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 بي أوالدناكيف نر

 وما هو واجب اآلباء واألبناء
 
 

 حممد بن مجيل زينو
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من 
 أما بعد ؛؛. يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 

دًا ، يتوقف عليه مصلحة اآلباء واألبناء معًا ، بلل يتوقلف   فإن موضوع تربية األوالد مهم ج
عليه مستقبل األمة والمجتمع ، لذلك اهتم اإلسالم والمربون وعلى رأسلهم المربلا اليبيلر    
محمد صلى اهلل عليه وسلم الذي بعثه اهلل معلمًا ومرشدًا لآلباء واألبناء ، لييفل لهم السلعاد   

 . فا الدنيا واآلخر  
لقرآن اليريم الذي فيه صالحنا وفالحنا يذير اهلل تعالى فيه قصصًا تربوية نافعلة ،  لذلك نج ا

يقصة لقمان الحييم وهو يوصا ولده بوصايا نافعة مهمة ، وهذا رسول اهلل صلى اهلل عليله  
وسلم يغرس فا نفس ابن عمه عبداهلل بن عباس عقيد  التوحيد منذ الصغر ، وسيجد القارئ 

 . ن يوبا من واجب اآلباء نحو األبناء ، ويذلك واجب األبناء نحو األهذا يله ، مع غيره
 . واهلل أسأل أن ينفع بها القراء ، ويجعلها خالصة هلل تعالى 
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 : وصايا لقمان إلبنه
لى علن  ، هذه وصايا نافعة حياها اهلل تعلا { َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ِلاْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه }: قال اهلل تعالى 
  -:لقمان الحييم 

إحذر الشرك فا عبلاد  اهلل ، يلدعاء    { َيا ُبَناَّ َلا ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم}- 1
 ( . الدعاء هو العباد ) األموات أو الغائبين فقد قال صلى اهلل عليه وسلم 

: شق ذلك على المسلمين ، وقالوا  { هُم بِظُلْمم  وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِميَانَ}: ولما نزل اهلل قوله تعالى  
ليس ذلك ، إنما هو الشرك : ) أينا يظلم نفسه ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 . {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ:، ألم تسمعوا قول لقمان البنه 
 . { صِرُبِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن  وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَوَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ }- 2

ثم قرن بوصيته إياه بعباد  اهلل وحده البر بالوالدين لعظم حقهما ، فاألم حملت وللدها  
 . الولد الشير هلل ولوالديه بمشقة ، واألب تيفل باإلنفاق فاستحقا من 

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ  وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}- 3

 { عْمَلُونَثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَ
أي إن حرصا عليك يل الحرص أن تتابعهما على دينهما ، فال تقبلل  : ) قال ابن يثير 

منهما ذلك ، وال يمنع ذلك من أن تصاحبهما فا الدنيا معروفلًا أي محسلنًا اليهملا ،    
 ( .واتبع سبيل المؤمنين

صلية اهلل ،  ال طاعة ألحد فا مع) يؤيد هذا القول النبا صلى اهلل عليه وسلم   :أقول 
 ( . إنما الطاعة فا المعروف

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ  يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل  فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ}- 4

 .{ خَبِرٌ
الخطيئة لو يانت مثقال حبة خلردل أحضلرها اهلل   أي إن المظلمة أو : ) قال ابن يثير 

تعالى يوم القيامة حيث يضع الموازين القسط ، وجازى عليها إن خيلرًا فخيلر ، وإن   
 . شرًا فشر 

 . أدها بأريانها وواجباتها بخشوع { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ}- 5
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 . ولين بدون شد   بلطف{ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ}- 6
علم أن اآلمر بالمعروف والناها علن المنيلر سليناله أذى    { َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبكَِ}- 7

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عللى  : ) فأمره بالصبر ، قال صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . أذاهم ، أفضل من المؤمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم

 . أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم األمور { لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِإِنَّ ذَ} 
 { وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ}- 8
ال تعرض بوجهك عن الناس إذا يلمتهم أو يلموك احتقارًا منك لهم ، : ) قال ابن يثير  

صللى اهلل عليله   قال النبا ( واستيبارًا عليهم ، ولين ألن جانبك وأبسط وجهك اليهم
 ( . تبسمك فا وجه أخيك لك صدقة) وسلم 

أي خيالء متيبرًا أجبارًا عنيدًا ، ال تفعلل ذللك يبغضلك اهلل ،    { وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا}- 9
 . أي مختال معجب فا نفسه ، فخور على غيره{ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال  فَخُور }ولهذا قال 

أي أمش مشيًا مقتصدًا ، ليس بالبطئ المتثبط ، وال بالسريع المفرط ، { وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}- 11
 . عداًل وسطًا بين بين 

أي ال تبالغ فا اليالم ، وال ترفع صوتك فيما ال فائد  فيه ، ولهلذا  { وَاغْضُمْْ مِمن صَموْتِكَ   }- 11
 { نَّ َأنَيَر اْلَأْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِرِإ}قال 

أي غاية من رفع صوته أنه ُيشلبه  . إن أقبح األصوات لصوت الحمير : ) قال مجاهد 
بالحمير فا علوه ورفعه ، ومع هذا هو بغيض إلى اهلل ، وهذا التشبيه بالحمير يقتضا 

  -:تحريمه وذمه غاية الذم ألن النبا صلى اهلل عليه وسلم قال 
 ( . ليلب يعود فا قيئهليس لنا مثل السوء ، العائد فا هبته يا)- أ

إذا سمعتم أصوات الديية ، فسلوا اهلل من فضله ، فإنها رأت مليًا ، وإذا سمعتم - ب
 ( . نهيق الحمار فتعوذوا باهلل من الشيطان ، فإنها رأت شيطانًا

 

 :من هداية اآليات 
 . مشروعية وصية الوالد البنه بما ينفعه فا الدنيا واآلخر  - 1
 . د والتحذير من الشرك ألنه ظلم يحبط األعمال البدء بالتوحي- 2
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 . وجوب الشير هلل ، وللوالدين ، ووجوب برهما ووصلتهما - 3
ال ) وجوب طاعة الوالدين فا غير معصية اهلل ، لقول الرسول صلى اهلل عليه وسللم  - 4

 ( . اهلل إنما الطاعة فا المعروف  ةمعصيطاعة ألحد فا 
 . ين الموحدين ، وتحريم اتباع المبتدعين وجوب اتباع سبيل المؤمن- 5
مراقبة اهلل تعالى فا السر والعلن ، وعدم االستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قللت أو  - 6

 . صغرت 
 . وجوب إقام الصال  بأريانها وواجباتها واالطمئنان فيها - 7
 . وجوب األمر بالمعروف والنها عن المنير عن علم ، ولطف حسب استطاعته - 8

من رأى منيم منيرًا فليغيلره بيلده ، فلإن للم     : ) قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 ( .يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإليمان

 . الصبر على ما يلحق األمر والناها من أذى ، وأنه من عزم األمور - 9
 . تحريم التيبر واالختيال فا المشا - 11
 . المشا مطلوب ، فال يسرع وال يبطئ االعتدال فا - 11
 . عدم رفع الصوت زياد  على الحاجة ، ألنه من عاد  الحمير - 12
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 :وصايا نبوية مهمة لألوالد 
: ينت خلف النبا صلى اهلل عليه وسلم يومًا فقال لا : ) عن ابن عباس رضا اهلل عنهما قال 

 :يا غالم إنا أعلمك يلمات 
 : أحفظ اهلل يحفظك - 1

 .امتثل أوامر اهلل ، واجتنب نواهيه يحفظك فا دنياك وآخرتك 
 ( : أمامك) إحفظ اهلل تجده تجاهك - 2

 . إحفظ حدود اهلل ، وراع حقوقه تجد اهلل يوفقك وينصرك 
 : إذا سألت فاسأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهلل - 3

هلل ، ال سيما فا األملور  إذا طلبت اإلعانة على أمر من أمور الدنيا واآلخر  فاستعن با
التا ال يقدر عليها غير اهلل ، يشفاء المرض ، وطلب الرزق ، فها مملا اخلتص اهلل   

 .  بها وحده 
 

وأعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إال بشئ قد يتبه اهلل للك ،  - 4
 : يك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إال بشئ قد يتبه اهلل عل

 . اإليمان بالقدر الذي يتبه اهلل على اإلنسان خيره وشره 
 : رفعت األقالم وجفت الصحف - 5

: التويل على اهلل مع األخذ باألسباب لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم لصاحب الناقة 
 ( أعقلها وتويل) 

