
 

 

 ال تدعها تمر عليك مـــــــــــــــــــــــــــرور الكرام
\ns¶ e£y¯ntes¡¯n¡p¶ 

Cuhkzn¿¯pIÄ \oHgnhm¡mXncn¡pI 
 

 سول الكريم صلى اهللا عليه وسلممن وصايا الر

\_n(k)bpsS D]tZi§fnÂ \n¶v 
 

ورد عن الرسول الكريم صلوات اهللا وسالمه عليه بعض الوصايا الجامعة المانعة 
عظيمة القدر والفائدة التي ال غنى لمسلم عنها في حياته اليومية وأحواله العامة 

اإلحاطة بكل وصاياه ، وبين يديك بعض الوصايا مع اعتراف العجز عن  والخاصة
 :صلى اهللا عليه وسلم

KpWIchpw hfsc alXzapÅXpw FÃmhi§sfbpw kv]Àin¡p¶Xp 
amb Nne D]tZi§Ä \_n(k)bnÂ \n¶v h¶n«p−v. Hcp apkvenansâ 
\nXyPohnX¯nÂs]mXphmbpw {]tXyIambpw Hgn¨pIqSm³]äm¯ Im 
cyamWXv. AXvsIm−v \_n(k)bpsS apgph³D]tZi§fpw ]dbm³ 
Aià\msW¦nepw NneImcy§Ä \n§fpsSap¶nÂ sh¡p¶p. 
 

 ألبي ذر صلى اهللا عليه وسلم وصايا سبع جامعة من النبي
 بسبعأمرني خليلي : عن أبي ذر رضي اهللا عنه قال

 
A_qZdv(d)s\ sXm«vD²cn¡p¶p. A_qZdv(d)]dªp. Ft¶m 

Sv Fsâ JeoÂ Ggv Imcyw sIm−v IÂ]n¨p. 
 
 أمرني بحب المساآين والدنو منهم
]mhs¸«hsc Cãs¸Sm\pw Ahcpambn CS]gIm\pw Ft¶mSv IÂ 
]n¨p. 

هو فوقي وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني وال أنظر إلى من  
Ft¶¡mÄ XmsgbpÅhcnte¡v t\m¡m\pw apIfnepÅhcnte¡v 
t\m¡mXncn¡m\pw( k¼mZy¯nsâ hnjb¯nÂ) Ft¶mSv IÂ]n¨p. 
 
 وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت
F{X hnjaIcamsW¦nepw IpSpw_ _Ôw tNÀ¡Wsa¶pw Ft¶mSv 
IÂ]n¨p. 



 

 

 وأمرني أن ال أسأل أحًدا شيًئا
HcmtfmSpw Hcp Imcyhpw tNmZn¡cpsX¶pw Ft¶mSv IÂ]n¨p. 
 
 وأمرني أن أقول بالحق وإن آان ُمرًّا
ssIt¸dnbXmsW¦nepw kXyw am{Xta ]dbmhq F¶v Ft¶mSv IÂ 
]n¨p. 
 
 وأمرني أن ال أخاف في اهللا لومة الئم
AÃmlphnsâ Imcy¯nÂ Hcp Bt£]Isâ Bt£]s¯bpw `b 
s¸ScpsX¶v Ft¶mSv IÂ]n¨p. 
 

إال باهللا فإنهن من آنز تحت العرش وأمرني أن ُأآثر من قول ال حول وال قوة  
“emlue hemJpÆ¯ CÃm_nÃlv ”Cu ZnIvdns\ hÀ²n¸n¡m³ F 
t¶mSv IÂ]n¨p. ImcWw AXv AÀjnsâ XmsgbpÅ \n[nbmWv. 

