
 
 

 

 

الحلقة الثامنة
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 زبٌأحب 

 { ؿال تًاػ:   :اخلالل أحب زبٌ
ٍ
ء ؾِّ ََشْ ـُ ُ َخافُِؼ   [66]افزمر: }اَّلله

 .اهلل تًاػ إٓ وهق خمِقق واهلل خافَف  شقى أحدما مـ  :أي

 اهلل خالكٌ

َْا اْلِ ؿال تًاػ:  ذم أحسـ صقرةخَِْل  َْ َِ ْد َخ ََ ـِ }َف َْٕساَن ذِم َأْحَس

ِقيؿٍ  َْ  [4{ ]افتغ: َت

 ؿال تًاػ  عًين:خلل 

ْؾ َفُف َظَْْْٔغِ { ]افبِد:  ًَ َْٕج   [8} َأََلْ 

ظْٔغ يبك هبام وئّز أي أظىْٔاه 

هبام إصٔاء ؾاحلّد هلل ظذ ًّٕة 

  افًْٔغ

 

ًٕا  ؿال تًاػ: لساىٌ:خلل  }َوفَِسا

{ ]افبِد:  تَْغِ ٍَ أي: فسإا يْىؼ بف  [9َوَص

ظـ مراده وزيْاه بنٍتغ يسس ًز بف وي

 هبام ؾّف وأشْإف

فساين أتذوق بف وأتُِؿ بف ؾٖؿرأ افَرآن 

وظال. وٓ أشتخدمف ذم وأذـر افرمحـ جؾ 

افسباب وافًِان وما يٌوب اهلل تًاػ. 

 ؾاحلّد هلل ظذ ًّٕة افِسان

 

 



 

 

 

 ؿال تًاػ: أذىٌ:خلل 

َبَْهاَر  ْٕ َع َوا ّْ ُؿ افسه ُُ َؾ َف ًَ }َوَج

ُروَن { ]افْحؾ:  ُُ ْؿ َتْن ُُ ِه ًَ َؾْئَِدَة َف ْٕ  [78َوا

أشتىٔع ان أشّع هبام وأمٔز 

وأشّع إذان إصقات ؾٖشّع افَرآن 

 وؽر ذفؽ، ؾاحلّد هلل ظذ ًّٕة إذن
 

 

  يدٍ:خلل 

أشتخدمٓا ذم تْاول ودس إصٔاء 

وافُتابة وؽر ذفؽ ؾاحلّد هلل ظذ ًّٕة 

 افٔد.

 

 

ْؿ َأَؾالَ  أظواء ـثرة طاهرة وباضْة خِؼ فْاتًاػ   واهلل ُُ ِس ٍُ }َوذِم َإْٔ

وَن { ]افذاريات:  ذم خِؼ ٍٕسف ظرف إٔف إٕام خِؼ ّـ تٍُر ؾ  [62ُتبِْكُ

  وفْٔت مٍاصِف فًِبادة.

ًْبُُدوِن{ ]افذاريات: ؿال تًاػ: َٔ
ِ ٓه ف َْٕس إِ ـه َواْلِ َُْت اْْلِ َِ  [56}َوَما َخ

  

  



 

 

 

 ً حىلٌِم ٌءاهلل تعاىل خلل نل ش

 { ]افزمر: : ؿال تًاػ
ٍ
ء ؾِّ ََشْ ـُ ُ َخافُِؼ   [66} اَّلله

 ارخِؼ افِٔؾ وافْٓ             سّقات وإرضخِؼ اف

 اْلبال وافبحار                             افنّس وافَّر

 ت وافىٔقرااحلٔقإ

 ؾافذي خِؼ ادخِقؿات هق ادستحؼ فًِبادة وحده ٓ رشيؽ فف

 

  



 

 

 

 اهلل السمحً السحًه 

  

 هل مـ اهلل تًاػ إراهـؾ رمحة رمحتف وشًت ـؾ َشء:  

ـِ : ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اَّلله  باخللل مجًًعا:ومً ذلو زمحته  ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، َظ َظ

ِْٕس  "َؿاَل:ملسو هيلع هللا ىلص افْهبِلِّ  ِـّ َواْلِ ا َرمْحًَة َواِحَدًة َبْغَ اْْلِ َٓ  ِماَئَة َرمْحٍَة َإَْٔزَل ِمْْ
ِ

