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دة (إنا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور) المائ
د (وقفینا بعیسى ابن مریم وآتیناه اإلنجیل) الحدی

ء (وآتینا داوود زبوراً) النسا
(إن ھذا لفي الصحف األولى * صحف ابراھیم وموسى) األعلى

(إنا نحن نزلنا علیك القرآن تنزیالً) اإلنسان



ھدایة الناس

إزالة ما بین 
البشر من خالفات

تبشیر المؤمنین 
وإنذار الغافلین



جمیعھا أنولت من هللا تعالى
أنزلت على الرسل لھدایة الخلق

اإلیمان بھا واجب

ل القرآن الكریم محفوظ من الزیادة والنقصان والتغییر والتبدی
ً القرآن الكریم ناسخ لما قبلھ من الكتب السماویة لفظاً وحكما

تشریعات القرآن الكریم عامة صالحة لكل زمان ومكان



حروف - صفحات - آیات - سور - أرقام اآلیات
رحمة للعالمین - شفاء للصدور - أجر عظیم

وجوب اإلیمان بجمیع 
الكتب السماویة والھدایة 

إلى كمال اإلیمان

بیان الفرق بین الھدایة 
والضالل

الیقین بأن القرآن 
الكریم حق ال یأتیھ 

الباطل ومھیمن 
على ما سبقھ



اإلیمان بالكتب السماویة

أصدق بجمیع الكتب السماویة
أعظم قدر القرآن الكریم ومكانتھ

أحرص على تالوة القرآن الكریم وحفظھ



كالم هللا تعالى المنزل على رسولھ الكریم المتعبد بتالوتھ المتحدي بأقصر 
سورة منھ، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس

اإلیمان بالكتب السماویة واجب، ألنھ ركن من أركان اإلیمان

أؤمن بھ جملة وتفصیالً
أتلوه حق تالوتھ

أعظم قدره ومكانتھ

اإلیمان أن أصولھا صحیحة منزاة من عند هللا
ف الیقین بأن الموجود منھا أصابھ التحری

ً اإلقرار بأن الصحیح منھ یصدق بعضھ بعضا





التحذیر من تركھا
التأكید على سوء العاقبة

قسم
قسم



ر  الكسل والسھ
ة الجھل والالمباال

غیاب القدوة عند الشباب

وم التبكیر بالن
الصحبة الصالحة المعینة

تشجیع األب ألبنائھ واصطحابھم معھ



التبكیر إلى صالة الجمعة سنة لما فیھ من الخیر العظیم 
كاالنشغال بقراءة القرآن والتسبیح والتھلیل واالستغفار والدعاء

المحافظة على صالة الجمعة

أحث أخي على أداء صالة الجمعة
أبین لھ أحكام صالة الجمعة

أحافظ على سنن یوم الجمعة



تعظیماً لشعائر هللا تعالى - تأكیداً لوحدة المسلمین - 
تعزیزاً لروح العمل الجماعي

فرض عین على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقیم ال عذر لھ

لسوء العاقبة وھي الختم على قلب من یتخلف عن ثالث جمعات

الختم على قلبھ وصرفھ عن معرفة الحق

ف الغسل - التطیب - قراءة سورة الكھ
التبكیر إلى الصالة - كثرة الصالة على النبي

التبكیر إلھا لما لھا من الخیر العظیم

أخبره بحرمة الكالم واإلمام یخطب



الغسل والتطیب ولبس أحسن الثیاب ألنھم من 
سنن وآداب صالة الجمعة

أذكره بفضلھا العظیم وعقوبة تركھا





االعتقاد بأن الكسوف یوجب حدوث 
تغیر ما في األرض كموت أو ضرر

خسوف القمر

كسوف الشمس





االستغفار والصدقةالدعاءذكر هللا
متى ما وقع الكسوف أو الخسوف وتحقق وینتھي باالنجالء



االقتداء بعبادة الرسول صلى هللا علیھ وسلم

أستشعر قدرة هللا تعالى وعظمتھ
وف أصلي صالة الكس

أكثر من الدعاء واالستغفار عند الكسوف



صح
خطأ
خطأ

یحدث كسوف الشمس لوقوع القمر بین الشمس واألرض

ً كلیا
ً كلیاً أو جزئیا

باألذان المعتاد
لیس لھا أذان وال إقامة ویستحب النداء لھا بلفظ (الصالة الجامعة)

