






الصالة

من قال أستغفر هللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثالثاً، غفرت له: "قال 

".ذنوبه وإن كان فاراً من الزحف

حيحة يدل فعل أبي مالك األشعري على أنه فيه خيراً لقومه ويعلمهم الصالة الص

عمل والوضوء الصحيح عن النبي حتى يكسبوا المزيد من الحسنات ويفعلوا ال

.اليسير حتى يكسبوا األجر الكبير



جمع قومه وعلمهم الصالة كما يصلي النبي 

هو الوضوء وهو يعتبر نصف الصالة وهذا يدل على : الطهور

.أهميته والتأكيد عليه؛ ألن الصالة ال تجوز من غير وضوء

.ميزان حقيقي له كفتان حسيتان، يوضع لوزن أعمال العباد يوم القيامة

ُ لُِيِضيَع إِيَماَنُكمْ ”: قال تعالى “َوَما َكاَن هللاَّ



أهمية أذكار الصباح والمساء





الدخول في المشاجرات

.مما يسبب األذى

بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك( ما أمسى)اللهم ما أصبح 

.الحمد ولك الشكر

.رقية و أم كلثوم رضي هللا عنهماألنه تزوج ابنتي الرسول 



.لنيل األجر والمثوبة

.ليحميني هللا

اتباع سنة الرسول 

.االستعانة باهلل تجلب القرب منه

وقت أذكار الصباح يبدأ من بعد صالة الفجر إلى

طلوع الشمس، ووقت أذكار المساء يبدأ من بعد 

.صالة العصر إلى غروب الشمس



".وهو السميع العليم"



أهمية التوبة واالستغفار



اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك "

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 

".وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

.اإلقالع عن الذنب على الفور

.الندم على ما فات

.  العزم على عدم العودة وإن كانت في حق آدمي

.إرجاع الحقوق إلى أهلها



ترك الذنب طاعة هلل، والندم على : التوبة

.فعله، والعزم على عدم العودة إليه 

.هو وسيلة من وسائل التوبة: االستغفار

.التواضع

ألن الذنب واقع والبد، ومن سلم منه فإنه ال 

.يسلم من التقصير في الطاعة وشكر النعمة

الذكر ما هو إال وسيلة من وسائل التوبة



الذكر بعد الصالة





.اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

الُم، تبارْكَت َياذا الجالِل واإلكرام الُم، وِمنَك السَّ .اللَُّهمَّ أَْنَت السَّ

ـالسالم، الجالل

.اإلحسان مع الوالدين

.سوء الظن



محاً أرسله إلى اليمن داعياً ومعلماً، الميزات التي أهلته لذلك كان س

.شجاعاً من خير شباب قومه

.اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا الجالل واإلكرام

.اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

.يدل على حبه الشديد للرسول 





.أن يحفظني هللا         أن أستعين باهلل وأتوكل عليه

.إني أحبك في هللا

.ذكر هللا

(.الصالة)ال، ال يقبلها؛ ألن الطهور شطر اإليمان 

، يأبو موسى األشعري، أبو هريرة الدوس

.أبو مالك األشعري





























.عند طلوع الشمس من مغربها، وعند الموت

على أهمية وجوب التوبة عند كل صالة

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ 
َ إِنَّ هللاَّ

(.20المزمل، ) َواْسَتْغفُِروا هللاَّ

.فضل التوبة عظيم•

.أهمية التوبة إلى هللا•



.أهمية التوبة واالستغفار•

.فضل التوبة واالستغفار•

.صيغة استغفار النبي •

.تعظيم هللا وتسبيحه وتحميده وتهليله•

.المداومة على أذكار الصباح والمساء•

.المداومة على االستغفار والتوبة هلل•









الصحبة الصالحة

العالقة ترابطية 

ها فمحبتك لآلخرين ل

حب أثر عليك فمثالً ت

شخص صالح في هللا

مثل حامل المسك 

في فتجد تأثيره عليك

ى أن يجعلك تحافظ عل

صالتك، تتذكر 

األذكار، وتذاكروا 

.سوياً دروسكم

ر بمحبتهم فالمرء يحشر مع من أحب، اتباع األمر بالمعروف والنهي عن المنك

.واتباع األعمال الصالحة

 .رأيي مناسب للحديث

.الصحبة الصالحة



ْحمَ  ِن َوَكاَن َيْوماً َعلَى اْلُمْلُك َيْوَمئٍِذ اْلَحقُّ لِلرَّ

الُِم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَ ( 26)اْلَكافِِريَن َعِسيراً  ُسوِل َسبِ َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ َخْذُت َمَع الرَّ ا يَ ( 27)يالً ْيَتنِي اتَّ

