٌؼهد للمإذن: -4

ـِ َأبِل َصْعَصَعَة  ـِ ْب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ  ْب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ َط

، َقاَل  ـْ َأبِقِف، َأكَُّف َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبا َسِعقٍد الُخْدِريَّ ، َط إَْكَصاِريِّ ُثؿَّ الَؿاِزكِلِّ
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ـَِؿَؽ، َأْو َباِدَيتَِؽ، َلُف:  ـََؿ َوالَباِدَيَة، َفنَِذا ُكـَْت فِل َغ إِكِّل َأَراَك ُتِحبُّ الَغ

َِّداِء، َفنِكَُّف:  الَِة َفاْرَفْع َصْقَتَؽ بِال ْكَت بِالصَّ َّلَ َيْسَؿُع َمَدى َصْوِت »َفَلذَّ

ِن، ِجنٌّ َوَّلَ إِْكٌس َوَّلَ َشْيٌء، إَِّلَّ َشِفَد َلُه يَ  ، َقاَل َأُبق «ْوَم الِؼَقاَمةِ الُؿَمذِّ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

 .]البخاري[.ملسو هيلع هللا ىلصَسِعقٍد: َسِؿْعُتُف مِ

 الىبي ًدؽى للمإذن باإلاغفسة: -5

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُن »: ملسو هيلع هللا ىلصَط َماُم َضاِمٌن َواْلُؿَمذِّ اإْلِ

َة َواغْ  ُفمَّ َأْرِشِد اأْلَئِؿَّ كِقنَ ُمْمَتَؿٌن، الؾَّ ]أبقداود والرتمذي، «ِػْر لِْؾُؿَمذِّ

 .وأحؿد، وصححف إركاؤوط[

غفس للمإذن مدي صىجه: -6  ٌُ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   َقاَل: َسِؿْعُت  ،َط
ِ
ُن ُيْغَػُر »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل اْلُؿَمذِّ

]أبق داود، وابـ  «َلُه َمَدى َصْوتِِه، َوَيْسَتْغِػُر َلُه ُكلُّ َرْصٍب َوَيابٍِس،...

 .[ ماجة، وقال إركاؤوط: صحقح

 :ثىاب مً أذن ثىتي ؽؼسة طىت -7

 
ِ
ـِ ُطَؿَر َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ اْب ـَْتْي َعْشَرَة َسـًَة »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط َن ثِ َمْن َأذَّ

َُّة، َوُكتَِب َلُه بَِتْلِذيـِِه فِي ُكلِّ َيْوٍم ِستُّوَن َحَسـًَة، َوِلُؽلِّ  َوَجَبْت َلُه اْلَج

 .]ابـ ماجة، وحسـف إركاؤوط[ «إَِقاَمٍة َثََلُثوَن َحَسـَةً 

 



 نــوايــا وعـطايــا 00

 :للمإذن أجس مً صلى مؾه -8

 
ِ
ـْ َأبِل ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُن ُيْغَػُر َلُه َمَدى »: ملسو هيلع هللا ىلصَط اْلُؿَمذِّ

رباين، وذكره ]الؿعجؿ الؽبقر لؾط «َصْوتِِه، َوَأْجُرُه ِمْثُل َأْجرِ َمْن َصؾَّى َمَعهُ 

 .إلباين يف صحقح الجامع[

 :جسدًد ألاذان -9

 
ِ
: َأنَّ َرُسقَل اهلل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب َمْن َقاَل ِحقَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َلَِة الَؼائَِؿِة آِت  ِة، َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ ُفمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ َِّداَء: الؾَّ َيْسَؿُع ال

ًدا الَوِسق َؾَة َوالَػِضقَؾَة، َواْبَعْثُه َمَؼاًما َمْحُؿوًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، َحؾَّْت ُمَحؿَّ

 .]البخاري[ «َلُه َشَػاَعتِي َيْوَم الِؼَقاَمةِ 

 جسدًد ألاذان والدؽاء طبب في مغفسة الرهىب: -11

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل اٍص، َط ـِ َأبِل َوقَّ ـْ َسْعِد ْب ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َمْن َقاَل »َأكَّ

َن َأْشَفُد َأْن ََّل إَِلَه إَِّلَّ اهلُل َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ حِ  قَن َيْسَؿُع اْلُؿَمذِّ

ْسََلِم  ٍد َرُسوًَّل، َوبِاإْلِ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َرِضقُت بِاهللِ َربًّا َوبُِؿَحؿَّ ُمَحؿَّ

ـًا، ُغِػَر َلُه َذْكُبهُ   .]مسؾؿ[ «ِدي

D 5 5 d 

 

 



 نــوايــا وعـطايــا  01

 ا الـىُضُـىء(: وـَىايـ2َ)

ـه: -1
ّ
 الل

َ
ت
َّ
ٌَ مدبـ  ألها

 .[222]البؼرة: ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿قال تعالك:

ـّسِ اإلادـجلحن ًىم الليامت: -2
ُ
 مً الغ

َ
 ألهىن

  قال َرُسقُل 
ِ
ـْ َأَثِر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ مِ ِؾق ا ُمَحجَّ تِل َيْلُتقَن َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُغرًّ إِنَّ ُأمَّ

ـِ اْسَتَطاَع مِ  َتُف َفْؾَقْػَعْؾ اْلُقُضقِء، َفَؿ  .]البخاري ومسؾؿ[ «ـُْؽْؿ َأْن ُيِطقَؾ ُغرَّ

ة : لؿعة بقضاء تؽقن يف جبفة الػرس، ثؿ استعؿؾت يف الُغرَّ

مـ التحجقؾ وهق بقاض يؽقن يف  ومحجؾقن:الشفرة وصقب الذكر، 

أن الـقر  والؿعـى:ققائؿ الػرس وأصؾف مـ الحجؾ وهق الخؾخال، 

رجؾفؿ يقم الؼقامة، وهذا مـ يسطع مـ وجقهفؿ، وأيديفؿ وأ

 خصائص هذه إمة.

 زفؿ الدزجاث وجىفحر الظيئاث: -3

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل ُؽْؿ َطَؾك َما َيْؿُحق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َٓ َأُدلُّ َأ

َرَجاِت؟  َقاَل « اهلُل بِِف اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِِف الدَّ
ِ
: َقاُلقا َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل

إِْسَباُغ اْلُقُضقِء َطَؾك اْلَؿَؽاِرِه، َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِلك اْلَؿَساِجِد، َواْكتَِظاُر »

َباطُ  اَلِة، َفَذلُِؽُؿ الرِّ اَلِة َبْعَد الصَّ  .]مسؾؿ[ «الصَّ
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 خسوج الرهىب مً جظدي وأعفازي: -4

 
ِ
اَن، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ َطػَّ ـْ ُطْثَؿاَن ْب ـْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َل َم َتَقضَّ

ـْ َتْحِت 
ـْ َجَسِدِه، َحتَّك َتْخُرَج مِ

ـَ اْلُقُضقَء َخَرَجْت َخَطاَياُه مِ َفَلْحَس

 .]مسؾؿ[ «َأْضَػاِرهِ 

 دخٌى الجىت: -5

 
ِ
ـِ الَخطَّاِب، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُطَؿَر ْب َل : »ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َتَقضَّ َم

ـَ الُقُضقَء ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأْن  َٓ َشِريَؽ َلُف، َفَلْحَس َّٓ اهلُل َوْحَدُه  َٓ إَِلَف إِ

 ، ـَ ابِق ـَ التَّقَّ
ُفؿَّ اْجَعْؾـِل مِ ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف، الؾَّ َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

ـْ 
َِّة َيْدُخُؾ مِ ، ُفتَِحْت َلُف َثَؿاكَِقُة َأْبَقاِب الَج ـَ ِري ـَ الُؿَتَطفِّ

َواْجَعْؾـِل مِ

َفا َشاءَ   .]الرتمذي، وصححف إلباين[ «َأيِّ

 الخفاظ ؽلى الىطىء مً صفاث اإلاإمىحن: -6

 
ِ
ـْ َثْقَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُتْحُصقا، : »ملسو هيلع هللا ىلصَط اْسَتِؼقُؿقا َوَل

 َّٓ َٓ ُيَحافُِظ َطَؾك اْلُقُضقِء إِ اَلَة، َو َواْطَؾُؿقا َأنَّ َخْقَر َأْطَؿالُِؽْؿ الصَّ

ـٌ   .ة، وأحؿد، والدارمل، وصححف إركاؤوط[]ابـ ماج« ُمْممِ

 الىطىء هصف ؤلاًمان: -7

 
ِ
َْشَعِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ْٕ ـْ َأبِل َمالٍِؽ ا ُفقُر َشْطُر : »ملسو هيلع هللا ىلصَط الطُّ

يَؿاِن،   .]مسؾؿ[...« اإْلِ
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ُيؼال: القضقء والطفقر بضؿ أولفؿا، إذا أريد بف الػعؾ، ويؼال: 

 ، إذا أريد بف الؿاء الذي ُيتطفر بف.القضقء والطفقر بػتح أولفؿا

 : ملسو هيلع هللا ىلصجدليم الاكخداء بسطٌى هللا  -8

ـِ  انَ  طـ ُطْثَؿاَن ْب ْقِف َثاَلَث »أكف  :َطػَّ َل َفَغَسَؾ َكػَّ َدَطا بَِقُضقٍء َفَتَقضَّ

اٍت، ُثؿَّ َغَسَؾ َيَدهُ  اٍت، ُثؿَّ َمْضَؿَض َواْسَتـَْثَر، ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َثاَلَث َمرَّ  َمرَّ

اٍت، ُثؿَّ َغَسَؾ َيَدُه اْلُقْسَرى مِْثَؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ َمَسَح  اْلقُْؿـَك إَِلك اْلِؿْرَفِؼ َثاَلَث َمرَّ

اٍت، ُثؿَّ َغَسَؾ اْلُقْسَرى  ـِ َثاَلَث َمرَّ َرْأَسُف، ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾُف اْلُقْؿـَك إَِلك اْلَؽْعَبْق

 َرَأْيُت َرُسق»ُثؿَّ َقاَل: «. مِْثَؾ َذلَِؽ 
ِ
َل َكْحَق ُوُضقئِل َهَذا ملسو هيلع هللا ىلصَل اهلل ُثؿَّ « َتَقضَّ

 
ِ
َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـِ  َل َكْحَق ُوُضقئِل َهَذا ُثؿَّ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْق ـْ َتَقضَّ َم

ـْ َذْكبِفِ 
َم مِ ُث فِقِفَؿا َكْػَسُف ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ  .]البخاري ومسؾؿ[ «ُيَحدِّ

 خل ؽلد الؼيطان: -9

 ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة طَ 
ِ
ْقَطاُن َطَؾك »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسقَل اهلل َيْعِؼُد الشَّ

َقافَِقِة َرْأِس َأَحِدُكْؿ إَِذا ُهَق َكاَم َثالََث ُطَؼٍد َيْضِرُب ُكؾَّ ُطْؼَدٍة َطَؾْقَؽ َلْقٌؾ 

َل اْكَحؾَّْت َصِقيٌؾ، َفاْرُقْد َفنِِن اْسَتْقَؼَظ َفَذَكَر اهلَل، اْكَحؾَّْت ُطْؼدَ  ٌة، َفنِْن َتَقضَّ

 َّٓ َّْػِس َوإِ ُطْؼَدٌة، َفنِْن َصؾَّك اْكَحؾَّْت ُطْؼَدٌة، َفَلْصَبَح َكِشقًطا َصقَِّب ال

َّْػِس َكْسالَنَ   .]البخاري ومسؾؿ[ «َأْصَبَح َخبِقَث ال

D 5 5 d 
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 (: وَـىايـَا الـصَّـالة3)

 جت:دز 27صالة الجماؽت أفظل مً صالة الفسد بـ  -1

 
ِ
ـِ ُطَؿَر، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ اْب َصاَلُة اْلَجَؿاَطِة َأْفَضُؾ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـَ َدَرَجةً  ـْ َصاَلِة اْلَػذِّ بَِسْبٍع َوِطْشِري
 .متػؼ طؾقف[]« مِ

)َعن عبقد اهلل بن عؿر الؼواريري، َقاَل: لم تؽن تػوتـي َصََلة 

ة ضقٌف، َفُشِغؾُت بَِسَببِِه وفاتتـي اْلعَشاء فِي اْلَجَؿاَعة قط، َفـزل بِي َلْقؾَ 

ََلة فِي َمَساِجد  َصََلة اْلعَشاء ِفي اْلَجَؿاَعة، َفخرجت أصؾب الصَّ

َّاس كؾفم قد صؾوا وعؾؼت اْلَؿَساِجد، َفَرَجعت  اْلَبْصَرة َفوجدت ال

إَِلى َبْقتِي، َوقؾت: قد ورد فِي الَحِديث إِن َصََلة اْلَجَؿاَعة تزيد عؾى 

َػرد بِسبع َوعْشرين َدَرَجًة، َفصؾقت اْلعَشاء سبعًا َوعْشرين َصََلة الْ 

ـَام َكَلكِّي َمَع قوم عؾى خقل َوَأكا َأْيًضا  مرًة، ثمَّ كؿت َفَرَأْيت فِي اْلَؿ

عؾى فرس، َوكحن َكْسَتبِق َوَأكا أركض فرسي َفََل ألحؼفم، َفاْلَتػت 

تؾحؼـا، قؾت: َولم؟  إَِلي أحُدهم، َفَؼاَل لي: ََّل ُتْتِعْب فرَسك فؾست

ـَا اْلعَشاء ِفي جَؿاَعة َوَأكت صؾقت َوحدك، فاكتبفت  َقاَل: ألَكا صؾق

 .[32]الؽبائر، لإلمام الذهبل، ص َوَأكا مغؿوم َحِزين لَذلِك(
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 الرهاب ئلى اإلاسجد مً أؽغم ألاجس: -2

 
ِ
ـْ َأبِل ُمقَسك، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َّاسِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َأْجًرا  إِنَّ َأْطَظَؿ ال

اَلَة  ِذي َيـَْتظُِر الصَّ اَلِة َأْبَعُدُهْؿ إَِلْقَفا َمْؿًشك، َفَلْبَعُدُهْؿ، َوالَّ فِل الصَّ

ـَامُ  َقَفا ُثؿَّ َي ِذي ُيَصؾِّ ـَ الَّ
َماِم َأْطَظَؿ َأْجًرا مِ َقَفا َمَع اإْلِ َوفِل « َحتَّك ُيَصؾِّ

َقَفا َمَع »ِرَواَيِة َأبِل ُكَرْيٍب:  َماِم فِل َجَؿاَطةٍ َحتَّك ُيَصؾِّ  .]مسؾؿ[« اإْلِ

 في الجىت: -3
ً
 هصال

ـْ َغَدا إَِلك اْلَؿْسِجِد، َأْو َراَح، َأَطدَّ اهلُل َلُف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  َم

َؿا َغَدا، َأْو َراَح  ، ُكؾَّ ًٓ َِّة ُكُز  .]مسؾؿ[« فِل اْلَج

 زفؿ الدزجاث ومدى الخطاًا: -4

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل    َط
ِ
ُؽْؿ َطَؾك َما َيْؿُحق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ َأُدلُّ َأ

َرَجاِت؟  َقاَل: « اهلُل بِِف اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِِف الدَّ
ِ
َقاُلقا َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل

إِْسَباُغ اْلُقُضقِء َطَؾك اْلَؿَؽاِرِه، َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِلك اْلَؿَساِجِد، َواْكتَِظاُر »

اَلِة بَ  َباطُ الصَّ اَلِة، َفَذلُِؽُؿ الرِّ  .]مسؾؿ[« ْعَد الصَّ

 
ِ
َر فِل َبْقتِِف، ُثؿَّ َمَشك إَِلك : »ملسو هيلع هللا ىلصوَطـْف، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َتَطفَّ َم

، َكاَكْت َخْطَقَتاُه 
ِ
ـْ َفَرائِِض اهلل

 لَِقْؼِضَل َفِريَضًة مِ
ِ
ـْ ُبُققِت اهلل َبْقٍت َم

ُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجةً إِْحَداُهَؿا َتُحطُّ َخطِقَئًة، وَ  ْٕ  .]مسؾؿ[« ا
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 مً أفظل ألاؽماٌ: -5

طـ أفضؾ إطؿال، ماذا قال؟! طـ َطْبِد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ُسئؾ رسقل اهلل

َّبِلَّ  ؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصبـ مسعقد، َقاَل: َسَلْلُت ال
ِ
: َأيُّ الَعَؿِؾ َأَحبُّ إَِلك اهلل

الَُة َطَؾك َوْقتَِفا» ؟ قَ «الصَّ ـِ »اَل: ، َقاَل: ُثؿَّ َأيٌّ َقاَل: ُثؿَّ « ُثؿَّ بِرُّ الَقالَِدْي

؟ َقاَل:   »َأيٌّ
ِ
، َوَلِق اْسَتَزْدُتُف « الِجَفاُد فِل َسبِقِؾ اهلل َـّ َثـِل بِِف َقاَل: َحدَّ

 .]البخاري، مسؾؿ[ «َلَزاَدكِل

 ألدخل الجىت مً باب الصالة: -6

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـِ فِل  َم َأْكَػَؼ َزْوَجْق

ـْ  ، َهَذا َخْقٌر، َفَؿ
ِ
َِّة: َيا َطْبَد اهلل  ُكقِدَي فِل اْلَج

ِ
ـْ َأْهِؾ  َسبِقِؾ اهلل

َكاَن مِ

ـْ 
ـْ َأْهِؾ اْلِجَفاِد، ُدِطَل مِ

ـْ َكاَن مِ اَلِة، َوَم ـْ َباِب الصَّ
اَلِة، ُدِطَل مِ الصَّ

ـْ َأْهِؾ ال
ـْ َكاَن مِ َدَقِة، َباِب اْلِجَفاِد، َوَم ـْ َباِب الصَّ

َدَقِة، ُدِطَل مِ صَّ

يَّانِ  ـْ َباِب الرَّ
َقاِم، ُدِطَل مِ ـْ َأْهِؾ الصِّ

ـْ َكاَن مِ َقاَل َأُبق َبْؽٍر  «َوَم

ـْ 
َْبَقاِب مِ ْٕ ـْ تِْؾَؽ ا

، َما َطَؾك َأَحٍد ُيْدَطك مِ
ِ
يُؼ: َيا َرُسقَل اهلل دِّ الصِّ

ـْ تِ 
 َضُروَرٍة، َفَفْؾ ُيْدَطك َأَحٌد مِ

ِ
َفا؟ َقاَل َرُسقُل اهلل َْبَقاِب ُكؾِّ ْٕ ْؾَؽ ا

 .]البخاري ومسؾؿ[« َكَعْؿ، َوَأْرُجق َأْن َتُؽقَن مِـُْفؿْ : »ملسو هيلع هللا ىلص

 ألطخغـل بغل ؽسغ السخمً: -7

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط ِف، : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُفُؿ اهلُل فِل ضِؾِّ َسْبَعٌة ُيظِؾُّ
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َّٓ ضِؾُّ  َٓ ضِؾَّ إِ ُف: اإِلَماُم الَعاِدُل، َوَشابٌّ َكَشَل فِل ِطَباَدِة َربِِّف، َوَرُجٌؾ َيْقَم 

َقا   اْجَتَؿَعا َطَؾْقِف َوَتَػرَّ
ِ
َقْؾُبُف ُمَعؾٌَّؼ فِل الَؿَساِجِد، َوَرُجالَِن َتَحابَّا فِل اهلل

ل َأَخاُف اهلَل، َذاُت َمـِْصٍب َوَجَؿاٍل، َفَؼاَل: إِكِّ  َطَؾْقِف، َوَرُجٌؾ َصَؾَبْتُف اْمَرَأةٌ 

َٓ َتْعَؾَؿ ِشَؿاُلُف َما ُتـِْػُؼ َيِؿقـُُف، َوَرُجٌؾ َذَكَر  َق، َأْخَػك َحتَّك   َوَرُجٌؾ َتَصدَّ

ـَاهُ   .]البخاري[ «اهلَل َخالًِقا َفَػاَضْت َطْق

 هـىٌز في الدهيا وآلاخـسة: -8
ُ
 الصالة

َْشَعِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسق ْٕ ـْ َأبِل َمالٍِؽ ا  َط
ِ
ُفقُر َشْطُر : »ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل الطُّ

ِن  ِف َتْؿَمَ  َواْلَحْؿُد لِؾَّ
ِ
ِف َتْؿََلُ اْلِؿقَزاَن، َوُسْبَحاَن اهلل يَؿاِن َواْلَحْؿُد لِؾَّ -اإْلِ

َدَقُة  -َأْو َتْؿََلُ  اَلُة ُكقٌر، َوالصَّ َْرِض، َوالصَّ ْٕ َؿاَواِت َوا ـَ السَّ َما َبْق

ْبُر ِضَقاٌء، َوا َّاِس َيْغُدو ُبْرَهاٌن َوالصَّ ٌة َلَؽ َأْو َطَؾْقَؽ، ُكؾُّ ال ْلُؼْرآُن ُحجَّ