 
 الوصية بزيارة القبور واالعتبار بالموتى

acWw {]Xo£n¡Â sIm−pw J_vdv knbmd¯v sIm−papÅ 
D]tZiw 

 

ُزر : "أوصاه فقال لههللا صلى اهللا عليه وسلم عن أبي ذر رضي اهللا عنه أن رسول ا
 "ر تذآر اآلخرة، واغسل الموتى، فإن معالجة جسد خاٍو موعظة بليغةالقبو

A_qZdv(d) D²cn¡p¶p. \_n(k)A_qZÀ(d)t\mSpÅ D]tZi¯nÂ 
]dªp. BJnd kvacWsb D−m¡p¶ J_vÀ knbmd¯v \o sN¿pI, 
acWs¸«hsc \o Ipfn¸n¡pI ImcWw ( Bßmhv) ]ncnª icocs¯ 
]cn]men¡Â henb D]tZiamWv======== 

  
 بليغةوصايا سبع 

D¶Xamb Ggv hkzn¿¯pIÄ 
 

 أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 
\_n(k) ]dªp Fsâ dºv Ft¶mSv hkzn¿¯v sNbvX Ggv Imcy§ 
Ä Rm³ \n§tfmSv hkzn¿¯v sN¿p¶p. 
 
 أوصاني باإلخالص في السر والعالنية
clkyambmepw ]ckyambmepw BßmÀ°X ]peÀ¯m³ Ft¶mSv 
hkzn¿¯v sNbvXp. 
 



 

 

رضا والغضبوالعدل في ال  
hntZzj¯nepw Xr]vXnbnepw \oXn ]peÀ¯pI 
 
 والقصد في الغنى والفقر
Zmcn{Zy¯nepw sFizcy¯nepw anXXzw ]men¡pI 
 
 وأن أعفو عّمن ظلمني
Ft¶mSv A{Iaw ImWn¨hÀ¡v Rm³ am¸v sImSp¡pI. 
 
 وُأعطي من حرمني
F\n¡v XSªhÀ¡v Rm³ sImSp¡pI 
 
 وأصل من قطعني
Ft¶mSv _Ôw apdn¨htcmSv Rm³ _Ôw Øm]n¡pI 

  
 ".صمتي فكًرا، وُنطقي ذآًرا، ونظري ِعَبًرا: وأن يكون

Fsâ \niÐX Nn´bpw, Fsâ kwkmcw kvacWbpw, (AÃmlphns\) 
Fsâ t\m«w Zrãm´hpambncn¡Ww 

  
 خمس وصايا نافعات

D]Imc{]Zamb A©p hkzn¿¯pIÄ 
 

من يأخذ :  ه وسلمصلى اهللا عليقال رسول اهللا : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال
أنا يا رسول : قلت: عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو ُيعلِّم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة

 اهللا فأخذ بيدي فعّد خمًسا فقال
A_qlpssd d(d)sb sXm«v D²cn¡p¶p. \_n(k) ]dªp. Rm\o  ] 
dbp¶ Imcy§Ä kzoIcn¨p {]hÀ¯n¡pItbm AsÃ¦nÂ AXv {]hÀ 
¯n¡p¶hÀ¡v ]Tn¸n¨v sImSp¡pItbm sN¿p¶hÀ BcmWv ? A 
t¸mÄ A_qlpssdd(d)]dªp. Rm³ X¿mdmWv \_ntb! At¸mÄ 
\_n(k) Fsâ ssI ]nSn¨p A©p Imcy§Ä F®n¸dªp. 
 
 اّتِق المحارم تكن أعبد الناس
\o AÃmlphnsâ AXnÀ hc¼pIsf kq£n¡pI. F¶mÂ \o P\§fn 
Â Gähpw Bcm[\ sN¿p¶h\mbncn¡pw 
 
 وارَض بما قسم اهللا لك تكن أغنى الناس



 

 

AÃmlp \n\¡v \ÂInbXnÂ \o Xr]vX\mhpI F¶mÂ \o P\§fn 
Â Gähpw sFizcyapÅh\mIpw 
. 
 وأحسن إلى جارك تكن مؤمًنا
\nsâ AbÂhmkn¡v \o KpWw sN¿pI F¶mÂ \o Hcphnizmknbm 
Ipw 
 وأحبَّ للناس ما ُتحّب لنفسك تكن مسلًما
 
\nsâ icoc¯n\v CãapÅXv aäp BfpIÄ¡pw \o Cãs¸SpI F¶m 
Â \o Hcp apkvenw BIpw 
 
 وال تكثر الضحك فإن آثرة الضحك تميت القلب
s]m«n¨ncn \o hÀ²n¸n¡cpXv ImcWw s]m«n¨ncnbpsS hÀ²\hv \nsâ 
lrZbs¯ acn¸n¨p Ifbpw 

