


 
   

 

 :  أخي المسلم الحبيب

إذا كاا ة ايجااهم وتااو واـياارة تاااع ونتاا ا  اهلل اارة  ن اا ا ا    

تهللاا و ورينا ااض ونهاارا ض ننن تاا ة ر اارامل ارن اال واانياان  وارنهااراة 

ميترحاال رم مااا  وـااب تاااع  هرتااا  وذراا   ياارما  راا ا ارهاار  اا اا ن  

  تهللاا و    تاا و  واار  مااب   تااا     تاان ب مااب    عاارة وااب منياان  ا   

 ن( لنصوَم سويًا يوَم َعرفة) ااتراههللل إو ااش نكل مهللا  حتت شهلل ن : 

 ُساال َ :  ـَاا َ  ،() ـتاا    َر ااع وااب

 ِر  َ اااا َصااار    وااااب () ا  نسااار  

 ارسَّااااَاَل ُ َكيِّااانُ : )  ـَااا  َ  ، َوَنَتااالَ 

ـ َهَل اَا ه َهَل  . مسلم رواه  ( َوارَ  

 َرِتَضاااُ ) : () ار َّاااض  َنُسااارَ وـااا   

 َماا   َوَرِتَضاا ُ  ، َوَنَتاالَ  َ ااِر ُ  ارااَعَو   

 إ َراضَ  اَل:  ـَِ   ع م ِب َواراَّ  َهرَة َرَ   ـُِ ُت

 (  َرض َشن  َ  اَل َوِحَعُو ار َُّض إ الَّ
 رواه البيهقُي

 
 



 
   

 

أمال    () الحمد هلل والصالة والسالال  لىالر زلالىل اهلل   

 بعد :

أيالال   الع الالس   ينن) )ملو سننا  اضلةنن    مننو   

، وي) أيلم شًد ( الحجة ذي األولر من شهس

بأنًنننل أ أننن  أينننلم    ()هلنننل  ازسنننو   

ع ننا  ال نن   ا ننل     انندن،ل، و نن  

هلل تللىل أقسا بًل، ويذ    ،ًل؛ ب  إى 

و ننننندي ي ض،ًنننننل شنننننزقل  و أننننن  ،إ   

... انننذا    الظننن،ا ق ي سنننا إق بلظننن،ا 

 ،ًنل منو    يست ثزوىكلى  ا لحلوى 

 ال    ا ل ، ويتهل سنوى  ،ًنل  ، نل    

...جه  ربًا  ي زبًا إىل 

 
 

في  أخي المسىم احسص لىر اغتن   هره 

ومالال  ألمالالي وصالالية   العظيمالالة   الفسصالالة 

ابالالالن زلالالالي وهالالالى يصالالالسن فينالالال  وين هنالالال  

   :ويقىل 

بانتًةةةةةةاس : الغهّنةةةةةة  ، الغهّنةةةةةة )

 ،ْ يذٍ األِام العظّن  ةالفزص  ف

َاملبادرة  ،فنا مهًا عُض َال هلا

َالعجة  العجة     ،املبادرة بالعنة   

قبة  نى ِهة م    ،قب  يجُم األجة   

قبةة  نى  ،املفةةزع ع ةة  مةةا فعةة     

ِسأل الزجعة  لّعنة  صةاًا ال فة      

قبةة  نى  ...جيةةاإ  م مةةا  ةة   

حيُل املُت بني املؤم  َب ةُ  األمة    

قبةة  نى ِ ةةر املةةزن مز ًهةةا  . ..

 .ْ حفز ٌ مبا ق م مو عن  (ةف
 



 
   

 

 

   زضثٕ ا  عيَنث   عثً ابثً عسث       )أّزد ابثً ثث يف ت سريشثيف ٍثرِ اقٓث٘ :ْ ثُ          حٔث  

 احلق سس زك ّسع ىل    ثن  ج ء :ْل،  ( أٓ و ا عشس ٍٕ   املعلْم ت واألٓ )
 

 
 