 .]مسؾؿ[« َفَبايٌِع َكْػَسُف َفُؿْعتُِؼَفا َأْو ُمقبُِؼَفا

َّبِلِّ  ـِ ال ـِ َطْؿٍرو، َط  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل اَلَة َيْقًما  ملسو هيلع هللا ىلصوَط َأكَُّف: َذَكَر الصَّ

ـْ َحاَفَظ َطَؾْقَفا؟ َكاَكْت َلُف كُ »َفَؼاَل:  قًرا، َوُبْرَهاًكا، َوَكَجاًة َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َم

َٓ َكَجاٌة، َوَكاَن  َٓ ُبْرَهاٌن، َو ـْ َلُف ُكقٌر، َو ـْ َلْؿ ُيَحافِْظ َطَؾْقَفا َلْؿ َيُؽ َوَم

ـِ َخَؾٍػ  ]أحؿد، « َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َمَع َقاُروَن، َوفِْرَطْقَن، َوَهاَماَن، َوُأَبلِّ ْب

 .ٕركاؤوط[وابـ حبان، وصححف ا
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 دؽـاء اإلاالئىت: -9

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسقَل اهلل الَؿالَئَِؽُة ُتَصؾِّل َطَؾك : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ُفؿَّ  ِذي َصؾَّك فِقِف، َما َلْؿ ُيْحِدْث، َتُؼقُل: الؾَّ ُه الَّ َأَحِدُكْؿ َما َداَم فِل ُمَصالَّ

ُفؿَّ اْرَحْؿُف   .ومسؾؿ[ ]البخاري «اْغِػْر َلُف، الؾَّ

 ختى ًفسَح هللُا بي: -11

َّبِلِّ  ـْ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط ـَ َرُجٌؾ ُمْسؾٌِؿ : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط َما َتَقصَّ

َّٓ َتَبْشَبَش اهلُل إلقف َكَؿا َيَتَبْشَبُش َأْهُؾ  ْكر،ِ  إِ اَلِة َوالذِّ اْلَؿَساِجَد لِؾصَّ

]ابـ ماجة، وأحؿد، وابـ حبان، وقال  «اْلَغائِِب بَِغائِبِِفْؿ، إَِذا َقِدَم َطَؾْقِفؿْ 

 .إركاؤوط: إسـاده صحقح[

 ئدزان جىبحرة ؤلاخسام: -11

 
ِ
ـِ َمالٍِؽ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َأَكِس ْب ِف : »ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َصؾَّك لِؾَّ َم

ـَ َيْقًما فِل َجَؿاَطٍة ُيْدِرُك التَّْؽبِقَرَة إُوَلك ُكتَِب َلُف َبَراَءَتا ِن: َبَراَءٌة َأْرَبِعق

َِّػاِق  ـَ ال
َّاِر، َوَبَراَءٌة مِ ـَ ال

 .]الرتمذي، وحسـف إلباين[« مِ

 الصالة مفخاح الجىت: -12

 
ِ
 َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب اَلُة، : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َِّة الصَّ مِْػَتاُح اْلَج

اَلِة اْلُقُضقءُ  لباين: صحقح لغقره[ ل]الرتمذي، وقا« َومِْػَتاُح الصَّ  .ٕا
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 ثىاب اهخغاز الصالة: -13

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ َيَزاُل َأَحُدُكْؿ فِل َصاَلٍة َما »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط

اَلةُ  َّٓ الصَّ َٓ َيْؿـَُعُف َأْن َيـَْؼؾَِب إَِلك َأْهؾِِف إِ اَلُة َتْحبُِسُف،   .]مسؾؿ[«َداَمِت الصَّ

14-  
ُ

 الخمُع مىفساٌث إلاا بينهً: الصلىاث

ـْ َأبِل ُهَرْيَرة َ   َط
ِ
َؾَقاُت »َكاَن َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل الصَّ

َراٌت َما  اْلَخْؿُس، َواْلُجْؿَعُة إَِلك اْلُجْؿَعِة، َوَرَمَضاُن إَِلك َرَمَضاَن، ُمَؽػِّ

ـََب اْلَؽَبائَِر  َـّ إَِذا اْجَت ـَُف  .]مسؾؿ[« َبْق

 وَطـْف، َأكَّ 
ِ
َأَرَأْيُتْؿ َلْق َأنَّ َكَفًرا بَِباِب : »َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصُف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

ـْ َدَركِفِ 
 «َأَحِدُكْؿ َيْغَتِسُؾ فِقِف ُكؾَّ َيْقٍم َخْؿًسا، َما َتُؼقُل: َذلَِؽ ُيْبِؼل مِ

ـْ َدَركِِف َشْقًئا، َقاَل: 
َٓ ُيْبِؼل مِ َؾَقاِت الخَ »َقاُلقا:  ْؿِس، َفَذلَِؽ مِْثُؾ الصَّ

.]البخاري ومسؾؿ[«َيْؿُحق اهلُل بِِف الَخَطاَيا

صلي فيه ٌؼهد لً: -15
ُ
 اإلايان الري ج

، َقاَل: َخَؾِت اْلبَِؼاُع َحْقَل اْلَؿْسِجِد، َفَلَراَد َبـُق 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب َط

 َسؾَِؿَة َأْن َيـَْتِؼُؾقا إَِلك ُقْرِب اْلَؿْسِجِد، َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُس 
ِ
، َفَؼاَل ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل

، َقاُلقا: َكَعْؿ، «إِكَُّف َبَؾَغـِل َأكَُّؽْؿ ُتِريُدوَن َأْن َتـَْتِؼُؾقا ُقْرَب اْلَؿْسِجدِ »َلُفْؿ: 

 َقْد َأَرْدَكا َذلَِؽ، َفَؼاَل: 
ِ
َيا َبـِل َسؾِِ َمَة ِدَياَرُكْؿ ُتْؽَتْب »َيا َرُسقَل اهلل

 .]مسؾؿ[«ُكؿْ آَثاُرُكْؿ، ِدَياَرُكْؿ ُتْؽَتْب آَثارُ 
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ا: -16
ً
 ألللى هللا مظلمـ

، َقاَل: 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ُه َأْن َيْؾَؼك اهلَل َغًدا ُمْسؾًِؿا، َفْؾُقَحافِْظ »َط ـْ َسرَّ َم

ـَبِقُِّؽْؿ 
، َفنِنَّ اهلَل َشَرَع لِ َـّ ـَاَدى بِِف َؾَقاِت َحْقُث ُي ِء الصَّ َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َهُم

ـْ ُس  َـّ َم ُف ـَ اْلُفَدى، َوإِكَّ ـَ ْقُتْؿ فِل ُبُققتُِؽْؿ ُس ـَ اْلُفَدى، َوَلْق َأكَُّؽْؿ َصؾَّ ـَ

ََّة  ََّة َكبِقُِّؽْؿ، َوَلْق َتَرْكُتْؿ ُس َكَؿا ُيَصؾِّل َهَذا اْلُؿَتَخؾُِّػ فِل َبْقتِِف، َلَتَرْكُتْؿ ُس

ُفقَر، ُثؿَّ يَ  ـُ الطُّ ُر َفُقْحِس ـْ َرُجٍؾ َيَتَطفَّ
ْعِؿُد إَِلك َكبِقُِّؽْؿ َلَضَؾْؾُتْؿ، َوَما مِ

َّٓ َكَتَب اهلُل َلُف بُِؽؾِّ َخْطَقٍة َيْخُطقَها  ـْ َهِذِه اْلَؿَساِجِد، إِ
َمْسِجٍد مِ

ـَا َوَما  ـًَة، َوَيْرَفُعُف بَِفا َدَرَجًة، َوَيُحطُّ َطـُْف بَِفا َسقَِّئًة، َوَلَؼْد َرَأْيُت َحَس

ِّػَ  ـَافٌِؼ َمْعُؾقُم ال َّٓ ُم ُجُؾ ُيْمَتك بِِف َيَتَخؾَُّػ َطـَْفا إِ اِق، َوَلَؼْد َكاَن الرَّ

ػِّ  ـِ َحتَّك ُيَؼاَم فِل الصَّ ُجَؾْق ـَ الرَّ  .]مسؾؿ[« ُيَفاَدى َبْق

 ؽلى الصالة: -17
ٌ

 صالُح ألاؽماٌ مخىكف

  قال َرُسقُل 
ِ
َل َما ُيَحاَسُب بِِف اْلَعْبُد بَِصاَلتِِف، َفنِْن : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِنَّ َأوَّ

]الرتمذي، «َح َوَأْكَجَح، َوإِْن َفَسَدْت َفَؼْد َخاَب َوَخِسَر َصَؾَحْت َفَؼْد َأْفؾَ 

 .[والـسائل، وابـ أبل شقبة، وصححف إلباين

 الخطىة ئلى الصالة حؾدٌ صدكت: -18

 
ِ
الَِة : »... ملسو هيلع هللا ىلص قال َرُسقُل اهلل َوُكؾُّ َخْطَقٍة َيْؿِشقَفا إَِلك الصَّ

 .]البخاري[«َصَدَقٌة،...

 



 نــوايــا وعـطايــا  11

 الىجاة مً الىاز: -19

 
ِ
، َأنَّ َرُسقَل اهلل َُسْقِديِّ ْٕ ـْ َحـَْظَؾَة ا ـْ َحاَفَظ َطَؾك : »، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

َؾَقاِت اْلَخْؿِس، َطَؾك ُوُضقئَِفا، َوَمَقاقِقتَِفا، َوُرُكقِطَفا،  الصَّ

َّارِ  َم َطَؾك ال ِف َطَؾْقِف، ُحرِّ ا لِؾَّ ]أحؿد، وصححف « َوُسُجقِدَها، َيَراَها َحؼًّ

 .إركاؤوط[

 فظل الخبىحر ئلى اإلاسجد: -21

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل َّاُس َما فِل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َلْق َيْعَؾُؿ ال

ْسَتَفُؿقا،  َٓ َّٓ َأْن َيْسَتِفُؿقا َطَؾْقِف  ِل، ُثؿَّ َلْؿ َيِجُدوا إِ َوَّ ْٕ ػِّ ا َِّداِء َوالصَّ ال

ْس  َٓ َتَبُؼقا إَِلْقِف، َوَلْق َيْعَؾُؿقَن َما فِل اْلَعَتَؿِة َوَلْق َيْعَؾُؿقَن َما فِل التَّْفِجقِر، 

ََتْقُهَؿا َوَلْق َحْبًقا َٕ ْبِح،   .]البخاري ومسؾؿ[« َوالصُّ

ون أكػَسفم ثَلثَة أيام إذا فاتتفم وروي أن السؾػ : كاكوا ُيعزُّ

 التؽبقرة األولى، وسبًعا إذا فاتتفم الجؿاعة.

َن م وقال سعقد بـ الؿسقب: مذٌن مـذ عشرين سـة، إَّل وأكا ما أذَّ

 يف الؿسجد.
 ؽلى الصالة هخاٌب في ؽليحن: -21

ُ
 اإلادافغت

 
ِ
ـْ َأبِل ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َصاَلٌة فِل إِْثِر َصاَلٍة، 

ـَ  قِّق ـَُفَؿا، كَِتاٌب فِل ِطؾِّ  .[]أبق داود، وحسـف إلباين«َلْغَق َبْق

 



 نــوايــا وعـطايــا 12

 حظاكط الرهىب: -22

 
ِ
إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َقاَم ُيَصؾِّل، ُأتَِل بُِذُكقبِِف، :»ملسو هيلع هللا ىلصقال َرُسقُل اهلل

َؿا َرَكَع َأْو َسَجَد، َتَساَقَطْت  َفَقَضَعْت َطَؾك َرْأِسِف، َأْو َطاتِِؼِف، َفُؽؾَّ

 .[]ابـ حبان، وصححف إركاؤوط«َطـْفُ 

ظت هـأداء حجت: -23  الخسوج ئلى الفٍس

  َقاَل 
ِ
ًرا إَِلك َصاَلٍة : »ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل ـْ َبْقتِِف ُمَتَطفِّ

ـْ َخَرَج مِ َم

َحك  ـْ َخَرَج إَِلك َتْسبِقِح الضُّ َمْؽُتقَبة، َفَلجره َكَلجر اْلَحاج اْلُؿْحِرِم، َوَم

اُه، َفَلْجُرُه َكَلْجِر اْلُؿْعَتِؿِر،... َّٓ إِيَّ ]أبق داود، وأحؿد، وحسـف « َٓ ُيـِْصُبُف إِ

 .ين[إلبا

 مـً اإلاهخدًً: -24
َ
 ألهـىن

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ قال تعالك:

 ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[18]التقبة:  ﴾ۓ ے ے ھ

 

D 5 5 d 
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 (: وـَىايـَا الصِّيـَام4)

 أجـُس الصيـام ؽغيٌم ال ٌؾلمه ئال هللا: -1

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  َّبِلِّ ،َط ـِ ال ـِ آدَ »َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصَط َّٓ ُكؾُّ َطَؿِؾ اْب َم َلُف إِ

 
ِ
ـَْد اهلل اِئِؿ َأْصَقُب ِط ْقَم، َفنِكَُّف لِل َوَأَكا َأْجِزي بِِف، َوَلُخُؾقُف َفِؿ الصَّ الصَّ

ـْ ِريِح الِؿْسِؽ 
 .[البخاري] «مِ
، فىيف  -2

ً
فا بؾد ؽً الىاز طبؾحن خٍس ًُ صيام ًىم 

 بسمظان؟!

 : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 
ِ
ـْ َصاَم َيْقًما فِل َسبِقِؾ اهلل ، بَاَطَد اهلُل َوْجَفُف َم

ـَ َخِريًػا َّاِر َسْبِعق ـِ ال  .[البخاري ومسؾؿ] «َط

 :الصيام ٌؼفؿ لصاخبه -3

ـِ َطْؿٍرو   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  -َرِضَل اهلُل َطـُْفَؿا-َط

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

َقاُم َواْلُؼْرآُن َيْشَػَعاِن لِْؾَعْبِد، َيُؼقُل الصِّ : »َقاَل  ـَْعُتُف الصِّ َقاُم: َربِّ إِكِّل َم

َّْقَم  ـَْعُتُف ال ْعـِل فِقِف، َوَيُؼقُل اْلُؼْرآُن: َم ََّفاِر َفَشػِّ َفَقاِت بِال َعاَم َوالشَّ الطَّ

َعاِن  ْقِؾ َفُقَشػَّ ]أحؿد، والحاكؿ، وقال الشقخ أحؿد شاكر: إسـاده بِالؾَّ

 .[صحقح
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ان ال ًدخله ئال الصائمىن  -4  :باب الٍس

ـْ َس  َّبِلِّ ْفٍؾ َط ـِ ال َِّة َباًبا ُيَؼاُل َلُف : »، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص، َط إِنَّ فِل الَج

َٓ َيْدُخُؾ مِـُْف َأَحٌد َغْقُرُهْؿ،  ائُِؿقَن َيْقَم الِؼَقاَمِة،  يَّاُن، َيْدُخُؾ مِـُْف الصَّ الرَّ

َٓ َيْدُخُؾ مِـُْف َأَحٌد َغْقُرهُ  ائُِؿقَن؟ َفَقُؼقُمقَن  ـَ الصَّ ْؿ، َفنَِذا ُيَؼاُل: َأْي

 .]البخاري ومسؾؿ[َدَخُؾقا ُأْغؾَِؼ َفَؾْؿ َيْدُخْؾ مِـُْف َأَحٌد 

 :صيام زمظان ٌغفس ما جلدم مً الرهىب -5

ـْ َأبِل ُهَرْيَرة َ   َط
ِ
َؾَقاُت »َكاَن َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل الصَّ

َراٌت َما اْلَخْؿُس، َواْلُجْؿَعُة إَِلك اْلُجْؿَعِة، َوَرَمَضاُن إَِلك َرمَ  َضاَن، ُمَؽػِّ

ـََب اْلَؽَباِئَر  َـّ إَِذا اْجَت ـَُف  ]مسؾؿ[« َبْق
ِ
ـْ َصاَم : »ملسو هيلع هللا ىلص، وَقاَل َرُسقُل اهلل َم

ـْ َذْكبِفِ 
َم مِ  .]البخاري ومسؾؿ[« َرَمَضاَن، إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا، ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

 :في زمظان جفخذ أبىاب الجىت وحغلم أبىاب الىحران -6

 
ِ
َِّة، : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل إَِذا َدَخَؾ َرَمَضاُن ُفتَِّحْت َأْبَقاُب الَج

ـُ  َقاصِق ََّؿ َوُسْؾِسَؾِت الشَّ َؼْت َأْبَقاُب َجَف  .[صحقح]« َوُغؾِّ

 :دؽاء الصائم مظخجاب -7

 
ِ
ـَْد فِْطِرِه َلَدْطَقًة َما ُتَردُّ : » ملسو هيلع هللا ىلص قال َرُسقُل اهلل اِئِؿ ِط ســ ]« إِنَّ لِؾصَّ

 .ابـ ماجة والؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين[
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8- :ً ٍس  صالة هللا ومالئىخه ؽلى اإلادسّخِ

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ   َط
ِ
ُحقُر ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل : السَّ

ـْ َماٍء، َفنِنَّ اهللَ 
 َأْكُؾُف َبَرَكٌة، َفاَل َتَدُطقُه، َوَلْق َأْن َيْجَرَع َأَحُدُكْؿ ُجْرَطًة مِ

ـَ  ِري  .[مسـد أحؿد]َطزَّ َوَجؾَّ َوَماَلئَِؽَتُف ُيَصؾُّقَن َطَؾك اْلُؿَتَسحِّ

 الُظليا ًىم الليامت: -9

ـٍَة فِل اْلَبْحِر َمْرُفقٌع  ـْ َأبِل ُبْرَدَة، َأنَّ َأَبا ُمقَسك، َكاَن فِل َسِػق َط

ـَِة، قُِػقا»ِشَراُطَفا، َفنَِذا َرُجٌؾ َيُؼقُل:  ِػق اٍت - «َيا َأْهَؾ السَّ  -َسْبَع َمرَّ

ابَِعِة:  ؟ َفَؼاَل فِل السَّ ـُ َٓ َتَرى َطَؾك َأيِّ َحاٍل َكْح قُِػقا ُأْخبُِرُكْؿ »ُقْؾُت: َأ

ـْ َططََّش  ُف َم بَِؼَضاٍء َقَضاُه اهلُل َطَؾك َكْػِسِف، إِنَّ اهلَل َقَضك َطَؾك َكْػِسِف، َأكَّ

اِم الدُّ  ـْ َأيَّ
 َأْن َكْػَسُف فِل َيْقٍم َحارٍّ مِ

ِ
ْكَقا َشِديِد اْلَحرِّ َكاَن َحِؼقًؼا َطَؾك اهلل

َْشَعِريُّ َيْتَبُع اْلَقْقَم « َيْرِوَيُف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  ْٕ ، َقاَل: َفَؽاَن َأُبق ُمقَسك ا

ِديَد اْلَحرِّ َفَقُصقُمُف   .[الزهد ٓبـ الؿبارك]اْلَؿْعَؿَعاكِلَّ الشَّ

 ُخظً الخاجمت: -11

ـْ ُحَذيْ  َّبِلَّ َط ـَْدُت ال ـْ : »إَِلك َصْدِري َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَػَة َقاَل: َأْس ... َوَم

َق بَِصَدَقٍة  ـْ َتَصدَّ ََّة، َوَم  ُختَِؿ َلُف بَِفا َدَخَؾ اْلَج
ِ
َصاَم َيْقًما اْبتَِغاَء َوْجِف اهلل

ََّة   ُختَِؿ َلُف بَِفا َدَخَؾ اْلَج
ِ
 .[مسـد أحؿد]اْبتَِغاَء َوْجِف اهلل
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 مً الىاز: الؾخم -11

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ملسو هيلع هللا ىلصَط

ُل َلْقَؾٍة مِ : إَِذا َكاَن َأوَّ

َـّاِر،  َؼْت َأْبَقاُب ال ، َوُغؾِّ ِـّ ، َوَمَرَدُة الِج ـُ َقاصِق َدِت الشَّ َشْفِر َرَمَضاَن ُصػِّ

َِّة، َفَؾْؿ ُيْغَؾْؼ مِـَْفا َباٌب،  َفَؾْؿ ُيْػَتْح مِـَْفا َباٌب، َوُفتَِّحْت َأْبَقاُب الَج

ِف ُطَتَؼاُء  رِّ َأْقِصْر، َولِؾَّ ـَاٍد: َيا َباِغَل الَخْقِر َأْقبِْؾ، َوَيا َباِغَل الشَّ ـَاِدي ُم َوُي

َّاِر، َوَذلَؽ ُكؾُّ َلْقَؾٍة  ـَ ال
 .[الرتمذي وصححف إلباين]مِ

 ألامً مً ؽراب اللبر: -12

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل: قَ   َط
ِ
ِذي َكْػِسل بَِقِدِه، إِكَُّف : »ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل َوالَّ

اَلُة  قَن َطـُْف، َفنِْن َكاَن ُمْممِـًا َكاَكِت الصَّ ـَ ُيَقلُّ َلَقْسَؿُع َخْػَؼ كَِعالِِفْؿ ِحق

