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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، 

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

ن يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل أعمالنا، م

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال . فال هادي له

 چ . عبده ورسوله اوأشهد أن محمد  شريك له، 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .[101 :آل عمران] چڦڦ   
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

ٿ    ٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

 .[1: النساء]

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

ڭ  ۇ    ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 .[01-00:األحزاب] چۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب هللا، وخير 

، وشر األمور محدثاتها، الهدي هدي محمد 

وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل 

 .لنارضاللة في ا
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ال يخفىىع علىىع مسىىلش مىىا لنىىهر رمضىىان مىىن 

تىىالو    هىىو شىىهر القىىرآن : الفضىىا ل والمنزلىىة

 دورسىة، وهى ا هىو الُ ىوُمدا ا، وتىدبر  اواستماع  

ن القرآن هو أصل البر والخيرات، الحقيقي  أل

 .البركاتوالنفحات و

يدارس  -عليه السالم  –ال َجرم، كان جبريل 

ل هللا القىىىرآن فىىىي رمضىىىان  فلرسىىىو نبينىىىا 

 .أجود بالخير من الريح المرسلة

هى ا النىىهر فرصىة للمسىىارعة فىي الخيىىرات، 

والتسىىابف فىىي التاعىىات  إذ هىىو موسىىش لىى لك، 

 .شرعه هللا لنا من رحمته وفضله

مين وأخواتي المسىلمات لفهلموا إخواني المس

إلىىىىع امتنىىىىام هىىىى ا النىىىىهر  فىىىىاعر فوا فضىىىىا له 

ة، وأحكامه من خىالل هى ه األربعىين الرمضىاني
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التىىي رتبتهىىىا بترتيىىىش هىىى ا النىىىهر، مىىىن ر يىىىة 

هالله إلع ر ية هالل شوال، وبترتيش الوقىا   

 .التي تحصل في ليل الصا ش ونهاره

 .عمال  و اوفهم   احفظ  : نفعني هللا وإياكش بها

 «إنه ولي ذلك والقادر عليه»

 رؤية الهالل دعن: 
ه اللهممأ أِل ل مم» :ا رأى الهىىالل قىىالكىىان إذ (1)

من واإليممممممالس والسممممم    علينممممما بمممممالي  

 .«واإلس مس ربي وربك هللا

 والحىىاكش عىن ةلحىىة بىىن عبيىىد ،والترمىى ي ،رواه أحمىد]

ج .، ص(1111)الصىىىىىىىىحيحة / حىىىىىىىىديث حسىىىىىىىىن .هللا

/ وجىىىاء فىىىي ذلىىىك عنىىىر  أحاديىىىث ضىىىعيفة(. 4011)

 .([3010-3001)الضعيفة 
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   فإإا ا رأيإإل رإإالل رمضإإان اإإ كرل فضإإائله  ومإإا
 :مان المباركياميز به؛ لاغانم ر ا الز

الصممممملوام الومممممم س وال معممممم   لممممم  »( 2)

ال مع س ور ضمال  لم  ر ضمالك  راتمرام  

  .« ا بِْينِهن  ذا اجت نبت الربائر

 [.رواه مسلش عن أبي هرير ] 

ك غ ار اواحتساب   ا ن صام ر ضال  يمان  »( 3)

و من امام ليلم  القمدر  سهله  ا تقدم  من ذنبم

امممر لمممه  ممما تقمممداحتسممماب  وا ا يمان ممم م  مممن ك غ 

 «هذنب

 [.ومسلش عن أبي هرير  ،رواه البخاري]
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ر ضمالس تتتمت أبموال ال نم س   ذا جما » (4)

ل   اتدم الشياطينوغ   .«قت أبوال النارس وص 

: وعنىد ميرهمىا. ومسىلش عىن أبىي هريىر  ،رواه البخاري]

بمم س ويمما بمماغي الشممر يمما بمماغي الويممر أا  : وينمما م  نمما   »

 .[«ك  ليل  وذلك سرس وهلل عتقا   ن النارأاص  

أتممماكأ  مممهر ر ضمممالس  مممهر  بمممار س »( 5)

ترض هللا عليرأ صيا هس ت امت  تيمه أبموال 

السما س وت غلق تيمه أبموال ال تميأس وت ِغم  

تيه  ر ة الشياطينس هلل تيمه ليلم  ريمر   من 

رم رم ريرلاك تقد ح   .«ألف  هرس  ن ح 

صىىىىىحيح الترميىىىىىش / رواه النسىىىىا ي عىىىىىن أبىىىىىي هريىىىىىر ]

