


ٍة ِمن اأَحاديِث الّر�صول �صّلى اهلل  ٌب َتربِوٌي اأخالِقيٌّ َيحتوي على باَقٍة َثِريَّ َر�صوُلنا َعلََّمنا .. كتيِّ  
َعليِه و�صّلم ُيِكُننا اأَن ُنَطِبَقها يف َحياِتنا الَيوِميَّة يف ُمتلِف املجاالت، َن�صَتقي ِمنها الِعَبَ والَفواِئَد 
ِة َعلى الَف�صيَلِة واخَلرِي واالأَخالِق َواحَل�َصنات. �صَم اِلأَطفاِلنا َمنَهج احَلياة الَقوَية، املَْبِنيَّ َواحِلَكم، ِلَنْ

وُطاّلِبِهم  اأْبناِئِهم  َترِبَيِة  َعلى  ُيعيُنهم  واملَُربني،  االأُموِر  اِلأَوِلياِء  اإ�صداٌر   .. َعلََّمنا  َر�صوُلنا   
ٍة ُمفيَدٍة وُر�صوٍم َجميَلٍة  َعلى َنهِج َخرِي اخَللِق �صّلى اهلل َعليِه و�صّلم، ِباأ�صلوٍب َب�صيٍط وُخطواٍت َعمليَّ
َرُر ال�ّصِنيَّة ( االإِلكِتوين، وُهو مرجٌع  ّحِة االأحاديِث مْوِقَع ) الدُّ وَت�صميٍم هاِدئ، كاَن مْرِجُعنا يف �صِ

ِعلمٌي ُموّثق.
ن ِكتاِب اهلِل َجلَّ يف ُعاله، وَنهِج َخرِي اخَللِق  َفلَنَتعاَون يف ِبناِء جيٍل َرّبايِنٍّ َي�صَتقي َمْنَهَج َحياِته ِمْ  

ّلىاهلل َعليِه و�صّلم. ُممٍد �صَ

َمة ُمَقدِّ

البذور ال�صاحلة



�صجرٍة  ب�صبب  اجلّنة  يف  ي�صي  رجاًل  احلبيُب  نا  نبيُّ راأى 
اأو  ريق فقطعها، اإزاحة حجٍر  كانت ُتوؤذي الّنا�س يف الطَّ
�صوٍك اأو اأو�صاٍخ ُتوؤذي املاّرين من طريقهم عمٌل جميٌل من 
على  ودليٌل  للّنا�س،  املحبِّ  املوؤمن  و�صفاِت  االإياِن  �ُصعب 

م املجتمع وِرفعِة اأفراده، عمٌل ب�صيٌط واأجٌر كبري. تقدُّ

التَّوبة  لنا  ي�ّصر  اأّنه  لنا  ه  وُحبِّ الّوا�صعة  اهلِل  رحمِة  ِمن 
ِنعمة  َحبانا  اأّنه  اإْذ  احَل�صنات،  وجْنَي  نوب  الــذُّ وَمَو 
الّطعاِم لنحمده وُنثني عليِه ِليغفَر َلنا ما تقّدم ِمن ذنبنا 
�صادٍق  وبقلٍب  َوجبٍة  ُكل  بعد  ب�صيٌط  ُدعاٌء  ر،  تاأخَّ وما 
وهدانا  عم  النِّ حبانا  َمن  �ُصبحان  نوب،  الذُّ ملغفرِة  �صبٌب 

لطريِق الفوز.

ب ِخالل تناولها،  الّطعاُم نعمٌة من اهلل يجب علينا الّتاأدُّ
الّنظيُف من َغ�صل يديِه قبَل االأكِل وبعَده، وال�ّصاكُر من 
ب من اأِكل  �صّمى اهلل وَحِمدُه عند ح�صوِر الّطعام، واملتاأدِّ
من  واخَللوُق  مال،  بال�صِّ ياأكُل  فال�ّصيطاُن  بيميِنه  و�صِرب 
اأكل مّما يليِه اإن كاَن ياأُكل مع اجلماعة، ُكل ما يكفيَك وال 

ُت�صرف وال ت�صتحِقر الّطعاَم واإن َكِرهَته.

