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  هـ ١٤٣٤نسخة شهر صفر 



 

  مقدمة
 في وسبحان ذي الحكمة البالغ . هرت عقول العالمينب يلتسبحان ذي الحكمة الباهرة ا

والشريعة  . يامن أسماء اهللا الحسنى والحكمة من صفاته الُعل "الحكيم"إن  .خلقه وأمره
  .الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة

       

خه       ة ناس رآن، بمعرف ي الق ة ف ا، الحكم ي اهللا عنهم اس، رض ن عب ر اب د فس وق
ه و  ه   ومنسوخه، ومحكم ابهه، وحالل ه متش ة   .)١( ...وحرام يم     والحكم ن الق ال اب ا ق  آم
ة فعل الصواب    :نوعان قولية وفعلية ا   .)٢(فالقولية قول الحق والفعلي ة َمْرِجُعه  والِحكم

  .إلى الَعْدل والِعْلم والِحْلم أساسا
    

وم   "لسان العرب"وورد في  . أن الحْكَمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العل
آل آالم وافق الحق   : أيضا وقيل. )٣(يقال لَمْن ُيْحِسُن دقائق الصِّناعات وُيتقنها َحِكيٌمو

ة  :أيضا  قيلو .فهو حكمة ا   .شيء في موضعه   الهي وضع    الحكم ل آم ة    :قي آل آلم
   .وعظتك وزجرتك ودعتك إلى َمْكُرَمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة

    

د   وتيسيرا لعملية العثور على الحكمة في ا  ه     رتبت إلسالم، فق ي جمع ا تيسر ل ى   م عل
   .الموفق واهللاـ  حسب ترتيب الحروف الهجائيةـ الطريقة المعجمية 

 

  لفاأل
  األمن والخوف

ِ بظلم أولئك لُهُم األْمُن و ُهْم مهتدون" • سورة ( "الذين آَمُنوا َو َلم َيْلـِبُسوا إيماَنُهم
 ). ٨٢:األنعام

َآالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن  َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُف َرَأْيَتُهْم َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُهْم"  •
سورة "(اْلَمْوِت َفِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُآْم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى اْلَخْيِر

 .)١٩:األحزاب
  .)٢٥:سورة األنفال( "...و اّتـقوا ِفـْتـنة ال ُتصيبنَّ الذين ظلُموا ِمْنُكم خاصة "  •
 ٤٥٠متوفى : الماورديأبو الحسن " (ْن استولت عليه العافيةَمْن َعمُه األْمُن َآَم"  •
 .) هـ
َقْدَر النعمة بأمنه حتى يخاف، آما ال يْعـِرف الُمَعافى قْدَر ] المرُء[ال َيْعـِرُف "  •

 .)الماورديأبو الحسن " (النعمة بعافيته حتى ُيصاَب
ْوِم      َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِم" ...  • ِه َواْلَي ْنُهْم ِباللَّ َن ِم ْن آَم َن الثََّمَراِت َم

  .)١٢٦: سورة البقرة( "اْلآِخِر
  أبغض الرجال إلى اهللا

                                                 
 بن سامي:   المحقق .العظيم القرآن تفسير :] هـ ٧٧٤- ٧٠٠[  الدمشقي القرشي آثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبوـ   ١ 

اآلية : سورة البقرة. (الجزء األول. م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة. والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر. سالمة محمد
٢٦٩.(  

هـ ـ  ١٤١٦مكتبة اإليمان، المنصورة، الطبعة األولى . تحقيق الشيخ محمد بيومي. ـ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٢ 
  .  ٥٩٢: الصفحة. م ١٩٩٦

  . ٥٤٠:حةالصف.  م ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٣العالمة ابن منظور، المجلد الثاني، دار الحديث، القاهرة  ـ ٣ 
  



 

َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ " •
َتَولَّى َسَعى ِفي اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه َلا ُيِحبُّ َوِإَذا . اْلِخَصاِم 

 .)٢٠٦ـ٢٠٤: سورة البقرة" ( ...اْلَفَساَد َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباْلِإْثِم
د صلى     " (دُّ اْلَخِصُمِإنَّ َأْبَغَض الرَِّجاِل ِإَلى اللَِّه األل"  • ين والمرسلين محم خاتم النبي

  .)اهللا عليه وسلم
  تحليل شخصيته): الشيطان(إبليس 

 
   نوع المخلوقات

ِه  " • َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلَآَدَم َفَسَجُدوا ِإال ِإْبِليَس َآاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ
َدال َأَفَتتَِّخُذوَنُه  : سورة الكهف  ( "َوُذرِّيََّتُه َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئَس ِللظَّاِلِميَن َب

٥٠(.  
  هأصل خلق

يمٌ     . َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن" • َك َرِج ا َفِإنَّ اْخُرْج ِمْنَه اَل َف  "َق
  .)٧٧ـ٧٦:سورة ص(

  القريننوع 
 .)٣٨: سورة النساء" (َوَمْن َيُكِن الشَّْيَطاُن َلُه َقِريًنا َفَساَء َقِريًنا"  •

  وانيةعد: تهشخصيطبيعة 
َقى          " • ِة َفَتْش َن اْلَجنَّ ا ِم ا ُيْخِرَجنَُّكَم َك َفَل َك َوِلَزْوِج ُدوٌّ َل َذا َع ا َآَدُم ِإنَّ َه سورة  " (َفُقْلَنا َي
 .)١١٧: طه
اِن   َقاَل َيا ُبَنيَّ ال"  • ْيَطاَن ِلِإلْنَس  َتْقُصصْ ُرْؤَياَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َآْيًدا ِإنَّ الشَّ

 )٥:سورة يوسف (َعُدوٌّ ُمِبيٌن 
   ته لإلنسرؤي
  .)٢٧: سورة األعراف" (ِإنَُّه َيَراُآْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال َتَرْوَنُهْم" ... •

  رؤيته من طرف الحمير
َق   ِإَذا "  • ِمْعُتْم َنِهي َسِمْعُتْم ِصَياَح الدَِّيَكِة َفاْسَأُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه َفِإنََّها َرَأْت َمَلًكا َوِإَذا َس

ْيَطاًنا  د     "( اْلِحَماِر َفَتَعوَُّذوا ِباللَِّه ِمْن الشَّْيَطاِن َفِإنَُّه َرَأى َش ين والمرسلين محم اتم النبي خ
  .)صلى اهللا عليه وسلم

  الِكْبر: ضهمن أمرا
ُجُدوا آل "  • ِة اْس ا ِلْلَمالِئَك َجُدوا ِإَوِإْذ ُقْلَن َن   الَدَم َفَس اَن ِم َتْكَبَر َوَآ ى َواْس يَس َأَب  ِإْبِل

 .)٣٤:سورة البقرة( "اْلَكاِفِريَن
ُنوٍن     "  • ٍإ َمْس ْن َحَم اٍل ِم اخْ  ) ٣٣(َقاَل َلْم َأُآْن ِلَأْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَص اَل َف ُرْج َق

دِّيِن     ) ٣٤(ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم  ْوِم ال ى َي َة ِإَل ى    ) ٣٥(َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَن َأْنِظْرِني ِإَل اَل َربِّ َف َق
ِريَن     ) ٣٦(َيْوِم ُيْبَعُثوَن  َن اْلُمْنَظ َك ِم اَل َفِإنَّ وِم     ) ٣٧(َق ِت اْلَمْعُل ْوِم اْلَوْق ى َي اَل  ) ٣٨(ِإَل َق

َويْ   ا َأْغ يَن      َربِّ ِبَم ُأْغِوَينَُّهْم َأْجَمِع َأْرِض َوَل ي اْل ْم ِف ُأَزيَِّننَّ َلُه ْنُهُم   ) ٣٩(َتِني َل اَدَك ِم ا ِعَب ِإلَّ
ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ) ٤١(َقاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم ) ٤٠(اْلُمْخَلِصيَن 

اِوي  يَن    ) ٤٢(َن ِإلَّا َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغ ُدُهْم َأْجَمِع نََّم َلَمْوِع َواٍب    ) ٤٣(َوِإنَّ َجَه ْبَعُة َأْب ا َس َلَه
 .)٤٤ـ ٣١: سورة الحجر) (٤٤(ِلُكلِّ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم 

    ئهإغوامدة 



 

م في       ! وعزتك يارب : إن الشيطان قال" • ا دامت أرواحه ادك م ال أبرح أغوي عب
ارك  رب تب ال ال ادهم، فق الىأجس ا  : و تع م م ر له ي، ال أزال أغف ـزتي وجالل وع

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (استغفروني
  هانسلطحدود 

هُ       "  • اَن َل ا َآ ْؤِمِنيَن َوَم َن اْلُم ا ِم ا َفِريًق ْيِهْم   َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس َظنَُّه َفاتََّبُعوُه ِإلَّ َعَل
ْيٍء             ِمْن ُسْلَطاٍن لِّ َش ى ُآ َك َعَل كٍّ َوَربُّ ي َش ا ِف َو ِمْنَه ْن ُه َآِخَرِة ِممَّ ْؤِمُن ِباْل ِإلَّا ِلَنْعَلَم َمْن ُي

  .)٢١ـ٢٠: سورة سبا" (َحِفيٌظ
َأْخَلْفُتُكْم  "  • ا  َوَقاَل الشَّْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْلَأْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعَدُآْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َف َوَم

ُكْم مَ      وا َأْنُفَس وِني َوُلوُم ا َتُلوُم ا َآاَن ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن ِإلَّا َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَل
اِلِميَن َلهُ   ْم َأَنا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي َآَفْرُت ِبَما َأْشَرْآُتُموِن ِمْن َقْبُل ِإنَّ الظَّ

  .)٢٢:سورة إبراهيم" (َعَذاٌب َأِليٌم
   َآْيده
 .)٧٦:سورة النساء" (ِإنَّ َآْيَد الشَّْيَطاِن َآاَن َضِعيًفا"... •

    خوفه
َلَك        يا   ِإيهًا " • ا َس طُّ ِإلَّ ا َق اِلًكا َفجًّ ْيَطاُن َس َك الشَّ اْبَن اْلَخطَّاِب َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما َلِقَي

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َك َفجًّا َغْيَر َفجِّ
  ُنُفوُره

َرةِ   "  • وَرُة اْلَبَق ِه ُس " ال َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم َمَقاِبَر ِإنَّ الشَّْيَطاَن َيْنِفُر ِمْن اْلَبْيِت الَِّذي ُتْقَرُأ ِفي
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  هُبَكاُؤاعتزاله و
ُن آَدَم   َيا َوْيِلي  ...ِإَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشَّْيَطاُن َيْبِكي َيُقوُل"  • َر اْب ُأِم

ين والمرسلين    " (ِبالسُُّجوِد َفَسَجَد َفَلُه اْلَجنَُّة َوُأِمْرُت ِبالسُُّجوِد َفَأَبْيُت َفِلي النَّاُر اتم النبي خ
  .)ه وسلممحمد صلى اهللا علي

  َضِحُكه
ا    "  • اَل َه َدُآْم ِإَذا َق التََّثاُؤُب ِمْن الشَّْيَطاِن َفِإَذا َتَثاَءَب َأَحُدُآْم َفْلَيُردَُّه َما اْسَتَطاَع َفِإنَّ َأَح

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َضِحَك الشَّْيَطاُن
ْك   "  • ُدُآْم َفْلُيْمِس اَوَب َأَح ْدُخلُ    ِإَذا َتَث ْيَطاَن َي ِإنَّ الشَّ ِه َف ى ِفي ِدِه َعَل ين  " (ِبَي اتم النبي خ

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
    ه انتشار

ِإَذا   "  • ٍذ َف ُر ِحيَنِئ َياِطيَن َتْنَتِش ِإنَّ الشَّ ْبَياَنُكْم َف وا ِص ْيُتْم َفُكفُّ ِل َأْو َأْمَس ْنُح اللَّْي اَن ُج ِإَذا َآ
َتُح    َذَهَبْت َساَعٌة ِم ا َيْف ْيَطاَن َل ْن اللَّْيِل َفَخلُّوُهْم َوَأْغِلُقوا اْلَأْبَواَب َواْذُآُروا اْسَم اللَِّه َفِإنَّ الشَّ

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(َباًبا ُمْغَلًقا
  هَمسُّ
يَن يُ " • ْيَطاُن ِح ُه الشَّ ا َيَمسُّ وٌد ِإلَّ ي آَدَم َمْوُل ْن َبِن ا ِم سِّ  َم ْن َم اِرًخا ِم َتِهلُّ َص ُد َفَيْس وَل

ا  ْرَيَم َواْبِنَه َر َم ْيَطاِن َغْي َرَة  " الشَّ و ُهَرْي وُل َأُب مَّ َيُق ْن  :" ُث ا ِم َك َوُذرِّيََّتَه ُذَها ِب ي ُأِعي َوِإنِّ
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم

َن اْلَمسِّ      الَِّذيَن َيْأُآُلوَن" • ْيَطاُن ِم ُه الشَّ ِذي َيَتَخبَُّط َك   الرَِّبا َلا َيُقوُموَن ِإلَّا َآَما َيُقوُم الَّ َذِٰل
 .)٢٧٥:سورة البقرة..."(َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا



 

نَ  "  • َك ِم يٌم         َوِإمَّا َيْنَزَغنَّ ِميٌع َعِل ُه َس ِه ِإنَّ َتِعْذ ِباللَّ ْزٌغ َفاْس ْيَطاِن َن ِذيَن  ) ٢٠٠(الشَّ ِإنَّ الَّ
ُروَن     ْم ُمْبِص ِإَذا ُه َذآَُّروا َف ْيَطاِن َت َن الشَّ اِئٌف ِم ُهْم َط ْوا ِإَذا َمسَّ ورة )" (٢٠١(اتََّق س

 .)٢٠١ـ٢٠٠: األعراف
اَدى رَ  "  • وَب ِإْذ َن َدَنا َأيُّ ْر َعْب َذاٍب    َواْذُآ ٍب َوَع ْيَطاُن ِبُنْص ِنَي الشَّ ي َمسَّ ُه َأنِّ ) ٤١(بَّ

 .)٤٢-٤١: سورة ص) " (٤٢(اْرُآضْ ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَراٌب 
  هقعُدَم
ْن بَ   ) ١٦(َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم "  • َآِتَينَُّهْم ِم ِديِهْم  ُثمَّ َل ْيِن َأْي

اِآِريَن         َرُهْم َش ُد َأْآَث ا َتِج َماِئِلِهْم َوَل ْن َش اِنِهْم َوَع ْن َأْيَم ْم َوَع ْن َخْلِفِه ورة ) (١٧(َوِم س
  .)١٧ـ١٦: األعراف

  .)٩٨: سورة النحل" (َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم"  •
  إدباره وإقباله

ِإَذا َقَضى  "  • ْأِذيَن َف َمَع التَّ ا َيْس ى َل َراٌط َحتَّ ُه ُض ْيَطاُن َوَل َر الشَّ َلاِة َأْدَب وِدَي ِللصَّ ِإَذا ُن
ْينَ        َر َب ى َيْخِط َل َحتَّ َب َأْقَب ى ِإَذا َقَضى التَّْثِوي  النَِّداَء َأْقَبَل َحتَّى ِإَذا ُثوَِّب ِبالصََّلاِة َأْدَبَر َحتَّ

ْم      اْلَمْرِء َوَنْف ْدِري َآ ا َي ُل َل لَّ الرَُّج ِسِه َيُقوُل اْذُآْر َآَذا اْذُآْر َآَذا ِلَما َلْم َيُكْن َيْذُآُر َحتَّى َيَظ
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َصلَّى
  فرجاته

د     " (]في الصفوف  [ال تذروا فرجات للشيطان   ..."  • ين والمرسلين محم اتم النبي خ
  .)يه وسلمصلى اهللا عل
  اختالسه

َلاِة    " • ي الصَّ اِت ِف َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اِلاْلِتَف
دِ       َلاِة اْلَعْب ْن َص ْيَطاُن ِم ُه الشَّ اٌس َيْخَتِلُس د     " (َفَقاَل ُهَو اْخِتَل ين والمرسلين محم اتم النبي خ

  .)مصلى اهللا عليه وسل
  نسمن اإل إخوته

ِه       ..."  • ْيَطاُن ِلَربِّ اَن الشَّ َياِطيِن َوَآ َواَن الشَّ اُنوا ِإْخ ذِِّريَن َآ ِذيًرا ِإنَّ اْلُمَب ذِّْر َتْب ا ُتَب َوَل
 .)٢٧ -٢٦ :اإلسراء سورة" (َآُفوًرا
  ه ْمروَأ هوْعُد
اِء َوال"  • ْأُمُرُآْم ِباْلَفْحَش َر َوَي ُدُآُم اْلَفْق ْيَطاُن َيِع ُه الشَّ ًلا َواللَّ ُه َوَفْض َرًة ِمْن ُدُآْم َمْغِف ُه َيِع لَّ

  .)٢٦٨: سورة البقرة" (َواِسٌع َعِليٌم
ا     "  • يًبا َمْفُروًض اِدَك َنِص ْن ِعَب ُأَمنَِّينَُّهْم   ) ١١٨(َلَعَنُه اللَُّه َوَقاَل َلَأتَِّخَذنَّ ِم لَّنَُّهْم َوَل َوَلُأِض

ْن   َوَلَآُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ َآَذاَن اْلَأْنَعاِم َوَلَآُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِليًّا ِم
ا     َراًنا ُمِبيًن َر ُخْس ْد َخِس ِه َفَق ا     ) ١١٩(ُدوِن اللَّ ْيَطاُن ِإلَّ ُدُهُم الشَّ ا َيِع يِهْم َوَم ُدُهْم َوُيَمنِّ َيِع

 .)١٢٠ـ١١٨:سورة النساء) (١٢٠(ُغُروًرا 
ي        • اِرْآُهْم ِف َك َوَش َك َوَرِجِل ْيِهْم ِبَخْيِل ْب َعَل َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِل

ُروًرا    ا ُغ ْيَطاُن ِإلَّ ُدُهُم الشَّ ا َيِع ْدُهْم َوَم اِد َوِع َأْمَواِل َواْلَأْوَل َك ) ٦٤(اْل ْيَس َل اِدي َل ِإنَّ ِعَب
  )٦٥ـ٦٤:سورة اإلسراء)  (٦٥(ٌن َوَآَفى ِبَربَِّك َوِآيًلا َعَلْيِهْم ُسْلَطا
  فتح عمله

ا           ..."  • ِه َوَم َدُر اللَّ ْل َق ْن ُق َذا َوَلِك َذا َوَآ اَن َآ ُت َآ ي َفَعْل ِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء َفَلا َتُقْل َلْو َأنِّ
ين والم " (َشاَء َفَعَل َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّْيَطاِن ه     خاتم النبي د صلى اهللا علي لين محم رس

  .)وسلم



 

  ُعَقُده
َدٍة   " • لَّ ُعْق ِرُب ُآ ٍد َيْض اَث ُعَق اَم َثَل َو َن ِدُآْم ِإَذا ُه ِة َرْأِس َأَح ى َقاِفَي ْيَطاُن َعَل ُد الشَّ َيْعِق

ْت     ،َفِإْن اْسَتْيَقَظ َفَذَآَر اللََّه اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة ،َعَلْيَك َلْيٌل َطِويٌل َفاْرُقْد :َمَكاَنَها َأ اْنَحلَّ ِإْن َتَوضَّ َف
نَّْفسِ    َث ال َبَح َخِبي  ُعْقَدٌة َفِإْن َصلَّى اْنَحلَّْت ُعَقُدُه ُآلَُّها َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطيَِّب النَّْفِس َوِإلَّا َأْص

     .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َآْسالَن
  هُلْوَب
َل   َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي ال" • ٌل َفِقي لَُّه َعْنُه َقاَل ُذِآَر ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُج

هِ   ي ُأُذِن ين   " (َما َزاَل َناِئًما َحتَّى َأْصَبَح َما َقاَم ِإَلى الصََّلاِة َفَقاَل َباَل الشَّْيَطاُن ِف اتم النبي خ
  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

  طعامه
ِه    ِإ"  • ِه َعَلْي ُم اللَّ ْذَآَر اْس ا ُي اَم َأْن َل َتِحلُّ الطََّع ْيَطاَن َيْس ين  "( ...نَّ الشَّ اتم النبي خ

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
ُت عَ     [...] ِإَذا اْسَتْيَقَظ " • ْيَطاَن َيِبي ِإنَّ الشَّ ا َف َتْنِثْر َثَلاًث ى  َأَحُدُآْم ِمْن َمَناِمِه َفَتَوضََّأ َفْلَيْس َل

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َخْيُشوِمِه
  جريانه في الدم

ُكَما          "  • ي َأْنُفِس َي ِف يُت َأْن ُيْلِق ي َخِش دَِّم َوِإنِّ َرى ال اِن َمْج ْن اْلِإْنَس ِإنَّ الشَّْيَطاَن َيْجِري ِم
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( "َشْيًئا
ْيًئا      ِإ" • ا َش ي ُقُلوِبُكَم ِذَف ِف يُت َأْن َيْق ي َخِش  "نَّ الشَّْيَطاَن َيْبُلُغ ِمْن اْلِإْنَساِن َمْبَلَغ الدَِّم َوِإنِّ
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  هتخويف
ْؤِمِنينَ ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْيَطاُن ُيَخوُِّف َأْوِلَياَءُه َفَلا َتَخاُفوُهْم َوَخا"  • سورة  " (ُفوِن ِإْن ُآْنُتْم ُم

  .)١٧٥: آل عمران
  دعوته

َه    "  • اُف اللَّ ي َأَخ َآَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإْنَساِن اْآُفْر َفَلمَّا َآَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنَك ِإنِّ
 .)١٦:سورة الحشر(َربَّ اْلَعاَلِميَن 

ُدوٌّ "  • ْم َع ْيَطاَن َلُك َحاِب       ِإنَّ الشَّ ْن َأْص وا ِم ُه ِلَيُكوُن ْدُعو ِحْزَب ا َي ُدوًّا ِإنََّم ُذوُه َع َفاتَِّخ
 .)٦:سورة فاطر) " (٦(السَِّعيِر 

  استحواذه 
اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ِذْآَر اللَِّه ُأوَلِئَك ِحْزُب الشَّْيَطاِن َأَلا ِإنَّ ِحْزَب " •

 .)١٩: سورة المجادلة" (َخاِسُروَنالشَّْيَطاِن ُهُم اْل
  وسوسته

َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوَآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُآَما "  •
َوَقاَسَمُهَما ِإنِّي ) ٢٠( َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإلَّا َأْن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن

َفَدلَّاُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَآُتُهَما َوَطِفَقا ) ٢١(َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن 
ا الشََّجَرِة َوَأُقْل َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَم

 )٢٢ـ٢٠ :سورة األعراف)(٢٢(َلُكَما ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبيٌن 
  خطواته

ُه          "  • ْيَطاِن ِإنَّ َواِت الشَّ وا ُخُط ا َتتَِّبُع ا َوَل ا َطيًِّب َأْرِض َحَلاًل ي اْل َيا َأيَُّها النَّاُس ُآُلوا ِممَّا ِف
  .)١٦٨:البقرة سورة" (َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن



 

َك     "  • َق َربَّ ْن َخَل وَل َم َيْأِتي الشَّْيَطاُن َأَحَدُآْم َفَيُقوُل َمْن َخَلَق َآَذا َمْن َخَلَق َآَذا َحتَّى َيُق
 )خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( "َفِإَذا َبَلَغُه َفْلَيْسَتِعْذ ِباللَِّه َوْلَيْنَتِه

  من رحمة اهللا هطرد
 .)٧٨:سورة ص" (َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم الدِّيِن." .. •

  أبواب الجنة
خاتم ( ."ِفي اْلَجنَِّة َثَماِنَيُة َأْبَواٍب ِفيَها َباٌب ُيَسمَّى الرَّيَّاَن َلا َيْدُخُلُه ِإلَّا الصَّاِئُموَن"  •

  .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  إرضاء اهللا

ُه آل أرضى اَهللا بَسَخط الناس َآَفاُه اهللا الناس، وَمْن أْسَخَط اهللا برضا الناس َوَمْن "   •
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( "اهللا إلى الناس

  أسعد الناس بالشفاعة
هِ    َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َقاَل َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه"  • ِه َأْو َنْفِس ْن َقْلِب " َخاِلًصا ِم
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  أعظم اللذات
ُدُآْم      " • ْيًئا َأِزي ُدوَن َش اَلى ُتِري اَرَك َوَتَع ُه َتَب وُل اللَّ اَل َيُق َة َق ِة اْلَجنَّ ُل اْلَجنَّ َل َأْه ِإَذا َدَخ

ا     َفَيُقوُلوَن َأَلْم ُتَبيِّضْ ُوُجوَهَن اَب َفَم ُف اْلِحَج اَل َفَيْكِش ا َأَلْم ُتْدِخْلَنا اْلَجنََّة َوُتَنجَِّنا ِمْن النَّاِر َق
خاتم النبيين والمرسلين محمد " (ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ ِإَلْيِهْم ِمْن النََّظِر ِإَلى َربِِّهْم َعزَّ َوَجلَّ

  .)صلى اهللا عليه وسلم
َـّذَة النَّ  "... • ـَُك لـَ رَّاَء       َوأْسأل ـِر َض ي غـَْي ـَاِئَك ِف ى ِلق ْوَق إَل ـِهَك، والشَّ ى َوْج ـَِظر إَل

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( ..."ُمِضـَّرٍة، َوالِ فْتَنٍة ُمِضلٍَّة
  أْعَظُم النَِّعم 

ن محمد خاتم النبيين والمرسلي(أحدًا لم ُيْعَط َبْعد اليقين خيرا من العافية  إنَّ... •
  .)صلى اهللا عليه وسلم

  أفضل الذآر والدعاء
خاتم النبيين والمرسلين " (أفضل الذآر ال إله إال اهللا وأفضل الدعاء الحمد هللا  " •

 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
  أفضل الليالي

 .)٣:سورة القدر" (ليلة القدر خير من ألف شهر" •
  أفضل ِزيـنة

ِ بـِزيَنِة "... • ً  ُمْهَتِديَناللَُّهمَّ َزيِّنَّا خاتم النبيين والمرسلين ( "اإليَمِان، َواْجَعْلَنا ُهَداة
 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

  َأْآَذُب اْلَحِديِث
ا  "   • ِإيَّاُآْم َوالظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْآَذُب اْلَحِديِث َوَلا َتَحسَُّسوا َوَلا َتَجسَُّسوا َوَلا َتَحاَسُدوا َوَل

د صلى    (  "َتَباَغُضوا َوُآوُنوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَواًناَتَداَبُروا َوَلا  خاتم النبيين والمرسلين محم
  .)اهللا عليه وسلم محمد صلى اهللا عليه وسلم

    االبتالء
َراِت     " • َأْنُفِس َوالثََّم َأْمَواِل َواْل َن اْل ٍص ِم وِع َوَنْق ْوِف َواْلُج َن اْلَخ ْيٍء ِم َونَُّكْم ِبَش َوَلَنْبُل

ْيِهمْ  َوَبشِِّر  الصَّاِبِريَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن ُأوَلِئَك َعَل
 .)١٥٧ـ ١٥٥:سورة البقرة( "َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن



 

ا      َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْل" • ِل َأْن َنْبَرَأَه ْن َقْب اٍب ِم ي ِآَت َأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّا ِف
بُّ ُآلَّ ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر ِلَكْيَلا َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوَلا َتْفَرُحوا ِبَما َآَتاُآْم َواللَُّه َلا ُيِح

 .) ٢٣ـ٢٢: سورة الحديد"(ُمْخَتاٍل َفُخوٍر
    .)٣٥: سورة األنبياء" (َوَنْبُلوُآْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن"...  •
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والَهَرم والمأثم والَمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب "   •

ر،        ة الفق ى، وأعوذ بك من فتن القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغن
ّق    َرد، وَن وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسْل عني خطاياَي بماِء الثلج والَب
ا      اَي آم يَن خطاَي قلبي ِمَن الخطايا آما نقْيَت الثوَب األبيَض ِمَن الدََّنس، وباعْد بيني وب

رب  رق و المغ يَن الَمش دَت ب ه  (   "باع د صلى اهللا علي لين محم ين والمرس اتم النبي خ
  ).وسلم

  اإلثم
  .)١٢٠: األنعام"(َوَذُروا َظاِهَر اِإلْثِم َوَباِطَنُه"  •

  االجتهاد
  ".ِإَذا َحَكَم اْلَحاِآُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن َوِإَذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأْجٌر"  •
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  األجير
اَع    : َقاَل اللَُّه تعالى" • ٌل َب َدَر َوَرُج َثَلاَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغ

َرهُ  ِط َأْج ْم ُيْع ُه َوَل َتْوَفى ِمْن ًرا َفاْس َتْأَجَر َأِجي ٌل اْس ُه َوَرُج َل َثَمَن رًّا َفَأَآ ين " (ُح اتم النبي خ
  .)ه وسلموالمرسلين محمد صلى اهللا علي

د صلى    " (أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه"  • خاتم النبيين والمرسلين محم
  .)اهللا عليه وسلم

  اإلخالص
اَلِميَن " • ِه َربِّ اْلَع اِتي ِللَّ اَي َوَمَم ِكي َوَمْحَي َلاِتي َوُنُس ْل ِإنَّ َص ُه ) ١٦٢(ُق ِريَك َل ا َش َل

 .)١٦٣ـ ١٦٢:سورة األنعام" ( يَنَوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِم
) ٣(َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد ) ٢(اللَُّه الصََّمُد ) ١(بسم اهللا الرحمن الرحيم  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد " •

  .)٤ـ١: سورة اإلخالص( "َوَلْم َيُكْن َلُه ُآُفًوا َأَحٌد
خاتم النبيين " (إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما آان خالصا وابُتغي به وجهه"... •

 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
ِإْن ُتْبُدوا الصََّدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوِإْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر "  •

 .)٢٧١: سورة البقرة" (َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر
َسْبَعٌة ُيِظلُُّهْم اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُُّه اْلِإَماُم اْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة "  •

ِه َربِِّه َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد َوَرُجَلاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرََّقا َعَلْي
َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َوَرُجٌل َتَصدََّق َأْخَفى 

خاتم النبيين (  "َحتَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه َوَرُجٌل َذَآَر اللََّه َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه
 .)ى اهللا عليه وسلموالمرسلين محمد صل

فقال له من شاء اهللا . اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل! يا أيها الناس" •
اللهم : " قولوا : قال! وآيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهللا: أن يقول

خاتم النبيين (  "إنا نعوذ بك من أنُ نشرك بك شيئا نعلمه ، و نستغفرك لما ال نعلمه
  .)لمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلموا

  األرملة



 

اِئِم           " • َل الصَّ اِئِم اللَّْي ِه َأْو اْلَق ِبيِل اللَّ ي َس ِد ِف ِكيِن َآاْلُمَجاِه ِة َواْلِمْس ى اْلَأْرَمَل السَّاِعي َعَل
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( "النََّهاَر

  االستراحة
ْؤِمنُ ..." • ُد اْلُم اِجُر  اْلَعْب ُد اْلَف ِه َواْلَعْب ِة اللَّ ى َرْحَم ا ِإَل دُّْنَيا َوَأَذاَه ِب ال ْن َنَص َتِريُح ِم َيْس

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا " (َيْسَتِريُح ِمْنُه اْلِعَباُد َواْلِبَلاُد َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ
 .)عليه وسلم

  االستغاثة
تغي • ك أس ـّيوم، برحمت ا ق ـّي ي ا َح ى نفسي  .ثي ـِكلني إل ه وال َت أني آل ي ش أصلح ل

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(  "طرفة عـين أبدا
 ).٨٧:سورة األنبياء"( ال إله إال أنت سبحانك إني آنت من الظالمين" •

  االستغفار
 ).٤٩:سورة الحجر" (َنبِّْئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم" •
  .)٣٣: األنفال"(ُه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَنَوَما َآاَن اللَّ"  •
 ).٨٢:سورة طه" (و إني لغفـَّاٌر ِلَمْن تاَب و آَمَن و َعمَِِل صالحا ُثمَّ اهتدى " •
 ).٨٢:سورة الشعراء" (و الذي أطمُع أن يغفر لي خطيئتي يوَم الدين"... •
ى َأْنفُ  "  • َرُفوا َعَل ُر         ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْس َه َيْغِف ِه ِإنَّ اللَّ ِة اللَّ ْن َرْحَم وا ِم ا َتْقَنُط ِهْم َل ِس

 .)٥٣: سورة الزمر" (الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
ارا"  • ان غف ه آ م إن تغفروا ربك درارًا. فقلت اس يكم ِم ماء عل ِل الس ددآم . يرس و يم

 .)١٢ـ١٠:سورة نوح" (كم أنهارًابأمواٍل وبنيَن ويجعْل لكم جنات و يجعْل ل
ى  " • يا قوم استغفروا ربَّكْم ثم توبوا إليه ُيرسِل السماَء عليكْم ِمدرارًا ويزْدُآْم قوةً  إل

  ).٥٢:سورة هود" (قوتكم وال تتولْوا مجرمينَ 
تغفار    "  • ن االس ا م ـكثر فيه حيفته، فلُي ره ص ب أن تُس ْن أح ين  ( "َم اتم النبي خ

 ). عليه وسلم والمرسلين محمد صلى اهللا
م في       ! وعزتك يارب : إن الشيطان قال" • ا دامت أرواحه ادك م ال أبرح أغوي عب

الى      ارك و تع رب تب ال ال ادهم، فق ا      : أجس م م ر له ي، ال أزال أغف ـزتي وجالل وع
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (استغفروني

اغفر      " • ا ف ةً  وعلًم لَّ شيء رحم ْعَت آ ـِِهم       ربنا َوِس بيَلك و ِق وا س ابوا و اتبع ذين ت لل
 ).٧:سورة غافر" (عذابََ الجحيم 

زد  " • ربِّ اغفْر لي و لوالديَّ و ِلَمْن دخل بيتَي مؤمنًا و للمؤمنين و المؤمنات و ال َت
 ).٢٨:سورة نوح" (الظالمين إال َتَبارًا

 ).٤١:إبراهيم سورة" (ربَّنا اغفْر لي و لوالديَّ و للمؤمنين يوَم يقوُم الحساُب" •
رة   "  • ي مغف اللهم إني ظلمت نفسي ظلما آثيرا، و ال يغفر الذنوَب إال أنت، فاغفر ل

رحيم   ور ال ت الغف ك أن ي، إن دك، و ارحمن ن عن د  " (م لين محم ين والمرس اتم النبي خ
  ).صلى اهللا عليه وسلم

ا      "  • ى عهدك و وعدك م ا عل اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك، و أن
اغفر            ذنبي ف وُء ب ي و أُب ك بنعمتك عل وء ل ا صنعت، أب استطعت، أعوذ بك من شر م

ت  ذنوب إال أن ر ال ه ال يغف ي، فإن ه  ( "ل د صلى اهللا علي لين محم ين والمرس اتم النبي خ
 .)وسلم

  اإلصالح
  .)١:األنفال..."(َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم" •



 

 .)٥٦:األعراف"(اوال ُتْفِسُدوا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصَلاِحَه"  •
ًرا     "  • وُل َخْي ًرا َأْو َيُق ي َخْي اِس َفَيْنِم ين   " ( َلْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّ اتم النبي خ

 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
. أال أخبرآم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول اهللا" •

خاتم النبيين والمرسلين محمد  "( ، وفساد ذات البين الحالقةإصالح ذات البين: قال
  .)صلى اهللا عليه وسلم

  األعمال بالخواتيم
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (ِإنََّما اْلَأْعَماُل ِباْلَخَواِتيِم"... •
ا      ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيْعَمُل ِفيَما َيَرى النَّاُس َعَمَل َأْهِل اْل" • ُل ِفيَم اِر َوَيْعَم ِل النَّ ْن َأْه َجنَِّة َوِإنَُّه َلِم

