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المحتا ات
تمهيد – عهد م هللا
أوالً :ف الحياة اليامية
ثانيًا :ف الت ليط والثقافة
ثالثًا :ف التبليغ والدعاة
راب ًا :ف المال واألعمال
سا :ف وحدة األمة
خام ً
الشااهد من الكتاب والسنة

تمهيد  -عهد م هللا
نحن أبناء اإلسالم في شتى بقاع األرض؛ باختالف أجناسنا
وألواننا ولهجاتنا وسبل معيشتنا:
▪ نؤمن أنه ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا خاتم المرسلين ،ونؤمن
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره .ونؤمن بأن
الجنة حق والنار حق.
▪ ونؤمن أن الدين الذي أرسل به هللا الرسل جميعا هو اإلسالم؛ الذي ال
يقبل هللا من األولين واآلخرين دينا غيره ،وبه أرسل هللا كل األنبياء من آدم
عليه السالم إلى خاتم المرسلين محمد .
▪ ونؤمن أن البشر جميعا خلقوا من نفس واحدة ،وأنهم جميعا متساوون
ال يتفاضلون إال بالتقوى والعمل الصالح.وأن كل نبي كان يبعث إلى قومه
خاصة ،أما خاتم المرسلين محمد  فقد ُأرسل للناس كافة ،ورسالة
اإلسالم التي جاء بها متممة لكل الرساالت ومهيمنة عليها ،ومصححة لما
انحرف عنه أتباع الرساالت السابقة.
▪ وأن أمة اإلسالم قد حملها هللا رسالة دعوة الناس كافة للدخول في
اإلسالم ،وإقامة منهجه الشامل الرشيد لخير البشرية جمعاء ،ليخرج
الناس من عبادة البشر وغواية الشيطان إلى عبادة هللا الواحد الذي لم يلد
ولم يولد وليس كمثله شيء.
▪ وأن هذه األمة عندما أخلصت عبادتها هلل وأقامت منهجه وشريعته
وجاهدت في سبيله حق الجهاد ،مكن هللا لها في األرض وفتح بها
لإلسالم مشارق األرض ومغاربها.
▪ وأن األمة لما أعرضت عن هدي ربها وسنة نبيها واستكانت لحب الدنيا
ومطامع المال والسلطان دب فيها الوهن ،واندس بينها األعداء والمنافقون
سرا ثم جهرا يبثون بينها سموم الفرقة والتعصب العرقي والمذهبي،
وينشرون فيها المفاسد والتيارات الهدامة.

▪ وأنها لما تخلت عن وحدتها التي أمرها هللا بها تمزقت إربا إلى دويالت
كثيرة العدد قليلة الوزن عديمة اإلرادة ،وتكالبت عليها كل قوى الكفر
والضالل فغزتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا وفكريا.
▪ لذا فقد عقدنا العزم على أن نتوب عما فرطنا وفرطت أجيال مضت من
أمتنا ،فنعاهد هللا تعالى ونعاهد أنفسنا ونعاهد أمتنا ونعاهد الناس
أجمعين؛ أن نلتزم بهذه النصائح والواجبات ونضعها نصب أعيننا مع مطلع
كل فجر إلى جوف كل ليل؛ عسى أن يغفر لنا المولى عز وجل بعض ما قد
سلف ويشملنا برضاه و نصره .آمين .

أوال -في الحياة اليومية
 )1تجد د اد مان ف القلاب بذك هللا ف الصباح والمساء – وف كل
حين – ودعاؤه باألذكار واألدعية الق آنية والثابتة عن سيد الم سلين؛
والتق ب إلى هللا دوما ب د الف ائض بالناافل المسنانة قدر ال اقة.
 )2ال نا ة بالمساجد والح ص على ارتيادها لكل االة خاش ين،
وإحياء دورها كمنارات لت لط الق آن وعلام ادسالم ،والتااال بين أهل
الح أوالق ة ،والتكافل بينهط والت اون ف حل المشكالت ،وتحسين
أحاالهط المهنية والصحية ونظافة البيئة.
 )3التالوة اليامية لقسط من الق آن ،ومتاب ة حفظه ،م تدب م انيه
وت لط أحكامه والت ف على جاانب إعجازه.
وسي ة سيد الم سلين ،والتمسك بسنته
 )4مدارسة الحد ث الش
الصحيحة ،واستقاؤها من ال لماء المتخصصين وكتب الصحاح.
 )5االلتزام بأخالقيات ادسالم المستمدة من الكتاب والسنة ،م م اقبة
هللا ت الى ومحاسبة النفس أوال بأول ،وأن كان كل منا قدوة حية لمن
حاله ،وأن داوم على نصحهط بالماعظة الحسنة.
 )6الح ص على اآلداب ادسالمية ف سائ الم امالت وال القات
االجتماعية :م األس ة آباء وأزواجا وأبناء وأرحاما ،وم الجي ان
والضياف ،وف األعياد والسف وف الم ض ،وف ال ام والش اب،
واللباس والنظافة وخصال الف ة وغي ها.
 )7إتقان ال مل وأمانة أدائه ،والح ص على أوقات ال مل ،واالجتهاد
ف اكتساب كل ما ت لق به من م ارف نظ ة ومهارات عملية بدوام
الم ال ة والتدر ب؛ حتى تكان ال ادة للمسلمين ف كل مجاالت الحياة؛
فت تق ادنسانية بمنهاج هللا رب ال المين.

 )8المااظبة على ممارسة ال اضات اميا ،واالعتدال ف ال ام،
والتقاي على ال بادة
وتجنب ما ض وال نف من األط مة واألش بة،
ِّ
وال مل بقسط واف من النام وش ء من الت و ح المباح.
 )9حسن االستفادة من الاقت وعدم تبد ده ف مشاهدة القناات
المتخصصة ف إلهاء األمة ،وشغلها باألل اب والمسابقات واألفالم
الخلي ة والمسلسالت التافهة واألغان الهاب ة ،وسي وأحاد ث نجام
اللها والل ب ،م االمتنا عن ش اء التسجيالت الم وجة لذلك.
 )10متاب ة ادعالم والفن ادسالم الجاد (اح – مجالت  -إذاعات –
قناات) ،وادع اض عن وسائل ادعالم الم اد ة للتاجه ادسالم  ،والت
تفسد وع األمة :عقائد ا أو فك ا أو تار خيا أو سياسيا أو اجتماعيا
أوخلقيا.

ثانيا  -في التعليم والثقافة
 )10الح ص على ت لط أساسيات ادسالم عقيدة وعبادة وسلاكا
وم امالت ،وال نا ة بت ليمه لمن ن ال ،ودعاة الم ارف والجي ان إلى
الدراسة ثط االستزادة من ال لط أف ادا أو مجماعات بالمنازل أو بالمساجد.
 )11الس دحياء تدر س ادسالم كمنهج أساس ف كل م احل الت ليط
وم اهده ،والت اون م دور ال لط لتحسين أدائها الت ليم والت باي.
 )12ال نا ة بت لط وتدر س اللغة ال بية ف كل م احل الت ليط ف كل
بالد المسلمين ،ألنها السبيل األمثل لتذول بيان الق آن وإدراك إعجازه؛
والفهط الصحيح ألحكامه وم اميه.
 )13عدم الت صب ألي من المذاهب الفقهية؛ وإنما على على المسلط
ال ادي أن ج إلى م لمه أو إمام مسجده أو إلى الم اج الماثال بها،
ؤهله للمفاضلة بين األدلة
أما من اكتسب حظا وافيا من علام الش
واآلراء فيأخذ بما مئن إليه علمه م التج د من الهاى.
 )14مد د الت اون م كل من مل ف مجال الدعاة والب وال مل ال ام
لصالح المسلمين ،وال نت صب لف قة أو جماعة دون غي ها ،فنشتت
الجهد ونف ل األمة.
 )15التنبه وتنبيه عامة المسلمين إلى ما وق فيه  -جهال أو عن ساء
قصد  -كثي من المسلمين من مخالفات وبد  ،كالسح والت ي والتب ك
باألض حة وغي ذلك من الضالالت.
 )16تافي مصادر الم لامات ال لمية والتكنالاجية بمتاب ة المستجدات
ال المية ونش المستخلصات والت جمات المالئمة للمتخصصين،

والتحد ث المستم للمناهج الت ليمية ،وتاجيه البحث ال لم بأكمله
لخدمة األمة ،أما ال لام االجتماعية في اعى تلقيها من مصادرها
ادسالمية ،ال من المستش قين أو تالميذهط من دعاة ال لمانية.
 )17راد ما تقام به المؤسسات ال لمية والت ليمية ف الغ ب
(وتالميذهط وعمالؤهط ومنظماتهط المشباهة ف بالد المسلمين) من
ت و ج للمذاهب وال قائد والمفاهيط الخاطئة والهدامة ،وتحذ المسلمين
مما تن اي عليه من انح اف وتضليل ،أو تز ي لحقائق ادسالم وتار ا
أمته.

ثالثا  -في التبليغ والدعوة
 )18أن تقام األمة بدورها الذي تخلت عنه طا ال ف مااجهة ال قائد
الباطلة ،وتبليغ دعاة ادسالم بصارة مقن ة واضحة بال مااربة أو
مداهنة ،لكل إنسان على وجه األرض سااء كان من أهل الكتاب هادا
و نصارى أو كان باذ ا أو هندوسيا أو ملحدا.
 )19مسئالية الدعاة تق على عاتق كل مسلط ف حدود م فته وعلى
قدر إمكانياته (الت جب عليه أن نميها دوما) ،وها مسئال عن تبليغ
الدعاة لكل من لقى أو امل أو ا ش من غي المسلمين ،سااء ساف
وعاش ف د ارهط أو جاءوا إلى د ار المسلمين للسياحة أو ال مل.
 )20ال نا ة القصاى بت جمة وسائل الدعاة (مقاالت وكتب وغي ها من
المااد ادعالمية) بكل اللغات الحية ،وتأهيل المح ر ن والمت جمين لذلك،
وادنفال على إعداد هذه المااد ونش ها و تاز ها؛ كم باعات أو
تسجيالت أو على ادنت نت.
 )21الدعاة وال مل بالاسائل السلمية ألن تكان كل النظط والقاانين
السائدة ف سائ بالد المسلمين مستمدة من الش ة ادسالمية ،وإلغاء
كل ما خالفها.
الس ألن تكان الاال ة ال امة بمستا اتها المختلفة -ف كل أق ار
ادسالم -عن ط ق االنتخابات الح ة بين الم شحين.
 )22ال ان والمشارة لاالة أمار المسلمين وطاعتهط ف غي م صية،
وتأ يدهط إن س اا إلى نص ادسالم وإقامة ش ته ووحدة أمته وعزتها،
ونصحهط بالحكمة والماعظة الحسنة إن تهاوناا ف ذلك.

 )23النأي عن كل اار ال اء للحكام وذوي المال والنفاذ ،وادع اض
عن مجالس ومؤسسات ومه جانات النفال؛ الت ت ع ف ظلها الظلط
والفساد.
 )24التمسك بح ة الت بي بكل ااره لألف اد والجماعات ،وال مل على
تنقية القاانين مما قيد الح ات و متهن الك امات ،وأن تحت م ادرادة
الح ة لألمة فيكان األم شارى ف حدود الش .
ال لماء
 )25التضاف بشتى السبل القانانية وادعالمية على تح
والمفك ن والدعاة والمتد نين وذو هط مما قاسانه  -ف كثي من البلدان
 -من سجن بال محاكمة ،واض هاد وت ذ ب وامتهان.

رابعا  -في المال واألعمال
 )26التحقق من كيفية حساب الزكاة الااجبة على المسلط – كحد أدنى،
والمبادرة إلى سدادها بال تأخي  ،بادضافة إلى التصدل بما ست ا (فال
الزكاة) من مال ودواء وط ام وم دات وغي ذلك.
األولى بتلق الزكاة وحسن تاز ها ،سااء كاناا
 )27تح ي المصارف ْ
أف ادا أو مؤسسات خي ة أو حكامية ماثال بها ،وال مل على إحياء بيت
المال ادسالم الماحد لألمة.
 )28ت شيد االستهالك إلى الحد األدنى من الض ور ات والحاجيات
وقليل من التحسينيات (للقادر ن)  ،وخااة ف السل الت فية والت ت تمد
ف مكاناتها على غي بالد المسلمين.
 )29الت امل م البناك ادسالمية ،والس
ف وعها لمااجهة االقتصاد ال باي.

دنشاء المز د منها ومن

 )30تاعية األهل والم ارف واألمة بح مة وخ ارة الت امل م البناك
ال با ة واألجنبية.
 )31الح ص على إ دا واستثمار األماال ف بالد العالم اإلسالمي
والبناك ادسالمية ،واالمتنا عن ت حيلها إلى بناك الدول الم اد ة
لإلسالم والمسلمين.
 )32للتجار ورجال األعمال :الت كيز على فتح أساال وم امالت
ومش وعات م دول وشركات ورجال أعمال ال الط ادسالم ف كل
مكان.

 )33تشجي وتيسي ح كة ال مال والخب اء والمش وعات ورؤوس
األماال – طبقا التفاقيات التجارة الح ة – بينبالد العالم اإلسالميعلى
غي ها ،والس للتكامل بينها ثط التاحد االقتصادي.
 )34تشجي سياحة المسلمين ف بالدهط ،م م اعاة آداب ادسالم ف
بادسالم للسائحين
األماكن السياحية ،وتافي مااد الدعاة والت
األجانب القادمين إلى بالدنا.
 )35تجنب إنفال األماال ال ائلة على السف وادقامة ف
المسلمين إال لض ورة من علط أو مهام ناف ة لألمة.

غي بالد

 )36الت اون ال ب بتشجي التداوي ف بالد العالم اإلسالمي على أ دي
أطبائها ،والتكافل ل الج الفق اء وتافي الدواء لكل من قيط بها.
 )39مقاط ة منتجات الدول الم اد ة لإلسالم المسلمينو – إال للض ورة،
وش اء منتجات بالدنا – ولا بثمن أغلى – ما دامت تف بالمااافات
بها والدعاة إلى تفضيلها على مستاى األف اد
الم لابة ،والت
والمؤسسات ،ومن خالل وسائل ادعالم وادعالن.

خامسا – في وحدة األمة
الدعاة والس وال مل على ت سيا اد مان باجاب إعادة
)40
تاحيد األمة ،وذلك من خالل :مناهج الت ليط منذ الصغ  ،ووسائل
ادعالم ومناب الدعاة ،والدعاء اليام لألمة :بالتاحد وال جا
إلى الحق وبنص هللا وتأ يده.
الت ف اليام على أحاال ال الط ادسالم واألقليات
)41
المسلمة من مصادر ادعالم ادسالمية المتاحة (اح وقناات
فضائية ومااق إنت نت) ،ومدارسة أحاال األمة بين أف اد األس ة،
وبين الجي ان والزمالء.
الح ص على التااال م المسلمين ف كل األق ار بشتى
)42
اللغات الت تيس للمسلط التااال بها ،والمشاركة ف األنش ة
الجماعية كالحاارات على ادنت نت والز ارات والمؤتم ات
والمسابقات ال اضية.
التصدي بكل حزم لما تبثه الدوائ السياسية وادعالمية
)43
الم اد ة لإلسالم من فتن وأكاذ ب دثارة الضغائن والك اهية بين
الش اب المسلمة ،أو الستغالل فق هط وجهلهط لتنصي هط وفتنتهط
عن د نهط.
التكافل المستم م الدول واألقليات المسلمة الفقي ة
)44
والمض هدة والمنهكة بالقه والح وب ،وإ جاد السبل د صال
المساعدات ،وال مل على إنشاء الصناد ق الالزمة لذلك من خالل
المؤسسات والمنظمات ال سمية واألهلية.

