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 اْلم تَِّقينَ  ِمنَ  ّللاَّ   َيَتَقبَّل   ِإنََّما
 )الشكر واالمتنان بعد صيام رمضان(

 عناصر الخطبة

 مقدمة 

 الشكر يحتاج إلى شكر

 وماذا بعد رمضان؟

تَِّقينَ  ِمنَ  اّللَّ   يَتَقَبَّل   إِنََّما  اْلم 

 ثم احذر

 تنبيهات مهمة في أيام العيد

 التفصيل

 مقدمة

ً وش٠ّبً، رؾضْ ٌفشالٗ اٌمٍٛة ٕب أ٠ٙب اٌّغٍّْٛ، ثبألِظ اٌمش٠ت ٚدَّػ ً ِٚٛعّب شٙشاً ػظ١ّب

ظذ خ١بِٗ، ٚرصّشِذ ٚرذِغ ٌشؽ١ٍٗ اٌؼ١ْٛ اٌغب٘شح اٌّؤِٕخ،  ّٛ أال ٚ٘ٛ شٙش سِعبْ، فمذ لُ

َٞ أ٠بِٗ، ٚلذ وَّٕب ثبألِظ اٌمش٠ت ٔزٍمَّٝ  َٟ ثمذِٚٗ ٚٔغأي هللا ثٍَٛغٗ، ٚا١ٌَٛ ٔزٍمَّٝ اٌزؼبص اٌزٙبٔ

ًّ فشػ ٚخشٛع، ٚا١ٌَٛ ٔٛدّػٗ ثبألعٝ ٚاٌذِٛع،  ثشؽ١ٍٗ ٚٔغأي هللا لجٌَٛٗ، ثبألِظ ٔزشلّجٗ ثى

ٌَ رٕمعٟ، ٚأػٛاَ رٕزٟٙ،  ٠شس هللا األسض ِٚٓ ػ١ٍٙب.  ؽزٝٚرٍه عّٕخ هللا فٟ خٍمٗ، أ٠ّب
(ٔ) 

ذ هللا عً  ٌزٌه َّ غبسػخ إٌٝ اٌخ١شاد فٟ سِعبْ أْ ٠ؾ ُّ ٠ٕجغٟ ػٍٝ ِٓ رفعًَّ هللا ػ١ٍٗ ثبٌ

ثًب إٌٝ  ٚػال ٚأْ ٠شُىشٖ ؽكَّ اٌشىش، صُ ػ١ٍٗ أْ ٠غ١ش ػٍٝ اٌطش٠ك اٌّغزم١ُ، ٚأْ ٠ضداد رمشُّ

غ١شٖ، اٌٌّٛٝ اٌؼظ١ُ، ٚأْ ٠ىْٛ ؽِزًسا أشذَّ اٌَؾزَس ِٓ إ٘ذاء ؽغٕبرٗ ٌغ١شٖ، أٚ أْ ٠جَُٛء ثغ١ئبد 

َْ ٌغبَٔٗ ػٓ أػشاض اٌّغ١ٍّٓ، ٚأْ ٠ىْٛ ؽِزًسا أشذَّ  ٚرٌه ال رؾُصً اٌغالِخُ ِٕٗ إال ثأْ ٠ُصٛ

اٌَؾزَس ِٓ أِر٠َّخ اٌّؤ١ِٕٓ. 
(ٕ) 

 فمنهم شقي وسعيد

عبء سِعبْ، ِٚٓ إٌبط ِٓ ٌُ ٠أثٗ ثذخٌٛٗ، ٌُٚ ٠مذس ل١ّخ ٌؾظبرٗ، ٚٔفبعخ أ٠ٙب األؽجخ 

 ؽ١برٗ، ٌُٚ ٠ؼذي غش٠مزٗ فٟ لعبء أٚلبرٗ، فأ٘ذس ٘زا اٌّٛعُأٚلبرٗ، فٍُ ٠غ١ش ش١ئب ِٓ ّٔػ 

ٚفشغ فٟ اغزٕبِٗ، فشؽً شٙش اٌص١بَ ٚ٘ٛ غبسق فٟ غفالرٗ، ف١ؾزبط ٘زا إٌٝ اٌؼظ١ُ، 

ِؾبعجخ ٔفغٗ ٚاٌزٛثخ إٌٝ سثٗ، ٚفزؼ صفؾخ عذ٠ذح، ٚؽ١بح ٠غزغٍٙب ثبٌطبػخ، ٠ٚٛظف أٚلبرٗ 

 فٟ غٍت ِغفشح سثٗ ِٚشظبرٗ.

                                            
 (. ٖٕٗٙ( ِٛعٛػخ خطت إٌّجش )ص: ٔ)

 (. ٓٗ( خطت اٌّغغذ إٌجٛٞ )ص: ٕ)
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اٌشٙش اٌىش٠ُ، ٘زا أٚلبد ل١ّخ إٌبط ػشف ػظّخ ٘زا اٌّٛعُ، ٚلذس  ٌِٓىٓ ٕ٘بن صٕف  

فبغزّٕٙب ٚصاد ِٓ ػٍّٗ اٌصبٌؼ، ٚرعشع ف١ٗ ث١ٓ ٠ذٞ ِٛالٖ، ٚعأٌٗ اٌّغفشح ٚاٌؼفٛ، ِٚؾٛ 

اٌزٔٛة ٚاٌغ١ئبد، ٚاٌؼزك ِٓ إٌبس فمذَ ف١ٗ خ١شا، ف١ٍؾّذ هللا ػٍٝ رٌه، ١ٌٚغأٌٗ اٌضجبد ػٍٝ 

١ك ٌألػّبي اٌصبٌؾخ. اٌطبػخ، ٚاٌّض٠ذ ِٓ اٌزٛف
(ٖ)

 

ش ثص١بِٗ ٚل١بِٗ، ٚػٍٝ اٌّمّصش  ِّّ ِعٝ ٘زا اٌّشٙش اٌىش٠ُ، ٚ٘ٛ شب٘ذ ٌٕب أٚ ػ١ٍٕب، شب٘ذٌ ٌٍّش

اٌٍزاد  ثغفٍزٗ ٚإػشاظٗ، ٚال ٔذسٞ ٠ب ػجبد هللا ً٘ عٕذسوٗ ِشحً أخشٜ أَ ٠ؾٛي ث١ٕب ٚث١ٕٗ ٘بِرَ

َُ هللا ػٍٝ شٙش اٌص١بَ ٚاٌم١بَ، ٌمذ ِّش وٍّؾخ ثشٍق أٚ غّعخ ػ١ٓ، وبْ  ِٚفّشق اٌغّبػبد؟! فغال

ً ٠زغبثك ف١ٗ اٌّزغبثمْٛ، فىُ ِٓ أوّفٍ ظبسػخ ُسفؼذ،  ِعّبساً ٠زٕبفظ ف١ٗ اٌّزٕبفغْٛ، ١ِٚذأب