 .[صحيح لغيره: الوق( 999)والترهيش 
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وفىىي حىىديث المنبىىر الىى ي رواه كعىىش بىىن ( 6)

ومالىك بىن الحىوير   ،(الحىاكش)ع ر  عند 

ابىىن )وأبىىو هريىىر  عنىىد  ،(ابىىن حبىىان)عنىىد 

لمىىا  أن النبىىي : (وابىىن حبىىان) ،(خزيمىىة

 «آ ممينس آ ممينس آ ممين» :صىىعد المنبىىر فقىىال

 .أتمماني جبريمم »: فقيىىل لىىه فىىي ذلىىك، فقىىال

ر اغر ضال تلأ ي    ن أ ر ! يا  تمد: تقال

والثانيىىة فىىي  «تقلممت آ ممين. لممهك تعبعممدل هللا

 والثالثة في الصال  علع النبي  ،الوالدين
(1)

. 

                              
 ن أ ر  والديه أو أحدلما تدر  النارك تعبعدل »: قال (1)

    ص  و ن ذكرِم عندل تلأ ي  : اال: آ ين: تقلت. هللا

 .«آ ين: تقلت. عليكس تعبعدل هللا
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 ([.990-990)صحيح الترميش والترهيش ]

 ل لمم ا الشممهر اممد حضممركأس وتيممه ليلمم  »( 7)

مرم  ر هما تقمد ح  رير  ن ألمف  مهرس  من ح 

 .«ه وال ي تممرم ريرلمما  ال  تممرومكل مم الويممرِ 

صىىحيح الترميىىش والترهيىىش . ه ابىىن ماجىىه عىىن أنىى روا]

(1000.]) 

 .« ل هلل عند ك  تطر عتقا »( 8)

حسىن : وقال( 1001)ت .ص/ رواه أحمد عن أبي أمامة]

 [.صحيح

 ل هلل تبار  وتعال  عتقا  تمي كم  يموم »( 9)

و ل لرممم   –يعنمممي تمممي ر ضمممال  –وليلممم  

 .«أ تي ك  يوم وليل   عوة  ست اب  سل
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صىىحيح الترميىىش / عىىن أبىىي سىىعيد الخىىدريرواه البىىزار ]

 [.صحيح لغيره(/ 1001)

رسول  يا: فقال  جاء رجل إلع النبي ( 11)

أرأيىىىى  إن شىىىىهدت أن ال إلىىىىه إال هللا ! هللا

وأنىىىىك رسىىىىول هللا، وصىىىىلي  الصىىىىلوات 

الخمىىىىىى ، وأديىىىىىى  الزكىىىىىىا ، وصىىىىىىم  

 ممن »:اممال مىىن أنىىا فم  هرمضىىان، وقمتىى

 .«الصديقين والشهدا 

وابىىىن حبىىىان عىىىن عمىىىرو بىىىن مىىىر   مىىىةرواه ابىىىن خزي]

: وقىال(. 1003)صحيح الترميش والترهيىش  ./نيال ه

 .[.صحيح

 .«عمرة تي ر ضال تعدل ح  »( 11)



 

 

10  

عنىد  وفىي لفى   . ومسلش عن ابىن عبىاس ،رواه البخاري]

، 4090)ج .ص «عىىىىىىدل ح ىىىىىىة معىىىىىىيت» :ميرهمىىىىىىا

 ([.1010)رواء واإل(. 4091

 صيام   وفضائل الوأعظم ما يميز رمضان الصياُم
 :عظيمة وخيرااه عميمة

كمم  عممم  ابممن آ م »: وجمم  اممال هللا عمم ( 12)

لهس  ال الصوم تإنه لميس وأنما أجم م بمهس 

نمممم س تممممإذا كمممال يمممموم صمممموم  والصممميام ج 

أك ت  يرتث وال يصوبس تإل سمابته كأحد

 نمممي صمممائأ  نمممي : أحمممد أو ااتلمممه تليقممم 

لمو   صائأس والم م نام   تممد بيمدل لِو 
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  ممممن ريمممم  تممممأ الصممممائأ أطيممممب عنممممد هللا