ـْ ِشَؿالِِف، َوفِْعُؾ اْلَخْقَراِت  ْقُم َط ـْ َيِؿقـِِف، َوالصَّ َكاُة َط ِطـَْد َرْأِسِف، َوالزَّ

ـْ قَِبِؾ َوا
ـْ قَِبِؾ ِرْجَؾْقِف، َفُقْمَتك مِ

َّاِس مِ ْحَساُن إَِلك ال ْلَؿْعُروُف َواإْلِ

ـْ َيِؿقـِِف، َفَتُؼقُل  اَلُة: َلْقَس قَِبِؾل َمْدَخٌؾ، َفُقْمَتك َط َرْأِسِف، َفَتُؼقُل الصَّ

ـْ ِشَؿالِِف، َفقَ  ـْ قَِبؾِل َمْدَخٌؾ، ُثؿَّ ُيْمَتك َط
َكاُة: َلْقَس مِ ْقُم: الزَّ ُؼقُل الصَّ

ـْ قَِبِؾ ِرْجَؾْقِف، َفَقُؼقُل فِْعُؾ اْلَخْقَراِت 
ـْ قَِبؾِل َمْدَخٌؾ، ُثؿَّ ُيْمَتك مِ

َلْقَس مِ

ـْ قَِبؾِل َمْدَخٌؾ، َفُقَؼاُل َلُف: 
َّاِس: َلْقَس مِ ْحَساُن إَِلك ال َواْلَؿْعُروُف َواإْلِ

ؿْ  ُس لِْؾُغُروِب، َفُقَؼاَل َلُف: َما َتُؼقُل اْجؾِْس، َفَقْجِؾُس َوَقْد َمُثَؾْت َلُف الشَّ
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َّبِلَّ  ِذي َكاَن فِقُؽْؿ؟ َيْعـِل ال ُجِؾ الَّ ، َفَقُؼقُل: َأْشَفُد َأكَُّف ملسو هيلع هللا ىلصفِل َهَذا الرَّ

ـَا، َفُقَؼاُل َلُف:  َبْع ـَا َواتَّ ْق ـَا، َفَصدَّ ـْ ِطـِْد َربِّ
ـَاِت مِ  َجاَءَكا بِاْلَبقِّ

ِ
َرُسقُل اهلل

، َوَطَؾْقِف ُتْبَعُث إِْن َشاَء َصَدْقَت، وَ  َطَؾك َهَذا َحقِقَت، َوَطَؾك َهَذا مِتَّ

 :  َطزَّ َوَجؾَّ
ِ
 ڤ﴿اهلُل، َفُقْػَسُح َلُف فِل َقْبِرِه َمدَّ َبَصِرِه، َفَذلَِؽ َقْقُل اهلل

 ﴾ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

َّاِر، فَ  [27]إبراهقؿ:  َّاِر، َفُقَؼاُل: اْفَتُحقا َلُف َباًبا إَِلك ال ُقْػَتُح َلُف َباٌب إَِلك ال

، َفَقْزَداُد ِغْبَطًة  َفُقَؼاُل: َهَذا َكاَن َمـِْزَلَؽ َلْق َطَصْقَت اهلَل َطزَّ َوَجؾَّ

َِّة، َفُقْػَتُح َلُف، َفُقَؼاُل: َهَذا  َوُسُروًرا، َوُيَؼاُل َلُف: اْفَتُحقا َلُف َباًبا إَِلك اْلَج

اهلُل َلَؽ، َفَقْزَداُد ِغْبَطًة َوُسُروًرا، َفُقَعاُد اْلِجْؾُد إَِلك َما  َمـِْزُلَؽ، َوَما َأَطدَّ 

َِّة،... « َبَدَأ مِـُْف، وُتْجَعُؾ ُروُحُف فِل َكَسِؿ َصْقٍر َتْعَؾُؼ فِل َشَجِر اْلَج

 .[الؿعجؿ إوسط لؾطرباين]

 غسف الجىت: -13

لٍّ 
ـْ َطؾِ َّبِلُّ  َط َِّة ُغَرًفا ُتَرى إِنَّ فِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل ال ل الَج

ـْ ُضُفقِرَها
ـْ ُبُطقكَِفا َوُبُطقُكَفا مِ

ـْ «ُضُفقُرَها مِ ، َفَؼاَم َأْطَرابِلٌّ َفَؼاَل: لَِؿ

؟ َقاَل: 
ِ
َعاَم، َوَأَداَم »ِهَل َيا َرُسقَل اهلل ـْ َأَصاَب الَؽاَلَم، َوَأْصَعَؿ الطَّ لَِؿ

َـّا ْقِؾ َوال َقاَم، َوَصؾَّك بِالؾَّ  .[الرتمذي وحسـف إلباين]« ُس كَِقامٌ الصِّ
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 مؿ الصدًلحن والؼهداء: -14

ـِ طـ َطْؿرِ  َّبِلِّ  و ْب ، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك ال َة اْلُجَفـِلَّ ، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُمرَّ

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ، َأَرَأْيَت إِْن َشِفْدُت َأْن 
ِ
،  َيا َرُسقَل اهلل

ِ
اهلُل، َوَأكََّؽ َرُسقُل اهلل

َكاَة، َوُصْؿُت َرَمَضاَن،  ْيُت الزَّ َؾَقاِت اْلَخْؿَس، َوَأدَّ ْقُت الصَّ َوَصؾَّ

ـْ َأَكا؟، َقاَل:  َفَداءِ »َوُقْؿُتُف، َفِؿؿَّ ـَ َوالشُّ يِؼق دِّ ـَ الصِّ
صحقح ابـ ]« مِ

 .[حبان

 الىجاة مً الىاز: -15

 
ِ
َّارِ : »ملسو هيلع هللا ىلص قال َرُسقُل اهلل ـَ ال

ٌَّة مِ ْقُم ُج ـَ  الصَّ
َِّة َأَحِدُكْؿ مِ َكُج

 .[الـسائل، وصححف إلباين]« اْلِؼَتالِ 

َّاِر :»ملسو هيلع هللا ىلصوَقاَل  ـَ ال ـَُف َوَبْق  َجَعَؾ اهلُل َبْق
ِ
ـْ َصاَم َيْقًما فِل َسبِقِؾ اهلل َم

َْرضِ  ْٕ َؿاِء َوا ـَ السَّ  .]الطرباين، وصححف إلباين[«َخـَْدًقا َكَؿا َبْق

 

D 5 5 d 
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 قِـسَاءَةِ الـقُـسِآن(: وـَىايـَا 5)

 لىثرة الخظىاث: -1

ـِ  طـ َطْبدِ   ْب
ِ
  اهلل

ِ
ـْ َقَرَأ َحْرًفا : »ملسو هيلع هللا ىلصَمْسُعقٍد، َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

َٓ َأُققُل الؿ  ـَُة بَِعْشِر َأْمَثالَِفا،  ـٌَة، َوالَحَس  َفَؾُف بِِف َحَس
ِ
ـْ كَِتاِب اهلل

مِ

ـْ َألٌِػ َحْرٌف وَ 
ٌم َحْرٌف َومِقٌؿ َحْرٌف َحْرٌف، َوَلؽِ الرتمذي، وقال: ] «َٓ

ـٌ َصِحقٌح   .[َحَس

 ألخؼـَس مؿ الظفسة الىسام البرزة: -2

 
ِ
ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل اْلَؿاِهُر بِاْلُؼْرآِن َمَع : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ِذي َيْؼَرُأ اْلُؼْرآَن َوَيَتَتْعَتعُ  َػَرِة اْلؽَِراِم اْلَبَرَرِة، َوالَّ فِقِف، َوُهَق َطَؾْقِف  السَّ

، َلُف َأْجَرانِ  .]مسؾؿ[« َشاقٌّ

 :ألهاٌ ُخـبَّ هللا  -3

َّبِلَّ  ـْ َطائَِشَة: َأنَّ ال ٍة، َوَكاَن َيْؼَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلصَط َبَعَث َرُجاًل َطَؾك َسِريَّ

ا َرَجُعقا َذكَ  َْصَحابِِف فِل َصالَتِِفْؿ َفَقْختُِؿ بُِؼْؾ ُهَق اهلُل َأَحٌد، َفَؾؿَّ
ِ

ُروا ٕ

َّبِلِّ  ـَُع َذلَِؽ؟»، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِؽ لِؾ َيِّ َشْلٍء َيْص
ِ

، َفَسَلُلقُه، «َسُؾقُه ٕ
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َّبِلُّ  ، َوَأَكا ُأِحبُّ َأْن َأْقَرَأ بَِفا، َفَؼاَل ال ـِ ْحَؿ َكََّفا ِصَػُة الرَّ
ِ

: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل: ٕ

 .]البخاري ومسؾؿ[« َأْخبُِروُه َأنَّ اهلَل ُيِحبُّفُ »

 في مدبتي هلل ولسطىله:طبًبا  -4

ـِ َمْسُعقٍد  ـْ اْب   َط
ِ
ُه َأْن ُيِحبَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َسرَّ َم

]حؾقة إولقاء، ٕبل كعقؿ، وذكره  «َفْؾَقْؼَرأ فِل اْلُؿْصَحِػ  ،اهلَل َوَرُسقَلفُ 

 .[إلباين يف صحقح الجامع

 ممً هجسه: -5
َ
 ليي ال أهـىن

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ قال تعالك:

.[33]الػرقان: ﴾ۅ

 مً خياز الىاض: -6
َ
 ألهىن

ـْ ُطْثَؿاَن  َّبِلِّ َط ـِ ال َؿ الُؼْرآَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط ـْ َتَعؾَّ َخْقُرُكْؿ َم

َؿفُ   .]البخاري[«َوَطؾَّ

 طبًبا في طؾادة والدي في آلاخسة: -7
َ
 ليىىن

 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َْسَؾِؿلِّ ْٕ ـْ َقَرَأ اْلُؼْرآَن » :ملسو هيلع هللا ىلصطـ ُبَرْيَدَة ا َم

ـْ ُكقٍر َضْقُءُه مِْثُؾ َضْقِء 
َؿُف َوَطِؿَؾ بِِف ُأْلبَِس َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َتاًجا مِ َوَتَعؾَّ

ِن: بَِؿا  َٓ ْكَقا َفَقُؼق َٓ َيُؼقُم بِِفَؿا الدُّ َتاِن  ْؿِس، َوُيْؽَسك َوالَِدْيِف ُحؾَّ الشَّ
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ـَا؟ َفُقَؼاُل: بَِلْخِذ َوَلِدكُ  ]الحاكؿ يف الؿستدرك، وقال: « َؿا اْلُؼْرآنَ ُكِسق

 .َحِديٌث َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط ُمْسؾٍِؿ[

َد ئلى أزذٌ الؾمس: زَّ
ُ
 ختى ال أ

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ﴿يؼول ربـا:

 .[73]الـحؾ: ﴾    ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽

يتعقذ باهلل مـ أرذل العؿر، فقؼقل: َوَأُطقُذ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسقل اهلل 

 .]متػؼ طؾقف[دَّ إَِلك َأْرَذِل الُعُؿِر بَِؽ َأْن ُأرَ 

حالة الفرم، والضعػ طـ أداء الػرائض، وخدمة  أرذل العؿر:

 الـػس وهق الخرف.

ـْ َقَرَأ اْلُؼْرآَن َلْؿ ُيَردَّ إَِلك : »والـجاة مـفا، كؿا قال ابـ طباس َم

 ٿ ٿ﴿ َ :َقْقُلُف  َأْرَذِل اْلُعُؿِر لَِؽْقاَل َيْعَؾَؿ َبْعَد ِطْؾٍؿ َشْقًئا، َوَذلَِؽ 

ـَ َقَرُءوا  [6 ،5 ]التقـ: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ِذي َّٓ الَّ َقاَل: إِ

 .]مستدرك الحاكؿ[ «اْلُؼْرآنَ 

 ليؼفَؿ لـي ؽىد هللا: -8

ـِ َطْؿٍرو   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  -َرِضَل اهلُل َطـُْفَؿا-َط

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

قَاُم َواْلُؼْرآُن َيْشػَ : »َقاَل  قَاُم:الصِّ َعبِْد، َيُؼقُل الصِّ َربِّ إِكِّل  َعاِن لِْؾ
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ْعـِل فِقِف، َوَيُؼقُل اْلُؼْرآُن:  َفَقاِت بِالـََّفاِر َفَشػِّ َعاَم َوالشَّ ُف الطَّ َمـَْعتُ

َعاِن  قِْؾ َفقَُشػَّ ُف الـَّْقَم بِالؾَّ أحؿد، والحاكؿ، وقال الشقخ أحؿد ]َمـَْعتُ

 .[شاكر: إسـاده صحقح

ـْ »عقد: وَقاَل ابـ مس ٌق، َفَؿ ٌع، َوَماِحٌؾ ُمَصدَّ اْلُؼْرآُن َشافٌِع ُمَشػَّ

ـْ َجَعَؾُف َخْؾَػ َضْفِرِه َقاَدُه إَِلك  َِّة، َوَم َجَعَؾُف أَماَمُف َقاَدُه إَِلك اْلَج

َّارِ  ابـ أبل شقبة، والؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين، وذكره إلباين يف صحقح ]«ال

 .[الجامع

 وطـ َأبِل ُأَماَمَة ا
ِ
، َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصْلَباِهؾِّل، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َْصَحابِفِ »
ِ

 .[مسؾؿ]«اْقَرُءوا اْلُؼْرآَن َفنِكَُّف َيْلتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َشِػقًعا ٕ

 لترجفَؿ دزجتي فـي الجىت: -9

 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ُيَؼاُل : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ََّة: اْقَرْأ َواْصَعْد، َفَقْؼَرُأ َوَيْصَعُد بُِؽؾِّ آَيٍة  لَِصاِحِب  اْلُؼْرآِن إَِذا َدَخَؾ اْلَج

ابـ ماجة، وقال إركاؤوط: صحقح ] «َدَرَجًة، َحتَّك َيْؼَرَأ آِخَر َشْلٍء َمَعفُ 

 .[لغقره

ِج الهمىم: -11  لخفٍس

 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ا َقاَل َطبٌْد َقطُّ إَِذا َأَصاَبُف َهؿٌّ مَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط
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ـُ َأَمتَِؽ، َكاِصَقتِل بَِقِدَك، َماٍض فِلَّ  ـُ َطْبِدَك، اْب َوَحَزٌن: الؾَُّفؿَّ إِكِّل َطْبُدَك، َواْب

ْقَت بِِف َكْػَسَؽ،  ُحْؽُؿَؽ، َطْدٌل فِلَّ َقَضاُؤَك، َأْسَلُلَؽ بُِؽؾِّ اْسٍؿ ُهَق َلَؽ، َسؿَّ

ـْ َخْؾِؼَؽ، َأِو اْسَتْلَثْرَت بِِف فِل ِطْؾِؿ َأْو َأكَْزلْ 
َتُف فِل كَِتابَِؽ، َأْو َطؾَّْؿَتُف َأَحًدا مِ

اْلَغْقِب ِطـَْدَك، َأْن َتْجَعَؾ اْلُؼْرآَن َربِقَع َقْؾبِل، َوكُقَر َصْدِري، َوِجاَلَء ُحْزكِل، 

فُ  َّٓ َأْذَهَب اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َهؿَّ ل، إِ ، «، َوَأبَْدَلُف َمَؽاَن ُحْزكِِف َفَرًحاَوَذَهاَب َهؿِّ

ِء اْلَؽؾَِؿاِت؟ َقاَل:  َٓ  َيـَْبِغل َلـَا َأْن كََتَعؾََّؿ َهُم
ِ
َأَجْؾ، »َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

َـّ  َـّ َأْن َيَتَعؾََّؿُف ـْ َسِؿَعُف ار، وأبل يعؾك، ]« َيـَْبِغل لَِؿ أحؿد، وابـ أبل شقبة، والبزَّ

 .[د شاكر: إسـاده صحقحوغقرهؿ، وقال أحؿ

 ليي أجاجَس مؿ هللا: -11

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ قال ربـا:

 ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ىئ مئ یجئحئ ی ی ی ىئ

 .[33-29فاصر:] ﴾يئ

 لحزداَد ئًماوي: -12

 .[2إكػال: ] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿قال تعالك: 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ وقال أيًضا:

 .[124 التقبة:] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ
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ـًسا في آلاخسة:ل -13
ْ
ىًزا فـي الدهيا وِذه

ُ
 هـ

َ
 يىىن

َـّبِلِّ  ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك ال َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

، َأْوِصـِل، َقاَل: 
ِ
 َفنِكَُّف ِجَؿاُع ُكؾِّ َخقٍْر، َطَؾْقَؽ بِاْلِجَفاِد »اهلل

ِ
َطَؾْقَؽ بَِتْؼَقى اهلل

 َوتاَِلَوِة كَِتابِِف َفنِكَُّف ُكقٌر َلَؽ فِل  َفنِكَّفُ 
ِ
، َطَؾْقَؽ بِِذْكِر اهلل ـَ َرْهَباكِقَُّة اْلُؿْسؾِِؿق

 َّٓ َؿاِء، َواْخُزْن لَِساَكَؽ إِ َْرِض َوِذْكٌر َلَؽ فِل السَّ ْٕ ـْ َخْقٍر، َفنِكََّؽ بَِذاَك  ا
مِ

ْقَطانَ   .[لؾطرباينمسـد أبل يعؾك، والؿعجؿ الصغقر ]«َتْغؾُِب الشَّ

 ختى ال ًىخبني هللا في الغافلحن: -14

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َقَرَأ َطْشَر آَياٍت فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ـَ  ـَ اْلَغافِؾِق
الدارمل والحاكؿ، وقال: َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط ]«َلْقَؾٍة، َلْؿ ُيْؽَتْب مِ

 .ُمْسؾٍِؿ[

 للىجاة مً ؽراب هللا: -15

ـْ َأبِل ُأَماَمَة، َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل:  كَُّؽْؿ َهِذِه »َط َٓ تُغرَّ اْقَرُءوا اْلُؼْرآَن َو

َب َقْؾًبا َوَطك اْلُؼْرآنَ  ـْ ُيَعذِّ َؼُة، َفنِنَّ اهلَل َل ]ســ  «اْلَؿَصاِحُػ اْلُؿَعؾَّ

.الدارمل، ومصـػ ابـ أبل شقبة[

 مـً أهـل اللسآن: -16
َ
 ألهىن

ـْ َأَكٍس،   َط
ِ
َّاسِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَ ال

ـَ مِ ِف َأْهؾِق  «إِنَّ لِؾَّ
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؟ َقاَل 
ِ
ـْ ُهْؿ َيا َرُسقَل اهلل ، : »َقاَل: قِقَؾ: َم

ِ
َأْهُؾ اْلُؼْرآِن ُهْؿ َأْهُؾ اهلل

ُتفُ   .]أحؿد، وحسـف إركاؤوط[ «َوَخاصَّ

 لؾمازة كلبي: -17

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ـْ اْب   َط
ِ
ِذي َلْقَس فِل : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِنَّ الَّ

ـَ الُؼْرآِن َكالَبْقِت الَخِرِب 
ـٌ « َجْقفِِف َشْلٌء مِ ]أحؿد، الرتمذي، وقال: َحَس

 .َصِحقٌح[

 

D 5 5 d 
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 فـَضَـائـِلُ بـَعِـضِ الـسُّــىَز

: طىزة الفاجدت:
ً
 أوال

ـََؿا ِجْبِريُؾ َقاِطٌد ِطـْدَ  ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: َبْق ـِ اْب َّبِلِّ  َط ، َسِؿَع ملسو هيلع هللا ىلصال

ـْ َفْققِِف، َفَرَفَع َرْأَسُف، َفَؼاَل 
َؿاِء ُفتَِح اْلَقْقَم : »َكِؼقًضا مِ ـَ السَّ

َهَذا َباٌب مِ

ـُْف َمَؾٌؽ، َفَؼاَل: َهَذا َمَؾٌؽ َكَزَل إَِلك  ـََزَل مِ َّٓ اْلَقْقَم، َف َلْؿ ُيْػَتْح َقطُّ إِ

َّٓ الْ  َْرِض َلْؿ َيـِْزْل َقطُّ إِ ْٕ ـِ ُأوتِقَتُفَؿا ا َقْقَم، َفَسؾََّؿ، َوَقاَل: َأْبِشْر بِـُقَرْي

ـْ َتْؼَرَأ  َلْؿ ُيْمَتُفَؿا َكبِلٌّ َقْبَؾَؽ: َفاتَِحُة اْلؽَِتاِب، َوَخَقاتِقُؿ ُسقَرِة اْلَبَؼَرِة، َل

َّٓ ُأْططِقَتفُ   .]مسؾؿ[ «بَِحْرٍف مِـُْفَؿا إِ

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل ، َقاَل: َوَقَرَأ َطَؾْقِف ُأَبلٌّ ُأمَّ اْلُؼْرآِن، ملسو هيلع هللا ىلص َط

َٓ »َفَؼاَل:  ْكِجقِؾ، َو َٓ فِل اإْلِ ِذي َكْػِسل بَِقِدِه، َما ُأْكِزَل فِل التَّْقَراِة، َو َوالَّ