اَء لذ ُعىجذ، ُٚؽّك ٌٙب رٌه فٟ ِٛعُ اٌ ّزبعشح ِغ هللا، ِٛعُ ٚدِٛع عبخٕخ رُسفذ، ٚػجشاٍد ؽشَّ

اٌشؽّخ ٚاٌّغفشح ٚاٌؼزك ِٓ إٌبس. 
(ٗ)

 

 فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرتَ 

ًٌ ػٍٝ اٌشغجخ فٟ اٌخ١ش، ٚػٕٛاْ لٛح اإل٠ّبْ، لبي رؼبٌٝ  ، إْ االعزمبِخ ػٍٝ اٌؼجبدح د١ٌ أ٠ٙب اٌّغٍُ

ُ }ٌٕج١ٗ اْ إَِّٔٗ ْٛ الَ رَْطغَ َٚ ؼََه  َِ َِٓ رَبَة  َٚ ْشَد  ِِ ُ ب أ َّ ُْ َو َْ ثَِص١شٌ  فَبْعزَِم ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ ٚلبي [، ٕٔٔ]٘ٛد:  {ثِ

اْػجُذْ }رؼبٌٝ ُٓ  ٠َأْر١َِهَ  َؽزَّٝ َسثَّهَ  َٚ غزم١ُ، االعزمبِخ . [99: اٌؾغش{ ]ا١ٌَْم١ِ َُ اٌطش٠ك اٌّ فبالعزمبِخ ٌضٚ

ٚؽ١ٓ، ٚإْ وبْ اٌّغٍُ فٟ ِٛاعُ اٌخ١ش ٠عبػف عٙٛدٖ،  ٚلذ ٌضَٚ اٌطبػخ ٚاٌضجبد ػ١ٍٙب فٟ وً

لٛح ا١ٌم١ٓ، ٚذي ػٍٝ لٛح اإل٠ّبْ، رٌىٕٗ ال ٠ٕمطغ ػٓ اٌؼجبدح ثؼذ رٌه، فئْ اعزمبِزٗ ػٍٝ اٌطبػخ 

ػظ١ُ اٌشغجخ فٟ اٌخ١شٚ
()٘

 ، ْٓ َْ  َٚػ ِٓ  عُف١َْب ِ  هللاِ  ػَجْذِ  ْث ّٟ هللاِ،  َسعُٛيَ  ٠َب: لٍُْذُ : ، لَبيَ -سظٟ هللا ػٕٗ-اٌضَّمَِف

 ًْ ْعاَلَِ  فِٟ ٌِٟ لُ اًل  اإْلِ ْٛ فِٟ - ثَؼْذَنَ  أََؽذًا ػَُْٕٗ  أَْعأَيُ  اَل  لَ خَ  أَثِٟ َؽِذ٠شِ  َٚ َِ ًْ : " لَبيَ  - غ١ََْشنَ  أَُعب ْٕذُ : لُ َِ  آ

 ُْ ."ثِبهللِ، فَبْعزَِم
()ٙ

 

 فيا ليت السنة كلها رمضان

اٌّٛاعُ اٌفبظٍخ، إال لشثب ِٓ إْ ػجبد هللا اٌصبٌؾ١ٓ، ٚأ١ٌٚبءٖ اٌّخجز١ٓ، ال ٠ض٠ذُ٘ ِشٚس 

سثُٙ، ِٚعبػفخ ألػّبٌُٙ، ألُٔٙ ِذاِْٚٛ ػٍٝ ػًّ اٌصبٌؾبد، فٟ ع١ّغ األٚلبد، ٚفٟ 

عبئش ا١ٌٍبٌٟ ٚاأل٠بَ، ُٚ٘ ِزؼٍمْٛ ثخبٌمُٙ، ال ٠غذْٚ اٌٍزح إال فٟ ِٕبعبرٗ، ٚال اٌشاؽخ إال 

ذاً ٠َْجزَغُ  ً ُعغَّ ُْ ُسوَّؼب ُ٘ ُْ فِٟ ثذػبئٗ ٚاٌزؼشض ٌٕفؾبرٗ، }رََشا ُ٘ ب َّ ً ِع١ أب َٛ ِسْظ َٚ  ِ َٓ اَّللَّ ِِ َْ فَْعالً  ٛ

ْٓ أَصَِش اٌغُُّغِٛد{ ِِ  ُْ ِٙ ِ٘ ُعٛ  [.9ٕ]عٛسح اٌفزؼ . ُٚ

لذ غشط هللا فٟ لٍٛثُٙ ؽت اٌطبػخ، فُٙ ٠ؤِْٕٛ ثأْ اٌؼًّ ال ٠ٕمعٟ إال ثبٔزٙبء األعً، 

} ُٓ ١ٌَِْم١ اْػجُْذ َسثََّه َؽزَّٝ ٠َأْر١ََِه ا َٚ بٌّٛد ٘ٛ اٌزٞ ٠مطغ ػ١ٍُٙ االعزّشاس [ ف99]عٛسح اٌؾغش . }

ُٙ س٘جبْ ا١ًٌٍ، اٌز٠ٓ أٌفذ لٍٛثُٙ اٌطبػخ، ٚأؽجذ ٔفٛعُٙ ففٟ فؼً اٌخ١شاد ٌٚزح إٌّبعبح. 
                                            

 (. 99( صفؾبد سِعب١ٔخ ٌؼجذ اٌىش٠ُ ثٓ ص١ٕزبْ اٌؼّشٞ ِؼبصش )ص: ٖ)

 (. ٖٕٗٙ( ِٛعٛػخ خطت إٌّجش )ص: ٗ)

 (. 9ٕٕٔ( ِٛعٛػخ خطت إٌّجش )ص: ٘)

 (. 9ٖ) ٕٙ( سلُ ٘ٙ/ ٔ( صؾ١ؼ ِغٍُ )ٙ)
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اٌؼجبدح، ٠ٛاصٍْٛ اٌغ١ش فٟ غش٠مُٙ، ٠ٚذاِْٚٛ ػٍٝ اٌؼجبدح فٟ ١ٌٍُٙ ٠ُِٚٛٙ، لذ ٚاصٍٛا 

ح ٚاٌشظب، ٚاٌفٛص ثبٌغٕخ ٚثٍٛؽ داس مطبس اٌطبػخ ١ٌٛاصً ثُٙ سؽٍزٗ فٟ غٍت اٌّغفشٌاعزغالٌُٙ 

 .اٌغؼذاء

فغجؾبْ ِٓ خبٌف ث١ٓ لٍٛة اٌؼجبد، ٚفشق ث١ٓ اٌُّٙ، ٠ّٓ ػٍٝ ِٓ ٠شبء ثبٌٙذا٠خ ٚاٌزٛف١ك، 

٠ٚصشف ِٓ أساد ػٕٙب. 
(7)

 