، ٍثٕ   ( َعِشثس   ََّ َٔث ل  )ّ:د أّزد اإلم و ا طربٖ ت سريشيفِ هلرِ اقٓ٘ :ْ ثُ     

 .إلمج ع احُلج٘ مً أٍل ا تأّٓل علُٔ  ٔ  ٕ عشس ذٖ احلج٘ ، 

قْل   إٌ فضل األٓث و ا عشثس   ى ٍّي 

مثثثً  ثثثَس ذٖ احلجثثث٘ :ثثثد جثثث ء    

ا ثثثرٖ  صثثثس ّ  ت ا قثثثسرٌ ا  ثثثسٓه  

مس ٍثثث  ب ألٓثثث و املعلْمثثث ت  ع ثثثٔه    

  .فضلَ  ّ سٓف ميز تَ 

 (2-1) سْزٗ ا ريجس   {ََّ َٔ ل  َعِشس   *َّاِ رَيِجِس  }

            
   

إلا  ضلاه هااأل ام اري  ضا  ياا  ل ارت الكايل  ال اي             وردت اإلشارر  
 ::قىله تارل  ،ومنهر

 

ََِّٓرُثُسّا } َُِه   { اِسَه ا لَُِّ ِفٕ أََّٓ و  َمِعُلَْم ٍت ِ َِٔشََُدّا َمَي ِفَع َ 

 ( .  22- 22سْزٗ احلج   اقٓت ٌ )

 
            

   
 

 



 
   

 

 

 

  : ( ) اهلل رسىل َقاَل:  َقاَل ، عنهما اهلل رضي عباس ابن عن

 هااِهِ  ِمااِ  اهلِل ِإَلاا  أَحاا ُّ ِفيَهاا  الصَّاا ِلُ  الَعَمااُ  ، أيَّاا ٍ  ِمااِ  َماا  ))

 اجِلَها  ُ  َواَل ، اهلِل رساا َ  َيا  :  قا لاا .  العشر أي   يعين (( اأَليَّ  

 َرُجا    ِإالَّ ، اهلِل َسِبيِ  ِفي اجِلَه ُ  َواَل )):  َق َ  ؟ اهلِل َسبيِ  يف

 رواه (( ِبَشااايٍ  َذِلاااَ  ِماااِ  َيِرِجاااِ  َفَلاااِ  ، ِلاااِ َوَم  ِبَنْفِساااِ  َخاااَرَ 

 . البخاري

 
 () النَِّبننيِّ َعننن  ُعَمننَ  اب ننِن َعنن  

  :َقاَل

 اللَّه ِ  ِعِنَد َأِعَظُم َأيَّاٍم ِنِم َما )

 ِفهههيِ نَّ اْلَعَمهههُ  ِإَلِيهههِ  َأَحههه ُّ َوال

 اْلَعِشهههههِ  اْلَأيَّهههههاِم َههههههِ ِ  ِمهههههِن

 التَِّ ِليههِ  ِمههِن ِفههيِ نَّ َفههَأْثِرُ وا

 ( َوالتَِّحِميِد َوالتَّْكِبرِي

 رواه احمد 
 

ٍبغُ لنفسى  فَنبغُ على املسلم الذِ 

مري  بهريى    أن ٍتريجر   العز ًاخلري  ًالفري     

ًان ،  ًمريريريريريٌألي هج علريريريريريج  ال ريريريريريج     

ًمضريجعف  ا رري     هريذي ا ٍريجن   ٍستثل  

 ...علَى  جًضَجعو جقبل فٌاتو جفَو
 



 
   

 

  :  ) رمحه اهلل( 
 

        من فــــتهه   ـــــــــــــ ا اــــــــــتل اـكًـــــــتل ةـففـق فهللـًك  هلل

 .... حبكه اـ ي عففه

    من عجز عن املبًـ  ززلـةـق

... فهللًبً  عزمـه عهللـط عتعـق    

 .... اهلل وقد قفةه وأزـةه
 

   ــتل ــه اـكًــــ ــن   لقيــــ ومــــ

 ةأرجــتا افًــ. ... فهللــًك  هلل

 .... حبل اـفجتا وافىف

   من   يكدر عهللط حنف ـديه زيط ...فهللً ةح ـىاه ـيت وقـد

 ... ةهللغ امليط

    مـــن   يإـــل يت اـبًـــ  عيـــه ميـــه ةـًـــد ...فهللًكإـــد ر

 اـبً  فإيه أقف  يت من لعته ورجته من حبل اـىريد"...