وف وقوع الكس
سنة

ر وقت صالة الظھ
فرض عین





ل من المساجد التي تشد إلیھ الرحا
الصالة فیھا لھا أجر عظیم

قبلة المسلمین الثانیة والصالة فیھ تعدل مئة ألف صالة

قبلة المسلمین األولى والصالة فیھ تعدل ٥۰۰ صالة

قبة الصخرة

حائط البراق

المصلى القبلي
المصلى المرواني



عدم خوف النبي من تكذیب أھل مكة لھ وأذاھم

تصدیق أبو بكر الصدیق للنبي الكریم
تأیید النبي بمعجزة اإلسراء والمعراج



الحفاظ على المقدسات اإلسالمیة

راج أصدق بمعجزة اإلسراء والمع
أقدر مكانة المسجد األقصى

أثق بنصر هللا تعالى للمؤمنین



م تأیید من هللا لنبیھ الكری
جاءت للتخفیف عنھ 

وتجدیداً لعزیمتھ

اإلسراء ھو االنتقال من المسجد 
الحرام إلى األقصى

المعراج ھو االنتقال من المسجد 
األقصى إل السماوات العال

لكثرة تصدیقھ للنبي الكریم

بیان عظم مكانتھ - اإلشارة إلى أن رسالة اإلسالم للناس كافة - 
التأكید على أن دین األنبیاء واحد وھو اإلسالم  

صح
خطأ
خطأ

البراق
جبریل

الجنة والنارالبیت المعمور





األمر بالنداء لھا 
وأداؤھا في جماعة 

بإمامة الكبیر
األمر بتلبیة النداء 

ألداء الصالة جماعة 
في المسجد

ودة التواصل وزیادة الم
تحقیق وحدة المسلمین

ض معرفة أحوال بعضھم البع
تعظیم شعائر اإلسالم





األمن من غلبة 
الشیطان

األجر العظیم كمن قام 
نصف اللیل أو كلھ

اإلكرام والرزق 
في الجنة







تعظیم شعائر اإلسالم

أحافظ على أداء الصالة في جماعة
ة أتجنب مسابقة اإلمام في الصال

أستشعر سماحة ویسر اإلسالم



على كل مسلم عاقل قادر یسمع النداء

واجبة

اعتیاد النظام وأداء العمل في وقتھ - إشعار المسلم 
بالخشوع واالطمئنان - تعلیم الجاھل وإرشاد الضال - 

مضاعفة األجر والثواب

ألن الجماعة مأخوذة من االجتماع واالثنان أقل ما یتحقق بھ الجمع

ال تصح

جائز

جائز





التبكیر في صالة األضحى لیتسنى 
للمسلمین من ذبح أضاحیھم

التأخیر في صالة الفطر لیتسع الوقت 
للمسلمین إلخراج زكاة فطرھم





رة فرضت في السنة األولى للھج
حكمھا فرض كفایة

في األول من شوال - یستحب تأخیرھا
في العاشر من ذي الحجة - یستحب 

تبكیرھا

ر  التبكی
تبادل التھاني

إظھار البھجة والسرور



د إشراك األطفال في تزیین المنزل - االستماع إلى تكبیرات العی
زل خروج العائلة لتناول الطعام خارج المن

تقدیم الھدایا لألطفال

تعظیم شعائر اإلسالم

د أحرص على أداء صالة العی
د أستمع لخطبة العی

أتحلى بآداب العید



ست تكبیرات
اإلحرام
الفاتحة
األعلى

أذان وإقامة

خطبتین
زكاة الفطر

األضحیة

خمس تكبیرات
القیام
الفاتحة
الغاشیة

یجوز
ال یجوز
ال یجوز



ألنھ یتم عقب كل فریضة صالھا في جماعة في عید األضحى

م التبكیر في صالة األضحى لیتسنى للمسلمین من ذبح أضاحیھ
التأخیر في صالة الفطر لیتسع الوقت للمسلمین إلخراج زكاة فطرھم 

إظھار البھجة والسرور من آداب العید وكذلك تبادل التھاني 
والتمتع باألكل والشرب المباحین من دون إسراف





