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 بسم هللا الرمح  الرحيم

احلمد هلل، والصالة والسالـ على خامت األنبياء وادلرسلني، نبينا 
 زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني، أما بعد: 

فإسهاًما منا يف إحياء ىذا الشهر العظيم، شهر رمضاف، شهر 
 َشْهُر َكَنَانَن الَِّذي أُْنِزلَ ادلغفرة والرضواف، الذي قاؿ هللا تعاىل فيو: 

ِفيِو اْلُقْرَآُن ُىًدى ِللنَّنِس َوبَ يَِّننٍت ِنَ  اذْلَُدى َواْلُفْرقَنِن َفَهْ  َشِهَد 
[ رأينا أف جنمع يف ىذه 585]البقرة:  ِنْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْهوُ 

الرسالة مجلة من األحاديث واآلثار يف سلتلف أبواب اخلري والرب مع 
الشهر الفضيل، باإلضافة إىل الرتكيز على ما يتأكد منها يف ىذا 

التنبيو على ضرورة احملافظة على فرائض العبادات ونوافلها، وهللا 
 اذلادي إىل سواء السبيل. 

َوَنن أُِنُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ اإلخالص: قاؿ هللا تعاىل  -5
يَ  ُحنَ َفنَء َويُِقيُهوا الصَََّلَة َويُ ْؤتُوا ا لزََّكنَة َوَذِلَك ِريُ  سُلِْلِصَُت َلُو الدِّ

 [. 5]البينة:  اْلَقيَِّهةِ 
ن  تنب قبل أن تطلع الشهس ن  »جتريد التوبة هلل تعاىل:  -2

إن هللا يقبل توبة العبد نن مل »]رواه مسلم[،  «نغرهبن تنب هللا عليو
 ]رواه الرتمذي[. «يغرغر
اللهم أىلو علينن بنليه  »الدعاء عند رؤية اذلالؿ:  -3
]رواه أمحد  «نن، والسَلنة واإلسَلم، كيب وكبك هللاواإلدي

 والرتمذي[. 
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ن  صنم كنانن إديننًن »صياـ رمضاف إميانًا واحتسابًا:  -4
 ]رواه أمد والرتمذي[.  «واحتسنبًن غفر لو نن تقدم ن  ذنبو

ن  صنم كنانن وأتبعو سًتن ن  »صياـ ست من شواؿ:  -5
 ]رواه مسلم[.  «شوال كنن كصوم الدىر

ن  قنم كنانن إديننًن »قياـ رمضاف إميانًا واحتسابًا:  -6
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «واحتسنبًن غفر لو نن تقدم ن  ذنبو

ن  قنم ليلة القدك إديننًن »قياـ ليلة القدر إميانًا واحتسابًا:  -7
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «واحتسنبًن غفر لو نن تقدم ن  ذنبو

إذا دخل  كاف رسوؿ هللا »ألواخر: االجتهاد يف العشر ا -8
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «العشر أحيا الليل، وأيقظ أىلو، وشد مئزره

 «العهرة يف كنانن تعدل حجة، أو حجة نعي»العمرة:  -9
 ]رواه البخاري ومسلم[. 

يعتكف يف العشر  كاف رسوؿ هللا »االعتكاؼ:  -51
 ن صحيح[. ]رواه الرتمذي وقاؿ: حس «األواخر من رمضاف

ن  فطر صنئًهن كنن لو نثل أجره غَت »تفطري الصائم:  -55
]رواه الرتمذي وقاؿ: حسن  «أنو َّل ينقص ن  أجر الصنئم شيًئن

 صحيح[. 
اقرءوا القرآن فإنو يأيت يوم »قراءة القرآف وتالوتو:  -52

 ]رواه مسلم[.  «القيننة شفيًعن ألصحنبو
 «تعلم القرآن وعلهوخَتكم ن  »تعلم القرآف وتعليمو:  -53
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 ]رواه البخاري[. 
أَّل أنبئكم خبَت أعهنلكم، وأزكنىن عند »ذكر هللا تعاىل:  -54

نليككم، وأكفعهن يف ركجنتكم، وخَت لكم ن  إنفنق الذىب 
والفاة، وخَت لكم ن  أن تلقوا عدوكم فتاربوا أعننقهم، 

]رواه  «وياربوا أعننقكم؟ قنلوا: بلي. قنل ذكر هللا تعنىل
 مذي[. الرت 

ن  لزم اَّلستغفنك جعل هللا لو ن  كل ىم »االستغفار:  -55
]رواه أبو  «فرًجن، ون  كل ضيق سلرًجن، وكزقو ن  حيث َّل حيتسب

 داود والنسائي[. 
ن  توضأ فأحس  الوضوء خرجت »إسباغ الوضوء:  -56

 ]رواه مسلم[.  «خطنينه ن  جسده حىت زبرج ن  ربت أظفنكه
ن  توضأ فأحس  الوضوء، مث »وء: الشهادة بعد الوض -57

قنل: أشهد أن َّل إلو إَّل هللا وحده َّل شريك لو، وأشهد أن زلهًدا 
عبده وكسولو، اللهم اجعلٍت ن  التوابُت، واجعلٍت ن  ادلتطهري ؛ 

 ]رواه مسلم[.  «فتحت لو أبواب اجلنة يدخل ن  أيهن شنء
وا استقيهوا ول  ربصوا، واعله»احملافظة على الوضوء:  -58

 «أن خَت أعهنلكم الصَلة، ول  حينفظ على الوضوء إَّل نؤن 
 ]رواه ابن ماجة[. 