املُختاُر  ر�صوُلنا  فكاَن  املُ�صطفى،  احلبيب  �ُصّنُة  واُك  ال�صِّ
ه ِبطهارٍة  الٍة ِلُيْقِبَل َعلى ربِّ َي�صتخِدُم ال�ِصواَك قبَل ُكلِّ �صَ
ا�ْصتيَقظ  َفاإذا  معه  واُك  وال�صِّ اإاّل  َيناُم  ال  وكان  َوطيب، 
الُقراآِن  ِقراءِة  ِعند  َي�صتخِدُمُه  وكذلَك  واك،  بال�صِّ َبداأ 
ِمن  وَيقيِه  الفَم  ُب  ُيطيِّ واُك  ال�صِّ حابة،  ال�صّ وُمال�صِة 

�صّو�س، هّيا َنقتدي ِبنبّينا املُ�صطفى. االأمرا�ِس وينُع التَّ



واأوالُهم  �صاعدِتك  ِبُ واأْجدُرُهم  َلَك  الّنا�ِس  اأقَرُب  جاُرَك 
اأو  ب�صوِتك  ُتوؤذيِه  وال  َجميلُه  ترّد  اأن  واِجُبَك  بحمايِتك، 
املُر�صلني  فات  و�صِ االأخالِق  مكاِرم  ِمن  يافُة  ال�صّ ِبُقماَمِتَك. 
ح�صٍن  بوجٍه  وقاِبلُه  �صيَفَك  اأكِرم  اجلميلة،  وعاداِتنا 
الكالِم ما  اإذا حتّدثَت فُقل ح�صنًا، خرُي  ِبنف�صك.  واْخِدمُه 
ُل  ُت�صجِّ واملالِئكُة  ي�صَمُعك  واهلل  ت�صَمُعك  الّنا�ُس  وَدل،  قّل 

كالَمك خريًا و�صرًا.

ُب  تـُقرِّ اأُْن�س،  ومْبعُث  ُحب،  ومظَهُر  نبِوّية،  �ُصنٌة  الَهدّيُة 
اإىل  الدعوِة  طريَق  وَت�ُصّق  املقطوع،  وَت�صُل  الَبعيد، 
ى  َو�صّ ممٍد  َحبيبنا  املُغلقة،  الُقلوب  وتفَتح  فو�س،  النُّ
اأن  َيِجُب  ال  اهلل،  اإىل  االأعماِل  اأحبِّ  ِمن  فِهي  بالهِدّيِة 
تكوَن الهِدّيُة غاليَة الّثمن، واإمنا املُِهّم اأثُرها يف الُقلوِب، 

تهادوا حتابوا.

بِّ  الكِلمُة الطّيبُة �ِصحُر الُقلوب، والّل�صاُن احُللُو �َصبيُلَك حِلُ
ِلكي ترى  الّنا�س، تعّلم الكالَم الّطيب وتدّرب على قوِله 
 ، الّتغريُّ احلياِة  َطبيعُة  اجَلميلة.  دوَد  الرُّ وت�صَمع  ّب  احلُّ
ُمتاجًا،  واملُعنُي  فقريًا،  والغنيُّ  �صعيفًا،  القويُّ  ينقِلُب 
الَعــــــــون                 َتْلَق  و�صاِعدُهم  دقة،  �صَ فالعوُن  الّنا�س  اأعِن 

ِعندما حَتتاج.

