




أن رسول : عن عائشة رضي هللا عنها

تكى هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا اش

فلما يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث،

يده اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح ب

.رجاء بركتها





الليل               دخل بظالمه            المعبود        شياطين الجن

.السرقة، القتل، الزنا، شرب الخمر



تشرع قراءة سورتي الفلق والناس مرة واحدة دبر كل صالة

.تشرع قراءة سورتي الفلق والناس عند النوم ثالث مرات

ة  ): لجنا-( قَغاس  ): الليل-(َوَقبَ ): دخل –اْلج نَّ ه  (: معبود) ـٰ (إ لَ

.يقرأ آية الكرسي، يقرأ أواخر سورة البقرة•

ستطاع ينفث في كفيه ويقرأ سورة اإلخالص والمعوذتين، ثم يمسح ما ا•

.من جسمه، يفعل ذلك ثالثا  









اإلخالص

المسد

م قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث: "قل هو هللا أحد: في

".القرآن





واحد في ربوبيته

وألوهيته وأسمائه 

.وصفاته

.المقصود في قضاء الحوائج



ْت َيَدا أَب ي لََهٍب َوتَ ”: قال هللا تعالى  َوَما بَّ َما أَْغَنى َعْنُه َمالُهُ َتبَّ

الََة اْلَحَطب  َكَسَب َسَيْصلَى َنارا  َذاَت لََهٍب َواْمرَ  .“أَُتُه َحمَّ



له الخطاب لمحمد صلى هللا عليه وسلم في سورة الكافرون، و

.في سورة اإلخالصأيضا  صلى هللا عليه وسلم

.لم يكن له من خلقه مماثل وال مشابه ال في أسمائه وال في أفعاله وال في صفاته

األحد، الصمد



.أنه أخبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل أنهما سيموتان على الكفر، فماتا ولم يؤمنا

 عليه صلى هللالما كانت أم جميل تحمل الحطب الذي فيه شوك وتلقيه في طريق النبي 

.جعلها هللا تحمل في عنقها حبال  من ليف يوم القيامةوسلم 

(10)زوجة سيدنا لوط وزوجة سيدنا نوح عليهم السالم، سورة التحريم آية 

.ليؤذيهصلى هللا عليه وسلم وضع الشوك في طريق النبي 









.انتشار دين اإلسالم

.توحيد األلوهية



ا َتْعَملُونَ  مَّ يٌء م  ا أَْعَملُ َوأََنا َبر  مَّ يُئوَن م  ُبوَك َفقُل لِّي َعَمل ي َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنُتم َبر  َوإ ْن َكذَّ

فتح مكة

كثير القبول للتوبة

وال أنا عابد األصنام

وال أنتم عابدون هللا



يه ألننا ينبغي االستغفار في كل وقت؛ ألن فضله عظيم، ونحن أحوج إل

.أصحاب ذنوب

ال نحن مسلمون هلل نعبده وال نعبد غيره، والكافرون

ره يعبدون هللا ما داموا على كفرهم، لنا ديننا ال نغي

.وهم على كفرهم ما لم يسلموا



، الخطاب لمحمد صلى هللا عليه وسلم في سورة الكافرون

.وله أيضا  صلى هللا عليه وسلم في سورة اإلخالص

.دينهم هو الكفر

الركعتين تشرع القراءة بها في ركعتي الطواف، وفي الركعتين قبل الفجر، وفي

.بعد المغرب

.“ال أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ “







.فضل نبينا محمد

.بيان صفات المكذبين



يدفعه ويمنعه بعنف شديد
يحث غيرة

واد في جهنم

يعملون الطاعات ليراهم الناس



لجنة أنا وكافل اليتيم في ا: "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

(.رواه البخاري" )هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفّرج بينهما



إ نَّ َشان َئَك ُهَو األْبَترُ 

ا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ  إ نَّ

يَن ُهْم َعن ْم َساُهونَ الَّذ  َصاَلت ه 

اإلخالص 

هلل

على 

أوقاتها
.باإلحسان

نت سورة فكاصلى هللا عليه وسلم إيذاء المشركين للرسول بسبب 

.الكوثر تؤيد الرسول وتحمل له بشارة نهر الكوثر

دخول أعطاه نهًرا عظيًما في الجنة، ووعده بالنصر ودخول مكة منتصًرا و

.الناس في دين اإلسالم أفواًجا

.أن النحر بعد صالة العيد مباشرة

اإلخالص 

هلل

على أوقاتها
.باإلحسان

ا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ  إ نَّ

يَن ُهْم َعن ْم َساُهونَ الَّذ  َصاَلت ه 

إ نَّ َشان َئَك ُهَو األْبَترُ 







رحلة التجارة إلى مكة

حماية بيت هللا





ه الخطمي عن أبيه وكانت لعن سلمه بن عبيد هللّا بن محصن

ح منكم من أصب: "صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللّا : صحبة قال