 : تعرف إلى اهلل فا الرخاء يعرفك فا الشد  - 6
 . ت الرخاء بنجيك وقت الشد  أد حقوق اهلل والناس وق 
 :وأعلم أن ما أخطأك لم يين ليصيبك ، وما أصابك لم يين ليخطئك - 7
 . إذا منعك اهلل شيئًا فلن يصل إليك وإذا أعطاك اهلل شيئًا فلن يمنعه أحد  
 : وأعلم أن النصر مع الصبر - 8
 . النصر على العدو والنفس متوقف على الصبر  
 : رب وأن الفرج مع الي- 9
 . وأن اليرب الذي ينزل بالمؤمن سييون بعده الفرج  
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 :وأن مع العسر يسرا - 11
 . وأن العسر الذي يحل بالمسلم سيأتا معه اليسر واليسرين  
 

 :من فوائد الحديث 
يلا  : حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم لألطفال ، وإرياب ابن عباس خلفه ، ومناداته - 1

 . غالم لينتبه 
ة اهلل ، واالبتعاد عن معاصيه ، يوفر لهلم السلعاد  فلا اللدنيا     لألطفال بطاعأمر ا- 2

 . واآلخر  
 . اهلل ينجا المؤمن عند الشدائد إذا أدى حق اهلل والناس عند الرخاء والصحة والغنى - 3
غرس عقيد  التوحيد بسؤال اهلل تعالى ، واالستعانة به وحده فا نفوس األطفال ، وهو - 4

 . الدين والمربين من واجب الو
 . غرس عقيد  اإليمان بالقدر خيره وشره فا األطفال ، وها من أريان اإليمان - 5
 
تربية الطفل على التفاؤل ، ليستقبل الحيا  بشجاعة وأمل ، ولييون فردًا نافعًا فا أمته - 6

 ( . وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع اليرب ، وأن مع العسر يسرا)
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 :ن اإلسالم أريا
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنا اإلسالم على خمس 

  (1)شهاد  أن ال اله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل - 1
 ( . معبود بحق إال اهلل ، ومحمد تجب طاعته فا دين اهلل  ال)  
 : وإقام الصال  - 2
 ( أداؤها بأريانها وواجباتها والخشوع فيها) 
 : يا  وإيتاء الز- 3

فلا   2.5غرامًا ذهبًا أو ما يعادلها من النقود يلدفع  85تجب الزيا  إذا ملك المسلم ) 
 ( . المائة منها بعد سنة ، وغير النقود ليل منها مقدار معين

 : وحج البيت - 4
 ( .من استطاع إليه سبيال) 
 : وصوم رمضان - 5
 ( ر حتى الغروب مع النيةاالمتناع عن الطعام والشراب ، وجميع المفطرات من الفج) 
 

 
 :أريان اإليمان 

 : أن تؤمن اهلل - 1
 ( .بوجوده ووحدانيته فا الصفات والعباد ) 
 : ومالئيته - 2
 ( .مخلوقات من النور لتنفيذ أوامر اهلل) 
 : ويتبه - 3
 ( . التوار  واالنجيل والزبور والقرآن وهو أفضلها) 

                                      

إال بما شلرع ، وأن   هدشهاد  أن ال اله إال اهلل تقتضا أن ال نعبد إال اهلل ، وال ندعوا غيره وأن ال نعب( 1)
شهاد  أن محمدًا رسول اهلل تقتضلا طاعتله فيملا أملر     . نحيم بشرعة المأخوذ من اليتاب والسنة 

 . وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، ألن طاعته من طاعة اهلل 
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 : ورسله - 4
 ( .صلى اهلل عليه وسلمأولهم نوح وآخرهم محمد )  
 : واليوم اآلخر - 5
 ( . يوم الحساب لمحاسبة الناس على أعمالهم) 
 : وتؤمن بالقدر خيره وشره - 6
 ( الرضاء بالقدر خيره وشره ، ألنه بتقدير اهلل)  

 ( .مع األخذ باألسباب)
 

  : اهلل فوق العرش
 : طر  السليمة تؤيد ذلك القرآن اليريم ، واألحاديث الصحيحة والعقل السليم ، والف

 :{ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}: قال اهلل تعالى - 1
 . يما جاء فا البخاري والتابعين ( أي عال وارتفع ) 
( أال هل بلغت: )خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم عرفة فا حجة الوداع قائاًل - 2

: ينيبهلا   -( اللهلم أشلهد  )ا اليهم ويقول قالو نعم ، يرفع أصبعه إلى السماء وينيبه
 . -يميلها إلى الناس

 . ويرفع يديه إلى السماء عند الدعاء ( سبحان ربا األعلى) المصلا يقول فا سجوده - 3
 . هو فا السماء : أين اهلل ؟ فيجيبون بفطرتهم السليمة : األطفال حين تسألهم - 4
 { اوَاتِوَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَ}: وقال تعالى - 5
اتفق المفسرون على أننا ال نقلول يملا تقلول    : ) قال ابن يثير فا تفسير هذه اآلية  

( تعالى اهلل عما يقولون علوًا يبيلر   . إن اهلل فا يل ميان  -فرق ضالة  -الجهيمة 
 . ومعنى فا السموات على السموات ، لين اهلل معنا يسمعنا ويرانا ، وهو فوق العرش 

 

  : يد قصة رائعة مف
ويانت لا جارية ترعى غنمًا للا قبلل   : ) ية بن الحيم السلما رضا اهلل عنه قال وعن معا

فاطلعت ذات يوم ، فإذا بالذئب قد ذهب بشا  من غنمها ، وأنا رجل من بنلا  ( أحد والجوانية)
ة ، فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعظم يآدم ، آسف يما يأسفون ، لينا صييتها ص

أين : أئتنا بها ، فقال لها : أعتقها ؟ قال  علّا ، قلت يلا رسلول اهلل ، أفلال    ذلك 
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( أعتقها فإنها مؤمنلة  : أنت رسول اهلل ، قال : من أنا ؟ قالت : اهلل ؟ قالت فا السماء ، قال 
 . 
 
 ( .على السماء: وفا السماء بمعنى ( . ) ضربتها ولطمتها: صييتها )
 

 :من فوائد الحديث 
لصحابة يرجعون عند أي مشيلة ، ولو يانت صغير  إلى رسلول اهلل صللى اهلل   يان ا- 1

 . عليه وسلم ليعلموا حيم اهلل فيها 
فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُمونَ حَتَّمىَ يُحَكُمُموكَ فِيمَما     }: عماًل بقول اهلل تعالى  -التحايم إلى اهلل والرسول - 2

 . {ي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلُمُواْ تَسْلِيمًاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِ
 . وتعظيمه لذلك األمر  إنيار الرسول صلى اهلل عليه وسلم ضربه للجارية- 3
ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم اختبرها ولملا عللم   : العتق ييون للمؤمن ال لليافر - 4

 .   لما أمر بعتقها بإيمانها أمر بإعتاقها ، ولو يانت يافر
 . وجوب السؤال عن التوحيد ، ومنه علو اهلل على عرشه ، ومعرفة ذلك واجب - 5
 .مشروعية السؤال بأين اهلل ، وأنه سنة حيث سأله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - 6
إلقراره عليه الصال  والسالم ( أي على السماء) مشروعية الجواب بأن اهلل فا السماء - 7

أَأَمِنمتُم مَّمن فِمي السَّممَاء أَن يَخْسِمفَ      }: ب الجارية ولموافقته الجواب للقرآن اللذي يقلول   جوا

 . {بِكُمُ األَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
 .على السماء : وفا السماء بمعنى ( . هو اهلل : قال ابن عباس ) 
 . صحة اإليمان تيون بالشهاد  لمحمد صلى اهلل عليه وسلم بالرسالة - 8
 . اعتقاد أن اهلل فا السماء دليل على صحة اإليمان ، وهو واجب على يل مؤمن - 9

ا يل ميان بذاته ، والحق أن اهلل معنلا بعلمله ال   لالرد على خطأ من يقول إن اهلل ف- 11
 . بذاته 

طلب الرسول صلى اهلل عليه وسلم للجارية ليختبرها دليل على أنه اليعلم الغيب وهلو  - 11
 . ارية ، وهو رد على الصوفية القائلين بأنه يعلم الغيب إيمان الج

قُمل الَّ أَمْلِمكُ لِنَفْسِمي نَفْعًما وَالَ اَمرالا إِالَّ مَما       }: للناس  لذلك أمر اهلل تعالى نبيه أن يقلول   
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 .{ إِنْ أَنَاْ إِالَّ نَذِيرٌ وَبَشِرٌ لُقَوْم  يُؤْمِنُونَ شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ الَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
 

 :نصائح نبوية لآلباء واألبناء 
يلم راع ويلم مسئول عن رعيته ، فاإلمام راع : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - 1

ومسئول عن رعيته ، والرجل راع فا أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأ  فا بيت 
اعية ، وها مسئولة عن رعيتها ،  والخادم فا مال سيده راع وهو مسلئول  زوجها ر

 ( . عن رعيته
أن تجعلل هلل نلدًا   : ) عن عبداهلل بن مسعود قلت يا رسول اهلل أي الذنب أعظم ، قال - 2