حسن م املة األقليات غي المسلمة ف بالد المسلمين والب
)45
بهط ،وال دل ف الحقال والااجبات بين كل المااطنين "لهط ما لنا
وعليهط ما علينا" ،وحما ة دمائهط وأع اضهط وأماالهط ،وعدم
المساس بح تهط الكاملة ف أمار د نهط.
االستجابة الفار ة للكاارث والنكبات الت تحل بالمسلمين
)46
بتقد ط التب عات الماد ة وال ينية ،وتنبيه المسلمين إليها وحضهط
على المشاركة ،والمداومة على التب لكل نازلة حتى زوال آثارها.
الس والت اون وبذل الفك والمال والجهد ف جميع أق ار
)47
األمة المتالك كل أسباب القاة ال لمية والتقنية وال سك ة ،لتح
د ار المسلمين وحما تها ورد كل من تسال له نفسه ال دوان
عليها.
المسلمين ود ارهط من القه الذي
التناا للجهاد لتح
)48
تااطأ عليه كل أعداء ادسالم منذ ظهاره ،وبلغ أقصاه اآلن ،وذلك
ببذل النفس والمال والسالح ،وتبادل الم لامات والمساندة
السياسية وادعالمية ،وبالدعاء ف كل االة.
مقاط ة األمط والحكامات الم اد ة لإلسالم ،الت تقاتل
)49
المسلمين ف د نهط ودعاتهط ،وتشق افافهط بالدسائس وتالية
ال مالء ،وتحال دون وحدتهط ،وت مل على إخ اجهط من د ارهط أو
تحاا هط فيها ،أو تساعد أعداءهط بالمال والسالح والتأ يد الدول .
التاق عن كل اار الت اون ال سك ي م كل هذه الدول –
)50
الم تد ة والمناا ة للم تد ن – سااء بقااعد عسك ة أو
تسهيالت ح بية أو تبادل م لامات أو غي ذلك.

شواهد التمهيد
من الكتاب والسنة
هللا ما
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أركان اد مان :الحديث :كان رسو ُل ِ
هللا  يوما ِ
ث اآل ِخر…))
اإليمان؟ قال(( :أن تُ ْؤ ِمنَ باهللِ ،ومال ِئ َك ِت ِه ،و ِكتا ِب ِه ،ولقائه ،و ُر ُسلِ ِه وتُ ْؤ ِمنَ بالبَ ْع ِ
(متفق عليه).
ادسالم دعاة كل ال سل :
سال ُم َو َما ْ
اجا َءهُ ُط ا ْل ِ ْل ُط
اد ْ
َاب إِال ِمن بَ ْ ِد َم َ
اختَلَ َ ال ِذ ن أُوتُاا ا ْل ِكت َ
اآل ة :إِن ال ِّد نَ ِعن َد ِ
هللا ِ
بَ ْغيا ً بَ ْينَهُ ْط[ آل عمران .]19 :
وفى الحديثُ (( :كلُّ َموْ لُود يُولَ ُد على الفِ ْ
ط َر ِة ،فَأَبَواهُ يُهَ ِّودَانِ ِه أو يُنَصِّرانِ ِه أو يُ َم ِّج َسانِ ِه))
(البخاري) .
األخاة ا ِدنسانية:
ق ِم ْن َها ز َْو َج َها َوبَث ِم ْنهُ َما
س َوا ِح َد ٍة َو َخلَ َ
اآل ةَ  :ا أَ ُّ َها الن ُ
اس اتقُاا َرب ُك ُط ال ِذي َخلَقَ ُكط ِّمن ن ْف ٍ
سا َءلُانَ بِ ِه َواألَ ْر َحا َم إِن هللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْط َرقِيبًا
سا ًء َواتقُاا هللاَ ال ِذي تَ َ
ِر َجاالً َكثِي ً ا َونِ َ
[النساء.]1:
المساواة ادنسانية:
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ش ُابًا َوقبَائِ َل لِتَ َا َرفاا إِن أك َ َم ُك ْط
اس إِنا خلقنا ُك ْط ِمنْ ذ َك ٍ َوأنثى َو َج َلنا ُك ْط ُ
اآل ةَ  :اأَ ُّ َها الن ُ
ِع ْن َد هللاِ أَ ْتقَا ُك ْط إِن هللاَ َعلِي ٌط َخبِي ٌ [ الحجرات.]13 :
محمد خاتط الم سلين :
هللا َو َخاتَ َط الن ِبيِّينَ [ األحزاب.]40:
اآل ةَ  :ما َكانَ ُم َحم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِّمن ِّر َجا ِل ُك ْط َولَ ِكن ر ُ
سا َل ِ
للناس كافة:
س الَ َ ْ لَ ُمانَ [ سبأ.]28 :
اآل ةَ  :و َما أَ ْر َ
س بَ ِ
شي ً ا َونَ ِذ ً ا َولَ ِكن أَ ْكثَ َ النا ِ
س ْلنَا َك إِال َكافةً ِللنا ِ
هللا إِلَ ْي ُك ْط َج ِمي ًا[ األعراف.]158 :
اس إِنِّ َر ُ
و  :قُ ْل َاأَ ُّ َها الن ُ
سا ُل ِ
تمام ال سالة:
اح ُك ْط بَ ْينَهُ ْط
َاب بِا ْل َح ِّ
ب َو ُم َه ْي ِمنًا َعلَ ْي ِه فَ ْ
ق ُم َ
اآل ةَ  :وأَ ْن َز ْلنَا إِلَ ْي َك ا ْل ِكت َ
ص ِّدقًا لِ َما بَ ْينَ َ َد ْ ِه ِمنَ ا ْل ِكتَا ِ
ق[ المائدة.]48 :
بِ َما أَ ْن َز َل هللاُ والَ تَتبِ ْ أَ ْه َاا َءهُ ْط عَما َجا َء َك ِمنَ ا ْل َح ِّ
ض َع
وفى الحديث(( :إِن َمثَ ِلى و َمثَ َل األنبيا ِء ِم ْن قَ ْب ِلى َك َمثَ ِل َرجُل بَنَىبَيْتا فأحْ َسنَهُ و َج َّملَهُ إِلَّ َموْ ِ
ض َعت هذه اللَّ ِبنَةُ ،فأنا
لَ ِبنَة من زاَ ِوية ،ف َج َع َل الناسُ يَطُوفُونَ ِب ِه ويُ ْع َجبُون لَه ،ويقولون :هَالّ ُو ِ
اللَّبِنَةُ ،وأنا خَاتَ ُم النبيين)) (متفق عليه).
أمة الهدا ة:
لل 
وف َوتَ ْن َه ْانَ َع ِن ال ُمن َك ِ َوتُؤْ ِمنُانَ ِبا ِ
س تَأْ ُم ُ ونَ ِبا ْل َم ْ ُ ِ
اآل ةُ  :كنتُ ْط َخ ْي َ أُم ٍة أُ ْخ ِ َجتْ ِللنا ِ
[آل عمران.]110 :
ش ِهيداً
س ًا لِّتَ ُكانُاا ُ
سا ُل َعلَ ْي ُك ْط َ
س َو َ ُكانَ ال ُ
وَ  :و َك َذلِ َك َج َ ْلنَا ُك ْط أُمةً َو َ
ش َهدَا َء َعلَى النا ِ
[البقرة.]143 :

رسالة النار:
ْ
َ
اس ِمنَ ال ُّ
ا َ ا ِط
اآل ة :ال ِكت ٌ
َاب أ ْن َز ْلنَاهُ إِلَ ْي َك ِلت ُْخ ِ َج الن َ
ت إِلَى النُّا ِر ِبإِذ ِن َربِّ ِه ْط إِلَى ِ
ظلُ َما ِ
ا ْل َ ِز ِزا ْل َح ِمي ِد[ إبراهيم.]1 :
التاحيد الخالص:
ش ِ ٌك ِف ا ْل ُم ْل ِك َولَ ْط َ ُكنْ لَهُ َو ِل ٌّ ِمنَ ال ُّذ ِّل
لل ال ِذي لَ ْط َت ِخ ْذ َولَدًا َولَ ْط َ ُكنْ لَهُ َ
اآل ةَ  :وقُ ِل ا ْل َح ْم ُد ِ ِ
َو َكبِّ ْ هُ تَ ْك ِبي ً ا[ اإلسراء.]111 :
هللا األحد:
صي ُ [ الشورى.]11 :
س َك ِم ْث ِل ِه َ
اآل ة :لَ ْي َ
ش ْ ٌء َوهُ َا الس ِمي ُ ا ْلبَ ِ
أمة الجهاد:
ج ِملةَ أَ ِبي ُك ْط
اآل ةَ  :و َجا ِهدُوا ِف
هللا َحق ِج َها ِد ِه هُ َا ْ
ِ
اجتَبَا ُك ْط َو َما َج َ َل َعلَ ْي ُك ْط ِف ال ِّد ِن ِمنْ َح َ ٍ
إِ ْب َ ا ِهي َط [ الحج.]78 :
أمة التمكين:
ست َْخلَ َ
ض َك َما ا ْ
ت لَيَ ْ
اآل ةَ  :و َع َد هللاُ ال ِذ نَ َءا َمنُاا ِم ْن ُك ْط َو َع ِملُاا الصا ِل َحا ِ
ست َْخ ِلفَن ُه ْط ِف األَََ ْر ِ
ضى لَ ُه ْط َولَيُبَ ِّدلَن ُه ْط ِمنْ بَ ْ ِد َخ ْا ِف ِه ْط أَ ْمنًا َ ْ بُدُونَ ِن ال َ
ال ِذ نَ ِمنْ قَ ْب ِل ِه ْط َولَيُ َم ِّكنَن لَ ُه ْط ِد نَ ُه ُط ال ِذي ْ
ارتَ َ
سقُانَ [ النور.]55 :
ُ ْ
ش ِ ُكانَ بِ َ
ش ْيئًا َو َمنْ َكفَ َ بَ ْ َد َذلِ َك فَأُولَئِ َك هُ ُط ا ْلفَا ِ
أمة المشارل والمغارب:
يت ْال َك ْن َز ْي ِن األَََ صْ فَ َر أوَْ
َ
َ
الحديثُ (( :ز ِويَ ْ
َّ
َاربَهَا َوأُ ْع ِط ُ
ُ
َ
َ
ارقهَا َو َمغ ِ
ت لِي األََ رْ ضُ َحتى َرأيْت َمش ِ
ك إِلَى َحي ُ
ي لَكَ)) ) ابن
َب َو ْالفِضَّةَ َ،وقِي َل لِي إِ َّن ُم ْل َك َ
ْث ُز ِو َ
ض ،يَ ْعنِي ال َّذه َ
األَََ حْ َم َر َواألَََ ْبيَ َ
ماجه).
التف ل:
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ش ْ ٍء إِن َما أ ْم ُ هُ ْط إِلى هللاِ ثط ُنبِّئُهُ ْط
شيَ ًا لسْتَ ِمنهُ ْط فِ َ
اآل ة :إِن ال ِذ نَ ف قاا ِد نهُ ْط َوكاناا ِ
بِ َما َكانُاا َ ْف َلُانَ [ األنعام.]159 :
و :والَ تَ ُكانُاا َكال ِذ نَ تَفَ قُاا َو ْ
اب َع ِظي ٌط 
اختَلَفُاا ِمنْ بَ ْ ِد َما َجا َءهُ ُط ا ْلبَيِّنَاتُ َوأُولَئِ َك لَهُ ْط َع َذ ٌ
[آل عمران.]105 :
والحديث(( : :لَيَأْتِيَ َّن َعلَى أُ َّمتِي َما أَتَى َعلَى بَنِي إِ ْس َرائِي َل َح ْذ َو النَّ ْع ِل بِالنَّ ْع ِل َحتَّى إِ ْن َكانَ ِم ْنهُ ْم َمنْ
أَتَى أُ َّمهُ عَالنِيَة لَ َكانَ فِي أُ َّمتِي َم ْن يَصْ نَ ُع َذلِكَ َ،وإِ َّن بَنِي إِ ْس َرائِي َل تَفَ َّرقَ ْ
ت َعلَى ثِ ْنتَ ْي ِن َو َس ْب ِعينَ ِملَّة
َوتَ ْفتَر ُ ُ
ار إِلَّ ِملَّة َوا ِحدَة)) .قَالُواَ :و َم ْن ِه َي يَا َرسُو َل
ق أ َّمتِي َعلَى ثَالث َو َس ْب ِعينَ ِملَّة ُكلُّهُ ْم فِي النَّ ِ
ِ
هللا؟ قَا َلَ (( :ما أَنَا َعلَ ْي ِه َوأَصْ َحابِي)) (الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).
َّ ِ
عاامل الهز مة:
ك أَ ْن تَدَاعَى َعلَ ْي ُك ُم األُ َم ُم ِم ْن ُك ِّل أُفُق َك َما تَدَاعَى األَََ َكلَةُ َعلَى قَصْ َعتِهَا)) .قَال َ:قُلنَاْ
الحديث(( :يُو ِش ُ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
هللا ،أَ ِم ْن قِلة ِبنَا يَوْ َمئِذ؟ قَا َل(( :أنتُ ْم يَوْ َمئِذ َكثِي ٌر َول ِك ْن تَكونُونَ ُغثاء َك ُغثا ِء ال َّس ْي ِل ،يَنت َِز ُ
ع
يَا َرسُو َل َّ ِ
ب َع ُد ِّو ُك ْم َويَجْ َع ُل فِي قُلُو ِب ُك ْم ْال َو ْهنَ )) .قَا َل :قُ ْلنَا َو َما ْال َوهْنُ ؟ قَا َل (( :حُبُّ ْال َحيَا ِة
ْال َمهَابَةَ ِم ْن قُلُو ِ
ت))(أبو داود وأحمد).
َو َك َرا ِهيَةُ ْال َموْ ِ

التابة:
اب
ي ال ِذ نَ أَ ْ
هللا إِن هللاَ َ ْغ ِف ُ ال ُّذنُ َ
اآل ة :قُ ْل َا ِعبَا ِد َ
س ِه ْط الَ تَ ْقنَ ُاا ِمنْ َر ْح َم ِة ِ
س َ فُاا َعلَى أَ ْنفُ ِ
اب ثُط الَ
َج ِمي ًا إِنهُ هُ َا ا ْل َغفُا ُر ال ِحي ُط * َوأَ ِنيبُاا إِلَى َر ِّب ُك ْط َوأَ ْ
س ِل ُماا لَهُ ِمنْ قَ ْب ِل أَنْ َأْ ِتيَ ُك ُط ا ْل َ َذ ُ
ص ُ ون[ ََالزمر.]54-53 :
تُ ْن َ
دعاء:
ا ً ا َك َما َح َم ْلتَهُ َعلَى ال ِذ نَ ِمنْ
سينَا أَ ْو أَ ْخ َأْنَا َربنَا َوالَ ت َْح ِم ْل َعلَ ْينَا إِ ْ
اآل ةَ  :ربنَا الَ تُؤَا ِخ ْذنَا إِنْ نَ ِ
ص ْ نَا َعلَى
قَ ْب ِلنَا َربنَا َوالَ ت َُح ِّم ْلنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا ِب ِه َوا ْع ُ عَنا َوا ْغ ِف ْ لَنَا َو ْ
ار َح ْمنَا أَ ْنتَ َم ْا َالنَا فَا ْن ُ
ا ْلقَ ْا ِم ا ْل َكا ِف ِ نَ [ البقرة.]286 :

شواهد من الكتاب والسنة
في الحياة اليومية
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ذك هللا ت الى:
ْ
َ
ايالً 
اآل ةَ  :ا أَ ُّ َها ال ِذ نَ آ َمنُاا اذ ُك ُ وا هللاَ ِذ ْك ً ا َكثِي اً * َو َ
سبِّ ُحاهُ بُ ْك َ ةً َوأ ِ
[األحزاب.]42-41 :
دعاء هللا:
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ستَ ِجيبُاا لِ َوليُؤْ ِمنُاا
يب َد ْع َاةَ الدا ِ إِذا َدعَا ِن فليَ ْ
سألَكَ ِعبَا ِدي َعنِّ فإِنِّ ق ِ ٌ
ب أ ِج ُ
اآل ةَ  :وإِذا َ
شدُونَ [ البقرة.]18:
ِب لَ َلهُ ْط َ ْ ُ
الدعاء المسنان:
ُ
ْ
َ
ْ
َّ
ْ
ور ُمحْ َدثَاتُهَاَ ،و ُكلُّ
ي هَ ْد ُ
الحديث(( :إِ َّن أَصْ َد َ
ث ِكتَابُ ِ
ق ال َح ِدي ِ
ي ُم َح َّمدَ ،و َشرُّ األ ُم ِ
هللاَ ،وأحْ َسنَ الهَ ْد ِ
ار)) (النسائي).
ضاللَةٌ َو ُكلُّ َ
ُمحْ َدثَة ِب ْد َعةٌَ ،و ُكلُّ ِب ْدعَة َ
ضاللَة فِي النَّ ِ
الناافل:
ي بِالنَّ َوافِ ِل َحتَّى أُ ِحبَّهُ فَإِ َذا أَحْ بَ ْبتُهُ ُك ْن ُ
ت َس ْم َعهُ الَّ ِذي
الحديث القدسيَ :و َما يَزَا ُل َع ْب ِدي يَتَقَرَّبُ إِلَ َّ
ص ُر بِ ِه َويَ َدهُ الَّتِي يَ ْب ِطشُ بِهَا َو ِرجْ لَهُ الَّتِي يَ ْم ِشي بِهَا َوإِ ْن َسأَلَنِي
يَ ْس َم ُع بِ ِه َوبَ َ
ص َرهُ الَّ ِذي يُ ْب ِ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ألُ َُ ْع ِطيَنَّهُ َولَئِ ْن ا ْست َعاذنِي أل ِعيذنهُ (البخاري).