المسممكس للصممائأ ترحتممال يارحهممماك  ذا 

باطممرلس و ذا لقممي ربممه تممر   أتطممر تممر 

 .«بصو ه

 .[ومسلش عن أبي هرير  ،البخاريواه ر ]

أن  -كمىىا جىاء فىي روايىىة  -هىو  «لمه»معنىع 

الحسىىنة »فيىىه محىىدود  أجىىر األعمىىالتضىىعي  

وأمىىا الصىىيام  ،« ة ضىىع ابعنىىر  إلىىع سىىبعم

حج  مج  جح  ىث   يث   چ :فكمىىىىا قىىىىال تعىىىىالع

 .چمح
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ن » - وقاية مىن المعاصىي، ووقايىة مىن : «ج 

 .«نة أحدكش من القتالك ُ »النار 

ال ». وفعىىىال   قىىىوال   يفحىىى ال : «ْرت مممثال يِ » -

 .رف  الصوت بالفح ال ي: «يَْصَخش

يقولىه بلسىىانه ال : « نمي صمائأ  نمي صمائأ» -

ر ، والثانية يَُ ك  نفسه رُ يَُ ك  األولع . بم رد القلش

 .هساب  

لو » - را حة الفش المتغيىر  نتي ىة خلىو : «ر 

 .المعد  من التعام

يقممال لممه الريممالس  ا ل تممي ال نمم  باب مم»( 13) 

يمممدر   نمممه الصمممائمول يممموم القيا ممم س ال 
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لأس تإذا  ر لوا أ غلقس يدر   نه أحد غير 

 .«تلأ يدر   نه أحد

وزاد . ومسىىىلش عىىىن سىىىهل بىىىن سىىىعد ،رواه البخىىىاري]

 [.«ايظمع أبد  و ن  رله لأ »: الترم ي

وم الصمميام والقممرآل يشمماعال للعبممد يمم»( 14)

 نعتمممه  أم رل  : القيا ممم س يقمممول الصممميام

تيممهس ويقممول  عنيوالشممهوة تِِشمما  الطعممام 

هس تيمعني تِِشا   نعته النوم باللي  : القرآل

 .«تي ِشا عال: اال

صىحيح الترميىىش / هللا بىن عمىرو رواه أحمىد عىن عبىد]

 .[ن صحيححس :وقال(. 914)والترهيش 
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تأ له بهاك  ر  :  ن اال»( 15) ال  له  ال هللاك ر 

مم ابتغمما  وجممه هللاك  اال نمم س و ممن صممام يو  

مممتأ لمممه بمممهك  رممم  ال نممم س و مممن تصمممد   ر 

تأ له بهماك  رم   بصدا  ابتغا  وجه هللاك ر 

صىىىحيح الترميىىىش / رواه أحمىىىد عىىىن ح يفىىىة] «ال نممم 

 [.صحيح: وقال( 910)والترهيش 

يا رسىول : قل : قال وعن أبي أمامة ( 16)

عليممك بالصممومك » :قىىال. ُمرنىىي بعمىىلهللا 

ممْدل لممه ! يىىا رسىىول هللا: قلىى . «تإنممه ال ع 

عليمك بالصمومك تإنمه » :قال. مرني بعمل

ْدل له  .«ال ع 
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(. 911)صىىحيح الترميىىش والترهيىىش / رواه النسىىا ي]

 [.صحيح: وقال

م»( 17) تمي سمبي  هللا  ا ا  ن عبد يصوم يو  

 بمم لك اليممموم وجهمممه تعممال ك  ال باعمممد هللا

 ،رواه البخىىاري] «اعممن النممار سممبعين رريا مم

 .[ومسلش عن أبي سعيد الخدري

 وياقدم صوَم اليوم النيُة من الليل والسحوُر: 
 ن لأ يبيت الصيام اب  طلوع الا رك »( 18)

 .«ت  صيام له

ج .ص. والبيهقىىىىىىي عىىىىىىن عا نىىىىىىة ،رواه الىىىىىىدارقتني]

 ([.0914اإلرواء ./ صحيح: وقال(. 1034)
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 ن لأ يبتيمت الصميام  من الليم ك » :و ثله

 .«ت  صيام له

: وقىىىال(. 1030)ج .ص]رواه النسىىىا ي عىىىن حفصىىىة ]

 ([.914)رواء اإل./ صحيح

. «تسمممتروا تمممإل تمممي السمممتور بركممم »( 19)

 [.ومسلش عن أن  بن مالك ،رواه البخاري]

 ممما بمممين صممميا نا وصممميام ألممم   تِْصممم   »( 21)

 .«رتال أكل  السترال

 [.رواه مسلش عن عمرو بن العاص]
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 ذا سمم  أحممدكأ النممدا س واإلنمما  علمم  »( 21)

يمممدلك تممم  يضمممْعه حتممم  يقضمممي حاجتمممه 

« نه
(2)

. 