 الشكر يحتاج إلى شكر

 ص١بَ ٔؼّخ ثشىش أِش ػجبدٖ ٚرؼبٌٝ عجؾبٔٗ صُ اػٍُ أ٠ٙب اٌغبٌه إٌٝ هللا أْ هللا

هُٕا: }رؼبٌٝ فمبي سِعبْ ًِ ِنرُْك ِنرَُكثُِّشٔا اْنِعذَّجَ  َٔ َٔ  َ نَعَهَُّكىْ  َْذَاُكىْ  َيا َعهَى اّللَّ َٔ  ٌَ : اٌجمشح{ ]ذَْشُكُشٔ

 أْ رٔٛثٗ ِٚغفشح ػ١ٍٗ ٚإػبٔزٗ سِعبْ ٌص١بَ رٛل١فٗ ػٍٝ ٌشثٗ اٌؼجذ شىش عٍّخ فّٓ[ 9٘ٔ

 ٔٙبس٘ب فٟ أصجؼ ا١ٌٍبٌٟ ِٓ ١ٌٍخ ٌم١بَ ٚفك إرا اٌغٍف ثؼط فمذ وبْ رٌه ػمت شىشا ٌٗ ٠صَٛ

. هلل أْ ٚفمٗ ٌم١بَ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ شىشا ص١بِٗ ٠ٚغؼً صبئّب
(9)

 

 ٚهلل دس اٌمبئً:

حٍ  ًَ ََْد نَْى ذَْضدَْد َعهى ُكّمِ َِْع ُخِصْصَد تِٓا ُشْكًشا فََهْغَد تِشاِكشِ   إرا أَ
(9)

 

 صُ ػ١ٍٙب شىش إٌٝ ٠ؾزبط د١ٔب أٚ د٠ٓ فٟ هللا ِٓ اٌؼجذ ػٍٝ ٔؼّخ "إْ وً: ‘٠مٛي اثٓ سعت 

 أخشٜ ٔؼّخ اٌضبٟٔ ٌٍشىش اٌزٛف١ك صُ صبْ شىش إٌٝ رؾزبط أخشٜ ٔؼّخ ػ١ٍٙب ٌٍشىش ٌٍزٛف١ك

 االػزشاف اٌشىش ٚؽم١مخ إٌؼُ ثشىش اٌم١بَ غٍٝ اٌؼجذ ٠مذس فال أثذا ٚ٘ىزا أخش شىش إٌٝ ٠ؾزبط

اٌشىش".  ػٓ ثبٌؼغض
(ٔٓ)

 

َْٔشذَُٚٔب وّب ٛدٍ  أَ ُّ ْؾ َّ اقِ  ٌِ سَّ َٛ ٌْ  :ا

ٌَ  إِرَا حَ  ُشْكِشي َكا ًَ ِ  َِْع حً  اّللَّ ًَ ًَّ      َِْع ا فًِ نَُّ  َعهَ َٓ  انشُّْكشُ  ٌَِجةُ  ِيثِْه

ٍْفَ  ِّ  إِّلَّ  انشُّْكشِ  تُهُٕغُ  فََك ٌْ      تِفَْضِه إِ اذََّصمَ  اْْلٌََّاوُ  َطانَدِ  َٔ ُش.  َٔ ًْ اْنعُ
(11)

 

 وماذا بعد رمضان؟

ِٚبرا ثؼذ شٙش سِعبْ؟! ِبرا ػٓ آصبس اٌص١بَ اٌزٟ ػٍّٙب فٟ ٔفٛط أ٠ٙب األخٛح اٌىشاَ، 

ً فٟ ٚالغ أٔفغٕب ِٚغزّؼبرٕب ٚأِزٕب، ٌٕٚمبسْ ث١ٓ ؽبٌٕب لجً  َِّ اٌصبئ١ّٓ؟! ٌٕٕظش فٟ ؽبٌٕب، ٌٕٚزأ

ؽٍٛي شٙش سِعبْ ٚؽبٌٕب ثؼذٖ، ً٘ ِألد اٌزمٜٛ لٍٛثٕب؟ ً٘ صٍؾذ أػّبٌٕب؟ ً٘ رؾغَّٕذ 

ذد صفٛفٕب ظذّ أػذائٕب ٚصاٌذ اٌعغبئٓ أخاللٕب؟ ً٘ اعزمبَ عٍٛو ٕب؟ ً٘ اعزّؼذ وٍّزٕب ٚرٛؽَّ

 ِٚغزّؼبرٕب؟ ث١ٛرٕبٚاألؽمبد ِٓ ٔفٛعٕب؟ ً٘ رالشذ إٌّىشاُد ٚاٌّؾشِبد ِٓ 

                                            
 (. 9ٓ( صفؾبد سِعب١ٔخ )ص: 7)

 (. ٕٕٔ( ٌطبئف اٌّؼبسف الثٓ سعت )ص: 9)

 ( ِٓ لٛي أثٟ اٌؼزب١٘خ. 7ٙ( ثٙغخ اٌّغبٌظ ٚأٔظ اٌّغبٌظ الثٓ ػجذ اٌجش )ص: 9)

 (. ٕٕٔ( ٌطبئف اٌّؼبسف الثٓ سعت )ص: ٓٔ)

ٞ )د: ٔٔ) ش غِب خشائطٟ ٌا ٓ عًٙ ٓث شبوش ٌا ٓ دمحم ث ٓ عؼفش ث ّزٗ ألثٟ ثىش دمحم ث شىش هلل ػٍٝ ٔؼ خ ٌا  (. 7ٗ٘ـ( )ص: 7ٕٖ( فع١ٍ
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لبي رؼبٌٝ أ٠ٙب اٌّغٍّْٛ، ٠ب ِٓ اعزغجزُ ٌشثىُ فٟ سِعبْ، اعزغ١جٛا ٌٗ فٟ عبئش األ٠بَ، 

ِ اْعرَِجٍثُٕاْ ِنَشتُّكْى ّيٍ قَْثِم أَ } ٍَ اّللَّ ٌو ّلَّ َيَشدَّ نَُّ ِي ْٕ [، أِب آْ أْ رخشغ 7ٗ]اٌشٛسٜ:  {ٌ ٌَأْذَِى ٌَ

 .ٌزوش هللا لٍٛثٕب

ََ فٟ سِعبْ ٚثؼذ سِعبْ ٠أعُف أشذَّ األعف  إْ إٌبظش فٟ ؽ١بح وض١ٍش ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ا١ٌٛ

ًِ فٟ اٌصٍٛاد، ٚاػ زضاِي ٌّب ػ١ٍٗ ثؼُط إٌبط ِٓ ٘غِش اٌّغبعذ، ٚرشِن اٌغّبػبد، ٚاٌزغب٘