ُهو  املْحموُد  الَغ�صُب  وَمذموم،  َمموٌد  َنوعان:  الَغ�صُب 
وِدياِرهم،  املُ�صلمنَي  وُحقوِق  اهلِل  ديِن  عن  ِدفاعًا  الَغ�صُب 
بًا للّنف�ِس حتّول اإىل �صرٍّ َوعداَوٍة وُفرَقة  اأّما اإذا كان غ�صَ
نيا  الدُّ اِلأموِر  املُ�صلم، ال تْغ�صب  اأو فعٍل يندُم عليِه  وقوٍل 
ما  ِبقدِر  االإن�صاِن  قْدُر  ِلنف�ِصه،  يْنت�صُر  ال  كاَن  فالّر�صوُل  

ُبه، ال َتغ�صب َولَك اجلنة. ُيغ�صِ



ِمن  َعليِه  َياأمِتنوَنك  ما  لالآَخريِن  حَتَفظ  اأن  ِهي  االأمانُة 
ُيحبُّ  اأمنٌي  اهلل  فاإنَّ  اأ�ْصرار،  اأو  ُم�صتلزماٍت  اأو  اأغرا�ٍس 
االأمانة يف الَقْوِل والِفْعل، وال ُيِحبُّ اخلاِئننَي املُخاِدعنَي 
اأّدى  َمن  فاالأمنُي  ُوعوَدُهم،  وَيخونوَن  ّيخَدعوَن  الّذيَن 

حاِبها وُم�ْصتِحّقيها ِمن الّنا�س. االأَمانَة اإىل اأ�صْ

واأْجنا�ٍس  ناٍف  باأ�صْ الّنا�س  وتعاىل  �ُصبحانه  اهلل  َخلَق 
َباأ�صكاِل  َي�صتهِزاأ  اأن  للُم�صِلِم  َيجوُز  َفال  ُمتلفة،  واأ�ْصكاٍل 
اأن  علينا  َبل  ُعاله،  يف  جّل  اهلِل  َخلُق  َفهذا  االآخرين، 
َتزوَل وال  كْي ال  َعلينا،  ِبها  اأْنعم  الّتي  ِنعمِه  َن�صُكَرُه على 
باِح  ُي�صيبنا املَكروه، فْلنحَمد اهلل �ُصبحانه َوتعاىل يف ال�صّ

وامل�صاِء على ِنعِمه.

َدقِة  ال�صَ اأهّميَة  و�صّلم  َعليِه  اهلل  �صّلى  الّر�صول  ُيعّلمنا 
وَمكاَنتها يف ديِننا، حّتى وَلو كانت َب�صيطًة وَقليلة، فُرّب 
ِتِه  نيَّ ِب�صدِق  اجلّنة،  �صاِحَبها  اأْدَخلت  َب�صيطٍة  �صدقٍة 
ب الّربِّ  َدقُة طاَعٌة هلل، ُتطِفُئ َغ�صَ وَقلِبِه ال�َصليم، فال�صّ

وُتباِرُك يف ُعمِر االإن�صاِن وماِله.

لُكلِّ اإن�صاٍن عْيننِي َيرى ِبِهما َجمال َخلِق اهلل يف ال�َصماواِت 
اأو  بالعمى  الَبع�س  اْبتلى  ُعاله  يف  جّل  ولكّنُه  واالأْر�س، 
َرُهم  ُهم وب�صَّ املَر�ِس الذي اأْفَقدُهم نعَمَة الَب�صر، الأّنه ُيِحبُّ
اجلّنة!  جزاوؤُه  �صَيكوُن  البالِء  هذا  على  ي�صِبُ  من  باأّن 

فاحلمُد هلِل على ِنعِمه التي ال ُتعدُّ وال حُت�صى.



ب، وال�ّصداِئد ُترّبي املُ�صِلم على  اِئُب ُتعّلمُّ املُ�صِلَم ال�صّ امل�صَ
تَك ُم�صيَبٌة فاْنُظر اإىل  االإياِن ِبق�صاِء اهلِل وَقدِره، اإن اأَتْ
ِنعِمه عليك، واْعلم  َم�صاِئِب َمن َحوِلك واْحمِد اهلل على 
تْياأ�س  ،وال  �صاأَْنك  وَيرَفع  ُذنوبك  ِليْغِفر  اْبتالك  اهلل  اأّن 

فَرحمُة اهلِل وا�ِصعة.