()2

فضل المساجد:
اا ِل * ِر َجا ٌل الَ
ت أَ ِذنَ هللاُ أَنْ تُ ْ فَ َ َو ُ ْذ َك َ ِفي َها ا ْ
س ِّب ُح لَهُ ِفي َها ِبا ْلغُ ُد ِّو َواآل َ
س ُمهُ ُ َ
اآل ةِ  :ف بُيُا ٍ
اب
ب ِفي ِه ا ْلقُلُ ُ
هللا َوإِقَ ِام الصالَ ِة َوإِ تَا ِء الز َكا ِة َ َخافُانَ َ ْا ًما تَتَقَل ُ
تُ ْل ِهي ِه ْط ِت َجا َرةٌ َوالَ بَ ْي ٌ عَنْ ِذ ْك ِ ِ
صا ُر[ النور.]37-36 :
َواألَأَ ْب َ
والحديث(( :إِ َذا َرأَ ْيتُ ْم ال َّر ُج َل يَ ْعتَا ُد ْال َم َسا ِج َد فَا ْشهَدُوا لَهُ ِباإلي َما ِن قَا َل َّ
هللاُ تَ َعالَى إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َسا ِج َد
هللا َم ْن آ َمنَ ِب َّ
اهلل ِ،اآليَة))َ (ابن ماجه).
َّ ِ
االة الجماعة ف المسجد:
اسـتَحْ َو َذ ع ََلـ ْي ِه ُم الشـيطانُ
الحديث(( :ما من ثالثة في قرية ول بَ ْدو ل تُقا ُم فيهم الصالةُ إلّ قـد ْ
صيَة)) (أبو داود والنسائي).
ف َعلَ ْي ُكم بالجماع ِة ،فإنما يأك ُل ال ِّذ ْئبُ القا ِ
وقول ابن مسعود :ولقد َرأَيْـتُنَا وما يَتَ َخلَّفُ عنها (أي صالة الجماعة) إِلّ ُمنافِ ٌ
ق َمعْلو ُم النِّفاق ،ولقد
كان ال َّر ُج ُل ي ُْؤتَى به يُهادَى بين ال َّر ُجلَ ْي ِن حتى يُقَا َم في الص ّ
َّف (مسلم).
مجتم المسجد:
ْ
َّ
ب يَوْ ِم القِيَا َم ِة،
ب ال ُّد ْنيَا نَفَّ َ
الحديثَ (( :م ْن نَفَّ َ
س هللاُ َع ْنهُ ُكرْ بَة ِم ْن ُك َر ِ
س ع َْن ُم ْؤ ِمن ُكرْ بَة ِم ْن ُك َر ِ
َّ
َّ
َو َم ْن يَ َّس َر َعلَى ُم ْع ِسر يَ َّس َر هللاُ َعلَ ْي ِه فِي ال ُّد ْنيَا َواآل ِخ َر ِةَ ،و َم ْن َستَ َر ُم ْسلِما َستَ َرهُ هللاُ فِي ال ُّد ْنيَا
َواآل ِخ َر ِةَ ،و َّ
ك طَ ِريقا يَ ْلتَ ِمسُ فِي ِه ِع ْلما َسهَّ َل
هللاُ فِي عَوْ ِن ْال َع ْب ِد َما َكانَ ْال َع ْب ُد فِي عَوْ ِن أَ ِخي ِهَ ،و َم ْن َسلَ َ

َّ
هللا َويَتَدَا َرسُونَهُ بَ ْينَهُ ْم
هللا يَ ْتلُونَ ِكت َ
َاب َّ ِ
ت َّ ِ
هللاُ لَهُ ِب ِه طَ ِريقا إِلَى ْال َجنَّ ِةَ ،و َما اجْ تَ َم َع قَوْ ٌم ِفي بَيْت ِم ْن بُيُو ِ
ت َعلَ ْي ِه ْم ال َّس ِكينَةُ َو َغ ِشيَ ْتهُ ْم الرَّحْ َمةُ َو َحفَّ ْتهُ ْم ْال َمال ِئ َكةُ َو َذ َك َرهُ ْم َّ
إلَّ نَ َزلَ ْ
هللاُ ِفي َم ْن ِع ْن َدهَُ ،و َم ْن بَطَّأَ ِب ِه
ْر ْع ِب ِه نَ َسبُهُ)) (مسلم).
َع َملُهُ لَ ْم يُس ِ

()3

تالوة الق آن :
ْ
الحديث(( :ا ْق َر ُءوا القرآنَ فإِنه يَأتِي يو َم القيام ِة َشفِيعا لصا ِح ِبه)) (مسلم).
و(( :ليس ِمنَّا َم ْن لَ ْم يَتَغ ََّن بالقرآن)) (البخاري).
ت لمه وحفظه:
َ
صتُه)) (ابن ماجه).
هللا وخا َّ
الحديث(( :أَ ْه ُل القرآ ِن أ ْه ُل ِ
وَ (( :خ ْي ُر ُك ْم َم ْن تَ َعلَّ َم القرآنَ و َعلَّ َمه)) (البخاري).

()4
التزام السنة:
ُ
َ
َ
سا ُل ف ُخذوهُ َو َما نَ َها ُك ْط َع ْنهُ فانتَهُاا[ الحشر.]7 :
اآل ةَ  :و َما آتَا ُك ُط ال ُ
ُ
َ
و :قُ ْل إِن ُكنتُ ْط تُ ِحبُّانَ هللاَ فات ِب ُانِ ُ ْح ِب ْب ُك ُط هللاُ َو َ ْغفِ ْ لَ ُك ْط ذنُابَ ُك ْط َوهللاُ َغفُا ٌر ر ِحي ٌط
[آل عمران.]31 :
ال سال القدوة:
سنَةٌ لِّ َمن َكانَ َ ْ ُجا هللاَ َوا ْليَ ْا َم اآل ِخ َ 
سا ِل هللاِ أُ ْ
اآل ة :لَقَ ْد َكانَ لَ ُك ْط فِ َر ُ
س َاةٌ َح َ
[األحزاب.]21 :

()5

حسن الخلق:
الحديث(( :بُ ِع ْث ُ
ت ألُتَ ِّم َم صال َح األخالق)) (أحمد).
و(( :ال ِبرُّ ُحسْنُ ال ُخلُق)) (مسلم).
محاسبة النفس:
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
س ما قد َمتْ لِغ ٍد َواتقاا هللاَ إِن هللاَ خبِي ٌ بِ َما
اآل ةَ  :ا أَ ُّ َها ال ِذ نَ آ َمناا اتقاا هللاَ َولتَنظ ْ نف ٌ
تَ ْ َملُانَ [الحشر.]18 :
ك تَ َراه  ،فإِ ْن لَ ْم تَ ُك ْن تَ َراهُ فإِنَّهُ يَراك)) (متفق عليه).
والحديث ...(( :أَ ْن تَ ْعبُ َد هللاَ َكأَنَّ َ
كن قدوة:
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
ص
ْالم َِ ُسنة َح َسنَة فلهُ أجْ ُرهَا َوأجْ ُر َم ْن َع ِم َل بِهَا بَ ْع َدهُ ِم ْن َغي ِْر أ ْن يَنق َ
الحديثَ (( :م ْن َس َّن فِي ا ِإلس ِ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
ْالم َِ ِ ُسنة َسيِّئَة َكانَ َعل ْي ِه ِوز ُرهَا َو ِوز ُر َم ْن َع ِم َل بِهَا ِم ْن
ُور ِه ْم َش ْي ٌءَ ،و َم ْن َس َّن فِي ا ِإلس ِ
ِم ْن أج ِ
َار ِه ْم )) (مسلم).
بَ ْع ِد ِه ِم ْن َغي ِْر أَ ْن يَ ْنقُ َ
ص ِم ْن أَوْ ز ِ
التنااح:
ا ْاا ِبالص ْب ِ [ العصر.]3 :
ا ْاا ِبالُ َح ِّ
ق َوتَ َاا َ
اآل ةَ  :وتَ َاا َ

َصا ْاا
و :لُ ِ نَ ال ِذ نَ َكفَ ُ وا ِمانْ بَ ِنا إِ ْ
يساى ْابا ِن َما ْ َ َط َذ ِلا َك بِ َماع َ
ساا ِن دَا ُوو َد َو ِع َ
سا َ ائِي َل ع ََلاى لِ َ
ْس َما َكانُاا َ ْف َ ُلاانَ [ المائـدة-78 :
و َكانُاا َ ْ تَدُونَ * َكانُاا الَ َتَنَاه َْانَ عَن ُّمن َك ٍ فَ َلُاهُ لَ ِبئ َ
.]79

()6
ب الاالد ن:
سانًا إِما َ ْبلُ َغن ِعن َد َك ا ْل ِكبَ َ أَ َح ُدهُ َما أ ْوَ
َ
ْ
ضى َربُّ َك أال تَ ْبُدُوا إِال إِ اهُ َوبِال َاالِ َد ْ ِن إِ ْح َ
اآل ةَ  :وقَ َ
ِكالهُ َما فَال تَقُل لهُ َما أُفٍّ َوال تَ ْن َه ْ هُ َما َوقُل لهُ َما قَ ْاالً َك ِ ًما * َو ْ
اح ال ُّذ ِّل ِمنَ
اخفِ ْ
ض لَهُ َما َجنَ َ
ا ِغي اً[ اإلسراء.]24-23 :
ب ْ
ال ْح َم ِة َوقُل ر ِّ
ار َح ْمهُ َما َك َما َربيَانِ َ
ك والِ َد ْي ِه عند
والحديثَ (( :ر ِغم أَ ْنفُهَ ،ر ِغم أَ ْنفُهَ ،ر ِغم أَ ْنفُه)) قِي َلَ :م ْن يارسو َل هللاِ؟ قالَ (( :م ْن أَ ْد َر َ
ال ِكبَ ِر أَ َح َدهُما أو ِكلَ ْي ِه َما ثم لَ ْم يَ ْد ُخ ِل الجنة)) (مسلم).
و :جا َء َر ُج ٌل إِلى َرسْو ِل هللاِ  فقال :يا رسو َل هللاِ َم ْن أَ َح ُّ
صحابَتِي؟ قال:
ق
الناس ِب ُح ْس ِن َ
ِ
((أُ ُّمك))  ،قال :ثم َم ْن؟ قال(( :ثُ َّم أُ ُّمك)) ،قال :ثم َم ْن؟ قال(( :ثُ َّم أُ ُّمك)) ،قال :ثم َم ْن؟ قال:
((ثُ َّم أَبوك)) (متفق عليه).
األدب بين الزوجين:
َ
َ
ً
س ُكنُاا إِلَ ْي َها َو َج َ َل بَ ْينَ ُكط م َادةً َو َر ْح َمة إَن
اآل ةَ  :و ِمنْ آ َاتِ ِه أَنْ َخلَ َ
اجا لِّتَ ْ
س ُك ْط أ ْز َو ً
ق لَ ُكط ِّمنْ أنفُ ِ
ت لِّقَ ْا ٍم َتَفَك ُ ونَ [ الروم.]21 :
فِ َذلِ َك آل َا ٍ
آداب الزوج:
َ
ش ْيئًا َو َ ْج َ َل هللاُ فِي ِه َخ ْي اً
سى أن تَ ْك َ هُاا َ
وف فَإِن َك ِ ْهتُ ُماهُن فَ َ َ
ش ُ وهُن ِبا ْل َم ْ ُ ِ
اآل ةَ .. :وعَا ِ
َكثِي اً [ النساء.]19 :
والحديث(( :أَلَ وا ْستَوْ صُوا بالنِّسا ِء َخيْرا فإِنَّ َما ه َُّن َع َو ٌ
ان ِع ْن َد ُك ْم ليس تَ ْملِ ُكونَ ِم ْنه َُّن َشيْئا َغ ْي َر
ذلك)) (خطبة الوداع  :من رواية الترمذي).
َ
ت
ض َى هللاُ عنها عن حا ِل ِه  فى بَ ْي ِته :كانَ يكونُ فى ِم ْهنَ ِة أ ْه ِل ِه فإِذا َح َ
ض َر ِ
وفى رواية عائ َشةَ َر ِ
الصالةُ َخ َر َج إِلى الصالة (البخاري).
صفُ نَ ْعلَهَُ ،ويُ َرقِّ ُع ثَوْ بَهُ (أحمد).
وفى روايتها أيضا :أنه  كانَ يَ ْخ ِ
آداب الزوجة:
ُ
ك ِب َخي ِْر َما يَ ْك ِن ُز ْال َمرْ ُءْ :ال َمرْ أَةُ الصَّا ِل َحةُ إِذا نَظَ َر إِليها َس َّر ْتهُ ،وإِذا أَ َم َرها
الحديث(( :أَلَ أ ْخ ِب ُر َ
َاب عنها َح ِفظَ ْتهُ)) (أبو داود).
أَطا َع ْتهُ ،وإِذا غ َ
ت بية األبناء:
اس َوا ْل ِح َجا َرةُ[ التحريم.]6 :
س ُك ْط َوأَ ْه ِلي ُك ْط نَا ًرا َوقُا ُدهَا الن ُ
اآل ةَ  :ا أَ ُّ َها ال ِذ نَ آ َمنُاا قُاا أَنفُ َ
ال دل بينهط :
الحديث(( :فاتَّقُوا هللاَ وا ْع ِدلُوا بين أَوْ ل ِد ُكم)) (متفق عليه).
التسا ة بين البنين والبنات :
ت ُمفَضِّال أَ َحدا لَفَض َّْل ُ
الحديث(( :سا ُووا بين أَبْنا ِئ ُكم فى ال َع ِطيَّ ِة فَلَوْ ُك ْن ُ
ت النِّساء)) (البيهقى).

