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.العرب الذين ال يقرؤون

.هي بعثة نبينا محمد؛ ألن هللا أنقذنا به من الظلمات إلى النور

تالوة القرآن الكريم على الناس. 1.

تطهيرهم من االعتقادات الفاسدة، األخالق السيئة. 2.

تعليمهم القرآن والسنة. 3.

ا َيْلَحقُوا بِِهْم َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ) (.َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ





بالعلماليهود



.ألنهم لم يعملوا بما في التوراة المنزلة عليهم

.وجوب العمل بالعلم، فترك العمل بالعلم من صفات اليهود





.لعدم عملهم بما في التوراة المنزلة عليهم

.أن الموت نهاية كل حي•

يجب العمل للحساب بعد الموت•

.قبح مثل القوم: بئس مثل القوم

.ادعيتم: زعمتم

.ترجعون: تردون











.أتطهر وأغتسل ليوم الجمعة خاصة لصالة الجمعة



.أتطهر وأغتسل ليوم الجمعة خاصة لصالة الجمعة

َ َكثِيًرا لََّعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ )
ِ َواْذُكُروا هللاَّ (.َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل هللاَّ

(.َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ )

تركوا النبي يخطب على المنبر

بِيُّ قَ  ِ َقالَ َبْيَنا النَّ ٌر إِلَى اْلَمِديَنِة ائٌِم َيْوَم اْلُجُمَعِة إِْذ َقِدَمْت ِعيَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

ِ َحتَّى لَْم َيبْ  ِهْم أَُبو َبْكٍر َق َمَعُه إاِلَّ اْثَنا َعَشَر َرُجاًل فِيَفاْبَتَدَرَها أَْصَحاُب َرُسوِل هللاَّ

وا إِلَْيَهاَوإَِذا َرأَْوا تِجَ "َوُعَمُر َقالَ َوَنَزلَْت َهِذِه اْْلَيُة  ".اَرًة أَْو لَْهًوا اْنَفضُّ

حضور مجالس الذكر خير مما يشتغل به الناس من اللهو والتجارة











النساء

النساء



إبراهيم عليه السالم

اُهْم فِي األَْرِض أََقاُموا ا) نَّ كَّ َكاَة َوأَمَ الَِّذيَن إِن مَّ الَة َوآَتُوا الزَّ ُروا لصَّ

ِ عَ  (.41سورة الحج( )اقَِبُة األُُمورِ بِاْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوّلِِلَّ









.ذهاب العقل



.تباع شياطين الجن واإلنساالحذر من 

قاية أن يكون بين العبد وبين عذاب هللا و

.بفعل األوامر واجتناب النواهي

تنسى 

رضيعها

يسقط

حملها
كالسكارى
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أن هللا الذي أحيا األرض، أن هللا الذي خلقنا أول مرة من العدم قادر على إعادتنا مرة أخرى

.بالنبات بعد موتها وهمودها قادر على إحياء الناس بعد موتهم

ن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَ " َيْعلََم ِمن ِل اْلُعُمِر لَِكْيالَوِمنُكم مَّ

".َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا

اْلَماء ا أَنَزْلَنا َعلَْيَهاَوَتَرى األَْرَض َهاِمَدًة َفإِذَ "

ْت َوَرَبْت َوأَنَبَتتْ  ".جٍ ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهياْهَتزَّ





يكون بالعلم والبينة والبرهان بغية الوصول إلى الحق

.يكون فيه الخصومة والرغبة في إفحام الخصم بغير بينة وال برهان



التكبر واإلعراض عن الحق

.الجهل، الهوى، والتقليد األعمى

.في الدنيا خزي وهوان، ويوم القيامة عذاب بالنار المحرقة

.أن هللا ال يظلم أحداً لكمال عدله











. تهماتعارف المسلمين وتبادل ثقافالمساعدة على 



. فوائد الحج كثيرة فهي تساعد إلى تعارف المسلمين وتبادل ثقافتهم

اِس بِاْلَحجِّ َيأُْتوَك ِرَجاالً وَ  ْن فِي النَّ لِّ َفجٍّ َعِميٍق َعلَى ُكلِّ َضاِمٍر َيأْتِيَن ِمْن كُ َوأَذِّ