اٌطبػبد، ٚاإللجبي ػٍٝ أٔٛاع اٌّؼبصٟ ٚإٌّىشاد، ٚاعزّشاء اٌفٛاؽش ٚاٌّؾشِبد، ِٚب 

ًٌ ػٍٝ ظؼف اإل٠ّبْ  ٚ٘زا ران إال ِٓ لٍِّخ اٌجص١شح فٟ اٌذ٠ٓ، ٚعٛء اٌفُٙ ٌشؼبئش اإلعالَ د١ٌ

إٌبط، فبرمٛا هللا ػجبد هللا، فشةُّ اٌشٙٛس ٚاؽذ، ٚ٘ٛ ػٍٝ أػّبٌىُ سل١ت  ثؼطفٟ ٔفٛط 

ب٘ذ. ش
(ٕٔ)

 

 مواصلة الطاعة بالطاعة

إْ اٌطبػخ ال رزٛلف ػٍٝ ِٛعُ ثؼ١ٕٗ ٚال شٙش دْٚ شٙش ٚإّٔب اٌطبػخ ِّزذح ِب ثمٟ فٟ اٌؼّش ثم١خ 

ٌزٌه ٠ٕجغٟ ػٍٝ ِٓ ػٍُ أْ أٔفبعٗ ِؼذٚدح ٚأٚلبرٗ ِؾغٛثخ ٚأعٍٗ ِىزٛة أْ ٠ؾغٓ ثؼذ اإلؽغبْ ٚأْ 

ِٓ سِعبْ ثذا٠خ ٌؾ١بح عذ٠ذح ١ٌٕٚظش إٌٝ أػّبٌٗ ٠شىش ثؼذ اٌشىش ٚأْ ٠ٛاصً فؼً اٌخ١ش ٚأْ ٠غؼً 

فٟ سِعبْ اٌزٟ وبْ ٠غزٙذ ف١ٙب ِٓ ص١بَ ٚل١بَ ٚلشاءح ٌٍمشآْ ٚاعزغفبس ٚصذلخ ٚغ١ش رٌه ِٓ 

 أػّبي اٌجش ٚاٌخ١ش ١ٌٚعغ ٌٕفغٗ عذٚالً ٌّب ثؼذ سِعبْ.

 أوالً مع الصيام:

٠زٛلف اٌص١بَ ػٕذ ٘زا اٌشٙش  وبْ ِٓ فعً هللا ػ١ٍٕب إٔٔب ثؼذ أْ صّٕب ٘زا اٌشٙش اٌىش٠ُ ٌُ

ٍْ ؽضٕب ػٍٝ ِٛاصٍخ اٌص١بَ فمبي " -ملسو هيلع هللا ىلص-فبٌٕجٟ  ٌَ  َصاوَ  َي  ِعرًّا أَذْثَعَُّ  ثُىَّ  َسَيَضا

 ٍْ ٌَ  ِي اٍل، َكا َّٕ شِ  َكِصٍَاوِ  َش ْْ ". انذَّ
(ٖٔ)

 

 ْٓ ٍْ  ثَََلزٌ ": -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  َسعُٛيُ  لَبَي: لبي -سظٟ هللا ػٕٗ-لَزَبدَحَ  أَثِٟ َٚػ ٌُ  كُمِّ  ِي َسَيَضا َٔ ٍش،  ْٓ  إِنَى َش

َٓزَا ، فَ ٌَ ْْشِ  ِصٍَاوُ  َسَيَضا ِّ، ِصٍَاوُ  انذَّ وِ  كُهِّ ْٕ ٌْ  للاِ  عَهَى عََشفَحَ، أَْحرَِغةُ  ٌَ َحَ  ٌُكَفِّشَ  أَ َحَ  انَّرًِ انغَُّ انغَُّ َٔ  قَثْهَُّ، 

ِصٍَاوُ  انَّرًِ َٔ وِ  تَعْذَُِ،  ْٕ ٌْ  للاِ  عَهَى أَْحرَِغةُ عَاشَُٕساَء،  ٌَ َحَ  ٌَُكفِّشَ  أَ ". قَثْهَُّ  انَّرًِ انغَُّ
(ٔٗ)

 

فٟ ٘زا اٌؾذ٠ش ٌزؼٍُ أْ اٌص١بَ ٌُ ٠زٛلف ػٍٝ  -ملسو هيلع هللا ىلص-فبٔظش وُ ِٓ أٔٛاع اٌص١بَ عّؼٙب إٌجٟ 

 فأ٠ٓ أٔذ ِٓ ٘زا اٌخ١ش اٌؼظ١ُ؟. -ملسو هيلع هللا ىلص-سِعبْ فمػ، ٕٚ٘بن أٔٛاع أخشٜ ؽضٕب ػ١ٍٙب إٌجٟ 

 ثانياً مع القيام

ػٍٝ غٛي اٌم١بَ فٟ سِعبْ ٚاعزّزؼذ ثٍزح إٌّبعبح ث١ٓ ٠ذٞ هللا ػض  ٠ب ِٓ رؼٛدد لذِبن

ُ  َوبَٔذْ  َو١ْفَ  ٚلذ عئٍذ’  ٚعً أ٠ٓ أٔذ ِٓ ل١بَ ا١ًٌٍ ثؼذ سِعبْ؟ رمٛي َػبئَِشخَ   َسُعٛيِ  َصالَح

 ِ ؟ لَبٌَذْ  فِٟ -ملسو هيلع هللا ىلص- اَّللَّ َْ َعب َِ ب: َس َِ  َْ َْ  فِٟ ٠َِض٠ذُ  َوب َعب َِ الَ  َس َسْوؼَخً،  َػْشَشحَ  إِْؽذَٜ َػٍَٝ َغ١ِْشِٖ  فِٟ َٚ

                                            
 (. ٖٕٗٙ( ِٛعٛػخ خطت إٌّجش )ص: ٕٔ)

ِ ٗٙٔٔ)  ٕٗٓ( سلُ 9ٕٕ/ ٕ( صؾ١ؼ ِغٍُ )ٖٔ) ّٞ َْٔصبِس َ  ‚. ( ِٓ ؽذ٠ش أَثِٟ أ٠ََُّٛة اأْل

 (. ٕٙٔٔ)9ٙٔ( سلُ 9ٔ9/ ٕ( صؾ١ؼ ِغٍُ )ٗٔ)
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ْٓ  رَْغأَيْ  َسَوؼَبٍد، فَالَ  أَْسثَغَ  ٠َُصٍِّٟ َّٓ  َػ ِٙ َُّ  ُؽْغِٕ ، صُ َّٓ ِٙ ٌِ ُغٛ ْٓ  رَْغأَيْ  أَْسثَؼًب، فاَلَ  ٠َُصٍِّٟ َٚ َّٓ  َػ ِٙ  ُؽْغِٕ

 َُّ ، صُ َّٓ ِٙ ٌِ ُغٛ ٍْذُ  ٠َُصٍِّٟ َٚ ِ  َسُعٛيَ  ٠َب: صاَلَصًب، فَمُ َُ  اَّللَّ ًَ  رََٕب ْْ  لَْج َُ : رُٛرَِش؟ لَبيَ  أَ الَ  َػ١ِْٕٟ "رََٕب َٚ  َُ  ٠ََٕب