لوَّل أن أشق على أنيت ألنرهتم بنلسواك نع »السواؾ:  -59
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «كل صَلة
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نن ن  أحد يتوضأ فيحس  »صالة ركعتني بعد الوضوء:  -21
إَّل وجبت لو  الوضوء، ويصلي ككعتُت يقبل بقلبو ووجهو عليههن،

 ]رواه مسلم[.  «اجلنة
ن  قنل حُت يسهع النداء: اللهم »الدعاء بعد األذاف:  -25

كب ىذه الدعوة التننة، والصَلة القنئهة، آت زلهًدا الوسيلة 
والفايلة، وابعثو نقنًنن زلهوًرا الذي وعدتو، حلت لو شفنعيت يوم 

 ]رواه البخاري[.  «القيننة
الدعنء بُت األذان واإلقننة »اإلقامة: الدعاء بني األذاف و  -22
قالوا: فما نقوؿ يا رسوؿ »]رواه أبو داود والرتمذي[. وزاد:  «َّل يرر

 . «سلوا هللا العفو والعنفيةهللا؟ قاؿ: 
نن ن  انرئ نسلم »احملافظة على الصلوات اخلمس:  -23

رباره صَلة نكتوبة فيحس  وضوءىن وخشوعهن وككوعهن، إَّل  
قبلهن ن  الذنوب نن مل تؤت كبَتة، وذلك الدىر   كننت كفنكة دلن

 ]رواه مسلم[.  «كلو
: أي سئل الرسول »احملافظة على الصالة يف وقتها:  -24

 ]رواه البخاري ومسلم[.  «الصَلة لوقتهن :العهل أفال؟ قنل
ن  صلى الربري  »احملافظة على صالة الفجر والعصر:  -25

 ]رواه البخاري[.  «رخل اجلنة
الصلوات اخلهس، واجلهعة »حملافظة على صالة اجلمعة: ا -26

إىل اجلهعة، وكنانن إىل كنانن، نكفرات نن بينهم إذا اجتنبت 
 ]رواه مسلم[.  «الكبنئر
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فيهن سنعة َّل يوافقهن »حتري ساعة اإلجابة يـو اجلمعة:  -27
]رواه  «عبد نسلم وىو قنئم يصلى يسأل هللا شيًئن إَّل أعطنه إينه

 سلم[. البخاري وم
ن  قرأ سوكة الكهف »قراءة سورة الكهف يـو اجلمعة:  -28

]روه النسائي  «يف يوم اجلهعة أضنء لو ن  النوك نن بُت اجلهعتُت
 واحلاكم[. 

ن  غدا إىل نسجد أو كاح أعد »الذىاب إىل ادلساجد:  -29
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «هللا لو نزًَّل يف اجلنة كلهن غدا أو كاح

صَلة يف نسجدي ىذا »يف ادلسجد احلراـ:  الصالة -31
أفال ن  ألف صَلة فيهن سواه ن  ادلسنجد إَّل ادلسجد احلرام، 
 «وصَلة يف ادلسجد احلرام أفال ن  ننئة ألف صَلة يف ىذا

 ]رواه أمحد وابن خزمية[. 
صَلة يف نسجدي ىذا خَت »الصالة يف ادلسجد النبوي:  -35

 ]رواه مسلم[.  «د احلرامن  ألف صَلة فيهن سواه إَّل ادلسج
َّل تشد الرحنل إَّل إيل ثَلثة »الصالة يف بيت ادلقدس:  -32

 «، ونسجد األقصىنسنجد: ادلسجد احلرام، ونسجد الرسول 
 ]رواه البخاري[. 

]رواه  «ن  صلى فيو كنن كعدل عهرة»الصالة يف قباء:  -33
 ابن حباف[. 

ة أفال ن  صَلة اجلهنع»احملافظة على صالة اجلماعة:  -34
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 ]رواه البخاري ومسلم[.  «صَلة الفذ بسبع وعشري  ركجة
لو يعلم نن يف النداء »احلرص على الصف األوؿ:  -35

]رواه  «والصف األول مث مل جيدوا إَّل إن يستههوا عليو َّلستههوا
 البخاري ومسلم[. 