حسن ت ليمهط:
الحديثُ (( :مرُوا أَوْ ل َد ُك ْم بالصال ِة وهُ ْم أَبْنا ُء َسب ِْع ِسنين ،واضْ ِربُوهُ ْم عليها وهُ ْم أَبْنا ُء َع ْشر،
وفَ ِّرقُوا بَ ْينَهُ ْم فى ال َمضا ِجع)) (الترمذى).
وُ (( :كلُّ َموْ لُود يُولَ ُد على ال ِف ْ
ص َرا ِن ِه أو يُ َم ِّج َسا ِنه)) (متفق عليه).
ط َر ِة فأَبَ َواهُ يُهَ ِّودَا ِن ِه أو يُنَ ِّ
الة ال حط :
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ب
ا َل َو َ ْخش َْانَ َربهُ ْط َو َ َخافانَ ُ
سا َء ال ِح َ
صلانَ َما أ َم َ هللاُ بِ ِه أن ُا َ
سا ِ
اآل ةَ  :وال ِذ نَ َ ِ
[الرعد.]21 :
ْ
صلْ َر ِح َمه)) (البخاري).
واليوم اآل ِخ ِر فَليَ ِ
والحديث(( :و َم ْن كانَ ي ُْؤ ِمنُ باهللِ
ِ
ُ
ص َل الذى إِذا ق ِط َع ْ
َّ
صلَها)) (البخاري).
ص ُل بالم ُكافِى ِء
ت َر ِح ُمهُ َو َ
ولكن الوا ِ
و(( :ليس الوا ِ
األدب م الجار :
سا ِكي ِن
اآل ةَ  :وا ْعبُدُوا هللاَ َوالَ تُ ْ
ش ِ ُكاا بِ ِه َ
سانا ً َوبِ ِذي ا ْلقُ ْ بَ َوا ْليَتَا َمى َوا ْل َم َ
ش ْيئا ً َوبِا ْل َاالِ َد ْ ِن إِ ْح َ
ب بِا ْل َج ْن ِ
ب َوالصا ِح ِ
َوا ْل َجا ِر ِذي ا ْلقُ ْ بَى َوا ْل َجا ِر ا ْل ُجنُ ِ
ب َوا ْب ِن السبِي ِل َو َما َملَ َكتْ أَ ْ َمانُ ُك ْط إِن هللاَ
الَ ُ ِح ُّب َمن َكانَ ُم ْختَاالً فَ ُخاراً[ النساء.]36 :
واليوم اآل ِخ ِر فَ ْليُ ْك ِر ْم َجا َرهُ)) (متفق عليه).
والحديثَ (( :م ْن كانَ ي ُْؤ ِمنُ باهللِ
ِ
ك يا رسو َل هللا؟ قالْ :
((ال َجا ُر
و(( :وهللاِ ل ي ُْؤ ِم ْن ،وهللاِ ل ي ُْؤ ِم ْن ،وهللاِ ل ي ُْؤ ِم ْن)) قَالُواَ :و َما َذا َ
ل يَأْ َمنُ جا ُرهُ بَ َوائِقَه)) (أحمد).
آداب الضيافة:
ْ
ض ْيفَه جائِ َزتَه)) ،قالوا :وما جائِ َزتُهُ يَا َرسُو َل
واليوم اآل ِخ ِر فَليُ ْك ِر ْم َ
الحديثَ (( :م ْن كان ي ُْؤ ِمنُ باهللِ
ِ
ص َدقَةٌ عليه)) (متفق
هللا؟ ،قال(( :يَوْ ٌم َولَ ْيلَةٌ والضِّيافَةُ ثالثةُ أيَّام ،فما كان ورا َء ذلك فهو َ
ِ
عليه).
عام طَعا ُم ال َو ِلي َم ِة يُ ْدعَى لها األَ ْغ ِنيا ُء َويُ ْت َر ُ
ك الفُقَراء)) (متفق عليه).
و :الحديثَ (( :شرُّ الطَّ ِ
و(( :إ َذا ُد ِع َي أَ َح ُد ُك ْم إلَى ْال َو ِلي َم ِة فَ ْليَأْ ِتهَا)) (متفق عليه).
آداب األعياد :
هلل َع َّز و َجلّ)) (مسلم).
يق أيا ُم أَ ْكل و ُشرْ ب ،و ِذ ْك ٌر ِ
الحديث(( :أيا ُم التَّ ْش ِر ِ
ضهُ ْم بِبَعْض يو َم العي ِد قالوا :تَقَبَّ َل هللاُ ِمنَّا
ى أَ َّن
أصحاب الرسو ِل  كانوا إِذا ْالتَقَى بَ ْع ُ
َ
و :ر ُِو َ
ْ
ُ
و ِمنك ْم (البيهقي).
َ
ْ
ُ
ُ
النبى  المدينةَ قالَ (( :كانَ لَك ْم يَوْ ما ِن تَل َعبونَ فِي ِهما ،وقد أ ْب َدلَكم هللاُ تعالى ِب ِهما َخيْرا
و :فَلَ َّما قَ ِد َم
ُّ
ْ
َ
ِم ْنهُما ،يو َم الفِط ِر ويو َم األضْ َحى)) (النسائي).
آداب السف :
الحديثَّ :
خارجا إِلى َسفَر َكبَّ َر ثَالثا ثم قال :
ير ِه
ِ
أن رسو َل هللاِ  كان إِذا ا ْستَ َوى على بَ ِع ِ
َ
ّ
ُ
ْ
ك فى
(( ُسبْحان الذي َس َّخ َر لنا هذا وما ُكنَّا له ُمق ِرنِين ،وإِنَّا إِلى َربِّنا لَ ُم ْنقَلِبُون .الله َّم إِنَّا نَسْأل َ
ضى ،الله َّم هَ ِّو ْن علينا َسفَ َرنا هذا ْ
واط ِو َعنَّا بُ ْعدَه.
َسفَ ِرنا هذا ال ِب َّر والتَّ ْق َوى و ِمنَ ال َع َم ِل ما تَرْ َ
الله َّم أنتَ الصاحبُ فى ال َّسفَ ِر ،والخَليفَةُ فى األَ ْهل .الله َّم إِنِّي أَعُو ُذ بك ِم ْن َو ْعثَا ِء ال َّسفَ ِر وكآبَ ِة
ب فى الما ِل واألَ ْه ِل)) ،وإِذا رجع قالَه َُّن وزا َد فِي ِه َّن(( :آ ِيبونَ تائِبونَ
ال َم ْنظَ ِر وسو ِء ال ُم ْنقَلَ ِ
عا ِبدونَ لِ َربِّنا حا ِمدون)) (مسلم).
و(( :ل يَ ِحلُّ ل ْمرأَة تُ ْؤ ِمنُ ِباهللِ َو ْاليَوْ ِم اآل ِخ ِر تُسافِ ُر َم ِسي َرةَ يَوْ م ولَ ْيلَة إِلّ مع ِذي َمحْ َرم عليها))
(متفق عليه).

و(( :أَ ْم ِهلُوا َحتَّى تَ ْد ُخلُوا لَيْال ِل َك ْي تَ ْمتَ ِشطَ ال َّش ْعثَةُ وتَ ْستَ ِح َّد ال َم ِغيبة)) (البخاري).
آداب الم ض:
الدعاء وال قى:
اس .ا ْشف ِه وأَ ْنتَ ال َّشا ِفي ل ِشفَا َء إِلّ ِشفَاؤُك ِشفاء
اس أَ ْذ ِهب ْالبَ َ
فى الدعاء النبوي(( :الله َّم َربَّ النَّ ِ
ِ
ل يُغا ِد ُر َسقَما)) (متفق عليه).
س بالرُّ قَى ما لَ ْم يَ ُك ْن ِفي ِه ِشرْ ك)) (مسلم).
و(( :لَبأْ َ
التداوى:
الحديث(( :إِ ّن هللاَ أَ ْن َز َل ال َّدا َء َوال َّد َوا َءَ ،و َج َع َل ِل ُك ِّل دَاء َد َواء ،فَتَدَا َووْ اَ ،ول تَدَا َووْ ا ِب َح َرام))
(أبو داود).
عزل الم ضى:
صحٍّ)) (متفق عليه).
ُورد ََّن ُم ْم ِرضٌ على ُم ِ
الحديث(( :ل ي ِ
عيادة الم ض:
الحديث(( :أَ ْ
يض وفُ ُّكوا العا ِن َي (أي األسير))) (البخاري).
ط ِع ُموا الجا ِئ َع وعُودُوا الـ َم ِر َ
:
آداب ال ام
تغ ية ال ام:
َ
ُّ
ُ
الحديث(( :غَطوا ا ِإلنَا َء َوأوْ كوا السِّقاء )) (مسلم).
غسل اليد ن:
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
الحديث(( :إذا ا ْست ْيقظ أ َحدك ْم ِمن نوْ ِم ِه فال يَغ ِمسْ يَ َدهُ في اإلنا ِء حتى يَغ ِسلها ثالثا ،فإنهُ ل يَد ِري
أَيْنَ بات ْ
َت يَدُه)) (مسلم).
أوانى الذهب والفضة :
ْ
َّ
َّ
َ
ض ِة إِنما يُ َجرْ ِج ُر فى بَطنِ ِه نَا َر َجهَنم)) (البخاري).
الحديث(( :إِ َّن الذي يَ ْش َربُ فى إنا ِء الفِ َّ
ال ضا بال ام:
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
عاب رسو ُل هللاِ  طعاما قط إن اشتَهاهُ أ َكلهُ وإِن َك ِرهَهُ تَ َر َكهُ)) (متفق عليه).
الحديث :ما
َ
االجتما على ال ام:
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
الحديث(( :طَعا ُم الوا ِح ِد يَكفِى الثنَ ْي ِن ،وطعا ُم الثنَ ْي ِن يَكفِى األرْ بَ َعة ،وط َعا ُم األرْ بَ َع ِة يَكفِى
الثَّمانِيَة)) (مسلم).
البسملة والحمد:
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
الحديث(( :إِذا أَ َك َل أ َح ُدك ْم طعاما فَليَقلْ  :بِس ِْم هللاِ ،فإِ ْن نَ ِس َى فى أ َّولِ ِه فَليَقلْ  :بِس ِْم هللاِ فى أ َّولِ ِه
وآ ِخ ِره)) (الترمذي).
(و ب د الف اغ ):
ْ
َ
ّ
َ
الدعاء النبوي(( :ال َح ْم ُد هللِ الذي أط َع َمنا و َسقَانا و َج َعلنا ُم ْسلِ ِمين)) (الترمذي).
األكل باليمين:
الحديث(( :ياغالم َس ِّم هللاَ ،و ُكلْ ِبيَ ِمينِكَ ،و ُكلْ ِم َّما يَلِيك)) (متفق عليه).

الغسل ونظافة الفط:
الحديثَ (( :مضْ ِمضُوا من اللب ِن فإِ َّن له َد َسما)) (ابن ماجه).
آداب الش اب:
التأنى فى الش ب:
ير ،ولكن ا ْش َربُوا َم ْثنَى وثُ َ
الث ،و َس ُّموا إِذا أَ ْنتُ ْم َش ِر ْبتُ ْم،
الحديث(( :ل تَ ْش َربُوا وا ِحدا َك ُشرْ ِ
ب البَ ِع ِ
َواحْ َمدُوا إِذا أَ ْنتُ ْم َرفَ ْعتُ ْم)) (الترمذي).
التنفس فى ادناء:
س فى اإلناء (متفق عليه).
ي  نَهَى أَ ْن يُتَنَفَّ َ
الحديث :أَ َّن النب َّ
آداب الملبس:
النهى عن الح والذهب لل جال:
كور أُ َّمتِى وأُ ِح َّل ِإلناثِ ِه ْم)) (الترمذي).
ير َوال َّذهَ ِ
ب على ُذ ِ
الحديثُ (( :ح ِّر َم لِبَاسُ ْال َح ِر ِ
التااض فى الزي:
ُ
ْ
َ
َ
ُ
الحديثَ (( :م ْن َج َّر ثوْ بَهُ خيَال َء ل ْم يَنظ ِر هللاُ إليه يَوْ َم القِيامة)) (متفق عليه).
و(( :إِ َّن هللاَ يُ ِحبُّ أَ ْن يَ َرى أَثَ َر نِ ْع َمتِ ِه على َع ْب ِده)) (الترمذي).
احتشام الم أة:
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ؤْ
وجهُ ْط ذلِ َك أزكى لهُ ْط إِن هللاَ خبِي ٌ بِ َما
اآل ة :قُل لِّ ْل ُم ِمنِينَ َغ ُّ
صا ِر ِه ْط َو َ ْحفظاا ف ُ َ
ضاا ِمنْ أ ْب َ
وجهُن َوالَ ُ ْب ِد نَ ِز نَتَهُن إِال
ض ْ
َ ْ
ت َ ْغ ُ
صا ِر ِهن َو َ ْحفَ ْظنَ فَ ُ َ
ضنَ ِمنْ أَ ْب َ
صنَ ُانَ * َوقُل لِّ ْل ُمؤْ ِمنَا ِ
ض ِبْنَ بِ ُخ ُم ِ ِهن َعلَى ُجيُابِ ِهن َوالَ ُ ْب ِد نَ ِز نَتَهُن إِال لِبُ ُالَتِ ِهن أَ ْو آبَائِ ِهن أ ْوَ
َ
ْ
ْ
َماظ َه َ ِمن َها َوليَ ْ
آبَا ِء بُ ُالَتِ ِهن أَ ْو أَ ْبنَائِ ِهن أَ ْو أَ ْبنَا ِء بُ ُالَتِ ِهن أَ ْو إِ ْخ َاانِ ِهن أَ ْو بَنِى إِ ْخ َاانِ ِهن أَ ْو بَنِى أَ َخ َااتِ ِهن أ ْوَ
سائِ ِهن أَ ْو َما َملَ َكتْ أَ ْ َمانُهُن أَ ْوالتابِ ِ ينَ َغ ْي ِ أُ ْولِ ا ِد ْربَ ِة ِمنَ ال ِّ َجا ِل أَ ِو ال ِّ ْف ِل ال ِذ نَ لَ ْط
نِ َ
َ
ِّ
سا ِء [ النور.]31-30:
ت الن َ
َ ْظ َه ُ وا َعلى ع َْا َرا ِ
سا ِء ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ُ ْدنِينَ َعلَ ْي ِهن ِمن َجالبِيبِ ِهن َذلِ َك أَ ْدنَى أَن
وَ  :ا أَ ُّ َها النبِ ُّى قُل ألَ ْز َوا ِج َك َوبَنَاتِ َك َونِ َ
ُ ْ َ ْفنَ فَالَ ُؤْ َذ ْنَ َو َكانَ هللاُ َغفُاراً ر ِحي ًما[ األحزاب.]59:
يض لَ ْم يَصْ لُحْ أَ ْن يُ َرى ِم ْنها إِلّ هذا وهذا)) … وأَشا َر إِلى
ت الـ َم ِح َ
و(( :يا أَسْما ُء إِ َّن ال َمرْ أَةَ إِذا بَلَ َغ ِ
َوجْ ِه ِه و َكفَّيْه (أبو داود).
ال تخ ج مت ة:
َ
ْ
ْ
َ
َ
ٌ
الحديث(( :ل تُ ْقبَ ُل صالة ل ْم َرأة تَطيَّبَت لِهَذا ال َم ْس ِج ِد حتى تَرْ ِج َع فَتَغتَ ِسل (أي لتذهب رائحتها)
ُغ ْسلَها من الجنابة)) (أبو داود).
عدم تشبه الجنسين بب ضهما:
ت من النِّسا ِء بالرِّجال))
الحديث :لَ َعنَ َرسُو ُل هللاِ  ال ُمتَ َشبِّهينَ من الرِّجا ِل بالنِّسا ِء وال ُمتَ َشبِّها ِ
(البخاري).
النظافة وخصال الف ة:
خصال الف ة:
ْ
َ
ْ
الشارب))
ظفار وقَصُّ
الحديثَ (( :خ ْمسٌ من الفِطرة :ال ِختانُ وال ْستِحْ دا ُد ونَ ْتفُ ا ِإل ِب ِط وتَقلي ُم األ
ِ
ِ
(متفق عليه) .
ِّ
وارب)) (متفق عليه) .أحفوها :أي استقصوا
و(( :خالِفُوا الـ ُم ْش ِر ِكينَ َوفِّرُوا الل َحى وأحْ فُوا ال َّش ِ
قصها.
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أمانة الت امل :
الحديث(( :و َم ْن َغ َّشنا فليس ِمنَّا)) (مسلم).
و(( :أَ ْعطُوا األجي َر َحقَّهُ قَ ْب َل أَ ْن يَ ِج َّ
ف َع َرقُه)) (ابن ماجه).
اكتساب الم ارف الناف ة:
َ
ْ
الحديثْ :
َّ
ُ
ُ
ضالة ال ُم ْؤ ِم ِن فَ َحيْث َو َج َدهَا فَهُ َو أ َح ُّ
ق ِبهَا)) (الترمذي).
((ال َكلِ َمةُ ْال ِح ْك َمةُ َ