ٍْجِٟ".  لَ
(ٔ٘)

 

ِغ١َشحَ ثٓ شؼجخ  ُّ ، -سظٟ هللا ػٕٗ-ِٚب رشن ل١بَ ا١ًٌٍ لػ ؽزٝ لجعٗ هللا ػض ٚعً ٠مٛي اٌ

 ََ ُّٟ  لَب ذْ  َؽزَّٝ -ملسو هيلع هللا ىلص- إٌَّجِ َِ سَّ َٛ ًَ  رَ بُٖ، فَِم١ َِ ُ  َغفَشَ : ٌَُٗ  لَذَ ب ٌَهَ  اَّللَّ َِ  ََ ْٓ  رَمَذَّ ْٔجِهَ  ِِ ب رَ َِ َش، َٚ  رَأَخَّ

ُْ  "أَفاَلَ : لَبيَ   َشُىًٛسا".  َػْجذًا أَُوٛ
(ٔٙ)

 

ِ  ٚػٓ َػْجذُ  ُٓ  اَّللَّ ِشٚ ْث ّْ ِٓ  َػ ِ  َسُعٛيُ  ٌِٟ لَبيَ : ، لَبيَ -سظٟ هللا ػّٕٙب- اٌؼَبِص  ْث صٍٝ هللا - اَّللَّ

ِ، ّلَ  َعْثذَ  ٌَا": -ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٍْ  اّللَّ ٌٍ  ِيثْمَ  ذَُك ٌَ  فَُلَ ٍَْم، فَرََشكَ  ٌَقُٕوُ  َكا ٍْمِ  قٍَِاوَ  انهَّ ". انهَّ
(ٔ7)

 

 مع القرآن:ثالثا 

بٌمشآْ ٘ٛ غ١ش لٍٛثٕب، فئْ أسدٔب ٌزٍه اٌمٍٛة ؽ١بح ، فٌٕغزّش فٟ لشاءح اٌمشآْ ثؼذ سِعبْ

ب ٌٙزا اٌغ١ش اٌّجبسن.ؽم١م١خ فّب ػ١ٍٕب إال أْ  ًِ  ٔغؼٍٙب رزؼشض دٚ

 ْٓ َٛعٝ أَثِٟ فؼَ ُِ  ِ ّٞ ِ  َسُعٛيُ  لَبيَ : ، لَبيَ -سظٟ هللا ػٕٗ-األَْشؼَِش ٍِ  َيثَمُ ": -ملسو هيلع هللا ىلص- اَّللَّ ْؤِي ًُ  ٌَْقَشأُ  انَِّزي ان

 ٌَ ثَمِ  انقُْشآ ًَ َٓا َك ِح، ِسٌُح ا َطٍِّةٌ  اْلُذُْشجَّ َٓ ًُ َطْع َيثَمُ  َٔ َٔ ٍِ  َطٌٍِّة،  ْؤِي ًُ ٌَ  ٌَْقَشأُ  ّلَ  انَِّزي ان ثَمِ  انقُْشآ ًَ  َك

َشِج، ّلَ  ًْ ا ِسٌحَ  انرَّ َٓ ا َن َٓ ًُ َطْع َيثَمُ  َٔ َٔ  ، ٌٕ َُافِقِ  ُحْه ًُ ٌَ  ٌَْقَشأُ  انَِّزي ان ا َيثَمُ  انقُْشآ َٓ ٌَْحاََِح، ِسٌُح  َطٍِّةٌ  انشَّ

ا َٓ ًُ َطْع َيثَمُ  َٔ َٔ  ، َُافِقِ  ُيشٌّ ًُ ثَمِ  ٌَ انقُْشآ ٌَْقَشأُ  ّلَ  انَِّزي ان ًَ ٍْظَ  َك َُْظهَِح، نَ ا انَح َٓ ا ِسٌحٌ  َن َٓ ًُ َطْع ". ُيشّ  َٔ ٌٌ(ٔ9)
 

 رابعاً كثرة االستغفار والتوبة 

فٍؼٍٕب ٔىْٛ لذ أُػغجٕب ثجؼط أػّبٌٕب خالي ٘زا اٌشٙش، ٌٚؼٍٕب ٔىْٛ  اإلوضبس ِٓ االعزغفبس

هللا ػض ٚعً ٘ٛ لذ لصشٔب فٟ ثؼط األػّبي، ٌٚؼٍٕب ٔىْٛ لذ ظٕٕب خ١ًشا فٟ أٔفغٕب ٚٔغ١ٕب أْ 

 عجت وً خ١ش لّٕب ثٗ.

ْٓ َؽ١ُْش أَفَبَض إٌَّبُط  ِِ َُّ أَف١ُِعٛا  ٌٕٚززوش أْ االعزغفبس ثؼذ اٌطبػخ ٘ٛ دأة اٌصبٌؾ١ٓ }صُ

اْعزَْغِفُشٚا هللاَ{ ]اٌجمشح:  َٚٔ99 .]
(ٔ9)

 

 ِٓ ِ  اأْلََغشِّ  َٚػ ّٟ َضِٔ ُّ ٌْ َوبَٔذْ -سظٟ هللا ػٕٗ-ا َٚ  ،  ٌَُٗ  َّْ ُ ": ، لَبيَ -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  َسُعٛيَ  ُصْؾجَخٌ، أَ ٌُ  إََِّّ  نٍَُغَا

إًَِِّ َعهَى َٔ وِ  للاَ، فًِ َْلَْعرَْغِفشُ  قَْهثًِ،  ْٕ ٍَ جٍ  ِيائَحَ  اْن ". َيشَّ
(ٕٓ)

: -سظٟ هللا ػٕٗ-َُ٘ش٠َْشحَ  ٚػٓ أثٟ 

ْؼذُ  ِّ ِ  َسُعٛيَ  َع ِ ": ٠َمُٛيُ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اَّللَّ اّللَّ َ  َْلَْعرَْغِفشُ  إًَِِّ َٔ أَذُٕبُ  اّللَّ َٔ  ِّ ٍْ وِ  فًِ إَِن ْٕ ٍَ ٍْ  أَْكثَشَ  ان ٍَ  ِي  َعْثِعٍ

جً" . َيشَّ
(ٕٔ)

 

                                            
 . 9ٖٙ٘( سلُ 9ٔٔ/ ٗ( صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )٘ٔ)

 . 9ٖٙٗ( سلُ ٖ٘ٔ/ ٙ( صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )ٙٔ)

 . ٕ٘ٔٔ( سلُ ٗ٘/ ٕ( صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )7ٔ)

 . 7ٕٗ٘( سلُ 77/ 7( صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )9ٔ)