يصبح على كل سَلني »ادلداومة على صالة الضحى:  -36
يحو صدقة، وكل ربهيدة صدقة، ن  أحدكم صدقة؛ فكل تسب

وكل هتليلة صدقة، وكل تكبَتة صدقة، وأنر بندلعروف صدقة، 
وهني ع  ادلنكر صدقة، وجيزئ ن  ذلك كلو ككعتنن يركعههن يف 

 ]رواه مسلم[.  «الاحى
نن ن  عبد نسلم يصلي هلل »احملافظة على السنن الراتبة:  -37

لفرياة، إَّل بٍت هللا لو تعنىل كل يوم اثنيت عشرة ككعة تطوًعن غَت ا
 ]رواه مسلم[.  «بيًتن يف اجلنة

اجعلوا يف بيوتكم ن  صَلتكم، وَّل »التطوع يف البيت:  -38
 ]رواه البخاري[.  «تتخذوىن قبوكًا

أقرب نن يكون العبد إىل كبو وىو »كثرة السجود:   -39
 ]رواه مسلم[.  «سنجد، فأكثروا الدعنء

ن  صلى »الصبح للذكر: اجللوس يف ادلصلى بعد صالة  -41
الفجر يف مجنعة، مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشهس، صم صلى 

تننة، » . قاؿ رسوؿ هللا «ككعتُت، كننت لو كأجر حجة وعهرة
 ]رواه الرتمذي وحسنو[.  «تننة، تننة
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ن  شهد اجلننئز حىت »الصالة على ادليت واتباع اجلنائز:  -45
حىت تدف  فلو قَتاطنن،  يصلى عليهن فلو قَتاط، ون  شهدىن

]رواه البخاري  «قيل: ونن القَتاطنن؟ قنل نثل اجلبلُت العظيهُت
 ومسلم[. 
َّل سبنعوا نسنءكم ادلسنجد، »صالة ادلرأة يف بيتها:  -42

 ]رواه أبو داود[.  «وبيوهت  خَت ذل 
كنن كسول هللا »احلرص على صالة العيد يف ادلصلى:  -43

 ]رواه البخاري[.  « ادلصلىخيرج يوم الفطر واألضحى إىل
نروا أبننءكم بنلصَلة وىم »تعويد األوالد على الصالة:  -44

أبننء سبع سنُت، واضربوىم عليهن لعشر، وفرقوا بينهم يف 
 ]رواه أبو داود[.  «ادلانجع
تعويد األوالد على الصياـ: عن الربيع بنت معوذ قالت:  -45

 «ذلم اللعبة ن  العه  فكنن نصونو بعد، ونصّوم صبينننن، وصلعل»
 ]رواه البخاري[. 

ن  سبح ربر كل صَلة ثَلثًن »ذكر هللا عقب الفرائض:  -46
وثَلثُت، ومحد هللا ثَلًثًن وثَلثُت، وكرب هللا ثَلثًن وثَلثُت، فتلك 
تسعة وتسعون. مث قنل َّل إلو إَّل هللا وحده َّل شريك لو، لو ادللك 

ت لو خطنينه وإن كننت ولو احلهد، وىو على كل شيء قدير؛ غفر 
 ]رواه مسلم[.  «نثل زبد البحر

أفال الصَلة بعد »احملافظة على صالة الرتاويح:  -47
 ]رواه مسلم[. «الفرياة صَلة الليل
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َّل يزال الننس خبَت نن عجلوا »تعجيل الفطر:  -48
 ]رواه البخاري[. «الفطر

يفطر قبل أن  كنن النيب »اإلفطار قبل الصالة:  -49
 . []رواه أمحد «يصلي

ن  وجد التهر فليفطر »اإلفطار على التمر إف وجد:  -51
]رواه  «عليو، ون  مل جيد التهر فليفطر على ادلنء، فإن ادلنء طهوك

 أمحد وأبو داود والرتمذي[. 
ذىب الظهأ، وابتلت »احملافظة على دعاء اإلفطار:  -55

د والدارقطين ]رواه أبو داو  «العروق، وثبت األجر إن شنء هللا تعنىل
 واحلاكم[. 

إن للصنئم عند فطره رعوة َّل »الدعاء عند اإلفطار:  -52
 ]رواه ابن ماجو[.  «ترر

إن هللا يقول: أنن عند ظ  عبدي يب، »الدعاء مطلًقا:  -53
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «وأنن نعو إذا رعنين

]رواه  «تسحروا، فإن يف السحوك بركة»السحور:  -54
 [. البخاري ومسلم

إن هللا لَتضى ع  »محد هللا تعاىل بعد األكل والشرب:  -55
العبد أن يأكل األكلة فيحهده عليهن، أو يشرب الشربة فيحهده 

 ]رواه مسلم[.  «عليهن
َوَنن أُِنُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ سُلِْلِصَُت َلُو الزكاة: قاؿ تعاىل:  -56

يَ  ُحنَ َفنَء َويُِقيُهوا الصَّ   ََلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكنَة َوَذِلَك ِريُ  اْلَقيَِّهةِ الدِّ
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 [. 5]البينة: 
رة ػزكاة الفطر طه فرض رسوؿ هللا »زكاة الفطر:  -57

للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني. من أداىا قبل الصالة 
 «فهي زكاة مقبولة، ومن أداىا بعد الصالة فهي صدقة  من الصدقات

 [. ]رواه أبو داود
ُنوا أِلَنْ ُفِسُكْم ِنْ  َخَْتٍ اإلنفاؽ يف سبيل هللا:  -58 َوَنن تُ َقدِّ

 [. 551]البقرة:  ذبَُِدوُه ِعْنَد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ دبَن تَ ْعَهُلوَن َبِصَتٌ 
 «الصدقة تطفئ اخلطيئة كهن يطفئ ادلنء الننك»الصدقة:  -59

 ]رواه الرتمذي[. 
هللا، أي الصدقة أفضل؟ قاؿ: يا رسوؿ  »صدقة ادلقل:  -61

 ة واحلاكم[. ػ]رواه أبو داود وابن خزمي «جهد ادلقل، وابدأ دب  تعول
صننئع ادلعروف تقي نصنكع السوء، »صدقة السر:  -65

 «وصدقة السر تطفئ غاب الرب، وصلة الرمح  تزيد يف العهر
 ]رواه الطرباين[. 

ألنُت إن اخلنزن ادلسلم ا»فضل العامل على الصدقة:  -62
الذي ينفذ نن أنر بو، فيعطيو كننًَل نوفًرا، طيبة بو نفسو، فيدفعو 

 ]رواه البخاري ومسلم[.  «إىل الذي أنر بو، أحد ادلتصدقُت
ن  بٍت نسجًدا يبتغي بو وجو هللا بٍت لو »بناء ادلساجد:  -63

 ]رواه الرتمذي[.  «نثلو يف اجلنة
نس، أفشوا أيهن الن»إفشاء السالـ وإطعاـ الطعاـ:  -64
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السَلم، وأطعهوا الطعنم، وصلوا األكحنم، وصلوا بنلليل والننس 
 ]رواه الرتمذي[.  «نينم، تدخلوا اجلنة بسَلم

لقد كأيت كجًَل يتقلب يف »إماطة األذى عن الطريق:  -65
]رواه  «اجلنة يف شجرة قطعهن ن  ظهر الطريق، كننت تؤذي الننس

 مسلم[. 
كغم أنفو، مث كغم أنفو، مث كغم »بر الوالدين وطاعتهما:  -66

أنفو. قيل ن  ين كسول هللا؟ قنل: ن  أركك والديو عند الكرب 
 ]رواه مسلم[.  «أحدمهن أو كليههن، مث مل يدخل اجلنة

إذا صلت ادلرأة مخسهن، وصننت »طاعة ادلرأة لزوجها:  -67
رخلت  – أي زوجها –شهرىن، وحّصنت فرجهن، وأطنعت بعلهن 

 ]رواه ابن حباف[.  «جلنة شنءتن  أي أبواب ا
: أي سئل رسوؿ هللا »كسب احلالؿ والعمل باليد:   -68

]رواه  «عهل الرجل بيده، وكل كسب نربوكالكسب أطيب قاؿ: 
 احلاكم[. 
إذا أنفق ادلسلم نفقة على »النفقة على الزوجة والعياؿ:  -69

 ]رواه البخاري ومسلم[.  «أىلو وىو حيتسبهن كننت لو صدقة
السنعي على األكنلة »النفقة على األرملة وادلسكني:  -71

وكنلقنئم َّل يفًت، »وأحسبو قاؿ:  «وادلسكُت كنجملنىد يف سبيل هللا
 ]رواه البخاري[.  «وكنلصنئم َّل يفطر

أنن وكنفل اليتيم يف اجلنة »كفالة اليتيم والنفقة عليو:   -75
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 [. ]رواه البخاري «بأصبعيو: السبنبة والوسطى وقاؿىكذا، 
مسح رأس اليتيم والشفقة عليو: شكا رجل إىل رسوؿ هللا  -72

  :رواه  «انسح كأس اليتيم، وأطعم ادلسكُت»قسوة قلبو، فقاؿ[
 أمحد[. 
ألن ديشي أحدكم نع أخيو يف »قضاء حوائج اإلخواف:  -73

أفال ن  أن يعتكف يف  –وأشنك بأصبعو  –قانء حنجة 
 ]رواه احلاكم[.  «نسجدي ىذا شهري 

النيب يف اجلنة، والصديق يف »زيارة اإلخواف يف هللا:  -74
 «اجلنة، والرجل يزوك أخنه يف ننحية ادلصر َّل يزوكه إَّل هللا يف اجلنة

 ]رواه الطرباين[. 
 «ن  عنر نريًان مل يزل يف خرفة اجلنة»زيارة ادلرضي:  -75

 ]رواه مسلم[.  «جننىن»وما خرفة اجلنة؟ قاؿ:  ،يا رسوؿ هللا :قيل
الرحم نعلقة بنلعرش، تقول: »صلة األرحاـ وإف قطعوه:  -76