زت جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيسربه، معافى فيآمنا في

."له الدنيا



(أَلَْم يَْجَعْل َكْيَدُهْم فِي تَْضلِيل   (

َذا اْلبَْيتِ ( ـٰ (فَْليَْعبُُدوا َربَّ َه

.تضييع وإبطال: تضليل

ا: أبابيل .جماعات يتبع بعضها بعض 

.طين متحجر: سجيل

ينَ ( ُ اْلَكاف ر 
لُّ هللاَّ (َكذَ ٰل َك ُيض 

ليه والرزق الذي يعيشون عاألمن يوفر لهم الطمأنينة فيعيشون 

د أمن متوافر فكالهما عامل مؤثر في عبادة المسلم ربه حيث يكون ق

.على نفسه ماديا  ومعنويا  







.بيان بعض صفات الكفار

.بيان خسارة المؤمنين



َن الظَّ (: يقول هللا تعالى:الغيبة• ا مِّ يَن آَمُنوا اْجَتن ُبوا َكث ير  َها الَّذ  نِّ إ ْثٌم َوال تَ َيا أَيُّ ُسوا َوال نِّ إ نَّ َبْعَض الظَّ َجسَّ

ا أَُيح بُّ أََحُدُكْم أَن َيأُْكلَ لَْحَم أَخ   ْعُضُكم َبْعض  َ َيْغَتب بَّ
َ إ نَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ ْهُتُموهُ َواتَّ ا َفَكر  ح يمٌ يه  َمْيت  اٌب رَّ (. َتوَّ

يمٍ (: يقول هللا تعالى:النميمة• اٍء ب َنم  شَّ اٍز مَّ اٍع لِّْلَخْير  ُمْعتَ ، َهمَّ (.ٍد أَث يمٍ َمنَّ

ن  اْفَتَرى عَ ): قال تعالىاالفتراء على هللا والتكذيب بآياته• مَّ َب ب آَيات َوَمْن أَْظلَُم م  ا أَْو َكذَّ ب  ُه الَ لَى هللاَّ  َكذ  ه  إ نَّ

ال ُمونَ  (.ُيْفل ُح الظَّ

يَما  َفال َتقُلْ لَُهَما أَفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوقُلْ لَ ): قال تعالى:عقوق الوالدين• (.ُهَما َقْوال  َكر 

َن هللاَّ  (: يقول هللا تعالى:كتمان الشهادة• نَدهُ م  ن َكَتَم َشَهاَدة  ع  مَّ ا تَ َوَمْن أَْظلَُم م  ُ ب َغاف ٍل َعمَّ
.)ْعَملُونَ  َوَما هللاَّ



.صبر على طاعة، وصبر عن معصية هللا وصبر على البالء

كلمة وعيد وتهديد

مغتاب

طعان

ليطرحن

مغلقة

الدهر

نقص وهلكة



.         المغتاب الناس من خلفهم:الهمزة

.طعان للناس ومتنقصهم في حضورهم:اللمزة

وبهم، نار ملتهبة متأججة، تدخل في أجوافهم حتى تصل لصدورهم وتطلع على قل

.مغلقة عليهم، على أبوابها أعمدة ممدة لتحكم اإلغالق عليهم

.ذكر محاسن الناس

.معاملة الناس بحسن الخلق



.والصبر على ذلك، والدعوة إلى الحق، والعمل الصالح، اإليمان باهلل: شروط النجاة

سورة العصر: السورة الدالة على ذلك









.أهوال يوم القيامة





يطير، تفرق الناس، الجبال تكون كالصوف الذي ينفش فيه ف

.األموات يبعثون للحساب





. ما يدرك عن طريق الخبر: علم اليقين

.ما يدرك عن طريق البصر: عين اليقين

ْلَم اْلَيق ين  " ُثمَّ ( 6)لََتَرْوَن اْلَجح يَم ( 5)َكالَّ لَْو َتْعلَُموَن ع 

(".7)لََتَرْوَنَها َعْيَن اْلَيق ين  

يم  " ع  (".8)ُثمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيْوَمئ ٍذ َعْن النَّ

. التباهي والتفاخر: التكاثر

.الضرب بقوة وبشدة: القارعة



ما يدرك عن طريق البصر

الحشرات الصغيرة المنتشرة

الصوف المبعثر

ما يهوي منه على رأسه

.جذب االنتباه لها

.إذا لم ترجح حسناته، ورجحت سيئاته: يكون خفيف ا

.إذا رجحت حسناته، ولم ترجح سيئاته: يكون ثقيال  

.يكون الناس في فزع رهيب من هول يوم القيامة







مد يكون بالحفاظ عليها من المعاصي واستخدامها في الطاعات، وح

.هللا عليها باللسان والقلب



.قسم هللا عز وجل بها  وتوضيحه لكيفية استخدامها وأهميتها في الجهاد

ه  لََكُنوٌد " يٌد ( 6)إ نَّ اإل نَساَن ل َربِّ ُه َعلَى َذل َك لََشه  ("7)َوإ نَّ

ه  لََكُنودٌ ” “إ نَّ اإل نَساَن ل َربِّ

(.تجارة الخمور–تجارة المخدرات–السرقة):كسب المال المحرم

(.شراء المخدرات–شراء الخمور–شراء السجائر):أوجه اإلنفاق المحرم









الموتى والكنوز

بما عمل عليها

.أن يراقب تصرفاته وعمله وأن يحاول تجنب معصية هللا

زع تزلزل األرض وتخبر بما عليها من خير أو شر ويكون الناس في ف

.رهيب من هول يوم القيامة





قصة

النمل





.نزول اآليات والسور على الرسول قبل الهجرة في مكة: المكي

.نزول اآليات والسور على الرسول بعد الهجرة إلى المدينة: المدني

.الحكمة من ذلك ليتعلم المسلمون من قصصهم وعبرهم

.التبليغ واإلنذار


