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 واجبـات استهان بها كثري من الناس
 

بتربية األبناء علي طاعة هللا ، والحرص  م الجـــادهتمااال – 1
 علي إبعادعلي هدايتهم وما يساعد علي ذلك ، والحرص 

 أسباب الغواية عنهم .
 

 لى هللا .إ والدعوةعن المنكر والنهــي بالمعروف  األمـــر – 2
 

 في المسجد . صالة الجماعــــة - 3
 

 الزوجةلى ســـــان إواإلح األرحاموصلـــة  الوالدين ـــربــ -4
 . لجيرانواإلحسان إلى ا

 

ـــة بحـــــرص وجديــــة، والصـدق واألمانــ أداء العمــل الوظيفي -5
 في األعمال.

 

والتألم لوضع األمة والمسلمين وما يصيبهم  االهتمام الجــــــاد – 6
صدق  وما يتطلبه ذلك منمن ذل ومذابح ونكبات 

-ســـــــراٍع في العــودة إلى هللاصدٍق وإومن   ،مساعدتهـــم
التي بها يعود لألمة عزها  ،والدعــوة إليه -بمفهومها الشامل

 ومجدها فتستطيع أن تنتصر ألبنائها على األعداء .
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 وال نتغري!
ُّ
حِــج

َ
 َأن

 ألمة اإلسالم
ٌ
()عتـــاب  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ) لن يَنَاَل هللاَ لُُحوُمَها َوالَ ِدَمآُؤَها َولَِكن
 يَنَالُهُ التَّقَوى ِمنُكم (

 .( 37) الحج 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ا المسلمونــ. أيهالمسلمون .ا ـــأيه  
 في العيون مكُ األنين .. دمعُ  ليلُ  الَ ـطَ   
 نـــالبائسي ةَ ــلَّ ون .. حُ ــم تلبسـمالك  

رب العااملن, و لالةاوا لال ااو   الحمدد ه
علااأ رفاارم النر اال,  مح,ماام ن ناا  لعلااأ 

 آله لة حه رجنع, و...لحع :

لفا   في هذا الموسم العظديم ونحن        

ن  هااا  رلقمت الته,ؤ لالح ء ل تأ االمتهمء
لنااام نماااأ نااا   لحلن ااا  الااارا  النهااا  و

ناا   عتمحاا ممر ا  ؛...م املات ع ,اا ا مع,فه
 :مقال  لهام ف,اهألنتمام الي,حا  ال ,ـرا را  القلب
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حقااما األر   تاايت  ناا  فااتأ أن كيــــــددـ 

ااااااا  ا   لتااااااؤ ا هاااااااار العحااااااام ا ا ,ااااااارا ال ر
ثــــــم تعود بعددها كمدا كاند  لالنقتم,مت 

ر  تُةلح  ملهم نع هللا ف  اا   ــــدونـبــــ

 األنلرو لتلتز  حي اام   ,ماه امنلا و لتعحا ر
 ااع عحم تااهو لتمةاارر  ااح ممه ل,مةااارهم 
حفماااله ل,ع  ااا ل  لهااام عزهااام لل  ته    ااا م 
لات م ه     اا م لت فاا  ناا  فاارلر األعاا اء 

قاام  .. ولت ااتع,  ناام ر ااالر نمهاام لناااره 
و  7)ن نا :  )إ  تمةرلا هللا ,مةارا   :تعملأ

)إ  هللا ال ,غ,ااار نااام حقااال  لقااام   اااح ممه: 
 . 11)الرع :  تأ ,غ,رلا نم حيمف ه  

وعتابنـــا يزداد ألن األمة يحدث منها هدذا 
رنام  رع,مهام لتعا,ذ هااا اللاقاع  وهي تدرى
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الُنر الاا ,عتحر رف  لر ار  لاقاع ناره حهام 
علاااأ نااا خ تمر, هااامو ...لاقاااع رالااات ف,اااه 
األنااا  لره,ماااتو لا اااتنر ليااام  ف,اااه احاااح 
رحممئهاااام لالتما,اااا  حهاااا  فاااا  فااااتأ حقااااما 

 مومـددـا مددن حددلي حقيقددي حاسدداألر و....
إل,قاامم هااار النإ اا  إال عاال ا األناا  إلااأ 

  ق,ق   ,مهم لتن اهم الامن  حه.