()8

ال اضات:
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ض ِعيف)) (مسلم).
الحديث(( :ال ُمؤ ِمنُ الق ِوىُّ َخ ْي ٌر وأ َحبُّ إلى هللاِ ِمنَ الـ ُمؤ ِم ِن ال َّ
النبي ( الترمذي).
ص َر َعهُ
ى :أَ َّن ُر َكانَةَ صا َر َ
ى،ف َ
ور ُِو َ
ع النب َّ
ُّ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
ِّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّاح أن َعل ُموا ِغل َمانَك ْم ال َعوْ َم َو ُمقاتِلتَك ْم ال َّر ْم َي
وَ : :كت َ
َب ُع َم ُر َر ِ
ض َي هللاُ َعنهُ إِلى أبِي ُعبَ ْي َدةَ ْب ِن ال َجر ِ
(أحمد)
االعتدال ف ال ام:
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
س ِفاا إِنهُ الَ ُ ِح ُّب
س ِج ٍد َو ُكلاا َوا ْ
ش َ بُاا َوال تُ ْ
اآل اتَ  :ا بَنِ آ َد َم خذوا ِز نتَ ُك ْط ِعن َد ُك ِّل َم ْ
ُ
ل ق ْل ِه َ لل ِذ نَ
ا ْل ُم ْ
س ِفِيِنَ * قُ ْل َمنْ َح َم ِز نَةَ هللاِ التِى أَ ْخ َ َج لِ ِ بَا ِد ِه َوال يِّبا ِ
ت ِمنَ ال ِّ ْز ِ
ت لِقَ ْا ٍم َ ْ لَ ُمانَ 
صةً َ ْا َم ا ْلقِيَا َم ِة َك َذلِ َك نُفَ ِّ
آ َمنُاا فِ ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َخالِ َ
ص ُل اآل َا ِ
[األعراف.]32-31 :
ْ
ْ
ُ
ب ا ْب ِن آ َد َم لقَيْمات يُقِ ْمنَ صُلبَه ،فإِ ْن كان
والحديث(( :ما َمألَ آ َد ِم ٌّى ِوعاء َش ّرا ِم ْن بَطن ،بِ َح ْس ِ
ث ل َشرا ِب ِه ،وثُلُ ٌ
ث لِطَعا ِم ِه ،وثُلُ ٌ
ل َمحالَةَ :فَثُلُ ٌ
ث لِنَفَ ِسه)) (الترمذي).
و(( :نحن قَوْ ٌم ل نَاْ ُك ُل حتى نَجوع ،وإذا أَ َك ْلنا ل نَ ْشبَع)) (مسلم).
ال ام الحالل:
َ
َ
ش ُك ُ وا نِ ْ َمتَ هللاِ إِن ُكنتُ ْط إِ اهُ تَ ْ بُدُونَ 
اآل ة :فَ ُكلُاا ِمما َر َزق ُك ُط هللاُ َحالَالً طيِّبا ً َوا ْ
[النحل.]114 :
اللحام المح مة :
اآل ةُ  :ح ِّ َمتْ َعلَ ْي ُك ُط ا ْل َم ْيتَةُ َوالد ُم َولَ ْح ُط ا ْل ِخن ِز ِ َو َما أُ ِهل لِ َغ ْي ِ هللاِ ِب ِه َوا ْل ُم ْن َخنِقَةُ َوا ْل َم ْاقُاذةَُ
س ُماا
ب وأَن تَ ْ
يحةُ َو َما أَ َك َل السبُ ُ إِال َما َذك ْيتُ ْط َو َما ُذ ِب َح َعلَى النُّ ُ
َوا ْل ُمتَ َ ِّد َةُ َوالن ِ َ
ستَ ْق ِ
ص ِ
س ال ِذ نَ َكفَ ُ وا ِمن ِد نِ ُك ْط فَالَ ت َْخش َْاهُ ْط َو ْ
اخش َْا ِن ا ْليَ ْا َم أَ ْك َم ْلتُ
س ٌ
الم َذلِ ُك ْط فِ ْ
ق ا ْليَ ْا َم َئِ َ
باألَ ْز ِ
سال َم ِد نًا فَ َم ِن ْ
ضيتُ لَ ُك ُط ا ِد ْ
ص ٍة َغ ْي َ
اض ُ فِ َم ْخ َم َ
لَ ُك ْط ِد نَ ُك ْط َوأَ ْت َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْط نِ ْ َمتِى َو َر ِ
ُمت ََجانِ ٍ ِد ْث ٍط فَإِن هللاَ َغفُا ٌر ر ِحي ٌط[ المائدة.]3 :
و الحديث(( :إِ َّن هللاَ لَ ْم يَجْ َعلْ ِشفاء ُك ْم فيما َح َّر َم َعلَ ْي ُك ْم))(البخاري).
تذكية الذبائح:
ُّ
َ
ْس الس ِّّن والظ ْفر)) (متفق عليه).
الحديث(( :ما أ ْنهَ َر ال َّد َم و ُذ ِك َر ا ْس ُم هللاِ َعلَ ْي ِه فَ ُكلْ لَي َ

تح ط الخم :
س ِّمنْ َع َم ِل الش ْي َا ِن
اب َواألَ ْزال ُم ِر ْج ٌ
ص ُ
س ُ واألَن َ
اآل ةَ  :ا أَ ُّ َها ال ِذ نَ آ َمنُاا إِن َما ا ْل َخ ْم ُ َوا ْل َم ْي ِ
فَ ْ
اجتَ ِنبُاهُ لَ َل ُك ْط تُ ْف ِل ُحانَ * إِن َما ُ ِ ُد الش ْي َانُ أَن ُا ِق َ بَ ْينَ ُك ُط ا ْل َدَا َوةَ َوا ْلبَ ْغ َ
ضا َء ِف ا ْل َخ ْم ِ
هللا َو َع ِن الصال ِة فَ َه ْل أَنتُط ُّمنتَ ُهانَ [ المائدة.]91-90 :
س ِ َو َ ُ
صد ُك ْط عَن ِذ ْك ِ ِ
َوا ْل َم ْي ِ
والحديثُ (( :كلُّ ُم ْس ِكر َخ ْم ٌر و ُكلُّ ُم ْس ِكر َحرام)) (مسلم).
اربَها وحا ِملَها وال َمحْ مولَةَ
ص َرها و ُم ْعتَ ِ
هللا  في ال َخ ْم ِر َع َش َرة  :عا ِ
و(( :لَ َعنَ َرسُو ُل ِ
ص َرها و َش ِ
إِليْه َو َسا ِقيهَا وبا ِئ َعها وآ ِك َل ثَ َم ِنها َو ْال ُم ْشت َِري لَهَا َو ْال ُم ْشتَ َراةُ لَهُ)) (الترمذي) .
اللها المباح:
ْ
الحديثُ (( :كلُّ َما يَلُهو ِب ِه ال َّر ُج ُل ْال ُم ْس ِل ُم بَا ِط ٌل إِل َر ْميَهُ ِبقَوْ ِس ِهَ ،وتَأ ِديبَهُ فَ َر َسهَُ ،و ُمال َعبَتَهُ أَ ْهلَهُ،
فَإِنَّه َُّن ِمنَ ْال َحقِّ)) (أبو داود).

()9
االنتفا بالاقت:
الحديث(( :ل تَ ُزو ُل قَ َد َما َعبْد يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة َحتَّى يُسْأَ َل ع َْن ُع ُم ِر ِه ِفي َما أَ ْفنَاهُ َوع َْن ِع ْل ِم ِه ِفي َم فَ َع َل َوع َْن
َما ِل ِه ِم ْن أَيْنَ ا ْكتَ َسبَهُ َو ِفي َم أَ ْنفَقَهُ َوع َْن ِج ْس ِم ِه ِفي َم أَب َْالهُ)) (الترمذي).
اللغا الباطل:
هللا ِب َغ ْي ِ ِع ْل ٍط َو َت ِخ َذهَا هُ ُز ًوا
س َمنْ َ ْ
ضل عَنْ َ
س ِبي ِل ِ
ث ِليُ ِ
شتَ ِي لَ ْه َا ا ْل َح ِد ِ
اآل اتَ  :و ِمنَ النا ِ
اب ُم ِهينٌ [ لقمان.]6 :
أُولَ ِئ َك لَ ُه ْط َع َذ ٌ
ْرضُونَ [ المؤمنون.]3 :
وَ  :والَّ ِذينَ هُ ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُمع ِ
ث َغ ْي ِ ِه
ضانَ فِ َءا َاتِنَا فَأَ ْع ِ ْ
ض َع ْنهُ ْط َحتى َ ُخا ُ
وَ  :وإِ َذا َرأَ ْتَ ال ِذ نَ َ ُخا ُ
ضاا فِ َح ِد ٍ
سيَن َك الش ْي َانُ فَالَ تَ ْق ُ ْد بَ ْ َد ال ِّذ ْك َ ى َم َ ا ْلقَ ْا ِم الظالِ ِمينَ [ األنعام.]68 :
َوإِما ُ ْن ِ

()10
تح ي الحقائق:
ف أَ َذاعُاا ِب ِه َولَ ْا
اآل ةَ  :وإِ َذا َجا َءهُ ْط أَ ْم ٌ ِمنَ األ ْمََ َْ ِن أَ ِو ا ْل َخ ْا ِ
هللا
ستَ ْن ِب ُانَهُ ِم ْن ُه ْط ولَ ْاالَ فَ ََ ْ
األَ ْم ِ ِم ْن ُه ْط لَ َ ِل َمهُ ال ِذ نَ َ ْ
ض ُل ِ
الش ْي َانَ إال قَ ِليالً [ النساء]83 :
س َو َمنْ َ ْف َ ْل
وف أَ ْو إِ ْ
و :الَ َخ ْي َ ِف َك ِثي ٍ ِمنْ نَ ْج َااهُ ْط إِال َمنْ أَ َم َ ِب َ
ص َدقَ ٍة أَ ْو َم ْ ُ ٍ
ح بَيْنَ النا ِ
االَ ٍ
سا َل ِمنْ بَ ْ ِد َما تَبَينَ لَهُ
ق ال ُ
هللا فَ َ
َذ ِل َك ا ْب ِت َغا َء َم ْ َ
ضا ِة ِ
س ْافَ نُؤْ ِتي ِه أَ ْج ً ا َع ِظي ًما * َو َمنْ ُشَا ِق ِ
صي ً ا[ النساء.]114 :
س ِبي ِل ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ نُ َالِّ ِه َما تَ َالى َونُ ْ
ص ِل ِه َج َهن َط َو َ
ا ْل ُهدَى َو َت ِب ْ َغ ْي َ َ
سا َءتْ َم ِ
ُص ِب ُحاا َعلَى َما
س ٌ
صيبُاا قَ ْا ًما ِب َج َهالَ ٍة فَت ْ
ق ِبنَبَأٍ فَتَبَينُاا أَنْ تُ ِ
وَ  :اأَ ُّ َها ال ِذ نَ َءا َمنُاا إِنْ َجا َء ُك ْط فَا ِ
فَ َ ْلتُ ْط نَا ِد ِمينَ [ الحجرات.]6 :
سا ِل َوإِلَى أُو ِل
َردُّوهُ إِلَى ال ُ
َعلَ ْي ُك ْط َو َر ْح َمتُهُ ال تَََ بَ ْ تُ ُط

شواهد من الكتاب والسنة
في التعليم والثقافة
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طلب ال لط:
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ق * اق َ أ َو َربُّ َك األك َ ُم * ال ِذي عَل َط
ق * خل َ
س ِط َربِّ َك ال ِذي خل َ
اآل ة :ا ْق أ بِا ْ
ق ا ِدن َ
سانَ ِمنْ َعل ٍ
سانَ َما لَ ْط َ ْ لَ ْط[ العلق.]5-1 :
بِا ْلقَلَ ِط * عَل َط ا ِدن َ
ضةٌ على ُك ِّل مسلم)) (ابن ماجه).
والحديث(( :طَلَبُ ال ِع ْل ِم فَري َ
وَ (( :م ْن ي ُِر ِد هللاُ بِ ِه َخيْرا يُفَقِّ ْههُ فى الدِّين)) (متفق عليه).
حسن ت ليط األبناء:
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
اس َوال ِح َجا َرة[ التحريم.]6 :
س ُك ْط َوأ ْهلِي ُك ْط نا ًرا َوقا ُدهَا الن ُ
اآل ةَ  :ا أَ ُّ َها ال ِذ نَ آ َمناا قاا أنف َ
والحديثُ (( :كلُّ ُك ْم َراع ،و َم ْسئُو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِه :فا ِإلما ُم راع ،وهو َم ْسئُو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِه ،وال َّر ُج ُل فـى
أَ ْه ِل ِه راع وهو َم ْسـئُو ٌل َعـ ْن َر ِعي َِّتـهْ ،
ت َزوْ ِجهـا را ِع َيـةٌ ،وهـى َم ْسـئُولَةٌ َعـ ْن
وال َمـرْ أةُ فـى بَ ْيـ ِ
َر ِعيَّ ِتها ،والخَا ِد ُم فى ما ِل َسيِّ ِد ِه راع وهو َم ْسئُو ٌل ع َْن َر ِعيَّ ِت ِه ،فَ ُكلُّ ُك ْم َراع ،و ُكلُّ ُك ْم َم ْسئُو ٌل َعـ ْن
َر ِعيَّتِه)) (متفق عليه).
المسجد منارة ال لط:
ْ
ْ
َّ
ِّ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
الحديثَ (( :م ْن جا َء َم ْس ِج ِدي هذا ،ل ْم يَأتِ ِه إل لِخيْر يَت َعل ُمه َ أو يُ َعل ُمهُ فهو في َمن ِزل ِة المثجا ِه ِد في
َسبي ِل هللا)) (ابن ماجه والحاكم).
ُ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تاب هللاِ ويتدا َر ُسنهُ فيما بَ ْينهُم إل نزلت َعل ْي ِهم
ت هللاِ يَتلونَ ِك َ
و(( :ما اجْ تَ َم َع قَوْ ٌم في بَيْت ِم ْن بُيُو ِ
السَّكينَةُ و َغ ِشيَ ْتهُ ُم الرَّحْ َمةُ و َحفَّ ْتهُ ُم المالئكةُ و َذ َك َرهُ ُم هللاُ فِي َم ْن ِع ْندَه)) (مسلم).

()13
ت لط اللغة ال بية:
اآل ة :إِنا َج َ ْلنَاهُ قُ ْ َءانًا َع َ ِبيًا لَ َل ُك ْط تَ ْ ِقلُانَ [ الزخرف.]3 :
هللا ِمنْ
وَ  :و َك َذ ِل َك أَ ْن َز ْلنَاهُ ُح ْك ًما َع َ ِبيًا َولَ ِئ ِن اتبَ ْتَ أَ ْه َاا َءهُ ْط بَ ْ َد َما َجا َء َك ِمنَ ا ْل ِ ْل ِط َما لَكَ ِمنَ ِ
َو ِل ٍّ َوالَ َوال[ ٍَالرعد.]37 :

()14
الت صب المذهب :
هللا ثُط
شيَ ًا لَسْتَ ِم ْن ُه ْط ِف َ
ش ْ ٍء إِن َما أَ ْم ُ هُ ْط إِلَى ِ
اآل ة :ال ِذ نَ فَ قُاا ِد نَ ُه ْط َو َكانُاا ِ
َكانُاا َ ْف َلُانَ [ األنعام.]159 :
ب
و :والَ تَ ُكانُاا ِمنَ ا ْل ُم ْ
شيَ ًا ُك ُّل ِح ْز ٍ
ش ِ ِكين * ِمنَ ال ِذ نَ فَ قُاا ِد نَ ُه ْط َو َكانُاا ِ
فَ ِ ُحانَ [ الروم.]32– 31 :

ُنَبِّئُ ُه ْط ِب َما
ِب َما لَ َد ْ ِه ْط

و :والَ تَ ُكانُاا َكال ِذ نَ تَفَ قُاا َو ْ
اب َع ِظي ٌط
اختَلَفُاا ِمنْ بَ ْ ِد َما َجا َءهُ ُط ا ْلبَيِّنَاتُ َوأُولَ ِئ َك لَ ُه ْط َع َذ ٌ
[آل عمران.]105 :
سؤال ال لماء:
سأَلُاا أَ ْه َل ال ِّذ ْك ِ إِن ُكنتُ ْط الَ تَ ْ لَ ُمانَ 
س ْلنَا ِمن قَ ْب ِل َك إِال ِر َجاالً نُّا ِح إِلَ ْي ِه ْط فَا ْ
اآل ةَ  :و َما أَ ْر َ
[النحل.]43 :

()15
الت اون ف الخي :
ش ِد ُد
اآل ةَ  :وتَ َا َونُاا َعلَى ا ْل ِب ِّ َوالت ْق َاى َوالَ تَ َا َونُاا َعلَى ا ِد ْث ِط َوا ْل ُ ْد َوا ِن َواتقُاا هللاَ إِن هللاَ َ
ب[ المائدة.]2 :
ا ْل ِ قَا ِ
والحديثْ :
صا ِب ِع ِه( .متفق عليه).
((ال ُم ْؤ ِمنُ ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َك ْالبُ ْنيَا ِن يَ ُش ُّد بَ ْع ُ
ضهُ بَعْضا))َ ،و َشبَّ َ
ك  بَيْنَ أَ َ
التف ل المذمام:
ُ
الحديث (( :لَيَأْ ِتيَ َّن َعلَى أ َّم ِتي َما أَتَى َعلَى بَ ِني إِ ْس َرا ِئي َل َح ْذ َو النَّ ْع ِل ِبالنَّ ْع ِل َحتَّى إِ ْن َكانَ ِم ْنهُ ْم َم ْن
كَ ،وإِ َّن بَ ِني إِ ْس َرا ِئي َل تَفَ َّرقَ ْ
ت َعلَى ِث ْنتَ ْي ِن َو َس ْب ِعينَ ِملَّة
أَتَى أُ َّمهُ عَال ِنيَة لَ َكانَ ِفي أُ َّم ِتي َم ْن يَصْ نَ ُع َذ ِل َ
َوتَ ْفتَر ُ ُ
ار ِإلَّ ِملَّة َوا ِحدَة)) ،قَالُواَ :و َم ْن ِه َي يَا َرسُو َل
ق أ َّم ِتي َعلَى ثَالث َو َس ْب ِعينَ ِملَّة ُكلُّهُ ْم ِفي النَّ ِ
ِ
هللا؟ قَا َلَ (( :ما أَنَا َعلَ ْي ِه َوأَصْ َحا ِبي)) (الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).
َّ ِ

