




فضل الوضوء والصالة



الصلوات الخمس

الحج                               العمرة

عدم إماطة األذى عن الطريق                       الغيبة

النميمة

الشرك باهلل                 شرب الخمر



لى كثرة الطرق واألعمال التي يكفر هللا بها من سيئات عباده دليل ع

.سعة فضل هللا وعظيم رحمته وكثرة جوده وكرمه



.يدل على سعة رحمة هللا وكرمه ومنه

.كالهما مكفرات للذنوب لما فيما بينهم

حتاج كبائر الذنوب؛ ألنها كبائر مثل الشرك باهلل، وعقوق الوالدين، الزنا، فإنها ت

.ائرإلى توبة، فاحرص على التوبة واالستغفار ليغفر هللا لك الكبائر والصغ



يدل تكفير هللا لذنوب من توضأ وأحسن

.الوضوء على سعة رحمة هللا وكرمه ومنه

.كالهما مكفرات للذنوب لما فيما بينهم

.أن هللا يغفر لهم ما وقع منهم من ذنوب صغيرة بسبب أعمال يسيرة

لى أن الرسول بين أن الذنوب التي تقع من العبد إما صغائر ويكفرها المواظبة ع

.الوضوء والصلوات الخمس أو كبائر وال يكفرها إال التوبة واالستغفار



فضل صالة الجماعة في المسجد





.كأنما قام نصف الليل

.كأنما قام ليلة كاملة

.السهر

.عدم المواظبة على أذكار قبل النوم

.الصحبة السيئة

.عدم وضع منبه وضبطه على ميعاد صالة التفجر للتذكير

.النوم مبكراً 

.المواظبة على أذكار قبل النوم

.أن يلتزم كل منا بالصحبة الصالحة التي تتصل به لتوقظه فجًرا

.أن يقوم كل منا بوضع منّبـه يضبطه على ميعاد صالة الفجر يومياً 



.الجلوس واالستغفار والتأمل وذكر هللا في نفسه



الشبه في الذهاب إلى المساجد وجعل هللا لمن حافظ على 

.والعشاءالصلوات عموماّ ثواب كبير وخاصة صالة الفجر

وم كان يوصي أصحابه بتقوى هللا، والعناية بالقرآن، ولز

.جماعة المسلمين، وترك القتال في الفتنة



ر فضل الصالة والنداء والتبكي

والصف األول إلى صالة العشاء

.والصبح

.نعم

.مسابقة الرماية•

د يلجأ الناس للقرعة عن•

اختيار من سيبدأ 

.المسابقة

.فضل الصالة والنداء والتبكير والصف األول إلى صالة العشاء والصبح



.كل من ردد مع المؤذن من قلبه دخل الجنة

.إدراك الصف األول وميمنة الصف

الخشوع

.من واظب عليهم أمان له من اإلتصاف من النفاق



دليل على الهمة وقوة اإلرادة، في 

.حضور الصف األول والنداء األول

ير التبك–النوم على طهارة –النوم على الجانب األيمن –اإلخالص هلل تعالى 

.اجتناب الذنوب والمعاصي-المحافظة على األذكار الشرعية قبل النوم -بالنوم 

ن والصالة في الصف األول والتبكير للصالةااألذ

.وفضل صالتي الفجر والعشاء

."من صلى البردين دخل الجنة: "صلى هللا عليه وسلميقول المصطفى 







:من وسائل تحقيق هذه القرار

إخالص النية هلل. وإصالح القصد، وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل هللا تعالى 1

والفوز بجنته، والحصول على مرضاته. 2.

ة العالية. الدافع الذاتي والِهمَّ 3.

اختيار الوقت والمكان. .المناسب4

قراءة القرآن الكريم واإلكثار منها. 5.

التسميع الدائم. 6.

استشعار األجر العظيم. 7.

االلتحاق بمدارس وحلقات تحفيظ القرآن في المساجد أو غيرها. 8.



حفظه للقرآن الكريم، حسن الصوت، كان 

جمع صواماً قواماً ربانياً، زاهداً عابداً ممن

العلم والعمل والجهاد وسالمة الصدر ولم 

.تغيره اإلمارة وال أغتر بالدنيا



ت، االستغفار، أن يطبقه في كل أموره، القراءة بإخالص، تدبر اآليا

.معرفة تفسير اآلية والصورة

.خير من الدنيا وما فيها من أموال وغيرها•

.الحرف بعشر حسنات•

.الرفعة في الدنيا واآلخرة لمن يتلوه ويحفظه•



الخشوع عند تالوة القرآن



.اإلستماع بصدق وإخالص

.التفكر في آياته وتذكر قلة المقام فى هذا الدار



.ألن هذه اآلية دليل على شهادة الرسول على األمة

.صلى هللا عليه وسلميدل على تواضع النبي 

: قال لي رسول هللا: عن عبد هللا بن مسعود قال

".اقرأ على قلت اقرأ عليك وعليك أنزل"

لكريم، نعم؛ ألننا نستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم عند بداية قراءة القرآن ا