جاور أوقف سیارتھ أمام منزل جاره

الغضب والھیجان

الشعور باإلحراج

إھمال الواجبات المدرسیة

الغضب واالنفعال

الخوف



طراب الھیجان واالض

د الحقد والحس

االستھزاء والسخریة

ر تعطل التفكی

إصدار قرارات خاطئة

فقدان االتزان العقلي

دم ارتفاع ضغط ال

اإلصابة باألزمات القلبیة

اإلصابة بضیق التنفس



أن تغییر وضعیة الغاضب تحد من غضبھ





الحلم

أكظم غیظي بتذكر فضل الكاظمین عند هللا
م أتحلى بالحلم والصبر قبل إصدار األحكا

أقتدي بالرسول في كمال خلقھ



طبع فطري یؤدي بصاحبھ إلى الثوران واالنفعال وعدم القدرة 
على التحكم في أقوالھ وأفعالھ غالباً

محمود
محمود
مذموم
مذموم

مفرط
معتدل

االستعاذة با� من الشیطان الرجیم - الصمت والسكوت - 
الوضوء - تغییر الوضعیة





االقتران؛ عبادة هللا وتوحیده مقرونة باإلحسان الى الوالدین



أمر اإلسالم ببر الوالدین حفاظاً على األسرة وال یقتصر ذلك 
على یوم بعینھ فالمسلم بار بوالدیھ طوال حیاتھ

التصدق عنھما - اإلنفاق علیھما - تقدیم أمرھما وطلبھما ما لم یكن معصیة



بسبب المشقة والضعف الذي یصیب األم أثناء الحمل والوالدة 
وكذلك في التربیة واإلرضاع





تقدیم أمر الوالدین وطلبما ما لم یكن معصیة فإن كانت معصیة ال 
تجب طاعتھم ولكن مع البر بھم والنصح لھم



األفالم 
التوعویة

القصص 
المؤثرة

أنشطة البرامج الدینیة
ومسابقات

أحسن إلى والدّي قوالً وعمالً
ن أتجنب عقوق الوالدی

أخص أمي بمزید من البر

بر الوالدین



ل اإلحسان إلیھما في القول والفع
كل قول أو فعل یتأذى بھ الوالد ما لم یكن شركاً أو معصیة

واجب
سبب لدخول الجنة - 

مغفرة الذنوب

حرام ویعد من الكبائر
التعرض لسخط هللا تعالى وعدم قبول 

الطاعات - التعرض للفقر

عملياإلنفاق علیھما

قوليعدم التضجر منھما

عملي التصدق عنھما

ألن عبادة هللا وتوحیده مقرونة باإلحسان إلى الوالدین

بسبب المشقة في الحمل والوالدة التربیة واإلرضاع



ال یجوز

ال یجوز

ال یجوز

 یجوز

القرآن الكریم ناسخ لھا لفظاً 
ً وحكما

ألداء صالة الجمعة في وقتھا

ألن صالة العید سنة عن 
النبي الكریم

لوجوب متابعة اإلمام في 
الصالة



ل محفوظ من الزیادة والنقصان والتغییر والتبدی
ناسخ لما قبلھ لفظاً وحكماً

تشریعاتھ عامة صالحة لكل زمان ومكان

ف أصابھا التحری
ال یجوز االحتكام إلیھا

نزلت ألمة یعینھا في زمن محدد

ن فرض عی
ر وقت صالة الظھ

لھا أذان وإقامة

فرض كفایة
بعد طلوع الشمس بربع ساعة

لیس لھا أذان وإقامة

اإلسراء ھو السیر لیالً
االنتقال من المسجد الحرام إلى األقصى

ء المعراج ھو الصعود إلى السما
االنتقال من المسجد األقصى إلى السماوات العال



ألن الغضب جماع الشر

ألنھ محرم ویعد من أكبر الكبائر التي تعرض صاحبھا لسخط هللا تعالى

آیة من آیات هللا توجب استشعار قدرة هللا تعالى وعظمتھ
تذكیر وتخویف هللا تعالى الناس بأھوال یوم القیامة

ھي الكتب السماویة التي أنزلھا هللا على رسلھ بواسطة الوحي رحمة للخلق وھدایة لھم

طیع فطري یؤدي بصاحبھ إلى الثوران واالنفعال

كل قول أو فعل یتأذى بھ الوالد من ولده ما لم یكن شركاً أو معصیة
اإلسراء ھو االنتقال من المسجد الحرام إلى األقصى بالجسد والروح