ْبُع اْلَؿَثاكِل، َواْلُؼْرآُن  َٓ فِل اْلُػْرَقاِن مِْثُؾَفا، إِكََّفا السَّ ُبقِر، َو فِل الزَّ

ِذي ُأْططِقُت الْ  ـٌ َصِحقٌح[« َعظِقُؿ الَّ  .]أحؿد، والرتمذي، وقال: َحَس

: طىزة البلسة وآٌ ؽمسان:
ً
 ثاهيا

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ َتْجَعُؾقا ُبُققَتُؽْؿ َمَؼابَِر، إِنَّ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـَ اْلَبْقِت الَِّذي ُتْؼَرُأ فِقِف 
ْقَطاَن َيـِْػُر مِ  .]مسؾؿ[« ُسقَرُة اْلَبَؼَرةِ الشَّ
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 أ طـ
ِ
اْقَرُءوا »، َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصبل ُأَماَمَة، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـِ  ْهَراَوْي َْصَحابِِف، اْقَرُءوا الزَّ
ِ

اْلُؼْرآَن َفنِكَُّف َيْلتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َشِػقًعا ٕ

َقاِن َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َكَلكَُّفَؿا َغَؿاَمَتاِن، اْلَبَؼَرَة، َوُسقَرَة آِل ِطْؿَراَن، َفنِكَُّفَؿا َتْلتِ 

ـْ  اِن َط ، ُتَحاجَّ ـْ َصْقٍر َصَقافَّ
َأْو َكَلكَُّفَؿا َغَقاَيَتاِن، َأْو َكَلكَُّفَؿا فِْرَقاِن مِ

َأْصَحابِِفَؿا، اْقَرُءوا ُسقَرَة اْلَبَؼَرِة، َفنِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَفا َحْسَرٌة، 

 َٓ  .]مسؾؿ[«َتْسَتطِقُعَفا اْلَبَطَؾةُ َو

الشرح: سؿقتا الزهراويـ: لـقرهؿا وهدايتفؿا وطظقؿ أجرهؿا، 

)غؿامتان أو غقايتان( قال أهؾ الؾغة: الغؿامة والغقاية كؾ شلء أضؾ 

اإلكسان فقق رأسف سحابة، والؿراد أن ثقاهبؿا يليت كغؿامتقـ، 

خرى كلهنؿا حزقان )كلهنؿا فرقان مـ صقر صقاف(: ويف الرواية إ

مـ صقر صقاف الػرقان والحزقان معـاهؿا واحد وهؿا قطقعان 

وجؿاطتان، يؼال: يف القاحد فرق وحزق وحزيؼة، وققلف مـ صقر 

صقاف جؿع صافة، وهل مـ الطققر ما يبسط أجـحتفا يف الفقاء، 

)تحاجان طـ أصحاهبؿا(: أي تدافعان الجحقؿ والزباكقة، وهق كـاية 

يف الشػاطة )وٓ يستطقعفا(: أي ٓ يؼدر طؾك طـ الؿبالغة 

 تحصقؾفا، البطؾة: السحرة.
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: طىزجـا ؤلاطـساء والـصمـس:
ً
 ثالثا

َّبِلُّ »، قالت: طـ َطائَِشةَ  ـَاُم َحتَّك َيْؼَرَأ َبـِل إِْسَرائِقَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ال َٓ َي

َمَر  ـٌ َغِريٌب[]«َوالزُّ  .الرتمذي، وقال: َحَس

ظبِّ 
ُ
: طـىز الـمـ

ً
 ـَدـاث:زابؾا

َّبِلَّ  ـِ َساِرَيَة، َأنَّ ال ـْ الِعْرَباِض ْب ـَاُم َحتَّك َيْؼَرَأ  ملسو هيلع هللا ىلصَط َٓ َي َكاَن 

ـْ َأْلِػ آَيةٍ »الُؿَسبَِّحاِت، َوَيُؼقُل: 
]الرتمذي، « فِقَفا آَيٌة َخْقٌر مِ

ـٌ َغِريٌب »وقال:  .«[َحَس

أو  «سبح: »الؿسبحات: هل السقر التل تبدأ بؼقلف تعالك

 ،الحشر، الحديد، اإلسراءوهـ سقر: ..  «يسبح»

 . واألعؾى، التغابن، الجؿعة، الصف

: طىزة الىهف:
ً
 خـامظـا

 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ـْ َقَرَأ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ـْ َمَؼامِفِ 
إَِلك  ُسقَرَة اْلَؽْفِػ َكَؿا ُأْكِزَلْت، َكاَكْت َلُف ُكقًرا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة مِ

ْط  اُل َلْؿ ُيَسؾَّ جَّ ـْ آِخِرَها، ُثؿَّ َخَرَج الدَّ
ـْ َقَرَأ َطْشَر آَياٍت مِ َة، َوَم َمؽَّ

]الؿعجؿ إوسط، ومستدرك الحاكؿ، وقال: َصِحقٌح َطَؾك  «َطَؾْقِف،....

 .[َشْرِط ُمْسِؾؿٍ 
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َّبِلَّ  ـْ َقَرَأ ُسقَرَة اْلَؽْفِػ فِل َيْقمِ : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوطـف، َأنَّ ال اْلُجُؿَعِة  َم

ـِ  ـَ اْلُجُؿَعَتْق ـَ الـُّقِر َما َبْق
]مستدرك الحاكؿ، والســ الؽربى « َأَضاَء َلُف مِ

 .[لؾبقفؼل، وقال إلباين: صحقح

ـَ اْلَبْقِت اْلَعتِقِؼ : »ويف رواية ـَُف َوَبْق ـَ الـُّقِر َما َبْق
« ...َأَضاَء َلُف مِ

ر لؾبقفؼل، وذكره إلباين يف ]ســ الدارمل، وشعب اإليؿان، والســ الصغق

 .صحقح الجامع[

: طىزة الفخذ:
ً
 طادطـا

ا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  َلَؼْد ُأكِْزَلْت َطَؾلَّ الؾَّقَْؾَة ُسقَرٌة، َلِفَل َأَحبُّ إَِللَّ مِؿَّ

ْؿُس   .]البخاري[ [1]الػتح:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ُثؿَّ َقَرَأ: « َصَؾَعْت َطَؾقِْف الشَّ

: طىزجـا السج
ً
 دة واإلالً:طابؾـا

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط ـَ الُؼْرآِن َثاَلُثقَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصط
إِنَّ ُسقَرًة مِ

ِذي بَِقِدِه  آَيًة َشَػَعْت لَِرُجٍؾ َحتَّك ُغِػَر َلُف، َوِهَل ُسقَرُة َتَباَرَك الَّ

ٌـ »]أحؿد، والرتمذي، وقال:«: الُؿْؾُؽ   .«[َحِديٌث َحَس

ـْ َجابٍِر، َقاَل  َّبِلُّ : »وَط ـَاُم َحتَّك َيْؼَرَأ بَِتـِْزيُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ال َٓ َي

ْجَدِة، َوبَِتَباَركَ   .]الرتمذي، وأحؿد، وصححف إركاؤوط[« السَّ

: طـىزة ؤلاخالص:
ً
 ثـامىـا

َّبِلِّ  ـِ ال ْرَداِء، َط ـْ َأبِل الدَّ َأَيْعِجُز َأَحُدُكْؿ َأْن َيْؼَرَأ فِل »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط
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ُقْؾ ُهَق اهلُل »َقاُلقا: َوَكْقَػ َيْؼَرْأ ُثُؾَث اْلُؼْرآِن؟ َقاَل: « َث اْلُؼْرآِن؟َلْقَؾٍة ُثؾُ 

 .]مسؾؿ[« َأَحٌد َتْعِدُل ُثُؾَث اْلُؼْرآنِ 

َّبِلِّ  ـِ ال ، َط ـِ َأَكٍس اْلُجَفـِلِّ ـْ َقَرَأ: ُقْؾ ُهَق : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوطـ ُمَعاِذ ْب َم

َّةِ اهلُل َأَحٌد َحتَّك َيْختَِؿَفا َطْشَر مَ  ـَك اهلُل َلُف َقْصًرا فِل اْلَج اٍت، َب ، َفَؼاَل «رَّ

 
ِ
؟ َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـُ اْلَخطَّاِب: إًِذا َكْسَتْؽثَِر َيا َرُسقَل اهلل : ملسو هيلع هللا ىلصُطَؿُر ْب

 .]أحؿد، الؿعجؿ الؽبقر، وصححف إلباين[« اهلُل َأْكَثُر َوَأْصَقُب »

: طـىز اإلاؾىذاث
ً
 : -الىاضؤلاخالص، الفلم،  -جـاطـؾـا

ـِ ُخَبْقٍب، َأكَُّف َقاَل: َخَرْجـَا فِل َلْقَؾِة َمَطٍر، َوُضْؾَؿٍة َشِديَدٍة،   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َط

 
ِ
لُِقَصؾَِّل َلـَا، َفَلْدَرْكـَاُه، َفَؼاَل: َأَصؾَّْقُتْؿ؟ َفَؾْؿ َأُقْؾ َشْقًئا،  ملسو هيلع هللا ىلصَكْطُؾُب َرُسقَل اهلل

« ُقْؾ »َفَؾْؿ َأُقْؾ َشْقًئا، ُثؿَّ َقاَل: « ُقْؾ »ًئا، ُثؿَّ َقاَل: َفَؾْؿ َأُقْؾ َشقْ « ُقْؾ »َفَؼاَل: 

 َما َأُققُل؟ َقاَل: 
ِ
ـِ »َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل َذَتْق ُقْؾ ُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحٌد، َواْلُؿَعقِّ

ـْ ُكؾِّ َشْلءٍ 
اٍت َتْؽِػقَؽ مِ ـَ ُتْصبُِح، َثاَلَث َمرَّ ـَ ُتْؿِسل، َوِحق ]أحؿد، «ِحق

ـٌ َصِحقٌح َغِريٌب  سائل، والرتمذي، وقال: َحَس  .[وأبق داود، واـل

مؾحقضة: اقتصرت طؾك إحاديث الصحقحة يف فضؾ تؾؽ 

 جاءت يف أحاديث ضعقػة . السقرة، ففـاك فضائؾ لبعض السقر،

D 5 5 d 
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 وَـىايـَا صَـالةَ الـجُـمُـعَـة (:6)

 ألمس هللا : -1
ً
 اطخجـابـت

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالك:

 .[9]الجؿعة: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ثىاب الخبىحر : -2

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ اْغَتَسَؾ َيْقَم الُجُؿَعِة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

اَطِة  ـْ َراَح فِل السَّ َب َبَدَكًة، َوَم ـَاَبِة ُثؿَّ َراَح، َفَؽَلكََّؿا َقرَّ ُغْسَؾ الَج

َب الثَّاكَِقةِ  اَطِة الثَّالَِثِة، َفَؽَلكََّؿا َقرَّ ـْ َراَح فِل السَّ َب َبَؼَرًة، َوَم ، َفَؽَلكََّؿا َقرَّ

ـْ  َب َدَجاَجًة، َوَم ابَِعِة، َفَؽَلكََّؿا َقرَّ اَطِة الرَّ ـْ َراَح فِل السَّ َكْبًشا َأْقَرَن، َوَم

َب َبْقَض  اَطِة الَخامَِسِة، َفَؽَلكََّؿا َقرَّ ًة، َفنَِذا َخَرَج اإِلَماُم َراَح فِل السَّ

ْكَر   .]البخاري ومسؾؿ[« َحَضَرِت الَؿالَئَِؽُة َيْسَتِؿُعقَن الذِّ

طـى ئلـى الـجـمـؾت : -3
ُ
 فـظـل الخ

ـِ  ـْ َأْوس ْب َّبِلَّ  َطـ َؾ : »َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْوٍس، َقاَل: َسِؿْعُت ال ـْ َغسَّ َم

َر َواْبَتؽَ  ـْ َيْقَم اْلُجُؿَعِة َواْغَتَسَؾ، َوَبؽَّ
َر، َوَمَشك َوَلْؿ َيْرَكْب، َوَدَكا مِ

ـٍَة، َأْجُر ِصَقامَِفا  َماِم َفاْسَتَؿَع َوَلْؿ َيْؾُغ، َكاَن َلُف بُِؽؾِّ َخْطَقٍة َطَؿُؾ َس اإْلِ
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ـٌ »]أحؿد، وابـ ماجة، والرتمذي، وقال:  «َوقَِقامَِفا  .«[َحِديٌث َحَس

 ختى ال أجـأخـس ؽً الجىت : -4

ـِ  ـْ َسُؿَرَة ْب   َط
ِ
ْكَر، َواْدُكقا »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُجـُْدٍب، َأنَّ َكبِلَّ اهلل اْحُضُروا الذِّ

َِّة، َوإِْن َدَخَؾَفا َر فِل اْلَج َٓ َيَزاُل َيَتَباَطُد َحتَّك ُيَمخَّ ُجَؾ  َماِم، َفنِنَّ الرَّ ـَ اإْلِ
« مِ

 .الذهبل[]أحؿد، وأبق داود، والحاكؿ، وقال: َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط ُمْسؾٍِؿ، ووافؼف 

 جىفحر الرهىب بحن الجمؾخحن : -5

  طـ َسْؾَؿانَ 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ اْغَتَسَؾ َيْقَم : »ملسو هيلع هللا ىلصالَػاِرِسلُّ َم

ـْ صِقٍب، ُثؿَّ 
ـَ َأْو َمسَّ مِ َه ـْ ُصْفٍر، ُثؿَّ ادَّ

َر بَِؿا اْسَتَطاَع مِ الُجُؿَعِة، َوَتَطفَّ

ـَقْ  ـَ اْث ْق َبْق ، َفَصؾَّك َما ُكتَِب َلُف، ُثؿَّ إَِذا َخَرَج اإِلَماُم َراَح َفَؾْؿ ُيَػرِّ ـِ

ـَ الُجُؿَعِة إُْخَرى ـَُف َوَبْق .... ويف ]البخاري[« َأْكَصَت، ُغِػَر َلُف َما َبْق

ـَ اْلُجُؿَعِة، َوِزَياَدُة َثاَلَثِة َأيَّاٍم،...»رواية لؿسؾؿ:  ـَُف َوَبْق  «.ُغِػَر َلُف َما َبْق

 اإلاالئىت في ألاولحن :ختى جىخبني  -6

َّبِلُّ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل ال إَِذا َكاَن َيْقُم الُجُؿَعِة، َكاَن َطَؾك : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

َل، َفنَِذا َجَؾَس  َل َفإَوَّ ـْ َأْبَقاِب الَؿْسِجِد الَؿالَئَِؽُة، َيْؽُتُبقَن إَوَّ
ُكؾِّ َباٍب مِ

ُحَػ، َوَجاُءو ْكَر اإِلَماُم َصَقُوا الصُّ  .]البخاري ومسؾؿ[« ا َيْسَتِؿُعقَن الذِّ
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 (: وـَىايـَا صـاَلة الفَجِـس7)

 الىىز الخام ًىم الليامت: -1

َؾِؿ إَِلك اْلَؿَساِجِد، ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  ـَ فِل الظُّ ائِق ِر اْلَؿشَّ :َبشِّ

 .اين[]أبق داود والرتمذي وصححف إلب بِالـُّقِر التَّامِّ َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

 زهؾخا الفجس خحر مً الدهيا: -2

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َطائَِشَة، َط ْكَقا َوَما  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـَ الدُّ
َقاَل : َرْكَعَتا اْلَػْجِر َخْقٌر مِ

  .، يعـل سـة الػجر[رواه مسؾؿ]فِقَفا 
 ػهادة اإلاالئىت: -3

  طـ َأبل ُهَرْيَرَة 
ِ
ُع َتْجَتؿِ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ََّفاِر فِل َصاَلِة اْلَػْجِر َوَصاَلِة اْلَعْصِر، َقاَل:  ْقِؾ َوَماَلئَِؽُة ال َماَلئَِؽُة الؾَّ

ْقِؾ، َوَتْثُبُت  َفَقْجَتِؿُعقَن فِل َصاَلِة اْلَػْجِر، َقاَل: َفَتْصَعُد َماَلئَِؽُة الؾَّ

ََّفاِر، َقاَل: َوَيْجَتِؿُعقَن فِل َصاَلِة اْلَعْص  ِر، َقاَل: َفَقْصَعُد َماَلئَِؽُة ال

ْقِؾ، َقاَل: َفَقْسَلُلُفْؿ َربُُّفْؿ: َكْقَػ  ََّفاِر، َوَتْثُبُت َماَلئَِؽُة الؾَّ َماَلئَِؽُة ال

ـَاُهْؿ َوُهْؿ  ـَاُهْؿ َوُهْؿ ُيَصؾُّقَن، َوَتَرْك َتَرْكُتْؿ ِطَباِدي؟ َقاَل: َفَقُؼقُلقَن: َأَتْق

 .]مسـد أحؿد، وإسـاده صحقح[« ُيَصؾُّقنَ 
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 دخٌى الجىت والىجاة مً الىاز: -4

 
ِ
ََّة ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـِ َدَخَؾ اْلَج ـْ َصؾَّك اْلَبْرَدْي  .[]متػؼ طؾقف: َم

َّاَر َأَحٌد َصؾَّك َقْبَؾ  ـْ َيؾَِج ال والربدان: الػجر والعصر، وقال أيًضا: َل

ْؿِس َوَقْبَؾ ُغُروبَِفا  [رواه مسؾؿ]ْصَر َيْعـِك اْلَػْجَر َواْلعَ  ُصُؾقِع الشَّ

 أجس كيام الليل: -5

ـِ  طـ ُطْثَؿانَ  انَ  ْب    َطػَّ
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َيُؼقُل: َم

ْبَح  ـْ َصؾَّك الصُّ ْقِؾ، َوَم َصؾَّك اْلِعَشاَء فِل َجَؿاَطٍة َفَؽَلكََّؿا َقاَم كِْصَػ الؾَّ

ُف  ْقَؾ ُكؾَّ  .رواه مسؾؿ[]فِل َجَؿاَطٍة َفَؽَلكََّؿا َصؾَّك الؾَّ

 دؽاء اإلاالئىت: -6

ـْ طؾل بـ أبل صالب    َط
ِ
َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ َصؾَّك اْلَػْجَر ُثؿَّ َجَؾَس فِل ُمَصالَُّه، َصؾَّْت َطَؾْقِف اْلَؿالَئَِؽُة،  َم

ُفؿَّ اْرَحْؿُف  ُفؿَّ اْغِػْر َلُف، الؾَّ  .ه أحؿد[روا]َوَصالَُتُفْؿ َطَؾْقِف : الؾَّ

 أجس حجت وؽمسة: -7

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب   َط
ِ
ـْ َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل : َم

ْؿُس،  -الػجر-اْلَغَداةَ  فِل َجَؿاَطٍة ، ُثؿَّ َقَعَد َيْذُكُر اهلَل َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ

ٍة َوُطْؿَرةٍ  ـِ ، َكاَكْت َلُف َكَلْجِر َحجَّ ٍة  ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق ٍة َتامَّ ٍة َتامَّ رواه ]َتامَّ

 [الرتمذي، وحسـف إلباين
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 في ذمت هللا وخفغه: -8

  طـ جـدب بـ طبد اهلل 
ِ
ـْ َصؾَّك َصالََة ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َقاَل َرُسقُل اهلل : َم

تِِف بَِشْكٍء ، َفنِ  ـْ ذِمَّ
َـُّؽُؿ اهلُل مِ  ، َفالَ َيْطُؾَب

ِ
ِة اهلل ْبِح َفْفَق فِل ذِمَّ ـْ َيْطُؾْبُف الصُّ كَُّف َم

َـَّؿ  تِِف بَِشْكٍء ُيْدِرْكُف ، ُثؿَّ َيُؽبَُّف َطَؾك َوْجِفِف فِل َكاِر َجَف ـْ ِذمَّ
 .[]مسؾؿمِ

 البراءة مً الىفاق: -9

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إِنَّ َأْثَؼَؾ َصاَلٍة َطَؾك : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـَ َصاَلُة اْلِعَشاءِ  ـَافِِؼق َيْعَؾُؿقَن َما فِقِفَؿا  ، َوَصاَلُة اْلَػْجِر، َوَلقْ اْلُؿ

ََتْقُهَؿا َوَلْق َحْبًقا،   .]مسؾؿ[...« َٕ

 زؤٍت هللا ًىم الليامت: -11

َّبِلِّ  َّا ِطـَْد ال ، َقاَل: ُك
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجِريِر ْب ـََظَر إَِلك الَؼَؿِر ملسو هيلع هللا ىلصَط ، َف

َتَرْوَن َهَذا الَؼَؿَر،  إِكَُّؽْؿ َسَتَرْوَن َربَُّؽْؿ، َكَؿا»َفَؼاَل: -َيْعـِل الَبْدرَ -َلْقَؾةً 

َٓ ُتْغَؾُبقا َطَؾك َصالٍَة َقْبَؾ  قَن فِل ُرْؤَيتِِف، َفنِِن اْسَتَطْعُتْؿ َأْن  َٓ ُتَضامُّ