ه
ِ

إِنه َّلل

ًْىُِػ اْفَقْحُش َظَذ  امَحُقَن، َوهِبَا َت قَن، َوهِبَا َيَسَ ٍُ اَض ًَ ا َيَت َٓ ، َؾبِ اِئِؿ َواْْلََقامِّ َٓ َواْفَب

ًَِغ رَ  ا َوتِْس ًً َر اهلُل تِْس َٔاَمِة"مْحًَة، َيْرَحُؿ هِبَا ِظَباَدُه َيْقَم َوَفِدَها، َوَأخه
َِ   .اْف

واحلشسات ، ويعاقب مً فعل  حسَّو تعريب احلًىاٌومً أمجلُ ذلو أٌ اهلل 

 ذلو 

 ؾ
ِ

اَم، َأنه َرُشقَل اَّلله ُٓ ُ َظْْ َر َرِِضَ اَّلله َّ ـِ ُظ  ْب
ِ

ـْ َظبِْد اَّلله َبِت "، َؿاَل: ملسو هيلع هللا ىلصًَ ُظذِّ

ٍة  َٓ اْمَرَأٌة ذِم ِهره ا َو َٓ تْ َّ ًَ َٓ ِهَل َأضْ ا افْهاَر،  َٓ َِْت ِؾٔ ا َحتهك َماَتْت، َؾَدَخ َٓ َشَجَْتْ

ا َٓ تْ ـَ َٓ ِهَل َتَر ا، َو َٓ ا، إِْذ َحَبَستْ َٓ تْ ََ ـْ َخَناِش إَْرضِ  َش ُؾ ِم ـُ  ".َتْٖ

 هقام إرض وحؼاهتا مـ ؾٖرة  خناش إرض:

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 السمحُ باحلًىاٌ تدخل اجليُ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة   ÷َظ
ِ

ِْٔف  ملسو هيلع هللا ىلص : َأنه َرُشقَل اَّلله َِ ِق، َؾاْصَتده َظ ّْ َؿاَل: " َبَْْٔا َرُجٌؾ َي

ُؾ افثهَرى  ـُ ُث َيْٖ َٓ ٍِْب َيِْ َُ َذا ُهَق بِ ِ٘ ا، ُثؿه َخَرَج َؾ َٓ َب ِمْْ َىُش، َؾََْزَل بِئًْرا، َؾَؼِ ًَ اف

َغ َهَذا مِ  َِ ْد َب ََ اَل: َف ََ َىِش، َؾ ًَ ـَ اف ُف ِم َُ ُف، ُثؿه َأْمَس ٍه َلََ ُخ َّ ََِغ ِِب، َؾ ِذي َب ثُْؾ افه

 ،
ِ

َر َفُف "، َؿاُفقا: َيا َرُشقَل اَّلله ٍَ ٌَ ُ َفُف، َؾ َر اَّلله َُ َِْب، َؾَن َُ ك اف ََ ِٔف، ُثؿه َرِؿَل، َؾَس ٍِ بِ

اِئِؿ َأْجًرا؟ َؿاَل:  َٓ بٍِد َرضَْبٍة َأْجرٌ "َوإِنه َفَْا ذِم افَب ـَ ؾِّ  ـُ  ".ذِم 

 خيرج فسإف مـ صدة افًىش.  (ِٓثي)

 . ( افساب افثرى) 

 ( أيُقن فْا ذم شَل افبٓائؿ والحسان ْلا أجر. وإن فْا ذم افبٓائؿ ٕجرا)

( مًْاه ذم الحسان إػ ـؾ حٔقان حل يسَٔف وٕحقه ذم ـؾ ـبد رضبة أجر)

 أجر.

 

 

 

 

 

له مً ذلو :عوىت  

 شبب ذم دخقل افْاروحبسف ظـ ضًامف ورشابف أن إيذاء احلٔقان  -

 أن افرمحة باحلٔقان شبب ذم دخقل اْلْة. -

 

 

 



 

 

 

 اهلل تعاىل علِ السمحُ بالهبري وأٌ ىساعده ومً ذلو حجيا 

ـْ  ِمْها َفَْٔس ملسو هيلع هللا ىلص : " ؾَال  ا َيْرَحؿْ  ََلْ  َم َٕ َر ٌِ رْ  َص ا َوُيَقؿِّ َٕ بَِر  ."ـَ

 

 

 

 

 