ّبعَث اهلل الّر�صول �صّلى اهلل عليِه و�صّلَم ِلُيعلِّمنا االأخالَق 
وال  االإ�صالِم  ِمن  َفلي�َس  الّرفيعة،  فاَت  وال�صِّ احلميدَة 
اأّنه  االأخالِق �صبُّ الّنا�س ولْعنهم و�َصْتمهم واإهاَنُتُهم، كما 
والِفعل  ِبالقوِل  فاِتنا  فاِح�صنَي يف ت�صرُّ َنكون  اأن  ُح  ي�صُّ ال 

اخَلطاأ، َفمتى ما اأح�صّنا للّنا�س اأْح�صنوا اإَلينا.

ولّينًا  ُعنٍف  َغرِي  يف  قِويًا  املُ�صِلم  جِلعِل  َي�صعى  االإ�صالم 
اجَل�صِد  قوّي  القويُّ  عفاء،  ِبال�صُ وَرحيمًا  عٍف  �صَ غرِي  يف 
والَعقِل والقلِب والّروح، قّوي َج�صَدَك ِبالريا�صِة وعقَلك 
ِبربِّك،  لِتك  ِب�صِ وروَحك  ِباالإراَدة  وقلَبَك  بالقراَءة 

م َعقَلك ُيِحّبَك رّبك. ا�ْصتخِدم ُقوَتَك يف املُفيِد وَحكِّ

فاملُ�صِلُم  َجليل،  َعمٌل  فيها  الّزرِع  وَغر�ُس  االأر�ِس  ِزراَعُة 
الّذي َيغِر�ُس غر�صًا َيحت�ِصُب له اهلل ثوابًا ِبكلِّ ما اأكَل ِمنُه 
دقٌة جاِريٌة  طرٌي اأو اإن�صاٌن اأو حيوان، فالّزرع اأو الَغر�ُس �صَ
وَحداِئَقنا  �َصواِرعنا  ُل  ُنمِّ فهّيا  املَْوت،  َبعَد  ما  اإىل  مْتتدُّ 

ّرِة املُفيَدِة وَنعَتِني ِبها. �صِ وَمناِزَلنا باملَزروعاِت النَّ



املُ�صلُم كاِمُل االإياِن ال َيحقُد وال يكَره وال َيهُجُر الّنا�س، 
دِر �صايَف النَّف�ِس ُمبًا للّنا�َس ُيح�ِصُن  واإمّنا َيكوُن �صليَم ال�صَّ
واحل�صُد  ال�ّصيطان،  �ِصالح  الَكراِهيُة  َله،  اأ�صاَء  َمن  اإىل 
ُم اأخاه،  َيحُرق احَل�صنات، واملُوؤِمنون اإِخَوٌة واالأَخ ال ُيخا�صِ
ب  َتغ�صَ ِعنَد اخِلالِف وال  ِباأخالِقَك  واْلتِزم  الّنا�س  �صاِمح 

اإال هلل.

املُ�صِلِم  ُظهوُر  ُي�صتحبُّ  والّنظاَفِة،  اجَلماِل  ديُن  االإ�صالُم 
االآخرين،  اأماَم  املَلَب�س  يف  اجَلميِل  ِب  الّطيِّ ِباملْظهِر 
زينة،  ُكّل  اأ�صا�ُس  فالّنظاَفُة  ِثياِبك  َنظافِة  على  حاِفظ 
ِبالّزيَنِة  اْلَب�س الّلبا�َس املُعَتِدِل يف ال�ّصكِل والّثمِن وتّزّين 
ِلبا�ِس  عن  واْبتعد  االآخِر  باجِلن�ِس  تت�صّبه  ال  املُباَحة، 

الّتفاُخر، ُكن جميال فاهلل ُيحبُّ اجَلمال.