  
 الوصية بذآر اهللا بعد الصالة

\nkvImctijw ZnIvdv sIm−pÅ hkzn¿¯v 
 

: وقالأخذ بيده  صلى اهللا عليه وسلمهللا عنه أن رسول اهللا عن معاذ بن جبل رضي ا
أوصيك يا معاذ ال تدعّن في دبر آل : "يا معاذ واهللا إني ألحبك، واهللا إني ألحبك، فقال"

 ".اللهم أعّني على ذآرك وشكرك وحسن عبادتك: صالة تقول
apBZv _n³ P_Â(d) s\sXm«v D²cn¡p¶p. \_n(k) apBZv(d) sâ 
ssI ]nSn¨p F¶n«v ]dªp. Hm! apBZv! AÃmlphmsW \ns¶ Rm³ 
Cãs¸Sp¶p. AÃmlphmsW \ns¶ Rm³ Cãs¸Sp¶p. F¶n«v \_n 
(k) ]dªp. Hm! apBZv, "" AÃmlp½ AC¶o AemZnIvcnI h ipIvcnI 
hlpkv\n C_mZXnI'' F¶ ZnIvÀ \nkvImctijw sNmÃp¶Xv \o 
Hgnhm¡cpXv. 

  
 من حقوق المسلم على المسلم

Hcp apkvenw asämcp apkvenant\mSv sNt¿− IS¸mSv 
 

 ال: " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عنه قال عن أبي هريرة رضي اهللا
تحاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، 
وآونوا عباد اهللا إخواًنا، المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يخذله وال يحقره، التقوى 
هاهنا، ويشير إلى صدره ثالث مرات، بحسب امرئ مسلم من الشّر أن يحقر أخاه 

 حرام، دمه، وماله، وعرضه المسلم، آل المسلم على المسلم
 



 

 

A_qlpssdd(d)sbs¯m«v D²cn¡p¶p. \_n(k)]dªp. \n§Ä ]c 
kv]cw Akqb sh¡cpXv. ]ckv]cw Nmc {]hÀ¯\w \S¯cpXv., ]c 
kv]cw tZiyw sh¡cpXv, ]n´ncn¸³ at\m`mhw D−mhcpXv, HcmÄ¡v 
FXncmbn \n§Ä I¨hSw \S¯cpXv, \n§Ä kmtlmZcyt¯msSbp 
Å AÃmlphnsâ ASnaIfmhpI, Hcp apkvenw asämcp apkvenansâ k 
tlmZc\mWv. Ahs\ A{Ian¡cpXv, Ahs\ \nÊmcam¡cpXv, Ah 
s\ \nμy\m¡cpXv, XJvh ChnsSbmWv (F¶n«v s\©nte¡v aq¶v {]m 
hiyw Nq−n) Hcp apkvenan¶v idv In«m³ Gähpw aXnbmbXv Ahsâ 
ktlmZcs\ \nÊmcam¡emWv. FÃmapkvenapw ]ckv]cwcàhpw,k¼ 
¯pw, A`nam\hpw ldmamWv. 

  
 البن عباس وصية النبي

C_v\v Aºmkv(d)t\mSv \_n(k) sNbvX hkzn¿¯v 
 

يوًما  صلى اهللا عليه وسلمآنت خلف رسول اهللا : عن أبي عباس رضي اهللا عنه قال
احفظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا تجده تجاهك، إذا سألت : يا غالم إني أعلمك آلمات: "فقال

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن 
لم ينفعوك إال بشيء قد آتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال 