 (. 7ٔ( و١ف ٔؾ١ٟ لٍٛثٕب فٟ سِعبْ )ص: 9ٔ)

 (. 7ٕٕٓ) ٔٗ( سلُ 7ٕ٘ٓ/ ٗ( صؾ١ؼ ِغٍُ )ٕٓ)

 . 7ٖٓٙ( سلُ 7ٙ/ 9( صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )ٕٔ)
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ُ  يَتَقَبَّلُ  إِنََّما  اْلُمتَِّقينَ  ِمنَ  اّللَّ

 ء٠ٓٓ، ثىب٠ٓ، ٚفٟ ١ٌٍُٙ عبعذ١إْ اٌفبئض٠ٓ فٟ سِعبْ، وبٔٛا فٟ ٔٙبسُ٘ صبئّ

ٚروٌش، ٚاعزغفبس، ِب رشوٛا ثبثبً ِٓ أثٛاة ، ٚفٟ اٌغشٚة ٚاألعؾبس رغج١ؼ، ٚر١ًٍٙ، بػ١ٓخش 

اٌخ١ش إال ٌٚغٖٛ، ٌٚىُٕٙ ِغ رٌه، لٍٛثُٙ ٚعٍٗ ٚخبئفخ. . . ! ! ال ٠ذسْٚ ً٘ لُجٍذ أػّبٌُٙ أَ 

ُّ٘ لجٛي اٌؼًّ  ٌُ رمُجً؟ ًٚ٘ وبٔذ خبٌصخ ٌٛعٗ هللا أَ ال؟ فٍمذ وبْ اٌغٍف اٌصبٌؾْٛ ٠ؾٍّْٛ 

انَّ أوضش ِٓ اٌؼًّ ٔفغٗ، لبي رؼبٌٝ: } ْى َٔ ِٓ ْى إِنَى َستِّ ُٓ ِجهَحٌ أَََّ َٔ ْى  ُٓ قُهُٕتُ َٔ ٌَ َيا آذَٕا  ٍَ ٌُْؤذُٕ ِزٌ

} ٌَ  .{ٓٙاٌّؤِْٕٛ } َساِجعُٕ

 ْٓ ٍْذُ : ، لَبٌَذْ ’َػبئَِشخَ  فؼَ ِ،  َسُعٛيَ  ٠َب: لُ ٍَ }اَّللَّ انَِّزٌ َٔ  ٌَ ا َيا ٌُْؤذُٕ ْٕ ُٓىْ  آذَ قُهُٕتُ ِجهَحٌ  َٔ : اٌّؤِْٕٛ{ ]َٔ

ٙٓ] َٛ ُ٘ ٠َْغِشقُ  ٠َْضِٟٔ اٌَِّزٞ ، أَ ٠َْشَشةُ  َٚ َش؟ لَبيَ  َٚ ّْ ٌَْخ ْٚ  - ثَْىشٍ  أَثِٟ ث١ٕخ اَل، ٠َب: "ا ٠كِ  اثٕخ ٠َب ال: أَ ذِّ  - اٌّصِ

 ُ ٌَِىَّٕٗ َٚ  ًُ ُع ٠َزََصذَّقُ  ٠َُصَُٛ  اٌشَّ َٚ  َٛ ُ٘ َٚ ٠َُصٍِّٟ،  ْْ  ٠ََخبفُ  َٚ ًَ  اَل  أَ ُْٕٗ  ٠ُزَمَجَّ ِِ" .
(ٕٕ)

 

 ٓ ؼطبءِ  ١ٕٓ ٞأ ٠ؼطْٛ ٌا ؤِ صبف اٌّ ٓ ٚأ ٟ صفخِ   ٘ ٓ ٖ٘ز ٌمشثبدِ  ٛاع ا ْ ثٔأ ٠ٚزمشٛث صذلخ،  صوبحٍٚ 

ُ ّبٌٙ ُ أػ ِٕٙ ْ ْأ ال رمًج  ُ٘ ٠خبٛف ٌجشٚ  ٚا خ١ش  ُّٟ  أفؼبي ٌا ٍِ ي َػ ُٓ  ٠ٛم ٍِت  أَثِٟ ْث ٛا: -سظٟ هللا ػٕٗ-غٌَب ُٔٛ  "ُو

ًِ  ٌِمُجُٛيِ  َّ ْؼَ ًّّب أَشَذَّ  ٌا َ٘  ُْ ُْٕى ِِ  ُْ ًِ، أٌََ َّ َْؼ ٛا ثٌِب َّؼُ َ  رَْغ َّب} ٠َمُٛيُ  اَّللَّ ًُ  إَِّٔ ُ  ٠َزَمَجَّ َٓ  اَّللَّ ِِ  َٓ ُّزَّم١ِ ٌْ ّبئذح{ ]ا . [7ٕ: ٌا
(ٕٖ)

 

لبي: "ٌٛ أٟٔ أػٍُ أْ هللا رمجًَّ ِٕٟ ِضمبَي ؽجِخ خشدٍي  -سظٟ هللا ػٕٗ- ٚػٓ فعبٌخ ثٓ ػج١ذ

" َٓ زَِّم١ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ُ ًُ اَّللَّ ب ٠َزَمَجَّ َّ َّٟ ِٓ اٌذ١ٔب ِٚب ف١ٙب ألْ هللا ٠مٛي: إَِّٔ . أؽتُّ إٌ
(ٕٗ)

 

أشغٍٗ ٘زا اٌٙبعظ! ! لجٛي اٌؼًّ أٚ سدٖ، فٟ ٘زٖ األ٠بَ؟ ِٚٓ ِٕب ٌٙظ ٌغبٔٗ فّٓ ِٕب 

 ثبٌذػبء أْ ٠زمجً هللا ِٕٗ سِعبْ؟

 من عالمات قبول العمل:و

اٌطبػبد، ٚاٌمُشثبد د١ًٌ ػٍٝ سظٝ ػٍٝ  اٌّغٍُ ثؼذ سِعبْ ّؾبفظخاٌؾغٕٗ ثؼذ اٌؾغٕٗ ف -ٔ

 ػًّ اٌطبػخ ٚرشن اٌّؼص١خ. هللا ػٓ اٌؼجذ، ٚإرا سظٝ هللا ػٓ اٌؼجذ ٚفمٗ إٌٝ

أششاػ اٌصذس ٌٍؼجبدح ٚاٌشؼٛس ثٍزح اٌطبػخ ٚؽالٚح اإل٠ّبْ، ٚاٌفشػ ثزمذ٠ُ اٌخ١ش،  -ٕ

 ؽ١ش أْ اٌّؤِٓ ٘ٛ اٌزٞ رغشٖ ؽغٕزٗ ٚرغٛءٖ ع١ئزٗ.