]رواه البخاري  «ن  وصلٍت وصلو هللا، ون  قطعٍت قطعة هللا
 ومسلم[. 
ن  لقي أخنه ادلسلم دبن »إدخاؿ السرور على ادلسلم:  -77

 ]رواه الطرباين[.  «حيب يسره بذلك سره هللا عز وجل يوم القيننة
ن  يسر على نعسر يسر هللا عليو »التيسري على ادلعسر:  -78

 ]رواه مسلم[.  «يف الدنين واآلخرة
ن  خفف »التخفيف على اخلدـ والعماؿ يف رمضاف:  -79
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]رواه ابن خزمية  «ع  شللوكو فيو غفر هللا لو، وأعتقو ن  الننك
 مطواًل[. 
ون الرامح»الشفقة على الضعفاء ورمحتهم والرفق هبم:  -81

 «يرمحهم الرمح ، اكمحوا ن  يف األكض، يرمحكم ن  يف السهنء
 ]رواه أو داود والرتمذي[. 

أَّل أخربكم بأفال ن  ركجة »اإلصالح بني الناس:  -85
الصينم والصَلة والصدقة؟ قنلوا: بلي ين كسول هللا. قنل: إصَلح 

 ]رواه أبو داود والرتمذي[.  «ذات البُت
ع  أكثر نن يدخل هللا  سئل كسول»حسن اخللق:  -82

 ]رواه الرتمذي[.  «الننس اجلنة؟ فقنل: تقوى هللا وحس  اخللق
احلينء ن  اإلدينن، واإلدينن يف اجلنة. والبذاء »احلياء:  -83

]رواه أمحد وابن حباف والرتمذي،  «ن  اجلفنء، واجلفنء يف الننك
 وقاؿ: حسن صحيح[. 

دي إىل عليكم بنلصدق، فإن الصدق يه»الصدؽ:  -84
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة

َواْلَكنِظِهَُت احللم والصفح وكظم الغيظ: قاؿ تعاىل:  -85
]آؿ عمراف:  اْلَغْيَظ َواْلَعنِفَُت َعِ  النَّنِس َواَّللَُّ حيُِبُّ اْلُهْحِسِنُتَ 

 إن فيك خصلتُت جيبههن هللا»لألشج:  [. وقاؿ رسوؿ هللا 534
 ]رواه مسلم[.  «تعنىل احللم واألننة

نن ن  نسلهُت يلتقينن فيتصنفحنن إَّل غفر »ادلصافحة:  -86
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 ]رواه أبو داود والرتمذي وقاؿ: حسن[.  «ذلهن قبل أن يتفرقن
َّل ربقرن ن  ادلعروف شيًئن ولو أن تلقى »طالقة الوجو:  -87

 ]رواه مسلم[.  «أخنك بوجو طليق
كحم هللا كجًَل مسًحن إذا بنع »الشراء: السماحة يف البيع و  -88

 ]رواه البخاري[.  «اقتاىوإذا اشًتى وإذا 
النظر سهم نسهوم »غض البصر عن زلاـر هللا تعاىل:  -89

ن  سهنم إبليس، ن  تركهن ن  سلنفيت أبدلتو إديننًن جيد حَلوتو يف 
 ]رواه الطرباين[.  «قلبو

كأى ننكم ننكًرا  ن »األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر:  -91
فليغَته بيده، فإن مل يستطع فبلسننو، فإن مل يستطع فبقلبو، وذلك 

 ]رواه مسلم[.  «أضعف اإلدينن
َّل يقعد قوم يذكرون »اجللوس مع الصاحلني واألخيار:  -95

هللا عز وجل إَّل حفتهم ادلَلئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت عليهم 
 ه مسلم[. ]روا «السكينة، وذكرىم هللا فيه  عنده

ن  ياه  يل نن بُت حلييو ونن »حفظ اللساف والفرج:  -92
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «بُت كجليو أضه  لو اجلنة

ن  صلى علّي صَلة صلى هللا »: الصالة على النيب  -93
 ]رواه مسلم[.  «عليو هبن عشًرا

كل نعروف »اصطناع ادلعروؼ والداللة على اخلري:  -94
ن  »]رواه البخاري ومسلم[. و «اخلَت كفنعلو صدقة، والدال على

 ]رواه مسلم[.  «رل على خَت فلو نثل أجر فنعلو
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ن  رعن إىل ىدى كنن لو ن  األجر »الدعوة إىل هللا:  -95
]رواه  «نثل أجوك ن  تبعو، َّل ينقص ذلك ن  أجوكىم شيًئن

 مسلم[. 
ه َّل يسًت عبد عبًدا يف الدنين إَّل سًت »السرت على الناس:  -96

 ]رواه مسلم[. «هللا يوم القيننة
نن يصيب ادلسلم ن  نصب، وَّل وصب، وَّل »الصرب:  -97

