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 ِباِهللا ِمن شـروِر أَنفُـِسنا وِمـن    نه ونستغِفره ونعوذُ احلَمد ِهللا نحمده ونستِعي ِإنَّ
              لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمئَاِت أَعيأَنْ  ... س دهأَشو

هدحِإالّ اُهللا و ال ِإلَه لَه كِريال ش  ... ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو. 
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  دعا با: أَم ابِث ِكتاحلَِدي قدـدٍ  فَِإنَّ أَصمحم يـدِي هاهلَد ريخِهللا و 

h        َّكُـلـاللَةٌ وٍة ضعكُلَّ ِبدةٌ وعثٍَة ِبددحكُلَّ ما وهثَاتدحِر مواُألم رشو
 .ضاللٍَة ِفي الناِر 



  

:أما بعد   
        M s  r  q  p  o  v    u   t 

   xwL ٧: الحشر 
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 يـا  يـأبى  ومن : قيلَ. أبى من إالَّ اجلَنةَ يدخلُونَ أُمِتي كُلُّ(( 

 عـصاِني  ومن ، اجلَنةَ دخلَ أَطَاعِني من : (( قَالَ ؟ اهللا رسول
ى فَقَدأب(( 
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 . )٦٨٥١( رواه البخاري:  صحيح)١(



  




نم ِغبر نِتي عنس 
سي فَلَي١()ِمن(















                                                        

  .او غريمه) ١٤٠١(مسلم و، ) ٤٧٧٦(رواه البخاري :  صحيح)١(



  













r











  





rَِّإن رش 
 .)١() شرِه اتقَاَء الناس تركَه من الِْقيامِة يوم منِزلَةً الناِس








r

كِْثر َلَات ِحكةَ فَِإنَّ الضِحِك كَثْرالض ِميتالْ ت٢( )قَلْب(. 

                                                        

  . )٥٦٨٥ (رواه البخاري:  صحيح)١(
سلسلة ((وهو يف   ، عن ايب هريرة رضي اهللا عنه       ) ٤١٩٣( رواه ابن ماجه     :صحيح )٢(

   )٥٠٦\رقم )) (الصحيحة



  





ام تأَير  ِبـيالن 
 ِمنـه  أَرى حتـى  ضاِحكًا قَطُّ مستجِمعا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
يتبسم كَانَ ِإنما لَهواِتِه

r





 


rكُمريخ كُمريِلِه خَأله. 


                                                        

  ) .٨٨٩ ( ومسلم، )٥٧٤١ (رواه البخاري: صحيح)١(
و ، ) ١٥٩\٢(رمي  والدا،) ٣٢٣\٢( الترمذي   هقطعة من حديث اخرج   : صحيح )٢(

ـ   وصححه، )١٣١٢(إبن حبان      فــي  )رِحــمه اهللا  (اِني  ِإمامـنا األلبـ
    ). ٢٨٥( )السلسلة الصحيحة(
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اهللاَُف قلَ أَنْ أَحمجتي لَه


                                                        

)١( ) الدين اخلالص(    صديق حسن خان)٦/٣٧٩) (التمهيد  ( و) ٢/١٠٢(
. 

تفـسري  (وانظـر   ، )٣٧٨-١/٣٧٧) (شرح معاين األثـار   (اوي يف  أخرجه الطح  )٢(
 .)١/٦٢١( )املغين (و ،) ١٥/٢٣٩( )الطربي



  




r
ام تأَيولَ رسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع 

لَّمسو ابا عامِإذَا كَانَ طُّقَ طَع اههتاش ِإنْ أَكَلَهو  ِههِ  لَـمتـشي 
 )سكَت

r









 

                                                        

  ).٢٠٦٤ (مسلم رواه :صحيح )١(



  

  r ) ٌـليثُ  ِللَّـِذي  وـدحي 
)لَه ويلٌ لَه ويلٌ فَيكِْذب الْقَوم ِبِه ضِحكِلي ِبالْحِديِث








r )  مـن

)اليرحم اليرحم
 : 





                                                        

طريق ز بن حكيم عن من   )٢٠٠٣٥(أمحد و ،)٤٩٩٠(أبو داود    اخرجه:  صحيح )١(
 ).٢٩٤٤) (صحيح الترغيب والترهيب(حسنه االلباين يف و، أبيه عن جده