ثم أي ، : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أي ؟ قال : وهو خلقك ، قلت 
 ( . جارك أن تزنا بحليلة: قال 

أعدلوا بين أوالديم فا ( : اتقوا اهلل وأعدلوا فا أوالديم: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 3
 . األموال ، والعطايا ، وفا يل شئ 

يل مولود يولد عللى الفطلر  ، فلأبوه يهودانله ، أو     : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 4
أي ( . ، هل تلرى فيهلا جلدعاً   ينصرانه ، أو يمجسانه ، يمثل البهيمة تنتج البهيمة 

يهودان المولود بعد أن خلق على الفطر  ، تشبيهًا بالبهيمة التا جدعت بعد أن خلقت 
 ( . يمجسانه ، يجعالنه مجوسًا( ) قطعت أذنابها: جدعت البهيمة ) سليمة 

من اليبائر أن يشتم الرجل والديه ، يسب أبلا الرجلل   : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 5
 ( . أباه ، ويسب أمه فيسب أمه فيسب 

يا رسول اهلل ، ملن أحلق النلاس    : ) جاء رجل إلى النبا صلى اهلل عليه وسلم فقال - 6
أمك ، : ثم من ؟ قال : أمك ، قال  : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : بحسن صحابتا ؟ قال 

 ( . أبوك : قال ثم من ؟ قال 
 

 :مسئولية األبوين والمعلم 
 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}: قال اهلل تعالى 

األم واألب والمعلم والمجتمع مسئولون أمام اهلل عن تربية هذا الجيل ، فإن أحسلنوا تربيتله   
سعد وسعدوا فا الدنيا واآلخر  ، وإن أهملوا تربيته شقى ، ويان الوزر فا عنقهم ، ولهلذا  
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 ( .يلم راع ، ويليم مسئول عن رعيته)  :جاء فا الحديث 
 

فواهلل ال يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا خيلر  : ) فبشرى لك أيها المعلم بقول صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . لك من حمر النعيم

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : ) وبشرى ليما أيها األبوان بهذا الحديث الصحيح 
 ( . تفع به ، أو ولد صالح يدعوا لهصدقة جارية أو علم ين: 

فليين إصالحك لنفسك أيها المربا قبل يل شاء ، فالحسن عند األوالد ما فعلت ، والقبيح ملا  
 .تريت ، وإن حسن سلوك المعلم واألبوين أمام األوالد أفضل تربية لهم 

 

 :واجب المربا والمعلم 
: وافهامه معناها عندما ييبر ( رسول اهللال اله إال اهلل ، محمد ) تعليم الطفل النطق بل - 1

 ( . ال معبود بحق إال اهلل) 
غرس محبة اهلل وااليمان به فا قلب الولد ، ألن اهلل خالقنا ورازقنا ومغيثنا وحلده ال  - 2

 . شريك له 
تعليم األوالد أن يسألوا اهلل ويستعينوا به وحده لقوله صلى اهلل عليه وسلم البن عملله  - 3

 ( . ت فاسأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهللإذا سأل) 
 

 :التحذير من المحرمات 
تحذير األوالد من اليفر والسب واللعن واليالم البذئ ، وإفهامهم بلطف أن اليفر حرام - 1

ار ، وعلينا أن نحفظ ألسنتنا أمامهم لنيون قلدو  حسلنة   لبسبب الخسران ودخول الن
 . لهم 

ومنه دعاء غير اهلل من األموات ، وطلب المعونلة ملنهم ،   :  التحذير من الشرك باهلل- 2
وَالَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ يَنفَعُكَ وَالَ يَضُمرُّكَ  }: فهم عباد ال يمليون ضرًا وال نفعًا ، قال اهلل تعالى 

 .  -أي المشريين  - {فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِنيَ
وغيرها ولو يانت للتسلية ، والد من الميسر بأنواعه ياليانصيب ، والطاولة ، تحذير األ- 3

ألنها تجر إلى القمار ، وتورث العداو  ، وأنها خسار  لهم ولما لهم ولوقتهم ، وضياع 
 . لصلواتهم 
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منع األوالد من قراء  المجالت الخليعة ، والصور الميشوفة ، والقصلص البوليسلية   - 4

نعهم من مثل هذه األفالم فا السينما والتلفزيون لضررها على أخالقهم والجنسية ، وم
 . ومستقبلهم 

تحذير الولد من التدخين وإفهامه أن األطباء أجمعوا على أنه يضلر الجسلم ويلورث    - 5
السرطان ، وينخر األسنان ، يريه الرائحة ، مضر للصدر ليست له فائد  فيحرم شربه 

 . الموالح عوضًا عنه وبيعه وينصح بأيل الفوايه و
تعويد األوالد الصدق قواًل وعماًل ، بأن ال نيذب عليهم ولو ملازحين ، وإذا وعلدناهم   - 6

إذا حدث يذب ، وإذا وعد أخلف : آية المنافق ثالث : ) فلنوف بوعدنا ، وفا الحديث 
 ( . ، وإذا أؤتمن خان

قة ومنها الغلش وهلو سلبب    أن ال نطعم أوالدنا المال الحرام يالرشو  والربا والسر- 7
 . لشقائهم وتمردهم وعصيانهم 

عدم الدعاء على األوالد بالهالك والغضب ألن الدعاء يستجاب بالخير والشر ، وربملا  - 8
 . يزيدهم ضالاًل ، واألفضل أن نقول للولد ، أصلحك اهلل 

 

 :تعليم الصال  
اليبر لقوله صلى اهلل عليه يجب تعليم الصبا والبنت الصال  فا الصغر ليلتزموها عند - 1

علموا أوالديم الصال  إذا بلغلوا سلبعًا ، وأضلربوهم    : ) وسلم فا الحديث الصحيح 
 ( . عليها إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم فا المضاجع

والتعليم ييون بالوضوء والصال  أمامهم ، والذهاب بهم إلى المسجد وترغيبهم بيتلاب   
سر  يلها أحيام الصال  ، وهذا مطلوب من المعلم واألبلوين  فيه ييفية الصال  لتتعلم األ

 . ، ويل تقصير سيسألهم اهلل عنه 
التحيلات  )رآن اليريم ، فنبدأ بسور  الفاتحة والسور القصير  وحفظ لتعليم األوالد الق- 2

 ... ألجل الصال  ، وأن نخصص لهم معلمًا للتجويد وحفظ القرآن والحديث ....( هلل 
ألوالد على صال  الجمعة والجماعة فا المسجد وراء الرجاء ، والتلطف فلا  تشجيع ا- 3

نزعجهم وال نصرخ بهم ، للئال يتريلوا    نصللحنا لهللم إن أخطللأوا ، فللال 
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 . الصال  ونأثم بعد ذلك 
 
 . تعويد األول الصوم منذ السابعة ليتعودوه عند البلوغ- 4
 

 : الستر والحجاب
ر لتلتزمه فا اليبر ، فال نلبسها القصير من الثياب ، ترغيب البنت فا الستر منذ الصغ- 1

وال البنطال والقميص بمفردهما ألنه تشبه بالرجال واليفار ، وسلبب لفتنلة الشلباب    
على رأسلها منلذ السلابعة ملن     ( غطاء)واإلغراء ، وعلينا أن نأمرها بوضع منديل 

لطويلل الفضلفاض   عمرها ، وبتغطية وجهها عند البلوغ ، وباللباس األسود الساتر ا
يَا أَيُّهَا النَّبِميُّ قُمل   }: الذي يحفظ شرفها ، وهذا القرآن ينادي المؤمنات جميعًا بالحجاب فيقول 

نَ اللَّمهُ غَفُمورًا   لَما يُمؤْذَيْنَ وَكَما   ُلَأْزَواِجَك َوَبَناِتمَك َوِنَسماء اْلُممْؤِمِننَي ُيمْدِننَي َعَلمْيِهنَّ ِممن َجَلماِبيِبِهنَّ َذِلمَك َأْدَنمى َأن ُيْعمَرْفَن َف          

وَلَما تَبَمرَّجْنَ تَبَمرُّ َ    }: ، وينهى اهلل تعالى المؤمنات عن التبلرج والسلفور فيقلول     {رَّحِيمًا

 . {الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
توصية األوالد أن يلتزم يل جنس بلباسه الخاص ليتميز علن الجلنس اآلخلر ، وأن    - 2

ال الضيق ، وغير ذلك من العادات الضار  ، يبتعدوا عن لباس األجانب وأزيائهم يالبنط
لعن النبا صلى اهلل عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء : ففا الحديث الصحيح 

والمتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن المخنثين من الرجال ، والمترجالت من النساء 
 ( . من تشبه بقوم فهو منهم: ) ، وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 

 :الق واآلداب األخ
ود الطفل  استعمال اليد اليمنى فا األخذ والعطاء واأليل والشلراب ، وأن ييلون   لنع- 1