 .ػٓ اٌؼجذ ٚلجٌٛٗ ِٕٗاٌزٛثخ ِٓ اٌزٔٛة ِٓ أػظُ اٌؼالِبد اٌذاٌخ ػٍٝ سظٝ هللا  -ٖ

 ثم احذر:

 المبينذلك هو الخسران 

ثفؼً اٌّؼبصٟ، ٚاسرىبة ِٓ ص١بَ ٚل١بَ ٚصذلخ ، إ١ٌٙباٌزٛف١ك ٚ هللا ِمبثٍخ ٔؼُٚ إ٠بن

اٌّخبٌفبد ٚاٌّغبٚٞ، ٚالزشاف اٌزٔٛة ثؼذ رٍه األ٠بَ اٌفبظٍخ ٚا١ٌٍبٌٟ، أزىبط ثؼذ رٛف١ك 

فؼً ِٓ ثذي ٔؼّخ هللا وفشا، ٚاخزبس غش٠ك اٌعالٌخ  ٚٔىٛص ػٓ اٌؾك، ٚغٛا٠خ ٚظالي، ٚ٘ٛ

                                            
 . (ٕٙٔ. ٚأظش اٌغٍغٍخ اٌصؾ١ؾخ ٌألٌجبٟٔ )(7ٖ٘ٔ، ٚاٌزشِزٞ )99ٔٗ( أخشعٗ اثٓ ِبعٗ فٟ عٕٕٗ ٕٕ)

 . ٓٔ( سلُ 9ٖ( أخشعٗ اثٓ أثٟ اٌذ١ٔب فٟ اإلخالص ٚا١ٌٕخ )ص: ٖٕ)

 (. 7ٔ/ٕ(، ٚأثٛ ٔؼ١ُ فٟ اٌؾ١ٍخ )9ٔ( أخشعٗ اثٓ اٌّجبسن فٟ اٌض٘ذ )صٕٗ)
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ؼبعخ، ثؼذ أْ عٍه عج١ً اٌٙذا٠خ ٚاٌغؼبدح، فئْ وبْ لذ ث١َّذ ا١ٌٕخ فٟ ص١بِٗ ٌشِعبْ، ٚاٌز

ٚػضَ ػٍٝ ِؼبٚدح اٌّؼبصٟ ثؼذ أمعبء شٙش اٌص١بَ ٚاٌم١بَ، فص١بِٗ ػ١ٍٗ ِشدٚد ". 
(ٕ٘)

 

 ثم إياك والتسويف فإنها مصيدة الشيطان

جؼعُٙ فثؼط اٌشجبة،  غذ اٌزغ٠ٛف ػٕذرإْ اٌصبٌؼ اٌزٞ ٠زؼجذ ٠ٚغزٙذ اٌغٕخ وٍٙب. ٚلذ 

اٌزغ٠ٛف ٚاٌّّبغٍخ، ٚاسرىبة اٌّخبٌفبد، ٚلذ  ٠ٌٝغزٙذ فٟ شٙش سِعبْ، فئرا أمعٝ ػبد إ

عئً أؽذ اٌصبٌؾ١ٓ: ػٓ لَٛ ٠زؼجذْٚ ٠ٚغزٙذْٚ فٟ سِعبْ، فئرا أمعٝ رشوٛا اٌؼجبدح، 

 فمبي: ثئظ اٌمَٛ ال ٠ؼشفْٛ هلل ؽمب إال فٟ شٙش سِعبْ.

اٌشبة ٠ؤًِ ِؼبٚدح اٌزٛثخ فٟ آخش ػّشٖ، ٚ٘زا خطش؛ ألْ اٌّٛد لذ  ٚ٘زا ٠شعغ إٌٝ أْ

٠فزه ثٗ ٚ٘ٛ فٟ سٚٔك شجبثٗ، ٚألجؼ ِٕٗ اٌش١خ اٌّغٓ، فئٔٗ إرا ػبٚد اٌّؼص١خ ثؼذ سِعبْ، 

وبْ رٌه أشٕغ ٚأفظغ. 
(26) 

 والغروروالنفاق  والرياء احذر من العجبوأخيراً  

شثّب ؽذصزىُ أٔفغىُ أْ ٌذ٠ىُ فثؼذ سِعبْ!  األؽجخ فٟ هللا: إ٠بوُ ٚاٌؼغت ٚاٌغشٚسأ٠ٙب 

فّب صاي ، أٚ أْ رٔٛثىُ لذ ُغفشد فشعؼزُ و١َٛ ٌٚذرىُ أِٙبرىُ، سص١ذ وج١ش ِٓ اٌؾغٕبد

سثّب رؼغجىُ أٔفغىُ ف١ّب ، اٌش١طبْ ٠غش٠ىُ ٚإٌفظ ر١ٍٙىُ ؽزٝ رىضشٚا ِٓ اٌّؼبصٟ ٚاٌزٔٛة

ُّٓ لذِزّٖٛ خالي سِعبْ. . . فئ٠بوُ صُ إ٠بوُ ٚ ػٍٝ هللا ثبٌؼًّ، فئْ هللا ػض ٚعً ٠مٛي:  اٌّ

ْٓ رَْغزَْىضُِش{  ُٕ ّْ ال رَ َٚ  (.ٙ-اٌّذصش)}

١َ٘ت ثٓ اٌٛسد  ُٚ ََ اٌؼ١ذ فمبي ٌُٙ: "ػغجبً ٌىُ! إْ وبْ هللا  ‘ِّش  ُْٙٛ ٠ٍٚؼجْٛ أ٠ب ػٍٝ أٔبط ٠ٍ

ٗ ِٕىُ فّب ٘زا ػًّ  ًُ اٌشبوش٠ٓ، ٚإْ وبْ هللا ٌُ ٠زمجٍَّ ىُ فّب ٘زا ػّ َِ لذ رمجًَّ ص١ب

.اٌخبئف١ٓ"
(ٕ7)

 

 في يوم العيد دثتنبيهات مهمة على أمور تح

ّلَ } ِزجشعخ ِزض٠ٕخ ِزؼطشح لبي هللا رؼبٌٝ:  ٌؼ١ذال ٠غٛص ٌٍّشأح أْ رخشط إٌٝ ا -ٔ َٔ  ٍَ ْج  ذَثَشَّ

جَ  ِهٍَّحِ  ذَثَشُّ ِْ  [ٖٖ: األؽضاة{ ]اْْلُٔنَى اْنَجا

 ٍْ ا،: )) -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  َسُعٛيُ  لَبيَ : لَبيَ  -سظٟ هللا ػٕٗ- ُيَٕعى اْلَْشَعِشّيِ  أَتًِ َٔع ًَ  اْيَشأَجٍ  أٌَُّ

خْ ، اْعرَْعَطَشخْ  شَّ ًَ وٍ  فَ ْٕ ٍَِجذُٔا تِقَ ا ِن َٓ ًَ  ِسٌَح ِٓ . ((َصاٍََِحٌ  فَ
(ٕ9)

 