 
   

 

 

ُع)عكاا ٌعياابٔ عبااًع اا  عع إذ عدخاااع شب اازع   َاا ععع(رضااْ ٌع ععيهٔاا

عٓق رعيهُٔ,عّرّٖعييُعأىُعق ل:ع   َ ّد عح ٙعم عٓك ُد

َٕع شب ز)ع ً٘عيًع شقز ءٗعّ شقٔ و(عععالعتطفئْ عُيُزَ كهعشٔ ش ع.عكي ٓ

 أحبتنا الكرام :

ع؟ععميَّ عالعٓ نيٙعأٌعٓص حعقزّٓ  عمًع ععتب ىلعّمًعرضْ ىُعًَِم

مي عالعحيههعظي٘عيزضَ ع شسنْ تعّ ألرضعّب زب٘عم ءعماًعععًَِم

ع؟ععع()ٓ ع حل ٔبع ملصطفٙع

فن عرأٓكهعأحا  عأٌععبااعماًع شب ازع ألّ نااعماًعذٖع حل ا٘عععععععع

عع...ع ىطالق٘عشهفْسعبزضْ ٌع ع

ع..ع.عم عرأٓكهعشْععبهَ عطزًٓق عمْصاًلعإىلع جلي٘

عم عرأٓكهعأٌععباعٍذِع ألٓ وعمًعأيب عأٓ وعحٔ تي ع....

ريات ن اخَلمِ وا من اشتكثَرفَي ا ، فالفائُسطعَنام ما اشَتيف هذه األيَّ لنجتوِدف

 ... يف امليسان يف األزمان ، كبريٌة قليلٌة ٌماالصيئات ، فوي أيَّ واجتنَب

 ًمة ...فالغهًمَة الغهًمَة بانتهاس الفزصة يف هذه األيام العظ

 فما مهها ِعَىٌض وال ُتقدَّر بقًمة. 



 
   

 

 : ٜشسع ايتهبري َٔ فجس ّٜٛ عسف١ إىل عصس آخس أٜاّ ايتشسٜل ٖٚٛ ايجايحايتهبري . 1

ٍّ: عشس َٔ شٗس ذٟ احلج١ قاٍ تعاىل َّا َ٘ ِفٞ َأ  (203ايبكس٠:)  َِّعُدَٚداٍت َٚاِذُنُسِٚا ايًّ

ٚاهلل أنرب، اهلل أنرب  إي٘ إال اهلل اهلل أنرب، اهلل أنرب، الٚصفت٘ إٔ تكٍٛ: ) 

ٚايبٝٛت ٚأدباز ايصًٛات  ( ٜٚشٔ جٗس ايسجاٍ ب٘ يف املشاجد ٚاألسٛام ٚهلل احلُد

  .يعبادت٘ ٚشهسٙ إعالْا بتعظِٝ اهلل ٚإظٗازّا

ٌَ َٔ ذبَح: ) () : ٜٚهٕٛ ذيو بعد صال٠ ايعٝد يكٍٛ زسٍٛ اهللذبح األضخ١ٝ.  2 ِٕ قب  أ

َِٔهاَْ دٜصًٞ فًُٝع . ٚٚقت ايربح زٚاٙ ايبخازٟ َٚشًِ(  حفًٝرَب ٜربِح مِل ٗا أخس٣، َٚ

)   اٍأْ٘ ق () ٚثالث١ أٜاّ ايتشسٜل، ملا ثبت عٔ ايٓيب أزبع١ أٜاّ ايعٝد، ّٜٛ ايٓخس

ُّ ِّ ن  َٚٔ ايش١ٓ األنٌ َٓٗا . ، 2467اْظس ايشًش١ً ايصخٝخ١ بسقِ (  ذبٌح ايتشسٜل أٜا