حيث أن الشياطين ال تحب سماع القرآن وتنفر منه ألنه كالم هللا



.ألن هذه اآلية دليل على شهادة الرسول صلى هللا عليه وسلم على األمة

(  ُمونَ  َوأَنِصُتوا لََعلَُّكْم ُتْرحَ َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَهُ : )قال تعالى

(.204)سورة األعراف آية 

أن يقرأ سلموقد ثبت أن النبي صلى هللا عليه وسلم طلب من عبد هللا بن مسعود صلى هللا عليه و

ِ صلى هللا عليه القرآن ليسمعه منه كما في الصحيحين ألنه حسن الصوت بالقرآن َقالَ َرُسو لُ هللاَّ

ا َكَما أُْنِزلَ : "عليه وسلم  ".   َعْبد   َفْلَيْقَرْأهُ َعلَى قَِراَءِة اْبِن أُمِّ َمْن أََحبَّ أَنَّ َيْقَرأَ اْلقُْرآَن َغّضً

.إذا هدأت العيون قام فسمع له دوي كدوى النحلوكان صلى هللا عليه وسلم



.من البياض الذي في وجهوهم والنور في أعضاء الوضوء







.أن الوضوء شرط لصحة الصالة

.من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله

فهو من صلى صالة الصبح:"صلى هللا عليه وسلم رسول هللا : عن جندب القسري قال

.العالقة بينهم أن هللا يحفظ العبد إذا حفظ العبد حق ربه عليه" في ذمة هللا



الِة الْ : "قال هللا تعالى لََواِت َوالصَّ ِ َقانِتَِحافُِظوا َعلَى الصَّ "ينَ ُوْسَطى َوقُوُموا هلِلَّ

عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا: وفي السنة(.238)سورة البقرة آية 

".د كفرالعهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فق":صلى هللا عليه وسلم

ومن قرأ القرآن ولم يعمل به لم يكن من . أهل القرآن هم من قرأه وعمل به•

.أهله، وال يكون شفيعا له بل يكون القرآن حجة عليه

وآل أن سورة البقرة، فضل قراءة القرآن وبخاصة سورتي البقرة وآل عمران•

يدل على كثرة القراءة " صاحبهما"لفظ ، عمران تدافعان عن صاحبهما

.والمالزمة للعمل بهما

.نهارتالوته آناء الليل وال، اجتناب نواهيه، تطبيق أوامره: من العمل بالقرآن•



رص أن المسلم البد عليه أن يحافظ على صلواته الخمس ويؤديها في أوقاتها ويح

لى على التبكير إلى الصالة والصالة في الصف األول، وأن يدرك األجر المترتب ع

م كما أداء صالتي العشاء والفجر، وكذلك أن يواظب ويحافظ على قراءة القرآن الكري

شد تفصيا تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أ": صلى هللا عليه وسلمقال النبي 

فضل فالقرآن له فضل كبير على المرء وأن يدرك المسلم سعة" من اإلبل في عقلها

.هللا عز وجل وكرمه على عباده بمضاعفة أجورهم

أنوي أن أحفظ القرآن وتالوته، وحفظ القرآن نعمة وكرامة

، من فالمحافظة عليها تكون بدوام المراجعة للحفظ والعمل به

ه، ومن أقبل على القرآن بالمحافظة والتعاهد يسر هللا له حفظ

أعرض عنه تفلت منه، وأداوم على الصلوات الخمس في 

.جماعة وأن أكثر من ذكر هللا







العمل لكسب الرزق

عمل اليد



.العمل بعالج الناس كالطبيب و العمل في بناء مستشفيات ومدارس لخدمة المسلمين

.العمل في النجارة

.ه على العمل وطلب الرزق الحالل من عمل يداهثيدل على أنه كان يح



ن خطأ، بل هو يشمل كل ما يحقق االستغناء عن الناس في جميع متطلبات الحياة م

.مسكن ومأكل وملبس، وإنما باألكل ألنه األظهر

.وعمل نبي هللا داود عليه السالم صانع دروع: الصنعة

نجار                   نجار                خياط                رعي الغنم



ان الفضل عام على جميع الحرف المباحة، ويعود على أي عمل يعمله اإلنس

.سواء كان يدوي أو عمل أخر المهم يكون حالل

ب على على العمل واالجتهاد ونبذ البطالة والكسل، ورتيحث ديننا العظيم 

كثير تكسبك وعملك واستغنائك عن سؤال الناس األجر العظيم والخير ال

وجعله من خير ما أكلت، وحينما تعمل وتسعى لكسب الرزق تبتغي

عليهانفسك عن السؤال فأنت في عبادة تؤجر أعفاف



.العمل وعدم اللجوء إلى التسول وطلب المال من احد والكسب من العمل الحالل





.إقامة مشروع خيرى يستفيد به كل محتاج

.عمل صدقة جارية تنفعه فى آخرته ويستفيد بها كل محتاج وعابر سبيل



يغنيه عن سؤال الناس والحاجة إليهم

يقنع بما عنده وإن قل

م الفضل ومسألة الناس وطلب ما في أيديهألن 

فإنها مذلة ومنقصة، وال يلجأ إليها إال عند 

.الضرورة الشديدة



يغنيه عن سؤال الناس والحاجة إليهم

يقنع بما عنده وإن قل

كيًما أن أبا بكر في خالفته وعمر كذلك في خالفته كانا يدعوان ح

.إلى العطاء فيأبى أن يقبله

عندما تطلب المساعدة في تسهيل األمور لهم في المصالح. 1.