 بشيء قد آتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجّفت الصحف
 
C_v\v Aºmkv(d)s\sXm«v D²cn¡p¶p, At±lw]dªp. Rm³ \_n 
(k)bpsS ]n¶nÂ Hcp Znhkw \nÂ¡pt¼mÄ \_n(k) ]dªp. Hm! Ip 
«n, Rm³ \n\¡v Nne hm¡pIÄ ]Tn¸n¨p Xcmw, \o AÃmlphns\. kq 
£n¨mÂ AÃmlp \ns¶ kq£n¡pw. AÃmlphns\ \o kq£n¨mÂ, 
AÃmlphns\ \nsâ FÃm Imcy¯nepw F¯n¡pw. \o tNmZn¡p Ibm 
sW¦nÂ AÃmlphnt\mSv am{Xw tNmZn¡pI. \o klmbw tXSpI 
bmsW¦nÂ AÃmlphnt\mSv am{Xw klmbw tXSpI, AXv sIm−v \o 
a\Ênem¡q 
Hcp kaqlw \n\¡v D]Imcw sN¿m³ Hcpan¨pIqSnbmepw AÃmlp \n 
\¡v IW¡m¡nbXÃmsX AhÀs¡m¶pw sN¿m³ IgnbnÃ. \n\¡v 
hÃ D]{Zhhpw sN¿m³ AhÀ Hcpan¨p IqSnbmepw AÃmlp IW¡m 
¡nbXÃmsX AhÀs¡m¶pw sN¿m³ km[yaÃ. s]³ DbÀ¯s¸Sp 
Ibpw ajn DW§pIbpw sNbvXncn¡p¶p. 

  
 :مقدمات دخول الجنة

kzÀ¤{]thi\¯n\pÅ aps¶mcp¡§Ä 
 



 

 

إني إذا رأيتك طابت نفسي وقّرت ! قلت يا رسول اهللا: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال
قلت يا رسول اهللا : قال" آل شيء ُخلق من ماء:" عيني فأنبئني عن آل شيء؟ فقال

، وأطعم الطعام، وصِل أفِش السالم: "أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجّنة؟ قال
 األرحام، وُقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسالم

A_qlpssdd(d)sb sXm«v D²cn¡p¶p. At±lw ]dªp. AÃmlphn 
sâ dkqte! XoÀ¨bmbpw X§sf Rm³ I−mÂ Fsâ a\Êpw icoc 
hpw kt´mjIcamIpw Fsâ I®v IpfnÀ½bpÅXpamIpw. AXv sIm 
−v FÃm Imcys¯¡pdn¨pw F\n¡v Adnbn¨p XcWw. At¸mÄ \_n 
(k) ]dªp. FÃm hkvXp¡fpw krãn¡s¸«n«pÅXv shÅ¯nÂ \n¶m 
Wv. At¸mÄ Rm³]dªp. AÃmlphnsâdkqte! kzÀ¤¯nÂ IS¡m 
³ ]äp¶ hÃImcyhpw Adnbn¨pXcptam ? \_n(k)]dªp. kemw {]N 
cn¸n¡pI, `£Ww `£n¸n¡pI, IpSpw_ _Ôw tNÀ¡pI, P\§sf 
Ãmw Dd§pt¼mÄ cm{Xn Fgpt¶äv \nkv¡cn¡pI F¶mÂ c£tbmsS 
kzÀ¤¯nÂ InS¡mw. 

  
 :ألبي ذر صلى اهللا عليه وسلم ثالث وصايا من النبي

A_q lpssdd(d)tbmSv \_n(k) ]dª aq¶v hkzn¿¯pIÄ 
 

  
 : أوصاني خليلي بثالث ال أدعهن حتى أموت: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

A_q lpssdd(d)sb sXm«v D²cn¡p¶p At±lw ]dªp. Fsâ 
kvt\lnX³(\_n)Ft¶mSv aq¶v Imcyw sIm−v hkzn¿¯v sNbvXn«v 
]dªp. AsXmcn¡epw acWw hsc Hgnhm¡cpXv F¶v. 
 
 صوم ثالثة أيام من آل شهر
H¶v : FÃm amk¯nepw aq¶v t\m¼v A\pãn¡pI 
 
 وصالة الضحى
c−v : fplm \nkvIcn¡pI 
 
 ونوم على وتر
aq¶v : hnXvdv \nkvIcn¨Xn\p tijw Dd§pI. 

 
 الوصية باإلحسان في ذبح الحيوان

PohnIsf Adp¡pt¼mgpÅ \·Isf¡pdn¨pÅ hkzn¿¯v 
 



 

 

إن اهللا آتب : "قال صلى اهللا عليه وسلمعن شّداد بن أوس رضي اهللا عنه أن النبي 
اإلحسان على آل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، ولُيحّد 

 أحدآم شفرته، ولُيِرح ذبيحته
i±mZv _n³ Hukv(d) s\sXm«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp. FÃm hkvXp 
¡tfmSpapÅ \· AÃmlp tcJs¸Sp¯nbn«p−v. AXv sIm−v Hcmsf 
sImÃpIbmsW¦nÂ(bp²¯ntematäm) \ÃcoXnbnÂ sImÃpI.Hcp Po 
hnsb Adp¡pIbmsW¦nÂ \Ã coXnbnÂ Adp¡pI BbpZ¯nsâ 
aqÀ¨ Iq«pI, Adp¡s¸Sp¶ PohntbmSv arXpeX Im«pI. 