 الذي يجري لنا كَ كُ ر ِ حَ ا يُ مَ وَ أَ    
 اقُ ــالدفَّ  انَ حُ ر  جُ  كَ رُ ي  ثِ ا يُ مَ وَ أَ              

لرنتمااام ف,هااام ال ,ااار الا ,ااار للامهااام         
تعرماات لغفل اا  .. للنااار لا,اا  لتماال,  

الا ,  لرعالامه و  لت  ,ر ع ا,  نا  رعا اء
جعلهااام ت اااتنري الا ,ااار نااا  النعمةااا  ل 

4 



 ِِ ِِ ـجُّ وال نتغيــرَأَنِح  
              

 

 
ح  ق  ال تفعر ر ,ممم رمهم ننام  وعل,هم ر  ةر تُ 

 ال ,رم  هللا.
,اات األناا  ل ت لرُِلهر ع    اا   ر  ت ااعأ  لُفااغر

ا حي ااحمب  ٍ  إلةااوش فااؤلمهم لاأل اا  اا جحر 
تقاا نهم لمفاار عق,اا تهم الةاا ,   ل علتهاام 

 الرحمم,  ف  آفمق األر .

  

 ٭ ٭ ٭       

 
وممددددا ال يددددك فيدددده أن أمتنددددا لددددو         

ن  هااا الارا  الع ا,  لعام   استفاد  حقا  

ح ااار  قُاااال جااا,ق لقااا   يحه  ااا   ال اااق لالعر ا  لا  ر
-  را لال رلس الهمن  نمه فا   ,امته الا ,
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 -التلحاااا  الةاااام ق  اــــددددـمددددن أهمهلالتاااا  

لةلح  ام  األنا  للعام  لهام عزهامو للا,س 
 قع لهم المةر لتقال  علأ هللا حعز,ز ر  ,ت

 العمل  ف   و   ملات نع ل ا حإا  هللا.

 
فبــــــدددـد ا  مدددن اتحدددرام تبتدددد  الحكدددم 

 والدروس؛
 

  رمم حاملتجر  اـار فاي  هاار الفاع,را تُا نُحرم -
ناا  آفاامت الاا م,م لاالمت اام  ناا  ناامٍ  لماام 

 امم ق  رامحمم ف,ه لقةرمم.
 

لنااا  نعمم,هااام  نقدددول لبيدددك اللهدددم لبيدددك -

رخ رممام نتلجهال  لاا ,ام رحمام فا  اا  الاح
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ِهااا    رنااالر  ,متمااامو يااامئعل  أللاناااراو ر 
لتعاامل,   ,مااا الاااا ارتماا,ته لماام فاا  ااا  
فااااؤلمممو ن ح    اااا ل  لاااااو ن لة    اااا ل  

 نل    ل . 
 

لنم را ر النعامم   وتلهج األلسن بالتكبير -
و... فمهلل رعلاأ !!"احررهللا "الت  ت تله  ن  

رع ا و لنام ,ر,ا ر هللا هال  و لرنار هللالر ج  ـ 
 .األاحراأله  الاا ,جب ر  ,ال  

 
 نطدددو  حدددول الكعبدددة ونبيددد  بمنددد  ثدددم -

مميلع لعرف     إلأ نز لف     معال  لنماأو 
لمت ااارا فااا  اااا  نفااامعر ال اااق ان   ااا م 

رم مو يمعا    لعحل ,تمام  لاه  اح ممه لت ق,قام   رُنر
التااا  ر م اااهم ر  ت ُاااال  ُن ققااا  فااا  فاااتأ 
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عق, ا  لرفامرا  لق,نام  لنفامه,   رنلر  ,متمم.. 