 . قاعدًا ، وأن يسما اهلل فا أوله ، ويحمده فا آخره 
تعويد الولد النظافة ، فيقص أظافره ، ويغسل يديه قبلل الطعلام وبعلده ، وتعليمله     - 2

حه أو الغسل بالماء لتصح صالته ، وال يلنجس  االستنجاء وأخذ الورق بعد البول ليمس
 . لباسه 

إن أخطأوا فإن أصروا عللى العنلاد    مأن نتلطف فا نصحنا لهم سرًا ، وأن ال نفضحه- 3
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 . ترينا اليالم معهم ثالثة أيام وال نزيد 
أمر األوالد بالسيوت عند اآلذان ، وإجابة المؤذن بمثل ما يقول ، ثم الصال  على النبا - 4

اللهم رب هذه اللدعو  التاملة ، والصلال     : ) اهلل عليه وسلم ودعاء الوسيلة  صلى
 ( . القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته

أن نجعل ليل ولد فراشًا مستقاًل إذا أمين ، وأال فلحافًا مستقاًل ، واألفضلل تخصليص   - 5
 . حفظًا ألخالقهم وصحتهم  غرفة للبنات وغرفة للبنين وذلك

 . تعويده أال يرما األوساخ فا الطريق ، وأن يرفع ما يؤذي عنه - 6
 . التحذير من رفاق السوء ومراقبتهم من الوقوف فا الشوارع - 7
السلالم عللييم ورحملة اهلل    ) التسليم على األوالد فا البيت والشارع والصف بلفظ - 8

 ( . وبرياته
 . حسان إلى الجيران وعدم إيذائهم توصية الولد باإل- 9

 . تعويد الولد إيرام الضيف واحترامه وتقديم الضيافة له - 11
 

 :الجهاد والشجاعة 
يفضل تخصيص جلسة لألسر  ، وللتالميذ يقرأ فيها المعلم يتابًا فا سلير  الرسلول   - 1

بته يأبا صلى اهلل عليه وسلم وسير  أصحابه ، ليعلموا أنه القائد الشجاع ، وأن صحا
بير وعمر وعثمان وعلا ومعاوية فتحوا بالدنا ، ويانوا سببًا فا هدايتنا ، وانتصروا 

 . بسبب إيمانهم وقتالهم وعملهم بالقرآن والسنة ، وأخالقهم العالية 
تربية األوالد على الشجاعة ، واألمر بالمعروف والنها عن المنير وأن ال يخلافوا إال  - 2

 . هم باألياذيب واألوهام والظالم اهلل ، وال يجوز تخويف
أن نغرس فا األوالد حسب االنتقام من اليهود والظلالمين ، وأن شلبابنا سليحررون    - 3

فلسطين والقدس حينما يرجعون إلى تعاليم اإلسالم والجهاد فا سبيل اهلل وسينتصرون 
 . بإذن اهلل 

ليلريم والسلير    سلسلة قصص القلرآن ا : مثل  إسالميةشراء قصص تربوية نافعة - 4
الشلمائل المحمديلة   : ) النبوية وأبطال الصحابة والشجعان من المسلمين مثل يتلاب  

 ( .واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية والعقيد  اإلسالمية من اليتاب والسنة الصحيحة
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 : العدل فا العطاء بين األوالد
عمر  بنلت   -فقالت أما  تصدق علَا أبا ببعض ماله ،: ) عن النعمان بن بشير قال - 1

ال أرضى حتى تشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليشهده على صدقتا ،  -رواحة 
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفعلت هذا بولدك يلهم ؟ قال ال ، قال اتقوا اهلل 

 ( . ، وأعدلوا بين أوالديم
شهدونا إذًا ، فإنا ال أشهد على فال ت: ) قال النبا صلى اهلل عليه وسلم : وفا رواية  

 ( . جور
بين أوالدك فا العطاء والوصية ، وال تحرم أحدًا ملن   -يا أخا المسلم  -الزم العدل - 2

الورثة حقه ، بل عيك أن ترضى بما فرض اهلل وقسم ، وال تتلأثر بلالهوى والميلل    
ص يتبلوا  لبعض الورثة دون الباقين ، فتعرض نفسك لدخول النار ، ويم أخطأ أشلخا 

أموالهم لبعض ورثتهم ، فأصبح الحقد والبغض بين الورثة ، وذهبوا للمحايم فضيعوا 
 . أموالهم للحيام والمحامين 

 

 :حل مشايل الشباب 
إن فضل عالج لمشيلة الشباب هو الزواج إن أمين ذلك وتيسرت األسباب يوجود مهر عملاًل  

باب من استطاع منيم الباء  فليتلزوج ،  ر الششيا مع: ) بقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

وال يمنع الزواج اتمام الدراسة إذا يان الفتى من عائلة غنية وله أب ييفيه ملا يحتاجله ، أو   
 . يان عند الولد مال أو عمل 

ولده إذا بلغ سن البلوغ إذا يان الوالد غنيًا ، فلذلك خيلر  وعلى الوالد أن ال يتأخر عن زواج 
. من تريه ولده عزبًا يؤم بيوت الفحش ، ويلطخ أباه بسمعة سيئة ، فيحنا على نفسه وولده 

وعلى الولد أن يطلب من أبيه الزواج إذا يان غنيًا ، وأن يتلطف بطلبه ، ويحرص على رضاه 
 .، ويعامله باإلحسان 

حرم الربا ، وأحل التجار  ، وحرم : أن اهلل ما حرم شيئًا إال أحل شيئًا ميانه  انإنسوليعلم يل 
 . الزنا ، وأحل الزواج ، وهو أفضل حل لمشايل الشباب 

 : إذا لم يتيسر للشاب الزواج ، ألنه فقير ال يملك المهر والنفقة فأفضل عالج له 
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ن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه وم: ) عماًل ببقية الحديث السابق : الصوم الشرعا - 1
 ( . له وجاء

 
 
أي أن الصوم حفظ للشاب ، ألنه يخفف الشهو  والصوم ليس االمتناع علن الطعلام    

والشراب فحسب ، بل يشمل االمتناع عن النظر إلى المحرمات ، ومخالطلة النسلاء ،   
  .ومشاهد  األفالم المثير  ، والروايات الخليعة ، والمسلسالت الجنسية 

فعلى الشاب أن يحفظ بصره عن النساء ، فإن اهلل جعل الصحة مع العفاف ، والمرض 
والمصائب فا إتباع الشهوات إن لم ييف عنها ، ولم ينظر اليهلا إال ملن سلبيلها ،    

 . وسبيلها الزواج ، وهناك طيب السمعة وحسن األثر 
ا اإلنسان يمين تصعيدها ذير علماء النفس أن الغريز  الجنسية ف: التصعيد والتساما - 2

وترقيتها ، فإذا لم يتيسر لك الزواج ، فال تقرب الفاحشة وعليك بالتساما ، وهلو أن  
تنفس عن نفسك بجهد روحا يالصال  والصوم وقراء  القلرآن والحلديث النبلوي ،    
والسير  العطر  ، وغيرها ، أو باالنقطاع إلى العمل ، واالنغملاس فلا البحلث ، أو    

سم واألشغال ، يرسم المناظر لألنهار واألشلجار والجبلال الخاليلة ملن     بالتفرغ للر
 . األشخاص ، أو عمل ثريات من الدف الرقيق ،، أو غير ذلك من الهوايات النافعة 

ها جهد جسدي ، فاإلقبال عليهلا ، والعنايلة بالتربيلة البدنيلة ،     : الرياضة البدنية - 3
 . دبية الخالية من اختالط الشباب والفتيات واالشتراك فا الفرق اليشفية والنوادي األ

يل ذلك يلها الشباب عن التفيير فا غريزته الجنسية ، ويفيده فا االبتعاد عن الزنلا  
 . الذي يضر الشباب فا جسمه وأخالقه ودينه 

فعندما يشعر الشاب بقو  غريزته الجنسية فما عليه إال أن يقوم بعمل بلدنا يصلرف    
، فالريض لمسافات طويللة ، وحملل األثقلال ، والمصلارعة ،     هذه الطاقة الزائد  

اق ، وتعلم الرماية ، والسباحة ، والمباريات العلميلة وغيرهلا يخفلف ملن     لوالسب
 . الشهو  

وأهمها قراء  القرآن اليريم واألحاديلث النبويلة ويتلب التفسلير ،     : اليتب الدينية - 4
الع على السير  النبويلة ، وتلاريخ   واستحفاظ شئ من القرآن والحديث غيبًا ، واإلط

المفيرين ، وسماع المحاضرات الدينيلة   الخلفللاء الراشللدين والعظمللاء  
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 . والعلمية والقرآن اليريم من إذاعة القرآن اليريم وغيرها 
الدواء النافع للشباب هو الزواج ، فإن لم يين فالصوم والتسلاما والرياضلة ،    :الخالصة 