ىم، و َّل حزن، وَّل أذى، وَّل غم، حىت الشوكة يشنكهن؛ إَّل كفر 
 ]رواه البخاري[.  «هللا هبن ن  خطنينه

ن  جلس جلسة فكثر لغطو، فقنل قبل »كفارة اجمللس:   -98
اللهم وحبهدك، أشهد أن َّل  أن يقوم ن  رللسو ذلك: سبحننك

إلو إَّل أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إَّل غفر لو نن كنن يف رللسو 
 ]رواه أبو داود والرتمذي[.  «ذلك

نن ن  عبد يذنب ذنًبن »صالة ركعتني إذا أذنب ذنًبا:  -99
فيحس  الطهوك، مث يقوم فيصلي ككعتُت، مث يستغفر هللا، إَّل غفر 

 ]رواه أبو داود[.  «لو
ن  ك  لو ثَلث بننت، »تربية البنات وإعالتهن:  -511

 ]رواه أمحد[.  «البتةيؤويه ، ويرمحه ، ويكفله ؛ وجبت لو اجلنة 
أن كجًَل كأى كلًبن يأكل الثرى »اإلحساف إىل احليواف:  -515

ن  العطش، فأخذ الرجل خفو فجعل يغرف لو بو حىت أكواه، 
 ري[. ]رواه البخا «فشكر هللا لو، فأرخلو اجلنة



بنبنً ن  أبواب اخلَت ٓ٘ٔ ن  أركك كنانن إىل  
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ن  تكفل يل أَّل يسأل الننس »عدـ سؤاؿ الناس شيًئا:  -512
 ]رواه أصحاب السنن[.  «شيًئن أتكفل لو بنجلنة

ن  قنل َّل إلو إَّل هللا، وحده َّل »التهليل والتسبيح:  -513
شريك لو، لو ادللك ولو احلهد، وىو على كل شيء قدير، يف يوم 

ذلك حىت ديسي، ومل ننئة نرة، كننت لو حرزا ن  الشيطنن يونو 
ن  »و  «يأت أحد بأفال شلن جنء بو إَّل كجل عهل أكثر ننو

قنل: سبحنن هللا وحبهده يف يوم ننئة نرة، حطت خطنينه وإن  
 ]رواه البخاري ومسلم[.  «كننت نثل زيد البحر

إذا ننت اإلنسنن انقطع عنو عهلو »الصدقة اجلارية:  -514
و علم ينتفع بو، أو ولد صنحل إَّل ن  ثَلثة: إَّل ن  صدقة جنكية، أ

 ]رواه مسلم[.  «يدعو لو
تصدق  ين نعشر النسنء »حث النساء على الصدقة:  -515

 ]رواه البخاري ومسلم[.  «ولو ن  حليك 
إذا أنفقت ادلرأة ن  »تصدؽ ادلرأة من بيت زوجها:  -516

طعنم بيتهن غَت نفسدة، كنن ذلن أجرىن دبن أنفقت ولزوجهن أجره دبن  
وللخنزن نثل ذلك، َّل ينقص بعاهم أجر بعض  كسب،
ا ََ  ]رواه البخاري ومسلم[.  «شيًئ

اليد العلين خَت ن  »اليد العليا خري من اليد السفلى:  -517
]رواه  «اليد السفلى، فنليد العلين ىي ادلنفقة، والسفلى ىي السنئلة

 البخاري ومسلم[. 
ن مل يتفرقن، البيعنن بنخلينك ن»الصدؽ يف البيع والشراء:  -518
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فإن صدقن وبينن بوكك ذلهن يف بيعههن، وإن كذبن زلقت بركة 
 ]رواه البخاري[.  «بيعههن

ن  نفس ع  نسلم كربة ن  كرب »إغاثة ادلسلمني:  -519
 ]رواه مسلم[.  «الدنين، نفس هللا عنو كربة ن  كرب يوم القيننة

: أي اإلسالـ  عدـ إيذاء ادلسلمني سئل رسوؿ هللا  -551
 .«ن  سلم ادلسلهون ن  لسننو ويده»فضل؟ فقاؿ: أ

كل سَلني عليو صدقة،  »مساعدة الغري وإعانتهم:  -555
كل يوم يعُت الرجل يف رابتو حيننلو عليهن، أو يرفع عليهن نتنعو 

 ]رواه البخاري[.  «صدقة
اشفعوا تؤجروا، »الشفاعة للمسلمني لقضاء حوائجهم:  -552

 ]رواه البخاري[.  «ن شنءويقاي هللا علي لسنن نبيو ن
إن أبر الرب صلة »صلة أصدقاء الوالدين والرب هبم:  -553

 ]رواه مسلم[.  «الولد أىل ور أبيو
اتقوا الننك ولو بشق سبرة، فإن مل ذبدوا »طيب الكالـ:  -554