الشعور بوحدة البشریة - التحرر من التخبط الثقة با� العلي العظیم
الفكري والعقدي

تعلیم الجاھل من خالل الخطبة إظھار لعزة المسلمین وإغاظة الكافرین

إشعار المسلم بالخشوع واالطمئناناعتیاد النظام وأداء العمل في وقتھ

سبب لدخول الجنة - طول العمر - 
سعة الرزق

غفرة الذنوب والنجاة من 
المصائب - بر األبناء



ست تكبیرات
اإلحرام

الفاتحة
األعلى

أذان وإقامة

خطبتین
زكاة الفطر

األضحیة

خمس تكبیرات
القیام
الفاتحة

الغاشیة

حدوث الكسوف

أن تكون الركعة الثانیة

أذان وإقامة
یستحب النداء 

لھا بلفظ الصالة 
الجامعة

قیامان
ركوعان

عبد هللا بن مسعود الھذلي
أبو بكر الصدیق

أقدم أمرھما
أكظم غیظي

أكبر تكبیرة اإلحرام وأركع











الواقعة

الحاقة

القیامة

الغاشیة - الزلزلة - القارعة



حتى نرى هللا جھرة

قصة القریة الخاویة

قصة قتیل إسرائیل

قصة ابراھیم

قصة الخروج خشیة الوباء



ضبط حركة اإلنسان وحضھ على التزام العمل الصالح

التذكیر الدائم لھ لكثرة نسیان العباد وغفلتھم عنھ

الرد على المعاندین الجاحدین في كل عصر



اإلیمان بالیوم اآلخر

وت أصدق بالیوم اآلخر ومما یكون بعد الم
أستعد للیوم اآلخر بالعمل الصالح

أوازن بین الدنیا واآلخرة



التصدیق الجازم بكل ما أخبر بھ هللا تعالى في كتابھ وأخبر بھ نبیھ الكریم مما یكون بعد الموت

إلعراضھم عن دالئل العقل وتكذیبھم لنصوص الشرع

دالئل عقلیة، دالئل حسیة

ربطھ باإلیمان 
با�

ذكره بأسالیب متنوعھ 
وفصل أحوالھ

أسماه بأسماء معبرة عما یدور فیھ من 
وقائع وأحداث

أنصحھ بالعمل لآلخرة استعداداً لھا لینال رضا هللا وأال یسرف على نفسھ باالھتمام بالدنیا الزائلة

أنصحھ بالتصدیق الجازم ألنھما من أركان اإلیمان مع إعطائھ األدلة العقلیة والحسیة





اتعلیمھم التوجھ إلى هللا والتضرع لھ وسؤالھ من فضلھ فھو المعطي والمانع
بسبب الجدب والقحط الشدید

االستجابة ألمر هللا تعالى واإلیمان واالستقامة



ً ًمعینا ھنیئا

أصلي ركعتین في أي وقت غیر وقت الكراھة

أكبر سبع تكبیرات في الركعة األولى وأقرأ في الركعة األولى سورة الفاتحة وسورة األعلى