 
 النهي عن اإلسراف والخيالء

epÐXsbs¯m«pw ZpÀhn\ntbmKs¯s¯m«papÅ hne¡v 
 

  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : جده، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
 ا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف وال مخيلةآلو"

Awdv _n³ ipAbv_v(d)s¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp epÐXbpw 
ZpÀhn\ntbmKhpw IqSmsX Xn¶pIbpw, [À½w sN¿pIbpw, [cn¡pI 
bpw sN¿pI 

  
 ستة أمور يضمن بها الجنة

kzÀ¤w Pmayw \nÂ¡p¶ Bdv Imcy§Ä 
 

اضمنوا لي : "قال صلى اهللا عليه وسلمعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن النبي 
 كم أضمن لكم الجنةستًّا من أنفس

C_mZ¯v _n\v kzmanXv(d)s\s¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp. Bdp 
Imcy¯n\v \n§sf\n¡v Pmayw \n¶mÂ Rm³ \n§Ä¡v kzÀ¤w sIm 
−v Pmayw \nÂ¡pw 
 اصدقوا إذا حّدثتم
kwkmcn¡pt¼mÄ kXyw am{Xw ]dbpI 
 وأوفوا إذا وعدتم
\n§tfmSv hmKvZXzw sNbvXmÂ AXv \n§Ä \ndthäpI. 

وا إذا اؤتمنتموأّد  
\n§sf hnizkn¨mÂ AXv \n§Ä ho«pI 
 واحفظوا فروجكم
\n§fpsS KplyØm\§Ä \n§Ä kq£n¡pI 
 وغضوا أبصارآم
\n§fpsS I®pIÄ(ldmamb Imcy§fnÂ \n¶v) \n§Ä AS¡pI 
 وُآّفوا أيديكم



 

 

\n§fpsS Ic§Ä AS¡n sh¡pI 
  

 اغتنم خمًسا قبل خمس
A©v Imcy§Ä¡v ap¼v A©v Imcy§ÄsIm−v \n§Ä 

hnPbnbmhpI 
 

 : اغتنم خمًسا قبل خمس: و يعظهلرجل وهقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
HcmtfmSv \_n(k) D]tZin¡pt¼mÄ \_n(k) ]dªp. A©v Imcy§Ä 
hcp¶Xn\v ap¼v A©v Imcyw sIm−v \o hnPbnbmhpI 
 
 شبابك قبل هرمك
hmÀ²Iy¯n\v ap¼v bphXzs¯ \o kq£n¡pI 
 وصحتك قبل سقمك
tcmK¯n\v ap¼v BtcmKys¯ \o kq£n¡pI 
 وغناك قبل فقرك
Zmcn{Zy¯n\p ap¼v sFizcys¯ \o kq£n¡pI 
 وفراغك قبل شغلك
tPmen¡v ap¼v Hgnhns\ \o kq£n¡pI 
 وحياتك قبل موتك
acW¯n\p ap¼v PohnXs¯ \o kq£n¡pI 

  
 آن في الدنيا آأنك غريب

\o CltemI¯v Hcp hntZinbt¸msebmhpI 
 

: بمنكبي فقالأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبي عمر رضي اهللا عنهما قال
إذا : "ابن عمر رضي اهللا عنهما يقولوآان ". آن في الدنيا آأنك غريب أو عابر سبيل"

أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، 
 ومن حياتك لموتك

C_v\v DaÀ(d)s\s¯m«v dnt¸mÀ«v At±lw ]dªp FsâNpaenÂ \_n 
(k) ]nSn¨p ]dªp. \o CltemI¯v Hcp hntZinbt¸msetbm AsÃ 
¦nÂ Hcp hgnbm{X¡mcs\t¸msetbm BhpI. 
C_v\v DaÀ(d) ]dbp¶hcmbnc¶p \o sshIpt¶cambmÂ {]`mX¯n 
te¡v t\m¡cpXv {]`mXambmÂ sshIpt¶ct¯¡pw t\m¡cpXv 
\nsâ BtcmKy¯nÂ\n¶v \nsâ tcmK¯n\p th−n \o ]nSn¡pI \n 
sâ PohnX¯nÂ \n¶v acW¯n\p th−nbpw \o ]nSn¡pI 

