
 
 

 صبیان أھل السنةكتاب 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 ِ ِ َوَمْن یَْشُكْر فَإِنََّما یَْشُكُر لِنَْفِسِھ َوَمْن َكفََر فَإ َ َولَقَْد آتَْینَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر 8َِّ نَّ هللاَّ

ْرَك لَظُْلٌم ) َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِھ َوھَُو یَِعظُھُ *َغنِيٌّ َحِمیٌد ( ِ إِنَّ الشِّ یَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا8َّ
ھُ َوْھنًا َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي َعاَمْیِن أَِن *َعِظیٌم ( ْنَساَن بَِوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ ) َوَوصَّ

َعلَى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك بِِھ ) َوإِْن َجاھََداَك *اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیُر (
ْنیَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِیَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  ِعْلٌم فََال تُِطْعھَُما َوَصاِحْبھَُما فِي الدُّ

ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن ) یَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِْن تَُك *َمْرِجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن (
َ لَِطیٌف َخبِیٌر ( ُ إِنَّ هللاَّ َماَواِت أَْو فِي اْألَْرِض یَأِْت بِھَا هللاَّ ) یَا بُنَيَّ *فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السَّ

َالةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابَ  َك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم أَقِِم الصَّ
َ َال یُِحبُّ ُكلَّ *اْألُُموِر ( ْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَال تَْمِش فِي اْألَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ ) َوَال تَُصعِّ

) َواْقِصْد فِي َمْشیَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت *ُمْختَاٍل فَُخوٍر (
 ]19-12)  [لقمان : *ِمیِر (اْلحَ 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس األول

 فضل العلم والشكر ألنعم هللا

 
 ِ ِ َوَمْن یَْشُكْر فَإِنََّما یَْشُكُر لِنَْفِسِھ َوَمْن َكفََر فَإ َ َولَقَْد آتَْینَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر 8َِّ نَّ هللاَّ

 )12َغنِيٌّ َحِمیٌد (

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  بَِشیٍر، ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ   هللاِ  بِنَِعمِ  التََّحدُّثُ : "  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ
 یَْشُكرِ  َال  النَّاسَ  یَْشُكرِ  َال  َوَمنْ  اْلَكثِیرَ  یَْشُكرِ  َال  اْلقَلِیلَ  یَْشُكرِ  َال  َوَمنْ  ُكْفٌر، َوتَْرُكھَا ُشْكٌر،
   " َعَذابٌ  َواْلفُْرقَةُ  بََرَكةٌ  َواْلَجَماَعةُ  هللاَ،

 وحسنھ األلباني ) اإلیمان شعب( رواه البیھقي في 

 

 الدرس الثاني

 األمر باإلخالص والنھي عن الشرك

 
ْرَك لَظُْلٌم َعِظیٌم ( ِ إِنَّ الشِّ لقمان َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِھ َوھَُو یَِعظُھُ یَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا8َّ

13( 

 أَنْ :  قَالَ  هللاِ  ِعْندَ  أَْعظَمُ  الذَّْنبِ  أَيُّ  وسلم علیھ هللا صلى النَّبِيَّ  َسأَْلتُ :  قَالَ  ، هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
ِ  تَْجَعلَ  ا 8َِّ  ( متفق علیھ ) َخلَقَكَ  َوْھوَ  نِّدً

 

 

 

 

 الدرس الثالث



 بر الوالدين

 
ْنَساَن بَِوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ  ْینَا اْإلِ ھُ َوْھنًا َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي َعاَمْیِن أَِن اْشُكْر لِي َوَوصَّ أُمُّ

 ) 14لقمان َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیُر (

ِ  َرُسولَ  یَا َرُجلٌ  قَالَ  قَالَ  ھَُرْیَرةَ  أَبِى َعنْ  ْحبَةِ  بُِحْسنِ  أََحقُّ  َمنْ  هللاَّ  ثُمَّ  أُمُّكَ «  قَالَ  الصُّ
 ( رواه مسلم ) ». أَْدنَاكَ  أَْدنَاكَ  ثُمَّ  أَبُوكَ  ثُمَّ  أُمُّكَ  ثُمَّ  أُمُّكَ 