ا    اُل ِبَخَواِتيِمَه ا اْلَأْعَم ِة َوِإنََّم ِل اْلَجنَّ ْن َأْه َو ِم اِر َوُه ِل النَّ َل َأْه اُس َعَم َرى النَّ اتم " (َي خ
 .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

  األآل والشرب 
  .)٣١:األعراف"(ال ُتْسِرُفواَوُآُلوا َواْشَرُبوا َو" •
ةِ "  • ين والمرسلين    ( "َطَعاُم اِلاْثَنْيِن َآاِفي الثََّلاَثِة َوَطَعاُم الثََّلاَثِة َآاِفي اْلَأْرَبَع اتم النبي خ

 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
اءِ    "  • َدُءوا ِباْلَعَش َلاُة َفاْب ت الصَّ اُء َوُأِقيَم َع اْلَعَش ين وال "(ِإَذا ُوِض اتم النبي لين خ مرس

 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
د    (  ..."َيا ُغَلاُم، َسمِّ اللََّه َوُآْل ِبَيِميِنَك َوُآْل ِممَّا َيِليَك " • ين والمرسلين محم خاتم النبي

  )صلى اهللا عليه وسلم
ِجَدَنا     "  • َرَبنَّ َمْس ال َيْق ِرِه َف وِع َأْو َغْي ا ( "َمْن َأَآَل الثُّوَم َأْو اْلَبَصَل ِمْن اْلُج ين  خ تم النبي

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
" َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس ِللَِّه َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه"  •
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  اإلمارة أو السلطة 
ِذيَن"  • ا الَّ ا َأيَُّه ْنُكْم  َي ِر ِم ي اَألْم وَل َوُأوِل وا الرَُّس َه َوَأِطيُع وا اللَّ وا َأِطيُع سورة "(َآَمُن

  .)٥٩:النساء
َك ِإْن ُأ"  • اَرَة َفِإنَّ َأِل اِإلَم ِر ال َتْس ْن َغْي ا ِم ا َوِإْن ُأوِتيَتَه َت ِإَلْيَه َأَلٍة ُوآِّْل ْن َمْس ا َع وِتيَتَه

 .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلمخاتم ..."( َمْسَأَلةُ أِعْنَت َعَلْيَها
َذَها   " ... • ْن َأَخ َيا َأَبا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف َوِإنََّها َأَماَنُة َوِإنََّها َيْوَم الِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة ِإلَّا َم

 .)عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا(  "ِبَحقَِّها َوَأدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها
ِت    " • َعُة َوِبْئَس ِنْعَم اْلُمْرِض ِإنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى اْلِإَماَرِة َوَسَتُكوُن َنَداَمًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َف

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (اْلَفاِطَمُة
ْن َحَرصَ  "  • هِ  ِإنَّا َلا ُنَولِّي َهَذا َمْن َسَأَلُه َوَلا َم د     " (َعَلْي ين والمرسلين محم اتم النبي خ

 .)صلى اهللا عليه وسلم
د صلى     "( إذا ُوسَِّد األمر لغير أهله فاْنتِظـِر الساعة" • ين والمرسلين محم خاتم النبي

 .)اهللا عليه وسلم
مْ  ... " • َه َحقَُّك د صلى اهللا     "( َأدُّوا ِإَلْيِهْم َحقَُّهْم َوَسُلوا اللَّ ين والمرسلين محم اتم النبي  خ

   .)عليه وسلم
ي  " • اللَُّهمَّ َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفاْشُقْق َعَلْيِه َوَمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّت

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(  "َشْيًئا َفَرَفَق ِبِهْم َفاْرُفْق ِبِه



 

  األمانة
يعِت األ" • اعةإذا ُض ـِر الس ة فانتظ د صلى اهللا " (مان لين محم ين والمرس اتم النبي خ

 .)عليه وسلم محمد صلى اهللا عليه وسلم
  األمم

ْيُكْم "  • وُل َعَل وَن الرَُّس اِس َوَيُك ى النَّ َهَداَء َعَل وا ُش ًطا ِلَتُكوُن ًة َوَس اُآْم ُأمَّ َذِلَك َجَعْلَن َوَآ
 .)١٤٣: سورة البقرة( "َشِهيًدا

اَب         َآاَن النَّ" • ُم اْلِكَت َزَل َمَعُه ِذِريَن َوَأْن ِريَن َوُمْن يَن ُمَبشِّ ُه النَِّبيِّ َث اللَّ اُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَع
  .)٢١٣: سورة البقرة"( ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه

أْ  " • ِر َوَي ى اْلَخْي ْدُعوَن ِإَل ٌة َي ْنُكْم ُأمَّ َتُكْن ِم ِر  َوْل ِن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ُمُروَن ِب
 .)١٠٤: سورة آل عمران" (َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

وَن     "  • ِر َوُتْؤِمُن ِن اْلُمْنَك ْوَن َع ُآْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَه
 .)١١٠: سورة آل عمران"( ِباللَِّه
ُجُدوَن         " • ْم َيْس ِل َوُه اَء اللَّْي ِه َآَن اِت اللَّ وَن َآَي ٌة َيْتُل َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقاِئَم
ِر        ) ١١٣( ِن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ْأُمُروَن ِب َآِخِر َوَي ْوِم اْل ِه َواْلَي وَن ِباللَّ ُيْؤِمُن

ي اْل اِرُعوَن ِف اِلِحيَن  َوُيَس َن الصَّ َك ِم َراِت َوُأوَلِئ ْن   ) ١١٤(َخْي ٍر َفَل ْن َخْي وا ِم ا َيْفَعُل َوَم
 .)١١٥ـ١١٣: سورة آل عمران)" (١١٥(ُيْكَفُروُه َواللَُّه َعِليٌم ِباْلُمتَِّقيَن 

ِهيًدا   "  • اِء َش ى َهُؤَل َك َعَل ا ِب ِهيٍد َوِجْئَن ٍة ِبَش لِّ ُأمَّ ْن ُآ ا ِم َف ِإَذا ِجْئَن ورة ("َفَكْي س
 .)٤١:النساء

َوُآْم         "  • ْن ِلَيْبُل َدًة َوَلِك ًة َواِح ْم ُأمَّ ُه َلَجَعَلُك اَء اللَّ ْو َش ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَل
ُتمْ   ا ُآْن ونَ   ِفي َما َآَتاُآْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَم ِه َتْخَتِلُف " ِفي

 .)٤٨:سورة المائدة(
 .)١٥٩:سورة األعراف"( َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن"  •
َتْقِدُموَن        "  • ا َيْس اَعًة َوَل َتْأِخُروَن َس ا َيْس ْم َفَل اَء َأَجُلُه ٌل ِإَذا َج ٍة َأَج لِّ ُأمَّ ورة " (ِلُك س

  .)٤٩:يونس
َدى      َو"  • ْن َه ْنُهْم َم اُغوَت َفِم وا الطَّ َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُب

ُة      اَن َعاِقَب َف َآ اْنُظُروا َآْي َأْرِض َف ي اْل يُروا ِف َلاَلُة َفِس ِه الضَّ ْت َعَلْي ْن َحقَّ ْنُهْم َم ُه َوِم اللَّ
 .)٣٦:لسورة النح" (اْلُمَكذِِّبيَن

 .)٩٢:سورة األنبياء" (ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن"  •
َقَرَصْت َنْمَلٌة َنِبيًّا ِمْن اْلَأْنِبَياِء َفَأَمَر ِبَقْرَيِة النَّْمِل َفُأْحِرَقْت َفَأْوَحى اللَُّه ِإَلْيِه َأْن "  •

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا " (َت ُأمًَّة ِمْن اْلُأَمِم ُتَسبُِّحَقَرَصْتَك َنْمَلٌة َأْحَرْق
  .)عليه وسلم

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِض َوَلا َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإلَّا ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرَّْطَنا ِفي "  •
  .)٣٨: سورة األنعام" (ُروَناْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى َربِِّهْم ُيْحَش

خاتم النبيين والمرسلين " (ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأِميٌن َوَأِميُن َهِذِه اْلُأمَِّة َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح"  •
  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

  )اإلسالم والعنصرية( اإلنسانية
ه   خاتم النبي( ."النَّاُس َبُنو آَدَم َوآَدُم ِمْن ُتَراٍب"... • ين والمرسلين محمد صلى اهللا علي

 .)وسلم



 

ى عجمي      !يا أيها الناس "  • إن ربكم واحد وإن أباآم واحد، أال ال فضل لعربي عل
التقوى إن        ى أحمر إال ب ى أسود وال ألسود عل وال لعجمي على عربي وال ألحمر عل

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( "أآرمكم عند اهللا أتقاآم
وِبُكمْ      " • اِلُكْم َوُقُل ى َأْعَم ُر ِإَل ا َيْنُظ ْن ِإنََّم (  "ِإنَّ اللََّه َلا َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُآْم َوَأْمَواِلُكْم َوَلِك

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  مواالهتداء بالنج

ْم َوَأْنَه      " • َد ِبُك َي َأْن َتِمي َأْرِض َرَواِس ي اْل ى ِف ُدوَن   َوَأْلَق ْم َتْهَت ُبًلا َلَعلَُّك ) ١٥(اًرا َوُس
ُدوَن  ْم َيْهَت النَّْجِم ُه اٍت َوِب َذآَُّروَن ) ١٦(َوَعَلاَم ا َت ُق َأَفَل ا َيْخُل ْن َل ُق َآَم ْن َيْخُل )" ١٧(َأَفَم

  .)١٧ـ١٥:سورة النجم(
  اإليمان

خاتم النبيين والمرسلين محمد (  "ال ُيْؤِمُن َأَحُدُآْم َحتَّى ُيِحبَّ ألِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه" •
  .)صلى اهللا عليه وسلم

خاتم النبيين (  "اإليمان ِبْضٌع وستون شعبة، والحياء ُشْعبة من اإليمان" •
 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

إن اإليمان ليخلق في جوف أحدآم آما يخلق الثوب، فاسألوا اهللا أن يجدد  " •
 ).بيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلمخاتم الن "( اإليمان في قلوبكم

  أول طعام أهل الجنة
]  رضي اهللا عنه  عبد اهللا بن سالم[ِإنِّي َساِئُلَك َعْن َثَلاٍث َلا َيْعَلُمُهنَّ ِإلَّا َنِبيٌّ َقاَل "... •

َأيِّ َشْيٍء َيْنِزُع اْلَوَلُد ِإَلى  َما َأوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة َوَما َأوَُّل َطَعاٍم َيْأُآُلُه َأْهُل اْلَجنَِّة َوِمْن
َخبََّرِني : َأِبيِه َوِمْن َأيِّ َشْيٍء َيْنِزُع ِإَلى َأْخَواِلِه؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

ِمْن اْلَمْشِرِق ِإَلى اْلَمْغِرِب َأمَّا َأوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة َفَناٌر َتْحُشُر النَّاَس ... ِبِهنَّ آِنًفا ِجْبِريُل
ُجَل ِإَذا َوَأمَّا َأوَُّل َطَعاٍم َيْأُآُلُه َأْهُل اْلَجنَِّة َفِزَياَدُة َآِبِد ُحوٍت َوَأمَّا الشََّبُه ِفي اْلَوَلِد َفِإنَّ الرَّ

اَن الشََّبُه َلَها َقاَل َأْشَهُد َأنََّك َغِشَي اْلَمْرَأَة َفَسَبَقَها َماُؤُه َآاَن الشََّبُه َلُه َوِإَذا َسَبَق َماُؤَها َآ
مقتطف من حوار عبد اهللا بن سالم مع خاتم النبيين والمرسلين محمد (" َرُسوُل اللَِّه

  .)صلى اهللا عليه وسلم 

  اءبال
  البخل

َد مَ     "  • ِط َفَتْقُع لَّ اْلَبْس ْطَها ُآ ا َتْبُس وًرا  َوَلا َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَل ا َمْحُس " ُلوًم
 .)٢٩: اإلسراء: سورة(
ى َأْرَذِل       " • َك َأْن ُأَردَّ ِإَل وُذ ِب ْبِن َوَأُع ْن اْلُج َك ِم اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل َوَأُعوُذ ِب

َك مِ      وُذ ِب دَّجَّاِل َوَأُع َة ال رِ  اْلُعُمِر َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الدُّْنَيا َيْعِني ِفْتَن َذاِب اْلَقْب اتم  "(ْن َع خ
  .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

  برُّ الوالدين
رَ    َوَقَضى َربَُّك َأال َتْعُبُدوا ِإال ِإيَّاُه " • َدَك اْلِكَب ْبُلَغنَّ ِعْن ُدُهَما   َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َي َأَح

ا ُأفٍّ وَ    ْل َلُهَم ال َتُق ا َأْو ِآالُهَما َف اَح         ال َتْنَهْرُهَم ا َجَن ضْ َلُهَم ا َواْخِف ْوًال َآِريًم ا َق ْل َلُهَم َوُق
 .)٢٤ـ  ٢٣: اإلسراء "(ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َآَما َربََّياِني َصِغيرا الذُّلِّ
ُكْر    ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َو َوَوصَّْيَنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه" • اَمْيِن َأِن اْش ي َع ِفَصاُلُه ِف
ى َأنْ      ِلي َداَك َعَل يُر  َوِإْن َجاَه يَّ اْلَمِص َدْيَك ِإَل ا          َوِلَواِل ٌم َفَل ِه ِعْل َك ِب ْيَس َل ا َل ي َم ِرَك ِب ُتْش



 

يَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَل ُتِطْعُهَما
 .)١٥ـ١٤: لقمان" (ِبَما ُآْنُتْم َتْعَمُلوَن

َخطهما  " • ين والمرسلين    ( "رضا الرب في رضا الوالدين وَسَخُطه في َس اتم النبي خ
  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ومحقهاالَبَرَآة 
يْ   "  • ِذي َب دُِّق الَّ ا      َوَهَذا ِآَتاٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَص ْن َحْوَلَه َرى َوَم ِذَر ُأمَّ اْلُق ِه َوِلُتْن َن َيَدْي

 .)٩٢:سورة األنعام" (َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَآِخَرِة ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصَلاِتِهْم ُيَحاِفُظوَن
رَ  " • ا ُيْف ِذِريَن ِفيَه ا ُمْن ا ُآنَّ ٍة ِإنَّ ٍة ُمَباَرَآ ي َلْيَل اُه ِف ا َأْنَزْلَن يٍمِإنَّ ٍر َحِك لُّ َأْم ورة " (ُق ُآ س

  .)٤ـ٣:الدخان
 .)٣:سورة القدر" (ليلة القدر خير من ألف شهر" •
اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َآِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة " •

اُد      الزَُّجاَجُة َآَأنََّها َآْوَآٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن  ٍة َيَك ا َغْرِبيَّ ْرِقيٍَّة َوَل ا َش َشَجَرٍة ُمَباَرَآٍة َزْيُتوَنٍة َل
ِرُب          اُء َوَيْض ْن َيَش وِرِه َم ُه ِلُن ِدي اللَّ وٍر َيْه ى ُن َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَل

 .)٣٥:سورة النور" (اللَُّه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم
ْن     "  • َأْرِض َوَلِك َماِء َواْل َن السَّ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت ِم

 .)٩٦: سورة األعراف" (َآذَُّبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َآاُنوا َيْكِسُبوَن
يُِّن    َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َع  " • َذِلَك ُيَب ًة َآ َلى َأْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَباَرَآًة َطيَِّب

 .)٦١:سورة النور" (اللَُّه َلُكُم اْلَآَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه ( "اللَُّهمَّ َباِرْك ِلُأمَِّتي ِفي ُبُكوِرَها" •

 .)وسلم
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه "(َسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَآًةَت"  •

 .)وسلم
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا ( ".اْلَحِلُف َمْنَفَقٌة ِللسِّْلَعِة َمْمَحَقٌة ِلْلَبَرَآِة"  •

  .)عليه وسلم
والمرسلين محمد صلى اهللا عليه  خاتم النبيين( "اْلَبَرَآُة ِفي َنَواِصي اْلَخْيِل"  •

  .)وسلم
خاتم النبيين والمرسلين " (الخيل معقوٌد ِفي َنَواِصيها اْلَخْير إلى يوم القيامة"  •

  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
  الُبشرى والمبشَِّرات

 .)٤٩: سورة الحجر" (َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم" •
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى ( "َيسُِّروا وال ُتَعسِّرواو فُِّرواَبشُِّروا وال ُتَن"  •

  .)اهللا عليه وسلم
الُمْؤِمَن ِإَذا َحَضَرُه اْلَمْوُت ُبشَِّر ِبِرْضَواِن اللَِّه َوَآَراَمِتِه َفَلْيَس َشْيٌء َأَحبَّ ِإَلْيِه " ... •

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى ..." (لَُّه ِلَقاَءُهِممَّا َأَماَمُه َفَأَحبَّ ِلَقاَء اللَِّه َوَأَحبَّ ال
 .)اهللا عليه وسلم

خاتم النبيين والمرسلين ( ]الرؤيا الصالحة[ "لم يبَق من النبوة إال الُمَبشِّرات"  •
 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

ْق     الرُّْؤَيا الصَّاِلَحُة ِمْن اللَِّه َواْلُحُلُم ِمْن الشَّْيَطاِن َفِإَذا َحَلَم" • ُه َفْلَيْبُص ا َيَخاُف َأَحُدُآْم ُحُلًم
رُّهُ       ا َتُض ا َل رَِّها َفِإنََّه ْن َش ِه ِم د     " (َعْن َيَساِرِه َوْلَيَتَعوَّْذ ِباللَّ ين والمرسلين محم اتم النبي خ

  .)صلى اهللا عليه وسلم



 

  البعث
مَّ        َيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُآْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَل" • ٍة ُث ْن ُنْطَف مَّ ِم َراٍب ُث ْن ُت اُآْم ِم ْقَن

ى           ِمْن َعَلَقٍة اُء ِإَل ا َنَش اِم َم ي اْلَأْرَح رُّ ِف ْم َوُنِق يَِّن َلُك ٍة ِلُنَب ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّق
دَُّآْم وَ   وا َأُش ى        َأَجٍل ُمَسمًّى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفًلا ُثمَّ ِلَتْبُلُغ َردُّ ِإَل ْن ُي ْنُكْم َم َوفَّى َوِم ْن ُيَت ْنُكْم َم ِم