 لرعنمال  ل للام.
 

 و ااا  ر,اام ؛ لفاا  الاااا  نرمددي الجمددرا  -

تاااا,ر لماام حنلاةاال   رحماام نااع الفاا,يم و 
وه لُيرُ لعااااا   الرمااااال  إلملائرااااا  .. قراااااهر

لتعل,اا  لماام علااأ ال ااار نمااه هاال لنعملم,ااه 
نااا  فااا,مي,  اإلماااس الاااا,  ,ن لااال  ررس 

ياارق  رحااٍ  ر م اا,  فاا   ياا  الفاا,يم  ل
لالااااااا,  ااااااامملا لال ,زالاااااال  إمااااااولهو 

رن  اإل و  ل,حع لمهم عا   ق,قا   عل م,ـر ,ُ 
ل     اا لُ   ـهر ل,ُ  و  حااه اا لالتن ااا الامن  ,مهام 

 وعل,هاااااااااااام النعمةاااااااااااا  لالنمااااااااااااارات
الفاار,ع   , لقراا عل,هاام رلاناار ل          اا عُ ,ـر ن  ل,ُ 

 . عحر ل مئله  الن تلف 
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فمتاار لمتي أ حمل ل,   نذبح األضاحي -

لإ نمع,  عل,هنم ال و  عم نم ل  ,تر  ا! 
َمر  )  !!حه رنر هللاف  تمف,ا نم  افعَل ما تُؤ 
 ( هللاُ ِمَن الصابرين ا َ يَ  َستَِجُدنِي إن

 .(102الصافات:)  

 
ةاالرا حل,غاا  لفاا  الااا  نحلددر رؤوسددنا -

 لل اااملعلالعحل ,ااا  نااا  ةااالر ال مااالا 
م  إلااأ لإقاارار حمليمعا  التاا  م تا و اح ممه
 ف  ا  ر,م  عنرمم.  ت ق,قهم
مماام ملنااح ناا  الااا ر,ماام اإلفااعمر لماام لاي

 حيهن,  التغ,,ر الاا م تمجه.
 
حفاااعمئرر الع ,ااا ا التااا   والحدددج كلــــدددـه -

, هاار ف,هااام حلماالش حاااا  الجهاا  لت نااا  
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ر  لمام حاارلا  امم   النفمٍق الن تلف  هال ُناا ـار
اإل و  الجهم و الاا معم ف  األنا  ,ال  

إل اااو  فااا  رنااالر ر  حعااا ت عااا   ق,قااا  ا
ا ,ااااارا فلااااا  ت اااااتيع ر  تةااااا  لاااااارلا 
ع  ااممنه!و... فهااو رح,ماام رمف اامم علااأ التيل اا

هار الارلا لالت  م تم  قحلهام لنعهام  لحللغر 
إلااأ ر  م قااع جهاام  رمف اامم  -رناا   لرفاارا ا-

ف   نلهم علأ يمع  هللا لااللتزا  حايلانرر 
 لتيح,ع فرعه.

ُرنَا  - حمللاجااب  -أيضددا-والحددج كلــددـه يُددذَك ِ

ااـسر ال مجاا  إل,ااه  الاح,اار لالاااا م اا  فاا  ر ن 
فاااا  هاااااا العةاااار الاااااا مع,فااااهو لهاااال 

لا إلأ هللا لحاا  الجها        ب ال ع   لاج    
لال  ا اا م اا,ه الا ,ارل  لايمااه  فا   ااح,لهو
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م,ااار لاجاااب علااا,ه ؛.. ففااا  ال اااق متااااار 
لمتين  قة  رل  ن  مم خ لرا  ف  المامس 

,  عل,ااه ال ااو و األمح,اامء إحااراه رحاا حاامل ق 
لمعتحر ننم حالاه نا  جهال  لتعاب لمةاب 
ل اااافر لتر اااام  لتماااا ,مت  ناااا  رجاااا  

 ال علا لإقمن   ,  هللا لمفرر.