  ).٢٣١٨( مسلمو ،)٥٦٥١(رواه البخاري : حيحص )٢(



  

r
أبـدا  عبد قلب يف واإلميان الشح جيتمع ال(

r
 )للهم اين أعوذ بك من ا

 )خلالبنب واجلُ





}
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وصححه امامنـا   ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      )٣١١٠( اخرجه النسائي  :صحيح )١(
  .)٧٦١٦)(صحيح اجلامع(االلباين رمحه اهللا يف 

، )٣٤٨٥(الترمـذي و، )٢٧٢٢(ومـسلم    ،)٦٠٠٨(أخرجه البخاري   : صحيح )٢(
 ).٥٤٥١(النسائي و
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)...  ي النيب وقد )  وسلم  اهللا عليه صلي 
)١()عن إضاعة املال)  














                                                        

 .)٨٣١٦( امحدو، )٢٧٥١(الدارميو، )٥٩٣( ومسلم ،)٢٢٧٧ (رواه البخاري :صحيح )١(
)٢( ) خمتصرمنهاج القاصدين () علي /بتحقيق،  لالمام ابن قدامة املقدسي)٢٣٥/ص

   .ثري احلليب حسن علي بن عبداحلميد اال



  

 نأَِبي ع ولَ أَنَّ : ذَرسلَّى اِهللا رلَيه اهللا صلَّم عِإذَا( : قَالَ وس 
غَِضب كُمدأَح وهو قَاِئم ِلسجفَِإنْ ، فَلْي بذَه بضالْغ  ـهنع 
 .)١( )فَلْيضطَِجع وِإالَّ





r)   اقرأ علي القرأن(



) غـريي  منان امسعه )ويف رواية أشتهي(ب حإين ا (
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وصححه امامنا االلبـاين    ،  )٤٧٨٢( وابو داود   ، )٢١٣٨٦ (رواه أمحد :  صحيح )١(
  .)٦٩٤)(صحيح اجلامع(رمحه اهللا يف 



  

b  a  `L  )  نحـسبك اآل (
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 )بأَطْي 
 .)٢( )الِْمسك الطِّيِب



r)اكوةٌ السرطْهاةٌ ، ِللْفَِم مضرم 

بِللر
                                                        

 .)١٣٣٢ (مسلمو) ٤٦٦٧ (البخارياخرجه : صحيح) ١(
 وصححه امامنا   ،)١٩٠٥( والنسائي   ،)٩٩١ (الترمذيو، )١١٣٢٩(رواه أمحد   :  صحيح )٢(

  ).١٠٣٢)(صحيح اجلامع(االلباين رمحه اهللا يف 
بـاين   االل وصححه  ، )٦٨٤(الدارمي   و ،)١٣٥(ابن خزمية    و ،)٦٢(رواه امحد   : صحيح )٣(

  ).٣٦٩٥)(صحيح اجلامع(رمحه اهللا يف 



  


)   أمرت بالسواك حىت خشيت
)١()ان ادرد 




 لَاأَنْ لَو 
قلَى أَشِتي عأُم رلَأَممهاِك توِبالس عوٍء كُلِّ مضويف رواية  ،)٢()و  

))مع الوضوء((


 
  

   )َالأَنْ لَو أَشلَى قع 
 .)١()صالٍَة كُلِّ ِعند ِبالسواِك َألمرتهم ، أُمِتي

                                                        

  . لاللباين رمحه اهللا )١٣٧١(  )صحيح اجلامع(: صحيح )١(
 عن ايب هريـرة     )١٤٠ )(صحيحه( وابن خزمية يف   ،)٩٩٣٠(رواه امحد   : صحيح )٢(

  .)٥٣١٧( )صحيح جامع(وهو خمرج يف، رضي اهللا عنه



  


r

)َِّإن الْعدِإذَا ب  قَـام 
 يـزالُ  فَلَا ويدنو الْقُرآنَ فَيسمع خلْفَه، فَقَام الْملَك أَتاه يصلِّي
ِمعتسو ينديى وتح عضي لَى فَاهأُ فَلَا ِفيِه عقْرةً يِإلَّا آي تِفي كَان 
.)٢()الْملَِك جوِف

 }


{

                                                                                                       

) صحيح جامع(االلباين يفوصححه  ، )٤٧( وابوداود ،)٩٥٤٤(رواه امحد   : صحيح )١(
)٥٣١٥(. 

 )الـصحيحه السلـسلة  ( يف وصـححه االلبـاين  ، )١٦١(رواه البيهقي   : صحيح )٢(
)١٢١٣(.  