مقوي ينفع وال يؤذي ، ثم حفظ البصلر عّملا نهلى اهلل عنله ،     والعلم النافع ، وهو مسين 
 . وااللتجاء إلى اهلل أن يسهل لهم الزواج 

 :الدعاء المستجاب 
من تعار من الليل فقال ال اهلل إال اهلل وحده ال شلريك  : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

له له الملك وله الحمد وهو على يل شئ قدير سبحان اهلل والحمد هلل وال اله إال اهلل واهلل أيبر 
صلى قبللت  وال حول وال قو  إال باهلل ، ثم قال اللهم أغفر لا أو دعا استجيب له فإن توضأ و

 ( . صالته
 

 :خطر تحديد النسل 
 { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}: قال اهلل تعالى - 1
المال واألوالد من النعم اإللهية يسعى إليها اإلنسان بفطرته ، وهما من زينة الحيلا  ،   

وللم يطلبلوا   دهلم ،  أوالوسوسوا لبعض الناس أن يحددوا عدد  اإلنسولين شياطين 
تحديد أموالهم وممتلياتهم مخالفين الفطر  ، مع أن المال واألوالد لهما نفع مشترك فا 

إذا مات اإلنسلان  : ) حيا  اإلنسان وبعد مماته ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له: انقطع عمله إال من ثالث 

قال رسول اهلل صللى اهلل  : د حث اإلسالم على يثر  األوالد والتزوج من إمرأ  ولود لق- 2
 ( .تزوجوا الودود الولود ، فإنا مياثر بيم األمم يوم القيامة: ) عليه وسلم 

إن اإلسالم ال يجيز تحديد النسل إال لضرور  مرض الزوجة حسب رأي طبيبة مسلمة ، - 3
الشَّميْطَانُ  }: مال والفقر فال يجوز التحديد ، قال اهلل تعالى وما عداها من األسباب يقلة ال

 . {يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ
إن أعداء اإلسالم يسعون لتقليل عدد المسلمين ، بينما هم يتلابعون الجهلود لزيلاد     - 3

المواليد ورفع عدد السيان ، ليتفوقوا عليهم ، ويذلونهم يما هو حاصلل فلا مصلر    
سالمية ويسمونه تنظيم األسر  ، وبدأوا يقلدمون أقلراص منلع    وغيرها من البالد اإل

ليشجعونهم عللى تحديلد   ( قرص الخبز) الحمل بالمجان بلداًل ملن تقلديم    
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 .فهل عرف المسلمون خطر هذا العمل المخالف لدينهم ؟ !! النسل 
 
 
 
 

 :فضل الصلوات والتحذير من تريها 
 { لَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَ}: قال اهلل تعالى - 1
اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتماِب َوَأِقمِم الصَّمَلاَة ِإنَّ الصَّمَلاَة َتْنَهمى َعمِن اْلَفْحَشماء َواْلُمنَكمِر         }: وقال اهلل تعالى - 2

 {نَعُونَوَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْ
غافلون عنها يؤخرونهلا وقتهلا   ){ الَّذِينَ هُمْ عَن صَملَاتِهِمْ سَماهُونَ   فَوَيْلٌ لُلْمُصَلُنيَ}: وقال تعالى - 3

 ( . بدون عذر
 { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}: وقال تعالى - 4
 . {عْدِهِمْ خَلْفٌ أَاَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيالا فَخَلَفَ مِن بَ}: وقال تعالى - 5
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحديم يغتسل فيه يل : ) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - 6

يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شئ ؟ قالوا ال يبقى من درنه شئ ، قلال فلذلك   
 ( . صلوات الخمس يمحو اهلل بهن الخطايامثل ال

 ( . العهد الذي بيننا وبينهم الصال  ، فمن تريها فقد يفر: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 7
 ( . بين الرجل وبين الشرك واليفر ترك الصال : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 8
 

 :تعلم والوضوء والصال  
  -بسم اهلل  -، وقل  شمر على يديك إلى المرفقين: الوضوء 

 . أغسل يفيك وتمضمض ، واستنشق ثالث مرات - 1
 . -ثالثًا  -أغسل وجهك - 2
 . -ثالثًا  -( اليمنى فاليسرى)أغسل يديك إلى المرفقين ، - 3
 . أمسح رأسك يله مع األذنين - 4
 . -ثالثًا  -( اليمنى فاليسرى)أغسل رجليك إلى اليعبين - 5
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 . ك الماء فامسح وجهك ويفيك بالتراب بداًل عن الوضوء للصال  إذا تعذر علي: التيمم 
وييون تعذر استعمال الماء إما لخوف الضرر من استعماله ، أو لعدم وجود الماء ، أو قلتله  

 . عند مسافر هو بحاجة إليه 
 

 :صال  الصبح 
 .  -النية محلها القلب  -فرض الصبح ريعتان  :الصال  

 ( . اهلل أيبر)يديك إلى أذنيك ، وقل  استقبل القبلة وأرفع- 1
سلبحانك اللهلم وبحملدك ،    : ) ضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك ، وأقلرأ  - 2

ويجوز قراء  غيرها مملا ورد فلا    -( ك وتعالى جدك ، وال اله غيركلوتبارك اسم
 .  -السنة 
 : الريعة األولى 

 ( . سرًا)رحيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ، بسم اهلل الرحمن ال
*  ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّلاَك َنْسلَتِعينُ  *  َمِلِك َيْوِم الدِّيِن*  الرَّْحمِن الرَِّحيِم*  اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن}

 .{ الِّيَنَغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّ*  ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم *  اهِدَنا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم
َوَلْم َيُين لَُّه *  َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد*  اللَُّه الصََّمُد*  { ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد} -بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 . -أو غيرها من السور  - { ُيُفًوا َأَحٌد
( سبحان ربا العظليم  ) أرفع يديك ، ويبر ، وأريع ، وضع يديك على ريبتيك ، وقل - 1

 . ثًا ثال
 ( . سمع اهلل لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد: ) أرفع رأسك ويديك وقل - 2
يبر وأسجد وضع يفيك ، وريبتيك ، وجبهتيك ، وأنفك وأصابع رجليلك عللى األرض   - 3

 . ثالثًا ( سبحان ربا األعلى: ) تجاه القبلة وقل 
رب أغفلر للا   )  :أربع رأسك من السجود ، ويبر ، وضع يديك على ريبتيك وقلل  - 4

 ( . وأرحمنا وأهدنا وعافنا وأرزقنا
 . ثالثًا ( سبحان ربا األعلى : )أسجد على األرض ثانية ، ويبر ، وقل - 5

 : الريعة الثانية 
أنهض إلى الريعة الثانية ، وتعوض ، وسم وأقرأ سور  الفاتحة وسور  قصلير  ، أو  - 1
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 . ماتيسر من القرآن 
، وأجلس بعد السجود الثانا وأقبض أصلابع يفيلك اليمنلى    أريع وأسجد يما تعلمت - 2

التحيات هلل ، والصلوات والطيبات ، السالم عليك أيهلا  : ) وأرفع السبابة اليمنى وأقرأ 
أشهد أن ال الله  * النبا ورحمة اهلل وبرياته ، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين 

لهم صل على محمد وعللى آل محملد ،   ال* إال اهلل ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
يما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك عللى محملد   

 ( . إنك حميد مجيد* وعلى آل محمد ، يما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيلا والمملات ،   - 3

 . ن فتنة المسح الدجال وم
 ( . السالم علييم ورحمة اهلل : ) التفت يمينًا ويسارًا وقل فا يل مر  - 4
 

 جدول عدد ريعات الصال 
 

 السنة البعدية الفرض السنة القبلية الصلوات
 1 2 2 الصبح
 2 4 2و  2 الظهر
 1 4 2و  2 العصر
 2 3 2 المغرب
 وتر 3و  2 4 2 العشاء
 فا البت 2 2 ة المسجدتحي 2 الجمعة

 فا المسجد 2و2أو 
 

 :من أحيام الصال  
 . تصلا قبل الفرض والسنة البعدية بعده : السنة القبلية - 1
 . تمهل وانظر ميان سجودك وال تلتفت - 2
 . إقرأ إذا لم تسمع اإلمام ، وإقرأ الفاتحة فا الجهرية فا سيناته - 3

فرض الجمعة ريعتان ، وال تجوز - 4 . فا المسجد بعد الخطبة إال 



 (23) 

صل ريعتين يما صليت الصبح ، وعنلد االنتهلاء ملن قلراء      : فرض المغرب ثالث - 5
التحيات يلها ال تسلم وقم إلى الريعة الثالثة رافعًا يديك إللى يتفيلك ميبلرًا ، وإقلرأ     

: ) الفاتحة فقط ، وتمم صالتك يما تعلمت فا الصبح ، ثم سلم يمينلًا ويسلارًا وقلل    
 ( . م علييم ورحمة اهللالسال