ْؿِس َوَقْبَؾ ُغُروبَِفا  ڍ ڍ ڇ﴿ُثؿَّ َقَرَأ: « َفاْفَعُؾقا ُصُؾقِع الشَّ

  .]متػؼ طؾقف[ ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
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 وـَىايـَا صَـالةِ الىَّـىافـِل (:8)

 : مدبت هللا  -1

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إِنَّ اهلَل َقاَل: َوَما َيَزاُل : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ََّقافِؾِ  ُب إَِللَّ بِال ِذي  َطْبِدي َيَتَؼرَّ َحتَّك ُأِحبَُّف، َفنَِذا َأْحَبْبُتُف: ُكـُْت َسْؿَعُف الَّ

تِل  تِل َيْبطُِش بَِفا، َوِرْجَؾُف الَّ ِذي ُيْبِصُر بِِف، َوَيَدُه الَّ َيْسَؿُع بِِف، َوَبَصَرُه الَّ

ُِطقَذكَُّف، وَ  َٕ ـِ اْسَتَعاَذكِل  َُّف، َوَلئِ ُْططَِق َٕ َما َيْؿِشل بَِفا، َوإِْن َسَلَلـِل 

، َيْؽَرُه الَؿْقَت  ـِ ـْ َكْػِس الُؿْممِ ِدي َط ـْ َشْلٍء َأَكا َفاِطُؾُف َتَردُّ ْدُت َط َتَردَّ

 .]البخاري[ «َوَأَكا َأْكَرُه َمَساَءَتفُ 

 بيذ في الجىت : -2

َّبِلِّ  ـْ ُأمِّ َحبِقَبَة، َزْوِج ال  ملسو هيلع هللا ىلصَط
ِ
َفا َقاَلْت: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلص، َأكَّ

ًطا،  َما»َيُؼقُل:  َْتْل َطْشَرَة َرْكَعًة َتَطقُّ ِف ُكؾَّ َيْقٍم ثـِ ـْ َطْبٍد ُمْسؾٍِؿ ُيَصؾِّل لِؾَّ
مِ

َّةِ  َّٓ ُبـَِل َلُف َبْقٌت فِل اْلَج َِّة، َأْو إِ ـَك اهلُل َلُف َبْقًتا فِل اْلَج َّٓ َب « َغْقَر َفِريَضٍة، إِ

َـّ »َقاَلْت َأمُّ َحبِقَبَة:  قِف  .]مسؾؿ[« َبْعدُ  َفَؿا َبِرْحُت ُأَصؾِّ

وبقاهنا كالتالل: ركعتان قبؾ الػجر، أربع ركعات قبؾ الظفر 

 واثـتان بعده، وركعتان بعد الؿغرب، وركعتان بعد العشاء.
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 جبر الىلص في الفسائع: -3

 
ِ
َل َما ُيَحاَسُب بِِف اْلَعْبُد بَِصاَلتِِف، َفنِْن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال َرُسقُل اهلل إِنَّ َأوَّ

َقاَل « َفَؼْد َأْفَؾَح َوَأْكَجَح، َوإِْن َفَسَدْت َفَؼْد َخاَب َوَخِسرَ  َصَؾَحْت 

َواَيةِ  ـَ الرِّ
ـْ َكاَلِم َقَتاَدَة َأْو مِ

َٓ َأْدِري َهَذا مِ اٌم:  ـْ : »َهؿَّ
َفنِِن اْكَتَؼَص مِ

ٍع  ،َفِريَضتِِف َشْلٌء َقاَل: اْكُظُروا ـْ َتَطقُّ
ُؾ بِ  ،َهْؾ لَِعْبِدي مِ ِف َما َفُقَؽؿَّ

ـَ اْلَػِريَضِة، ُثؿَّ َيُؽقُن َساِئُر َطَؿؾِِف َطَؾك َكْحِق َذلَِؽ 
]أبق داود،  «َكَؼَص مِ

ـَاِد، ووافؼف  ْس والـسائل، والرتمذي، والحاكؿ، وقال: َحِديٌث َصِحقُح اإْلِ

 .الذهبل[

 الخطىؼ خحر للؾبد: -4

 .[158]البؼرة: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ قال تعالك:
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 وَـىايـَا صـاَلةِ التَساويـح (:9)

 مغفسة الرهــىب: -1

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َقاَم َرَمَضاَن إِيَؿاًكا »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ـْ َذْكبِفِ 
َم مِ  .]البخاري ومسؾؿ[«َواْحتَِساًبا، ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

 ثىاب كيام ليلت ئذا اهصسف اإلاأمىم مؿ ؤلامام: -2

ـْ  ـْ َقاَم َمَع اإِلَماِم َحتَّك :»ملسو هيلع هللا ىلصَأبِل َذرٍّ َقاَل: قال رسقل اهلل  َط إِكَُّف َم

]الرتمذي، والـسائل، وابـ ماجة، وقال « َيـَْصِرَف ُكتَِب َلُف قَِقاُم َلْقَؾةٍ 

ـٌ َصِحقٌح »الرتمذي:   .«[َحَس

 ألهــىن مً اإلاخليـً: -3

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ قال ربـا:

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

.[18-15]الذاريات: ﴾ڳ گ

خؼـَس مؿ الصدًلحن والؼهداء: -4
ُ
 أل

َّبِلِّ  َجاَء َرُجٌؾ إَِلك ، َأَرَأْيَت إِْن َشِفْدُت ملسو هيلع هللا ىلصال
ِ
، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

َؾَقاِت اْلَخْؿَس،  ْقُت الصَّ ، َوَصؾَّ
ِ
َّٓ اهلُل، َوَأكََّؽ َرُسقُل اهلل َٓ إَِلَف إِ َأْن 
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ـْ َأَكا؟، َقاَل:َوأَ  َكاَة، َوُصْؿُت َرَمَضاَن، َوُقْؿُتُف، َفِؿؿَّ ْيُت الزَّ ـَ » دَّ
مِ

َفَداءِ  ـَ َوالشُّ يِؼق دِّ  .]صحقح ابـ حبان[« الصِّ

 كيام الليل دأب الصالخحن وكسبت ئلى زب الؾاإلاحن: -5

 
ِ
ـْ َأبِل ُأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُف  َطَؾْقُؽْؿ بِِؼَقامِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط ْقِؾ: َفنِكَّ الؾَّ

قَِّئاِت،  ـَ َقْبَؾُؽْؿ، َوُهَق ُقْرَبٌة َلُؽْؿ إَِلك َربُِّؽْؿ، َوَمْؽَػَرٌة لِؾسَّ الِِحق َدْأُب الصَّ

ْثؿِ  ـِ اإْلِ ]الرتمذي، وأحؿد، والحاكؿ، وقال: صحقح طؾك شرط « َوَمـَْفاٌة َط

 .البخاري[

 ألهىن مً أػساف ألامت: -6

ـِ َطبَّاٍس، َقا ـِ اْب  َط
ِ
تِل َحَؿَؾُة » :ملسو هيلع هللا ىلصَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأْشَراُف ُأمَّ

ْقؾِ   .[]شعب اإليؿان، وضعػف إلباين «اْلُؼْرآِن َوَأْصَحاُب الؾَّ

 مً صفاث ؽباد السخمً: -7

 [64]الػرقان: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ قال تعالك:

 ڭ ۓ﴿.. ووطدهؿ اهلل يف هناية السقرة، بؼقلف: 

 ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .﴾ۉ ۅ ۅ ۋ

 



 نــوايــا وعـطايــا 40

 اإلاش ي ئلى صالة الخطىؼ ٌؾدٌ ؽمسة: -8

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُأَماَمَة َط ـْ َمَشك إَِلك َصاَلٍة َمْؽُتقَبٍة »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ٍع َفِفل َكُعْؿَرٍة  ـْ َمَشك إَِلك َصاَلِة َتَطقُّ ٍة، َوَم فِل اْلَجَؿاَطِة، َفِفل َكَحجَّ

ةٍ   .اين يف صحقح الجامع[]الؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين، وذكره إلب« َتامَّ

 كيام الليل مً صفاث السجاٌ: -9

 َلْق َكاَن »لعبداهلل بـ طؿر: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 
ِ
ُجُؾ َطْبُد اهلل كِْعَؿ الرَّ

ْقؾِ  ـَ الؾَّ
ـَ « ُيَصؾِّل مِ

ـَاُم مِ َٓ َي ، َبْعَد َذلَِؽ، 
ِ
َقاَل َسالٌِؿ: َفَؽاَن َطْبُد اهلل

َّٓ َقؾِقاًل  ْقِؾ إِ  .]متػؼ طؾقف[الؾَّ
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 أَفْـضَـلُ الـقِـيـَامِ فـِي جـَىفِ الليِـلِ

 غسف الجىت إلاً صلي والىاض هيام: -1

لٍّ 
ـْ َطؾِ َّبِلُّ  َط َِّة ُغَرًفا ُتَرى : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل ال إِنَّ فِل الَج

ـْ ُضُفقِرَها
ـْ ُبُطقكَِفا َوُبُطقُكَفا مِ

ـْ ، َفَؼاَم َأْطَرابِلٌّ َفَؼاَل: «ُضُفقُرَها مِ لَِؿ

؟ َقاَل: 
ِ
َعاَم، َوَأَداَم »ِهَل َيا َرُسقَل اهلل ـْ َأَصاَب الَؽاَلَم، َوَأْصَعَؿ الطَّ لَِؿ

َـّاُس كَِقامٌ  ْقِؾ َوال َقاَم، َوَصؾَّك بِالؾَّ .[الرتمذي وحسـف إلباين] .«الصِّ

 أفظل صالة بؾد اإلاىخىبت: -2

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َيْرَفُعُف، َقاَل: ُسئَِؾ: اَلِة َأْفَضُؾ َبْعَد  َط َأيُّ الصَّ

َقاِم َأْفَضُؾ َبْعَد َشْفِر َرَمَضاَن؟ َفَؼاَل:  َأْفَضُؾ »اْلَؿْؽُتقَبِة؟ َوَأيُّ الصِّ

ْقِؾ، َوَأْفَضُؾ  اَلُة فِل َجْقِف الؾَّ اَلِة اْلَؿْؽُتقَبِة، الصَّ اَلِة، َبْعَد الصَّ الصَّ

َقاِم َبْعَد َشْفِر َرَمَضاَن، ِصَقاُم  مِ الصِّ  اْلُؿَحرَّ
ِ
 .[مسؾؿ]« َشْفِر اهلل

ٌَ زخمت هللا : -3  ألهـا

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

َرِحَؿ اهلُل َرُجاًل َقاَم مِ

ْت، َفنِْن َأَبْت َرشَّ فِل َوْجِفَفا اْلَؿاَء،  ْقِؾ َفَصؾَّك َوَأْيَؼَظ اْمَرَأَتُف َفَصؾَّ الؾَّ

ْقِؾ َفَصؾَّْت َوَأْيَؼَظْت َزْوَجَفا َفَصؾَّك، َفنِْن َرِحَؿ اهللُ  ـْ الؾَّ
 اْمَرَأًة َقاَمْت مِ
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ْت فِل َوْجِفِف اْلَؿاءَ  أبق داود، وأحؿد، وقال الشقخ/ أحؿد شاكر: ] «َأَبك َرشَّ

 .[إسـاده صحقح

ً والراهـساث: -4 خبا في الراهٍس
ُ
 مً أًلػ امسأجه ه

ـْ َأبِل َسِعقٍد، َوَأبِل هُ   َط
ِ
: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ إَِذا َأْيَؼَظ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرْيَرَة، َقا

ـِ َجِؿقًعا، ُكتَِبا فِل  َقا، َأْو َصؾَّك َرْكَعَتْق ْقِؾ َفَصؾَّ ـَ الؾَّ
ُجُؾ َأْهَؾُف مِ الرَّ

اِكَراِت  ـَ َوالذَّ اكِِري  .]أبق داود، وصححف إلباين[« الذَّ
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 نوـَىايـَا صِلَـةِ الـسَّحـِـ (:11)

د السشق، وجطيل الؾمس: -1  صلت السخم جٍص

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب  َط
ِ
ـْ »، َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َم

ُه َأْن ُيْبَسَط َلُف فِل ِرْزقِِف، َأْو ُيـَْسَل َلُف فِل َأَثِرِه، َفْؾَقِصْؾ  َسرَّ

 .البخاري[]«َرِحَؿفُ 

الرزق والتلخقر يف العؿر؟! : كقػ تؽقن الزيادة يف والسمال هـا

وبسط الرزق تقسقعف وكثرتف،  يجقب طـفا اإلمام الـقوي، فقؼقل:

وققؾ: الربكة فقف، وأما التلخقر يف إجؾ: فػقف سمال مشفقر، وهق 

 َٓ أن أجال وإرزاق مؼدرة ٓ تزيد وٓ تـؼص، فنَِذا َجاَء َأَجُؾُفْؿ 

َٓ َيْسَتْؼدِ  ُمقن، وأجاب العؾؿاء بلجقبة: الصحقح َيْسَتْلِخُروَن َساَطًة َو

مـفا: أن هذه الزيادة بالربكة يف طؿره، والتقفقؼ لؾطاطات، وطؿارة 

أوقاتف بؿا يـػعف يف أخرة، وصقاكتفا طـ الضقاع يف غقر ذلؽ، 

والثاين: أكف بالـسبة إلك ما يظفر لؾؿالئؽة، ويف الؾقح الؿحػقظ، 

إٓ أن يصؾ رحؿف، فنن فقظفر لفؿ يف الؾقح أن طؿره ستقن سـة 

ما سقؼع لف مـ ذلؽ، وهق   لف أربعقن، وقد طؾؿ اهلل وصؾفا ِزيـد
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مـ معـك ققلف تعالك: َيْؿُحق اهلُل َما َيَشاُء َوُيْثبُِت، فقف الـسبة إلك طؾؿ 

اهلل تعالك وما سبؼ بف قدره، وٓ زيادة بؾ هل مستحقؾة، وبالـسبة إلك 

شرح الـقوي ] ة وهق لؿراد الحديثما ضفر لؾؿخؾقققـ تتصقر الزياد

 .[(114، ص16طؾك مسؾؿ)ج

 طبب في دخٌى الجىت: -2

ِـ  طـ َطْبدِ   ْب
ِ
َّاُس : »ملسو هيلع هللا ىلصَساَلٍم، َقاَل: قال رسقل اهلل  اهلل َفا ال َيا َأيُّ

ْقِؾ،  قا بِالؾَّ َْرَحاَم، َوَصؾُّ ْٕ َعاَم، َوِصُؾقا ا اَلَم، َوَأْصِعُؿقا الطَّ َأْفُشقا السَّ

َّاُس  ََّة بَِساَلمٍ  َوال ابـ ماجة، وأحؿد، وصححف ] «كَِقاٌم، َتْدُخُؾقا اْلَج

 .[إركاؤوط

 جدفؿ ميخت الظىء: -3

َّبِلِّ  ـِ ال ، َط لٍّ
ـْ َطؾِ ُه َأْن ُيَؿدَّ َلُف فِل ُطْؿِرِه، : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َسرَّ َم

قِء، َفْؾقَ  َع َلُف فِل ِرْزقِِف، َوُيْدَفَع َطـُْف مِقَتُة السُّ  «تَِّؼ اهلَل َوْلَقِصْؾ َرِحَؿفُ َوُيَقسَّ

 .مسـد أحؿد، وصححف الشقخ: أحؿد شاكر[]

 طبب في كبٌى ألاؽماٌ: -4

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل إِنَّ َأْطَؿاَل َبـِل : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

 «صِِع َرِحؿٍ آَدَم ُتْعَرُض ُكؾَّ َخِؿقٍس َلْقَؾَة اْلُجُؿَعِة، َفاَل ُيْؼَبُؾ َطَؿُؾ َقا

 .[أحؿد، وقال إركاؤوط: إسـاده حسـ]
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 مً أخب ألاؽماٌ ئلى هللا: -5

َّبِلَّ  ـْ َخْثَعَؿ َقاَل: َأَتْقُت ال
ـْ َرُجٍؾ مِ ـْ َقَتاَدَة، َط َوُهَق فِل َكَػٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَط

؟ َقاَل: 
ِ
ِذي َتْزُطُؿ َأكََّؽ َرُسقُل اهلل ـْ َأْصَحابِِف َقاَل: ُقْؾُت: َأْكَت الَّ

مِ

؟ َقاَل: «. َعؿْ كَ »
ِ
َْطَؿاِل َأَحبُّ إَِلك اهلل ْٕ ، َأيُّ ا

ِ
َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

« 
ِ
، ُثؿَّ َمْف؟ َقاَل: «. إِيَؿاٌن بِاهلل

ِ
ُثؿَّ ِصَؾُة »َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ِحؿِ  َْطَؿاِل َأْبغَ «. الرَّ ْٕ ، َأيُّ ا
ِ
؟ َقاَل: َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
ُض إَِلك اهلل

« 
ِ
ْشَراُك بِاهلل ، ُثؿَّ َمْف؟ َقاَل: «. اإْلِ

ِ
ُثؿَّ َقطِقَعُة »َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ِحؿِ  ، ُثؿَّ َمْف؟ َقاَل: «. الرَّ
ِ
َْمُر بِاْلُؿـَْؽِر »َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ْٕ ُثؿَّ ا

ـِ اْلَؿْعُروِف  َّْفِل َط  .[د أبل يعؾك، وذكره إلباين يف صحقح الجامعمسـ]«َوال

 :ملسو هيلع هللا ىلصوصيت الىبي  -6

، َقاَل: َأْوَصاكِل َخؾِقؾِل  ـْ َأبِل َذرٍّ ـَ اْلَخْقِر: ملسو هيلع هللا ىلصَط
، بِِخَصاٍل مِ

ـْ ُهَق » َأْوَصاكِل: ـْ ُهَق َفْققِل، َوَأْن َأْكُظَر إَِلك َم َٓ َأْكُظَر إَِلك َم بَِلْن 

ُكقِّ مِـُْفْؿ، َوَأْوَصاكِل َأْن َأِصَؾ ُدوكِل، َوَأْوَصاكِل بُِحبِّ الْ  ـِ َوالدُّ َؿَساكِق

ئٍِؿ،  َٓ  َلْقَمَة 
ِ
َٓ َأَخاَف فِل اهلل َرِحِؿل َوإِْن َأْدَبَرْت، َوَأْوَصاكِل َأْن 

 َٓ ـْ َقْقِل 
ا، َوَأْوَصاكِل َأْن ُأْكثَِر مِ َوَأْوَصاكِل َأْن َأُققَل اْلَحؼَّ َوإِْن َكاَن ُمرًّ

 َٓ َّةِ َحْقَل َو ـْ ُكـُقِز اْلَج
ـٌْز مِ ، َفنِكََّفا َك

ِ
َّٓ بِاهلل َة إِ ابـ حبان، وقال ] « ُققَّ

 .[إركاؤوط: صحقح
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 الىجاة مً ؽلىبت الدهيا وآلاخسة: -7

 
ِ
ـْ َأبِل َبْؽَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َذْكٍب َأْجَدُر َأْن : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

َما مِ

َؾ اهلُل لَِصاِحبِِف ا ـَ ُيَعجِّ
ِخُر َلُف فِل أِخَرِة مِ ْكَقا َمَع َما َيدَّ لُعُؼقَبَة فِل الدُّ

ِحؿِ  وابـ ماجة، وقال الرتمذي:  أبق داود، والرتمذي،] «الَبْغِل َوَقطِقَعِة الرَّ

 .َحِديٌث َصِحقٌح[

ما من خطوة بعد الػريضة أعظم أجرًا من : »وقال طؿرو بـ ديـار

 .«خطوة إلى ذي الرحم
 فسة الرهىب:طبٌب في مغ -8

َّبِلَّ  ـِ ُطَؿَر، َأنَّ َرُجاًل َأَتك ال ـْ اْب ، إِكِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَط
ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

؟»َأَصْبُت َذْكًبا َطظِقًؿا َفَفْؾ لِل َتْقَبٌة؟ َقاَل:  ـْ ُأمٍّ
، « َهْؾ َلَؽ مِ َٓ َقاَل: 

ـْ َخاَلٍة؟»َقاَل: 
هَ »َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: « َهْؾ َلَؽ مِ  .[الرتمذي] «اَفبِرَّ

 ُؽلبى الداز إلاً َوَصـَل ألازخام: -9

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿قال تعالك:

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

.[23-21]الرطد:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
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 ليصلني هللا: -11

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط ـَ إِنَّ الرَّ : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط
ـٌَة مِ ِحَؿ َشْج

ـْ َقَطَعِؽ َقَطْعُتفُ  ـْ َوَصَؾِؽ َوَصْؾُتُف، َوَم ، َفَؼاَل اهلُل: َم ـِ ْحَؿ  «الرَّ

 .]البخاري[
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 وـَىايـَا بِـسِّ الـىَالِـدَيـه (:11)

 اطخجابت ألوامس هللا وزطىله: -1

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قال تعالك: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

﮴  ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[36]الـساء:  ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقال أيًضا: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[15]إحؼاف:  ﴾ڇ