 ]رواه البخاري ومسلم[.  «فبكلهة طيبة
نر اللهم ن  ويل ن  أ»الرفق بالرعية والعماؿ وحنوىم:  -555

أنيت شيًئن فشق عليهم فنشقق عليو. ون  ويل ن  أنر أنيت شيًئن 
 ]رواه مسلم[.  «فرفق هبم فنكفق بو

أحب األعهنل »ادلداومة على العمل الصلح وإف قل:  -556
 ]رواه مسلم[.  «إىل هللا أرونهن وإن قل
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ن  كنن يؤن  بنهلل واليوم اآلخر »اإلحساف إىل اجلار:  -557
 اه مسلم[. ]رو  «فليكرم جنكه

ليلة الايف حق على كل نسلم، »إكراـ الضيف:  -558
 «فإن أصبح بفننئو فهو عليو ري ، فإن شنء اقتاي، وإن شنء ترك

 ]رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة[. 
إن هللا عز وجل لَتفع الدكجة للعبد »الدعاء للوالدين:  -559

نستغفنك الصنحل يف اجلنة فيقول: ين كب، أين يل ىذا؟ فيقول: ب
 ]رواه أمحد[.  «ولدك لك
نن ن  عبد نسلم يدعو »الدعاء لألخ بظهر الغيب:  -521

 ]رواه مسلم[.  «ألخيو بظهر الغيب إَّل قنل لو ادللك: ولك دبثل
َوالَِّذيَ  الدعاء واالستغفار للمسلمني: قاؿ تعاىل:  -525

ْخَوانَِنن الَِّذيَ  َسبَ ُقونَن َجنُءوا ِنْ  بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن كَب ََّنن اْغِفْر لََنن وَ  إِلِ
ديَنِن َوََّل ذَبَْعْل يف قُ ُلوبَِنن ِغَلِّ لِلَِّذيَ  َآَنُنوا كَب ََّنن ِإنََّك كَُءوٌف  بِنإْلِ

 [. 51]احلشر:  كَِحيمٌ 
ْر بَ ْييِتَ ِللطَّنئِِفَُت تنظيف ادلساجد: قاؿ تعاىل:  -522 َوَطهِّ

 [. 26]احلج:  ُجورِ َواْلَقنِئِهَُت َوالرُّكَِّع السُّ 
خَتكم خَتكم ألىلو، وأنن »اإلحساف إىل الزوجة:  -523

 ]رواه ابن حباف وغريه[.  «خَتكم ألىلي
]رواه  «خَت النكنح أيسره»تيسري الصداؽ للمتزوجني:  -524

 ابن حباف[. 
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الغرية على النساء: قاؿ سعد بن عبادة: لو رأيت رجاًل  -525
فقاؿ  مصفح. فبلغ ذلك النيب  مع امرأيت لضربتو بالسيف غري

]رواه  «أتعجبون ن  غَتة سعد؟ ألنن أغَت ننو، وهللا أغَت نٍت»
 البخاري[. 
ثَلثة ذلم أجران ... وكجل كننت »تعليم الرجل أىلو:  -526

عنده أنة فأرهبن فأحس  تأريبهن، وعلههن فأحس  تعليههن، مث 
 ]رواه البخاري[.  «اعتقهن فتزوجهن، فلو أجران

ن  كننت »رد ادلظامل والتحلل من أصحاب احلقوؽ:  -527
عنده نظلهة ألخيو فليتحللو ننهن، فإنو ليس مث ريننك وَّل ركىم 
ن  قبل أن يؤخذ ألخيو ن  حسننتو، فإن مل يك  لو حسننت أخذ 

 ]رواه البخاري[.  «ن  سيئنت أخيو فطرحت عليو
ع اتق هللا حيثهن كنت، وأتب»إتباع السيئة احلسنة:  -528

]رواه أمحد  «السيئة احلسنة سبحهن، وخنلق الننس خبلق حس 
 واحلاكم[.
]رواه  «اخلنلة دبنزلة األم»الرب باخلالة واخلاؿ:  -529

 البخاري[. 
َّل إدينن دل  َّل أنننة لو، »أداء األمانة والوفاء بالعهد:  -531

 ]رواه أمحد[.  «وَّل ري  دل  َّل عهد لو
ليس ننن ن  مل يرحم »ري: رمحة الصغري وإكراـ الكب -535

 ]رواه أمحد والرتمذي[.  «صغَتنن، ويعرف حق كبَتنن
التعاطف والرتاحم مع ادلسلمني واالىتماـ بأمورىم:  -532
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ٕٖ 

نثل ادلؤننُت يف توارىم وترامحهم وتعنطفهم كهثل اجلسد، إذا »
]رواه  «اشتكى عاو تداعى لو سنئر اجلسد بنلسهر واحلهى

 البخاري ومسلم[. 
ن  كنن يؤن  »الصمت وحفظ اللساف إال من خري:  -533

 ]رواه البخاري[.  «بنهلل واليوم األخر فليقل خَتًا أو ليصهت
ن  كر ع  عرض أخيو »الذب عن أعراض ادلسلمني:  -534

 ]رواه البخاري[.  «كر هللا ع  وجهو الننك يوم القيننة
تفتح أبواب اجلنة يوم »سالمة الصدر وترؾ الشحناء:  -535

ثنُت واخلهيس، فيغفر لكل عبد َّل يشرك بنهلل شيًئن، إَّل كجَل  اَّل
كننت بينو وبُت أخيو شحننء، فيقنل: أنظروا ىذي  حىت يصطلحن، 

]رواه  «أنظروا ىذي  حىت يصطلحن، أنظروا ىذي  حىت يصطلحن
 مسلم[. 

