




أن النجاة من الهالك  هي طاعة هللا 

.ومن كذب الحق هلك



غزاهم وقت الصباح



.لحسن صوته بالقرآن الكريم



.فريق يصدقوه ويطيعوه، وفريق يكذبوه ويكفروا به

.إنه كحال رجل جاء قومه يحذرهم قدوم جيش غاز لهم: في األول-

.الفراش عن الناردكحال رجل أوقد ناًرا فجاءت الفراش تقتحم النار وتقع فيها وهذا الرجل يبع: في الثاني-

.مهمة الرسل دعوة الناس إلى التوحيد والطاعة وترك الكفر والشرك طلًبا لنجاتهم من عذاب اآلخرة



دافع أم أحمد في تعليم أحمد وتذكيره وتنبهه وذكر

صلى هللاتفاصيل المواقف هو تعليمه موقف النبي 

.فرفي السفر وهكذا لكي يتعلم آداب السعليه وسلم 



التسمية       األكل باليمين         األكل مما يليك

دعاء الدخول
.عدم االستنجاء بأقل من ثالثة أحجار

تعظيم القبلة
الطهارة



يسأل عن شمولية اإلسالم وأنه غطى جميع 

.  األحكام التي يحتاجها اإلنسان

.حتى تتحقق النظافة والطهارة كاملة

رة أن الرجال المؤمنين يحبون النظافة والتطهر وأن الطها

.والنظافة من شيم وصفات المؤمنين



.التواضع، إعانة المسلمين على قضاء حوائجهم

إني أما إحداهن فإني ألقيت عني الكبر، وأما الثانية ف

أعين رجل من المسلمين على حاجته، وأما الثالثة 

يته فلو لم تسخرني لسخرت من هو أضعف مني فوق

.بنفسي



فضل الذهاب إلى المسجد

.يستطيع المسلم أن يكفر ذنوبه بالصالة على وقتها في المسجد، يزيد من حسناته بكثرة الخطى إلى المسجد



تدل زيادة األجر في الوضوء عند وجود المشقة على 

ل رحمة هللا بعباده؛ حيث رتب األجر العظيم على العم

.القليل



.ددليل على أهمية الصالة وعظم أجرها وعظم مكانة من يحافظ عليها في المسج

.انتظار الصالةالصالة

.أجر انتظاره في المسجد ألداء صالة الضحىصالة الفجر

بسبعردصالة الجماعة أفضل من صالة الف: ))قال النبي 

}.متفق عليه{(( وعشرين درجة



.اآلخرةتصديق الرسول وطاعته واالستقامة على دينه واالقتداء به هو سبيل النجاة في الدنيا و

.أن طاعة الرسول سبب للنجاة من النار-1

.االقتداء بالنبي في بذله لنصح الناس-2

.أبو هريرة –أبو موسى األشعري –سلمان الفارسي



.على تعليم أمتهحرص الرسول-1

.حرص الرسول على مغفرة هللا سحانه وتعالى ألمته-2

.أهمية االقتداء بالنبي -3

.مكفرات الذنوب-4

االقتداء بالرسول -1

.التقدم بالنصح لزمالئي-2

.إسباغ الوضوء-3







فضل قيام الليل



الشمالبصر

السمع

العقلالماء والطعام

الصحة والعافية





.االعتراف بنعم هللا، والثناء عليه بها، واالستعانة بها على طاعته: الشكر

.بشكر هللا عليه وغض البصر وعدم النظر إلى المحرمات: البصر

.بشكر هللا عليه وعدم سماع ما نهى هللا عنه من اللهو ومن األغاني المحرمة: السمع

.بشكر هللا عليها وعدم البطش بها وعدم استخدامها في الحرام: اليد

.بشكر هللا عليها، وعدم المشي بها إلى الحرام: الرجل

.واجبنا تجاه هذه النعمة المحافظة عليها وعدم إسرافها وشكر هللا عليها وأال نعيب فيها