                              
أن ه ا الحديث ( 4/111)نقل البيهقي في السنن الكبرى  (1)

فهو محمول عند عوام أهل العلش علع أنه  –إن صح  –

  أن المنادي كان ينادي قبل ةلوع الف ر، وشكك

البيهقي في الزياد  الم كور  أن المؤذن كان يؤذن إذا 

 نصر لقول –رحمه هللا  –بزغ الف ر، وه ا منه 

ا مكانه»: النافعي وقد « فإن ازدرده بعد الف ر قضع يوم 

ث الصحيح، وه ا ُعلش أن م هش النافعي هو الحدي

الحديث صحيح بال ريش لنواهده الكثير  التي ذكرها 

وعلع كل حال (. 1394)النيخ األلباني في صحيحته 
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ي والحاكش عىن ابىن عمىر رضى ،وأحمد ،رواه أبو داود]

وكممال الممميذل يمميذل  ذا بمم   »: احمىىد زاد. هللا عنهمىىا

 [.(1394)، والصحيحة (100) ج.ص/ «الا ر

بركمم س تم  تممدعولس ولممو  السمتور كلممه»( 22)

رع   ن  ا س تإل هللا  أل يِْ رع أحدكأ ج 

 .«و  ئرته يصلول عل  المتسترين

صىحيح الترميىش / رواه أحمد عن أبىي سىعيد الخىدري]

وروى ابىىىن  .حسىىىن لغيىىىره: قىىىالو( 1000)والترهيىىش 

ىىىى ال هللا و  ئرتممممه »: احبىىىىان عىىىىن ابىىىىن عمىىىىر مرفوع 

 .([3409)الصحيحة / «يصلول عل  المتسترين

                                              
فمن عمل به ا الحديث فال حرج عليه، ومن احتاة فهو 

 .شأنه، وال إنكار في مسا ل الخالف
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 .«ن ْعِأ ِستور المي ن التمر»( 23)

صىىىحيح الترميىىىش / رواه أبىىىو داود عىىىن أبىىىي هريىىىر ]

 [.صحيح: وقال(. 1001) والترهيش

   فا ا كان يوم صومك  فاجانب الموبقال الاإي
 اجانابهإا الادريب على ُشرع الصيام من أجل 
 :في رمضان وغيره

 ممن لممأ يممدع اممول المم ور والعممم  بممهك »( 24)

جمممم  تممممي أل يممممدع طعا ممممه تلممممي  هلل حا

 .«و رابه

: وزاد النسىىىىىا ي. رواه البخىىىىىاري عىىىىىن أبىىىىىي هريىىىىىر ]

الونمما »: انىىي مىىن حىىديث أنىى وزاد التبر. «وال همم »

 ([.1010)صحيح الترميش والترهيش / «والر ل
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لي  الصيام  ن األك  والشرلس  نمما »( 25)

الصيام  ن اللغو الرتثس تمإل سماب ك أحمد 

أس  نممي  نممي صممائ: عليممكك تقمم أو جهمم  

وابىىن حبىىان عىىن أبىىي  ،رواه ابىىن خزيمىىة] .«صممائأ

: وقىىال(. 1011)صىىحيح الترميىىش والترهيىىش / هريىىر 

 [.صحيح

  شإإمي يإإوم صإإومك فعجطإإل ال  إإر  فإإا ا غربإإل
 .ار صائًموَف َط

تمإذا أنما ... » :قىال .ر يىا رأى النبي ( 27)

ِعل   قممممممين بعممممممراايبهأس  شممممممقق   بقمممممموم   

: المت: اال .اأ داا هأس تسي  أ دااهأ     
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الممم ين ياطمممرول ابممم  :  مممن لممميال   امممال

 .«تتل  صو هأ

/ وابن حبىان عىن أبىي أمامىة البىاهلي ،رواه ابن خزيمة]