  
 في السفر صلى اهللا عليه وسلم من وصاياه



 

 

bm{Xbnse \_n(k)bpsS hkzn¿¯pIÄ 
 

الّسفر قطعة من : قال صلى اهللا عليه وسلمعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي 
".العذاب، يمنع أحدآم طعامه، وشرابه، ونومه فإذا قضى نهمته فليعّجل إلى أهله  

A_q lpssdd(d)sbs¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp. bm{X in£ 
bnÂ \n¶pÅ Hcp`mKamWv. \n§fpsS `£Whpw \n§fpsS shÅhpw 
\n§fpsS Dd¡hpw AXnÂ \ãamIpw AXv sIm−v \n§fpsS e£yw 
]qÀ¯nbmbmÂ \n§Ä \n§fpsS ho«nte¡v aS§pI. 
 

  
 من أذآار الصباح والمساء

cmhnsebpw sshIpt¶chpw sNmtÃ− ZnIvdpIÄ 
 

لفاطمة رضي  صلى اهللا عليه وسلمل رسول قا: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
يا حي : ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: "اهللا عنها

 يا قّيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني آله، وال تكلني إلى نفسي طرفة عين
A\kv _n\v amenIv(d) s\s¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ^mXnam(d)tbmSv 
]dªp. Rm³ \nt¶mSv hkzn¿¯v sN¿p¶ Imcy§Ä tIÄ¡p¶Xn 
s\s¯m«v \ns¶ XSbmXncn¡s« AXmbXv {]`mXhpw {]tZmihpam 
bmÂ ""bml¿p bmJ¿qw _ndlvaXnI AkvXKokv Akzvenlíeo j 
Av\o IpÃlqhemXIvÂ\o Cem\^vkoXzÀ^XAbv³'' F¶v sNmÃWw. 

  
 من صفات المؤمن

hnizmknbpsS KpW§Ä 
 

المؤمن " : صلى اهللا عليه وسلمقال الرسول : رضي اهللا عنه قالعن أبي هريرة 
القوي خير وأحّب إلى اهللا من المؤمن الضعيف، وفي آلٍّ خير، احرص على ما ينفعك، 
واستعن باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت آان آذا وآذا، ولكن قل 

 قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان
A_qlpssdd(d)sbs¯m«vdnt¸mÀ«v \_n(k)]dªp ià\mb hnizm 
knbmWv ZpÀ_e\mb hnizmkntb¡mÄ D¯a\pw AÃmlphnte¡v 
Gähpw Cãs¸«h\pw, FÃm Imcy¯nepw KpWap−v, \n\¡v KpWapÅ 
Xnsems¡ \o XmÂ]cyapÅh\mbncn¡Ww, AÃmlphnt\mSv klmbw 
tXSpI, \o Hcn¡epw ZpÀ_e\mhcpXv, \n\¡v hÃ {]iv\hpw t\cn«mÂ 
A§ns\tbm C§ns\tbm sNbvXncps¶¦nÂ F¶v \o ]dbcpXv adn 
¨p FÃmw AÃmlp IW¡v {]Imchpw AÃmlphnsâ Dt±i{]Imchp 



 

 

amWv F¶v \o ]dbWw(eu)F¶ {]tbmKw ]nimNnsâ {]hÀ¯\¯n 
\v hgn Xpd¡pw. 

  
 في ذم الظلم والشُّح

A{Iahpw ]nip¡pw 
 

اتقوا : "قال صلى اهللا عليه وسلمعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
اتقوا الشُّّح، فإن الشُّّح أهلك من آان قبلكم، حملهم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، و

 على أن سفكوا دماءهم واستحّلوا محارمهم
Pm_nÀ _n\v AÐpÃlv(d) sbs¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp A{I 
aw \n§Ä kq£n¡pI XoÀ¨bmbpw A{Iaw A´y\mfnse A{Ia§ 
fnÂ s]«XmWv ]nip¡ns\bpw \n§Ä kq£n¡pI ImcWw ]nip¡m 
Wv \n§Ä¡v ap¼pÅ kaqls¯ \in¸n¨Xv. A§ns\ càw sNmcn 
bm\pw \nin²ambXv kzoIcn¡m\pw Ahsc t{]cn¸n¨p. 