ر الكتابدددا  عدددن حصدددر ـددــــــصُ وتَق          
الن ااتفم ا ناا   العبددر والموا دد  والدددروس

 عااالا هااااا الااارا  الع , و....لامهااام الهااام 
   م اال  اا ر لحااا  الجهاال  لاالميوق اا للتغ,,

ناام ,رماا  هللا فاا  ااا  جلامااب ال ,ااماو... 
لال اااق ن ر ااا  حااا  جمنعااا  ترح,اااٍ  ل نااا  
لل ااع  لالعناا  فاا  ااا  ناام ,ف,اا هم ل,ةاالح 

 عل  ق رهم.فيمهم ل,ُ 
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) لن يَنَاَل هللاَ لُُحوُمَها َوالَ ِدَمآُؤَها   ال تعال  :

 .( 37) الحج  يَنَالُهُ التَّقَوى ِمنكُم ( َولَِكن
 
 

"جزاا  الجزا الروز     : بصري قيل للحسن ال

سزز م  ززا  ززاي  ع  ذلززأ  ي يزز    آيزز    ال:ـقزز ,الرغفزز  

 عل ه  ن عرل".

 

 ٭ ٭ ٭

 ا الحاج الكريم.. ـــأيه

 ة:ـة الكريمـا الحاجــأيته
 

ن هاار ع اا,  ناا  ن اامهر  ذا الحددجـــددـه -

ِغاات  هااار  ,مماامو لقاا  ر معاا  هللا عل,ااا حااي  حُلـر
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الفر,م و لامت حاإا  هللا ننا  , ار  نا  
املحااه ا,اال  لل تااه رنااهو...لايما رةااح ت 

فو تليااااه ر,هاااام ةااااف   ح,ماااامء مق,اااا و....
 الااااار,  هااااار الةاااا ,ف  الياااامهرا حاااااملب

 ترجع إل,هم لتةر عل,هم حع  عل تا.
 

ال  ت اُلمُلا ا ملتر  م ق م ت م زل  : قم  تعملأ  م ) ل  ه 

            . 92الم   ) نر  ح ع ر قُلاٍ ر ما م م    

 ول حجدكـ بدر  ن  عونمت  ـــــروتذكـــ -

ر  تاال  حعا ر  -الاا هال نارا ا لرنلاا –
نجتهاا ا فاا  ااا   تائبددا منيبددار    اا    اامال 

 داعيــا  إلد  هللا ,رو حع,     ا ع  ا  فرو 

نجمه  ا  إلقمنا   ,ماه لفارعه حنام ت اتي,عو 
 ف  ر حمب الرق  ألنتا. ــا  بجدي ساعي
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 الصدددفحة البيضدددا   فانتبددده يدددا صددداح  -

لراجااع مف ااا لاعاار  ااا  رعنملااا علااأ 
الفرا ل قع لتحةر ف,همو..  تأ ال تاال  
نن  هل نق,  علأ امب لهال ال ,فاعر حاه! 

 لهل ال ,يحه حه!! -األةعب-رل 

حإا   تَب ـــــــــَر الصفحا  بيضا  نقيةول -
ع  إلاااااأ ز,م تهااااام مةااااامع  هللاو حااااا  فلم ااااا
اإللاااه حهااام فمفااارش   تأ موقااا ليهااامراو...

 علمام ألنتمامحاالا لمال  ...الفرش الاح,رو..
 علأ ير,ع الفوش لالعز لالمةر.