 [.صحيح: وقال( 1000)صحيح الترميش والترهيش 

لمممموا »( 28) ال يمممم ال النممممام بويممممرك  مممما ع ت

 .«الاطر

وعنىد ابىن . ومسلش عىن سىهل بىن سىعد ،رواه البخاري]

ى  تىزال أمتىي علىع سىنتي  مىا لىش ال»: احبان عنه مرفوع 

صىىحيح الترميىىش والترهيىىش / «تنتظىىر بفترهىىا الن ىىوم

 [.صحيح: وقال(. 1004)
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م  النمام  اال ي ال المدين امالر  »( 29)  ما ع ت

رك ألل اليهممممممممممو  والنصممممممممممار  الاطمممممممممم

 .«ييررول

صىىحيح / وابىىن ماجىىه عىىن أبىىي هريىىر  ،رواه أبىىو داود]

 [.حسن: وقال( 1000)الترميش والترهيش 

 :وعن أن  بن مالك رضي هللا عنه قىال( 31)

اط صل  صم ة   ا رأيت رسول هللا »

رب   من المغرل حت  ي اطرك ولو عل     

 .« ا 

صىىحيح / وأبىىو يعلىىع ،وابىىن حبىىان ،رواه ابىىن خزيمىىة]

 [.صحيح: وقال(. 1001)الترميش والترهيش 
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: وعن أن  بن  الك رضي هللا عنه اال( 31)

  أل ي اطممممر ابمممم  كممممال رسممممول هللا  »

طبامس تإل لأ ترمن رطبمام  يصلي عل  ر 

تتِِمممممرامس تممممإل لممممأ ترممممن تمممممرام حسمممما 

 .«ِحِسوام  ن  ا 

صحيح الترميىش والترهيىش / داود والترم ي رواه أبو]

 [.حسن: وقال(. 1000)

ك كمال لمه  ثم  أجمرلس ا ن تِطتمر صمائم  »( 32)

غيمممر أنمممه ال يمممنقا  مممن أجمممر الصمممائأ 

 .«ي  
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ابىىن ماجىىه عىىن زيىىد بىىن و ،والنسىىا ي ،رواه الترمىى ي]

(. 1001)صىىحيح الترميىىش والترهيىىش / خالىىد ال هنىىي

 [.صحيح: وقال

      ومن أعظم ما يميز ليل رمضان قيإام الليإل مإ
فإي العشإر    الناي جماعًة في المساجد  وخاصة

يعاكإ  فيهإا    األواخر  وقإد كإان النبإي    
ألعظم ليلإة فإي السإنة ورإي      افي المسجد  لًب

ن ُحإإرم رإإ ا الخيإإر   ليلإإة القإإدر  والمحإإروم مإإ  
:  وخاصة في زمان الهْرج وال إان وقإد قإال    

 .«كهجرة إلىط[ وال انة]ج العبادة في الهْر»

ج .ص/ والزيىىىىىىاد  عنىىىىىىد ميىىىىىىره( 1941)رواه مسىىىىىىلش ]

(3904)]. 
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غامر  اواحتسماب   ا ن اام ر ضال  يمان  »( 33)

 .«له  ا تقدم  ن ذنبه

وبىىىّوب بىىىه . ومسىىىلش عىىىن أبىىىي هريىىىر  ،رواه البخىىىاري]

بىاب تتىوع قيىام رمضىان : البخاري في كتاب اإليمان قىال

 .[من اإليمان

    وَأْكِثر من قراءة القرآن في رمضان؛ فإان اللإه
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : اعإإالى قإإال

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

 .[110:البقر ] چۀڻ

كممال رسممول هللا » :عىن ابىىن عبىىاس قىىال( 34) 

  أجو  النامس وكال أجو    ا يرول تي

ن يلقممال جبريم س وكممال يلقممال ر ضمال حممي
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تممممي كمممم  ليلمممم   ممممن ر ضممممال تيدارسممممه 

أجمممو  بمممالوير  رسمممول هللا القمممرآلس تلِ 

 .« ن الري  المرسل 

 [.ومسلش ،رواه البخاري]

 للإن ي فإي سإبيل اللإه؛      اوإ ا كان الصوم ب ًل
فإإاجم  إلإإى بإإ ل الإإن ي بإإ ل المإإال فإإي آخإإر  
الشإإهر و لإإك بصإإدقة ال  إإر؛ فرمضإإان شإإهر  