()16
البد الضالة:
َّ
َّ
هللا َوال َّس ْم ِع َوالطا َع ِة َوإِ ْن كانَ َعبْدا َحبَ ِشيّا فَإِنَّهُ َم ْن يَ ِعشْ ِم ْن ُك ْم بَ ْع ِدي
صي ُك ْم ِبتَ ْق َوى ِ
الحديث(( :أُو ِ
فَ َسيَ َرى ْ
اخ ِتالفا َك ِثيرا فَ َعلَ ْي ُك ْم ِب ُسنَّ ِتي َو ُسنَّ ِة ْال ُخلَفَا ِء ْال َم ْه ِديِّينَ الرَّا ِش ِدينَ تَ َم َّس ُكوا ِبهَا َوعَضُّ وا َعلَ ْيهَا
ُ
ضاللَةٌ ))
ور فَإِ َّن ُك َّل ُمحْ َدثَة ِب ْد َعةٌ َو ُك َّل ِب ْدعَة َ
ِبالنَّ َوا ِج ِذ َوإِيَّا ُك ْم َو ُمحْ َدثَا ِ
ت األ ُم ِ
(الترمذي وأبوداود وابن ماجه وأحمد).
السح :
ص ِّد ٌ
ق ِبالسِّحْ ر )) (أحمد).
الحديث(( :ثالثةٌ ل يدخلون الجنةَُ :م ْد ِمنُ َخ ْمر ،وقَا ِط ُع َر ِحم ،و ُم َ
الت ي :
الحديث(( :من َر َّد ْتهُ الطِّيَ َرةُ ِم ْن َحا َجة فق ْد أَ ْش َرك ،قالوا :يا رسو َل اله ،وما َكفَّا َرةُ ذلك؟ قال (( :أن
يقول أحدهم :اللهم ل َخ ْي َر إِلّ َخ ْيرُك ،ول طَ ْي َر إِلّ طَ ْيرُك ،ول إِلهَ َغ ْيرُك)) (أحمد).
ت ظيط القبار وأاحابها :
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
الحديث(( :أل إِ َّن َم ْن كان ق ْبلكم كانوا يَت ِخذون قبُو َر أنبيائهم وصال ِحيهم َم َسا ِجد ،أل فال تت ِخذوا
القبو َر مسا ِجدَ ،إِنِّي أَ ْنهَا ُك ْم عن ذلك))(مسلم).
ع قَبْرا ُم ْش َرفا إِلَّ َس َّواه (مسلم) .مشرفا:
وحديث عل ّى بن أبي طالب :أن النبى بَ َعثَهُ وأَ َم َرهُ ألّ يَ َد َ
عاليا.

()17
ممن نتلقى:
ُ
صا َرى َحتى تَت ِب َ ِملتَهُ ْط ق ْل إِن هُدَى هللاِ هُ َا ا ْلهُدَى َولَئِ ِن
ضى َع ْن َك ا ْليَهُا ُد َوال َالن َ
اآل ةَ  :ولَنْ تَ ْ َ
صي ٍ [ البقرة.]120 :
اتبَ ْتَ أَ ْه َاا َءهُ ْط بَ ْ َد ال ِذي َجا َء َك ِمنَ ا ْل ِ ْل ِط َما لَ َك ِمنَ هللاِ ِمنْ َولِ ٍّ َوال َنَ ِ
س ِه ْط ِمنْ بَ ْ ِد َما
ب لَ ْا َ ُ دُّونَ ُك ْط ِمنْ بَ ْ ِد إِ َمانِ ُك ْط ُكفا ًرا َح َ
سدًا ِمنْ ِع ْن ِد أَ ْنفُ ِ
وَ  :ود َكثِي ٌ ِمنْ أَ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
ش ْ ٍء قَ ِد ٌ 
اافَ ُحاا َحتى َأْتِ َ هللاُ ِبأَ ْم ِ ِه إِن هللاَ َعلَى ُك ِّل َ
تَبَينَ لَهُ ُط ا ْل َح ُّ
ق فَا ْعفُاا َو ْ
[البقرة.]109 :
ُ
ُ
ْ
َ
َّ
ُ
ِّ
اهلل َو َما أ ْن ِز َل إِلَ ْينَا َو َما أ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم)
والحديث(( :ل تُ َ
ب َول تُ َكذبُوهُ ْم َوقُولوا آ َمنَّا ِب ِ
ص ِّدقُوا أ ْه َل ال ِكتَا ِ
اآليَةَ (البخاري).
ضبٍّ لَ َسلَ ْكتُ ُموه))،
و (( :لَتَتَّ ِبع َُّن َسنَنَ َم ْن قَ ْبلَ ُك ْم ِشبْرا ِب ِشبْر َو ِذ َراعا ِب ِذ َراع َحتَّى لَوْ َسلَ ُكوا جُحْ َر َ
صا َرى؟ قَال َ(( :فَ َم ْن؟)) (متفق عليه).
هللا ْاليَهُو َد َوالنَّ َ
قُ ْلنَا :يَا َرسُو َل َّ ِ

()18
المضللان:
َ
س َم ُاا لِ َهذا ا ْلقُ ْ َءا ِن َوا ْل َغ ْاا فِي ِه لَ َل ُك ْط تَ ْغلِبُانَ [ فصلت.]26 :
اآل ةَ  :وقَا َل ال ِذ نَ َكفَ ُ وا الَ تَ ْ
و ِ ُ  :دُونَ لِيُ ْفِئُاا نُا َر هللاِ ِبأَ ْف َاا ِه ِه ْط َوهللاُ ُمتِ ُّط نُا ِر ِه َولَ ْا َك ِهَ ا ْل َكافِ ُ ونَ [ الصف.]8 :
و ِ ُ  :دُونَ أَنْ ُ ْفِئُاا نُا َر هللاِ ِبأَ ْف َاا ِه ِه ْط َو َأْبَى هللاُ إِ َِال أَنْ ُتِط نُا َرهُ َولَ ْا َك ِهَ ا ْل َكافِ ُ ونَ 
[التوبة.]32 :
المز فان:
َ
َ
َ
َ
َ
ُص ِب ُحاا َعلَى
س ٌ
صيبُاا قَ ْا ًما ِب َج َهالَ ٍة فت ْ
ق ِبنَبَأٍ فتَبَينُاا أنْ تُ ِ
اآل ةَ  :اأ ُّ َها ال ِذ نَ َءا َمنُاا إِنْ َجا َء ُك ْط فا ِ
َ
ب
َما فَ َ ْلتُ ْط نَا ِد ِمينَ * َوا ْعلَ ُماا أَن فِي ُك ْط َر ُ
سا َل هللاِ لَ ْا ُ ِ ي ُ ُك ْط فِ َكثِي ٍ ِمنَ األ ْم ِ لَ َنِتُّ ْط َولَ ِكن هللاَ َحب َ
شدُونَ 
سا َ
ل َوا ْل ِ ْ
إِلَ ْي ُك ُط ا ِد َمانَ ََ َو َز نَهُ فِ قُلُا ِب ُك ْط َو َك هَ إِلَ ْي ُك ُط ا ْل ُك ْف َ َوا ْلفُ ُ
صيَانَ أُولَئِ َك هُ ُط ال ا ِ
[الحجرات]7-6 :
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ف أذاعُاا ِب ِه َولَ ْا َردُّوهُ إِلَى ال ُ
وَ  :وإِ َذا َجا َءهُ ْط أ ْم ٌ ِمنَ األََ ْم ِن أ ِو ا ْل َخ ْا ِ
سا ِل َوإِلَى أولِ األ ْم ِ
ض ُل هللاِ َعلَ ْي ُك ْط َو َر ْح َمتُهُ الَتبَ ْتُ ُط الش ْي َانَ إِال قَلِيالَ
ستَ ْن ِب ُانَهُ ِم ْنهُ ْط َولَ ْاالَ فَ ْ
ِم ْنهُ ْط لَ َلِ َمهُ ال ِذ نَ َ ْ
[النساء]83 :

شواهد من الكتاب والسنة
في التبليغ والدعوة

()19
وجاب الدعاة:
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ش ْئنا لبَ َثنا فِ ُك ِّل ق ْ َ ٍة ن ِذ ً ا * فالَ تُ ِ ِ ال َكافِ ِ نَ َو َجا ِه ْدهُ ْط بِ ِه ِج َهادًا َك ِبي ً ا
اآل ةَ  :ولَ ْا ِ
[الفرقان.]52 :
مسئالية األمة:
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
وف َوتَن َه ْانَ َع ِن ال ُمن َك ِ َوتُؤْ ِمنانَ بِاللِ 
س تَأ ُم ُ ونَ بِال َم ْ ُ ِ
اآل ةُ  :كنتُ ْط َخ ْي َ أم ٍة أخ ِ َجتْ لِلنا ِ
[آل عمران.]110 :
ُ
ً
ً
ِّ
َ
َ
ش ِهيداً
س ا لتَ ُكانُاا ُ
سا ُل َعل ْي ُك ْط َ
س َو َ ُكانَ ال ُ
وَ  :و َك َذلِ َك َج َ ْلنَا ُك ْط أمة َو َ
ش َهدَا َء َعلى النا ِ
[البقرة.]143 :

()20
مسئالية الف د:
شي َ تَ َك األَََ ْق َ ِبينَ [ الشعراء.]21 :
اآل ةَ  :وأَ ْن ِذ ْر َع ِ
سلِ ِمينَ [ فصلت.]33 :
االِ ًحا َوقَا َل إِننِ ِمنَ ا ْل ُم ْ
سنُ قَ ْاالَ ِممنْ َدعَا إِلَى هللاِ َو َع ِم َل َ
وَ  :و َمنْ أَ ْح َ
ي ُمتَ َع ِّمـدا
والحديث(( :بَلِّ ُغوا َع ِّني َولَوْ آيَةَ ،و َح ِّدثُوا ع َْن بَ ِنـي إِ ْسـ َرائِي َل َولَ َحـ َر َجَ ،و َمـ ْن َكـ َذ َ
ب ع ََلـ َّ
ْ
ار )) (البخاري).
فَ ْليَتَبَ َّوأ َم ْق َع َدهُ ِم ْن النَّ ِ
ك ُح ْم ُر النَّ َعم)) (متفق عليه).
ك َرجُال وا ِحدا َخ ْي ٌر ِم ْن أن يكونَ لَ َ
هللا ألَ ْن يَ ْه ِدى هللاُ ِب َ
و(( :فَ َو ِ

()22
الدعاة لت بيق الش ة:
َ
َ
َ
َ
ض َما أن َز َل
اح ُكط بَ ْينَهُط ِب َما أن َز َل هللاُ َوالَ تَت ِب ْ أ ْه َاا َءهُ ْط َو ْ
اآل ة :وأَ ِن ْ
اح َذ ْرهُ ْط أن َ ْف ِتنُا َك عَنْ بَ ْ ِ
س
هللاُ إِلَ ْي َك فَإِن تَ َال ْاا فَا ْعلَ ْط أَن َما ُ ِ ُد هللاُ أَن ُ ِ
ض ُذنُا ِب ِه ْط َوإِن َك ِثي اً ِّمنَ النا ِ
صيبَهُط ِببَ ْ ِ
هللا ُح ْك ًما لِّقَ ْا ٍم ُا ِقنُانَ [ المائدة-49 :
الجا ِه ِلي ِة َ ْبغُانَ َو َمنْ أَ ْح َ
سقُانَ * أَفَ ُح ْك َط َ
سنُ ِمنَ ِ
لَفَا ِ
.]50
و :أَلَ ْط تَ َ إِلَى ال ِذ نَ َ ْز ُع ُمان أَن ُه ْط آ َمنُاا ِب َما أُن ِز َل إِلَ ْي َك َو َما أُن ِز َل ِمن قَ ْب ِل َك ُ ِ دُونَ أَن َتَ َحا َك ُماا
ضالَالً بَ ِ يداً * َوإِ َذا ِقي َل
ضل ُه ْط َ
ت َوقَ ْد أُ ِم ُ وا أَنْ َ ْكفُ ُ وا ِب ِه َو ُ ِ ُد الش ْي َانُ أَن ُ ِ
إِلَى ال ا ُغا ِ
ادُودًا [ النساء:
دونَ عَن َك ُ
سا ِل َرأَ ْتَ ال ُمنَا ِف ِقينَ َ ُ
لَ ُه ْط تَ َالَ ْاا إِلَى َما أَن َز َل هللاُ َوإِلَى ال ُ
ص ُّ
.]61-60
والحديث(( :تَ َر ْك ُ
هللا و ُسنَّةَ نَ ِبيِّ ِه)) (مالك).
ضلُّوا َما تَ َم َّس ْكتُ ْم ِبهماِ :ك َ
تاب ِ
ت في ُك ْم أَ ْم َر ْي ِن لَ ْن تَ ِ

()23
الشارى:
َ
َ
ْ
َ
ست ََجابُاا لِ َ بِّ ِه ْط َوأقا ُماا الصالةَ َوأ ْم ُ هُ ْط شُا َرى بَ ْينَهُ ْط َو ِمما َر َزقنَاهُ ْط ُنفِقُانَ 
اآل ةَ  :وال ِذ نَ ا ْ
[الشورى.]38 :

()24
النصح للحكام:
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ا ْاا
سانَ لفِ خ ْ
اآل اتَ  :وا ْل َ ْ
ت َوتَ َاا َ
ص ِ * إِن ا ِدن َ
س ٍ * إِال ال ِذ نَ َءا َمناا َو َع ِملاا الصالِ َحا ِ
ا ْاا بِالص ْب ِ[ العصر.]3-1 :
بِا ْل َح ِّ
ق َوتَ َاا َ
صي َحة)) ،قالوا :لِ َم ْن؟ قال(( :هللِ ولِ ِكتابِ ِه ولِ َرسولِ ِه وألَئِ َّم ِة المسلمينَ
والحديث(( :الدِّينُ النَّ ِ
وعَا َّمتِ ِهم)) (متفق عليه).
طاعة الحاكط:
ْ
َ
َ
ٌ
ُ
الحديث(( :ا ْس َمعُوا َوأ ِطيعُوا َوإِ ْن ا ْستُ ْع ِم َل َعلَ ْيك ْم َع ْب ٌد َحبَ ِش ٌّي َكأ َّن َرأ َسهُ َز ِبيبَة)) (البخاري).
إال ف م صية:
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
صيَة ،فإِ ْن أ ِم َر
الحديث(( :على ال َمرْ ِء ال ُم ْسلِ ِم ال َّس ْم ُع والطا َعة فيما أ َحبَّ و َك ِرهَ ،إِل أ ْن ي ُْؤ َم َر ِب َم ْع ِ
صيَة فال َس ْم َع ول طاعَة)) (متفق عليه).
ِب َم ْع ِ
الجه بالدعاة:
َ
َ
سنُ إِن َرب َك هُ َا
سنَ ِة َو َجا ِد ْلهُ ْط ِبالتِ ِه َ أ ْح َ
س ِبي ِل َربِّ َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْا ِعظ ِة ا ْل َح َ
اآل ة :ا ْد ُ إِلَى َ
َ
س ِبيلِ ِه َوهُ َا أ ْعلَ ُط ِبا ْل ُم ْهتَ ِد نَ [ النحل.]125 :
ضل عَنْ َ
أَ ْعلَ ُط ِب َمنْ َ
ص ْاا َو َكانُاا
و :لُ ِ نَ ال ِذ نَ َكفَ ُ وا ِمنْ بَنِ إِ ْ
سى ا ْب ِن َم ْ َ َط َذلِ َك ِب َما َع َ
سا ِن دَا ُو َد َو ِعي َ
س َ ائِي َل َعلَى لِ َ
ْس َما َكانُاا َ ْف َلُان[ ََالمائدة.]78 :
َ ْ تَدُونَ * َكانُاا الَ َتَنَاه َْانَ عَنْ ُم ْن َك ٍ فَ َلُاهُ لَ ِبئ َ
والحديثَّ (( :
إن ِم ْن أَ ْعظَ ِم ال ِجها ِد َكلِ َمةُ َع ْدل عند س ُْلطان جائِر)) (الترمذي).
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ُوف َولَتَ ْنهَ ُو َّن ع َْن ال ُم ْن َك ِر أوْ لَيُو ِش َك َّن هللاُ أ ْن يَ ْب َع َ
ث َعلَ ْي ُك ْم
وَ (( :والَّ ِذي نَ ْف ِسي ِبيَ ِد ِه لَتَأ ُمر َُّن ِبال َم ْعر ِ
ِعقَابا ِم ْنهُ ثُ َّم تَ ْدعُونَهُ فَالَ يُ ْستَ َجابُ لَ ُك ْم)) (الترمذي).