أكبر خمس تكبیرات في الركعة الثانیة وأقرأ الفاتحة والغاشیة



االقتداء بعبادة الرسول الكریم

ت ألجأ إلى هللا تعالى في كل وق
ء أصلي صالة االستسقا
أتحلى بآداب االستسقاء



طلب سقیا الماء من هللا عند حصول الجدب، وانقطاع المطر

المصالحین بین المتخاصمینالتواضع والخشوع والتضرع لتوبة وإخراج الصدقة 
والصیام

وس إدخال البھجة والسرور إلى النف
األمطار تصفي األجواء من الغبار واألتربة العالقة

قول مطرنا بفضل هللا ورحمتھ
الوقوف في أول المطر لیصیب البدن





أن یكون على بصیرة مما یدعو بھ
أن یدعو بالحكمة والموعظة الحسنة



أخبر هللا تعالى رسولھ بما 
یمكر بھ األعداء

أغشى هللا تعالى أبصار األعداء فلم 
یروا الرسول وخروجھ من بینھم

ثبت هللا تعالى قلب الرسول 
لصدق توكلھ وأمر العنكبوت 

بنسج خیوطھ





التضحیة

ن أساھم في نصرة الدی
أخطط لكل عمل أقوم بھ

أتجنب التفرقة بین المسلمین



بناء المسجد

إصدار وثیقة المدینة التي تنظم العالقة بین المسلمین 
والیھود ومشركي المدینة

المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار

اتباع السریة التامة في تنفیذ الخطة

رة اختیار أبي بكر الصدیق رفیقاً للھج

رة إعداد الراحلتین اللتین ستحملھما للھج

استئجار الدلیل عبد اللخ بن أریقط



۲

۳

۱
٤

توثیق صلة المسلمین با� تعالى
رض إعالء كلمت هللا في األ

ً یعد مركزاً ثقافیاً اجتماعیاً سیاسیا





أحترمھ وأتحلى بأدب الحوار معھ
أشكرھا لتقدیمھا الرعایة الطبیة



إقرار األمن - نصرة المظلوم - حریة التدین

التعاون في الدفاع عن المدینة - العدل والمساواة فیما بینھم
المساواة في الحقوق والواجبات - تقبل وجود غیر المسلمین



الحریة

ن أقر مفھوم الحریة لغیر المسلمی
رام أتعامل مع غیر المسلمین باحت

أتعاون في الدفاع عن وطني



االعتراف بالدولة اإلسالمیة في المدینة
إقرار مفھوم الحریة الدینیة

م عدم نصرة الظال
مساعدة الفقیر والمحتاج

ترسیخ مبدأ العدل والمساواة بین أفراد المجتمع المسلم

إقرار حق المواطنة - الحریة الدینیة

التعاون على البر والتقوى - حرمة المدینة المنورة 
والتعاون في الدفاع عنھا





ركعتان أخریان إلى سنة الظھر البعدیة
ر أربع ركعات قبل صالة العص

رب ركعتان قبل صالة المغ
ركعتان قبل صالة العشاء



ض تھیئة المصلي للدخول في الفرائ
منع تعرض الشیطان للمصلي وإضعاف وساوسھ

جبر النقص وسد أوجھ الخلل في الفریضة

أبین لھم فضل السنن والرواتب وأذكرھم بمداومة 
النبي ومحافظتھ علیھا



أقتدي بالنبي في عبادتھ
ب أًلي السنن الروات

أنصح غیري بأداء السنن الرواتب

القرب من هللا



لكونھا تتبع الصلوات المفروضة

رة صالة االستخا
ب السنن الروات

صالة الضحى

ء صاة االستسقا
صالة التراویح
صالة الكسوف

۲
٤
-
-
-

-
۲
-
۲
۲





االستخارة في شؤون الحیاة صغیرھا وكبیرھا

ال تغني

عند التردد بین أمرین أو أنھ ال بد رؤیا بعد االستخارة 
تدلھ على الصواب



ألن صرف النفس في ھذا الوقت إلى العبادة ورضا الرحمن 
من صفات األوابین۰

إذا اشتد الضحى أي قبل صالة الظھر بساعة أو ساعتین
۳٦۰ صدقة



وب مغفرة الذن
ً صوم رمضان إیماناً واحتسابا



مشروعیة قضاء الوتر لمن نام عنھا أو نسیھا



ن أصلي صالة التراویح في رمضا
أحرص على أداء صالة الوتر

االقتداء بالرسول الكریم



ألن الصحابة الكرام كانوا یستریحون فیھا بین كل أربع ركعات

اللجوء إلى هللا تعالى لیختار للعبد ما ھو خیر

األوابین
مفاصل الجسد

المكروھة

یجوز

ال یجوز





دفعھ وإنكاره
احتقارھم



ء مخاطبتھ دون استعال
م القصد في المشي - إفشاء السال

خفض الصوت ومساعدتھم



یؤدي إلى الخضوع للحق واالنقیاد لھ
یؤلف القلوب ویزید المحبة

یرفع قدره ویعزه



تقدیم النصح لھ بالحكمة والموعظة الحسنة
إخباره بأن المتكبر ال یدخل الجنة

تجاھلھ في حال اإلصرار على تكبره



التواضع

س أتجنب التعالي على النا
أقتدي بالرسول في تواضعھ

أحترم اآلخرین وأقدرھم



خلق یناقض الكبر ویقصد بھ عدم التعالي على الناس أو االفتخار علیھم بالنال أو الجاه أو 
العلم

م لتواضع: عدم التعالي على الناس وھو خلق كری
الكبر: التعالي على الناس وعدم قبول الحق وھو خلق ذمیم