اأجِل راَحِتَك، َبذال  َتِعبا ِمن  اأُُمّك واأبوَك �َصبُب ُوجوِدَك، 
املاَل واجُلهَد يف َترِبيِتك، �َصهرا الّليايل َلتناَم َقريَر الَعنْي، 
َوَجعَل  اهلل،  ِعباَدِة  َمع  ُمت�صاِويًا  ِبّرُهما  االإ�صالُم  َجعَل 
ُعقوَقُهما ُمت�صاِويًا َمع ال�ِصرِك ِباهلل، َمهما َفعلَت َفلن تويّفَ 
ُبُهم، واْدُع َلُهم بالّرحَمِة  حّقُهما، اأِطْع اأّمك واأباَك وال تغ�صِ

غريًا. َكما رّبَياَك �صَ

غرَي اإىل اإْكراِم الَكبري، وَيدعو الَكبري اإىل  ديُننا َيدعو ال�صّ
غري، فاملُجَتمُع القويُّ ُهو املُجتَمُع املُتحابُّ  الَعطِف َعلى ال�صّ
ْر َمن ُهو اأكَبُ ِمنَك �ِصنًا، ال َتتطاَول ِبكالِمَك  املُتاِحم، وقِّ
ِعليه، ُخذ ِمنُه اال�ْصِتفاَدة يف َحياِتَك وُكن َعونًا لُه َوقت 

غاِر واْرَفق َعليِهم احلاَجة، اْرَحم َمن حْولَك ِمن ال�صِّ
 وال ُتوؤِذِهم.



اأهُل  ِة  ِباجلنَّ فيها  َينعُم  اخُللود،  داُر  االآِخرُة  احلياُة 
االإ�صالم، واأهُل االإ�صالِم ِكتاُبهم ومنَهُجُهم الُقراآُن الكرمي، 
َيكون  اأّنه  َروعِتِه  وِمن  واالأَخالق،  واحَل�صناُت  اخَلرُي  فيِه 
َيكوُن  اأّنُه  حّتى  واالآخِرة،  نيا  الدُّ يف  واأني�صًا  �صاحبًا  َلنا 
ُكلُّ  وَتعاىل،  �ُصبحاَنُه  اهلل  اأماَم  الِقياَمة  َيوَم  َلنا  �َصفيعًا 

نيا وَقَراأناُه وتعّلْمنا ِمنه. هذا اإِذا �صاَحبناُه يف الدُّ

وِر�صا  املُ�صِلِم  ِل�َصعاَدِة  �صَبٌب  واالأقاِرِب  االأَهِل  َلُة  �صِ
الّدنيا  يف  خِل�صاَرِته  �صبٌب  االأرحاِم  وَقطُع  َعليه،  رّبه 
ِتك وُكن يف حاَجِتِهما،  ك وجدَّ َتوا�صْل َمع جدِّ واالآخَرة، 
َخاِلك  َعن  وا�ْصاأل  اأْحواَلُهما،  د  وتفقَّ تك  وعمَّ ك  عمَّ وُزر 
لك وَمن َقَطَعك َتُفز               ل َمن َو�صَ وخاَلِتَك واأْح�ِصن اإلْيِهما، �صِ

ِبو�صِل اهلل.

ِمَن اهلل  ِبقرِبِه  واأح�سَّ  جوِد  ال�صُّ َذاَق َحالوَة  َمن  ال�صعيُد 
ِخالَل ُخ�صوِعِه َلُه يف �ُصجوِده، الفاِئُز َمن مل�َس َراأ�ُصُه اأر�َس 
لِّقُّ يف �َصماِء اهلل َوهو  اهلِل ِب�صدٍق وُحبٍّ َف�َصَعَر ِبروِحه حُتَ
اهلل  ِلَيفَتح  �ُصجوِدِه  يف  ُه  ربَّ خاَطَب  َمن  الفاِلُح  �صاِجد، 
فيِه  يطوُل  حيَنما  جوَد  ال�صُّ اأْرَوَع  َوما  َرحمِته،  اأْبواَب  َله 

الّدعاُء باخلرْيِ والبكِة والفالِح واالأماين.

