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ُالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين والمرسلين ، وأشهد أن    ُ ُ

ًال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  أما بعد،، ُ  

         



    




   

            

      ]هم من خشية ّإن الذين ِ ْ ُ
َربهم مشفقون ، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ، والذين هم بربهم ال يشركون ، والذين يؤتون  ُ ُ ِّ ِّ ِِّ ُ

ِّما آتـوا وقلوبـهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ٌُ ِّ ِ ُ ُ َ   ) .٦٠- ٥٧(املؤمنون (  ]َ
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  –    –    ) والذين

ٌيؤتون ما آتوا وقلوبـهم وجلة ُ ُ َُ َُ(

          

 )َال يا بنت الصديق ولكنَّهم الذين يصومون ويصلون ويتصدق ُّ َ ُ ِ ّ ون وهم يخافون أن َ

ّال يـتـقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات  َ َُ()١(  

           

 



  

                                                             

 أخرجه أمحد والرتمذي واحلاكم) ١(
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       –    –

          

)١(  

   –      



 

   

           

            

   

 



   

  

  

                                                             

 .ٌوهو موصول عند أيب زرعه يف تاريخ دمشق ) ١/١٠٩(علقه البخاري يف صحيحة فتح ) ١(
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    )  ٌومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ُ ْ
  )٢١٧(البقرة ) ُُحبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة 

            

          

  

    ) َولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت َ ُ

  )٦٥(الزمر )ّليحبطن عملك 



           

     

  

   ) ِومن يكفر باإليمان فقد حبط عمله وهو في اآلخرة من ُ
)٥(املائدة )الخاسرين 
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 ) أما الكافر فيطعم

ُخرة لم يكن له حسنة يجزى ِبحسنات ما عمل بها هللا في الدنيا حتى إذا أفضى إلى اآل ٌ
 .)١()بها       

 



  

* * * * * *  
  

  

                                                             

 .رواه مسلم وأمحد) ١(
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  ) َفويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ّ ٌ
)٤(املاعون.) ُيراؤونساهون الذين هم 

            

  

  ) ُإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر َ ّ :
َقيامة إذا جزى الناس بأعمالهمُالرياء ، يقول اهللا يوم ال َ ُاذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في : َ

 )١()الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ 

      





           

   

  

                                                             

 .بإسناد صحيح على شرط مسلم . أخرجه أمحد والبغوي ) ١(
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  ) ِّيا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى( 
٠)٢٦٤(البقرة           

  

   ) ًيقبل اهللا منهم صرفا وال عدالثالثة ال ً ٌعاق : ُ
ٌومنان ومكذب بالقدر  ّ ٌ ّ( )١(   



  

  

  

* * * * * *  
  

  

  
                                                             

 ) .١٧٨٥( يف الصحيحة ّأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة وحسنه األلباين) ١(
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 –  

           

  

 )١()ُمن ترك صالة العصر فقد حبط عمله( 



 

 

   

   

   ) ًأن رجال قال واهللا ال يغفر اهللا لفالن ، وأن اهللا : ّ

ُمن ذا الذي يتألى علي أن ال أغفر لفالن ، قد غفرت لفالن وأحبطت عملك ( قال  ُ َّ َّ() ٢( 

            

  


                                                             

 ).٢/٣١(فتح )  ٥٥٣(البخاري رقم ) ١(
 .نووي) ١٦/١٧٤(رواه مسلم ) ٢(
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   ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا

ُأعمالكم  ) .٣٣(حممد )َ         

          





       ) ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت
 )النبي  

           



       

  

 

  ) ١()ّبل هو من أهل الجنة( 



                                                             

  )٢/١٣٣شرح مسلم للنووي )(٦/٢٦٠(متفق عليه فتح ) ١(
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: )  ََّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ْ َ()١( 



ّمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ( د مسلم وعن  ً(  



 

     ) ألعلمن

ُأقواما  من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجعلها اهللا عز وجل هباء منثورا  ً ّ ُ ّ ً (

ُيا رسول اهللا صفهم لنا جلهم لنا أن نكون منهم ونحن ال نعلم قال : قال ثوبان  َ ِّ َ ّأما إنهم : ( ُ
ٌإخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم  إذا خلو بمحارم اهللا ّ

  .)٢()انتهكوها 

    



                                                             

 )١٢/١٦شرح مسلم للنووي ) (٥/٣٠١(فتح ) ١(
 )٥٠٥(رواه ابن ماجة وصححه املنذري واأللباين يف الصحيحة ) ٢(
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  : ) ُقبل اهللا منه ًمن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم ي
ًصرفا وال عدال  ً()١(.  



  

  

* * * * * *  
  

  
                                                             

 .ًي مل يقبل اهللا منه نافلة وال فرضاُأبو داود وغريه أ) ١(
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    ) ًمن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة ّ
 )١()ًأربعين يوما  



: )    َمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد ً ً ّ
 )٢( )كفر بما أنزل على محمد 



  

 

       ) ٌمن شرب الخمر لم تقبل له صالة أربعين
 )٣( )ًصباحا 

     ) ِمدمن الخمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن َ ِ ُ( )٤( 


                                                             

 )١٤/٢٢٧(شرح مسلم للنووي) ١(
 .الرتمذي وأبو   داود  وأمحد) ٢(
 .الرتمذي وابن ماجة وأمحد واحلاكم) ٣(
 .حسن بشواهده رواه أمحد وأبن حبان وأبو نعيم) ٤(
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  ) ٍمن أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط َّ ً
 )١( )ّاال كلب حرث أو كلب ماشية 

           



  

 

 

  :   ) ُاثنان ال تجاوز صالتهما رؤوسهما َ َعبد أبق : ُ ٌ
َمن مواليه حتى يرجع إليه وامرأة عصت زوجها حتى ترجع  ٌ()٢(    

        



 

 

                                                             

 .)٦/٣٦٠(متفق  عليه فتح ) ١(
ا إىل الص) ٢(  .حة وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغريَّاحلاكم والطرباين وله شواهد يرتقى 
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 : )   ُثالثة ال تجاوز صالتهم آذانهم ُالعبد اآلبق : ٌ
ٍحتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كا َ ُ  )١()رهون ٌ 



 



    

 

           

   

          



   

  

  

                                                             

ا إىل الصحة وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري) ١(  .ّالرتمذي وله شواهد يرتقي 



  ------------------- ---   ----------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ba٨.org walamakan.com ١٥ 

 

     ) ُتفتح أبواب ُ
ًالجنة يوم االثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللا إال رجال كانت بينه وبين أخيه  ٍ ُ ّ

   )١(... )انظروا هذين حتى يصطلحا ، انظروا هذين حتى يصطلحا : شحناء فيقال 

          

           







  .أن احلمد هللا رب العاملني وآخر دعوانا 



* * * * * *  
  

                                                             

 )١٦/١٢٢(شرح مسلم للنووي ) ١(