.أن يسم هللا ويحمده قبل األكل وبعده-وأن يأكل بيمينه -األكل بما يليه 

.إهانة النعمة، وعدم شكر هللا سبحانه وتعالى، وفيه إيذاء لمن صنع الطعام

.الدهاء والذكاء



أحب األعمال إلى هللا



اهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً  َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ َوَقَضى َربُّ



قدمت أنا وأخي من : من حديث أبي موسى األشعري قال

فمكثنا حينا وما نرى إال أن بن مسعود وأمه من. اليمن 

ل أهل بيت رسول هللا لما نرى من كثرة دخولهم على رسو

ود يظن أبو موسى األشعري أن بن مسع)هللا ولزومهم له، 

نما من أهل البيت النبوي؛ ألنه يرى بن مسعود يدخل حي

وا يستأذن الناس، ويخرج حينما يتمنى الناس أن يدخل

(.على رسول هللا



منزل إجابة الوالدة تقديم بر الوالدين أيضا قد تكون في حاجة ألغراض ال

الة بعدها االنتظار لصالة العشاء الن يجب الصالة في اوقاتها بعد الص

الخيرية الموسسةتنقضي جميع االعمال  ثم زيارة 

2

1

3

 فقد يتضح ذلك من سؤال الصحابي الرسول عن أفضل األعمال يبتغي بها وجه هللا

.كانوا حريصين على معرفة األعمال التي ينالوا به رضا هللا سبحانه وتعالى

.اشتهر بصوته الجميل في قراءة القرآن



الرباط في اإلسالم



ألن المرابط ينمي عمله إلى يوم القيامه





من األعمال العظيمة في اإلسالم للدفاع عن المملكة وعن الحرمين 

الشريفين وحفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين وحراستهم

خير من قيام ليلة القدر عند الحجر األسود•

أنه من األعمال المستمرة•

(يا أيها اللذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون)



الصبر واالحتساب عند المصائب

.بالصبر واالحتساب



االحتسابالصبر

أنها بقدر هللاأنها تكفر السيئات

.اللهم أجرني في مصيبتى و اخلف لي خيراً منها
يورث الهداية في القلب ، يثمر محبة هللا ومحبة الناس

ساب أهم األسباب التي تساعد المسلم على الصبر واالحت

.فارعند المصائب الصالة، ذكر هللا، التسبيح، االستغ



سيئاته الحديث يدل على أن المصائب التي تصيب اإلنسان لها أجر يكفر هللا به من

يها ويضع له بها حسنات، والصبر على المصيبة من أعظم األعمال التي يؤجر عل

.اإلنسان وأجرها عند هللا عظيم

.ألن هللا عز وجل يعطي الحسنات للمسلمين، وألن ال دين غير اإلسالم

بة كما هذه العبارة خاطئة فيجب على المسلم أن يأخذ باألسباب ليزيل عنه المصي

.كان يفعل النبي الكريم 



.بر الوالدين–فضل الجهاد الصالة في وقتها :أي األعمال أفضل•

.لمن الليصلى هللا عليه وسلم طول قيام النبي –أدب اجتماعي :حقيقة الشكر•

.الصبر على المصيبة:فضل الصبر•

.االعتراف بالقلب أن كل النعم هلل•

.شكر هللا باللسان على هذه النعم•

.استخدام النعمة في فعل الطاعات•

.العلم والذكاء وقوة الحفظ•

.محبة لإلنفاق في سبيل هللا•

.أكثر الصحابيات رواية للحديث•









.ال يجوز

.لكونها الزمة للمسلم في كل أحيانه

ن ألن البر واجب والجهاد فرض كفاية وألن الجهاد متوقف على إذ

.الوالدين



.منزلة الصبر والشكر-1

.الصبر على الطاعة ومداومة فعلها يجلب الحسنات-2

.الصبر ثوابه عظيم-3

.المحافظة على الصالة على وقتها-1

.بر الوالدين-2

.حمد وشكر هللا على نعمه-3

.عدم ذم الطعام والعيب فيه-4