أَا املسأ٠ فٝشسع هلا ، : ٚيبص أحشٔ ايجٝاب بدٕٚ إسساف ٚايتطٝب يًسجاٍ االغتشاٍ . 3

ٚأزبأ باملش١ًُ إٔ ترٖب يطاع١ اهلل  ، اخلسٚج إىل َص٢ً ايعٝد بدٕٚ تربج ٚال تطٝب

  .ٚتطٝب أَاّ ايسجاٍ ال٠ ٖٚٞ َتًبش١ مبعص١ٝ اهلل َٔ تربج ٚسفٛزٚايص

 : ٚايش١ٓ ايصال٠ يف َص٢ً ايعٝد إال إذاايرٖاب إىل َص٢ً ايعٝد َاشّٝا إٕ تٝشس . 4

  .() نإ ٖٓاى عرز َٔ َطس َجاّل فٝصًٞ يف املشجد يفعٌ ايسسٍٛ

حملككٕٛ َٔ ايعًُا٤ إٔ : ٚايرٟ زجخ٘ اايصال٠ َع املشًُني ٚاستخباب حضٛز اخلطب١.  5

ِّ: صال٠ ايعٝد ٚاجب١ يكٛي٘ تعاٍ َِْخِس َفَص َٚا  بعرز شسعٞ ٚال تشكط إال ... ِيَسبَِّو 

  .ٚايٓشا٤ ٜشٗدٕ ايعٝد َع املشًُني،حت٢ احلٝض ٚايعٛاتل ٜٚعتزٍ احلٝض املص٢ً

: ٜشتخب يو إٔ ترٖب إىل َص٢ً ايعٝد َٔ طسٜل ٚتسجع َٔ طسٜل خمايف١ ايطسٜل.  6

  .() يفعٌ ايٓيب آخس

  .منُكا وِمنَِّم اهلُل قبلََّت: ٖٚٞ قٛيو ألخٝو املشًِ : ايتٗٓئ١ بايعٝد .  7



 
   

 

 

 
 

 بأنيا تعدل أجز الحـج ًالعـمزة  : () تً اخبز النبًال  أىم األعمال إلٍكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِندِيـــالالَو رُِّب  
 

 َصالُة الَفجِر
 

 امَلشي إىل الَصالة
 

 م ــــَطلُب الِعل
 

 : قال( رضي اهلل عنه) عن انس

 إنىىْ: فقىى َ  () اهلل  سىىَُ  جىىٌ أتىىر َ ) 

 يى ِ :  علٌّ . قى  َ  ُ َال اقِد ًْ اجلً َداشَت

َْ :  ْ . ق َ : أّم ق َ  ؟أحٌد َكو َالدِِمِ بق

 فأنىىَ   لىىَك  لىىَ ا فع  فىى َ َيىىرّ يف ِب اهلَل  بىىِ َق

   .(ٌد ِيَجُم رٌِمعَتَُم  ٌجَح
رًاه أبٌ ٌعلى ًالطبزانً ًإسنادىما   

 جٍد
 

ين رسنن ل ا   () عننن ي نني ة  نن    

() قال :  

 مكتُبٍة رًا إىل صالِةمتطًَّ ٌِمو بِّت مو خرَج )

 خىرجَ  .. َمىوِ  ِممخىرِ الُ احلى ج   أجِركَ ٍُفأجُر

ٍُ  ٍ إِّى  إال ٌُخر ال ِهصىبُ الضُّ إىل تسبِّح  فىأجُر

 صىالةٍ  ثىرِ إعلىر   . َصىالة  ..مِرعَتامل كأجِر

رًاه أبووٌ  ( نيلىىّّْ ِعىفىى مىى  كتىى ٌ ًُبَّه ال لغىىَُ

  داًد

 

 قال :  () عن ي ي إمامة عن النيب

 َمإال  أى ِىىتعلَّ رِىىُدد ال ُِسىىِ دا إىل املَغىى ِوَمىى  )

 ( ٌُُتح َّ  مً تَ  ٍجَح كأجِر لٌُ ك َى ٌَُمعلِّريًا أَ َُِخ

رًاه الطبزانً فً الكبٍز بإسناد ال بأس  
 بو.

 

 :  () النيبُّ قال

 اهلَل ذكُرَِى  عَدقَ ثمَّ ٍة َعيف مَج بَحر الصُّلََّص ِومَ)

لٌ  ِ ني ك َنكعَتر َ لََّص ثمَّ مُسالشَّ َعطُلر َتتََّح

رًاه  ( ة مَّىىىىة َتت مَّىىىى مىىىىرٍةَُع ٍة َّىىىىَح كىىىىأجِر

 التزمذي.
 