 

 الرابعالدرس 

صلة الرحم وإن كانت كافرة بما لیس فیه 
 معصیة

 
ْنیَا  َوإِْن َجاھََداَك َعلَى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم فََال تُِطْعھَُما َوَصاِحْبھَُما فِي الدُّ

 )15لقمان  َمْعُروفًا (

ُ  َرِضيَ  ، بَْكرٍ  أَبِي اْبنَة عن أَْسَماء  النَّبِيِّ  َعْھدِ  فِي َراِغبَةً  أُمِّي أَتَْتنِي قَالَتْ  َعْنھَُما هللاَّ
  نََعمْ  قَالَ  آِصلُھَا وسلم علیھ هللا صلى النَّبِيَّ  فََسأَْلتُ  وسلم علیھ هللا صلى

ُ  فَأَْنَزلَ  ُعیَْینَةَ  اْبنُ  قَالَ  ُ  یَْنھَاُكمُ  الَ { فِیھَا تََعالَى هللاَّ  }.الدِّینِ  فِي یُقَاتِلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذینَ  َعنِ  ، هللاَّ

 ( رواه البخاري )

 

 

 

 

 



 الخامسالدرس 

وجوب اتباع الصحابة في فھم الكتاب 
 والسنة

 

 )15لقمان  َواتَّبِْع َسبِیَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ (

 وأصحابھ وسلم علیھ هللا صلى النبي وھو طاعتي، إلى أقبل من دین: أي البغويقال 

ِ ْبِن َعْمرٍ  ِ َعْن َعْبِد هللاَّ  إِْسَرائِیلَ  بَنِى َوإِنَّ : صلى هللا علیھ وسلمو قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ
قَتْ  تِى َوتَْفتَِرقُ  ِملَّةً  َوَسْبِعینَ  ثِْنتَْینِ  َعلَى تَفَرَّ  إِالَّ  النَّارِ  فِى ُكلُّھُمْ  ِملَّةً  َوَسْبِعینَ  ثَالَثٍ  َعلَى أُمَّ

ِ  َرُسولَ  یَا ِھىَ  َوَمنْ  قَالُوا َواِحَدةً  ِملَّةً    . َوأَْصَحابِى َعلَْیھِ  أَنَا َما قَالَ  هللاَّ

 ( رواه الترمذي وحسنھ األلباني )

 

 السادسالدرس 

 اإليمان بالیوم اآلخر

 لما بعدهذكر الموت واالستعداد 

 
 )15لقمان  ( فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم 

 ِمنَ  َرُجلٌ  فََجاَءهُ  ، وَسلَّمَ  َعلْیھِ  هللا َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكْنتُ :  قَالَ  أَنَّھُ  ، ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
 أَيُّ  ، هللاِ  َرُسولَ  یَا:  قَالَ  ثُمَّ  ، وَسلَّمَ  َعلْیھِ  هللا َصلَّى النَّبِيِّ  َعلَى فََسلَّمَ  ، األَْنَصارِ 
 أَْكثَُرھُمْ :  قَالَ  ؟ أَْكیَسُ  اْلُمْؤِمنِینَ  فَأَيُّ :  قَالَ  ، ُخلُقًا أَْحَسنُھُمْ :  قَالَ  ؟ أَْفَضلُ  اْلُمْؤِمنِینَ 

 .األَْكیَاسُ  أُولَئِكَ  ، اْستِْعَداًدا بَْعَدهُ  لَِما َوأَْحَسنُھُمْ  ، ِذْكًرا لِْلَمْوتِ 

 وحسنھ األلباني )( رواه ابن ماجھ 

 



 

 السابعالدرس 

 اإليمان بالحساب والمیزان

 