 املسهني و بالفكري وحجيا اهلل تعاىل علِ السمحُ

  

  



 

 

 

 اهلل احلفًظ

ؾِّ  َظَذَ  َرِبِّ  إِنه }ؿال تًاػ:    ـُ
ٍ
ء ٍِٔظٌ  ََشْ  {َح

 ؾال بَائٓا مدة فتبَك ؾٔٓا وما وإرض افسّقات حيٍظ احلاؾظ هق :احلفًظ

 . تزول

 .افسقء مهارع وئَف ادٓافؽ، مـ ظبده حيٍظ افذي وهق

ـه  وما ٕٔاهتؿ ويًِؿ أؿقاْلؿ، ظِٔٓؿ وحييص أظامْلؿ، اخلِؼ ظذ وحيٍظ
ُِ  ت

 .خاؾٔة ظِٔف ختٍك وٓ ؽائبة ظْف تٌٔب وٓ صدورهؿ،

ٓؿ أوفٔاءه، وحيٍظ ُّ  ُمُاَيدةِ  ظـ وحيرشٓؿ افذٕقب، مقاؿًة ظـ ؾًٔه

 .وؾتْتف رشه، مـ فٔسِّقا افنٔىان،

 ملسو هيلع هللا ىلصديْف وشْة ٕبٔف ًِْٔا بحٍظ ؾوإذا أردٕا ان حيٍيْا اهلل تًاػ 

َؽ  إيِنِّ  ُؽالَمُ  َيا"ٓبـ ظباس ملسو هيلع هللا ىلص ؿال افْبل  ُّ ِِّ ِاَِمٍت، ُأَظ ظِ  ـَ ٍَ َ  اْح يَْؽ  اَّلله ٍَ  "حَيْ

ََِقاِت  ، ؿال اهلل تًاػ:بحٍيف افهالة ٕاومـ أظيؿ ما أمر }َحاِؾُيقا َظَذ افهه

 َؿإِتَِغ{ 
ِ

ه
ِ

الَِة اْفُقْشَىك َوُؿقُمقا َّلل  [ 638]افبَرة:َوافهه

ـَ ُهْؿ َظَذ َصالَهِتِْؿ ويَقل ذم وصػ ادٗمْغ:  ِذي اِؾُيقَن{}َوافه  حُيَ

 [.34]ادًارج:

وحٍظ هذه افهِقات هل أن حياؾظ ظذ أرـاهنا وحياؾظ ظذ رشوضٓا وأهؿ  

 مـ ذفؽ ـِف أن حياؾظ ظذ اخلنقع ؾٔٓا.



 

 

 

ؾافهالة حٍظ ومـ حاؾظ ظِٔٓا ُحٍظ ومـ َل حياؾظ ظِٔٓا ابتذ وٓ صؽ، 

ِدِهْؿ َخٌِْػ َأَضاُظقا ؿال اهلل تًاػ:  ًْ ـْ َب ََِػ ِم َقاِت }ؾَخ َٓ قا افنه ًُ َب الََة َواته افهه

ًّٔا{ ْقَن َؽ ََ  [.59]مريؿ: َؾَسْقَف َيِْ

احٍظ بكك ؾال يَع ظذ  بحٍيف ـذفؽ افسّع وافبك ٕا أمرومـ أظيؿ ما 

واهلل ٓ حيب اخلائْغ. واحٍظ شًّؽ ؾال تَِف ظذ َشء  ،حرام، ؾاهلل ؽٔقر

ظز   اهللُ ًَل دمِس ذم جمِس يُ  ٓ حيبف اهلل ؾال تستّع إػ افٌٔبة وافّّْٔة وٓ

 0وجؾ ؾٔف 

فَد حٍظ اهلل تًاػ شٔدٕا إشامظٔؾ مـ افذبح وؾداه اهلل تًاػ بُبش ظئؿ 

ا فربف ذم تٍْٔذ أمره، وبارا بقافده ٕٕف ـان  ًً  ذم ضاظتف.مىٔ

الٍَم َحٍِِٔؿ ؿال تًاػ:  ٌُ اُه بِ َٕ ْ َل َؿاَل َيا *} َؾَبؼه ًْ ُف افسه ًَ َغ َم َِ َِامه َب ُبَْله إيِنِّ َأَرى  َؾ