إفعل ما فعلته فا صال  الصبح ، وبعد أن تقلرأ  : فرض الظهر والعصر والعشاء أربع - 6
الخ ال تسلم وقم إلى الريعة الثالثة ، ثم الرابعة وإقرأ الفاتحية ، وتملم  ....التحيات هلل 

 . صالتك ثم سلم يمينًا ويسارًا 
ل ريعة منفرد  ، وسلم ، واألفضل أن تلدعو  صل ريعتين وسلم ، ثم ص: الوتر ثالث - 7

اللهم أهدنا فليمن  : )بما ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قبل الريوع أو بعده 
هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وبارك لا فيما أعطيت ، وقنا شر ما قضليت ، إنلك   

بنلا  تقضى وال يقضى عليك ، إنه ال يذل من واليت ، وال يعز من عاديت ، تباريلت ر 
 ( . وتعاليت

قف ويبر إذا اقتديت مع اإلمام ولو يان رايعًا ، ثم تابعه ، وتحسب لك ريعة إن لحقته - 8
 . فا الريوع ، واال فال تحسب 

إذا فاتتك ريعة أو أيثر مع اإلمام فتابعه إلى آخر الصال  وال تسلم مع اإلمام ، وقم إلى - 9
 . صال  الريعات الباقية 

ا الصال  فإنها مبطلة لها ، فقد رأى الرسول صلى اهلل عليله وسللم   احذر السرعة ف- 11
: فقال له فلا الثالثلة   ( إرجع فصل فإنك لم تصل: ) رجاًل يسرع فا صالته فقال له 

أريع حتى تطمئن رايعًا ، ثم أرفع حتى تستوي قائمًا ، : ) علمنا يا رسول اهلل ، فقال 
 ( . تضمئن جالسًا ثم أسجد حتى تضمئن ساجدًا ، ثم أرفع حتى 

إذا فاتك واجب من واجبات الصال  ، فتريت القعود األول مثاًل ، أو شييت فلا علدد   - 11
الريعات ، فخذ باألقل وأسجد سجدتين فا آخر الصال  وسلم ، وهلذا يسلمى سلجود    

 . السهو 
نت ال تيثر الحرية فا الصال  ، فها منافية للخشوع ، وربما سببت فساد الصال  إذا يا- 12

 . يثير  وغير ضرورية 
. وقت صال  العشاء ينتها عند منتصف الليل الساعة فال يجوز تأخيرها إال لضلرور   - 13

وأما صال  الوتر فوقتها إلى طلوع  . الفجر 



 (24) 

 :من أحاديث الصال  
 صلوا يما رأيتمونا أصلا - 1
 ( . جدوتسمى تحية المس) إذا دخل أحديم المسجد فيريع ريعتين قبل أن يجلس - 2
 . ال تجلسوا على القبول ، وال تصلوا إليها - 3
 . إذا أقيمت الصال  ، فال صال  إال الميتبة - 4
 ( . النها عن الصال  ويمه مشمر أو ثوبه) أمرت أن ال أيف ثوبًا - 5
أقيموا صفوفيم وتراصوا ، قال أنس ويان أحدنا يلزق منيبه بمنيب صاحبه ، وقدمله  - 6

 . بقدمه 
قيمت الصال  فال تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، وعلييم السليينة ،  إذا أ- 7

 . فما أدريتم فصلوا ، وما فاتيم فأتموا 
 . إذا سجدت فضع يفيك ، وأرفع مرفقيك - 8
 . إنا إماميم فال تسبقونا بالريوع والسجود - 9

له سلائر عملله ، وإن   أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصال  فإن صلحت صلح - 11
 . فسدت فسد سائر عمله 

 

 :وجوب صال  الجمعة والجماعة 
- :صال  الجمعة والجماعة واجبة على الرجال لألدلة اآلتية 

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}: قال اهلل تعالى - 1

 . {خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
لقد هممت أن آمر بالصال  فتقام ، ثم أخالف إلى منازل : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 2

 ( . قوم ال يشهدون الصال  ، فأحرق عليهم
(   له إال من عذر من سمع النداء ، فلم يأته ، فال صال: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 3

 ( . الخوف أو المرض) 
أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجل أعمى ، فقال يا رسول اهلل ، إنه لليس للا   - 4

قائد يقودنا إلى المسجد ، فسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسللم أن يلرخص لله ،    
 ( . ال فأجبقال نعم ، ق( بالصال )فرخص له ، فلما ولّى دعاه فقال هل تسمع النداء 
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من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قلدر لله ، ثلم    : )وقال صلى اهلل عليه وسلم - 5
أنصت حتى يفرغ اإلمام من خطبته ، ثم يصلا معه غفر له ما بينله وبلين الجمعلة    

 ( .األخرى ، وفضل ثالثة أيام
 ( . على قلبه من ترك ثالث جمع تهانًا بها ، طبع اهلل: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 6
 

 :ييف أصلى الجمعة مع آدابها 
 . اغتسل يوم الجمعة ، وأقلم أظافري ، وأتطيب وألبس ثيابًا نظيفة ، بعد الوضوء - 1
 .ال آيل ثومًا أو بصاًل نيئًا ، وال أشرب دخانًا ، وأنظف فما بالسواك أو المعجون - 2
ب على المنبر امتثلااًل ألملر   أصلا ريعتين عند الدخول إلى المسجد ، ولو يان الخطي- 3

إذا جاء أحديم الجمعة واإلمام يخطب ، : ) الرسول صلى اهلل عليه وسلم بهذا حيث قال 
 .  -أي يخففهما  -( فليريع ريعتين وليتجوز فيهما 

 . أجلس لسماع الخطبة من اإلمام وال أتيلم - 4
 .  (النية بالقلب)أصلا مع اإلمام ريعتين فرض الجمعة مقتديًا - 5
 . أصلا أربع ريعات سنة الجمعة البعدية ، أو ريعتين فا البيت ، وهو األفضل - 6
  . اإليثار من الصال  على النبا صلى اهلل عليه وسلم فا يوم الجمعة - 7
إن فا الجمعلة لسلاعة ال   : ) تحري الدعاء يوم الجمعة لقوله صلى اهلل عليه وسلم - 8

 ( . إال أعطاه إياه يوافقها مسلم يسأل اهلل فيها خيرًا
 

 :حيم الغناء والموسيقى 
 لَهُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم  وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ}: قال اهلل تعالى - 1

 . {عَذَابٌ مُّهِنيٌ
هو الغناء : هو الغناء وقال ابن مسعود ( لحديثبلهو ا)أيثر المفسرين على أن المراد  

 . نزلت فا الغناء والمزامير : ، وقال الحسن البصري 
 .  -الغناء والمزامير  - {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ}: وقال تعالى يخاطب الشيطان - 2
والحرير ، ( الزنا)حلون الحر لييونن من أمتر أقوام يست: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 3

 .  - ىالموسيق -( والخمر والمعازف
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وللبس الحريلر األصللا ،    , سيأتا من المسلمين أقوام يعتقدون أن الزنا : والمعنى 
 . وشرب الخمر ، والموسيقى حالل ، وها حرام 

يالعود والنلاي ، والطبلل ، واليوبلة ،    : يل ما له نغمة وصوب مطرب : والمعازف 
الجلرس مزاميلر   : ) غيرها ، حتى الجرس لقوله صللى اهلل عليله وسللم    والدف و
 ( . الشيطان

وهو دال على اليراهية لصوته ، ويانوا يعلقونه فا أعناق اللدواب ألن فيله شلبهًا    
وس وشيله الذي يستعمله النصارى ، ويمين االستغناء عن الجلرس بصلوت   لبالناق

 . البلبل 
الغناء لهو ميروه ، يشبه بالباطل ، من اسلتيثر  : ضاء ونقل عن الشافعا فا يتابه الق- 4

 . منه فهو سفيه ترد شهادته 
 

 :الغناء فا الوقت الحاضر 
يتحدث عن الحب والهوى ،  اإلذاعاتأغلب الغناء اآلن فا األعراس والحفالت ، وفا - 1

والقبلة واللقاء ، ووصف الخدود والقدود ، وغيرها من األمور الجنسلية التلا تثيلر    
 . الشهو  عند الشباب ، وتشجعهم على الفاحشة والزنا وتقضا على األخالق 

الذين سرقوا أملوال الشلعب    -وإذا اجتمع الغناء والموسيقى من المغنيين والمغنيات - 2
 -باسم الفن والمسرح ، وذهبوا بأموالهم إلى أوروبا واشلتروا األبنيلة والسليارات    

ة ، وأفالمهم الجنسية ، وافتتن اليثير من الشباب أفسدوا أخالق الشعب بأغانيهم المائع
: يقلول للجنلود    1967وأحبوهم من دون اهلل ، حتى يان المذيع وقت حرب اليهلود  