عندما تطلب المساعدة في طلب العلم. 2.

عندما تطلب المساعدة في تصليح السيارة. 3.

:المال نعمة من نعم هللا ويجب شكرها، ومن شكر هذه النعمة

.الصدقة على المساكين والمحتاجين•

ة والنفقة على األوالد والعيال والتوسعة عليهم وإغناؤهم عن الحاج•

.للناس مقدم على الصدقة



من غشنا ليس منا

.هذا غش وخطأ كبير

كالهما مخطئين 

.وتصرفهم فيه غش

من غشنا ليس منا



الربا

السرقة

.تطفيف الكيل والميزان

احتكار السلع

.الغش في النصيحة

.الغش في الزواج

.الغش في الرعية

.وبسببه ينطفئ نور اإليمان من القلب

.وبسببه يقسو القلب

اهتمامه بأمور المسلمين وأحوالهم أنه كريم وحليم فكانعلى يدل 

.خلقه القرآن



ها أو أنه ال يبيع إال أحسن البضائع، ويجب إظهار السيئ من

ع، العيب منها قبل الجزء الحسن، وال يزيد من ثمن البضائ

.األمانة والصدق

.يدل على أن البيع والشراء يجب أن يكون بصدق وأمانة

ا أنصح الذين يغشون وأنبههم إلى خطورة الغش وسوء عاقبته وأن عملهم هذا يخالف م

.ويخالف هدي المسلمين، أمر به الرسول



ْزقِِه َوإِلَْيهِ ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرَض َذلُوال َفاْمُشوا فِي َمَنا) (   النُُّشورُ ِكبَِها َوُكلُوا ِمن رِّ

(.15:سورة الملك)

استغناء التعفف: تقابل بالصبر وعدم سؤال الناس، والصبر يتحقق بعدة أمور منها

.عما في أيدي الناس، ومنها السعي في طلب الرزق ولو كان فيه مشقة وتعب

مسألة الناس وطلب ما في أيديهم فإنها مذلة ومنقصة، وال يلجأ إليها إال عند•

.الضرورة الشديدة

.يشعر أنه أقل من غيره•

.يشعر أنه بحاجة يجعله ال يفكر في العمل واإلحباط واالكتئاب•

.االعتماد على غير هللا صفة غير محمودة ال يجب أن يقوم بها اإلنسان•



ْزقِِه َوإِلَْيهِ ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرَض َذلُوال َفاْمُشوا فِي َمَنا) (   النُُّشورُ ِكبَِها َوُكلُوا ِمن رِّ

(.15:سورة الملك)

التعفف : نهاالفقر ابتالء ومصيبة تقابل بالصبر وعدم سؤال الناس، والصبر يتحقق بعدة أمور م

.استغناء عما في أيدي الناس، ومنها السعي في طلب الرزق ولو كان فيه مشقة وتعب

مسألة الناس وطلب ما في أيديهم فإنها مذلة ومنقصة، وال يلجأ إليها إال عند•

.الضرورة الشديدة

.يشعر أنه أقل من غيره•

.يشعر أنه بحاجة يجعله ال يفكر في العمل واإلحباط واالكتئاب•

.االعتماد على غير هللا صفة غير محمودة ال يجب أن يقوم بها اإلنسان•

.رعي الغنم

.هذا صحيح وتصرف جميل

.سيءوهذا تصرف خاطيء 

.سيءوهذا تصرف خاطيء 

.العمل باجتهاد•

.الصبر بالصالة والدعاء بتوسيع الرزق•

.العمل ولو بأجر قليل والصبر على ذلك خير من سؤال الناس وطلبهم•



الكذب

الخيانة

البطالة



لعمل يحث على امأن البد على المسلم أن يدرك العمل في اإلسالم وأن ديننا العظي

دق واالجتهاد ونبذ البطالة والكسل، وأن يصبر المرء ويحمد هللا عز وجل ويتص

ذا مالته ألن هللا عز وجل حرم هاعلى المحتاجين وأن يبتعد عن الغش في كل تع

ضا األمر وسوء عاقبته فالبد على المسلم أن يراعي هذه األمور جيًدا لكي ينال ر

.هللا عز وجل

.أحترم العمل وال أحتقر شيئاّ منه•

.أجتهد في األكل من كسب يدي اقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم•

.أتصدق على المحتاجين، شكراّ هلل وطلباّ لرضاه•

.أتعفف عن سؤال الناس وأدرب نفسي على األخالق الفاضلة•

.أبيع واشتري بصدق وأمانة•

.أبتعد عن الغش في كل تعامالتي•

.أنصح الذين يغشون وأنبههم إلى خطورة الغش وسوء عاقبته•