ُْٕيْر َماَذا َتَرى َؿاَل َيا َمُر َشَتِجُديِن إِْن  ذِم اْدََْاِم َأينِّ َأْذَبُحَؽ َؾا ْٗ ْؾ َما ُت ًَ َأَبِت اْؾ

ـَ  ابِِري ـَ افهه ُ ِم َِامه  *َصاَء اَّلله اَم  َؾ َِ فُ  َأْش ِه اَدْيَْاهُ  * فَِِْجبِغِ  َوَت َٕ  * إِْبَراِهٔؿُ  َيا َأنْ  َو

ْؿَت  َؿدْ  ْؤَيا َصده ٕها افرُّ َذفَِؽ  إِ  * اْدُبِغُ  اْفَبالَءُ  َْلُقَ  َهَذا إِنه *  اْدُْحِسِْغَ  َْٕجِزي ـَ

   [207 :202]افهاؾات:  {َظئِؿٍ  بِِذْبٍح  َوَؾَدْيَْاهُ 

ا ظذ افذـر حماؾيً ٕا يقٕس ذم بىـ احلقت ٕٕف ـان دوفَد حٍظ اهلل تًاػ شٔ

 وافتسبٔح

ُف احْلُقُت َوُهَق ُمٌِِٔؿ )ؿال تًاػ:  َّ ََ ـَ اْدَُسبِِّحَغ 246}َؾاْفَت اَن ِم ـَ ُف  ٕه َٓ َأ ْق َِ ( َؾ

ُثقَن { 243) ًَ َِبَِث ذِم َبىِِْْف إَِػ َيْقِم ُيبْ  .[244 - 246]افهاؾات: ( َف

  



 

 

 

 اخترب معلىماتو

 يلٌ: ماأننل 

  ةصقرخَِْل اهلل ذم أحسـ 

َْٕساَن ؿال تًاػ:   َْا اْلِ َْ َِ ْد َخ ََ  {...........................}َف

   خِؼ اهلل تًاػ فساين

 وأشتخدمف ذم

 2- ..................................................... 

  6- ....................................................... 

 وٓ أشتخدمف ذم

  2- ..................................................... 

  6- ....................................................... 

 خِؼ اهلل تًاػ ـؾ َشء مـ حقيل مثؾ:  

  ................... ، .....................  ،.................... 

 اخرت مما بني الكىسني؟

 أهناه [  ــــــــــــــــــأترـف  ــــــــــــــــــ  ]   أشاظده             ا يٗذي حٔقإً  ضٍالً إذا رأيت

 أشاظده [ ــــــــــــ   أضايَف ــــــــــــــــ  ] أترـف           ا ذم افىريؼـبرً  إذا رأيت رجالً

 

  



 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص أحب زسىلٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍَٕس، َؿاَل: َؿاَل افْهبِلُّ  ـْ َأ  :ملسو هيلع هللا ىلصَظ

ـْ َوافِِدِه " قَن َأَحبه إَِفِْٔف ِم ـُ ْؿ، َحتهك َأ ـُ ـُ َأَحُد ِم ْٗ َٓ ُي

ًِغَ   ."َوَوَفِدِه َوافْهاِس َأْْجَ

 

  



 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حمند أعسف ىيب

ـِ َظبِْد : وهق ـِ َهاِصِؿ ْب ـِ َظبِْد ادُىهِِِب ْب  ْب
ِ

ـُ َظبِْد اَّلله ُد ْب ّه ـِ حُمَ ـِ  ُؿيَصِّ ْب َمَْاِف ْب

ـِ  ـِ افْهْْضِ ْب ـِ َمافِِؽ ْب ِر ْب ْٓ ـِ ِؾ ـِ ؽافِِب ْب يِّ ْب َٗ ـِ ف ًِب ْب ـَ ـِ  َة ْب ـِ ُمره ـِالَِب ْب

َٕانَ  ـِ َظْد دِّ ْب ًَ ـِ َم ـِ َِٕزاِر ْب ـِ ُمَْضَ ْب َٔاَس ْب ـِ إِْف َة ْب ـَ ـِ ُمْدِر َة ْب َّ ـِ ُخَزْي َة ْب َٕ  ـَِْا

يف ملسو هيلع هللا ىلص ولد الييب 

 مهُ

 

يف ملسو هيلع هللا ىلص الييب  تىيف

 املدييُ
 

    

 عاو الفًليف  ملسو هيلع هللا ىلصولد 

 

يف العاو  ملسو هيلع هللا ىلصتىيف 

مً  عشس احلادٍ

 اهلجسَ.
 