ِخْذ فاُلناً َخلِيالً  ((.28)َوْيلَتِي لَْيَتنِي لَْم أَتَّ

الناراالنحرافدخول الجنةالمحافظة على الصالة

سوء الخاتمةالسلوك المشينحسن الخاتمةاالجتهاد بالمذاكرة

الحث على مكارم 

األخالق

االستظالل في ظل 

عرش الرحمان
التكاسل على 

الصالة

ال ينفعك في

اآلخرة

الخيانة                    الجبن             سوء الخلق
األمانة                  المروءة          الشجاعة



.يدل على قيامه الليل وصالته وقراءته للقرآن وذكر هللا في ظلمة الليل

أتأكد من صدقه من خالل أفعاله، فإذا كان يحب الرسول سوف يطبق سنته 

لوات ويحرص على اتباعه، مثل التخلق بصفات الرسول والحرص على سنن الص

.والحرص على صيام النوافل

حة حامل المسك هو شخص طيب إذا اشتريت منه استفدت وإذ لم اشتري تمتعت برائ

لم المسك، والجليس الصالح هو شخص طيب الخلق إذا تعاملت معه تأثرت بخلقه وإذ

خلقهتصادقه فإنك تستمتع بطيب 



.يدل على قيامه الليل وصالته وقراءته للقرآن وذكر هللا في ظلمة الليل

هو شخص ناره تحرق من يتعامل معه ومن ال يتعامل معه يؤذيه،نافخ الكير 

.ادقهوالجليس  السوء أيًضا يحرق ويهلك من يتعامل معه ويصادقه ومن ال يص

تمرحون الصديق هو مرآة صديقه فالصديق يحثك على فعل الخير، فمثالً إذا كنتم

لسوء وأذن المؤذن للصالة فالصديق الصالح يحثك على الذهاب للصالة، أما صديق ا

.فإنه ال يبالي بالصالة وال يحثك عليها



الخلق الحسن



راحة بال

قلب مطمئن

الطيبة                 الحلم

الكذب                     القسوة

يدل على أهمية حسن الخلق أن الدين اإلسالمي بحثنا على المعامالت

.اإلنسانية بشكل حسن



يدل على حسن اإلسالم و عنايته بتعامل الناس مع بعضهم البعض

.وعلى أهمية حسن الخلق

.ينفرون منهم و يبغضوهم

لي فنادته رأت بنته في المنام أنه مات فاستيقظت فزعة فسألت أمها عنه فقالت أنه يص

.فلم يجبها فدخلت عليه فوجدته ساجًدا فحركته فوقع على جنبه ميتاً 

أبغضكمأحبكم
أسوؤكمأحاسنكم

أبعدكمأقربكم



.أن الصديق مرآة لصاحبة وأنهم يؤثرا في بعضهما البعض وكل منهما يؤثر في اآلخر

صدقاء األصدقاء األخالء تجدهم مع بعضهم البعض لهم نفس الميول فترى األ

د الصالحين يذهبون مع بعضهم المسجد ألداء الصالة وعمل الطاعات، وتج

.ةآخرين مجتمعين أيًضا ولكن أمام الفضائيات أو وسائل اللهو المختلف

وأفوز أستفيد الخير وأستفيد اإلعانة على الطاعات وأكسب رضا هللا عز وجل

.بالدنيا واآلخرة

.ال أستفيد سوى فعل الذنوب والمعاصي



عبد هللا بن مسعود 

.المتفيهقون–المتشدقون –الثرثارون 

.حسن الخلق

بعد و الصلى هللا عليه وسلم البغض من الرسول 

.عنه يوم القيامة



.الحرص على مجالسة الصالحين ومصاحبتهم•

.الحذر من مجالسة أصحاب السوء•

.تقدير قيمة األخالق الحسنة والسعي الكتسابها•

. الحرص على التمسك باألخالق الحسنة واجتناب األخالق السيئة•

الجنة أن أتحلى بالصفات الحسنة ألكون بقرب النبي  في•

.يوم القيامة

ذوي األخالق الحسنة وأجتنب ذوي األخالق بأن أصاح•

.السيئة