()25
تجنب ال اء للحكام:
ْ
َ
َ
س
اآل ةَ  :والَ تَأْ ُكلُاا أَ ْم َاالَ ُك ْط بَ ْينَ ُك ْط ِبا ْلبَا ِط ِل َوتُ ْدلُاا ِب َها إِلَى ا ْل ُحك ِام لِتَأ ُكلُاا ف ِ قًا ِمنْ أ ْم َاا ِل النا ِ
ِبا ِد ْث ِط َوأَ ْنتُ ْط تَ ْ لَ ُمانََ [ البقرة.]188 :
والحديث(( :ثَالثَةٌ ل يُ َكلِّ ُمهُ ُم هللاُ يو َم القيام ِة ول يُ َز ِّكي ِه ْم ولهم عَذابٌ أَليمَ :ر ُج ٌل على فَضْ ِل ماء
ريق يَ ْمنَ ُع منه ابْنَ السَّبيل ،و َر ُج ٌل بَايَ َع إِماما ل يُبا ِي ُعهُ إِلَّ لِ ُد ْنياه ،إِ ْن أَ ْعطاهُ ما يُري ُد َوفَى
بالطَّ ِ
ف له)) (متفق عليه).
له وإِلَّ لم يَ ِ
َّ
َّ
َّ
ك قَطَعْتَ ُعنُقَهُ ،إِ ْن ُك ْنتَ
صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم فَقَا َلَ (( :و ْيلَ َ
صا ِحبا لَهُ ِع ْن َد النَّ ِب ِّي َ
و :أَ َّن َرجُال َم َد َح َ
َما ِدحا لَ َم َحالَةَ فَقُلْ  :أَحْ َسبُهُ َك َذا َو َك َذا َو َّ
هللا تَ َعالَى أَ َحدا)) (أحمد).
هللاُ َح ِسيبُهُ َولَ أُ َز ِّكي َعلَى َّ ِ

ك األَََ صْ َغرُ)) ،قَالُواَ :و َما ال ِّشرْ ُ
و(( :إِ َّن أَ ْخ َوفَ َما أَخَافُ َعلَ ْي ُك ْم ال ِّشرْ ُ
هللا؟
ك األَصْ َغ ُر يَا َرسُو َل َّ ِ
قَا َل(( :ال ِّريَا ُء ،يَقُو ُل َّ
ي النَّاسُ ِبأَ ْع َما ِل ِه ْمْ :اذهَبُوا إِلَى الَّ ِذينَ ُك ْنتُ ْم
ُز َ
هللاُ َع َّز َو َج َّل لَهُ ْم يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة إِ َذا ج ِ
تُ َراءُونَ ِفي ال ُّد ْنيَا فَا ْنظُرُوا هَلْ تَ ِج ُدونَ ِع ْن َدهُ ْم َجزَاء؟)) (أحمد).
مجالس النفال:
اآل ة :بَ ِّ
ش ِ ا ْل ُمنَا ِف ِقينَ ِبأَن لَ ُه ْط َع َذابًا أَ ِلي ًما * ال ِذ نَ َت ِخ ُذونَ ا ْل َكا ِف ِ نَ أَ ْو ِليَا َء ِمنْ دُو ِن ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ
هللا
ب أَنْ إِ َذا َ
ت ِ
س ِم ْ تُ ْط َءا َا ِ
لل َج ِمي ًا * َوقَ ْد نَز َل َعلَ ْي ُك ْط ِف ا ْل ِكتَا ِ
أَ َ ْبتَغُانَ ِع ْن َدهُ ُط ا ْل ِ زةَ فَإِن ا ْل ِ زةَ ِ ِ
هللا
ُ ْكفَ ُ ِب َها َو ُ ْ
ستَ ْهزَأُ ِب َها فَالَ تَ ْق ُدُوا َم َ ُه ْط َحتى َ ُخا ُ
ضاا ِف َح ِد ٍ
ث َغ ْي ِ ِه إِن ُك ْط إِ ًذا ِم ْثلُ ُه ْط إِن َ
َجا ِم ُ ا ْل ُمنَا ِف ِقينَ َوا ْل َكا ِف ِ نَ ِف َج َهن َط َج ِمي ًا[ النساء.]140-138:
شيَا ِطي ِن ِه ْط قَالُاا إِنا َم َ ُك ْط إِن َما نَ ْحنُ
وَ :وإِ َذا لَقُاا ال ِذ نَ َءا َمنُاا قَالُاا َءا َمنا َوإِ َذا َخلَ ْاا ِإلَى َ
ستَ ْه ِزئُان[ البقرة.]14 :
ُم ْ

()26

ح ة الت بي :
ْ
شتَ ُ ونَ ِب ِه ثَ َمنًا قَ ِليالًًَ أُولَ ِئ َك َما َأ ُكلُانَ ِف
ب َو َ ْ
اآل ة :إِن ال ِذ نَ َ ْكتُ ُمانَ َما أَ ْن َز َل هللاُ ِمنَ ا ْل ِكتَا ِ
اب أَ ِلي ٌط [ البقرة.]174 :
بُ ُا ِن ِه ْط إِال النا َر َوالَ ُ َكلِّ ُم ُه ُط هللاُ َ ْا َم ا ْل ِقيَا َم ِة َوالَ ُ َز ِّكي ِه ْط َولَ ُه ْط َع َذ ٌ
الك امة ادنسانية:
ت َوفَض ْلنَاهُ ْط َعلَى
اآل ةَ  :ولَقَ ْد َك ْمنَا بَ ِن َءا َد َم َو َح َم ْلنَاهُ ْط ِف ا ْلبَ ِّ َوا ْلبَ ْح ِ َو َر َز ْقنَاهُ ْط ِمنَ ال ِّيبَا ِ
ضيالً [ اإلسراء.]70 :
َك ِثي ٍ ِممنْ َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
المشاركة ال امة:
ً
ضاا ِمنْ َح ْا ِل َك فَا ْع ُ َع ْن ُه ْط
ب الَنفَ ُّ
هللا ِلنتَ لَ ُه ْط َولَ ْا ُكنتَ فَظا َغ ِليظَ القَ ْل ِ
اآل ة :فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِّمنَ ِ
هللا إِن هللاَ ُ ِح ُّب ا ْل ُمتَ َا ِّك ِلينَ 
َوا ْ
ستَ ْغ ِف ْ لَ ُه ْط َوشَا ِو ْرهُ ْط ِف األَ ْم ِ فَإِ َذا َع َز ْمتَ فَتَ َاك ْل َعلَى ِ
[آل عمران.]159 :

()27
حما ة الح ات:
اآل ةَ  :و َما أَ ْد َرا َك َما ا ْل َقَبَةُ * فَكُّ َرقَبَ ٍة[ البلد .]13-12
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()28
ف ضية الزكاة :
ا َدقَةً تُ َ ِّه ُ ُه ْط َوتُ َز ِّكي ِهط ِب َها [ التوبة.]103 :
اآليةُ  :خ ْذ ِمنْ أَ ْم َاا ِل ِه ْط َ
والحديث (( :بُنِ َى ا ِإلسْال ُم على َخ ْمس  :شهادةُ َِ أن ل إلهَ إلّ هللا َّ
وأن محمدا رسو ُل هللا ،وإِقَا ُم َِ
صوْ ُم َِ رمضان)) (متفق عليه).
ت،و َ
الصالة ،وإِيتَا ُء َِ ال َّزكا ِة ،و َحجُّ َِ البَ ْي ِ
و(( :أُ ِمرْ ُ
الناس حتى يَ ْشهَدُوا ْ
ت ْ
أن ل إِلهَ إِلّ هللا َّ
وأن محمدا رسو ُل هللا ويُقِي ُموا الصالةَ
أن أُقاتِ َل
َ
ص ُموا ِمنِّى ِد َما َءهُم وأَ ْم َوالَهُم ،إِلّ بِ َح ِّ
ق ا ِإلسالم و ِحسابُهُم
َوي ُْؤتُوا ال َّزكاة ،فإِذا فَ َعلُوا ذلك َع َ
على هللا)) (متفق عليه).
والصدقات:
ْ
الحديثُ :س ِئ َل النَّ ِب ُّي  ع َْن ال َّز َكا ِة فَقَا َل(( :إِ َّن ِفي ال َما ِل لَ َحقّا ِس َوى ال َّز َكا ِة)) ،ثُ َّم تَال هَ ِذ ِه اآليَةَ الَّ ِتي
ْس ْال ِب َّر أَ ْن تُ َولُّوا ُوجُوهَ ُك ْم  ،اآليَةَ( .الترمذي)
ِفي ْالبَقَ َر ِة  :لَي َ
وَ (( :م ْن َكانَ َم َعهُ فَضْ ُل ظَهْر فَ ْليَ ُع ْد ِب ِه َعلَى َم ْن لَ ظَ ْه َر لَهَُ ،و َم ْن َكانَ لَهُ فَضْ ٌل ِم ْن زَاد فَ ْليَ ُع ْد ِب ِه
َاف ْال َما ِل َما َذ َك َرَ ،حتَّى َرأَ ْينَا أَنَّهُ لَ َح َّ
ق ألَ َحََ د ِمنَّا ِفي
َعلَى َم ْن لَ زَا َد لَهُ)) .قَا َل :فَ َذ َك َر ِم ْن أَصْ ن ِ
فَضْ ل( .مسلم).

()29
مصارف الزكاة:
ب
اآل ة :إنما الص َدقَاتُ لِ ْلفُقَ َ ا ِء َوا ْل َم َ
سا ِكي ِن َوا ْل َا ِملِينَ َعلَ ْي َها َوا ْل ُمؤَلفَ ِة قُلُابُهُ ْط َوفِ ال ِّ قَا ِ
ضةً ِّمنَ هللاِ وهللاُ َعلِي ٌط َح ِكي ٌط[ التوبة.]60
س ِبي ِل هللاِ َوا ْب ِن الس ِبي ِل فَ ِ َ
َوا ْل َغا ِر ِمينَ َوفِى َ

()30
ال زل المباح:
س َ [ البقرة.]185 :
س َ َوالَ ُ ِ ُد ِب ُك ُط ا ْل ُ ْ
اآل ةُ ِ ُ  :د هللاُ ِب ُك ُط ا ْليُ ْ
ل قُ ْل ِه َ ِلل ِذ نَ َءا َمنُاا ِف ا ْل َحيَا ِة
هللا ال ِت أَ ْخ َ َج ِل ِ بَا ِد ِه َوال ِّيبَا ِ
و :قُ ْل َمنْ َح َم ِز نَةَ ِ
ت ِمنَ ال ِّ ْز ِ
ش َما
صةً َ ْا َم ا ْل ِقيَا َم ِة َك َذ ِل َك نُفَ ِّ
ت ِلقَ ْا ٍم َ ْ لَ ُمانَ * قُ ْل إِن َما َح َم َر ِّب َ ا ْلفَ َاا ِح َ
ال ُّد ْنيَا َخا ِل َ
ص ُل اآل َا ِ
ق َوأَنْ تُ ْ
س ْل َانًا َوأَنْ
ظَ َه َ ِم ْن َها َو َما بَ َنَ َوا ِد ْث َط َوا ْلبَ ْغ َ ِب َغ ْي ِ ا ْل َح ِّ
الل َما لَ ْط ُنَ ِّز ْل ِب ِه ُ
ش ِ ُكاا ِب ِ
هللا َما ال تَ ْ لَ ُمانَ [ األعراف.]33 - 32:
تَقُالُاا َعلَى ِ

()31

تح ط الفاائد ال با ة:
اآلياتَ  :ذ ِل َك ِبأَن ُهط قَالُا ْا إِن َما ا ْلبَ ْي ُ ِم ْث ُل ال ِّ بَا َوأَ َحل هللاُ ا ْلبَ ْي َ َو َح َم ال ِّ با [ البقرة.]275 :
وَ  :أَ َ ُّها ال ِذ نَ آ َمنُا ْا اتقُا ْا هللاَ َو َذ ُرو ْا َمابَ ِق َى ِمنَ ال ِّ بَاْ إِن ُكنتُط ُّمؤْ ِم ِنينَ [ البقرة.]278 :
والحديث(( :لَ َعنَ هللاُ آ ِك َل ال ِّربَا و ُم ْؤ ِكلَهُ وكا ِتبَهُ و َشا ِه َد ْي ِه)) َوقَا َل(( :هُ ْم َسوا ٌء)) (مسلم).
وِ ((:درْ هَ ُم ِربا يَأْ ُكلُهُ ال َّر ُج ُل وهو يَ ْعلَ ُم أَ َش ُّد ِم ْن ِستَّة وثَال ِثينَ َز ْنيَة)) (أحمد).

()36
السياحة ف إطار إسالم :
ُ
َ
َ
س ِه ْط ِبا ْل ُك ْف ِ أولَ ِئ َك َح ِب َتْ
اآل ةَ  :ما َكانَ ِل ْل ُم ْ
ش ِ ِكينَ أنْ َ ْ ُم ُ وا َم َ
هللا شَا ِه ِد نَ َعلَى أ ْنفُ ِ
سا ِج َد ِ
َ
الل َوا ْليَ ْا ِم ْاآل ِخ ِ َوأقَا َم
أَ ْع َمالُهُ ْط َو ِف النا ِر هُ ْط َخا ِلدُونَ * إِن َما َ ْ ُم ُ َم َ
هللا َمنْ َءا َمنَ ِب ِ
سا ِج َد ِ
سى أُولَ ِئ َك أَنْ َ ُكانُاا ِمنَ ا ْل ُم ْهتَ ِد نَ [ التوبة-17 :
ش إِال هللاَ فَ َ َ
الصالَةَ َو َءاتَى الز َكاةَ َولَ ْط َ ْخ َ
.]18
ض ِل ِه إِنْ شَا َء إِن هللاَ َع ِلي ٌط َح ِكيط[ ٌَالتوبة.]28 :
س ْافَ ُ ْغ ِني ُك ُط هللاُ ِمنْ فَ ْ
وَ :وإِنْ ِخ ْفتُ ْط َع ْيلَةً فَ َ
السياح بادسالم:
ت
لل 
وف َوتَ ْن َه ْانَ َع ِن ال ُمن َك ِ َوتُؤْ ِمنُانَ ِبا ِ
س تَأْ ُم ُ ونَ ِبا ْل َم ْ ُ ِ
اآل ةُ  :كنتُ ْط َخ ْي َ أُم ٍة أُ ْخ ِ َجتْ ِللنا ِ
[آل عمران.]110 :
ش ِهيداً
س ًا لِّتَ ُكانُاا ُ
سا ُل َعلَ ْي ُك ْط َ
س َو َ ُكانَ ال ُ
وَ  :و َك َذ ِل َك َج َ ْلنَا ُك ْط أُمةً َو َ
ش َهدَا َء َعلَى النا ِ
[البقرة.]143 :

()39
من نقاط ؟:
َ
اآلية  :إِن َما َ ْن َها ُك ُط هللاُ َع ِن ال ِذ نَ قَاتَلُا ُك ْط ِف ال ِّد ِن َوأ ْخ َ ُجا ُكط ِّمن ِد َا ِر ُك ْط َوظَا َه ُ وا َعلَى
إِ ْخ َ ا ِج ُك ْط أَن تَ َال ْاهُ ْط َو َمن َتَ َالهُ ْط فَأ ُ ْولَ ِئ َك هُ ُط الظا ِل ُمانَ [ الممتحنة.]9 :
سالَهُ َولَ ْا َكانُاا آبَا َء هُ ْط أَ ْو
الل َوا ْليَ ْا ِم اآل ِخ ِ ُ َاادُّونَ َمنْ َحاد هللاَ َو َر ُ
و :ال تَ ِج ُد قَ ْا ًما ُؤْ ِمنُانَ ِب ِ
شي َ تَ ُه ْط [ المجادلة.]22 :
أَ ْبنَا َء هُ ْط أَ ْو إِ ْخ َاانَ ُه ْط أَ ْو َع ِ
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()40
وحدة األمة:
ُ
ُ
َ
َ
ً
اآل ة :إِن َه ِذ ِه أمتُ ُك ْط أمة َوا ِح َدةً َوأنَا َربُّ ُك ْط فا ْعبُدُو ِن[ األنبياء.]92 :
وَ  :وإِن َه ِذ ِه أُمتُ ُك ْط أُمةً َوا ِح َدةً َوأَنَا َربُّ ُك ْط فَاتقُا ِن [ المؤمنون.]52 :
ص ُماا ِب َح ْب ِل هللاِ َج ِمي ًا َوالَ تَفَ قُاا َو ْاذ ُك ُ وا نِ ْ َمتَ هللاِ َعلَ ْي ُك ْط إِ ْذ ُكنتُ ْط أَ ْعدَا ًء فَأَل َ بَيْنَ
وَ  :وا ْعتَ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ابَ ْحتُط ِبنِ ْ َمتِ ِه إِ ْخ َاانًا َو ُكنتُ ْط َعلَى َ
قُلُا ِب ُك ْط فأ ْ
شفَا ُحف َ ٍة ِّمنَ النا ِر فأنقَذ ُكط ِّم ْن َها َكذلِ َك ُبَيِّنُ هللاُ
وف َو َ ْن َهانَ
لَ ُك ْط آ َاتِ ِه لَ َل ُك ْط تَ ْهتَدُونَ * َو ْلتَ ُكن ِّمن ُك ْط أُمةٌ َ ْدعُانَ إِلَى ا ْل َخ ْي ِ َو َأْ ُم ُ ونَ ِبا ْل َم ْ ُ ِ
َع ِن ا ْل ُمن َك ِ َوأُ ْولَئِ َك هُ ُط ا ْل ُم ْفلِ ُحانَ * َوالَ تَ ُكانُاا َكال ِذ نَ تَفَ قُاا َو ْ
اختَلَفُاا ِمنْ بَ ْ ِد َما َجا َءهُ ُط
اب َع ِظي ٌط [ آل عمران.]105-103 :
البَيِّنَاتُ َوأُ ْولَئِ َك لَهُ ْط َع َذ ٌ
و :إِن َما ا ْل ُمؤْ ِمنُانَ إِ ْخ َاةٌ[ الحجرات.]10 :
َ
والحديث(( :المؤ ِمنونَ تَكافَأ ُ ِدما ُؤهُ ْم ،وهُ ْم يَ ٌد على َم ْن ِسواهُ ْم ،ويَ ْس َعى ِب ِذ َّمتِ ِه ْم أ ْدناهُ ْم)) (النسائي).