(27 ) ِ اٍم َمْعلُوَماٍت عَ لَِيْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم هللاَّ لَى َما َرَزَقُهْم  فِي أَيَّ

(.28)ْلَبائَِس اْلَفقِيَر ِمْن َبِهيَمِة األَْنَعاِم َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا ا

 ِ وَن َعْن َسبِيِل هللاَّ اِس  َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ ْلَناهُ لِلنَّ

(.25)اٍب أَلِيٍم إِْلَحاٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعذَ َسَواًء اْلَعاِكُف فِيِه َواْلَباِدي َوَمْن ُيِرْد فِيِه بِ 

فُوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيقِ " وَّ ".َوْلُيوفُوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّ

.ألنها أول بيت بني ّلِل في األرض وأنه أعتقها من تسلط الجبابرة

اإلبل الضوامر

.الحجاج



. فوائد الحج كثيرة فهي تساعد إلى تعارف المسلمين وتبادل ثقافتهم

:الحرم المكي 

.صالةألف هائ: فضل الصالة فيه

.لطواف، والسعي، الصالة، وقراءة القرآنا: العبادات التي تقام فيه

:الحرم المدني

.ألف صالة: فضل الصالة فيه

.الصالة، وقراءة القرآن: العبادات التي تقام فيه

.تقديم كل المرافق للحجاج والمعتمرين

.وكل مختلف الجهود في سبيل عمارتها والعناية بها
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جميع ما شرعه هللا

.مناسك الحج

.نؤديها كاملة خالصة ّلِل

.بمن سقط من السماء

ورِ " ".َواْجَتنُِبوا َقْولَ الزُّ

ْجَس ِمَن األَْوَثانِ " ".َفاْجَتنُِبوا الرِّ

ال يكون من الحنفاء







منى                          عرفات               مزدلفه



.التحلي بالصبر في كل األحوال وطلب العون من هللا على ذلك



.التحلي بالصبر في كل األحوال وطلب العون من هللا على ذلك

.معالم الدين

.تقوى قلوب أصحابها

.المتواضعون الخاضعون

ن َبِهيَمِة األَْنَعامِ " ِ َعلَى َما َرَزَقُهم مِّ ".لَِيْذُكُروا اْسَم هللاَّ

الة" ".َواْلُمقِيِمي الصَّ

َها ِمن َتْقَوى اْلقُلُوبِ " ْم َشَعائَِر هللاِ َفإِنَّ ".َوَمْن ُيَعظِّ

.الشرب من ألبانها، والحمل عليها، والركوب عليها

.الخوف من هللا•

.الصبر على ما أصابهم•

.إقامة الصالة كاملة تامة•

.اإلنفاق مما رزقهم هللا في الواجبات والمستحبات•









".َفإَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكلُوا ِمْنَها"

ِ َعلَْيَها َصَوافَّ " ".َفاْذُكُروا اْسَم هللاَّ

".َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعَترَّ "

وجوب اإلخالص ّلِل 











.لتبيين الحقائق وتقريب المعاني



ذه استخالص ما يأخذلك خلق األصنام واألنداد الذباب وك

.الذباب من تلك اْللهة المزعومة

.لمهانته، وكثرته، وضعفه، واستقذاره

أن هللا سميٌع ألقوال عباده. 1.

أن هللا بصيٌر بجميع األشياء وبمن يختاره للرسالة من خلقه. 2.

.الذي هو المعبود من دون هللا يستنفذ ما أخذه الذباب منه: الطالب

.الذباب: المطلوب









".اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكْم اإلِْسالَم ِديناً "
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.أجاهد في سبيل هللا لتكون كلمة هللا هي العليا



يِن ِمْن َحَرجٍ " ".َوَما َجَعلَ َعلَْيُكْم فِي الدِّ

".ُهَو اْجَتَباُكمْ "

اُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمن َقْبلُ " ".ُهَو َسمَّ

.قد بلغهم رسالة ربه

.بلغوا أممهم

.أنه قدمها على أفعال الخير كلها