ا الْ        ا َعَلْيَه ِإَذا َأْنَزْلَن َدًة َف َأْرَض َهاِم َرى اْل ْيًئا َوَت اَء  َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَلا َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َش َم
    .)٥:حجسورة ال"(اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُآلِّ َزْوٍج َبِهيٍج 

) ١٣(ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكيٍن ) ١٢(َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطيٍن " •
امَ     ْوَنا اْلِعَظ ا َفَكَس َغَة ِعَظاًم ا َلْحمً  ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْض

اِلِقيَن   وَن      ) ١٤(ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا َآَخَر َفَتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلَخ َك َلَميُِّت َد َذِل ْم َبْع مَّ ِإنَُّك ) ١٥(ُث
 .)١٦ـ١٢:سورة المؤمنون)" (١٦(ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن 

اًرا  " • َواًرا    ) ١٣(َما َلُكْم َلا َتْرُجوَن ِللَِّه َوَق ْم َأْط ْد َخَلَقُك َق     ) ١٤(َوَق َف َخَل َرْوا َآْي ْم َت َأَل
َراًجا        ) ١٥(اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا  ْمَس ِس َل الشَّ وًرا َوَجَع يِهنَّ ُن َر ِف َل اْلَقَم ) ١٦(َوَجَع

َواللَُّه َجَعَل ) ١٨(ِرُجُكْم ِإْخَراًجا ُثمَّ ُيِعيُدُآْم ِفيَها َوُيْخ) ١٧(َواللَُّه َأْنَبَتُكْم ِمَن اْلَأْرِض َنَباًتا 
 .)٢٠ـ١٣: سور نوح) (٢٠(ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُبًلا ِفَجاًجا ) ١٩(َلُكُم اْلَأْرَض ِبَساًطا 

  البْيعة
ةً  "  • ًة َجاِهِليَّ اَت ِميَت ٌة َم ِه َبْيَع ي ُعُنِق ْيَس ِف اَت َوَل ْن َم لين (  "َم ين والمرس اتم النبي خ

   .)يه وسلممحمد صلى اهللا عل
ُه فَ   • اَن َل ُل  َثَلاَثٌة ال َيْنُظُر اللَُّه ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلا ُيَزآِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َرُجٌل َآ ْض

ا   َماٍء ِبالطَِّريِق َفَمَنَعُه ِمْن اْبِن السَِّبيِل َوَرُجٌل َباَيَع ِإَماًما َلا ُيَباِيُعُه ِإلَّا ِلُدْنَيا َفِإ اُه ِمْنَه ْن َأْعَط
َه        ا ِإَل ِذي َل ِه الَّ اَل َواللَّ ِر َفَق َرِضَي َوِإْن َلْم ُيْعِطِه ِمْنَها َسِخَط َوَرُجٌل َأَقاَم ِسْلَعَتُه َبْعَد اْلَعْص

َة         ِذِه اْلآَي َرَأ َه مَّ َق ٌل ُث دََّقُه َرُج َذا َفَص ِذي : " َغْيُرُه َلَقْد ُأْعطيُت ِبَها َآَذا َوَآ َتُروَن  ِإنَّ الَّ َن َيْش
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِليًلا

ا "  • لم   [َباَيَعَن ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ِطَنا     ] رس ي َمْنَش ِة ِف ْمِع َوالطَّاَع ى السَّ َعَل
ا  َوَمْكَرِهَنا َوُعْسِرَنا َوُيْسِرَنا َوَأَثَرٍة َع َلْيَنا َوَأْن َلا ُنَناِزَع اْلَأْمَر َأْهَلُه ِإلَّا َأْن َتَرْوا ُآْفًرا َبَواًح

   .)ُعبادة بن الصامت، رضي اهللا عنه"(ِعْنَدُآْم ِمْن اللَِّه ِفيِه ُبْرَهاٌن
  الَبّينة 

 .)اإلمام البخاري( الَبيَِّنُة على الُمدَّعي واليمين على الُمدََّعى عليه •

  اءتال
  )السالم( التحية

يِّ     " • َذِلَك ُيَب ًة َآ ُن َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَباَرَآًة َطيَِّب
 .)٦١:سورة النور" (اللَُّه َلُكُم اْلَآَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن

  .)٨٦: النساءسورة "(ْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَهاَوِإَذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأ"  •
خاتم النبيين "(ُيَسلُِّم الصَِّغيُر َعَلى اْلَكِبيِر َواْلَمارُّ َعَلى اْلَقاِعِد َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثيِر"  •

 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
محمد صلى اهللا عليه خاتم النبيين والمرسلين ..." (ُيَسلُِّم الراآب على الماشي"  •

 )وسلم
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا " (من بدأ بالكالم قبل السالم فال تجيبوه"  •

 .)عليه وسلم



 

َذا        "  • ِرُض َه َذا َوُيْع ِرُض َه اِن َفُيْع اٍل َيْلَتِقَي اِث َلَي َلا َيِحلُّ لمسلم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَل
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(ُأ ِبالسَّالِمَوَخْيُرُهَما الَِّذي َيْبَد

 بالليل وصلوا األرحام وصلوا الطعام وأطعموا السالم أفشوا! الناس أيها يا" •
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه  "(بسالم الجنة تدخلوا ؛ نيام والناس
  ).وسلم

  التزآية
 )٣٢:سورة النجم" (ُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتََّقىَفَلا ُتَزآُّوا َأْنُفَس"... •
َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزآَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن "  •

  .)١٠ـ٧: سورة الشمس"(َدسَّاَها 
 ...."وِلـّيـها وموالهااللهم آت نفسي تقواها وَزآِّـها أنت َخـْيُر من زآاها أنتَ "... •

 )خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(
  التسبيح

ْن    .ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا َيُقوُلوَن ُعُلوًّا َآِبيًرا"  • َأْرُض َوَم ُتَسبُِّح َلُه السََّمَواُت السَّْبُع َواْل
وًرا      ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإلَّا ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َو ا َغُف اَن َحِليًم ُه َآ ِبيَحُهْم ِإنَّ وَن َتْس " َلِكْن َلا َتْفَقُه

 .)٤٤ـ٤٣: سورة اإلسراء(
َم        "  • ْد َعِل لٌّ َق افَّاٍت ُآ ُر َص َأْرِض َوالطَّْي َماَواِت َواْل َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السَّ

  .)٤١:سورة النور" (َما َيْفَعُلوَنَصَلاَتُه َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعِليٌم ِب
ا  " • ِه َوَل ْن ِعَباَدِت َتْكِبُروَن َع ا َيْس َدُه َل ْن ِعْن َأْرِض َوَم َماَواِت َواْل ي السَّ ْن ِف ُه َم َوَل

 .)٢٠ـ١٩:سورة األنبياء" (ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َلا َيْفُتُروَن. َيْسَتْحِسُروَن
َتْغِفُروَن      الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَع" • ِه َوَيْس وَن ِب ْم َوُيْؤِمُن ِد َربِِّه ْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْم

ِبيَلَك َوقِ  ْم  ِللَِّذيَن َآَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُآلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َس ِه
 .)٧: سورة غافر" (َعَذاَب اْلَجِحيِم

ْن  "  • ا َم يُب ِبَه َواِعَق َفُيِص ُل الصَّ ِه َوُيْرِس ْن ِخيَفِت ُة ِم ِدِه َواْلَمَلاِئَك ُد ِبَحْم بُِّح الرَّْع َوُيَس
    .)١٣: سورة الرعد" ( َيَشاُء َوُهْم ُيَجاِدُلوَن ِفي اللَِّه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل

 .)٧٩" سورة األنبياء" (الطَّْيَر َوُآنَّا َفاِعِليَنَوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َو"  •
َقَرَصْت َنْمَلٌة َنِبيًّا ِمْن اْلَأْنِبَياِء َفَأَمَر ِبَقْرَيِة النَّْمِل َفُأْحِرَقْت َفَأْوَحى اللَُّه ِإَلْيِه َأْن "  •

يين والمرسلين محمد صلى خاتم النب( "اهللا َقَرَصْتَك َنْمَلٌة َأْحَرْقَت ُأمًَّة ِمْن اْلُأَمِم ُتَسبُِّح
 .)اهللا عليه وسلم

  التعاون
  .) ٢:المائدة"(َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن"  •

  التفاؤل
 .)5: سورة الشرح( "إنَّ َمَع الُعْسر ُيْسرًا" •
فاء "  • ه ش زل ل زل اهللا داء إال أن ا أن ين( "م اتم النبي د صلى اهللا  خ لين محم والمرس

 .)عليه وسلم
ُر           " • َه َيْغِف ِه ِإنَّ اللَّ ِة اللَّ ْن َرْحَم وا ِم ِهْم ال َتْقَنُط ى َأْنُفِس َرُفوا َعَل ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْس

 .)٥٣: سورة الزمر( "الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
  التمدد الكوني

َم"  • ُعوَن   َوالسَّ ا َلُموِس ٍد َوِإنَّ ا ِبَأْي ُدوَن   ) ٤٧(اَء َبَنْيَناَه ِنْعَم اْلَماِه َناَها َف َأْرَض َفَرْش َواْل
ُه       ) ٤٩(َوِمْن ُآلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَن ) ٤٨( ْم ِمْن ي َلُك ِه ِإنِّ ى اللَّ رُّوا ِإَل َفِف



 

ينٌ    َوال َتْجَعُل) ٥٠(َنِذيٌر ُمِبيٌن  ِذيٌر ُمِب ُه َن ْم ِمْن سورة  ) (٥١" (وا َمَع اللَِّه ِإَلًها َآَخَر ِإنِّي َلُك
    .)٥١ـ ٤٨: الذاريات

  التمر
هُ "... • ه       ..."(َبْيٌت ال َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع َأْهُل د صلى اهللا علي ين والمرسلين محم اتم النبي خ

 .)وسلم
  التنازع

اِبِرينَ     َوَلا َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب"... • َع الصَّ َه َم ِبُروا ِإنَّ اللَّ سورة  " (ِريُحُكْم َواْص
 .)٤٦:األنفال

  التواضع
ا    " • ِه ِإلَّ ٌد ِللَّ َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اللَُّه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإال ِعزًّا َوَما َتَواَضَع َأَح

 .)اهللا عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى( "َرَفَعُه اللَُّه
  لتوبةا

وَن" • اِئيَن التَّوَّاُب ُر اْلَخطَّ اٌء َوَخْي ِن آَدَم َخطَّ لُّ اْب د (  "ُآ لين محم ين والمرس اتم النبي خ
 .)صلى اهللا عليه وسلم

  اءثال
  الثقة في اهللا عز وجل

  .)٤٠:سورة التوبة("ال تحزن إن اهللا معنا" •
  .)٦٢: راءسورة الشع( "ِإنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِديِن" •
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه "( ما ظنَُّك باثنين اهللا ثالثُهَما؟" •

   .)وسلم

  يمجال
  الجبال

َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأْتَقَن ُآلَّ َشْيٍء " •
    .)٨٨: سورة النمل( "ُلوَنِإنَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْفَع

 .)٧ـ٦: سورة النبأ" (َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض ِمَهاًدا َواْلِجَباَل َأْوَتاًدا "  •
ُدوَن     " • ْم َتْهَت ُبًلا َلَعلَُّك اًرا َوُس ْم َوَأْنَه َد ِبُك َي َأْن َتِمي َأْرِض َرَواِس ي اْل ى ِف ) " ١٥(َوَأْلَق
  .)١٧ـ١٥:سورة النجم(
 .)٧٩ :سورة األنبياء" (َع َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّْيَر َوُآنَّا َفاِعِليَنَوَسخَّْرَنا َم"  •

  الجزاء ِمْن جْنِس الَعَمل
ا  ن أحببت فإنك ُمَفت ، وأْحبْب َمّييا محمد ، عش ما شئت فإنك َم" • ارقه ، واعمل م

  .)جبريل عليه السالم" (شئت فإنك مجزي به
  الجليس الصالح

ُل اْل"  • ا      َمَث دَّاِد َل ِر اْلَح ِك َوِآي اِحِب اْلِمْس ِل َص ْوِء َآَمَث يِس السَّ اِلِح َواْلَجِل يِس الصَّ َجِل
َيْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب اْلِمْسِك ِإمَّا َتْشَتِريِه َأْو َتِجُد ِريَحُه َوِآيُر اْلَحدَّاِد ُيْحِرُق َبَدَنَك َأْو َثْوَبَك 

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(" َأْو َتِجُد ِمْنُه ِريًحا َخِبيَثًة
  الجنازة 

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (إذا رأيتم الجنازة فقوموا" •



 

ْت     "  • اِلَحًة َقاَل ْت َص ِإْن َآاَن اِقِهْم َف ى َأْعَن اُل َعَل ا الرَِّج اَزُة َواْحَتَمَلَه َعْت اْلِجَن ِإَذا ُوِض
ْيٍء    َقدُِّموِني لُّ َش َوِإْن َآاَنْت َغْيَر َصاِلَحٍة َقاَلْت َيا َوْيَلَها َأْيَن َيْذَهُبوَن ِبَها َيْسَمُع َصْوَتَها ُآ

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( "ِإلَّا اْلِإْنَساَن َوَلْو َسِمَعُه َصِعَق
اِلَحًة     " • ُك َص ِإْن َت اَزِة َف ِرُعوا ِباْلِجَن رٌّ      َأْس َك َفَش َوى َذِل ُك ِس دُِّموَنَها َوِإْن َي ٌر ُتَق َفَخْي

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقاِبُكْم
َمْن َشِهَد اْلَجَناَزَة َحتَّى ُيَصلَِّي َفَلُه ِقيَراٌط َوَمْن َشِهَد َحتَّى ُتْدَفَن َآاَن َلُه ِقيَراَطاِن ِقيَل " •

د صلى اهللا   " (َوَما اْلِقيَراَطاِن؟ َقاَل ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن اْلَعِظيَمْيِن خاتم النبيين والمرسلين محم
  .)عليه وسلم

  الجنة والنار
كَ  "  • ُل َذِل اُر ِمْث ِه َوالنَّ َراِك َنْعِل ْن ِش ِدُآْم ِم ى َأَح َرُب ِإَل ُة َأْق ين " (اْلَجنَّ اتم النبي خ

  .)ه وسلموالمرسلين محمد صلى اهللا علي

  اءحال
   الحديد

َقاُلوا َيا ) ٩٣(َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْيَن السَّدَّْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوًما َلا َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًلا  •
ى َأنْ  ا َعَل َك َخْرًج ُل َل ْل َنْجَع َأْرِض َفَه ي اْل ُدوَن ِف ْأُجوَج ُمْفِس ْأُجوَج َوَم ْرَنْيِن ِإنَّ َي  َذا اْلَق

َنُكْم         ) ٩٤(َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّا  ْل َبْي وٍَّة َأْجَع َأِعيُنوِني ِبُق ٌر َف ي َخْي ِه َربِّ ي ِفي َقاَل َما َمكَّنِّ
ى        ) ٩٥(َوَبْيَنُهْم َرْدًما  وا َحتَّ اَل اْنُفُخ َدَفْيِن َق ْيَن الصَّ اَوى َب ى ِإَذا َس َآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّ

ًرا       ِإَذا َجَع ِه ِقْط ِرْغ َعَلْي وِني ُأْف اَل َآُت اًرا َق ُه َن ا    ) ٩٦(َل ُروُه َوَم َطاُعوا َأْن َيْظَه ا اْس َفَم
 .)٩٧ـ٩٣: سورة الكهف( )٩٧(اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا 

ْن َيْنُص... " • ُه َم َيْعَلَم اللَّ اِس َوِل اِفُع ِللنَّ ِديٌد َوَمَن ْأٌس َش ِه َب َد ِفي ا اْلَحِدي َلُه َوَأْنَزْلَن ُرُه َوُرُس
 .)٢٥:سورة الحديد" (ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز

  ُحْرَمة األموات
دَُّموا    " • ا َق ى َم ْوا ِإَل د     "(َلا َتُسبُّوا اْلَأْمَواَت َفِإنَُّهْم َقْد َأْفَض ين والمرسلين محم اتم النبي خ

 .)صلى اهللا عليه وسلم
ه " • رة فتحرَق ثياب ى جم دآم عل ه من أن ألن يجلس أح ٌر ل ده خي ى جل ـَُص إل فَتْخل

  ).خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم ("يجلس على قبر
  عتقادحرية اال

 .)٢٥٦:سورة البقرة" (ال إآراه في الدين" •
ى يَ           • اَس َحتَّ ِرُه النَّ َت ُتْك ا َأَفَأْن ْم َجِميًع َأْرِض ُآلُُّه ي اْل ْن ِف َآَمَن َم وا  َوَلْو َشاَء َربَُّك َل ُكوُن

  .)٩٩اآلية : سورة يونس(ُمْؤِمِنيَن 
 .)٦اآلية : سورة الكافرون(" َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن" •

  حسابلا
ِنيَن   " • َدَد السِّ وا َع اِزَل ِلَتْعَلُم دََّرُه َمَن وًرا َوَق َر ُن َياًء َواْلَقَم ْمَس ِض َل الشَّ ِذي َجَع َو الَّ ُه

 .)٥:سورة يونس" (َك ِإلَّا ِباْلَحقِّ ُيَفصُِّل اْلَآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَنَواْلِحَساَب َما َخَلَق اللَُّه َذِل
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"( َمْن ُنوِقَش الِحَساَب ُعذَِّب" •
ْن     اْرَتَحَلِت الدُّْنَيا ُمْدِبَرًة َواْرَتَحَلِت اْلآِخَرُة ُمْقِبَلًة َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِم" • وا ِم وَن َفُكوُن ا َبُن ْنُهَم

ا             اٌب َوَل ًدا ِحَس اَب َوَغ ا ِحَس ٌل َوَل ْوَم َعَم ِإنَّ اْلَي دُّْنَيا َف اِء ال ْن َأْبَن َأْبَناِء اْلآِخَرِة َوَلا َتُكوُنوا ِم
  .)علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه" (َعَمٌل

  الحسد الحالل



 