()42
تااال األمة:
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ش ُابًا َوقبَائِ َل لِتَ َا َرفاا إِن أ ْك َ َم ُك ْط ِع ْن َد
اس إِنا َخلَ ْقنَا ُك ْط ِمنْ ذ َك ٍ َوأ ْنثى َو َج َ ْلنَا ُك ْط ُ
اآل ةَ  :اأَ ُّ َها الن ُ
هللاِ أَ ْتقَا ُك ْط إِن هللاَ َعلِي ٌط َخ ِبي [ ٌَالحجرات.]13 :
والحديثَ (( :مثَ ُل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ فِي تَ َوا ِّد ِه ْم َوتَ َرا ُح ِم ِه ْم َوتَ َعاطُفِ ِه ْم َمثَ ُل ْال َج َس ِد إِ َذا ا ْشتَ َكى ِم ْنهُ عُضْ ٌو
تَدَاعَى لَهُ َسائِ ُر ْال َج َس ِد ِبال َّسهَ ِر َو ْال ُح َّمى)) (متفق عليه).

()43
ادعالم الم ادي:
َ
ْ
ُ
َ
اآل ة :إِن ال ِذ نَ كف ُ وا ُنفِقانَ
س َ ةً ثُط ُ ْغلَبُانَ َوال ِذ نَ َكفَ ُ وا
َح ْ
ض فيََ
َ
َ
ا ْل َخبِيث بَ ْ َ
ضهُ َعلى بَ ْ ٍ
[األنفال.]37-36 :
ُّ
سا َل ِمنْ بَ ْ ِد َما تَبَينَ لَهُ ُط ا ْلهُدَى لنَْ
سبِي ِل هللاِ َوشَاقاا ال ُ
ادُّوا عَنْ َ
و :إِن ال ِذ نَ َكفَ ُ وا َو َ
سيُ ْحبِطُ أَ ْع َمالَهُ ْط[ محمد.]32 :
ض ُّ وا هللاَ َ
َ ُ
ش ْيئًا َو َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
سبِي ِل هللاِ َمنْ َءا َمنَ تَ ْبغان َها ِع َا ًجا َوأنتُ ْط ُ
ب لِ َط تَ ُ
صدُّونَ عَنْ َ
و :ق ْل َاأ ْه َل ال ِكتَا ِ
ش َهدَا ُء َو َما هللاُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ً
َاب َ ُ دُّو ُك ْط بَ ْ َد
بِ َغافِ ٍل عَما تَ ْ َملُانَ * َاأ ُّ َها ال ِذ نَ َءا َمناا إِنْ تُ ِ ي ُاا ف ِ قا ِمنَ ال ِذ نَ أوتُاا ال ِكت َ
إِ َمانِ ُك ْط َكافِ ِ نَ [ آل عمران.]100-99 :
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
اح ُك ْط بَ ْينَهُ ْط بِ َما أَ ْن َز َل هللاُ َوالَ تَتبِ ْ أ ْه َاا َءهُ ْط َو ْ
وَ  :وأَ ِن ْ
ض َما أن َز َل هللاُ
احذ ْرهُ ْط أنْ َفتِنا َك عَنْ بَ ْ ِ
سقُانََ
س لَفَا ِ
إِلَ ْي َك فَإِنْ تَ َال ْاا فَا ْعلَ ْط أَن َما ُ ِ ُد هللاُ أَنْ ُ ِ
ض ُذنُابِ ِه ْط َوإِن َكثِي ً ا ِمنَ النا ِ
صيبَهُ ْط بِبَ ْ ِ
[المائدة.]49 :
سيُ ْنفِقُانَ َها ثُط تَ ُكانُ َعلَ ْي ِه ْط
أَ ْم َاالَهُ ْط لِيَ ُ
سبِي ِل هللاِ فَ َ
صدُّوا عَنْ َ
ش ُ ونَ * لِيَ ِمي َز هللاُ ا ْل َخبِ َ
ب َو َ ْج َ َل
إِلَى َج َهن َط ُ ْح َ
يث ِمنَ ال يِّ ِ
س ُ ونََ
َج َهن َط أُولَئِ َك هُ ُط ا ْل َخا ِ
ْ ُك َمهُ َج ِمي ًا فَيَ ْج َلَهُ فِ

()44
تكافل المسلمين:
ْ
َ
ْ
َ
الحديثْ :
َّ
((ال ُم ْسلِ ُم أ ُخو ال ُم ْسلِ ِم ل يَظلِ ُمهُ َول يُ ْسلِ ُمهَُ ،و َم ْن َكانَ فِي َحا َج ِة أ ِخي ِه َكانَ هللاُ فِي َحا َجتِ ِه،
ت يَوْ ِم ْالقِيَا َم ِةَ ،و َم ْن َستَ َر ُم ْسلِما َستَ َرهُ َّ
َو َم ْن فَ َّر َج ع َْن ُم ْسلِم ُكرْ بَة فَ َّر َج َّ
هللاُ
هللاُ َع ْنهُ ُكرْ بَة ِم ْن ُك ُربَا ِ
يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة)) (متفق عليه).

()45
حسن م املة األقليات:
اآل ة :الَ َ ْن َها ُك ُط هللاُ َع ِن ال ِذ نَ لَ ْط ُقَاتِلُاك ْطُ
س ِ ينَ * إِن َما
س ُاا إِلَ ْي ِه ْط إِن هللاَ ُ ِح ُّب ا ْل ُم ْق ِ
َوتُ ْق ِ
ِمنْ ِد َا ِر ُك ْط َوظَا َه ُ وا َعلَى إِ ْخ َ ا ِج ُك ْط أَنْ
[الممتحنة.]9-8 :
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
والحديثَ (( :م ْن آذى ِذ ِّميا فق ْد آذاني ،و َم ْن آذاني فق ْد آذى هللا)) (الطبراني في األوسط).
ْ
ب نَ ْفس ِمنه ،فأنا
صهُ َحقّا أو َكلَّفَهُ فَوْ َ
وَ (( :م ْن ظَلَ َم ُمعا ِهدا أو ا ْنتَقَ َ
ق طاقَتِ ِه أو أَ َخ َذ ِم ْنهُ َشيْئا بِ َغي ِْر ِطي ِ
َحجي ُجهُ يَوْ م القِيا َمة)) (أبو داود).
ح ة ال قيدة:
َ
َ
َ
َ
ُّ
اس َحتى َ ُكانُاا ُمؤْ ِمنِينَ 
ض ُكلهُ ْط َج ِمي ا ً أفأنتَ تُ ْك ِهُ الن َ
اآليةَ  :ولَ ْا شَا َء َربُّ َك آل َمنَ َمن فِ األ ْر ِ
[يونس.]99 :
َ
ْ
ش ُد ِمنَ ال َغ ِّ [ البقرة.]256 :
و :الَ إِ ْك َ اهَ فِ ال ِّد ِن ق ْد تَبَينَ ال ُّ ْ
فِ ال ِّد ِن َولَ ْط ُ ْخ ِ ُجا ُك ْط ِمنْ ِد َا ِر ُك ْط أَنْ تَبَ ُّ وهُ ْط
َ ْن َها ُك ُط هللاُ َع ِن ال ِذ نَ قَاتَلُا ُك ْط فِ ال ِّد ِن َوأَ ْخ َ ُجا ُك ْط
تَ َال ْاهُ ْط َو َمنْ َتَ َالهُ ْط فَأُولَئِ َك هُ ُط الظالِ ُمانَ 

()46
ال ان ف الكاارث:
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
الحديثَ (( :مثَ ُل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ فِي تَ َوا ِّد ِه ْم َوتَ َرا ُح ِم ِه ْم َوتَ َعاطفِ ِه ْم َمث ُل ال َج َس ِد إِذا اشتَ َكى ِمنهُ عُضْ ٌو تَدَاعَى
لَهُ َسائِ ُر ْال َج َس ِد بِال َّسهَ ِر َو ْال ُح َّمى)) (متفق عليه).

()47
إعداد القاة:
هللا َو َعدُو ُك ْط
اآل ةَ  :وأَ ِعدُّوا لَ ُهط ما ا ْ
ستَ َ ْ تُط ِّمن قُا ٍة َو ِمن ِّربَا ِط ا ْل َخ ْي ِل تُ ْ ِهبُانَ ِب ِه َعدُو ِ
[األنفال.]60 :
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ض َى هللاُ َعنهَُ :س ِمعْت رسو َل هللاِ َ وه َو على ال ِمنبَر يقولَ  :وأ ِعدُّوا
و :عن ُع ْقبَةَ ب ِن عا ِمر َر ِ
ستَ َ ْ تُط ِّمن قُا ٍة  ،أَلَ إِ َّن القُ َّوةَ ال َّر ْمي ،أَلَ إِ َّن القُ َّوةَ ال َّر ْمي ،أَلَ إِ َّن القُ َّوةَ ال َّر ْمي))
لَهُط ما ا ْ
(مسلم).
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
صن َعتِ ِه ال َخيْر ،والرَّا ِم َي
والحديث(( :إِن هللاَ ليُد ِخ ُل بال َّسه ِْم الوا ِح ِد ثالثة الجنة :صانِ َعهُ يَحْ تَ ِسبُ فى َ
ى ِم ْن أَ ْن تَرْ َكبُوا)) (الترمذي).
بِهَ ،و ْال ُم ِم َّد بِ ِه ،وارْ ُموا وارْ َكبُوا ،وأَ ْن تَرْ ُموا أَ َحبُّ إِل َّ

()48
فضل الجهاد:

هللا
سهُ ْط َوأَ ْم َاالَهُط ِبأَن لَهُ ُط ا ْل َجنةَ ُقَا ِتلُانَ ِف
اآل ة :إِن هللاَ ا ْ
َ
شتَ َ ى ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ أَنفُ َ
س ِبي ِل ِ
ً
َ
هللا
فَيَ ْقتُلُانَ َو ُ ْقتَلُانَ َوعْداً َعلَ ْي ِه َحقا ِف الت ْا َرا ِة وا ِدن ِجي ِل َوا ْلقُ ْ آ ِن َو َمنْ أ ْوفَى ِب َ ْه ِد ِه ِمنَ ِ
ش ُ وا ِببَ ْي ِ ُك ُط ال ِذي بَا َ ْ تُط ِب ِه َو َذ ِل َك هُ َا ا ْلفَ ْا ُز ا ْل َ ِظي ُط[ التوبة.]111 :
فَا ْ
ستَ ْب ِ
سا ِل ِه
لل َو َر ُ
وَ  :ا أَ ُّ َها ال ِذ نَ آ َمنُاا َه ْل أَ ُدلُّ ُك ْط َعلَى ِت َجا َر ٍة تُن ِجي ُكط ِّمنْ َع َذا ٍ
يط * تُؤْ ِمنُانَ ِبا ِ
ب أَ ِل ٍ
س ُك ْط َذ ِل ُك ٍطَْ َخ ْي ٌ ل ُك ْط إِن ُك ْنتُ ْط تَ ْ لَ ُمانَ * َ ْغ ِف ْ لَ ُك ْط
َوت َُجا ِهدُونَ ِف َ
هللا ِبأَ ْم َاا ِل ُك ْط َوأَنفُ ِ
س ِبي ِل ِ
ت َع ْد ٍن َذ ِل َك ا ْلفَ ْا ُز
ت ت َْج ِي ِمن ت َْح ِت َها األَ ْن َها ُر َو َم َ
ُذنُابَ ُك ْط َو ُ ْد ِخ ْل ُك ْط َجنا ٍ
سا ِكنَ طَيِّبَةً ِف َجنا ِ
ا ْل َ ِظي ُط [ الصف.]12-10 :
والحديثَ (( :م ْن َماتَ َولَ ْم يَ ْغ ُز َولَ ْم يُ َحد ْ
ِّث ِب ِه نَ ْف َسهُ َماتَ َعلَى ُش ْعبَة ِم ْن ِنفَاق )) (مسلم).
هللا  -وهللاُ أَ ْعلَ ُم ِب َم ْن يُجا ِه ُد في َسبي ِل ِه َ -ك َمثَ ِل الصَّا ِئ ِم القا ِئم ،وتَ َو َّك َل هللاُ
وَ (( :مثَ ُل ال ُم َجا ِه ِد في َسبي ِل ِ
لل ُمجا ِه ِد في َسبي ِل ِه ِب ْ
أن يَتَ َوفَّاهُ؛ أَ ْن يُ ْد ِخلَهُ الجنةَ أو يَرْ ِج َعهُ سال ِما مع أَجْ ر أَوْ غَني َمة))
(البخاري).
وال باط:
اا ِب ُ وا َو َرا ِب ُاا َواتقُاا هللاَ لَ َل ُك ْط تُ ْف ِل ُحانَ 
اآل ةَ  :ا أَ ُّ َها ال ِذ نَ آ َمنُاا ْ
اا ِب ُ وا َو َ
[آل عمران.]200 :
((رباطُ يَوْ م في َسبي ِل هللاِ َخ ْي ٌر ِمنَ ال ُّد ْنيا وما َعلَيْها)) (البخاري).
والحديثِ :

()49
مقاط ة الم تد ن:
اآلية  :إِن َما َ ْن َها ُك ُط هللاُ َع ِن ال ِذ نَ قَاتَلُا ُك ْط ِف ال ِّد ِن َوأَ ْخ َ ُجا ُكط ِّمن ِد َا ِر ُك ْط َوظَا َه ُ وا َعلَى
إِ ْخ َ ا ِج ُك ْط أَن تَ َال ْاهُ ْط َو َمن َتَ َال ُه ْط فَأ ُ ْولَ ِئ َك هُ ُط الظا ِل ُمانَ [ الممتحنة.]9 :
سالَهُ َولَ ْا َكانُاا آبَا َء هُ ْط أَ ْو
الل َوا ْليَ ْا ِم اآل ِخ ِ ُ َاادُّونَ َمنْ َحاد هللاَ َو َر ُ
و :ال تَ ِج ُد قَ ْا ًما ُؤْ ِمنُانَ ِب ِ
شي َ تَ ُه ْط [ المجادلة.]22 :
أَ ْبنَا َء هُ ْط أَ ْو إِ ْخ َاانَ ُه ْط أَ ْو َع ِ