    

   يف شهس ملسو هيلع هللا ىلص ولد

  زبًع األول

 يف شهس ملسو هيلع هللا ىلص تىيف

  زبًع األول

    

 يىو االثيني ملسو هيلع هللا ىلص ولد

 

 يىو االثيني ملسو هيلع هللا ىلص تىيف

 

  



 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص 

 

  .حََٔةافُالم فِهق ؿقل احلؼ ومىابَة  :الصدم

ُٕقا َمَع  }َيا:وؿد أمر اهلل تًاػ بافهدق ؾَال ق ـُ َ َو قا اَّلله َُ ـَ آَمُْقا اته ِذي َا افه َأُّيُّ

اِدِؿَغ{ ]افتقبة:   .[229افهه

ومـ أجؾ ذفؽ ـان ، صادًؿا ذم ؿقفف وؾًِف وذم ـؾ َشء ملسو هيلع هللا ىلصوفَد ـان افْبل 

ْدِق، ملسو هيلع هللا ىلص: ؾَال ،افهدقب وأمرٕا ملسو هيلع هللا ىلصحثْا وفَد يَِب بافهادق  ْؿ بِافهِّ ُُ ْٔ َِ "َظ

ُجُؾ َيْهُدُق  ، َوإِنه اْفِزه َُّيِْدي إَِػ اْْلَْهِة، َوَما َيَزاُل افره ْدَق َُّيِْدي إَِػ اْفِزِّ ِ٘نه افهِّ َؾ

ا" ًَ ي  ِصدِّ
ِ
َتَب ِظَْْد اهلل ُْ ْدَق َحتهك ُي ى افهِّ  .َوَيَتَحره

صٍة ٓ حيبٓا اهلل ٕٕف ٕٕف يْاذم افهدق، ووٓبد أن ٕبتًد ظـ افُذب 

  .ورشقفف  وهل مـ صٍات ادْاؾَغ

َث  إَِذا: َثالٌَث  ادَُْاِؾِؼ  آَيةُ "ملسو هيلع هللا ىلص ؿال  َذَب، َحده ََِػ، َوَظدَ  َوإَِذا ـَ ـَ  َوإَِذا َأْخ ِ  اْؤُُت

 ."َخانَ 

 .وأن افُذب خِؼ مذمقم يقصؾ إػ افْار.. ْةإػ اْلأن افهدق خِؼ حمّقد يقصؾ -

 وافُذب يٗدي بف إػ ادٓافؽ.        ........       افهدق يْجل صاحبف أن -

 ، وأريد أن أـقن صادًؿا مثِف.ملسو هيلع هللا ىلصأحب شٔدٕا حمًّدا أن  -

 وٕتجْب صحبة افُاذبغ.افهادؿغ أن ٕهاحب  -

 .اهلل مـ افهادؿغ ْاُثر مـ افدظاء أن جيًِن ٕأ -



 

 

 

 

 

 :الفىائد
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د  :األماىُ ّّ ّْٔا حم مـ حتّذ هبذا  خرُ  ملسو هيلع هللا ىلصُخٌِؼ َظئٌؿ مـ أخالِق الشالم، وٕب

ومـ حرصف  ٕمغومـ أجؾ ذفؽ ـان يَِب با، اخلِؼ ؿبؾ افبًثة وبًدها

 مُة إػ ادديْة ترك شٔدٕا ظّع بـ أِب ضافب فام هاجر مـ، ظذ أداء إمإات

ٖداء إمإة باهلل تًاػ أمرٕا  وفَدفرد إمإات افتل ـإت ظْده ٕهِٓا، 

ا{ ]افْساء:  :شبحإفؾَال  َٓ
َٕاِت إَِػ َأْهِِ ََما ْٕ وا ا دُّ َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ َ َيُْٖمُر  [58}إِنه اَّلله

ـِ  إػ إمإةَ  أدِّ " :ملسو هيلع هللا ىلصؾَال أداء إمإة  ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصحثْا  وـذفؽ َْؽ، َم َّ  وٓ اْئت

ـْ  خَتُـ َٕؽ َم  . َ"َخا

صٍة ٓ حيبٓا اهلل ورشقفف  وهل مـ صٍات  إهن ٔإةوٓبد أن ٕبتًد ظـ اخل

  .ادْاؾَغ

ـَ  َوإَِذا.. : َثالٌَث  ادَُْاِؾِؼ  آَيةُ "ملسو هيلع هللا ىلص ؿال  ِ  ."َخانَ  اْؤُُت

ـ افتزم هبام بارك اهلل أن  - َّ إمإة مـ إخالق افتل حيبُّٓا اهلل ورشقفف، ؾ

 فف ذم حٔاتف.