  
 النهي عن الدعاء على النفس واألوالد والمال

k¼¯v, k´m\w, kzicocw F¶nhs¡Xncmbn {]mÀ°n¡Â 
 

ال تدعوا على : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن جابر رضي اهللا عنه قال
أنفسكم، وال تدعوا على أوالدآم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من اهللا ساعة ُيسأل 

 فيها عطاء فيستجيب لكم
Pm_nÀ(d)s\s¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp \n§Ä \n§fpsS ico 
cw, \n§fpsS k´m\§Ä, \n§fpsSk¼¯v F¶nh¡v FXnsc \n§ 
Ä {]mÀ°n¡cpXv \n§fpsS CXv t]mepÅ {]mÀ°\ AÃmlphnÂ 
\n¶pÅ Hcpkabt¯mSv tbmPn¨phccpXv Bkab¯v AÃmlp D¯ 
cw \ÂIpw 

  
 اجتنبوا السبع الموبقات

Ggp h³tZmj§Ä \n§Ä shSnbpI 
 

اجتنبوا السبع : "قالعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
 وما ُهّن؟ قال يا رسول اهللا: قالوا" الموبقات

A_qlpssdd(d)sb s¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp Ggv h³ tZmj 
§Ä \n§Ä shSnbpI At¸mÄ kzlm_¯v tNmZn¨p bm dkqeÃmlv! 
GXmWh At¸mÄ \_n(k) ]dªp 
 
 الشرك باهللا



 

 

AÃmlphnÂ ]¦v tNÀ¡I 
 والسحر
amcWw 
 وقتل النفس التي حّرم اهللا إال بالحق
sIme \S¯Â 
 وأآل الربا
]eni `£n¡pI 
 وأآل مال اليتيم
A\mYIfpsS apXÂ `£n¡pI 
 والتوّلي يوم الزحف
bp²¯nÂ \n¶v ]n³XncntªmSpI 
 وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت
]Xn{hXIfmb apkvenw kv{XoIsf Ipäw (hy`nNmctcm]Ww ]dbpI) 

  
 إعاذة من استعاذ باهللا
ImhÂ tNmZn¡Â 

 

من : " ى اهللا عليه وسلمصلقال رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
من سألكم باهللا فأعطوه، ومن دعاآم فأجيبوه، ومن صنع إليكم استعاذآم باهللا فأعيذوه، و

 معروًفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد آافأتموه
C_v\v DaÀ(d)s\s¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp. AÃmlphns\ 
s¡m−v \n§tfmSv Bsc¦nepw ImhÂ tNmZn¨mÂ Ah¶v \n§Ä Im 
hÂ\ÂIpI, AÃmlphns\s¡m−v \n§tfmSvBsc¦nepw hÃXpw tNm 
Zn¨mÂ \n§fh¶v \ÂIpI, \n§sf hÃhcpw £Wn¨mÂ \n§fhÀ 
¡v D¯cw\ÂIpI, \n§Ä¡vhÃhcpw D]ImcwsNbvXmÂ \n§Ä Ah 
À¡v {]Xyp]ImcwsN¿m³ \n§fpsS]¡Â H¶pansÃ¦nÂ {]Xyp]Im 
cambn F¶v tXm¶p¶Xv hsc \n§Ä AhÀ¡v th−n {]mÀ°n¡pI. 

  
 في فضل يوم الجمعة

PpapAbpsS t{iãX 
 

إن من : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أوس بن أوس رضي اهللا عنه قال
أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه ُخِلق آدم وفيه ُقبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأآثروا علّي 

 من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علّي
Hukv _n\v Hukv(d)s\s¯m«v dnt¸mÀ«v \_n(k) ]dªp. \n§fpsS Zn 
hk§fnÂ Gähpw t{iãamb Znhkw shÅnbmgvN ZnhkamWv. BZw 
\_n(A)krãn¨Xv shÅnbmgvNbmWv, A¶v Xs¶bmWv BZw \_n 



 

 

(A)bpsS Bßmhv]nSn¨Xpw, shÅnbmgvNbmWv kqdnÂ DuXpI, A¶v 
Xs¶bmWv A´y\mfpw. AXv sIm−v Fsâ taÂ \n§Ä IqSpXÂ 
kzem¯v sNÃpI. ImcWw \n§fpsSkzem¯pIÄ F¶nte¡v shfnhm 
¡s¸Spw. 
 