  




 .)١()ِبالسواِك فَاه يشوص اللَّيِل ِمن قَام ِإذَاr كان النيب(











ٍء ِبأَييأُ كَانَ شدبي  ِبـيالن 
 .)٣()ِبالسواِك قَالَت بيته دخلَ ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

                                                        

 .غريمها و)٢٥٥(مسلم و ،)٢٤٢(ه البخاري روا: صحيح )١(
  .البن االثري )٢/٥٠٩(األثر النهاية يف غريب احلديث و( )٢(
 وامحــد ،)٨(النــسائي  و،)٥١(ابــو داود  و،)٢٥٣(رواه مــسلم : صــحيح )٣(

)٢٤١٩٠(.  



  

r

















                                                        

)١( )٢١/١٠٨))(وى ابن تيميةاجمموع الفت  ( 
  



  
















 r)لَا ِمنؤي كُمدى أَحتح ِحبي 
 .)١()ِلنفِْسِه يِحب ما ِهِلأَِخي




                                                        

  ).٤٥(مسلم  و،)١٣(رواه البخاري :  صحيح)١(



  

 




















  


tr

ْطتِعم  ـامالطَّع ، 
)١()تعِرف لَم ومن ، عرفْت من على السالم وتقْرأُ
r





tr)ى ِإذَاهتان كُمدِإلَى أَح 

 قَـام  ِإنْ ثُـم  فَلْيجِلس يجِلس أَنْ لَه بدا فَِإنْ فَلْيسلِّم الْمجِلِس
مالْقَوو لُوسج لِّمسفَلْي تسالْأُولَى فَلَي قِبأَح ةِ  ِمن٢()الْـآِخر(

 


                                                        

  ).٣٩(مسلم  و،)١٢(رواه البخاري :  صحيح)١(
  .)٤٠٠) (صحيح جامع( وصححه االلباين يف،)٩٦٦٢(رواه امحد :  صحيح)٢(



  





t) من متام التحية أن تصافح
)١()أخاك











                                                        

هو صـحيح االسـناد     و، )٩٦٨ ()االدب املفرد ( خاري يف رواه الب : )صحيح اثر()١(
 .للعالمة االلباين )٣٧١ص/٧٤٥/رقم  )) (صحيح االدب املفرد  ((انظر  ، موقوفاً

  



  


r–

_



r

)َِّإن نسا أَحم مترِبـهِ  غَي  بيـاءُ  ، الـشالِْحن ، 
مالْكَت١()و(. 






r

)        ان مـن ورائكـم أيـام الـصرب ،

                                                        

 .  رمحه اهللاصححه االلباينو )٥٠٧٨( والنسائي،)٣٦٢٢(رواه ابن ماجه:صحيح)١(



  

قالوا يا  ، نكم  للمتمسك فيهن يومئذ مبا انتم عليه أجر مخسني م        
)١()نيب اهللا او منهم ؟ قال بل منكم









r







)  ا ِإنَّاالينالد قَد لَتحرت 
                                                        

) ٤٩٤) (السلسلة الصحيحة (كما يف ) السنة(اخرجه ابن نصر يف   :  بشواهده صحيح)١(
  .اللباينللعالمة ا



  

 ِمن فَكُونوا بنونَ هماِمن واِحدٍة وِلكُلِّ مقِْبلَةٌ اآلِخرةَ وِإنَّ ، مدِبرةً
 ، ِحساب وغَدا ، ِحساب والَ ، عملٌ الْيوم فَِإنَّ ، اآلِخرِة أَبناِء
 .)١()عملَ والَ
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) أن

ايكم حيب أن هذا    : ((مر جبدي أسك ميت قال       r رسول اهللا 
فـو اهللا   ((قـال   ! فقالوا ما حنب انه لنا بشيء       )) له بدرهم ؟    

                                                        

ـ منتخـب كـرت الع    (و، )٧٦ص/١( )حلية االوليـاء  ( )١( للمتقـي اهلنـدي    ) الم
  .)٤١٧ص/٦(



  

رواه مــسلم  {)للــدنيا اهــون علــى اهللا مــن هــذا علــيكم
 .})٣/٥١٥٧)) (املشكاة((انظر )٢٢٧٢ص/٤/٢٩٥٧(

r


 


r 
}))    مرقاة املفاتيح شـرح

 .}علي بن سلطان حممد القاريء) ١٦ص/٥())مشكاة املصابيح



 سبحانك اللهم وحبمدك
 .أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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