 

 

مُلُ لا ر   ترلاُ ُ  (قم  تعملأ: مه ُ رُلرر تُُنله م  ل  الج 

لُل     م اُمتُ  ت عن     .43) األعرام  حرن 
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 : هـوقال سبحان

 

 َاَّللهُ الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت  َوَعد
لََيْسَتْخِلَفن هُهْم ِف األْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الهِذيَن ِمْن 
ُهُم الهِذي اْرَتَضى ََلُْم  َننه ََلُْم ِدين َ قَ ْبِلِهْم َوَلُيَمكِ 

لَن هُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا يَ ْعبُ  ُدوَنِِن ال َولَيُ َبدِ 
ُيْشرُِكوَن ِب َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم 

 (.55لنور:)ا اْلَفاِسُقونَ 
 

 
 ٭ ٭ ٭
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 إياكم وحمقرات الذنوب
   

ه ما م . . إن مما يجب التنبيه له والحذر منـأخي المسل
رات الذنوب -صلى هللا عليه وسلم-سماه الرسول (. ) ُمَحقِ   

 
 

 أو تدري ما حمقرات الذنوب ؟ !
الي بها الكثيـر منـا إنها الذنوب التي يستصغرها وال يب  

فيقع فيها بغيـر حساب ، بل ويصـرُّ عليهـا الـبعف فــال 
 يتركها ألنها كما يقال ... من صغائر الذنوب.

ولو علم ذلك المستصغر لها مدى خطورتها ، لما وقـع 
فيهــا ولمــا أصــر عليهــا واســتمع وفقنــي هللا وإيــا  لهــذا 

 الحديث النبوي:
ــي مســـنده فــي حــدي ــن ســعد روى اإلمــام أحمــد ف ث ســهل ب

 رضي هللا عنه قال : قــــال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم
)) إياكم ومحقرات الذنوب. كقوم نزلوا في بطـن واٍد ، فجـاء 
ذا بعــود ، وجــاء ذا بعــود ، حتــى أنُجــــوا ُخبـــزَتُهم . وإن 

 محقـــــــرات الذنوب متى يؤخـذ بها صاحبها تهلكــه ((.
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 كثري من الناسحمرمات استهان بها 
  

سواًء كان ذلك   شروط ال إله إال هللاالشر  وما يناقف التوحيد أو  يـوع فــالوق    -1
  ظاهرًا أو خفيـــــًا.

في التعامالت ،و)الواسطة( التي تؤدي الى ظلم  والغش‘ في حقوقهم ظلم الناس  – 2 
 الغير أو الُرر للمجتمع.

 !( والنميمـة.)ولو ببسمة أو إشارةالغيبـــــة  – 3
 التي تنسى وال ينتبــه لها. أمراض القلــــوببعــــف   -4

 في الدين. االبتــداع  – 5 
 

ي إلى تسهيل المنكرات ووقوع المسلمين  البيع والمتاجرة واالستثماُر في -6  ما ُيــؤدِ 
  في المحظورات.    

 بشكل عام . ا أو الحــرامالتي قد يشوبها الربـــالتهاون في المعامالت واألعمال   – 7
 اإلنكار عليهم .بـــدون الجلوس مع واقعين في منكرات   – 8

 ببعف من يلتزمون بالسنة . زاءـستهاال  – 9 
ـــواالة المتقين ، ومــــواالة المفسدين . تر    – 10  مــ

 

 ستراحات( .ـــرها)مثل الفنادق واالإلى المنازل وغيإدخــال القنوات التي تعرض ما يحرم  – 11
ــي أفكار لهم ال ُيقرُّها الدين. التشبـــه بالكفار – 12  في اللباس وغيره، وتبنِ 
 خلوة المرأة مع السائق األجنبي ، ومصافحة الرجل للمرأة األجنبية .  - 13
 حجاب الخادمات ، وفي تسترهن من الرجال داخل المنازل . تساهل األسر في – 14

 ضرورة . لكفار لغيرلبالد االسفــــر   –15 
 

 عبر القنوات أو الفيديو أو المجالت . نظر الرجـــال إلى صور النساء  - 16
 

 الُيقة والقصيرة والرقيقة بين النساء وأمام المحارم . لبـــس النساء للمالبس  –17
  ومن ذلك:تبرج العديد من النساء وبعدهن عن حقيقــة الحجاب اإلسالمي   – 18

 عباءات المزركشة والمزينة .* لبس ال     

 * تطيب المرأة عند خروجها ألماكن تمر فيها على الرجال.     
 األغاني . سمــاع  –  19
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