سيروا لألمام فإن معيم المطرب فالن وفالنة ، حتى يانت الهزيمة المنير  أمام اليهود 
عونتله ، وأعلنلت   سيروا فاهلل معيلم بم .. المجرمين ، ويان المفروض أن يقول لهم 

احدى المطربات أنها ستقيم حفلتها الشهرية التا تقام فا القاهر  ستقيمها فا تل أبيب 
، إذا انتصرنا ، بينما وقف اليهود بعد الحلرب عللى حلائط     1967قبل حرب اليهود 

 .. المبيى فا القدس يشيرون اهلل على نصرهم 
 : اسمعها تقول حتى األغانا الدينية ال تخلوا من المنيرات ، ف- 3
 . ويا محمد هذا العرش فاستلم   وقبل يل نبا عند رتبته 
 . وهذا اليالم األخير يذب على اهلل ورسوله يخالف الحقيقة  
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 :عالج الغناء والموسيقى 
فزيون وغيرهما ، وال سيما األغلانا الخليعلة ،   لاالبتعاد عن سماعها من الراديو والت- 1

 . والمصحوبة بالموسيقى 
وأعظم مضاد للغناء والموسيقى ذير اهلل وتالو  القرآن ، وال سيما قراء  سور  البقر  - 2

إن الشيطان ينفر من البيت اللذي يقلرأ فيله سلور      : ) لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
 ( . البقر 

مَما فِمي الصُّمدُورِ وَهُمدًى وَرَحْمَمةٌ      يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَماءتْكُم مَّوْعِظَمةٌ مِّمن رَّبِّكُممْ وَشِمفَاء لُ     }: قال تعالى  

 .{ لُلْمُؤْمِنِنيَ
 قراء  السير  النبوية والشمائل المحمدية ، وأخبار الصحابة - 3
 

 :المستثنى من الغناء 
دخل رسلول اهلل صللى اهلل   : ) الغناء يوم العيد ودليله حديث عائشة رضا اهلل عنها - 1

وفا روايلة عنلدي جاريتلان    ) ان بدفين عليه وسلم عليها ، وعندها جاريتان تضرب
دعهن فإن ليل قوم عيلدًا ،  : فانتهرهما أبو بير ، فقال صلى اهلل عليه وسلم ( تغنيان

 ( . وإن عيدنا هذا اليوم
: الغناء مع الدف وقت النياح العالنه وتشجيعه ، ودليله قوله صلى اهلل عليله وسللم   - 2

هلذا للبنلات    -( ، والصوت فا النياحالل والحرام ، ضرب الدف لفصل ما بين الح)
 . -فقط 

النشيد اإلسالما وقت العمل مما يساعد على النشاط ، وال سيما إذا يان فيه اللدعاء ،  - 3
 :فقد يان الرسول يتمثل بقول ابن رواحة ، ويشجع العاملين فا حفر الخندق قائاًل 

 فاغفر لألنصار والمهاجر  ** اللهم ال عيش إال عيش اآلخر 
 : فيجيب األنصار والمهاجرون  

 على الجهاد ما بقينا أبدا ** نحن الذين بايعوا محمدًا
 وال تصدقنا وال صلينا ** واهلل لوال اهلل ما اهتدينا

 وثبت األقدام إن القينا ** فأنزلن سيينة علينا 
 إذا أرادوا فتنة أبينا  ** والمشريون قد بغوا علينا 
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 .. أبينا ... يرفع بها صوته أبينا 
النشيد الذي فيه توحيد اهلل ، أو محبة رسول اهلل صلى اهلل عليه ولسم وذير شمائله ، - 4

أو فيه حث على الجهاد والثبات وتقوية األخالق ، أو الدعو  إلى المحبة والتعاون بين 
المسلمين أو فيه ذير محاسن اإلسالم ومبادئه وغير ذلك مما يفيد المجتمع فلا دينله   

 .  وأخالقه
يسمح من المعازف الدف فقط فا وقت العيد والنياح للنساء وال يجوز اسلتعماله فلا   - 5

الذير أبدًا ، ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم لم يستعمله ، ويذا صحابته ملن بعلده   
رضا اهلل عنهم ، وقد أباحه الصوفيون ألنفسهم وجعلوا الدف فا الذير سنة ، وهلو  

أيايم ومحدثات األملور ، فلإن يلل    : ) عليه وسلم يقول بدعة ، والرسول صلى اهلل 
 ( . محدثة بدعة ، ويل بدعة ضاللة

 
 :حيم الصور والتماثيل 

قام اإلسالم ليدعو الناس جميعًا إلى عباد  اهلل وحده ، وتلرك عبلاد  غيلر اهلل ملن     - 1
والقبور  األولياء والصالحين ، المتمثلة فا األصنام والتماثيل والتصاوير ، واألضرحة ،

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِمي  }: وهذه الدعو  قديمة منذ أرسل اهلل الرسل لهداية الناس ، قال اهلل تعالى . 

يل ما عبلد ملن دون اهلل    -: الطاغوت  - {كُلُ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللّمهَ وَاجْتَنِبُمواْ الطَّماغُوتَ   
 . -برضاه 

ور  نوح عليه السالم ، وأيبر دليل على أن هذه يانت وقد ورد ذير هذه التماثيل فا س 
تمثل رجااًل صالحين وهو ما ذيره البخاري عن ابن عباس رضا اهلل عنهما فا قولله  

كَثِرًا وَلَا تَزِدِ  وَقَدْ أَاَلُّوا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدالا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}: تعالى 

 { الظَّالِمِنيَ إِلَّا اَلَالًا
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إللى  : ) قال 

وسلموها  ( تماثيل)قومهم ، أن أنصبوا إلى مجالسهم التا يانوا يجلسون فيها أنصابًا 
: نسخ العللم   -( سخ العلم عبدتبأسمائهم ، ففعلوا ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ون

 .  -نسا العلم 
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يظلن  . فهذه القصة تفيد أن سبب عباد  غير اهلل ها التماثيل الممثلة فلا الزعملاء   
اليثير من الناس أن هذه التماثيل ، وال سيما التصاوير أصبحت حالالًًً ، لعلدم و جلود   

 : جود من يعب الصور والتماثيل فا هذا العصر ، وهذا مردود من عد  و
إن عباد  الصور والتماثيل ال تزال تعبد فا هذا العصر ، فصور  عيسى وأمه ملريم ،  - 1

 . تعبد من دون اهلل فا الينائس حتى الصليب يريعون له 
وهناك لوحات فنية لعيسى ومريم تباع بأغلى األثمان ، تعلق فلا البيلوت لعبادتهلا     

 . وتعظيمها 
د المتقدمة ماديًا وتجاريًا والمتأخر  روحيًا تيشلف لهلا   وهذه تماثيل الزعماء فا البال- 2

يتمثال جورج واشلنطن  : الرؤوس ، وتحنا لها الظهور عند المرور على تمثال منها 
فا أمرييا ، ونابليون فا فرنسا ، وتمثال لينين وستالين فا روسيا ، وغيرهلا ملن   

ير  التماثيل إلى بعض التماثيل الموضوعة فا الشوارع ، يريع المارون لها ، وسرت ف
البالد العربية ، فقلدوا اليفار ، وأقاموا التماثيل فلا شلوارعهم ، وال تلزال تنصلب     

، ويجب صرف هذه األموال فا بناء مساجد  واإلسالميةالتماثيل فا بقية الدول العربية 
نفعها أجدى وأنفع ، وال بلأس بتسلميتها   ومدارس ومشافا وجميعات خيرية فييون 

 . بأسمائهم 
إن هذه التماثيل بعد مرور زمن طويل سوف تحنى لها الرؤوس ، وتعظم وتعبد ، يملا  - 3

حصل فا أوروبا وترييا وغيرها من البالد ، وسبقهم فا ذلك قوم نوح عليه السالم ، 
 . حيث نصبوا تماثيل زعمائهم ، ثم عظموهم وعبدوهم 

ال تلدع تمثلااًل إال   : ) قائاًل  لقد أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم على بن أبا طالب- 4
جعلته قريبلًا ملن   : مرتفعًا ، سويته : مشرفًا  -( طمسته ، وال قبرًا مشرفًا إال سويته

 ( . وال صور  إلى لطختها) وفا رواية ( . األرض
 

 :الصور والتماثيل المسموح بها 
بحلر  يسمح بصور  وتمثال الشجر  والنجوم والشمس والقمر والجبلال والحجلر وال  - 1

والنهر ، والمناظر الجميلة ، واألماين المقدسة يصلور اليعبلة والمدينلة والمسلجد     
األقصى ، وبقية المساجد إن خلت من صور إنسان أو حيوان وما لله روح ، ودليلله   