اُه           َلا َحَسَد ِإلَّا ِفي اْثَنَتْيِن َرُجٌل آَتاُه" • ٌل آَت قِّ َوَرُج ي اْلَح ِه ِف ى َهَلَكِت لَِّط َعَل ا َفُس ُه َماًل اللَّ
ا    ا َوُيَعلُِّمَه ه       "(اللَُّه اْلِحْكَمَة َفُهَو َيْقِضي ِبَه د صلى اهللا علي ين والمرسلين محم اتم النبي خ

 .)وسلم
  الحذر

  .)٧١:النساءسورة ..."(َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُآْم"  •
 .)٢٣٥: سورة البقرة..."(َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيْعَلُم َما ِفي َأنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه"... •
َذر  . واْحَذر العاقَل إذا أْحَرْجَتُه. واْحَذر الكريَم إذا أَهْنَته. ِاْحَذر اللئيم إذا أْآَرمته • واْح

 .)مثل عربي(األحمق إذا مازحته 
  الحرية

اتهم أحرارا   متى استعبدتم الناس وقد" • ن الخطاب رضي اهللا     " (ولدتهم أمه عمر ب
  )عنه

  ُحسن الخلق
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه " (إنَّ ِمْن َأْخَيِرُآْم َأْحَسَنُكْم ُخُلًقا" •

  .)وسلم
   الِحْكمة

ِثيًرا َوَما َيذَّآَُّر ِإلَّا ُأوُلو ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َآ " •
   .)٢٦٩:سورة البقرة( "اْلَأْلَباِب

ُن " • َي َأْحَس الَِّتي ِه اِدْلُهْم ِب َنِة َوَج ِة اْلَحَس ِة َواْلَمْوِعَظ َك ِباْلِحْكَم ِبيِل َربِّ ى َس اْدُع ِإَل
 .)١٢٥:النحلسورة "(
ا آُ " • ٍة ِإنَّ ٍة ُمَباَرَآ ي َلْيَل اُه ِف ا َأْنَزْلَن يمٍ ِإنَّ ٍر َحِك لُّ َأْم َرُق ُآ ا ُيْف ِذِريَن ِفيَه ا ُمْن ورة " (نَّ س

  .)٤ـ٣:الدخان
  ). ٣٢: سورة البقرة" (متنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك ال علم لنا إال ما عّل"  •

  الِحَمى 
ا      " • َرَك َم ْن َت َتِبَهٌة َفَم وٌر ُمْش ِإْثِم     اْلَحَلاُل َبيٌِّن َواْلَحَراُم َبيٌِّن َوَبْيَنُهَما ُأُم ْن اْل ِه ِم بَِّه َعَلْي ُش

َتَبانَ   ا اْس  َآاَن ِلَما اْسَتَباَن َأْتَرَك َوَمْن اْجَتَرَأ َعَلى َما َيُشكُّ ِفيِه ِمْن اْلِإْثِم َأْوَشَك َأْن ُيَواِقَع َم
هُ   ُك َأْن ُيَواِقَع ى ُيوِش ْوَل اْلِحَم ْع َح ْن َيْرَت ِه َم ى اللَّ ي ِحَم ين" (َواْلَمَعاِص اتم النبي  خ

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  الحياة

َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َآَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْلَأْرَض َآاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء " •
 .)٣٠:سورة األنبياء( "ُآلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَلا ُيْؤِمُنوَن

  اءخال
  الخسف

َذ  "  • ينَ            َمْن َأَخ ْبِع َأَرِض ى َس ِة ِإَل ْوَم اْلِقَياَم ِه َي َف ِب ِه ُخِس ِر َحقِّ ْيًئا ِبَغْي َأْرِض َش ْن اْل " ِم
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  الخيانة
اِتُكْم َوَأنْ  " • وا َأَماَن وَل َوَتُخوُن َه َوالرَُّس وا اللَّ ا َتُخوُن وا َل ِذيَن َآَمُن ا الَّ ا َأيَُّه وَنَي  "ُتْم َتْعَلُم
  ).٢٧: سورة األنفال(

  الخير والشر



 

َوِمْن َشرِّ ) ٢(ِمْن َشرِّ َما َخَلَق ) ١(بسم اهللا الرحمن الرحيم، ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق " •
ورة س(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد ) ٤(َوِمْن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد ) ٣(َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب 

 .)٤ـ١: الفلق
و َعَسى أْن تـكَرُهوا شيئا و هو خْيٌر لكم و عسى أْن ُتحّبوا شيئا و هو َشّر لكم و " •

 ).٢١٦:سورة البقرة("اهللا يعلُم و أنتم ال تعـلمون 
ورة س( "اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َآَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم" •

 .)٣٤:فصلت
َلِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك ِلَأْقُتَلَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ  " •

 .)٢٨:سورة المائدة( "اْلَعاَلِميَن
  .)٤٣:سورة فاطر( "َوال َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإال ِبَأْهِلِه " •
  .)٩٨: الصافات"(ِه َآْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اَألْسَفِليَن َفَأَراُدوا ِب" •
  .)٥٠:النمل" ( َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا َوُهْم ال َيْشُعُروَن" •
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى " (َمْن ُيــِِرِد اهللاُ  به خيًرا ُيَفقـِّـْهــُه في الدين" •

  .)اهللا عليه وسلم
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (...َرارال َضرر وال ِض" •
 .)قاعدة فقهية( الضرر ال ُيزال بالضرر أو بضرر أآبر منه •
 .)قاعدة فقهية(ُيرتكُب أخف الضررين لدفع أشدهما  •
 .)قاعدة فقهية(لحاب المصْلعلى َج ٌمدََّقسد ُمادرء المف •
طَفأ، وإنما ُيطِفُئ الخيُر الشرَّ آما ُيطفُئ الماُء إنَّ الشرَّ بالشرِّ ُي: لقد أخطأ َمْن قال •

 .)أورده أبو الحسن الماوردي(الناَر 
اءة  " ... • ر؛ وال اإلس ر بالش ل الش ب؛ ال تقاب ب القل ك طي ي دعائ ْن ف وآ

  .)الدآتور محمد الخرشافي..."(باإلساءة
  خير األعمال

مرسلين محمد صلى خاتم النبيين وال( " ...واعلموا أن خير أعمالكم الصالة ..." •
 .)اهللا عليه وسلم

  خير العطاء 
َتْغِن         "  • ْن َيْس ُه َوَم ُه اللَّ َتْعِفْف ُيِعفَّ ْن َيْس ْنُكْم َوَم َرُه َع َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َفَلْن َأدَِّخ

ًرا       اًء َخْي ٌد َعَط َي َأَح ا ُأْعِط ُه َوَم ْبرِ    ُيْغِنِه اللَُّه َوَمْن َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اللَّ ْن الصَّ َع ِم " َوَأْوَس
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(
ْم          "  • وَن َأنَُّه ِذيَن َيُظنُّ ِعيَن الَّ ى اْلَخاِش ا َعَل َرٌة ِإلَّ ا َلَكِبي َلاِة َوِإنََّه َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّ

 .) ٤٦ـ٤٥:سورة البقرة" ( )٤٦(ُمَلاُقو َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن 
ى" • د الصدمة األول ه  (  "الصبر عن د صلى اهللا علي لين محم ين والمرس اتم النبي خ

 .)وسلم
َراِهيمُ    " • ا ِإْب َك َي ا ِبِفَراِق  ِإنَّ اْلَعْيَن َتْدَمُع َواْلَقْلَب َيْحَزُن َوَلا َنُقوُل ِإلَّا َما َيْرَضى َربَُّنا َوِإنَّ

 .)ين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلمخاتم النبي" (َلَمْحُزوُنوَن
  َخْيُر األيام

ِه           "  • َة َوِفي َل اْلَجنَّ ِه ُأْدِخ َق آَدُم َوِفي ِه ُخِل ِة ِفي ْوُم اْلُجُمَع ْمُس َي ِه الشَّ َخْيُر َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْي
د صلى     خاتم النبيين"(ُأْخِرَج ِمْنَها َوَلا َتُقوُم السَّاَعُة ِإلَّا ِفي َيْوِم اْلُجُمَعِة والمرسلين محم

  .)اهللا عليه وسلم



 

يُبُهْم     "  • اِر ُيِص ي اْلُغَب ْأُتوَن ِف َآاَن النَّاُس َيْنَتاُبوَن َيْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن َمَناِزِلِهْم َواْلَعَواِليِّ َفَي
ْنُهْم   اْلُغَباُر َواْلَعَرُق َفَيْخُرُج ِمْنُهْم اْلَعَرُق َفَأَتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَل اٌن ِم ْيِه َوَسلََّم ِإْنَس

َذا      ْوِمُكْم َه ْرُتْم ِلَي ْم َتَطهَّ ْو َأنَُّك ة " (َوُهَو ِعْنِدي َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َل أم  َعاِئَش
  .)رضي اهللا عنها المؤمنين

  الدال
  الدعاء

َرّد"  • ة ال ُي ين األذان واإلقام دعاء ب ي "(ال اتم النبي د صلى اهللا خ لين محم ن والمرس
 .)عليه وسلم

اَلى  َتَباَرَك َربَُّنا َيْنِزُل" • لَّ  َوَتَع ةٍ  ُآ ى  َلْيَل َماءِ  ِإَل دُّْنَيا  السَّ ينَ  ال ى  ِح لِ  ُثُلثُ  َيْبَق آِخرُ  اللَّْي  اْل
َتِجيبَ  َيْدُعوِني َمْن َيُقوُل هُ  َفَأْس نْ  َل َأُلِني  َم هُ  َيْس نْ  َفُأْعِطَي َتْغِفُرِني  َم هُ  َأْغِفَرفَ  َيْس اتم   "(َل خ

 ).النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
اتم  " (صفرا  يردهما أن إليه يديه رفع إذا عبده من يستحيي آريم حيي ربكم إن" • خ

 ).النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
ه          " • ـَُك الموآل ب ال الَمل ب، ق ه بظهر الغي ا ألخي ل   : من دع ك بمث ين و ل اتم  ("آم خ

 .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
َت الَقِريبُ    ! َآيَف َنْدُعو ِسَواك وأْنَت الُمِجيُب • َواك وأْن َنُط     ! َآْيف َنْرُجو ِس َف َنْق َآْي

دُ     ! ِمْن َرحمتك وأنت الرحيُم َواَك وأنت المجي رك       !َآْيَف ُنَمـجِّـُد ِس ـزُّ ِبَغي َف َنْعـَت َآْي
   ).المؤلف(  !َوَأنَت العزيُز

  الذال
  ر اهللاْآِذ

م      " • ر لك اتكم وخي ا في درج يككم وأرفعه  أال أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند َمل
اقكم؟   من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوآم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعن

اهللا  خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى "( ذْآــر اهللا:ِ قالوا وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال
 .)عليه وسلم

ة ونزلت     " • يْتُهُم الرحم ال يقعُد قوم َيذُآُرون اهللا عز وجل إال َحـفْتُهُم المالئكة وغش
ه  ( "عليهم السكينة وذآَرُهم اهللا فيمن عنده خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا علي

 .)وسلم
ـِن عبادتك     ..."  • ى ِذآرك وشكرك وُحْس ين و  " (اللهم أعني عل اتم النبي لين  خ المرس

  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
 الذنوب

  َوقْد ُيورُث الذُّلَّ إْدَماُنها  رأيُت الذُُّنوَب تُميُت الُقُلوَب
  َوَخْيٌر ِلَنْفِسَك ِعْصَياُنَها   وَتْرُك الذُُّنوِب َحَياُة الُقُلوِب

 )بن المبارك عبد اهللا(                                

  الراء
  الربا



 

َذِٰلَك  الَِّذيَن َيْأُآُلوَن الرَِّبا َلا َيُقوُموَن ِإلَّا َآَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ" •
 .)٢٧٥:سورة البقرة(..."َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا

  .)٢٧٦:سورة البقرة ( ..."َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت" •
َفِإن لَّْم  .َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإن ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن"  •

َوِإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َلا َتْظِلُموَن َوَلا  ۖ ِه َوَرُسوِلِهَتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب مَِّن اللَّ
  .)٢٧٩ـ ٢٧٨: سورة البقرة(  "ُتْظَلُموَن

  الرحمة أو الرِّْفق
  .)اهللا عز وجل" (إن رحمتي تغلُب غضبي"  •
فِّْف َفِإنَّ ِفيِهْم اْلَمِريَض َأيَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم ُمَنفُِّروَن َفَمْن َصلَّى ِبالنَّاِس َفْلُيَخ"  •

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َوالضَِّعيَف َوَذا اْلَحاَجِة
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه "( ال َيْرَحُم اللَُّه َمْن ال َيْرَحُم النَّاَس" •

  .)وسلم
ْن ُأَطوَِّل ِفيَها َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَِّبيِّ َفَأَتَجوَُّز ِفي َصَلاِتي ِإنِّي َلَأُقوُم ِفي الصََّلاِة ُأِريُد َأ"  •

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(َآَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمِِّه
خاتم " (ُآلِّ َصَلاٍة َلْوَلا َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي َأْو َعَلى النَّاِس َلَأَمْرُتُهْم ِبالسَِّواِك َمَع"  •

 .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
خاتم النبيين والمرسلين " (َرِحَم اللَُّه َرُجًلا َسْمًحا ِإَذا َباَع َوِإَذا اْشَتَرى َوِإَذا اْقَتَضى"  •

  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
•  َ محمد صلى اهللا عليه  خاتم النبيين والمرسلين" (مْن ُيْحَرم الرفق ُيْحَرم الخير"

  .)وسلم
  الرضاعة

سورة " (الرََّضاَعَة ُيِتمَّ َأْن َأَراَد ِلَمْن َآاِمَلْيِن َحْوَلْيِن َأْوَلاَدُهنَّ ُيْرِضْعَن َواْلَواِلَداُت " •
   ).٢٣٣: البقرة

  الرفق بالحيوان
َذ الرَّ ] إنَّ[" • ُه      َرُجال َرَأى َآْلًبا َيْأُآُل الثََّرى ِمْن اْلَعَطِش َفَأَخ ِرُف َل َل َيْغ ُه َفَجَع ُل ُخفَّ ُج

ةَ     ُه اْلَجنَّ ُه َفَأْدَخَل ُه َل د صلى اهللا      "(ِبِه َحتَّى َأْرَواُه َفَشَكَر اللَّ ين والمرسلين محم اتم النبي خ
 .)عليه وسلم

نْ   "  • ُل ِم َدْعَها َتْأُآ ْم َت ا َوَل ْم ُتْطِعْمَه ا َفَل رٍَّة َرَبَطْتَه ي ِه اَر ِف َرَأٌة النَّ ْت اْم اِش  َدَخَل َخَش
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (اْلَأْرِض

  الروح
" َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِليال" •
 .)٨٥: سورة اإلسراء(
خاتم " (َف ِمْنَها اْئَتَلَف َوَما َتَناَآَر ِمْنَها اْخَتَلَفاْلَأْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة َفَما َتَعاَر" •

  .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ايزال
  الزاد

  .)١٩٧: سورة البقرة" (َوَتَزوَُّدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأوِلي اْلَأْلَباِب" •
  الزنا

  وَتجّنبوا ما ال يليق بمسلم  المحرمفُّوا تعّف نساؤآم في ِع



 

  طُرَق الفساد فأنت غْير ُمَكّرم  يا هاتًكا ُحُرَم الرجال وتابًعا
  في أهله ُيْزنى بربع الدرهم  من يزِن في قوم بألَفي درهم
  آان الَوفا ِمْن أهل بيتك فاعلم  إن الزنا َدْيٌن إِن اْسَتْقَرضَته

 )اإلمام الشافعي(                                           
  

  ينسلا
  السجود 

 .)١٩: سورة العلق(َآالَّ ال ُتـِطْعُه و اْسُجْد َو اْقَتـِرْب " •
ْن من الساجدين         " • د ربك و آ بِّْح بحم ون فَس ا يقول َولقْد َنْعلُم أنَك َيضيُق صدُرَك بم

 .)٩٩ـ٩٧: سورة الِحْجر( "واعُبْد ربََّك حتى يأتَيَك اليقين
خاتم النبيين "( ا َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجٌد َفَأْآِثُروا الدَُّعاَءَأْقَرُب َم"  •

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  ِسْحُر الَبَيان

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(ِإنَّ ِمْن اْلَبَياِن َلِسْحًرا" •
 جوهرها ومفتاحها :السعادة

، والمسكن الواسع، والجار الصالح، )٤(المرأة الصالحة: السعادةأربع من  •
والمسكن الجار السوء، و المرأة السوء، : وةوأربع من الشقا. والمرآب الهنيء

   .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم (" والَمْرآب السوءالضيق، 
ة    • ة والمادي ذات الروحي رُّ . السعادُة َحِصيَلُة الل ع     وال اُح جمي ْوَهُر السعادة وِمْفَت وُح َج

 .)المؤلف(التي ال ُتعدُّ و ال ُتْحَصى) عز وجل(وَتَعدُُّد اللذات بَتَعدُِّد ِنَعِم اهللا . اللذات
 .)المؤلف(قْد َيْبحُث اإلنساُن أحيانا عن السعادة َحْيُث ال توَجُد  •

  السعة والضيق
ُه َمْخرَ   " • ْل َل َه َيْجَع ِق اللَّ ْن َيتَّ بُ   َوَم ا َيْحَتِس ُث َل ْن َحْي ُه ِم ا َوَيْرُزْق ورة ( "ًج س

 .)٣ـ٢:الطالق
  .)٢٨٠:البقرة"(َوِإْن َآاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة "  •
ْن من الساجدين         " • د ربك و آ بِّْح بحم ون فَس ا يقول َولقْد َنْعلُم أنَك َيضيُق صدُرَك بم

 .)٩٩ـ٩٧: الِحْجر سورة(واعُبْد ربََّك حتى يأتَيَك اليقين 
 

ْن  عةٌ َو لك َوأْرُض اِهللا َواِس
       

 إذا َنَزَل القضاُء ضاَق الَفَضاُء

 )اإلمام الشافعي(                                                   
         

ي صدري "  • َرْح ل ري . َربِّ اْش ي أْم ْر ِل وا   . و َيسِّ اني يفقه ْن لس دة ِم ـُْل ُعق َو اْحل
     ).٢٨-٢٥:سورة طه"( قولي