 بس الىالدًً أخب ألاؽماٌ ئلى هللا: -2

َّبِلَّ  ، َقاَل: َسَلْلُت ال
ِ
؟  : َأيُّ الَعَؿؾِ ملسو هيلع هللا ىلصطـ َطْبِد اهلل

ِ
َأَحبُّ إَِلك اهلل

الَُة َطَؾك َوْقتَِفا»َقاَل:  ؟ َقاَل: «الصَّ ِـ »، َقاَل: ُثؿَّ َأيٌّ َقاَل: « ُثؿَّ بِرُّ الَقالَِدْي
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؟ َقاَل:   »ُثؿَّ َأيٌّ
ِ
، َوَلِق اْسَتَزْدُتُف « الِجَفاُد فِل َسبِقِؾ اهلل َـّ َثـِل بِِف َقاَل: َحدَّ

 .]البخاري[َلَزاَدكِل 

  لدًً جهاد في طبيل هللا:بس الىا -3

َّبِلِّ  ـِ َطْؿرو، َقاَل: َقاَل َرُجٌؾ لِؾ ـْ اب َلَؽ »ُأَجاِهُد؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

 .]متػؼ طؾقف[«َفِػقِفَؿا َفَجاِهدْ »َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: « َأَبَقاِن؟

 أخم الىاض بالطاؽت والصخبت: -4

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقلِ    َط
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َفَؼاَل: َم

ـِ َصَحاَبتِل؟ َقاَل:  َؽ »َأَحؼُّ الـَّاِس بُِحْس ؟ َقاَل: « ُأمُّ ـْ ُثؿَّ »َقاَل: ُثؿَّ َم

َؽ  ؟ َقاَل:  : »َقاَل « ُأمُّ ـْ َؽ »ُثؿَّ َم ؟ َقاَل: « ُثؿَّ ُأمُّ ـْ ُثؿَّ »َقاَل: ُثؿَّ َم

 .]متػؼ طؾقف[« َأُبقكَ 

 
ِ
ـِ  طـ َطْبِد اهلل  َطْؿِرو، َقاَل  ْب

ِ
لِّ اهلل

َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأْقَبَؾ َرُجٌؾ إَِلك َكبِ

، َقاَل: 
ِ
ـَ اهلل

َْجَر مِ ْٕ َفَفْؾ »ُأَباِيُعَؽ َطَؾك اْلِفْجَرِة َواْلِجَفاِد، َأْبَتِغل ا

؟ ـْ َوالَِدْيَؽ َأَحٌد َحلٌّ
َفَتْبَتِغل »َقاَل: َكَعْؿ، َبْؾ ِكاَلُهَؿا، َقاَل: « مِ

؟
ِ
ـَ اهلل

َْجَر مِ ْٕ ـْ »َعْؿ، َقاَل: َقاَل: كَ « ا َفاْرِجْع إَِلك َوالَِدْيَؽ َفَلْحِس

 .]مسؾؿ[« ُصْحَبَتُفَؿا
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 طبب في دخٌى الجىت: -5

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط َرِغَؿ َأْكُػ، ُثؿَّ َرِغَؿ َأْكُػ، »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط

 َقاَل: «ُثؿَّ َرِغَؿ َأْكُػ 
ِ
؟ َيا َرُسقَل اهلل ـْ ـْ َأْدرَ »، قِقَؾ: َم َك َأَبَقْيِف ِطـَْد َم

َّةَ   .]مسؾؿ[« اْلؽَِبِر، َأَحَدُهَؿا َأْو كَِؾْقِفَؿا َفَؾْؿ َيْدُخِؾ اْلَج

لَّ 
ْرَداِء، َسِؿَع الـَّبِ ـْ َأبِل الدَّ اْلَقالُِد َأْوَسُط َأْبَقاِب : »َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصوَط

 كاؤوط:]ابـ ماجة، وقال إر «َفَلِضْع َذلَِؽ اْلَباَب َأْو اْحَػْظفُ » اْلَجـَّةِ 

 .إسـاده صحقح[

، إِكِّل ُأِريُد  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء رجؾ إلك رسقل اهلل 
ِ
َفَؼال: َيا َرُسقَل اهلل

ِخَرَة، َقاَل:  ْٔ اَر ا  َوالدَّ
ِ
 َأْبَتِغل بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل

ِ
اْلِجَفاَد َمَعَؽ فِل َسبِقِؾ اهلل

َؽ؟» ُقْؾُت: َما َأَرى َرُسقَل َقاَل: « َفاْلَزْمَفا»ُقْؾُت: َكَعْؿ، َقاَل: « َحقٌَّة ُأمُّ

ـْ َكاِحَقٍة ُأْخَرى َفُؼْؾُت َلُف مِْثَؾ َذلَِؽ، 
ِّل، َقاَل: ُثؿَّ ِجْئُتُف مِ  َفِفَؿ َط

ِ
اهلل

َؽ؟»َفَؼاَل:  ، َقاَل: « َحقٌَّة ُأمُّ
ِ
، َقاَل: «َفاْلَزْمَفا»ُقْؾُت: َكَعْؿ َيا َرُسقَل اهلل

 َفِفؿَ 
ِ
ـَ َيَدْيِف َفُؼْؾُت َلُف مِْثَؾ  ُقْؾُت: َما َأَرى َرُسقَل اهلل ـْ َبْق

ِـّل َفَلَتْقُتُف مِ َط

َؽ؟»َذلَِؽ، َفَؼاَل:  َفاْلَزْم ِرْجَؾَفا َفَثؿَّ »َفُؼْؾُت: َكَعْؿ، َقاَل: « َحقٌَّة ُأمُّ

َّةُ   .]ابـ ماجة، وابـ أبل شقبة، ومعجؿ الطرباين[« اْلَج
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ي: -6  بـدؽىة مـً أبي وأّمِ
َ
 ألفـىش

ـْ َأبِل هُ  َّبِلَّ َط َٓ : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرْيَرَة، َأنَّ ال َثاَلُث َدَطَقاٍت ُمْسَتَجاَباٌت 

: َدْطَقُة اْلَقالِِد، َوَدْطَقُة اْلُؿَسافِِر، َوَدْطَقُة اْلَؿْظُؾقمِ  َـّ ]أحؿد،  «َشؽَّ فِقِف

] ـٌ  .وأبق داود، والرتمذي، وقال: َحِديٌث َحَس

 جدليم زطا هللا في بس الىالدًً: -7

ـْ َطْبدِ  بِّ فِل ِرَضا اْلَقالِِد، َوَسَخُط  َط ـِ ُطَؿَر َقاَل: ِرَضا الرَّ  ْب
ِ
اهلل

بِّ فِل َسَخِط اْلَقالِدِ  ومستدرك الحاكؿ، وقال:  ]إدب الؿػرد لؾبخاري، .الرَّ

 .َصِحقُح َطَؾك َشْرِط ُمْسؾٍِؿ[

 طٌى الؾمس وشٍادة السشق: -8

ـِ َمالٍِؽ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ـْ َأَكِس ْب   َط
ِ
ُه َأْن ُيَؿدَّ َلُف : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َسرَّ َم

]أحؿد، « فِل ُطْؿِرِه، َوُيَزاَد فِل ِرْزقِِف، َفْؾَقَبرَّ َوالَِدْيِف، َوْلَقِصْؾ َرِحَؿفُ 

 .[وصححف إركاؤوط

 الؾاق ال ًدخل الجىت: -9

 
ِ
ـِ َطْؿٍرو، قال: َقاَل َرُسقُل اهلل  ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ََّة َٓ َيْدُخُؾ الْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َج

َّانٌ  َٓ َم ـُ َخْؿٍر َو
َٓ ُمْدمِ ، َو ]أحؿد، والـسائل، وابـ أبل شقبة، وابـ « َطاقٌّ

 .[وقال الفقثؿل: رجالف رجال الصحقح حبان،
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 ِبـسُّ الـىالدًً ٌغفس الرهىب: -11

ـِ َطبَّاٍس، َأكَُّف َأَتاُه َرُجٌؾ َفَؼاَل: إِكِّل  ـِ اْب ـِ َيَساٍر، َط ـْ َطَطاِء ْب َط

ْبُت اْمَرَأًة، َفَلَبْت َأْن َتـْؽَِحـِل، َوَخَطَبَفا َغْقِري، َفَلَحبَّْت َأْن َتـِْؽَحُف، َخطَ 

 ، َٓ َؽ َحقٌَّة؟ َقاَل:  ـْ َتْقَبٍة؟ َقاَل: ُأمُّ
َفِغْرُت َطَؾْقَفا َفَؼَتْؾُتَفا، َفَفْؾ لِل مِ

 
ِ
ْب إَِلْقِف َما اْسَتَطْعَت،َقاَل: ُتْب إَِلك اهلل ـَ  ، َوَتَؼرَّ َفَذَهْبُت َفَسَلْلُت اْب

َٓ َأْطَؾُؿ َطَؿاًل َأْقَرَب إَِلك  ِف؟ َفَؼاَل: إِكِّل  ـْ َحَقاِة ُأمِّ َطبَّاٍس: لَِؿ َسَلْلَتُف َط

ـْ بِرِّ اْلَقالَِدةِ 
 َطزَّ َوَجؾَّ مِ

ِ
 .]إدب الؿػرد لؾبخاري[ اهلل

 الؾلىق ًظيؿ ألاجـس : -11

َة اْلُجفَ  ـِ ُمرَّ ـْ َطْؿِرو ْب َّبِلِّ َط ، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك ال َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصـِلِّ

ْقُت  ، َوَصؾَّ
ِ
َّٓ اهلُل، َوَأكََّؽ َرُسقُل اهلل َٓ إَِلَف إِ ، َشِفْدُت َأْن 

ِ
َيا َرُسقَل اهلل

َّبِلُّ  ْيُت َزَكاَة َمالِل، َوُصْؿُت َشْفَر َرَمَضاَن. َفَؼاَل ال : ملسو هيلع هللا ىلصاْلَخْؿَس، َوَأدَّ

ـْ َماَت » َفَداِء َيْقَم  َم ـَ َوالشُّ يِؼق دِّ ـَ َوالصِّ َّبِقِّق َطَؾك َهَذا، َكاَن َمَع ال

 .]أحؿد[«َما َلْؿ ُيَعؼَّ َوالَِدْيفِ  -َوَكَصَب إِْصَبَعْقِف  -اْلِؼَقاَمِة، َهَؽَذا 
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 وَـىايَـا عَـيَادَةِ الـمَـسِيـض (:12)

 مـً خـم اإلاظلم ؽلى اإلاظلم: -1

 َرَة طـ َأَبل ُهَريْ 
ِ
َحؼُّ : »َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َباُع  الَِم، َوِطَقاَدُة الَؿِريِض، َواتِّ الُؿْسؾِِؿ َطَؾك الُؿْسؾِِؿ َخْؿٌس: َردُّ السَّ

ْطَقِة، َوَتْشِؿقُت الَعاصِسِ  ـَائِِز، َوإَِجاَبُة الدَّ  .]متػؼ طؾقف[« الَج

ـت: -2
َّ
ى  ئخيـاُء الظُّ

ـْ َأبِل  َّبِلِّ ُمقَسك إَْشَعِريِّ َط ـِ ال َأْصِعُؿقا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

قا الَعاكَِل  َوالَعاكِل: : »َقاَل ُسْػَقانُ « الَجائَِع، َوُطقُدوا الَؿِريَض، َوُفؽُّ

 .]البخاري[ «إَِسقُر 

ـت: -3
َّ
 ثـمـاز الـجى

 
ِ
ـْ َثْقَباَن، َمْقَلك َرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـْ » ، َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص، َط َم

َّةِ   َوَما ُخْرَفُة  ، قِقَؾ َيا َرُسقَل «َطاَد َمِريًضا َلْؿ َيَزْل فِل ُخْرَفِة اْلَج
ِ
اهلل

َِّة؟ َقاَل:  ـَاَها»اْلَج  .]مسؾؿ[«َج

ع: -4  الـدؽـاء للمٍس

ـِ  ـِ َطبَّاٍس، َط ـِ اْب َّبِلِّ اَط ـْ َطاَد َمِريًضا، َلْؿ َيْحُضْر : »، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصل َم
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ـَْدُه َسْبَع مَِراٍر: َأْسَلُل اهلَل اْلَعظِقَؿ َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِقِؿ َأْن َأَجُؾُف َفَؼاَل  ِط

ـْ َذلَِؽ اْلَؿَرضِ 
َّٓ َطاَفاُه اهلُل مِ  .]أبق داود، وصححف إلباين[« َيْشِػَقَؽ، إِ

ت: -5
َّ
 فـي الـجىـ

ً
 مىـصال

 
ِ
ـَاَل َرُسقُل اهلل ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َقـاَل: ق ـْ َطاَد َمِريًضا َأْو َزاَر مَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

َِّة  ـَ الَج
ْأَت مِ ـَاٍد َأْن صِْبَت َوَصاَب َمْؿَشاَك َوَتَبقَّ  َكاَداُه ُم

ِ
َأًخا َلُف فِل اهلل

 ًٓ  .الرتمذي وحسـف إلباين[]« َمـِْز

 زخمت هللا: -6

 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب ـْ َطاَد مَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط ِريًضا، َم

ْحَؿِة َحتَّك َيْجؾَِس، َفنَِذا َجَؾَس اْغَتَؿَس فِقَفا  «َلْؿ َيَزْل َيُخقُض فِل الرَّ

 .]مسـد أحؿد[

 صالة اإلاالئىت: -7

  طـ طؾل
ِ
ـِ اْمِرٍئ » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصقال سؿعت: َرُسقَل اهلل َما مِ

ـَ َأْلَػ  َّٓ اْبَتَعَث اهلُل َسْبِعق َمَؾٍؽ ُيَصؾُّقَن َطَؾْقِف فِل  ُمْسؾٍِؿ َيُعقُد ُمْسؾًِؿا إِ

ْقِؾ َكاَن َحتَّك  ََّفاِر َكاَن َحتَّك ُيْؿِسَل َوَأيِّ َساَطاِت الؾَّ َأيِّ َساَطاِت ال

 .]صحقح ابـ حبان وغقره[«ُيْصبَِح 
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 ئزطاًء هلل: -8

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   َط
ِ
إِنَّ اهلَل َطزَّ َوَجؾَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ آَدَم َمِرْضُت َفَؾْؿ َتُعْدكِل، َقاَل: َيا َربِّ َكْقَػ َيُؼقُل  َيْقَم اْلِؼَقاَمِة: َيا اْب

، َقاَل: َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ َطْبِدي ُفاَلًكا  ـَ َأُطـقُدَك؟ َوَأْكَت َربُّ اْلَعاَلِؿق

ـَ آَدَم َمِرَض َفَؾْؿ َتُعْدُه، َأَما َطؾِْؿَت َأكََّؽ َلْق ُطْدَتُف َلَقَجْدَتـِل ِطـْدَ  ُه؟ َيا اْب

اْسَتْطَعْؿُتَؽ َفَؾْؿ ُتْطِعْؿـِل، َقاَل: َيا َربِّ َوَكْقَػ ُأْصِعُؿَؽ؟ َوَأْكَت َربُّ 

، َقاَل: َأَما َطؾِْؿَت َأكَُّف اْسَتْطَعَؿَؽ َطْبِدي ُفاَلٌن، َفَؾْؿ ُتْطِعْؿُف؟  ـَ اْلَعاَلِؿق

ـَ آَدَم َأَما َطؾِْؿَت َأكََّؽ َلْق َأْصَعْؿَتُف َلَقَجْدَت  َذلَِؽ ِطـِْدي، َيا اْب

اْسَتْسَؼْقُتَؽ، َفَؾْؿ َتْسِؼـِل، َقاَل: َيا َربِّ َكْقَػ َأْسِؼقَؽ؟ َوَأْكَت َربُّ 

، َقاَل: اْسَتْسَؼاَك َطْبِدي ُفاَلٌن َفَؾْؿ َتْسِؼِف، َأَما إِكََّؽ َلْق َسَؼْقَتُف  ـَ اْلَعاَلِؿق

 .مسؾؿ[]« َوَجْدَت َذلَِؽ ِطـِْدي

 اإلاالئىت:خظىز  -9

 
ِ
ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل إَِذا َحَضْرُتُؿ اْلَؿِريَض، َأِو : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـُقَن َطَؾك َما َتُؼقُلقنَ   .مسؾؿ[]« اْلَؿقَِّت، َفُؼقُلقا َخْقًرا، َفنِنَّ اْلَؿاَلئَِؽَة ُيَممِّ

 دخٌى الجىت: -11

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل َط
ِ
ـْ َأْصَبَح مِـُْؽُؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

ـْ »: َأَكا، َقاَل: َقاَل َأُبق َبْؽٍر « اْلَقْقَم َصائًِؿا؟ َتبَِع مِـُْؽُؿ اْلَقْقَم  َفَؿ
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ـَاَزًة؟ ـْ َأْصَعَؿ مِـُْؽُؿ اْلَقْقَم »: َأَكا، َقاَل: َقاَل َأُبق َبْؽٍر « َج َفَؿ

ـْ َطاَد مِـُْؽُؿ اْلَقْقَم َمِريًضا؟» : َأَكا، َقاَل:َقاَل َأُبق َبْؽٍر « مِْسؽِقـًا؟ « َفَؿ

 َقاَل َأُبق َبْؽٍر 
ِ
َّٓ : »ملسو هيلع هللا ىلص: َأَكا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـَ فِل اْمِرٍئ، إِ َما اْجَتَؿْع

َّةَ   .]مسؾؿ[«َدَخَؾ اْلَج

 فـي طمان هللا: -11

 
ِ
ـَا َرُسقُل اهلل ـْ ُمَعاٍذ َقاَل: َطِفَد إَِلْق ـْ َفَعَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَط َـّ  فِل َخْؿٍس َم مِـُْف

 
ِ
ـَاَزٍة، َأْو َخَرَج : »َكاَن َضامِـًا َطَؾك اهلل ـْ َطاَد َمِريًضا، َأْو َخَرَج َمَع َج َم

، َأْو َدَخَؾ َطَؾك إَِماٍم ُيِريُد بَِذلَِؽ َتْعِزيَرُه َوَتْققِقَرُه، َأْو 
ِ
َغاِزًيا فِل َسبِقِؾ اهلل

َّاُس مِـُْف َوَيْس  ]مسـد أحؿد وصحقح ابـ حبان، « َؾؿُ َقَعَد فِل َبْقتِِف َفَقْسَؾُؿ ال

 .وحسـف إركموط[

 مظاؽفت الخظىاث: -12

 
ِ
ـْ َأبِل ُطَبْقَدَة، َقاَل: إِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ـْ »، َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ـْ َأْكَػَؼ َطَؾك َكْػِسِف، َأْو   َفبَِسْبِع مِاَئٍة. َوَم
ِ
َأْكَػَؼ َكَػَؼًة َفاِضَؾًة فِل َسبِقِؾ اهلل

ـٌَة بَِعْشِر  ـْ َصِريٍؼ َفِفَل َحَس َطَؾك َأْهؾِِف، َأْو َطاَد َمِريًضا، َأْو َماَز َأًذى َط

ـِ اْبَتالُه اهلُل بَبالًء فِل َجَسِدِه  ٌَّة َما َلْؿ َيْخِرْقَفا، َوَم ْقُم ُج َأْمَثالَِفا. َوالصَّ

ةٌ   .]مسـد أحؿد، وإسـاده حسـ[«َفُفَق َلُف ِحطَّ
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13-  
َّ
 ـت:أهـل الـجى

خؿس مـ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل سعقد الخدري، سؿع رسقل اهلل 

ـّة: مـ طاَد مريًضا، وشفَد  طؿؾفـ يف يقم: كتبف اهلل مـ َأهؾ الج

 .]صحقح[« جـازة، وصاَم يقًما، وراح يقم الجؿعة، وَأطتؼ رقبة

 أفظل ألاؽماٌ: -14

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب   -رضل اهلل طـفؿا-َط
ِ
ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

مِ

ـًا ، َتْؼِضل َطـُْف َدْي ـِ ُروِر َطَؾك اْلُؿْممِ َتْؼِضل  ،َأْفَضِؾ اْلَعَؿِؾ: إِْدَخاُل السُّ

ُس َطـُْف ُكْرَبةً  ،َلُف َحاَجةً  ـَػِّ  .]السؾسؾة الصحقحة[« ُت
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 الصَّدَقَـة (: وـَىايـَا13)

 ألدخل الجىت مً باب الصدكت: -1

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ   َط
ِ
ـِ فِل : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ـْ َأْكَػَؼ َزْوَجْق َم