 (. إن ينت ال بد فاعاًل فأصنع الشجر وما ال نفس له: )قول ابن عباس رضا اهلل عنهما
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ة والجواز للسفر ، ورخصة السيار  وغيرها من األمور الصور الموضوعة على الهوي- 2
 . الضرورية فمسموح بها للضرور  

تصوير المجرمين من القتلة والسارقين وغيرهم إللقاء القبض عليهم للقصاص منهم ، - 3
 . ويذا ما تحتاجه العلوم يالطب 

غير  يسمح للبنات ، باللعب المصنوعة فا البيت من الخرق ، على شليل طفللة صل   - 4
تلبسها الثياب وتنظفها تنميها ، وذلك لتتعلم تربية األوالد عندما تيون أملًا ، وللدليل   

، ( ينت ألعب بالبنات عند النبا صلى اهلل عليه وسللم : ) قول عائشة رضا اهلل عنها 
وال يجوز شراء اللعب األجنبية لألطفال ، وال سيما البنلات السلافرات المنيشلفات ،    

دها وتفسد المجتمع بذلك ، باإلضافة إلى صرف األموال للبالد األجنبية فتتلعم منها وتقل
 . واليهودية ، والنصرانية وغيرها ليحاربوا المسلمين 

 

 هل الدخان حرام ؟
لم يين الدخان موجود فا زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ولقد جاء اإلسالم بأصول عامة 

متلف للمال ، وإليك األدلة اآلتيلة عللى حيلم    م ، أو مؤذ للجار ، أو لتحرم يل ضار بالجس
- :الدخان 

 {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}: قال اهلل تعالى - 1
 ( . والدخان من الخبائث ، يريه الرائحة) 
 . {وَالَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}: وقال تعالى - 2
 ( . خان يوقع فا األمراض المهلية يالسرطان والسل وغيرهاوالد) 
 . { وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}: وقال تعالى - 3
 ( . والدخان قتل بطئ للنفس) 
 . {وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا}: وقال تعالى عن ضرر الخمر - 4
 ( . والدخان ضرره أيبر من نفعه ، بل يله ضرر) 
 .{ إِنَّ الْمُبَذُرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}: ال تعالى وق- 5
 ( . والدخان تبذير واسراف من عمل الشيطان ) 

وقال رسول اهلل صللى اهلل عليله   - 6 ( .ال ضرر وال ضرار: ) وسلم 
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 ( .  والدخان يضر شاربه ، ويؤذي جاره ويتلف ماله) 
 ( .ويره اهلل ليم إضاعة المال) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - 7
تعنا التحريم فا اليتاب والسنة : واليراهية ( . والدخان ضياع لمال شاربه ييرهه اهلل) 

 ( . عن السلف
 ( . يل أمتا معافى إال المجاهرين: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 8
هم إال المجاهرين بالمعاصا يالمدخنين ، ألنهلم يشلربونه   أي يل المسلمين يعفى عن) 

 ( . عالنًا ، ويشجعون غيرهم على فعل هذا المنير
 ( . من يان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 9
 ( . والدخان يؤذي برائحته زوجته وأوالده وجيرانه ، ال سيما المالئية والمصلين) 
 

 : عفاء اللحية واجبإ
 . {وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ}: قال اهلل تعالى - 1
 ( . وحلق اللحية تغير لخلق اهلل وطاعة للشيطان)  
 ( .جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس: ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 2
 ( . وا اللحية مخالفة لليفارأي قصوا ما طال عن الشفة من الشارب ، وأعف) 
عشر من الفطر  ، قص الشارب ، وإعفلاء اللحيلة ،   : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 3

 ....( والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص األظافر 
 ( . وإعفاء اللحية من خلق اهلل يحرم حلقها) 
 . (لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء- 4
 ( . وحلق اللحية تشبه بالنساء ، معرض للطرد من رحمة اهلل) 
لينا أمرنا ربا عز وجل أن أعفا لحيتا وأن أقلص  : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم - 5

 ( . شاربا
 ( . وإعفاء اللحية أمر من اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وهو واجب)  
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 :بر الوالدين 
- :اآلخر  فاعمل بالوصايا اآلتية إذا أردت النجاح فا الدنيا و

 .خاطب والديك بأدب وال تقل لهما أف ، وال تنهرهما ، وقل لهما قواًل يريمًا - 1
 . أطع والديك دائمًا فا غير معصية ، فال طاعة لمخلوق فا معصية الخالق - 2
 . تلطف بوالديك وال تعبس بوجههما ، وال تحدق النظر اليهما غاضبًا - 3
 . ى سمعة والديك وشرفهما ومالهما ، وال تأخذ شيئًا بدون إذنهما حافظ عل- 4
أعمال ما يسرهما ولو من غير أمرهما يالخدمة وشراء اللوازم ، واالجتهاد فا طللب  - 5

 . العلم 
 . شاورهما فا أعمالك يلها واعتذر لهما إذا اضطررت للمخالفة - 6
يا أما ويا أبا ، وال تقل يا بابا ، ويلا  نعم : ءهما مسرعًا بوجه مبتسم قائاًل اأجب ند- 7

 . ماما ، فها يلمات أجنبية 
 . أيرم صديقهما وأقرباءهما فا حياتهما ، وبعد موتهما - 8
 . ال تجادلهما وال تخطئهما وحاول بأدب أن تبين لهما الصواب - 9

تلزعج  ال تعاندهما ، وال ترفع صوتك عليهما ، وأنصت لحديثهما وتأدب معهما ، وال - 11
 . أحد إخوانك إيرامًا لوالديك 

 . إنهض إلى والديك إذا دخال عليك ، وقبل رأسهما - 11
 . ساعد أمك فا البيت ، وال تتأخر عن مساعد  أبيك فا عمله - 12
ال تسافر إذا لم يأذنا لك ولو ألمر هام ، فإن اضطررت فاعتذر لهما ، وال تقطع رسائلك - 13

 . عنهما 
 . ما بدون إذن ال سيما وقت نومهما وراحتهما ال تدخل عليه- 14
 . إذا ينت مبتلى بالدخان فال تدخن أمامهما - 15
 . ال تتناول طعامًا قبلهما ، وأيرمهما فا الطعام والشراب - 16
 . ال تيذب عليهما ، وال تلمهما إذا عمال عماًل ال يعجبك - 17
ا قبل يل شلئ فرضلاء اهلل فلا    ال تفضل زوجتك ، أو ولدك عليهما ، وأطلب رضاهم- 18

 . رضاء الوالدين وسخطه فا سخطهما 
 .ال تجلس فا ميان أعلى منهما ، وال تمد رجليك فا حضرتهما متيبرًا - 19
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ال تتيبر فا االنتساب إلى أبيك ولو ينت موظفًا يبيرًا ، وأحذر أن تنير معروفهملا أو  - 21
 . تؤذيهما ولو بيلمة 

والديك حتى يشيواك ، فهذا عار عليك ، وسترى ذلك ملن أوالدك  ال تبخل بالنفقة على - 21
 . ، فيما تدين تدان 

أيثر من زيار  والديك وتقديم الهدايا لهما ، وأشيرهما على تربيتك وتعبهملا عليلك ،   - 22
 . واعتبر بأوالدك وما تقاسيه معهم 

 . هات أحق الناس باإليرام أمك ثم أبيك وأعلم أن الجنة تحت أقدام األم- 23
احذر عقوق الوالدين وغضبهما فتشقى فا الدنيا واآلخر  ، وسيعاملك أوالدك بمثل ما - 24

 . تعامل به والديك 
إذا طلبت شيئًا من والديك فتلطف بهما وأشيرهما إن أعطياك ، وأعذرهما إن منعاك ، - 25

 . وال تيثر طلباتك لئال تزعجهما 
 .اعمل ، وساعد والديك إذا أصبحت قادرًا على يسب الرزق ف- 26
يل ذي حق حقه ، وحاول التوفيق  فأعطإن لوالديك عليك حقًا ، ولزوجتك عليك حقًا ، - 27

 . بينهما إن اختلفا ، وقدم الهدايا للجانبين سرًا 
إذا اختصم أبواك مع زوجتك فين حييمًا وأفهم زوجتك أنك معها إن يان الحق بجانبها - 28

 . وأنك مضطر لترضيتهما 
 . إذا اختلفت مع أبويك فا الزواج والطرق فاحتيموا إلى الشرع فهو خير عون ليم - 29
 . دعاء الوالدين مستجاب بالخير والشر ، فاحذر دعاءهما عليك بالشر - 31
من اليبائر شتم : ) تأدب مع الناس فمن سب الناس سبوه ، قال صلى اهلل عليه وسلم - 31

 ( . فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه الرجل والديه ، يسب أبا الرجل 
: زر والديك فا حياتهما وبعد موتهما ، وتصدق عنهما ، وأيثر من الدعاء لهما قائاًل  (32

 ( . رب أرحمهما يما ربيانا صغيرا ( ) رب أغفر لا ولوالدي) 
 