  السفر
السََّفُر ِقْطَعٌة ِمْن اْلَعَذاِب َيْمَنُع َأَحَدُآْم َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَنْوَمُه َفِإَذا َقَضى َنْهَمَتُه " •

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(َفْلُيَعجِّْل ِإَلى َأْهِلِه
                                                 

     .هذا بالنسبة للزوج؛ فمن سعادة الزوج المرأة الصالحة، ومن سعادة الزوجة الزوج الصالح آذلكـ  ٤ 



 

  السالم
خاتم النبيين  ("م تبارآت يا ذا الجالل واإلآراماللهم أنت السالم ومنك السال" •

   .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ينشال
  الشحناء

ا ُتْفَتُح َأْبَواُب اْلَجنَِّة َيْوَم اِلاْثَنْيِن َوَيْوَم اْلَخِميِس َفُيْغَفُر ِلُكلِّ َعْبٍد َلا ُيْشِرُك ِباللَِّه َشْيًئ"  •
ُه َوَبْيَن َأِخيِه َشْحَناُء َفُيَقاُل َأْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا َأْنِظُروا َهَذْيِن ِإلَّا َرُجًلا َآاَنْت َبْيَن

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا  ("َحتَّى َيْصَطِلَحا َأْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا
   .)عليه وسلم

  الشديد
خاتم النبيين  "(ا الشَِّديُد الَِّذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِبَلْيَس الشَِّديُد ِبالصَُّرَعِة ِإنََّم"  •

   .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  َشرُّ الطعام

خاتم النبيين " (َشرُّ الطََّعاِم َطَعاُم اْلَوِليَمِة ُيْدَعى َلَها اْلَأْغِنَياُء َوُيْتَرُك اْلُفَقَراُء"  •
  .))٥(يه وسلموالمرسلين محمد صلى اهللا عل

  َشرُّ الناس 
ين  " ( ِإنَّ َشرَّ النَّاِس ُذو الوجهين، الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه" • خاتم النبي

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  َشرُّ الناس منزلًة

اسُ   " • ُه النَّ ْن َتَرَآ ِة َم ْوَم اْلِقَياَم ًة َي ِه َمْنِزَل َد اللَّ اِس ِعْن رَّ النَّ رِِّه ِإنَّ َش اَء َش اتم "( اتَِّق خ
   .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  الشفاء

فاء "  • ه ش زل ل زل اهللا داء إال أن ا أن د صلى اهللا  ( "م لين محم ين والمرس اتم النبي خ
 .)عليه وسلم

 .)٨٠: الشعراء"(َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن"  •
ا َآاِشَف َلُه ِإلَّا ُهَو َوِإْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َوِإْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفَل" •

 .)١٧: سورة األنعام"(َقِديٌر 
ِلِه      " • ا َرادَّ ِلَفْض ٍر َفَل ِرْدَك ِبَخْي َو َوِإْن ُي ا ُه ُه ِإلَّ َف َل ا َآاِش رٍّ َفَل ُه ِبُض َك اللَّ َوِإْن َيْمَسْس

  .)١٠٧: سورة يونس"(َباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُمُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِع
اًرا          "  • ا َخَس اِلِميَن ِإلَّ ُد الظَّ ا َيِزي ْؤِمِنيَن َوَل ٌة ِلْلُم َفاٌء َوَرْحَم َو ِش َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُه
 .)٨٢: سورة اإلسراء(
رَّاِحِميَن    َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َو"  • ُم ال َت َأْرَح ُه   ) ٨٣(َأْن َتَجْبَنا َل َفاْس

   .)٨٤ـ٨٣:سورة األنبياء..." (َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ
َذاٍب       "  • ٍب َوَع ْيَطاُن ِبُنْص ِنَي الشَّ ي َمسَّ ُه َأنِّ اَدى َربَّ وَب ِإْذ َن َدَنا َأيُّ ْر َعْب ) ٤١(َواْذُآ

 .)٤٢ـ ٤١:سورة ص" (َباِرٌد َوَشَراٌباْرُآضْ ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل 

                                                 
       .صحيح البخاري ـ ٥ 



 

ونَ     " • ا َيْعِرُش َجِر َوِممَّ َن الشَّ ا َوِم . َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًت
َراٌب ُمْخ ا َش ْن ُبُطوِنَه ُرُج ِم ا َيْخ ِك ُذُلًل ُبَل َربِّ ُلِكي ُس َراِت َفاْس لِّ الثََّم ْن ُآ ي ِم مَّ ُآِل ٌف ُث َتِل

 .)٦٩ـ٦٨:سورة النحل"(َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن
ة  أو عسل  شربة  أو محجم شرطة في: ثالثة في الشفاء • ار  آي  عن  أمتي  أنهى  و بن

 ).خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( الكي
  الشكر

 .)٧:سورة إبراهيم"(ْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْمَلِئْن َشَك" •
 :سورة البقرة"(ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِٰكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْشُكُروَن"... •

٢٤٣(. 
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم( "أفال أآوُن عبدًا شكورًا؟" •

  الشهادة 
وا"  • َهاَدَة  َوال َتْكُتُم يمٌ الشَّ وَن َعِل ا َتْعَمُل ُه ِبَم ُه َواللَّ ٌم َقْلُب ُه َآِث ا َفِإنَّ ْن َيْكُتْمَه  َوَم

  .)٢٨٣:البقرة"(
  الشهوات والمكاره

د    " (ُحِجَبْت النَّاُر ِبالشََّهَواِت َوُحِجَبْت اْلَجنَُّة ِباْلَمَكاِرِه" • ين والمرسلين محم خاتم النبي
   .)صلى اهللا عليه وسلم

  نالشيطا
  إبليس :أنظر •

  ادصال
  الصدقة

 .)٢٦٣:سورة البقرة..." (َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر مِّن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى" •
ِإْن ُتْبُدوا الصََّدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوِإْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر "  •

 .)٢٧١: سورة البقرة" (َسيَِّئاِتُكْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر َعْنُكْم ِمْن
َأيُّ الصََّدَقِة َأْعَظُم َأْجًرا؟ َقاَل َأْن َتَصدََّق َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َتْخَشى اْلَفْقَر َوَتْأُمُل "  •

خاتم ( "اٍن َآَذا َوِلُفَلاٍن َآَذا َوَقْد َآاَن ِلُفَلاٍناْلِغَنى َوَلا ُتْمِهُل َحتَّى ِإَذا َبَلَغت اْلُحْلُقوَم ُقْلَت ِلُفَل
 .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َداُووا مرضاآم بالصدقة"  •
م النبيين والمرسلين خات"(َخْيُر الصََّدَقِة َما َآاَن َعْن َظْهِر ِغًنى َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل" •

 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
خاتم "(اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمْن اْلَيِد السُّْفَلى، َفاْلَيُد اْلُعْلَيا ِهَي اْلُمْنِفَقُة َوالسُّْفَلى ِهَي السَّاِئَلُة" •

 .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
 .)ن محمد صلى اهللا عليه وسلمخاتم النبيين والمرسلي"(آل معروف صدقة" •
  .)٢٧٦:سورة البقرة ( ..."َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت" •

  )للرجال(األول  الصف
خاتم " (ال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حتى يؤخرهم اهللا في النار" •

  .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
َما ِفي النَِّداِء َوالصَّفِّ اْلَأوَِّل ُثمَّ َلْم َيِجُدوا ِإلَّا َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه  َلْو َيْعَلم النَّاُس " •

َلاْسَتَهُموا، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفي التَّْهِجيِر َلاْسَتَبُقوا ِإَلْيِه، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفي اْلَعَتَمِة 
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"( َوالصُّْبِح، َلَأَتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا 



 

  الصالة
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى ... " (واعلموا أن خير أعمالكم الصالة"...  •

 .)اهللا عليه وسلم
ِدثْ "  • ْر لَ    :اْلَمَلاِئَكُة ُتَصلِّي َعَلى َأَحِدُآْم َما َداَم ِفي ُمَصلَّاُه َما َلْم ُيْح مَّ اْغِف مَّ   ،ُهاللَُّه اللَُّه

ِه     ،َلا َيَزاُل َأَحُدُآْم ِفي َصَلاٍة َما َداَمت الصََّلاُة َتْحِبُسُه ،اْرَحْمُه ى َأْهِل َب ِإَل َلا َيْمَنُعُه َأْن َيْنَقِل
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (ِإلَّا الصََّلاُة

  صلة الرحم
 .)المرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلمخاتم النبيين و"(ال يدخل الجنة قاطع" •
خاتم النبيين " (َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه َأْو ُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه"  •

 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
خاتم ( "َعْت َرِحُمُه َوَصَلَهاَلْيَس اْلَواِصُل ِباْلُمَكاِفِئ َوَلِكْن اْلَواِصُل الَِّذي ِإَذا ُقِط" •

   .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  الصمت

  .)٧٢:الفرقان"(َوِإَذا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا ِآَراًما "  •
ِه َواْليَ  " • آِخِر  َمْن َآاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفَلا ُيْؤِذ َجاَرُه َوَمْن َآاَن ُيْؤِمُن ِباللَّ ْوِم اْل

خاتم النبيين ( "َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه َوَمْن َآاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت
 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ادضال
  الضحك

يال        لو..." • رًا ولضحكتم قل ُتْم آثي م،َ لَبكي ا أعل اتم الن " (َتْعَلمون م ين والمرسلين   خ بي
  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

  الضعفاء
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا "( َهْل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن ِإلَّا ِبُضَعَفاِئُكْم" •

   .)عليه وسلم

  اءطال
  الطريق

د لها الطريق يا هِّلو عثرت بغلة في العراق لسألني اهللا تعالى عنها ِلَم َلْم تُم"  •
  .)، ثاني الخلفاء الراشدينرضي اهللا عنه عمر ابن الخطاب" (عمر

  الطالق
  .)٢٢٩: سورة البقرة..." (الطََّلاُق َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن"  •

  الطمأنينة
  .)٢٨: الرعد" (َأال ِبِذْآِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب"   •

  الطمع
 .)٦: سورة المدثر" (َتْكِثُرَوَلا َتْمُنْن َتْس" •

  اءظال
  ِالظلُّ 



 

اَدِة          " • ي ِعَب َأ ِف ابٌّ َنَش اِدُل َوَش اُم اْلَع ُه اْلِإَم ا ِظلُّ لَّ ِإلَّ َسْبَعٌة ُيِظلُُّهْم اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم َلا ِظ
هِ       ي اللَّ ا ِف اِن َتَحابَّ اِجِد َوَرُجَل ي اْلَمَس ِه      َربِِّه َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِف ا َعَلْي ِه َوَتَفرََّق ا َعَلْي اْجَتَمَع

ى  دََّق َأْخَف ٌل َتَص َه َوَرُج اُف اللَّ ي َأَخ اَل ِإنِّ اٍل َفَق ٍب َوَجَم َرَأٌة َذاُت َمْنِص ُه اْم ٌل َطَلَبْت َوَرُج
ْت َعيْ    ا َفَفاَض َه َخاِلًي اهُ َحتَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه َوَرُجٌل َذَآَر اللَّ ين   "( َن اتم النبي خ

 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ينعال
  العدل والظلم

  .)١٥٢:األنعام"(َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َآاَن َذا ُقْرَبى"... •
  .)١٠:نساءال("ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُآُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َيْأُآُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا"  •
  .)٨٥:األعراف"(َوال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم " •
اَءهم  • ُردُّ اهللا دع ة ال َي ام   : ثالث وم، واإلم وة المظل رًا، ودع ذاآر اهللا آثي ال

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم](العادل[الُمْقِسط
ا  . الرحمان عز و جل إن الُمقسطين، عند اهللا، على منابر من نور عن يمين"  • وآلت

ـو        اَ وُل يهم و م م و أهل دلون في ُحكِمه ذين يع ين والمرسلين    ("ايديه يمين؛ ال اتم النبي خ
  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

ابٌ ..." • ين والمرسلين    "( اتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َفِإنَّه َلْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن اللَِّه ِحَج اتم النبي خ
  .)يه وسلممحمد صلى اهللا عل

ه     " • ل جالل ول اهللا ج ام، يق ى الغم ل عل ا تحم وم؛ فإنه وة المظل وا دع ي : اتق وعزت
ين  د ح و بع رنك ول ي ألنُص ه  ( "وجالل د صلى اهللا علي لين محم ين والمرس اتم النبي خ

  .)وسلم
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"( الظُّْلُم ُظُلمات يوَم القيامة" •
وَن   خيِهَلُه َمْظَلَمٌة ِلَأَمْن َآاَنْت " • ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء َفْلَيَتَحلَّْلُه ِمْنُه اْلَيْوَم َقْبَل َأْن َلا َيُك

َناٌت        ُه َحَس ْن َل ْم َتُك ِه َوِإْن َل ْدِر َمْظَلَمِت ِديَناٌر َوَلا ِدْرَهٌم ِإْن َآاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَق
هِ    ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َل َعَلْي اِحِبِه َفُحِم ه       ("َص د صلى اهللا علي ين والمرسلين محم اتم النبي خ

 .)وسلم
دُّْنَيا  " • ي ال اَس ِف ذُِّبوَن النَّ ِذيَن ُيَع ذُِّب الَّ د  " (ِإنَّ اَهللا ُيَع لين محم ين والمرس اتم النبي خ

  ).صلى اهللا عليه وسلم
 .)لدونإبن خ]"(أي المجتمع[الظُّْلُم ُمْؤِذٌن بخراب الُعْمَران" •
ن  "  • ق، م مائر الخل د لض راب األرض، وال أفس ي خ رع ف يء أس يس ش ول

 ). أبو الحسن الماوردي"(الجْور
رة   "  • ي مغف اللهم إني ظلمت نفسي ظلما آثيرا، و ال يغفر الذنوَب إال أنت، فاغفر ل

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى  "(من عندك، و ارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم
 .)لماهللا عليه وس

  
  فالظلم ترجع عقباه إلى الندم  ال تظلَمنَّ إذا ما آنَت ُمقتدرا
  يدعو عليك وَعْيُن اهللا لم َتَنِم  تنام عينك والمظلوم ُمْنَتِبٌه

)شعر عربي(  
  



 

  لعرقا
ي اْلُغبَ   "  • ْأُتوَن ِف يُبُهْم  َآاَن النَّاُس َيْنَتاُبوَن َيْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن َمَناِزِلِهْم َواْلَعَواِليِّ َفَي اِر ُيِص

نْ   اٌن ِم ُهْم اْلُغَباُر َواْلَعَرُق َفَيْخُرُج ِمْنُهْم اْلَعَرُق َفَأَتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْنَس
ْوِمُكمْ     ْرُتْم ِلَي ْم َتَطهَّ ْو َأنَُّك َذا  َوُهَو ِعْنِدي َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َل ة " (َه أم  َعاِئَش

  .)عنهَا رضي اهللا المؤمنين
  الُعزلة

  .)اإلمام البخاري"(الُعزلة راحٌة من ُخالَِّط السوء"  •
 .)مثل عربي(الَوْحَدُة َخْيٌر ِمْن َجِليِس السُّوء •

  العفو
ِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواْلَأْرُض ُأ" •

الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ 
  .)١٣٤ـ١٣٣: سورة آل عمران " (اْلُمْحِسِنيَن

سورة البقرة (للََّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرِه ِإنَّ ا •
:١٠٩(.  
َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف " •

ْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوآَّ
 .)١٥٩: سورة آل عمران" (اْلُمَتَوآِِّليَن

ا     " • ِه ِإلَّ ٌد ِللَّ َع َأَح َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اللَُّه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإلَّا ِعزًّا َوَما َتَواَض
 .)هللا عليه وسلمخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى ا"(َرَفَعُه اللَُّه

و   " • اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحِسْن إلى من أساء إليك، وقل الحق ول
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (على نفسك

  ).من آالم البلغاء("َأْحَسُن الَمَكاِرم َعْفُو الُمْقَتدر َوُجوُد الُمْفَتِقر" •
  عقوق الوالدين

  ُتَعلُّ بما أجني عليك وتنهـل           َك يافعا غـذوتك مولودًا وُمْنُت
  ِلـُسْقِمَك إال ساهرا أتـملمُل          إذا ليلة ضافتك بالسُّْقِم َلْم َأِبْت 

  ُطِرقَت به دوني فعيناي تهمُل       آأني أنا المطروق دونك بالذي 
  وقت مؤجلَلَتْعَلم أن الموت        تخاُف الردى نفسي عليك وإنها 

  إليها مدى ما فيك آنت أؤمل          فـلما بلغت السنَّ والغاية التي 
  آأنك أنت الُمْنِعُم الُمَتَفــضُِّل        جـعلت جزائي غلظًة وفظاظًة 
  آما يفعل الجار المجاور تفعل        فـَلْيَتَك إْذ لْم َتْرَع َحقَّ ُ أُبـوَّتي 

  ِبَردٍّ على أهل الصواب ُمَوآَُّل       ه تـراه ُمِعـدًّا للـخال آأنـ
رسول اهللا صلى اهللا  مقتطف من حوار الشيخ الذي شكاه ابنه إلى(

 )٦٥٧٠:ح ٣٤٠/٦أخرجه الطبراني في المعجم األوسط :عليه وسلم
                                           

  والعلماء الِعلم
ي َوعِ     ..." • َص ِعْلِم ا َنَق ي          َيا ُموَسى َم ُفوِر ِف َذا اْلُعْص َرِة َه ا َآَنْق ِه ِإلَّ ِم اللَّ ْن ِعْل َك ِم ْلُم

 .)الَخِضُر عليه السالم" (...راْلَبْح
ا سهل اهللا     "  • ه علم ه  َمْنَ سلَك طريقا يلتمـُس في ة   ل ى الجن ا إل ين   "( طريق اتم النبي خ

 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم



 

مُس ْنَم"  • ه ِئَل عن عل ه، أل يعلم ةفكتم وم القيام ار ي ام من ن ه اهللا بِلَج اتم (  "جم خ
    .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