ـْ  ، َهَذا َخْقٌر، َفَؿ
ِ
َِّة: َيا َطْبَد اهلل  ُكقِدَي فِل اْلَج

ِ
ـْ َأْهِؾ  َسبِقِؾ اهلل

َكاَن مِ

ـْ 
ـْ َأْهِؾ اْلِجَفاِد، ُدِطَل مِ

ـْ َكاَن مِ اَلِة، َوَم ـْ َباِب الصَّ
اَلِة، ُدِطَل مِ الصَّ

َدَقِة،  َباِب اْلِجَفاِد، ـْ َباِب الصَّ
َدَقِة، ُدِطَل مِ ـْ َأْهِؾ الصَّ

ـْ َكاَن مِ َوَم

يَّانِ  ـْ َباِب الرَّ
َقاِم، ُدِطَل مِ ـْ َأْهِؾ الصِّ

ـْ َكاَن مِ َقاَل َأُبق َبْؽٍر  «َوَم

ـْ 
َْبَقاِب مِ ْٕ ـْ تِْؾَؽ ا

، َما َطَؾك َأَحٍد ُيْدَطك مِ
ِ
يُؼ: َيا َرُسقَل اهلل دِّ الصِّ

 َضُروَرٍة، فَ 
ِ
َفا؟ َقاَل َرُسقُل اهلل َْبَقاِب ُكؾِّ ْٕ ـْ تِْؾَؽ ا

َفْؾ ُيْدَطك َأَحٌد مِ

 .]البخاري ومسؾؿ[« َكَعْؿ، َوَأْرُجق َأْن َتُؽقَن مِـُْفؿْ : »ملسو هيلع هللا ىلص

 بدؽاء اإلاالئىت: ألفـىش  -2

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َيْقٍم ُيْصبُِح : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

َما مِ

،اْلِعَباُد فِ  ِن، َفَقُؼقُل َأَحُدُهَؿا: الؾُفؿَّ َٓ َّٓ َمَؾَؽاِن َيـِْز َأْطـِط ُمـِْػًؼا  قِف إِ

، َأْطـِط ُمْؿِسًؽا َتَؾًػا َخُر: الؾُفؿَّ ْٔ  .]البخاري ومسؾؿ[ «َخَؾًػا، َوَيُؼقُل ا
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 للىجاة مً الىاز: -3

َّبِلَّ  ـِ َحاتٍِؿ، َقاَل: َسِؿْعُت ال ـْ َطِديِّ ْب ـِ اْسَتَطاَع مَ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َّاِر َوَلْق بِِشؼِّ َتْؿَرٍة، َفْؾَقْػَعْؾ  ـَ ال
 .]مسؾؿ[ «مِـُْؽْؿ َأْن َيْسَتتَِر مِ

 الصدكت جطفأ غظب السب: -4

 
ِ
ـْ َأَكِس، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َدَقَة َلُتْطِػُئ َغَضَب : »ملسو هيلع هللا ىلصَط إِنَّ الصَّ

قءِ  بِّ َوَتْدَفُع مِقَتَة السُّ ـٌ ]الرتمذي، و« الرَّ ابـ حبان، وقال الرتمذي: َحَس

 .َغِريٌب[

 في عل الصدكت: -5

ـِ    طـ ُطْؼَبَة ْب
ِ
ُكؾُّ اْمِرٍئ : »َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَطامٍِر، قال: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َّاِس  ـَ ال َّاسِ -فِل ضِؾِّ َصَدَقتِِف َحتَّك ُيْػَصَؾ َبْق ـَ ال  «-َأْو َقاَل: ُيْحَؽَؿ َبْق

وابــ حبان، والحاكؿ، وقال الحاكؿ: َصِحقٌح َطَؾك  ]أحؿد، ومسـد أبـل يعؾك،

 .َشْرِط ُمْسؾٍِؿ[

 ألطَؾَم مً ثماز الجىت: -6

لِّ 
ـِ الـَّبِ ، َط ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َؿا ُمْسِؾٍؿ َكَسا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َأيُّ

ـْ ُخْضِر اْلَجـَِّة، َوَأيُّؿَ 
ا ُمْسِؾٍؿ ُمْسؾًِؿا َثْقًبا َطَؾك ُطْرٍي، َكَساُه اهلُل مِ
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ـْ ِثَؿاِر اْلَجـَِّة، َوَأيَُّؿا ُمْسِؾٍؿ 
َأْصَعَؿ ُمْسِؾًؿا َطَؾك ُجقٍع، َأْصَعَؿُف اهلُل مِ

ِحقِؼ اْلَؿْخُتقمِ  ـَ الرَّ
]أبق داود « َسَؼك ُمْسؾًِؿا َطَؾك َضَؿنٍ، َسَؼاُه اهلُل مِ

طبد وأحؿد، وقال الؿـذري: رواه أبق داود مـ رواية أبل خالد يزيد بــ 

 .الرحؿـ، وحديثف حسـ[

 جطهحر ألامىاٌ وألاهفع: -7

 .[133]التقبة:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قال تعالك: 

 جىفحر الظيئاث: -8

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿قال تعالك: 

 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ

 .[271]البؼرة:  ﴾ڃ ڃ

 الصدكت طبٌب في ػفاء ألامساض: -9

 
ِ
 َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـْ َطْبِد اهلل َدَقةِ : »ملسو هيلع هللا ىلص َط  «َداُووا َمْرَضاُكْؿ بِالصَّ

 .]صحقح الجامع[

ـُس ألامـىز: -11 يـّظِ
ُ
ـّسِج الىُسوب وج

َ
ف

ُ
 الصدكت ج

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُمْسؾٍِؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َس َط ـْ َكػَّ َم

َس اهلُل َطـُْف ُكْرَبًة مِ  ْكَقا َكػَّ ـْ ُكَرِب الدُّ
ـْ ُكْرَبًة مِ ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼَقاَمِة، َوَم
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َر  َر َطَؾك ُمْعِسٍر، َيسَّ ـْ َيسَّ ِخَرِة، َوَم ْٔ ْكَقا َوا َسَتَر ُمْسؾًِؿا َسَتَرُه اهلُل فِل الدُّ

ِخَرِة، َواهلُل فِل َطْقِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد فِل  ْٔ ْكَقا َوا اهلُل َطَؾْقِف فِل الدُّ

 .]مسؾؿ[ «...َطْقِن َأِخقِف،
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 (: وَـىايـَا إِفْـطَـازِ صَـائِـن14)

ىخب لي مثل أجسه: -1 ًُ  ختى 

 
ِ
َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َفطََّر َصائًِؿا َكاَن َلُف مِْثُؾ َأْجِرِه، َغقَْر َأكَُّف  َم

ائِِؿ َشْقًئا ـْ َأْجِر الصَّ
 .ـٌ َصِحقٌح[]الرتمذي، وقال: َهَذا َحِديٌث َحَس  «َيـُْؼُص مِ

 ألهه مً خحر خصاٌ ؤلاطالم: -2

َّبِلَّ  ـِ َطْؿٍرو َرِضَل اهلُل َطـُْفَؿا، َأنَّ َرُجاًل َسَلَل ال  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل : ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َطَرْفَت »َأيُّ اإِلْسالَِم َخْقٌر؟ َقاَل:  الََم َطَؾك َم َعاَم، َوَتْؼَرُأ السَّ ُتْطِعُؿ الطَّ

ـْ َلْؿ َتْعِرْف   .البخاري ومسؾؿ[] «َوَم
طؾمني هللا مً ثماز الجىت: -3 ًُ  ختى 

َّبِلِّ  ـِ ال ، َط ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َؿا ُمْسؾٍِؿ َكَسا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َأيُّ

َؿا ُمْسؾٍِؿ َأْصَعَؿ  َِّة، َوَأيُّ ـْ ُخْضِر اْلَج
ُمْسؾًِؿا َثْقًبا َطَؾك ُطْرٍي، َكَساُه اهلُل مِ

َؿا ُمْسؾٍِؿ َسَؼك ُمْسؾًِؿا َطَؾك ُجقعٍ  َِّة، َوَأيُّ ـْ ثَِؿاِر اْلَج
، َأْصَعَؿُف اهلُل مِ

ِحقِؼ اْلَؿْخُتقمِ  ـَ الرَّ
 .]أبقداود والرتمذي[ «ُمْسؾًِؿا َطَؾك َضَؿنٍ، َسَؼاُه اهلُل مِ

 ألهه مً أفظل ألاؽماٌ: -4

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب   -رضل اهلل طـفؿا-َط
ِ
ْـ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  مِ

 



 نــوايــا وعـطايــا  63

، َتْؼِضل ـِ ُروِر َطَؾك اْلُؿْممِ ـًا َأْفَضِؾ اْلَعَؿِؾ: إِْدَخاُل السُّ َتْؼِضل  ،َطـُْف َدْي

ُس َطـُْف ُكْرَبةً  ،َلُف َحاَجةً  ـَػِّ .]السؾسؾة الصحقحة، لَللباين[« ُت

ؽخم مً الىاز: -5
ُ
 ختى أ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـِ َحاتٍِؿ، َط ـْ َطِديِّ ْب َّاملسو هيلع هللا ىلصَط َذ مِـَْفا، ، َأكَُّف َذَكَر ال َر َفَتَعقَّ

َّاَر َوَلْق بِِشؼِّ َتْؿَرٍة، َفنِْن »َوَأَشاَح بَِقْجِفِف َثاَلَث مَِراٍر، ُثؿَّ َقاَل:  ُؼقا ال اتَّ

 .]البخاري ومسؾؿ[ «َلْؿ َتِجُدوا، َفبَِؽؾَِؿٍة َصقَِّبةٍ 
 ختى أدخل الجىت: -6

َّاُس، َأْفُشقا السَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  َفا ال اَلَم، َوَأْصِعُؿقا َيا َأيُّ

ََّة بَِساَلمٍ  َّاُس كَِقاٌم َتْدُخُؾقَن الَج َعاَم، َوَصؾُّقا َوال ]الرتمذي، وقال: « الطَّ

 .َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح[
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 (: وَـىايـَا العَـمَــل15)

 خياحي ولها هلل: -1

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ قال تعالك:

 .[163-162]إكعام:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ

 الؾمل بمجزلت الجهاد: -2

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿قال ربـا: 

 .[23]الؿزمؾ: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ

ى اهلل تعالى يف هذه : قائاًل  -رحؿف اهلل- اُم الؼرصبلُّ وطؾَّؼ اإلم َسوَّ

اآلية بقن درجة الؿجاهدين والؿؽتسبقن الؿال الحَلل لؾـػؼة عؾى 

قَلً عؾى أن كسب كػسه وعقاله، واإلحسان واإلفضال، فؽان هذا دل

تػسقر ] .الؿال بؿـزلة الجفاد؛ ألكه جؿعه مع الجفاد يف سبقل اهلل

 .([55، ص19الؼرصبل)ج

 الؾمل طعٌي في طبيل هللا: -3

لِّ 
ـِ ُطْجَرَة َقاَل: َمرَّ َطَؾك الـَّبِ ـْ َكْعِب بْ َرُجٌؾ، َفَرَأى ملسو هيلع هللا ىلصَط
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لِّ 
ـْ َجَؾِدِه وَكَشاصِِف َما َأْطجَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاُب الـَّبِ

َبُفْؿ، َفَؼاُلقا: َيا مِ

 
ِ
، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
، َلْق َكاَن َهَذا فِل َسبِقِؾ اهلل

ِ
إِْن : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

، َوإِْن َخَرَج 
ِ
َكاَن َخَرَج َيْسَعك َطَؾك َوَلِدِه ِصَغاًرا َفُفَق فِل َسبِقِؾ اهلل

ـِ َفُفَق فِ  ـِ َكبِقَرْي ـِ َشقَْخقْ ، َوإِْن َكاَن َيْسَعك َطَؾك َأَبَقْي
ِ
ل َسبِقِؾ اهلل

، َوإِْن َكاَن َخَرَج ِرَياًء 
ِ
فا َفُفَق فِل َسبِقِؾ اهلل َيْسَعك َطَؾك كَْػِسِف َيِعػُّ

قَْطانِ  الؿعجؿ إوسط، وقال الؿـذري: ]« وَتَػاُخًرا َفُفَق فِل َسبِقِؾ الشَّ

 .رجالف رجال الصحقح[

 الؾمُل طبٌب في مغفسة الرهىب: -4

  طـ َطْبدِ 
ِ
ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل  ْب

ِ
ـْ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

ـْ َطَؿِؾ َيَدْيِف، َأْمَسك َمْغُػقًرا َلفُ 
ًّٓ مِ ]الطرباين، وضعػف  «َأْمَسك كا

 .إلباين[

 :اكخداًء باألهبياء  -5

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط َّٓ َرَطك َما َبَعَث اهلُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َكبِقًّا إِ

ـَؿَ  َكَعْؿ، ُكـُْت َأْرَطاَها َطَؾك »، َفَؼاَل َأْصَحاُبُف: َوَأْكَت؟ َفَؼاَل: «الَغ

ةَ  َْهِؾ َمؽَّ
ِ

 .]البخاري[ «َقَراِريَط ٕ
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 أطيب الىظب مً ؽمل اليد: -6

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـِ الِؿْؼَداِم، َط ،»، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط  َما َأَكَؾ َأَحٌد َصَعاًما َقطُّ

ـْ َطَؿِؾ َيِدِه،...
ـْ َأْن َيْلُكَؾ مِ

 .]البخاري[« َخْقًرا مِ
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 (: وـَىايـَا حُـسِـهِ اخلُـلُق16)

 في أؽلى الجىت: ملسو هيلع هللا ىلصختى أهىن مؿ زطٌى هللا  -1

 
ِ
ـْ َأبِل ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأَكا َزِطقٌؿ بَِبْقٍت فِل : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ  َِّة لَِؿ َِّة َرَبِض اْلَج ا، َوبَِبْقٍت فِل َوَسِط اْلَج َتَرَك اْلِؿَراَء، َوإِْن َكاَن ُمِحؼًّ

ـَ  ـْ َحسَّ َِّة لَِؿ ـْ َتَرَك اْلَؽِذَب َوإِْن َكاَن َماِزًحا، َوبَِبْقٍت فِل َأْطَؾك اْلَج لَِؿ

 .]أبق داود، وحسـف إلباين[ «ُخُؾَؼفُ 

 خياز الىاض: -2

 
ِ
ـَُؽْؿ َأْخاَلًقاإِنَّ مِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ]البخاري  «ـْ ِخَقاِرُكْؿ َأَحاِس

 .ومسؾؿ[

 أثلل ش يء في اإلاحزان: -3

َّبِلِّ  ـِ ال ْرَداِء، َط ـْ َأبِل الدَّ َأْثَؼُؾ َشْلٍء فِل اْلِؿقَزاِن َيْقَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـٌ  .]أحؿد، وصحقح ابـ حبان[ «اْلِؼَقاَمِة ُخُؾٌؼ َحَس

 لجىت:أكسب الىاض ئلى زطٌى هللا في ا -4

 
ِ
ـْ َجابٍِر، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َأَحبُِّؽْؿ إَِللَّ َوَأْقَربُِؽْؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

إِنَّ مِ

ـَُؽْؿ َأْخاَلًقا، َوإِنَّ َأْبَغَضُؽْؿ إَِللَّ  ِّل َمْجؾًِسا َيْقَم الِؼَقاَمِة َأَحاِس مِ
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ِّل َمْجؾًِسا َيْقَم الِؼَقاَمِة الثَّْرَثاُروَن  ُققَن َوَأْبَعَدُكْؿ مِ َوالُؿَتَشدِّ

ُققَن «َوالُؿَتَػْقِفُؼقنَ  ـَا الثَّْرَثاُروَن َوالُؿَتَشدِّ ، َقْد َطؾِْؿ
ِ
، َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

ـٌ  «الُؿَتَؽبُِّرونَ »َفَؿا الُؿَتَػْقِفُؼقَن؟ َقاَل:   .[]الرتمذي، وقال: َحِديٌث َحَس

 أخب الؾباد ئلى هللا: -5

 
ِ
ـْ  :ملسو هيلع هللا ىلصُسئؾ َرُسقُل اهلل ؟ َقاَل:  َم

ِ
 إَِلك اهلل

ِ
َأْحَسـُُفْؿ »َأَحبُّ ِطَباِد اهلل

 .]الطرباين، وقال الؿـذري: ورواتف محتٌج هبؿ يف الصحقح[ «ُخُؾًؼا

 ئدزان دزجت الصائم اللائم: -6

 
ِ
ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ـَ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

إِنَّ اْلُؿْممِ

ـِ ُخُؾؼِ  اِئِؿ اْلَؼاِئؿِ َلُقْدِرُك بُِحْس  .]أبق داود، وصححف إلباين[ «ِف َدَرَجَة الصَّ

 خظً ألاخالق طبب في دخٌى الجىت: -7

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل: ُسئَِؾ َرُسقُل اهلل َّاَس  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َأْكَثِر َما ُيْدِخُؾ ال َط

ََّة، َفَؼاَل:  ـُ الُخُؾِؼ »الَج  َوُحْس
ِ
ـْ «َتْؼَقى اهلل َأْكَثِر َما ُيْدِخُؾ  ، َوُسئَِؾ َط

َّاَر، َفَؼاَل:  َّاَس ال ]الرتمذي، وقال: َحِديٌث َصِحقٌح  «الَػُؿ َوالَػْرُج »ال

 .َغِريٌب[
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 (: وـَىايـَا الـدُُّعَـاء17)

 ألمـس هللا  -1
ً
 : امخثاال

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿قال تعالك: 

 .[63]غافر:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 :  الدؽاء أهسم ش يء ؽلى هللا -2

َّبِلِّ  ـْ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط  ُسْبَحاَكُف : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط
ِ
َلقَْس َشْلٌء َأْكَرَم َطَؾك اهلل

َطاءِ  ـْ الدُّ
ـ ماجة، والرتمذي، وإدب الؿػرد لؾبخاري[ «مِ  .]أحؿد، واب

 الدؽاء في السخاء طبيل الاطخجابت في الؼدة: -3

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل رَ   َط
ِ
ُه َأْن َيْسَتِجقَب : »ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل ـْ َسرَّ َم

َخاءِ  َطاَء فِل الرَّ َدائِِد َوالَؽْرِب َفْؾُقْؽثِِر الدُّ ]الرتمذي، وأبل  «اهلُل َلُف ِطـَْد الشَّ

ـَاِد »يعؾك، والحاكؿ، وقال:  ْس  .«[َحِديٌث َصِحقُح اإْلِ

 ئال الدؽـاء: ال ًسد اللدز -4

ـْ َثْقَباَن، َقاَل: قَ   َط
ِ
َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل َطاُء َو َّٓ الدُّ َٓ َيُردُّ اْلَؼَدَر إِ

َّٓ اْلبِرُّ  ]ابـ أبل شقبة، وأحؿد، والطرباين، والحاكؿ: وقال:  «َيِزيُد فِل اْلُعُؿِر إِ

ـَاِد[ ْس  .َصِحقُح اإْلِ
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 ختى ال ٌغظب مني زبي: -5

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َلْؿ َيْسَلِل اهلَل : »ملسو هيلع هللا ىلصَط إِكَُّف َم

 .]الرتمذي، وأحؿد، وإدب الؿػرد لؾبخاري[« َيْغَضْب َطَؾْقفِ 

 ليىىن هللا معي: -6

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَْد : »ملسو هيلع هللا ىلصَط إِنَّ اهلَل َيُؼقُل: َأَكا ِط

ِـّ َطْبِدي بِل َوَأَكا َمَعُف إَِذا َدَطاكِل  .مسؾؿ[] «َض
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 (: وَـىايـَا ذِكْـسِ اللَّـه18)

 ذهس هللا أخب ألاؽماٌ: -1

 
ِ
ـِ َجَبٍؾ، َقاَل: َسَلْلُت َرُسقَل اهلل ـْ ُمَعاِذ ْب َْطَؿاِل ملسو هيلع هللا ىلصَط ْٕ : َأيُّ ا

؟، َقاَل: 
ِ
 »َأَحبُّ إَِلك اهلل

ِ
ـْ ِذْكِر اهلل

 «َأْن َتُؿقَت َولَِساُكَؽ َرْصٌب مِ

 .[والبزار والطرباينصحقح ابـ حبان، ]

 باب مً أبىاب الجىت: -2

َّبِلَّ  ـِ َجَبٍؾ، َأنَّ ال ـْ ُمَعاِذ ْب ـْ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط
َؽ َطَؾك َباٍب مِ َٓ َأُدلُّ َأ

َِّة؟  »ُقْؾُت: َبَؾك؟ َقاَل: « َأْبَقاِب الَج
ِ
َّٓ بِاهلل َة إِ َٓ ُققَّ ]أحؿد،  «َٓ َحْقَل َو

 .وإسـاده صحقح[

 لجىت:ذهس هللا غسض ا -3

 
ِ
ـِ ُطَؿَر، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ اْب َِّة : »ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َغْرِس اْلَج

َأْكثُِروا مِ

َة  َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو ـْ ِغَراِسَفا، 
َفنِكَُّف َطْذٌب َماُؤَها َصقٌِّب ُتَراُبَفا، َفَلْكثُِروا مِ

 
ِ
َّٓ بِاهلل  .]الطرباين، وحسـف إلباين[ «إِ

 ا وأزفؾها:خحر ألاؽماٌ وأشواه -4

َّبِلُّ  ْرَداِء، َقاَل: َقاَل ال ـْ َأبِل الدَّ َٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِخْقِر َأْطَؿالُِؽْؿ، : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َأ

 



 نــوايــا وعـطايــا 72

ـْ إِْكَػاِق 
ـَْد َمؾِقؽُِؽْؿ، َوَأْرَفِعَفا فِل َدَرَجاتُِؽْؿ َوَخْقٌر َلُؽْؿ مِ َوَأْزَكاَها ِط