یشارك في خدمة أھلھ في البیت - یركب الحمار ویستردف علیھ 
- یضع طعامھ على األرض

یرفع قدر اإلنسان ویعزه - یؤدي إلى الخضوع للحق واالنقیاد لھ

التفكر في أصل اإلنسان وضعفھ - تطھیر للقلب من الحقد والحسد

تواضع
تواضع

تواضع

تكبر

تكبر

تكبر





أمانة الدین والبعد 
عن النفاق

غض البصر
حفظ المال

عدم إفشاء السالم

النیة في سداد 
الدین



ح الحصول على الدرجات - الرغبة في النجا
ضعف اإلیمان - الجھل بحرمتھ

اكتساب اإلثم - محق البركة



ة الحكم بین الناس بالعدل دون محابا
ت عدم تزییف الحقائق والوقائع والبعد عن الشائعا

ل عدم الغش في البضاعة أو الكسب المحرم للما
حفظ بیانات العمالء وعدم التجسس علیھم

حمظ الممتلكات العام وعدم اتالفھا
ل االجتھاد في الدراسة والعم

البعد عن ثقل الشائعات التي تزعزع آمن البالد



أتحلة بخلق األمانة
ت أتجنب الغش في االمتحانا

أستفید من سیر السلف الصالح

األمانة



ھي كل ما یكلف اإلنسان بحفظھ ورعایتھ مادیاً كان أو معنویاً، وقد حث علیھا اإلسالم ونھى عن خیانتھا

مادي

معنوي

مادي
معنوي

اإلخالص في أداء العبادة

حفظ السر
إتقان العمل

اإلخالص في طلب العلم

ألن األمانة تؤدي إلى شیوع الثقة والتعاون بین أفراده

ألن حفظ األمانة من اإلیمان، وخیانتھا دلیل على النفاق

تحمل المسؤولیة واستشعار الموقف أمام هللا یوم القیامة
تذكر عاقبة الخیانة وأنھا دلیل على النفاق



التصدیق الجازم بكل ما أخبر بھ هللا في كتابھ وأخبر بھ رسولھ 
محمد مما یكون بعد الموت

طلب سقیا من هللا - عند حصول الجدب، وانقطاع المطر

طلب الخیرة من هللا فیما یرید المسلم فعلھ من الخیر في أي وقت
ھي كل ما یكلف اإلنسان بحفظھ ورعایتھ مادیاً كان أو معنویاً، وقد حث علیھا اإلسالم 

ونھى عن خیانتھا

۳

۲

۱

٥

٦

٤

ألن المسجد منارة الحضارة اإلسالمیة وأبرز معالمھا

تھیئة المصلي للدخول في الفرائض - جبر النقص وسد أوجھ الخلل في الفریضة

ألنھا دلیل على كمال اإلیمان وحسن األخالق والخیانة دلیل النفاق



یشاركھ في خدمة أھلھ في البیت - یركب الحمار - یضع طعامھ على األرض - یزور األنصار

الدور الكبیر الذي قدمھ الشباب في ھجرة النبي إلى المدینة

إقرار مفھوم الحریة الدینیة في معاھدة المدینة

اختارة النبي لیكون رفیقھ في الھجرة

الدقة في التخطیط للھجرة من خالل توزیع المھام واألشخاص

القصد في المشي - مخاطبة الناس دون استعالء

الجانب المعنوي وھو أمانة الدین

طر الدعاء حال الخوف من الم
الدعاء في صالة االستخارة



استقرار األوطان وأمن تقویم السلوك 
المجتمعات

لموازنة بین العمل 
للدنیا والعمل لآلخرة

یؤلف القلوبیرفع قدر اإلنسان یؤدي إلى الخضوع 
للحق

إقرار مفھوم الحریة الدینیة
ً تحقیق الوحدة بین سكان المدینة جمیعا



ء االستسقا
ب الروات
التراویح

الوتر

بالدلیل العقلي وھو قدرة هللا على إیجاد الخلق من عدم

ربطھ باإلیمان با� - ذكره بأسالیب متنوعة

التوبة وإخراج الصدقة والصیام - المصالحة بین المتخاصمین

یھتم بحفظ الحقوق - یعف عما في أیدي الناس

بناء مسجد - المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار - إصدار وثیقة المدینة

صالة االستخارة

السنن الرواتب

صالة الضحى

صالة االستسقاء









 