َتْكِبٌر"  • َتْحٍي َوال ُمْس َم ُمْس َتَعلَُّم اْلِعْل د صلى اهللا "( ال َي لين محم ين والمرس اتم النبي خ
  .)عليه وسلم

  العين
  .)يه وسلمخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عل"( العين حق"  •

  ينغال
  الغدر والخيانة

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى  ("ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء ُيْنَصُب ِبَغْدَرِتِه َيْوَم اْلِقَياَمِة " •
  .)اهللا عليه وسلم

َدَر َوَرجُ  : َقاَل اللَُّه تعالى" • اَع  َثَلاَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغ ٌل َب
َرهُ    ِط َأْج ْم ُيْع ُه َوَل َتْوَفى ِمْن ًرا َفاْس َتْأَجَر َأِجي ٌل اْس ُه َوَرُج َل َثَمَن رًّا َفَأَآ ين "(ُح اتم النبي خ

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
ِذُروَن َوَلا َيُفوَن ِإنَّ َبْعَدُآْم َقْوًما َيُخوُنوَن َوَلا ُيْؤَتَمُنوَن َوَيْشَهُدوَن َوَلا ُيْسَتْشَهُدوَن َوَيْن" •

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"( َوَيْظَهُر ِفيِهْم السَِّمُن
 

  البصيرة/غض البصر
اَل       " • ا َق دَُّث ِفيَه َنا َنَتَح َي َمَجاِلُس ا ِه ِإيَّاُآْم َواْلُجُلوَس َعَلى الطُُّرَقاِت َفَقاُلوا َما َلَنا ُبدٌّ ِإنََّم

ِر      َفِإَذا َأَبْي اَل َغضُّ اْلَبَص ِق َق قُّ الطَِّري ُتْم ِإلَّا اْلَمَجاِلَس َفَأْعُطوا الطَِّريَق َحقََّها َقاُلوا َوَما َح
ين والمرسلين   " (َوَآفُّ اْلَأَذى َوَردُّ السََّلاِم َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِف َوَنْهٌي َعْن اْلُمْنَكِر خاتم النبي

 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
 .)من آالم األتقياء(َبَصَره أطلق اهللا بصيرته َمْن َغضَّ •

  الغضب
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا  "(ال يقضَينَّ َحَكٌم بين اثنين وهو غضبان" •

 .)عليه وسلم

  اءفال
  الفتق 

َعْلَنا ِمَن اْلَماِء َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َآَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْلَأْرَض َآاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَج •
 .)٣٠:سورة األنبياء(ُآلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَلا ُيْؤِمُنوَن 

  
  الفتنة

  االبتالء"/ أ"حرف : أنظر 
  الفرار

) ٣٥(َوُأمِِّه َوَأِبيِه ) ٣٤(َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه ) ٣٣(َفِإَذا َجاَءِت الصَّاخَُّة " •
ـ ٣٣: سورة عبس) (٣٧(لِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيِه ِلُك) ٣٦(َوَصاِحَبِتِه َوَبِنيِه 

٣٧(.  
  الفرحتان 



 

لَّ  " • زَّ َوَج هِ      :َيُقوُل اللَُّه َع ِزي ِب ا َأْج ي َوَأَن ْوُم ِل ْن       ،الصَّ ْرَبُه ِم ُه َوُش ْهَوَتُه َوَأْآَل َدُع َش َي
ةٌ  ،َأْجِلي انِ   ،َوالصَّْوُم ُجنَّ اِئِم َفْرَحَت رُ   َف :َوِللصَّ يَن ُيْفِط ٌة ِح هُ     ،ْرَح ى َربَّ يَن َيْلَق ٌة ِح  ،َوَفْرَح

ِح اْلِمْسكِ     ْن ِري ِه ِم د     "(َوَلُخُلوُف َفِم الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اللَّ ين والمرسلين محم اتم النبي خ
 .)صلى اهللا عليه وسلم

  فضل ذآر اهللا
ي َفِإْن َذَآَرِني ِفي َنْفِسِه َذَآْرُتُه ِفي َنْفِسي َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي َوَأَنا َمَعُه ِإَذا َذَآَرِن"  •

اًعا َوِإْن َذَآَرِني ِفي َمَلٍإ َذَآْرُتُه ِفي َمَلٍإ َخْيٍر ِمْنُهْم َوِإْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِبِشْبٍر َتَقرَّْبُت ِإَلْيِه ِذَر
 .)اهللا عز وجل" (َتاِني َيْمِشي َأَتْيُتُه َهْرَوَلًةَوِإْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِذَراًعا َتَقرَّْبُت ِإَلْيِه َباًعا َوِإْن َأ

  الفطرة
" َوَنْتُف اْلِإْبِطَوَقصُّ الشَّاِرِب َوَتْقِليُم اْلَأْظَفاِر اْلِخَتاُن َواِلاْسِتْحَداُد   :اْلِفْطَرُة َخْمٌس" •
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  الفقر
اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُآْم ِباْلَفْحَشاِء َواللَُّه َيِعُدُآْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًلا َواللَُّه الشَّْيَطاُن َيِعُدُآُم " •

 .)٢٦٨: سورة البقرة" (َواِسٌع َعِليٌم
  .)١٥١: األنعام"(َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُآْم ِمْن ِإْمالٍق" •
ُه َقاَل ِإَلى اْلَجَبِل َفَيْحَتِطَب َفَيِبيَع َفَيْأُآَل َلَأْن َيْأُخَذ َأَحُدُآْم َحْبَلُه ُثمَّ َيْغُدَو َأْحِسُب"  •

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه "(َوَيَتَصدََّق َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس
  .)وسلم

خاتم النبيين والمرسلين محمد "( اللهم إني أسألك الُهدى والتُّقى والَعفاف والغنى" •
 .)وسلم صلى اهللا عليه

خاتم النبيين "(غنني بفضلك عمن سواكأاللهم اآفني بحاللك عن حرامك، و" •
 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

اللهم إني أعوذ بك من الَهم والَحَزن والَعْجز و الَكَسل والُجْبن والُبخل وَضَلع "   •
 .)وسلم خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه"(الدَّْين وغلبة الرجال

اللهم إني أسألك ِمن آل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من آل شر خزائنه "... •
   .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(بيدك

  افقال
  ُقّرُة الَعْين

اَة َخيْ        "  • َت الَحَي ا َعِلْم ـِيِني َم ـِق، أْح ى الَخْل ـُْدَرِتَك َعَل ي،  اللَُّهمَِّ بِعْلِمَك الغـَْيـِب َوق ًرا ِل
َهاَدِة،            ـَْيِب َو الشَّ ي الغ َيَتَك ِف أُلَك َخْش ي أْس مَّ إنِّ ي، اللَُّه ًرا ِل اَة خْي وَتَوفـَِّني إذا َعِلْمَت الَوف
أُلَك    ى، وأْس َوأْسأُلَك َآِلَمة الَحقِّ ِفي الرَِّضا َوالغـََضِب، َوأْسأُلَك القـَْصَد ِفي الفـَقـِْر َوالِغَن

ـَُك    َنِعيًما ال َيْنفـَُد اِء، َوأْسأل َد القَض ، َوأْسألـَُك قـُرََّة َعْيــٍن ال َتْنقـَِطُع، َوأْسألـَُك الرَِّضى َبْع
ي             ـَاِئَك ِف ى ِلق ْوَق إَل ـِهَك، والشَّ ى َوْج ـَِظر إَل َـّذَة النَّ ـَُك لـَ ْوِت، َوأْسأل َد الَم َبْرَد الَعْيـِش َبْع

ٍة    ـَّرٍة، َوالِ فْتَن رَّاَء ُمِض ـِر َض َداةً     غـَْي ا ُه ِان، َواْجَعْلَن ـِزيَنِة اإليَم اِ ب مَّ َزيِّنَّ لٍَّة، اللَُّه ُمِض
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(ُمْهَتِديَن

  )اليمين( ُمَسالَق
د صلى      "( َمْن َآاَن َحاِلًفا َفْلَيْحِلْف ِباللَِّه َأْو ِلَيْصُمتْ "  • ين والمرسلين محم اتم النبي خ

   .)عليه وسلماهللا 



 

خاتم النبيين والمرسلين محمد " (َلا َتْحِلُفوا ِبآَباِئُكْم َوَمْن َآاَن َحاِلًفا َفْلَيْحِلْف ِباللَِّه" •
  .)صلى اهللا عليه وسلم

  )حقوق الحيوان( القط
لُ  "  • َدْعَها َتْأُآ ْم َت ا َوَل ْم ُتْطِعْمَه ا َفَل رٍَّة َرَبَطْتَه ي ِه اَر ِف َرَأٌة النَّ ْت اْم اِش  َدَخَل ْن َخَش ِم

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (اْلَأْرِض
  قطعة النار

ُب         " • ٍض َفَأْحِس ْن َبْع َغ ِم وَن َأْبَل ُكْم َأْن َيُك لَّ َبْعَض ُم َفَلَع ِإنََّما َأَنا َبَشٌر َوِإنَُّه َيْأِتيِني اْلَخْص
ْن َقضَ   َذِلَك َفَم ُه ِب َي َل َدَق َفَأْقِض ُه َص اِر    َأنَّ ْن النَّ ٌة ِم َي ِقْطَع ا ِه ِلٍم َفِإنََّم قِّ ُمْس ُه ِبَح ْيُت َل

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َفْلَيْأُخْذَها َأْو َفْلَيْتُرْآَها
  القلب

إن في الجسد ُمْضَغة، إذا َصلحت َصلح الَجَسُد آله وإذا َفَسَدْت َفَسد الجسد آله ..." •
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(لبأَلا وهي الق

  افكال
  ربالك

اٍل         " • لَّ ُمْخَت بُّ ُآ َه ال ُيِح ا ِإنَّ اللَّ َأْرِض َمَرًح ي اْل َوال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَلا َتْمِش ِف
َوا  . َفُخوٍر َر اَألْص رِ  َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضضْ ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَك ْوُت اْلَحِمي  "ِت َلَص

  .)١٩ـ١٨:سورة لقمان(
َتْكِبٌر"  • َتْحٍي َوال ُمْس َم ُمْس َتَعلَُّم اْلِعْل د صلى اهللا "( ال َي لين محم ين والمرس اتم النبي خ

  .)عليه وسلم
ى          " • َأْرِض ِإَل ي اْل ُل ِف َو َيَتَجْلَج ِه َفُه َف ِب اِء ُخِس ْن اْلُخَيَل رُّ ِإَزاَرُه ِم ْوِم   َبْيَنَما َرُجٌل َيُج َي

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (اْلِقَياَمِة
ةِ "  • ْوَم اْلِقَياَم ِه َي ُه ِإَلْي ْر اللَّ ْم َيْنُظ َيالَء َل ُه ُخ رَّ َثْوَب ْن َج لين " (َم ين والمرس اتم النبي خ

  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
  الكذب

ه الق    " • ِذب لُيضحك ب دُِّث فَيْك ذي ُيَح ٌل لل ه  َوْي ل ل ه وي ٌل ل ين  "( وم، َوْي اتم النبي خ
 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

ِة ُتْحمَ  "  • ُل َرَأْيُت اللَّْيَلَة َرُجَلْيِن َأَتَياِني َقاَلا الَِّذي َرَأْيَتُه ُيَشقُّ ِشْدُقُه َفَكذَّاٌب َيْكِذُب ِباْلَكْذَب
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى  "( ى َيْوِم اْلِقَياَمِةَعْنُه َحتَّى َتْبُلَغ اْلآَفاَق َفُيْصَنُع ِبِه ِإَل

 .)اهللا عليه وسلم
انَ  " • َن َخ ين   "( آَيُة اْلُمَناِفِق َثَلاٌث ِإَذا َحدََّث َآَذَب َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف َوِإَذا اْؤُتِم اتم النبي خ

 .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
ى اْلبِ   " • ِدي ِإَل ى        ِإنَّ الصِّْدَق َيْه ُدُق َحتَّ َل َلَيْص ِة َوِإنَّ الرَُّج ى اْلَجنَّ ِدي ِإَل رَّ َيْه رِّ َوِإنَّ اْلِب

َل         اِر َوِإنَّ الرَُّج ى النَّ ِدي ِإَل وَر َيْه وِر َوِإنَّ اْلُفُج ى اْلُفُج َيُكوَن ِصدِّيًقا َوِإنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي ِإَل
ذَّاًبا ِه َآ َد اللَّ َب ِعْن ى ُيْكَت ِذُب َحتَّ ه (  "َلَيْك د صلى اهللا علي لين محم ين والمرس اتم النبي خ

 .)وسلم
زُّور "  • ُه           َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل ال َدَع َطَعاَم ي َأْن َي ٌة ِف ِه َحاَج ْيَس ِللَّ ِه والجهل َفَل َل ِب َواْلَعَم

   .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"( َوَشَراَبُه
   كرسيال



 

ْومٌ     لَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُماللَُّه َلا ِإَلَٰه ِإ" • ا َن َنٌة َوَل ُذُه ِس ي        َلا َتْأُخ ا ِف َماَواِت َوَم ي السَّ ا ِف ُه َم لَّ
هِ   اْلَأْرِض ا ِبِإْذِن مْ       َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَدُه ِإلَّ ا َخْلَفُه ِديِهْم َوَم ْيَن َأْي ا َب ُم َم وَن    َيْعَل ا ُيِحيُط َوَل

ا  َوِسَع ُآْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْلَأْرَض لَّا ِبَما َشاَءِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ِإ َو    َوَلا َيُئوُدُه ِحْفُظُهَم َوُه
 .)٢٥٥: سورة البقرة" (اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم

  الكلب
التُّ    " • اُهنَّ ِب رَّاٍت ُأوَل ْبَع َم َلُه َس ُب َأْن َيْغِس ِه اْلَكْل َغ ِفي ِدُآْم ِإَذا َوَل اِء َأَح وُر ِإَن " َراِبَطُه
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(
هِ   " • ى َنْفِس َكُه َعَل  ُقْلتُ  .ِإَذا َأْرَسْلَت َآْلَبَك اْلُمَعلََّم َفَقَتَل َفُكْل َوِإَذا َأَآَل َفَلا َتْأُآْل َفِإنََّما َأْمَس

ى       َفَلا َتْأُآ : َقاَل ،ُأْرِسُل َآْلِبي َفَأِجُد َمَعُه َآْلًبا آَخَر مِّ َعَل ْم ُتَس َك َوَل ى َآْلِب مَّْيَت َعَل ْل َفِإنََّما َس
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(" َآْلٍب آَخَر

ُه        الَرُج] إنَّ[" • ِرُف َل َل َيْغ ُه َفَجَع ُل ُخفَّ َذ الرَُّج َرَأى َآْلًبا َيْأُآُل الثََّرى ِمْن اْلَعَطِش َفَأَخ
ةَ     ِبِه َحتَّى َأْرَواُه ُه اْلَجنَّ ُه َفَأْدَخَل ُه َل د صلى اهللا      "(َفَشَكَر اللَّ ين والمرسلين محم اتم النبي خ
 .)عليه وسلم

  الكلمة الطيبة
َأَلْم َتَر َآْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًلا َآِلَمًة َطيَِّبًة َآَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي  •

  .)٢٥ـ٢٤: سورة إبراهيم (ُآلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَِّها  السََّماِء ُتْؤِتي ُأُآَلَها
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(الكلمة الطيبة صدقة" •

  الكلمتان الثقيلتان
ْبَحا  " • َزاِن ُس ِه  َآِلَمَتاِن َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرَّْحَمِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن َثِقيَلَتاِن ِفي اْلِمي َن اللَّ

 .خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم "(َوِبَحْمِدِه ُسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظيِم
  الَكْنـز

خاتم "(َأَلا َأُدلَُّك َعَلى َآِلَمٍة ِهَي َآْنٌز ِمْن ُآُنوِز اْلَجنَِّة؟ ال َحْوَل َوَلا ُقوََّة ِإلَّا ِباللَِّه" •
 .)هللا عليه وسلمالنبيين والمرسلين محمد صلى ا

  الكهان
َتِرُق  "  • ِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة َتْنِزُل ِفي اْلَعَناِن َوُهَو السََّحاُب َفَتْذُآُر اْلَأْمَر ُقِضَي ِفي السََّماِء َفَتْس

ِهمْ الشََّياِطيُن السَّْمَع َفَتْسَمُعُه َفُتوِحيِه ِإَلى اْلُكهَّاِن َفَيْكِذُبوَن َمَعَها ِماَئَة َآْذَبٍة ِمْن ِع " ْنِد َأْنُفِس
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم(

  مالال
  )الحليب(اللبن 

َوِإنَّ َلُكْم ِفي اْلَأْنَعاِم َلِعْبَرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِفي ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم َلَبًنا َخاِلًصا " •
 .)٦٦: سورة النحل"(َساِئًغا ِللشَّاِرِبيَن

 
   سانالل

ُر        "  • ا النََّظ اِن ِزَناُهَم َة َفاْلَعْيَن ا َمَحاَل َك َل ْدِرٌك َذِل ُآِتَب َعَلى اْبِن آَدَم َنِصيُبُه ِمْن الزَِّنا ُم
ُخَطا َواْلُأُذَناِن ِزَناُهَما اِلاْسِتَماُع َواللَِّساُن ِزَناُه اْلَكَلاُم َواْلَيُد ِزَناَها اْلَبْطُش َوالرِّْجُل ِزَناَها اْل

هُ      َوا ْرُج َوُيَكذُِّب َك اْلَف دُِّق َذِل ى َوُيَص َوى َوَيَتَمنَّ د     ( "ْلَقْلُب َيْه ين والمرسلين محم اتم النبي خ
 .)صلى اهللا عليه وسلم

ِه    " • ْبَحاَن اللَّ َزاِن ُس َآِلَمَتاِن َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرَّْحَمِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن َثِقيَلَتاِن ِفي اْلِمي
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (ُسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظيِم َوِبَحْمِدِه



 

  لقاء اهللا
خاتم النبيين "(وَمن آَِره لقاء اهللا آره اهللا لقاَءه. َمْن أَحبَّ لقاء اهللا أحب اهللا لقاَءه" •