ـْ َأْن َتؾْ 
َهِب َوالَقِرِق، َوَخْقٌر َلُؽْؿ مِ ـَاَقُفْؿ الذَّ ُكْؿ َفَتْضِرُبقا َأْط َؼْقا َطُدوَّ

ـَاَقُؽؿْ   َتَعاَلك»؟ َقاُلقا: َبَؾك. َقاَل: «َوَيْضِرُبقا َأْط
ِ
]الرتمذي، وابـ  «ِذْكُر اهلل

 .ماجة، وأحؿد، والحاكؿ، وقال: صحقح اإلسـاد[

م الفالح: -5  ذهس هللا طٍس

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿قال تعالك: 

 .﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 تى ًرهسوي هللا:خ -6

 ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿قال تعالك:

.[152]البؼرة:

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَْد َيُؼقُل اهلُل : »ملسو هيلع هللا ىلصوَط َ : َأَكا ِط

ـَ َيْذُكُركِل، َفنِْن َذَكَركِل فِل َكْػِسِف َذَكْرُتُف فِل  ِـّ َطْبِدي، َوَأَكا َمَعُف ِحق َض

َركِل فِل َمإَلٍ َذَكْرُتُف فِل َمإَلٍ َخْقٍر مِـُْف، َوإِِن اْقَتَرَب إَِللَّ َكْػِسل، َوإِْن َذكَ 

ْبُت إَِلْقِف ِذَراًطا، َوإِِن اْقَتَرَب إَِللَّ ِذَراًطا، اْقَتَرْبُت إَِلْقِف َباًطا،  ِشْبًرا، َتَؼرَّ

 .]البخاري ومسؾؿ[« َوإِْن َأَتاكِل َيْؿِشل َأَتْقُتُف َهْرَوَلةً 
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خي -7
ُ
 ي كلبي:أل

ـْ َأبِل ُمقَسك  َّبِلُّ َط ِذي َيْذُكُر َربَُّف : »ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل ال َمَثُؾ الَّ

َٓ َيْذُكُر َربَُّف، َمَثُؾ الَحلِّ َوالَؿقِِّت  ِذي   .]البخاري[ «َوالَّ

ننننننننن    اَبذدنننننننننا  ِِ ْ نر   ـَ  إَِذا َمرِْضننننننندَا َنَ

 

 

 

 

نننننا َفدَدْتَ  َن ن نَا ًْ ْ نننننَر َا َل اكن ر  كِننننن   َفندَنْتنننننر 

 

 

 

 

ـّسِدًً: -8
َ
ـف

ُ
 ألهــىن مً اإلا

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َكاَن َرُسـقُل اهلل َة ملسو هيلع هللا ىلصَط ، َيِسقُر فِل َصِريِؼ َمؽَّ

ِسقُروا َهَذا ُجْؿَداُن َسَبَؼ »َفَؿرَّ َطَؾك َجَبٍؾ ُيَؼاُل َلُف ُجْؿَداُن، َفَؼاَل: 

ُدونَ  ُدونَ « اْلُؿَػرِّ  َقاَل: َقاُلقا: َوَما اْلُؿَػرِّ
ِ
اكُِروَن اهلَل »؟ َيا َرُسقَل اهلل الذَّ

اكَِراُت   .]مسؾؿ[ «َكثِقًرا، َوالذَّ

 ليغلني هللا بغله: -9

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط ِف، : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُفُؿ اهلُل فِل ضِؾِّ َسْبَعٌة ُيظِؾُّ

ُف: اإِلَماُم الَعاِدُل، َوَشابٌّ  َّٓ ضِؾُّ َٓ ضِؾَّ إِ ِطَباَدِة َربِِّف، َوَرُجٌؾ  َكَشَل فِل َيْقَم 

َقا   اْجَتَؿَعا َطَؾْقِف َوَتَػرَّ
ِ
َقْؾُبُف ُمَعؾٌَّؼ فِل الَؿَساِجِد، َوَرُجالَِن َتَحابَّا فِل اهلل

َطَؾْقِف، َوَرُجٌؾ َصَؾَبْتُف اْمَرَأٌة َذاُت َمـِْصٍب َوَجَؿاٍل، َفَؼاَل: إِكِّل َأَخاُف اهلَل، 
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َٓ َتْعَؾَؿ ِشَؿاُلُف َما ُتـِْػُؼ َيِؿقـُُف، َوَرُجٌؾ َذَكَر َوَرُجٌؾ َتَص  َق، َأْخَػك َحتَّك  دَّ

ـَاهُ   .]البخاري[« اهلَل َخالًِقا َفَػاَضْت َطْق

 اطمئىان الللب: -11

 جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب﴿قال تعالك: 

 .[28]الرطد: ﴾يث ىث مث

 طىبى إلاً اطخغفس هثحًرا: -11

ـِ ُبْسرٍ  َّبِلُّ طـ َطْبِد اهلل ْب ـْ َوَجَد فِل : »ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل ال ُصقَبك لَِؿ

ا، والطرباين، «َصِحقَػتِِف اْستِْغَػاًرا َكثِقًرا وصححف  ]ابـ ماجة، والبزَّ

 مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿... وقال تعالك: إركاؤوط[

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[12-13]كقح: ﴾ٺ ٺ

 ؽدم الىـدم في الجىت ؽلى جسن الرهس: -12

 طَ 
ِ
ـِ َجَبٍؾ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُر َأْهُؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصـْ ُمَعاِذ ْب َلْقَس َيَتَحسَّ

ْت بِِفْؿ َلْؿ َيْذُكُروا اهلَل فِقَفا َّٓ َطَؾك َساَطٍة َمرَّ َِّة إِ ]الؿعجؿ الؽبقر « اْلَج

 .لؾطرباين، وقال الؿـذري: إسـاده ثؼات معروفقن[
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 الرهس أخب ش يٍء ئلى هللا: -13

ـْ ُأمِّ  ، َأْوِصـِل. َقاَل:  َط
ِ
َفا َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل اْهُجِري »ُسَؾْقٍؿ، َأكَّ

َفا َأْفَضُؾ اْلِفْجَرِة، وحافِظِل َطَؾك اْلَػَرائِِض، َفنِكََّفا  اْلَؿَعاِصل، َفنِكَّ

ـَ اهلَل بَِشْلٍء أَ  َٓ َتْلتِق ، َفنِكَِّؽ 
ِ
َحبَّ إَِلْقِف َأْفَضُؾ اْلِجَفاِد، َوَأْكثِري َذَكَر اهلل

ـْ َكْثَرِة ِذْكِرهِ 
 .]الؿعجؿ إوسط لؾطرباين، وقال الؿـذري: إسـاده جقد[ «مِ

 الىجاة مً ؽراب هللا: -14

 
ِ
ـِ َجَبٍؾ َأكَُّف َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُمَعاِذ ْب َما َطِؿَؾ آَدمِلٌّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ ِذكْ 
، مِ

ِ
ـْ َطَذاِب اهلل

 َطَؿاًل َقطُّ َأْكَجك َلُف مِ
ِ
]أحؿد، والطرباين، « ِر اهلل

 .وصححف إلباين[

َّبِلِّ  ـِ ال ـِ ُطَبْقٍد، َط ـْ َفَضاَلَة ْب ـْ َطَذاِب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوَط
ـٌ مِ

اْلَعْبُد آمِ

، َما اْسَتْغَػَر اهللَ 
ِ
ـف إركاؤوط[« اهلل  .]أحؿد، وحسَّ

 الخخلص مً وطاوض الؼيطان: -15

 
ِ
َّٓ َوَكَذلَِؽ الْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ْقَطاِن إِ ـَ الشَّ

َٓ َيـُْجق مِ َعْبُد 

 
ِ
]مستدرك الحاكؿ ، وشعب اإليؿان، وقال الحاكؿ: َصِحقٌح َطَؾك « بِِذْكِر اهلل

] ـِ ْقَخْق  .َشْرِط الشَّ
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ـلـىي البدن: -16 ًُ ـُس هللا 
ْ
 ِذه

الَُم َشَؽْت َما َتْؾَؼك فِل َيِدهَ  : َأنَّ َفاصَِؿَة َطَؾْقِفَؿا السَّ ـْ َطؾِلٍّ ـَ َط
ا مِ

َّبِلَّ  َحك، َفَلَتِت ال َتْسَلُلُف َخاِدًما َفَؾْؿ َتِجْدُه، َفَذَكَرْت َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

ـَا، َفَذَهْبُت  ا َجاَء َأْخَبَرْتُف، َقاَل: َفَجاَءَكا َوَقْد َأَخْذَكا َمَضاِجَع لَِعائَِشَة، َفَؾؿَّ

ـَا َحتَّك َوَج « َمَؽاَكِؽ »َأُققُم، َفَؼاَل:  ـَ ْدُت َبْرَد َقَدَمْقِف َطَؾك َفَجَؾَس َبْق

ـْ َخاِدٍم؟ إَِذا »َصْدِري، َفَؼاَل: 
ُؽَؿا َطَؾك َما ُهَق َخْقٌر َلُؽَؿا مِ َٓ َأُدلُّ َأ

 ، ـَ َأَوْيُتَؿا إَِلك فَِراِشُؽَؿا، َأْو َأَخْذُتَؿا َمَضاِجَعُؽَؿا، َفَؽبَِّرا َثالًَثا َوَثالَثِق

، َواْح  ـَ ـْ َوَسبَِّحا َثالًَثا َوَثالَثِق
، َفَفَذا َخْقٌر َلُؽَؿا مِ ـَ َؿَدا َثالًَثا َوَثالَثِق

 .]البخاري[ «َخاِدمٍ 

 

D 5 5 d 

 



 نــوايــا وعـطايــا  77

 (: وـَىايـَا الـمُـرَاكَـسَة19)

 ئزطاء هللا : -1

، وسعٌل لؿرضاتف، إذ فقفا صؾب ٕن الؿذاكرَة صاطٌة هلل 

لؾعؾؿ، وصؾب العؾؿ مـ أجؿؾ وأجّؾ ما يتؼرب بف الؿسؾؿ إلك ربف، 

الطالب يف دراستف ومذاكرتف، صريٌؼ لرضا اهلل، ولقتذكر  فاجتفاد

 .[84]صف: ﴾ے ھ ھ ھ﴿الطالُب دائًؿا ققلف تعالك: 

 ئدخاٌ الظسوز ؽلى أهلي : -2

طـدما يرى أباُء أبـاَئفؿ، وهق يذاكرون، ويمدون دروسفؿ، 

ويحصؾقن واجباتف، ففذا أول السرور وآصؿئـان، ثؿ تؽتؿؾ 

ر والبفجة، طـدما تؿر آمتحاكات بسالم، ثؿ الػرحة، ويزداد السرو

حصؾ آبـ طؾك درجة طالقة، ومجؿقع جقد،  تظفر الـتقجة، وقد

ففذا بال شؽ يؽقن سبًبا يف إسعاد أباء وإمفات وإهؾ 

وإحباب، وإدخال السرور لف أجٌر وثقاب، بؾ هق مـ أفضؾ 

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب   َقاَل: -رضل اهلل طـفؿا-إطؿال: فَع
ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

، َتْؼِضل َطـُْف َدْيـًا» ـِ ُروِر َطَؾك اْلُؿْممِ ـْ َأْفَضِؾ اْلَعَؿِؾ: إِْدَخاُل السُّ
 ،مِ
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ُس َطـُْف ُكْرَبةً  ،َتْؼِضل َلُف َحاَجةً  ـَػِّ  .]السؾسؾة الصحقحة، لَللباين[« ُت

صـسة ألامـت : -3
ُ
ـفـُؿ اإلاظلمحن وه

َ
 ه

ـَف،  ووفؼف اهلل لعؿؾ، ففق يـػع الؿسؾؿقـ إذا أهنك الطالُب دراست

ؾف يف الؿراحؾ التعؾقؿقة  بعؿؾف وجفده، وأصؾ ذلؽ العؾؿ الذي حصَّ

م كػًعا أكثر  الؿختؾػة، وكؾؿا اجتفد أكثر يف طؾؿف ثؿ طؾؿف، كؾؿا قدَّ

وا يا  لؾؿسؾؿقـ، وأدى هذا إلك كصرة اإلسالم وطزِّ إمة، تذكرُّ

 .[12:الزمر] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿شباب ققل اهلل: 

م ئلى الجىت : -4  طٍس

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َسَؾَؽ َصِريًؼا »...  :ملسو هيلع هللا ىلصَط َوَم

َِّة،... َؾ اهلُل َلُف بِِف َصِريًؼا إَِلك اْلَج  .]مسؾؿ[« َيْؾَتِؿُس فِقِف ِطْؾًؿا، َسفَّ

 أجىدتها: -5
ُ
 ختى جظَؿ اإلاالئىت

 
ِ
إِنَّ اْلَؿاَلئَِؽَة َلَتَضُع َأْجـَِحَتَفا ِرًضا وَ »...  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

.]أبق داود، والرتمذي وابـ ماجة، وصححف إلباين[ «لَِطالِِب اْلِعْؾِؿ،...

 مً وزثت ألاهبياء : -6
َ
 ألهىن

 
ِ
ـْ فِل »...  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َوإِنَّ اْلَعالَِؿ َلَقْسَتْغِػُر َلُف َم

 َ ْٕ ـْ فِل ا َؿَقاِت، َوَم ْرِض، َواْلِحقَتاُن فِل َجْقِف اْلَؿاِء، َوإِنَّ َفْضَؾ السَّ
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اْلَعالِِؿ َطَؾك اْلَعابِِد، َكَػْضِؾ اْلَؼَؿِر َلْقَؾَة اْلَبْدِر َطَؾك َساِئِر اْلَؽَقاكِِب، َوإِنَّ 

 َٓ ـَاًرا، َو ُثقا ِدي َْكبَِقاَء َلْؿ ُيَقرِّ ْٕ َْكبَِقاِء، َوإِنَّ ا ْٕ ُثقا  اْلُعَؾَؿاَء َوَرَثُة ا ِدْرَهًؿا َورَّ

ـْ َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ  ]أبق داود، والرتمذي وابـ ماجة، « اْلِعْؾَؿ، َفَؿ

 .وصححف إلباين[

اض الجىت : -7  مجالع الؾلم هي ٍز

 
ِ
ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ اْب إَِذا َمَرْرُتْؿ بِِرَياِض : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

َِّة، َفاْرَتُعقا َِّة َقاَل: قِ « اْلَج ، َوَما ِرَياُض اْلَج
ِ
َمَجالُِس »قَؾ: َيا َرُسقَل اهلل

.]الطرباين[« اْلِعْؾؿِ 

 زفؿ الدزجاث: -8

﴾يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب﴿قال تعالك:

.[11]الؿجادلة:

 بصالة هللا ومالئىخه : -9
َ
 ختى أفـىش

 
ِ
ـْ َأبِل ُأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل اَلئَِؽَتُف َحتَّك إِنَّ اهلَل َومَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

َّْؿَؾَة فِل ُجْحِرَها، َوَحتَّك اْلُحقَت فِل اْلَبْحِر َلُقَصؾُّقَن َطَؾك ُمَعؾِِّؿ  ال

َّاِس اْلَخْقَر   .]معجؿ الطرباين[« ال
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 مجالع الؾلم حؾدٌ حجت: -11

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُأَماَمَة، َط َٓ ُيرِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َغَدا إَِلك اْلَؿْسِجِد  يُد َم

ُتفُ  ا ِحجَّ َؿ َخْقًرا َأْو َيْعَؾَؿُف، َكاَن َلُف َكَلْجِر َحاجٍّ َتامًّ َّٓ َأْن َيَتَعؾَّ ]الؿعجؿ  «إِ

ُؼقَن ُكؾُُّفْؿ[  .الؽبقر لؾطرباين، وقال الفقثؿل: َوِرَجاُلُف ُمَقثَّ
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 وَـىايـَا الـحَـجِّ والعُــمِـسَة (:21)

 الدج مً أفظل ألاؽماٌ: -1

ـْ أَ  َّبِلُّ َط َأيُّ إَْطَؿاِل َأْفَضُؾ؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: ُسئَِؾ ال

 َوَرُسقلِفِ »
ِ
 »قِقَؾ: ُثؿَّ َماَذا؟ َقاَل: « إِيَؿاٌن بِاهلل

ِ
قِقَؾ: « ِجَفاٌد فِل َسبِقِؾ اهلل

 .]البخاري ومسؾؿ[ «َحجٌّ َمْبُرورٌ »ُثؿَّ َماَذا؟ َقاَل: 

 ليي أؽــىَد بال ذهب: -2

َّبِلُّ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل ال ـْ َحجَّ َهَذا الَبْقَت، َفَؾْؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

فُ   .]البخاري[ «َيْرُفْث، َوَلْؿ َيْػُسْؼ َرَجَع َكَقْقِم َوَلَدْتُف ُأمُّ

 ًـهـدم الرهىب اإلااطيت: -3

ْساَلَم َيْفِدُم َما َكانَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رسقل اهلل  َقْبَؾُف؟  َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ اإْلِ

 «َوَأنَّ اْلِفْجَرَة َتْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾَفا؟ َوَأنَّ اْلَحجَّ َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾُف؟

 .]مسؾؿ[

 جىفحر الرهـىب ودخــٌى الـجـىـت: -4

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   َط
ِ
اَرٌة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل الُعْؿَرُة إَِلك الُعْؿَرِة َكػَّ

َـّةُ لَِؿا بَ  َّٓ الَج  .]البخاري ومسؾؿ[« قْـَُفَؿا، َوالَحجُّ الَؿْبُروُر َلْقَس َلُف َجَزاٌء إِ
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 الدج جهاد اليظاء: -5

 ُتَرى الِجَفاَد 
ِ
َفا َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل ـْ َطائَِشَة َرِضَل اهلُل َطـَْفا، َأكَّ َط

َـّ »َأْفَضَؾ الَعَؿِؾ، َأَفالَ ُكَجاِهُد؟ َقاَل: 
 «الِجَفاِد َحجٌّ َمْبُرورٌ  َأْفَضَؾ َلؽِ

 .]البخاري[

ان الفلس والرهىب: -6
َ
ِفـيـ

ْ
ىـ ًَ 

 
ِ
ـِ َمْسُعقٍد َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ اب ـَ الَحجِّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَط َتابُِعقا َبْق

ُكقَب َكَؿا َيـِْػل الؽِقُر َخَبَث  َوالُعْؿَرِة، َفنِكَُّفَؿا َيـِْػَقاِن الَػْؼَر َوالذُّ

َّٓ الَحِديدِ  ِة الَؿْبُروَرِة َثَقاٌب إِ ِة، َوَلْقَس لِْؾَحجَّ َهِب، َوالِػضَّ ، َوالذَّ

َّةُ  ـٌ َصِحقٌح َغِريٌب[ «الَج  .]أحؿد، والـسائل، والرتمذي، وقال: َحَس

 الطخجابت دؽـىحي: -7

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط اُر : »َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط اُج َواْلُعؿَّ اْلُحجَّ

، إِْن َدَطْقُه َأَجاَبُفْؿ، َوإِْن اْسَتْغَػُروُه َغَػَر َلُفؿْ وَ 
ِ
]ابـ ماجة، « ْفُد اهلل

 .[والؿعجؿ إوسط لؾطرباين

ت: -8 ٌُ حجَّ ْؾِد
َ
 في زمظان ح

ُ
 الؾمسة

  قال َرُسقُل 
ِ
ًة » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ًة َأْو َحجَّ إِنَّ ُطْؿَرًة فِل َرَمَضاَن َتْؼِضل َحجَّ

 .]البخاري[« َمِعل
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ً: ملسو هيلع هللا ىلصؽىة الىبي د -9  للمدللحن واإلالصٍس

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل الؾُفؿَّ اْغِػْر : »ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـَ  ِؼق ؟، َقاَل: «لِْؾُؿَحؾِّ ـَ ِري ، َولِْؾُؿَؼصِّ
ِ
الؾُفؿَّ اْغِػْر »، َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

ـَ  ِؼق رِ « لِْؾُؿَحؾِّ ، َولِْؾُؿَؼصِّ
ِ
؟، َقاَل: َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل ـَ الؾُفؿَّ اْغِػْر »ي

ـَ  ِؼق ؟ َقاَل: «لِْؾُؿَحؾِّ ـَ ِري ، َولِْؾُؿَؼصِّ
ِ
َـ »، َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل ِري  «َولِْؾُؿَؼصِّ

 .]البخاري ومسؾؿ[

 جلبيت الدجس والشجس: -11

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ، َط اِطِديِّ ـِ َسْعٍد السَّ ـْ َسْفِؾ ْب ـْ : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َما مِ

ـْ َحَجٍر َأْو َشَجٍر َأْو َمَدٍر، ُمَؾبٍّ يُ 
ـْ َيِؿقـِِف َوِشَؿالِِف مِ َّٓ َلبَّك َما َط َؾبِّل إِ

ـَا ـَا َوَهاُه ـْ َهاُه
َْرُض مِ ْٕ ]ابـ ماجة، وصححف  «َحتَّك َتـَْؼطَِع ا

 .إركاؤوط[
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