َت�صتقيُم  ِبها  االإ�صالم،  َعموُد  الُة  وال�صّ َمنَهُجنا،  االإ�صالُم 
الَة اجَلماَعِة  فاتنا و�ُصلوكنا، وما اأجَمل �صَ َحياُتنا وت�صرُّ
ر  َمع اأحباِب اهلل، َففيها االأجُر الَوفري، َبل اإن ُكل ُم�صلٍم َيُ
على املَ�صِجِد ُيِعدُّ اهلل َلُه ماِئدًة ِمن اخلرياِت والّطعاِم يف 
املَواِئِد  ِمن  َفكْم  َلُه حتى َيدُخل اجلنَّة،  اجلّنة، َيحفظها 

ها اهلل َلنا َنظري َذهاِبنا للَم�صاِجد؟ والُكنوِز التي �َصُيِعدُّ



َيعوُد  وحَت�صيُلُه  املُ�صِلم،  َعلى  ٌة  َفري�صَ وَطلُبه  نور،  الِعلُم 
َدرٌب  الِعلِم  بالفاِئَدة، وَطريُق  املُ�صِلِم وديِنِه ووَطِنِه  على 
الِعلِم  َطَلِب  َعلى  َتكُب  الَيوِم وَحّتى  ِمَن  للَجنَّة، فاْحر�س 
اأو  ِللكُتِب  الّناِفع �َصواًء يف املَدَر�َصة اأو ِمن ِخالل ِقراَءِتَك 

ُمطاَلَعِة َم�صاِدِر املعلومات املفيَدة.

د احُلّب ِمَن اهلِل وِمن الّنا�س، ما اأْجَمَل اأْن حْتِكَي  ُدق َتِ ا�صْ
َمنجاٌة  دق  فال�صِّ ُم�صِكلٍة  يف  َوَقْعَت  اإن  ُدق  ا�صْ دق،  بال�صَّ
وَف�صيَلة، ال َتلَجاأ اأبدًا لْلحيَلة، فالَكِذُب َرذيَلة، اْهُرب ِمَن 
الَكِذِب حّتى واإن ُكنَت ماِزحًا، َكْي َتنجو ِمن َل�َصعاِت الّنار، 

دق َيهدي اإىل اجَلّنة. وَتذّكر .. اإّن ال�صِ

يف  الَعاِئلِة  اأْفراِد  اأو  ِدقاِء  االأ�صْ ِبِلقاِء  اأَوقاُتنا  حَتلو 
ال  وقْد  واللَّعب،  قا�ِس  والنِّ ِباحلديِث  لاِل�صِتمتاِع  املَجاِل�ِس 
ِمن  َوقِتنا  نوب ِخالل  الذُّ مّنا بع�ُس �صغاِئِر  َبَدر  اإن  َندري 
ِلِذكِرها  املْجل�س  َكّفارِة  فْلُنباِدر ِبحفِظ  اأْعمال،  اأو  اأقواٍل 

َدقاِئنا واأهِلنا ِلَكْي َيغِفَر اهلل َلنا. وَتعليِمها اأ�صْ

َتفتَّح  وراِئع،  ثمنٌي  وكنٌز  الُقلوب،  ُمفتاُح  ال�ّصالِم  اإف�صاُء 
يف  وابَت�ِصم  َلِقيُتُهم  اإذا  الّنا�س  َعلى  و�صلم  كالَورَدِة 
كِة وُعُلوِّ  ِللَبَ ِة و�َصَبٌب  اأَهل اجَلنَّ ّيُة  ُوجوِهِهم، ال�ّصالم حَتِ
َتُكن  باإْف�صاِئِه  �صّباًقا  وُكن  الِم  ال�صَّ اآداَب  تعّلم  رجات،  الدَّ

�صّباقًا للَجّنة.



الّنا�س،  َبنَي  َمكروٌه  والَغ�ّصا�ُس  ديِننا،  يف  َمنبوٌذ  الِغ�سُّ 
الِغ�س  َعن  واالْمِتناِع  االأَماَنِة  َعلى  َغِر  ال�صِّ ُمنُذ  فاْحِر�س 
عاُمِل  التَّ يف  اأو  راِء  وال�صِّ الَبيِع  يف  اأو  االْمِتحاِن  يف  �َصواًء 
ِباأنَّ            واْعَلم  ِبُجهٍد  واْعَمل  االإياِن  قويَّ  ُكن  الّنا�س،  َمَع 

اهلل ُيراِقُبك.