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
  ليس منا

ا السالح فل"   • ل علين ْن َحَم اَم د صلى اهللا "( يس من لين محم ين والمرس اتم النبي خ
  .)عليه وسلم

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"( َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنَّا"  •
ين   ( "َلْيَس ِمنَّا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َوَشقَّ اْلُجُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِهِليَِّة"  • اتم النبي خ

  .)حمد صلى اهللا عليه وسلموالمرسلين م
ا        " • يس من ا فل ْرحْم صغيرنا ويعرف حق آبيرن مْ َي ين والمرسلين    "(َمْن ل اتم النبي خ

  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

  يممال
  أو الرزق المال والغنى

 .)٧:سورة إبراهيم"(َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم" •
ِمْن َماِلِه َثَلاٌث َما َأَآَل َفَأْفَنى َأْو َلِبَس َفَأْبَلى َأْو َأْعَطى  َيُقوُل اْلَعْبُد َماِلي َماِلي ِإنََّما َلُه"  •

خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى ("َفاْقَتَنى َوَما ِسَوى َذِلَك َفُهَو َذاِهٌب َوَتاِرُآُه ِللنَّاِس
  .)اهللا عليه وسلم محمد صلى اهللا عليه وسلم

َفَل           ِإَذا َنَظَر َأَحُدُآْم ِإَلى َمْن ُف" • َو َأْس ْن ُه ى َم ْر ِإَل ِق َفْلَيْنُظ اِل َواْلَخْل ي اْلَم ِه ِف َل َعَلْي ضِّ
    .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(ِمْنُه
هيد  " • و ش ه فه َل دون مال ن ُقِت ه   "(َم د صلى اهللا علي لين محم ين والمرس اتم النبي خ

 .)وسلم
ِمْن َماٍل َلاْبَتَغى َثاِلًثا َوَلا َيْمَلُأ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال التَُّراُب َلْو َآاَن ِلاْبِن آَدَم َواِدَياِن "  •

 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم("َوَيُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن َتاَب
ن والمرسلين خاتم النبيي" (َلْيَس اْلِغَنى َعْن َآْثَرِة اْلَعَرِض َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى النَّْفِس"  •

 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
خاتم النبيين " (ِقيَل َوَقاَل، َوِإَضاَعَة اْلَماِل، َوَآْثَرَة السَُّؤاِل: ِإنَّ اللََّه َآِرَه َلُكْم َثَلاًثا"  •

 )والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
لمرسلين محمد صلى اهللا خاتم النبيين وا"(ِبُضَعَفاِئُكْم الَهْل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن ِإ" •

  .)عليه وسلم
  المدح

 ِمْن َأْغَيَر َأَحٌد َوَلْيَس َنْفَسُه َمَدَح َذِلَك َأْجِل ِمْن اللَِّه ِمْن اْلَمْدُح ِإَلْيِه َأَحبَّ َأَحٌد لْيَس" •
  )خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(اْلَفَواِحَش َحرََّم َذِلَك َأْجِل ِمْن اللَِّه

  والشهود آتاب األعمال: المراقبة
 .)١٩: سورة الملك"( ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصيٌر "  •
 .)١٧: سورة الحج (ِإنَّ اللََّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  •
اِفِظيَن  "  • ْيُكْم َلَح اِتِبيَن  ) ١٠(َوِإنَّ َعَل ا َآ وَن  ) ١١(ِآَراًم ا َتْفَعُل وَن َم )" ١٢(َيْعَلُم
 .)١٢ـ١٠:سورة االنفطار(
ِد         " • ِل اْلَوِري ْن َحْب ِه ِم َرُب ِإَلْي ُن َأْق ُه َوَنْح ِه َنْفُس َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِب
ا َلَديْ    ) ١٧(ِإْذ َيَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل َقِعيٌد ) ١٦( ْوٍل ِإلَّ ْن َق ِه َما َيْلِفُظ ِم



 

ي   ) ١٩(َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُآْنَت ِمْنُه َتِحيُد ) ١٨(َرِقيٌب َعِتيٌد  َخ ِف َوُنِف
ي  ) ٢١(َوَجاَءْت ُآلُّ َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد ) ٢٠(الصُّوِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد  َلَقْد ُآْنَت ِف

 .)٢٢ـ ١٦: سورة ق"()٢٢(ا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌدَغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَن
وا  "... • ا َعِمُل ُدوا َم اَها َوَوَج ا َأْحَص َرًة ِإلَّ ا َآِبي ِغيَرًة َوَل اِدُر َص ا ُيَغ اِب َل َذا اْلِكَت اِل َه َم

 .)٤٩: سورة الكهف( "َحاِضًرا َوَلا َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا
وًرا            َوُآلَّ ِإْنَساٍن"  • اُه َمْنُش ا َيْلَق ِة ِآَتاًب ْوَم اْلِقَياَم ُه َي ِرُج َل ِه َوُنْخ ي ُعُنِق اِئَرُه ِف َأْلَزْمَناُه َط
 .)١٤ـ١٣: سورة اإلسراء) " (١٤(اْقَرْأ ِآَتاَبَك َآَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا ) ١٣(
ُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َآاُنوا َيْعَمُلوَن َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْم... " •
َو   ) ٢٠( ْيٍء َوُه لَّ َش َق ُآ ِذي َأْنَط ُه الَّ ا اللَّ اُلوا َأْنَطَقَن ا َق ِهْدُتْم َعَلْيَن َم َش وِدِهْم ِل اُلوا ِلُجُل َوَق

ا      َوَما ُآْنُتْم َت ) ٢١(َخَلَقُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن  ْمُعُكْم َوَل ْيُكْم َس َهَد َعَل َتِتُروَن َأْن َيْش ْس
نُُّكُم  ) ٢٢(َأْبَصاُرُآْم َوَلا ُجُلوُدُآْم َوَلِكْن َظَنْنُتْم َأنَّ اللََّه َلا َيْعَلُم َآِثيًرا ِممَّا َتْعَمُلوَن  َوَذِلُكْم َظ

 .)٢٣ـ٢٠: سورة فصلت)" (٢٣(اِسِريَن الَِّذي َظَنْنُتْم ِبَربُِّكْم َأْرَداُآْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اْلَخ
ُه    "  • اَن َعْن َك َآ لُّ ُأوَلِئ َؤاَد ُآ َر َواْلُف ْمَع َواْلَبَص ٌم ِإنَّ السَّ ِه ِعْل َك ِب ْيَس َل ا َل ُف َم ا َتْق َوَل

  .)٣٦: سورة اإلسراء( الَمْسُئو
ْم ِبمَ  "  • ِديِهْم َوَأْرُجُلُه َنُتُهْم َوَأْي ْيِهْم َأْلِس َهُد َعَل ْوَم َتْش وَنَي اُنوا َيْعَمُل ور"(ا َآ ورة الن : س

٢٤(. 
ا  ) ١(ِإَذا ُزْلِزَلِت اْلَأْرُض ِزْلَزاَلَها "  • ا    ) ٢(َوَأْخَرَجِت اْلَأْرُض َأْثَقاَلَه اُن َم اَل اْلِإْنَس َوَق

َتاًتا  َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّ) ٥(ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَها ) ٤(َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها ) ٣(َلَها  اُس َأْش
َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه ) ٧(َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه ) ٦(ِلُيَرْوا َأْعَماَلُهْم 

   .)٨ـ١: سورة الزلزلة)" (٨(
ٌة     "  • ْنُكْم َخاِفَي ى ِم ا َتْخَف َي    ) ١٨(َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َل ْن ُأوِت ا َم وُل    َفَأمَّ ِه َفَيُق ُه ِبَيِميِن ِآَتاَب

اِبَيْه   ) ١٩(َهاُؤُم اْقَرُءوا ِآَتاِبَيْه  اٍق ِحَس َيٍة     ) ٢٠(ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُمَل ٍة َراِض ي ِعيَش َو ِف َفُه
ٍة ) ٢١( ٍة َعاِلَي ي َجنَّ ٌة ) ٢٢(ِف ا َداِنَي ي  ) ٢٣(ُقُطوُفَه َلْفُتْم ِف ا َأْس ا ِبَم َرُبوا َهِنيًئ وا َواْش ُآُل
ْه         ) ٢٤(َأيَّاِم اْلَخاِلَيِة اْل ْم ُأوَت ِآَتاِبَي ي َل ا َلْيَتِن وُل َي َماِلِه َفَيُق ُه ِبِش َي ِآَتاَب ) ٢٥(َوَأمَّا َمْن ُأوِت

َك  ) ٢٨(َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَيْه ) ٢٧(َلْيَتَها َآاَنِت اْلَقاِضَيَة  َيا ) ٢٦(َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَيْه  َهَل
 .)٢٩ـ١٨: سورة الحاقة" (...)٢٩(َيْه َعنِّي ُسْلَطاِن

  المريض
خاتم النبيين والمرسلين محمد (َأْطِعُموا اْلَجاِئَع َوُعوُدوا اْلَمِريَض َوُفكُّوا اْلَعاِنَي •

  .)صلى اهللا عليه وسلم 
  المسكين

ِه َأْو اْلقَ        " • ِبيِل اللَّ ي َس ِد ِف ِكيِن َآاْلُمَجاِه ِة َواْلِمْس ى اْلَأْرَمَل اِئِم   السَّاِعي َعَل َل الصَّ اِئِم اللَّْي
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم"(النََّهاَر

  الُمعاَهد
ا   "  • يَن َعاًم يَرِة َأْرَبِع " َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيَرْح َراِئَحَة اْلَجنَِّة َوِإنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِس
  .)يه وسلمخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عل(

  َمَفاِتح الغيب
ْن          "   • ُقُط ِم ا َتْس ِر َوَم رِّ َواْلَبْح ي اْلَب ا ِف ُم َم َو َوَيْعَل َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها ِإال ُه

ينٍ  " َوَرَقٍة ِإال َيْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال َياِبٍس ِإال ِفي ِآَتاٍب ُمِب
 .)٥٩: سورة األنعام(

  المقعد



 

ِإَذا َماَت َأَحُدُآْم َفِإنَُّه ُيْعَرُض َعَلْيِه َمْقَعُدُه ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ َفِإْن َآاَن ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة " •
لين خاتم النبيين والمرس" (َفِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َوِإْن َآاَن ِمْن َأْهِل النَّاِر َفِمْن َأْهِل النَّاِر 

 .)محمد صلى اهللا عليه وسلم
  لكلُما

ن       " • ز َم َك ِممن تشاء و ُتِع زُع الُمل قـُـِل اللُهمَّ مالَك الُملِك تؤتي الُملَك َمْن تشاُء و تن
دير ى آل شيء ق ك عل ُر إن دك الخي اء بي ذل من تش اُء وُت ولُج. تش ار   ت ي النه َل ف اللي

ْن      وتولُج النهاَر في الليل وُتخرج الَحيَّ ِمَن الَمّي رزق َم َن الَحي وت َت ِم ت وُتخرج الَمّي
  ). ٢٧-٢٦:سورة آل عمران" (َتشاُء بغير ِحَساب 

 .)٢٤٧: سورة البقرة(َواللَُّه ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم "... •
اُء  َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن اللَِّه َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوَآَتاُه اللَُّه اْل" • ُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَش

ى             ٍل َعَل َه ُذو َفْض نَّ اللَّ َأْرُض َوَلِك َدِت اْل َبْعٍض َلَفَس ُهْم ِب اَس َبْعَض ِه النَّ ُع اللَّ ا َدْف َوَلْوَل
 .)٢٥١سورة البقرة ( "اْلَعاَلِميَن

 
  المن

   .)٢٦٤: سورة البقرة.." (.َواألذى م ِباْلَمنَِّأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُك َيا"  •
  الموت

    .)٣٥: سورة األنبياء" (...ُآلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت " •
َتْعِتبُ      " • ُه َيْس يًئا َفَلَعلَّ ا ُمِس ْزَداُد َوِإمَّ ُه َي اتم  " (َلا َيَتَمنَّى َأَحُدُآم اْلَمْوَت ِإمَّا ُمْحِسًنا َفَلَعلَّ خ

 .)ن محمد صلى اهللا عليه وسلمالنبيين والمرسلي

  وننال
  النبأ

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُآْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا" •
 .)٦: سورة الحجرات" ( َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن

  النسيان
 .)١٩: الحشر"(َنُسوا اللََّه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم َوال َتُكوُنوا َآالَِّذيَن"  •

  )الوضوء(نصف اإليمان 
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم... "(الطُُّهور شطر اإليمان" •

  نصف الدين
ي   "   • ا بق ق اهللا فيم دين، فليت تكمل نصف ال د اس د فق زوج العب ين "(إذا ت اتم النبي خ

 .)اهللا عليه وسلم والمرسلين محمد صلى
  النظافة

 .)٦: سورة المدثر" (َوِثَياَبَك َفَطهِّْر" •
  النعمة

 .)٣٤: سورة إبراهيم " (َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّه ال ُتْحُصوَها" •
  النعمتان المنسيتان

والمرسلين  خاتم النبيين"(ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َآِثيٌر ِمْن النَّاِس الصِّحَُّة َواْلَفَراُغ" •
  .)محمد صلى اهللا عليه وسلم

َمْن أصبَح ِمنكم مُعافى في َجسده، آِمنـًا في  ِسـْرِبه، ِعنَده ُقوُت َيْومه؛ فكأنما " •
 .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (ِحيَزْت له الدنيا



 

َفَلا َتْنَتِظْر اْلَمَساَء َوُخْذ ِمْن ِصحَِّتَك ِإَذا َأْمَسْيَت َفَلا َتْنَتِظْر الصََّباَح َوِإَذا َأْصَبْحَت " •
  .)ابن عمر رضي اهللا عنه"(ِلَمَرِضَك َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك

  النفاق
انَ  " • َن َخ ين   "( آَيُة اْلُمَناِفِق َثَلاٌث ِإَذا َحدََّث َآَذَب َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف َوِإَذا اْؤُتِم اتم النبي خ

 .)عليه وسلموالمرسلين محمد صلى اهللا 

  اءهال
  الهبة

ه " • د صلى اهللا      "( العائد في ِهبته آالكلب يعود في قيئ ين والمرسلين محم اتم النبي خ
   .)عليه وسلم

  اووال
  الوسواس

اِس     "  • َربِّ النَّ وُذ ِب ْل َأُع اِس   ) ١(بسم اهللا الرحمن الرحيم، ُق ِك النَّ اِس   ) ٢(َمِل ِه النَّ ِإَل
اِس  ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخ) ٣( اِس      ) ٤(نَّ ُدوِر النَّ ي ُص ِوُس ِف ِذي ُيَوْس ِة   ) ٥(الَّ َن اْلِجنَّ ِم

  ) ٦ـ١: سورة الناس) " (٦(َوالنَّاِس 
 .)١٦: سورة  ق..." (َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه" •

  الوفاء
  .)١:المائدةسورة "(ُقوِدَأْوُفوا ِباْلُع َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا"  •

  الوقاية
 

َدُآْم      "... • ِإنَّ َأَح وِئِه َف ي َوُض ْدِخَلَها ِف ِإَذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُآْم ِمْن َنْوِمِه َفْلَيْغِسْل َيَدُه َقْبَل َأْن ُي
  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (ال َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيُدُه

اتم  "(ِء َأَحِدُآْم ِإَذا َوَلَغ ِفيِه اْلَكْلُب َأْن َيْغِسَلُه َسْبَع َمرَّاٍت ُأوَلاُهنَّ ِبالتَُّراِبَطُهوُر ِإَنا" • خ
 .)النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم

ُب اآل  " • ِه، َحْس ِإْن      َما َمَأل آَدِميٌّ ِوَعاًء َشرًّا ِمْن َبْطِن ْلَبهُ، َف َن ُص اٌت ُيِقْم يِّ ُلَقْيَم ان  َدِم آ
نََّفسِ       ٌث ِلل َراِب، َوُثُل ٌث ِللشَّ امِ، َوُثُل ٌث ِللطََّع د     "( والبد؛ َفُثُل ين والمرسلين محم اتم النبي خ

  .)صلى اهللا عليه وسلم
ِه َوِإَذا َوقَ     ] الطاعون[ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه" • َدُموا َعَلْي ا َتْق َأْرٍض َفَل ا ف    ِب ُتْم ِبَه َأْرٍض َوَأْن  الَع ِب

   .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" ( ا ِمْنُهَتْخُرُجوا ِفَراًر
د صلى      ..." (إذا َشـِرَب أحُدُآم فال َيَتَنفَّْس في اإلناء" • ين والمرسلين محم اتم النبي خ

 .)اهللا عليه وسلم
ى " • لم   [َنَه ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص َباعِ    ] رس ْن السِّ اٍب ِم لِّ ِذي َن ِل ُآ ْن َأْآ ." َع
 )لبخاريصحيح ا(
ْنُكْم  " • ا َع ُتْم َفَأْطِفُئوَه ِإَذا ِنْم ْم َف ُدوٌّ َلُك َي َع ا ِه اَر ِإنََّم ِذِه النَّ ين " (ِإنَّ َه اتم النبي خ

  .)والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
َة  َخمُِّروا اْلآِنَيَة َوَأِجيُفوا اْلَأْبَواَب َوَأْطِفُئوا اْلَمَصاِبيَح َفِإنَّ اْلُفَوْيِسَقَة ُربَّ" • َما َجرَّْت اْلَفِتيَل

  .)خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم" (َفَأْحَرَقْت َأْهَل اْلَبْيِت



 

  اءيال
  أو التيسير الُيسر

 .)٤:سورة الطالق( "َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا " •
 .)رسلين محمد صلى اهللا عليه وسلمخاتم النبيين والم" (آلٌّ ُمَيسٌَّر لما ُخلق له" •
خاتم ( ."َوَمْن شاقَّ َشقَّ اللَُّه َعَلْيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة... َمْن َسمََّع َسمََّع اللَُّه ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة "  •

 )النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
خاتم النبيين  "( ه وحقرهمن َسمََّع الناَس بعمله َسمََّع اهللا به مسامع خلقه وصغر " •

 ).والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
**** 
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