ف، ٓ صًٔئا وجد أن مـ - صحابف، وٓ يٖخذه ٕ ًَٔدهيُ  أن ظِٔف جيب خيهُّ

 فٍْسف أبًدا.

 وٕتجْب صحبة مـ خيقٕقن إمإة أن ٕهاحب أهؾ إمإة -

 .افذيـ يٗدون إمإة اهلل مـ ْاُثر مـ افدظاء أن جيًِن ٕأ -

  



 

 

 

 

 

 :الفىائد
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 حسً اخللل
 

 

 ادسِؿ ظذ آفتزام بُّارم إخالق ٕشباٍب ظديدٍة وؾوائَؾ حيرص 

ٍُِؼ ؿال تًاػ ملسو هيلع هللا ىلص مـ مُارم أخالق افْبل ومْٓا أهنا ـثرٍة،  َذ ُخ ًَ ٕهَؽ َف }َوإِ

  .[4]افَِؿ:  َظئٍِؿ{

 ، افتحّع بإخالق افٍاضِة يًّد شببًا مـ أشباب دخقل اْلّْةو

ـْ ؾ   َرُشقُل  ُشِئَؾ " :َؿاَل  رِض اهلل ظْف  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  ًَ
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َثرِ  َظ ـْ  ُيْدِخُؾ  َما َأ

اَل  اْلَْهَة، افْهاَس  ََ َقى: َؾ َْ   َت
ِ
ـُ  اهلل ُِِؼ  َوُحْس   "اخلُ

 :ذم اْلْة ؾحسـ مـ خَِؽ ملسو هيلع هللا ىلص وإذا أردت أن تُقن بافَرب مـ افْبل 

ـْ     َرُشقَل  َأنه  ،رِض اهلل ظْٓام َجابِرٍ  َظ
ِ

ـْ  إِنه ": َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله ؿْ  ِم ُُ  إيَِله  َأَحبِّ

ؿْ  ُُ َٔاَمةِ  َيْقمَ  جَمًِِْسا ِمِّْل َوَأْؿَربِ
َِ ؿْ  اف ُُ  ."َأْخالًَؿا َأَحاِشَْ

 

  



 

 

 

 نًف أحسً خلكٌ

 يدظق بذفؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصافدظاء بحسـ اخلُِؼ ـام ـان رشقل اهلل 

ِّغ باخلُِؼ اخلِؼ احلسـ مـ  ر ؾٔام أظّده اهلل تًاػ فًباده ادتح ُّ افتٖمؾ وافتٍ

 افًْٔؿ افًئؿ. 

 آشتامع إػ ٕهٔحة أخريـ وؿبقْلا مٓام ـان ذفؽ أخر.

مهاحبة ومالزمة أهؾ افٍوؾ وادروءة، وادِتزمغ بافتحّع بإخالق  

 افٍاضِة. 

ّٔئة. آبتًاد وجمإبة أهؾ افسٍاهة وـؾ  مـ إخالق افس
ٍ
 مـ يّتهػ بقء

وافتٖمؾ ذم مقاؿٍف افرائًة افتل تّتوح وتتجّذ ؾٔٓا  ملسو هيلع هللا ىلصؿراءة شرة افْبّل 

 إخالق افٍاضِة. 

ِّؼ هبا   .آفتزام بًٍؾ إخالق احلسْة وافتخ

 

  



 

 

 

 اخترب معلىماتو

ًُ ًَ صل لتهىٌ مجل  مفًد

 ربٔع إول                                                 ذمملسو هيلع هللا ىلص  وفد افْبل 

 مُة                    ظام                     ذمملسو هيلع هللا ىلص  وفد افْبل 

 افٍٔؾ                   صٓر                       ذمملسو هيلع هللا ىلص  وفد افْبل 

 ادديْة                 يقم                       ذمملسو هيلع هللا ىلص  وفد افْبل 

 آثْغ                               ذم               ملسو هيلع هللا ىلص تقذم افْبل 

 ملسو هيلع هللا ىلص     مً صفات الييب

...................      ،   ......... ........    .................  ، 

 ملسو هيلع هللا ىلص  قال زسىل اهلل

، َوإِنه اْفِزه َُّيِْدي إَِػ "  ْدَق َُّيِْدي إَِػ اْفِزِّ ِ٘نه افهِّ ْدِق، َؾ ْؿ بِافهِّ ُُ ْٔ َِ  " اْْلَْهةِ َظ

 ىتعله ميه:

  2- ..................................................... 