َماَواِت أَْو فِي  یَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِْن تَُك ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السَّ
َ لَِطیٌف َخبِیٌر ( ُ إِنَّ هللاَّ  ) 16لقمان  اْألَْرِض یَأِْت بِھَا هللاَّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  َحاتِمٍ  ْبنِ  َعِدىِّ  َعنْ   إِالَّ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما«  -وسلم علیھ هللا صلى- هللاَّ
ُ  َسیَُكلُِّمھُ   أَْشأَمَ  َویَْنظُرُ  قَدَّمَ  َما إِالَّ  یََرى فَالَ  ِمْنھُ  أَْیَمنَ  فَیَْنظُرُ  تُْرُجَمانٌ  َوبَْینَھُ  بَْینَھُ  لَْیسَ  هللاَّ

 َولَوْ  النَّارَ  فَاتَّقُوا َوْجِھھِ  تِْلقَاءَ  النَّارَ  إِالَّ  یََرى فَالَ  یََدْیھِ  بَْینَ  َویَْنظُرُ  قَدَّمَ  َما إِالَّ  یََرى فَالَ  ِمْنھُ 
 ( متفق علیھ ) » تَْمَرةٍ  بِِشقِّ 

 

 الثامنالدرس 

 الوصیة بالعبادات

 

َالةَ   ) 17لقمان  (یَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

 إن : یقول سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت قالعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ 
 وإن وأنجح أفلح فقد صلحت فإن صالتھ عملھ من القیامة یوم العبد بھ یحاسب ما أول
 انظروا جل و عز الرب قال شيء فریضتھ من انتقص فإن وخسر خاب فقد فسدت
 على عملھ سائر یكون ثم الفریضة من انتقص ما بھا فیكمل ؟ تطوع من لعبدي ھل
 ( رواه الترمذي وصححھ األلباني ) ذلك

 

 

 

 



 

 التاسعالدرس 

 في العلم والعمل والدعوة والصبر

 

 َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر 

 ) 17لقمان  (

، َمِدینَةَ  أَبِي َعنْ  اِرِميِّ ُجالنِ  َكانَ : قَالَ  ُصْحبَةٌ، لَھُ  َوَكانَتْ  الدَّ  النَّبِيِّ  أَْصَحابِ  ِمنْ  الرَّ
ُ  َصلَّى  إِنَّ  َواْلَعْصرِ : اآلَخرِ  َعلَى أََحُدھَُما یَْقَرأَ  َحتَّى یَْفتَِرقَا لَمْ  اْلتَقَیَا إَِذا"َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 أَبِي اْسمُ :"اْلَمِدینِيِّ  بن َعلِيُّ  قَالَ  ،"اآلَخرِ  َعلَى أََحُدھَُما یَُسلِّمَ  ثُمَّ  ُخْسٍر، لَفِي اِإلْنَسانَ 
ِ  َعْبدُ  َمِدینَةَ   ) وصححھ األلباني الكبیر المعجمالطبراني في ( رواه  ".ِحْصنٍ  بن هللاَّ

 

 التاسعالدرس 

الوصیة بمكارم األخالق والنھي عن 
 وئھاامس

 

ْر  َ َال یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر َوَال تَُصعِّ َخدََّك لِلنَّاِس َوَال تَْمِش فِي اْألَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ
 ) َواْقِصْد فِي َمْشیَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمیِر *(

 )19-18لقمان  (

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  تُ َسِمعْ : قال ُعَمرَ  ْبنُ  هللاِ  َعْبد عن  َرُجلٍ  ِمنْ  َما:  یَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ
َ  لَقِيَ  إِالَّ  ِمْشیَتِھِ  فِي َویَْختَالُ  نَْفِسھِ  فِي یَتََعاظَمُ   . َغْضبَانُ  َعلَْیھِ  َوھُوَ  هللاَّ

 ( رواه الحاكم وصححھ األلباني )

ِ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  َمالٍِك، بن قُْطبَةَ عن  ُ  َصلَّى هللاَّ ،:"یَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ  َجنِّْبنِي اللَّھُمَّ
 ( رواه الحاكم وصححھ األلباني ) "َواألْدَواءِ  َواألَْھَواِء، َواألَْعَماِل، األَْخالِق، ُمْنَكَراتِ 



 

 تم بحمد هللا