ٚ٘ٛ ِؾشَ وً ٚلذ ٚؽ١ٓ. ٚإّٔب ؽصً ، اٌؾزس ِٓ االخزالغ اٌّؾشَ ث١ٓ اٌشعبي ٚإٌغبء -ٕ

 ٘زا ا١ٌَٛ ٚرىشس اٌض٠بساد ٚاٌٍمبءاد اٌؼبئ١ٍخ ف١ٗ. اٌزٕج١ٗ ٕ٘ب ٌىضشح اعزّبع إٌبط فٟ

                                            
 (. ثزصشف ٠غ١ش. ٕٕٕ( ٌطبئف اٌّؼبسف الثٓ سعت )ص: ٕ٘)

 ( ثزصشف. ٕٕٕ( ٌطبئف اٌّؼبسف الثٓ سعت )ص: ٕٙ)

 (. ٕٕٖ(، ِٚٓ غش٠مٗ اٌج١ٙمٟ فٟ فعبئً األٚلبد )ص /ٗٔ( أخشعٗ اثٓ أثٟ اٌذ١ٔب فٟ اٌشىش )ص/7ٕ)

 (ٕ٘٘/ ٔ( ٚؽغٕٗ األٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ اٌغبِغ )ٖٔٗ/ ٗأؽّذ )( سٚاٖ 9ٕ)
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 لبي: لَبيَ  -سظٟ هللا ػٕٗ- ٌََغاسٍ  ْتٍ فعٍ َيْعِقمٔت. عبي األبٍشعٌرؾشَ ِصبفؾخ اٌّشأح  -ٖ

ٌْ : ))-ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  َسُعٛيُ  ٍَ  َْلَ ٍَظٍ  أََحِذُكىْ  َسأِْط  فًِ ٌُْطعَ ْخ ًِ ٍْ  تِ ٍْشٌ  َحِذٌذٍ  ِي ٍْ  نَُّ  َخ ٌْ  ِي ظَّ  أَ ًَ  ّلَ  اْيَشأَجً  ٌَ

. ((نَُّ  ذَِحمُّ 
(ٕ9)

 

 ْثٓ فؼٓ ُعج١َْشٚلط١ؼخ اٌشؽُ وج١شح ِٓ وجبئش اٌزٔٛة، صهح انشحى فشٌضح ٔأيش حرى،  -4

 ٍُ ْطِؼ َّْ -سظٟ هللا ػٕٗ-ُِ . ((َسِحىٍ  قَاِطعُ  اْنَجَُّحَ  ٌَْذُخمُ  ّلَ : ))، لَبيَ -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  َسُعٛيَ  ، أَ
(ٖٓ)

انعٍذ ٌٕٔو  

 فشصح نصهح انشحى ٔصٌاسج اْلقاسب ٔإدخال انغشٔس عهٍٓى.

ش، ٚ٘زا ِٓ عالئً األػّبي ٚعجت فٟ ثغػ اٌشصق ٚ  ُّ ٍْ اٌجشوخ فٟ اٌؼُ ٌَْشجَ  أَتًِ فعَ سظٟ - َُْش

ْؼذُ : لَبيَ  -هللا ػٕٗ ِّ ِ  َسُعٛيَ  َع ٍْ : ))٠َمُٛيُ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اَّللَّ ُِ َي ٌْ  َعشَّ ٌْ  فًِ نَُّ  ٌُْثَغظَ  أَ أَ َٔ  ، ِّ َ  ِسْصقِ َُْغأ  ِفً نَُّ  ٌُ

ِِ، فَْهٍَِصمْ  ُّ  أَثَِش ًَ . ((َسِح
(ٖٔ)

 

ْٓ ثً صٍُٙ ٌٚٛ لطؼٛن، ، ٚال رىٓ صٍزه أللبسثه ِىبفأح ٌُٙ ػٍٝ ل١بُِٙ ثؾمه  ِ  َػْجذِ  فؼَ  اَّللَّ

 ِٓ ٍشٚ  ْث ّْ ِٓ -سظٟ هللا ػّٕٙب-َػ ِ  ، َػ ّٟ ٍْظَ : ))لَبيَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- إٌَّجِ اِصمُ  نَ َٕ ٍِ  ان نَِك َٔ َكاِفِئ،  ًُ اِصمُ  تِاْن َٕ  انَِّزي ان

ُّ  قُِطعَدْ  إِرَا ًُ ا َسِح َٓ َصهَ َٔ)) .
(ٖٕ)

 

ٚإصاٌخ اٌشٛائت ػٓ إٌفٛط ٚرٕم١خ اٌخٛاغش ِّب انعٍذ يُاعثح طٍثح نرصفٍح انقهٕب،  -5

غذد اٌّؾجخ، ٚرؾً اٌّغبِؾخ ٚاٌؼفٛ ٕغزُٕ ٘زٖ اٌفشصخ، ٌٕٚشؾٕبء، فٍ ػٍك ثٙب ِٓ ثغعبء أٚ

ٍْ ت ٚاٌٙغشاْ، ِغ ع١ّغ إٌبط ِٓ األلبسة ٚاألصذلبء ٚاٌغ١شاْ. ِؾً اٌؼز ٌَْشجَ  أَتًِ فعَ -َُْش

ْٓ -سظٟ هللا ػٕٗ ب: )) ، لَبيَ -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  َسُعٛيِ  ، َػ َِ ، إِالَّ  َػْجذًا هللاُ  َصادَ  َٚ ٍٛ ا  ثِؼَْف . ((ِػضًّ
(ٖٖ)

 

 ْٓ ةَ  أَثِٟ َػ ِ  أ٠َُّٛ ّٞ َْٔصبِس َ َّْ  ،-سظٟ هللا ػٕٗ-اأْل ًُّ  اَل : ))لَبيَ ، -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  َسُعٛيَ  أَ ٍُ  ٠َِؾ ٍِ ْغ ُّ ٌِ  ْْ ُغشَ  أَ ْٙ  أََخبُٖ  ٠َ

قَ  ْٛ ِْ  صاََلسِ  فَ ٍْزَِم١َب ٠ُْؼِشضُ  َ٘زَا ف١َُْؼِشضُ  ١ٌََبٍي، ٠َ ب َٚ َّ ُ٘ َخ١ُْش َٚ ُ  اٌَِّزٞ َ٘زَا،  َِ  ٠َْجذَأ . ((ثِبٌغَّاَل
(ٖٗ)

 

 والحمد هلل رب العالمين

                                            
 (9ٓٓ/ ٕ( ٚصؾؾٗ األٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ اٌغبِغ )9ٙٗ( سٚاٖ اٌطجشأٟ )9ٕ)

 ( ِزفك ػ١ٍٗ. ٖٓ)

 ( ِزفك ػ١ٍٗ. ٖٔ)

 (99ٔ٘( سٚاٖ اٌجخبسٞ )ٕٖ)

 (  99ٕ٘( سٚاٖ ِغٍُ )ٖٖ)

 ( ِزفك ػ١ٍٗ. ٖٗ)