 . ي والمال؛ فهو جهادالب ل بالن
 :عىىن ابىىن عمىىر رضىىي هللا عنهمىىا قىىال( 35)

زكممممماة الاطمممممر  ض رسمممممول هللا رِ تِممممم»

علممم  كممم  ناممم   مممن [ صمممدا  ر ضمممال]

حممر  أو عبممدس ذكممر أو أنثمم س : المسمملمين
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 ا ن تمر أو صماع   اصاع  صغير أو كبيرك 

 .« ن  عير

 .[وبقية ال ماعة ،ومسلش ،رواه البخاري]

رضىي هللا عنىه  عن أبىي سىعيد الخىدري( 36)

مىن  اكنا نخىرج زكىا  الفتىر صىاع  »: قال

من  امن شعير، أو صاع   اةعام، أو صاع  

مىىن  امىىن أَق ىىو، أو صىىاع   اتمىىر، أو صىىاع  

كىىل صىىغير وكبيىىر، ُحىىر  أو عىىن ]زبيىىش 

 .«مملوك

 .[وبقية ال ماعة ،ومسلش ،رواه البخاري]

ىى الكىىن إذا كىىان الُمْخىىَرج بُىىّر   كفىىع  اأو قمح 

وهىىو قىىول  ،اععىىن النىىخف نصىى  صىى
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معاويىىة رضىىي هللا عنىىه كمىىا فىىي صىىحيح 

، وهىىىىو مىىىى هش أبىىىىي (910/11)مسىىىىلش 

 :  ودليلهما قوله  - رحمه هللا -حنيفة 

 ن ب رٍّ أو ام  بين اثنمينس  اأ وا صاع  »( 37)

 من  معيرس  ا ن تمرس أو صماع   اأو صاع  

 .«رعن ك  حر وعبدس وصغير وكبي

لحىىىديث رواه الىىىدارقتني عىىىن ثعلبىىىة بىىىن ُصىىىعير، ول]

وصىىحيح (. 1100)ر  كمىىا فىىي الصىىحيحة يىىشىىواهد كث

 .[(1434)أبي داود 

: عىىن ابىىن عبىىاس رضىىي هللا عنهمىىا قىىال( 38)

صممممدا  الاطممممر  تممممرض رسممممول هللا »

تِمثس ط عمم    ط هرة للصائأ  من اللغمو والر 
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الا ابم  الصم ةك تهمي للمساكينس تمن أ   

زكمماة  قبولمم س و ممن أ المما بعممد الصمم ةك 

 .«لصدا تهي صدا   ن ا

صىىىىىىحيح الترميىىىىىىش / رواه أبىىىىىىو داود وابىىىىىىن ماجىىىىىىه]

 [.حسن: وقال(. 1010)والترهيش 

 ح ر أخي المسلم أن اقصد بعملك غير ا و
أن  ااحإ ر ثانًيإ  و الله سبحانه واعإالى   

يكون عملك على غير السنة؛ فإان اللإه   
 االإإ يقبإإل مإإن العمإإل إإإال مإإا كإإان خالًصإإ   

: والصإواب . مإا كإان للإه   : والخالص. اصواًب
 .ما كان على السنة
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 نما األعمال بالنيامس و نما لر  ا رئ »( 39)

 ممما نمممو ك تممممن كانمممت ل رتمممه  لممم  هللا 

ورسمممولهك ته رتمممه  لممم  هللا ورسمممولهس 

و ممن كانممت ل رتممه  لمم   نيمما يصمميبها أو 

ا ممرأة ينرتهمماك ته رتممه  لمم   مما لمماجر 

 .« ليه

 [.ومسلش عن عمر ،رواه البخاري]

يمه أ رنما تهمو لمي  عل   عم    ن عم»( 41)

 .«ر 

مىىن » :ومسىىلش عىىن عا نىىة وفىىي لفىى  ،رواه البخىىاري]

 [.«أحد  في أمرنا ه ا ما لي  منه فهو رد
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بممار  هللا لممي ولرممأ تممي الرتممال والسممن س 

وناعنمممي و يممماكأ بمممما تيهمممما  مممن ا يمممام 

 .والترم 

سبتانك اللهأ وبتمد س أ مهد أل ال  لمه 

 . ال أنتس أستغار  وأتول  ليك

 وكتش
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