املُ�صِلُم ال َيعي�ُس ِلوحِده، َبل َيعي�ُس َمَع َمْن َحوَله، َلُه ُحقوٌق 
باأْف�صاِلك  َيذُكَرك  َحولَك  َمْن  اْجَعل  واِجبات،  وَعليِه 
ئ الّنا�س يف االأْفراح، ووا�ِصِهم يف  وَيفرُح ِبُقرِبَك ِمْنه، َهنِّ
االأْحزان، واْزَرع املََحّبة َتَنل ِر�صا الّرحمن، وُكن ِمن خرَيِة 

الّنا�س واأدِّ ّحقَّ املُ�صِلمنَي َعَليك.

ُه(. ُه ُيِحُبّ ُه اأََنّ َخاُه َفْلُيْخِبْ )اإذا اأََحَبّ اأَحُدُكم اأَ
ُ َعَلْيِه َع�ْصًرا(. َلّى اهلَلّ الًة َواِحَدًة �صَ َلّى َعَلَيّ �صَ )َمْن �صَ

َناِء(. ا، َفَقْد اأَْبَلَغ يِف الَثّ ُ َخرْيً ِخيِه: َجَزاَك اهلَلّ ُجُل اِلأَ )اإَِذا َقاَل الَرّ
ِة(. َنّ َها َكْنٌز ِمْن ُكُنوِز اجْلَ ؛ َفاإَِنّ ِ َة اإِاَلّ ِباهلَلّ )اأَْكِثْ ِمْن َقْوِل اَل َحْوَل َواَل ُقَوّ

ِة(. َنّ ِ اْلَعِظيِم َوِبَحْمِدِه ، ُغِر�َصْت َلُه َنْخَلٌة يِف اجْلَ )َمْن َقاَل : �ُصْبَحاَن اهلَلّ
.) ِ ُ َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اهللَّ اِر َمْن َقاَل اَل اإَِلَه اإِالَّ اهللَّ َم َعَلى النَّ َ َقْد َحرَّ )اإِنَّ اهللَّ

ُة(. َنّ ٍد َر�ُصوال، َوَجَبْت َلُه اجْلَ َحَمّ ا، َوِباالإِ�ْصالِم ِديًنا، َوِبُ ِ َرًبّ يُت ِباهلَلّ )َمْن َقاَل: َر�صِ
ِة(. نَّ ًرا يِف اجْلَ ُ َلُه َق�صْ اٍت، َبَنى اهللَّ ُ اأََحٌد َحتَّى َيْخِتَمَها َع�ْصَر َمرَّ )َمْن َقَراأَ ُقْل ُهَو اهللَّ
ُمْت(. ِ اأَْو ِلَي�صْ ِلُفوا ِباآَباِئُكْم، َفَمْن َكاَن َحاِلًفا َفْلَيْحِلْف ِباهلَلّ َ َيْنَهاُكْم اأَْن حَتْ )اأَال اإَِنّ اهلَلّ

َماَواِت َوااْلأَْر�س(. اَلأُ َما َبنْيَ ال�صَّ ِ مَتْ ْمُد هلِلَّ ِ َواحْلَ اَلأُ امْلِيَزاَن َو�ُصْبَحاَن اهللَّ ِ مَتْ ْمُد هلِلَّ ُهوُر �َصْطُر ااْلإَِياِن َواحْلَ )الطُّ

ِت( َيِّ يِّ َوالمْ َ ُه، َمَثُل احلمْ ُكُر َربَّ ُه َوالَِّذي ال َيذمْ ُكُر َربَّ )َمَثُل الذي َيذمْ
ُر الَوفري: ماٌل َعِن الّر�صوِل �صّلى اهلل َعليِه و�صّلم فيها اخَلرُي واالأجمْ واٌل واأعمْ اأقمْ