كل سَلنى ن  الننس عليو صدقة »العدؿ بني الناس:  -536
]رواه  «دل بُت الننس صدقة،كل يوم تطلع فيو الشهس، يع

 البخاري[.
التعاوف مع ادلسلمني فيما فيو خري: قاؿ تعاىل:  -537

 ِمثِْ َواْلُعْدَوان  َوتَ َعنَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالت َّْقَوى َوََّل تَ َعنَونُوا َعَلى اإْلِ
ادلؤن  للهؤن  كنلبنينن يشد بعاو »[. ويف احلديث: 2]ادلائدة: 

 ]رواه البخاري[. «صنبعوبعًان. مث شبك بُت أ
احلديث.  «على كل نسلم صدقة...»إغاثة ادللهوؼ:  5381

 ]رواه البخاري[. «فيعُت ذا احلنجة ادللهوف»وفيو: 



 
بنبنً ن  أبواب اخلَت ٓ٘ٔإىل ن  أركك كنانن  

 

 

ٕٗ 

ن  استعنذ »إجابة الداعي إىل اخلري وإعطاء السائل:  -539
بنهلل فأعيذوه، ون  سأل بنهلل فأعطوه، ون  رعنكم فأجيبوه، ون  

                                                                        ]رواه أمحد وأبو داود والنسائي[.                                                                                               «فئوهصنع إليكم نعروفًن فكن
 

ن  صنع إليو نعروف »شكر ادلعروؼ ومكافأة فاعلو:  -541
ليجزه، فإن مل جيد نن جيزه فليث  عليو، فإنو إذا أثٌت عليو فقد ف

 ]رواه البخاري يف األدب ادلفرد[. «شكره؛ وإن كتهو فقد كفره
توزيع الكتاب والشريط اإلسالمي النافع على األسرة، أو  -545

 األصدقاء يف العمل أو ادلدرسة أو النادي وحنوه.
ين ترد أمساؤىم عرب االستفادة من ىواة ادلراسلة الذ -542

اجملالت، أو اإلذاعات العربية واألجنبية؛ وذلك مبراسلتهم بأسلوب 
 تربوي رقيق مؤثر.

تقصي أخبار اجلرياف ادلالصقني واجملاورين، وتبين ملف  -543
 دعوي يهتم بأمورىم الدينية والدنيوية.

التنسيق مع التجار وأصحاب احملالت لشراء مالبس وما  -544
ر العيد، وتوزيعها يف آخر رمضاف على الفقراء واحملتاجني؛ يلـز من أمو 

 لتعم اجلميع فرحة العيد.
حث كل بيت على ادلسامهة يف إفطار الصائم، كل مبا  -545

يستطيع، وإرساؿ ما تيسر ذلم من طعاـ إىل مسجد احلي، أو التنسيق 
 مع ادلطاعم من أجل ذلك.



بنبنً ن  أبواب اخلَت ٓ٘ٔ ن  أركك كنانن إىل  
 

 

ٕ٘ 

لقرآف العظيم، تبين ادلسجد حلقة لتعليم أبناء احلي ا -546
وختصيص مدرس لذلك، مع تنمية روح التسابق إىل اخلري بني 

 األطفاؿ بإقامة مسابقات دورية، مث تشجعيهم باجلوائز.
إقامة درس أسري أسبوعي، أو نصف شهري؛ يشارؾ  -547

 فيو مجيع أفراد األسرة، كل حسب قدرتو.
االستفادة من محالت العمرة اليت تقاـ يف شهر رمضاف  -548

ادلبارؾ، بتنظيم مجلة من الربامج الدعوية والعلمية والثقافية للمشاركني، 
مع احلرص على أف يكوف مع كل رحلة شيخ يستفاد من علمو، أو 

 طالب علم إف تعذر األوؿ.
ترتيب كلمات تلقى خالؿ شهر رمضاف أثناء صالة  -549

 الرتاويح، وتعلن يف لوحة ادلسجد على شكل جدوؿ بني وواضح.
القياـ بزيارة ادلرضى يف ادلستشفيات، وتشجيعهم وحثهم  -551

على الصرب واالحتساب، مع إىدائهم رلموعة من اذلدايا الدعوية 
 ادلفيدة.

 وصلى هللا وسلم على زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم.