   6- ....................................................... 

 إذا أزدت أٌ تهىٌ حسً اخللل ماذا تفعل؟   

   2- ..................................................... 

   6- ..................................................... 

 



 

 

 

 أحب ديين

 :ألىه مً عيد اهلل-

ْشالَمُ }إِنه افدِّ  :ؿال تًاػ  اْلِ
ِ

ـَ ِظَْْد اَّلله  [29{ ]آل ظّران: ي

 :ألٌ اهلل زضًه-

ْشالََم ِديًْا{ ]افامئدة:    ؿال تًاػ: ُؿ اْلِ ُُ  [3}َوَرِضُٔت َف

 :ألىه ديً نامل-

ْؿ { ]افامئدة:  ؿال تًاػ:  ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت َف َّ ـْ َْٔقَم َأ  [3} اْف

 ألىه ديً يدعى إىل اليظاو-

ٔه ا وٕيامً ؾجًؾ فُؾ ظبادة مْٓجً  ادِؾ وحتك ٓ با حتك ٓ ينًر ادسِؿ ًْ ا مً

 ختتِط ظِٔف إمقر. 

ٔهدة  ،ؾافهالة ظبادة تهؾ افًبد بربف ظدة مرات ذم افٔقم وؿد ؾرضٓا اهلل مَ

دة ؿال تًاػ ُ : بٖوؿات حمده َْٕت َظَذ اْد ا ـَ الََة  ِمَِْغ ـَِتاًبا َمْقُؿقًتا}إِنه افهه ْٗ }

  [203]افْساء: 

  :مـ مياهر افْيام ـذفؽ ذم افهالةو

ـِ افْهبِلِّ  اتباع اإلماو يف الصالَ: - ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، َظ ُف َؿاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ٕه اَم  "َأ ٕه إِ

َع  ِّ قا، َوإَِذا َؿاَل: َش ًُ ـَ َع، َؾاْر ـَ َذا َر ِ٘ ِْٔف، َؾ َِ قا َظ ٍُ َتِِ َتؿه بِِف، َؾالَ خَتْ ْٗ ُٔ
َؾ اِلَماُم فِ ًِ ُج

 ّْ َْا َفَؽ احلَ قُفقا: َربه َُ ـْ مَحَِدُه، َؾ َ
ِ

ُ د   .ُد، َوإَِذا َشَجَد َؾاْشُجُدوا"اَّلله

ـِ َمافٍِؽ  الصف يف الصالَ: - َِٕس ْب ـْ َأ  َظ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص، َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل اهلل

الَةِ " ـْ َُتَاِم افهه ، ِم ػِّ ِ٘نه َتْسِقَيَة افهه ْؿ، َؾ ُُ قَؾ ٍُ وا ُص   ."َشقُّ

وهُذا ذم ـؾ افًبادات، ؾافهقم مثال يًّقد ادسِؿ ظذ افْيام 



 

 

 

وإٓوباط وافدؿة ذم حٔاتف، ؾٓق يتْاول ضًام افسحقر إػ ضِقع افٍجر، 

ُبقاْ َحتهك  :ٌروب وٓ يٗخره. ؿال تًاػويتْاول إؾىاره ظْد اف ُِقاْ َوارْشَ ـُ }َو

َٔاَم إَِػ  ُّقاْ افهِّ ْجِر ُثؿه َأُِت ٍَ ـَ اْف ـَ اخْلَِْٔط إَْشَقِد ِم َُٔض ِم ُؿ اخْلَُْٔط إَْب ُُ َ َف َيَتَبغه

ِِْٔؾ{    [287افبَرة ]افه

 ألىه ديً يدعى إىل اليظافُ-

وافىٓارة، ورؽّب بذفؽ ذم ظدٍد مـ إمقر، حّث الشالم ظذ افْياؾة 

 مْٓا:

، وجًِف رشضًا مـ رشوط ؿبقل الىضىء للصلىات اخلنس يف الًىو واللًلُ

افهالة، مع احلرص ظذ تىٓر آظواء إـثر ُظرضًة فِتِقث، إضاؾًة إػ 

ـْ " ء.حّث ظذ إشباغ افقضقملسو هيلع هللا ىلص  افْبل َٖ  َم ـَ  َتَقضه َْٖحَس  َخَرَجْت  اْفُقُضقءَ  َؾ

ـْ  َخَىاَياهُ  ُرَج  َحتهك َجَسِدِه، ِم ـْ  خَتْ اِرهِ  حَتِْت  ِم ٍَ  ."َأطْ

 

 

 

 

 

 

 

ـْ  اْْلَْهةَ  َيْدُخُؾ  َٓ ": ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَل  وميها ىظافُ امللبس واملظهس انَ  َم اُل  َؿِْبِفِ  ذِم  ـَ ََ  ِمثْ

ةٍ  ـْ  َذره ُجَؾ  إِنه : َرُجٌؾ  َؿاَل  "ـِْزٍ  ِم قنَ  َأنْ  حُيِبُّ  افره ُُ ُِفُ  َحَسًْا َثْقُبفُ  َي ًْ َٕ  َحَسًَْة، َو

 ."اْْلاََمَل  حُيِبُّ  َْجٌِٔؾ  اهللَ  إِنه ": َؿاَل 



 

 

 

ياَمنُ ملسو هيلع هللا ىلص:ؿال   :وميها ىظافُ الطسقات قنَ  بِْوعٌ  اْلِ ًُ  َوِشتُّقنَ  بِْوعٌ  َأوْ  - َوَشبْ

َبًة، - ًْ ا ُص َٓ ُِ َْٖؾَو َ  َٓ  َؿْقُل  َؾ ٓه  ِِإَ اَها اهلُل، إِ َٕ ََذى إَِماَضةُ  َوَأْد ْٕ ـِ  ا ِريِؼ  َظ  ."افىه

 

 

 

 

 

 

 :ألىه ديً األخىَ واملىدَ-

 وأن فٍْسف حيب ما اخلر مـ ادسِّغ لخقإف حيب أن ادسِؿ ظذ جيب

  .فٍْسف يُره ما افؼ مـ ْلؿ يُره

ِمُْقَن إِْخَقٌة  حٔث ؿال: ربْا تبارك وتًاػوهذا ما دفْا ظِٔف  ْٗ ُ اَم اْد ٕه }إِ

َْٖصُِِحقا{ ]احلجرات:   [20َؾ

ـْ  َما"ؾَال: ملسو هيلع هللا ىلص وحثْا ظِٔف افْبل  ْغِ  ِم َّ
َٔانِ  ُمْسِِ

َِ ََٔتَهاَؾَحاِن، َيَِْت ٓه  َؾ رَ  إِ ٍِ  ُؽ

َؿا َأنْ  َؿبَْؾ  َْلاَُم  ره ٍَ  ."َيَت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اخترب معلىماتو

 

 اخرت مما بني الكىسني؟

 

 إذا أؿّٔت افهالة    -2

افهػ بإتيام وأصع  ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  أؿػ ذم  ] اترك ادسجد وأذهب فًِب

 أفًب ذم ادسجد وافْاس ذم افهالة[

 إذا رأيت زجاجة ذم افىريؼ -6

ـــــــــــــــــــــــ  أـرسها ذم   ] أترـٓا وإٔكف  ــــــــــــــــــــــــ أضًٓا ذم شِة ادّٓالت 

 افىريؼ[

 ؿابِت زمٔع ذم افىريؼ  -3

 وأصاؾحف  ـــــــــــــــــــــــ  أضحؽ ظِٔف  ــــــــــــــــــــــــــــ    أضايَف  [] أشِؿ ظِٔف 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فهرس الموضوعات

 زبٌ أحب

 خالكٌ اهلل

 حىلٌ ِمً شٌء نل خلل تعاىل اهلل

 السحًه السمحً اهلل

 احلفًظ اهلل

 معلىماتو اخترب

 ملسو هيلع هللا ىلص زسىلٌ أحب

 ملسو هيلع هللا ىلص حمند ىيب أعسف

 ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 

 اخللل حسً

 معلىماتو اخترب

 ديين أحب

 معلىماتو اخترب

 

 

 

 

 