 لمعاذ هللا عليه وسلمصلى اعشر وصايا من النبي 
apBZv(d) t\mSv \_n(k) sNbvX ]¯v hkzn¿¯pIÄ 

 
بعشر   وسلم  صلى اهللا عليهأوصاني رسول اهللا : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال

  آلمات فقال
 
apBZv(d)s\s¯m«v D²cn¡p¶p. At±lw]dªp AÃmlphnsâ dkq 
Â(k)]¯v Imcyw sIm−v hkzn¿¯v sNbvXp sIm−v Ft¶mSv ]d 
ªp.  
 
 ال ُتشرك باهللا وإن ُقتلت وُحرقت
\o sIme sN¿s¸«mepw, Icn¡s¸«mepw AÃmlphnÂ \o ]¦v tNÀ 
¡cpXv. 
 
 وال تُعقّن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك
\nsâ k¼¯nÂ \n¶pw ho«pImcnÂ \n¶pw \ns¶ ]pd¯m¡nbmepw  
\o amXm]nXm¡sf Bt£]n¡cpXv. 
 

فإن من ترك صالة مكتوبة متعّمًدا فقد برئت منه ذمة وال تترآّن صالة مكتوبة متعمًدا، 
 اهللا

a\:¸qÀÆw ^Àfv \nkvImcw \o Dt]£n¡cpXv hÃh\pw a\:¸qÀÆw ^Àfv 
\nkvImcw Dt]£n¨mÂ AÃmlphnsâ kwc£Ww Ah\nÂ \ns¶m 
gnhmbn 
 
 وال تشربّن خمًرا فإنه رأس آل فاحشة
\o IÅv IpSn¡cpXv ImcWw FÃm Xn·bpsSbpw tI{μamWXv 
 

والمعصية فإن بالمعصية حّل سخط اهللا وإياك  
\o Ipä§fpw sXäpIfpw kq£n¡pI ,AXv ImcWw AÃmlphnsâ tZ 
iyw Cd§pw 
 
 وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس



 

 

P\§Ä¡v apgph³ \miw t\cn«mepw bp²¯nÂ \n¶v ]n³ Xncnbp 
¶XnÂ \n¶v \o kq£n¡Ww 
 
 وإن أصاب الناس موت فاثبت
P\§Ä¡v acWw F¯nbmepw \o Dd¨p \nÂ¡Ww (bp²¯nÂ ) 
 
 وأنفق على أهلك من طولك
\nsâ PohnXw \nsâ IpSpw_¯n\p th−n Nnehgn¡pI 
 
 وال ترفع عنهم عصاك أدًبا 
Hcn¡epw AhÀ¡v taÂ \nsâ Nm«hmÀ DbÀ¯cpXv 
 وِخفهم في اهللا
AÃmlphnsâ Imcy¯nÂ Ahsc `bs¸SpI 

 

صلى اهللا عليه وسلموصية من وصايا الرسول    
Cu hkzn¿¯pIÄ \_n(k)bpsS hkzn¿¯pIfnÂ \n¶v 

tiJcn¨XmWv. 
===================================================================== 
X¿mdm¡nbXv : l\o^ apkvenbmÀ ]pd¯qÀ 
 
am\y kplr¯p¡sf,, Cuktμiw \n§fpsS kplr¯p¡Ä¡pw aäv 
ktlmZc ktlmZcnamÀ¡pw t^mÀthUvsNbvXv ]pWyw t\Sp¶XnÂ 
]¦mfnbmhpI. 
\n§fpsS hnes¸« kab¯pÅ {]mÀ°\bnÂ CXv X¿mdm¡nb l\o 
^ DkvXmZns\bpw CkvemwtIcf {]hÀ¯Iscbpw, \½psS amXm]nXm 
¡sfbpw \mapambn _Ôs¸«hscbpw DÄs¸Sp¯Wsa¶v hfsc 
hn\bt¯msS,,,,,,,,  
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